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Noworodek jako pacjent

Wprowadzenie do neonatologii nowych technik wspomagania oddechu; zasad żywienia czy
zapobiegania przed utratą ciepła, umożliwiło poprawę wyników leczenia noworodków,
a zwłaszcza noworodków urodzonych przedwcześnie. Wskaźniki umieralności okołoporodowej
ulegały systematycznej redukcji. Obecnie normą jest utrzymanie przy życiu noworodków z masą ciała około 1000 gramów, z dobrym rokowaniem co do ich dalszego rozwoju, a rosnące
oczekiwania społeczeństwa i dokonujący się postęp technologiczny pozwalają przekraczać granice, których, wydawałoby się, przekroczyć już nie można.
Jak wiele trudności w zmianie postrzegania procesu leczenia musiano pokonać, aby zapewnić możliwości przeżycia i prawidłowego rozwoju noworodkom urodzonym przedwcześnie,
może nam uświadomić kilka momentów przełomowych, mających kluczowe znaczenie dla
powstawania nowej specjalizacji – neonatologii. To, co dzisiaj wydaje się nam oczywiste, było
przedmiotem pionierskich odkryć na przełomie XIX i XX wieku.
Jednym z pierwszych osiągnięć techniki, które wywarły ogromny wpływ na poprawę przeżywalności, było skonstruowanie w 1891 r. pierwszego inkubatora (Pierre Budin i Stephani
Tarnie, Francja), umożliwiającego opiekę nad noworodkami z małą masą ciała. Już pierwsze,
publikowane przez P. Budina prace dotyczące termoregulacji noworodka, wykazały znaczny
wzrost przeżywalności dzieci o masie < 2000 gramów w wyniku stabilizacji temperatury głębokiej. Prezentacja w 1896 r. w Berlinie, w 1897 r. w Londynie, w 1901 r. na Światowej Wystawie w Buffalo, a w 1904 r. w St. Louis, Missouri pierwszego inkubatora była w ówczesnych
latach ogromną sensacją. Wprowadzenie inkubatorów do oddziałów noworodkowych postępowało jednak nadzwyczaj powoli.
Ważnym i trudnym do pokonania problemem było żywienie chorych i niedojrzałych noworodków. Trudności sprawiało nie tylko zapewnienie mleka zastępującego mleko matki, ale również sposób podawania pożywienia. Dopiero w 1920 r. opracowano pierwszą butelkę i smoczki
do karmienia sztucznego. Ten rodzaj sprzętu umożliwił przechowywanie mieszanek mlecznych
w lodówce. Jednocześnie rozpoczęto produkcję substytutów mleka zawierających 2% tłuszczu,
6% węglowodanów oraz 2% białka. Mieszanki dla dzieci urodzonych przedwcześnie powstały
dopiero w latach 60. i 70. XX wieku. Były one następnie wielokrotnie modyfikowane w oparciu
o wyniki rozwijających się badań naukowych.
Ogromnym przełomem było też wprowadzenie odżywiania pozajelitowego u ciężko chorych noworodków. Procedura TPN (total parenteral nutrition) umożliwiła utrzymywanie przy
życiu dzieci o coraz mniejszej dojrzałości, często z powikłanym przebiegiem okresu nowo-
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rodkowego, u których możliwość odżywiania doustnego jest znacznie ograniczona lub nawet
niemożliwa.
Ocenę stanu noworodka po urodzeniu wprowadziła w 1952 r. Virginia Apgar, opracowując
skalę punktacji wydolności układów i narządów (potocznie mówi się punktacja wg „skali
Apgar”). Były to również czasy, kiedy w Stanach Zjednoczonych z powodu wcześniactwa i zespołu zaburzeń oddychania umierało rocznie około 10 000 noworodków, podczas gdy kolejne
15 000 z podobnymi objawami zdrowiało spontanicznie po upływie 3-4 dni. Lekarze i pielęgniarki nie znając etiologii schorzenia i nie mając do dyspozycji metod wspomagania oddechu,
mogli tylko bezradnie patrzeć na ginące („walczące o oddech”) noworodki. Wielkim przełomem stało się odkrycie surfaktantu płucnego w 1957 r. (Clements), a w dwa lata później
uznanie niedoboru surfaktantu za etiologię zespołu zaburzeń oddychania, prowadzącego do
zgonów noworodków urodzonych przedwcześnie (1959 r. Mary Ellen Avery i Jere Mead).
Efektem intensywnych badań nad zespołem zaburzeń oddychania, które po śmierci synka
prezydenta J. Kennedy’ego dodatkowo stymulowane były przez sfery rządowe, był rozwój
oddziałów intensywnej terapii noworodka. Pierwszy Oddział Intensywnej Terapii Noworodka
powstał w USA, Yale-New Haven Hospital, Connecticut w 1965 r., a w 1976 r. rozpoczęto
regionalizację wyspecjalizowanej opieki neonatologicznej. W 30 lat później wprowadzono do
terapii egzogenny surfaktant. Ta metoda leczenia noworodków z zespołem zaburzeń oddychania zaaprobowana została przez FDA dopiero w 1990 r.
Nieco wcześniej, bo w latach 60. XX wieku, zaczęto rozwijać techniki wspomagania oddechu u noworodka. Początkowo były to aparaty pracujące przez wytwarzanie ujemnego ciśnienia na klatkę piersiową, a niemal jednocześnie powstały pierwsze respiratory z dodatnim
ciśnieniem wdechowym. W 1970 r. Gregory opisał metodę CPAP (continuous positive airway
pressure), stosowaną u noworodków z zaburzeniami oddychania, a w 1972 r. Kirby rozpoczął
stosowanie obowiązkowej wentylacji przerywanej (IMV – intermittent mandatory ventilation).
Wkrótce zaczęto konstruować aparaturę przeznaczoną wyłącznie dla noworodków i był to
jednocześnie pierwszy krok do imponującej poprawy wyników. Przez lata doskonalono techniki
wentylacji, powstawały takie metody jak: wentylacja synchronizowana, wentylacja oscylacyjna,
wentylacja strumieniowa, wentylacja kontrolowanymi objętościami itd. Wprowadzano kolejne,
ultranowoczesne techniki, jak hipotermia lecznicza czy metody wspomagania czynności życiowych, np.: inhalacyjne leczenie tlenkiem azotu czy ECMO (extracorporeal membranous
oxygenation).
Jakkolwiek obecnie zauważalna jest tendencja do ograniczenia bardzo agresywnych metod,
stosowania wentylacji nieinwazyjnej i humanizacji oddziałów intensywnej terapii neonatologicznej, to jednocześnie aparatura medyczna przeznaczona do ratowania najmniejszych pacjentów jest coraz bardziej skomplikowana i przez to niesłychanie kosztowana.
Noworodek jako pacjent stał się niewątpliwie jednym z największych i fascynujących wyzwań w medycynie.

Noworodek jako pacjent
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Organizacja opieki
nad noworodkami
w skali regionalnej
Większość dzieci rodzi się w stanie dobrym i nie wymaga specjalistycznej opieki. Matki
są zdrowe, karmią piersią i szybko wracają do domu. Natomiast charakterystyczną cechą patologicznych wydarzeń w czasie ciąży oraz chorób noworodka jest ich duża nieprzewidywalność,
nagły i niekiedy tragiczny przebieg. Przykładem mogą być: przedwczesne oddzielenie łożyska,
wypadnięcie pępowiny, nagle dokonujący się poród przedwczesny, ostra niewydolność oddechowa noworodka z powodu zespołu zaburzeń oddychania, aspiracji smółki, odmy, bądź
niedotlenienie przed lub pourodzeniowe z wielonarządowymi następstwami, nieprzewidywane
wcześniej narodziny dziecka z wadą rozwojową wymagającą pilnej pomocy chirurgicznej.
Dodatkowym aspektem jest zamieszkanie pacjentek w dużych odległościach od szpitali, ich
nierówny poziom wykształcenia i świadomości znaczenia swojego zdrowia.
Z punktu widzenia zapewnienia tej grupie pacjentów opieki medycznej na poziomie odpowiadającym współczesnym wymogom potrzebna jest dobra organizacja w skali regionu, odpowiednio wykształcone i doświadczone zespoły medyczne, oddziały wyposażone w nowoczesny,
z reguły drogi sprzęt oraz szpitale, które zapewniają specjalistyczną opiekę przez całą dobę.
Ten splot okoliczności powoduje, że wszystkie oddziały położnicze i noworodkowe muszą
mieć podstawową gotowość do podjęcia nagłych działań, nie wszystkie jednak mogą i muszą
być jednakowo wyposażone w skomplikowany sprzęt do intensywnej terapii. Podział ról w skali
regionu jest niezbędny. Pomaga to uzyskiwać odpowiednie doświadczenie przez zespoły III
i II poziomu poprzez dużą ekspozycję na zróżnicowane klinicznie i wymagające znacznego zaangażowania sytuacje medyczne. Pozwala także na racjonalne wykorzystanie potencjału ludzkiego i technologii medycznych.
W celu zrównania szans leczenia ciężarnych i noworodków, niezależnie od miejsca zamieszkania, zamożności czy powiązań osobistych, zorganizowano system regionalizacji opieki perinatalnej (tj. nad matką i noworodkiem). Jest to idea stworzona przez March of Dimes w USA,
wdrożona w wielu już stanach, w Kanadzie oraz rozwiniętych krajach europejskich. Podstawowym założeniem jest podział ról oddziałów położniczych i noworodkowych na trzy poziomy.
Oddziały I poziomu odpowiadają za porody fizjologiczne i zdrowego noworodka oraz gotowe są ustabilizować stan chorego noworodka do czasu przyjazdu specjalistycznej karetki noworodkowej. Poziom drugi odpowiada za położnicze i neonatologiczne sytuacje patologiczne
średniego stopnia. Tutaj usytuowane są stanowiska intensywnej terapii noworodka. Poziom
III, z reguły akademicki, hospitalizuje ciężarne, położnice i noworodki z najcięższymi patolo-
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giami w regionie, prowadzi intensywną terapię najmniejszych dzieci i odpowiada za transport
noworodka.
Oddział Intensywnej Terapii przeznaczony jest dla noworodków w stanie zagrożenia życia,
a wśród najczęstszych przyczyn przyjęcia dominuje niewydolność układu oddychania i układu
krążenia. Stanowisko do prowadzenia intensywnej terapii wyposażone jest w inkubator lub promiennik ciepła, respirator oraz monitor podstawowych funkcji życiowych (czynność serca,
oddechu, saturacja, ciśnienie tętnicze krwi). Noworodki, których stan zdrowia pozwala na
wypisanie ich z Oddziału Intensywnej Terapii przyjmowane są do Oddziału Opieki Ciągłej,
w którym kontynuowany jest proces leczenia i z którego następuje wypis pacjenta do domu.
Oddział Opieki Pośredniej jest przeznaczony dla noworodków wymagających innego niż intensywne postępowania leczniczego. Przyjęcie pacjenta ma miejsce z reguły zaraz po urodzeniu
ze względu na: wcześniactwo (bez konieczności stosowania sztucznej wentylacji), zakażenie
wewnątrzmaciczne, zaburzenia adaptacyjne oddychania, choroby u matki itp. Przewóz noworodków przez wyspecjalizowany zespół i karetkę zmniejsza skutki zachorowalności noworodków o 60% w porównaniu z transportem niewyspecjalizowanym.

II
patologia o średnim
nasileniu

EDUKACJA

porozumienia

TRANSPORT

III
najcięższe
patologie

OCENA JAKOŚCI

III +

Ryc. 1. System regionalny opieki
nad matką i dzieckiem

porozumienia

I
fizjologia

Mimo to najlepiej, jeśli przewozi się (w sytuacjach zagrożenia życia) dziecko w łonie matki. Taki
transport, zwany także in utero, jest najkorzystniejszy z wielu względów – głównie z powodu bezpieczeństwa i szans dziecka, które rodzi się w ośrodku najlepiej przygotowanym do udzielenia mu
pomocy. W idealnej sytuacji oddziały III poziomu odpowiadają za edukację w „swoim pionie” oraz
monitorują jakość opieki nad matką i dzieckiem w regionie.
W dużych aglomeracjach miejskich istnieją tendencje do zanikania poziomu II, ale w USA
pojawiły się propozycje sytemu czteropoziomowego (ryc. 2) z podziałem III poziomu na podpoziomy: A – zapewniające wentylację mechaniczną i inne elementy intensywnej terapii, B – z chirurgią dziecięcą ogólną i C – z kardiochirurgią i neurochirurgią oraz poziomem IV oferującym możliwość utlenowania pozaustrojowego oraz przeszczep narządów wewnętrznych u noworodka. Niezależnie od tego, czy system jest dwu-, trzy- czy czterostopniowy, najważniejsze jest wyspecjalizowanie oddziałów, podział ról w regionie i współpraca, ciągły system edukacji oraz zapewnienie
jednego stanowiska intensywnej terapii na 800-1000 noworodków rodzących się w regionie.
Organizacja opieki nad noworodkami w skali regionalnej
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I poziom

porody

II poziom

porody + podstawowe metody lecznicze

III poziom

a) wentylacja mechaniczna
b) chirurgia ogólna dziecięca
c) kardiochirurgia, neurochirurgia

IV poziom

utlenowanie pozaustrojowe
transplantacje narządów

Ryc. 2. System czteropoziomowy

Alternatywą jest system konkurencyjny – który pojawia się niektórych stanach USA. Jest to
możliwe w sytuacji, kiedy konkurują o pacjenta oddziały reprezentujące równy poziom usług
– zwykle prywatne – wyposażone przez kapitał prywatny. Szpitale publiczne natomiast, pracujące
za pieniądze podatników, powinny współpracować i dzielić role, aby wykorzystać maksymalnie
ludzkie i techniczne możliwości istniejące w danym regionie. Wsparciem dla systemu regionalnego
są szpitale, które w Polsce nazwaliśmy III+ i które mogą zaoferować możliwości diagnostyczne
i lecznicze, które nie są niezbędne w każdym regionie – zwykle oddziały w szpitalach resortowych
(np. diagnostyka bloków metabolicznych, najbardziej złożone wady serca).
Ośrodki III i II poziomu powinny ponadto prowadzić ocenę rozwoju i wczesną rehabilitację dla
dzieci z ryzykiem opóźnienia rozwoju, które opuściły już oddział noworodkowy.
Doświadczenia krajów skandynawskich i Francji wskazują, że można obniżyć odsetek porodów
przedwczesnych samoistnych poprzez programy profilaktyki pierwotnej. Potrzebny jest w naszym
kraju dobry program, oparty na wyżej wymienionych sprawdzonych wzorcach, bowiem teoretycznie
można by obniżyć obecnie wskaźniki umieralności okołoporodowej niemowląt o połowę. Oznacza
to życie tysięcy ludzi. Jest to cel możliwy do osiągnięcia w najbliższej dekadzie.
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Zasady
opieki nad noworodkami
POSTĘPOWANIE Z NOWORODKIEM NA SALI PORODOWEJ
Prawidłowe postępowanie z noworodkiem bezpośrednio po urodzeniu na sali porodowej
lub sali operacyjnej może mieć decydujący wpływ na jego dalsze losy. Jest to bowiem okres
skomplikowanych przemian czynnościowych układu krążenia i oddychania, przystosowujący
noworodka do życia zewnątrzmacicznego, a zarazem pierwszego obowiązującego rozpoznania
jego poporodowej ogólnej adaptacji według skali Apgar.
Pierwotnie postępowanie z noworodkiem rozpoczynało się od odśluzowania jamy ustnogardłowej i nosa tuż po urodzeniu się główki, a jeszcze przed wytoczeniem barków. Obecnie
odstąpiono od tej zasady, stosując odśluzowywanie z dróg oddechowych wyłącznie u noworodków z niską punktacją w skali Apgar. Jeszcze przed odcięciem pępowiny, dziecko powinno
być pokazane matce i jeżeli nie ma bezwzględnych przeciwwskazań medycznych, położone na
jej brzuchu lub przystawione do piersi. Stwierdzono, że postępowanie takie pomaga noworodkowi w trudnym okresie adaptacji do życia zewnątrzmacicznego i pozwala zarówno matce, jak
i dziecku na nawiązanie najbardziej intymnych i bliskich kontaktów. Warunkiem koniecznym
w przypadku takiego postępowania jest przede wszystkim zapewnienie noworodkowi właściwej
temperatury, dla uniknięcia oziębienia i dyskomfortu, szczególnie intensywnie odczuwanych
przez dziecko. Przeciwwskazaniem do bezpośredniego kontaktu ciała matki i jej noworodka
po porodzie jest zły stan ogólny dziecka, słabo ogrzane pomieszczenie oraz niektóre choroby
matki (zmiany skórne, choroby psychiczne). Bezwzględnym przeciwwskazaniem do przystawienia noworodka do piersi bezpośrednio po urodzeniu jest stwierdzenie zakażenia
wirusem HIV u matki.
W momencie rozpoczęcia porodu należy przygotować stanowisko pielęgnacyjne (najlepiej
otwarty promiennik ciepła), gdzie zostanie umieszczony i zaopatrzony noworodek. Temperatura na poziomie kocyka, na którym leży noworodek nie powinna być niższa niż 34EC. Po osuszeniu ciała noworodka i po ułożeniu go na stole pielęgnacyjnym w pozycji Trendelenburga,
ważne jest, aby głowę dziecka skierować ku dołowi, zapewniając w ten sposób bierny drenaż
ułożeniowy i ewakuację resztek śluzu i płynu zalegającego w drogach oddechowych noworodka. Jeżeli noworodek wymaga odśluzowania, dokonuje się tego zabiegu w jałowy sposób.
Zabezpiecza się główkę noworodka czapeczką oraz ubiera się go w jałowe kaftaniki, minimalizując straty ciepła.
Zasady opieki nad noworodkami
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Bezpośrednio po urodzeniu, przed odpępnieniem, na rączkę i nóżkę noworodka zakłada
się bransoletki identyfikacyjne, po uprzednim sprawdzeniu tożsamości matki. Założenie
bransoletek na kończyny nie może wywoływać ucisku czy odparzenia, musi jednak gwarantować, że bransoletki nie zsuną się podczas toalety czy przewijania noworodka.
Zaopatrzenie kikuta pępowiny za pomocą Octeniseptu oraz jałowych gazików jest bardzo
ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym, ze względu na niezwykłą łatwość zakażenia wilgotnych
i wypełnionych krwią elementów pępowiny. Podczas zaopatrywania pępka należy zwrócić
uwagę, czy klips zaciskający pępowinę obejmuje cały jej przekrój i czy nie następuje tą drogą
utrata krwi.
Stan ogólny każdego noworodka po urodzeniu oceniany jest obowiązkowo w 1. i 5. minucie
życia wg klasyfikacji Virginii Apgar (tab. 1). Ocenie podlegają: czynność serca, czynność oddechowa, napięcie mięśniowe, zabarwienie skóry i reakcja na wprowadzenie cewnika do nosa.
Oceny czynności serca dokonuje się poprzez osłuchiwanie klatki piersiowej noworodka, podobnie jak oceny czynności oddechowej. W przypadku intensywnego płaczu noworodka, nie
ma wątpliwości, że ocena tej cechy w skali Apgar wynosi 2 pkt, jeżeli jednak dziecko rodzi się
w stanie średnim, konieczne jest liczenie liczby oddechów oraz ocena szmeru pęcherzykowego. Ocena zabarwienia skóry na ogół nie przedstawia wątpliwości. Prawidłowe napięcie mięśniowe u noworodka donoszonego manifestuje się wyraźnym ułożeniem zgięciowym jego kończyn górnych i dolnych. U noworodka urodzonego przedwcześnie stopień mniejszego lub
większego osłabienia napięcia mięśniowego jest raczej wyrazem jego niedojrzałości niż złego
stanu ogólnego. Ocena reakcji na wprowadzenie cewnika do nosa może być przeprowadzona
podczas odśluzowywania noworodka.
Tabela 1. Skala Apgar
Oceniana cecha

Punktacja
0

1

2

Czynność serca

brak

< 100/min

> 100/min

Czynność oddechowa

brak

słaba, oddechy nieregularne

głośny płacz

sinica uogólniona lub
bladość

sinica obwodowa

różowe

brak

słabo wyrażony grymas
twarzy

płacz, gwałtowne
ruchy kończyn

uogólniona wiotkość mięśni

słabe napięcie

dobre napięcie

Zabarwienie powłok
skórnych
Reakcja na wprowadzenie
cewnika do nosa
Napięcie mięśniowe

Stan noworodka oceniamy jako dobry, jeżeli punktacja w skali Apgar wynosi 8-10 punktów,
średni, gdy wynosi ona 4-7 punktów i zły przy punktacji poniżej 4 punktów. W zależności od
tej oceny kwalifikujemy noworodka, jako wymagającego resuscytacji i leczenia lub dziecko
zdrowe.
Obowiązkiem osoby zajmującej się noworodkiem na sali porodowej jest zważenie go i dokonanie pomiaru długości ciemieniowo-siedzeniowej, obwodów: głowy, klatki piersiowej i brzu-
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cha. Należy pamiętać, że krwiak podokostnowy czy przedgłowie mogą wpływać na zafałszowanie pomiarów. Postępowanie z noworodkiem po przebytym niedotlenieniu wewnątrzmacicznym oraz zabieg resuscytacji zostaną omówione w rozdziale Resuscytacja noworodków.

OCENA DOJRZAŁOŚCI I BADANIE NOWORODKA
Ocena dojrzałości

Ze względu na różnice masy ciała, długości ciemieniowo-siedzeniowej oraz obwodów głowy
i klatki piersiowej, występujące u noworodków, konieczne jest przeprowadzenie oceny dojrzałości noworodka w oparciu o popularnie stosowane skale oceny.
Najczęściej używaną skalą oceny dojrzałości noworodka jest skala Ballard, opierająca się
na kryteriach morfologicznych i neurologicznych. Poprawiona i uzupełniona o brakujące kryteria oceny dojrzałości skala Ballard została ostatecznie opracowana w 1991 r. i nazwana „nową skalą Ballard” (tabela 2).
Ocena dojrzałości powinna być przeprowadzona w pierwszych 12 godzinach życia, ale koniecznie po ustabilizowaniu stanu ogólnego noworodka, w pełnym komforcie cieplnym i w sposób jak najmniej inwazyjny. Uzyskane wcześniej pomiary masy ciała, długości ciemieniowosiedzeniowej oraz obwodów głowy i klatki piersiowej należy odnieść do uzyskanego, ostatecznego wyniku badania. Do grupy noworodków hipotroficznych zaliczane są te dzieci, których
urodzeniowa masa ciała znajduje się poniżej 10. percentyla masy należnej dla danego wieku
ciążowego. Podobnie – noworodki hipertroficzne to te, których urodzeniowa masa ciała przekracza 90. percentyl masy należnej dla danego wieku ciążowego. Noworodek urodzony o czasie, z masą ciała odpowiednią do wieku ciążowego, jest obarczony znikomym ryzykiem zachorowalności i śmiertelności w okresie noworodkowym.
Badanie noworodka

Badanie ogólne noworodka powinno być przeprowadzone po ustabilizowaniu się jego stanu ogólnego, w warunkach pełnego komfortu cieplnego, najlepiej w pół godziny po karmieniu,
ze względu na brak nadmiernego pobudzenia i płaczu u dziecka. Obserwując zachowanie i ułożenie całkowicie rozebranego noworodka ocenia się czynność jego układu nerwowego, mięśniowego i budowę ciała.
Większość czasu w ciągu doby (ok. 70%) noworodek spędza w stanie snu aktywnego (REM),
pozostały czas podzielony jest między sen spokojny (nREM), stan czuwania z delikatnymi ruchami kończyn, stan czuwania z aktywnymi ruchy głowy i kończyn, bez płaczu oraz stan czuwania, płacz. Zdrowy, donoszony noworodek w ułożeniu na plecach utrzymuje kończyny górne i dolne w zgięciu w stawach barkowych i łokciowych oraz biodrowych i kolanowych, co jest wyrazem przewagi aktywności mięśni zginaczy nad prostownikami (czynność wzgórza i gałki
bladej). Dominacja mięśni prostowników grzbietu sprawia, że podniesiony w górę noworodek
utrzymuje prostą sylwetkę tułowia, natomiast przygina kończyny górne i dolne.

Zasady opieki nad noworodkami
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Powieki otwarte
Małżowina płaska,
pozostaje zagięta

Powieki złączone:
luźno – 1
szczelnie – 2

Moszna gładka,
płaska

Łechtaczka
wystająca, wargi
sromowe płaskie

Oko
Ucho

Narządy
płciowe
męskie

Narządy
płciowe
żeńskie

Wystająca łechtaczka,
małe wargi sromowe
mniejsze

Moszna lekko
pomarszczona, brak
jąder w mosznie

Ledwo widoczne

Niedostrzegalne

Brodawki
sutkowe

> 50 mm
Bez bruzd

Rzadki

Pięta-palec:
40-50 mm – 1
< 40 mm – 2

Brak

Galaretowata
Czerwona
Przezroczysta

Lepka
Delikatna
Przejrzysta

Powierzchnia
podeszwowa
stóp

Meszek
płodowy

Skóra

0

-1

Wargi sromowe większe
i mniejsze na tej samej
wysokości

Jądra zstępują
Moszna – niewielkie
zmarszczenia skóry

Jądra w górnej części
kanału pachwinowego
Pojedyncze
pomarszczenia
skóry moszny
Wystająca łechtaczka
i wargi sromowe
mniejsze

Małżowina mocno
pofałdowana, miękka,
szybko się prostuje

Nakrapiana otoczka
Brodawka 1-2 mm

W pełni rozwinięta
otoczka
Brodawka 5-10 mm

Bruzdy pokrywają
całą powierzchnię
stopy

Większość skóry
bez meszku

Pergaminowa
Głębokie pęknięcia

4

Wargi sromowe
mniejsze duże,
mniejsze małe

Jądra w mosznie
Moszna wyraźnie
pomarszczona

Wargi sromowe
większe pokrywają
łechtaczkę

Jądra nisko
w mosznie
Moszna z głębokimi
bruzdami

Małżowina uformowana,
Gruba chrząstka
jędrna, natychmiast się
Małżowina sztywna
prostuje

Uniesiona otoczka
Brodawka 3-4 mm

Poprzeczna bruzda
Bruzdy w 2/3 przednich
tylko w części przedniej

Pola skóry bez meszku

Popękana
Blada
Pojedyncze żyły

Powierzchowne
łuszczenie i(lub)
zaczerwienienie
Nieliczne żyły
Rozrzedzony

3

2

Małżowina nieco
pofałdowana, miękka,
prostuje się powoli

Płaska otoczka
Brak brodawki

Słabo widoczne
czerwone linie

Obfity

Gładka
Różowa
Widoczne żyły

1

Tabela 2a. Nowa skala oceny dojrzałości Ballard (1991) – ocena dojrzałości w badaniu fizykalnym

Skórzasta
Popękana
Pomarszczona

5

Tabela 2b. Nowa skala oceny dojrzałości Ballard (1991) – ocena dojrzałości nerwowo-mięśniowej

Tabela 2c. Zależność między dojrzałością a łączną liczbą punktów
uzyskanych w testach podanych w tabelach 2a i 2b
Łączna liczba
punktów
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Szyja noworodka jest krótka i symetryczna, umożliwiająca czynną i bierną ruchomość głowy
w obie strony. Obserwacja ruchomości własnej kończyn noworodka dostarcza informacji na
temat ewentualnych urazów okołoporodowych, np. złamania obojczyka z porażeniem splotu
typu Erba, lub świadczy o innym niż główkowe położeniu płodu w macicy (typowe dla położenia
miednicowego płodu przerosty w stawach kolanowych i nadmierne zgięcie w stawach biodrowych). Obserwacja procesu karmienia noworodka pomaga w ocenie dojrzałości jego układu
nerwowego i ocenie umiejętności koordynacji procesów ssania i połykania.
Zabarwienie skóry noworodka powinno być całkowicie różowe. Sinica obwodowa jest najczęściej wyrazem oziębienia noworodka i ustępuje natychmiast po ogrzaniu dziecka. Sinica
uogólniona wymaga podjęcia natychmiastowego postępowania i przekazania noworodka do
oddziału intensywnej terapii, celem dalszego leczenia i prowadzenia diagnostyki. Żółte
zabarwienie powłok występuje przy podwyższonym poziomie bilirubiny (patrz rozdział Żółtaczki okresu noworodkowego) i wymaga najczęściej określenia jej poziomu we krwi, zwłaszcza, jeżeli stwierdzana jest ona w pierwszej dobie życia. Żółto podbarwioną pępowinę, skórę
i paznokcie można zaobserwować u noworodków, u których przy urodzeniu stwierdzano obecność zielonego płynu owodniowego oraz u noworodków z chorobą hemolityczną. Bladoróżowe
zabarwienie powłok skórnych jest charakterystyczne dla noworodków donoszonych, ze wzglęZasady opieki nad noworodkami
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du na obfitą podskórną tkankę tłuszczową i dobrze wykształcone warstwy skóry. Towarzyszy
mu różowe zabarwienie błony śluzowej jamy ustnej.
Bezpośrednio po urodzeniu u większości donoszonych noworodków stwierdza się obecność białawej mazi płodowej, zgromadzonej szczególnie obficie w dołach pachowych i pachwinach noworodka. U donoszonych noworodków widoczny jest również meszek płodowy, najobficiej występujący między łopatkami, na plecach, czole i policzkach noworodka.
Badanie głowy noworodka wymaga szczególnej wnikliwości ze względu na możliwość wystąpienia licznych odchyleń od stanu prawidłowego, które mogą mieć istotny wpływ na dalsze
losy noworodka. Do najczęściej spotykanych nieprawidłowości należą: przedgłowie, krwiak
podskórny, krwiak podokostnowy, nacięcia skóry główki wykonane w czasie porodu celem
przeprowadzenia badania gazometrycznego, ślady po łyżkach kleszczy i wyciągaczu próżniowym. Badanie szwów czaszkowych oraz wielkości i napięcia ciemiączek jest konieczne dla
wykluczenia wad rozwojowych typu: wodogłowie, małogłowie czy przedwczesne zarośnięcie
szwów czaszkowych. Ocena wzroku u noworodka jest trudna do przeprowadzenia, ze względu
na całkowity brak współpracy z pacjentem. Szpary powiekowe u donoszonego noworodka
w pierwszej dobie po urodzeniu mogą być obrzęknięte i trudne do rozwarcia. U wcześniaków
poniżej 25. tygodnia ciąży szpary powiekowe są jeszcze zarośnięte. Ważna jest ocena symetrii
szpar powiekowych, ich kształtu oraz ewentualnej obecności urazów okołoporodowych i zmarszczki nakątnej. Reakcja źrenic na światło jest u donoszonego noworodka wyraźna i dobrze
widoczna. Początek tego odruchu źrenicznego pojawia się w 28. tygodniu ciąży. Donoszony
noworodek jest w stanie skupić na chwilę wzrok na dużym, dobrze oświetlonym, jaskrawym
przedmiocie. Zdolność wodzenia wzrokiem pojawia się około 4. tygodnia życia. Małżowiny
uszne u donoszonego i zdrowego noworodka są symetrycznie wykształcone, elastyczne i sprężyste. Reakcja na dźwięk występuje najczęściej w postaci odruchu Moro i jest wyraźna po zadziałaniu izolowanego, wystarczająco głośnego bodźca. Nos noworodka jest krótki i symetryczny, a przewody nosowe stosunkowo szerokie. Ze względu na fakt, że noworodek podczas
snu i wszystkich faz spokojnego czuwania oddycha wyłącznie przez nos, jego drożność jest
niezbędna dla utrzymania dziecka przy życiu. Drożność każdego z przewodów nosowych
można sprawdzić cienkim cewnikiem, podczas odśluzowywania noworodka na sali porodowej.
Jama ustna noworodka jest prawie w całości wypełniona przez duży język. W badaniu zwraca
się uwagę na obecność wad rozwojowych, np. rozszczep podniebienia twardego i (lub) miękkiego, krótkie wędzidełko języka, obecność zębów i innych odchyleń od stanu prawidłowego. W
czasie płaczu usta noworodka powinny poruszać się symetrycznie w obie strony. Asymetria
położenia kącika ust wraz z zanikiem fałdu nosowo-wargowego jest wyrazem uszkodzenia (porażenia) gałęzi nerwu twarzowego.
Zdrowy, donoszony noworodek oddycha z częstością 40-60 oddechów na minutę, pomijając
okresy płaczu, kiedy ocena liczby oddechów jest niewiarygodna. Oddechy w stanie spokojnego
czuwania są równe, miarowe i bez wysiłku oddechowego; charakterystyczny jest brzuszny tor oddychania. Szmer pęcherzykowy jest zaostrzony w pierwszych godzinach życia i towarzyszyć mu mogą wilgotne zmiany osłuchowe o charakterze rzężeń grubo- i średniobańkowych – furczeń, związanych z obecnością resztek płynu płucnego i zaleganiem śluzu w górnych drogach oddechowych.
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Klatka piersiowa jest u noworodka symetryczna, dobrze wysklepiona, o obwodzie zbliżonym do obwodu potyliczno-czołowego głowy. Brodawki piersiowe są wyraźnie widoczne, a gruczoły piersiowe wyczuwalne. U części noworodków z małą ilością podskórnej tkanki tłuszczowej na wysokości 3-4 międzyżebrza i linii środkowoobojczykowej może być widoczne uderzenie koniuszkowe. Czynność serca u donoszonego, zdrowego noworodka w warunkach spokojnego czuwania wynosi ok. 120-140 uderzeń na minutę. Zarówno faza REM snu, jak i okresy
wzmożonej aktywności i płaczu noworodka mają wpływ na przyspieszenia czynności serca.
Podczas osłuchiwania czynności serca w pierwszych godzinach życia może być słyszalny szmer
związany z obecnością drożnego przewodu tętniczego Botalla. Arytmia obecna w pierwszej
dobie życia ma najczęściej charakter przejściowy i jest następstwem niedotlenienia okołoporodowego i procesów adaptacji do życia pozamacicznego.
Brzuch noworodka jest duży i wysklepiony ponad poziom klatki piersiowej. Kikut pępowiny powinien być zaopatrzony jałowo, nie powinno stwierdzać się krwawienia, zaczerwienienia ani odczynu zapalnego w jego okolicy. Wątroba noworodka wyczuwalna jest 1-2 cm poniżej
łuku żebrowego, śledziona może być wyczuwalna w lewym nadbrzuszu. U noworodków o małej
ilości podskórnej tkanki tłuszczowej można palpacyjnie zbadać w przestrzeni zaotrzewnowej
obie nerki. Perystaltyka jelit jest u noworodka dobrze słyszalna. Badanie okolicy krocza u noworodka polega na ocenie drożności odbytu i ocenie zewnętrznych narządów płciowych.
U dziewczynek można stwierdzić obecność krwistej wydzieliny z pochwy, a u obu płci obrzęk
i powiększenie gruczołów piersiowych, jako wyraz hiperestrogenizacji z okresu życia wewnątrzmacicznego.
Badanie stawów biodrowych ma na celu wczesne wyłonienie grupy ryzyka, tj. noworodków
zagrożonych dysplazją i zwichnięciem stawów biodrowych. Podjęcie interwencji i objęcie kontrolą ortopedyczną zmniejsza niebezpieczeństwo wystąpienia powikłań w przyszłości.
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Wcześniactwo
jako problem społeczny i medyczny
DEFINICJA
Zgodnie z definicją WHO za noworodka urodzonego przedwcześnie (wcześniaka) uważa
się dziecko urodzone po 22. tygodniu ciąży (t.c.), a przed ukończeniem 37. t.c. Przez pojęcie
„skrajne wcześniactwo” rozumie się noworodki urodzone przed ukończeniem 32. t.c. Tę grupę
noworodków można podzielić w zależności od urodzeniowej masy ciała na następujące podgrupy:
• noworodki z małą masą ciała (low birth weight – LBW) # 2500 g,
• noworodki z bardzo małą masą ciała (very low birth weight – VLBW) # 1500 g,
• noworodki ze skrajnie małą masą ciała (extremely low birth weight – ELBW) # 1000 g.

CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA
Ocena rzeczywistej częstości wcześniactwa jest trudna, bowiem większość statystyk światowych opiera się na kryterium urodzeniowej masy ciała, a nie kryterium dojrzałości jako wykładnika porodu przedwczesnego. Według raportów WHO współczynnik urodzeń noworodków
LBW wynosi, w zależności od regionu świata, od 5% do 20%. W Polsce współczynnik ten wynosi obecnie 6%.
Częstość porodów przedwczesnych (przed 37. t.c.) powoli obniża się i obecnie w Polsce
waha się (w zależności od województwa) od 4,5 do 12%, średnio 6%. Oznacza to, że w Polsce
w 2005 r. urodziło się ponad 29 tysięcy wcześniaków. Współczynnik skrajnego wcześniactwa
wynosi w Polsce 1,5% (prawie 5,5 tysiąca noworodków w 2005 roku). Jest to więc niewielki
odsetek wszystkich urodzeń w Polsce, ale grupa ta jest najbardziej obciążona ryzykiem zgonu
i ryzykiem wystąpienia poważnych powikłań i zaburzeń rozwoju.
Noworodki ELBW stanowią zaledwie 0,6% wszystkich żywo urodzonych dzieci w Polsce
(prawie 2200 noworodków w 2005 r.), ale w grupie tej dochodzi aż do 60% wszystkich zgonów
w okresie noworodkowym.

WCZEŚNIACTWO JAKO PROBLEM KLINICZNY
Ustalenie dolnej granicy możliwości przeżycia, a co się z tym wiąże, podjęcie agresywnego
leczenia przedwcześnie urodzonego noworodka budzi stale wątpliwości. Niewielki odsetek
przeżyć w grupie noworodków z masą ciała 500-700 g, wiążący się z olbrzymim nakładem kosztów i brakiem gwarancji na dobrą jakość późniejszego życia, stawia za każdym razem pytanie
– czy należy agresywnie podtrzymywać życie noworodków o skrajnej niedojrzałości? Wiadomo
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bowiem, że powodzenie w leczeniu wcześniaka, daje tylko jak najszybsze zastosowanie ultranowoczesnych, lecz jednocześnie bardzo kosztownych metod leczniczych.
Na koszty pobytu niedojrzałego noworodka w oddziale intensywnej terapii noworodka
(OITN) składa się transport, leki, środki krwiopochodne, prowadzenie sztucznej wentylacji,
żywienia pozajelitowego, konsultacji specjalistycznych, zabiegów operacyjnych, badań obrazowych, prowadzenia rehabilitacji i amortyzacja sprzętu. Na podstawie danych z USA, wiadomo,
że średni dzienny koszt pobytu wcześniaka w OITN wynosi około 1500 USD. Całkowity koszt
leczenia wcześniaków różni się w zależności od stopnia dojrzałości noworodka i tak dla
noworodka ważącego 500 g wyniesie 250 000 USD, a dla noworodka o urodzeniowej masie
ciała w zakresie 1000-1500 g, zmniejsza się do 74 000 USD. Niezwykle istotny jest fakt, że
przedłużenie ciąży zaledwie o tydzień, w przedziale 24-27 tygodni wiąże się nie tylko z lepszą prognozą, lecz też z ogromną korzyścią ekonomiczną. Do kosztów leczenia wcześniaka zalicza się
również koszty związane z przerwaniem pracy przez rodziców, kosztem dojazdów, zakupu sprzętu
rehabilitacyjnego. Stanowi to istotny problem z punktu widzenia polityki socjalnej państwa.
Noworodek urodzony przedwcześnie, który często opuszcza oddział neonatologiczny po
kilkumiesięcznym pobycie, obarczony wieloma problemami zdrowotnymi, staje się dla wielu
pediatrów prawdziwym wyzwaniem. Lekarz staje zarówno przed problemami natury zdrowotnej jak: przewlekła choroba płuc, zaburzenia rozwoju motorycznego i psychicznego, zaburzenia
w odżywianiu, niedowidzenie, zaburzenia słuchu itd., jak i psychologicznymi, kiedy z ust rodziców pada pytanie „czy moje dziecko będzie chodzić?” lub „kiedy moje dziecko pójdzie do szkoły?”. Rutynowa ocena i monitorowanie rozwoju wcześniaka przez zespół interdyscyplinarny:
lekarz specjalista w neonatologii, rehabilitant, psycholog, logopeda, audiolog, neurolog, terapeuta zajęciowy, pracownik socjalny, ma zasadnicze znaczenie dla sukcesu terapii. Niektóre
zaburzenia, jak mózgowe porażenie, drgawki, upośledzenie widzenia, są rozpoznawane we
wczesnym okresie życia, inne, jak zaburzenia rozwoju mowy i zdolności poznawczych, myślenia abstrakcyjnego, trudności w nauce czy zaburzenia słuchu mogą być niezauważone do 2-3.
roku życia lub jeszcze później.
Włączenie wcześniaka w program oceny rozwoju powinno nastąpić przed wypisaniem do
domu. Do niezbędnego minimum należy badanie okulistyczne w kierunku retinopatii, ultrasonografia przezciemiączkowa, zalecane jest przesiewowe badanie słuchu metodą ABER (badanie potencjałów wywołanych – Auditory Brain Evoke Response) i OAE (metoda otoemisji akustycznych – Otoacoustic Emission). Badanie słuchu jest istotne ze względu na rozwój mowy.
Ważne jest, aby rodzice, którzy zabierają dziecko do domu byli przygotowani na zaburzenia,
które mogą się pojawić, zarówno ostre, zagrażające życiu, np. bezdechy, jak i długoterminowe,
np. opóźnienie rozwoju. Rodzice, którzy nie radzą sobie z problemami, powinni uzyskać
fachową pomoc psychologa, pielęgniarki środowiskowej czy rodzinnej grupy wsparcia. Nawet
rodzice z silną motywacją mogą napotykać trudności w opiece nad dziećmi „zależnymi od
technologii” (np. leczonymi tlenem w warunkach domowych).
Programy oceny rozwoju różnią się schematem wizyt kontrolnych, w zależności od środków finansowych i potrzeb klinicznych. Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Diagnostyki i RehaWcześniactwo jako problem społeczny i medyczny
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bilitacji obejmuje swoją opieką wszystkie noworodki urodzone przed 37. t.c. leczone metodami
intensywnej terapii, jak również noworodki donoszone, u których wystąpiły powikłania okresu
noworodkowego, jak: ciężka hipoglikemia, hiperbilirubinemia, niedotlenienie okołoporodowe,
aspiracja smółki, encefalopatia niedokrwienno-niedotlenieniowa, wodogłowie i inne wady
wrodzone układu nerwowego, noworodki z hipotrofią wewnątrzmaciczną, a także niemowlęta
i dzieci bez wyraźnych powikłań w okresie noworodkowym, które wykazują opóźnienie rozwoju
niepokojące neonatologów i pediatrów. W trakcie rutynowych wizyt niemowlę badane jest
zarówno przez neonatologa, rehabilitanta, jak również psychologa, którzy wspólnie podejmują
decyzję: czy i jakiego rodzaju rehabilitacji wymaga pacjent.
W ostatnich dekadach poprawiła się przeżywalność dzieci z bardzo małą urodzeniową masą
ciała. Programy oceny rozwoju są niezbędną kontynuacją opieki w oddziale noworodkowym.
Obawa, że te noworodki znajdują się w grupie ryzyka nieprawidłowego rozwoju, jest w pełni uzasadniona. Uważa się, że właściwa ocena i konieczna interwencja terapeutyczna pobudzi optymalny
rozwój dziecka i zapobiegnie zaburzeniom rozwoju, lub zmniejszy istniejący deficyt rozwojowy.

PORÓD PRZEDWCZESNY
Poród przedwczesny jest wynikiem wielu mechanizmów, z których nie wszystkie są w pełni zrozumiałe. Aby wdrożyć skuteczną profilaktykę, należy jednak poznać i zrozumieć przyczyny porodu przedwczesnego. Jest on następstwem kombinacji czynników społecznych i medycznych, ma miejsce częściej u kobiet ubogich, niewykształconych, niezamężnych lub bardzo
młodych. Główne czynniki ryzyka porodów przedwczesnych podano w tabeli 1.
Tabela 1. Najważniejsze czynniki zwiększające ryzyko przedwczesnego porodu
Czynniki społeczne
Czas pracy powyżej 40 godzin tygodniowo
Ciężka praca fizyczna
Praca w warunkach szkodliwych
Niski poziom wykształcenia
Młody wiek
Ograniczony dostęp do oświaty zdrowotnej
Rasa czarna (w USA)
Niedożywienie ciężarnej
(głównie w krajach rozwijających się)

Czynniki medyczne
Poprzedni poród zakończony przed terminem
Niewydolność cieśniowo-szyjkowa
Wstępujące zakażenie dróg rodnych
Przedwczesne odpływanie płynu owodniowego
Wady macicy i nieprawidłowości łożyska
(np. łożysko przodujące)
Krwawienia z dróg rodnych
Ciąża mnoga
Choroby matki (nadciśnienie, cukrzyca)

Wiele przeprowadzonych badań udowodniło związek między ciężką pracą a zwiększonym
ryzykiem porodu przedwczesnego. Jeśli liczba godzin przepracowanych w tygodniu jest mniejsza niż 40, ryzyko porodu przedwczesnego wynosi 3,6%, dla 40 godzin tygodniowo 5,6%, 41-45
godzin 7%, a przy większej liczbie godzin spędzonych w pracy w tygodniu – 10%. Istotnym
czynnikiem wpływającym na częstotliwość porodów przedwczesnych jest rasa, np. u afroamerykanek częstotliwość porodów przedwczesnych jest dwukrotnie wyższa niż u białych amery-
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kanek. Poród przedwczesny jest w znacznej mierze związany z poziomem edukacji przyszłej
matki i jej dostępem do oświaty zdrowotnej. Częstotliwość porodów przedwczesnych jest
najniższa u kobiet najdłużej uczących się.
Istnieje szereg przyczyn porodów przedwczesnych, które zawarte są w tabeli 1. Najsilniejszym czynnikiem predykcyjnym ryzyka porodu przedwczesnego jest uprzedni poród przedwczesny. Wykazano, że gdy dwie poprzednie ciąże zakończyły się o czasie, częstość porodów
przedwczesnych wynosi 2,6% i wzrasta do 28,4%, jeśli dwie poprzednie ciąże ukończyły się
przedwcześnie. Zakażenie jest również częstą przyczyną porodów przedwczesnych. Obecność
kolonizacji bakteryjnej pochwy kilkakrotnie zwiększa ryzyko porodu przedwczesnego w przypadku, gdy szyjka jest krótka przed 28. t.c. lub skrócona czy otwarta przed 37. t.c. Szczególnej
uwagi jako przyczyna wcześniactwa wymagają ciąże wielopłodowe, głównie dlatego, że ich liczba wzrasta od czasu, gdy wprowadzono zapłodnienie pozaustrojowe oraz nowe leki w celu wywołania owulacji u niepłodnych kobiet. Wzrasta również średni wiek kobiet rodzących. Odsetek
bliźniąt urodzonych przedwcześnie wynosi 40-50%, z czego 10% rodzi się przed 32. t.c. Dla
ciąży trojaczej ryzyko porodu przedwczesnego wynosi 95%, a ryzyko porodu przed 32. t.c. wynosi
25%.
Rozpoznanie zagrażającego porodu przedwczesnego opiera się na następujących wykładnikach: regularnej czynności skurczowej i skracaniu się szyjki macicy stwierdzonych podczas
badania ginekologicznego w ciąży niedonoszonej. Okazuje się jednak, że ta klasyczna kombinacja charakteryzuje się bardzo małą zgodnością, co inspiruje do dalszych, maksymalnie zobiektywizowanych metod oceny ryzyka porodu przedwczesnego. Należą do nich: ultrasonografia dopochwowa (długość części pochwowej szyjki macicy < 3 cm i rozwieranie się ujścia zewnętrznego) czy też obecność fibronektyny w wydzielinie pochwowej.
Leczenie

Zasadniczym celem leczenia zagrażającego porodu przedwczesnego jest zahamowanie
czynności skurczowej i przedłużenie czasu trwania ciąży, stymulacja dojrzałości płodu i przekazanie ciężarnej do ośrodka III poziomu referencji.
Transport in utero jest zdecydowanie bezpieczniejszy i tańszy niż transport przedwcześnie
urodzonego noworodka.
Profilaktyka wcześniactwa

Prowadzone od wielu lat badania dotyczące wpływu pracy i jej warunków na przebieg
i czas trwania ciąży przyczyniły się w znacznej mierze do powstania norm prawnych, których
celem jest ochrona pracujących kobiet. Należą do nich skracanie dnia pracy, zmiana ciężkiej
lub obarczonej szkodliwościami pracy na inną, okresowe zwolnienia od pracy. Szczególnie ważnym elementem profilaktyki jest szerzenie oświaty zdrowotnej wśród nastolatków oraz wczesne uświadamianie seksualne młodzieży, co sprzyja zmniejszeniu liczby nieplanowanych i niechcianych ciąż. W przypadku wystąpienia zagrażającego porodu przedwczesnego i niemożności
jego zahamowania jedynym działaniem, które ma udowodnioną skuteczność w poprawie
rokowania u noworodka jest zastosowanie glikokortykoidów u kobiety ciężarnej.
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Glikokortykosteroidy prenatalne w terapii zagrażającego porodu przedwczesnego

Steroidy są najskuteczniejszym znanym lekiem podawanym ciężarnym, który powoduje
przyspieszenie dojrzewania płodu. Pierwotnie sądzono, że steroidy wpływają stymulująco tylko
na dojrzewanie płuc płodu. Obecnie wiadomo, że działania steroidów powodują nie tylko
zmniejszenie częstości występowania i ciężkości przebiegu zespołu zaburzeń oddychania. Wykazano, że hormony steroidowe przyspieszają dojrzewanie co najmniej 15 różnych narządów
i tkanek płodu. Stwierdzono pozytywne działanie steroidów na mózg, układ krążenia, nerki,
wątrobę, skórę, jelito i gruczoły wydzielania wewnętrznego płodu. W efekcie zastosowanie steroidoterapii prenatalnej zmniejsza umieralność noworodków urodzonych przedwcześnie oraz,
według wielu autorów, zmniejsza częstość występowania hipotensji oraz krwawień dokomorowych u noworodków.
Skuteczność steroidoterapii prenatalnej zależy od wielu czynników (tabela 2). Największą
skuteczność obserwuje się u noworodków z ciąż pojedynczych, urodzonych pomiędzy 28. a 34.
t.c., jeżeli steroidy zastosowano między 24. godziną a 14. dniem przed porodem.
Tabela 2. Najważniejsze czynniki wpływające na efektywność terapii prenatalnej
Czynniki matczyne
Choroby matki
(cukrzyca, nadciśnienie)
Przedwczesne odpływanie
płynu owodniowego
Wykładniki infekcji u matki
Używki (np. palenie tytoniu)
Ciąża wielopłodowa

Czynniki płodowe i łożyskowe
Aktywność metaboliczna łożyska
Stopień dojrzałości płodu
Płeć i rasa
Wewnątrzmaciczne zahamowanie
wzrostu płodu
Obecność dodatkowych chorób
i (lub) wad płodu

Czynniki zależne od terapii
Całkowita dawka steroidów
i ilość kursów steroidoterapii
Rodzaj preparatu
Czas, jaki upłynął od podania
steroidów do porodu
Podaż innych leków wpływających
na dojrzewanie płuc płodu

Obecnie w steroidoterapii prenatalnej stosuje się dwa leki będące syntetycznymi, fluorowymi pochodnymi endogennego kortyzolu: betametazon i deksametazon, przy czym pierwszy z nich uważany jest za bezpieczniejszy. Prenatalna terapia steroidowa jest stosowana od
1972 roku u kobiet ciężarnych zagrożonych porodem przedwczesnym. Mimo to, wiele aspektów tej terapii budzi nadal wątpliwości. Szczególne kontrowersje budzi wielokrotna prenatalna
terapia steroidowa. W związku z sugerowanym ograniczonym czasem działania steroidów
terapia taka była rutynowo stosowana u kobiet ciężarnych do 2001 roku.
Najnowsze rekomendacje dotyczące steroidoterapii prenatalnej
Rekomendacje PTG (2006 rok)
Steroidoterapię prenatalną należy zastosować w każdym przypadku zagrażającego porodu
przedwczesnego między 24. a 34. tygodniem ciąży, przy braku przeciwwskazań matczynych.
Jeden kurs steroidoterapii – 24 mg steroidu domięśniowo.
2 × 12 mg betametazonu co 24 h lub
4 × 6 mg deksametazonu co 12 h.
Nie ma uzasadnienia dla powtarzania kursów steroidoterapii w przypadku utrzymywania
się ryzyka porodu przedwczesnego.
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Rekomendacje Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG)
(2010 r.)
Zaleca się podanie GKS
a) każdej ciężarnej przed 34. tygodniem, u której istnieje ryzyko indukowanego lub samoistnego porodu przedwczesnego,
b) kobietom, u których wykonuje się elektywne cięcie cesarskie przed 39. tygodniem ciąży, ze względu na związany z tą sytuacją wzrost częstości RDS u noworodków,
c) kolejny pojedyńczy kurs GKS jedynie, jeśli pierwszy cykl zastosowano przed 26. tygodniem ciąży.

Wcześniactwo jako problem społeczny i medyczny

23

Adaptacja noworodków
do życia pozamacicznego
Urodzenie się dziecka to początek wielu niezwykle złożonych procesów dotyczących wszystkich życiowo ważnych układów i narządów noworodka, rozpoczyna się okres przystosowania
się większości narządów noworodka do życia pozamacicznego związany z licznymi zmianami
czynnościowymi oraz anatomicznymi zachodzącymi w organizmie nowo narodzonego dziecka.
Mimo że jest to proces złożony i równocześnie dotyka wielu układów, w większości sytuacji
przebiega bez uchwytnych zmian klinicznych.

ZMIANY W UKŁADZIE ODDECHOWYM
W czasie życia wewnątrzmacicznego płuca płodu nie uczestniczą w wymianie gazowej, ich
rolę pełni łożysko, dostarczając płodowi tlen i usuwając dwutlenek węgla. Przed rozpoczęciem
samodzielnego oddychania musi nastąpić rozwój strukturalny płuc, musi wzrosnąć dojrzałość
komórkowa i zdolność do syntezy surfaktantu, musi istnieć wydolny układ sercowo-naczyniowy
oraz sprawny system nerwowo-mięśniowy kontrolujący oddychanie.
Rozwój płuc. W okresie życia płodowego płuca rozwijają się zarówno pod względem ilościowym, jak i przechodzą przez określone fazy rozwoju jakościowego. Wyróżnia się 5 faz rozwoju morfologicznego płuc:
1) Embrionalna (4-7 tyg.) – w okresie tym rozwijają się i różnicują zawiązki dróg oddechowych pochodzenia endodermalnego. Na rusztowaniu dróg oddechowych formują się elementy pochodzenia mezenchymalnego: mięśnie gładkie, chrząstki, tkanka łączna, naczynia krwionośne i chłonne.
2) Rzekomogruczołowa (8-16 tyg.) – rozrastają się segmenty oraz pojawiają się naczynia
będące odgałęzieniami żyły płucnej. W okresie tym następuje rozwój oskrzeli, który
kończy się ok. 18. tygodnia ciąży. Oskrzela są jeszcze ślepo zakończone i nieprzystosowane do wymiany gazowej.
3) Kanalikowa (17-27 tyg.) – powstają najprostsze jednostki wymiany gazowej. Zmienia
się morfologia komórek wyścielających oskrzela oraz następuje znaczne poszerzenie
sieci naczyń krwionośnych, między 20. a 22. tygodniem następuje zróżnicowanie komórek nabłonka na I i II typ pneumocytów.
4) Woreczkowa (28-35 tyg.) – następuje spłaszczenie komórek nabłonka oraz formowanie
końcowych woreczków.
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5)

Pęcherzykowa (> 36 tyg.) – dochodzi do przebudowy oskrzelików końcowych, ulegają
one wydłużeniu, tworząc oskrzeliki oddechowe kończące się gronkami pęcherzykowymi. Dopiero w tej fazie możliwa jest właściwa wymiana gazowa.

Do pełnego rozwoju pęcherzyków płucnych dochodzi dopiero po urodzeniu. Liczba pęcherzyków oddechowych u donoszonego noworodka wynosi w momencie urodzenia 50-150
milionów. W ciągu pierwszych ośmiu lat życia liczba ich wzrasta 5-6-krotnie. Ilość surfaktantu,
która znajduje się w płucach zdrowego noworodka, jest dziesięciokrotnie większa niż u dorosłego, w przeliczeniu na kilogram masy ciała, co stanowi naturalny mechanizm przygotowana
płuc do życia pozamacicznego. Drogi oddechowe i pęcherzyki płucne płodu wypełnione są płynem płucnym. Jest on produkowany przez płuca i nie bierze udziału w wymianie gazowej, spełnia natomiast ważną rolę w ich prawidłowym rozwoju.
Pierwszy oddech. W okresie porodowym muszą nastąpić pewne zmiany, umożliwiające
płucom podjęcie ich prawidłowej funkcji: dostarczania organizmowi tlenu i usuwania dwutlenku węgla. Przy pierwszym oddechu dochodzi do rozprężenia klatki piersiowej, wytworzenia
ujemnego ciśnienia w opłucnej, rozprężenia płuc i zwiększenia przepływu krwi. Po urodzeniu
płuca noworodka rozszerzają się wraz z wypełnianiem się powietrzem i stopniowym oczyszczaniem z płodowego płynu płucnego. W 90% płyn ten zostaje wchłonięty do układu naczyń krwionośnych i limfatycznych i w 10% wydalony na zewnątrz (w wyniku ucisku klatki piersiowej płodu w kanale rodnym matki). Pierwszy oddech związany jest z wprowadzeniem do płuc około
50 ml powietrza (20-30 ml pozostaje w nich, tworząc czynnościową objętość zalegającą). Wymaga to wytworzenia wysokiego ujemnego ciśnienia wdechowego, w granicach od 20 do 70 cm
H2O. W czasie kolejnych oddechów ciśnienie to obniża się do 20-30 cm H2O, aby ostatecznie
ustabilizować się na poziomie 4 cm H2O po ustaleniu oddychania. Wytłumaczeniem tego zjawiska jest występowanie wysokiego oporu w obrębie obwodowych elementów drzewa oskrzelowego, wywołanego obecnością zalegającego płynu płucnego oraz powstające wysokie napięcie powierzchniowe na granicy interfazy płyn-powietrze. Obecność surfaktantu, występującego
w dolnych drogach oddechowych zdrowych, donoszonych noworodków, odpowiedzialna jest
za obniżanie napięcia powierzchniowego w obrębie pęcherzyków oddechowych i pozostałych
obwodowych elementach dolnych dróg oddechowych oraz zapobieganie ich zapadaniu się
podczas wydechu.
Pierwszy oddech u zdrowego, donoszonego noworodka powinien wystąpić 30 sekund po
urodzeniu. 70% noworodków zaczyna oddychać w pierwszej minucie życia. Uważa się, że
oddech jest reakcją odruchową na zmiany chemiczne we krwi, wzrost ciśnienia krwi po zaciśnięciu pępowiny oraz bodźce czuciowe i mechaniczne:
1) Zmiany chemiczne we krwi w czasie porodu, takie jak: wzrost stężenia jonów wodorowych, spadek prężności tlenu (paO2) oraz wzrost prężności dwutlenku węgla (paCO2),
poprzez stymulację chemoreceptorów zlokalizowanych w łuku tętnicy szyjnej i łuku
aorty pobudzają ośrodki oddechowe mózgowia.
2) Silne bodźce czuciowe, np. zimno, dotyk, ból, znoszą hamujące działanie i pobudzają
ośrodki oddechowe zlokalizowane głównie w tworze siatkowatym pnia mózgu.
Adaptacja noworodków do życia pozamacicznego
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3)

Bodźce mechaniczne, poprzez prioproceptory zlokalizowane w płucach i klatce piersiowej oraz receptory mechaniczne w górnych drogach oddechowych i odpowiednio nerw
błędny i trójdzielny, również wywierają działanie pobudzające na ośrodki oddechowe.

Równocześnie z pierwszym wdechem, rozprężaniem się płuc i upowietrznieniem pęcherzyków płucnych dochodzi do otwarcia łożyska naczyniowego i wzrostu przepływu krwi przez
płuca. W ustaleniu oddychania nie bez znaczenia jest prawidłowe odpępnienie, co wiąże się
z ilością krwi otrzymanej przez noworodka. Zarówno hipo-, jak i hiperwolemia wpływają niekorzystnie na proces oddychania.
Poród
Kompresja klatki piersiowej
Rozprężenie klatki piersiowej
Bodźce czuciowe
(ból, dotyk, zimno)

Ewakuacja płynu płucnego

Powietrze w krtani i tchawicy

Wdech
Obniżenie ciśnienia
w pęcherzykach oddechowych

Stabilizacja wartości
napięcia powierzchniowego
Rozkurcz mięśniówki
naczyń prekapilarnych

Ujemne ciśnienie w opłucnej
Otwarcie się naczyń
włośniczkowych postkapilarnych
Zwiększenie objętości
krwi w krążeniu płucnym
Zwiększenie przepływu
chłonki

Zwiększenie nawrotu
żylnego
Wzrost ciśnienia
w lewym przedsionku
Obniżenie ciśnienia
w prawym przedsionku

Wzrost paO2

Obniżenie oporu
w krążeniu płucnym

Wzrost oporu
systemowego

Zamknięcie przewodu
tętniczego

Obniżenie ciśnienia
w krążeniu płucnym
Zwiększenie przepływu
Absorpcja płynu
z pęcherzyków oddechowych krwi przez płuca

Zamknięcie otworu owalnego

Zmniejszenie przepływu
przez żyłę główną dolną

Zamknięcie przewodu
żylnego

Zmniejszenie przepływu przez żyłę pępkową

Ryc. 1. Schemat adaptacji układu oddechowego i układu krążenia noworodka do życia pozamacicznego

Charakterystyka oddechów noworodka. W pierwszych minutach życia oddechy noworodka są nieregularne, czasem przyspieszone i niejednokrotnie wymagające udziału dodatko-
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wych mięśni oddechowych (międzyżebrowych, przepony). U zdrowego donoszonego noworodka w kolejnych kilkunastu minutach dochodzi do stabilizacji oddychania, oddechy stają się
rytmiczne z częstotliwością 40-60 na minutę. Częstość, regularność i głębokość oddechów
zależy od zachowania i stanu noworodka. W czasie płaczu, ssania, aktywności ruchowej oddechy stają się często nieregularne i dochodzi do ich spłycenia. W czasie snu noworodek oddycha
rytmicznie z możliwością wystąpienia co 2-4 minuty okresu zwolnienia czynności oddechowej
lub nieprzekraczającego 10 sekund bezdechu, po których następuje pogłębienie oddechów.
Przerwy w oddychaniu są szczególnie charakterystyczne dla wcześniaków, co wiąże się z niedojrzałością neuronów oddechowych pnia mózgu i zaburzeniem przewodzenia bodźców
oddechowych. Im noworodek jest bardziej niedojrzały, tym bezdechy są częstsze i dłuższe.
W miarę dojrzewania częstość przerw w oddychaniu zmniejsza się.

ZMIANY W UKŁADZIE KRĄŻENIA
Krążenie płodu różni się w istotny sposób od krążenia osoby dorosłej zarówno pod względem anatomicznym, jak i fizjologicznym. Krążenie płodowe charakteryzuje się wysokooporowym, wysokociśnieniowym i niskoprzepływowym krążeniem płucnym oraz niskooporowym,
niskociśnieniowym i wysokoprzepływowym krążeniem systemowym. Z łożyska utlenowana i zaopatrzona w substancje odżywcze krew poprzez żyłę pępkową kieruje się do wnęki wątroby,
skąd dwoma strumieniami (pierwszy – przez sieć naczyń zatokowych wątroby i żyły wątrobowe, drugi bezpośrednio przez przewód żylny) dostaje się do żyły głównej dolnej i prawego
przedsionka. Większa jej część przez otwór owalny dostaje się do lewego przedsionka, gdzie
miesza się z krwią żylną doprowadzaną przez żyły płucne, a następnie do komory lewej, aorty
i krążenia dużego. Do prawego przedsionka wlewa się również krew żylna zatoki wieńcowej
serca i żyły głównej górnej. Krew ta z nieznaczną domieszką utlenowanej krwi z żyły głównej
dolnej przechodzi do prawej komory, z niej do pnia płucnego, a stąd znaczna jej część przez
przewód tętniczy Botalla do aorty. Poniżej ujścia przewodu Botalla w aorcie płynie krew mająca dużą domieszkę krwi żylnej, natomiast w łuku aorty krew bogatsza w tlen i substancje odżywcze.
Przez płuca donoszonego płodu przepływa tylko 15-30% rzutu prawej komory. Ten niski
przepływ krwi jest wynikiem wysokiego oporu naczyniowego w krążeniu płucnym, związanego
z obecnością w przedkapilarnych tętniczkach znacznej ilości mięśniówki gładkiej. Warstwa
mięśniowa tych naczyń rozwija się wraz z wiekiem ciążowym, ulegając częściowemu zanikowi
przed porodem. Wpływ na utrzymanie wysokiego oporu naczyń płucnych mają również: nierozprężone, wypełnione płynem płucnym pęcherzyki (efekt mechaniczny), niskie ciśnienie parcjalne tlenu w krwi płodowej, obecne we krwi związki podwyższające opór naczyniowy (np. prostaglandyny).
Zmiany w układzie krążenia po urodzeniu. W momencie porodu, wraz z przerwaniem
krążenia łożyskowego i rozprężeniem płuc, w krążeniu noworodka zachodzą radykalne zmiany.
Upowietrznienie płuc, na skutek efektu mechanicznego, a w szczególności wzrostu prężności
tlenu i spadku prężności dwutlenku węgla we krwi, prowadzi do otwarcia układu naczyń włosoAdaptacja noworodków do życia pozamacicznego
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watych i spadku oporu w krążeniu płucnym. To oraz zmniejszony napływ krwi do prawego
przedsionka, na skutek zamknięcia żyły pępowinowej, powodują spadek ciśnienia krwi w krążeniu płucnym. Równocześnie zamknięcie tętnic pępowinowych i zwiększony napływ krwi do
lewego przedsionka wpływają na wzrost ciśnienia w krążeniu systemowym. Na skutek tych
zmian dochodzi do zamknięcia otworu owalnego, przewodu tętniczego i przewodu żylnego.
Otwór owalny ulega funkcjonalnemu zamknięciu na skutek różnicy ciśnień w przedsionkach w momencie dużego napływu krwi do lewego przedsionka z krążenia płucnego. Anatomiczne zamknięcie otworu owalnego następuje w pierwszych miesiącach życia, nawet do 12.
miesiąca.
Przewód tętniczy Botalla (DA) u zdrowych, donoszonych noworodków zamyka się czynnościowo w ciągu pierwszych kilku dni życia (50% w pierwszych 24 godzinach życia, 90% w 48
godzinach życia) i polega na skurczu mięśni gładkich w warstwie środkowej ściany przewodu.
W czasie życia płodowego drożność przewodu utrzymywana jest dzięki rozkurczowemu działaniu prostaglandyn PGE1, PGE2 i PGI2, efekt ich działania zanika po urodzeniu, kiedy to dochodzi do zahamowania produkcji PGI2 i zmniejszenia liczby receptorów wrażliwych na PGE.
Wzrost prężności tlenu w krwi tętniczej wkrótce po urodzeniu jest ważnym czynnikiem wpływającym na proces zamykania się przewodu, uczestniczą w nim również: autonomiczny układ
nerwowy, system cytochromów, tromboksan A2 i inne wazoaktywne substancje, jak bradykinina czy adenozyna.
Przewód żylny ulega zamknięciu czynnościowemu wskutek spadku przepływu krwi w żyle pępowinowej. Po zarośnięciu tworzy więzadło żylne.
Tętnice pępowinowe zamykają się funkcjonalnie bezpośrednio po urodzeniu. Na skutek
bodźców mechanicznych (przecięcie pępowiny, zimno, dotyk) dochodzi do skurczu błony mięśniowej. Anatomiczne zamknięcie tętnic pępowinowych następuje ok. 2-3 miesiąca życia z wytworzeniem więzadła pęcherzowo-pępkowego.
Żyła pępowinowa czynnościowo zamyka się po podwiązaniu pępowiny, po jej zwłóknieniu powstaje więzadło obłe wątroby.
Po urodzeniu czynność serca ustala się na poziomie ok. 140/min. Tachykardia powyżej
160 uderzeń na minutę może być wynikiem zaburzeń adaptacyjnych, należy jednak pamiętać,
że objaw ten może występować w poważnych uszkodzeniach mięśnia sercowego, zaburzeniach
elektrolitowych i innych patologiach okresu noworodkowego (np. zakażeniu). Bradykardia poniżej 100/min rzadko występuje w okresie adaptacji układu krążenia. Powiększenie sylwetki
serca obserwowane w pierwszych godzinach życia oraz pewne zmiany w zapisie EKG mieszczą
się w granicach fizjologii dla tego okresu życia.
Ciśnienie krwi noworodka zależy od dojrzałości i doby życia. Jest ono wypadkową systemowego oporu naczyniowego i przepływu krwi. W pierwszych 48 godzinach życia u zdrowego donoszonego noworodka ciśnienie to wzrasta o około 10 mm Hg, a w ciągu pierwszego tygodnia
1,3-2,6 mm Hg na dobę. Układ krążenia u noworodka stanowi formę przejściową między krążeniem płodowym a krążeniem dorosłych. Przystosowanie do nowych warunków następuje naj-
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częściej w ciągu kilku pierwszych godzin życia. Chwiejność układu krążenia w tym okresie
sprzyja powstawaniu różnych odchyleń od stanu prawidłowego. Choroby płuc, niedotlenienie,
kwasica mogą zaburzyć proces zamykania się otworu owalnego oraz przewodu tętniczego i doprowadzić do ponownego przepływu krwi przez te struktury oraz do wzrostu oporów w krążeniu płucnym i przetrwałego nadciśnienia płucnego.

CZYNNOŚĆ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO
Ośrodkowy układ nerwowy (oun) noworodka jest niedojrzały morfologicznie i czynnościowo. Jego rola sprowadza się do regulacji podstawowych procesów życiowych. Mózg noworodka jest duży, mniej spoisty, ze słabo wykształconymi zakrętami i płytkimi bruzdami. Charakterystyczna u noworodka jest przewaga morfologiczna i funkcjonalna struktur podkorowych.
W porównaniu z łupiną czy jądrem ogoniastym, lepiej wykształcone są starsze filogenetycznie
części mózgu, jak gałka blada. Najbardziej niedojrzała jest kora mózgowa, jej warstwa jest
stosunkowo cienka, zawiera niezróżnicowane komórki z małą ilością dendrytów i aksonów.
Niedojrzałe są prążkowie i móżdżek. Rdzeń kręgowy w momencie urodzenia jest stosunkowo
dojrzały, ukończona jest mielinizacja dróg czuciowych i pęczków słupów tylnych, nieukończona
jest natomiast mielinizacja dróg piramidowych. Taki etap rozwoju oun po urodzeniu z bardzo
ograniczoną czynnością kory i prążkowia, a więc dwóch bardzo ważnych pięter ruchowych,
w charakterystyczny sposób kształtuje kinetykę noworodka. Niedojrzały układ nerwowy jest
przyczyną odrębności uwidaczniających się przede wszystkim w napięciu mięśniowym, specyfice ruchów, występowaniu odruchów bezwarunkowych. Funkcje te są związane z przyjmowaniem pożywienia, obroną i orientacją.
Napięcie mięśniowe jest odruchowo podtrzymywane z receptorów skórnych, proprioreceptorów mięśni szkieletowych oraz receptorów nerwu błędnego w płucach. Napięcie mięśniowe
decyduje o charakterystycznym ułożeniu noworodka. Zdrowy, donoszony noworodek leży
z wyprostowanym tułowiem i kończynami lekko zgiętymi w stawach łokciowych, biodrowych,
kolanowych, w czasie snu z głową skręconą na bok, po przebudzeniu ustawiając ją w przedłużeniu tułowia. Na zmienność napięcia mają wpływ odruchy błędnikowe i odruchy toniczne szyjne.
Napięcie mięśniowe zależy również od stopnia dojrzałości noworodka. U wcześniaków
stwierdza się znacznie obniżone napięcie mięśniowe, proporcjonalnie do wieku ciążowego, co
ma swój wyraz w ułożeniu noworodka. Dla dzieci urodzonych przed 30. t.c. charakterystyczne
jest wyprostne ułożenie kończyn górnych i dolnych, w 30-32. tygodniu „pozycja żaby” (kończyny górne wzdłuż tułowia, dolne odwiedzione w stawach biodrowych i zgięte w kolanowych).
Dzieci urodzone przed 32. tygodniem ciąży nie są w stanie samodzielnie ustawić głowy w przedłużeniu tułowia.
Specyfika ruchów. Ruchy noworodka są spontaniczne, nieskoordynowane, niesymetryczne i niecelowe. Jedyne celowe ruchy w tym okresie to ruchy warg i języka w czasie ssania,
a pierwsze ruchy kierunkowe to wprowadzanie palców do ust. Ze względu na niedostatecznie
zróżnicowaną budowę rdzenia oraz brak hamowania ponadodcinkowego każdy ruch ma uogólniony charakter (rozprzestrzenia się na inne grupy mięśniowe tej samej lub przeciwnej stroAdaptacja noworodków do życia pozamacicznego
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ny), jest ruchem nadmiernym i pociąga za sobą maksymalny wysiłek. Kinetyka noworodka donoszonego charakteryzuje się przewagą mechanizmów zginania nad mechanizmami prostowania. Bardziej ruchliwe są kończyny górne w porównaniu z dolnymi i tułowiem. Ruchy w kończynach górnych są też mniej zależne od siebie (ruchy w kończynach dolnych są równoczesne). Ruchy wcześniaka są bardziej uogólnione o większej amplitudzie, trwają dłużej i są bardziej wyrażone w kończynach dolnych. Wcześniak może zmieniać pozycję ciała.
Odruchy bezwarunkowe. Reakcje odruchowe noworodka wiążą się z czynnością niższych pięter układu nerwowego. Powstają one w odpowiedzi na bodźce zewnętrzne. Najbardziej wyrażone są w pierwszym miesiącu życia. W miarę dojrzewania oun reakcje te ulegają
modyfikacji, stając się odruchami bezwarunkowo-warunkowymi lub zanikają. Najbardziej charakterystyczne dla tego okresu są odruchy:
• Szukania – drażnienie okolicy ust wywołuje ich otwarcie, wysunięcie w kierunku bodźca,
języka i zwrot głowy; związany jest również z przyjmowaniem pożywienia.
• Ssania – jest najdojrzalszym odruchem bezwarunkowym w chwili urodzenia, jest automatyczną odpowiedzią ośrodka ssania na zmiany chemiczne we krwi.
• Objaw Moro – przy nagłej podniecie (np. uderzenie w okolicę mostka) następuje odwiedzenie ramion i prostowanie kończyn górnych (pierwsza faza), następnie przywiedzenie
kończyn do klatki piersiowej ruchem obejmowania (druga faza). Objaw ten pojawia się już
w 27-28. tygodniu życia płodowego, jednak nie jest stały, do 34. tygodnia u większości noworodków występuje tylko pierwsza faza odruchu. U zdrowego niemowlęcia zanika około
5. miesiąca życia.
• Odruch chwytny kończyn górnych i dolnych u zdrowego, donoszonego noworodka występuje w dwóch fazach: pierwsza polega na pobudzeniu zginaczy ręki i zaciśnięciu dłoni na
drażniącym ją palcu, druga jest reakcją łańcuchową zginaczy przedramienia, ramienia
i barku, na skutek której noworodek, trzymający palec badającego, może być uniesiony.
Na kończynie dolnej obecna jest pierwsza faza odruchu. Pierwsza faza odruchu słabo
zaznaczona jest już w 26-28. tygodniu życia płodowego. W 30-32. tygodniu obecne są już
obie fazy, przy czym do 34. tygodnia druga jest znacznie słabsza. Odruch ten w kończynach górnych zanika około 3., dolnych około 10. miesiąca życia.
• Odruch podparcia i chód automatyczny – przy ustawieniu noworodka w pozycji pionowej
i podtrzymywaniu go pod łopatkami, tak aby stopy oparły się mocno o podłoże, następuje
wyprostowanie kończyn dolnych, tułowia i czasami głowy, noworodek przez kilka sekund
podpiera się kończynami, a następnie zaczyna wykonywać rytmiczne ruchy przypominające chodzenie. Odruch ten utrzymuje się do końca 4. miesiąca.
• Odruch skręcania tułowia – wywołuje się go drażniąc skórę noworodka przykręgosłupowo
(na wysokości Th 12) w bocznej części tułowia. Powoduje to skurcz mięśni, zgięcie tułowia
i miednicy w stronę drażnioną, a kręgosłupa w stronę przeciwną. Odruch ten zanika do
6. miesiąca życia dziecka.
Stan snu i czuwania. Sen noworodka ma charakter rytmiczny. Podobnie jak inne elementy zachowania się dziecka w tym okresie życia, związane jest to z przewagą struktur pod-
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korowych oraz słabo rozwiniętą korą mózgową. Sen noworodka regulowany jest poprzez ośrodek nerwowy zlokalizowany w podwzgórzu, kieruje on czynnościami wegetatywnymi i nastawiony jest na utrzymanie ciągłości snu. Okresowo ośrodek ten hamowany jest poprzez takie
bodźce jak głód, pragnienie, zmiany temperatury ciała, rozciąganie pęcherza moczowego.
W pierwszych tygodniach życia okresy snu i czuwania są krótkotrwałe, do ich wydłużania i stabilizacji rytmu snu dochodzi w miarę dojrzewania ośrodkowego układu nerwowego.

CZYNNOŚĆ HORMONALNA NOWORODKA
W czasie życia płodowego układ dokrewny pełni funkcję integrującą czynność komórek,
tkanek, narządów i układów. Podobnie jak inne układy i narządy, przechodzi on różne etapy
rozwoju morfologicznego i czynnościowego. W okresie tym zmiana funkcji poszczególnych gruczołów, a nawet pojedynczych hormonów, jest znacznie większa niż spotyka się to w innych
układach ustroju.
Jednostka czynnościowa układu wewnątrzwydzielniczego, którą stanowią ośrodki ponadpodwzgórzowe-podwzgórze-przysadka-gruczoły dokrewne obwodowe, jako funkcjonalna całość
pojawia się między 18. a 20. tygodniem życia płodowego. Przed tym okresem ważnym źródłem
hormonów potrzebnych do prawidłowego rozwoju płodu jest łożysko.
Czynność hormonalna przysadki mózgowej. W okresie życia płodowego przysadka
mózgowa różni się zarówno pod względem anatomicznym, jak i funkcjonalnym, od gruczołu
człowieka dorosłego. Oprócz części gruczołowej i nerwowej zawiera część pośrednią, która
zanika w życiu pozamacicznym. Część pośrednia wytwarza proopiomelanokortynę. W części
nerwowej przysadki płodu można zidentyfikować wazopresynę, wazotocynę argininową i oksytocynę. U płodu wydzielanie wazopresyny zwiększa się w odpowiedzi na kwasicę, niedotlenienie, zmniejszenie przepływu krwi. Jej rola jako czynnika antydiuretycznego ustala się
w miarę dojrzewania noworodka. Około 20-24. tygodnia ciąży przysadka reaguje zwiększeniem
produkcji TSH pod wpływem TRH (hormonu uwalniającego tyreotropinę). Uwalnianie TSH
z przysadki gwałtownie wzrasta w czasie porodu ze szczytem w 30. minucie życia. Jest to wynikiem stresu związanego z przejściem ze środowiska wewnątrzmacicznego na zewnętrzne.
Szybki spadek TSH odnotowuje się w kolejnych 24 godzinach, wolniejszy – 2 dobach. W 4-6.
dobie osiąga wartości jak u dorosłych.
Czynność hormonalna tarczycy. W trzecim trymestrze ciąży następuje stopniowy
wzrost poziomu całkowitej i wolnej tyroksyny (T4), rozwija się ujemne sprzężenie zwrotne
oraz wzrasta wrażliwość tyreocytów tarczycy na działanie TSH. Stężenie T4 wyraźnie wzrasta
po urodzeniu jako wynik pobudzenia tarczycy wysokim poziomem TSH. Po osiągnięciu szczytowych wartości (ok. 120-330 nmol/l) stężenie T4 utrzymuje się powyżej 100 nmol/l w pierwszym tygodniu życia, a następnie stopniowo obniża się. Jeszcze w ósmym miesiącu życia
poziom T4 jest wyższy niż w krwi pępowinowej. Stężenie trójodotyroniny (T3) w surowicy krwi
płodu jest niskie do 30 t.c. Od tego momentu następuje jej wzrost, w fazie prenatalnej (od 30
t.c. do porodu) powolny. W fazie postnatalnej stężenie T3 wzrasta 2-6-krotnie w pierwszych
godzinach po urodzeniu, osiągając szczyt między 24-36. godziną życia, następnie ulega stopAdaptacja noworodków do życia pozamacicznego
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niowemu obniżeniu do wartości okresu niemowlęcego. W okresie życia wewnątrzmacicznego
w surowicy krwi płodu stwierdza się wysoki poziom nieaktywnej formy hormonu T3 – odwróconej trójjodotyroniny (rT3). Związane jest to z wysoką aktywnością enzymatyczną dejodynazy
typu III, odpowiedzialnej za przejście T4 w rT3, która obecna jest w większości tkanek płodu
i łożysku. W przeciągu kilku tygodni po urodzeniu wraz ze zmianą torów metabolicznych poziom rT3 obniża się do wartości osób dorosłych.
Czynność hormonalna nadnerczy. Po urodzeniu u noworodka stwierdza się wysoki
poziom aldosteronu i kortyzolu. Wydzielanie aldosteronu kontrolowane jest głównie poprzez
układ renina-angiotensyna-aldosteron, odgrywa on znaczącą rolę w utrzymaniu homeostazy sodu i ciśnienia krwi u noworodka. Regulacja wydzielania kortyzolu zależy przede wszystkim od
sprawnego układu podwzgórze-przysadka-nadnercza (CRH–ACTH–kortyzol). W pierwszym półroczu życia kształtuje się rytm dobowy wydzielania hormonów kory nadnerczy związany z rytmem wydzielania CRH i ACTH zależnym od funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego.
Czynność hormonalna trzustki. Obecność insuliny i glukagonu, hormonów odgrywających istotną rolę w gospodarce węglowodanowej, stwierdzana jest w osoczu płodu już w 12.
tygodniu ciąży. Poziom ich jest jednak stosunkowo niski w porównaniu z ich zawartością
w trzustce. Wiąże się to z obniżoną zdolnością wysp Langerhansa do ich wydzielania. W czasie
życia wewnątrzmacicznego insulina jest jednym z czynników wpływających na wzrost płodu.
Stymuluje ona wzrost tkanki tłuszczowej, łącznej, kostnej, mięśnia sercowego, wątroby. Rola
glukagonu polega na aktywacji enzymów biorących udział w glukoneogenezie. W czasie życia
płodowego poziom glukagonu stopniowo rośnie. Wysokie jego wartości stwierdza się w czasie
porodu, kiedy to ma miejsce gwałtowne nasilenie glukoneogenezy. Enzymatyczną indukcję
glukoneogenezy hamuje insulina. Po urodzeniu, wraz ze spadkiem poziomu glukozy w krwi
w wyniku odpępnienia , stopniowo obniża się poziom insuliny. Wraz ze wzrostem wydzielania
katecholamin stymuluje to glikogenolizę i glukoneogenezę. W pierwszych dniach życia u noworodka obserwuje się słabą odpowiedź wydzielania insuliny i glukagonu na zmiany stężenia
glukozy we krwi. W okresie tym większy niż glukoza efekt stymulujący uwalnianie insuliny
i ograniczający uwalnianie glukagonu mają aminokwasy. Podobna jak u osób dorosłych odpowiedź hormonów trzustkowych na poziom glikemii następuje między 1. a 2. tygodniem życia.
Gruczoły płciowe. Donoszony, zdrowy noworodek posiada w pełni ukształtowany morfologicznie i czynnościowo układ podwzgórzowo-przysadkowo-gonadowy. Jajnik noworodka
przygotowany jest do owulacji i syntezy steroidów (estrogenów i gestagenów). Zdolność ta zanika w pierwszym półroczu życia do okresu pokwitania. W krwi pępowinowej stężenie estrogenów jest prawie 100 razy wyższe niż w krwi dojrzałej kobiety, związane jest to z syntezą
łożyskową. U noworodka mogą one powodować powiększenie sutków, rozpulchnienie warg
sromowych. Stężenie estrogenów gwałtownie spada w pierwszych godzinach życia, może być
to przyczyną wystąpienia krwawienia z dróg rodnych.
Wydzielanie hormonów przez jądro w życiu płodowym stymulowane jest przez gonadotropinę łożyskową, a następnie układ podwzgórzowo-przysadkowy. U donoszonego noworodka
układ ten oraz jądra są w pełni ukształtowane morfologicznie i czynnościowo.
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TERMOREGULACJA
Utrzymanie stałej temperatury ciała

Równowaga cieplna jest wypadkową ilości wytworzonego i traconego przez noworodka
ciepła oraz ciepła dostarczanego noworodkowi z zewnątrz. Warunkiem utrzymania równowagi
termicznej jest prawidłowe funkcjonowanie mechanizmów odpowiedzialnych za odczucie
ciepła i zimna oraz wystąpienie w pełni wykształconej odpowiedzi na zmieniające się warunki
cieplne otoczenia. Noworodki urodzone o czasie wykazują szybką reakcję na stymulację skórnych receptorów zimna, reagując obkurczeniem naczyń obwodowych i przyspieszeniem czynności serca. Niedojrzały układ autonomiczny wcześniaków jest powodem znacznie wolniejszej
i słabiej wyrażonej odpowiedzi na oziębianie, dzięki czemu ta grupa pacjentów jest szczególnie
narażona na groźne konsekwencje zaburzeń termoregulacji.
Istotną rolę w procesach termoregulacji odgrywa podwzgórze. W przypadku przekroczenia
granicznej temperatury 37EC w podwzgórzu, aktywowane są procesy pocenia się i rozszerzania
naczyń obwodowych, celem wywołania oziębienia organizmu. Przeciwnie, jeżeli temperatura
obniży się, dochodzi do skurczu naczyń obwodowych i wzrostu produkcji katecholamin.
Temperatura neutralna

Neutralna ciepłota otoczenia odpowiada temperaturze, w której zużycie tlenu i substratów
energetycznych przez noworodka jest najmniejsze, podobnie jak minimalna jest ilość produkowanego ciepła, niezbędnego do utrzymania prawidłowej ciepłoty ciała. Zużycie tlenu jest najmniejsze przy temperaturze skóry brzucha równej 36,7EC, a zakres temperatury mierzonej
w tym miejscu i odpowiadający temperaturze neutralnej wynosi od 36,1EC do 36,8EC. Znajdując się w otoczeniu o temperaturze neutralnej, zdrowy, donoszony noworodek jest w stanie
regulować swoją własną temperaturę poprzez wywoływanie skurczu naczyń (unikanie ochładzania) lub rozkurczu naczyń (rozchodzenie się ciepła).
U noworodków urodzonych przedwcześnie, u których transport tlenu i eliminacja dwutlenku węgla są utrudnione, może bardzo szybko rozwinąć się kwasica metaboliczna, o ile znajdują
się one w warunkach otoczenia obniżających ich metabolizm. Wpływ temperatury otoczenia
na zużycie tlenu i temperaturę ciała przedstawiono na rycinie 2.
OZIĘBIENIE
Pobudzenie układu współczulnego

Obkurczanie naczyń obwodowych
Kwasica

Wzrost produkcji norepinefryny
Obkurczanie naczyń łoża płucnego

Metabolizm beztlenowy

Wzrost ciśnienia w tętnicy płucnej

Niedotlenienie

Ryc. 2. Wpływ oziębienia
noworodka na jego metabolizm

Przecieki prawo-lewe

Produkcja ciepła towarzyszy wielu procesom i przemianom chemicznym dokonującym się
bez przerwy w organizmie człowieka. Dla zachowania warunku stałocieplności, ilość wytwoAdaptacja noworodków do życia pozamacicznego
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rzonego ciepła powinna równoważyć jego utratę, dokonującą się głównie przez skórę i poprzez
płuca. U człowieka dorosłego dodatkowa ilość ciepła produkowana jest głównie przez mięśnie,
których rytmiczna czynność skurczowa wywołana oziębieniem nosi nazwę dreszczy. U dorosłego dreszcze są najistotniejszym mechanizmem regulacji ciepłoty ciała, podczas kiedy u noworodka niezdolnego do wytwarzania ciepła tą drogą, najistotniejsze pozostają inne niż dreszcze
mechanizmy termoregulacji. Brunatna tkanka tłuszczowa generuje największy odsetek ciepła
u noworodków i niemowląt. U donoszonego noworodka brązowa tkanka tłuszczowa stanowi
2-6% całkowitej masy ciała i zlokalizowana jest w fałdach szyi, pomiędzy łopatkami i w otoczeniu dużych naczyń, a także wokół nerek i nadnerczy. Właściwości morfologiczne i metaboliczne brązowego i białego tłuszczu różnią się od siebie znacznie. Cytoplazma komórek tłuszczowych brązowej tkanki tłuszczowej zawiera liczne mitochondria i pęcherzyki tłuszczowe,
a jej metabolizm stymulowany jest przez unerwienie sympatyczne. Uwalniana stamtąd norepinefryna aktywuje hydrolizę trójglicerydów do wolnych kwasów tłuszczowych i trójglicerolu
oraz odpowiada za oksygenację wolnych kwasów tłuszczowych, co związane jest z uwalnianiem
dużych ilości energii w postaci ciepła. Reakcje hydrolizy, estryfikacji, reestryfikacji i oksygenacji pochodnych brązowej tkanki tłuszczowej są 2-3-krotnie bardziej egzotermiczne u noworodków donoszonych niż u wcześniaków.
Zdolność noworodka do wytwarzania ciepła, jego ilość oraz nasilenie procesów metabolicznych, zależne są od wielu czynników, takich jak dojrzałość noworodka, doba życia, urodzeniowa masa ciała, a także od odpowiedniego zaopatrzenia go w wodę i substraty energetyczne. U wcześniaków o małej masie ciała ryzyko oziębienia ciała jest znacznie większe niż
u noworodków donoszonych o prawidłowej masie ciała, a żywienie enteralne z różnych przyczyn bywa ograniczone. Zapewnienie noworodkowi neutralnej temperatury otoczenia sprzyja
oszczędnej i zarazem efektywnej gospodarce wytworzonymi i otrzymanymi zasobami energii.
Tym samym zapotrzebowanie kaloryczne noworodka jest mniejsze przy zachowanym prawidłowym przyroście masy ciała.
Uruchomienie przez noworodka mechanizmów termoregulacyjnych po urodzeniu wiąże
się przede wszystkim z przejściowym oziębieniem skóry, podwiązaniem pępowiny i przerwaniem krążenia matczyno-płodowego. Nie bez znaczenia jest stan aktywności tarczycy noworodka, wiadomo bowiem, że wysoki poziom endogennego TRH zwiększa zdolności termoregulacyjne noworodka, poprzez nasilenie oksygenacji wolnych kwasów tłuszczowych. Pobudzenie
przez zimno termoreceptorów skórnych jest jednym z bodźców inicjujących podjęcie samodzielnej czynności oddechowej i stymulacji aktywności hormonalnej tarczycy. Obkurczenie
obwodowych naczyń krwionośnych wywołane oziębieniem pomaga noworodkowi utrzymać
prawidłowe ciśnienie tętnicze krwi w pierwszych minutach jego samodzielnego życia. Przedłużające się lub silne oziębienie noworodka manifestujące się ciężką kwasicą metaboliczną i hipoksemią jest zjawiskiem niebezpiecznym, zagrażającym nawet jego życiu. Stymulacja układu
sympatycznego przez oziębienie prowadzi do zwiększonego rzutu noradrenaliny i nasilenia
metabolizmu brązowej tkanki tłuszczowej, bez wzrostu stężenia krążących katecholamin.
Następstwem tych zjawisk jest wzrost zużycia tlenu i nasilenie termogenezy bezdrżeniowej,
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niezwiązanej ze wzrostem aktywności ruchowej dziecka. Katecholaminozależna produkcja
ciepła stanowi więc odpowiednik fizjologicznego mechanizmu efektorowego, w jaki wyposażony jest noworodek do walki z oziębieniem. W czasie badania fizykalnego noworodka na sali
porodowej można wyczuć zwiększone ocieplenie fałdów szyi, w których nagromadzona jest
brązowa tkanka tłuszczowa, a które to ocieplenie wywołane jest reakcją na przejściowe oziębienie noworodka.
Utrata ciepła jest szczególnie nasilona u wcześniaków i następuje w wyniku parowania
płynu owodniowego, parowania wody pozostawionej na skórze po toalecie dziecka lub parowania substancji kosmetycznych lub leczniczych, pokrywających ciało noworodka. Nie bez znaczenia dla utrzymania właściwej ciepłoty ciała noworodka jest stosowanie pieluszek zawierających materiał absorpcyjny, dzięki którym zmniejsza się kontakt skóry dziecka z wilgotnym
podłożem.
Drogi utraty ciepła. W pierwszych dniach swojego życia, noworodki o bardzo małej masie ciała (< 1500 g) tracą ciepło przede wszystkim drogą parowania, zwielokrotnionego dzięki
cienkiej, niedojrzałej skórze ubogiej w ochronną warstwę keratynową, niezwykle przepuszczalną dla wody. Wielkość utraty wody tą drogą przekracza ośmiokrotnie wartości spotykane u dorosłych. Rolę ochronnego filtra zmniejszającego utratę ciepła drogą parowania pełni cienka,
bogata w lipidy, hydrofobowa struktura (vernix caseosa) pokrywająca od trzeciego trymestru
ciąży rozwijającą się warstwę rogową naskórka. U noworodków urodzonych przed 36. tygodniem ciąży skuteczność tej bariery ochronnej jest znikoma. Niekorzystny z punktu widzenia
utrzymania stałej temperatury ciała jest przede wszystkim stosunek powierzchni ciała noworodka do jego masy, przewyższający trzykrotnie wartości występujące u dorosłych. U noworodków o bardzo małej urodzeniowej masie ciała, powierzchnia, poprzez którą następuje utrata
ciepła, jest proporcjonalnie 5-6-krotnie większa niż u dorosłego. Obniżone napięcie mięśniowe,
występujące u noworodków urodzonych przedwcześnie, jest przyczyną zwiększenia powierzchni ciała (niemożność utrzymania pozycji embriona) i przyczynia się u tych pacjentów do nasilonej utraty ciepła drogą parowania, konwekcji i promieniowania, stanowiących najistotniejsze
drogi utraty ciepła przez noworodka.
W temperaturze otoczenia 33EC, utrata ciepła przez tygodniowego, ważącego 2 kg noworodka następuje na drodze promieniowania (40% całkowitej utraty ciepła), konwekcji (33%),
parowania (24%) i przewodzenia (3%). Udział poszczególnych dróg utraty ciepła zmienia się
w zależności od temperatury otoczenia i jego wilgotności.
W przypadku ułożenia rozebranego noworodka w inkubatorze zamkniętym o pojedynczych
ścianach, temperatura ścian pomieszczenia, w jakim się on znajduje, ma istotne znaczenie,
gdyż obniżając temperaturę ścian inkubatora, prowadzi w efekcie do utraty ciepła drogą promieniowania (40% całkowitej utraty ciepła). Problem ten jest szczególnie istotny u noworodków transportowanych.
Utrata ciepła drogą konwekcji (33% całkowitej utraty ciepła) związana jest ruchem zimnych mas powietrza otaczającego noworodka i zależy od szybkości przepływu powietrza i jego
temperatury. Szczelne zamknięcie okienek i ścian inkubatora zmniejsza ryzyko oziębienia
Adaptacja noworodków do życia pozamacicznego
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noworodka na drodze konwekcji, poprzez wyeliminowanie ruchu powietrza. Ułożenie dziecka
na zimnym podłożu (stół do pielęgnacji, stół operacyjny, kaseta z kliszą RTG) zwiększa ryzyko
oziębienia drogą przewodzenia, kiedy to następuje oddawanie ciepła do zimniejszego przedmiotu, z którym styka się ciało noworodka. Ponieważ noworodek z reguły układany jest na
materiałach o małych zdolnościach do przewodzenia podczerwonych fal elektromagnetycznych
(materacyk, kocyk, pieluszka), utrata ciała tą drogą jest stosunkowo niewielka (3% całkowitej
utraty ciepła).
Hipotermia. Do oziębienia ciała noworodka (hipotermii) dochodzi często podczas prowadzenia resuscytacji na sali porodowej, ale może ono również występować w przebiegu poważnych schorzeń ogólnoustrojowych (posocznica) czy zlokalizowanych (zapalenie opon mózgowordzeniowych, krwawienia dokomorowe). Potwierdzeniem rozpoznania hipotermii jest pomiar
temperatury powierzchniowej (< 36EC) lub głębokiej (< 36,5EC). Objawy kliniczne hipotermii
mogą być mało charakterystyczne i obejmować zaburzenia tolerancji pokarmu, wzdęcia brzucha, senność, zaburzenia krzepnięcia, bladość powłok lub sinicę obwodową, drżenia, zniesienie
reakcji odruchowych i osłabienie odpowiedzi na bodźce bólowe. Oddechy oziębionego noworodka są z reguły nieregularne, płytkie i połączone z dobrze słyszalnym stękaniem wydechowym. Opisuje się również występowanie bezdechów w przebiegu oziębienia noworodka.
Wtórne upośledzenie biosyntezy surfaktantu wiąże się z wystąpieniem objawów klinicznych
zespołu zaburzeń oddychania typu dorosłych oraz nadciśnienia płucnego o różnym nasileniu.
W badaniach laboratoryjnych wykonanych u noworodka w stanie hipotermii dominuje kwasica
metaboliczna i oddechowa, wzrost poziomu wolnych kwasów tłuszczowych, hipoglikemia i hiperkalemia.
Hipertermia. Hipertermia u noworodka rozwija się znacznie szybciej niż u dorosłego, ze
względu na większy stosunek powierzchni ciała do jego masy i mniejszą zdolność do magazynowania energii. Najczęściej jest ona wynikiem przegrzania noworodka (światło słoneczne,
fototerapia, niesprawny inkubator, dodatkowe źródło ciepła) lub toczących się procesów chorobowych. Zastosowanie inkubatora o podwójnych ścianach chroni noworodka przed przegrzaniem, o ile inkubator narażony jest na działanie promieni słonecznych o krótkiej długości.
Liczba gruczołów potowych przypadających na jednostkę powierzchni u noworodka donoszonego jest sześciokrotnie wyższa niż u dorosłego, ale nawet przy wzroście temperatury głębokiej do 38EC, nieuchwytna utrata wody wzrasta u noworodka zaledwie czterokrotnie. Możliwość utraty ciepła związana z poceniem się maleje wraz z malejącą dojrzałością noworodka.
U dziecka urodzonego zaledwie trzy tygodnie przed planowanym terminem, dojrzałe gruczoły
potowe występują wyłącznie w okolicy twarzy i głowy.
Zapobieganie oziębieniu i przegrzaniu noworodka. Obecny stan wiedzy położników
i neonatologów oraz posiadanie odpowiedniego sprzętu umożliwiają uniknięcie szkodliwych
następstw oziębienia noworodka na sali porodowej. Odpowiednio wczesne przygotowanie stanowiska do resuscytacji noworodka i właściwe postępowanie, szczególnie z noworodkiem urodzonym przedwcześnie, pozwala na utrzymanie właściwej temperatury dziecka, pomimo że
temperatura otoczenia jest niższa. Natychmiastowe osuszenie skóry noworodka zmniejsza
utratę ciepła drogą parowania. Po urodzeniu noworodek z reguły układany jest na stole wypo-
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sażonym w promiennik podczerwieni lub przenoszony do inkubatora. Wśród metod, dzięki
którym udaje się zmniejszyć utratę ciepła, znajdują się: wyposażenie inkubatora w podwójne
ściany, utrzymanie wysokiej wilgotności w inkubatorze, szczególnie w przypadku bardzo niedojrzałych noworodków, wyposażenie stołów do pielęgnacji noworodków w promienniki ciepła,
osłonięcie głowy noworodka czapeczką, osłonięcie ciała noworodka przeźroczystą folią, która
z jednej strony przepuszcza promieniowanie podczerwone, a z drugiej strony zmniejsza utratę
ciepła drogą parowania.

Adaptacja noworodków do życia pozamacicznego
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Profilaktyka w okresie
noworodkowym
BADANIA PRZESIEWOWE
Zgodnie z rozporządzeniem MZiOS powszechne profilaktyczne badania lekarskie obejmują
wszystkie dzieci w określonym wieku.
Według aktualnych wytycznych (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012
roku) w okresie pierwszych 12 godzin życia noworodka lekarz specjalista neonatolog lub specjalista pediatra przeprowadza poszerzone badanie kliniczne. Wynik tego badania należy odnotować w dokumentacji lekarskiej noworodka.
Badanie obejmuje:
1) Pomiar masy ciała, długości ciała, obwodu głowy i klatki piersiowej – po naniesieniu na
odpowiednie siatki centylowe pozwala wykryć wewnątrzmaciczne zaburzenie wzrostu
płodu (IUGR, dawniej hipotrofia wewnątrzmaciczna) lub hipertrofię wewnątrzmaciczną.
2) Przy podejrzeniu niedrożności przełyku – przez założenie sondy żołądkowej. Sondę można
założyć przez usta bądź przez nos. W przypadku napotkania oporu nie należy używać siły!
Badanie to pozwala wykryć wrodzoną niedrożność przełyku, ale nie wyklucza obecności
przetoki tchawiczo-przełykowej bez niedrożności przełyku oraz niedrożności niższych
odcinków przewodu pokarmowego.
3) Przy podejrzeniu niedrożności nozdrzy przednich i tylnych przez delikatne wprowadzenie
cienkiego cewnika przez obie jamy nosa do nosogardła.
4) Przy podejrzeniu niedrożności odbytu – poprzez wprowadzenie miękkiego, nawilżonego
cewnika do odbytnicy na głębokość ok. 4-5 cm. Badanie może nie wykryć wysokiej niedrożności odbytu, ale wada ta zazwyczaj skojarzona jest z obecnością przetoki odbytniczopęcherzowej lub odbytniczo-pochwowej.
5) Pomiar tętna na tętnicach udowych – ocena musi być obustronna. Brak lub bardzo słabe
tętno na obu tętnicach udowych, przy jednoczesnym dobrze wyczuwalnym tętnie na tętnicach pachowych, sugeruje istnienie wady aorty – najczęściej koarktacji aorty (CoA).
Badanie wykrywa jedynie ciężkie postaci CoA i jest obarczone dużą liczbą wyników fałszywie dodatnich.
6) Ocenę obecności jąder w mosznie u chłopców – profilaktyka wnętrostwa. Należy pamiętać,
że u noworodków urodzonych przed 30. tygodniem trwania ciąży wnętrostwo jest fizjologiczne.
7) Ocenę stawów biodrowych (patrz niżej).
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PROFILAKTYKA WRODZONEJ DYSPLAZJI STAWÓW BIODROWYCH
U każdego noworodka należy wykluczyć wrodzone zwichnięcie stawów biodrowych przez
badanie objawów Ortolaniego i Barlowa. U dziecka leżącego na plecach odwodzimy nogi zgięte
w stawach biodrowych. W tym ułożeniu należy delikatnie przemieszczać udo ku górze i następnie ku dołowi w celu wykrycia niestabilności w stawie. Następnie przywodzimy kończyny
dolne, nadal zgięte w stawach biodrowych. Wyraźny trzask bądź przeskakiwanie w trakcie przywodzenia świadczy o zwichnięciu stawu i jest powodowane przemieszczaniem się główki kości
udowej do wnętrza panewki (dodatni objaw Barlowa). W przypadku jednostronnego zwichnięcia występują ponadto: niesymetryczny układ fałdów udowych i pośladkowych, skrócenie
i ograniczenie ruchomości chorej kończyny. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości
należy potwierdzić badanie kliniczne badaniem USG. Badanie ultrasonograficzne jest podstawą rozpoznania i decyduje o rozpoczęciu leczenia. Należy dodać, że występują klinicznie bezobjawowe postacie wrodzonej dysplazji stawu biodrowego. Także w niektórych typach zwichnięcia stawu biodrowego (np. teratologicznym czy neurogennym) nie stwierdzamy objawów
niestabilności stawu biodrowego, a objawy Ortolaniego i Barlowa są ujemne. Z tego względu
wielu klinicystów zaleca wykonywanie u wszystkich noworodków badań USG stawów biodrowych. W grupach ryzyka badanie USG jest traktowane jako test przesiewowy i powinno być
wykonane u wszystkich noworodków, niezależnie od wyniku badania klinicznego. Grupy ryzyka
wrodzonej dysplazji stawów biodrowych są następujące:
• położenie pośladkowe,
• małowodzie,
• rozszczep kręgosłupa i przepuklina oponowo-rdzeniowa,
• obciążający wywiad rodzinny, szczególnie u dziewczynek,
• wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu płodu.

PROFILAKTYKA CHOROBY KRWOTOCZNEJ NOWORODKÓW
Zgodnie z zaleceniami Zespołu Ekspertów pod kier. Konsultanta Krajowego ds. pediatrii
dotyczącymi stosowania witaminy K u noworodków i niemowląt:
1) Wszystkie noworodki po urodzeniu powinny otrzymać witaminę K
a) noworodki zdrowe, donoszone: 0,5 mg domięśniowo lub 2 mg doustnie,
b) noworodki z grupy ryzyka (poród zabiegowy, zamartwica urodzeniowa, hipotrofia wewnątrzmaciczna, zespół aspiracji smółki, leki przed porodem u matki: karbamazepina,
fenytoina, barbiturany, cefalosporyny, rifampicyna, INH, pochodne kumaryny): 0,5 mg
domięśniowo,
c) noworodki urodzone przedwcześnie:
– < 1,5 kg: 0,3 mg domięśniowo lub dożylnie,
– > 1,5 kg: 0,5 mg domięśniowo.
2) Noworodki i niemowlęta karmione piersią poza jednorazową dawką witaminy K podaną
po urodzeniu wymagają dalszej profilaktycznej podaży witaminy K w okresie od 2. tygodnia życia do ukończenia 3 miesiąca życia w dawce 25 :g/dobę.
Profilaktyka w okresie noworodkowym
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Witamina K jest kofaktorem enzymów niezbędnych do syntezy protrombiny, prokonwertyny (czynnik VII), czynnika Christmasa (czynnik IX) i Stuarta (czynik X) oraz białek C i S. Noworodki donoszone wykazują niskie stężenia wszystkich zależnych od witaminy K czynników
krzepnięcia (na poziomie 30-60% stężenia u dorosłych), a ich niedobór jest jeszcze bardziej
pogłębiony u wcześniaków. U tych dzieci powolna i niestabilna reakcja na podawanie witaminy
K sugeruje mniejszą zdolność syntezy czynników krzepnięcia w niedojrzałej wątrobie. Podawanie witaminy K kobietom w ciąży pozwala jedynie na uzyskanie śladowych ilości we krwi
płodu (około 0,14 g/ml). Duża różnica stężeń między krwią matki i płodu sugeruje, że witamina K nie przechodzi przez łożysko. Tak niski poziom witaminy K we krwi pępowinowej
pozwala na zrozumienie fizjologicznej hipoprotrombinemii i wyjaśnia konieczność profilaktycznego podawania jej po urodzeniu. Amerykańska Akademia Pediatrii zaleciła profilaktyczne
podawanie witaminy K już w 1950 roku. Stosowanie jej nie budzi kontrowersji. Należy dodać,
że jednorazowe podanie witaminy K po urodzeniu nie zabezpiecza noworodków przed wystąpieniem rzadkich, późnych postaci choroby krwotocznej.

PRZESIEWOWE TESTY METABOLICZNE
W chwili obecnej w Polsce wykonuje się cztery powszechne testy przesiewowe obejmujące
całą populację noworodków. Są to badania w kierunku: fenyloketonurii (PKU), wrodzonej
niedoczynności tarczycy (WNT), mukowiscidozy (CF) oraz 20 innych rzadkich wrodzonych wad
metabolizmu (WWM). We wszystkich testach krew włośniczkową od noworodka pobiera się
na bibułę po skończonych 48 godzinach życia i po wysuszeniu przekazuje do laboratorium.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia u wszystkich noworodków urodzonych z masą
ciała poniżej 1500 g testy metaboliczne należy wykonać dwukrotnie: w 3-4. dobie życia i po
ukończeniu 1 miesiąca życia lub wtedy, gdy ich masa przekroczy 1500 g.
W kierunku fenyloketonurii

Częstość występowania tej choroby wynosi w Polsce od 1 : 7000 do 1 : 8000 urodzeń. Klasyczna fenyloketonuria (hiperfenyloalaninemia typu I) jest spowodowana wrodzonym niedoborem hydroksylazy fenyloalaniny – enzymu katalizującego przejście fenyloalaniny w tyrozynę.
Enzym ten występuje w warunkach fizjologicznych w wątrobie i nerkach. Obciążony fenyloketonurią płód rozwija się prawidłowo, ponieważ jego deficyt enzymatyczny wyrównuje dostatecznie wysoka aktywność enzymu heterozygotycznej matki. Objawy kliniczne nierozpoznanej
wcześniej choroby pojawiają się po 3. miesiącu życia, kiedy w następstwie hipefenyloalaninemii doszło już do nieodwracalnych zmian w OUN. Występują: opóźnienie rozwoju psychoruchowego, okresowo wymioty, drgawki, nadpobudliwość, agresja, drżenia, hipertonia mięśniowa,
wyprysk skórny. Mocz ma charakterystyczny „mysi” zapach. Rozjaśnia się karnacja i włosy.
Warunkiem pełnej skuteczności leczenia jest postawienie wczesnego rozpoznania u noworodka i zastosowanie diety eliminacyjnej (opartej na hydrolizatach białka, z których wyeliminowano fenyloalaninę). Powszechnie stosowane w krajach rozwiniętych testy przesiewowe
obejmują całą populację noworodków i umożliwiają wykrycie hiperfenyloalaninemii wystar-
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czająco wcześnie. W Polsce obowiązuje wykonanie testu Guthriego. Warunkiem powodzenia
testu jest pobranie krwi do badania po ukończeniu 72 godzin życia. Dzięki rozwojowi nauk
medycznych od 2006 r. we wszystkich ośrodkach diagnostycznych wykorzystuje się test ilościowej metody kolorymetrycznej. Jest to metoda, która dopuszcza pobieranie krwi włośniczkowej po ukończeniu przez noworodka 48 h.
W kierunku wrodzonej niedoczynności tarczycy

Częstość występowania wrodzonej niedoczynności tarczycy w Polsce wynosi około 1 : 4000
żywo urodzonych dzieci. Spowodowana jest wadą rozwojową gruczołu tarczowego (agenezja,
aplazja lub ektopia) lub genetycznie uwarunkowanym blokiem w syntezie hormonów tarczycy.
Odrębną, większą grupę stanowią noworodki z przejściową niedoczynnością tarczycy w następstwie niedoboru jodu u kobiety ciężarnej, autoimmunologicznego zapalenia tarczycy
w ciąży czy działania tyreostatyków przyjmowanych przez kobiety ciężarne z nadczynnością
tarczycy. W tym ostatnim przypadku noworodkowa niedoczynność tarczycy może mieć postać
pierwotną (wpływ leków) bądź wtórną (zaburzenie wydzielania TSH na skutek wysokich poziomów hormonów tarczycy u matki). W pierwszych miesiącach życia hormony tarczycy są niezbędne do prawidłowego dojrzewania mózgu i mielinizacji włókien nerwowych. Noworodki
z wrodzoną niedoczynnością tarczycy w pierwszych tygodniach życia w 95% nie wykazują objawów klinicznych, ale niedobór hormonów tarczycy prowadzi do trwałego uszkodzenia mózgu
i upośledzenia umysłowego. Do połowy lat 80. XX wieku wrodzona niedoczynność tarczycy
była najczęstszą przyczyną upośledzenia umysłowego w Polsce. Dzięki wprowadzeniu w Polsce
od 1983 roku powszechnych badań przesiewowych stało się możliwe wczesne rozpoznanie
wrodzonej niedoczynności tarczycy, a tym samym wdrożenie leczenia zastępczego tyroksyną
już w pierwszych 2-3 tygodniach życia, co warunkuje prawidłowy rozwój psychofizyczny tych
dzieci. Leczone muszą być także przypadki przemijającej niedoczynności tarczycy u noworodków. Test metaboliczny polega na oznaczeniu poziomu hormonu tyreotropowego (TSH).
Test musi być wykonany po 48. godzinie życia noworodka. Próbki pobrane wcześniej mogą
mieć fałszywie zawyżone wartości TSH. Za wartości prawidłowe przyjęto poziom TSH<15
uj./ml. Przy wartościach TSH między 15 uj./ml a 35 uj./ml badanie przesiewowe jest powtarzane (druga bibuła). Przy wartościach powyżej 35 uj./ml konieczne jest wezwanie noworodka do poradni specjalistycznej. Należy dodać, że stosowany w Polsce test metaboliczny nie
wykrywa przypadków wtórnej niedoczynności tarczycy noworodków matek z nadczynnością
tarczycy. Z tego względu w tych przypadkach konieczne jest badanie poziomów TSH i hormonów tarczycy w surowicy krwi noworodka po 7. dobie życia.
W kierunku mukowiscidozy

Mukowiscidoza jest chorobą uwarunkowaną genetycznie przenoszoną jako cecha autosomalna recesywna. Częstość występowania wynosi 1:3000 urodzeń. Najbardziej typowe objawy
dotyczą układu oddechowego. Nieprawidłowa budowa białka CFTR (błonowego regulatora
przewodnictwa – cystic fibrosis transmembrane conductance regulator) powoduje nieprawidProfilaktyka w okresie noworodkowym
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łowe działanie kanału chlorkowego. Nieprawidłowa zawartość wody na powierzchni błon
śluzowych i w obrębie kanałów gruczołowych wewnątrzwydzielniczych powoduje wydzielanie
patologicznie gęstej i lepkiej wydzieliny. W objętych chorobą układach i narządach (trzustka,
przewód pokarmowy, układ oddechowy i narządy płciowe) stwierdza się zanik komórek gruczołowych i rozrost tkanki łącznej. Objawy kliniczne:
– niedrożność smółkowa (u 10% noworodków): opóźniony pasaż smółki, wymioty, powiększenie brzucha, w obrazie RTG jamy brzusznej zwapnienie jako proces zejściowy niedrożności w okresie płodowym,
– przedłużona żółtaczka,
– zaburzenia przyrostu masy ciała,
– objawy ze strony układu oddechowego: kaszel, duszność, przedłużony wydech.
Mukowiscidoza wymaga kompleksowego leczenia. Wczesne rozpoznanie choroby umożliwia rozpoczęcie leczenia jeszcze w okresie niemowlęcym, co zapobiega niedożywieniu, pozwala na zachowanie optymalnego rozwoju fizycznego oraz istotnie łagodzi przebieg choroby
dróg oddechowych.
W kierunku rzadkich wad metabolizmu

Jedno dziecko na około 15 000-150 000 rodzi się z rzadką wrodzoną wadą metabolizmu:
białek, tłuszczów czy węglowodanów. Na skutek bloku enzymatycznego dochodzi do gromadzenia się we krwi substancji, które nie ulegają dalszym przemianom metabolicznym. Skutkiem tego u noworodka czy niemowlęcia występują często burzliwe objawy przypominające
zatrucie: wymioty, wiotkość, bezdechy, zaburzenie funkcji różnych narządów, śpiączka, a nawet zgon. Badanie przesiewowe umożliwia wykrycie choroby u noworodka zanim wystąpią
pierwsze objawy, co znacznie poprawia rokowanie. Leczenie jest kompleksowe, polega przede
wszystkim na zastosowaniu diety specyficznej dla danej wrodzonej wady metabolizmu.

PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ PRZEDNIEGO ODCINKA OKA
Obecnie w krajach rozwiniętych stan zapalny spojówek i rogówki wywołują najczęściej

Chlamydia. Najgroźniejsze jest jednak zakażenie wywołane przez dwoinkę rzeżączki, które
może prowadzić do ślepoty. Rzeżączkowe zapalenie spojówek i rogówek oczu u noworodków
jest spowodowane zakażeniem podczas porodu od chorej matki. Choroba przebiega jako ostre
ropne zapalenie spojówek z obrzękiem powiek i ropotokiem. W ciągu kilkunastu do kilkudziesięciu godzin może doprowadzić do zajęcia rogówki, jej owrzodzenia i ślepoty. Podstawą
profilaktyki jest zabieg Credego, polegający na miejscowym stosowaniu do oka, bezpośrednio
po urodzeniu, 1 kropli 0,5-1% roztworu azotanu srebra lub 1% maści tetracyklinowej lub 0,5%
maści erytromycynowej. Wszystkie te preparaty są jednakowo skuteczne w rzeżączkowych
zakażeniach przedniego odcinka oka, ale nie wpływają na częstość zakażeń wywoływanych
przez Chlamydia. Według zaleceń Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej zabieg
Credego powinien być stosowany u wszystkich noworodków bezpośrednio po urodzeniu.
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PROFILAKYCZNE BADANIA OKULISTYCZNE NOWORODKÓW
Zgodnie z rozporządzeniem MZiOS z 1991 roku oraz z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Okulistycznego noworodki z grup ryzyka, ze względu na wysokie zagrożenie uszkodzenia narządu wzroku, muszą być poddane profilaktycznym badaniom okulistycznym. Celem
tych badań jest wykrycie wczesnych zmian o typie retinopatii wcześniaczej (ROP) i wczesne
wykrycie wad refrakcji. Należy dodać, że późno wykryte przypadki ROP źle poddają się leczeniu
i często prowadzą do funkcjonalnej ślepoty. Profilaktycznym badaniom okulistycznym podlegają:
• noworodki urodzone przed 36. tygodniem trwania ciąży,
• noworodki z cechami wewnątrzmacicznego zahamowania wzrostu,
• noworodki donoszone z ciąż powikłanych zakażeniami z grupy TORCH (szczególnie
toksoplazmozą),
• noworodki z potwierdzonym niedotlenieniem okołoporodowym lub z porodów urazowych,
• noworodki z wadami ośrodkowego układu nerwowego lub gałek ocznych,
• noworodki, które otrzymywały długotrwałą tlenoterapię,
• noworodki z galaktozemią,
• noworodki z trisomią 21 chromosomu (zespołem Downa).
Wcześniaki i noworodki hipotroficzne muszą być badane co najmniej trzykrotnie: w 4., 8.
i 12. tygodniu życia. Pozostałe noworodki z grup ryzyka co najmniej dwukrotnie: w 3. tygodniu
i 12. miesiącu życia.
W praktyce wszystkie noworodki urodzone z cechami skrajnego wcześniactwa (urodzone
przed 32. t.c.) powinny pozostawać pod stałą opieką okulistyczną od 28. dnia życia. Terminy
wizyt kontrolnych (początkowo co 2 tygodnie lub częściej w przypadku stwierdzenia zmian na
dnie oka) wyznacza badający okulista. W wielu krajach, z powodów ekonomicznych i logistycznych, istnieje tendencja do ograniczania liczby noworodków poddanych profilaktyce okulistycznej, np. podaje się w wątpliwość sens badań wcześniaków urodzonych po 32. tyg. ciąży,
jeżeli nie otrzymywały tlenoterapii. Należy dodać, że niezależnie od badań okulistycznych,
u każdego noworodka po urodzeniu należy przeprowadzić orientacyjne badanie okulistyczne
w celu wykluczenia obustronnej zaćmy (zmętnienia soczewki). Zaćmę całkowitą, bądź umiejscowioną w przedniej części soczewki, można łatwo zdiagnozować (objaw białej źrenicy). Obustronna zaćma jest trzecią co do częstości przyczyną ślepoty dzieci w Polsce, a schorzenie to
można obecnie skutecznie leczyć.

PRZESIEWOWE BADANIA SŁUCHU NOWORODKÓW
Polska jest jednym z nielicznych krajów świata, w których prowadzi się od 2001 roku,
powszechne badania przesiewowe słuchu u noworodków, obejmujące powyżej 95% populacji.
Wprowadzenie tych badań jest uzasadnione faktem, że częstość poważnych zaburzeń słuchu
u noworodków jest znacznie wyższa niż schorzeń metabolicznych, w których obowiązują badania przesiewowe i wynosi około 1-3/1000. Częstość ta jest znacznie wyższa wśród noworodków obarczonych czynnikami ryzyka, do których zaliczamy m.in.:
Profilaktyka w okresie noworodkowym

43

•
•
•
•
•
•
•

zaburzenia słuchu w rodzinie,
choroby wirusowe w ciąży,
wady twarzoczaszki i szyi,
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
wcześniactwo < 33 tyg. ciąży i urodzeniowa masa ciała < 1500 g,
długotrwałe stosowanie leków ototoksycznych (aminoglikozydy, furosemid),
pobyt na oddziale intensywnej terapii neonatologicznej.

Badania przesiewowe pozwalają na skrócenie czasu rozpoznania upośledzenia słuchu
średnio z 30. do 6. miesiąca życia, co pozwala na wczesne leczenie i rehabilitację chorych
dzieci. Badania przesiewowe słuchu są dwustopniowe. W pierwszym etapie, u wszystkich
noworodków wykonuje się badania skriningowe – pomiar otoemisji akustycznej (TEOAE),
wytwarzanej przez komórki słuchowe ślimaka w odpowiedzi na bodziec, jakim jest trzask.
Noworodki z grup ryzyka lub te, u których dwukrotnie badanie TEOAE jest nieprawidłowe,
podlegają w drugim etapie badaniu diagnostycznemu – pomiarowi słuchowych potencjałów
wywołanych pnia mózgu.

SZCZEPIENIA W OKRESIE NOWORODKOWYM
Szczepienie przeciw WZW typu B

W ciągu pierwszych 24 godzin, każdy noworodek, niezależnie od dojrzałości i urodzeniowej
masy ciała musi zostać zaszczepiony domięśniowo szczepionką przeciwko WZW typu B. Nie
ma bezwzględnych przeciwwskazań klinicznych do tego szczepienia. W przypadku noworodków matek nosicielek antygenu HBs konieczne jest jednoczasowe podanie immunoglobuliny
anty HBs. Drugą dawkę szczepionki należy podać pomiędzy 4. a 6. tygodniem życia.
Szczepienie przeciw gruźlicy

Szczepienie należy wykonać jednoczasowo ze szczepieniem przeciw WZW typu B lub
później (po ustąpieniu przeciwwskazań), śródskórnie szczepionką BCG. Przeciwwskazaniami
okresowymi do szczepienia BCG u noworodków są:
• masa ciała poniżej 2000 g,
• wiek ciążowy (dojrzałość noworodka) poniżej 32. tygodnia,
• ciężkie urazy okołoporodowe,
• niedotlenienie wewnątrzmaciczne,
• ciężka hiperbilirubinemia wywołana chorobą hemolityczną,
• ciężkie wady rozwojowe,
• kliniczne objawy zakażenia potwierdzone wynikami badań dodatkowych,
• niektóre choroby skóry.
Po ustąpieniu przeciwwskazań dzieci powinny być zaszczepione najszybciej, jak jest to
możliwe. Noworodki urodzone przedwcześnie z powodu niedojrzałości układu odpornościowego i niedoboru przeciwciał matczynych narażone są na cięższy przebieg chorób infekcyjnych. Dlatego prawidłowe prowadzenie szczepień ochronnych w tej grupie dzieci ma szcze-
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gólne znaczenie. Ze względu na częste przypadki odraczania szczepień ochronnych u wcześniaków z błahych powodów, poniżej podano podstawowe zasady wykonywania szczepień
ochronnych u tych dzieci:
• szczepionki należy podawać zgodnie z wiekiem metrykalnym,
• stosuje się te same preparaty i pełne dawki szczepionek przewidzianych dla dzieci w danym wieku,
• zalecanym miejscem podania szczepionek domięśniowych (np. przeciw WZW typu B) jest
udo,
• nie należy przesuwać terminów szczepień na późniejsze bez jednoznacznych przeciwwskazań.

PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS
Noworodki urodzone przedwcześnie, szczególnie te, u których rozwinęła się przewlekła
choroba płuc (CLD), narażone są na bardzo ciężki przebieg infekcji wywołanych przez wirus
nabłonka oddechowego (wirus RS, RSV). Dzieci te często wymagają wtedy powtórnej hospitalizacji na oddziałach intensywnej terapii. Nie dysponujemy, jak dotąd, szczepionką przeciwko
wirusowi RS, a profilaktyka opiera się na podawaniu swoistych przeciwciał monoklonalnych
w sezonie zakażeń wirusem RS (od 1 października do 30 kwietnia). W Polsce jest zarejestrowany odpowiedni preparat, ale bardzo wysoka cena ogranicza jego zastosowanie. Zgodnie
z rekomendacjami Konsultantów Krajowych w dziedzinie pediatrii i neonatologii profilaktyka
powinna dotyczyć przynajmniej noworodków:
a) z rozpoznaną dysplazją oskrzelowo-płucną, niezależnie od stopnia dojrzałości,
b) ze skrajnym wcześniactwem, urodzonych do 28. tygodnia ciąży włącznie.

Profilaktyka w okresie noworodkowym
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Resuscytacja
noworodka
WSTĘP
Według dostępnego piśmiennictwa do 10% procent noworodków wymaga różnych form
pomocy po porodzie, jednak odsetek noworodków wymagających zaawansowanych zabiegów
resuscytacyjnych wynosi mniej niż 1% [1]. W wielu przypadkach można przewidzieć prawdopodobieństwo konieczności resuscytacji na podstawie czynników ryzyka z wywiadu położniczego. Zdarzają się jednak sytuacje nieprzewidziane, w których pomimo prawidłowo przebiegającej ciąży i porodu stan noworodka po urodzeniu jest zły. Niezwłoczne podjęcie właściwych czynności resuscytacyjnych w pierwszych minutach po porodzie może decydować o życiu
i rozwoju dziecka w kolejnych latach życia. Dlatego też, pomimo stosunkowo rzadkiej konieczności prowadzenia resuscytacji noworodka każdy z członków zespołu pełniącego opiekę na
kobietą w okresie okołoporodowym powinien być przeszkolony zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi resuscytacji noworodka.
Zadania osoby sprawującej opiekę nad rodzącą określa rozporządzenie Ministra Zdrowia
z 2010 roku w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu
świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie
fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem [2]. Dokument ten nakłada na lekarza położnika oraz położną obowiązek oceny stanu noworodka
oraz w razie potrzeby podjęcie czynności resuscytacyjnych zgodnych ze standardem resuscytacji [2]. Zgodnie z rozporządzeniem w miejscu, gdzie rodzi się noworodek, musi znajdować
się co najmniej jedna osoba posiadająca umiejętność resuscytacji i dysponująca niezbędnym
sprzętem do resuscytacji [2].
Informacje dotyczące oceny stanu noworodka po porodzie można znaleźć już w pismach
z XVI wieku p.n.e. [3]. Wraz z upływem czasu zmieniały się jednak zalecane interwencje medyczne. W XVII wieku do resuscytacji noworodka zalecano doustne podawanie wina, a w XVIII
opisywano już wentylację metodą usta-usta [3]. W XIX wieku Schulze zalecał metodę resuscytacji polegającą na wykonywaniu trzymanym oburącz pacjentem energicznych zamachów
ponad głowę [3]. Pomimo opisywanych powikłań związanych ze stosowaniem tej metody była
ona stosowana jeszcze po II wojnie światowej [3]. Pierwszy nowoczesny, wystandaryzowany
program kursów resuscytacji noworodka powstał w USA w latach osiemdziesiątych XX wieku
(NRP – Neonatal Resuscitation Program) [4]. W latach dziewięćdziesiątych coraz większy
nacisk zaczęto kłaść na opracowywanie wytycznych na podstawie dostępnych danych z badań
klinicznych (EBM) [4]. W Europie pierwsze wystandaryzowane kursy resuscytacji noworodka
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organizowano w Wielkiej Brytanii (NLS – Newborn Life Support, nadzorowane przez Radę
Resuscytacji Wielkiej Brytanii od 2000 roku). Zostały one przyjęte przez wiele państw europejskich (w tym Polski) w ramach certyfikowanych kursów Europejskiej Rady Resuscytacji
(ERC).
Wraz z rozwojem wiedzy medycznej zmieniają się zalecenia dotyczące prowadzenia resuscytacji noworodka, dlatego też niezmiernie istotna jest znajomość aktualnych wytycznych.

ZALECENIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA RESUSCYTACJI
Algorytm postępowania w resuscytacji noworodka przedstawiony w niniejszym rozdziale
oparty jest na wytycznych European Resusctation Council oraz American Heart Association
z 2010 roku [5, 6].
PRZYGOTOWANIE
Jak wspomniano wcześniej, zastosowanie zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych
u noworodka po porodzie konieczne jest stosunkowo rzadko. Wśród pacjentów, u których
konieczna jest resuscytacja, zdecydowana większość wymaga jedynie udrożnienia dróg oddechowych i rozprężenia płuc [5]. W przypadku konieczności stosowania wspomaganej wentylacji
po porodzie wystarczającą zazwyczaj metodą jest umiejętne stosowanie maski twarzowej.
Jedynie niewielki odsetek pacjentów wymaga intubacji dotchawiczej [5]. Konieczna jest obecność odpowiednio przeszkolonego personelu na sali porodowej. W przypadku porodów noworodków z ciąż wysokiego ryzyka wskazany jest również szybki dostęp do osoby doświadczonej
w bardziej zaawansowanych zabiegach resuscytacyjnych, takich jak np. intubacja. W celu standaryzacji i optymalizacji postępowania zaleca się wykształcenie personelu w ramach jednolitego programu szkoleń zgodnego z aktualnymi wytycznymi.
OTOCZENIE I SPRZĘT DO RESUSCYTACJI
Istotnym elementem przygotowania do resuscytacji na sali porodowej jest zabezpieczenie
odpowiedniego sprzętu na stanowisku do resuscytacji oraz przygotowanie otoczenia. Stanowisko do resuscytacji powinno znajdować się w ciepłym, dobrze oświetlonym miejscu, optymalnie pod promiennikiem ciepła. Na stanowisku powinny znajdować się ciepłe ręczniki do osuszenia i przykrycia noworodka, sterylne narzędzie do przecięcia sznura pępowinowego oraz
rękawiczki dla personelu. Niezbędny jest również sprzęt do prowadzenia wentylacji: maski
twarzowe w kilku rozmiarach (np. 00, 0/1, 2), rurki ustno-gardłowe, rurki intubacyjne oraz
ewentualnie maski krtaniowe. Maski krtaniowe można stosować u noworodków powyżej 34.
t.c., > 2000 g urodzeniowej masy ciała [1, 6]. Do prowadzenia wentylacji konieczne jest
również urządzenie generujące dodatnie ciśnienie. Wykazano, że urządzenia do wentylacji
z tzw. „ramieniem T” (t-piece, np. Neopuff), które umożliwiają precyzyjne ustawianie ciśnienia
szczytowego stosowanego podczas wdechu, pozwalają na dostarczanie wdechów z bardziej
stabilnym poziomem ciśnienia [1, 6]. Znaczenie kliniczne tego faktu nie zostało dotąd jednoResuscytacja noworodków
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znacznie określone [1, 6]. Urządzenia typu t-piece są jednak aktualnie zalecane do stabilizacji
wcześniaków w związku z możliwością generowania dodatniego ciśnienia końcowo-wydechowego (PEEP). Alternatywnym rozwiązaniem jest stosowanie worków samorozprężalnych z zaworem bezpieczeństwa ograniczającym maksymalne ciśnienie wdechowe lub z manometrem.
Ograniczeniem worków samorozprężalnych jest brak precyzyjnej kontroli nad zastosowanym
ciśnieniem wdechowym i jego zmienność. Zaletą jest możliwość prowadzenia wentylacji
powietrzem bez podłączenia do źródła sprężonych gazów medycznych [1, 6]. Zalecany sprzęt
do resuscytacji obejmuje również mieszalnik powietrza i tlenu, ssak i cewniki do odsysania,
laryngoskop oraz pulsoksymetr [5, 7]. Należy regularnie sprawdzać sprawność sprzętu do
resuscytacji [5].
ZABEZPIECZENIE PRZED UTRATĄ CIEPŁA
Noworodki bezpośrednio po porodzie są szczególnie narażone na utratę ciepła. Narażenie
noworodka na stres związany z hipotermią może powodować obniżenie utlenowania i nasilenie
kwasicy [5]. Utrata ciepła u noworodka może odbywać się na drodze konwekcji, parowania,
przewodzenia oraz promieniowania [8]. W celu zabezpieczenia pacjenta przed utratą ciepła
należy ograniczyć przeciągi na sali porodowej oraz utrzymywać odpowiednio wysoką
temperaturę otoczenia. Dla wcześniaków urodzonych < 28 t.c. temperatura powietrza powinna
wynosić 26°C [5]. Po urodzeniu noworodek powinien zostać dokładnie wytarty, a następnie
przykryty (całe ciało za wyjątkiem twarzy) [5]. W przypadku konieczności prowadzenia resuscytacji należy ułożyć noworodka pod promiennikiem ciepła. Dla niedojrzałych wcześniaków
(szczególnie poniżej 28 t.c.) zaleca się stosowanie worków foliowych lub folii do zabezpieczenia przed utratą ciepła. Następnie przykrycie całego ciała oprócz twarzy, bez uprzedniego
wycierania, oraz umieszczenie pod promiennikiem ciepła [5, 6, 7]. Należy kontrolować temperaturę ciała noworodka unikając również hipertermii [6].
WSTĘPNA OCENA STANU PACJENTA
W procesie kwalifikacji noworodka do resuscytacji oceniając jego stan po porodzie uwzględnia się czynność serca, oddychanie, kolor skóry i napięcie mięśniowe. Wymienione parametry
są składowymi skali Apgar. Należy jednak pamiętać, że skala ta nie została stworzona do kwalifikacji pacjentów do resuscytacji (pierwsza ocena po 1’ życia!) a jedynie do ewentualnej oceny skuteczności zabiegów resuscytacyjnych [5]. W trakcie prowadzenia resuscytacji należy pamiętać o regularnej ocenie czynności serca oraz oddychania. Ocenia się napęd oddechowy pacjenta, głębokość i regularność oddechów oraz występowanie ewentualnych zaburzeń oddychania (np. stękanie, wciąganie międzyżebrzy, mostka, gasping). Do oceny czynności serca należy
użyć stetoskopu lub pulsoksymetru [5]. Ocena czynności serca na podstawie badania palpacyjnego kikuta pępowiny ma ograniczoną przydatność. Może być wiarygodna jedynie w przypadku prawidłowej (> 100/min) czynności serca [5, 9]. W przypadku stosowania pulsoksymetru
należy pamiętać, że czas uzyskania odczytu z monitora może wynosić około 120 s [5, 10].
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Uzyskanie szybkiego odczytu zależne jest od zastosowania odpowiedniej techniki podłączenia
pulsoksymetru. Polega ona na założeniu niepodłączonego czujnika na prawej kończynie górnej
noworodka, a następnie podłączenie go do włączonego uprzednio pulsoksymetru [10]. Ocena
utlenowania na podstawie koloru skóry ma ograniczoną przydatność, np. sinica obwodowa jest
dość powszechnym zjawiskiem i zazwyczaj nie wskazuje na hipoksemię [5]. Znacznie dokładniejszą ocenę utlenowania umożliwia zastosowanie pulsoksymetru. Uogólniona wiotkość wiąże
się zazwyczaj ze złym stanem pacjenta, który jest nieprzytomny i wymaga wsparcia oddechowego [5]. Wycieranie pacjenta jest zazwyczaj wystarczającą formą stymulacji dotykowej.
Brak reakcji noworodka na krótkotrwałą stymulację dotykową jest wskazaniem do podjęcia bardziej zaawansowanych procedur resuscytacyjnych [5]. Na podstawie wstępnej oceny stanu
ogólnego kwalifikujemy pacjenta do odpowiedniego postępowania. Noworodki żywotne, z prawidłowym napędem oddechowym, czynnością serca > 100/min oraz prawidłowym napięciem
mięśniowym należy osuszyć i przekazać matce. Noworodki prezentujące zaburzenia oddychania lub bezdech, z czynnością serca poniżej 100 oraz prawidłowym lub obniżonym napięciem mięśniowym należy osuszyć, zabezpieczyć przed utratą ciepła, a następnie udrożnić drogi
oddechowe i rozprężyć płuca. U pacjentów, u których pomimo prawidłowo prowadzonej wentylacji, czynność serca nie ulegnie przyspieszeniu konieczne będzie również uciskanie klatki
piersiowej. Noworodki z zaburzeniami oddychania lub bezdechem, z wolną lub bez stwierdzanej czynności serca, wiotkie oraz źle ukrwione wymagają po zabezpieczeniu przed utratą ciepła
szybkiego udrożnienia dróg oddechowych, rozprężenia płuc i wentylacji. U części pacjentów
z tej grupy może być również konieczne uciskanie klatki piersiowej oraz podawanie leków.
W niektórych sytuacjach pomimo prawidłowej czynności serca oraz napędu oddechowego
utrzymuje się hipoksemia. Przyczyną może być np. wrodzona wada serca, przepuklina przeponowa, wrodzone zapalenie płuc lub niedobór surfaktantu [5].
OPÓŹNIONE ZACISKANIE PĘPOWINY
Zgodnie z aktualnymi wytycznymi ERC u noworodków w dobrym stanie zaleca się opóźnienie zaciskania pępowiny o przynajmniej 1 minutę. Wykazano, że pomimo zwiększonego ryzyka konieczności stosowania fototerapii takie postępowanie ma korzystny wpływ na poziom
żelaza w okresie niemowlęcym [5]. Dodatkowo u wcześniaków opóźnione zaciskanie pępowiny
miało korzystny wpływ na ciśnienie krwi podczas stabilizacji, mniejsze ryzyko występowania
krwawienia dokomorowego oraz rzadszą konieczność wykonywania transfuzji krwi [5, 7].
W przypadku stwierdzenia złego stanu noworodka po porodzie należy niezwłocznie zacisnąć
pępowinę i natychmiast podjąć resuscytację [5].
PROWADZENIE RESUSCYTACJI
Resuscytację należy podjąć w przypadku stwierdzenia, że noworodek nie podejmuje prawidłowej czynności oddechowej i/lub gdy czynność serca wynosi poniżej 100/minutę. Udrożnienie dróg oddechowych oraz rozprężenie płuc są u większości pacjentów jedyną konieczną
Resuscytacja noworodków
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interwencją. Należy również podkreślić, że stosowanie bardziej zaawansowanych procedur
resuscytacyjnych (uciskanie klatki piersiowej, podawanie leków) będzie nieskuteczne bez
uprzedniego zapewnienia skutecznej wentylacji [5].
UDROŻNIENIE DRÓG ODDECHOWYCH
Noworodka należy ułożyć na twardym podłożu pod promiennikiem ciepła na plecach w pozycji neutralnej, pamiętając o unikaniu nadmiernego odgięcia głowy ku tyłowi. W zabezpieczeniu prawidłowej pozycji głowy może być pomocna pieluszka lub ręcznik ułożone pod łopatkami pacjenta. W celu udrożnienia dróg oddechowych u noworodków z obniżonym napięciem
mięśniowym można wykonać manewr wysunięcia żuchwy (najlepiej oburącz) lub zastosować
rurkę ustnogardłową [5]. Należy pamiętać o dobraniu odpowiedniego rozmiaru rurki ustnogardłowej. Jej długość powinna odpowiadać połowie odległości pomiędzy środkiem brody i kątem żuchwy [10]. Rurkę ustnogardłową należy zakładać pod kontrolą wzroku np. z wykorzystaniem laryngoskopu [10]. Odsysanie z dróg oddechowych należy wykonywać jedynie w przypadku stwierdzenia ich niedrożności wywołanej np. smółką czy skrzepami krwi. Jedynym wskazaniem do pilnego odsysania dróg oddechowych (przed podjęciem wentylacji) jest stwierdzenie braku czynności oddechowej i konieczności rozpoczęcia sztucznej wentylacji u noworodka
urodzonego w złym stanie w przypadku stwierdzenia wód płodowych zabarwionych gęstą smółką [5]. Odsysanie należy wykonywać cewnikiem o odpowiednio dużej średnicy pod kontrolą
wzroku, ujemnym ciśnieniem nieprzekraczającym 100 mm Hg [5, 10]. Zbyt agresywne odsysanie z jamy ustnogardłowej może opóźniać podjęcie spontanicznego oddychania przez noworodka, wywoływać bradykardię oraz skurcz krtani, dlatego nie zaleca się rutynowego odsysania
u noworodków urodzonych z jasnych wód płodowych oraz noworodków urodzonych z wód płodowych podbarwionych smółką, które podjęły spontaniczną czynność oddechową. W przypadku
tzw. „zielonych” wód płodowych nie zaleca się obecnie rutynowego odsysania z jamy ustnej
i nosa w trakcie porodu przed urodzeniem barków [5, 10]. Nie zaleca się również rutynowego
odsysania z tchawicy u noworodków urodzonych z płynu owodniowego podbarwionego smółką.
Brakuje dotychczas wiarygodnych badań RCT, dotyczących wpływu odsysania z tchawicy
w grupie noworodków z „zielonych” wód płodowych, które wymagają sztucznej wentylacji [1].
WENTYLACJA
Jeżeli po zabezpieczeniu noworodka przed utratą ciepła i stymulacji dotykowej związanej
z wycieraniem pacjent nadal prezentuje objawy niewydolności oddechowej należy niezwłocznie
udrożnić drogi oddechowe i rozpocząć wentylację. W celu określenia skuteczności prowadzonej wentylacji należy stwierdzić czy zbadać budowa. Przyspiesza czynność serca. W przypadku
braku przyspieszenia czynności serca należy ocenić, czy obecne są wychylenia klatki piersiowej podczas stosowania sztucznej wentylacji. Zgodnie z europejskimi rekomendacjami dotyczącymi resuscytacji noworodka zaleca się wykonanie pierwszych pięciu wdechów z dłuższym
2-3-sekundowym czasem wdechu [5]. Są to tak zwane oddechy „inflacyjne”, które podaje się
w celu rozprężenia płuc z ciśnieniem 30 cm H2O dla donoszonego noworodka, 20-25 cm H2O
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dla wcześniaków [10]. U większości noworodków stwierdza się przyspieszenie czynności
serca w ciągu pierwszych 30 sekund, w których dochodzi do upowietrznienia płuc [5]. Jeżeli
pomimo przyspieszenia czynności serca pacjent nadal prezentuje objawy niewydolności oddechowej, należy kontynuować wentylację z zastosowaniem krótszych, jednosekundowych
wdechów z częstością 30/minutę oraz ciśnieniem około 20 cm H2O [10], do momentu podjęcia
prawidłowej, spontanicznej czynności oddechowej [5, 10]. Brak przyspieszenia czynności serca
pomimo stosowanej wentylacji jest zazwyczaj związany z niedrożnością dróg oddechowych
i/lub nieefektywną wentylacją. Fakt ten potwierdza brak wychyleń klatki piersiowej podczas
prowadzonej wentylacji. W przypadku bradykardii przed rozpoczęciem uciskania klatki piersiowej należy zapewnić prawidłowe upowietrznienie płuc i wentylację. Uciskanie klatki
piersiowej i stosowanie leków będzie nieskuteczne bez efektywnej wentylacji [5, 10]. W większości sytuacji efektywną sztuczną wentylację można prowadzić z wykorzystaniem maski twarzowej. Dla skutecznej wentylacji maską twarzową niezbędne jest zminimalizowanie przecieków powietrza poprzez dobranie odpowiedniego rozmiaru maski oraz odpowiednią technikę
jej stabilizacji [10]. Skuteczną metodą zabezpieczenia drożności dróg oddechowych jest także
intubacja dotchawicza. Jest to jednak procedura wymagająca odpowiednich umiejętności i doświadczenia, która powinna być wykonana sprawnie i szybko. W razie braku takich umiejętności, w obliczu zwalniającej czynności serca i niestwierdzania wychyleń klatki piersiowej,
należy wezwać bardziej doświadczoną osobę, a w międzyczasie ponownie sprawdzić drożność
dróg oddechowych, zastosować rękoczyn wysunięcia żuchwy lub założyć rurkę ustnogardłową.
W celu weryfikacji położenia rurki intubacyjnej zaleca się wykorzystanie kolorymetrycznych
czujników wydychanego CO2 [5, 7]. Alternatywnym sposobem zabezpieczenia drożność dróg
oddechowych w przypadku nieudanej intubacji i nieskutecznej wentylacji maską twarzową, jest
zastosowanie maski krtaniowej. Metodę tą można rozważyć u noworodków z urodzeniową
masą ciała > 2000 g lub urodzonych $ 34 t.c. Brak wystarczających danych dla zalecania tej
metody u bardziej niedojrzałych noworodków, w przypadku wód płodowych podbarwionych
smółką lub konieczności stosowania uciskania klatki piersiowej [1, 6] W przypadku konieczności stosowania wentylacji u noworodków donoszonych należy ją rozpoczynać od zastosowania powietrza. Jeżeli pomimo efektywnej wentylacji, czynność serca nie przyspiesza lub
utlenowanie oceniane za pomocą pulsoksymetru (saturacja tętnicza) jest zbyt niskie, należy
zastosować wyższe stężenie tlenu [5]. Wytyczne europejskiego konsensusu dotyczącego postępowania z wcześniakami z zespołem zaburzeń oddychania zalecają rozpoczęcie stabilizacji
wcześniaków od stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej równego 30%, a następnie jego
zmniejszenie lub zwiększenie pod kontrolą pulsoksymetru [7]. Wartości referencyjne saturacji
tętniczej w pierwszych minutach życia mierzonej przedprzewodowo (tzn. przed odejściem
przewodu tętniczego) przedstawiono w tabeli 1. Dla stabilizacji wcześniaków ze spontanicznym
napędem oddechowym zaleca się stosowanie ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach
oddechowych (CPAP) o wartości 5-6 cm H2O z wykorzystaniem maski twarzowej lub kaniul
donosowych [7].
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UCISKANIE KLATKI PIERSIOWEJ
Uciskanie klatki piersiowej stosuje się w przypadku stwierdzenia wolnej (< 60/min) czynności serca pomimo stosowania efektywnej sztucznej wentylacji. Najbardziej skuteczną techniką jest uciskanie klatki piersiowej oburącz, z wykorzystaniem kciuków ułożonych w obrębie
dolnej 1/3 mostka poniżej linii brodawek sutkowych. Pozostałe palce powinny obejmować klatkę piersiową i podtrzymywać plecy. Drugą dopuszczalną metodą jest uciskanie klatki piersiowej palcem wskazującym i środkowym około „1 palec” powyżej wyrostka mieczykowatego. Uciśnięcia należy wykonywać na głębokość około 1/3 wymiaru przednio-tylnego klatki piersiowej,
pamiętając o umożliwieniu powrotu klatki do jej wyjściowej pozycji pomiędzy uciśnięciami.
Podczas prowadzenia resuscytacji należy zachować stosunek 3 uciśnięć do 1 wdechu, tak aby
wykonać około 90 uciśnięć i 30 wdechów na minutę. Co 30 sekund należy oceniać czynność
serca. Uciskanie klatki piersiowej można zakończyć po stwierdzeniu czynności serca > 60/min.
LEKI
Wskazania do stosowania leków w resuscytacji noworodka występują stosunkowo rzadko.
Najczęstszą przyczyną bradykardii u noworodka są zaburzenia rozprężenia płuc lub ciężka hipoksja. Zapewnienie prawidłowej wentylacji jest w tych przypadkach priorytetem. Jeśli jednak
czynność serca utrzymuje się poniżej 60/minutę pomimo prawidłowo prowadzonej wentylacji
i uciskania klatki piersiowej, należy rozważyć podanie leków. Optymalną drogą podaży leków
podczas resuscytacji na sali porodowej jest cewnik założony do żyły pępowinowej.
Adrenalinę podaje się w dawce 10-30 mg/kg m.c. dożylnie. Alternatywną drogą podania
adrenaliny jest droga dotchawicza. Nie jest to zalecana droga podania tego leku, jednak w przypadku jej wykorzystania należy pamiętać o konieczności zwiększeniu dawki do 50-100 mg/kg.
Należy podkreślić, że skuteczność ani bezpieczeństwo wyższych dawek dotchawiczych nie
zostały dotychczas ocenione w badaniach klinicznych.
Lekiem stosowanym niekiedy w celu wyrównania kwasicy i poprawienia funkcji mięśnia
sercowego jest wodorowęglan sodu. Nie ma wystarczających danych, żeby zalecać rutynowe
podawanie tego leku w resuscytacji noworodka. Hiperosmolarność wodorowęglanu sodu i ryzyko zwiększonej produkcji CO2 mogą przyczyniać się do pogorszenia czynności skurczowej
mięśnia sercowego oraz funkcji ośrodkowego układu nerwowego, dlatego też stosowanie tego
leku nie jest zalecane podczas krótko prowadzonej resuscytacji. W przypadku podania wodorowęglanu sodu przy przedłużającej się resuscytacji, kiedy stwierdzany jest brak reakcji na inne
stosowane procedury resuscytacyjne, przed podaniem leku należy upewnić się, że prawidłowo
zabezpieczono wentylację i krążenie. W takiej sytuacji wodorowęglan sodu podaje się w dawce
1-2 mmol/kg w wolnym wlewie dożylnym.
W przypadku podejrzenia wstrząsu hipowolemicznego związanego z okołoporodową utratą
krwi i braku odpowiedzi na zastosowane czynności resuscytacyjne, należy rozważyć podanie
płynów. W przypadku braku odpowiedniej grupy krwi do przetoczenia zaleca się stosowanie
izotonicznych krystaloidów. W trakcie resuscytacji podaje się je w dawce 10 ml/kg m.c., w razie konieczności powtarzając dawki [5]. W przypadku braku reakcji na podawane dawki adre-
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naliny i wodorowęglanów, w celu dostarczenia substratu energetycznego dla mięśnia sercowego w trakcie resuscytacji, można zastosować glukozę 10% w dawce 250 mg/kg (2,5 ml/kg) [10].
OPIEKA NAD NOWORODKIEM PO RESUSCYTACJI
Noworodki, które wymagały resuscytacji powinny być obserwowane i monitorowane.
Należy oceniać stężenie glukozy i utrzymywać je w prawidłowym zakresie w celu ograniczenia
powikłań neurologicznych [5]. Noworodki donoszone oraz prawie donoszone z objawami encefalopatii niedotlenieniowo-niedokrwiennej o średnim i ciężkim nasileniu powinny być leczone
z zastosowaniem hipotermii. Hipotermia lecznicza powinna być zastosowana w ciągu pierwszych 6 godzin życia[5].
CZAS PROWADZENIA RESUSCYTACJI
W sytuacji kiedy czynność serca noworodka nie jest stwierdzana w badaniu przedmiotowym i pozostaje niewykrywalna po 10 minutach resuscytacji, właściwym jest rozważenie
jej zaprzestania. Decyzja o kontynuacji resuscytacji powyżej 10 minut jest trudna i może mieć
związek z czynnikami takimi jak np. podejrzewana etiologia, dojrzałość noworodka czy potencjalna „odwracalność” sytuacji. Szczególnie trudna jest decyzja dotycząca prowadzenia resuscytacji w przypadku utrzymującej się bradykardii <60 /minutę pomimo prowadzonych przez
10-15 minut działań resuscytacyjnych. Decyzje dotyczące zaprzestania resuscytacji oraz podejmowania resuscytacji skrajnie niedojrzałych wcześniaków powinny być podejmowane w porozumieniu z doświadczonymi neonatologami lub pediatrami. W razie przewidywania potencjalnych problemów ze stabilizacją noworodka po urodzeniu, np. z powodu zespołu wad
wrodzonych, należy w miarę możliwości przedyskutować przed porodem możliwości terapeutyczne i rokowanie w gronie zespołu specjalistów oraz z rodzicami. Wpis o podjętych decyzjach
powinien zostać dokonany w dokumentacji medycznej. Po przeprowadzonej resuscytacji nie
należy zapominać o odpowiednim poinformowaniu rodziców dziecka o podjętych czynnościach
i wyjaśnieniu, dlaczego były one konieczne.
PODSUMOWANIE
Resuscytacja noworodka na sali porodowej jest ważnym elementem opieki okołoporodowej. Umiejętność szybkiego podjęcia odpowiedniej interwencji przez personel medyczny
jest niezbędna dla zminimalizowania śmiertelności i ciężkich powikłań u dzieci. W ostatnich
latach dokonał się znaczny postęp w zakresie optymalizacji opieki nad noworodkiem związanej
m.in. ze stabilizacją jego stanu bezpośrednio po porodzie. Postęp wiedzy medycznej znajduje
swoje odbicie w regularnie aktualizowanych wytycznych resuscytacji. Wydaje się, że dla zapewnienia najlepszej opieki nad noworodkiem bardzo istotne jest regularne szkolenie wszystkich
osób sprawujących opiekę nad rodzącą i noworodkiem w ramach wystandaryzowanych kursów
resuscytacji zgodnych z aktualnymi wytycznymi towarzystw naukowych takich jak ERC czy
AHA.
Resuscytacja noworodków
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Tabela 1. Dopuszczalne wartości saturacji tętniczej mierzonej przedprzewodowo
u noworodków w pierwszych minutach życia [5]
Czas po porodzie
2 minuta
3 minuta
4 minuta
5 minuta
10 minuta

Saturacja tętnicza
60%
70%
80%
85%
90%
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Uraz
okołoporodowy
Urazy okołoporodowe występują obecnie coraz rzadziej ze względu na poprawę opieki perinatalnej i możliwości zapobiegania, zawsze jednak należy brać pod uwagę ryzyko ich wystąpienia.
Błędy w sztuce dotyczące postępowania w przypadku urazów okołoporodowych są przedmiotem zatrważającej ilości procesów sądowych przeciw lekarzom na całym świecie.

DEFINICJA
Mechaniczny uraz porodowy – to wszelkie uszkodzenia organizmu płodu, następujące
w czasie porodu, w wyniku zadziałania czynników takich jak: ucisk, przerwanie, zmiażdżenie
lub rozciągnięcie tkanek.

CZYNNIKI RYZYKA
Chociaż uraz okołoporodowy może wystąpić u noworodka zdrowego, z nieobciążonym wywiadem położniczym, nie można zapominać o istnieniu wielu czynników zwiększających ryzyko
jego wystąpienia. Dzięki odpowiednio wczesnemu ich rozpoznaniu można zmniejszyć do minimum ryzyko urazu, na przykład wykonując cięcie cesarskie zamiast stosowania kleszczy lub
próżniociągu w prowadzeniu trudnego porodu.
Czynniki ryzyka możemy podzielić na:
1) Działające na płód przed porodem
a) uwarunkowania genetyczne (dotyczące np. urodzeniowej masy ciała),
b) choroby matki, zwłaszcza cukrzyca,
c) wady narządu rodnego,
d) niedotlenienie płodu,
e) duża masa ciała płodu,
f) wady wrodzone u płodu.
2) Działające na płód w czasie porodu
a) poród drogami naturalnymi w przypadku wcześniactwa,
b) operacje położnicze (próżniociąg, kleszcze, pomoc ręczna, cięcie cesarskie),
c) niedotlenienie okołoporodowe.
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PODZIAŁ
W zależności od umiejscowienia urazy okołoporodowe można podzielić na:
1) urazy głowy,
2) urazy ośrodkowego układu nerwowego,
3) urazy obwodowego układu nerwowego,
4) urazy układu kostnego (złamania),
5) urazy narządów wewnętrznych,
6) urazy tkanek miękkich.
Urazy głowy

Główka stanowi część przodującą w ponad 90% porodów, dlatego dotyczy jej największa
ilość urazów, od błahych, niewymagających leczenia, po bardzo poważne, wymagające długotrwałego leczenia na Oddziale Intensywnej Terapii. Zaliczamy do nich:
• Przedgłowie – obrzęk przodującej części główki, obejmuje zwykle kilka sąsiadujących
kości czaszki, szybko narasta i ulega samoistnej resorpcji w ciągu kilku dni.
• Krwawienie pod czepiec ścięgnisty czaszki – palpacyjnie wyczuwalna miękkość całej
skóry głowy, aż po okolice skroniowe.
• Krwiak podokostnowy – powstaje wskutek pęknięcia drobnych naczyń krwionośnych
i wynaczynienia krwi do przestrzeni pomiędzy zewnętrzną powierzchnią kości a okostną.
W badaniu przedmiotowym stwierdza się chełboczący, ostro odgraniczony guz, ograniczony zwykle do jednej kości czaszki, najczęściej ciemieniowej, nie jest bolesny i nie
wymaga leczenia, choć zależnie od objętości wynaczynionej krwi może prowadzić do niedokrwistości a częściej do patologicznej hiperbilirubinemii z powodu wzmożonego rozpadu krwinek. Krwiak podokostnowy utrzymuje się długo (do kilku tygodni), a ponieważ
w ciągu pierwszego tygodnia życia może się powiększać, rodzicom należy udzielić odpowiedniej informacji.
• Linijne złamania kości czaszki – w rzadkich przypadkach towarzyszą krwiakom podokostnowym.
• Złamanie kości czaszki z wgłobieniem – może być powikłane krwawieniem podtwardówkowym, krwotokiem podpajęczynówkowym, stłuczeniem lub zranieniem mózgu,
niekiedy wymagają zabiegu neurochirurgicznego. Konieczne jest wykonanie RTG czaszki,
badania USG, a czasem także tomografii komputerowej w celu wykluczenia krwawienia
wewnątrzczaszkowego.
Urazy ośrodkowego układu nerwowego

• Krwotok wewnątrzczaszkowy – trzy najważniejsze czynniki, które należy wiązać z jego
występowaniem, to: niedotlenienie, duże ciśnienie wywierane na główkę noworodka podczas porodu (poród urazowy) i obecność niedojrzałej substancji międzykomórkowej
w mózgu (macierzy rozrodczej) u wcześniaków. Może występować w postaci:
– krwotoku podpajęczynówkowego – dotyczy głównie noworodków donoszonych,
manifestuje się w postaci bezdechów, drgawek, apatii, nieprawidłowości w badaniu
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neurologicznym oraz obecnością krwinek czerwonych w płynie mózgowo-rdzeniowym;
może być powikłane zapaleniem opon, a nawet wodogłowiem komunikującym; rokowanie
jest zazwyczaj dobre,
– krwawienia podtwardówkowego – występuje najczęściej na skutek działania na czaszkę bardzo dużych ciśnień w trakcie porodu, w czasie którego dochodzi do rozdarcia
sierpa mózgu lub namiotu móżdżku czy też żył łączących; objawia się drgawkami, uwypukleniem ciemiączka, gwałtownym powiększeniem obwodu głowy, nieprawidłowościami
w badaniu neurologicznym, hipotonią, osłabieniem odruchu Moro i krwawieniem do
siatkówki; rokowanie jest zazwyczaj niepomyślne,
– krwawienia do komór mózgu i mózgowia – najpoważniejszy rodzaj krwawienia
wewnątrzczaszkowego, dotyczący głównie wcześniaków (patrz rozdział: Krwawienia śródczaszkowe).
Należy pamiętać, że w każdym przypadku komplikacji porodu, nawet jeżeli nie ma widocznego urazu głowy, należy wykonać u noworodka badanie USG w celu wykluczenia krwawienia wewnątrzczaszkowego.
Krwawienie podpajęczynówkowe i niektóre postaci krwawienia podtwardówkowego mogą
nie zostać wykryte w rutynowym badaniu USG. W razie wątpliwości lub obecności niepokojących objawów należy wykonać u noworodka tomografię komputerową i (lub) punkcję lędźwiową.
• Urazy rdzenia kręgowego – występują bardzo rzadko, najczęściej wskutek podłużnego
rozciągania kręgosłupa podczas porodu pośladkowego. Wśród objawów klinicznych dominują: porażenie wiotkie poniżej miejsca uszkodzenia i krwisty płyn mózgowo-rdzeniowy
podczas punkcji lędźwiowej.
Urazy obwodowego układu nerwowego

• Urazy nerwów czaszkowych – najczęściej dotyczą obwodowego uszkodzenia nerwu twarzowego (VII), które powstaje w wyniku ucisku łyżki kleszczy na okolicę otworu rylcowosutkowego kości jarzmowej; w badaniu przedmiotowym stwierdza się jednostronny niedowład lub porażenie mięśni twarzy (wygładzenie fałdu nosowo-policzkowego, opuszczenie
kącika ust i niemożność całkowitego zaciśnięcia powiek). Zwykle ustępuje samoistnie od
2. doby do końca 2. tygodnia życia, rzadziej dopiero około 3. miesiąca życia. Dziecku
należy zapewnić spokój i ciepło, w razie potrzeby zwilżać rogówkę i spojówkę roztworem
soli fizjologicznej.
Należy pamiętać, że porażenie nerwu twarzowego może powstać in utero
wskutek ucisku o kość krzyżową matki.
• Urazy splotu barkowego – powstają najczęściej podczas uwięźnięcia barków, porodu
pośladkowego lub zbyt dużego odgięcia szyi przy położeniu główkowym. Może, ale nie
musi, towarzyszyć im złamanie obojczyka. Wyróżniamy:
a) porażenie górne splotu barkowego – wskutek uszkodzenia środkowych nerwów szyjnych (C5-C6), jest znacznie częstsze niż porażenie dolne i powoduje niedowład (porażenie) typu Erba, w którym ramię jest obniżone, cała kończyna górna nieruchoma,
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ułożona wzdłuż tułowia i skręcona do wewnatrz, z dłonią zwróconą do tyłu; niedowład
nie obejmuje nadgarstka i palców.
b) porażenie dolne splotu barkowego – wskutek uszkodzenia dolnych nerwów szyjnych
i pierwszego piersiowego (C7-Th1), objawia się niedowładem (porażeniem) typu
Klumpkego, obejmującym mięśnie przedramienia i ręki, w którym ruchy palców są
zniesione, a dłoń opada ku dołowi, z palcami zgiętymi dłoniowo (tzw. „ręka położnika”); prawie zawsze towarzyszy mu zespół Hornera po tej samej stronie (zwężenie
źrenicy, opadnięcie powieki górnej i zapadnięcie gałki ocznej).
Leczenie polega na delikatnej, wczesnej rehabilitacji. Unieruchomienie kończyny nie jest
konieczne. U 90% dzieci dochodzi do całkowitego wyzdrowienia przed końcem 6. miesiąca
życia, ale czasem bywa konieczny zabieg neurochirurgiczny.
• Porażenie nerwu przeponowego – zwykle jednostronne i związane z porażeniem górnym splotu barkowego. Dominują objawy niewydolności oddechowej, niemiarowy oddech,
tachypnoe i sinica. Rozpoznanie opiera się na badaniu USG. Noworodka należy położyć
na chorej stronie i leczyć niewydolność oddechową. Rokowanie jest dobre.

ZŁAMANIA KOŚCI
• Złamanie obojczyka – występuje najczęściej wśród złamań kości, zwykle wskutek porodu noworodka hipertoficznego (cukrzyca u matki!) lub nieprawidłowego wytaczania barku. Następuje zwykle w 1/2 lub 1/3 zewnętrznej długości obojczyka i objawia się ograniczeniem ruchomości i oszczędzaniem uszkodzonej kończyny, niesymetrycznym odruchem
Moro i osłabionym odruchem chwytnym po stronie uszkodzenia. W badaniu palpacyjnym
stwierdza się przerwanie ciągłości obojczyka, czasem wyraźny chrzęst. Badanie w pierwszych godzinach po urodzeniu może nie być miarodajne, wskazana jest kontrola w drugiej
dobie życia. Po tygodniu w miejscu złamania stwierdza się zgrubienie (guz kostninowy),
a po miesiącu przebudowa kostna powinna być zakończona. Złamanie to zwykle goi się
samoistnie nawet bez unieruchomienia, może być powikłane porażeniem splotu barkowego lub, rzadko, odmą opłucnową. Nie jest konieczny opatrunek gipsowy.
• Złamanie kości kończyn – kość ramienna lub udowa rzadziej ulegają złamaniu, zwykle
typu „zielonej gałązki”, a więc, podobnie jak w przypadku obojczyka, w połowie długości,
gojące się prawidłowo nawet przy początkowym ustawieniu odłamów kostnych pod nieprawidłowym kątem. W tych przypadkach konieczne jest unieruchomienie w opatrunku
gipsowym.

URAZY NARZĄDÓW WEWNĘTRZNYCH
Dotyczą najczęściej narządów jamy brzusznej ulegających uszkodzeniu pod wpływem sił
działających na nie w czasie porodu (jak np. pomoc ręczna przy położeniu miednicowym).
Najczęściej spotykane urazy porodowe dotyczące narządów jamy brzusznej:
• Krwiak podtorebkowy wątroby – zwykle u noworodków z dużą masą ciała, manifestuje
się bladością powłok, przyspieszeniem oddechu i czynności serca, powiększeniem wątroby
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i bolesnością jej okolicy oraz skazą krwotoczną, może być powikłane wstrząsem w wyniku
pęknięcia torebki włóknistej i krwotoku do jamy otrzewnowej. Rozpoznanie potwierdza
badanie USG.
• Krwotok do nadnerczy – najczęściej po porodzie miednicowym, zwykle dotyczy jednego
(prawego) nadnercza, w którym dochodzi do krwotoku do rdzenia, czasem także do wypełnienia krwią całej torebki nadnercza, z możliwością jej pęknięcia, krwawienia dootrzewnowego (objaw Culensa – zasinienie wokół pępka) i wstrząsu. Stan dziecka jest bardzo
ciężki, obserwuje się bladość powłok, przyspieszenie oddechu i czynności serca, wiotkość,
drgawki, wymioty i spadek ciśnienia krwi. Obustronny krwotok do nadnerczy wywołuje
ciężki wstrząs i hipotensję oporną na standardowe leczenie. W rozpoznaniu wykorzystuje
się badanie USG jamy brzusznej.
Przy podejrzeniu krwawienia do nadnerczy należy natychmiast włączyć leczenie niewydolności kory nadnerczy.
• Urazy śledziony i przewodu pokarmowego – występują rzadko i zwykle wiążą się z istniejącą wcześniej patologią tych narządów.

URAZY INNE
• Otarcia naskórka i podbiegnięcia krwawe – dotyczą najczęściej wcześniaków, po porodach drogami i siłami natury, szczególnie w położeniu pośladkowym. U noworodków
donoszonych najczęściej w wyniku stosowania kleszczy lub kontaktu z kostnymi częściami
miednicy matki. Mogą stanowić potencjalne wrota zakażenia noworodka.
• Obrzęk porodowy i wybroczyny – najczęściej dotyczą części przodującej, a więc główki,
twarzy (obrzęk i wybroczyny na skórze twarzy i wokół gałek ocznych) oraz moszny lub
warg sromowych przy porodach pośladkowych – nie wymagają leczenia z wyjątkiem przypadków, gdy wzmożona hemoliza jest powodem patologicznej hiperbilirubinemii.
• Kręcz szyi (wrodzony, mięśniowy kręcz szyi) – może być skutkiem uszkodzenia mięśnia
mostkowo-obojczykowo-sutkowego w wyniku naciągnięcia włókien mięśniowych lub wynaczynienia krwi w ich obrębie i bliznowacenia mięśnia. Objawia się asymetrią głowy i szyi
z przechyleniem główki na stronę chorą. W obrębie mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego po stronie chorej wyczuwa się twardy, niebolesny guz. Leczenie polega na korekcie
nieprawidłowego położenia główki przez podkładanie wałka z pieluszek, podpórki lub zastosowanie kołnierza ortopedycznego oraz rehabilitacji w postaci masażu i gimnastyki (bierne ruchy głowy), rzadko wymaga zabiegu operacyjnego.
Mięśniowy kręcz szyi należy różnicować z, również wrodzonym, pozycyjnym kręczem
szyi, który jest następstwem przymusowego ułożenia płodu w jamie macicy. W tej postaci
nie stwierdza się guza mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego.
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PATOGENEZA
Najczęstszą przyczyną leczenia noworodków na oddziałach intensywnej terapii jest występujący u nich zespół zaburzeń oddychania (ZZO), pierwotnie nazywany zespołem błon szklistych. Zespół zaburzeń oddychania występuje przede wszystkim u bardzo niedojrzałych wcześniaków i wiąże się w niezaprzeczalny sposób z niedojrzałością płuc, w tym z niedoborem endogennego surfaktantu, oraz towarzyszącą mu niedojrzałością układu krążenia. Częstość występowania i ciężkość przebiegu tego zespołu związana jest ze stopniem niedojrzałości noworodka. I tak u noworodków urodzonych < 25. tygodnia ciąży ryzyko wystąpienia ZZO szacuje
się na 90%, u noworodków pomiędzy 28. a 30. tygodniem ciąży na 70%, a u noworodków > 36.
tygodnia ciąży na 0,1%. ZZO jest najczęstszą przyczyną stosowania sztucznej wentylacji u noworodków. Patogenezę zespołu zaburzeń oddychania przedstawiono na rycinie 1.

Mała aktywność enzymatyczna

Brak podziałów komórkowych
nabłonka pęcherzyków oddechowych

Mała liczba pneumocytów II typu
Brak surfaktantu
Niedodma
Hipowentylacja

Niedotlenienie, kwasica

Przecieki prawo-lewe

Uszkodzenie pneumocytów

Wysięk do światła pęcherzyków

Ryc. 1. Patogeneza zespołu zaburzeń oddychania
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Czynnikami ryzyka, zwiększającymi prawdopodobieństwo wystąpienia i ciężkość przebiegu
zespołu zaburzeń oddychania są: wcześniactwo, niedotlenienie, płeć męska, noworodek matki
chorej na cukrzycę, oziębienie, poród cięciem cesarskim i rasa czarna.
U noworodków z zespołem zaburzeń oddychania produkcja substancji powierzchniowoczynnej (surfaktantu) jest zbyt mała do podjęcia samodzielnej czynności oddechowej i niewystarczająca do prowadzenia skutecznej wymiany gazowej. Brak surfaktantu w płucach niedojrzałego noworodka powoduje zapadanie się pęcherzyków oddechowych podczas wydechu,
brak stabilności końcowych odcinków dolnych dróg oddechowych, powstawanie ognisk niedodmy i narastające niedotlenienie, będące konsekwencją zaburzenia wymiany gazowej. Endogenna produkcja surfaktantu przez pneumocyty II typu ma swój początek około 22-23. tygodnia ciąży i podlega wielu mechanizmom regulującym. Po odkryciu stymulującego wpływu steroidów na aktywność pneumocytów II typu, związki te są wykorzystywane w promocji dojrzewania układu oddechowego płodu.
Surfaktant naturalny jest kompozycją fosfolipidów i specyficznych białek (Sp-A, Sp-B, Sp-C
i Sp-D), których struktura zbliżona jest u wielu gatunków ssaków. Ze względu na podobieństwo
struktur białkowych istnieje możliwość uzupełniania niedoboru surfaktantu podawaniem preparatów otrzymywanych z płuc zwierzęcych. Istnieją też preparaty syntetyczne. Obecnie prowadzone są badania nad zastosowaniem w leczeniu zespołu zaburzeń oddychania noworodków
surfaktantu KL4, składającego się z syntetycznego analogu Sp-B i mieszaniny fosfolipidów.
Tabela 1. Skład chemiczny surfaktantu; poszczególne składniki przedstawiono
jako odsetek wagowy suchej masy surfaktantu
Składnik

%

Dwupalmitynofosfatydylocholina

36

Fosfatydylocholina

32

Białka

10

Fosfatydyloglicerol

10

Cholesterol i jego estry

3

Sfingomielina

3

Fosfatydyloetanolamina

3

Inne

2

U noworodków z zespołem zaburzeń oddychania niedobór surfaktantu jest przyczyną wysokiego napięcia powierzchniowego wewnątrz pęcherzyka oddechowego, z drugiej strony podatność układu oddechowego jest stosunkowo niska ze względu na niewielką ilość elastyny
i kolagenu w miąższu płucnym. Brak właściwej elastyczności klatki piersiowej prowadzi do utrudnienia biernego wydechu u noworodka przy zachowaniu rozwarcia pęcherzyków płucnych.
Dzięki chrzęstnej budowie żeber noworodka, stabilność jego klatki piersiowej jest również ograniczona. W przypadkach znacznej niedojrzałości układu oddechowego, podatność klatki piersiowej noworodka może kilkukrotnie przewyższać podatność jego płuc, co jest klinicznie obserwowane w postaci tzw. „wciągania” międzyżebrzy czy mostka.
Zespół zaburzeń oddychania

61

ROZPOZNANIE ZZO
Wczesne rozpoznanie ryzyka wystąpienia zespołu zaburzeń oddychania opiera się m.in.
na danych uzyskanych od położników, a dotyczących stopnia dojrzałości układu oddechowego.
Dane te uzyskiwane są m.in. z oceny składu oraz właściwości biofizycznych i biochemicznych
płynu owodniowego. Obecność fosfolipidów w płynie owodniowym jest wywołana wypłukiwaniem płynu płucnego z dróg oddechowych płodu, a ich stężenie zależy w sposób oczywisty od
dojrzałości płuc płodu. Stwierdzenie niedojrzałości płuc płodu na podstawie badania płynu owodniowego daje podstawy do rozpoczęcia prenatalnego stosowania steroidów w celu stymulacji
produkcji surfaktantu. Wynik oceny dojrzałości płuc płodu niesie również cenne informacje
dla neonatologów, umożliwiając im odpowiednie przygotowanie w chwili rozpoczęcia porodu
do profilaktycznego podania egzogennego surfaktantu.
Objawy kliniczne zespołu zaburzeń oddychania występują wkrótce po urodzeniu noworodka i mają tendencję do nasilania się z czasem, jeżeli nie zostanie wdrożone odpowiednie
postępowanie lecznicze. Do objawów tych należą:
a) zaburzenia pierwszego oddechu i trudności w kontynuowaniu samoistnej czynności oddechowej,
b) wysiłek oddechowy i objawy duszności: wciąganie międzyżebrzy, dołków nadobojczykowych, przepony, falowanie skrzydełek nosa,
c) tachypnoe > 60 oddechów/min; w ciężkiej postaci ZZO – bradypnoe lub napady bezdechów,
d) tachykardia,
e) osłabienie lub zniesienie szmeru pęcherzykowego, słyszalny szmer oskrzelowy i trzeszczenia na szczycie wdechu,
f) sinica obwodowa, następnie uogólniona, obserwowane w stanie spokoju noworodka stękanie wydechowe.
Wysiłek oddechowy jest wynikiem niedoboru surfaktantu i zapadania się pęcherzyków
oddechowych podczas wydechu. Ciśnienie, jakie jest potrzebne do wypełnienia powietrzem
niedodmowych obszarów płuc, wielokrotnie przewyższa ciśnienie stosowane podczas wdechu
u zdrowego noworodka. Wiotkie struktury klatki piersiowej noworodka – wcześniaka poddają
się łatwo drastycznym zmianom ciśnienia, co klinicznie manifestuje się jako wciąganie przepony, mięśni międzyżebrowych, dołków nadobojczykowych i wcięcia jarzmowego mostka. Podczas osłuchiwania klatki piersiowej noworodka z zespołem zaburzeń oddychania na plan pierwszy wysuwają się najwyraźniej słyszalne na szczycie wdechu trzeszczenia, odpowiadające
„rozklejaniu się” pęcherzyków oddechowych. Zaburzeniom oddychania towarzyszy z reguły
tachykardia.
Słyszalne często gołym uchem, bez używania stetoskopu, stękanie wydechowe występujące u noworodka z zespołem zaburzeń oddychania jest następstwem zmniejszania się szpary
głośni podczas wydechu. Jest to więc niejako mechanizm obronny noworodka, prowadzący do
wzrostu dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych i zmniejszający ryzyko zapadania się
obwodowych elementów dolnych dróg oddechowych. Sinica obwodowa i następująca po niej
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sinica uogólniona, jakie występują u noworodka z zespołem zaburzeń oddychania, są wyrazem
obniżonej zawartości tlenu we krwi. Pierwotnym wyrazem hipoksemii jest również tachykardia, a nastęnie bradykardia.
W badaniach laboratoryjnych obserwuje się najczęściej różnego stopnia kwasicę oddechową lub oddechowo-metaboliczną, hiperkarbię i hipoksemię. W przebiegu zespołu zaburzeń
oddychania często występują zaburzenia w poziomach elektrolitów i glukozy we krwi. Badanie
ogólne moczu może również wykazywać odchylenia od normy co do stężenia cukru, białka,
elektrolitów i ciężaru właściwego.
Badanie radiologiczne klatki piersiowej pozwala na rozpoznanie i określenie stopnia
ciężkości zespołu zaburzeń oddychania. Zmiany, jakie obserwuje się w obrazie radiologicznym
płuc noworodka z zespołem zaburzeń oddychania, zależą od stopnia nasilenia ZZO. W przypadku ZZO pierwszego stopnia w radiogramie klatki piersiowej widoczny jest delikatny rysunek
siateczkowo-ziarnisty. Drugi i trzeci stopień ZZO charakteryzuje się pojawianiem się coraz
większych ognisk niedodmy, zacieraniem granic śródpiersia i zarysów przepony. W przypadku
ZZO czwartego stopnia w obrazie radiologicznym widoczny jest bronchogram powietrzny na
tle całkowicie niepowietrznych płuc. Zarys kopuł przepony i śródpiersia jest trudny lub wręcz
niemożliwy do określenia.

POSTĘPOWANIE
Postępowanie w przypadku wysokiego ryzyka wystąpienia zespołu zaburzeń oddychania
u noworodka polega na prenatalnej stymulacji dojrzewania układu oddechowego płodu w razie
zagrożenia porodem przedwczesnym, przekazanie ciężarnej celem odbycia porodu do ośrodka
III poziomu, gwarantującego natychmiastową i w pełni wykwalifikowaną opiekę neonatologiczną oraz wdrożenie właściwego postępowania bezpośrednio po urodzeniu się noworodka.
Leczenie zespołu zaburzeń oddychania u noworodków polega przede wszystkim na zapewnieniu prawidłowej wymiany gazowej (wentylacji i utlenowania). Leczenie należy więc dostosować do stopnia nasilenia choroby. Podstawą w leczeniu ZZO jest stosowanie tlenoterapii i (lub)
sztucznej wentylacji, uzupełnienie niedoboru surfaktantu, wczesna diagnostyka i leczenie przetrwałego przewodu tętniczego, odpowiednie zaopatrzenie kaloryczne i wodno-elektrolitowe,
zapewnienie termoneutralności środowiska, zapobieganie zakażeniom.
Sztuczna wentylacja z dodatnim ciśnieniem końcowo-wdechowym ma na celu utrzymanie
pęcherzyków oddechowych w rozwarciu podczas wydechu i tym samym zapewnienie noworodkowi sprawnej wymiany gazowej. Wartość parametrów, jakie stosuje się podczas prowadzenia
sztucznej wentylacji oraz wybór optymalnej metody, ustalane są i zmieniane indywidualnie
u każdego noworodka, w oparciu o ocenę jego stanu ogólnego oraz wyniki badań dodatkowych
(gazometria krwi tętniczej, saturacja hemoglobiny tlenem, przezskórny pomiar tlenu i dwutlenku węgla).
Od lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia stało się możliwe stosowanie egzogennego surfaktantu w profilaktyce i leczeniu zespołu zaburzeń oddychania u noworodków, co doprowadziło w ostatnim dziesięcioleciu do obniżenia śmiertelności noworodków o 40%, a częstości wystęZespół zaburzeń oddychania
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powania zespołów ucieczek powietrza o 35 do 70%. W pierwszych opublikowanych w 1992 r.
doświadczeniach polskich dotyczących stosowaniu surfaktantów naturalnych (Curosurf i Alveofact) w leczeniu zespołu zaburzeń oddychania u noworodków, opisywano głównie szybką
poprawę utlenowania i możliwość zmniejszenia parametrów sztucznej wentylacji. Po aplikacji
surfaktantu noworodkom z zespołem zaburzeń oddychania, odnotowuje się jego korzystny
wpływ na utlenowanie krwi, saturację, prężność dwutlenku węgla oraz parametry mechaniki
oddychania.
Podawanie surfaktantu po urodzeniu noworodka odbywa się jako działanie profilaktyczne
lub jako lecznicze. Zabieg aplikacji surfaktantu noworodkowi z zespołem zaburzeń oddychania
powinien być wykonany w warunkach aseptycznych i w sposób „oszczędzający” dla noworodka
(unikanie przenoszenia, oziębienia, odłączania od sztucznej wentylacji), poprzez rurkę intubacyjną bezpośrednio do dolnych dróg oddechowych pacjenta. Liczba dawek surfaktantu, które
w danej sytuacji klinicznej powinny być zaaplikowane noworodkowi, jest trudna do jednoznacznego określenia, ale z reguły wynosi od jednej do trzech dawek leku. Optymalny odstęp czasowy pomiędzy poszczególnymi dawkami preparatu wynosi 6 godzin.
Wadą podania profilaktycznego surfaktantu jest fakt, że część noworodków otrzymuje lek
zupełnie niepotrzebnie, gdyż pomimo swojej niewielkiej dojrzałości nie wystąpiłby u nich zespół zaburzeń oddychania. Niesie to za sobą określone konsekwencje kliniczne, np. wpływ egzogennego surfaktantu na produkcję własnej substancji powierzchniowo-czynnej. Poza tym podanie surfaktantu bezpośrednio po urodzeniu nie daje możliwości kontroli radiologicznej klatki
piersiowej noworodka oraz położenia rurki intubacyjnej, co grozi niesymetrycznym rozproszeniem się surfaktantu w płucach oraz przemieszczenia się go do układu pokarmowego.
Zaletą podania leczniczego surfaktantu jest stosowanie go wyłącznie u noworodków z zespołem zaburzeń oddychania, po uprzednim zapewnieniu noworodkowi prawidłowego utlenowania i wentylacji oraz stabilizacji układu krążenia. Wykonane w celach diagnostycznych zdjęcie radiologiczne klatki piersiowej pozwala na ocenę położenia rurki intubacyjnej i ewentualne
zweryfikowanie jej pozycji przed podaniem surfaktantu. Ponieważ wydłużanie czasu, jaki upłynął od momentu urodzenia do podania surfaktantu egzogennego, wpływa niekorzystnie na
pneumocyty II typu, prowadząc do wykształcenia się błon szklistych w pęcherzykach oddechowych, należy dążyć do jak najszybszego postawienia rozpoznania ZZO i podjęcia odpowiedniego leczenia. Opóźnienie podania surfaktantu sprzyja nasileniu częstości występowania efektów
ubocznych.
Obecnie uważa się, że wczesne lecznicze podanie surfaktantu (do 2. godziny życia) przynosi najwięcej korzyści i jest najskuteczniejsze. Chętnie wykorzystuje się również technikę
INSURE (intubacja-surfaktant-ekstubacja), w której założenie rurki intubacyjnej służy wyłącznie podaniu surfaktantu, po czym dziecko jest wentylowane przy użyciu technik nieinwazyjnych.

64

Podstawy neonatologii

Zespół
aspiracji smółki
Zespół aspiracji smółki definiuje się jako zespół objawów będących następstwem aspiracji
i obecności smółki poniżej strun głosowych. Manifestuje się różnie nasilonymi zaburzeniami
oddychania oraz zmianami w obrazie radiologicznym klatki piersiowej. Zaburzenia oddychania
mogą mieć łagodny przebieg, jednak w niektórych przypadkach ciężka niewydolność oddechowa, mimo zastosowania optymalnego leczenia, doprowadza do śmierci.
Dane statystyczne:
A. Obecność smółki w płynie owodniowym (ang. MSAF – meconium stained amniotic fluid)
występuje w 5,6-24,6% (średnio 13%) wszystkich porodów.
B. Zespół aspiracji smółki (ang. MAS – meconium aspiration syndrome) dotyczy 0,3-62%
(średnio 6,4%) noworodków urodzonych z ciąż powikłanych MSAF.
C. Spośród noworodków z MAS, 7,3-38% (średnio 17%) to noworodki urodzone z ciąż powikłanych obecnością rozrzedzonej smółki w płynie owodniowym.
D. Odsetek zgonów wśród noworodków z MAS wynosi 0-46% (średnio 12%).

PATOFIZJOLOGIA ZESPOŁU ASPIRACJI SMÓŁKI
Smółka pojawia się w świetle jelit płodu już około 10-16 t.c. Składa się z wody (72-80%),
bilirubiny, soli żółciowych, fragmentów komórek, mukopolisacharydów, cholesterolu i enzymów pochodzących z błony śluzowej jelit i dróg żółciowych płodu. Mimo tak wczesnej obecności smółki w jelitach płodu, MSAF rzadko dotyczy noworodków urodzonych przed 38 t.c., co
wynika między innymi z postępującego dojrzewania ruchów perystaltycznych przewodu pokarmowego. W następstwie niedotlenienia płodu może nastąpić pasaż smółki do płynu owodniowego (MSAF). Do aspiracji smółki do dróg oddechowych może dojść już wewnątrzłonowo lub
po urodzeniu, wraz z pierwszymi oddechami. Do postawienia rozpoznania aspiracji smółki upoważnia stwierdzenie jej obecności poniżej strun głosowych. Zaburzenia wywołane obecnością smółki w drogach oddechowych można podzielić na dwie grupy: 1) efekty wywołane częściowym lub całkowitym zablokowaniem dróg oddechowych, co prowadzi do
wzrostu oporu podczas wydechu, powstania mechanizmu zastawkowego, ucieczki powietrza
z płuc, niedodmy, zaburzeń stosunku wentylacji do perfuzji, a ostatecznie do hipoksemii, hiperkapni, kwasicy, z następowym obkurczaniem się naczyń płucnych i rozwojem nadciśnienia
płucnego (PPHN – persistent pulmonary hypertension of the newborn); 2) późniejsze efekty
obejmują obrzęk śródmiąższowy, zmiany zapalne i niedodmowe powstałe na tle chemicznego
Zespół aspiracji smółki
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zapalenia płuc wywołanego przez smółkę, zakażenie bakteryjne oraz zaburzenia funkcji surfaktantu (inaktywacja, obniżenie poziomu SP-A i SP-B). W wielu przypadkach, inaktywacja surfaktantu, obserwowana między 12. a 48. godziną po aspiracji smółki, może być wtórna do
rozwijających się zmian zapalnych i „chemicznego zapalenia płuc”.

ZAPOBIEGANIE ZESPOŁOWI ASPIRACJI SMÓŁKI
Postępowanie przedporodowe obejmuje zapobieganie niedotlenieniu przez: ciągłe
monitorowanie czynności serca płodu w trakcie porodu (KTG), w razie istniejących wskazań
– badanie równowagi kwasowo-zasadowej we krwi włośniczkowej pobranej ze skóry główki płodu, a w określonych sytuacjach wykonanie amnioinfuzji, jednak skuteczność tego zabiegu w zapobieganiu aspiracji smółki w przypadkach MSAF nie jest potwierdzona.
Postępowanie poporodowe: w przypadkach stwierdzenia MSAF – u wiotkich noworodków obowiązkowe odessanie jamy ustno-gardłowej i nosa przed pierwszym wdechem, po urodzeniu się główki, przed urodzeniem barków i odessanie tchawicy w ściśle określonych sytuacjach.
Obowiązkowa intubacja dotchawicza i sanacja dolnych dróg ddechowych była początkowo rekomendowana u wszystkich noworodków z ciąż powikłanych MSAF. Obecnie ta
zasada nie obowiązuje.
Selektywna intubacja w miejsce tzw. „rutynowej intubacji” wszystkich noworodków urodzonych z ciąż powikłanych MSAF została zaaprobowana przez Amerykańską Akademię Pediatrii i obowiązuje do dziś. Noworodki, urodzone z ciąż powikłanych obecnością „rzadkiej”
smółki w płynie owodniowym są odsysane przez położnika z jamy ustnej natychmiast po urodzeniu się główki, natomiast nie są intubowane i odsysane z tchawicy przez neonatologa. Postępowanie położnicze w przypadkach obecności „umiarkowanie gęstej lub gęstej” smółki obejmuje odessanie jamy ustno-gardłowej i nosa po urodzeniu się główki. Postępowanie neonatologa zależy od stanu noworodka. Noworodki urodzone w stanie dobrym, z prawidłowym napięciem mięśniowym, głośno krzyczące, są delikatnie odsysane z jamy ustnej i przedsionka
nosa. Nie jest w tych przypadkach wymagana wizualizacja głośni i odessanie tchawicy. U noworodków urodzonych w stanie średnim, z obniżonym napięciem mięśniowym, słabo krzyczących,
należy uwidocznić głośnię i w razie stwierdzenia obecności smółki w tej okolicy, wykonać
intubację i odessanie dolnych dróg oddechowych. Noworodki urodzone w stanie złym, w bezdechu, bez napięcia mięśniowego, wymagają natychmiastowej intubacji i odessania dolnych
dróg oddechowych lub wentylacji maską, jeśli intubacja nieudana. W razie stwierdzenia obecności smółki aspirację treści tchawiczo-oskrzelowej należy powtarzać aż do uzyskania „czystej”, pozbawionej smółki wydzieliny. Warunkiem takiego postępowania jest prawidłowa, tzn.
>100/min czynność serca noworodka. W przypadku czynności serca < 100/min nie należy
wykonywać odsysania dróg oddechowych więcej niż dwa razy. Rekomenduje się także
odessanie zawartości żołądka, jednak dopiero po początkowej stabilizacji noworodka.

OBRAZ RADIOLOGICZNY ZESPOŁU ASPIRACJI SMÓŁKI
Nieprawidłowości w zdjęciu RTG klatki piersiowej stwierdza się w ponad połowie przypadków MAS, jednak mniej niż 50% noworodków, u których stwierdza się zmiany w obrazie RTG
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płuc, demonstruje znaczące zaburzenia oddychania. Różnorodność obrazu RTG klatki piersiowej obejmuje: ogniska nieregularnych zagęszczeń, nacieki w płucach, obszary niedodmy,
wysięk opłucnowy – około 30% przypadków, różne typy ucieczek powietrza z płuc: odma opłucnowa, śródpiersiowa – około 25% przypadków, nadmierne upowietrznienie płuc, obraz „mokrych płuc”, ubogi rysunek naczyniowy płuc, obraz „burzy śnieżnej”.

LECZENIE ZESPOŁU ASPIRACJI SMÓŁKI
1)
2)
3)
4)

Przekazanie noworodka do OITN.
Zapewnienie neutralnej temperatury otoczenia.
Tlenoterapia.
Monitorowanie czynności życiowych: utlenowanie, czynność serca i oddechu, oksymetria
pulsacyjna, RR, temperatura ciała, gazometria krwi tętniczej, stan metaboliczny ustroju
(glikemia, elektrolity).
5) Fizykoterapia klatki piersiowej, drenaż ułożeniowy.
6) Wentylacja mechaniczna (wskazania w oparciu o badanie gazometryczne i stan kliniczny
dziecka): SIMV, HFV (wentylacja z wysokimi częstotliwościami).
7) Sedacja/zwiotczenie w przypadku noworodków „kłócących się z respiratorem”.
8) Antybiotykoterapia o szerokim zakresie działania.
9) Prawidłowy bilans płynów, dostateczna podaż kalorii.
10) W razie wskazań – leki stabilizujące ciśnienie tętnicze krwi, czynność serca.
11) Stosowanie surfaktantu egzogennego.
Przesłanką do stosowania surfaktantu w leczeniu zespołu aspiracji smółki jest fakt, że
smółka wykazuje silny hamujący wpływ na aktywność surfaktantu. Zaburzenia czynności
surfaktantu wywołują zarówno frakcje smółki rozpuszczalne w wodzie (białka, bilirubina),
jak i w chloroformie (cholesterol, wolne kwasy tłuszczowe, trójglicerydy). Szczególnie
dobrze poznana jest rola cholesterolu, który powoduje rozpuszczenie filmu surfaktantu
i destabilizację płuc w fazie wydechu. Taki sam efekt wywołują prawdopodobnie wolne
kwasy tłuszczowe i bilirubina. W badaniach histologicznych noworodków zmarłych z powodu MAS, obok smółki w drogach oddechowych i pęcherzykach płucnych, stwierdzano
także obecność błon szklistych, co wskazywało na martwicę epitelium i ucieczkę białka
do przestrzeni powietrznych. Zarówno białka, jak i lipidy znajdujące się w surowicy,
mogą powodować dalszą dysfunkcję surfaktantu.
12) Płukanie surfaktantem drzewa oskrzelowego (ang. surfactant lavage).
Mimo prawidłowo przeprowadzonej sanacji dróg oddechowych u noworodków urodzonych z ciąż powikłanych MSAF, smółka może zalegać w końcowych odcinkach dróg oddechowych. W badaniach in vitro wykazano, że surfaktant ma zdolność zwiększania śluzowo-rzęskowego transportu smółki, sprzyjając oczyszczaniu dróg oddechowych. Podanie
„czystego” surfaktantu może wiązać się z jego unieczynnieniem przez smółkę, natomiast
zastosowanie roztworu surfaktantu do płukania drzewa tchawiczo-oskrzelowego z następowym podaniem surfaktantu egzogennego nie tylko ułatwia ewakuacje smółki, ale
Zespół aspiracji smółki
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pomaga również zachować surfaktant. Kryteria kwalifikujące do płukania surfaktantem
są następujące:
• dojrzałość > 35 t.c.,
• obecność smółki poniżej strun głosowych z (bez) towarzyszącymi zaburzeniami oddychania,
• z (bez) zmianami patologicznymi w obrazie RTG,
• konieczność stosowania sztucznej wentylacji przy FiO2 ≥ 50%, MAP ≥ 7 cm H2O, OI ≥ 15,
• wiek pourodzeniowy < 6 h.
Jest to metoda o nieudowodnionej skuteczności w badaniach wieloośrodkowych.
13) Wziewne leczenie tlenkiem azotu (NO), stosowane przy współistniejącym nadciśnieniu
płucnym.
14) Pozaustrojowe utlenowanie krwi (ang. ECMO – extracorporeal membrane oxygenation).
MAS jest tą jednostką chorobową, gdzie leczenie za pomocą ECMO (gdy zawiodą inne
metody) przynosi najlepsze wyniki, jeśli chodzi o przeżywalność.
15) Wentylacja płynowa – aktualnie w sferze badań eksperymentalnych.

PODSUMOWANIE
Nie ulega wątpliwości, że najważniejszym celem jest zapobieganie MAS. Znajomość przyczyn zespołu aspiracji smółki zmusza do optymalizacji opieki nad kobietą ciężarną i rodzącą.
Rola amnioinfuzji w profilaktyce MAS pozostaje przedmiotem dyskusji i wymaga dalszych badań. Postępowanie po urodzeniu obejmuje rutynowe odsysanie jamy ustnej i nosa przed pierwszym wdechem, zaraz po urodzeniu się główki oraz wybiórcze, zarezerwowane dla określonych
sytuacji klinicznych, odsysanie tchawicy. Rozpoznanie MAS stanowi wskazanie do ścisłego nadzoru noworodka, zastosowania antybiotyków o szerokim zakresie działania, tlenoterapii oraz,
w razie potrzeby, wspomagania oddechu. Istotne jest wczesne rozpoznanie przetrwałego nadciśnienia płucnego. Zastosowanie surfaktantu egzogennego oraz płukanie surfaktantem drzewa
oskrzelowego znajduje zastosowanie w niektórych sytuacjach klinicznych. Przy współistnieniu
nadciśnienia płucnego niepodważalną rolę odgrywa wziewne leczenie tlenkiem azotu. Dzięki
stosowaniu NO zmniejszyła się liczba pacjentów, u których istniała konieczność stosowania
ECMO, zarezerwowanego obecnie dla najcięższych postaci MAS.
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Zespoły
ucieczek powietrza
Do jednostek chorobowych mieszczących się pod pojęciem „zespołu ucieczek powietrza”
należą: odma opłucnowa, odma osierdziowa, odma śródpiersiowa, rozedma śródmiąższowa,
odma otrzewnowa i odma podskórna. W wymienionych przypadkach, powietrze pochodzące
z uszkodzonych struktur płuc (najczęściej pęcherzyków oddechowych) gromadzi się w przestrzeniach, w których w warunkach prawidłowych nie stwierdza się jego obecności, a więc odpowiednio w: jamie opłucnej, osierdziu, śródpiersiu, przestrzeniach międzypęcherzykowych,
jamie otrzewnej i pod skórą.

PATOGENEZA
Uszkodzenie płuc związane z przedostaniem się powietrza poza układ oddechowy jest następstwem urazu ciśnieniowego i/lub urazu objętościowego, i występuje najczęściej, chociaż
nie wyłącznie, jako powikłanie sztucznej wentylacji. Najważniejsze czynniki zwiększające
ryzyko wystąpienia urazu ciśnieniowego są następujące:
• obecność smółki lub krwi w drzewie oskrzelowym,
• ciężkie zapalenie płuc, zwłaszcza z dużą ilością wydzieliny w drogach oddechowych,
• nieprawidłowa intubacja,
• prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
• stosowanie wysokiego ciśnienia szczytowo-wdechowego i dużej objętości oddechowej podczas prowadzenia sztucznej wentylacji,
• brak synchronizacji między własnym oddechem noworodka a oddechami narzucanymi
przez respirator.
Obecność „ciała obcego” w dolnych drogach oddechowych (krwi, smółki, wydzieliny zapalnej) pełni rolę wentyla, który umożliwia przedostanie się powietrza w kierunku do płuc, a nie
pozwala na jego ewakuację z płuc na zewnątrz. W ten sposób ciśnienie, jakie panuje poniżej
miejsca, w którym obecna jest przeszkoda, narasta w sposób niekontrolowany, ostatecznie
przekraczając zdolności elastyczne pęcherzyka oddechowego. Skutkiem uszkodzenia mechanicznego płuca jest przedostanie się powietrza poza układ oddechowy i wystąpienie powikłań,
które mogą być groźne dla życia noworodka. W przypadku najgroźniejszej dla noworodka prężnej nadciśnieniowej odmy opłucnowej dochodzi, na skutek znacznego wzrostu ciśnienia w jamie opłucnowej, do przemieszczenia śródpiersia wraz z sercem na stronę zdrową i ucisku
zdrowego płuca. Przemieszczenie śródpiersia powoduje ograniczenie dopływu krwi do serca,
spadek rzutu serca, hipotensję i narastające zaburzenia rytmu serca.
Zespoły ucieczek powietrza
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U około 1-2% donoszonych noworodków występuje odma opłucnowa samoistna, która może przebiegać bezobjawowo. Przyczyną odmy samoistnej mogą być wady rozwojowe występujące w obrębie płuc i klatki piersiowej (np. hipoplazja płuca lub przepuklina przeponowa) lub
powstaje ona podczas wykonania przez noworodka pierwszego oddechu.
Rozedma śródmiąższowa jest najczęściej powikłaniem mechanicznej wentylacji, szczególnie w przypadku dodatkowych obciążeń (zespół aspiracji smółki, ciężkie zapalenie płuc,
dysplazja oskrzelowo-płucna i in.). Często poprzedza wystąpienie prężnej odmy opłucnowej.
Odma otrzewnowa może być wynikiem przecieku powietrza z jamy opłucnowej, ale najczęściej jest izolowana i powstaje w następstwie perforacji przewodu pokarmowego wskutek
zejścia procesów toczących się w jamie brzusznej (skręt jelit, martwicze zapalenie jelit i in.).

ROZPOZNANIE
Ocena kliniczna: Odma samoistna bywa często rozpoznana przypadkowo, gdyż niewydolność oddechowa jest słabo wyrażona, a stan pacjenta wyrównany. Objętość powietrza, jaka
przedostaje się do jamy opłucnej w przypadku odmy samoistnej jest niewielka, co tłumaczy
stosunkowo dużą wydolność oddechową i występowanie zaledwie dyskretnych objawów klinicznych (tachypnoe, tachykardia).
Najczęstszą postacią zespołu ucieczek powietrza jest odma opłucnowa, występująca przede wszystkim u noworodków wymagających wysokich parametrów sztucznej wentylacji. Wystąpienie odmy charakteryzuje się najczęściej gwałtownym pogorszeniem stanu ogólnego pacjenta, wystąpieniem najpierw tachykardii, a potem bradykardii (do zatrzymania czynności serca
włącznie), sinicy uogólnionej, brakiem szmeru pęcherzykowego po stronie zajętej przez proces
chorobowy, przemieszczeniem uderzenia koniuszkowego w stronę zdrową oraz spadkiem saturacji, która nie wzrasta pomimo zwiększania parametrów wentylacji czy podaży tlenu. Często
widoczne jest uwypuklenie tej strony klatki piersiowej, po której wystąpiła odma opłucnowa,
a także, zwłaszcza u wcześniaków, uwypuklenie i stwardnienie nadbrzusza.
W przypadku odmy osierdziowej, wywołanej obecnością powietrza w worku osierdziowym,
objawy kliniczne przypominają tamponadę serca. Tony serca są głuche i słabo słyszalne, dominują objawy ciężkiej niewydolności krążenia (zmniejszony rzut serca i nawrót żylny). Często
pierwszym objawem odmy jest ciężka bradykardia lub zatrzymanie akcji serca u noworodka.
Odma opłucnowa i osierdziowa są bezpośrednim zagrożeniem życia noworodka i wymagają
natychmiastowej diagnostyki i interwencji leczniczej. W przypadkach najcięższych może być
konieczne odbarczenie odmy opłucnowej bez potwierdzenia radiologicznego.
Odmę otrzewnową można rozpoznać na podstawie zespołu objawów brzusznych, ze wzmożonym napięciem powłok, uwypukleniem brzucha ponad poziom klatki piersiowej, ustaniem perystaltyki jelit. Jednoczesne objawy narastającej niewydolności oddechowej są wynikiem zmniejszenia czynnościowej objętości płuc w wyniku uciśnięcia ich przez uniesioną wysoko przeponę.
Odma podskórna jest wyczuwalna palpacyjnie w postaci trzeszczeń pęcherzyków powietrza
nagromadzonych na ogół równomiernie pod skórą. Występuje rzadko u noworodków.
Odma śródpiersiowa i rozedma śródmiąższowa rzadko mają gwałtowny przebieg, znacznie
częściej przebiegają wśród dominujących objawów skrajnie ciężkiej niewydolności oddecho-
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wej. Charakteryzuje je ogólny ciężki stan noworodka, czasami tachypnoe i wzrost zapotrzebowania pacjenta na tlen.
Badanie gazometryczne: W większości przypadków (odma opłucnowa, śródpiersiowa,
rozedma śródmiąższowa) dominuje nasilona kwasica oddechowa z hipoksemią i wysoką prężnością dwutlenku węgla. W przypadku odmy osierdziowej i otrzewnowej dominująca może być
kwasica metaboliczna lub kwasica mieszana ze wzrostem poziomu dwutlenku węgla.
Transiluminacja. Jest to stosunkowo proste badanie z wykorzystaniem silnego źródła
zimnego światła, pozwalające na wykrycie odmy opłucnowej. Obecność powietrza w jamie
opłucnowej manifestuje się jako wyraźne „podświetlenie” chorej strony klatki piersiowej.
U większych noworodków, transiluminacja może być zawodna, ze względu na obfitą tkankę
tłuszczową fałszującą wynik badania.
Badanie radiologiczne. Prawie w 100% pozwala na potwierdzenie rozpoznania zespołu
ucieczki powietrza. W przypadku odmy opłucnowej prężnej (z dużym nadciśnieniem) widoczne
jest zapadnięte płuco i komora powietrzna po stronie odmy, przesunięcie śródpiersia i asymetryczny kształt przepony (obniżona kopuła po stronie odmy) (ryc. 1).

Ryc. 1. Odma opłucnowa prawostronna.
Widoczne powietrze w jamie opłucnej, przemieszczenie śródpiersia w stronę lewą i obniżenie
kopuły przepony po stronie prawej

W rentgenogramie klatki piersiowej noworodka z odmą osierdziową widoczne jest „halo”, przejaśnienie otaczające sylwetkę serca i przemieszczona ku górze grasica, widoczna zwłaszcza
w projekcji bocznej. Odma otrzewnowa widoczna jest jako półksiężyce powietrza zgromadzone
pod kopułami przepony (szczególnie dobrze widoczne po stronie prawej, na tle miąższu wątroby) (ryc. 2).

POSTĘPOWANIE
W przypadku odmy samoistnej, konieczne jest monitorowanie stanu ogólnego pacjenta,
jego czynności serca, czynności oddechowej i saturacji. Z reguły wystarcza zastosowanie tlenoterapii biernej (umieszczenie noworodka w namiocie tlenowym) i kontrola równowagi kwasowo-zasadowej, a objawy kliniczne i sama choroba ustępują w czasie 24-48 godzin.
Zespoły ucieczek powietrza
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Ryc. 2. Odma otrzewnowa.
Wolne powietrze w jamie otrzewnej widoczne
pod obydwoma kopułami przepony

W przypadku odmy opłucnowej występującej wtórnie do procesów patologicznych toczących się w płucach (wady rozwojowe, zespół aspiracji smółki, zapalenie płuc, zespół zaburzeń
oddychania i inne) obowiązuje zarówno postępowanie doraźne (odbarczenie odmy, wyrównanie stanu ogólnego), jak i leczenie przyczynowe. Odbarczenie odmy przebiega zwykle dwuetapowo, w związku z ciężkim stanem noworodka. W pierwszym etapie należy szybko nakłuć komorę odmową grubym wenflonem. Nakłucia dokonuje się najczęściej w II-III międzyżebrzu
w linii środkowoobojczykowej. W drugim etapie do jamy opłucnowej wprowadza się dren i podłącza do drenażu ssącego (ryc. 3). Po założeniu drenażu należy radiologicznie potwierdzić jego
położenie. Poprawa stanu klinicznego po założeniu drenażu jest z reguły bardzo szybka i umożliwia zmniejszenie parametrów sztucznej wentylacji.

Ryc. 3. Odma opłucnowa prawostronna
po założeniu drenażu ssącego

Rozedma śródmiąższowa wymaga leczenia podstawowej patologii płuc i leczenia specjalistycznego z wykorzystaniem nowoczesnych metod wentylacji.
Odma otrzewnowa wymaga konsultacji chirurgicznej i najczęściej jest wskazaniem do pilnej laparotomii.
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Dysplazja
oskrzelowo-płucna
DEFINICJA
Dysplazja oskrzelowo-płucna (bronchopulmonary dysplasia – BPD) to przewlekła choroba
płuc, opisana po raz pierwszy przez Northway’a i współpracowników w 1967 roku. BPD
dotyczy głównie noworodków urodzonych przedwcześnie, ale może też rozwinąć się u pacjentów, u których do uszkodzenia płuc spowodowanego mechaniczną wentylacją i toksycznym
działaniem tlenu dochodzi z powodu leczenia niewydolności oddechowej w przebiegu innych
schorzeń okresu noworodkowego (aspiracja smółki, zapalenie płuc, przepuklina przeponowa).
Northway użył określenia dysplazja oskrzelowo-płucna dla opisania „przewlekłej choroby płuc
rozwijającej się u noworodków, które przeżyły zespół błon szklistych”. Określenie bronchopulmonary podkreśla, że zmiany dotyczą zarówno dróg oddechowych, jak i naczyń krwionośnych, a dysplazja opisuje proces charakteryzujący się zahamowaniem prawidłowego różnicowania się dystalnych dróg oddechowych, w szczególności tworzenia nowych pęcherzyków
płucnych. Głównym kryterium klinicznym definiującym BPD w grupie pacjentów opisanych
przez Northway’a była zależność od tlenu przez co namniej 28 dni po urodzeniu (28 dni to
liczba umowna związana z faktem leczenia pierwszych pacjentów w miesiącu lutym) oraz obecność zespołu objawów klinicznych takich jak tachypnoe, hipoksemia, hiperkapnia, a w skrajnych przypadkach serce płucne czy obecność torbieli. Kryterium kliniczne uzupełnia obecność
typowych dla BPD zmian w RTG klatki piersiowej – obecność torbieli, nierównomiernie
upowietrznione pola płucne z obszarami niedodmy i rozedmy oraz w różnym stopniu nasilone
włóknienie płuc. Przyczyną uszkodzenia płuc w grupie pacjentów opisanych przez Northway’a
był przede wszystkim uraz mechaniczny związany z koniecznością stosowania bardzo wysokich
parametrów wentylacji oraz toksyczne działaniem wysokich stężeń tlenu na tkanki. Zarówno
obraz kliniczny, jak i kryteria rozpoznania BPD uległy znacznej zmianie od czasu, gdy opisano
ją po raz pierwszy. W związku z rozwojem nowych metod leczenia pozwalających na ratowanie
nawet bardzo niedojrzałych noworodków urodzonych przedwcześnie zmienił się przekrój
pacjentów, u których diagnozuje się BPD. O ile w grupie pacjentów Norwthay’a znaleźli się
pacjenci urodzeni w 31-34. tygodniu ciąży z masą ciała około 2000 g, to obecnie są to głównie
noworodki urodzone w 23-26. tygodniu ciąży z masą ciała około 1000 g. W literaturze można
znaleźć określenia mówiące o „starej BPD”, czyli tej opisanej przez Norwthay’a i tzw. „nowej
BPD”, która rozwija się już nie tylko jako następstwo mechanicznej wentylacji i toksycznego
działania tlenu, ale ma podłoże wieloczynnikowe i jest czasem diagnozowana u pacjentów,
którzy nigdy nie byli wentylowani mechanicznie. Inny jest też obraz radiologiczny, w którym
Dysplazja oskrzelowo-płucna
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dominuje nadmierne upowietrznienie płuc, obszary rozedmy i zagęszczenia w śródmiąższu
płuc. Rzadko obserwuje się ciężkie postacie przebiegające ze zwłóknieniem płuc. Według najnowszej definicji zaproponowanej w 2000 roku przez grupę ekspertów (E. Bancalari, A. Jobe)
jedynym kryterium oceny ciężkości BPD jest zapotrzebowanie na tlen, a pacjenci zostali
podzieleni na dwie grupy w zależności od wieku ciążowego.
Tabela 1. Dysplazja oskrzelowo-płucna – kryteria diagnostyczne
Wiek ciążowy
Moment oceny
stanu ciężkości
BPD u pacjenta

< 32. tygodnia

$ 32. tygodnia

36 tygodni PMA* albo przy wypisie do domu (którekolwiek wypada wcześniej)

między 28. a 56. dobą życia albo przy wypisie do domu (którekolwiek wypada
wcześniej)

Pacjenci muszą być leczeni tlenem o stężeniu >21% przez co najmniej 28 dni
pacjent nie wymaga podawania tlenu
Łagodna postać w 36. tygodniu PMA albo przy wypisie
(którekolwiek wypada wcześniej)

pacjent nie wymaga podawania tlenu
w 56. dobie życia albo przy wypisie (którekolwiek wypada wcześniej)

Umiarkowana
postać

w 36. tygodniu PMA albo przy wypisie wymaga podaży tlenu o stężeniu < 30%

w 56. dobie życia albo przy wypisie
wymaga podaży tlenu o stężeniu < 30%

Ciężka postać

w 36. tygodniu PMA albo przy wypisie wymaga stosowania podaży tlenu $ 30%,
albo mechanicznej wentylacji (PPV*,
NCPAP*)

w 56. dobie życia albo przy wypisie
wymaga stosowania podaży tlenu $ 30%,
albo mechanicznej wentylacji (PPV,
NCPAP)

* PMA – wiek postkoncepcyjny, PPV – wentylacja mechaniczna dodatnim ciśnieniem,
NCPAP – donosowe wspomaganie oddechu ciągłym dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych

Wcześniej stosowane kryteria takie jak:
1) konieczność wentylacji mechanicznej w pierwszym tygodniu życia,
2) kliniczne objawy przewlekłej choroby płuc stwierdzane po 28. dobie życia (tachypnoe,
wciąganie mostka,międzyżebrzy, przepony),
3) konieczność dodatkowej podaży tlenu po 28. dobie życia w celu utrzymania PaO2 powyżej
50 mm Hg,
4) charakterystyczne zmiany na zdjęciu RTG płuc (obszary rozedmy i niedodmy, zaostrzony
rysunek naczyniowy)
Nie znalazły się one w nowo zaproponowanej definicji, ponieważ są powszechnie używane
w szeroko pojętej definicji BPD.
W literaturze funkcjonuje również pojęcie definicji „fizjologicznej” BPD, gdzie metodą
stopniowej redukcji podaży tlenu w 36. tygodniu PMA określa się rzeczywiste zapotrzebowanie pacjenta na tlen. BPD definiuje się jako niezdolność pacjenta do utrzymania wysycenia
krwi tlenem > 90% przy oddychaniu mieszaniną powietrza zawierającą 21% tlenu.

EPIDEMIOLOGIA
Częstość występowania dysplazji oskrzelowo-płucnej jest odwrotnie proporcjonalna do
wieku ciążowego oraz masy urodzeniowej. Najwyższy odsetek BPD notuje się więc w grupie
noworodków z bardzo małą (<1500 g) i ekstremalnie małą (<1000 g) urodzeniową masą ciała.
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Częstość występowania ocenia się na 3 do 70%. Tak duża rozbieżność jest spowodowana
w dużej mierze brakiem jasno określonych kryteriów dotyczących definicji „prawidłowego”
poziomu utlenowania krwi u noworodków urodzonych przedwcześnie. Definicja tzw. fizjologiczna jest jak się wydaje próbą częściowego przynajmniej zniwelowania tych rozbieżności.
Jak już wcześniej wspomniano wraz z rozwojem metod leczenia zmienia się też przekrój
pacjentów na oddziałach intensywnej terapii noworodka; obniża się granica przeżywalności.
Obecnie podejmuje się próbę ratowania noworodka przy masie urodzeniowej 500 g i dojrzałości 23 tygodnie. Powoduje to wzrost bezwzględnej liczby dzieci z dysplazją oskrzelowo-płucną, chociaż zdecydowanie rzadziej spotyka się ciężkie postacie BPD.

PATOGENEZA
Etiologia dysplazji oskrzelowo-płucnej jest wieloczynnikowa. Coraz częściej podkreśla się,
że głównym czynnikiem ryzyka jest wcześniactwo (opisywano przypadki BPD u pacjentów urodzonych przedwcześnie, którzy w pierwszych dniach życia nie wymagali wsparcia oddechowego) i związany z tym niedorozwój płuc, na który nakładają się inne czynniki uszkodzające
tkanki płuc i powodujące zaburzony rozwój. Wśród tych czynników wciąż istotne wydają się
mechaniczna wentylacja (w szczególności wentylacja bardzo dużymi objętościami) i toksyczne
działanie tlenu, ale wymienia się też inne jak: infekcje w okresie pre- i postnatalnym czy
zwiększony przepływ płucny związany głównie z obecnością przetrwałego przewodu tętniczego
(PDA) lub nadmierną podażą płynów w pierwszych dobach życia. Wspólnym mianownikiem
wszystkich wymienionych wyżej czynników uszkodzających wydaje się uruchomiony na skutek
ich działania przewlekły proces zapalny oraz uwolnienie wolnych rodników tlenowych i mediatorów, których niedojrzały układ immunologiczny nie jest w stanie kontrolować. W patogenezie BPD należy również brać pod uwagę niedobory żywieniowe, w szczególności niedobór
witaminy A, która wydaje się odgrywać ważną rolę w procesie alweolaryzacji (tworzenia
pęcherzyków płucnych). Coraz większą uwagę zwraca się również na uwarunkowania genetyczne; pacjenci z obciążonym astmą wywiadem rodzinnym są narażeni na wyższe ryzyko
rozwoju BPD.
Czynnikami ryzyka wystąpienia BPD są (podane w hierarchii ich ważności):
1) wcześniactwo,
2) mała urodzeniowa masa ciała w stosunku do wieku płodowego,
3) predyspozycja genetyczna, czyli obciążony wywiad rodzinny,
4) zakażenie wewnątrzmaciczne; szczególnie Ureaplasma urealyticum,
5) infekcje nabyte
6) zwiększony przepływ płucny,
7) obrzęk płuc,
8) ciężka postać zespołu zaburzeń oddychania i konieczność intubacji oraz mechanicznej
wentylacji (w szczególności wentylacja wysokimi objętościami – uraz objętościowy); stoso-
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Ryc. 1. Patofizjologia BPD
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wanie ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych (CPAP) od pierwszych minut
życia wydaje się mieć działanie protekcyjne,
9) długotrwała tlenoterapia (toksyczne działanie wolnych rodników tlenowy), w szczególności
hiperoksja.

PATOFIZJOLOGIA
Na podstawie badań histopatologicznych materiału sekcyjnego w rozwoju dysplazji oskrzelowo-płucnej można wyróżnić cztery etapy:
Stopień I: (2-3. doba) równoległy i trudny do różnicowania z zespołem zaburzeń oddychania; histopatologicznie stwierdza się przekrwienie, obrzęk, błony szkliste.
Stopień II: (4-10. doba) to okres regeneracji; histopatologicznie błony szkliste zaczynają
znikać, pojawiają się pęcherzyki rozedmowe, nabłonek dróg oddechowych ulega martwicy
i zmianom regeneracyjnym, w świetle stwierdza się wysięk zapalny.
Stopień III: (10-20. doba) to okres przejścia w stan przewlekły; obserwuje się wysięk bogaty w mediatory zapalne oraz nasilone procesy naprawcze: włóknienie, metaplazję, regenerację
nabłonka.
Stopień IV: (po 20. dobie) to faza choroby przewlekłej. Główne zjawiska to nasilone włóknienie śródmiąższowe, powstawanie pęcherzy rozedmowych, przerost mięśni gładkich. Rozpoczynają się zmiany naczyniowe o charakterze nadciśnienia płucnego, przerostu prawej komory i niewydolności prawokomorowej. Powyższy opis dotyczy głównie pacjentów z ciężkimi
postaciami BPD, a więc takimi jakie opisał Northway, czyli jest to obraz tzw. „starej BPD”.
U pacjentów z tzw. „nową BPD” zmiany są znacznie mniej nasilone, a zwraca uwagę przede
wszystkim znacznie „uproszczona” budowa dystalnych części układu oddechowego; znacznie
mniejsza liczba przegród (grzebieni) wtórnych woreczków oddechowych, znacznie mniejsza
liczba pęcherzyków płucnych i mniejsza powierzchnia wymiany gazowej (zmiany rozedmowe).
Procesy, które prowadzą do takich zmian ilustruje rycina 1.

PRZEBIEG KLINICZNY, ROKOWANIE
Dysplazja oskrzelowo-płucna przebiega w bardzo zróżnicowany sposób. Łagodna forma to
przedłużające się zapotrzebowanie na tlen, nieznaczny wysiłek oddechowy, niewielkie zmiany
niedodmowo-rozedmowe na zdjęciu RTG płuc. Ta grupa noworodków po kilku tygodniach
osiąga normalną wydolność oddechową i uniezależnienie od tlenu. Wypis do domu następuje
w normalnym terminie, po osiągnięciu odpowiedniej masy ciała. Ciężka postać dysplazji
oskrzelowo-płucnej charakteryzuje się wielomiesięcznym uzależnieniem od respiratora i stopniowym pogarszaniem wydolności krążenia. Około 50% tych dzieci ginie w 1. roku życia, często
w trakcie hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii noworodka w obrazie niewydolności
prawokomorowej. Rokowanie w grupie dzieci z ciężką postacią BPD, które przeżyły okres
noworodkowy i zostały wypisane z oddziału, jest również bardzo poważne. Zwiększona skłonność do zakażeń dróg oddechowych powoduje konieczność wielokrotnych hospitalizacji,
antybiotykoterapii i ponownego stosowania wspomagania oddechu. Jest to grupa w szczególny
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sposób narażona na zakażenia wirusem RS oraz na wystąpienie „nagłej śmierci łóżeczkowej”.
Pod koniec 2. roku życia poziom odporności oraz wydolności oddechowej poprawia się znacznie, ale obserwuje się zwiększoną skłonność do ciężkich postaci alergii wziewnej, głównie
astmy oskrzelowej przebiegającej często z napadami skurczu oskrzeli. W obrazie klinicznym
tej grupy dzieci często współistnieje uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego pod postacią mózgowego porażenia dziecięcego, padaczki, zaburzeń słuchu i wzroku.

PROFILAKTYKA BPD
Ze względu na wieloczynnikową patogenezę choroby jej zapobieganie jest niezwykle
trudne. Główny nacisk kładzie się na unikanie czynników ryzyka. Ze strony położniczej, to zapobieganie porodowi przedwczesnemu (wcześniactwo jest jednym z głównych czynników ryzyka rozwoju BPD), stymulacja dojrzewania płuc płodu za pomocą steroidów podawanych matce
przed porodem (zmniejsza ryzyko wystąpienia ciężkich postaci RDS, a tym samym konieczność stosowania wysokich parametrów wentylacji i możliwość wystąpienia urazu ciśnieniowego i objętościowego), oraz eliminacja zakażeń wewnątrzmacicznych. Równie istotny jest prawidłowy przebieg porodu, szczególnie zapobieganie wystąpieniu niedotlenienia wewnątrzmacicznego oraz urazu okołoporodowego. W profilaktyce pourodzeniowej istotne jest:
1) Unikanie urazu ciśnieniowego i objętościowego: od momentu resuscytacji pourodzeniowej należy unikać dużych objętości i wysokich ciśnień szczytowych w trakcie wentylacji
mechanicznej. Parametry respiratora powinny być tak dobrane, aby ciśnienie szczytowe
oraz średnie ciśnienie w drogach oddechowych było możliwie jak najniższe. W przypadku
miernego efektu stosowania konwencjonalnej wentylacji należy wypróbować wentylację
wysokimi częstotliwościami, które pozwalają niekiedy prowadzić skuteczną wentylację
przy użyciu niższego średniego ciśnienia w drogach oddechowych. Zastosowanie CPAP
od pierwszych minut życia na sali porodowej często pozwala na uniknięcie intubacji i mechanicznej wentylacji u pacjenta, skutkuje bardziej równomiernym upowietrznieniem płuc,
zmniejsza ryzyko powstania niedodmy (czyli atelektotraumy) i w efekcie, co potwierdzają
badania, zmniejsza ryzyko rozwoju BPD.
2) Zakażenia: regularne posiewy z drzewa oskrzelowego oraz celowana antybiotykoterapia
w przypadku rozwoju infekcji odgrywają bardzo istotną rolę. Najważniesze jest jednak
zachowanie zasad aseptyki i na ile to możliwe zmniejszenie ryzyka wystąpienia infekcji
szpitalnych. Wczesne leczenie infekcji wywołanej przez Ureaplasma urealyticum może
również zmniejszać ryzyko rozwoju BPD (wyniki badań są niejednoznaczne).
3) Przetrwały przewód tętniczy (PDA): w skład tej grupy działań wchodzi prawidłowa
gospodarka płynowa (restrykcja płynów) oraz wczesne zamknięcie farmakologiczne (indometacyna) lub podwiązanie chirurgiczne przewodu tętniczego. Pozostawienie drożnego
przewodu tętniczego prowadzi do zwiększonego przepływu krwi przez płuca, nawracających stanów obrzękowych płuc i niewydolności krążenia.
4) Wolne rodniki tlenowe: konieczne jest stałe monitorowanie poziomu tlenu we krwi za pomocą pulsoksymetru oraz powtarzanych badań równowagi kwasowo-zasadowej; należy
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unikać nawet krótkotrwałych incydentów hiperoksemii, ale także hipoksji (szczególnie
u pacjentów z już rozwiniętym BPD). W dużych wieloośrodkowych badaniach wykazano,
że witamina A podawana w iniekcjach domięśniowych istotnie zmniejsza ryzyko rozwoju
BPD, ale terapia ta nie jest szeroko stosowana. Na etapie badań klinicznych są nowe leki
o działaniu antyoksydacyjnym tzw. zmiatacze wolnych rodników tlenowych.
5) Metylksantyny: kofeina ma udowodnione w dużych badaniach klinicznych działanie
zmniejszające ryzyko rozwoju BPD i jest standardowo stosowana u wcześniaków leczonych w oddziałach intensywnej terapii noworodka. Wziewna pentoksyfillina, lek o działaniu
przeciwzapalnym wydaje się zmniejszać ryzyko rozwoju BPD, ale jej skuteczność wymaga
potwierdzenia na dużej grupie pacjentów, jeśli to możliwe w badaniach wieloośrodkowych.
6) Antybiotyki makrolidowe (erytromycyna, azytromycyna, klarytromycyna): leki te oprócz
działania antybakteryjnego (m.in. skuteczne w leczeniu Ureaplasma urealyticum) mają
również właściwości immunomodulacyjne i przeciwzapalne. Wyniki badań na małej grupie
pacjentów sugerują, że klarytromycyna zmniejsza ryzyko wystąpienia BPD.
7) Agoniści leukotrienów (Montelukast): aktualnie w trakcie badań klinicznych.
8) Steroidy: zastosowanie małych dawek steroidów w 2. tygodniu życia powoduje poprawę
wydolności oddechowej, możliwość obniżenia zapotrzebowania na tlen i parametry respiratora; często udaje się ekstubować dziecko w trakcie kuracji steroidowej. Stosowanie
steroidów u wcześniaka wiąże się jednak z możliwością wystąpienia powikłań takich jak:
hiperglikemia, nadciśnienie, zwiększona skłonność do zakażeń, krwawienie/perforacja
przewodu pokarmowego, zahamowanie przyrostu masy ciała, zahamowanie wzrostu płuc,
kardiomiopatia przerostowa. Najpoważniejszym powikłaniem, choć do końca niepotwierdzonym, jest zahamowanie podziałów i różnicowania komórek mózgowych, co prowadzi
do trwałych uszkodzeń OUN. Dlatego decyzja o rozpoczęciu leczenia za pomocą steroidów
powinna być każdorazowo starannie przemyślana i nie mogą być one stosowane rutynowo.
Kandydatami do zastosowania tej terapii mogą być pacjenci, u których ryzyko rozwoju
BPD jest bardzo wysokie, m.in. wysokie zapotrzebowanie na tlen i konieczność stosowania
bardzo wysokich parametrów wentylacji w 96. godzinie życia. Aktualnie w leczeniu stosuje
się deksametazon albo hydrokortyzon. Steroidy wziewne nie wydają się mieć lepszego
profilu terapeutycznego w porównaniu ze sterydami podawanymi doustnie czy dożylnie
i aktualnie nie są rekomendowane.
9) Wziewny tlenek azotu: w badaniach na mniejszych grupach pacjentów wydawał się mieć
działanie protekcyjne w stosunku do rozwoju BPD, ale aktualnie nie jest rekomendowany.

POSTĘPOWANIE I LECZENIE
Dziecko z rozwiniętą ciężką postacią BPD wymaga wielokierunkowych działań, które
obejmują:
1) leczenie farmakologiczne,
2) wspomaganie oddechu i fizykoterapia oddechowa,
3) zapewnienie odpowiedniej podaży kalorii i gospodarka płynowa,
Dysplazja oskrzelowo-płucna
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4) kontrola czynników, które mogą zaostrzać proces zapalny w drogach oddechowych – leczenie refluksu żołądkowo-przełykowego,
5) stymulacja neuro-ruchowa.
Leki stosowane w leczeniu BPD można podzielić na leki wspomagające układ oddechowy
oraz leki pomocne w zwalczaniu zakażeń. Podstawowe grupy leków stosowanych BPD to:
1) bronchodilatatory,
2) diuretyki,
3) leki poprawjające przepływ płucny (rozszerzające naczynia krążenia płucnego),
4) glikokortykosteroidy (były stosowane przez szereg lat).
Glikokortykosteroidy: wpływają na metabolizm białek, tłuszczów, węglowodanów oraz
gospodarkę wodno-elektrolitową. W BPD wykorzystuje się ich działanie przeciwzapalne:
1) zmniejszenie wysięku i obrzęku przez zmniejszenie przepuszczalności naczyń włosowatych,
2) hamowanie produkcji śluzu w oskrzelach,
3) hamowanie syntezy leukotrienów i prostaglandyn,
4) osłabienie migracji leukocytów i fagocytozy,
5) hamowanie proliferacji i odkładania kolagenu,
6) stabilizacja błon komórkowych,
7) stymulacja enzymów antyoksydacyjnych.
Glikokortykosteroidy mogą być podawane dożylnie lub wziewnie. Najczęściej stosowanym
preparatem dożylnym jest deksawen (0,5 mg/kg/dobę), a wziewnym budesonid (400 mg/dawkę).
Ostatnio stosuje się również hydrokortyzon. Jednakże ze względu na możliwość wystąpienia
szeregu krótko- i długoterminowych powikłań nie zaleca się rutynowego stosowanie sterydów.
Decyzja podejmowana jest zawsze indywidualnie w stosunku do konkretnego pacjenta, a przy
jej podejmowamiu bierze się pod uwagę, czy ewentualne korzyści (np. możliwość odłączenia
od respiratora i eliminacja uszkodzającego płuca czynnika, jakim jest mechaniczna wentylacja)
przeważają nad możliwymi skutkami ubocznymi (np. zwiększone ryzyko rozwoju dziecięcego
porażenia mózgowego). Sterydy zarówno stosowane przed, jak i po urodzeniu u pacjentów,
u których rozwój płuc nie został zakończony powodują zahamowanie alweolaryzacji, czyli
tworzenia nowych pęcherzyków płucnych.
Diuretyki: ich efekt jest wypadkową działania ogólnego – diuretycznego (zmniejszenie
obrzęku śródmiąższowego płuc) oraz miejscowego w płucach (rozszerzenie naczyń płucnych).
Diuretyki powodują spadek oporności i wzrost podatności dróg oddechowych. Najkorzystniej
działającym diuretykiem jest furosemid, ale zależnie od sytuacji klinicznej można stosować
również diuretyki oszczędzające potas (spironolakton) oraz tiazydy (hydrochlorotiazyd). Ze
względu na możliwość wystąpienia skutków ubocznych oraz raczej krótkotrwały efekt terapeutyczny nie należy tych leków stosować rutynowo, ale raczej w sytuacji, gdy mamy do czynienia ze stwierdzonym obrzękiem śródmiąższowym płuc.
Leki rozszerzające naczynia płucne: stosowane u pacjentów z ciężką postacią BPD
z towarzyszącym nadciśnieniem płucnym. Niezalecane do stosowania rutynowego, ale można
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indywidualnie rozważyć ich zastosowanie u poszczególnych pacjentów. Najczęściej stosowane,
to wziewny tlenek azotu (iNO) i sildenafil. Ten ostatni podaje się drogą doustną i jest dość
szeroko stosowany u pacjentów kardiologicznych po zabiegach kardiochirurgicznych, u których rozwija się nadciśnienie płucne. Jego skutecznośc u pacjentów z BPD jest obecnie oceniana w badaniach klinicznych.
Bronchodilatatory: stosuje się ze względu na typowe dla BPD czynnościowe oraz anatomiczne zwężenie dróg oddechowych spowodowane hiperplazją mięśniówki gładkiej oraz nadreaktywnością oskrzeli i spazmem oskrzelowym.
1) Metyloksantyny (aminofillina, kofeina) – dodatkowo stymulują ośrodek oddechowy i mają
działanie diuretyczne. Jak wspomniano w części dotyczącej zapobiegania BPD caffeina
zmniejsza ryzyko rozwoju BPD i jest standardowo stosowana u noworodków z BPD.
2) Agoniści receptorów b (berodual) – efekt działania zwykle krótkotrwały i mają szereg
działań ubocznych (tachykardia, nadciśnienie, możliwość wystąpienia zaburzeń rytmu) –
powinny być raczej stosowane w sytuacjach ostrego napadu skurczu dróg oddechowych,
3) Antagoniści receptorów cholinergicznych (atrovent),
4) Kromoglikan sodowy – zmniejsza stężenie leuokotrienów i histaminy w drogach oddechowych, zapobiegając napadom spazmu oskrzeli.
W leczeniu BPD można również okresowo stosować leki nasercowe (glikozydy naparstnicy), antyoksydanty. Mimo wieloletnich badań nadal nie ma skutecznej metody leczenia BPD.
Nasze działania muszą być wielokierunkowe i dostosowane do indywidualnych potrzeb
pacjenta. Leczenie farmakologiczne musi być często kontynuowane również po wypisaniu
dziecka do domu i modyfikowane wraz ze zmianą obrazu klinicznego.
Terapią przyszłości wydaje się leczenie BPD z zastosowaniem komórek macierzystych.
Na chwilę obecną mamy tylko wyniki badań przedklinicznych, które są bardzo obiecujące.
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Przetrwały
przewód tętniczy
Przetrwały przewód tętniczy Botalla (persistent ductus arteriosus – PDA) w ogólnej populacji dziecięcej występuje z częstością od 0,04 do 0,72%. Może zdarzać się jako izolowany
defekt lub towarzyszyć innym wadom strukturalnym serca, takim jak koarktacja aorty, atrezja
tętnicy płucnej, przełożenie wielkich naczyń, zespół Fallota czy zespół niedorozwoju lewego
serca. Dla wielu z tych wad utrzymanie przepływu krwi przez otwarty przewód tętniczy warunkuje przeżycie noworodka, do czasu radykalnej, chirurgicznej korekcji wady serca.
Podczas gdy przetrwały przewód tętniczy występuje tylko u 5,6% donoszonych noworodków z wrodzonymi wadami serca, to jego występowanie u wcześniaków z zespołem zaburzeń
oddychania i po przebytym niedotlenieniu okołoporodowym jest wielokrotnie częstsze, nawet
do 40-60%. Im niższy wiek ciążowy i masa ciała, tym wyższa częstość przetrwałego przewodu
tętniczego. Ponieważ obecność hemodynamicznie istotnego lewo-prawego przepływu krwi
przez przewód tętniczy jest poważną przyczyną zachorowalności i śmiertelności wśród noworodków urodzonych przedwcześnie, konieczne jest szybkie rozpoznanie oraz skuteczne leczenie.
Drożność przewodu tętniczego w czasie życia płodowego jest aktywnie utrzymywana
przez rozkurczowe działanie prostaglandyn PGE2 , E1, I2, które są produkowane w obrębie
samego przewodu, ale także w łożysku i naczyniach pępowinowych.

ZAMKNIĘCIE PRZEWODU TĘTNICZEGO
W badaniach przeprowadzonych metodą barwnej ultrasonografii dopplerowskiej, stwierdzono, że samoistne zamknięcie przewodu tętniczego następuje u 42% donoszonych noworodków
w ciągu 24 godzin, u 90% w czasie 48 godzin, a u wszystkich w czasie 96 godzin po urodzeniu.
Obecnie wiadomo, że zasadniczym czynnikiem zapoczątkowującym i odpowiedzialnym za
zamykanie się przewodu tętniczego po urodzeniu, jest zwiększenie zawartości tlenu we krwi
tętniczej. W regulacji światła przewodu tętniczego istotną rolę odgrywają prostaglandyny.
Prostaglandyna E2 i E1 mają wpływ rozszerzający na przewód tętniczy, a prostaglandyna E1
jest z powodzeniem stosowana u dzieci z siniczymi wadami serca w celu czasowego utrzymania
drożności przewodu, gdy przepływ krwi w tych sytuacjach jest konieczny dla prawidłowego
utlenowania krwi.
U noworodków przedwcześnie urodzonych z zespołem zaburzeń oddychania, przewód tętniczy może ponownie otwierać się po początkowym zamknięciu. Spowodowane jest to uwolnieniem pod wpływem mechanicznej wentylacji, z płuc do krążenia, rozkurczowo działających
prostaglandyn.
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HEMODYNAMIKA I PATOFIZJOLOGIA
Następstwa hemodynamiczne lewo-prawego przepływu krwi przez przetrwały przewód
tętniczy u noworodków, zależą od wielkości i czasu trwania tego przepływu, jego wpływu na
systemowe i płucne krążenie krwi oraz możliwości adaptacyjnych organizmu noworodka.
Wielkość przepływu przez PDA zależy bezpośrednio od średnicy jego światła oraz różnicy ciśnień między krążeniem systemowym i płucnym. Praktycznie dla danej średnicy przewodu
wielkość przecieku lewo-prawego uzależniona jest od zmian oporu i ciśnienia w łożysku płucnym.
Dodatkowy przepływ krwi przez przewód wpływa na wzrost ciśnienia w krążeniu płucnym.
Zwiększony przepływ płucny z powodu lewo-prawego przecieku przez przewód tętniczy powoduje przeciążenie objętościowe lewego serca, powiększenie wymiarów przede wszystkim
lewego przedsionka, a także lewej komory. Mechanizmami kompensacyjnymi są: pobudzenie
układu współczulnego, które powoduje przyspieszenie czynności serca i przerost mięśnia lewej komory serca, który limitowany jest jednak przez niedojrzałość myocardium oraz szybkie
wyczerpywanie się substancji wysokoenergetycznych. To ograniczenie możliwości adaptacyjnych, przy znacznym przeciążeniu, skutkuje szybko rozwijającą się niewydolnością krążenia,
która prowadzi do obrzęku tkanek śródmiąższowych płuc, spadku podatności płuc, obniżenia
aktywności endogennego surfaktantu i nasilenia objawów niewydolności oddechowej.
„Podkradanie” krwi z krążenia systemowego zmniejsza przepływ w aorcie poniżej odejścia
przewodu tętniczego. Zmniejszenie przepływu obejmuje tętnice nerkowe, trzewne, a niekiedy
tętnice przednie mózgu. Towarzyszy temu spadek systemowego ciśnienia krwi. Spadek rozkurczowego przepływu krwi w nerkach, jelitach, OUN powoduje, że częstość występowania
takich powikłań jak martwicze zapalenie jelit, upośledzenie funkcji nerek czy krwawienia dokomorowe i okołokomorowe może być większa. Zamknięcie przewodu tętniczego powoduje przywrócenie prawidłowego przepływu i wzrost systemowego ciśnienia krwi.

OBJAWY KLINICZNE I ROZPOZNANIE KLINICZNE
W czasie pierwszych 3-4 dni życia kliniczna manifestacja nawet znaczącego hemodynamicznie PDA jest rzadka. U wcześniaków z bardzo małą masą ciała dokładność diagnostyczna
poszczególnych objawów klinicznych jest mała. Objawy kliniczne mogą ostatecznie potwierdzić
rozpoznanie, ale zwykle hemodynamicznie istotny PDA jest obecny na kilka dni przedtem,
zanim utwierdzimy się w rozpoznaniu. Pewną pomocą jest łączna analiza wielu powszechnie
opisywanych objawów klinicznych. Rozpoznanie objawowego PDA ustalamy, gdy stwierdzimy
przynajmniej cztery spośród następujących objawów: przyśpieszona czynność serca >165 uderzeń/min, wzmożone uderzenie koniuszkowe, skaczące tętno, charakterystyczny szmer, narastająca kardiomegalia, objawy zastoju w krążeniu płucnym na zdjęciu RTG, zmiany w zapisie
EKG, objawy niewydolności krążenia (co najmniej dwa spośród następujących: galopujący
rytm, obrzęk płuc na zdjęciu RTG, hepatomegalia, epizody bezdechu i bradykardii i wzrost poziomu dwutlenku węgla PaCO2 > 55 mm Hg). Podejrzenie PDA nasuwa również spadek systemowego ciśnienia krwi, zarówno skurczowego, jak i rozkurczowego oraz niemożność odłączePrzetrwały przewód tętniczy
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nia dziecka od respiratora mimo zmniejszenia parametrów sztucznej wentylacji. Rozpoznanie
objawowego PDA na podstawie kryteriów klinicznych lub jego podejrzenie u noworodka z grupy ryzyka jest wskazaniem do wykonania badania echokardiograficznego.

ROZPOZNANIE ECHOKARDIOGRAFICZNE
Pomiary wielkości jam serca – prezentacja M

Metoda pośredniego rozpoznania PDA: obliczenie ilorazu rozkurczowego wymiaru lewego
przedsionka (LA) i średnicy aorty (Ao). Metoda ta opiera się na fakcie, że lewo-prawy przepływ
krwi przez przetrwały przewód tętniczy zwiększa przepływ płucny, następnie powrót żylny i obciążenie lewego przedsionka i lewej komory serca. Obciążenie lewego przedsionka powoduje
zwiększenie jego wymiarów, a w konsekwencji wzrost wartości wskaźnika LA/Ao (średnica
aorty przy takim obciążeniu pozostaje stała).
Bezpośrednie uwidocznienie przetrwałego przewodu tętniczego
– badanie dwuwymiarowe

Przetrwały przewód tętniczy może być w badaniu dwuwymiarowym bezpośrednio uwidoczniony poprzez umiejscowienie głowicy ultrasonograficznej w lewej okolicy przymostkowej.
Bezpośrednie uwidocznienie przewodu tętniczego umożliwia pomiar jego wewnętrznej średnicy i monitorowanie skuteczności leczenia farmakologicznego. Pomiar tej średnicy jest najbardziej istotny dla określenia hemodynamicznego znaczenia PDA. U wcześniaków z bardzo
małą masą PDA o średnicy poniżej 1,5 mm zwykle nie ma znaczenia hemodynamicznego lub
jego znaczenie jest minimalne. Niekiedy jednak obserwuje się narastanie lewo-prawego przecieku i powiększanie średnicy przewodu. Prowadzą do tego zwykle hiperwolemia w następstwie upośledzenia funkcji nerek ze skąpomoczem. PDA o średnicy 1,5 do 2 mm zwiększa
przepływ płucny o ok. 30-60% i wówczas pojawiają się pierwsze objawy kliniczne. W tej sytuacji, jeżeli nie obserwuje się tendencji do samoistnego zamykania się przewodu, konieczne
jest zastosowanie farmakoterapii. Stwierdzenie PDA o średnicy wewnętrznej większej niż
2 mm u wcześniaka z zespołem zaburzeń oddychania zwykle źle rokuje co do jego samoistnego
zamknięcia. W tej sytuacji istnieją wskazania do niezwłocznego rozpoczęcia leczenia.
Ocena przetrwałego przewodu tętniczego przy użyciu barwnej ultrasonografii
dopplerowskiej i bezpośrednia ocena przepływu krwi przez przewód

Kolorowe uwidocznienie przewodu umożliwia zarejestrowanie wielkości i kierunku przepływu oraz ocenę gradientu ciśnień pomiędzy aortą i tętnicą płucną.
W przypadku trudności w bezpośrednim uwidocznieniu przewodu w badaniu dwuwymiarowym, kolorowe odwzorowanie umożliwia pomiar średnicy wewnętrznej przewodu.
Ocena przepływu krwi w pniu płucnym

U noworodków z przetrwałym przewodem tętniczym, przepływ krwi z aorty do tętnicy
płucnej trwa w czasie skurczu i rozkurczu serca tak długo, dopóki ciśnienie w aorcie przewyższa ciśnienie w tętnicy płucnej. W obecności otwartego przewodu tętniczego, obserwuje
się charakterystyczne zaburzenie przepływu krwi w tętnicy płucnej, w postaci turbulencji
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w czasie skurczu, a przede wszystkim w fazie rozkurczowej. Ocena dopplerowska, metodą fali
pulsacyjnej, zaburzonego przepływu w tętnicy płucnej bardzo precyzyjnie określa obecność
otwartego przewodu tętniczego, lecz tylko w ograniczonym zakresie informuje o wielkości
przecieku. Jest to metoda zarówno bardzo czuła, jak i specyficzna.
Ocena przepływu krwi w aorcie zstępującej

W przeciwieństwie do oceny zaburzonego przepływu w tętnicy płucnej, na podstawie której precyzyjnie można rozpoznać otwarty przewód tętniczy, badanie przepływu w aorcie
zstępującej nie daje takich informacji. Badanie to jest jednak obok pomiaru średnicy wewnętrznej przewodu, najbardziej miarodajne co do określenia jego istotności hemodynamicznej.
W przypadku PDA o średnicy < 1,5 mm zwykle nie obserwuje się zmian kształtu fali przepływu. Wówczas określamy PDA jako nieistotny hemodynamicznie. Zanik fazy rozkurczowej
przepływu, jednak bez obecności wstecznego przepływu, wskazuje na obecność istotnego
hemodynamicznie PDA, którego średnica wynosi wtedy ok. 1,5-2 mm. Badanie w obecności
szerokiego (> 2 mm) PDA wykazuje wsteczny przepływ rozkurczowy o charakterystycznym
kształcie. Wsteczny przepływ rozkurczowy obserwowano także w innych naczyniach: ramiennych, podobojczykowych, szyjnych, mózgowych przednich, a nawet udowych. Ten wsteczny
przepływ w aorcie zstępującej i naczyniach mózgowych u wcześniaków predysponuje do takich
powikłań, jak martwicze zapalenie jelit i krwawienia dokomorowe. Normalizacja przepływu
w aorcie w trakcie leczenia farmakologicznego świadczy o zamykaniu się przewodu tętniczego.

LECZENIE PRZETRWAŁEGO PRZEWODU TĘTNICZEGO
Ogólnie przyjętym i akceptowanym leczeniem farmakologicznym PDA jest ibuprofen.
Lek ten jest inhibitorem syntezy prostaglandyn. Leczenie trwa trzy dni, dawka początkowa to
10 mg/kg m.c., następnie 5 i 5 mg/kg w 2. i 3. dobie leczenia. Lek jest przeciwwskazany w następujących stanach: krwawienie do układu nerwowego (krwotok śródczaszkowy), krwawienie
z przewodu pokarmowego, małopłytkowość i inne zaburzenia krzepnięcia, martwicze zapalenie
jelit, istotne zaburzenie funkcj nerek, możliwe zakażenie u noworodka. Podwiązanie chirurgiczne przewodu wykonywane jest w przypadkach, gdy leczenie farmakologiczne jest nieskuteczne lub przeciwskazane.

PODSUMOWANIE
Obecność przetrwałego przewodu tętniczego u wcześniaków powoduje: pogorszenie wydolności oddechowej (spadek podatności płuc, obrzęk tkanek śródmiąższowych, obniżenie
aktywności surfaktantu), przedłużenie sztucznej wentylacji, wzrost częstości dysplazji oskrzelowo-płucnej, martwiczego zapalenia jelit, krwawień dokomorowych, niewydolności nerek,
niewydolności krążenia. PDA jest istotnym czynnikiem ryzyka zgonu tych noworodków.

Przetrwały przewód tętniczy
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Wrodzone
wady serca
Układ sercowo-naczyniowy pojawia się w rozwoju osobniczym bardzo wcześnie – cewa sercowa kształtuje serce od 3. do 8. tygodnia ciąży. Nieprawidłowości tego okresu życia zarodka
mogą doprowadzić do powstania wady strukturalnej serca. Wrodzona wada serca jako problem
kliniczny ujawnia się z częstością od 0,8 do 1 na 1000 urodzeń żywych. Wady wrodzone występują częściej u noworodków urodzonych przedwcześnie oraz u noworodków urodzonych z wadami innych narządów.
Czynnikami sprawczymi, mogącymi zakłócić rozwój serca w tym okresie, są przede wszystkim infekcje wirusowe u matki (różyczka, zapalenie przyusznic, cytomegalowirus, Herpes i Coxackie B), inne choroby (cukrzyca typu I i choroby kolagenowe) oraz leki przez nią przyjmowane (amfetamina, fenytoina, progesteron, estrogen, alkohol). Cukrzyca typu I może zwiększać szansę powstania transpozcji wielkich naczyń tętniczych (Transposition of Great Arteries
– TGA), ubytku w przegrodzie międzykomorowej (Ventricular Septal Defect – VSD), przetrwałego przewodu tętniczego (Patent Ductus Arteriosus – PDA) i kardiomiopatii, toczeń układowy
może być przyczyną wrodzonego bloku serca. Alkoholizm matki może wywołać zespół alkoholowy u noworodka, na który może składać się wada serca pod postacią VSD, ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej (Atrial Septal Defect – ASD) lub tetralogii Fallota (Tetralogy of
Fallot – TOF).
Tabela 1. Wady serca występujące w zespołach genetycznych
Zespół genetyczny
Trisomia 13 (Patau)

Wada serca
PDA, VSD, ASD

Trisomia 18 (Edward)

VSD, PDA, ASD

Trisomia 21 (Down)

CAV, VSD, PDA

Zespół Tunera

koarktacja aorty (Coarctation of Aorta – CoA), PS

Zespół Marfana

nieprawidłowości zastawki aortalnej

Zespół Ellis-van Crevelda

wspólny przedsionek, ASD

Zespół DiGeorge

przerwanie łuku aorty

Zespół Williamsa

nadzastawkowa stenoza aortalna

Powstawanie wad serca może mieć również podłoże genetyczne. Obecność wrodzonej
wady serca u matki zwiększa szansę wady u płodu o 3-4%. Udowodniono również, że urodzenie
dziecka z wadą serca zwiększa prawdopodobieństwo urodzenia kolejnego dziecka z wadą serca
o 2-5%. Po dwóch ciążach, których efektem były dzieci z wadami serca, ta szansa rośnie do
10%. Wady serca towarzyszą również wielu zespołom uwarunkowanym genetycznie, na przy-
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kład 40% dzieci z zespołem Downa ma wadę wrodzoną serca: kanał przedsionkowo-komorowy
(Canalis AV – CAV) lub VSD. Neurofibromatozie może towarzyszyć stenoza zastawki tętnicy
płucnej (Pulmonary Stenosis – PS).

ROZPOZNANIE
Diagnostyka kardiologiczna człowieka współczesnego powinna rozpoczynać się w okresie
płodowym. Struktura opieki perinatalnej przewiduje diagnostykę sonograficzną płodu dla wszystkich ciężarnych. Zgodnie z rekomendacjami Komisji Ekspertów Polskiego Towarzystwa
Ginekologicznego (z 2005 roku) ciężarna z grupy tzw. niskiego ryzyka (zdrowa kobieta przed
35. rokiem życia) powinna mieć wykonane badanie UGS między 18. a 22. tygodniem ciąży,
które obejmuje ocenę położenia i wielkości serca, obrazu „czterech jam” serca oraz miarowość
rytmu. Wykrycie nieprawidłowości w badaniu rutynowym otwiera drogę do bardziej szczegółowych badań echokardiograficznych. Dzięki uzyskanym informacjom można przewidzieć stan
noworodka i zaplanować postępowanie, a przy tym nie występuje efekt opóźnienia działań
klinicznych. To opóźnienie może mieć swe korzenie w często zamazanym obrazie chorego noworodka.
Obraz kliniczny wady serca – znany z kardiologii dzieci starszych – u noworodka może być
znacznie zmieniony lub niepełny ze względu na adaptację, jaką przechodzi układ krążenia
dziecka w pierwszym okresie po urodzeniu.

POURODZENIOWE ZMIANY W UKŁADZIE KRĄŻENIA
Fizjologiczne zmiany adaptacyjne w układzie krążenia noworodka polegają na dopasowywaniu się hemodynamiki do zmieniających się obciążeń. Wraz z pierwszym oddechem rozprężającym płuca oraz zamknięciem naczyń pępowinowych duża ilość krwi krążącej przemieszcza
się do rozszerzającego się łożyska naczyń płucnych. Dopóki ciśnienie krwi w łożysku płucnym
przewyższa ciśnienie w aorcie, przeciek na poziomie przewodu tętniczego jest identyczny
z płodowym (w kierunku aorty), a prawa komora jest nadal bardzo obciążona. Wyrównywanie
ciśnień trwa zwykle około 1 godziny. Gdy ciśnienie w krążeniu płucnym spadnie poniżej systemowego, przeciek w przewodzie tętniczym odwraca się. Ten punkt jest momentem zwrotnym
w pracy serca, gdyż dochodzi do obarczenia ciśnieniowego prawej komory, a komorą systemową staje się komora lewa. Jest ona przez przynajmniej 24 godziny (u zdrowego dziecka) dodatkowo obciążona trzecim obiegiem krwi:
lewa komora6aorta6przewód tętniczy6tętnica płucna6łożysko naczyń płucnych6
6lewy przedsionek6lewa komora
Całkowity rozdział krążenia płucnego i systemowego (zamknięcie przewodu tętniczego)
trwa kilka dni i wiąże się z labilnością ciśnienia tętniczego. Ten okres przemian hemodynamicznych odbywa się na granicy możliwości adaptacyjnych serca. Nawet niewielkie zakłócenie
– jak na przykład wrodzone zapalenie płuc – może istotnie pogorszyć wydolność krążenia.
Nieprawidłowa budowa serca może taką adaptację zaburzyć lub uniemożliwić.
Wrodzone wady serca

87

DIAGNOSTYKA
Postępowanie kliniczne z każdym chorym noworodkiem – zwłaszcza wcześniakiem – musi
obejmować wykluczenie nieprawidłowości strukturalnych serca. Do wad, które ujawniają się
w ciągu pierwszych trzech dni życia, zaliczamy TGA, przerwanie łuku aorty, HLHS, krytyczne
zwężenie zastawki płucnej lub aortalnej. W ciągu pierwszych dwóch tygodni życia pojawiają
się pierwsze objawy atrezji zastawki trójdzielnej, TOF z atrezją płucną, TGA z PS i ciężkiej
CoA.
Do symptomatologii kardiologicznej wczesnego okresu życia zaliczamy przede wszystkim
sinicę, głośny szmer skurczowy (o głośności $ 3/6 wg Levine’a) i cechy niewydolności serca
oraz – rzadziej rozpoznawany – szmer rozkurczowy. Do mniej jednoznacznych diagnostycznie
zaliczamy: cichy szmer skurczowy (< 3/6), zmiany w rentgenogramie serca i naczyń płucnych,
zmiany w EKG, nieprawidłowe ciśnienie krwi tętniczej na kończynach lub różnicę między kończynami górnymi i dolnymi, zmiany osłuchowe II tonu nad tętnicą płucną.
Sinica jest najbardziej jednoznacznym objawem wady serca, choć u noworodka często może mieć inną genezę. Do wykluczenia sinicy podchodzenia płucnego służy test hiperoksyczny.
Sinica podchodzenia sercowego nie ustępuje przy tlenoterapii. Sinica może również łatwo
pojawić się przy oziębieniu ciała oraz po transfuzji krwi. W różnicowaniu należy wziąć pod uwagę choroby płuc i przetrwałe nadciśnienie płucne (test hiperwentylacyjny).
Tabela 2. Test hiperoksyczny
TEST HIPEROKSYCZNY *
Podwyższenie stężenia tlenu do 100% przez 5-10 minut w namiocie tlenowym
lub w wentylacji zastępczej (respirator)
Przy chorobach płuc z przeciekiem P 6 L

poprawa saturacji / ustąpienie sinicy

Przy wadach serca z przeciekiem P 6 L

brak zmian w saturacji / brak ustępowania sinicy

Przy wadach przewodozależnych z
przeciekiem P 6 L

możliwe nasilenie sinicy / spadek saturacji
z powodu przymykania PDA

* – test hiperoksyczny nie może wykluczyć całkowitego nieprawidłowego spływu żył płucnych
(Total Anomalous Pulmonary Venous Drainage – TAPVD)

Sinica związana z wadą serca może występować u noworodka bez jakichkolwiek nieprawidłowych objawów osłuchowych nad sercem. Jest to element odróżniający obraz wad siniczych
u noworodków od dzieci starszych, u których sinicy zawsze towarzyszy patologiczny szmer nad
sercem. Najczęstsze wady powodujące sinicę to TOF, zespół niedorozwoju lewego serca (Hypoplastic Left Heart Syndrome – HLHS), TGA, atrezja tętnicy płucnej lub PS bez towarzyszącego VSD, atrezja trójdzielna, zespół Ebsteina, TAPVD. W kolejnych dniach obserwacji do
obrazu sinicy dołącza się zwykle niewydolność oddechowa, zaburzenia równowagi kwasowozasadowej oraz cechy niewydolności krążenia.
Niewydolność krążenia u noworodków może towarzyszyć większości wad przeciekowych. W pierwszym okresie życia obserwujemy zwykle niedomogę jednocześnie prawej i lewej
komory serca, gdyż hemodynamika obu komór jest ze sobą ściśle powiązana. Jako pierwszy
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wyraz niedomogi serca obserwujemy hepatomegalię. U noworodków donoszonych objawia się
początkowo niechęcią do jedzenia i nadmierną potliwością. Innym wczesnym objawem jest
duszność wyrażająca się przyspieszeniem oddechu, a następnie wysiłkiem oddechowym. Przyspieszenie czynności serca nie jest zjawiskiem typowym, a na pierwszy plan może wysuwać się
hipotensja. Najczęstsze wady powodujące niewydolność krążenia to HLHS, przerwanie łuku
aorty, CoA, odejście obu wielkich tętnic z prawej komory serca (Double Outlet Right Ventricule – DORV), PDA, wspólny pień, VSD. Każda obserwacja sugerująca nieprawidłowość pracy
systemu sercowo-naczyniowego, zwłaszcza poparta złym stanem dziecka, musi kierować nasze
poszukiwania na nieprawidłowości serca.
Szmer skurczowy, jeżeli został wysłuchany, jest istotnym elementem rozpoznania. Głośny szmer ($ 3/6) nad aortą może być wynikiem stenozy zastawki aortalnej, nad tętnica płucną
– stenozy tętnicy płucnej, koarktacji aorty, PDA, ASD, w punkcie Erba – VSD albo niedomykalności zastawki trójdzielnej. Ocena objawów osłuchowych w pierwszej dobie życia musi
uwzględniać obecność charakterystycznego szmeru powstającego w niezamkniętym jeszcze
przewodzie tętniczym, który może szumieć nieprzerwanie przez cały cykl pracy serca lub mieć
charakter jedynie skurczowy (czasem do końca 2. doby życia). Rozdwojenie II tonu serca –
świadczące o prawidłowej obecności dwóch zastawek wielkich tętnic – powinno być wysłuchiwane już od 5. godziny życia, choć przy szybkiej pracy serca jest dość trudne. Utrzymywanie się skurczowego kliku wyrzutu nasuwa podejrzenie poszerzenia wielkich naczyń lub
obecności wspólnego pnia tętniczego.
Z drugiej strony należy pamiętać, że nieobecność nieprawidłowego szmeru nad sercem
nie wyklucza obecności wady strukturalnej. Przy takich wadach jak TGA, CoA, serce jednojamowe, TOF z atrezją płucną, ASD typu II, TAPVD nie stwierdza się szmerów serca.
Tabela 3. Podział wad serca z punktu widzenia obrazu klinicznego
Dominująca sinica ze zmniejszonym
przepływem płucnym

TOF, atrezja zastawki płucnej lub trójdzielnej,
krytyczna stenoza płucna, zespół Ebsteina

Dominująca sinica z normalnym lub
zwiększonym przepływem płucnym

TGA, TAPVD, wspólny pień tętniczy, DORF,
wspólna komora

Dominujące objawy małego rzutu

HLHS, CoA, przerwanie łuku aorty,
krytyczna stenoza aortalna

Zastoinowa niewydolność krążenia
i niewydolność oddechowa

TAPVD, wspólny pień tętniczy, brak zastawki
tętnicy płucnej, powikłana TGA, CAV

Inne elementy diagnostyki: zdjęcie radiologiczne, EKG i ECHO.
Zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej daje szansę jednoczesnej oceny stanu serca
i płuc, co ma duże znaczenie wobec możliwości współistnienia wielu patologii u chorego noworodka. Przy podejrzeniu o wadę serca należy ocenić wielkość serca: przede wszystkim stosunek szerokości cienia serca do wewnętrznej szerokości klatki piersiowej – wskaźnik sercowo-płucny. Wartość tego wskaźnika mniejsza niż 0,5 wskazuje na prawidłową wielkość serca.
Wartość przekraczająca 0,6 świadczy o kardiomegalii. Kształt serca może sugerować wadę
Wrodzone wady serca
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struktury: serce w kształcie buta występuje przy TOF, cień serca i naczyń w kształcie ósemki
sugeruje TAPVD, a serce jajowate z wąską szypułą naczyniową – może powstawać przy TGA.
Istotne informacje mogą również płynąć z rysunku naczyniowego płuc, który może być zmieniony w siniczych wadach serca: jeśli jest on wzmożony (liczne i szerokie rozgałęzienia), możemy myśleć o CoA lub przerwaniu aorty albo o HLHS, TGA, sercu jednokomorowym lub wspólnym pniu tętniczym; jeśli jest zmniejszony (ubogi) – o TOF, zespole Eisenmengera w przebiegu VSD, ArP towarzyszącej innym wadom, niedorozwoju prawego serca.
Badania elektrokardiograficzne mają u noworodka mniejsze znaczenie, co związane
jest z fizjologiczną dominacją prawej komory serca, jednak wielu autorów przyznaje, że brak
fizjologicznej ewolucji w obrazie EKG może być pierwszym objawem wady serca. Wobec
powszechności badania echokardiograficznego zwykle wcześniej można potwierdzić wadę
wrodzoną serca. Badanie echokardiograficzne jest w większości przypadków elementem rozstrzygającym rozpoznanie. W wielu wiodących ośrodkach neonatologicznych badanie echokardiograficzne jest jednym z codziennych elementów diagnostyki, a kardiologiczne przygotowanie neonatologów stanowi – obok diagnostyki prenatalnej – drugi filar opieki kardiologicznej w neonatologii.
W kompleksowej diagnostyce chorego dziecka istotną rolę zajmują również inne badania,
do których zaliczamy: pomiar ciśnienia tętniczego na czterech kończynach (porównanie ciśnień powyżej i poniżej PDA) oraz stałą kontrolę równowagi kwasowo-zasadowej (ocena systemowej hipoksji i metabolicznej kwasicy).

WADY SERCA WYMAGAJĄCE INTERWENCJI W OKRESIE OKOŁOPORODOWYM
Na pierwszy plan w opiece nad noworodkiem wysuwają się wady serca, które nierozpoznane mogą stopniowo pogarszać sytuację krążeniową dziecka, prowadząc do niedomogi krążenia i śmierci. Do wad wymagających szybkiej diagnostyki po urodzeniu zaliczamy przede wszystkim wady przewodozależne, czyli takie, w których zapewnienie połączenia między krążeniem
płucnym i systemowym jest zależne od drożności przewodu tętniczego. Anomalią najlepiej
obrazującą problem rozdzielenia krążenia płucnego od systemowego jest transpozycja wielkich
naczyń tętniczych (TGA). W wadzie tej przy zgodnych połączeniach przedsionkowo-komorowych, połączenia komorowo-tętnicze są odwrócone. Nieutlenowana krew z prawej komory
trafia do aorty i wraca do systemu, utlenowana krew z lewej komory trafia przez tętnice płucna
z powrotem do płuc. Życie dziecka zależy od mieszania się krwi tętniczej i żylnej.
Przydatny w terapii jest podział wad przewodozależnych serca z uwzględnieniem kierunku
przepływu krwi przez PDA:
1) Przepływ przez płuca zależny od PDA (krytyczne zwężenie lub atrezja tętnicy płucnej,
tetralogia Fallota, atrezja zastawki trójdzielnej).
2) Przepływ systemowy zależny od PDA (przerwanie ciągłości łuku aorty, hipoplazja lewego serca, koarktacja aorty, krytyczne zwężenie zastawki aortalnej).
3) Wady z mieszaniem się krwi przez przewód (przełożenie wielkich pni tętniczych, złożone wady serca).
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POSTĘPOWANIE W OKRESIE NOWORODKOWYM
W postępowaniu z noworodkiem podejrzewanym o wadę wrodzoną serca na pierwszy plan
wysuwają się trzy problemy: przywrócenie i utrzymanie stabilności hemodynamicznej, wyrównywanie zaburzeń wynikających z obecności wady serca oraz dążenie do postawienia pełnego
rozpoznania. Równocześnie z działaniami klinicznymi lekarz musi skontaktować się z kardiologiem dziecięcym, odpowiednio przeszkolonym neonatologiem lub przygotować transport
noworodka do ośrodka, który może zapewnić dziecku diagnostykę i opiekę kardiologiczną.
Aby zabezpieczyć dziecko przed hipoksją, a przy tym zapewnić stabilność pracy serca,
należy pamiętać, iż zarówno hiperoksja, jak i hiperwentylacja są niepożądane. Jest to szczególnie istotne podczas stosowania zastępczej wentylacji. Wzrost pO2 może zainicjować zamykanie
PDA, a rozkurcz łożyska naczyniowego płuc może sprzyjać niewydolności lewej komory. Najważniejsze jest wyrównywanie kwasicy metabolicznej przez podaż roztworów dwuwęglanu
sodu i prowadzenie wyważonej terapii oddechowej.
Czasowe utrzymanie drożności przewodu tętniczego jest drugim celem w leczeniu poprzedzającym rozpoznanie wady wrodzonej. Lekiem z wyboru służącym do utrzymania drożności
przewodu tętniczego jest PGE1 (alprostadil) pod handlową nazwą Prostin. Podaje się go
w ciągłej infuzji dożylnej w początkowej dawce 0,03-0,1 :g/kg/min. W miarę poprawy utlenowania krwi dawkę minutową należy zmniejszać do najniższej potrzebnej dla efektu klinicznego.
Zwykle dawka podtrzymująca wynosi 0,01 :g/kg/min. Wyższe dawki nie są bardziej efektywne,
natomiast częściej dają efekty uboczne w postaci bezdechów, gorączki, zaczerwienienia skóry,
bradykardii, drgawek, hipotensji. Jak najwcześniejsze zastosowanie tego leku jest istotne dla
utrzymania stabilności dziecka i nie jest groźne, jeśli dziecko nie ma wady serca lub występuje
u niego wada przewodoniezależna. Jedynie w przypadku TAPVD podanie PGE1 może pogorszyć stan dziecka z powodu nasilenia przekrwienia płuc, ale objawy tej wady rzadko pojawiają
się w pierwszych dobach życia.
Z powodu znaczenia Prostinu w ratowaniu noworodków, powinien on być obecny we wszystkich oddziałach noworodkowych w postaci „ampułki dyżurującej”, którą wykorzystuje się,
gdy rodzi się dziecko z podejrzeniem przewodozależnej wady serca.
Obniżenie ciśnienia tętniczego, cechy małego rzutu, objawy niewydolności krążenia muszą
być leczone zgodnie z przyjętymi zasadami. Często nieuniknione jest zastosowanie leków naczynioruchowych. Amin katecholowych należy unikać jedynie u dzieci z rozpoznaną kardiomiopatią przerostową. Przy pojawieniu się pierwszych cech zastoinowej niewydolności krążenia
niezbędne może okazać się zastosowanie diuretyków, a nawet glikozydów naparstnicy.
W niektórych przypadkach wrodzonej wady przewodozależnej utrzymanie stabilności
pacjenta wymaga dodatkowych procedur inwazyjnych. Ma to miejsce, gdy mieszanie się krwi
tylko na poziomie drożnego przewodu tętniczego (i ewentualnie istniejącego VSD) jest niewystarczające. Zabieg atrioseptostomii balonowej – metoda Rashkinda – jest metodą z wyboru,
przeprowadzaną w pierwszej dobie po rozpoznaniu wady przewodozależnej. Zabieg ten polega
na wprowadzeniu cewnika zakończonego balonem przez żyłę udową do prawego przedsionka
serca. Następnie cewnik przesuwa się przez zastawkę otworu owalnego do lewego przedWrodzone wady serca
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sionka, balon wypełnia środkiem cieniującym i cofając do prawego przedsionka rozrywa zastawkę. Manewr ten powtarza się tak długo, aż uzyska się trwały ubytek w przegrodzie, a prężność tlenu w prawym przedsionku wzrośnie. Zabieg ten wykonuje się zwykle w leczeniu TGA,
atrezji zastawki trójdzielnej oraz defektach tętnicy płucnej. Arterioseptostomię balonową
wykonuje się zwykle razem z cewnikowaniem serca (badaniem angiokardiograficznym), jednak
można ją również wykonać pod kontrolą echokardiografii, jeśli na tym etapie badanie rentgenowskie nie jest konieczne. Przy specjalnych wskazaniach wykonuje się zabieg chirurgicznego
wytworzenia ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej.
Drugim korkiem wieloetapowej korekcji przewodozależnych wad serca dokonywanym
w okresie noworodkowym jest paliatywne zespolenie systemowo-płucne – procedura BlalockTaussig – polegająca na bezpośrednim połączeniu tętnicy płucnej z tętnicą podobojczykową
po tej samej stronie lub pośrednio przez graft, w przypadku niedorozwoju naczyń płucnych.
Procedurę tę wykonuje się w leczeniu TOF, atrezji płucnej i krytycznej PS oraz VSD.

PODSUMOWANIE
Wada wrodzona serca u noworodka może być poważnym problemem diagnostycznym.
Wczesne postawienie podejrzenia wady serca może przyczynić się do odpowiednio wczesnego
wdrożenia właściwego postępowania, a co za tym idzie uchronić dziecko przed rozwojem metabolicznych następstw utrzymującej się hipoksji. Stosowanie ciągłego wlewu Prostinu w przypadkach podejrzenia przewodozależnej wady serca jest postępowaniem z wyboru. Daje poprawę utlenowania krwi i jest bezpieczne również przy braku wady serca.
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Wrodzone
wady rozwojowe
Wrodzone wady rozwojowe nadal stanowią poważny problem społeczny. Około 3% dzieci
rodzi się z co najmniej jedną poważną wadą rozwojową, a u 0,7% noworodków rozpoznaje się
zespół mnogich wad rozwojowych. Ponadto, aż 10-15% zarodków ludzkich obciążonych jest
poważnymi wadami morfologicznymi, które uniemożliwiają im prawidłowy rozwój i większość
z nich ulega poronieniu samoistnemu we wczesnym okresie ciąży lub dochodzi do obumarcia
płodu przed terminem porodu.
Wady wrodzone są przyczyną ponad 1/4 wszystkich zgonów okresu niemowlęcego. Zajmują drugie miejsce po chorobach okresu okołoporodowego wśród przyczyn zgonów noworodkowych, a pierwsze miejsce – wśród przyczyn zgonów w późnej – postneonatalnej umieralności
niemowląt. O ile wzrasta skuteczność zapobiegania i leczenia takich stanów, jak: niedotlenienie okołoporodowe, zespoły zaburzeń oddychania czy zakażenia u noworodków, o tyle w przypadku wielu wad rozwojowych nadal brak jest skutecznych metod ich leczenia.
Wysoki udział wrodzonych wad rozwojowych wśród przyczyn zgonów nie jest jedynym problemem społecznym związanym z wadami. Wiele dzieci obciążonych wadami wrodzonymi wymaga nie tylko specjalistycznego procesu diagnostycznego – niejednokrotnie od pierwszych
dni życia, ale także wieloletniego postępowania terapeutycznego i rehabilitacyjnego, co wiąże
się z olbrzymimi nakładami finansowymi. Dodać należy, że wadom morfologicznym często towarzyszyć może upośledzenie rozwoju umysłowego.
Urodzenie dziecka uszkodzonego, szczególnie ciężko i w sposób nieodwracalny, zmienia
całkowicie funkcjonowanie całej rodziny. Staje się przyczyną głębokiego urazu psychicznego
i osobistej tragedii rodziców.

DEFINICJA WRODZONYCH WAD ROZWOJOWYCH
Przez pojęcie wrodzonej wady rozwojowej rozumie się jakąkolwiek nieprawidłowość
morfologiczną (zarówno zewnętrzną, jak i wewnętrzną), powstającą jeszcze w okresie życia
wewnątrzmacicznego i obecną przy urodzeniu, niezależnie od jej etiologii, patogenezy i momentu rozpoznania. Wrodzona wada rozwojowa jest więc anomalią morfologiczną istniejącą
już w momencie urodzenia, choć nie zawsze w tym okresie jest wykrywana (pojęcie to nie
obejmuje zatem zaburzeń czysto funkcjonalnych, takich jak choroby metaboliczne, z którymi
nie współistnieją wrodzone nieprawidłowości morfologiczne). Określenia: „wrodzony” i „rozwojowy” odnoszące się do wad są często stosowane równolegle lub wymiennie. Należy jednak
pamiętać, że termin: „wrodzony” informuje, iż dana wada jest rozpoznawalna przy urodzeniu
dziecka, nie mówi natomiast nic o etiologii wady. Drugi termin: „rozwojowy” określa, że do
Wrodzone wady rozwojowe
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powstania wady dochodzi w okresie rozwoju organizmu. Obowiązująca klasyfikacja międzynarodowa zaleca stosowanie określenia „wrodzona wada rozwojowa”, ponieważ w tym brzmieniu
wskazuje na powiązania przyczynowe wady z rozwojem organizmu, a jednocześnie ogranicza
czas powstawania wady do okresu prenatalnego. Także terminy: „genetyczny, dziedziczny”
i „wrodzony” są pojęciami często zamiennie stosowanymi. Należy jednak zaznaczyć, że choć
każda wada genetyczna jest wadą wrodzoną, to nie każda wada wrodzona jest wadą genetyczną.
Wada „dziedziczna”, czyli genetycznie uwarunkowana – spowodowana jest nieprawidłowością
w materiale dziedzicznym (w genach lub w chromosomach). Może być dziedziczona po jednym
lub po obojgu rodzicach, lub być efektem zmian, które zaszły w czasie powstawania komórek
rozrodczych albo podczas ich łączenia się w zygotę i w czasie pierwszych podziałów komórkowych. Nie zawsze daje się rozpoznać zaraz po urodzeniu. Wada „wrodzona” – jak już wcześniej
wspomniano, to wada, z którą człowiek przychodzi na świat i niekoniecznie musi być ona spowodowana nieprawidłowością w materiale genetycznym. Wiadomo, że część wad wrodzonych
jest efektem działania szkodliwych czynników środowiskowych w okresie życia płodowego,
zwanych teratogenami (np. infekcje wirusowe, zażywane przez matkę w czasie ciąży leki,
wpływ szkodliwych związków chemicznych czy niedobór witamin).

KLASYFIKACJA WRODZONYCH WAD ROZWOJOWYCH
Istnieją różne kryteria podziału wrodzonych wad rozwojowych.
1) Pod względem etiologicznym wyróżnia się wady spowodowane przez:
• czynniki genetyczne:
–aberracje chromosomowe (np. zespół Downa, zespół Edwardsa, zespół Patau),
–mutacje pojedynczego genu (np. achondroplazja, zespół Robertsa),
• czynniki egzogenne (teratogeny):
–biologiczne (np. wirus różyczki powodujący rozwój embriopatii różyczkowej Gregga),
–chemiczne (np. niektóre leki, alkohol),
–fizyczne (np. promieniowanie jonizujące, wysoka temperatura),
• czynniki mieszane (np. w przypadku rozszczepu wargi/podniebienia, otwartych wad
cewy nerwowej).
Etiologia około 60% wrodzonych wad rozwojowych nadal pozostaje nieznana, jednakże
w powstawaniu aż 85% wad o znanej etiologii czynniki genetyczne odgrywają istotną rolę).
2) Dla celów epidemiologicznych najczęściej wyróżnia się:
• wady mnogie oraz wady izolowane,
• wady duże (upośledzające czynność organizmu) oraz wady drobne (niepowodujące
poważnych następstw,
• wady letalne oraz wady nieograniczające przeżywalności,
• wady występujące rodzinnie oraz wady pojawiające się sporadycznie.
3) Z punktu widzenia patogenezy wrodzone wady rozwojowe można podzielić na:
• malformacje: wynikające z zadziałania czynników wewnętrznych na proces rozwojowy
(np. rozszczep podniebienia, polidaktylia),
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• dysrupcje: wynikające z przerwania lub zakłócenia pierwotnie prawidłowego procesu rozwojowego (np. zespół pasm owodniowych),
• deformacje: wynikające z oddziaływania czynników mechanicznych na proces rozwojowy
(np. zniekształcające ułożenia stóp, jak stopy końsko-szpotawe),
• dysplazje: wynikające z nieprawidłowego różnicowania się komórek w tkanki (np. dysplazje kostne, dysplazje ektodermalne).
W przypadku występowania wad mnogich, czyli współistnienia dwóch lub więcej wad wrodzonych, klasyfikacja syndromologiczna wyróżnia:
• sekwencje: stanowią kaskadę nieprawidłowości, wynikającą z pojedynczego defektu rozwojowego (np. sekwencja Pierre-Robin) lub czynnika mechanicznego (np. sekwencja małowodzia),
• kompleksy: stanowią efekt zakłóconego rozwoju tzw. obszaru rozwojowego lub jego części (np. połowiczy niedorozwój twarzy),
• zespoły: są to liczne wady wrodzone powiązane patogenetycznie (np. zespół Downa, zespół Gregga),
• asocjacje (czyli skojarzenia): stanowią wady mnogie, które występują częściej niż mogłyby występować przypadkowo (np. asocjacja VACTERL),
• efekt „dodawania” drobnych anomalii: stanowi współistnienie drobnych wad dysmorfii
u jednej osoby.

NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE WRODZONE WADY ROZWOJOWE
I CHOROBY GENETYCZNIE UWARUNKOWANE
Zespół Downa

Przyczyną zespołu Downa jest obecność dodatkowego chromosomu 21, tzw. trisomia 21.
Zespół występuje z częstością ok. 1 na 700 żywych urodzeń. Częstość występowania trisomii
21 u zarodków i płodów jest jednak większa – ok. 60% z nich ulega poronieniu samoistnemu,
a kolejnych 20% obumiera przed terminem porodu. Ryzyko urodzenia dziecka z zespołem Downa
zwiększa się z wiekiem matki i jest wyższe od ryzyka populacyjnego po 35. roku życia kobiety.
Cechy kliniczne: Hipotonia mięśniowa, słabo rozwinięty odruch Moro, potylica płaska,
szyja dość szeroka, nadmiar skóry na karku, płaski profil twarzy, charakterystyczny wygląd
twarzy z tendencją do trzymania otwartych ust i wysuwania języka, nos mały, nasada nosa
płaska, hiperteloryzm, skośne ku górze ustawienie szpar powiekowych, obecność tzw. zmarszczki nakątnej (epicanthus – pionowy fałd skóry po obu stronach nosa, zwykle pokrywający
wewnętrzny kąt oka), na tęczówkach plamki Brushfielda, małżowiny uszne małe, niekiedy nisko osadzone, język duży, na dłoniach tzw. bruzda poprzeczna (pojedyncza bruzda zgięciowa
dłoni), stosunkowo krótkie śródręcza i krótkie palce, klinodaktylia V palca, w obrębie stóp
szeroki odstęp palucha od palca drugiego, obecność bruzdy podeszwowej między paluchem
a drugim palcem. Około połowa dzieci z zespołem Downa rodzi się z wrodzoną wadą serca
(wspólny kanał przedsionkowo-komorowy, VSD, ASD, PDA i inne), może także występować
zarośnięcie dwunastnicy, rzadziej przepuklina pępowinowa, zwężenie odźwiernika, zarośnięcie
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odbytu, wady kręgów, brak XII pary żeber, dysplazja stawów biodrowych. Dzieci z zespołem
Downa powinny być objęte opieką endokrynologiczną ze względu na częste występowanie niedoczynności tarczycy. Rozwój psychomotoryczny jest opóźniony, w późniejszym wieku występuje upośledzenie umysłowe o różnym stopniu nasilenia.
Po urodzeniu się dziecka z objawami klinicznymi zespołu Downa należy określić kariotyp
dziecka. W ok. 94% stwierdza się regularną trisomię (kariotyp 47,XX,+21 lub 47,XY,+21), w ok.
2,5% – mozaikowość chromosomową (część komórek posiada nieprawidłowy kariotyp z dodatkowym chromosomem 21, część komórek wykazuje prawidłową liczbę 46 chromosomów),
a w ok. 3,5% stwierdza się tzw. postać translokacyjną trisomii (dodatkowy chromosom 21 jest
przyłączony do innego chromosomu akrocentrycznego, najczęściej 14).
Zespół Edwardsa

Przyczyną zespołu Edwardsa jest obecność dodatkowego chromosomu 18, tzw. trisomia
18. Częstość występowania zespołu Edwardsa ocenia się średnio na 1 na 3000 żywych urodzeń. Wiek matki jest czynnikiem ryzyka. Podobnie jak w zespole Downa, częstość zespołu
u zarodków i płodów jest znacznie wyższa niż u dzieci żywo urodzonych, bowiem 95% zarodków i płodów z tą trisomią ulega poronieniu samoistnemu. Wśród noworodków z zespołem Edwardsa stwierdza się przewagę dziewczynek (3:1).
Cechy kliniczne: Mimo że noworodki z zespołem Edwardsa często rodzą się o czasie,
masa urodzeniowa jest mała. Występują liczne cechy dysmorfii: charakterystyczny kształt
czaszki z uwypukloną potylicą, wąskim wymiarem dwuskroniowym i małą bródką (micrognathia), małżowiny uszne nisko osadzone i zniekształcone, szpary powiekowe krótkie, niekiedy
zmarszczka nakątna, małe usta, wąskie podniebienie, dłonie charakterystycznie zaciśnięte z zachodzeniem palca drugiego na trzeci i piątego na czwarty, często hipoplastyczne płytki paznokciowe, szczególnie palców piątych, poprzeczna bruzda zgięciowa dłoni, może występować syndaktylia, w obrębie stóp paluch ustawiony młoteczkowato, pięta wysunięta, podeszwa łukowato
wygięta (tzw. stopa suszkowata). Klatka piersiowa ma skrócony mostek, hipoplastyczne brodawki sutkowe. Często występują przepukliny: pępkowa lub pachwinowa, dysplazja stawów
biodrowych, mała miednica, u chłopców wnętrostwo. Większość noworodków rodzi się z wadami narządów wewnętrznych: serca (VSD, ASD, PDA, inne) i nerek. Ze względu na wzmożone
napięcie mięśniowe kończyny górne są przyciągnięte do tułowia, a kończyny dolne skrzyżowane.
Noworodki z zespołem Edwardsa cechuje wysoka śmiertelność: ok. 30% dzieci umiera
w pierwszym miesiącu życia, a tylko 10% przeżywa pierwszy rok życia – stwierdza się wówczas
u nich głębokie upośledzenie rozwoju fizycznego i umysłowego.
Zespół Patau

Przyczyną zespołu Patau jest obecność dodatkowego chromosomu 13, tzw. trisomia 13.
Częstość występowania tej trisomii ocenia się na 1 na 5000 żywych urodzeń. Tak jak w zespole
Downa czy zespole Edwardsa, częściej zdarza się u potomstwa starszych matek.
Cechy kliniczne: Noworodki zwykle mają małą masę urodzeniową. Po urodzeniu widoczne są liczne wady rozwojowe i cechy dysmorfii: małogłowie, pochyłe czoło, duże ciemiącz-

96

Podstawy neonatologii

ko, hipoteloryzm wynikający z ukrytej holoprosencefalii, małoocze, w skrajnej postaci bezocze
lub cyklopia, ubytki tęczówki i (lub) naczyniówki, rozszczep wargi i (lub) podniebienia, nieprawidłowo zbudowane małżowiny uszne, ubytki skóry w obrębie owłosionej części głowy (głównie okolicy potyliczno-ciemieniowej), dłonie zaciśnięte w pięści, bruzda poprzeczna, polidaktylia pozaosiowa (tzn. od strony małego palca), hipoplazja paznokci. Wśród wad narządów wewnętrznych najczęściej stwierdza się wady serca (VSD, PDA, ASD), mogą występować wady
nerek (torbielowatość, wodonercze, nerka podkowiasta), u chłopców wnętrostwo, u dziewczynek dwurożna macica. Noworodki mają trudności z ssaniem, obserwuje się drgawki, zaburzenia oddychania z bezdechem włącznie. Zespół wiąże się z ciężkim upośledzeniem rozwoju,
często występuje głuchota. Rokowanie jest złe: 50% dzieci z zespołem Patau umiera w ciągu
pierwszego miesiąca życia, a jedynie 5% przeżywa pierwsze półrocze.
Podobnie jak w zespole Downa, w przypadku podejrzenia zespołu Patau konieczne jest
określenie kariotypu dziecka. Zwykle występuje regularna trisomia 13. chromosomu (ok. 75%
przypadków), w ok. 20% – stwierdza się translokację niezrównoważoną, a w 5% występuje
mozaikowość chromosomowa.
Zespół Turnera

Przyczyną zespołu jest monosomia chromosomu X. Zespół Turnera występuje z częstością
około 1 na 5000 żywo urodzonych dziewczynek. W momencie poczęcia częstość zespołu jest
zdecydowanie większa, ale 99% płodów z tą aberracją chromosomową ulega poronieniu samoistnemu.
Cechy kliniczne: Zespół Turnera u noworodka należy podejrzewać wtedy, gdy po urodzeniu u dziewczynki stwierdza się takie zmiany jak: nadmiar skóry w okolicy karku (w niektórych
przypadkach występuje wręcz płetwistość szyi), szyja krótka, niska tylna linia owłosienia, szeroka klatka piersiowa z szeroko rozstawionymi i hipoplastycznymi brodawkami sutkowymi, obrzęki limfatyczne grzbietowych powierzchni stóp i rąk. W obrębie twarzy mogą występować
cechy dysmorfii: wąskie podniebienie, mała żuchwa, zmarszczka nakątna, nieprawidłowe –
zwykle odstające – małżowiny uszne. Wśród wad narządów wewnętrznych stwierdza się wady
serca (dwupłatkowa zastawka aorty, koarktacja aorty, rzadziej zwężenie zastawki aorty czy
wypadanie płatków zastawki mitralnej), wady nerek (nerka podkowiasta, zdwojenie układu
kielichowo-miedniczkowego).
Najczęściej, bo w ponad 50%, stwierdza się kariotyp 45,X. Rzadziej występuje mozaikowość, izochromosom długich ramion X, chromosom pierścieniowy lub delecja krótkich ramion
jednego z chromosomów X.
Zespół cri du chat (zespół „kociego krzyku”)

Przyczyną zespołu jest aberracja strukturalna uwarunkowana delecją części krótkiego ramienia jednego z chromosomów pary 5. Występuje z częstością 1 na 50 000 żywych urodzeń.
Cechy kliniczne: Charakterystyczna jest mała masa urodzeniowa, hipotonia mięśniowa,
małogłowie, dysmorfia twarzy: hiperteloryzm, obecność zmarszczki nakątnej, skośne ku dołowi
ustawienie szpar powiekowych, zez zbieżny, nisko osadzone, małe i (lub) zniekształcone małWrodzone wady rozwojowe
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żowiny uszne, w obrębie dłoni bruzda poprzeczna. W okresie noworodkowym i niemowlęcym
występuje typowy dla tego zespołu płacz dziecka, przypominający miauczenie kota, wynikający
z wadliwej budowy krtani. Spośród wad rozwojowych wymienić należy: wrodzone wady serca,
wady żeber i kręgosłupa, rozszczep wargi, rozszczep podniebienia, wady nerek, przepuklinę
pachwinową, u chłopców wnętrostwo. Rokowanie co do życia jest dobre, co do rozwoju – poważne, bowiem rozwój motoryczny jest wyraźnie opóźniony, a występujące upośledzenie
umysłowe głębokie.
W 85% przypadków występująca delecja chromosomu 5 powstaje de novo, a kariotypy rodziców są prawidłowe. W pozostałych 15% – delecja u dziecka jest wynikiem odziedziczenia
nieprawidłowego chromosomu 5 po rodzicu–nosicielu translokacji zrównoważonej.
Wady cewy nerwowej (bezmózgowie, rozszczep kręgosłupa)

Są wynikiem zaburzonego zamykania się cewy nerwowej na każdym etapie jej rozwoju
począwszy od 4. tygodnia embriogenezy. W zależności od odcinka, którego dotyczy defekt, dochodzi do powstania: bezmózgowia (40%), przepukliny mózgowej (5%) lub rozszczepu kręgosłupa (55%).
Częstość występowania wad cewy nerwowej jest zróżnicowana w zależności od populacji
i położenia geograficznego, np. w Szkocji częstość ta dochodzi do 3/1000 urodzeń, w Australii
1/1000 urodzeń, w USA 0,56/1000 urodzeń, a w Polsce 0,54/1000 urodzeń.
W bezmózgowiu najczęściej brak jest skóry i sklepienia czaszki, a obnażona tkanka nerwowa ulega degeneracji. Zgon z powodu wady może nastąpić wewnątrzmacicznie lub po urodzeniu dziecka, zwykle jeszcze w okresie noworodkowym i jest nieunikniony.
Przepuklina mózgowa zwykle (w 95%) jest przykryta zdrową skórą. Najczęściej występuje
w okolicy ciemieniowo-potylicznej i w okolicy nasady nosa. Stopień uszkodzenia jest różny
i zależy od tego, jakie struktury mózgu stanowią zawartość worka przepukliny.
Rozszczep kręgosłupa najczęściej dotyczy okolicy lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa. W ok.
80-85% przypadków rozszczep nie jest pokryty skórą (wada otwarta), z reguły z wadą współistnieje wodogłowie, które może rozwinąć się dopiero w kilka dni po urodzeniu. Rodzaj i zakres uszkodzeń zależy w głównej mierze od umiejscowienia wady: im wyższych odcinków kręgosłupa wada dotyczy, tym większe i bardziej różnorodne występują zaburzenia neurologiczne.
Izolowane wady cewy nerwowej najczęściej uwarunkowane są wieloczynnikowo. Jeśli towarzyszą im inne wady rozwojowe, mogą być związane z aberracjami chromosomowymi (np. trisomia 13, trisomia 18, triploidia) lub stanowić część zespołu monogenowego (np. współwystępowanie przepukliny mózgowej, polidaktylii i torbielowatości nerek jest charakterystyczne
dla zespołu Meckela). Należy też pamiętać, że wady cewy nerwowej mogą powstawać w wyniku działania teratogenów (kwas walproinowy, cukrzyca matki, hipertermia u matki).
Czynnikiem zmniejszającym ryzyko urodzenia dziecka z wadą cewy nerwowej jest kwas
foliowy. Dlatego zaleca się, aby kobieta będąca w wieku rozrodczym przyjmowała kwas foliowy
w ilości 0,4 mg/dobę. Natomiast kobieta planująca ciążę – 1 mg/dobę, a w tych rodzinach,
w których urodziło się już dziecko z wadą cewy nerwowej zaleca się dawkę 4 mg/dobę, na minimum trzy miesiące przed planowaną ciążą oraz w pierwszych trzech miesiącach ciąży.
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Rozszczep wargi i rozszczep podniebienia

Rozszczep wargi i (lub) rozszczep podniebienia jest najczęstszą anomalią rozwojową twarzoczaszki. W najlżejszej formie występuje tylko jednostronny częściowy rozszczep wargi (częściej po stronie lewej), w najcięższej – obecny jest obustronny rozszczep wargi i pełny rozszczep podniebienia.
Częstość występowania wady wynosi około 1 na 800 żywych urodzeń (w Polsce, wg Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych częstość ta oceniana jest na około 1 na 600
żywych urodzeń). Jest większa wśród rasy białej niż u Afroamerykanów, występuje częściej
u mężczyzn niż u kobiet, w około 2/3 przypadków dotyczy zarówno wargi, jak i podniebienia.
Rozszczep podniebienia bez rozszczepu wargi jest traktowany jako oddzielne zaburzenie.
W okresie noworodkowym i niemowlęcym wada rozszczepowa jest odpowiedzialna za liczne zaburzenia oddychania, ssania, połykania, a w późniejszym okresie życia za zaburzenia mowy. Leczenie dziecka z rozszczepem wargi i (lub) podniebienia jest wieloletnie i często wielospecjalistyczne (chirurg, pediatra, ortodonta, foniatra i logopeda).
W większości przypadków etiologia wady jest wieloczynnikowa. U ok. 20% noworodków
z rozszczepem występują także inne wady wrodzone (inne wady twarzoczaszki, wady ośrodkowego układu nerwowego, wady oczu, wady szkieletowe czy wady wrodzone serca), stanowiąc
jeden z licznych zespołów jednogenowych czy aberracji chromosomowych (najczęstsza: trisomia 13). Także czynniki teratogenne (hydantoina, kwas retinowy, alkohol) mogą powodować
powstanie rozszczepu wargi i (lub) podniebienia.

PORADNICTWO GENETYCZNE
Fakt urodzenia dziecka, u którego lekarz rozpoznaje wadę wrodzoną, prawie zawsze jest
dla rodziców zaskoczeniem. Pojawiają się wówczas pytania: „Skąd w naszej rodzinie wzięła się
ta wada?”, „Czy ta sama wada może się powtórzyć u kolejnego potomstwa?”, „Czy można było
zapobiec wystąpieniu wady?” i wiele innych. Każda rodzina, w której urodziło się dziecko z wadą wrodzoną lub zespołem wad wrodzonych, staje się automatycznie „rodziną ryzyka genetycznego” i powinna mieć możliwość zasięgnięcia porady genetycznej.
Ważne jest, aby rodziny takie trafiły do poradni genetycznej jeszcze przed kolejną ciążą.
Udzielona porada genetyczna umożliwi rodzicom podejmowanie przyszłych decyzji prokreacyjnych z pełną świadomością, odpowiedzialnością i w zgodzie z uznawanymi celami życiowymi.
Urodzenie dziecka z wadą lub zespołem wad rozwojowych jest najczęstszym powodem
skierowania tego dziecka i jego rodziny do poradni genetycznej. Jest to grupa pacjentów szczególnie ważna, bowiem wśród wad rozwojowych o ustalonej etiologii, aż 85% spowodowanych
jest przez czynniki genetyczne. Ponadto, dla wielu wad rozwojowych opracowana została
diagnostyka prenatalna i w niektórych przypadkach prenatalne rozpoznanie wady wrodzonej
może przyczynić się do uratowania życia dziecka lub zmniejszenia stopnia jego kalectwa.
Podstawowym warunkiem udzielenia prawidłowej porady genetycznej jest właściwe i precyzyjne rozpoznanie choroby genetycznie uwarunkowanej. Poza typowymi sytuacjami (np.
Wrodzone wady rozwojowe

99

często występujące wady rozwojowe) oraz takimi, w których o rozpoznaniu decydują jednoznaczne wyniki badań dodatkowych (np. stwierdzenie aberracji chromosomowej), w większości
pozostałych przypadków jedynie lekarz genetyk dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, by trafnie ustalić rozpoznanie. W sytuacjach, w których postawienie rozpoznania
przyczynowego nie jest możliwe, mimo dostępu do wszelkich możliwych badań dodatkowych,
rodzina nie pozostaje bez uzyskania porady genetycznej, a wielkość ryzyka genetycznego
powtórzenia się choroby u następnych dzieci określa się w przybliżeniu.
Niewłaściwe udzielenie porady genetycznej, niezależnie od tego, czy lekarzem udzielającym porady będzie genetyk kliniczny czy też lekarz innej specjalności, jest zawsze poważnym
błędem w sztuce, mogącym w znaczący sposób zaważyć na dalszych losach rodziny. Konsekwencją niewłaściwej porady może być bowiem urodzenie kolejnego dziecka ciężko uszkodzonego, nierzadko więcej niż jednego lub niepotrzebna rezygnacja rodziców z planów prokreacyjnych z powodu nieuzasadnionych obaw, że ta sama wada lub choroba mogłaby powtórzyć się u przyszłego potomstwa.
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Podstawy chirurgii
noworodków
Diagnostyka prenatalna umożliwia ocenę rozwoju płodu i zagrożeń związanych z występującymi anomaliami oraz ich monitorowanie w czasie ciąży. Ponadto dzięki wczesnemu rozpoznaniu możliwe jest prowadzenie ciąży, porodu i okresu noworodkowego dziecka w ośrodku zapewniającym wysokie standardy opieki perinatalnej i neonatologicznej oraz możliwość leczenia
chirurgicznego noworodka, także z małą urodzeniową masą ciała.

WADY POWODUJĄCE ZABURZENIA ODDYCHANIA
Anomalie wrodzone górnych dróg oddechowych, patologiczne połączenia dróg oddechowych i przewodu pokarmowego, niedorozwój płuc i ograniczenie powierzchni oddechowej płuc
mogą być przyczyną ostrej niewydolności oddechowej bezpośrednio po urodzeniu.
Zarośnięcie nozdrzy tylnych

Przyczyną jest przegroda kostna (90%) lub miękka (10%) nozdrzy tylnych. Może być jednostronna (bezobjawowa) lub obustronna. Ze względu na nosowy tor oddychania noworodków,
obustronna niedrożność nozdrzy powoduje różnie nasiloną niewydolność oddechową, która
zmniejsza się w czasie płaczu.
Rozpoznanie stawia się przy próbie przeprowadzenia cewnika przez nos, popartej próbą
przedmuchania. Rozpoznanie potwierdza tomografia komputerowa.
Leczenie jest operacyjne, do tego czasu konieczne jest zapewnienie oddychania przez
usta, najczęściej przez założenie odpowiedniej rurki ustno-gardłowej. W niektórych przypadkach konieczna jest intubacja noworodka przez usta.
Sekwencja Pierre-Robin

Charakteryzuje się zespołem wad obejmujących niedorozwój żuchwy, podniebienie gotyckie albo rozszczep podniebienia twardego, przemieszczenie języka ku tyłowi i ku górze (powodujące blokowanie gardła i niewydolność oddechową) oraz odpływ wsteczny żołądkowo-przełykowy.
Typowy jest wygląd twarzy i jamy ustnej noworodka. Podczas badania dodatkowo stwierdza się wzmożenie napięcia mięśni dna jamy ustnej i okolicy podbródkowej. Stan kliniczny
noworodka zależy od stopnia niewydolności oddechowej. Jeżeli założenie małej rurki ustnogardłowej i półpionowe ułożenie noworodka nie przynoszą poprawy, konieczna jest intubacja.
Intubacja noworodka z sekwencją Pierre-Robin może sprawiać duże trudności.
Duże problemy związane są także z karmieniem – noworodki te wymagają odpowiednich
specjalnych smoczków albo karmienia przez zgłębnik żołądkowy.
Podstawy chirurgii noworodków

101

W leczeniu stosuje się postępowanie objawowe – odpowiednie techniki układania i karmienia dziecka. Ciężkie postaci sekwencji Pierre-Robin wymagają leczenia operacyjnego.
Archaiczne techniki fiksacji języka i konieczność tracheostomii wyparła obecnie operacyjna
technika uwolnienia mięśni dna jamy ustnej (SRMF).
Wrodzona przetoka tchawiczo-przełykowa

Jest nieprawidłowym, wrodzonym przewodem łączącym przełyk i tchawicę (w części górnej – szyjnej bądź dolnej – piersiowej). W ponad 90% przypadków przetoka dolna współistnieje
z niedrożnością przełyku.
Objawy zależą od wielkości przetoki i obejmują napady krztuszenia się z sinicą i wzdęciami
brzucha, pojawiające się natychmiast po rozpoczęciu pojenia noworodka. Szybko wywołują
stany zapalne płuc i oskrzeli. Typowy jest brak powyższych objawów podczas karmienia przez
zgłębnik żołądkowy.
Rozpoznanie ustala się na podstawie badań radiologicznych z użyciem niebarytowego środka cieniującego, a potwierdza się uwidocznieniem miejsca przetoki w badaniu endoskopowym.
Leczenie operacyjne polega na wycięciu przetoki i zamknięciu ubytku ścian przełyku i tchawicy,
z dostępu szyjnego lub drogą torakotomii.
Wrodzona przepuklina przeponowa

Jest to przemieszczenie narządów jamy brzusznej do klatki piersiowej przez wrodzony
ubytek w przeponie (ryc. 1).

Ryc. 1. Wrodzona przepuklina przeponowa
lewostronna typu Bochdaleka

Defekt wrodzony przepony może być w jej części tylno-bocznej, przedniej, centralnej, jednolub obustronny. Blisko 90% przepuklin jest zlokalizowanych po stronie lewej. Objętość przemieszczonych narządów warunkuje stopień niedorozwoju płuc w okresie życia płodowego i nasilenie niewydolności oddechowej po urodzeniu, co determinuje rokowanie.
Rozpoznanie możliwe jest w trakcie badania USG płodu od 18. tygodnia ciąży. Ze względu
na wysoką śmiertelność, spowodowaną następstwami hipoplazji płuc, prowadzone są badania
nad wypracowaniem technik leczenia chirurgicznego w czasie życia płodowego.
Po urodzeniu, znaczenie rokownicze ma szybkość wystąpienia objawów ostrej niewydolności oddechowej u noworodka – wczesne objawy są wynikiem ciężkiej hipoplazji płuc. Roz-

102

Podstawy neonatologii

poznanie przepukliny przeponowej jako przyczyny niewydolności oddechowej stawiane jest
na podstawie asymetrii szmeru oddechowego z jednoczesnym łódkowatym, zapadniętym brzuchem i przemieszczeniem serca na stronę prawą. Rozpoznanie potwierdza RTG klatki piersiowej.
W przypadku podejrzenia tej wady nie należy wentylować noworodka workiem samorozprężalnym! Obowiązuje natychmiastowa intubacja, odessanie treści z żołądka i stałe odbarczenie przewodu pokarmowego przez sondę żołądkową.
Leczenie objawowej wrodzonej przepukliny przeponowej polega na uzyskaniu stabilnej
wymiany gazowej oraz zwalczaniu nadciśnienia płucnego. Stosuje się wysokospecjalistyczne
techniki wentylacji i terapię wziewną tlenkiem azotu. Po wyrównaniu stanu pacjenta (jeżeli
jest to możliwe) przeprowadza się chirurgiczną korektę wady: odprowadzenie narządów z klatki piersiowej do jamy brzusznej (żołądek, jelito cienkie, jelito grube, śledziona, nerka, wątroba), zamknięcie ubytku przepony (szwy, łata), powiększenie objętości jamy brzusznej dla
przystosowania jej do obecności narządów przemieszczonych z klatki piersiowej. W przebiegu
pooperacyjnym podstawowym problemem są nadal objawy hipoplazji płuc i ciężkiej niewydolności oddechowej z nadciśnieniem płucnym.

WRODZONA NIEDROŻNOŚĆ PRZEWODU POKARMOWEGO
Przyczyną wrodzonej niedrożności jest wada rozwojowa, powodująca przeszkodę zamykającą światło albo ubytek ściany przewodu pokarmowego. Pierwszym objawem może być wielowodzie, stwierdzone w czasie ciąży.
W przypadku znacznego nadmiaru wód płodowych w ciąży obowiązuje wnikliwa diagnostyka przewodu pokarmowego u noworodka.
Leczenie jest operacyjne. Postępowanie pooperacyjne polega na stworzeniu dobrych warunków gojenia zespolenia przewodu pokarmowego. Uzyskuje się to przez włączenie całkowitego odżywiania i nawadniania pozajelitowego oraz odbarczanie bliższego odcinka (nad zespoleniem) za pomocą zgłębnika żołądkowego (częste odsysanie treści żołądkowej). W zależności
od umiejscowienia, niedrożności te klasyfikujemy w sposób opisany poniżej.
Wrodzone zarośnięcie przełyku

Występują różne odmiany wady. Najczęstszą (ok. 86% przypadków wady) jest zarośnięcie
przełyku z przetoką tchawiczo-przełykową jego dolnego odcinka (ryc. 2). Czystą postać zarośnięcia przełyku obrazuje rycina 3.
Objawy: nadmierne ślinienie się, występujące od pierwszych godzin życia oraz krztuszenie
się i sinica przy próbie karmienia czy pojenia. Późne rozpoznanie wady prawie zawsze kończy
się ciężkim, zachłystowym zapaleniem płuc u noworodka.
Badanie drożności przełyku i odbytu jest badaniem przesiewowym i jest wymagane u każdego noworodka jak najwcześniej po urodzeniu. Rozpoznanie łatwo ustalić podczas próby
wprowadzenia zgłębnika do żołądka. Stwierdza się opór na głębokości ok. 10-12 cm od nosa
(u noworodka donoszonego). Na przeglądowym zdjęciu RTG uwidacznia się koniec wprowadzonego zgłębnika, wyznaczający poziom zarośnięcia przełyku, a także, w najczęstszej
postaci wady, powietrze w przewodzie pokarmowym (przetoka tchawiczo-przełykowa dolna).
Podstawy chirurgii noworodków
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Ryc. 2. Zarośnięcie przełyku z przetoką
przełykowo-tchawiczą dolną

Ryc. 3. Zarośnięcie przełyku bez przetok

Przygotowanie przedoperacyjne obejmuje stabilizację stanu ogólnego noworodka, ciągłe
odsysanie wydzieliny z jamy ustnej oraz diagnostykę towarzyszących innych wad wrodzonych.
Leczenie operacyjne ma na celu zespolenie odcinków zarośniętego przełyku oraz (w przypadku współistnienia przetoki), odcięcie przetoki i zeszycie ubytku w ścianie tchawicy. Najczęściej dokonuje się tego z dostępu przez torakotomię prawostronną, pozaopłucnowo.
Wrodzona niedrożność dwunastnicy

Rozróżnia się zarośnięcie dwunastnicy spowodowane wadą jej ściany oraz niedrożność wywołaną przez ucisk z zewnątrz (niedokonany zwrot jelita środkowego, zespół Ladda lub trzustka obrączkowata).
Często wadom dwunastnicy towarzyszą wady wrodzone innych narządów oraz trisomia 21.
chromosomu (w 20% przypadków).
Po urodzeniu objawami niedrożności dwunastnicy są wymioty (w zależności od poziomu
niedrożności treścią jasną lub żółciową) i wzdęcie nadbrzusza. Noworodki oddają smółkę. Rozpoznanie potwierdza przeglądowe zdjęcie jamy brzusznej (ryc. 4), wykonane promieniem poziomym – objaw „podwójnej bańki” (zbiorniki powietrza w żołądku i bliższej części dwunastnicy z poziomami płynów).
Leczenie operacyjne polega na wykonaniu zespolenia omijającego (ze względu na przewody żółciowe i trzustkowe), dwunastniczo-dwunastniczego lub dwunastniczo-czczego. Takim zabiegiem jest wykonanie zespolenia dwunastnicy w kształcie karo. W niedrożności zewnętrznej
dwunastnicy drożność jej przywraca przecięcie pasm otrzewnowych (operacja Ladda).
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Ryc. 4. Obraz RTG „podwójnej bańki”
– zarośnięcie dwunastnicy

Wrodzone zarośnięcie jelit

Są to rzadkie wady wrodzone. Ich charakterystyczną cechą jest duża dysproporcja światła
jelita przed i poniżej miejsca zarośnięcia.
Objawy typowe dla niedrożności przewodu pokarmowego: wymioty, narastające wzdęcie
brzucha, brak smółki, jej skąpa ilość lub oddawanie tylko śluzu dają wskazanie do wykonania
przeglądowego zdjęcia RTG jamy brzusznej promieniem poziomym. Im bardziej dystalnie znajduje się miejsce zamknięcia jelit, tym później po urodzeniu pojawiają się pierwsze objawy kliniczne.
Leczenie operacyjne polega na odtworzeniu ciągłości przewodu pokarmowego przez wykonanie zespolenia jelitowego.
Wrodzone zarośnięcie odbytu i odbytnicy

W wadach tych stwierdza się brak odbytu, typowe są wrodzone bliznowate zniekształcenia
w miejscu brakującego odbytu. W izolowanej niedrożności odbytnicy odbyt może być widoczny.
Rozpoznanie stawia się po wprowadzeniu cewnika do odbytu. Najczęściej wadom odbytu i odbytnicy towarzyszą przetoki zewnętrzne (na kroczu, mosznie lub sromie) lub wewnętrzne (odbytniczo-pęcherzowa, odbytniczo-pochwowa), przez które wydostaje się smółka. Z wadami odbytu współistnieją często inne wady – serca, kręgosłupa i nerek.
Rozpoznanie stawia się na podstawie oglądania, stwierdzając przyczynę niedrożności wrodzonej. Diagnostyka obejmuje ocenę odległości ściany bańki zarośniętej odbytnicy od miejsca
niewykształconego odbytu – zdjęcie RTG w pozycji odwróconej albo badanie kontrastowe
przez przetokę zewnętrzną – fistulografia.
Celem leczenia chirurgicznego jest wytworzenie prawidłowo funkcjonującego odbytu
w obrębie kompleksu mięśniowego dla zapewnienia kontroli trzymania stolca.
Podstawy chirurgii noworodków
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W zależności od zdiagnozowanej postaci wady, przeprowadza się radykalne leczenie operacyjne zaraz po urodzeniu, albo celem umożliwienia oddawania stolca w okresie noworodkowym wykonuje się wyłonienie esicy w powłoki brzucha – odbyt sztuczny, pod którego osłoną
przeprowadza się radykalną, chirurgiczną korekcję wady w wieku 4-6 miesięcy.
Niedrożność smółkowa

Przyczyną tej niedrożności przewodu pokarmowego jest najczęściej mukowiscydoza i zatkanie jelita cienkiego zalegającymi masami nieprawidłowej smółki. Końcowy odcinek jelita
cienkiego i okrężnica są małe (microcolon).
Noworodek wymiotuje i nie oddaje smółki, stwierdza się powiększenie obwodu brzucha,
a palpacyjnie – wypełnienie jamy brzusznej masami plastycznej treści.
Badanie radiologiczne wykazuje obraz typowy dla niedrożności.
Leczenie obejmuje próbę odbarczenia wlewem przeprowadzoną przez doświadczonego
radiologa, w warunkach gotowości zespołu operacyjnego w razie powikłań. Wskazaniem do leczenia operacyjnego są utrzymujące się objawy niedrożności lub powikłania – smółkowe zapalenie otrzewnej. Zabieg operacyjny ma na celu odbarczenie przewodu pokarmowego przez wytworzenie czasowej ileostomii i zapewnienie warunków do oczyszczenia zalegających mas
smółki. Konieczna jest profilaktyka zakażeń dróg oddechowych, a po zakończeniu leczenia chirurgicznego, enzymatyczne wspomaganie trawienia (mukowiscydoza).

WRODZONE WADY POWŁOK BRZUCHA
Wyróżniamy dwie zasadnicze wady ciągłości powłok brzusznych. Wymagają one innego
sposobu prowadzenia porodu, innego postępowania z noworodkiem po urodzeniu oraz odmiennego leczenia operacyjnego.
Przepuklina pępowinowa

Jest przepukliną brzuszną powstającą, gdy w czasie życia płodowego doszło do przemieszczenia trzew na zewnątrz jamy brzusznej w obrębie pępowiny. Elementy pępowiny tworzą
ścianę worka przepuklinowego (ryc. 5).

Ryc. 5. Duża przepuklina pępowinowa
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Zawartość worka (jelito cienkie, jelito grube, wątroba, śledziona) jest widoczna przez jego
ścianę. Średnica wrót przepukliny jest miarą objętości przemieszczonych narządów poza
obszar jamy brzusznej i daje orientacyjnie wskazania podczas decyzji co do sposobu leczenia.
Przepuklinie pępowinowej w 30% przypadków towarzyszą inne wady, co znacznie pogarsza
rokowanie.
Po urodzeniu wskazana jest dekompresja przewodu pokarmowego przez założoną sondę
żołądkową. Nie jest konieczne natychmiastowe leczenie operacyjne. Leczenie może być zachowawcze, jednak zdecydowanie większe korzyści daje leczenie operacyjne, które uzależnione
jest od wielkości przepukliny. Leczenie jest najczęściej długotrwałe.
Małe przepukliny pępowinowe udaje się pierwotnie zaopatrzyć operacyjnie. Średniej wielkości przepukliny wymagają przed zamknięciem wrót rozciągnięcia powłok albo wszycia w ich
wrota łaty i pokrycia skórą. Duże przepukliny, o średnicy pierścienia pępkowego powyżej
5 cm, wymagają zastosowania techniki SILO, z wszyciem w ich wrota worka z tworzywa i zastosowania wyciągu do czasu takiego powiększenia pojemności jamy brzusznej, które pozwoli na
wtórne odtworzenie ciągłości powłok jamy brzusznej po repozycji jelit, co następuje po 1-2
tygodniach.
Wrodzone wytrzewienie

W tej wadzie powłok jamy brzusznej pętle jelit, niekiedy też żołądek, wydostają się na zewnątrz przez wrodzony ubytek powłok brzucha, zlokalizowany w okolicy pępowiny.
Wytrzewione narządy nie mają worka i w czasie życia płodowego wystawione są na drażniące działanie płynu owodniowego.
Konieczne jest zakończenie ciąży drogą cięcia cesarskiego oraz jak najszybsze leczenie
operacyjne. Często dochodzi do niedokrwienia i martwicy jelita. Najlepsze efekty uzyskuje się
po repozycji jelit bezpośrednio po urodzeniu. W tym przypadku konieczne jest jednak rozpoznanie prenatalne oraz współpraca położników, anestezjologów, neonatologów i chirurgów.
Wada ta jest najczęściej izolowana, a rokowanie jest lepsze niż w przepuklinie pępowinowej.
Przygotowanie przedoperacyjne obejmuje jałowe zaopatrzenie wypadniętych jelit i dekompresję przewodu pokarmowego.
Leczenie operacyjne polega na sprawdzeniu drożności przewodu pokarmowego (wrodzone
zarośnięcie, zespół krótkiego jelita) i odprowadzeniu wytrzewionych odcinków przewodu pokarmowego do jamy brzusznej, jednoetapowe lub techniką SILO.

WRODZONE WYNICOWANIE PĘCHERZA MOCZOWEGO
Jest wadą wrodzoną dolnej części przedniej ściany jamy brzusznej, w której nie doszło do
zamknięcia powłok, mięśni prostych brzucha, pęcherza moczowego, cewki moczowej i spojenia łonowego w linii środkowej ciała. Cechą charakterystyczną jest wynicowanie na zewnątrz
ściany pęcherza moczowego przez ubytek w powłokach, widoczna jest żywoczerwona błona
śluzowa pęcherza z ujściami moczowodów. Wadzie tej towarzyszy wierzchniactwo.
Podstawy chirurgii noworodków
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Leczenie operacyjne – pierwotną rekonstrukcję pęcherza moczowego i spojenia łonowego
oraz powłok należy przeprowadzić w pierwszych 48-72 godzinach życia.

INNE PRZYCZYNY KWALIFIKUJĄCE NOWORODKI DO LECZENIA CHIRURGICZNEGO
ZE WSKAZAŃ NAGLĄCYCH
Skręt jądra

Objawy to obrzęk i zaczerwienie oraz bolesność uciskowa połowy moszny. Ze względu na
zagrożenie żywotności gonady, każdy zespół „ostrej moszny” stanowi wskazanie do operacji
ze wskazań naglących.
Uwięźnięta przepuklina pachwinowa

Wymaga różnicowania z wodniakiem jądra, wodniakiem powrózka nasiennego, zapaleniem
węzłów chłonnych.
Martwicze zapalenie jelit (NEC)

Brak poprawy w trakcie leczenia NEC i pogorszenie się stanu noworodka oraz wystąpienie
powikłań są wskazaniami do postępowania operacyjnego.
Guzy wrodzone

Mogą wymagać szybkiego zabiegu operacyjnego z powodu umiejscowienia (np., jeżeli upośledzają drożność dróg oddechowych jak potworniaki okolicy szyjnej) czy ucisku na sąsiednie
narządy (np. na moczowody). Bardzo groźne dla noworodka są duże potworniaki okolicy krzyżowo-guzicznej, w obrębie których może dochodzić do dużego krwawienia z następowym
wstrząsem i zespołem rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego. Do najważniejszych
guzów wrodzonych zaliczamy:
• potworniaki okolicy krzyżowo-ogonowej (rzadziej szyjnej),
• torbiele jajnika,
• naczyniaki jamiste limfatyczne,
• inne, rzadko wymagające szybkiego zabiegu operacyjnego (np. jeden z najczęstszych nowotworów wrodzonych – nephroblastoma (guz Wilmsa)).

WRODZONE UROPATIE ZASTOINOWE
Są to wady charakteryzujące się poszerzeniem dróg moczowych w wyniku przeszkody wrodzonej, utrudniającej wydalanie moczu. Wady te często wykrywane są u płodu w badaniu ultrasonograficznym. W zależności od poziomu przeszkody wyróżniamy:
• wodonercze wrodzone (przeszkoda w miejscu połączenia miedniczkowo-moczowodowego),
• moczowód olbrzymi (przeszkoda w miejscu połączenia moczowodowo-pęcherzowego),
• zastawki cewki tylnej.
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Zastawki cewki tylnej występują wyłącznie u noworodków płci męskiej. Obecność wrodzonych, nieprawidłowych fałdów w odcinku sterczowym cewki moczowej tworzy mechanizm
zastawkowy, utrudniający opróżnianie pęcherza moczowego. Następstwem jest poszerzenie
górnych dróg moczowych, prowadzące do uszkodzenia nerek.
Rozpoznanie prenatalne wymaga potwierdzenia po urodzeniu, wykonuje się diagnostykę
obrazową, czynnościową i endoskopową.
U każdego noworodka płci męskiej należy sprawdzić, czy oddaje mocz pełnym strumieniem. W każdym przypadku prenatalnie rozpoznanej uropatii zaporowej u noworodka płci męskiej obowiązuje założenie cewnika do pęcherza moczowego.
Jeśli przy próbie założenia cewnika napotyka się duży opór, lepiej poczekać z zabiegiem na konsultację chirurgiczną. Najczęściej udaje się założyć cewnik, co umożliwia odprowadzenie moczu.
Leczenie chirurgiczne ma na celu usunięcie przeszkody, przywrócenie czynności dróg moczowych i profilaktykę zakażenia.

WYBRANE WADY WRODZONE OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO
Wodogłowie wrodzone

Jest to postępujące powiększenie komór mózgu spowodowane zaburzeniami krążenia
płynu mózgowo-rdzeniowego. W okresie płodowym dochodzi do stopniowego wzrostu ciśnienia
płynu mózgowo-rdzeniowego, powiększenia przestrzeni płynowych mózgu, obwodu głowy płodu i stopniowego zaniku mózgu. Wada powinna być rozpoznana prenatalnie, ze względu na
możliwe duże trudności podczas porodu.
Najczęstsze przyczyny wodogłowia wrodzonego:
• zakażenia wewnątrzmaciczne (szczególnie wirusowe, z grupy TORCH),
• przepuklina oponowo-rdzeniowa z rozszczepem kręgosłupa (patrz niżej),
• stan po wewnątrzmacicznym krwawieniu wewnątrzczaszkowym,
• wrodzone zwężenie wodociągu mózgu (rzadko),
• zespół Dandy-Walkera,
• wrodzony guz mózgu (rzadko),
• wrodzony zanik mózgu (wodogłowie nieaktywne).
Rozpoznanie znacznego wodogłowia nie nastręcza trudności: duży obwód głowy, olbrzymie, napięte ciemiączka, poszerzenie szwów czaszkowych. Mogą im towarzyszyć objawy wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego, mi.n: bezdechy, bradykardia, wymioty. W części przypadków wodogłowie nie ma charakteru czynnego, a objawy wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego nie występują. Rozpoznanie potwierdza badanie USG.
Leczenie chirurgiczne wodogłowia polega na wytworzeniu odbarczenia komór mózgu
przez założenie drenażu zewnętrznego, tymczasowego obarczenia komorowego (zbiornik Rickhama) lub stałego połączenia komorowo-otrzewnowego. Czas wykonania zabiegu zależy od
przyczyny wodogłowia i od nasilenia objawów ciasnoty wewnątrzczaszkowej. Rodzaj zabiegu
zależy od przyczyny wodogłowia, decydujący jest poziom białka w płynie mózgowo-rdzeniowym
pobranym podczas zabiegu.
Podstawy chirurgii noworodków
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Wada dysraficzna

Pod tym pojęciem rozumie się zespół wad, których punktem wyjścia jest rozszczep kręgosłupa z przepukliną oponowo-rdzeniową, która może być otwarta bądź zamknięta.
Przepuklina oponowo-rdzeniowa otwarta charakteryzuje się obecnością (ryc. 6):
• odsłoniętego, wynicowanego i rozszczepionego rdzenia kręgowego z wyciekiem płynu
mózgowo-rdzeniowego,
• rozszczepu kręgosłupa,
• porażenia kończyn,
• wad i zniekształceń w obrębie narządów ruchu,
• zaburzeń mikcji i defekacji (pęcherz neurogenny, ziejący odbyt),
• wodogłowia (>80% przypadków; wodogłowie zwykle jest wrodzone, często nasila się po
zabiegu operacyjnym).

Ryc. 6. Przepuklina oponowo-rdzeniowa odcinka lędźwiowo-krzyżowego

Małe przepukliny oponowo-rdzeniowe (zwłaszcza zamknięte) mogą nie powodować porażeń kończyn dolnych, zaburzeń mikcji i defekacji i może im nie towarzyszyć wodogłowie. Objawy, które wskazują na niepomyślne rokowanie u noworodka są następujące:
• duża przepuklina otwarta, obejmująca powyżej 4 kręgów,
• wysoka przepuklina odcinka piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa,
• obecność garbu kostnego i (lub) skrzywienia kręgosłupa,
• znaczne wodogłowie wrodzone (obwód głowy 2 cm większy od 90. percentyla).
Stwierdzenie dysrafii u płodu jest wskazaniem do ukończenia ciąży cięciem cesarskim.
Rozpoznanie jest oczywiste. Konieczne jest wykonanie zdjęć RTG kręgosłupa (PA i boczne).
Postępowanie z noworodkiem z wadą dysraficzną opisano w rozdziale Wrodzone wady rozwojowe.
Leczenie operacyjne powinno być przeprowadzone w ciągu pierwszych 24 godzin po urodzeniu. Polega na uwolnieniu tkanki nerwowej, odtworzeniu kanału kręgowego i przywróceniu
ciągłości powłok grzbietu. Przy obecności wodogłowia stosuje się odbarczanie układu komorowego mózgu. Dalsze postępowanie obejmuje kompleksowe leczenie ortopedyczne, urologiczne, rehabilitacyjne.
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Noworodki matek
chorych na cukrzycę (NMC)
W okresie ciąży można wyróżnić dwie grupy ciężarnych chorujących na cukrzycę: pierwsza,
to kobiety chorujące na cukrzycę jeszcze przed ciążą (z cukrzycą przedciążową PGDM – PreGestational Diabetes Mellitus), niejednokrotnie przez wiele lat, drugą stanowią zaś kobiety,
u których po raz pierwszy w trakcie trwania ciąży stwierdza się zaburzenia gospodarki węglowodanowej o różnym nasileniu (z cukrzycą ciążową GDM – Gestational Diabetes Mellitus).
Pierwszy typ zaburzeń dotyczy około 0,1-0,3% ciężarnych, natomiast drugi 2% ciężarnych.
U kobiet z GDM istnieje ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2 w późniejszym okresie życia.
Cukrzyca w ciąży stanowi problem medyczny w odniesieniu do zarówno matki, płodu, jak
i noworodka.
Niewyrównana cukrzyca przed zapłodnieniem, może być przyczyną poronienia, wewnątrzmacicznego obumarcia płodu lub wady rozwojowej.
W grupie noworodków matek chorych na cukrzycę stwierdzono dwu- do pięciokrotnie
częstsze ryzyko występowania wad rozwojowych w porównaniu z populacją ogólną i wynosi
ono od 2,7 do 16,8%. Najczęściej obserwuje się wady serca, układu nerwowego, kostnomięśniowo-stawowego, moczowego oraz przewodu pokarmowego. W badaniach eksperymentalnych przeprowadzonych na zwierzętach i w hodowlach tkankowych udowodniono, że głównym
czynnikiem odpowiedzialnym za zaburzenia organogenezy jest hiperglikemia oraz związana
z nią ketoza. Podwyższone stężenie glukozy powoduje: niedobór kwasu arachidonowego,
spadek stężenia mioinozytolu, wzrost stężenia sorbitolu, nadmiar wolnych rodników tlenowych
oraz niedobory pierwiastków śladowych (cynk, magnez). Występowanie powikłań naczyniowych u matki nie wiąże się z większą liczbą wad u potomstwa. Nie stwierdzono, by któreś ze
spotykanych wad były specyficzne dla cukrzycy, ale np. zespół zanikowy kości krzyżowej
(caudal regression syndrome) występuje 200-600 razy częściej w grupie NMC.
Tabela 1.
Układ

Wada

Sercowo-naczyniowy

VSD, ASD, przełożenie wielkich naczyń, koarktacja aorty, wspólny pień tętniczy,
atrezja tętnicy płucnej

Nerwowy

bezmózgowie, wodogłowie, małogłowie, przepuklina oponowo-rdzeniowa,
rozszczep kręgosłupa

Kostny

hipoplazja kości udowej, zaburzenia rozwoju kręgów, niedorozwój kości ogonowej

Moczowy

agenezja nerek, torbielowatość nerek, podwójny moczowód

Przewód
pokarmowy

zarośnięcie odbytu, zarośnięcie odbytnicy, zarośnięcie dwunastnicy, zespół
niedorozwoju lewej okrężnicy, odwrócenie trzew

Inne

rozszczep wargi i podniebienia, pojedyncza tętnica pępowinowa

Noworodki matek chorych na cukrzycę
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Dobre wyrównanie metaboliczne cukrzycy w okresie przedkoncepcyjnym, w I trymestrze
ciąży oraz przyjmowanie kwasu foliowego redukuje w sposób znaczący częstotliwość wad
rozwojowych u NMC.
U noworodków matek chorych na cukrzycę częściej spotykane są choroby i powikłania
okresu noworodkowego. Należą do nich:
• zaburzenia wzrastania,
• zespół zaburzeń oddychania,
• przejściowe zaburzenia oddychania noworodków,
• niedotlenienie okołoporodowe,
• urazy okołoporodowe,
• zaburzenia metaboliczne: hipoglikemia, hipokalcemia, hipomagnezemia,
• policytemia,
• hiperbilirubinemia,
• kardiomiopatia przerostowa,
• zakażenia,
• wady wrodzone.

ZABURZENIA WZRASTANIA PŁODU
Następstwem matczynej hiperglikemii jest nadmierny wzrost płodu. Noworodki te cechuje
makrosomia (definiowana jako nadmierna masa ciała przekraczająca 4500 g) lub urodzeniowa
masa ciała powyżej 90. percentyla w stosunku do masy należnej wg wieku ciążowego. Makrosomia występuje około 10 razy częściej w ciąży powikłanej cukrzycą w stosunku do ogółu
populacji. Stwierdza się ją u 10-26% noworodków matek chorujących na cukrzycę przed ciążą
oraz u 30-50% noworodków matek z cukrzycą ciążową. W populacji ogólnej częstość występowania makrosomii nie przekracza 8%. Według hipotezy podanej przez Pedersena przyczyną
ww. zmian jest hiperglikemia u matki. W tej sytuacji dochodzi do następowej hiperglikemii
u płodu, co stymuluje trzustkę płodu do wyrzutu insuliny.W następstwie dochodzi do przerostu
wysepek trzustkowych z następowa hiperinsulinemią. Insulina jest hormonem pobudzającym
wzrost płodu.
Klasyczny obraz fetopatii cukrzycowej przedstawia dziecko zbyt duże, z nadmierną ilością
tkanki tłuszczowej podskórnej, o cushingoindalnym wyglądzie, ze zbyt małą głową w stosunku
do klatki piersiowej, z powiększeniem obwodu barków i kończyn, z żywoczerwoną skórą,
obfitym owłosieniem głowy, owłosionymi małżowinami usznymi. Zmianom tym towarzyszy
przerost narządów wewnętrznych (wątroby, trzustki, śledziony, nadnerczy, serca) z wyjątkiem
mózgu, płuc i nerek.
Makrosomia u płodu usposabia do częstszego występowania urazów okołoporodowych,
takich jak: złamanie obojczyka, kości ramieniowej, porażenie splotu barkowego oraz niedotlenienia okołoporodowego, porażenia nerwu przeponowego, rzadko uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Dlatego w przypadku makrosomii płodu wskazane jest wykonywanie
cięcia cesarskiego. U matek z PGDM trwającą wiele lat, z cukrzycą z powikłaniami naczynio-
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wymi, nerkowymi i chorobami serca występuje opóźnienie wzrastania płodu (hipotrofia). Do
hipotrofii płodu dochodzi prawdopodobnie w następstwie przewlekłego niedotlenienia,
niedostatecznej produkcji czynników wzrostu oraz upośledzenia funkcji łożyska.

ZESPÓŁ ZABURZEŃ ODDYCHANIA
Występowaniu tego schorzenia sprzyja opóźnienie dojrzewania płuc płodu w ciąży powikłanej cukrzycą (spowodowane antagonistycznym działaniem insuliny na kortyzol stymulujący
wytwarzanie surfaktantu oraz obniżonym stężeniem prolaktyny we krwi pępowinowej stymulującej wydzielanie nadnerczowych glukokortykosteroidów), wcześniactwo, niedotlenienie
okołoporodowe, poród cięciem cesarskim. Częstość występowanie tego zespołu obniżyła się
do 0,95-14,7% dzięki lepszej kontroli metabolicznej cukrzycy w ciąży, możliwości farmakologicznej stymulacji dojrzewania płuc płodu oraz przedłużeniu ciąży do czasu osiągnięcia przez
płód dojrzałości. Według danych z piśmiennictwa około 20% NMC w 38. tygodniu ciąży nie
osiąga pełnej dojrzałości płuc.

PRZEJŚCIOWE ZABURZENIA ODDYCHANIA NOWORODKÓW
(TTN – Transient Tachypnea of Newborn)
Większa częstość TTN u noworodków matek chorych na cukrzycę spowodowana jest wyższym odsetkiem elektywnych cięć cesarskich oraz opóźnionym wchłanianiem płynu płucnego.
Zaburzenia ustępują zazwyczaj w ciągu 72 godzin po urodzeniu.

NIEDOTLENIENIE OKOŁOPORODOWE
Czynnikami sprzyjającymi występowaniu tego powikłania są: wcześniactwo, makrosomia
płodu, niewyrównane zaburzenia metaboliczne u ciężarnej, zwłaszcza w ostatnich tygodniach
ciąży oraz w trakcie porodu, zmiany naczyniowe w krążeniu łożyskowym i (lub) matczynym
będące wynikiem powikłań cukrzycowych.

HIPOGLIKEMIA
Jest to najczęstsze zaburzenie metaboliczne obserwowane w pierwszych godzinach po urodzeniu. Występuje ono u 25-40% noworodków matek chorujących na cukrzycę. Hipoglikemię
rozpoznaje się, gdy poziom glukozy w surowicy spada poniżej 40 mg/dl. Przyczyną tego stanu
jest hiperinsulinizm płodowy. Z chwilą ustania dopływu glukozy od matki u noworodka dochodzi do hipoglikemii. U około 50% noworodków hipoglikemia przebiega bezobjawowo stąd konieczność częstego oznaczania glikemii. Objawy kliniczne sugerujące hipoglikemię to: zaburzenia termoregulacji, drżenia mięśniowe, bezdechy, drgawki, sinica, obniżenie napięcia mięśniowego, niechęć do ssania, apatia, patologiczny płacz, niewydolność krążenia, zatrzymanie czynności serca.

HIPOKALCEMIA
Hipokalcemia z towarzyszącą jej hipomagnezemią pojawiają się często w drugiej lub trzeciej dobie życia. Częstość występowania hipokalcemii wynosi 8-22%. Hipokalcemia wiąże się
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z przejściową niewydolnością przytarczyc. Niedobór parathormonu jest zależny od wtórnej hipomagnezemii u matki na skutek nadmiernej utraty tego pierwiastka z moczem. Hipokalcemię
rozpoznaje się, gdy stężenie tego pierwiastka w surowicy wynosi <1,8 mmol/l (3,5 mEq/l), a hipomagnezemię, gdy stężenia magnezu w surowicy wynosi <0,6 mmol/l (1,5 mEq/l). Zaburzenia te są często bezobjawowe, mogą przypominać objawy hipoglikemii.

POLICYTEMIA
Przyczyną policytemii jest wzrost stężenia erytropoetyny i następowe pobudzenie erytropoezy. W następstwie występującej hiperglikemii i hiperketonemii u matki dochodzi do
zwiększenia wydzielania insuliny u płodu oraz zwiększenia zużycia tlenu. Zwiększone stężenie
erytropoetyny jest następstwem niedotlenienia tkankowego w następstwie niewyrównanej
cukrzycy. Policytemię rozpoznaje się przy wartościach hematokrytu we krwi pępowinowej lub
krwi żylnej powyżej 0,65. Policytemii może towarzyszyć zwiększona lepkość krwi, skłonność
do zmian zakrzepowych. Objawy kliniczne są wynikiem zaburzeń w przepływie krwi, co prowadzi do niedokrwienia oraz niedotlenienia narządów. Obserwuje się tachykardię, tachypnoe,
wysiłek oddechowy. Objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego takie jak: bezdechy,
drgawki, osłabienie odruchów, śpiączkę. W następstwie policytemii może dochodzić do zmian
zakrzepowych zwłaszcza w żyłach nerkowych oraz do zastoinowej niewydolności krążenia.
Policytemia stwierdzana jest u około 20% noworodków matek chorych na cukrzycę. Leczenie
objawowej policytemii polega na wykonaniu częściowej transfuzji wymiennej osoczem i (lub)
podaniu roztworu soli fizjologicznej lub 5% roztworu albumin.

HIPERBILIRUBINEMIA
Czynnikami sprzyjającymi występowaniu hiperbilirubinemii u noworodków matek z cukrzycą są: wcześniactwo, policytemia, niedotlenienie okołoporodowe oraz zakażenia okołoporodowe. Zaburzenie to spotykane jest u 20-25% noworodków.

KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA
Zmiany przerostowe mięśnia sercowego występują u około 50% noworodków. Natomiast
kardiomiopatia z klinicznymi objawami niewydolności krążenia rozpoznawana jest u 10% dzieci. Przerost może dotyczyć mięśnia prawej lub lewej komory serca. Może dochodzić także do
asymetrycznego przerostu przegrody międzykomorowej od strony lewej komory. W większości
przypadków kardiomiopatii rokowanie jest dobre, gdyż zmiany ustępują bez leczenia w ciągu
kilku miesięcy.

ZAKAŻENIA
Występowaniu zakażeń u noworodków matek z cukrzycą sprzyjają takie czynniki jak: zakażenia w drogach rodnych lub w układzie moczowym u matki, gorszy stan pourodzeniowy wymagający stosowania resuscytacji, cewnikowania naczyń pępowinowych, zakładania wkłuć do-
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żylnych i długiego ich utrzymywania, np. w celu wyrównania glikemii. Najczęściej obserwuje
się odczyny zapalne w miejscu wkłucia, zmiany ropne na skórze, zakażenie układu moczowego,
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie kości.
W tej grupie noworodków stwierdza się także większą częstość występowania martwiczego
zapalenie jelit, któremu sprzyjają takie czynniki jak: niedotlenienie okołoporodowe, zakażenia,
cewnikowanie naczyń pępowinowych.

INNE
U NMC obserwowane są po urodzeniu trudności w karmieniu noworodków. Problem ten
może dotyczyć do 37% noworodków z tej populacji i często jest przyczyną dłuższego pobytu
w szpitalu. Wykazano także, że u NMC występuje zmniejszona gęstość kości związana prawdopodobnie ze zwiększoną resorpcją tkanki kostnej.

PODSUMOWANIE
Cukrzyca jest najczęściej spotykaną chorobą metaboliczną w okresie ciąży. Choruje na nią
około 0,3% kobiet w wieku rozrodczym. W ostatnich latach nastąpiła znaczna poprawa jakości
opieki perinatalnej nad kobietą ciężarną z cukrzycą oraz opieki neonatologicznej. Przyczyniło
się to do znacznego obniżenia odsetka umieralności okołoporodowej noworodków matek chorych na cukrzycę.
Bardzo istotnym problemem pozostają nadal długotrwałe następstwa zaburzeń gospodarki
węglowodanowej matki obserwowane u ich dzieci takie jak otyłość, zaburzenia rozwoju psychoruchowego i intelektualnego, nieprawidłowa tolerancja glukozy, hiperinsulinizm i rozwój
cukrzycy typu 2. w wieku młodzieńczym.
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Krwawienia
śródczaszkowe
Krwawienia śródczaszkowe stanowią częste i poważne w skutkach powikłanie okresu
noworodkowego, dotyczące głównie dzieci urodzonych przedwcześnie, przed 32. tygodniem
ciąży, z urodzeniową masą ciała poniżej 1500 g. Występowanie krwawień u tych dzieci obciąża
prognozowanie co do dalszego ich rozwoju i przeżycia. Pomimo faktu, iż częstość krwawień
około-dokomorowych zmniejszyła się w czasie ostatnich lat, problem ten wciąż pozostaje jednym z podstawowych zagadnień intensywnej terapii okresu noworodkowego.

EPIDEMIOLOGIA
Występowanie krwawień śródczaszkowych jest zmienne i zależy, przede wszystkim, od
takich czynników, jak dojrzałość noworodków i urodzeniowa masa ciała. Konsekwencją olbrzymiego postępu, jaki dokonał się w ostatniej dekadzie w dziedzinie intensywnej terapii noworodka, jest zwiększająca się przeżywalność w grupie dzieci z małą i bardzo małą masą ciała,
co niesie ze sobą ryzyko nasilenia występowania krwawień śródczaszkowych. Częstość incydentów krwawień śródczaszkowych wykazuje jednak wyraźny trend spadkowy, co tłumaczyć
można poprawą opieki pre- i postnatalnej.

PODZIAŁ
Krwawienia śródczaszkowe podzielić można, według miejsca ich występowania, na:
1) krwawienia zewnątrzmózgowe
• nad- i podtwardówkowe,
• podpajęczynówkowe,
2) krwawienia śródmózgowe
• około-dokomorowe,
• do miąższu mózgu.
Powyższy podział ma istotne znaczenie, ponieważ istnieją zasadnicze różnice w patogenezie, diagnostyce i sposobie leczenia poszczególnych krwawień.
Krwawienia nadtwardówkowe (najrzadsze) spowodowane są złamaniem kości czaszki
i przerwaniem tętnicy oponowej środkowej. Wymagają szybkiej interwencji chirurgicznej.
Krwawienia podtwardówkowe spotyka się rzadko w okresie noworodkowym najczęściej wskutek urazu okołoporodowego bądź zaburzeń hemostazy. Diagnostyka opiera się na
badaniach obrazowych, wśród których bardziej przydatna wydaje się tomografia komputerowa
o szerszym spektrum oceny w porównaniu z ultrasonografią przezciemiączkową.
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Krwawienia podpajęczynówkowe występują stosunkowo często u noworodków, zwłaszcza u wcześniaków. Mają zazwyczaj łagodny przebieg kliniczny. Ultrasonografia przezciemiączkowa jest mało przydatna, pomocna natomiast jest analiza płynu mózgowo-rdzeniowego.
Krwawienia około-dokomorowe dotyczą w przeważającej większości wcześniaków
urodzonych poniżej 32. tygodnia ciąży i z masą ciała poniżej 1500 g.
Pozostałe czynniki ryzyka to wszystkie inne sytuacje prowadzące do zaburzenia homeostazy płodu i noworodka, takie jak: stan przedrzucawkowy ciężarnej, hipotrofia wewnątrzmaciczna, traumatyczny poród, hipoksemia, hiper- i hipokapnia, hipowolemia, hipotermia,
agresywna wentylacja mechaniczna, zaburzenia hemostazy w przebiegu np. posocznicy, przewodnienie, odma opłucnowa, szybka podaż hiperosmolalnych płynów dożylnych.

PATOGENEZA KRWAWIEŃ OKOŁO-DOKOMOROWYCH
Od 80 do 90% krwawień około-dokomorowych wcześniaków bierze początek w strefie rozrodczej (matrix). Strefa rozrodcza jest miejscem proliferacji komórek nerwowych w płodowym
okresie rozwoju OUN, zlokalizowanym wzdłuż dolnego sklepienia komór bocznych, tuż pod
ich wyściółką, a ponad jądrem ogoniastym. Jest to obszar charakteryzujący się szczególną
aktywnością proliferacyjną komórek oraz bogatym unaczynieniem sieci naczyń włosowatych.
Obfita sieć naczyń krwionośnych predysponuje do krwawienia w tej okolicy w przebiegu
zaburzeń hemodynamicznych o różnym podłożu. Podkreśla się fakt współistnienia wielu
czynników etiologicznych, które dzieli się na:
1) Czynniki wewnątrznaczyniowe, do których zaliczamy czynniki determinujace wahania ciśnienia systemowego krwi oraz związane z tym wahania przepływu mózgowego
krwi. Najważniejszym z nich jest wcześniactwo, które predysponuje do zaburzeń krążenia mózgowego z powodu braku lub upośledzenia autoregulacji, stabilizującej mózgowy przepływ krwi. Inne czynniki, to wymieniana wcześniej hipoksja, hipowolemia,
hipotermia, kwasica, hiperkapnia, agresywna mechaniczna wentylacja powikłana odmą
opłucnową, drgawki oraz zaburzenia koaguologiczne występujące pierwotnie (np. trombocytopenia) lub w przebiegu posocznicy.
2) Czynniki naczyniowe, będące konsekwencją szczególnej budowy histologicznej łoża kapilarnego matrix.
3) Czynniki zewnątrznaczyniowe, związane z wiotkością utkania podścieliska kapilar matrix oraz szczególną aktywnością fibrynolityczną tej okolicy.

PRZEBIEG KRWAWIENIA OKOŁO-DOKOMOROWEGO
W niewielkim krwawieniu do strefy rozrodczej powstaje pojedyncze ognisko krwawienia
podwyściółkowego. W krwawieniu masywniejszym dochodzi do przerwania wyściółki dolnego
sklepienia komory bocznej i wynaczynienia krwi do światła komory bocznej i (lub) do istoty
białej okołokomorowej.
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DIAGNOSTYKA KRWAWIEŃ OKOŁO-DOKOMOROWYCH
Rozpoznanie krwawienia opiera się na objawach klinicznych, które zależne są od nasilenia
krwawienia i nie zawsze są jednoznacznie prezentowane oraz na badaniach obrazowych. Metodą z wyboru jest obecnie ultrasonografia przezciemiączkowa, wykorzystująca naturalne okno
diagnostyczne, jakim jest dla fal ultradźwiękowych niezarośnięte ciemię noworodka. Jest to
badanie wykonywane przy łóżku pacjenta, nieinwazyjne, proste, powtarzalne i tanie. Inne,
mniej dostępne oraz inwazyjne badania obrazowe, jak tomografia komputerowa czy rezonans
magnetyczny mają charakter pomocniczy i są badaniami drugiego rzutu.

KLASYFIKACJA ROZLEGŁOŚCI KRWAWIEŃ OKOŁO-DOKOMOROWYCH
Istnieje kilka systemów klasyfikacji krwawień, opierających się na różnorodnych kryteriach. Podstawą jest obecnie powszechnie stosowana czterostopniowa skala wg Papile, opierająca się na cechach ultrasonograficznych krwawienia, pozwalająca na ocenę rozległości oraz
ewolucji krwawienia. Opis przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Klasyfikacja krwawień około-dokomorowych (wg Papile)
Stopień krwawienia

Rodzaj zmian

I stopień

krwawienie do strefy rozrodczej in situ

II stopień

krwawienie dokomorowe wypełniające 10 do 50%
objętości światła komory bocznej, bez jej poszerzenia

III stopień

krwawienie wypełniające ponad 50% światła komory
bocznej, zwykle masywne z poszerzeniem komory

IV stopień

każde krwawienie śródmiąższowe

EWOLUCJA KRWAWIEŃ OKOŁO-DOKOMOROWYCH
Krwawienia o niewielkim stopniu nasilenia I i II stopnia cechują się nieznacznymi powikłaniami i znikomą śmiertelnością.
W każdym przypadku krwawienia obowiązuje zasada systematycznej kontroli ultrasonograficznej ewolucji krwawienia w celu wczesnego zdiagnozowania wodogłowia pokrwotocznego.
Krwawienie I stopnia (ryc. 1) jest to izolowane krwawienie podwyściółkowe, które ulega
najczęściej stopniowej, spontanicznej regresji z następowym wytworzeniem torbieli podwyściółkowej. Torbiele te zanikają między 1. a 2. miesiącem życia. Krwawienie I stopnia przebiega
zazwyczaj bez poszerzenia komór.
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Ryc. 1. Ultrasonogram mózgowia. Przekrój w
płaszczyźnie strzałkowej bocznej, strona prawa.
Widoczna komora boczna mózgu z hiperechogenicznym, rozdętym splotem naczyniówkowym.
Obraz krwawienia IE

Ryc. 2. Przekrój w płaszczyźnie strzałkowej
bocznej po stronie prawej. W świetle nieco poszerzonej komory bocznej widoczne ognisko krwotoczne. Hiperechogeniczna strefa podwyściółkowa
z cechami krwawienia. Obraz krwawienia IIE

Ryc. 3. Przekrój w płaszczyźnie strzałkowej.
Widoczna poszerzona komora boczna,
zwłaszcza w obrębie rogu tylnego,
w przebiegu krwawienia IIIE

Ryc. 4. Przekrój w płaszczyźnie czołowej pośrodkowej. Po stronie prawej widoczne masywne
krwawienie około-dokomorowe IVE, wypełniające
zarówno światło komory bocznej lewej, jak
i miąższ mózgu wokół rogu czołowego komory.
Po stronie prawej znacznie poszerzona komora
boczna

W krwawieniu II stopnia (ryc. 2) w świetle komór bocznych obserwuje się stopniową retrakcję skrzeplin, przebiegajacą z częściową ich resorpcją. Prawie zawsze obserwuje się nieznaczne poszerzenie światła komór bocznych. Wyjątkowo (!) dochodzi do powstania wodogłowia pokrwotocznego. Poszerzenie utrzymuje się zazwyczaj do 4-6 tygodni.
W krwawieniu III stopnia (ryc. 3) ewolucja krwawienia dokonuje się bardzo szybko, początek poszerzania się komór następuje bardzo wcześnie i widoczny jest już w pierwszych godzinach po dokonanym krwawieniu. Tempo narastania jest szybsze, gdy dochodzi do niedrożności w krążeniu płynu mózgowo-rdzeniowego przez obturację migrującą skrzepliną. W zależności
od poziomu niedrożności poszerza się komora III i IV. Jeżeli nie dochodzi do całkowitego zablokowania przepływu, obserwuje się zahamowanie poszerzania się komór w momencie zakończenia
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retrakcji skrzeplin z następowym powolnym zmniejszaniem się światła komór w 3-4 tygodni po
dokonanym krwawieniu (około 1/2 przypadków). Zejściem krwawienia III stopnia może więc być
wodogłowie pokrwotoczne (rzadziej), które jest procesem dynamicznym, w odróżnieniu od stabilnego, niepostępującego poszerzenia komór, zwanego wentrikulomegalią (częściej).
Krwawienie IV stopnia (ryc. 4) jest obciążone złym rokowaniem co do przeżycia i rozwoju.
W wyniku ewolucji zmian pokrwotocznych w ciągu kilku tygodni powstają jamy porencefaliczne
w centrum krwawienia śródmiąższowego, które z czasem mogą zlać się ze światłem komór,
poszerzając je i zniekształcając. W przebiegu późnej ewolucji, jamy porencefaliczne stopniowo
zapadają się, dając obraz atrofii mózgu z poszerzonymi komorami.

WODOGŁOWIE POKRWOTOCZNE JAKO POWIKŁANIE CIĘŻKIEGO KRWAWIENIA III
ORAZ IV STOPNIA

U podłoża najpoważniejszego powikłania krwawienia około-dokomorowego, jakim jest wodogłowie pokrwotoczne, leżą zaburzenia w krążeniu płynu mózgowo-rdzeniowego, spowodowane obturacją migrującymi skrzeplinami oraz zmianami w pogrubiałej wyściółce komór.

Ryc. 5. Przekrój w płaszczyźnie czołowej. Obraz
wodogłowia pokrwotocznego. Widoczna asymetria
komór bocznych. W świetle komory lewej
skrzeplina w fazie organizacji

Ryc. 6. Przekrój w płaszczyźnie czołowej.
Obraz skrajnej postaci leukomalacji okołokomorowej w przebiegu encefalopatii niedokrwiennoniedotlenieniowej. Widoczne olbrzymie jamy
porencefaliczne

Wodogłowie pokrwotoczne (ryc. 5) jest procesem dynamicznym, wymaga więc częstych
kontroli ultrasonograficznych w celu oceny ewolucji zmian i określenia potrzeb interwencji
neurochirurgicznej.
W celu odbarczenia wodogłowia przebiegającego z nadciśnieniem w OUN, stosuje się nakłucia lędźwiowe, powtarzane pod kontrolą USG z odpowiednią częstotliwością, przy założeniu
prawidłowej komunikacji pomiędzy komorami mózgu a kanałem kręgowym. W przypadku braku drożności lub przy wymaganej dużej częstotliwości nakłuć, leczeniem z wyboru jest założenie zastawki komorowo-otrzewnowej. W niesprzyjających warunkach (np. zakażenie OUN)
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zabieg ten jest czasowo odraczany i wymagane jest wówczas bezpośrednie nakłuwanie komór
bocznych mózgu poprzez komorę Rickhama.

LEUKOMALACJA OKOŁOKOMOROWA
Jest to martwica istoty białej mózgu, zlokalizowana w sąsiedztwie komór bocznych, będąca
wyrazem zmian niedotlenieniowo-niedokrwiennych. Leukomalacja pojawia się najczęściej u noworodków, które przebyły epizody niedokrwienia i wtórnego niedotlenienia mózgu na skutek
zaburzeń krążenia mózgowego krwi, w postaci hipoperfuzji mózgu, w przebiegu różnych sytuacji klinicznych. Leukomalacja (ryc. 6) występuje również, lecz nie tylko, w ścisłym związku
z krwawieniem około-dokomorowym, umiejscowiając się w bezpośrednim sąsiedztwie śródmiąższowych zmian pokrwotocznych w przebiegu krwawienia IV stopnia. Według najnowszego
stanu wiedzy, oprócz hipotensji, do czynników ryzyka leukomalacji okołokomorowej zalicza
się również toksyczny wpływ żelaza, którego źródło znajduje się w wynaczynionej, zhemolizowanej krwi, pochodzącej z ognisk krwotocznych w przebiegu krwawienia około-dokomorowego.

LECZENIE KRWAWIEŃ OKOŁO-DOKOMOROWYCH
Nie są znane skuteczne sposoby odwrócenia procesu krwawienia. Poprzez poprawę
poziomu opieki perinatalnej oraz podnoszenie kwalifikacji dotyczących intensywnej terapii
noworodków, szczególnie wcześniaków z małą masą ciała, można działać prewencyjnie,
zapobiegając zaburzeniom homeostazy organizmu i następowym krwawieniom do OUN.
W przypadku dokonanego krwawienia, należy precyzyjnie opracować plan postępowania
w codziennej praktyce klinicznej (ukierunkowane badanie fizykalne, regularne pomiary obwodu głowy, badania ultrasonograficzne powtarzane z odpowiednio ustaloną częstotliwością, co
najmniej raz na tydzień).

Krwawienia śródczaszkowe
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Encefalopatia
niedotlenieniowo-niedokrwienna
Encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna (ENN) jest stosunkowo rzadką (kilka przypadków na 1000 urodzeń), ale bardzo istotną patologią okresu noworodkowego. Jest ona
główną przyczyną umieralności poporodowej oraz zachorowalności na różnorodne schorzenia
neurologiczne (w tym porażenie mózgowe).
Rozległość i umiejscowienie zmian patologicznych w mózgowiu w następstwie przebytego
niedotlenienia oraz niedokrwienia są zmienne i zależą bezpośrednio od stopnia dojrzałości
OUN, co związane jest z odrębną patofizjologią krążenia mózgowego wcześniaków w porównaniu z noworodkami donoszonymi.

ETIOLOGIA
U noworodków ENN może być spowodowana czynnikami prenatalnymi – 20% przypadków
(przewlekłe niedotlenienie płodu w przebiegu np. nadciśnienia tętniczego krwi u matki lub
ostre niedotlenienie wskutek np. przedwczesnego oddzielenia łożyska, zatrzymania krążenia
u matki), czynnikami śródporodowymi – 35% przypadków (np. poród urazowy, pęknięcie macicy, krwotok) oraz poporodowymi. Czynniki poporodowe stanowią wg niektórych autorów ok.
10% przypadków i obejmują cały szereg patologii okresu noworodkowego, prowadzącej do zaburzeń krążenia mózgowego krwi i związanego z tym niedostatecznego utlenowania OUN
(wstrząs o różnorodnej etiologii np. septyczny, krwotoczny czy niewydolność oddechowa z następową hipoksemią i hiperkapnią).

PATOGENEZA
U podstawy zjawiska encefalopatii niedotlenieniowo-niedokrwiennej leżą różne formy uszkodzenia neuronów mózgowia wskutek niedoboru tlenu i innych substratów. Deficyt tlenowy
może mieć swoje źródło w hipoksemii, definiowanej jako obniżona zawartość tlenu we krwi,
jak również może być spowodowany niedokrwieniem, czyli zmniejszeniem perfuzji krwi
w określonym obszarze tkanek. Te dwa zjawiska występować mogą jednoczasowo, lecz najczęściej są wynikiem odpowiedniej sekwencji wydarzeń, czyli wraz z niedokrwieniem danego obszaru postępuje tam proces niedotlenienia. W przypadku pierwotnie występującego niedotlenienia dochodzi w początkowym etapie do redystrybucji przepływu krwi (tzw. centralizacja
krążenia) w celu utrzymania prawidłowego ukrwienia mózgu, jak i innych, ważnych życiowo
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narządów. Według niektórych autorów, w warunkach ostrego niedotlenienia, w wyniku hipoksji
i hiperkapni, przepływ mózgowy płodu i noworodka wzrasta od 50 do 500%. W warunkach
nasilonego i przedłużającego się niedotlenienia, początkowe mechanizmy kompensacyjne
zawodzą, doprowadzając do przerwania procesu autoregulacji przepływu mózgowego krwi.
Przepływ ten ostatecznie obniża się, jako konsekwencja niewydolności niedotlenionego mięśnia sercowego. Utrata autoeregulacji przepływu krwi przez mózg powoduje, że ciśnienie krwi
w naczyniach mózgowych wiernie odzwierciedla ciśnienie systemowe krwi, dając tym samym
przepływ biernie wymuszony. Dochodzi zatem w krytycznych regionach mózgowia do miejscowej martwicy niedokrwiennej z różnymi następstwami anatomo-patofizjologicznymi.
Zmiany patologiczne w przebiegu ENN są różne i zależą przede wszystkim od stopnia dojrzałości OUN. U wcześniaków obserwuje się najczęściej zmiany w okolicy strefy rozrodczej,
manifestujące się krwawieniami około-dokomorowymi oraz leukomalacją okołokomorową.
U noworodków donoszonych zmiany lokalizują się głównie w korze mózgowej, w okolicach
podkorowych przystrzałkowo oraz w jądrach podstawy mózgu.
Wyróżnia się opisane poniżej typy histopatologiczne ENN.
Selektywna martwica neuronów

Jest to najczęściej spotykana zmiana w przebiegu ENN. U noworodków donoszonych
martwica dotyczy neuronów zwojów podstawy mózgu, wzgórza, głębokich warstw kory, komórek Purkinjego, jak również jąder nerwów czaszkowych i komórek rogów przednich rdzenia
kręgowego. U wcześniaków natomiast zmiany martwicze lokalizują się w hipokampie i móżdżku. Pod względem klinicznym noworodki z tym schorzeniem charakteryzują się początkowo
hipotonią mięśniową, która następnie ustępuje miejsca spastyczności w obrębie mięśni kończyn i tułowia. Dzieci te mają zwykle zaburzenia funkcji opuszki rdzenia przedłużonego, co
objawia się trudnościami w koordynacji ssania, połykania i oddychania. W dalszym przebiegu
obserwuje się u tych dzieci opóźnienie rozwoju psychoruchowego.
Martwica kory mózgowej w okolicy przystrzałkowej

Zmiany martwicze dotyczą kory mózgowej i podkorowej istoty białej, szczególnie w okolicy
ciemieniowo-potylicznej. Zmiany te są zwykle symetryczne i dotyczą obu półkul. Ogniska niedokrwienne spotyka się w obszarze granicznym ukrwienia tętnic mózgowych: przedniej,
środkowej i tylnej. U chorych dzieci stwierdza się osłabienie mięśniowe, przeważnie w obrębie
kończyn górnych oraz specyficzne zaburzenia motoryki języka i zdolności widzenia przestrzennego.
Płatowe ogniska niedokrwienia

Ogniska niedokrwienne spotyka się w obszarze kory mózgowej, zaopatrywanym przez
jedno naczynie, najczęściej przez tętnicę środkową mózgu. Zmiany w tym schorzeniu są prawie zawsze jednostronne. Klinicznie charakteryzują się występowaniem niedowładów połowiczych (w 50% martwica płatowa jest jednostronna), uwidoczniających się zwykle w 4-5.
miesiącu życia dziecka.
Encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna
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Stan marmurkowaty

Jest najrzadziej występującym rodzajem zmian i może przebiegać bezobjawowo przez miesiące, a nawet lata po urodzeniu. Uszkodzeniu ulegają najczęściej jądra podstawy mózgu,
szczególnie jądro ogoniaste i skorupa, a także wzgórze. W obszarze martwicy dochodzi do nadmiernej mielinizacji, która podczas badania autopsyjnego przypomina marmur i stąd nazwa
– stan marmurkowaty. Dzieci z tym rodzajem uszkodzenia są najczęściej wiotkie. W okresie
noworodkowym obserwuje się u nich trudności w karmieniu. Następstwa odległe, to dystoniczne zaburzenia ruchów, które ujawniają się późno, niekiedy po 14. roku życia.
Leukomalacja okołokomorowa

Charakteryzuje się martwicą istoty białej wokół komór bocznych mózgu. Zmiany te są
najczęściej obserwowane u wcześniaków. Wśród objawów klinicznych dominują zaburzenia
spastyczne, szczególnie w obrębie kończyn dolnych (porażenie mózgowe, zwane porażeniem
obustronnym kurczowym). Często obserwuje się także zaburzenia widzenia.
Biochemiczne aspekty patogenezy ENN

Niedotlenieniowo-niedokrwienne uszkodzenie mózgu jest wynikiem złożonej kaskady procesów biochemicznych. Ze względu na deficyt tlenowy w przebiegu hipoksji, podstawowy tor metaboliczny, jakim jest glikoliza tlenowa, skompensowany zostaje przemianą alternatywną – glikolizą beztlenową. Jest ona mniej efektywna, przez co powstaje w mitochondriach mniej cząsteczek ATP, zużywanych w większości przez komórkowe pompy jonowe. Mniejszy dowóz ATP
ogranicza tempo transportu sodu na zewnątrz komórki, co powoduje napływ wolnej wody do
jej wnętrza z następowym cytotoksycznym obrzękiem komórki. Obrzęknięte komórki uwalniają
neurotransmiter – glutaminian, który aktywuje receptory NMDA, co w efekcie powoduje napływ jonów wapnia do komórki. Wzrost stężenia jonów wapnia wewnątrzkomórkowo powoduje
z kolei aktywację endonukleazy i enzymów proteolitycznych, odpowiedzialnych za niszczenie
komórek. Śmierć komórek wywołana przez aminokwasy pobudzające może być natychmiastowa przez aktywację kilku podtypów receptorów NMDA, powodujących lawinowe zaburzenie
funkcji pomp jonowych i wnikanie jonów sodowych, wapniowych i wody do komórek. Uszkodzenie spowodowane aminokwasami pobudzającymi jest uważane za główną przyczynę zniszczenia neuronów. Podkreśla się również znaczenie tlenku azotu, który jest prawdopodobnie
wewnątrzkomórkowym produktem pośrednim w procesie aktywacji receptorów aminokwasów
pobudzających. Przenika on przez błonę komórkową, powiększając uszkodzenia neuronów.
Ważnym etapem w procesie degradacji neuronów jest zjawisko reperfuzji, zwane „opóźnionym uszkodzeniem neuronów” lub „wtórnym uszkodzeniem mózgu”. Jest to faza następująca
po niedotlenieniu, dodatkowo uszkadzająca zniszczone wcześniej obszary neuronów. U podstawy zjawiska reperfuzji leżą wolne rodniki. Niskie stężenie tlenu na poziomie oksydazy cytochromowej powoduje uwolnienie wolnych rodników tlenowych z mitochondriów do cytoplazmy. Nadmiar tlenu i rodnik hydroksylowy utrwalają uszkodzenia śródbłonka naczyniowego, co
prowadzi do obrzęku mózgu i wtórnego zniszczenia neuronów. Proces ten nasila zaprogramowaną śmierć komórek, apoptozę.
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ASPEKTY KLINICZNE
Objawy kliniczne, przebieg i charakter uszkodzenia mózgu różnią się między sobą i zależą
od ciężkości i czasu trwania czynnika sprawczego, czyli niedotlenienia. Przebieg ENN u noworodka został sklasyfikowany przez Sarnatów (1976). Na podstawie tej klasyfikacji wyróżnia się
trzy fazy ENN:
Stopień 1: stan noworodka charakteryzuje się wzmożoną czujnością oraz nadpobudliwością; napięcie mięśniowe i odruchy mogą być wzmożone; nie obserwuje się trudności w karmieniu; oddech bywa regularny, przyspieszony z możliwością bezdechów; mogą wystąpić drżenia
i drgawki kloniczne; badanie EEG jest prawidłowe.
Stopień 2: napięcie mięśniowe jest obniżone; odruchy ścięgniste wzmożone; świadomość
noworodka jest przymglona; pojawiają się zaburzenia okoruchowe (skośne ustawienie gałek
w uszkodzeniu móżdżku, szybkie ruchy gałek w dół i wolne w górę w uszkodzeniu mostu);
źrenice zwężone, reaktywne; nasilać się może niewydolność oddechowa; wieloogniskowe
drgawki trudne do leczenia; w badaniu EEG – obecna napadowa czynność okresowa; możliwy
zgon dziecka.
Stopień 3: napięcie mięśniowe obniżone, wiotkość mięśni ze stłumieniem pnia mózgu
i odruchów autonomicznych; stan świadomości noworodka może ulec chwilowej poprawie,
przeważnie jednak występuje śpiączka; badanie EEG – zanik czynności bioelektrycznej lub wyładowania napadowe.

ROKOWANIE
Rokowanie zależy od ciężkości encefalopatii, obecności drgawek oraz wyniku badania EEG
i badań obrazowych.
Stopień 1 ENN – u większości pacjentów nie stwierdza się odchyleń neurologicznych,
śmiertelność wynosi < 1%.
Stopień 2 ENN – 20-35% noworodków umiera lub ich rozwój jest upośledzony.
Stopień 3 ENN – w tej grupie pacjentów zgon jest wysoce prawdopodobny. U noworodków, które przeżyją, występuje ciężkie upośledzenie rozwoju.

DIAGNOSTYKA
Opiera się na całości obrazu klinicznego, z podkreśleniem ważności dokładnego wywiadu
okołoporodowego!
Do badań dodatkowych, pomocnych w przypadku wątpliwości diagnostycznych, zalicza się
badania czynnościowe (EEG) oraz badania obrazowe (USG przezciemieniowe, KT, NMR).
Badaniami pomocniczymi są również spektrofotometria P31, umożliwiająca pomiar stężenia
wszystkich metabolitów fosforu, tzn. ATP, fosfokreatyniny oraz nieinwazyjny pomiar wewnątrzkomórkowego pH. Są to jednak badania wysokospecjalistyczne, w chwili obecnej mało przydatne w codziennej praktyce klinicznej.
EEG – zmiany w EEG nie mają jednorodnego charakteru. Do wcześniej obserwowanych
zaliczamy obniżenie woltażu i zmniejszenie częstotliwości fal. Charakterystyczny dla ciężkiego
uszkodzenia mózgu, jest wykres „ciszy i wyładowań”.
Encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna
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Badania obrazowe – większą dokładnością w ocenie stopnia obrzęku mózgu i innych,
wczesnych zmian morfologicznych mózgu w przebiegu ENN, charakteryzują się badania typu
tomografii komputerowej czy rezonansu magnetycznego. Badanie rezonansu magnetycznego
jest najlepszą metodą oceny stopnia i rozległości uszkodzenia mózgu w przebiegu ENN. Mniej
dokładną metodą jest ultrasonografia przezciemieniowa, która, w przeciwieństwie do KT czy
NMR, jest z kolei badaniem nieinwazyjnym, tanim i możliwym do wykonania przy łóżku
dziecka.

ZAPOBIEGANIE ORAZ LECZENIE
W związku z tym, iż ENN jest główną przyczyną umieralności poporodowej oraz
upośledzenia psychoruchowego u dzieci, wiele uwagi poświęca się jej zapobieganiu i leczeniu.
Zapobieganie możliwe jest poprzez identyfikację czynników ryzyka wystąpienia ENN oraz
zapewnienie prawidłowej opieki po porodzie.
Pierwszy etap leczenia polega na resuscytacji, zapewnieniu prawidłowej wentylacji oraz
perfuzji. Istotnym działaniem jest monitorowanie równowagi wodno-elektrolitowej oraz dbałość o prawidłowy poziom glukozy w surowicy krwi.
Hipotermia lecznicza jest zalecana przez Międzynarodowy Komitet ds. Resuscytacji
(ILCOR) jako standardowe leczenie u pacjentów z podejrzeniem encefalopatii niedotlenieniowo-niedokrwiennej. Jest ona jedyną metodą celowanego leczenia ENN o potwierdzonej
skuteczności.
Polega ona na oziębieniu ciała pacjenta do temperatury głębokiej 33-34EC oraz utrzymanie
jej przez 72 h. Wyróżnić możemy hipotermię całego ciała oraz selektywne chłodzenie głowy
pacjenta.
Aby hipotermia była skuteczna, ochładzanie pacjenta należy rozpocząć nie później niż 6h
po urodzeniu.
Kryteria zastosowania hipotermii leczniczej: wiek ciążowy $ 35 tyg. ciąży, potwierdzony
epizod niedotlenienia okołoporodowego (przedłużona resuscytacja, odpowiednio niska punktacja w skali Apgar, kwasica), kliniczne wykładniki niedotlenienia (osłabione napięcie mięśniowe, drgawki, nieprawidłowe odruchy itp.) oraz pomocny być może wynik badania aEEG.
Częstość stosowania hipotermii leczniczej w ośrodku poznańskim wynosi ok. 8-11 przypadków rocznie.
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Martwicze
zapalenie jelit
Martwicze zapalenie jelit (necrotizing enterocolitis – NEC) – jest najczęstszym, wymagającym leczenia chirurgicznego, schorzeniem przewodu pokarmowego noworodków.

EPIDEMIOLOGIA
Częstość występowania martwiczego zapalenia jelit ocenia się na 1-2,4/1000 noworodków
żywo urodzonych. Dotyczy głównie wcześniaków (62-94%), a częstość tego schorzenia wzrasta
wraz z obniżaniem się wieku ciążowego i urodzeniowej masy ciała (tabela 1).
Tabela 1. Częstość występowania martwiczego zapalenia jelit
w zależności od urodzeniowej masy ciała
Masa ciała (g)
500-750
751-1000
1001-1250
1251-1500

%
11,5
9
6
4

PATOGENEZA
Patogeneza NEC nie jest dotychczas całkowicie poznana. Najważniejszym czynnikiem
sprawczym wydaje się niedojrzałość, agresywne żywienie enteralne, zakażenia i niedokrwienno-niedotlenieniowe zmiany w obrębie jelit.
Niedojrzałość jelit – niedojrzała bariera jelitowa i niedojrzała odpowiedź immunologiczna
wraz z zaburzeniami krążenia jelitowego – to zasadnicze czynniki patofizjologiczne NEC. Dodatkowymi czynnikami etiologicznymi są: zmniejszone właściwości ochronne i obniżone zdolności regeneracyjne błony śluzowej jelit oraz zwolniona perystaltyka. Znaczna przepuszczalność niedojrzałej bariery jelitowej ułatwia penetrację czynników patogennych przez błony śluzowe.
Karmienie enteralne – jego udział w patogenezie jest kontrowersyjny, chociaż martwicze
zapalenie jelit występuje głównie u noworodków, u których rozpoczęto żywienie enteralne
(90-95% noworodków rozwijających NEC było wcześniej karmionych enteralnie). Za szczególnie niekorzystne czynniki związane z żywieniem uważa się: zbyt wczesne rozpoczęcie karmienia hipersmolarnymi mieszankami mlecznymi oraz zbyt szybkie zwiększanie porcji pokarmu.
Wczesne karmienie pokarmem matki odgrywa ochronną rolę i zapobiega rozwojowi NEC.
Zakażenia – przewód pokarmowy płodu, jałowy w czasie życia wewnątrzmacicznego, w ciągu 24-72 godzin po urodzeniu ulega kolonizacji bakteryjnej. Na oddziałach intensywnej terapii
flora jelitowa wraz z florą wewnątrzszpitalną sprzyjają rozwojowi NEC. Do najczęściej spotyMartwicze zapalenie jelit
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kanych patogenów należą: Klebsiella spp., Escherichia coli. i Pseudomonas spp. Istnieją także
doniesienia o epidemicznym występowaniu martwiczego zapalenia jelit, głównie o etiologii wirusowej (rotawirusy i koronawirusy).
Niedokrwienno-niedotlenieniowe uszkodzenie jelit – hipoksja i niedokrwienie są udowodnionymi czynnikami sprzyjającymi rozwojowi NEC. Centralizacja krwi powoduje obniżenie
przepływu krwi w narządach jamy brzusznej, co powoduje niedotlenienie jelit i w następstwie
martwicę błony śluzowej.

CZYNNIKI RYZYKA
Czynniki predysponujące do rozwoju NEC:
• niedojrzałość,
• mała masa urodzeniowa,
• niedotlenienie płodu,
• niska punktacja w skali Apgar,
• zespół zaburzeń oddychania,
• hipotermia,
• policytemia,
• cewnikowanie naczyń pępowinowych,
• transfuzja wymienna,
• hipotensja (wstrząs),
• przetrwały przewód tętniczy,
• przedwczesne pęknięcie błon płodowych,
• żywienie mieszankami sztucznymi (mieszanki hiperosmolarne),
• nadmierna kolonizacja przewodu pokarmowego.
Martwicze zapalenie jelit rzadko rozwija się u donoszonych noworodków. Czynniki ryzyka
wystąpienia NEC u noworodków donoszonych związane są głównie z nieprawidłowym ukrwieniem jelit. Są nimi:
• kwasica niedotlenieniowo-niedokrwienna,
• transfuzja wymienna,
• sinicza wada serca,
• przepuklina mózgowo-rdzeniowa,
• rozszczep ściany brzucha (gastroschisis),
• zażywanie narkotyków przez matkę.

OBJAWY KLINICZNE
Wczesne objawy NEC są bardzo zbliżone do obrazu posocznicy. Cechuje je duża zmienność – od nietolerancji pokarmowej do gwałtownie narastających objawów brzusznych połączonych z cechami wstrząsu. Ujawnia się zwykle między 14-20. dobą życia, a czas wystąpienia
pierwszych objawów zależy w dużym stopniu od dojrzałości noworodka. Objawy kliniczne występujące w przebiegu choroby przedstawiono w tabeli 2.
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Tabela 2. Objawy kliniczne występujące w przebiegu martwiczego zapalenia jelit
Objawy ze strony przewodu pokarmowego

Objawy ogólne, niespecyficzne

Wzdęcie brzucha
Nietolerancja karmienia
Tkliwość powłok brzusznych
Zaleganie treści pokarmowej
Wymioty
Jawna (utajona) krew w stolcu
Zaleganie mas kałowych
Zasinienie powłok brzucha, widoczne wzdęte pętle jelitowe
Brak perystaltyki

Letarg
Bezdechy (zaburzenia oddychania)
Zaburzenia termoregulacji
Kwasica metaboliczna (oddechowa)
Zaburzenia glikemii (elektrolitowe)
Zaburzenia perfuzji tkanek (wstrząs)
DIC

Klasyfikacja objawów klinicznych ułatwia rozpoznanie martwiczego zapalenia jelit i wdrożenie
odpowiedniego dla stadium choroby leczenia.
Tabela 3. Klasyfikacja martwiczego zapalenia jelit wg Bella
I A – podejrzenie NEC

I B – podejrzenie NEC

II A – objawowe NEC postać lekka

II B – objawowe NEC, postać średnio-ciężka

III A – zaawansowane NEC

III B – zaawansowane NEC

zaleganie treści żołądkowej
+
wzdęcie brzucha
IA
+
próba benzydynowa stolca dodatnia
I A, I B
+
brak perystaltyki
I A, I B, II A
+
wzmożone napięcie mięśni brzucha
I A, I B, II A, II B
+
zapalenie otrzewnej
I A, I B, II A, II B, III A
+
perforacja

ROZPOZNANIE
Objawy kliniczne – jak wyżej.
Obraz radiologiczny: w ostrym okresie choroby wskazane są częste (nawet co 6 godzin)
kontrolne badania radiologiczne dla wczesnego wychwycenia perforacji
• specyficzne objawy radiologiczne: pneumatoza jelitowa, obecność powietrza w dopływach
żyły wrotnej, wolne powietrze w jamie otrzewnej,
• niespecyficzne objawy radiologiczne: pogrubienie ściany jelit, przesięk do jamy otrzewnej,
rozdęte pętle jelit, stojąca pętla jelitowa na powtarzanych radiogramach sugerująca proces
martwiczy, bezpowietrzny brzuch wskazujący na perforację i zapalenie otrzewnej.
Diagnostyka laboratoryjna: brak specyficznych badań potwierdzających lub wykluczających NEC. Zwykle służą one do potwierdzenia rozpoznań klinicznych i ocenie progresji zmian.
Martwicze zapalenie jelit
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• Krew w stolcu – krwiste stolce obserwuje się u ok. 50% noworodków z NEC, u pozostałych stwierdza się obecność krwi utajonej.
• Badania hematologiczne: morfologia krwi obwodowej – leukocytoza lub leukopenia, trombocytopenia; rozmaz krwi obwodowej – niedojrzałe formy leukocytów lub ziarnistości
toksyczne leukocytów; badania koagulologiczne – objawy DIC – wydłużony czas protrombinowy, czas kaolinowo-kefalinowy, obniżenie fibrynogenu, wzrost produktów degradacji fibrynogenu.
• Inne badania: objawami wyprzedzającymi NEC jest kwasica metaboliczna i żółtaczka spowodowana toksycznym uszkodzeniem wątroby lub nasiloną wewnątrznaczyniową hemolizą krwi.

ROZPOZNANIE RÓŻNICOWE
Rozpoznanie różnicowe uwzględnia te jednostki chorobowe, które charakteryzują się
podobnymi objawami klinicznymi lub radiologicznymi (tab. 4). Ogólne objawy kliniczne NEC
mogą przypominać obraz posocznicy, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych lub masywnego
krwawienia do- i okołokomorowego.
Tabela 4. Rozpoznanie różnicowe martwiczego zapalenia jelit
Schorzenia o podobnych objawach klinicznych

Schorzenia o podobnych objawach radiologicznych

Nietolerancja mleka
Biegunka infekcyjna
Zapalenie wyrostka robaczkowego
Choroba Hirschprunga
Zdwojenie przewodu pokarmowego
Atrezja przewodu pokarmowego

Niedrożność jelit
Smółkowe zapalenie otrzewnej
Odma opłucnowa i otrzewnowa
Samoistna perforacja

Czop smółkowy
Niedokonany zwrot krezki
Przekarmienie

ZAPOBIEGANIE
Zapobieganie powinno opierać się na zwalczaniu czynników ryzyka przyczyniających się
do rozwoju choroby oraz wprowadzeniu interwencji leczniczych
Do najważniejszych z nich należą:
– wczesne karmienie pokarmem matki (żywienie troficzne),
– unikanie hiperosmotycznych mieszanek mlecznych, hipertonicznych leków i kontrastów
mogących uszkadzać śluzówkę jelit,
– posiadanie wystandaryzowanych protokołów żywienia wcześniaków,
– unikanie przedłużonej empirycznej antybiotykoterapii,
– stosowanie steroidów prenatalnie.
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LECZENIE
Leczenie NEC jest zależne od stopnia nasilenia objawów wg klasyfikacji Bella. Podstawowe znaczenie ma całkowite zaprzestanie żywienia enteralnego i całkowite żywienie parenteralne, wyrównywanie bilansu elektrolitowego, w związku z ucieczką płynów do przestrzeni
trzeciej, co wiąże się z niedoborami jonu sodowego, a także białek.
• I stopień – założenie otwartej sondy dożołądkowej i stałe odsysanie treści żołądkowej, całkowite żywienie parenteralne, antybiotykoterapia (zależna od flory bakteryjnej, korzystne
jest zastosowanie klindamycyny i metronidazolu),
• II stopień – jak stopień I, często konieczne jest przetaczanie masy erytrocytarnej, osocza,
masy płytkowej,
• III stopień – wymaga zwykle leczenia operacyjnego. Wskazaniami bezwzględnymi są:
odma otrzewnowa, dodatni wynik paracentezy (świadczący o perforacji), sztywna pętla jelitowa na kolejnych radiogramach, guz w jamie brzusznej, obecność powietrza w obszarze
żyły wrotnej.
Podstawowym celem leczenia chirurgicznego jest usunięcie martwiczo zmienionego odcinka jelita i pozostawienie jak najdłuższego odcinka przewodu pokarmowego. Wymaga to niekiedy fragmentarycznej, odcinkowej resekcji, a także przeprowadzenia operacji w dwóch etapach z wyłonieniem jelita. Zdrowe odcinki jelita zespala się „koniec do końca”.

ROKOWANIE
Według doniesień z ostatnich lat, całkowita śmiertelność pozostaje w granicach 10-50%,
śmiertelność w grupie pacjentów po zabiegu chirurgicznym sięga 60%.Większość niepowodzeń
leczniczych dotyczy pacjentów, u których doszło do rozwoju niewydolności wielonarządowej
na skutek posocznicy w wyniku rozległej martwicy jelit.

POWIKŁANIA
Najczęstszym długotrwałym powikłaniem ze strony przewodu pokarmowego są zwężenia
światła jelita. Większość z nich daje objawy jeszcze podczas pierwszego pobytu w szpitalu,
inne ujawniają się dopiero w drugim półroczu życia, mogą być przyczyną całkowitej lub przepuszczającej niedrożności przewodu pokarmowego. U noworodków leczonych operacyjnie
ryzyko zwężeń jest jeszcze większe z uwagi na prawdopodobieństwo tworzenia się zrostów
międzypętlowych.
Kolejnym częstym i poważnym powikłaniem jest zespół krótkiego jelita. W wyniku resekcji znacznej części jelita dochodzi do utraty istotnej powierzchni przewodu pokarmowego
biorącej udział w procesach trawienia, wchłaniania i wydzielania. Następstwami są zaburzenia
wchłaniania i narastające cechy niedożywienia.
Inne powikłania: nawracający NEC, cholestaza, polipowatość, niedrożność, przerwanie
zespolenia, ropnie, przetoki, brak splotów nerwowych.
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Choroby
układu moczowego
Pierwsze struktury układu moczowego rozwijają się już w 3-4. tygodniu ciąży (t.c.) i anatomicznie nefrogeneza jest ukończona około 35. t.c. Płód produkuje mocz od 9-10. t.c., jest on
niezagęszczony i stanowi większość płynu owodniowego. W okresie noworodkowym mechanizm zagęszczania moczu nadal nie jest jeszcze tak sprawny, jak u dorosłego.
Zaburzenia rozwoju mogą przejawiać się nieprawidłową budową, położeniem i funkcjonowaniem układu moczowego. Najczęściej rozpoznawane prenatalnie jest poszerzenie układu
kielichowo-miedniczkowego.

NIEWYDOLNOŚĆ NEREK
Niewydolność nerek dzielimy na ostrą i przewlekłą.
Ostre uszkodzenie nerek (wcześniej nazywane ostrą niewydolnością nerek)
(OUN) jest jednym z najcięższych stanów. Przyczyny dzielimy na przednerkowe, nerkowe i zanerkowe. Do przednerkowych należą wszystkie stany obniżające perfuzję krwi przez nerki,
takie jak odwodnienie, wstrząs, krwotok. Do nerkowych zalicza się uszkodzenie toksyczne
(aminoglikozydy, środki kontrastowe), zakrzep żyły nerkowej (urazowy poród, noworodek
matki z cukrzycą), zwężenie tętnicy nerkowej (po cewnikowaniu tętnicy pępowinowej), wrodzone dziedziczne zapalenia nerek, śródmiąższowe zapalenia nerek oraz bardzo rzadko odkładanie się w nerkach kwasu moczowego, bilirubiny, szczawianów, hemoglobinuria i mioglobinuria. Przyczyną zanerkową jest utrudniony odpływ moczu.
OUN objawia się oligurią lub anurią, zaburzeniami gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej, mocznicą, nadciśnieniem oraz objawami choroby podstawowej. W osadzie
moczu stwierdza się białkomocz, krwiomocz, wałeczki erytrocytarne i leukocytarne. Mocz jest
niezagęszczony w nerkowej postaci i zagęszczony w postaci przednerkowej. Poziomy mocznika
i kreatyniny we krwi są podwyższone.
Leczenie OUN opiera się na usunięciu przyczyny podstawowej oraz objawowo na podaniu
diuretyków pętlowych, wyrównywaniu zaburzeń elektrolitowych i kwasowo-zasadowych oraz
ewentualnie na leczeniu nerkozastępczym (dializa lub ultrafiltracja).
Rokowanie w ostrej niewydolności nerek zależy od przyczyny podstawowej. Śmiertelność
wzrasta przy współistniejącej posocznicy i niewydolności wielonarządowej. Oliguria lub anuria
przedłużające się ponad 3 tygodnie rokują źle.
Przewlekła niewydolność nerek najczęściej spowodowana jest przez uropatię zaporową
(50% przypadków). Leczenie jest takie, jak w ostrej postaci. Dodatkowo należy zapobiegać
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skutkom przewlekłej mocznicy: zaburzeniom wzrastania i rozwoju (hormon wzrostu i dieta),
niedokrwistości (erytropoetyna), chorobom układu kostnego (podaż wapnia i witaminy D).

UROPATIA ZAPOROWA
Uropatia zaporowa to częściowe lub całkowite zamknięcie któregokolwiek poziomu drogi
odpływu moczu, od nerki po cewkę moczową, powodujące poszerzenie dróg moczowych powyżej przeszkody. Nie zalicza się do tej grupy rozpoznań poszerzenia wywołanego przez dysfunkcje neurologiczne pęcherza moczowego, natomiast należą do niej zarośnięcia, zwężenia,
blokada, uciśnięcie jednego lub obu moczowodów, cewki moczowej lub jej ujścia, poszerzenie
jednego lub obu moczowodów, wodonercze.
Przed erą ultrasonografii prenatalne rozpoznanie nie było możliwe, obecnie wykrywa się
poszerzenie dróg moczowych u 1% płodów, ale postnatalnie potwierdza się to od 0,01% do
0,025% noworodków. Każdy noworodek z prenatalnym rozpoznaniem poszerzenia dróg moczowych powinien mieć wykonane badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej między 3. a 7.
dniem życia w celu weryfikacji rozpoznania. W przypadku obrazu prawidłowego badanie powinno być powtórzone po miesiącu, by wykluczyć poszerzenie drogi odpływu moczu.
Przyczyną znacznych poszerzeń drogi odpływu moczu są wady anatomiczne dróg moczowych. Mogą to być wady moczowodu jak: zwężenie podmiedniczkowe, nadpęcherzowe, ektopia
moczowodu, czasem z zarośnięciem części dalszej (moczowód olbrzymi) oraz wady pęcherza
moczowego: hipoplazja, agenezja, błona zamykająca ujście moczowodu oraz wady cewki moczowej: zastawka cewki tylnej i przedniej, uchyłki cewki, znaczne zwężenie ujścia cewki, poszerzenie cewki, zarośnięcie cewki.
Większość (60-80%) rozpoznanych prenatalnie nieznacznych poszerzeń drogi odpływu moczu ustępuje samoistnie po urodzeniu, nie jest znana ich przyczyna. Istotne są poszerzenia
znacznego stopnia, świadczą one o wadzie układu moczowego i często łączą się z nawracającymi zakażeniami układu moczowego w okresie postnatalnym. Najpoważniejsze rokowanie ma
całkowita blokada odpływu moczu. Jest to przyczyną dużej śmiertelności okołoporodowej tych
płodów i noworodków. U chłopców spotykamy najczęściej zastawkę cewki tylnej, kiedy przegroda umiejscawia się w części błoniastej męskiej cewki moczowej, w dystalnym odcinku prostaty. U dziewczynek przyczyną niedrożności cewki moczowej są najczęściej anomalie budowy
zewnętrznych narządów płciowych, jak przetrwałe wspólne ujście cewki moczowej, pochwy
i czasem odbytu. Częściowa blokada odpływu moczu nie stanowi stanu zagrożenia życia płodu
i noworodka, lecz może się łączyć w przyszłości z przewlekłą niewydolnością nerek wymagającą dializoterapii i przeszczepienia nerki.
Poszerzenie dróg moczowych może wiązać się z cofaniem się moczu z pęcherza do moczowodów. Refluks występuje znacznie częściej u dziewczynek (3 : 1 – dziewczynki : chłopcy)
i spowodowany jest nieprawidłowym funkcjonowaniem lub brakiem mechanizmu zastawkowego zapobiegającego cofaniu się moczu do moczowodów.
Istnieją metody leczenia operacyjnego, wewnątrzmacicznego, w tym także metody endoskopowe i laserowe. Możliwe jest wówczas wykonanie cystotomii i odbarczenie pęcherza
Choroby układu moczowego
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moczowego, a nawet wykonanie cystoskopii, uwidocznienie ujść moczowodów i ściany pęcherza, usunięcie zastawki cewki tylnej lub pozostawienie cewnika w pęcherzu moczowym płodu.
Leczenie po urodzeniu w oczekiwaniu na korektę chirurgiczną, wymagających tego wad,
polega na zapewnieniu odpływu moczu, jeśli jest to możliwe. W każdym przypadku dziecko
wymaga ścisłego nadzoru nefrologa i urologa w celu śledzenia progresji patologii i monitorowania funkcji nerek.

WADY ROZWOJOWE NEREK
Najcięższym rozpoznaniem jest obustronna agenezja nerek. Jest to wada letalna, noworodki umierają w pierwszych dobach życia. Jednostronna agenezja nerki, której nie towarzyszą
inne wady, ma dobre rokowanie. Jedyna nerka całkowicie przejmuje funkcję wydalniczą bez
konsekwencji klinicznych.
Hipoplazja nerki, która może być jedno- czy obustronna, łączy się najczęściej z zaburzeniami w jej funkcjonowaniu, których stopień zależy od nasilenia zmian.
Przeciwstawną do agenezji wadą jest zdwojenie nerki. Większość dodatkowych nerek jest
hipoplastyczna i znajduje się poniżej poziomu właściwych nerek.
Wady kształtu i położenia nerek jak: nerka podkowiasta, nerka położona ektopowo, nerka
esowata, powodują objawy tylko w przypadku utrudnienia odpływu moczu. Objawy są niecharakterystyczne: częste zakażenia dróg moczowych, bolesność brzucha, ewentualnie wyczuwalny w jamie brzusznej guz, stąd konieczna jest dalsza diagnostyka.
Torbielowatość nerek dzieli się na trzy typy: typu dorosłych, typy noworodkowego i wielotorbielowatość. Torbielowatość typu dorosłych jest schorzeniem, którego objawy pojawiają
się najwcześniej w 3-4. dekadzie życia. U części noworodków widoczne są pojedyncze torbiele
bez objawów klinicznych.
Torbielowatość typu noworodkowego ma niekorzystne rokowanie. Nerki są znacznie powiększone, w całości wypełnione przez liczne torbiele utworzone z poszerzonych kanalików
zbiorczych. Występuje niewydolność nerek o różnym nasileniu, schorzeniu temu często towarzyszą zmiany cystyczne wątroby i dróg żółciowych.
Wielotorbielowatość nerek bardzo rzadko występuje obustronnie, jednak opisano takie
przypadki. Rokowanie jest wtedy bardzo złe. Jednostronna nerka wielotorbielowata często
łączy się z innymi wadami układu moczowego.

NOWOTWORY UKŁADU MOCZOWEGO
Najczęstszym nowotworem nerek jest guz Wilmsa, u 10% dzieci rozpoznawany jest w okresie noworodkowym. Rzadko występuje obustronnie. Początkowo jest otorebkowany, następnie
może przebić otrzewną i naciekać otaczające tkanki. Cechuje się dużą skłonnością do przerzutów przez krew i chłonkę. Pierwszym objawem u większości pacjentów jest guz wyczuwalny
w jamie brzusznej. Prenatalnie i u noworodków może być zdiagnozowany podczas badania
USG. Krwiomocz występuje tylko u 10% chorych, a objawy niespecyficzne: gorączka, wymioty,
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biegunka, niechęć do picia i zakażenia układu moczowego występują późno. Diagnostyka
opiera się na badaniach obrazowych i biochemicznych.

ZAKAŻENIA UKŁADU MOCZOWEGO
Częstość zakażeń układu moczowego noworodków nie przekracza 1%, lecz u wcześniaków
i dzieci z wadami układu moczowego jest kilkakrotnie wyższa. Najczęstszymi czynnikami etiologicznymi są Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Enterococcus spp.,
Pseudomonas aeruginosa, gronkowce, paciorkowce grupy B oraz Candida albicans. Szczególnie często u wcześniaków występują zakażenia grzybicze.
Objawy są bardzo niecharakterystyczne i obejmują: niechęć do picia, senność, nadmierny
ubytek masy ciała, hipertermię lub hipotermię, wymioty, przedłużoną żółtaczkę, sinicę oraz
objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego (drgawki, utrata przytomności, niepokój,
wiotkość/sztywność, brak prawidłowych odruchów).
Diagnostyka obejmuje badanie ogólne i posiew moczu oraz wykluczenie posocznicy i innych schorzeń. Pobranie moczu na posiew powinno odbywać się w warunkach jałowych, a za
znamienną bakteriurię uważa się występowanie > 103 bakterii w ml moczu cewnikowanym lub
każdy wzrost bakterii w moczu uzyskanym z nakłucia nadłonowego. W nawracających zakażeniach układu moczowego zawsze należy wykluczyć wadę układu moczowego. Leczeniem jest
antybiotykoterapia celowana.

Choroby układu moczowego
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Żółtaczki
okresu noworodkowego
Hiperbilirubinemia występuje, z różnym nasileniem, u większości noworodków. Jednak,
mimo powszechności jej występowania, stanowi nadal problem decyzyjny i diagnostyczno-leczniczy w neonatologii. Żółtaczka ujawnia się na skórze, gdy stężenie bilirubiny w surowicy krwi
osiąga około 7 mg/dl i jest jednym z najczęstszych objawów występujących u noworodków
– dotyczy ok. 70% noworodków donoszonych i ok. 80% noworodków urodzonych przedwcześnie. Żółte zabarwienie skóry spowodowane jest nagromadzeniem w skórze niezwiązanej, rozpuszczalnej w tłuszczach bilirubiny. W zdecydowanej większości przypadków jest to tzw.
żółtaczka fizjologiczna i nie wymaga leczenia. Hiperbilirubinemia jest wyrazem zaburzeń adaptacyjnych wątroby i ma charakter przejściowy, związany z niedojrzałością metabolizmu bilirubiny w organizmie noworodka. Granica stężenia bilirubiny, przy którym zaznaczyć się możne
jej toksyczność, doprowadzająca do uszkodzenia jąder podstawy mózgu, zależy od stopnia dojrzałości noworodka, czynników ryzyka oraz podstawowego procesu chorobowego. Żółtaczka
patologiczna może towarzyszyć niedotlenieniu wewnątrzmacicznemu, zakażeniu noworodka,
jest podstawowym objawem choroby hemolitycznej w zakresie układu Rh oraz AB0, występuje
często u noworodków matek chorych na cukrzycę. Podwyższony poziom bilirubiny we krwi jest
szczególnie niebezpieczny dla noworodków przedwcześnie urodzonych, u których bariera
krew-mózg jest niedojrzała.

METABOLIZM BILIRUBINY
Bilirubina powstaje w około 80% z hemu pochodzącego z rozpadu hemoglobiny niszczonych krwinek czerwonych, a w 20% z rozpadu prekursorów erytrocytów w szpiku kostnym,
a także z cytochromów, katalaz, peroksydazy, mioglobiny mięśni i z wolnego hemu w wątrobie.
Bilirubina wolna (pośrednia) transportowana jest do wątroby w połączeniu z albuminami.
Na zdolność wiązania albumin wpływają liczne dodatkowe czynniki, takie jak: stopień dojrzałości noworodka, niedotlenienie i kwasica, hipoglikemia, hipotermia, a także niektóre leki
(aminofilina, cefalosporyny, salicylany itp.). Powszechnie uważa się, że to właśnie ta frakcja
bilirubiny wykazuje toksyczność i w wysokich stężeniach przenika przez barierę krew-mózg.
Dalsze etapy metabolizmu bilirubiny zachodzą w wątrobie. Kompleks bilirubina-albumina przenoszony jest do cytoplazmy hepatocyta transportem czynnym. W komórce wątrobowej powstaje bilirubina sprzężona z białkami cytoplazmatycznymi (bezpośrednia), która pod wpływem
transferazy urydylodwufosforoglukuronowej (UDPGT) ulega przemianie do glukuronianów.
Aktywność UDPGT zwiększa się pod wpływem fenobarbitalu, co wykorzystywane jest pomoc-
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niczo w leczeniu. Glukuroniany bilirubiny wydalane są z żółcią do przewodu pokarmowego,
gdzie pod wpływem enzymów wytwarzanych przez endogenną florę jelitową przetwarzane są
w urobilinogen i sterkobilinę. Przewód pokarmowy noworodka jest tej flory początkowo
pozbawiony, natomiast w błonie śluzowej jelita obecny jest enzym betaglukuronidaza, który
z powrotem hydrolizuje glukuroniany do bilirubiny niesprzężonej. Może ona ulec reabsorpcji
i ponownej koniugacji. Jest to tak zwane krążenie wątrobowo-jelitowe bilirubiny.

ŻÓŁTACZKA FIZJOLOGICZNA
Żółtaczka fizjologiczna jest wyrazem procesów adaptacyjnych wątroby, przewodu pokarmowego i krwinek czerwonych noworodka do życia pozamacicznego. Podstawą jej rozpoznania
jest stężenie bilirubiny pośredniej we krwi noworodków donoszonych, karmionych sztucznie,
w 2-3. dobie życia wynoszące 6-8 mg/dl i nieprzekraczające w ciągu kolejnych dni (do 7. doby
życia) 12 mg/dl, a u noworodków karmionych piersią 17 mg/dl.
Żółtaczka fizjologiczna nigdy nie występuje w pierwszej dobie życia i nie może jej towarzyszyć cholestaza (wzrost poziomu bilirubiny bezpośredniej).
Podstawową przyczyną żółtaczki fizjologicznej jest przejściowa niewydolność enzymatyczna wątroby, niska aktywność UDPGT i zaburzenia sprzęgania z kwasem glukuronowym oraz
przejściowe zaburzenie transportu czynnego bilirubiny do i z hepatocyta. Dodatkowymi czynnikami są wzmożony rozpad erytrocytów (w następstwie krótszego niż u dorosłych czasu ich
przeżycia i wysokiego hematokrytu) i odmienny ich metabolizm, a także niedojrzałość czynnościowa przewodu pokarmowego (zwolniony pasaż smółki, niedostateczna kolonizacja bakteryjna), co powoduje zmniejszone powstawanie sterkobilinogenu i zwiększenie zwrotnego wchłaniania bilirubiny z jelit.

ŻÓŁTACZKA ZWIĄZANA Z KARMIENIEM POKARMEM KOBIECYM
Noworodki karmione pokarmem matki mają wyższe poziomy bilirubiny niż noworodki karmione sztucznie. U około 50% noworodków karmionych wyłącznie piersią żółtaczka bywa bardziej nasilona i trwa dłużej, a stężenie bilirubiny przekracza 17 mg/dl. U około 1% noworodków stężenie bilirubiny przekracza 20 mg/dl i wymagają one leczenia w warunkach szpitalnych. Możemy wyróżnić dwie postacie tej żółtaczki:
1) Wczesną – pojawia się w pierwszych dniach życia, najwyższe stężenia bilirubiny obserwuje się między 3. a 6. dobą życia. Żółtaczka ta spowodowana jest niedostateczną podażą
pokarmu, opóźnionym pasażem smółki i późniejszą kolonizacją bakteryjną jelit. W efekcie dochodzi do znacznego zwiększenia krążenia wątrobowo-jelitowego (zwrotnego
wchłaniania) bilirubiny. Pewną rolę może odgrywać także nadmierny spadek masy ciała
i odwodnienie noworodka w pierwszych dobach życia.
2) Późną – ta postać rozpoznawana jest najczęściej po 7. dniu życia i może utrzymywać się
przez 4-12 tygodni. W tym przypadku noworodki mają dobre łaknienie, prawidłowy pasaż
smółki i prawidłowe przyrosty masy ciała. Przyczyną tej żółtaczki jest zawarta w mleku
kobiecym lipaza lipoproteinowa i betaglukuronidaza. Lipaza lipoproteinowa powoduje
Żółtaczki okresu noworodkowego
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uwalnianie w jelitach znacznych ilości wolnych kwasów tłuszczowych, które konkurują
z bilirubiną o wiązanie z białkami. Betaglukuronidaza powoduje natomiast przekształcenie glukuronianów do bilirubiny wolnej i nasila zwrotne wchłanianie bilirubiny.
Należy pamiętać, że nasilona żółtaczka pokarmu kobiecego występuje rzadko, więc decyzja
o zaprzestaniu karmienia noworodka piersią nie powinna być podejmowana zbyt pochopnie.
Jednak w przypadkach nasilonej hiperbilirubinemii z poziomami wyższymi niż 20 mg/dl należy
bezwzględnie zastosować leczenie, aby nie dopuścić do rozwoju żółtaczki jąder podstawy mózgu. Próba czasowego karmienia sztucznego przez okres około 12-24 godzin może służyć jako
test potwierdzający występowanie tej postaci żółtaczki, jeśli obserwuje się spadek stężenia
bilirubiny o około 2 mg/dl w stosunku do wartości wyjściowych.

ŻÓŁTACZKI PATOLOGICZNE
Żółtaczkę patologiczną rozpoznaje się, gdy:
• występuje przed 24. godziną życia,
• narastanie bilirubiny jest większe niż 5 mg/dl/dobę i 0,3 mg/dl/godz.,
• stężenie bilirubiny > 12 mg/dl u noworodków karmionych sztucznie i > 17 mg/dl u karmionych naturalnie,
• stwierdzamy podwyższony poziom bilirubiny bezpośredniej (związanej).
Tabela 1. Najważniejsze przyczyny patologicznych hiperbilirubinemii u noworodków
Żółtaczki
Ze wzrostem bilirubiny pośredniej
(wolnej)

Ze wzrostem bilirubiny bezpośredniej
(żółtaczki cholestatyczne)

I. Cholestaza wewnątrzwątrobowa
I. Żółtaczki hemolityczne
a) infekcje wrodzone (głównie wirusowe)
a) choroba hemolityczna w układzie Rh
b) wrodzone choroby metaboliczne
b) choroba hemolityczna w układzie AB0
c) torbielowatość wątroby
c) niedobór 6-GPD*
d) po długotrwałym żywieniu pozajelitowym
d) wrodzona sferocytoza
e) polekowa
e) o innej etiologii (posocznica, policytemia)
f) o nieznanej etiologii
II. Żółtaczki niehemolityczne
a) żółtaczka związana z karmieniem piersią II. Cholestaza zewnątrzwątrobowa
a) niedrożność lub zwężenie dróg żółciowych
b) niedrożność smółkowa
b) mukowiscydoza
c) niedobór UDGPT**
* 6-GPD – dehydrogenaza glukozo-6-fosforanowa, ** UDGPT– transferaza urydylodwufosforoglukuronowa
& i.n.z.w. – idiopatyczne noworodkowe zapalenie wątroby

Żółtaczki patologiczne możemy podzielić na dwie grupy w zależności od rodzaju podwyższonej bilirubiny. Najważniejsze przyczyny obu typów żółtaczek wymienione są w tabeli 1.

ŻÓŁTACZKI HEMOLITYCZNE
Patologiczne żółtaczki noworodków spowodowane są najczęściej (poza żółtaczkami związanymi z karmieniem piersią) procesami hemolitycznymi przebiegającymi ze wzrostem bilirubiny pośredniej. Hemoliza może wystąpić wskutek wielu czynników znacznie nasilających
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rozpad erytrocytów i zwiększających produkcję bilirubiny. Najważniejsze czynniki to: obecność
przeciwciał antykrwinkowych (patrz niżej), niedotlenienie, kwasica, hipotermia, urazowy poród
(hemoliza wynaczynionej krwi), policytemia.
Ze względu na dynamikę przebiegu i zagrożenie encefalopatią bilirubinową największe
znaczenie mają choroby hemolityczne.
Choroba hemolityczna w układzie Rh

Choroba hemolityczna w układzie Rh występuje u płodów i noworodków matek Rh-ujemnych, które dziedziczą po ojcu antygen warunkujący dodatni czynnik Rh. Dotychczas poznano
49 antygenów Rh, z których najsilniejszym jest antygen D występujący u ponad 80% populacji
polskiej. Warunkiem ujawnienia się choroby hemolitycznej w układzie Rh jest:
• niezgodność partnerska (matka Rh-ujemna, ojciec Rh-dodatni),
• niezgodność płodowo-matczyna (matka Rh-ujemna, płód Rh-dodatni) i obecność antygenu
płodowego w krwioobiegu matki,
• konflikt serologiczny – wytwarzanie przez matkę przeciwciał anty-Rh, najczęściej anty-D
i przenikanie ich do krwioobiegu płodu.
W każdej ciąży antygen płodowy w postaci krwinek płodu przenika do krążenia matki. Zjawisko przenikania krwinek płodowych jest szczególnie intensywne podczas porodu, a nasilają
je stany patologiczne łożyska (przedwczesne oddzielenie, łożysko przodujące), porody operacyjne, a także ciąża ektopowa i poronienia. Około 8% kobiet Rh(-) ulega immunizacji po porodzie płodu Rh(+) i w okresie do 6 miesięcy uzyskuje zdolność wytwarzania przeciwciał anty-Rh. Minimalna ilość krwi płodowej potrzebna do wywołania immuzacji wynosi ok. 50 :l. Zachodząca w trakcie pierwszej ciąży i porodu pierwotna ekspozycja na obcy antygen prowadzi
najczęściej jedynie do minimalnego wytworzenia przeciwciał i noworodek jest zdrowy. Natomiast wyraźna pamięć immunologiczna warunkuje produkcję przeciwciał w kolejnych ciążach.
Za kliniczne objawy choroby hemolitycznej płodu i noworodka odpowiedzialna jest hemoliza
krwinek spowodowana niszczeniem ich przez przeciwciała obecne we krwi płodu i noworodka.
Choroba hemolityczna płodu rozpoznawana jest zwykle już wewnątrzmacicznie w oparciu o badania USG i badania krwi pobranej podczas kordocentezy z naczyń pępowinowych. Istnieje
możliwość leczenia płodu przez wykonanie wewnątrzmacicznych transfuzji dopłodowych
zmniejszających niedokrwistość i stopień hemolizy u płodu.
Profilaktyka polega na podawaniu kobietom Rh(-) immunoglobuliny anty-D po każdym
poronieniu lub po porodzie dziecka Rh(+) oraz stosowanie u kobiet ciężarnych Rh(-) immunoglobuliny anty-D w 28. tygodniu ciąży.
Obraz kliniczny choroby hemolitycznej u noworodka przedstawiono w tabeli 2. Najcięższą
postacią choroby hemolitycznej w układzie Rh jest obrzęk uogólniony płodu, z ciężką niedokrwistością, objawami przewlekłego niedotlenienia i obecnością płynu w jamach ciała. Stan
noworodka po urodzeniu jest bardzo ciężki, a rokowanie poważne.
Choroba hemolityczna w układzie AB0 (grup głównych)

Konflikt serologiczny w układzie grupowym AB0 występuje wówczas, gdy matka ma grupę
krwi 0, a płód dziedziczy po ojcu grupę A lub B. Takie zestawienie grup spotyka się w 15%
Żółtaczki okresu noworodkowego
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urodzeń. W związku z dużym rozpowszechnieniem antygenów A oraz B na komórkach i w płynach ustrojowych oraz obecnością naturalnych przeciwciał rozpoznanie konfliktu serologicznego nastręcza duże trudności i powoduje nadrozpoznawalność choroby hemolitycznej.
Profilaktyka: brak.
Obraz kliniczny choroby hemolitycznej w układzie Rh i AB0 różni się znacząco nasileniem i czasem wystąpienia żółtaczki (tabela 2). Choroba hemolityczna w układzie grupowym
AB0 ujawnia się po urodzeniu, a jej rozpoznanie i leczenie podczas życia płodowego jest niemożliwe. Nasilenie objawów klinicznych w 1. dobie życia jest zwykle niewielkie, stan noworodka dobry, choć stopień narastania stężenia bilirubiny bywa niekiedy bardzo gwałtowny.
Tabela 2. Różnice w przebiegu choroby hemolitycznej w układzie Rh i układzie AB0
Choroba hemolityczna
w układzie Rh

Choroba hemolityczna
w układzie AB0

Objawy w pierwszej ciąży

brak

często

Początek objawów

w życiu płodowym

po urodzeniu

Wrodzona niedokrwistość

częsta, może być nasilona

bardzo rzadko

Hepatosplenomegalia

częsta, znaczna

brak lub niewielka

Wrodzony obrzęk uogólniony możliwy

nigdy

Żółtaczka w 1 d.ż.

nasilona

niewidoczna lub mniej nasilona

Najwyższy poziom bilirubiny

w 1-2 d.ż.

w 2-3 d.ż.

Stopień narastania bilirubiny

bardzo szybki

szybki lub bardzo szybki

Częstość wykonywania
transfuzji wymiennej

duża; często w 1 d.ż;
często wielokrotnie

nieco mniejsza;
często jednokrotnie

ŻÓŁTACZKI CHOLESTATYCZNE
Żółtaczki z podwyższoną bilirubiną bezpośrednią powyżej 2,5 mg/dl są wskazaniem do dokładnej wielokierunkowej diagnostyki. Ich najczęstsze przyczyny przedstawiono w tabeli 1. Istotą postępowania diagnostycznego jest ustalenie, czy mamy do czynienia z cholestazą zewnątrz-,
czy wewnątrzwątrobową. Różnicowania dokonuje się na podstawie badania klinicznego (odbarwione stolce w cholestazie zewnątrzwątrobowej!), badania USG dróg żółciowych, scyntygrafii
wątroby i badania histopatologicznego bioptatu wątroby. Wczesne ustalenie rodzaju cholestazy
umożliwia zastosowanie odpowiedniego leczenia przyczynowego, np. leczenia operacyjnego
w przypadku niedrożności dróg żółciowych.

POSTĘPOWANIE Z NOWORODKIEM Z HIPERBILIRUBINEMIĄ
– WYTYCZNE AMERYKAŃSKIEJ AKADEMII PEDIATRII (AAP)
W 2004 r. opublikowano wytyczne AAP dotyczące postępowania z noworodkami z hiperbilirubinemią urodzonymi po 34. tygodniu trwania ciąży. Na podstawie badań u wielu tysięcy
dzieci wyznaczono strefy ryzyka wystąpienia hiperbilirubinemii i wskazania do włączenia
leczenia.

140

Podstawy neonatologii

Podstawą prawidłowego postępowania z noworodkiem z żółtaczką jest umiejętne odróżnienie sytuacji banalnej od stanowiącej poważne zagrożenie dla zdrowia dziecka. Konieczna jest
ocena stopnia nasilenia żółtaczki, dokładna analiza ewentualnych czynników ryzyka i na tej
podstawie wybór odpowiedniej metody leczenia albo dalszej kontroli. W związku z coraz wcześniejszym wypisywaniem zdrowych noworodków do domu ze szpitala konieczna jest także
ocena ryzyka rozwoju hiperbilirubinemii w domu.
Wskazania do leczenia ustala się na podstawie:
• przyczyny hiperbilirubinemii,
• wieku noworodka (doba, godzina życia),
• stopnia dojrzałości noworodka,
• poziomu bilirubiny i szybkości jej narastania,
• stanu klinicznego noworodka (np. objawy niedokrwistości),
• obecności dodatkowych czynników ryzyka (patrz tabela 3 poniżej).
Tabela 3. Główne czynniki ryzyka ciężkiej hiperbilirubinemii u noworodków urodzonych
po 35. tygodniu trwania ciąży (wg AAP)
Czynniki zwiększające ryzyko

Czynniki zmniejszające ryzyko

Poziom bilirubiny całkowitej mieści się w strefie
dużego ryzyka
Żółtaczka stwierdzona w pierwszej dobie życia
Potwierdzona choroba hemolityczna
Wiek ciążowy 35-36 tygodni
Poprzednie dziecko otrzymywało fototerapię
Krwiak poporodowy lub podbiegnięcia krwawe
Wyłączne karmienie piersią zwłaszcza,

Poziom bilirubiny całkowitej mieści się w strefie
małego ryzyka
Wiek ciążowy $ 41 tygodni
Wyłączne karmienie sztuczne
Rasa czarna
Wypis ze szpitala po 72. godzinie życia

jeżeli dochodzi do nadmiernej utraty masy ciała

Ocena kliniczna zażółcenia powłok skórnych jest często wystarczająca, w ocenie tej można
posłużyć się schematem Kramera. W przypadku wątpliwości należy zbadać poziom bilirubiny.
Dobrą metodą pomiaru przesiewowego u zdrowych noworodków jest przezskórny pomiar
bilirubiny, który pozwala zmniejszyć częstość procedur inwazyjnych.
Żółtaczka u noworodków urodzonych przed 35. tygodniem ciąży i z małą masą ciała stanowi większe zagrożenie – z powodu niedojrzałości bariery krew-mózg oraz innych patologii towarzyszących wcześniactwu (np. niedotlenienie, hipoalbuminemia) łatwiej dochodzi do rozwoju żółtaczki jąder podkorowych. W tych przypadkach leczenie należy rozpocząć wcześnie.
Wskazania do procedur leczniczych odczytuje się ze specjalnych tabel biorąc pod uwagę dobę
życia, stopień dojrzałości i masę ciała noworodka.
Bardziej liberalnie można traktować żółtaczki występujące u zdrowych, donoszonych
noworodków karmionych piersią. U tych dzieci w pierwszych dniach życia można obserwować
wyższe stężenie bilirubiny wynikające z niedostatecznej podaży kalorii i płynów (mała ilość pokarmu). Najskuteczniejszą metodą zapobiegania tego rodzaju żółtaczkom jest zwiększenie
częstości przystawiania do piersi.
Żółtaczki okresu noworodkowego
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Jeżeli stężenie bilirubiny oceniane ambulatoryjnie u donoszonego noworodka osiąga lub
przekracza 22 mg/dl w 3. dobie życia lub 25 mg/dl w kolejnych dobach, jest to stan naglący
i należy natychmiast skierować noworodka do szpitala dziecięcego.

LECZENIE ŻÓŁTACZEK OKRESU NOWORODKOWEGO
Podstawą leczenia hiperbilirubinemii jest fototerapia, inne metody (z wyjątkiem transfuzji
wymiennej) mają znaczenie drugorzędne. Noworodki odwodnione wymagają dokarmienia lub
dożylnej podaży płynów. Stosowanie fenobarbitalu budzi kontrowersje, a efekt działania pojawia się z opóźnieniem.
W ostatnich latach pojawiły się doniesienia o możliwości zastosowania w leczeniu hiperbilirubinemii tin-mezoporfiryny, leku hamującego wytwarzanie enzymu rozkładającego hem.
Lek ten nie jest jak na razie zarejestrowany w Polsce ani w USA. Podjęto także próby zastosowania u noworodków z żółtaczką związaną z karmieniem piersią (zwłaszcza postaci późnej)
inhibitorów betaglukuronidazy.
Konflikt serologiczny w układzie Rh jest wskazaniem do fototerapii ciągłej od pierwszych
godzin życia. Decyzję o wykonaniu, po uzyskaniu zgody rodziców, wymiennego przetaczania
krwi – podstawowego sposobu leczenia choroby hemolitycznej w układzie Rh, podejmuje neonatolog w zależności od stężenia bilirubiny całkowitej w krwi pępowinowej, stopnia narastania
bilirubiny (najczęściej > 0,3 mg/dl) i stopnia anemizacji noworodka. Do transfuzji wymiennej
stosujemy preparat krwinek Rh(!) z antygenem grupowym w układzie AB0 zgodnym z antygenem noworodka. Główne cele transfuzji wymiennej krwi to: usunięcie krążących przeciwciał,
usunięcie krwinek opłaszczonych przeciwciałami, usunięcie nadmiaru bilirubiny, korekcja niedokrwistości. Jest to zabieg inwazyjny i obarczony możliwością wystąpienia powikłań.
Zastosowanie profilaktyki immunoglobuliną anty-D znacząco zmniejszyło częstość wykonywania transfuzji wymiennej.

FOTOTERAPIA
Mechanizm działania: Bilirubina obecna w skórze pochłania światło o odpowiedniej długości fali (420 do 520 mm, maksymalnie w zakresie światła niebieskiego od 450 do 480 mm),
czego efektem jest fotooksydacja i fotoizomeryzacja. Decydującą rolę w mechanizmie fototerapii odgrywa fotoizomeryzacja. Proces ten przekształca toksyczną bilirubinę niezwiązaną
w nietoksyczne, dobrze rozpuszczalne w wodzie protoizomery, które są łatwo wydalane z pominięciem systemu sprzęgających enzymów wątrobowych.
Wskazania: Jedynym wskazaniem jest leczenie patologicznej hiperbilirubinemii noworodków.
Najnowsze wytyczne Amerykańskiej Akademii Pediatrii dla noworodków urodzonych po
34. tygodniu ciąży zawarte są w tabeli 4.
Przeciwwskazania: Wrodzona porfiria. Względnym przeciwwskazaniem jest hiperbilirubinemia cholestatyczna ze znaczącym podwyższeniem bilirubiny związanej – powyżej 2,0 mg/dl
(ryzyko wystąpienia „zespołu brązowego dziecka”).
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Tabela 4. Wskazania do zastosowania fototerapii u noworodków urodzonych po 34. tygodniu ciąży (wg AAP)
Wiek (godziny życia)
Noworodki urodzone

12

24

48

72

96

120

Poziom bilirubiny całkowitej w surowicy (mg/dl)*
$ 38. tygodnia ciąży (t.c.),
bez czynników ryzyka
$ 38. t.c. z czynnikami ryzyka# lub 35-37 t.c.
w dobrym stanie
między 35. a 37. tygodniem ciąży
z czynnikami ryzyka

9

12

15

17,5

20

21

7,5

10

13

15

17

18

6

8

11

13,5

14,5

15

# Czynniki ryzyka (patrz także tabela 3): Choroba hemolityczna spowodowana izoprzeciwciałam i, niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G6PD), zamartwica, znaczne zaburzenia świadomości, niestabilna temperatura ciała,
posocznica, kwasica, stężenie albumin poniżej 3,0 g/dl (jeżeli oznaczono)
* Od stężenia bilirubiny całkowitej nie należy odejmować stężenia bilirubiny bezpośredniej

Sprzęt: Najpopularniejsze są lampy fluorescencyjne emitujące światło niebieskie. Nowoczesne metody leczenia wymagają zastosowania specjalnych materaców bądź śpiworków światłowodowych. Ta forma fototerapii nie ogranicza kontaktu matki z dzieckiem.
Efektywność fototerapii zależy od natężenia światła (liczba lamp, odległość noworodka
od lampy), powierzchni skóry poddanej naświetlaniu oraz od tempa produkcji bilirubiny. Zastosowanie intensywnej fototerapii może zredukować stężenie bilirubiny całkowitej o 20-40%
w ciągu pierwszych 24 godzin leczenia.
Jeżeli noworodek poddawany jest naświetlaniu, nie można oceniać poziomu hiperbilirubinemii na podstawie koloru skóry dziecka, ani na podstawie przezskórnego pomiaru poziomu
bilirubiny.
Niewystarczający efekt leczenia wskazuje na hemolizę jako przyczynę żółtaczki.
Zastosowanie fototerapii nie może zastąpić transfuzji wymiennej ani spowodować odroczenia jej wykonania w przypadku wskazań do tej terapii.
Prowadzenie fototerapii: należy stosować fototerapię ciągłą, która może być przerywana
na czas karmienia, czynności pielęgnacyjnych czy pobierania krwi. Jeżeli stosujemy lampy fluorescencyjne, noworodek musi być umieszczony w inkubatorze i musi mieć założoną na oczy
specjalną opaskę. W trakcie fototerapii należy kontrolować temperaturę ciała noworodka, stopień nawodnienia i stężenie bilirubiny całkowitej i bezpośredniej w surowicy.
Powikłania: Często wynikają z nieprawidłowej techniki fototerapii (przegrzanie, oparzenie, odwodnienie, uraz mechaniczny noworodka i in.). Inne powikłania są następujące:
• Utrudniony kontakt matka-dziecko (nie dotyczy fototerapii światłowodowej).
• Utrudniona obserwacja dziecka (dotyczy fototerapii światłem niebieskim).
• Rozluźnione stolce.
• Wysypki skórne.
• „Zespół brązowego dziecka” (przetrwałe brązowo-szare zabarwienie skóry i moczu stwierdzane u noworodków z cholestazą poddanych naświetlaniu).
• Uszkodzenie siatkówki.
• Trombocytopenia (wskutek skrócenia czasu przeżycia krwinek płytkowych).
Żółtaczki okresu noworodkowego
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Retinopatia
wcześniaków
Retinopatia wcześniaków (retinopathy of prematurity – ROP) została opisana po raz pierwszy w 1942 r. przez bostońskiego okulistę Terrego. Uważał on, że jest to forma rozrostu przetrwałego pierwotnego ciała szklistego.
Pod koniec lat 40. i na początku lat 50. XX w. w USA zaobserwowano znaczne zwiększenie
częstości występowania tego schorzenia, było ono przypuszczalnie spowodowane szerszym
zastosowaniem tlenu w leczeniu wcześniaków. Na początku lat 80. wprowadzono pojęcie retinopatii wcześniaków, zastępując nim dotychczas stosowaną nazwę zwłóknienia pozasoczewkowego.
Retinopatia wcześniaków jest wazoproliferacyjną chorobą siatkówki. Do najważniejszych
czynników ryzyka wystąpienia retinopatii zalicza się niski wiek ciążowy (wg najnowszych
badań, częstość występowania retinopatii w grupie wcześniaków urodzonych poniżej 29.
tygodnia ciąży wynosi 43%), małą masę urodzeniową (szczególnie poniżej 1250 g), tlenoterapię
(przede wszystkim mechaniczną wentylację), występowanie kwasicy metabolicznej, wielokrotne przetaczanie krwi, zakażenia w okresie perinatalnym i wiele innych.

PATOGENEZA RETINOPATII WCZEŚNIAKÓW
Proces unaczynienia siatkówki rozpoczyna się około 15-18. tygodnia ciąży i postępuje
stopniowo w kierunku obwodu. U noworodków urodzonych o czasie siatkówka od strony skroniowej zostaje unaczyniona dopiero po upływie około jednego miesiąca, a u przedwcześnie
urodzonych noworodków obszary awaskularnej siatkówki są często bardzo rozległe.
Prawidłowy rozwój naczyń siatkówki poza hiperoksją zaburza również ciężkie niedotlenienie, hipotermia, kwasica oraz niedobór witaminy E. Na skutek działania wolnych rodników
tlenowych dochodzi do uszkodzenia śródbłonka niedojrzałych naczyń siatkówki i zahamowania
waskularyzacji siatkówki. Konsekwencją zahamowania procesu unaczynienia siatkówki jest
niedotlenienie obszaru siatkówki jeszcze nieunaczynionej, która w odpowiedzi zaczyna produkować nadmierne ilości naczyniowych czynników wzrostu (np. vascular endothelial growth
factor, VEGF). Około 30-34. tygodnia wieku ciążowego proces waskularyzacji siatkówki rozpoczyna się ponownie (tzw. neowaskularyzacja). Wtedy to obecne w siatkówce naczyniowe
czynniki wzrostu mogą stymulować nadmierny i nieuporządkowany wzrost naczyń, a w konsekwencji rozwój ROP.
Wyróżnia się fazę zmian czynnych i fazę bliznowacenia.
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Stadia fazy czynnych zmian retinopatii:
Stadium 1: stadium linii demarkacyjnej – cienka, szarobiała linia oddziela niedojrzałą część
nieunaczynionej siatkówki od części unaczynionej.
• Stadium 2: stadium wału – w miejscu linii demarkacyjnej rozwija się wał tkanki mezenchymalnej, wystający powyżej poziomu siatkówki.
• Stadium 3: stadium wału z pozasiatkówkową proliferacją – w kierunku ciała szklistego.
• Stadium 4: niecałkowite odwarstwienie siatkówki – proliferacja naczyniowo-włóknista powoduje trakcyjne odwarstwienie siatkówki
4a – odwarstwienie siatkówki poza plamką,
4b – prawie całkowite odwarstwienie siatkówki obejmujące plamkę.
• Stadium 5: całkowite odwarstwienie siatkówki.
Objaw plus (plus disease) oznacza poszerzenie żył i krętość tętnic siatkówki w tylnym biegunie.
Choroba progowa (tzw. threshold disease), rozpoznawana jest, gdy proliferacja przedsiatkówkowa występuje na obszarze pięciu sąsiadujących lub ośmiu niesąsiadujących godzin
w strefie I lub II, a rozległość zmian określa się jako liczbę godzin zegarowych (godzina zegarowa to sektor 30 stopni).
Siatkówka podzielona jest na 3 strefy (ryc. 1)
12

strefa I
strefa II
strefa III

3

9

Ryc. 1. Sfery podziału siatkówki

tarcza
nerwu
wzrokowego

plamka

6

Leczenie fazy czynnej

Stadium 1 i 2 nie wymagają leczenia. W stadium 3 (choroba progowa) wykonuje się fotokoagulację strefy nieunaczynionej laserem diodowym. Drugą metodą leczenia jest krioterapia,
daje ona jednak gorsze wyniki leczenia i obarczona jest większą liczbą powikłań. Obecnie
krioterapia jest stosowana sporadycznie.
Pamiętać należy, że zarówno krioterapia, jak i fotokoagulacja laserowa nie zapobiegają progresji ROP-u wszystkich pacjentów. Wyniki wieloośrodkowych badań dużej grupy z ROP sugerują, że u niektórych pacjentów wykonanie fotokoagulacji we wcześniejszych fazach ROP może
Retinopatia wcześniaków
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dać lepsze wyniki leczenia. Sytuację komplikuje fakt że u niektórych dzieci mimo prawidłowego postępowania ROP rozwija się, a u innych może nawet ustępować samoistnie.
W stadium 4 i 5 wykonywane są zabiegi wgłębiające twardówkę oraz witrektomia, obarczone są one wysokim ryzykiem niepowodzeń, mimo anatomicznego przyłożenia siatkówki ostrość
wzroku pozostaje bardzo niska.
W 2007 roku po raz pierwszy zastosowano w leczeniu ROP preparaty anty-VEGF. W ROP,
podobnie jak w innych wazoproliferacyjnych chorobach siatkówki, dochodzi do indukowanej
hipoksją ekspresji VEGF, który produkowany jest w astrocytach i komórkach zwojowych
siatkówki.
Obecnie większość autorów uważa za celowe podawanie preparatów anty-VEGF w przypadkach ciężkich postaci ROP. Niewątpliwie terapia anty-VEGF jest krokiem milowym w terapii ROP, a kolejne badania wielośrodkowe potwierdzają dobre wyniki anatomiczne i funkcjonalne uzyskiwane dzięki tej metodzie. Nadal standardem pozostaje jednak fotokoagulacja
laserowa wykonana we właściwym momencie rozwoju ROP.
Dzieci, u których doszło do rozwoju stadium 3 lub bardziej zaawansowanych objawów fazy
czynnej, powinny pozostawać pod stałą opieką okulistyczną także poza okresem niemowlęcym.
Retinopatia wcześniaków jest obecnie jedną z najpoważniejszych przyczyn ślepoty u dzieci
w krajach uprzemysłowionych, również w Polsce stanowi ona jeden z największych problemów
okulistyki dziecięcej. Największą rolę w rozwiązaniu tego problemu odgrywa profilaktyka.
Niestety jedyną w pełni skuteczną metodą zapobiegania ROP jest zapobieganie porodom
przedwczesnym, co oczywiście nie zawsze jest możliwe. Niezmiernie istotne jest bardzo ścisłe
monitorowanie podaży tlenu u wcześniaków, bo zarówno hipo-, jak i hiperoksemia to znane
czynniki ryzyka rozwoju ROP.
Konieczne jest prowadzenie przesiewowych badań przez okulistę doświadczonego w badaniu wcześniaków, aby odpowiednio wcześnie wykryć ROP i jeśli to konieczne, skierować
pacjenta na zabieg fotokoagulacji laserowej (aby zahamować progresję choroby i zapobiec rozwojowi cięższych postaci ROP).
Badaniami przesiewowymi powinny być objęte wszystkie niemowlęta urodzone przed 36.
tygodniem życia płodowego o masie urodzeniowej poniżej 2500 g. Grupę szczególnego ryzyka
stanowią dzieci urodzone w 28. t.c. lub wcześniej z masą urodzeniową poniżej 1500 g.
Pierwsze badanie okulistyczne powinno być wykonane w 31-32. tyg. wieku korygowanego
(dojrzałość płodowa + wiek postnatalny) tj. między 4. a 6. tygodniem życia. Częstość kolejnych
kontroli zależy od wyniku pierwszego badania. Konieczne jest dokładne badanie obwodu siatkówki przy użyciu wziernika pośredniego, z wgłobieniem twardówki po uprzednim rozszerzeniu źrenic. Badania powinny być prowadzone do momentu całkowitego unaczynienia siatkówki
lub stabilizacji zmian stwierdzanych na dnie oka. Wyznaczając terminy kolejnych kontroli
należy wziąć pod uwagę reakcje wzrokowe dziecka oraz ustawienie gałek ocznych. U wcześniaków zdecydowanie częściej niż w populacji dzieci urodzonych o czasie występują wady
refrakcji, różnowzroczność, niedowidzenie, oczopląs.
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Zakażenia
w okresie noworodkowym
Do zakażenia noworodka może dochodzić zarówno przed urodzeniem dziecka (zakażenia
wewnątrzowodniowe – wrodzone), jak i po urodzeniu, w trakcie pobytu na oddziale noworodkowym (zakażenia wewnątrzszpitalne, nabyte).
Ze względu na etiologię zakażenia w okresie noworodkowym podzielić można na:
• bakteryjne,
• wirusowe,
• grzybicze.

ZAKAŻENIA BAKTERYJNE
Zakażenia bakteryjne występują u 1-5 na 1000 żywo urodzonych noworodków, a ich częstość wzrasta u noworodków przedwcześnie urodzonych. Śmiertelność spowodowana zakażeniami w okresie noworodkowym sięga 30-50%, a 7% wszystkich zgonów w okresie noworodkowym spowodowane jest zakażeniem.
Do zakażenia może dojść w następujący sposób:
• przezłożyskowo, w przebiegu bakteremii u matki,
• drogą wstępującą,
• w wyniku aspiracji płynu owodniowego, krwi podczas porodu, również drobnoustroje połknięte wraz z płynem owodniowym mogą stanowić źródło zakażenia,
• po urodzeniu przez kikut pępowiny, skórę, błony śluzowe, cewniki i inny sprzęt,
• przez inhalację aerozoli zawierających drobnoustroje,
• droga krwiopochodną (z innego ogniska zakażenia lub w następstwie translokacji bakteryjnej z przewodu pokarmowego).
Zakażenia w okresie noworodkowym dzielimy na cztery grupy w zależności od czasu wystąpienia objawów.
Zakażenia bardzo wczesne: do zakażenia doszło w okresie życia wewnątrzmacicznego
i pierwsze objawy obserwowane są już u płodu (tachykardia płodu, zawężona oscylacja). Noworodek rodzi się w stanie ogólnym złym lub objawy ciężkiego zakażenia rozwijają się w ciągu
kilku godzin (do 12. godziny życia).
Zakażenia wczesne: Objawy pojawiają się w 1-3. dobie życia; klinicznie postać ta jest bardziej zróżnicowana: od wstrząsu septycznego do bezobjawowej bakteremii
Zakażenia późne: Objawy pojawiają się od 4. doby do 3. miesiąca życia. Do zakażenia
Zakażenia w okresie noworodkowym
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może dojść zarówno od matki, jak i przez kontakt ze środowiskiem zewnętrznym; klinicznie
często występuje pod postacią zakażeń ogniskowych (zapalenie kości i stawów, zapalenie skóry, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych).
Zakażenia bardzo późne: Niedawno wyodrębniona czwarta grupa zakażeń – występuje
prawie wyłącznie u długotrwale hospitalizowanych noworodków z małą i bardzo małą urodzeniową masą ciała powyżej trzeciego miesiąca życia. Czynnikiem etiologicznym jest kolonizująca te noworodki flora wewnątrzszpitalna, zwłaszcza wielooporne pałeczki Gram-ujemne, gronkowce koagulazoujemne, drożdżaki. Objawy zakażenia są subtelne i mało specyficzne: najczęściej są to nawracające bezdechy i zaburzenia termoregulacji.

ETIOLOGIA
Zakażenia wczesne i bardzo wczesne wywołują drobnoustroje kolonizujące drogi rodne
matki. Do tej grupy drobnoustrojów należą paciorkowce grupy B, Escherichia coli, Listeria
monocytogenes, Enterococcus sp., Staphylococcus aureus.
U noworodków leczonych w oddziałach intensywnej terapii zakażenia wywołane są często
drobnoustrojami należącymi do wieloopornej flory wewnątrzszpitalnej, charakterystycznej dla
danego oddziału; stanowią ją metycylinooporne gronkowce złociste, gronkowce koagulazoujemne, Pseudomonas, Serratia, wielooporne szczepy Klebsiella pneumoniae, Pneumocystis
carinii, drożdżaki.

CZYNNIKI RYZYKA
1) Czynniki ryzyka zakażenia wewnątrzmacicznego:
A) ze strony matki:
• przedwczesne pęknięcie błon płodowych ≥ 24 h (przy kolonizacji paciorkowcem grupy B
≥18 h),
• objawy zapalenia wewnątrzowodniowego (temperatura > 38EC, nieprawidłowy zapach płynu owodniowego, leukocytoza > 15 g/l),
• bakteriuria (czynnik ryzyka dla zakażenia paciorkowcem grupy B);
B) ze strony noworodka
• mała urodzeniowa masa ciała,
• wcześniactwo,
• niedotlenienie okołoporodowe,
• wady wrodzone np. układu moczowego, przepukliny oponowo-mózgowe lub oponowo-rdzeniowe,
• niedobory odporności,
• tachykardia płodu > 160/min,
• niska punktacja w skali Apgar (< 5 w 1’ i < 7 w 5’) przy braku innych uchwytnych powodów,
• płeć męska;
2) Czynniki ryzyka zakażenia wewnątrzszpitalnego:
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• wcześniactwo,
• długotrwała hospitalizacja,
• inwazyjne procedury diagnostyczne i lecznicze: cewnikowanie naczyń, intubacja, sztuczna
wentylacja, zabiegi operacyjne, terapia antybiotykami o szerokim spektrum, żywienie parenteralne,
• przeludnienie oddziału.
Urodzeniowa masa ciała i tydzień ciąży są najistotniejszymi czynnikami ryzyka zakażeń
u noworodków.

POSTACI KLINICZNE ZAKAŻEŃ
Posocznica noworodkowa jest zespołem objawów klinicznych spowodowanych zakażeniem
z towarzyszącym dodatnim posiewem krwi. Tę postać zakażenia należy odróżnić od bakteriemii, czyli dodatniego posiewu krwi bez objawów zakażenia.
Posocznicę można podzielić na wczesną, późną i bardzo późną (tab. 1).
Tabela 1. Postacie posocznicy
Postać wczesna
Czas wystąpienia objawów

Późna

Bardzo późna

7. dzień życia

1-12. tydzień życia

> 3 miesiąca życia

Sposób zakażenia

Pionowe od matki

Pionowe
Poziome – ze środowiska,
w którym przebywa

Poziome

Objawy kliniczne

Piorunująca posocznica
Wstrząs
Objawy wieloukładowe
Dominują zaburzenia
oddychania

Wolny początek
Gorączka
Częste zakażenia
ogniskowe

Nawracające bezdechy
Bradykardia
Zaburzenia
termoregulacji
Apatia

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

5-30 %

30-75 %
Paciorkowce gr.B typ III

Paciorkowce gr. B
Drobnoustrój

E. coli
Listeria monocytogenes
Enterokoki

Escherichia coli
Klebsiella pn.
Listeria monocytogenes
Enterokoki

Klebsiella pneumoniae
Hemophifilus influence

Inne Gram-ujemne
bakterie jelitowe
Gronkowce
koagulazoujemne
Gronkowiec złocisty

Candida alb.
Gronkowiec
koagulazoujemny
Paciorkowce gr. B
Gram ujemne bakterie
jelitowe inne niż E. coli

Candida albicans

Objawami posocznicy mogą być: zaburzenia oddychania, bezdechy, zaburzenia ukrwienia
obwodowego (skóra marmurkowata, bladoszare zabarwienie skóry, ze wzmożonym rysunkiem
żylnym zwłaszcza na głowie i brzuchu), zaburzenia termoregulacji (podwyższenie lub obniżenie
temperatury), obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, wystąpienie zalegań pokarmowych, wzdęcie
Zakażenia w okresie noworodkowym
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brzucha, powiększenie wątroby i śledziony, bradykardia, apatia lub drażliwość, drgawki, zahamowanie przyrostu masy ciała.

ROZPOZNANIE POSOCZNICY
1) Badania bakteriologiczne – dodatni posiew krwi, dodatni posiew moczu.
2) Badania laboratoryjne:
• morfologia krwi z rozmazem: leukocytoza lub leukopenia, zwiększony odsetek granulocytów obojętnochłonnych z jądrem pałeczkowatym w rozmazie krwi obwodowej,
• podwyższony poziom białka C-reaktywnego (CRP),
• badanie ogólne moczu,
• badanie treści żołądkowej,
• badanie serologiczne – IgM, IgG,
• badanie histopatologiczne łożyska, błon płodowych i pępowiny – obecność nacieków leukocytarnych,
• zdjęcie RTG klatki piersiowej.
3) Obraz kliniczny.
Leczenie

Do momentu uzyskania dodatniego posiewu krwi, w przypadku podejrzenia posocznicy
stosuje się antybiotykoterapię o szerokim spektrum działania, leczenie objawowe (aminy katecholowe, leki moczopędne, całkowite żywienie parenteralne). Po potwierdzeniu posocznicy
w badaniach bakteriologicznych i wykonaniu antybiogramu rozpoczyna się antybiotykoterapię
celowaną aż do uzyskania jałowego kontrolnego posiewu.
Zapobieganie zakażeniom wewnątrzszpitalnym ogranicza się do przestrzegania podstawowych zasad:
• mycie rąk przed i po wszystkich czynnościach wykonywanych przy pacjencie,
• stosowanie rękawiczek jednorazowych,
• ograniczenie liczby osób odwiedzających na oddziałach noworodkowych,
• stosowanie jednorazowych fartuchów i obuwia ochronnego dla odwiedzających rodziców,
• wykonywanie zabiegów – takich jak cewnikowanie naczyń, pęcherza moczowego, zakładanie drenażu opłucnowego, nakłucie lędźwiowe – w warunkach jałowych,
• izolacja zakażonych noworodków,
• zmiana opatrunków wokół linii centralnej, drenażu opłucnowego, na ranach pooperacyjnych,
• stosowanie filtrów przeciwbakteryjnych przy żywieniu parenteralnym i wlewach dożylnych,
• ograniczenie liczby noworodków przypadających na jedną pielęgniarkę.

WSTRZĄS SEPTYCZNY
W przebiegu ciężkiej posocznicy, a także przy zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych na
skutek uwolnienia toksyn bakteryjnych oraz aktywacji wtórnych mediatorów zakażenia do-
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chodzi do nieprawidłowego rozmieszczenia krążących płynów, spowodowanego uogólnioną
wazodylatacją lub otwarciem obwodowych przecieków naczyniowych, co prowadzi do względnej wtórnej hipowolemii i niedostatecznej perfuzji tkankowej. W początkowej fazie wstrząsu
(faza hiperdynamiczna, „gorąca”) rzut serca może ulec zwiększeniu. Ograniczenie wydolności
sercowo-naczyniowej na tym etapie jest często niezauważalne. Wzrost przepuszczalności naczyń prowadzi do dodatkowych strat płynów wewnątrznaczyniowych. W kolejnym etapie dochodzi do spadku rzutu serca, uruchomienia mechanizmów kompensacyjnych w postaci skurczu
naczyń i przejścia wstrząsu w tzw. fazę kardiogenną (zimna faza wstrząsu) z ograniczeniem
kurczliwości mięśnia sercowego i złym rokowaniem (tab. 2).
Leczenie

Ze względu na możliwość szybkiej dekompensacji wczesna intubacja, intensywne monitorowanie, antybiotykoterapia, wyrównanie kwasicy metabolicznej (dożylne wlewy 8,4%
NaHCO3), wysoka podaż płynów (ze względu na uogólniony rozkurcz naczyń i zwiększenie
przepuszczalności naczyń), substytucja elektrolitowa, katecholaminy.
Powikłania

Częstym powikłaniem wstrząsu septycznego są:
• zespół wykrzepiania wewnątrznaczyniowego DIC,
• niewydolność wielonarządowa.
Tabela 2. Objawy wstrząsu w fazie hiperdynamicznej (wczesnej) i kardiogennej (późnej)
Objawy

Faza wczesna

Temperatura ciała

podwyższona

Skóra

ciepła

Faza późna
obniżona
zimna, blada

Napełnianie włośniczkowe prawidłowe

zaburzone

Czynność serca

tachykardia

tachykardia

Tętno

prawidłowe

nitkowate

Ciśnienie krwi

skurczowe normalne/ podwyższone,
rozkurczowe obniżone

hipotensja
obniżona amplituda RR

Układ oddechowy

tachypnoe

depresja oddechowa

Diureza

oliguria

oliguria / anuria

Gazometria

niewielka kwasica metaboliczna,
hipoksemia, hipokapnia

kwasica metabolicznooddechowa

ZAPALENIE PŁUC
Zapalenie płuc może wystąpić przed porodem na skutek zakażenia przezłożyskowego, podczas porodu w związku z aspiracją zakażonego płynu owodniowego lub wydzieliny z pochwy,
po urodzeniu jako zakażenie wewnątrzszpitalne.
Do czynników ryzyka wystąpienia zapalenia płuc w okresie noworodkowym należą: wcześniactwo, mała masa ciała, dysplazja oskrzelowo-płucna, długotrwała hospitalizacja, sztuczna
wentylacja.
Zakażenia w okresie noworodkowym

151

Zapalenie płuc pojawia się w przebiegu zakażeń zarówno wrodzonych, jak i nabytych.
Patogenami odpowiedzialnym za wystąpienie zapalenia płuc są: paciorkowce z grupy B, E. coli,
enterokoki, gronkowce, Listeria monocytogenes, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Ureaplasma urealyticum, enterokoki, czynniki niebakteryjne (grzyby – Candida albicans, patogeny z grupy TORCH).
Do najczęściej występujących objawów zapalenia płuc należą: przyspieszenie oddechu (tachypnoe), duszność (dyspnoe), sinica, uruchomienie dodatkowych mięśni oddechowych – poruszanie skrzydełkami nosa, wciąganie okolicy przepony i (lub) międzyżebrzy, świsty wydechowe, bezdechy, sinica lub bladość skóry.
Diagnostyka

1) Badania laboratoryjne:
• morfologia z rozmazem krwi obwodowej (najczęściej leukocytoza, ze zwiększeniem odsetka niedojrzałych form),
• CRP (zwłaszcza w monitorowaniu przebiegu),
• gazometria (hipo- lub hiperkapnia, hipoksemia).
2) Bakteriologiczne:
• wymaz z gardła,
• u zaintubowanych noworodków posiew treści z drzewa oskrzelowego.
3) RTG klatki piersiowej.
4) Obraz kliniczny – zmiany osłuchowe nad polami płucnymi.
5) Pulsoksymetria.
Leczenie

1) Antybiotykoterapia o szerokim spektrum działania do uzyskania wyników bakteriologicznych i antybiogramu,
2) Leki mukolityczne,
3) W hipoksemii tlenoterapia,
4) W niewydolności oddechowej metody wspomagania oddechu – CPAP donosowy lub dotchawiczy, sztuczna wentylacja.

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH
Występuje najczęściej w przebiegu posocznicy bakteryjnej (Streptococcus agalactiae,
E.coli, Klebsiella pneumoniae, Listeria monocytogenes, Proteus, Pseudomonas aeruginosa)
w zakażeniach wirusowych i grzybiczych, a także jako zakażenie wewnątrzszpitalne najczęściej
u noworodków z wodogłowiem (częste nakłucia lędźwiowe, nakłucia komory Rickhama, drenaż
zewnętrzny, zabiegi operacyjne w obrębie OUN).
Objawy kliniczne

1) Objawy posocznicy.
2) Objawy neurologiczne – drgawki, bezdechy, apatia, śpiączka, podwyższenie ciśnienia
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śródczaszkowego (napięte ciemię, poszerzenie szwów czaszkowych, zwiększenie obwodów głowy).
Diagnostyka

1) Badanie ogólne płynu mózgowo-rdzeniowego (obniżony poziom cukru, leukocytoza).
2) Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego.
3) Badania laboratoryjne:
• morfologia krwi z rozmazem,
• CRP,
• gazometria.
4) Pomiary obwodów głowy (kontrola przebiegu).
5) USG przezciemiączkowe (obrzęk mózgu, martwica korowa, zaburzenia krążenia płynu
rdzeniowego).
6) Badanie EEG.
Leczenie

1) Antybiotykoterapia przez 2-3 tygodnie, początkowo antybiotyki o szerokim spektrum
działania, penetrujące do OUN, następnie antybiotykoterapia celowana.
2) W przypadku drgawek – leczenie przeciwdrgawkowe.
3) Leczenie objawów wstrząsu.
4) Przy ciężkich bezdechach oddech kontrolowany.

ZAKAŻENIA Z GRUPY TORCH
Najczęściej występującymi zakażeniami wrodzonymi są zakażenia z grupy TORCH (Toksoplazmoza, Różyczka, Cytomegalia, Herpes).

TOKSOPLAZMOZA
Ryzyko przezłożyskowego zakażenia płodu w czasie pierwotnego zakażenia matki (najczęściej bezobjawowego) wynosi ok. 35%. U 3-5% zarażonych płodów dochodzi do uszkodzenia
narządów wewnętrznych.
Podejrzenie wrodzonej toksoplazmozy nasuwają:
• mała urodzeniowa masa ciała,
• wodogłowie lub małogłowie z obecnością zwapnień śródczaszkowych lub z objawami trwającego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu,
• drgawki,
• wady oczu – małoocze, zaćma, chorioretinitis,
• objawy przewlekłego zakażenia: gorączka, plamkowo-grudkowa wysypka, powiększenie,
węzłów chłonnych, powiększenie wątroby, śledziony, niedokrwistość hemolityczna, małopłytkowość,
• opóźnienie rozwoju psychoruchowego.
Zakażenia w okresie noworodkowym
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Rozpoznanie

1) Badania serologiczne – przeciwciała IgM i IgG – za świeżym zakażeniem przemawia
obecność przeciwciał w klasie IgM lub znaczny wzrost w klasie IgG.
2) USG głowy.
3) Badania dodatkowe – słuchu, dna oka.
4) obraz kliniczny.

RÓŻYCZKA
Skutkami zakażenia ciężarnej wirusem różyczki są wady rozwojowe lub przetrwała reakcja
zapalna. Szczególnie niebezpieczne są zakażenia w pierwszych 4 tygodniach ciąży (40-60%
uszkodzeń płodów). Do najczęstszych zaburzeń rozwoju należą:
• głuchota (ciężkie uszkodzenie ucha wewnętrznego),
• objawy ze strony narządu wzroku (jedno- lub obustronna zaćma, małoocze, jaskra),
• niesinicze wady serca (ubytki przegrody międzykomorowej, zwężenie tętnicy płucnej),
• małogłowie z upośledzeniem rozwoju umysłowego,
• objawy przewlekłego zakażenia wirusem – śródmiąższowe zapalenie płuc, zapalenie wątroby, mięśnia sercowego, mięśni, nerek, opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu, przewlekła
wysypka i skaza małopłytkowa.
Diagnostyka

1) Badania serologiczne.
2) Izolacja wirusa metodą PCR.
Zapobieganie embriopatii różyczkowej – diagnostyka serologiczna kobiet w wieku rozrodczym, szczepienie nieuodpornionych kobiet na minimum 3 miesiące przed planowaną ciążą.

CYTOMEGALIA
Zakażenie tym wirusem jest najczęściej występującym wirusowym zakażeniem wrodzonym. Zakażone dzieci najczęściej nie wykazują objawów choroby po urodzeniu. U 10-20% ujawniają się później: uszkodzenia słuchu, padaczka, zaburzenia widzenia, trudności w nauce.
Rzadko występuje uogólniona postać zakażenia z niedokrwistością, trombocytopenią,
powiększeniem wątroby, śledziony, patologiczną żółtaczką (z przewagą bilirubiny bezpośredniej) oraz zapaleniem mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych, zwapnieniami w OUN. Wady
wrodzone (małogłowie, wodogłowie, małoocze) występują rzadziej niż w embriopatii różyczkowej.
Diagnostyka

• Badania serologiczne.
• Izolacja wirusa metodą PCR.
• USG przezciemiączkowe.
Zakażenia wywołane wirusem Herpes (HSV) są najczęściej wywołane typem HSV 2. Do
zakażenia dochodzi od matki w trakcie porodu, szczególnie jeśli jest to zakażenie pierwotne.

154

Podstawy neonatologii

Obraz kliniczny zakażenia przypomina posocznicę bakteryjną – występują gorączka, żółtaczka, powiększenie wątroby i (lub) śledziony, skaza małopłytkowa, krwawienia na skórze, drgawki.
Diagnostyka

Badania serologiczne na obecność przeciwciał.

ZAKAŻENIA GRZYBICZE
Najczęściej występującym grzybem wywołującym zakażenia u noworodka jest drożdżak
Candida albicans. Zakażenia grzybicze mogą przybierać postać:
• pleśniawek – białe, początkowo punkcikowate, następnie rozlegle zlewające się naloty na
błonach śluzowych warg, języka i podniebienia, naloty dobrze przylegają do podłoża
w przeciwieństwie do lekko przylegających resztek mleka,
• drożdżakowatego zapalenia płuc lub posocznicy – najczęściej u wcześniaków i ciężko chorych noworodków,
• drożdżakowatego zapalenia skóry – obecność uporczywych, sączących wyprzeń lub rozległe, łuszczące się powierzchnie drożdżakowate, przypominające erytrodermię,
• zakażenia układu moczowego.
Diagnostyka

1) Badania bakteriologiczne – wymaz z gardła, badanie bakteriologiczne treści z drzewa
oskrzelowego, wymaz ze skóry, posiew moczu i krwi
2) RTG klatki piersiowej.
Leczenie

1) Miejscowe – nystatyna.
2) Ogólne – zgodnie z antybiogramem, najczęściej Fluconazol, Amfoterycyna B.

ZAKAŻENIE WIRUSEM HIV
Wirus HIV jest czynnikiem etiologicznym zespołu nabytego braku odporności (AIDS). Od
14 do 40% noworodków zakażonych matek ulega zakażeniu podczas ciąży. Do zakażenia noworodka może dojść w trzech okresach: wewnątrzmacicznie, okołoporodowo oraz po urodzeniu,
najczęściej w III trymestrze ciąży.
Najistotniejsze czynniki ryzyka zakażenia:
• zaawansowanie choroby u matki,
• stan odporności matki,
• kontakt płodu z zakażonymi płynami ustrojowymi matki,
• pierwotne zakażenie w czasie ciąży
• karmienie piersią.
Obraz kliniczny

• Niecharakterystyczny.
Zakażenia w okresie noworodkowym
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• Objawy niespecyficzne (limfadenopatie, hepatosplenomegalia) u 10% zakażonych noworodków.
• W drugim półroczu życia zazwyczaj ujawnia się limfadenopatia, zaburzenia trawienne, nawracające zakażenia bakteryjne.
• Objawy neurologiczne (wzmożone napięcie mięśni, objawy spastyczne w obrębie kończyn)
u 10% niemowląt.
• Śródmiąższowe limfocytarne zapalenie płuc.
• Zakażenia oportunistyczne wywołane przez Pneumocystis jirovecii, Candida albicans, cytomegalowirus.
Badania diagnostyczne

• Badania serologiczne (przeciwciała klasy IgG u dzieci niezakażonych zanikają między 8.
a 15. miesiącem życia. W praktyce dokładne określenie stanu odpornościowego dziecka
jest możliwe dopiero po 18. miesiącu życia).
• Obecność genomu wirusa – HIV DNA-PCR (preferowane u noworodków), HIV RNA-PCR,
• Wykrycie antygenu p 24.
• Hodowla wirusa.
Postępowanie i leczenie dzieci zakażonych HIV

Leczenie zydowudyną w monoterapii lub w połączeniu z innymi analogami nukleozydów
lub inhibitorami proteaz należy rozpocząć w 14. tygodniu ciąży. Terapię kontynuuje się do
momentu ukończenia ciąży. W okresie okołoporodowym zaleca się dodatkowo zydowudynę
dożylnie. Noworodkom zaleca się podawanie zydowudyny od 8. do 12. godziny po urodzeniu
przez okres 6 tygodni
U noworodka zakażonego zaleca się również leczenie wspomagające mające na celu zapobieganie zakażeniom oportunistycznym.

ZAKAŻENIE WIRUSEM ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B (HBV)
Od 7 do 10% ogółu noworodków ulega zakażeniu HBV w okresie porodowym. Przewlekłymi nosicielami wirusa zostaje 90% z nich. Większość dzieci ulega zakażeniu okołoporodowo,
poprzez kontakt z zakażonymi płynami ustrojowymi oraz krwią matki. Ryzyko zakażenia płodu
jest największe (60-70%), jeżeli ostre objawy zakażenia u matki ujawniają się w III trymestrze
ciąży lub pierwszych 2. miesiącach po urodzeniu dziecka.
Perinatalna transmisja ściśle koreluje ze stanem nosicielstwa u matki. Nosicielstwo antygenu HBeAg wiąże się z 70-90% ryzykiem przeniesienia zakażenia na noworodka.
Objawy kliniczne

Większość zakażonych nie prezentuje objawów po urodzeniu, a odczyny serologiczne są
ujemne; do serokonwersji dochodzi w ciągu pierwszych 3 miesięcy życia. Najczęściej obserwuje się rozwój przewlekłej antygenemii HbsAg we krwi dziecka z przetrwałym podwyższeniem poziomu enzymów wątrobowych między 2. a 6. miesiącem życia.
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Rzadko dochodzi do ujawnienia klinicznych objawów zakażenia:
• żółtaczki,
• podwyższenia ciepłoty ciała,
• hepatomegalii,
• utraty łaknienia.
Po tym okresie może dojść do ustąpienia objawów lub przejścia w stan przewlekłego aktywnego zapalenia wątroby. Objawy ostrego zapalenia wątroby o niepomyślnym przebiegu obserwuje się u 1-2% noworodków.
Rozpoznanie

• Badania serologiczne antygenów wirusa (metoda ELISA lub RIA).
• Enzymy wątrobowe, bilirubina.
Zapobieganie i leczenie

Aktualnie jedyną skuteczną metodą zapobiegania wytworzeniu stanu nosicielstwa wirusa
związanego z perinatalną transmisją zakażenia jest szczepienie. U noworodków matek HbsAg
dodatnich zaleca się z podaniem surowicy hiperimmunizowanej (HBIG) równocześnie ze
szczepionką.
Każda kobieta ciężarna powinna mieć oznaczony antygen HBs podczas pierwszej wizyty
i powtórnie, pod koniec ciąży, jeśli nie wykryto u niej obecności HbsAg, a należy do grupy wysokiego ryzyka.

ZAKAŻENIE WIRUSEM ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C (HCV)
Do zakażenia dochodzi drogą parenteralną poprzez transfuzje krwi lub preparatów krwiopodobnych oraz infuzje leków. Transmisja wertykalna w okresie ciąży wynosi około 5-10%. Wysokie ryzyko przeniesienia HCV na noworodka istnieje w czasie ostrego zakażenia w III trymestrze ciąży i zależne jest od miana HCV-RNA. HCV-RNA u noworodka można wykryć w wieku 1-2 miesięcy. Ryzyko i konsekwencje perinatalnej transmisji nie są dokładnie poznane.

OSPA WIETRZNA
Ospa wietrzna jest wywołana przez wirus varicella zoster virus (VZV). Zakażenie pierwotne matki w I i II trymestrze ciąży może doprowadzić do wad wrodzonych u około 20% płodów.
Ryzyko wewnątrzmacicznej transmisji wirusa do płodu w czasie I i II trymestru ciąży w przypadku choroby ciężarnej wynosi od 2 do 4,9%. W przypadku ujawnienia się objawów zakażenia u matki na 5 dni przed porodem lub 2 dni po porodzie, niebezpieczeństwo
wystąpienia choroby u noworodka mieści się w granicach od 17 do 31%. Zakażenie
nabyte w okresie ukończenia ciąży może prowadzić do ujawnienia się ospy wietrznej lub
półpaśca w późniejszym okresie życia dziecka.
Wrodzoną ospą wietrzną określa się zakażenie płodu, do którego dochodzi w 1. i 2. trymestrze ciąży, natomiast terminem noworodkowa ospa wietrzna stan, w którym objawy choZakażenia w okresie noworodkowym
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roby ujawniają się w ciągu pierwszych 10 dni życia dziecka. Częstość występowania zakażenia
VZV oceniana jest na 7 przypadków na 10 tys. porodów.
Obraz kliniczny

Wewnątrzmaciczne zakażenie płodu:
• bliznowate zmiany skórne – najczęściej na kończynach,
• uszkodzenia gałki ocznej (zaćma, zapalenie siatkówki i naczyniówki, małoocze, zespół Hornera),
• uszkodzenie OUN (zwapnienia śródczaszkowe, opóźnienie rozwoju umysłowego, atrofia
kory mózgowej),
• nieprawidłowości w obrębie kończyn: (hipoplazja, stopa końsko-szpotawa, niedorozwój lub
brak palców).
Postać noworodkowa ospy wietrznej

Typowa pęcherzykowa wysypka (należy różnicować z zakażeniem wirusem opryszczki
(HSV 1, 2). Szczególnie niekorzystne rokowniczo jest ujawnienie się wysypki u noworodka
między 5. a 10. dniem po urodzeniu. U tych dzieci obserwuje się nawracający wysiew zmian
pęcherzykowych na skórze z częstymi zmianami w obrębie mózgowia, wątroby oraz płuc.
Umieralność w tej grupie dzieci w przypadku nieleczenia mieści się od 20 do 30%. Choroba,
która ujawnia się bezpośrednio po urodzeniu lub w ciągu pierwszych 4 dni, ma zwykle u noworodków donoszonych przebieg łagodny, modyfikowany przez przeciwciała przekazane płodowi
przez matkę.
Rozpoznanie

1) Wywiad ciążowy oraz obraz kliniczny noworodka.
2) Badania dodatkowe:
• badania prenatalne (poziom specyficznych IgM w krwi płodu),
• badania po urodzeniu:
– rozmaz (Tzancka) z treści wykwitów na obecność dużych wielojądrzastych komórek
nabłonkowych,
– mikroskopia elektronowa treści pęcherzyków na obecność cząstek wirusa,
– hodowla wirusa z materiału pobranego ze skóry, mięśni, fibroblastów płodu lub komórek owodni,
– obecność swoistych przeciwciał (ELISA),
– obecność genomu wirusa – VZV DNA (PCR).
Zapobieganie i leczenie

Noworodki matek, u których wystąpiły objawy ospy wietrznej 5 dni przed lub 2 dni po urodzeniu, powinny otrzymać surowicę hiperimmunizowaną (VZIG), możliwie jak najwcześniej,
nie później niż w ciągu 72 godzin po urodzeniu. U około połowy noworodków po podaniu VZIG
ospa wietrzna ujawnia się, ale choroba ma przebieg łagodny. W przypadku ujawnienia się objawów klinicznych ospy wietrznej o nasilonym przebiegu należy rozważyć podanie acyklowiru.
Aktualnie zaleca się szczepienia przeciwko ospie wietrznej.
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Żywienie
noworodków
KARMIENIE PIERSIĄ
Karmienie naturalne jest zalecane w żywieniu wszystkich noworodków zdrowych oraz
jeżeli nie ma przeciwwskazań lekarskich, również wcześniaków i noworodków chorych. Zalet
karmienia piersią jest wiele i należą do nich między innymi:
• zawsze odpowiednia temperatura pokarmu,
• jałowość,
• odpowiedni skład chemiczny,
• obecność przeciwciał,
• łatwość karmienia,
• oszczędność,
• częsty fizyczny i psychiczny kontakt matki z jej dzieckiem – wspomaga rozwijanie więzi
emocjonalnej między matką a dzieckiem.
Na podstawie badań przeprowadzanych na świecie okazało się, że dzieci, które w okresie
pierwszych sześciu miesięcy życia karmione były naturalnie, wykazują mniejszą zapadalność
na cukrzycę, zwężenie odźwiernika, próchnicę, alergie pokarmowe i niektóre postaci nowotworów. Niepodważalny jest również wpływ karmienia piersią na wykształcenie się prawidłowego zgryzu u niemowląt.
W mleku kobiecym stwierdza się obecność dużej ilości immunoglobulin klasy IgA i mniejsze klasy IgG i IgM, a także lizozym, laktoferrynę i składniki komplementu, co sprawia, że ma
ono silne właściwości bakteriobójcze i spełnia funkcję obronną dla organizmu noworodka.
Stwierdzono, że częstość występowania biegunek, infekcji dróg moczowych i zapalenia ucha
środkowego występuje nawet do 40% rzadziej u noworodków karmionych piersią w porównaniu z dziećmi żywionymi sztucznie.
Siara zawiera również znaczne ilości peptydów bioaktywnych wspomagających wzrost
poszczególnych narządów: epidermal growth factor EDF, mammary-derived growth factor
(MDGF-II), human milk growth factor (HMGF), platelet-derived growth factor (PDF), vascular
endotelial growth factor (VRGF), growth hormon (GH). Czynniki zawarte w pokarmie kobiecym mogą w istotny sposób stymulować procesy dojrzewania noworodka, szczególnie w obrębie przewodu pokarmowego i tkanki nerwowej. Stąd wczesne rozpoczęcie karmienia pokarmem naturalnym powinno dotyczyć nie tylko noworodków urodzonych o czasie, ale przede
wszystkim urodzonych przedwcześnie, ponieważ ryzyko różnego rodzaju powikłań wcześniactwa wzrasta u tych dzieci wraz z narastaniem ich niedojrzałości.
Żywienie noworodków
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W czasie karmienia noworodka piersią jakość mleka nie jest cały czas jednakowa. Przez
pierwsze 3-4 dni po porodzie gruczoły sutkowe produkują tzw. siarę, czyli mleko początkowe
(młodziwo). Jest to mleko o znacznie wyższej zawartości białek (głównie wydzielniczej immunoglobuliny IgA), a mniejszej ilości tłuszczów, w porównaniu z mlekiem produkowanym w późniejszym okresie.
Pierwsza porcja wypijanego przez noworodka pokarmu kobiecego jest bardziej rozwodniona, a ostatnia charakteryzuje się większą zawartością tłuszczów i węglowodanów. Dieta
kobiety karmiącej ma niewątpliwy wpływ na skład mleka produkowanego przez jej gruczoły
sutkowe. W okresie karmienia wzrasta dzienne zapotrzebowanie matki na substancje wysokoenergetyczne, białka, tłuszcze i pierwiastki śladowe. Witaminy, substancje mineralne, białka,
tłuszcze i węglowodany stanowią podstawowe budulce do produkcji pokarmu.
Pierwsze karmienie piersią zdrowego i donoszonego noworodka powinno mieć miejsce
w pierwszej godzinie życia, o ile pozwala na to stan dziecka i matki (po porodach operacyjnych
istnieje często konieczność odroczenia pierwszego karmienia). Z reguły zaleca się, aby kolejne
karmienia następowały ,,na żądanie" noworodka, a nie polegały na realizacji z góry ustalonego
planu godzinowego. Takie postępowanie ułatwia matce i jej noworodkowi przebieg zwłaszcza
pierwszych karmień, zwiększa ich efektywność i nie wymaga budzenia śpiącego dziecka do karmienia, gdy tylko miną trzy godziny od poprzedniego posiłku. W czasie pierwszych tygodni
życia matka powinna zapewnić dziecku możliwość karmienia naturalnego od 8 do 12 razy
w ciągu doby. Podczas karmienia piersią nie zaleca się dopajania noworodka glukozą, gdyż
całość zapotrzebowania na wodę i glukozę pokryta jest przez pokarm kobiecy.
Naturalne karmienie noworodka nie powinno trwać dłużej niż 20 minut, ze względu na
możliwość uszkodzenia brodawki sutkowej w wyniku gwałtownych i silnych ruchów ssących
dziecka. Już po 5 minutach od przystawienia noworodka do piersi wypija on ok. 90% potrzebnego mu pokarmu. Po odciągnięciu z piersi, pokarm kobiecy może być przechowywany
w formie zamrożonej w temperaturze –20EC przez trzy tygodnie, a po rozmrożeniu jeszcze
przez następne 24 godziny.
Rola programu edukacji zdrowotnej społeczeństwa odnośnie promocji karmienia naturalnego jest niezaprzeczalna, zwłaszcza w sytuacji rosnącej na rynku liczby humanizowanych
mieszanek mlecznych, szeroko reklamowanych przez producentów. Program promocji karmienia piersią opiera się na: zwiększeniu opieki nad matką i jej noworodkiem w szpitalach położniczych. zaangażowaniu pracowników pomocy społecznej, prowadzeniu edukacji matek i pracowników służby zdrowia oraz wprowadzeniu zmian prawnych promujących naturalny sposób
karmienia.
Światowa Organizacja Zdrowia zaleca utrzymać karmienie piersią do drugiego roku życia
lub dłużej. Według Komitetu ESPAGAN 2009 oraz rekomendacji Amerykańskiej Akademii
Pediatrii, dzieci powinny być karmione wyłącznie mlekiem matki do końca 6. miesiąca życia,
a najbardziej odpowiednie dla prawidłowego rozwoju dziecka jest kontynuowanie karmienia
piersią do drugiego roku życia, uzupełniane w tym czasie o produkty żywnościowe występującymi w danym regionie. Wyłączne karmienie naturalne oznacza spożywanie wyłącznie
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pokarmu kobiecego, bez innych suplementów diety takich jak: woda, soki, mieszanki mlekozastępcze, inne pokarmy. Ograniczenia te nie dotyczą witamin, soli mineralnych czy ewentualnie leków.
Według danych epidemiologicznych, w Stanach Zjednoczonych karmienie naturalne obecnie rozpoczyna 70% matek, w 6. miesiącu życia karmienie naturalne nadal kontynuuje 33%
kobiet i tylko 18% pod koniec pierwszego roku życia dziecka. Akcja edukacyjna Health People
2010, prowadzona w USA, zakłada stopniowy wzrost tych wskaźników odpowiednio do 75%;
50%; 25%.
Przeciwwskazaniem do karmienia ze strony matki jest czynna gruźlica (karmienie jest
możliwe po dwóch tygodniach leczenia), ospa w okresie zakaźnym, zakażenie HTLV-1, HTLV-2
(human T-cell lymphotropic virus type I i II), zażywanie narkotyków przez matkę oraz stosowanie niektórych leków (np. Tagamet, Parlodel). W przypadku stwierdzenia u matki
zakażenia HIV istnieje bezwzględne przeciwwskazanie do karmienia piersią. Obecnie uważa
się, iż droga przenoszenia zakażenia poprzez pokarm jest bardzo powszechną formą szerzenia
się zakażenia od matki na dziecko. Obecność wirusa HIV w mleku kobiecym wiąże się prawdopodobnie z jego namnażaniem się w komórkach śródbłonka przewodów wyprowadzających
sutka. Replikacja wirusa jest dodatkowo stymulowana przez T3, prolaktynę i P-estradiol, aktywujące syntezę komórkowego DNA. Podobne zagrożenie przeniesienia infekcji od matki do
noworodka istnieje w przypadku zakażenia wirusem cytomegalii. Istnieją natomiast pewne rozbieżności dotyczące możliwości transmisji zakażenia drogą pokarmu w sytuacji, kiedy matka
jest w okresie zakażenia wirusem HBV lub HCV. Decyzja o karmieniu naturalnym przez CMV
seropozytywne matki powinna być podejmowana szczególnie ostrożnie w przypadku dzieci
o masie ciała < 1500 g. Zakażenie CMV w tej grupie dzieci może przebiegać szczególnie ciężko, w skrajnych przypadkach prowadząc do zgonu noworodka. W krajach wysoko rozwiniętych
zaleca się raczej pasteryzację mleka kobiecego w celu pozbawienia go aktywnej formy wirusa,
przy utrzymaniu wszelkich zalet pokarmu naturalnego. Stosowanie tzw. „wzmacniaczy” (fortifiers) mleka kobiecego jest szczególnie wskazane w przypadku żywienia noworodków o małej
masie ciała. Są one dodatkami wzbogacającymi i uzupełniającymi pokarm kobiecy o białko,
związki mineralne (szczególnie Ca i P), witaminy i pierwiastki śladowe.
Przeciwwskazaniami do karmienia piersią ze strony dziecka są: klasyczna galaktozemia
(częstość 1: 60 000 urodzeń) oraz wrodzony niedobór laktozy (choroba występująca bardzo
rzadko, opisano kilkadziesiąt przypadków).
Względnymi przeciwwskazaniami do karmienia piersią ze strony dziecka mogą być: ciężki
stan dziecka, rozszczep podniebienia utrudniający ssanie, wyniszczenie, niektóre wady serca,
w których wysiłek związany ze ssaniem stanowi dla niemowlęcia zbyt duże obciążenie. W tych
przypadkach podawać należy ściągnięty pokarm kobiecy (sondą, kieliszkiem, łyżeczką lub
butelką).

Żywienie noworodków
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Żywienie sztuczne
noworodków donoszonych i wcześniaków
Mimo iż karmienie piersią jest optymalnym sposobem żywienia noworodków, zarówno
wcześniaków, jak i donoszonych, to jednak część z nich żywiona jest sztucznie od urodzenia.
Zmieniające się w przeszłości wzorce społeczne i kulturowe mogły nawet preferować sztuczne
żywienie niemowląt. Do czynników wymienianych jako przyczyny rezygnacji z karmienia
naturalnego należą: praca zawodowa poza domem, niechęć do samego aktu karmienia piersią,
ograniczenie aktywności podczas laktacji, obawa przed niepowodzeniem laktacji, przyrost masy ciała matki karmiącej, poczucie małej atrakcyjności kobiety. Ważnym czynnikiem zaburzającym proces laktacji jest narastająca częstość cięć cesarskich.
Skuteczność żywienia sztucznego nie mogłaby być osiągnięta bez wcześniejszego ulepszania pod względem bezpieczeństwa i jakości produktów w niej stosowanych. W karmieniu
sztucznym obowiązuje zasada unikania pełnego mleka krowiego. Od pierwszego karmienia
powinno się korzystać z mleka zmodyfikowanego, produkowanego na bazie mleka krowiego,
które poprzez różnorodne procesy technologiczne zostaje upodobnione do idealnego wzorca,
jakim jest pokarm kobiecy. Nadal jednak istnieją różnice, wśród których do najważniejszych
należy większa zawartość soli mineralnych i białka, które ma również inny skład procentowy.
Mleko modyfikowane zawiera również inny skład tłuszczów, gorzej przyswajalnych przez przewód pokarmowy oraz nie zawiera czynników korzystnie wpływających na odporność.
Podstawą do produkcji dostępnego na rynku mleka dla niemowląt jest mleko krowie,
w którym zmniejszono zawartość białka i elektrolitów (wpływając na obniżenie osmolalności
i zmniejszenie obciążenia nerek), a przez to zbliżono jego skład do pokarmu kobiecego. Nasycone tłuszcze mleka krowiego są zastąpione przez niektóre nienasycone kwasy tłuszczowe
pochodzenia roślinnego – dodawane są również witaminy oraz żelazo. Stężenie laktozy w mleku krowim jest mniejsze niż w mleku kobiecym. Niektóre rodzaje mleka dla niemowląt zawierają większą ilość białek serwatkowych i mniejszą kazeiny, podobnie jak w mleku kobiecym.
Zwiększony poziom cystyny pochodzącej z białek serwatki jest szczególnie korzystny dla niemowląt z małą masą ciała.
Istnieją trzy podstawowe wskazania do karmienia sztucznego noworodków:
1) istniejące przeciwwskazania lekarskie do karmienia naturalnego, zarówno ze strony
matki, jak i dziecka,
2) uzupełnienie karmienia piersią u dzieci, których przyrosty masy ciała są stanowczo za
małe,
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3) zastąpienie lub uzupełnienie karmienia naturalnego noworodków, których matki z wyboru nie chcą karmić piersią lub chcą stosować karmienie mieszane (z braku wystarczającej ilości pokarmu w pierwszych dniach po porodzie – zwłaszcza po porodzie cięciem cesarskim – stosując dokarmianie mieszanką mleczną lub dla wygody w późniejszym okresie laktacji),
Przeciwwskazania medyczne do karmienia naturalnego obejmują:
1) zakażenie u matki wywołane przez mikroorganizmy, które mogą przenikać do pokarmu
(np. posocznica, czynna gruźlica, dur brzuszny, malaria, AIDS ),
2) inna ciężka choroba matki (np. zapalenie nerek, rzucawka, obfity krwotok, upośledzenie
umysłowe, ciężkie nerwice, psychozy poporodowe, choroby nowotworowe) lub zażywanie
przez matkę leków lub narkotyków, które przenikając do pokarmu mogą szkodzić noworodkowi (istnieją grupy leków, których stosowanie jest bezwzględnie lub względnie
przeciwwskazane podczas karmienia piersią), implanty do piersi,
3) wrodzone choroby metaboliczne noworodka powodujące nietolerancję niektórych składników mleka kobiecego, np. galaktozemia, tyrozynemia, fenyloketonuria.
Choroba hemolityczna noworodków nie jest przeciwwskazaniem do karmienia piersią, jeśli
stan ogólny dziecka na to pozwala. Przeciwciała zawarte w pokarmie matki są unieczynniane
w przewodzie pokarmowym i nie powodują hemolizy u dziecka.

TECHNIKA KARMIENIA SZTUCZNEGO
Ułożenie niemowlęcia karmionego sztucznie powinno być podobne, jak przy karmieniu
piersią. Matce i dziecku należy zapewnić wygodną pozycję i spokój. Noworodek powinien być
karmiony, gdy jest głodny i całkowicie przebudzony, trzymany w takiej pozycji, jak przy
karmieniu piersią. Istotne jest utrzymywanie dziecka w suchości i cieple. Butelka powinna być
trzymana w sposób zapewniający przepływ mleka do smoczka. Należy unikać stosowania butelek ze stojakiem, nawet tych z bezpiecznym podtrzymywaczem, nie tylko ze względu na pozbawienie kontaktu fizycznego matki i dziecka, komfortu i braku poczucia bezpieczeństwa, ale
i groźbę zachłyśnięcia się przez pozbawione opieki dziecko. Podatność na występowanie zapalenia ucha środkowego jest większa u noworodków i niemowląt karmionych butelką ze stojakiem i (lub) w pozycji poziomej (leżącej na plecach).
Mleko w butelce zwyczajowo ogrzewane jest do temperatury ciała, jednakże nie zaobserwowano ujemnych skutków podawania mleka o temperaturze pokojowej lub chłodniejszego.
Temperaturę mleka sprawdza się, wylewając kilka kropli na nadgarstek. Dziurka w smoczku
powinna mieć średnicę tak dostosowaną, by mleko wypływało powoli.
Szczególnie w ciągu pierwszych 6-7 miesięcy życia odbijanie się połkniętego podczas karmienia powietrza jest ważne dla uniknięcia zwracania pokarmu i przykrych dolegliwości
brzusznych. Należy uprzedzić matkę, że niemowlęta niekiedy zwracają pokarm lub ulewają
niewielkie ilości mleka po karmieniu.
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RODZAJE MLEKA STOSOWANE W ŻYWIENIU SZTUCZNYM
Mieszanki produkowane na bazie mleka krowiego

Mieszanki te zawierają białko w stężeniu 1,45 do 1,6 g/dl, tzn. o 50% więcej, niż w mleku
kobiecym (0,9 do 1,0 g/dl). Istnieją duże rozbieżności w zawartości poszczególnych rodzajów
białek mleka, stosunku białek serwatkowych do kazeiny w zależności od mieszanki. Niektóre
mieszanki zawierają białka mleka krowiego z typowym dla mleka krowiego stosunkiem białek
serwatkowych do kazeiny (18:82), inne mają ten stosunek zbliżony do mleka kobiecego
(60:40). Standardowa mieszanka mleczna zawiera 100% częściowo hydrolizowanych białek
serwatkowych, jednakże dominującym białkiem w mieszance mlecznej jest beta-laktoglobulina,
natomiast w mleku kobiecym alfa-laktoalbumina.
Różnice jakościowe pomiędzy mlekiem kobiecym a mieszankami występują również w zakresie rodzajów tłuszczów. Tłuszcz obu rodzajów mleka składa się głównie z estrów glicerolowych kwasu oleinowego, palmitynowego, stearynowego, przy czym w mleku kobiecym występuje dwa razy więcej wchłanialnych estrów glicerolowych kwasu oleinowego. Lotne kwasy
tłuszczowe (masłowy, kaprynowy, kaprylowy), które występują w niewielkiej ilości w mleku
kobiecym (1,3% vs 9% mleka krowiego), zastąpione są w mieszankach różnymi rodzajami tłuszczów roślinnych (kokosowy, palmowy, sojowy, kukurydziany, słonecznikowy).
Laktoza jest głównym węglowodanowym składnikiem mleka kobiecego i mieszanek mlecznych. Jest ona hydrolizowana w jelicie cienkim pod wpływem laktazy. Pod wpływem procesów
fermentacyjnych w jelicie grubym laktoza umożliwia rozwój bakterii lacidofilnych, które hamują rozwój bakterii patogennych w jelicie oraz ułatwiają wchłanianie wapnia i fosforanów.
Większość mieszanek mlecznych zawiera żelazo w ilościach zalecanych przez Amerykańską Akademię Pediatrii, tj. > 6,7 mg/100 kcal; 10 do 12 mg/l, oraz wzbogacana jest w witaminy
i elektrolity.
W ostatnich latach produkty mleczne zostały wzbogacone o prebiotyki (oligosacharydy)
– węglowodany naturalnie występujące w mleku kobiecym – oraz nuklotydy wpływające stymulująco na układ odpornościowy. Udowodniono, że prebiotyki wpływają na kolonizację mikroflorą jelitową z przewagą bifidobakterii, podobnie jak podczas karmienia naturalnego, hamują
wzrost flory patogennej i wzmacniają jelitową barierę ochronną poprzez wpływ na wytwarzanie
krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych.
Mieszanki produkowane na bazie mleka krowiego ze specjalnymi składnikami

1) Mieszanki mleczne z niską zawartością składników mineralnych i elektrolitów (zbliżoną
do mleka kobiecego). Mają zastosowanie u niemowląt z zastoinową niewydolnością krążenia, moczówką prostą nerkową i niewydolnością nerek.
2) Mieszanka bezlaktozowa zawiera polimery glukozy jako źródło węglowodanów i służy
niemowlętom z hipolaktazją,
3) Mieszanka zawierająca tłuszcze z zawartością 86% tłuszczów średniołańcuchowych
(MCT) przeznaczona jest dla niemowląt z ciężkimi zaburzeniami wchłaniania tłuszczów
w przebiegu niedrożności dróg żółciowych i ciężkiej cholestazy.
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Mieszanki mlekozastępcze i hipoalergiczne

Na rynku znajdują się produkty mleczne i mlekozastępcze przeznaczone dla niemowląt
uczulonych na mleko krowie. Wśród nich znajdują się odparowane mleko kozie, mleko w którym azot jako składnik odżywczy jest dostarczany w postaci aminokwasów (kazeina lub hydrolizat białka serwatkowego) i produkty bezmleczne, w których źródłem białka jest soja.

ŻYWIENIE SZTUCZNE WCZEŚNIAKÓW
Mieszanki mleczne dla wcześniaków stworzono uwzględniając specjalne potrzeby żywieniowe szybko rosnącego niedojrzałego noworodka. Są one produkowane na bazie mieszanek mlecznych z przewagą zawartości białek serwatkowych i pochodzącej z nich cystyny,
szczególnie korzystnej dla noworodków z małą masą ciała. Mieszanki z przewagą kazeiny
powodują u wcześniaków nadmierny wzrost w osoczu tyrozyny i fenyloalaniny, które mogą być
szkodliwe dla rosnącego organizmu. Zawartość białka (2,7-3,0 g/100 kcal) umożliwia przyrosty
masy ciała podobne do wewnątrzmaciczego wzrostu płodu. W mieszankach dla wcześniaków
zwiększona jest również ilość wapnia i fosforanów w stosunku do mieszanek dla niemowląt
donoszonych. Zawartość tłuszczów i ich skład jest opracowany optymalnie dla zwiększenia
możliwości trawienia i wchłaniania przedwcześnie urodzonych noworodków. Średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe stanową 20-50% zawartości tłuszczów, co umożliwia uniknięcie strat
związanych z niską aktywnością lipazy i kwasów żółciowych w jelicie.
W żywieniu noworodków urodzonych przedwcześnie szczególne znaczenie ma wzbogacanie produktów mlecznych w długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe (LCPUFA)
analogiczne do tych zawartych w pokarmie kobiecym (AA, DHA). Udowodniono korzystny
wpływ LCPUFA na rozwój wcześniaka przez: wzrost IQ oraz funkcji poznawczych i motoryki,
poprawy widzenia, stanu immunologicznego. Mieszanki mleczne zawierające długołańcuchowe
wielonienasycone kwasy tłuszczowe stosowane są również w żywieniu noworodków z zespołem zahamowania wzrostu wewnątrzmacicznego oraz z cechami niedotlenienia okołoporodowego. Obecnie istnieje tendencja do wzbogacania w nie również produktów przeznaczonych
dla noworodków donoszonych.
Sposób żywienia enteralnego i moment jego rozpoczęcia zależy od wieku ciążowego, masy
ciała oraz stanu klinicznego. U większych wcześniaków (np. >1500 g), bez istotnych zaburzeń
oddychania czy potrzeby stosowania sztucznej wentylacji, żywienie można rozpocząć w ciągu
pierwszych 24 godzin życia. W odniesieniu do mniejszych noworodków, żywienie jelitowe
może być wstrzymane ze względu na: niedotlenienie okołoporodowe, sztuczną wentylację, cewnikowanie tętnicy pępowinowej, drożny przewód tętniczy czy posocznicę. Wymienione czynniki w połączeniu z obawą przed martwiczym zapaleniem jelit sprawiają, że określenie odpowiedniego momentu rozpoczęcia żywienia jelitowego jest bardzo trudne i często odraczane.
Powinno się unikać przedłużania całkowitego żywienia pozajelitowego z powodu takich powikłań, jak: żółtaczka cholestatyczna, choroba metaboliczna kości czy posocznica. Ponadto, do
utrzymania prawidłowej funkcji przewodu pokarmowego potrzebna jest jelitowa podaż choć
niewielkiej ilości składników odżywczych (żywienie troficzne), tj. około 15-20 ml/kg/dobę.
Żywienie sztuczne noworodków donoszonych i wcześniaków
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Znaczenie żywienia troficznego
zwiększa dojrzewania motoryki jelit
stymuluje uwalnianie hormonów jelitowych (enteroglukagonu i gastryny)
zwiększa syntezę i uwalnianie enzymów przewodu pokarmowego
umożliwia wcześniejsze całkowite żywienie doustne
zmniejsza
zmniejsza
zmniejsza
zmniejsza

ryzyko wystąpienia NEC
ryzyko infekcji wtórnych
częstość występowania cholestazy związanej z stosowaniem TPN
stopień nasilenia żółtaczki

Droga podania żywienia enteralnego zależy od możliwości koordynacji ssania, połykania
i oddychania, która pojawia się u noworodka około 32. do 34. tygodnia ciąży. Wcześniaki, które
są żywotne i zdrowe mogą być karmione przez smoczek w tym okresie. Dzieci mniej dojrzałe,
słabe lub ciężko chore wymagają karmienia przez sondę dożołądkową, aby zmniejszyć ryzyko
strat energetycznych i aspiracji pokarmu.
Ważne jest zaprzestanie stosowania produktów mlecznych przeznaczonych dla noworodków urodzonych przedwcześnie oraz wzmacniaczy pokarmu kobiecego u dzieci o masie
ciała 2 5-3,0 kg, głównie z powodu ryzyka nadmiernej podaży białka, witamin A i D3.

ŻYWIENIE PARENTERALNE
W sytuacjach, kiedy żywienie drogami naturalnymi jest niemożliwe, stosuje się odżywianie
pozajelitowe podając dożylnie, zazwyczaj do naczyń centralnych, roztwory glukozy, aminokwasów, tłuszczy, witaminy i pierwiastki śladowe. Wskazane jest, nawet wówczas, podawanie
niewielkich objętości pokarmu (najlepiej mleka kobiecego) dożołądkowo (żywienie troficzne).
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Odrębności ustroju noworodków
wpływające na farmakokinetykę leków
Noworodki urodzone przedwcześnie, zwłaszcza te hospitalizowane w oddziałach intensywnej terapii, często wymagają stosowania różnorodnej farmakoterapii. Odpowiedź noworodka
na podawane leki z reguły jest różna od reakcji pacjentów dorosłych. Różnice te wynikają z odmiennie przebiegających procesów farmakodynamicznych i farmakokinetycznych w okresie
noworodkowym.
Procesy adaptacji organizmu noworodka do życia pozamacicznego związane są z ogromnymi, szybko przebiegającymi zmianami anatomicznymi, fizjologicznymi i biochemicznymi.
Przy rozpatrywaniu mechanizmów działania leków stosowanych u noworodków należy uwzględnić przede wszystkim decydujące dla tych procesów takie parametry, jak: skład ciała, przepuszczalność barier ustrojowych, budowa skóry, biotransformacja leków, wiązanie leków z białkami osocza krwi, wydalanie leków przez nerki, efekty działania leków podawanych matce
w okresie ciąży, porodu i karmienia, zaburzenia we wczesnej adaptacji noworodka, dawkowanie leków, długość, mała masa ciała.
Odmienny niż w późniejszych okresach życia skład ciała noworodka stwarza inne warunki
działania podanego leku. Istotną rolę odgrywa tu zawartość wody i tłuszczu. Podczas dojrzewania ciąży, zmniejszeniu ulega całkowita objętość wody i woda pozakomórkowa – ECF (extracellular fluid ), podczas gdy woda wewnątrzkomórkowa – ICF (intracellular fluid) wzrasta. Jednakże w późnej ciąży i w pierwszych tygodniach po urodzeniu, czynność nerek ulega dynamicznym zmianom, wpływając na bilans wodno-elektrolitowy. Po urodzeniu (zarówno u noworodków donoszonych, jak i wcześniaków) objętość ECF wzrasta wskutek przesunięcia płynu z ICF.
Ze względu na znacznie większą objętość wody pozakomórkowej (u człowieka dorosłego – 26%,
u noworodka donoszonego – 44%, a u noworodka urodzonego w 30. tygodniu trwania ciąży nawet powyżej 60%), leki rozpuszczalne w wodzie po podaniu jednorazowej dawki osiągają
mniejsze stężenia w płynach ustrojowych oraz w tkankach i z reguły ich działanie na młody organizm jest słabsze. Dla uzyskania efektu terapeutycznego konieczne jest niekiedy zwiększenie dawki przy jednorazowym podaniu leku lub zwiększenie dawki inicjującej przy podaniu wielokrotnym. Jednocześnie leki rozpuszczalne w wodzie, ze względu na mniejszą zawartość wody
wewnątrzkomórkowej osiągają większe stężenia wewnątrz komórki i mogą wykazywać silniejsze działanie toksyczne na procesy wewnątrzkomórkowe. U noworodka znacznie łatwiej niż
w późniejszych okresach dochodzi do szybkiego, ciężkiego odwodnienia, co pociąga za sobą
zwiększenie stężenia i silniejsze działanie podanego w tym czasie leku rozpuszczalnego w wodzie. Mniejsza jest także w okresie noworodkowym zawartość tłuszczu, zwłaszcza u wcześniaOdrębności ustroju noworodków wpływające na farmakokinetykę leków

167

ków (wcześniak – 3%, noworodek donoszony – 12%, człowiek dorosły – 18%), co powoduje, że
leki rozpuszczalne w tłuszczach osiągają w nich większe stężenia. W okresie noworodkowym
należy również zwrócić uwagę na rozmiary innych kompartmentów np.: mózgu czy wątroby
w stosunku do masy ciała.
Podsumowując, na odrębną farmakokinetykę leków stosowanych u noworodków wpływa:
• fizjologiczny proces dojrzewania czynności nerek, wątroby,
• większa objętość płynu zewnątrzkomórkowego w stosunku do całkowitej masy ciała,
• mniejsza zawartość tkanki tłuszczowej.
Młody organizm charakteryzuje się również większą, w stosunku do osobnika dorosłego,
przepuszczalnością barier ustrojowych. W mechanizmach działania leku szczególnie ważną rolę odgrywa brak wykształcenia bariery krew-mózg. Do chwili jej wykształcenia wiele leków
przenika bez trudu do ośrodkowego układu nerwowego, osiągając w nim niekiedy bardzo duże
stężenia. W przypadku np.: wankomycyny, która u zdrowych osób dorosłych nie penetruje do
OUN, stwierdzano niejednokrotnie miernie wysokie stężenia w płynie mózgowo-rdzeniowym
noworodków urodzonych przedwcześnie, szczególnie przy współistniejącym procesie zapalnym. Innym czynnikiem wpływającym na rozmieszczenie leku w ustroju noworodka może być
także drożny przewód tętniczy (PDA – Patent Ductus Arteriosus). Zależność czynników fizjologicznych od PDA i ich wpływ na parametry farmokokinetyczne przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Czynniki fizjologiczne związane z przetrwałym przewodem tętniczym (PDA),
mogące wpływać na dystrybucję leku
Stan kliniczny

Zmiany fizjologiczne

Zmiany parametrów
farmakokinetycznych

Kwasica (9pH)

łączenia z białkami
8niezjonizowanego leku
(dla łagodnej kwasicy 6
8dystrybucji tkankowej)

8objętości dystrybucji

Zaburzenia odżywienia

9białko / albumin

8niezwiązanego leku

Przeciek lewo-prawy przez PDA
(do płuc)

tworzenie trzeciego kompartmentu w krążeniu płucnym

Przeciek krwi przez PDA

9pojemności minutowej serca

Niedotlenienie

9przepływu wątrobowego

Zastoinowa niewydolność serca

9przepływu nerkowego

Niedotlenienie

niedotlenienie przewodu
pokarmowego lub hipoperfuzja

9biodostępności

Przeciążenie płynami/obrzęki

8płynu zewnątrz- i wewnątrzkomórkowego

8objętości dystrybucji

eliminacja:
8okresu półtrwania
9klirensu leku

Obrzęk płuc
Wentylacja wspomagana

9przepływu nerkowego

Terapia indometacyną
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Podstawy neonatologii

Głównym mechanizmem wydalania większości leków, zwłaszcza antybiotyków (np.: aminoglikozydy, glikopeptydy) u noworodków jest przesączanie kłębowe. Wielkość przesączania kłębowego – GRF (glomerular filtration rate) jest niska u noworodków donoszonych i nie wzrasta
znacząco w pierwszym tygodniu życia. U noworodków niedonoszonych wielkość GRF jest nawet
niższa, ale ze znaczącym wzrostem w okresie około 34. tygodnia wieku postkoncepcyjnego.
Mała szybkość przesączania w okresie noworodkowym, stanowiąca zaledwie 30-50% wartości
u ludzi dorosłych, powoduje utrzymywanie się dużego stężenia leku w surowicy i wydłużenie
jego biologicznego okresu półtrwania. Dawki leków wydalanych z moczem są modyfikowane
w zależności od wieku. U ludzi dorosłych dawki leku wydalanego z moczem mogą być redukowane na podstawie klirensu kreatyniny. Jednakże kreatynina nie jest idealnym wskaźnikiem
filtracji kłębkowej w okresie noworodkowym, ponieważ poziom kreatyniny w pierwszym tygodniu życia jest przynajmniej częściowym odzwierciedleniem poziomu kreatyniny matczynej.
Także steroidy podawane matce mogą powodować zmiany procesów biochemicznych zachodzących w komórkach płodu. Kortyzon i związki pochodne przyspieszają rozwój układów
enzymatycznych w wielu tkankach i w konsekwencji narządach płodu takich jak wątroba, nerki,
jelita, w wyniku czego enzymy te pojawiają się znacznie wcześniej niż w przypadku fizjologicznego rozwoju. Spośród licznych czynników wpływających na kinetykę leku, a w konsekwencji na efekt terapeutyczny, wiek pacjenta jest jednym z najbardziej istotnych. W licznych
badaniach wykazano, iż różnice w zachowaniu leku w ustroju istnieją nie tylko między noworodkami a pacjentami dorosłymi, ale także między noworodkami urodzonymi przedwcześnie,
noworodkami donoszonymi a wreszcie młodymi niemowlętami. Dla przykładu, u noworodka
okres półtrwania kofeiny wynosi od 40-231 (śr. 100 h) vs 6 godzin u pacjenta dorosłego, furosemidu odpowiednio 8-20 vs 0,5 h, natomiast fenobarbitalu 82-199 vs 24-140 h. Kiedy stosujemy lek u noworodka, musimy brać pod uwagę takie czynniki jak wiek ciążowy, wiek postnatalny, ekspozycję na leki in utero. Ważne są także: zmiany hemodynamiczne, niedotlenienie,
współistnienie zespołu zaburzeń oddychania, nieprawidłowości układu krążenia i nerek, zaburzeń żołądkowo-jelitowych, jakkolwiek ich wpływ nie jest jeszcze do końca poznany. Niezmiernie istotny jest fakt, iż u noworodków ludzkich wpływ czynników zewnętrznych na stale
dojrzewające, ważne dla życia narządy może czynić kinetykę leku trudną do przewidzenia.
Złożony charakter wpływu czynników farmakokinetycznych i demograficznych na szybkość
dystrybucji i eliminacji leku, a tym samym na jego stężenie we krwi i efekt terapeutyczny,
przyczynił się do opracowania metod umożliwiających dobór optymalnego schematu dawkowania leku. W neonatologii zazwyczaj stosowane są:
• metody nomograficzne,
• metody farmakokinetyczne proste.
Najprostszymi metodami optymalizacji są metody nomograficzne, z których każda wykorzystuje znalezione wcześniej zależności pomiędzy parametrami farmakokinetycznymi a czynnikami demograficznymi, nie biorąc pod uwagę pomiarów stężenia leku we krwi. Opracowane
tabele nomograficzne pozwalające na zaproponowanie dawkowania leków np.: antybiotyków
w zależności od dojrzałości płodowej, wieku postnatalnego i masy ciała stanowią duże ułatOdrębności ustroju noworodków wpływające na farmakokinetykę leków
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wienie dla neonatologa. Są to jednak zasady bardzo uogólnione, oparte o badania na małych
grupach noworodków. Pomimo jednoczesnego podania informacji o wskazanym w tej grupie
wiekowej monitorowaniu stężeń leków np.: antybiotyków aminoglikozydowych, tabele są powszechnie stosowane, dając wrażenie prawidłowo wyznaczonej dawki. Schematy dawkowania
są przydatne do zaproponowania dawki inicjującej, ale nie pozwalają na indywidualizację dawkowania leku. Metody te mogą być wykorzystane wyłącznie jako pomoc przy ustalaniu wstępnego schematu dawkowania. Dawkowanie powinno być następnie zweryfikowane przez pomiar
stężenia leku we krwi i wykorzystanie farmakokinetycznych metod indywidualizacji dawkowania, opartych na znajomości parametrów farmakokinetycznych i zachodzących między nimi
relacji. Niezbędne są działania zmierzające do takiego dawkowania leku, aby uzyskane stężenia
mieściły się w zakresie przedziału terapeutycznego, tzn. zakresu, przy którym występuje duży
stopień skuteczności działania leku i małe ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych. Zagadnieniami tymi zajmuje się terapia monitorowana stężeniami leku we krwi lub innych płynach
ustrojowych, która umożliwia indywidualizowanie leczenia w trudnych sytuacjach klinicznych.
Przez oznaczenie maksymalnych (Cmax) i minimalnych (Cmin) stężeń leków, posługując się
równaniami matematycznymi, można wyliczyć parametry farmakokinetyczne indywidualnego
pacjenta. Znając objętość dystrybucji (VD) i stałą szybkości eliminacji leku (Kel) możemy
zaproponować zarówno wielkość pojedynczej dawki jak i właściwe przedziały dawkowania.
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Ryc. 1. Wykres stężeń antybiotyku z grupy glikopeptydów w surowicy
przykładowych czworga pacjentów OION po 60 min wlewie iv

Terapia monitorowana stężeniami leku jest niezbędnym uzupełnieniem farmakoterapii noworodka, zwłaszcza podczas stosowania leków przeciwdrgawkowych (fenytoina, fenobarbital, kar-
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bamazepina), metyloksantyn (kofeina, teofilina), glikozydów nasercowych (digoksyna) oraz
antybiotykoterapii (aminoglikozydy, glikopeptydy). Powyżej przedstawiono różnice w farmakokinetyce leku na przykładzie czterech noworodków VLBW.
Zwraca uwagę podobny przebieg krzywych stężeń u pacjentów o podobnej masie ciała
i w podobnym wieku kalendarzowym, ale o różnej dojrzałości płodowej, a przez to w różnym
wieku postkoncepcyjnym (krzywa 1 i 2), znaczne różnice parametrów farmakokinetycznych
notowano u pacjentów w podobnym wieku korygowanym i o podobnej masie ciała, ale o różnym poziomie kreatyniny surowiczej (krzywa 3 i 4).

Odrębności ustroju noworodków wpływające na farmakokinetykę leków
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noworodków i niemowląt
Poprawa opieki medycznej nad noworodkiem szczególnie z małą urodzeniową masą ciała
spowodowała obniżenie umieralności niemowląt, jednak nie obniżyła wskaźnika występowania
mózgowego porażenia dziecięcego (MPD).
Definicja tego zaburzenia określanego w języku angielskim cerebral palsy (CP) wprowadzona w 1964 przez Baxa to zespoły zaburzeń ruchu i postawy wywołane przez zaburzenie rozwojowe niedojrzałego mózgu, wadę lub jego uszkodzenie.
Częstość występowania MPD ocenia się w Polsce na 1,5-3 na 1000 żywo urodzonych dzieci – przy czym 1-3% osiąga ono w grupie wcześniaków, a u noworodków z masą ciała < 1500 g
sięga 10% i więcej.
U dzieci z MPD rozpoznanie tej choroby najwcześniej możliwe jest w 3-4. miesiącu życia,
a najczęściej w drugim półroczu.
Wczesna diagnostyka „dzieci ryzyka” – dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychoruchowym – oraz odpowiednio ukierunkowana wcześnie i kompleksowo prowadzona rehabilitacja daje im szansę na osiągnięcie sprawności psychoruchowej. Wiadomo, że przy takim
postępowaniu wiele lżejszych uszkodzeń OUN nie pozostawia śladów w obrębie narządu ruchu, ani ograniczeń sprawności i wydolności dotkniętych nimi dzieci.
W okresie noworodkowym prognozowanie przyszłego rozwoju opiera się na dokładnej klinicznej ocenie neurologicznej oraz na tzw. badaniach instrumentalnych, do których należą:
techniczne metody obrazowania OUN, badanie przepływów mózgowych, elektroencefalografia,
badanie ciśnienia śródczaszkowego.
Badanie neurologiczne noworodka jest wykładnikiem scalonych na niższych piętrach OUN
czynności, co bardzo ogranicza przydatność diagnostyczną. Dla dokładnego badania neurologicznego konieczna jest znajomość etapów dojrzewania mózgu oraz znajomość normy i patologii.
Najważniejsza jest ocena:
• stanów zachowania (okresy: sen-czuwanie, oddechy, krzyk)
• reakcji odruchowych (tabela 1),
• napięcia mięśniowego, ułożenia kończyn, rodzaj ruchów samoistnych i prowokowanych,
• obecności objawów nietypowych.
Volpe wskazuje na 5-krotnie częstsze występowanie MPD u dzieci, u których badanie neurologiczne w okresie noworodkowym było nieprawidłowe.
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Tabela 1. Najważniejsze odruchy i automatyzmy noworodkowe (pojawianie i zanikanie)
25-28. t.c.

29-32. t.c.

33-36. t.c.

37-40. t.c.

4. tydz.ż.

Zanikanie
wiek
skoryg.

Ssania
Połykania

brak
ujemny

słaby
ujemny

krótki
obecny
słaby

żywy
pełna synchronizacja

narasta

12 mies
do 3 r.ż.

Szukania

ujemny

opóźniony
faza 1-2

obecny
faza 1-3

obecna
faza:
1,2,3,4,

żywy, faza 1-4

Po 3 mies.

Chwytny dłoniowy
Chwytny
podeszwowy

1 faza od
28 tyg.

1 faza obecna,
2-ga słaba

2 fazy

żywy

żywy,
2 faza słabnie

3-4 mies.
6-12 mies.

Objaw Moro

1 f. słaba
w 28. tyg.

1 i 2 faza
słaba

2 fazy
obecne

żywy

żywy

4-5 mies.

Podparcia i automatycznego chodu

brak

1 i 2 faza

2 f. słabe

3 fazy od
36 t.

żywy

3-4 mies.

Skrzyżowanego
prostowania

brak

1,2 faza słaba

3 fazy

żywy

słabszy

7 mies.

Lalki

brak

slaby

obecny

obecny

ujemny

10 d.życia

Odruchy
noworodkowe

Do najważniejszych czynników ryzyka zaburzonego rozwoju zaliczyć należy:
1) noworodki o małej urodzeniowej masie ciała, a szczególnie o masie ciała < 1500 g,
2) noworodki urodzone > 37 tyg. ciąży z masą ciała < 10. percentyla,
3) noworodki ocenione wg skali Apgar < 5 pkt w 5. min życia,
4) noworodki leczone przedłużoną sztuczną wentylacją,
5) niedotlenienie okołoporodowe (pH z naczyń pępowinowych < 7,2),
6) noworodki z zespołem aspiracji smółki,
7) noworodki z hiperbilirubinemią,
8) noworodki z hipoglikemią,
9) zakażenia u noworodków, zwłaszcza TORCH,
10) noworodki z zespołami neurologicznymi: drgawki, zaburzenia napięcia mięśniowego,
krwawienia śródczaszkowe (USG), nieprawidłowy zapis EEG,
11) noworodki z przewlekłą chorobą płuc,
12) noworodki zagrożone retinopatią,
13) noworodki z zespołem wad rozwojowych.
Ocena dzieci w obejmuje:
1) ocenę stanu ogólnego zdrowia dziecka – wzrastanie i dynamikę jego przyrostu (długość,
masa ciała, obwód głowy, klatki piersiowej),
2) ocenę wzroku (dno oka i ostrość wzroku między 2. a 3., w 6. miesiącu życia oraz po 1.
roku życia),
3) ocenę słuchu (za pomocą słuchowych potencjałów wywołanych),
4) ocenę mowy i motoryki,
Podstawy rehabilitacji psychoruchowej noworodków i niemowląt
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5) ocenę rozwoju psychoruchowego na podstawie testu Brunet-Lezine oraz Bayley,
6) rutynowe badania:
• morfologia z rozmazem,
• badanie ogólne moczu,
• USG stawów biodrowych,
• USG głowy u dzieci z krwawieniem śródczaszkowym w okresie noworodkowym,
• badanie dna oka u wszystkich noworodków z małą urodzeniową masą ciała oraz leczonych
tlenem.
Osiągnięcia rozwojowe oceniamy wg podstawowych sfer rozwojowych, tzn:
1) lokomocji i kontroli postawy (tabela 2. „kamienie milowe” rozwoju ruchowego dziecka),
2) koordynacji wzrokowo-ruchowej,
3) mowy,
4) kontaktów społecznych.
Tabela 2. Podstawowe „kamienie milowe” w rozwoju ruchowym dziecka
Sprawność
(kamienie milowe)

Czas osiągnięcia
umiejętności (miesiące)

Średni
czas (miesiące)
5,3

Samodzielnie siedzi przez chwilę

4-8

Przewraca się z pleców na brzuch

5-10

6,4

Posadzony siedzi pewnie

5-9

6,6

Siada samodzielnie

6-11

8,3

Podciąga się do stania

6-12

8,6

Raczkowanie

9-12

10,8

Stoi samodzielnie

9-16

11,0

Wykonuje3 kroki samodzielnie

9-17

11,7

U noworodków wysokiego ryzyka w 1. roku życia najczęściej występują:
• Hipotonia (uogólniona lub osiowa) spotykana jest głównie u noworodków niedojrzałych
i z przewlekłymi chorobami płuc.
• Hipertonia jest widoczna zwykle w kończynach dolnych u noworodków niedonoszonych.
• Asymetria może być asymetria napięcia mięśniowego, postawy, odruchów.
• Hipertonia prostownika karku i odciągnięcie barku (retrakcja barku) głównie u noworodków z przewlekłymi chorobami płuc i (lub) z przedłużoną intubacją.
Przyjmujemy ogólną zasadę i uznajemy, że rozwój dziecka jest zaburzony
• jeżeli dziecko po 3. miesącu życia utrzymuje ręce zaciśnięte w pięść z kciukiem przywiedzionym do dłoni,
• jeżeli dziecko po 3. miesiącu życia pociągane za ręce nie dźwiga głowy z podłoża.
Wskazaniami do rozpoczęcia stymulacji ruchowej jest opóźnienie rozwoju o 3
miesiące w stosunku do wieku skorygowanego oraz obecność nieprawidłowego napięcia mięśniowego. Ocenę rozwoju powinno odnosić się do wieku skorygowanego,
aż do ukończenia przez dziecko 18 miesięcy życia.
Wiek skorygowany = wiek metrykalny – brakujące tygodnie do terminu porodu
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Dysharmonia lub opóźnienie rozwoju najczęściej wyprzedza w czasie wykrycie zespołu
neurologicznego, ważna jest więc izolowana ocena poszczególnych sfer rozwojowych, ponieważ najczęściej stopień opóźnienia rozwoju koreluje ze stopniem uszkodzenia OUN i nasileniem zaburzeń neurologicznych.
W badaniu dzieci należy szczególnie zwracać uwagę na:
1) zaburzenia napięcia mięśniowego,
2) kontrolę głowy,
3) odruchy ułożenia,
4) odruchy równowagi,
5) odruchy patologiczne (odruch Babińskiego),
6) przetrwałe odruchy noworodkowe (odruch Moro, asymetryczny toniczny szyjny).
Pomocne w ocenie rozwoju psychoruchowego dziecka są nie tylko pojawiające się w odpowiednim czasie „kamienie milowe” jego rozwoju ruchowego, ale także obecność u dziecka
niektórych nieprawidłowych kamieni milowych takich jak:
• nie potrafi utrzymać zabawki w ręce w wieku 6 miesięcy wieku skorygowanego,
• nie kula się na boki w wieku 6 miesięcy,
• nie obraca zabawki w ręce i nie dotyka palcem wskazującym, nie pokazuje szczegółów zabawki w wieku 9 miesięcy,
• nie obserwuje spadającej (wyrzuconej) zabawki w wieku 9 miesięcy,
• nie raczkuje w wieku 12 miesięcy.
W wielu uzasadnionych przypadkach rozpoczynamy usprawnianie w oddziale intensywnej
opieki noworodków. Postępowanie usprawniające często w początkowym etapie to
stymulacja ruchowa, która ma wpływ na osiąganie prawidłowego rozwoju psychoruchowego
dziecka. Podstawową rolę w opiece i stymulacji rozwoju dziecka począwszy od okresu
noworodkowego pełnią rodzice!
W oddziale noworodków mama pod kierunkiem i nadzorem fizjoterapeuty uczy się, jak
opiekować się własnym noworodkiem, jak prawidłowo karmić, układać, nosić, wykonywać proste ćwiczenia z „maluchem, który nie tak dawno ważył 600 g”. Szczególnie matki noworodków
„z bardzo małą urodzeniową masą ciała” są przerażone, boją się własnych dzieci, boją się brać
je na ręce, przytulać. To właśnie fizjoterapeuta uczy mamę pierwszych podstawowych umiejętności koniecznych w prawidłowej opiece i stymulacji rozwoju dziecka. Uczy mamy, jak kochać
własne dzieci i nie bać się, dodaje im pewności siebie, uczy kontaktu z własnym dzieckiem.
W okresie późniejszym, gdy dziecko wymaga z powodu zaburzeń w rozwoju odpowiedniego
programu rehabilitacji, aktywnie uczestniczą w nim oboje rodzice. To głównie rodzice w domu
wykonują program rehabilitacji przygotowany dla ich dziecka przez zespół specjalistów (fizjoterapeuta, lekarz pediatra-neonatolog, psycholog, logopeda, neurolog i inni). Wspólne spotkania rodziców z zespołem zawsze są oceną postępu w rozwoju dziecka, wprowadzaniem nowych
elementów rehabilitacji, rozwiązywaniem pojawiających się nowych problemów. Sukces w osiąganiu sprawności dzieci z zaburzeniami rozwojowymi to zawsze wspólny sukces i radość całej
rodziny, bez ich pomocy dziecko samo nie pokona własnych problemów.
Podstawy rehabilitacji psychoruchowej noworodków i niemowląt
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Większość z metod wspomagania opiera się na oddziaływaniu na dziecko w wyniku wywoływania odpowiednich odruchów. Należy przy tym pamiętać, że układ nerwowy i jego rozwój
jest różny, właściwy tylko dla danego dziecka. Wszelkie działania muszą być dobierane dla każdego dziecka indywidualnie. Powtarzanie ćwiczeń doprowadza do wyrobienia u dziecka prawidłowych odruchów i do rozwoju sfery motorycznej.
Rehabilitację dzieci prowadzi się głównie metodą B. i K. Bobath określaną również
jako neurodevelopment treatment – NDT (ryc. 1).

a)

b)

c)

Ryc. 1. „Punkty kluczowe” w metodzie B. i K. Bobath: a) głowa w ćwiczeniach do obrotu,
b) bark w pełzaniu, c) biodro w ćwiczeniach równoważnych na piłce i w klęku

Podstawą tej metody jest koncepcja neurorozwojowego systemu usprawniania dzieci oparta na analizie zachowania się odruchów i reakcji postawnych zgodnie z sekwencją ich rozwoju
w osobniczym życiu dziecka.
Usprawnianie ma na celu:
1) hamowanie odruchów patologicznych,
2) normalizację napięcia mięśniowego,
3) ułatwienie wyrobienia prawidłowych odruchów postawy i ruchów dowolnych.
Kolejną metodą stosowaną we wczesnej rehabilitacji jest metoda Vojty (ryc. 2, ryc. 3).
Metoda ta oparta jest na technikach określanych przez Vojtę jako odruchowe pełzanie
i obrót, które można wywołać z odpowiedniego ułożenia ciała poprzez stymulację tzw. stref
wyzwolenia. Wyróżnia się główne i dodatkowe strefy wyzwolenia. Zadziałanie na którąkolwiek
spośród tych stref wyzwala zawsze jednakową odpowiedź. Metoda ta zaleca usprawnianie od
pierwszych dni życia niemowląt z „grupy ryzyka”. Poprzez terapię dziecko z opóźnionym roz-
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wojem ruchowym, otrzymuje brakujące elementy funkcji mózgowych. Dzięki temu rozwój
motoryki może wrócić na prawidłowe tory.
Metoda ta oparta jest na twierdzeniu, że przetorowanie jednej czynności ruchowej i wyeliminowanie wszystkich cech patologicznych pozwala na usunięcie porażeń.

Ryc. 2. Odruchowe pełzanie metodą Vojty
– strefy wyzwolenia zaznaczone strzałkami

Ryc. 3. Odruchowy obrót
– przebieg ruchu – strefa
wyzwolenia zanaczona strzałką

Z bardzo dobrymi wynikami, a szczególnie u wcześniaków z zaburzeniami
sensorycznymi, stosuje się poszczególne elementy z rehabilitacji metodą Domana.

Ryc. 4. Pełzanie heterolateralne w metodzie
Domana – trzech fizjoterapeutów jednocześnie
wykonuje „patering” czworakowania – dziecko
otrzymuje prawidłowy wzorzec ruchowy

Program usprawniania obejmuje:
• równoprawne kształtowanie rozwoju motorycznego ciała,
• mowy,
• zręczności ręki,
• możliwości wizualnych, słuchowych, dotykowych.
Podstawy rehabilitacji psychoruchowej noworodków i niemowląt
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Każda z tych funkcji przechodzi w normalnym rozwoju pewne etapy. Doman stosuje
w usprawnianiu sekwencję etapów we wszystkich tych funkcjach.
Usprawnianie polega na bodźcowaniu mózgu takimi sygnałami (bitami), jakie powinien on
otrzymać przy prawidłowym rozwoju. Jeżeli przykładowo dziecko ma uszkodzone śródmózgowie w sferze ruchowej, wówczas istnieje mała szansa, aby zaczęło ono raczkować i chodzić pomijając etap raczkowania. W takiej sytuacji prowadzi się rehabilitację dziecka (tzw. paterning
ruchowy) poprzez wykonywanie biernych ruchów wg ściśle fizjologicznego schematu, tzn.
ruchy raczkowania dziecka wykonywane są przez zespół 3 osób, tak że każda kończyna i głowa
będąc biernie poruszana przez jedną osobę wykonuje w rezultacie prawidłowo pełzanie lub
raczkowanie. Dzięki temu dziecko otrzymuje gotowy, prawidłowy wzorzec ruchowy.
Usprawnianie wzroku polega na regularnym stymulowaniu odruchu źrenicznego błyskami
świetlnymi, pokazywaniu różnej wielkości obrazków, początkowo biało-czarnych (np. dom,
drzewo). Dalszym etapem jest uczenie dziecka tzw. czytania globalnego.
Usprawnianie słuchu polega na stosowaniu dźwięków różnego rodzaju i natężenia.
Dotyk rozwija się przez szczotkowanie różnej twardości szczotką lub materiałem, delikatne
ukłucia skóry w miejscach o zaburzonym czuciu. Do rozwijania czucia węchu stosuje się ostre
wyraźnie zróżnicowane, nieszkodliwe zapachy.
Najważniejszymi elementami w terapii opracowanej przez Instytuty Osiągania Ludzkich
Możliwości z Filadelfii jest tzw. maskowanie oraz specjalna dieta wzbogacona zestawem witamin, które podnoszą odporność dziecka na wysiłek, jaki musi włożyć w intensywny trening.
W maskowaniu stosuje się do oddychania powietrze wzbogacone dwutlenkiem węgla, podaje się je przez specjalną maskę wielokrotnie w ciągu dnia przez od 30 do 60 sekund. Stosowana dieta oparta jest na naturalnych produktach, ogranicza spożywanie przez dzieci półproduktów, owoców cytrusowych (z powodu wysokiego stężenia salicylanu sodu ), cukru, a także produktów zawierających sztuczne środki zapachowe i barwniki. Dodatkowo dzieci otrzymują zestaw witamin: A, B, C, D, E oraz tran. Cały program terapeutyczny powtarzany jest od
30 do 50 razy w ciągu całego dnia. Metoda ta wymaga dużego zaangażowania rodziców dziecka
i innych osób wielokrotnie w ciągu dnia.
Dzieci, u których zaburzone są tylko funkcje ruchowe, rokują najlepiej – przy
wcześnie i prawidłowo prowadzonej rehabilitacji osiągają sprawność ruchową do 18. miesiąca
życia. Natomiast dzieci z utrzymującym się, w kolejnych badaniach, dużym opóźnieniem we
wszystkich 4 sferach rozwojowych, a przede wszystkim z upośledzeniem rozwoju kontaktów
społecznych i mowy rokują źle! Bardzo ważne jest wczesne rozpoczęcie usprawniania, gdy
stwierdza się pierwsze zaburzenia rozwoju, gdy zmiany nie są utrwalone i nie rzutują jeszcze
na rozwój czynności psychomotorycznych. Znajduje to uzasadnienie w znacznej „plastyczności” mózgu małego dziecka i możliwości kompensacji czynności uszkodzonych struktur –
obszarów funkcjonalnych mózgu innymi, zapobieganiem w powstawaniu wadliwych stereotypów ruchowych, które wykształcają się u dzieci nieusprawnianych. Wcześnie prowadzone
usprawnianie zapobiega również przykurczom i deformacjom, które pojawiają się u nieleczonych lub późno leczonych dzieci.
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