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Progresele în îngrijirea 
intensivă neonatală + 
ventilația mecanică 

Creșterea 
ratei de 

supraviețuire 
la VG < 28 s 

În ultimii 30 de ani….

Terapiile necesare susţinerii 
funcţiilor vitale 

Creșterea 
patologiei 
asociate 

prematurităţii

injurii la nivelul 
plămânului imatur 

boală pulmonară 
cronică (BPC) 



SURFACTANT
Analeptice 

respiratorii

SINDROMUL DE DETRESĂ RESPIRATORIE PRIN DEFICIT DE SURFACTANT (SDRDS)
DISPLAZIA BRONHOPULMONARĂ/BOALA PULMONARĂ CRONICĂ

PNEUMONII CONGENITALE/POSTNATALE
SINDROAME DE ASPIRAȚIE

APNEEA DE PREMATURITATE
HIPERTENSIUNEA PULMONARĂ PERSISTENTĂ

Antiinflamatoare
Bronhodilatatoare/

mucolitice

Alte: oxigen, 

diuretice, oxid nitric, 

sildenafil, etc...



SINDROMUL DE DETRESĂ RESPIRATORIE PRIN DEFICIT DE SURFACTANT (SDRDS)

Boala plămânilor imaturi 

şi a deficitului primar de 

surfactant

Sinteza surfactantului → începe 

la 20 săptămâni VG → secreția

după 28-30 săptămâni  → nivelul

optim → după 35 săptămâni → 

raport lecitină/sfingomielină de 2:1, 

caracteristic plămânului matur

1959, Mary Ellen Avery și Jere Mead → au demonstrat că boala membranelor hialine este cauzată de lipsa de 

surfactant

Fiziopatologic → complianţǎ pulmonarǎ scǎzutǎ şi atelectazie

importantǎ la sfârşitul expirului → datorită sintezei anormale

(calitativ şi/sau cantitativ) de surfactant

Radiologic → scăderea transparenţei pulmonare → prin opacităţi

cu aspect reticulogranitat sau de geam mat, diminuarea progresivǎ

a distingerii conturului siluetei cardiace şi prezenţa bronhogramei

aerice

Clinic  → tahipnee, dispnee (tiraj inter/subcostal, retracţii sternale), 

geamǎt expirator şi cianoză centralǎ



SURFACTANT (SDRDS)

SDRDS - boala plămânilor imaturi şi a deficitului primar de surfactant

c

stabilizează căile respiratorii

îmbunătățește circulația capilară → normalizează raportul

ventilație/perfuzie

previne colapsul alveolelor → reduce efortul pentru destinderea

plămânului în inspirație, permițând astfel schimburile gazosoase

protejează țesutul alveolar împotriva barotraumei

ajută la evacuarea lichidului pulmonar → îmbunătățește

clearance-ul bronșic

Fosfatidilcolină (dipalmitoilfosfatidilcolină)  →

formarea unui film la interfața aer-lichid →

reduce tensiunea de suprafață 

Proteinele SP-B și SP-C hidrofobe → promovează 

adsorbția stratului de suprafață la interfața aer-lichid 

alveolar → reduc tensiunea superficială → cresc 

complianța pulmonară 

Proteinele SP-A și SP-D hidrofile → eliberate ca 

reactanți de fază acută în prezența agenților 

infecțioși → rol în apărarea gazdei la nivelul 

căilor respiratorii superioare
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Tratamentul etiologic
administrarea de surfactant exogen

a.profilactic:

• se recomandă administrarea de surfactant profilactic (în primele 15 minute de viaţǎ, după
echilibrare) tuturor prematurilor cu VG < 26 sǎptǎmâni

• se recomandă administrarea profilacticǎ de surfactant la prematurii cu VG >26 sǎptǎmâni
dacǎ aceştia necesitǎ intubaţie endotraheală la naştere sau mama nu a primit
corticoizi prenatal

• se recomandǎ când este posibil (în funcţie de starea clinică)→ extubarea imediatǎ sau
precoce → CPAP prematurilor cu risc crescut de SDRDS cu VG < 30 sǎptǎmâni după
administrarea profilactică a surfactantului

• Studii randomizate (INSURE) aratǎ cǎ aceastǎ conduitǎ - intubaţie-surfactant-extubaţie la
CPAP - scade necesitatea VM



Tratamentul etiologic
administrarea de surfactant exogen

Terapeutic

❖ se recomandă administrarea de surfactant curativ precoce → în primele 2 ore de
viaţǎ în cazul

1. prezenţei semnelor de SDRDS

2. radiografiei toracice care exclude altǎ patologie

3. FiO2–ul necesar creşte

❖ repetarea administrării de surfactant la prematurul cu SDRDS dacǎ:

1. persistǎ nevoia crescută de oxigen (FiO2) > 30% şi de VM (presiunea medie – MAP - peste 7
cm H2O)

2. necesitǎ FiO2 > 50% cu suport CPAP de 6 cm H2O

3. prematurul ventilat cu suport CPAP necesitǎ VM



8

Tratamentul etiologic
administrarea de surfactant exogen

Preparate:

Survanta (extract natural de plămân bovin) - Beractant

• Doza este de 100 mg/kgc/dozǎ (4 ml/kg)

• se administrează endotraheal în doze fracţionate, urmate de ventilaţie cu balon 
prin sonda endotraheală timp de 30 secunde între administrări

Curosurf (extract natural de plamân porcin) - Poractant alfa

• Doza este de 100-200 mg/kg (1,25-2,5 ml/kg/dozǎ)

Exosurf (surfactant sintetic)

• Doza este de 5 ml/kg



Curosurf 200 mg/kg reduce expunerea la VM

Curosurf 200 mg/kg asigură o rată mai mare de renunțare la VM vs 100 mg/kg surfactant bovin.

Rata de extubare în 
primele 3 zile după 
administrarea de 
surfactant, un 
marker al recuperării 
rapide, a fost mai 
mare cu Curosurf 200 
mg/kg vs. Survanta  
(81% versus 55.9%,
**p=0.004).

Numărul de 
pacienți extubați la
24, 48 și 72 ore
tratați cu  Curosurf 
200 mg/kg 
(coloana roz) sau 
Survanta  100 
mg/kg (coloana 
gri)   (*p<0.05).

Îmbunătățește oxigenarea după doar 5 min1  

Reduce FiO2 mediu după 15 min2

Extubare în primele 3 zileRate crescute de extubare4

1. Speer et al.,1995
2. Ramanathan et al., 2004
3. Dizdar et al., 2012
4. Fujii et al., 2010

**p=0.004
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Metoda clasică



Administrarea de surfactant
• Strategia INSURE (INtubation, SURfactant, Extubation) → se remarcă prin

timpul scurt de intubare pentru administrarea surfactantului, urmată de
detubare imediată şi suport respirator nazal, fiind utilizată pe scară largă în
întreaga lume în ultimul timp

• Studiile clinice randomizate, au arătat că această tehnică fost asociată cu o
nevoie semnificativ redusă de ventilaţie mecanică (RR 0,67; 95% CI
0.57-0.79) şi o nevoie redusă de oxigen la 28 de zile postnatal

Complicaţiile administrării de surfactant

• hipoxie

• hipotensiune

• hemoragie pulmonară

• înfundarea sondei de intubaţi



Terapia non-invazivă cu surfactant MIST/NIST/LISA
Less Invasive Surfactant Administration



Atropina 0.025 mg/Kg iv. Fentanyl 4 mcg/kg iv. Caffeine DA 20 mg/Kg iv., apoi 7.5–10 mg/Kg/zi



Metoda LISA





LISA în combinație cu CPAP reduce riscul de deces/DBP* la 
copiii cu respirație spontană

LISA versus Ventilație Mecanică (VM), CPAP singur sau InSurE, reduce decesul sau DBP și îmbunătățește 
succesul CPAP prin minimizarea riscului de escaladare a tratamentului spre VM1

1. Isayama et al., 2016; 
Rigo et al., 2016; 
Aldana-Aguirre et al., 2017

* Displazie Bronhopulmonară

-29%

VM redusă în 
72h cu

-25%

Deces/DBP

redus cu

Graphics adapted from: 
Aldana- Aguirre et al,
2017

P=0.02



Displazia bronhopulmonară – Boala 
pulmonară cronică

• cauză importantă a morbidității respiratorii la prematuri

• îngrijirea de zi cu zi este îndreptată în principal spre ameliorarea
simptomelor, spre minimizarea leziunilor suplimentare, oferind un
mediu optim pentru a sprijini creșterea și recuperarea și detectarea
complicațiilor asociate cu BPD
• În managementul medicamentos amintim trei grupe de medicamente:

• Diuretice

• Corticosteroizi

• Bronhodilatatoare

• +Tratamentul medicamentos al complicațiilor: HTP, profilaxia infecției cu VSR



Definiția BPC: criterii de 
diagnostic 

VG < 32 săptămâni ≥ 32 săptămâni 

Momentul evaluării 
36 săptămâni vârstă 

corectată (VC) 

≥ 28 zile dar < 56 zile 

postnatale 

Tratamentul cu oxigen >21 % pentru cel puțin 28 zile 

BPD forma uşoară 
Respiră aer ambiental de la 

36 săptămâni VC 

Respiră aer ambiental la 56 

zile postnatale sau la 

externare 

BPD forma moderată 

Necesitatea suplimentării 

cu O2 < 30 %, la 36 

săptămâni VC 

Necesitatea suplimentării 

cu O2 < 30 %, la 56 zile 

postnatale sau la externare 

BPD forma severă 

Necesitatea suplimentării 

cu O2 ≥30 %, și/sau 

presiune pozitivă (IPPV 

sau nCPAP), la 36 

săptămâni VC 

Necesitatea suplimentării 

cu O2 ≥30 %, și/sau 

presiune pozitivă (IPPV 

sau nCPAP), la 56 zile 

postnatale sau la externare 

 



Diuretice

Thiazidice De ansă Antagoniști de aldosteron

Bumetanid Chlorothiazid Eplerenone

Furosemid Chlorthalidon Spironolactone

Torsemid Hydrochlorothiazid

Indapamid

Metolazon



Diuretice
• îmbunătățesc mecanica pulmonară pe termen scurt, fără să aibă

efect demonstrat pe evoluția pe termen lung

• se recomandă în principal pentru a îmbunătăți funcția pulmonară
la pacienții care rămân dependenți de ventilator sau necesită
presiune pozitivă end-expiratorie (PEEP) în ciuda restricției
moderate de lichide.
• Tiazidice și/sau spironolactonă: eficiente pe termen scurt, fără efect

demonstrat pe termen lung

• De ansă: furosemidul administrat pacienților mai în vârstă de 3
săptămâni îmbunătățește mecanica pulmonară și ameliorează
oxigenarea, indiferent de modul de administrare, administrarea în mod
cronic nu este susținută de dovezi, deoarece nu pare să influențeze
evoluția pe termen lung



Furosemid
• diuretic de ansă de primă linie, prototipul diureticelor de ansă, este cel mai studiat și utilizat diuretic

la nou-născut

• Inhibă absorbția Na+, K+, Cl-la nivelul porțiunii ascendente a ansei lui Henle, tubulii proximali și
distali, totodată scade și reabsorbția Ca2+ și Mg2+

• Crește eliminarea apei, sodiului ( crește excreția fracționată a Na cu 20-25%) , potasiului,
clorurii, calciului și magneziului, crește pH-ul urinar

• Mod de prezentare: compr a 40 mg, fiole a 10mg/ml (f de 1 sau 2 ml)

• Doza iv sau po: 1-2mg/kg/doză, (doza po poate fi crescută la max 6mg/kg/doză, la maturii cu
insuficiență cardiacă)

• Admin continuă IV: 0,05-0,2mg/kg/h, max 0,4mg/kg/h la o diureză sub 1 ml/kg/h

Vârstă corectată/postmentruală Interval de administrare

Prematur ˂34 spt 24h

Prematur ≥34spt 12-24h

Matur 0-30 zile 12h

Matur >30 zile 8-12h



Furosemid
• Mod de administrare: 

• Iv: în bolus timp de 2-4min
• PEV continuă: Se dil. cu Sf sau gl5% sau 10%. Din diluția de 0.5 mg/kg/ml ritmul de 0,1ml/h rata 

pev = 0.05 mg/kg/h, din diluția de 1 mg/kg/mL, ritmul de 0.1 ml/h = 0.1 mg/kg/h
• Diluția preparată este stabilă timp de 24h la temperaturi între 2-25°C

• Po: administrare indiferent de momentul alimentației

-T½ plasmatic este de 7,7-26,8 ore la nou-născuți, în cazul prematurului t½ medie> 
20 ore. Acumularea medicamentului poate să apară în cazul administrării la 12 ore, 
în special la cei <33 săptămâni.

-Biodisponibilitatea furosemidului administrat po este redusă la prematuri - estimată 
la 20% comparativ cu 60% la adulți. 

-94% este legat de proteinele plasmatice. 

-Eliminare în principal pe cale renală (60-70%). Clearance-ul este redus în cazul 
insuficienței renale și hepatice

• Monitorizare: diureză, greutate, sodiu, potasiu seric, screening pt nefrocalcinoză în 
cazul administrării prelungite



Furosemid - Indicații în patologia respiratorie

• 1. BPD: la prematurii cu BPC evolutivă, cu vârsta <3 săptămâni efectul furosemidului
este nedetectabil. > 3 săptămâni, o singură doză intravenoasă de 1 mg / kg de furosemid
poate ameliora complianța pulmonară și rezistența căilor aeriene timp de o oră. Același
efect a fost descris și la formulele aerosolizate. Cu toate că administrarea cronică de
furosemid îmbunătățește atât oxigenarea cât și complianța pulmonară, nu există dovezi
suficiente pentru a recomanda utilizarea de rutină sau susținută a diureticelor sistemice
de ansă la pacienții cu BPC (sau în curs de dezvoltare)

• 2. Tahipnea tranzitorie: diureticele nu au nici-un efect asupra evoluției TTN

• 3. SDR: nu există date care să susțină administrarea de rutină a furosemidului în SDR, în
plus poate crește riscul ca ductul arterial persistent să devină simptomatic



Furosemid – Contraindicații, precauții

• Hipersensibilitate 

• Hipokaliemie, hiponatremie, hipovolemie deshidratare, hipotensiune

• Hiperbilirubinemie severă – poate disloca Bi de pe albumină

• Administrarea prelungită crește riscul nefrocalcinozei. Adminstrarea concomitentă a 
chlorotiazidelor scade hipercalciuria, și poate dizolva calculii.

• Datorită depleției de K, Mg, predispune la apariția aritmiilor, mai ales în prezența terpiei 
cu digoxin

• Poate prelungi acțiunea relaxanților musculari

• Este ototoxic, mai ales dacă este administrat concomitent cu alte subst ototoxice 
(aminoglicozide),/ timp îndelungat

• Anticonvulsivantele pot scădea răspunsul la furosemid 



Furosemid – incompatibilitate la capătul 
liniei pev

• Cafeină citrat

• Diazepam

• Milrinonă

• Pancuronium

• Phenytoin

• Protamin

• Pyridoxin

• Biseptol

• Tiamină

• Vancomicină

• Verpamil, etc



Tiazidice

• acționează asupra tubului contort distal și colector proximal, blocând acțiunea 

pompei simport Na/Cl de la acest nivel, prin legarea de locusul clorului. 

Rezultatul este inhibarea reabsorbției de sodiu și clor, cu creșterea diurezei

• eficiență limitată deoarece >90% din sodiu a fost deja reabsorbit înainte de a 

ajunge în tubul distal

• când monoterapia cu tiazidice este eficientă, este preferată față de diureticele 

de ansă, deoarece utilizarea cronică a acestei clase cauzează tulburări 

electrolitice mai puțin severe decât secundar terapiei cu diuretice de ansă

• incidența anomaliilor sistemice electrolitice de importanță clinică este mult mai 

mică în cazul monoterapiei cu tiazidice decât în cazul diureticelor de ansă.



Hydrochlorothiazida - Nefrix

• diuretic din clasa tiazidicelor, mai potent decât chlorotiazida

• acțiunea crește în combinație cu furosemid sau spironolactonă

Indicația: prevenția și tratamentul BPD

• Doza: 1-2mg/kg, la interval de 12h,

• Administrare: po în timpul mesei pentru a facilita absorbția, necesită
ajustare freventă în funcție de răspuns și niveluri electrolitice

• Monitorizare: diureza, greutatea, Na, K, Ca, P, seric, glicemie, TA

• Efecte secundare: hiponatremie, hipokaliemie, hiperurixemie,
hipercalcemie, hipotensiune, hiperglicemie

• Contraindicații: insuficiență hepatică și renală



Diuretice ce economisesc potasiul

• prin inhibarea directă a canalelor de sodiu: amilorid și 
triamteren – date insuficiente la nou-născut

• antagoniști de aldosteron prin inhibarea receptorilor 
mineralocorticoizi: spironolactona și eplerenona



Spironolactona

• acţionează la nivelul celulelor epiteliale de la
nivelul porţiunii terminale a tubului contort
distal şi la nivelul sistemului colector din
corticala rinichiului.

• acţiunea este de tip competitiv la nivelul
receptorilor citoplasmatici specifici ai
aldosteronului şi altor mineralocorticoizi.

• consecutiv, este împiedicată sinteza unor
proteine importante pentru funcţionarea
canalelor şi pompelor membranare ale
sodiului.

• în consecinţă, influxul ionilor de sodiu din
urină în celulele tubulare este redus şi,
secundar, scade secreţia ionilor de potasiu şi
hidrogen în lumenul tubular.

• este metabolizat rapid într-un metabolit activ,
canrenona, care este eliminat încet, permițând
o administrare o dată sau de două ori pe zi.

• din cauza dependenței de receptorul
mineralocorticoid, utilizarea ei este limitată la
tratamentul adjuvant cu diuretice din alte clase
sau pentru afecțiuni asociate cu excesul de
mineralocorticoizi.



Spironolactona

• Indicații: ca adjuvant în BPC și insuficiența cardiacă,

• acțiunea terapeutică începe în decurs de 72h și durează 72 ore după 
sistarea tratamentului

• Contraindicații: insuficiență renală severă, anurie, Boala Addison, 
hiperkaliemie

• Doza: 0,5-1,5mg/kg/la interval de 12h, maxim 3mg/kg/zi

• Mod de administrare: per os

• Monitorizare: nivel seric de electroliți, 2x/săptămână

• Reacții adverse: hiperkaliemie, hiponatremie, hipocloremie, slăbiciune, 
vărsături, colici, agranulocitoză, hepatoyoxicitate, erupții cutanate



Corticoterapia

• 1983, primul studiu controlat al dexametazonei pentru ameliorarea BPD

• utilizarea postnatală a steroizilor s-a bazat pe presupunerea că inflamația și
retenția de lichide în plămâni sunt factori importanți în fiziopatologia evoluției
BPD

• doza, durata tratamentului, beneficiul obiectiv dificil de determinat

• BPD zilelor noastre ‡ BPD anilor 80

• administrarea corticoterapiei rămâne prezentă, deși controversată, în continuă
schimbare, în căutarea combinației optime, individualizate pentru administrare
țintită indivizilor care pot beneficia de acțiunea terapeutică, totodată diminuând
efectele adverse asupra SNC, structura pulmonară, reacție imună, etc



Corticoterapia – acțiune, scop

• Îmbunătățirea inflamației parenchimatoase pulmonare și a edemului

• reducerea indirectă a rezistenței la fluxul de aer în căile respiratorii
mici

• reducerea riscurilor de barotraumă sau suprimarea inflamației
persistente sau recurente periodic la sugarii mai în vârstă cu BPD -
schimbări potențiale care ar trebui să îmbunătățească ventilația și
raportul ventilație-perfuzie



Steroizii - agenţi antiinflamatori 

• Efectul antiinflamator al glucocorticoizilor → suprimă expresia fosfolipazei A2 →
blocând eicosanoidele (prostaglandine, tromboxani, prostacicline, leucotriene) şi
adeziunea şi migraţia leucocitară ulterioară

• Glucocorticoizii → suprimă calea ciclooxigenazei I - II, similar cu
antiinflamatoarele nesteroidiene → potenţând efectul antiinflamator

• Glucocorticoizii → scad permeabilitatea microvasculară → diminuând edemul
pulmonar

• Glucocorticoizii → blochează eliberarea de acid arahidonic şi conversia ulterioară
a acestuia la eicosanoide → ↓ incidenţa persistenţei canalului arterial (PDA) → ca
urmare a responsivităţii scăzute a ţesutului ductal la prostaglandine

• Efectele terapeutice ale glucocorticoizilor în inflamaţie sunt adesea însoţite de
efecte secundare sistemice semnificative clinic → receptorii glucocorticoizi
fiind prezenţi practic în toate celulele, (mai ales în terapia prelungită sau cu
doze mari de glucocorticoizi)



BPC - Conduita terapeutică 
Steroizi

• stimulează sinteza de surfactant şi enzime antioxidante

• reduc bronhospasmul

• reduc edemul şi fibroza pulmonară

• reduc răspunsul inflamator celular şi al mediatorilor în 
plămânul lezat

• reduc riscul de BPC atât la 28 de zile cât şi la 36 
săptămâni postmenstrual

• reduc riscul de PCA

• reduc riscul de sindroame de pierdere de aer

• permit detubarea precoce



Dexametazona
• Steroid puternic cu acţiune de lungă durată, cu efect glucocorticoid exclusiv (stimulează

gluconeogeneza din aminoacizi şi glicerol, rol în maturarea plămânului şi sinteza
surfactantului, rol antiinflamator)

• Acţiune de 25-50 ori mai puternică decât hidrocortizonul

• Timpul de înjumătăţire este de 36-54 ore

• Efectele secundare pe termen scurt → hiperglicemie (44%), hipertensiune arterială
(9%), cardiomiopatie hipertrofică (23%), hemoragii gastro-intestinale (8%), perforaţie
(risc crescut dacă se asociază tratament cu indometacin)

• Suprimarea cronică a axei de hipotalamo-pituitară-suprarenală → poate determina
întârziere neurologică pe termen lung



Corticosteroizi inhalatorii și sistemici

• Variabilitatea genetică la nivelul receptorilor CRHR1 influențează
răspunsul individual la corticoterapia inhalatorie sau sistemică

• CRHR1 este receptorul principal responsabil de reglarea eliberării
adrenocorticotropinei, care reglează nivelurile de cortizol endogen și, prin
urmare, joacă un rol esențial în biologia steroizilor. Dacă activitatea bazală
CRHR1 (reglată genetic) determină nivelurile de steroizi endogeni
existente înainte de tratament, atunci aceasta poate predispune indivizii la
răspunsuri variate la steroizii administrați exogen.

• Răspunsul respirator neonatal la expunerea la corticoterapia antenatală s-a
dovedit a fi asociat cu variații genetice ale ligandului pentru CRHR1,
hormonul care eliberează corticotropina



Dexametazona

• Indicații: facilitarea înțărcării la prematurii curisc de BPD sau BPD evolutivă, edem 
laringean, laringospasm, stridor postintubație

• Protocol DART cu doze mici (de preferat) Protocol doze mari

• Protocol pt detubare: 0,25mg/kg la intervale de 8 h, 3 doze, începând cu 4h înainte de detubare

Doza Frecvența Durata

75 µg/kg La 12h 3 zlie

50 µg/kg La 12h 3 zlie

25 µg/kg La 12h 3 zlie

10 µg/kg La 12h 2 zile

Doza Frecvența Durata

0.25 mg/kg La 12h 3 zlie

0.15 mg/kg La 12h 3 zlie

0.1 mg/kg La 12h 3 zlie

0.05 mg/kg La 12h 3 zlie

0.025 mg/k La 12h 6 zile



Dexametazona – alte scheme
• 0,1mg/kg/zi- 0,5mg/kg/zi

• durata 3 zile - 42 zile

• Betametazona - izomer al dexametazonei (diferă orientarea grupării metil
în poziţia 16) are acelaşi efect în scăderea riscului de hemoragie
intraventriculară, dar este mai eficientă în scăderea riscului de leucomalacie
periventriculară

• Beclometazonă → steroid inhalator, cel mai frecvent utilizat pentru BPD

• Budesonid → a fost încercat prin instilare intratraheală cu sau fără agent
tensioactiv

0,15 mg/kg/zi la 12 ore - 3 zile

0,10 mg/kg/zi la 12 ore - 3 zile

0,05 mg/kg/zi la 12 ore - 2 zile

0,02 mg/kg/zi la 12 ore - 2 zile

0,5 mg/kg/zi la 12 ore - 3 zile

0,3 mg/kg/zi la 12 ore - 3 zile

0,2 mg/kg/zi la 12 ore - 2 zile

0,1 mg/kg/zi la 12 ore - 2 zile

0,05 mg/kg/zi la 12 ore - 4 zile



Dexametazona
• Mod de administrare: iv bolus în 3-5 minute, po (în timpul 

alimentației pt a diminua iritația gastrică)

• Mod de prezentare:

• IV: 4 mg/mL. 

• Oral: suspensie preparată de farmacist 0.5 mg/ml sau 1 mg/ml

• Doza totală cumulată: 

• Protocol Low dose (DART) : 0.89 mg/kg – recomandările recente 
tind să folosească doze mici, deoarece scad efectele adverse, fără 
să influențeze beneficiile

• Protocol High dose : 3.6 mg/kg 

• Protocol Extubare : 0.75 mg/kg



Dexametazona

• Monitorizare: glicemie - zilnic, TA –zilnic, electroliți

• Contraindicații: infecție sistemică netratată

• Precauții:
• evitarea administrării precoce – în primele 8 zile, a dozelor mari și

curelor prelungite pentru reducerea efectelor adverse

• evitarea adminsitrării concomitente de AINS pentru tratamentul CAP

• poate crește susceptibilitatea la infecții sau să mascheze
simptomatologia nfecțioasă



Dexametazona
• Efecte adverse:

• Administrare postnatală precoce (<8 zile): efecte adverse pe termen scurt, inclusiv sângerări gastro-intestinale, perforații intestinale, 
hiperglicemie, hipertensiune arterială, cardiomiopatie hipertrofică și eșecul de creștere. Crește riscul paraliziei cerebrale (admin la 
vârste ≤96h)

• Administrare tardivă (după 7 zile) mai ales în doze mari, se asociază cu efecte secundare de scurtă durată, inclusiv sângerări gastro-
intestinale, hipertensiune arterială, intoleranță la glucoză, retinopatie severă a prematurității și cardiomiopatie hipertrofică.

• Alte efecte secundare:

• Hipertrigliceridemie în asociere cu hiperinsulinism și acizi grași liberi crescuți.

• Excreție de Ca urinar crescută

• Retenție de Na și apă

• Creșterea numărului total de neutrofile și a elementelor tinere; creșterea numărului de trombocite.

• Insuficiența suprarenală este asociată cu doze mai mari (doze inițiale> 0,2 mg / kg / zi) cure mai lungi (> 14 zile). sau sistare 
rapidă

• Hipertrofia miocardică și obstrucția căii de ejecție pot apărea după doze mari și cure prelungite 

• Poate să creaste riscul de infecție

• Osteoporoză, fracturi, restricție de creștere, aspect Cushingoid

• Atrofie cutanată

• Paralizie cerebrală/deficit de dezvoltare neuropsihomotorie



Dexametazona

• Folosirea protocolului Dexamethasone: A Randomized Trial [DART] la 
prematurii extremi, la o vârstă postnatală de 3-4 săptămâni, care 
rămân dependenți de ventilator și la care încercările de a înțărca de pe 
ventilator au eșuat și / sau care necesită suplimentarea cu oxigen> 
50%



Hidrocortizon

• Datorită controverselor pe marginea efectelor adverse nicidecum de neglijat ale 
dexametazonei, în ultima perioadă atenția specialiștilor s-a orientat către hidrocortizonul 
hemisuccinat.

• Studii recente susțin că terapia cu HHS nu este inferioară celei cu dexametazonă, iar 
terapia tardivă poate reduce mortalitatea neonatală fără a crește semnificativ riscul de 
rezultate adverse pe termen lung din punct de vedere al dezvoltării neuropsihomotorii

• cortizol sintetic

• Corticosteroid cu efecte în primul rând glucocorticoide

• Sporește reactivitatea vasculară la alte substanțe vasoactive prin creșterea expresiei receptorlor 
adrenergici la nivelul peretelui vascular și creșterea concentrațiilor de calciu în celulele miocardice.

• Scade descompunerea catecolaminelor

• Stimulează ficatul pentru a produce glucoză din aminoacizi și glicerol și stimulează depozitarea 
glucozei ca glicogen.



Hidrocortizon
• Hidrocortizonul (identic cu cortizolul nativ) → are acţiune glucocorticoidă şi

mineralocorticoidă (retenţie de Na şi apă, excreţie de K) egală

• Timpul de înjumătăţire - numai 8 ore

• Datorită imaturităţii hipotalamo-hipofizo-suprarenale prematurii bolnavi au
o relativă insuficienţă suprarenală, astfel încât suplimentarea cu cortizol ar
putea fi necesară

• Dozele mari pot provoca efecte adverse semnificative mineralocorticoide
(edeme, hipertensiune arterială)

1 mg/kg de hidrocortizon hemisuccinat la 12 ore - 7 zile
0,5 mg/kg/zi - 3 zile 



Hidrocortizon

• Doza: variază de la un protocol la altul

• 0,5mg/kg la intervale de 12h timp de 7 zile, apoi 0,5mg/kg la intervale 
de 24h 3 zile

• 1-2mg/kg/zi

• Dozele de mai sus sunt doze recomandate prematurilor sub 30 de spt 
pentru prevenirea BPD, terapia începîndu-se între 7-14 zile postnatale

• Un alt studiu a administrat HHS 5mg/kg/zi în 3 reprize timp de 5 zile la 
prematuri sub 32 spt, având vârstă postnatală de minim 10 zile,  cu suport 
ventilator, pentru facilitarea înțărcării , doză cumulată echivalentă cu 
0,89mg/kg dexametazonă. Efectele au fost pozitive în ceea ce privește 
mecanica respiratorie fără a crește riscul de afectare neurodevelopmentală



Hidrocortizon

• 4mg/kg/zi  la  6 ore  - 2 zile

• 2mg/kg/zi  la  6 ore  - 3 zile

• 1mg/kg/zi  la 12  ore  - 3 zile

• 0,5mg/kg/zi doză unică  - 2 zile



Hidrocortizon

• Mod de administrare: iv lent în minim 1 minut

• Monitorizare: TA, glicemia, greutatea

• Contraindicații: infecții sistemice micotice

• Precauții: 
• Utilizarea în prima săptămână se poate asocia cu perforație intestinală, 

în special în asociere cu indometacină.
• Infecții bacteriene sistemice netratate.
• precauție la pacienții cu insuficiență renală, hipotiroidism sau boală 

cardiacă.
• Utilizarea îndelungată a corticosteroizilor (> 14 zile) poate determina 

supresia suprarenală



Hidrocortizon

• Efecte adverse:
• Hiperglicemie, glicosurie

• Hipertensiune după 24-48h

• Vărsături, diaree, iritație gastrică, hemoragii digestive, ulcerații

• Retenție de Na și apă

• Hipokaliemie

• Hipocalcemie, utilizarea prelungită crește riscul de osteopenie

• Neutrofilie, trombocitopenie

• Sistarea bruscă după 14 zile de administrare poate duce la insuficiență 
adrenală acută, cu febră, hipotensiune, hipoglicemie și șoc

• Utilizarea prelungită poate afecta creșterea somatică



Corticoterapia inhalatorie

• Raționament:
• organul țintă poate fi atins prin căile respiratorii, cu scopul de a maximiza eficacitatea

și de a minimiza efectele adverse sistemice.
• beneficii de utilizarea susținută a steroizilor inhalatori, presupunând că zonele intă

ale căilor respiratorii pot fi atinse fără întreruperea suportului ventilator, astfel
menținându-se PEEP-ul

• Conform Cochrane review evidența beneficiilor pe termen scurt al administrării
precoce este în creștere

• Limite:
• Unele probleme suplimentare cu steroizii inhalatori includ posibilitatea absorbției

sistemice variabile, necontrolate, în special în cazul tratamentului prelungit, depășind
astfel efectele benefice ale administrării locale.

• Este neclar dacă oricare dintre clasele de terapii prin inhalare (atât corticoterapia, cât
și bronhodilatatoarele) îmbunătățește rezultatele pulmonare pe termen lung.

• Nu există studii suficiente pentru a cunoaște raportul risc/beneficiu, nici pe termen
scurt nici pe termen lung



Corticoterapia inhalatorie

• Produse: 
• Beclometazonă

• Budesonid (Pulmicort) – doza: 0,5mg nebulizat 2x/zi, sau administrat 
folosind surfactantul ca vehicul

• Fluticazonă (Flixotide) – doza: 125 µg 2x/zi timp de 3 
săptămâni urmat de 1x/zi pentru a patra săptămână 
prematurilor cu o greutate cuprinsă între 500 și 1200 g. Doza 
a fost dublată pentru prematuriicu GN≥1200g

• Perioada de administrare: variază de la un studiu la altul, între 
1spt și 3 luni

• Durata administrării: 1-507 zile, în medie 35 de zile



Steroizii - agenţi antiinflamatori 

Se indică tratament cu steroizi:

• în doză minimă

• pe timp cât mai scurt

• in circumstanţe clinice excepţionale (nou-născuţilor în vârstă de minim 7 zile,
cu boală severă şi care nu pot fi înţărcaţi de ventilator, cu acordul informat al
părinţilor)



Bronhodilatatoare

• Administrarea inhalatorie, po sau subcutanată de agoniști beta-2 (de 
exemplu, albuterol (salbutamol) sau levalbuterol) scade în mod acut 
rezistența și crește complianța căilor aeriene, fără să aibă efecte benefice 
pe termen lung, în plus efectele secundare includ tahicardia, aritmia și 
hipertensiunea, motiv pt care nu se recomandă folosirea lor de rutină 
pentru prevenirea BPD, doar în perioadele de exacerbare acută a bolii

• Reactivitatea diminuată a căilor respiratorii la pacienții mai mici de 2 ani 
la administrarea agoniștilor β-2 face ca utilizarea acestor medicamente la 
nou-născutul cu patologie pulmonară să fie redusă (explicația constă în 
faptul că detresa respiratorie în bronșiolitele sugarului mic se datorează 
în principal edemului, inflamației și obstrucției mecanice datorate 
acumulării de mucus și nu bronhospasmului)



Salbutamol

• Agonist β2-adrenergic selectiv, simpatomimetic, la doze
terapeutice, acţionează asupra receptorilor β2-adrenergici de la
nivelul musculaturii bronşice, având efect bronhodilatator cu
debut rapid (în 5 minute)și durată scurtă de acţiune (4 -6 ore)

• La nivelul ficatului și musculaturii, stimulează producția de
cAMP, ducând la creșterea influxului celular al potasiului

• Indicații:

• Hiperkaliemie

• Bronhospasm (eficacitate nedovedită)

• Exacerbări acute ale BPD



Salbutamol

• Doza/mod de administrare:
• În hiperkaliemie: 400 µg prin nebulizare. Poate fi repetat la nevoie la fiecare 2 ore, 

titrat în funcție de răspuns și efecte adverse (tahicardie)

• În afecțiuni respiratorii: 1.25 to 2.5 mg/doză 3x/zi timp de 2 săptămâni

• Monitorizare: frecvența cardiacă, nivel seric K, glicemie

• Contraindicații: absolute nu există

• Precauții: tahicardie, diureticele cresc riscul de hipokaliemie, 

• Efecte adverse: tahicardie, hipokaliemie, tremor, imediat la începutul 
administrării poate crește nivelul seric al K

• Notă: Albuterol nu trebuie folosit ca monoterapie în hiperkaliemia severă, 
mai ales în situații de insuficiență renală



Mucolitice -acetilcisteina
• Se folosește în afecțiunile pulmonare cu secreții moderate/abundente, pentru fluidificare acestora, 

mai ales la pacientul intubat și ventilat mecanic, pentru facilizarea aspirării secrețiilor

• Alte indicații:
• Ileus meconial secundar fibrozei chistice
• Ileus meconial al prematurului
• Prezența de lactobezoar

• Mecanism de acțiune: 
• reduce viscozitatea mucusului prin depolimerizarea complexelor mucoproteice şi a acizilor nucleici

Proprietățile suplimentare sunt: 
o reducerea hiperplaziei induse a celulelor mucoasei, 
o creșterea producției de surfactant prin stimularea pneumocitelor de tip II,
o stimularea activității mucociliare, conducând la îmbunătățirea clearance-ului mucociliar. 
o acţiune antioxidantă directă, având în componenţă o grupare tiol nucleofilă (-SH) capabilă de interacţiunea 

directă cu grupurile electrofile ale radicalilor liberi de oxigen. 
o protejează α 1-antitripsina de inactivarea de către acidul hipocloros (HOCl), produs de către enzima 

mieloperoxidazei a fagocitelor activate. 
o exercită de asemenea, un efect antioxidant indirect prin rolul ei de precursor GSH. GSH este o peptidă înalt 

reactivă, omniprezentă, răspândită în diferite țesuturi ale organismelor animale, esențială pentru menținerea 
capacității funcționale și integrității morfologice a celulei. 

o acetilcisteina reprezintă un antidot specific pentru intoxicația cu paracetamol



Acetilcisteina

• Doza/mod de administrare:
• 50-100mg în perfuzie continuă

• 50-100-max. 400mg administrat po sau în clisme, repetat la 6-8 ore în 
patologia digestivă

• Monitorizare: cardiorespiratorie, electroliți, funcție hepatică

• Precauții: 
• Nu se administrează pe intestin lezat sau suspiciune de perforație

• Funcție anormală hepatică sau renală

• În bronhospasm



Apneea este un simptom

Apneea prematurului 

• pauză respiratorie

• durată >20 secunde 

• durată < 20 secunde 
+ 

✓ paloare

✓ cianoză

✓ hipotonie sau

✓ bradicardie <100 
bătăi/minut

Imaturitatea sistemului nervos central 
Mielinizare slabă a a trunchiului cerebral imatur

diagnostic de excludere 

SDR
Pneumotorace

Septicemie, meningită
Hemoragii intracraniene

Convulsii
Anemie

Reflux gastroesofagian
EUN
PCA

Tulburări metabolice
Instabilitate termică



Apneea secundară la prematur
Apneea este un simptom

• Scăderea pO2

• Scăderea ritmului cardiac
• Scăderea fluxului saguin periferic
• Modificări EEG (deprimarea SNC)

dacă apneea este severă
• Creșterea presiunii venoase
• Scăderea tonusului muscular

APNEE



Mecanism insuficient cunoscut

•stimularea centrului respirator (antagoniști ai receptorilor 
adenozinei, inhibitori ai fosfodiesterazei →↑AMPc 

•creșterea sensibilității la CO2

•creșterea contractilității diafragmului

Metilxantine



Metilxantine
Cafeina -“silver bullet in neonatology”

•doză de atac 20mg/kg IV sau PO (20mg/kg cafeină citratată 20 mg/ml)
•doză întreținere: 5-10 mg/kg doză unică
•Nivel plasmatic 5-30 micrograme/ml
•Nivele terapeutice – la 30-120 minute de la doza inițială

Aminofilină
•doză de atac 5 mg/kg IV 
•doză întreținere 1-2 mg/kg IV la 8-12 hours
Nivel plasmatic 5-15 micrograme/ml

Efecte adverse
•diureza excesivă
•tahicardie
•creșterea ratei metabolice cerebrale 
•creșterea debitului cardiac
•reducerea fluxului sanguin cerebral 
•creșterea glicemiei
•creșterea glicerolului în plasmă
•reducerea creșterii și diviziunii celulare cerebrale
•reducerea fluxului sanguin retinian

Crește complianța pulmonară
Crește activitatea diafragmului
Scăderea incidenței BPC ? (efect 
diuretic, antiinflamator)
Neuroprotecție?



Vasodilatatoare pulmonare
• Oxid nitric (iNO): tratament de bază datorită efectelor 

vasodilatatoare selective pe circulaţia pulmonară (Barrington 2001)
– dar este scump, şi indisponibil în multe centre 

• Se administrează prin circuitul inspirator al ventilatorului

• Indicaţii: OI >25

• Iniţial: iNO 20ppm (părţi per milion) cu scădere treptată la 5ppm în 
funcţie de răspuns 

• Se monitorizează nivelele de methemoglobină

• Durata tratamentului: în medie 5 zile, doza fiind scăzută 5 ppm după
6-24 ore de tratament

• Întreruperea tratamentului: când FiO2 este<0.6 şi doza de iNO este 1 
ppm. Se evită întreruperea bruscă a tratamentului – hipertensiune 
pulmonară de rebound 



Vasodilatatoare pulmonare

• Sulfat de Magneziu (MgSO4) – utilizare controversată 

• La nivele serice ridicate, Mg este vasodilatator, relaxant 
muscular şi sedativ

• Mg este un Ca-blocant natural, care împiedică pătrunderea 
Ca în celulele musculare netede, producând vasodilataţie. 
De asemenea influenţează nitric-oxid-sintetaza (NOS),
sinteza endotelinei şi prostaglandinelor

• MgSO4 – tratament nonagresiv, ieftin, la îndemână. Doze: 
atac 200 mg/kg administrat în 30 minute, doză de 
întreţinere 20–150 mg/kg/h în perfuzie continuă



Vasodilatatoare pulmonare
• Milrinone

• Inhibitor de 3-fosfodiesteraze

• Indicaţii: HTTP severă, debit cardiac scăzut, șoc septic

• Contraindicații: obstrucții inima stângă, hipovolemie



Vasodilatatoare pulmonare
• Prostaciclina (PG I2) – Iloprost

doza: 5-60 ng/kg/min (iv continuu)

• Inhibitori de 5-fosfodiesteraze (sildenafil) – Viagra, Revatio 

• Doze: 1-2 mg/kg la 6 ore până când OI <20



Vasodilatatoare pulmonare în HTP din MCC

• Tratamentul medical neînsoţit de tratament chirurgical sau 
intervenţional pentru cei mai mulţi nou-născuţi cu MCC şi 
hipertensiune pulmonară este, de obicei inutil sau chiar 
contraindicat

• Pentru o câteva situaţii clinice: TVM cu HTP, boala Ebstein cu 
regurgitare tricuspidiană semnificativă, atrezie pulmonară 
funcţională, terapia vasodilatatoare pulmonară poate 
fi instituită

• Pentru nou-născuţii cu şunt S-D şi supraîncărcare pulmonară, este 
contraindicat tratamentul pentru scăderea rezistenţei vasculare 
pulmonare → supraîncărcarea pulmonară va fi exacerbată şi va 
determina insuficienţă cardiacă.

• La fel şi pentru nou-născuţii obstrucţie pulmonară venoasă→va 
creşte gradul de severitate al modificărilor hemodinamice şi al 
semnelor clinice




