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Rezumat
Insuficiența respiratorie la prematuri poate fi complicată de hipertensiunea pulmonară care uneori nu răspunde la
terapiile convenționale. Terapia convențională pentru hipertensiunea pulmonară implică suport respirator, ce include
ventilația și presiunea continuă de distensie, administrarea de surfactant, sedarea și/sau relaxarea musculară, dacă
este necesar. Circulația sistemică este adesea menținută cu agenți inotropi la prematurii cei mai bolnavi. Experiența
noastră în terapia cu oxid nitric la prematurii sub 32 de săptămâni a început în urmă cu 5 ani. Există până în prezent
7 cazuri de prematuri cu insuficiență respiratorie care nu au răspuns la terapiile convenționale. În acest articol, vom
prezenta cele mai sugestive cazuri de insuficiență respiratorie cu hipertensiune pulmonară severă ce au răspuns
favorabil la administrarea de oxid nitric.
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INTRODUCERE
De la introducerea surfactantului, mortalitatea cauzată de insuficiența respiratorie la prematuri a scăzut
semnificativ [1,2]. Cu toate acestea, unii prematuri nu
prezintă o îmbunătățire adecvată a oxigenării după ce
au primit tratament cu surfactant. Prematurii care beneficiază de suport respirator prezintă un risc crescut
de displazie bronhopulmonară (BPD) ca urmare a injuriei pulmonare, care poate avea un impact semnificativ pe termen lung.
Reglarea tonusului muscular vascular la nivel celular are loc prin oxidul nitric (NO) [3]. Oxidul nitric
este generat enzimatic din L-arginină de una dintre
cele trei sintaze NO. NO activează guanililciclaza
prin legarea la componenta sa heme, ceea ce duce la
producerea monofosfatului de guanozină ciclică
(cGMP), care provoacă vasodilatație [4]. NO poate fi
amestecat cu gazele inspirate și livrat direct în căile
respiratorii periferice, unde poate provoca vasodilatație
locală.

Rezistența vasculară pulmonară este reglată de NO
endogen [5] sau NO exogen [6]. În mai multe experimente pe modele de animale, hipertensiunea pulmonară a fost scăzută de inhalarea de oxid nitric exogen.
În general, cercetătorii au observat un efect minor sau
absent asupra circulației sistemice în cazul inhalării
de oxid de azot (iNO). Studiile efectuate la adulți și la
nou-născuți la termen au confirmat că iNO provoacă
vasodilatație pulmonară selectivă, reducerea presiunii
arteriale pulmonare și îmbunătățirea raportului
ventilație/perfuzie [7]. La nou-născuții la termen cu
insuficiență respiratorie hipoxică, iNO scade necesarul de ECMO, dar nu scade mortalitatea totală [8] .

PREZENTAREA DE CAZURI
Cazul 1
Descriem cazul unui prematur, născut la 31 + 3
săptămâni de gestație, cu insuficiență respiratorie hipoxică care nu a răspuns la terapia convențională ma-

Autor de corespondenţă:
Dr. Mihaela Demetrian
E-mail: mdemetrian@yahoo.com

256

Revista Română de Pediatrie – Volumul LXIX, Nr. 3, An 2020

Revista Română de Pediatrie – Volumul LXIX, Nr. 3, An 2020

ximă. Sarcină urmărită: PPROM la 25 de săptămâni
(total perioadă cu MR 42 zile). Profilaxie cu corticosteroizi, cură de antibiotice și tocolitice. Cezariană de
urgență pentru suspiciune de corioamniotită și status
fetal incert la 31 spt. + 3 zile. La naștere: inițial CPAP
(Neopuf), apoi intubat din sala de nașteri, surfactant
administrat în primele 30 de minute, ventilat inițial
convențional: SIMV+PSV FiO2 40-50%, dar cu deteriorare progresivă respiratorie, rgf. pulmonară: pneumotorax drept (primele 60 minute), drenaj aspirativ
pleural drept. La 6 ore de la naștere: SpO2 – 80% SIMV + PSV (FiO2 80-90%), acidoză mixtă: pH 7,01,
pCO2 78 mmHg, BB 11 mmol/l, EB -13,4 mmol/l.
Indexul de oxigenare (OI), calculat după formula: FiO

FIGURA 1. Cazul 1 – Radiografie cardiopulmonară – câteva ore după naștere

FIGURA 2. Cazul 1 – Ecografie cardiacă
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2 x MAP x 100/PaO2 = 55. Se administrează a doua
doză de surfactant; Dopamină + Dobutamină pentru
susținere cardiocirculatorie. Eco cord: hipertensiune
pulmonară (PAP 70-80 mmHg) cu șunt dreapta stânga. La 7 ore de viață, se inițiază terapia cu iNO inițial
cu 15, apoi 20 ppm și se trece în HFOV; la 3-4 ore
după inițierea tratamentului cu oxid nitric, saturație în
oxigen mai stabilă > 90%, se reduce treptat FiO2
(70-60-50%), apoi iNO 18-15-14-10-5 ppm, cu
renunțarea totală la administrare după 72 de ore. Rămâne ventilat convențional încă 4 zile, apoi HFNC
încă 14 zile.
Cazul 2
Raportăm despre cazul unui nou-născut feminin
născut la 30 + 1 săptămâni de gestație prin cezariană
de urgență pentru ruptura prematură a membranelor
(PPROM). Este prima născută a unei sarcini gemelare
bicorionice și biamniotice. La naștere: scor Apgar
1′ – 5, 5′ – 8, greutate la naștere 1380 g. Mai întâi, a
avut nevoie de presiune nazală continuă pozitivă a
căilor respiratorii (CPAP), urmată de intubația orotraheală. S-a administrat o doză de surfactant, apoi nounăscutul a fost transferat imediat la terapie intensivă
neonatală. La internarea în unitatea noastră, stare generală gravă, hipotonă cu reactivitate redusă; saturația
de oxigen a fost de 93-94% (concentrație de oxigen
inspirată (FiO2) 0,45). În primele ore după naștere,
emisie de meconiu cu sânge; aspirat gastric sanguinolent. Analiza gazelor arteriale și investigațiile de rutină au fost normale. Coagularea a fost perturbată cu
timp de protrombină și timp parțial de tromboplastină
prelungite. Aceasta a fost corectată prin administrarea
de PPC.
În orele următoare, starea respiratorie s-a deteriorat. Radiografia toracică a evidențiat prezența infiltratelor pulmonare, în principal la plămânul stâng, și a
fost administrată o a doua doză de surfactant. Ecografia craniană a fost normală. Ecocardiografia a arătat
patent ductus arteriosus (PDA) și insuficiență tricuspidiană (PAP 40-45 mmHg), dar tratamentul cu ibuprofen nu a fost început din cauza tulburărilor de sângerare. În a doua zi de viață, s-a repetat ecocardiografia, prezentând PDA cu flux pulsatil. Coagularea a fost normalizată, astfel încât am putut începe
tratamentul cu ibuprofen (prima doză 10 mg/kg). A
fost inițiat tratamentul cu antibiotice cu spectru larg.
În a treia zi de viață, condițiile generale ale pacientului s-au deteriorat în continuare. Saturația de oxigen
a fost de 80% în timpul ventilației sincrone intermitente (SIMV) cu FiO2 0,80-0,90. Am observat o
acidoză respiratorie severă (pH 6,93, pCO2 75 mmHg,
bicarbonat 11 mmol/l, exces de bază – 15,9 mmol/l).
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A fost administrată a treia doză curosurf și bicarbonat
de sodiu; simultan s-a început perfuzia continuă de
dopamină. Indicele de oxigenare (OI), calculat ca
FiO2 x media airway pressure × 100/PaO2 (mmHg),
a fost de 32. Ecocardiografia a prezentat hipertensiune pulmonară severă (PAPs 77-80 mmHg) cu șunt
dreapta la stânga. Date fiind starea critică și constatarea hipertensiunii pulmonare severe, am decis să
oprim ibuprofenul și să începem terapia cu iNO. iNO
a fost început la doza de 10 p.p.m. iar nou-născutul a
fost ventilat în SIPPV (FiO2 0,95). După 1 h, iNO a
fost crescut la 15 p.p.m. iar ventilația mecanică
convențională a fost schimbată la oscilație de înaltă
frecvență (HFOV). Opt ore după începerea tratamentului, saturația oxigenului și parametrii gazelor din
sânge s-au îmbunătățit și am redus iNO la 13, 10 și 7,5
p.p.m. treptat. În același timp, ventilația mecanică
convențională a fost repornită și FiO2 a fost redus
progresiv la 0,50.
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Cazul 3
Descriem cazul unui prematur de sex masculin
născut la 29 2/7 săptămâni prin operație cezariană din
prezentație craniană după ruperea prematură a membranelor la 26 săptămâni. La naștere scor Apgar 5/6/6,
greutate 1.400 g. Resuscitare respiratorie cu CPAP pe
mască eșuată din cauza respirațiilor ineficiente. Se intubează din sala de nașteri și se administrează surfactant 200 mg/kg, apoi ventilat mod HFOV cu volum
garantat. În următoarele ore, saturația în oxigen
menținută la 89-92% cu concentrație a oxigenului inspirat peste 60%, instabil hemodinamic cu suport inotrop cu Noradrenalină și Dobutamină. Din cauza desaturărilor frecvente și a creșterii parametrilor de
ventilație, la 12 ore de viață se administrează a doua
doză de surfactant. Nu se obține o ameliorare evidentă, saturația de 70-80% la concentrație de oxigen de
80%. Radiografie pulmonară evidențiază expansionare normală a plămânilor la coasta a 9-a. Ecocardiografia a demonstrat hipertensiune pulmonară severă
(PAPs 80 mmHg) cu șunt dreapta la stânga. Se decide
administrarea de oxid nitric 20 ppm concomitent cu
HFOV cu VG. La scurt timp după instalarea sistemului de administrare de oxid nitric, saturația crește
ajungând peste 90% în aproximativ două ore. Se scade treptat concentrația oxigenului inspirat până la
40% și se menține administrarea de oxid nitric timp
de 72 de ore, se detubează după 5 zile. Rămâne oxigenodependent până la 35 de săptămâni. Ecografia cardiacă efectuată la 32 de săptămâni cu aspect normal,
fără semne de hipertensiune pulmonară.

FIGURA 3. Cazul 2 – Radiografie cardiopulmonară

După 42 de ore de tratament, ecocardiografia a
arătat o presiune pulmonară normală și PDA cu șunt
aproape total de la stânga spre dreapta. Indicele de
oxigenare a fost de 16. iNO a fost oprit progresiv,
ajungând la suspendarea completă după 50 de ore de
la începutul tratamentului. Am continuat ventilația
mecanică convențională (SIMV), coborând treptat
FiO2, iar la 60 de ore de la suspendarea iNO a fost
extubată.
Ecografia craniană efectuată la 32 + 5 VG a fost
normală. A fost efectuată o ecocardiografie de urmărire, ultima (la 34 VG) care prezintă presiune pulmonară normală, fără șunturi și ductus arteriosus închis.

FIGURA 4. Cazul 3 – Radiografie cardiopulmonară
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DISCUȚII
Deși iNO a fost aprobat pentru tratamentul PPHN
la nou-născuții la termen și în apropierea termenului,
eficacitatea acestei terapii pentru insuficiența respiratorie hipoxică acută la prematuri nu este clară. Ca urmare a diferențelor de fiziopatologie, a criteriilor de
selectare și a rezultatelor diferite, rezultatele tratamentului la nou-născuții la termen nu pot fi extrapolate la prematuri. Criteriile de intrare utilizate pentru
studiile iNO la nou-născuții la termen au implicații
diferite pentru nou-născutul prematur, deoarece, la
aceleași niveluri ale indicelui de oxigenare (OI), mortalitatea este mult mai mare. Deși presiunea arterei
pulmonare este crescută la prematurii cu insuficiență
respiratorie, ea produce rar inversarea șuntului prin
ductul arterial. Prin urmare, profilul hemodinamic diferă oarecum de cel al nou-născutului la termen.
ECMO nu este utilizat pentru prematuri din cauza îngrijorărilor cu privire la complicațiile hemoragice;
prin urmare, cerința pentru ECMO nu poate fi utilizată ca un criteriu. Experimentele făcute pe modele animale cu BPD sugerează că un tratament prelungit cu
iNO poate modifica leziunile pulmonare [9]. Oxidul
nitric inhalat are efecte care pot reduce inflamația pulmonară și pot îmbunătăți remodelarea vasculară în
plămânul prematur cu leziuni acute.
Dacă terapia cu iNO duce la o scădere a necesității
de susținere ventilatorie, reducerea leziunilor pulmonare poate duce la prevenirea sau ameliorarea BPD.
Oxidul nitric participă atât la producerea, cât și la
protecția împotriva leziunilor oxidative [10]. Prin urmare, efectele terapiei cu iNO asupra plămânilor în
curs de dezvoltare merită o evaluare atentă înainte de
introducerea iNO în practica clinică.
Preocuparea deosebită la prematuri este efectul
iNO asupra coagulării. S-a dovedit că oxidul nitric inhalat crește timpul de sângerare la voluntarii adulți,
precum și la adulții cu ARDS [11]. Acest lucru pare să
apară prin mecanisme dependente de cGMP; se presupune că cGMP plachetar este crescut în timpul trecerii trombocitelor prin plămân. Prematurii prezintă
un risc ridicat de a dezvolta hemoragie intraventriculară (IVH), ceea ce are efecte substanțiale asupra rezultatelor dezvoltării pe termen lung. Prin urmare,
este important ca studiile să evalueze iNO în ceea ce
privește efectul său asupra incidenței HIV la prematuri. Puținele raportări de caz și serii de cazuri publicate înainte de studiile randomizate controlate (RCT)
au demonstrat că prematurii cu insuficiență respiratorie severă, care nu au răspuns la tratamentul
convențional, inclusiv surfactant și ventilație cu
frecvență înaltă, pot avea o oxigenare îmbunătățită cu

259

iNO [12]. Aceste studii s-au concentrat în special pe
mortalitatea și incidența HIV.
Studii mai recente pe animale, care arată efectele
directe ale iNO în protejarea plămânului prematur împotriva efectelor adverse ale hiperoxiei [13] și
susținerea dezvoltării microvasculare, sugerează posibile beneficii directe pentru reducerea DBP. Alte recenzii sistematice publicate despre iNO la prematur
sunt neconcludente.
Oxidul nitric inhalat (iNO) a fost aprobat pentru
tratamentul PPHN la nou-născuții la termen sau în
apropierea termenului. S-a demonstrat că acțiunea sa
vasodilatatoare selectivă asupra circulației pulmonare
îmbunătățește oxigenarea și reduce nevoia de (ECMO)
oxigenare prin membrană extracorporeală [14-20].
Cu toate acestea, rolul său în gestionarea
insuficienței respiratorii hipoxice datorate hipertensiunii pulmonare la prematuri nu este clar. Linii directoare sau protocoale standardizate nu există, dar unele
studii au arătat că iNO ar putea fi utilizat ca terapie de
salvare la nou-născuți prematuri cu hipertensiune pulmonară severă care nu răspund la terapia convențională
maximă [21-25].
Diferite studii au arătat că iNO ar putea fi utilizat
ca terapie de salvare la prematurii cu hipertensiune
pulmonară severă [8,9]. În special, se pare că răspunsul la iNO se îmbunătățește semnificativ odată cu
creșterea vârstei gestaționale: nou-născuții născuți
≥ 29 VG au un răspuns semnificativ mai mare în
comparație cu nou-născuții < 29 VG [10]. Cele mai
recente studii concluzionează că terapia cu iNO poate
îmbunătăți oxigenarea la sugarii foarte prematuri cu
PPHN, dar nu este recomandată pentru tratamentul de
rutină și trebuie luată în considerare cu atenție. Mai
mult, ei sugerează că FiO2 > 0,65, diagnosticul ecocardiografic al PPHN și greutatea la naștere > 750 g
prezic în mod independent un efect benefic al iNO la
prematuri cu RDS. Este dificil să se stabilească cauza
hipertensiunii pulmonare la pacienții noștri, dar, probabil, rezultă din modificarea semnificativă a fluxurilor pulmonare (cu o componentă vasoconstrictivă
crescută) secundară unui factor matern precum
PPROM [10]. Cu toate acestea, nu putem exclude că
administrarea de ibuprofen pentru închiderea PDA a
fost declanșatorul care a dus la apariția hipertensiunii
pulmonare. De fapt, hipertensiunea pulmonară este un
efect secundar rar, dar potențial letal, la prematurii
care primesc ibuprofen pentru închiderea PDA
[26,27].

CONCLUZII
La prematurii foarte bolnavi care îndeplinesc criteriile pentru o oxigenare slabă, terapia de salvare cu
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iNO trebuie aplicată atunci când terapiile convenționale au eșuat. În unitatea noastră, terapia iNO este
utilizată la nou-născuții prematuri cu hipertensiune
pulmonară persistentă (PPHN) atunci când terapia
convențională maximă (FiO2 0,80-0,90) nu funcționează.
De asemenea, este important de menționat modul
în care condițiile pacientului s-au îmbunătățit atunci
când iNO a fost asociat cu HFOV mai degrabă decât
cu ventilația mecanică convențională, confirmând eficacitatea asocierii dintre iNO și HFOV pentru tratamentul PPHN.
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În concluzie, experiența noastră confirmă faptul că
tratamentul cu INO trebuie considerat ca o terapie de
salvare la nou-născuții prematuri cu insuficiență respiratorie hipoxică acută cauzată de hipertensiune
pulmonară severă. Sunt necesare studii suplimentare
și studii clinice pentru a determina mai bine eficacitatea reală a acestei terapii la prematuri și mai ales la cei
cu prematuritate extremă pentru a defini ghiduri și
protocoale standard.
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