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ROZDZIAŁ 11

Dysplazja oskrzelowo-płucna
Ben-Hur Johnson, MD i Bernard Thébaud, MD, PhD 

Dysplazja oskrzelowo-płucna (BPD – bronchopul-
monary dysplasia) to przewlekła choroba płuc, 
charakteryzująca się występowaniem stanu za-
palnego płuc, nieprawidłowego ich wzrastania, 
nieprawidłowego rozwoju pęcherzyków płucnych 
oraz ich unaczynienia u noworodków urodzonych 
przedwcześnie. Klinicznie choroba manifestuje się 
zapotrzebowaniem na tlenoterapię w 36. tygodniu 
wieku postkoncepcyjnego (PMA – postmenstrual 
age), a u wielu pacjentów nieprawidłowym funk-
cjonowaniem płuc przez wiele lat, aż do wieku 
dojrzewania i wczesnego wieku dorosłego (Walsh 
i wsp., 2004). 

W 1967 roku Northway wraz z zespołem opi-
sali po raz pierwszy cechy kliniczne, radiologiczne 
i patologiczne BPD u 32 noworodków o średnim 
wieku urodzeniowym 34 tygodnie (Northway 
i wsp., 1967). Przebieg choroby ewoluował przez 
cztery stopnie zmian radiologicznych i klinicz-
nych. Obraz radiologiczny płuc z zagęszczeniami 
spowodowanymi zwłóknieniem, obszary niedod-
my na przemian z rozdęciem pęcherzyków i ro-
zedmą charakteryzował najcięższą postać choro-
by. Northway i wsp. wysunęli hipotezę, że BPD 
spowodowana jest łącznie toksycznym wpływem 
tlenu na płuca oraz skutkiem działania wentyla-
cji mechanicznej na procesy naprawcze u nowo-
rodków z ciężkim przebiegiem zespołu zaburzeń 
oddychania (RDS – respiratory distress syndro-
me). W czasie, gdy Northway opisywał oryginalną 
postać choroby, większość noworodków z BPD 
urodzonych przedwcześnie ważyło ponad 1500 g 
po urodzeniu i stosowano u nich agresywną wen-
tylację mechaniczną. Rozwijały one ciężką postać 
przewlekłej choroby płuc („stara” BPD) z obec-
nością zmian radiologicznych opisanych wyżej. 
Poprawa opieki perinatalnej i neonatologicznej, 
steroidoterapia prenatalna i wprowadzenie sur-
faktantu pozwoliły na przeżycie większej popula-
cji noworodków bardziej niedojrzałych, ale rozwi-
jających łagodniejszą formę przewlekłej choroby 
płuc („nowa” BPD). „Nowa” BPD charakteryzuje 
się upośledzonym wzrastaniem płuc (Jobe i Ban-
calari, 2001), a o wiele łagodniejsze w stosunku do 
„starej” BPD odległe konsekwencje wczesnej inge-
rencji w prawidłowy rozwój płuc ustępują w ciągu 
dalszych lat życia (Mosca i wsp., 2011).

EPIDEMIOLOGIA

Częstość występowania BPD waha się, ale według 
raportów Sieci Neonatologicznej Narodowego 
Instytutu Zdrowia Dzieci i Rozwoju Człowieka 
(NICHD) (USA) BPD jest rozpoznawana przy wy-
pisie z Oddziałów Intensywnej Terapii Noworod-
ka (OITN) w 25–35% przypadków u noworodków 
urodzonych z bardzo małą masą ciała (masa cia-
ła przy urodzeniu poniżej 1500 g) (Walsh i wsp., 
2004); większe ryzyko występuje u noworodków 
urodzonych między 22. a 26. tygodniem ciąży. 
Umieralność noworodków urodzonych z masą 
ciała poniżej 1500 g zmniejszyła się istotnie, rów-
nolegle do polepszającej się opieki położniczej, 
stosowania sterydów prenatalnych, wczesnego 
stosowania surfaktantu w leczeniu RDS oraz za-
awansowanych strategii wentylacji. Stale istnieją  
rozbieżności w opiniach, czy częstość występowa-
nia BPD zmniejszyła się w związku poprawą opie-
ki perinatalnej. W dużym badaniu przeprowadzo-
nym przez Stoll z zespołem (Stoll i wsp., 2010) 
oraz Sieć Neonatologiczną NICHD, do którego 
włączono noworodki urodzone między 22. a 28. 
tygodniem ciąży w latach 2003–2007, częstość 
występowania BPD zwiększyła się od 42% do 68% 
w okresie tych 5 lat. Podobny trend obserwowano 
w Kanadzie – w Kanadyjskej Sieci Neonatologicz-
nej opisano 10% wzrost częstości występowania 
BPD w ciągu 10 lat (Shah i wsp., 2012). W prze-
ciwieństwie do tych danych, analiza dużej ame-
rykańskiej bazy narodowej ujawniła rocznie 4,3% 
zmniejszenie częstości występowania  BPD w la-
tach 1993–2006 (Stroustrup i Trasande, 2010).

Zmniejszenie częstości występowania BPD 
było związane z częstszym stosowaniem niein-
wazyjnych metod wsparcia oddechu, ale również 
z towarzyszącym wzrostem kosztów i długością 
czasu hospitalizacji. Tak więc istnieje rozbieżność 
w źródłach w kwestii częstości występowania 
BPD, a wielu autorów uważa, że może to być po-
wiązane z definicją choroby, różnymi protokołami 
zastosowania tlenoterapii w 36. tygodniu wieku 
postkoncepcyjnego, różnic we wskazaniach do 
stosowania steroidów postnatalnych oraz w osią-
gnięciu plateau w przeżyciu noworodków urodzo-
nych ekstremalnie przedwcześnie. 
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PRZYPADEK 1

32-letnia matka w ciąży 2., przyjęta do szpitala re-
jonowego z powodu przedwczesnego odpłynięcia 
płynu owodniowego w 26. tygodniu ciąży. Odczu-
wa niewielkie skurcze macicy. Jest zdrowa i ciąża 
przebiegała bez powikłań do 20. tygodnia, kiedy to 
rozpoznano nadciśnienie tętnicze krwi indukowane 
ciążą. Badanie USG w 24. tygodniu ciąży wykazało 
zbyt wolne wzrastanie płodu z szacowaną masą cia-
ła odpowiadającą 20 tygodniom ciąży. Badania prze-
siewowe matki: antygen HBs ujemny, HIV ujemny, 
grupa krwi B Rh(+) plus, status kolonizacji pacior-
kowcem beta nie znany. 

ĆWICZENIE 1

PYTANIA

1. Jakie powinno być optymalne postępowanie 
przedporodowe na tym etapie?
a. Glikokortykosteroidy w celu przyspieszenia 

dojrzewania płuc płodu.
b. Antybiotykoterapia w celu zapobiegania 

sepsie matczynej i płodowej.
c. Przewiezienie do ośrodka III stopnia referen-

cyjności z Oddziałem Intensywnej Terapii No-
worodka (OITN).

d. Wszystkie powyższe.

2. Jeśli to dziecko się urodzi, jakie są potencjalne 
czynniki ryzyka wystąpienia BPD? 
a. Wiek ciążowy.
b. Przedwczesne odpłynięcie płynu owodniowe-

go. 
c. Wysokie ciśnienie tętnicze krwi.
d. Nieznany status GBS. 

ODPOWIEDZI

1. d.

2. a.

KRYTERIA DIAGNOSTYCZNE

Początkowo definicja kliniczna BPD na począt-
ku lat 80. XX wieku opierała się na stwierdzeniu 
zapotrzebowania na tlenoterapię w 28. dobie ży-
cia oraz równoczesnej obecności zmian radiolo-
gicznych (Bancalari i wsp., 1979). Taka definicja 
pozwalała na rozpoznanie BPD u noworodka bez 
konieczności biopsji płuc i potwierdzenia histo-
patologicznego. Chociaż potwierdzenie tego roz-
poznania było prawie niemożliwe z trzech powo-
dów: (1) konieczność suplementacji tlenem w 28. 
dobie życia zależała całkowicie od decyzji lekarza 
prowadzącego i nie była poparta żadnymi ilościo-
wymi badaniami fizjologicznymi; (2) nie było zgo-

dy w sprawie optymalnej zawartości tlenu we krwi 
tętniczej (poziom saturacji uznawany za akcepto-
walny różnił się w zależności od instytucji lub in-
dywidualnego uznania i wynosił 84–96% (Ellsbury 
i wsp., 2002); (3) taka definicja była właściwa dla 
noworodków urodzonych w 30. tygodniu ciąży 
i poniżej, z ryzykiem złej prognozy dotyczącym 
stanu płuc, ale stała się mniej czuła wraz z obniża-
niem się wieku ciążowego urodzonych dzieci. 

Pod koniec lat 80. Shennan z zespołem zrewi-
dowali tę definicję BPD, rozszerzając zależność 
od tlenu do 36 tygodni wieku postkoncepcyjnego 
(Shennan i wsp., 1988). Wraz z tym nowym kryte-
rium dodatnia wartość predykcyjna definicji wrosła 
z 38% do 63%,  a wartość predykcyjna prawidłowe-
go rozwoju płuc u noworodków, które nie wyma-
gają tlenoterapii w 36. tygodniu wieku postkoncep-
cyjnego wynosi 90%. Ta definicja zyskała szeroką 
akceptację i została potwierdzona przez innych au-
torów. Nowa definicja jest stosowana w celu rozpo-
znawania BPD jako jednego z najbardziej znaczą-
cych elementów predykcyjnych nieprawidłowego 
rozwoju płuc oraz zaburzeń rozwoju neurologicz-
nego w wieku niemowlęcym i wczesnodziecięcym, 
nawet biorąc pod uwagę restrykcyjne kryteria dla 
noworodków urodzonych w niższym wieku ciążo-
wym, które wymagają dłuższego okresu tlenotera-
pii aby rozpoznać u nich BPD. 

W 2000 roku prace dotyczące BPD pochodzące 
z NICHD (Jobe i Bancalari, 2001) doprowadzi-
ły do uaktualnienia definicji, w której utrzyma-
no tlenozależność w lub powyżej 28. doby życia 
i w 36. tygodniu wieku postkoncepcyjnego, ale 
dodano stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej 
oraz stopień jego suplementacji, aby zdefiniować 
ciężkość upośledzenia czynności płuc (Tab. 11-1). 
Ustalono kryteria diagnostyczne dla rozpoznania 
postaci łagodnej, umiarkowanej i ciężkiej BPD. 
Noworodki urodzone poniżej 32. tygodnia ciąży 
są badane w 36. tygodniu wieku postkoncepcyjne-
go lub w dniu wypisu do domu, w zależności od 
tego, co wystąpi jako pierwsze. Te, które urodzą 
się w lub powyżej 32. tygodnia ciąży są badane po 
28. dobie życia, ale poniżej 56. doby, lub w dniu 
wypisu w zależności od tego, co wystąpi pierw-
sze. Ta definicja została zatwierdzona i stosując 
ją można zidentyfikować spektrum ryzyka wystą-
pienia niekorzystnego przebiegu zdarzeń zarówno 
w przypadku płuc, jak i rozwoju neurologicznego 
w niemowlęctwie i wczesnym okresie dziecięcym 
dokładniej niż przy stosowaniu poprzednich defi-
nicji (Ehrenkranz i wsp., 2005).

Aby uniknąć indywidualnego podejścia lekarzy 
do wskazań zastosowania suplementacji tlenem, 
Walsh z zespołem przedstawili definicję fizjo-
logiczną BPD (Tab. 11-2), zawierającą kryteria 
uwalniania od tlenoterapii bazujące na saturacji 
tlenem (Walsh i wsp., 2003). Noworodki wymaga-
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jące 30% tlenu, mechanicznej wentylacji lub stoso-
wania CPAP zostały oznaczone jako grupa z BPD, 
bez konieczności testowania saturacji. W grupie 
noworodków wymagających mniej niż 30% tlenu, 
redukowano stopniowo stężenie tlenu do 21%; te, 
u których się to nie udało, zostały zakwalifikowa-
ne do grupy z rozpoznaniem BPD. Definicja fizjo-

logiczna służyła wyodrębnieniu tych noworod-
ków, u których stosowano tlenoterapię ze wskazań 
niezwiązanych z chorobą płuc i w porównaniu 
z definicją kliniczną BPD, stosującą jako jedyne 
kryterium zapotrzebowanie na tlenoterapię, liczba 
dzieci z rozpoznaniem BPD zmniejszyła się z 31% 
do 25%. 

TABELA 11-1  Definicja dysplazji oskrzelowo-płucnej według NICHD (Narodowy Instytut 
Zdrowia Dziecka)

Wiek ciążowy < 32 tygodni > 32 tygodnie

Punkt czasowy 
badania

36 tygodni PMA lub dzień wypisu do 
domu – który z nich nastąpi wcześniej

> 28 dni, ale < 56 dni po urodzeniu lub dzień 
wypisu do domu – który z nich nastąpi 
wcześniej

Leczenie tlenem o stężeniu > 21% przez co najmniej 28 dni oraz

Łagodna 
postać BPD

Oddychanie powietrzem w 36. tygodniu 
PMA lub w dniu wypisu – którykolwiek 
nastąpi pierwszy

Oddychanie powietrzem w 56. dobie życia 
lub w dniu wypisu – którykolwiek nastąpi 
pierwszy

Umiarkowana 
postać BPD

Konieczność* stosowania tlenu  
< 30% w 36. tygodniu PMA lub w dniu 
wypisu – którykolwiek nastąpi pierwszy

Konieczność* stosowania tlenu < 30% w 56. 
dobie życia lub w dniu wypisu – którykolwiek 
nastąpi pierwszy

Ciężka BPD

Konieczność* stosowania tlenu  
> 30% i/lub wsparcia oddechu dodatnim 
ciśnieniem (PPV/NCPAP) w 36. tygodniu 
PMA lub w dniu wypisu – którykolwiek 
nastąpi pierwszy

Konieczność* stosowania > 30% tlenu i/lub 
wsparcia oddechu dodatnim ciśnieniem (PPV/
NCPAP) w 56. dobie życia lub w dniu wypisu – 
którykolwiek nastąpi wcześniej

Na podstawie: Jobe A.H., Bancalari E. Bronchopulmonary dysplasia, Am J Crit Care Med. 163: 1723–1723–1729, 2001.
BPD – dysplazja oskrzelowo płucna (bronchopulmonary dysplasia); NCPAP – nosowe ciągłe dodatnie ciśnienie 

w drogach oddechowych (nasal continous possitive airway pressure); PPV – dodatnie ciśnienie wentylacji (positive 
pressure ventilation); PMA – wiek liczony od ostatniej miesiączki (postmenstrual age)

* Fizjologiczny test potwierdzający konieczność stosowania tlenoterapii w momencie badania nadal nie jest 
zdefiniowany. BPD zwykle rozwija się u noworodków, które wymagają leczenia tlenem i wentylacją dodatnim 
ciśnieniem z powodu niewydolności oddechowej, zwykle zespołu zaburzeń oddychania (RDS). Utrzymywanie się 
objawów klinicznych zaburzeń oddychania (tachypnoe, wciąganie międzyżebrzy, świsty) uważa się za powszechne 
w opisie BPD i nie zostały uwzględnione w kryteriach diagnostycznych opisujących ciężkość BPD. Noworodki 
leczone tlenem o stężeniu > 21% i/lub dodatnim ciśnieniem wentylacji z przyczyn pozaoddechowych (np. bezdechy 
pochodzenia ośrodkowego, porażenie przepony) nie mają rozpoznanej BPD, dopóki nie stwierdza się u nich choroby 
płuc i klinicznych cech niewydolności oddechowej. Doba stosowania tlenoterpii > 21% oznacza konieczność jej 
stosowania powyżej 12 godzin tego dnia. Leczenie tlenem > 21% i/lub dodatnim ciśnieniem wentylacji w 36. tygodniu 
wieku korygowanego w 56. dobie życia lub w dniu wypisu nie może oznaczać „ostrego” wydarzenia, lecz codzienną 
terapię stosowaną rutynowo, zarówno przed, jak i po 36. tygodniu PMA, 56. dobie życia lub w dniu wypisu.

TABELA 11-2 Fizjologiczna definicja BPD

Tlen < 30% > 30%  lub PPV/CPAP

Stopniowe ograniczanie stężenia 
tlenu aż do powietrza TAK NIE

Saturacja tlenem < 80% 80–87% 88%–95% ≥ 96%
Monitorowanie 1 min 5 min 15 min 60 min
Wynik negatywny negatywny pozytywny pozytywny
BPD TAK TAK NIE NIE TAK

BPD – dysplazja oskrzelowo-płucna; PPV – dodatnie ciśnienie wentylacji; CPAP – ciągłe dodatnie ciśnienie 
oddechowe; PMA – wiek liczony od ostatniej miesiączki 

U noworodków w 36. tygodniu PMA wymagających tlenoterapii > 30% i/lub mechanicznej wentylacji albo NCPAP 
rozpoznano BPD i nie próbowano u nich zmniejszać stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej. U noworodków 
w tym samym wieku, które nie wymagały tlenoterpii nie rozpoznano BPD. Te noworodki, które wymagały 
stężenia tlenu poniżej 30% próbowano poddać następującemu testowi: ograniczano stopniowo stężenie tlenu 
o 2% co 10 min aż do powietrza, monitorowano ciągle saturację tlenem i czynność serca. W badaniu tym Walsh 
i współpracownicy wyznaczyli granicę akceptowalnej wartości saturacji na 88%.
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CECHY RADIOLOGICZNE BPD

Zdjęcie RTG stanowiło centralną pozycję w defi-
nicji BPD opisanej przez W.H. Northwaya, radio-
loga na Uniwersytecie Stanford. Klasyczne cechy 
radiologiczne obejmowały: rozrzucone, grubo-
ziarniste zagęszczenia śródścienne na przemian 
z obszarami zmian torbielowatych,  obszary roz-
dęcia, obszary cystowate i rozedmę śródmiąższo-
wą (Ryc. 11-2). Główna konstatacja radiologiczna 
w „nowej” BPD to rozsiane przymglenie, czasem 
związane z nadmiernym rozdęciem płuc. 

W większości przypadków korelacja cech ra-
diologicznych BPD ze stanem klinicznym i roko-
waniem dotyczącym układu oddechowego jest 

mało wiarygodna (Moya i wsp., 2001). U starszych 
pacjentów nieprawidłowy obraz tomografii kom-
puterowej klatki piersiowej (TK) wykazuje lepszą 
korelację ze złą funkcją płuc i przebiegiem klinicz-
nym (Mahut i wsp., 2007). Jest to bardziej czułe 
badanie (Wong i wsp., 2010), ale jego zastosowa-
nie  jest ograniczone do monitorowania terapii 
dzieci ze zmianami radiologicznymi w wieku mło-
dzieńczym i dorosłym. 

ETIOLGIA

Etiologia BPD jest wieloczynnikowa (Ryc. 11-3) 
i łączy kilka czynników ryzyka, takich jak niedoj-
rzałość płuc, wentylację mechaniczną, stres ok-
sydacyjny i stan zapalny (Sosenko i wsp., 2012). 
Rozważa się również podatność uwarunkowaną 
genetycznie. Każdy z tych czynników krótko opi-
sano poniżej. 

Niedojrzałość i rozwój płuc 
Poprawa opieki perinatalnej pozwala na utrzyma-
nie przy życiu bardziej niedojrzałych noworod-
ków. BPD występuje teraz u noworodków uro-
dzonych poniżej 28. tygodnia ciąży. Wiele z tych 
noworodków urodzonych ekstremalnie przed-
wcześnie, które rozwijają BPD, nie demonstruje 
objawów RDS przy urodzeniu, a część z nich nie 
wymagała mechanicznej wentylacji czy suplemen-
tacji tlenem. Zwiększona wrażliwość większości 
noworodków urodzonych przedwcześnie, zwłasz-
cza tych urodzonych między 23. a 26. tygodniem 
ciąży, może być wytłumaczona przez ekstremalną 
niedojrzałość ich płuc.

Nawet w przypadku nieobecności stanu za-
palnego prenatalnie, ekstremalnie przedwcze-
sny poród interferuje z prawidłowym rozwojem 
i wzrastaniem płuc (Hjalmarson i Sandberg, 
2002). Noworodki urodzone znacznie (skrajnie) 
przedwcześnie rodzą się w późnej fazie kanaliko-
wej rozwoju płuc (Ryc. 11-4), w momencie, gdy 
drogi oddechowe zaczynają zbliżać się do naczyń 
krwionośnych i zanim pojawią się woreczki pę-
cherzykowe płuc. Wiele interwencji mających na 
celu utrzymanie adekwatnej wymiany gazowej 
u tych noworodków również wpływa na normal-
ny proces rozwoju płuc, powodując zahamowa-
nie wzrastania pęcherzyków płucnych i naczyń 
krwionośnych, charakterystycznych cech „nowej” 
BPD (Jobe,  1999).

Zrozumienie mechanizmów molekularnych, 
kontrolujących prawidłowy rozwój płuc, pozwoli-
ło odkryć kluczową interakcję między nabłonkiem 
a mezenchymą oraz rolę czynników transkrypcyj-
nych, czynników wzrostu i macierzy zewnątrzko-
mórkowej (Fox i Post, 2009). Czynniki wzrostu 

RYCINA 11-1 „Stara” dysplazja oskrzelowo-płucna. 
Zdjęcie RTG noworodka urodzonego w 28. tygodniu ciąży, 
obecnie 38 tygodni wieku korygowanego, ciężka dyspla-
zja oskrzelowo-płucna. Widoczne niejednolite zacienienia 
przestrzeni powietrznych oznaczających niedodmę na 
przemian z obszarami torbielowatych przejaśnień i nad-
miernego rozdęcia płuc. Obecne są również zgrubienia 
wtórne do zwłóknień.

RYCINA 11-2 „Nowa” dysplazja oskrzelowo-płuc-
na. Zdjęcie AP klatki piersiowej noworodka urodzonego 
w 25. tygodniu ciąży, obecnie w 6. tygodniu życia i nadal 
wymagającego wentylacji mechanicznej. Zwraca uwagę 
nadmierne rozdęcie płuc o jednorodnym obrazie rozedmy 
śródmiąższowej.
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fibroblastów (FGF-7, FGF-9, FGF-10), płytkowy 
czynnik wzrostu (PDGF – platelet-derived growth 
factor), białka morfogenetyczne kości (BMP-4, 
BMP-5, BMP-7), geny z rodziny Sprouty (SPRY), 
transkryptaza białka SHH, insulinopodobne czyn-
niki wzrostu (IGF-I i IGF-II), kwas retinoidowy, 
regulują interakcje międzykomórkowe. Ostat-
nio została poznana rola unaczynienia płuc oraz 
naczyniowych czynników wzrostu (włączając 
w to naczyniowy śródbłonkowy czynnik wzro-
stu: VEGF – vascular endothelial growth factor; 
czynnik transkrypcyjny czuły na stężenie tlenu: 
HIF – hypoxia inducible factor, i angiopoetynę 1). 
Czynniki te aktywnie przyczyniają się do rozwoju 
pęcherzyków płucnych i utrzymania ich struktury 
już po urodzeniu (Thébaud i Abman, 2007). Cho-
ciaż wiele z powyższych czynników wzrostu było 
badanych na modelach zwierzęcych BPD, żadne 
z tych odkryć nie znalazło jeszcze zastosowania 
w nowatorskich metodach leczenia w celu zapo-
biegania urazom płuc oraz pobudzenia ich prawi-
dłowego wzrastania u przedwcześnie urodzonych 
ludzkich noworodków. 

Hyperoksja i stres oksydacyjny 
Rola hiperoksji w patogenezie BPD została dobrze 
zidentyfikowana przez W.H. Northwaya z zespo-
łem w 1967 roku (Northway i wsp., 1967) i po-

twierdzona na wielu modelach zwierzęcych (Tan-
swell i Jankov, 2003). Wolne rodniki są wysoce 
reaktywnymi i niestabilnymi cząsteczkami zawie-
rającymi wolne niesparowane elektrony, mającymi 
tendencję do oddawania lub przyłączania elektro-
nów z innych substratów biologicznych, co powo-
duje zmiany struktury białek i lipidów, a ostatecz-
nie uszkadza funkcję komórki. Reaktywne formy 
tlenu (ROS – reactive oxygen species) i reaktywne 
formy azotu (RNS – reactive nitrogen species) są 
produkowane w organizmie noworodka podczas 
okresu przejściowego między relatywnie hipok-
semicznym środowiskiem wewnątrzmacicznym, 
a relatywną hiperoksją przy urodzeniu. ROS są 
również uwalniane przez neutrofile i makrofagi 
w miejscu zapalenia, w przypadku chorioamnio-
nitis oraz podczas mechanicznej wentylacji (Au-
ten i White, 2009). Istnieją dowody, które sugerują 
zaburzenie równowagi między utleniaczami, a an-
tyutleniaczami u noworodków urodzonych przed-
wcześnie z ryzykiem BPD. Zostało to potwierdzo-
ne przez oznaczenie profilu antyoksydacyjnego 
osocza, w którym stwierdza się niskie poziomy 
peroksydazy glutationowej, witaminy E, selenu, 
miedzi i cynku (Gitto i wsp., 2002). Płuca są chro-
nione przed ROS głównie przez enzymy antyoksy-
dacyjne regulowane wraz z rozwojem organizmu. 
Należą do nich dysmutaza nadtlenkowa, peroksy-
daza glutationowa, dehydrogenaza glukozo-6-fos-

RYCINA 11-3 Patofizjologia BPD. Dyspla-
zja oskrzelowo-płucna jest chorobą wie-
loczynnikową. Różne czynniki prenatalne 
i postnatalne zaburzają równowagę pro-
zapalną i antyzapalną u genetycznie pre-
dysponowanego noworodka. Wszystkie 
te czynniki mogą zmienić się w zależności 
od ekspozycji na czynniki wzrostu i utrud-
niać prawidłowy rozwój płuc, co skutkuje 
charakterystycznymi zmianami w postaci 
zahamowania tworzenia pęcherzyków 
płucnych i rozwoju unaczynienia. RDS – 
zespół zaburzeń oddychania; PDA − prze-
trwały przewód tętniczy; BPD − dysplazja 
oskrzelowo płucna.
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foranowa i katalaza. Badania na zwierzętach suge-
rują, że aktywność enzymów jest bardzo niska do 
ok. 1/5 okresu ciąży, z gwałtownym wzrostem do 
500% aktywności pod koniec ciąży (Frank i Sosen-
ko, 1991). Zatem przedwcześnie urodzony nowo-
rodek może mieć niższą podstawową wydolność 
ochronną enzymów antyoksydacyjnych w po-
równaniu z noworodkiem donoszonym. Równo-
cześnie jego układ enzymatyczny może nie być 
zdolny do zwiększenia aktywności w odpowiedzi 
na hiperoksję. U przedwcześnie urodzonych małp 
(badania przeprowadzono na pawianach) ekspo-
nowanych na działanie 100% tlenu zastosowano 
katalityczny przeciwutleniacz metaloporfirynę 
AEOL 10113 i wykazano złagodzenie uszkodze-
nia płuc. (Chang i Crapo, 2003); niemniej jednak 
strategie mające na celu zmniejszenie ekspozycji 
na tlen i zwiększenie zdolności antyoksydacyjnych 
u noworodków z czynnikami ryzyka rozwoju BPD 
wykazały mieszane odległe wyniki: chociaż nie 
było różnic w występowaniu BPD w 36. tygodniu 
wieku postkoncepcyjnego między noworodkami 
leczonymi placebo a CuZnSOD (dysmutaza nad-
tlenkowa miedziowo-cynkowa), obserwowano 
mniejszą częstość występowania epizodów ast-
mopodobnych i konieczności stosowania leków 
w 1. roku życia u dzieci leczonych CuZnSOD (Da-
vis i wsp., 2003). 

Zapalenie
Sugeruje się, że zapalenie przyczynia się do pato-
genezy BPD. Wiele badań klinicznych i badań na 
zwierzętach wykazało występowanie dużej liczby 
komórek zapalnych i zwiększonych poziomów cy-
tokin i chemokin prozapalnych w płucach (John-
son i wsp., 2009) oraz w popłuczynach oskrzeli-
kowo-pęcherzykowych (BAL – bronchoalveolar 
lavage) noworodków z BPD (Ogden i wsp., 1983). 
Natomiast inni badacze udowodnili, że obecność 
w surowicy noworodków mediatorów zapalenia, 
takich jak interleukina IL-8, przeciwzapalna inter-
leukina IL-10, czynnik stymulujący kolonie granu-
locytów (GCSF – granulocyte colony stimulating 
factor) w 1. dobie po urodzeniu była predykcyjna 
w stosunku do ryzyka wystąpienia BPD u tych pa-
cjentów (Paananen i wsp., 2009). Wysokie pouro-
dzeniowe stężenie IL-1β, IL-6, IL-8 i IL10 w 1. do 
3. doby życia było również związane z rozwojem 
BPD lub zgonem noworodków z masą ciała poni-
żej 1000 gramów (Ambalavanan i wsp., 2009).

Infekcja prenatalna i postnatalna
Istnieją dowody, które sugerują, że prenatalna 
ekspozycja niedojrzałych płuc na zapalenie pod-
czas chorioamnionitis, pourodzeniowe narażenie 
na czynniki zapalne z powodu sepsy o wczesnym 

początku czy infekcji nabytej zwiększa ryzyko 
ostrego uszkodzenia płuc i BPD. (Thomas i Spe-
er, 2011; Watterberg i wsp., 1996). Istnieje ścisły 
związek między zapaleniem błon płodowych (cho-
rioamnionitis), porodem przedwczesnym oraz 
przedwczesnym odpływaniem płynu owodniowe-
go w ciąży niedonoszonej (PPROM – preterm pre-
mature rupture of membranes) (Goldenberg i wsp., 
2008). Infekcja wewnątrzmaciczna obecna jest 
w 70% porodów przed 28. tygodniem ciąży, ale za-
ledwie w 15% porodów między 34. a 36. tygodniem 
ciąży. Najczęściej izolowanym mikroorganizmem 
z jamy owodni jest Ureaplasma spp., a w kom-
binacji z Mycoplasma hominis wiąże się z przed-
wczesnym porodem i PPROM. Ureaplasma ure-
alyticum może inicjować zapalenie in utero i była 
izolowana z dróg oddechowych noworodków, 
u których rozwinęła się BPD (nawet bez objawów 
klinicznych czy laboratoryjnych zakażeń). W ba-
daniach na zwierzętach Ureaplasma urealyticum 
przyczynia się do wczesnego włóknienia i niepra-
widłowego rozwoju niedojrzałych płuc (wpływ na 
alternatywne kodowanie informacji genetycznej). 

Beeton i współpracownicy (Beeton i wsp., 2011) 
analizowali próbki popłuczyn z żołądka i BAL no-
worodków urodzonych o czasie i przedwcześnie, 
aby zidentyfikować czynniki infekcyjne zakażeń 
prenatalnych i postnatalnych. Obecność podjed-
nostki 16 S rRNA genu bakterii oraz  Ureaplasma 
spp. w posiewie popłuczyn z żołądka i płynu płuc-
nego była znacząco skorelowana z występowaniem 
BPD. Próbki te były pobierane przed i po 3. dobie 
życia, potwierdzając infekcję o wczesnym i póź-
nym początku (EOS i LOS). Obecności drobno-
ustrojów towarzyszyło zwiększenie stężenia IL-6 
i IL-8 w BAL, potwierdzając tym samym zapale-
nie spowodowane zakażeniem bakteryjnym, a nie 
kolonizację próbki. Chociaż istnieją na to jasne 
dowody, a inne badania potwierdzają silny zwią-
zek między prenatalnym zakażeniem Ureaplasma 
a rozwinięciem BPD, profilaktyczne stosowanie 
erytromycyny u wentylowanych noworodków nie 
zmniejszyło częstości występowania BPD. 

Pytanie, czy chorioamnionitis jest czynnikiem 
ryzyka BPD pozostaje nadal kontrowersyjne. Mo-
dele zwierzęce i badania kliniczne sugerują, że in-
fekcja prenatalna przyczynia się do dojrzewania 
płuc, ale później może zwiększyć ryzyko wystąpie-
nia BPD. (Jobe, 2012). U płodu owczego ekspono-
wanego na cytokiny prozapalne in utero występuje 
spotęgowane dojrzewanie płuc i jest ono silniej-
sze, niż działanie steroidów indukujące produkcję 
surfaktantu (Kuypers i wsp., 2012). Ammari wraz 
ze współpracownikami (Ammari i wsp., 2005) za-
obserwowali, że u noworodków narażonych na 
chorioamnionitis rzadziej występował RDS: 31% 
noworodków urodzonych między 23. a 25. tygo-
dniem ciąży i 78% urodzonych między 26. a 28. 
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tygodniem nie wymagało zastosowania surfaktan-
tu czy mechanicznej wentylacji, co wskazywało 
na fakt, że te noworodki miały płuca dojrzalsze,  
niż wynikało to z ich wieku ciążowego. Przeciw-
nie, wieloośrodkowe badanie z Kanadyjskiej Sieci 
Neonatologicznej wykazało, że kliniczne objawy 
chorioamnionitis były związane ze zwiększonym 
ryzykiem wystąpienia krwawienia do- i okołoko-
morowego III i IV stopnia (IVH – intraventricular 
hemorrhage) oraz posocznicy o wczesnym począt-
ku, ale nie ze skutkami dotyczącymi układu odde-
chowego  (Soraiham i wsp., 2009). W prospektyw-
nym badaniu z Alabamy (Alabama Preterm Birth 
Study) (Andrews i wsp., 2006), obejmującym 446 
kolejnych porodów pojedynczych noworodków 
urodzonych poniżej 32. tygodnia ciąży, ekspozy-
cja na zapalenie błon płodowych identyfikowane 
histologicznie była powiązana z uogólnioną odpo-
wiedzią zapalną noworodka, ale częstość występo-
wania BPD nie była większa u tych noworodków. 
Podobnie Lahra i współpracownicy (2009) i Van 
Marter (2002) wywnioskowali, że częstość wystę-

powania BPD była zmniejszona w przypadku in-
fekcji zaistniałej prenatalnie.  

Genetyka 
Coraz więcej dowodów przemawia za tym, że na ry-
zyko BPD może mieć wpływ podatność (wrażliwość) 
genetyczna. Badania dotyczące przedwcześnie uro-
dzonych bliźniąt monozygotycznych wskazują, że 
53% rozbieżności w skłonności na wystąpienie BPD 
jest przypisywanych czynnikom genetycznym, po 
dostosowaniu innych zmiennych, takich jak płeć, 
urodzeniowa masa ciała i RDS (Bhandari i Gru-
en, 2006). Zidentyfikowanie genów ryzyka stanowi 
większe wyzwanie. Najbardziej prawdopodobnymi 
kandydatami odgrywającymi potencjalną rolę w BPD 
są geny kodujące białka surfaktantu, odporność wro-
dzoną, ochronę antyoksydacyjną, białka zaangażowa-
ne w mechanizmy regulujące modelowanie naczyń 
krwionośnych i płuc (Lavoie i Dubé, 2010). Więcej 
badań dążących do wyjaśnienia podatności genetycz-
nej wciąż się toczy (Somaschini i wsp., 2012). 

RYCINA 11-4 Stadia rozwoju płuc. (Na podstawie: Wu S. Molekularne podstawy rozwoju płuc, urazu i procesów napraw-
czych. W: Bancalari E., Polin R.A., Płuca noworodka: pytania i kontrowersje neonatologii, wyd. II, Philadelphia PA, 2012, 
Saunders, pp 3–27). 
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PROFILAKTYKA I LECZENIE BPD

Mimo stosowania przełomowych metod terapii 
i poprawy sytuacji w leczeniu noworodków z eks-
tremalnie małą masą ciała urodzonych przed-
wcześnie przed i po urodzeniu, nie istnieje żadna 
specyficzna, zaakceptowana przez FDA (Amery-
kańska Organizacja do spraw Żywności i Leków) 
interwencja w leczeniu BPD. Stosowanie dexame-
tazonu postnatalnie przyniosło imponujące ko-
rzyści, ale jest związane z poważnymi objawami 
ubocznymi. Jednak wprowadzenie go do lecze-
nia wydaje się jednym z najbardziej obiecujących 
sposobów prewencji BPD. Poniżej przedstawiono 
krótki przegląd innych metod leczenia.

ĆWICZENIE 2 

PYTANIE

1. Które z następujących interwencji są udowod-
nionymi naukowo (evidence-based) metodami 
prewencji BPD?
a. Diuretyki.
b. Indometacyna stosowana profilaktycznie.
c. Restrykcja płynowa.
d. Witamina A.
e. Caffeina.
f. Wziewny tlenek azotu.
g. Surfaktant.
h. Steroidy prenatalne.
i. Postnatalne steroidy.
j. Antyoksydanty. 

ODPOWIEDŹ

1. d, e, i.

Interwencje przedporodowe 

Prewencja porodu przedwczesnego 

Poród przedwczesny jest najważniejszą przyczyną 
umieralności noworodków i profilaktyka uważana 
jest za jedyny najbardziej efektywny sposób zmniej-
szenia umieralności noworodków włączając w to 
BPD (Lockwood i Kuczynski, 2001). Poród przed-
wczesny jest zespołem klinicznym wynikającym 
z uruchomienia wielu procesów zarówno matczy-
nych, jak i płodowych, które powodują zaburzenie 
systemu immunologicznego i nasilenie się proce-
sów zapalnych (Romero i wsp., 2006). Optymalne 
postępowanie w przypadku porodu przedwczesne-
go to: regionalizacja opieki, transport matki przed 
porodem do ośrodka III stopnia opieki, progeste-
ron, antybiotyki, leki tokolityczne, chociaż opóźnie-
nie porodu nie zawsze przynosi korzystne rokowa-
nie dla noworodka (Dodd i wsp., 2006).

Steroidy prenatalne

Przełomowe obserwacje Ligginsa i Howie dopro-
wadziły do wprowadzenia najbardziej efektywnej 
interwencji w prewencji RDS: zastosowania przed 
porodem kursu glukokortykosteroidów u kobiet 
między 24. a 34. tygodniem ciąży, u których ist-
nieje ryzyko rychłego porodu przedwczesnego 
(Liggins i Howie, 1972). Steroidy prenatalne zna-
cząco zmniejszyły częstość RDS i umieralność no-
worodków, ale nie miały wpływu na występowanie 
BPD (Crowley, 2000).

Interwencje po urodzeniu 

Steroidy postnatalne 

W randomizowanym badaniu z podwójnie ślepą 
próbą Mammel i współpracownicy byli pierw-
szymi badaczami, którzy wykazali, że podaż de-
xametazonu poprawiła funkcję płuc i przyspieszy-
ła uwalnianie od respiratora noworodków z BPD 
(Mammed i wsp., 1983). W późnych latach 80. XX 
wieku Cummings i współpracownicy zrandomizo-
wali 36 noworodków urodzonych przedwcześnie 
z wysokim czynnikiem ryzyka BPD, które wyma-
gały mechanicznej wentylacji i tlenoterapii w 14. 
dobie życia, kwalifikując je do 18- lub 42-dniowej 
terapii parenteralnej dexametazonem w dawkach 
zmniejszających się (Cummings i wsp., 1989). 
W grupie 42-dniowej udało się szybciej uwalniać 
pacjentów od respiratora i suplementacji tlenem, 
poprawiły się również wyniki dotyczące rozwoju 
neurologicznego bez klinicznych objawów ubocz-
nych stosowanej terapii. 

Kolejne badania potwierdziły korzystne efek-
ty glukokortykosteroidów na wyniki dotyczące 
płuc, metaanaliza randomizowanych badań (RCTs 
– randomized controlled trials) pokazała dokład-
niejszy obraz różnych reżimów dotyczących daw-
kowania. Zbadano trzy ramy czasowe podawania 
sterydów: (1) wczesne leczenie w ciągu 96 godzin 
po urodzeniu; (2) średnio wczesne (7. do 14. doby 
życia); (3) późne leczenie (więcej niż 3. tydzień ży-
cia). Wczesne leczenie dexametazonem wnosi zna-
czące korzyści, włączając w to wcześniejszą ekstu-
bację i zmniejszone ryzyko wystąpienia BPD w 28. 
dobie życia i 36. tygodniu wieku korygowanego. 
Również mniejsze ryzyko zgonu lub BPD w 28. do-
bie życia i w 36. tygodniu wieku korygowanego. Ten 
sposób jest także związany ze zmniejszeniem wy-
stępowania PDA i retinopatii wcześniaków (ROP). 
Niestety wczesne leczenie dexametazonem wiąże 
się z poważnymi objawami ubocznymi, łącznie 
z krwawieniem z przewodu pokarmowego i per-
foracją, kardiomiopatią przerostową, nadciśnie-
niem tętniczym krwi i spowolnieniem wzrastania. 
Co ważne, wykazano również zwiększone ryzyko 
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wystąpienia niekorzystnych skutków dotyczących 
rozwoju neurologicznego, łącznie z porażeniem 
mózgowym (CP – cerebral palsy)  (Halliday i wsp., 
2008). Tak więc poważne objawy uboczne okazały 
się przeważające w stosunku do korzyści wczesne-
go stosowania dexametazonu w zapobiegania BPD. 

W przypadku, gdy stosowano glukokortykoste-
roidy między 7. a 14. dobą życia, efekty dotyczące 
płuc były podobne do tych, które osiągnięto we 
wczesnej podaży. Steroidy ułatwiły wcześniejszą 
ekstubację oraz zmniejszyły częstość występowa-
nia BPD i zgonu w 28. dobie życia lub w 36. tygo-
dniu wieku postkoncepcyjnego (Halliday i wsp., 
2003). Objawy uboczne nadal pozostawiły wąt-
pliwości w kwestii takiego schematu dawkowania. 
Wśród noworodków leczonych po 3. tygodniu 
życia (leczenie późne) przeanalizowano 19 badań 
(metaanaliza) (Halliday i wsp., 2003). Wykazano 
zmniejszenie częstości występowania BPD w 28. 
dobie życia i w 36. tygodniu wieku postkoncep-
cyjnego oraz zmniejszenie występowania BPD czy 
zgonu. Ponadto wykazano ewidentnie zmniejsze-
nie konieczności stosowania suplementacji tlenem 
w dniu wypisu pacjenta do domu. Ryzyko wystą-
pienia dziecięcego porażenia mózgowego czy zgo-
nu nie zmniejszyło się ewidentnie w grupie dzieci 
leczonych sterydami po 3. tygodniu życia, ale nie 
wszystkie badania przedstawiły odległe efekty. 

Te zastrzeżenia i wątpliwości dotyczące poten-
cjalnego, niekorzystnego wpływu stosowania syste-
mowych glukokortykosteroidów na rozwój neuro-
logiczny, ograniczyło ich zastosowanie w prewencji 
czy leczeniu BPD. Obecnie są one ograniczone do 
dzieci, których nie można uwolnić od respiratora; 
rekomendowane są niższe dawki i krótsze kursy. 
Prawdopodobieństwo, że pacjent rozwinie BPD 
może mieć wpływ na to, czy dexametazon poprawi 
czy pogorszy efekty dotyczące rozwoju neurolo-
gicznego. W swoim badaniu Doyle i współpracow-
nicy wykazali, że glukokortykosteroidy zwiększają 
ryzyko zgonu lub BPD u noworodków z niskim 
ryzykiem BPD, ale poprawiają rokowanie u nowo-
rodków z większym ryzykiem (Doyle i wsp., 2005). 
Ustalenie optymalnego preparatu, dawki, drogi 
oraz czasu podaży w celu zmniejszenia ryzyka 
BPD, ale bez zwiększania ryzyka zaburzeń rozwoju 
neurologicznego u wentylowanych noworodków 
urodzonych przedwcześnie pozostaje nadal przed-
miotem poszukiwań i warte jest prowadzenia do-
brze zaprojektowanych randomizowanych badań 
(Onland i wsp., 2009). 

Caffeina 

Caffeina należąca do grupy metyloksantyn stoso-
wana jest w leczeniu bezdechów u wcześniaków. 
Przeprowadzono duże randomizowane badanie 
w celu oceny bliskich i odległych korzyści stoso-

wania caffeiny u noworodków urodzonych przed-
wcześnie (Schmidt i wsp., 2006). Druga analiza tych 
danych wykazała znaczące zmniejszenie BPD w 36. 
tygodniu wieku postkoncepcyjnego w grupie nowo-
rodków otrzymujących caffeinę. Autorzy podejrze-
wają, że taki wynik może być wyjaśniony krótszym 
narażeniem tej grupy pacjentów na wentylację do-
datnimi ciśnieniami w porównaniu z grupą placebo. 
Caffeina zmniejsza również częstość występowania 
dziecięcego porażenia mózgowego i opóźnienie 
rozwoju poznawczego w wieku 18 miesięcy, ale już 
nie w wieku 5 lat (Schmidt i wsp., 2012). 

Leczenie przetrwałego przewodu tętniczego 
i restrykcja płynów

Około 65% noworodków z bardzo małą urodze-
niową masą ciała rozwija objawy hemodyna-
micznie znamiennego przetrwałego przewodu 
tętniczego, a jeśli przedłużają się one powyżej 1. 
tygodnia życia, wiążą się ze zwiększeniem ryzyka 
BPD (Rojas i wsp., 1995). Rola PDA, jako czynni-
ka ryzyka BPD może być wyjaśniona obrzękiem 
płuc i zwiększonym przepływem płucnym z prze-
ciekiem systemowo-płucnym (lewo-prawo), co 
przedłuża konieczność stosowania mechanicznej 
wentylacji. Jednak okazuje się, że zapobieganie czy 
leczenie znamiennego PDA nie zmniejsza często-
ści występowania BPD. 

Badanie kliniczne dotyczące profilaktycznego 
stosowania indometacyny u noworodków z bardzo 
małą masą ciała (Schmidt i wsp., 2001) wykazało, że 
indometacyna stosowana od 1. doby życia, jeszcze 
przed wystąpieniem hemodynamicznie znamien-
nego PDA, zmniejsza częstość PDA, lecz nie wpły-
wa na występowanie BPD. Inni badacze donosili, że 
leczenie PDA ibuprofenem nie zmniejszało ryzyka 
BPD (Shah i wsp., 2006). W przeciwieństwie do 
tego Kabra z zespołem (Kabra i wsp., 2007) porów-
nali dwie grupy noworodków z hemodynamicznie 
znamiennym PDA, pacjenci byli leczeni farmakolo-
gicznie lub chirurgicznie (ligacja). Istnieje sugestia, 
że chirurgiczne zamknięcie PDA może być zwią-
zane ze zwiększonym ryzykiem BPD. Inne badania 
wykazały podobne wnioski (Chrone i wsp., 2007; 
Mirea i wsp., 2012). Te rozbieżności mogą wynikać 
z czasu, w którym przewód tętniczy jest otwarty 
oraz czasu ekspozycji pacjenta na zwiększony prze-
pływ płucny (Bancalari i wsp., 2005).

Wielu neonatologów próbuje pokonać poten-
cjalne efekty obrzęku płuc spowodowane PDA, 
stosując restrykcję płynów w zależności od po-
trzeb. Przegląd Cochrane wykazuje, że chociaż 
występowanie PDA zmniejsza się przez ogra-
niczenia płynowe, to nie ma to wpływu na BPD 
(Bell i Acarregui, 2008). Podobnie stosowanie diu-
retyków w objawowej BPD wykazało tylko krót-
koterminową poprawę w funkcjonowaniu płuc 
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i zapotrzebowaniu na tlenoterpię bez znaczących 
efektów na częstość występowania choroby (Brion 
i Primhak, 2000; Brion i wsp., 2002). 

Witamina A

U noworodków urodzonych przedwcześnie wy-
stępuje przy urodzeniu niskie stężenie  witaminy 
A w surowicy, co jest związane ze zwiększonym 
ryzykiem rozwinięcia BPD (Shenai, 1999). Wita-
mina A wywiera plejotropowe (wielokierunkowe) 
efekty na rozwój płuc i procesy naprawcze łącznie 
z ich dojrzewaniem, naprawieniem stanu nabłon-
ka, właściwości antyoksydacyjne i przeciwzapalne 
(Guimaraes i wsp., 2012). Ostatnia metaanaliza 
dziewięciu badań oceniających suplementację wita-
miny A u noworodków urodzonych przedwcześnie 
z bardzo małą masą ciała wykazała zmniejszenie 
umieralności i zapotrzebowania na tlen w 1. miesią-
cu życia oraz trend w kierunku zmniejszenia często-
ści BPD. Badania kontrolne (follow up) tych pacjen-
tów w 18. i 22. miesiącu wieku korygowanego nie 
wykazały wpływu na rozwój neurologiczny (Darlow 
i Graham, 2011). Oceniano jedynie podaż domię-
śniową, co utrudnia szeroko akceptowalne stosowa-
nie witaminy A w terapii (Kaplan i wsp., 2010). 

Antyoksydanty 

Stosowanie egzogennej dysmutazy nadtlenkowej 
(SOD – superoxide dismutase) w celu zapobiega-
nia BPD było testowane podczas badań klinicznych 
(Suresh i wsp., 2001). Rezultaty dwóch badań ran-
domizowanych wykazały korzystne działania. Jed-
no z nich polegało na podawaniu dotchawiczym 
ludzkiej rekombinowanej dysmutazy nadtlenkowej 
CuZnSOD; nie wykazano zmniejszenia występo-
wania BPD, ale monitorowanie pacjentów w ciągu 
pierwszego roku (follow up) udowodniło, że zna-
cząco mniej dzieci, u których stosowano podaż dy-
smutazy nadtlenkowej wymagało stosowania bron-
chodylatatorów i/lub kortykosteroidów z powodu 
chorób układu oddechowego (Davis i wsp., 2003). 

PRZYPADEK 1 (ciąg dalszy) 

Dwie godziny po przyjęciu matka po otrzymaniu 
pierwszej dawki betametazonu i antybiotyków zo-
stała przewieziona do ośrodka III stopnia referencji. 
W związku z wysokim ryzykiem porodu przedwcze-
snego poproszono neonatologa o rozmowę z ro-
dzicami w celu wyjaśnienia możliwych problemów 
dotyczących noworodka, zarówno zaraz po urodze-
niu, jak i w kontekście odległych rokowań. Krótko po 
przyjeździe u pacjentki wystąpiła gorączka i nasiliły 
się skurcze. Z powodu podejrzenia chorioamnionitis 
podjęto decyzję o zaprzestaniu hamowania porodu 
przedwczesnego. Rozpoczęto infuzję dożylną siarcza-

nu magnezu oraz podano druga dawkę betametazo-
nu. Cztery godziny później urodziła się dziewczynka 
z masą ciała 635 gramów. Oddechowo niewydolna 
z czynnością serca ok. 90/min. Podjęto resuscytację – 
wentylację maską z 40% tlenem. Uzyskano poprawę 
czynności serca, koloru skóry oraz spontaniczny regu-
larny oddech. Ocena w skali Apgar 2, 6 i 8 odpowied-
nio w 1. ,5. i 10. minucie życia. W 15. minucie życia 
noworodek wymagał 30% tlenu, aby utrzymać satu-
rację 95% z minimalnym wysiłkiem oddechowym. 

ĆWICZENIE 3

PYTANIE

1. Jakie postępowanie należałoby wdrożyć w tym 
momencie?
a. Zaintubować i wentylować konwencjonalnie 

stosując takie stężenie tlenu, aby utrzymać 
saturację 98%

b. Zastosować CPAP z FiO2  0.3 aby utrzymać 
saturacje 95% i monitorować oddychanie

c. Zaintubować, podać surfaktant i wentylować 
przez 2 tygodnie, pozwalając dziecku urosnąć

d. Zaintubować i zastosować wentylację oscy-
lacyjną wysokimi częstotliwościami aby osią-
gnąć saturację 95%

ODPOWIEDŹ

1. b.

Wentylacja mechaniczna 

Mimo postępu technologicznego i wprowadzenia 
na Oddziałów Intensywnej Terapii Noworodka 
(OITN) coraz lepszych respiratorów, jedynym 
sposobem zapobiegania BPD jest unikanie me-
chanicznej wentylacji. Ostatnio skoncentrowa-
no się na postępowaniu na sali porodowej i na 
procedurach, które pozwalają unikać urazu płuc. 
Rzeczywiście na przestrzeni ostatnich 2 dekad 
wiele badań obserwacyjnych przyniosło informa-
cje o zmniejszeniu częstości występowania BPD 
wśród dzieci z RDS, u których zastosowano wcze-
sny CPAP zamiast mechanicznej wentylacji z in-
tubacją. Dobrze opracowane badania z randomi-
zacją (RCT), takie jak COIN (Morley i wsp., 2008) 
i SUPPORT (Finer i wsp., 2010), w których zran-
domizowano blisko 2000 noworodków urodzo-
nych między 24. a 27. tygodniem ciąży, zaliczając 
je do dwóch grup: wczesny CPAP vs. intubacja 
i surfaktant, nie wykazały znamiennej różnicy, je-
śli chodzi o zgon lub BPD, ale stwierdzono wystę-
powaanie trendu w kierunku poprawy rokowania. 
Jednak w tych badaniach mniej niż 50% noworod-
ków urodzonych przed 28. tygodniem ciąży wy-
magało mechanicznej wentylacji. Toczą się dalsze 
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badania mające na celu optymalizację zastosowa-
nia i, jeśli to możliwie, ograniczania mechanicznej 
wentylacji i ekspozycji na tlen. 

W pewnych okolicznościach (brak zastosowa-
nia prenatalnych steroidów u matki, ciężki RDS) 
nie da się uniknąć mechanicznej wentylacji. Ter-
min „delikatna wentylacja” oznacza, że niektórzy 
badacze próbowali zmniejszyć uraz płuc stosu-
jąc małe objętości oddechowe (tidal volume). 
Dopuszczalna hiperkapnia pozwala akceptować 
wyższe wartości PaCO2 (PaCO2 > 55 mm Hg), wen-
tylacja małymi objętościami pozwala uniknąć 
nadmiernego rozdęcia płuc. Tym niemniej pod-
czas niektórych badań z randomizacją nie udało 
się wykazać zmniejszenia częstości występowania 
BPD stosując dopuszczalną hiperkapnię (Thome 
i Ambalavanan, 2009).

Wentylacja wysokimi częstotliwościami (HFV 
– high frequency ventilation), dzięki której można 
stosować małe objętości z częstotliwością ponad 
240/min (w zależności od typu respiratora)  jest 
kolejnym sposobem „delikatnej” wentylacji. Cho-
ciaż badania na zwierzętach potwierdziły ochron-
ny dla płuc efekt stosowania HFV, w randomi-
zowanych badaniach i metaanalizach badań na 
ludziach nie wykazano korzyści stosowania HFV 
i przewagi tej metody nad wentylacją konwen-
cjonalną w profilaktyce BPD. Ten brak zgodności 
wyników może być wytłumaczony rozbieżnościa-
mi w strategiach wentylacji HFV, m.in. w różnym 
czasie rozpoczęcia wentylacji HFV oraz w stoso-
waniu różnych rodzajów respiratorów i technolo-
gii (Cools i wsp., 2009; Henderson-Smart, 2009). 
Badania te podkreślają istotność zrozumienia pa-
tofizjologii leżącej u podłoża RDS oraz koniecz-
ność bardzo umiejętnego stosowania respiratora. 

Tlenek azotu 

Wziewny tlenek azotu (iNO) jest selektywnym 
lekiem rozszerzającym naczynia płucne. Ame-
rykański Instytut d/s Żywności i Leków (FDA – 
Food and Drug Administration) zaaprobował go 
do leczenia niewydolności oddychania z hipoksją 
i przetrwałego nadciśnienia płucnego u noworod-
ków urodzonych o czasie i prawie o czasie. Stoso-
wanie iNO zmniejsza ryzyko zgonu i konieczności 
stosowania ECMO (Clark i wsp., 2000). Badania 
eksperymentalne wykazują, że iNO ma wpływ 
przeciwzapalny, zmniejsza uraz płuc spowodowa-
ny wentylacją u przedwcześnie urodzonych owiec, 
przyspiesza wzrastanie i dojrzewanie pęcherzy-
ków płucnych i ich naczyń krwionośnych u myszy 
(Thébaud i Abman, 2007).

Wiele badań randomizowanych skupiało się na 
efektach iNO u noworodków urodzonych przed-
wcześnie (Soll, 2012), ale ostatnia konferencja Na-
rodowego Instytutu Zdrowia (Cole i wsp., 2011) 

przyniosła wnioski, że iNO nie wpływa na zmniej-
szenie występowania BPD. 

PRZYPADEK 1 (ciąg dalszy)

Po ustabilizowaniu układu oddechowego założono 
cewniki do żyły i tętnicy pępowinowej, pobrano krew 
na posiew, rozpoczęto antybiotykoterapię i całko-
wite żywienie parenteralne (TPN – total parenteral 
nutrition). Noworodek został przyjęty na Oddział In-
tensywnej Terapii Noworodka (OITN) w celu dalszego 
leczenia. W 3. godz. życia zapotrzebowanie na tlen 
wzrasta do 45%, a klinicznie pojawia się wysiłek od-
dechowy pod postacią wciągania międzyżebrzy. No-
worodek zostaje zaintubowany, podano egzogenny 
surfaktant. Przebieg terapii jest niepowikłany, w 24. 
godz. życia noworodka ekstubowano do nosowego 
CPAP z 25–30% tlenem. W  tym samym czasie oka-
zało się, że u pacjenta stwierdzono drożny przewód 
tętniczy, ale nie jest on hemodynamicznie znamienny. 

W 15. dobie życia noworodek jest ponownie za-
intubowany z powodu przedłużających się epizodów 
bezdechów i zwiększonego zapotrzebowania na 
tlen. Rozpoznano u niego zakażenie związane z do-
żylnym dojściem centralnym i włączono antybioty-
koterapię na 10 dni. W 3. dobie stosowania antybio-
tyków ponownie otwiera się przewód tętniczy, który 
wymaga leczenia chirurgicznego (ligacja). W 4. tygo-
dniu życia pacjent nadal jest wentylowany – wenty-
lacja oscylacyjna wysokimi częstotliwościami i FiO2 
wahającym się między 0,6 a 0,8; pojawiają się epizo-
dy bradykardii i desaturacji.  Zastosowano 5-dniowy 
kurs dexametazonu, po którym dziecko jest w końcu 
ekstubowane do NCPAP i pod koniec 36. tygodnia 
wieku korygowanego wymaga 30% tlenu. Cztery 
tygodnie później zmieniono CPAP na tlenoterapię za 
pomocą kaniul donosowych. Wypisano go do domu 
2 tygodnie później nadal z tlenoterpią. Badanie ultra-
sonograficzne przezciemiączkowe wykazało resor-
bujący się wylew II stopnia (IVH II). 

ĆWICZENIE 4 

PYTANIA

1. Jak zakwalifikowałbyś ciężkość BPD u tego no-
worodka zgodnie z definicją NICHD (National In-
stitute of Child Health)?
a. Ciężka BPD.
b. Łagodna BPD.
c. Umiarkowana BPD.
d. Nie rozpoznaje się BPD.

2. Jakie są potencjalne czynniki ryzyka rozwoju 
BPD u tego dziecka?
a. Bezdechy i bradykardia.
b. Przetrwały przewód tętniczy.
c. Infekcja wewnątrzszpitalna.
d. Wylew okołokomorowy II stopnia. 
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ODPOWIEDZI

3. a.

4. b   i   c.

DŁUGOFALOWE WYNIKI  U PACJENTÓW 
Z BPD 

Wyniki dotyczące układu oddechowego 
Większość informacji dotyczących układu odde-
chowego dzieci, u których w okresie noworodko-
wym rozpoznano BPD, pochodzi z czasów „przed 
surfaktantem”, gdy rozpoznawano „starą” BPD. In-
formacje o dzieciach i młodych dorosłych, u któ-
rych zastosowano steroidy prenatalne i surfaktant 
dopiero zaczynają się pojawiać. 

BPD zwiększa ryzyko ponownych hospitali-
zacji podczas wczesnego dzieciństwa z powodu 
chorób płuc. Często związane są one z zakaże-
niem wirusem RSV (respiratory syncytial virus) 
(Smith i wsp., 2004). Badania monitorujące (fol-
low up) wykazują, że funkcja płuc i ich podatność 
poprawiają się z czasem; niemniej jednak ocena 
natężonej objętości wydechowej pierwszosekun-
dowej (FEV1 – forced expiratory flows 1) u dzieci 
z rozpoznaniem BPD w pierwszych 3 latach życia 
wykazuje znaczące zmniejszenie przepływu po-
wietrza w drogach oddechowych, co prawdopo-
dobnie odzwierciedla pogorszenie ich funkcji (Ba-
raldi i Filipone, 2007). W wielu przypadkach takie 
ograniczenie pozostaje znaczne nawet poza wie-
kiem dziecięcym, aż do nastoletniego i młodego 
dorosłego. Łączy się z przewlekłym kaszlem i na-
wracającymi epizodami świszczącego oddechu, 
przypominającego astmę, z pułapką powietrza 
i nieprawidłowym obrazem płuc w RTG (Bhanda-
ri i Panitch, 2006). Stosunek procentowy natężo-
nej objętości wydechowej pierwszosekundowej do 
pojemności życiowej może być również zmniej-
szony u noworodków urodzonych przedwcześnie 
z ekstremalnie małą masą ciała bez BPD, co od-
zwierciedla konsekwencje porodu przedwczesne-
go i bardzo niedojrzałych płuc (Kotecha i wsp., 
2013). Ponadto wydaje się, że stopień ogranicze-
nia przepływu powietrza przez drogi oddechowe 
w pierwszych latach życia pozwala przewidzieć 
funkcjonowanie płuc w latach późniejszych. Moż-
na w ten sposób odnaleźć pacjentów o wyższym 
ryzyku rozwinięcia POCHP (przewlekłej obtura-
cyjnej choroby płuc) (Brostrȍm i wsp., 2010). Ten 
trend wydaje się zgodny z wynikami badań kohor-
towych, takich jak EPICURE (Fawke i wsp., 2010). 
W ostatnich latach pojawiają się doniesienia doty-
czące młodych dorosłych urodzonych już w epoce 
surfaktantu, które sugerują przetrwałe zaburzenia 
wzrastania pęcherzyków płucnych (Cutz i Chias-

son, 2008). Wyniki wieloletnich badań dotyczą-
cych dużych kohort noworodków urodzonych 
ekstremalnie przedwcześnie w ostatnich latach 
będą przełomowe w lepszym zrozumieniu odle-
głych skutków dotyczących układu oddechowego 
w tej populacji. 

Choroba naczyń płucnych (Pulmonary 
vascular disease) 
Nieprawidłowy rozwój naczyń krwionośnych 
płuc jest istotną komponentą BPD. W wielu przy-
padkach takie zmiany są na tyle poważne i cięż-
kie, że prowadzą do nadciśnienia płucnego i ser-
ca płucnego. Objawy mogą być bardzo subtelne 
i manifestować się tylko przedłużająca się tle-
nozależnością, nieprawidłową wymianą gazową 
i zmniejszoną tolerancją wysiłku. 

Występowanie nadciśnienia płucnego u nowo-
rodków urodzonych przedwcześnie z „nową” BPD 
nie było rozpoznawane aż do niedawna. Bieżące 
badania sugerują, że całkowita częstość występo-
wania jest bliska 25%, przy czym dochodzi do 50% 
u noworodków z ciężką BPD (Mourani i Abman, 
2013). Chociaż badanie echokardiograficzne jest 
najczęściej stosowaną metodą rozpoznawania 
nadciśnienia płucnego, nie jest ona całkowicie 
wiarygodna. Na przykład przepływ wsteczny przez 
zastawkę trójdzielną jest obecny tylko u 30–60% 
noworodków z BPD i nadciśnieniem płucnym. 

Nadciśnienie płucne pogarsza znacząco ro-
kowanie w BPD i zwiększa ryzyko zgonu. (48% 
umieralność 2 lata od rozpoznania) (Berkelhamer 
i wsp., 2013). Czynniki ryzyka nie są dokładnie po-
znane, ale jednym z nich jest ograniczenie wzra-
stania płodu. Dalsze badania na dużych kohortach 
pacjentów pozwolą na lepszy pogląd na występo-
wanie i leczenie nadciśnienia płucnego w tej po-
pulacji pacjentów. 

Wyniki dotyczące rozwoju 
neurologicznego 
Zaburzenia neurologiczne u pacjentów z BPD 
obejmują problemy poznawcze, behawioralne 
i edukacyjne (Anderson i Doyle, 2006). BPD jest 
niezależnym czynnikiem ryzyka nieprawidłowe-
go rozwoju neurologicznego. Stosując definicję 
fizjologiczną BPD, Natarajan i współpracownicy 
stwierdzili, że u pacjentów urodzonych przed-
wcześnie z ekstremalnie małą masą ciała i roz-
poznaną BPD występuje mniejszy obwód głowy, 
umiarkowana lub ciężka postać dziecięcego po-
rażenia mózgowego, niższa punktacja w skalach 
służących do oceny rozwoju poznawczego i języ-
kowego (12,8% vs. 4,6%) w porównaniu z dziećmi 
bez BPD (Natarajan i wsp., 2012). Inni badacze 
donosili o niższym ilorazie inteligencji u dzieci 
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z BPD w porównaniu z urodzonymi przedwcze-
śnie, ale bez BPD. Podobnie te dzieci manifestują 
zaburzenia koncentracji i uwagi, opóźnienie i za-
burzenia ekspresji mowy i zaburzenia rozumienia, 
niższą punktację w skalach oceniających percep-
cję wzrokową i sensoryczną w porównaniu z gru-
pą kontrolną. Oprócz tego u takich dzieci częściej 
rozpoznawane są zaburzenia zachowania, takie jak 
ADHD. 

Wczesna interwencja, zorganizowana na wzór 
opieki w chorobach przewlekłych, obejmująca 
zaangażowanie zespołów interdyscyplinarnych – 
włączenie terapeutów zajęciowych, fizjoterapeu-
tów, psychologów, których działania są skierowa-
ne na kształtowanie umiejętności behawioralnych 
pacjentów, postępowanie zgodne z protokołami 
terapii, wszechstronna opieka wykraczająca poza 
oddział szpitalny  (w tym porady ambulatoryjne 
po wypisaniu dziecka ze szpitala)  – wydaje się 
poprawiać rokowanie dotyczące rozwoju neurolo-
gicznego tych dzieci (Shepherd i wsp., 2012).

WNIOSKI

Neonatologia jest stosunkowo „młodą” dyscypliną 
medycyny, w której w ciągu ostatnich 20 lat za-
szły znaczące zmiany. Lepsze zrozumienie fizjo-
logii noworodka wraz postępem technologii oraz 
szeroko zakrojone badania kliniczne przyniosły 
efekty w postaci nowych metod leczenia i terapii 
noworodka. W rezultacie odnotowuje się stały 
trend w kierunku zmniejszenia umieralności no-
worodków. Przełomowymi wydarzeniami były 
odkrycie działania i wprowadzenie steroidów pre-
natalnych oraz zastosowanie surfaktantu po uro-
dzeniu. Pozwoliło to neonatologom z jednej stro-
ny na zmniejszanie granic przeżycia noworodków 
urodzonych przedwcześnie co 5–10 lat, z drugiej 
strony zespoły terapeutyczne musiały przystoso-
wać swoje działania do populacji coraz bardziej 
niedojrzałych noworodków, u których jeszcze 
większym wyzwaniem są bardzo wrażliwe płuca 
wymagające  uchronienia ich przed wystąpieniem 
BPD. Połączenie działań edukacyjnych, regiona-
lizacja opieki, unikanie mechanicznej wentylacji, 
kontrolowane i rozważne stosowanie tlenoterapii 
wpłyną prawdopodobnie na dalszą poprawę prze-
życia i zmniejszenie umieralności noworodków 
urodzonych przedwcześnie. Dalszy postęp będzie 
możliwy do osiągnięcia dzięki lepszemu zrozu-
mieniu mechanizmów regulujących rozwój płuc 
oraz wpływu BPD na te mechanizmy. Pozwoli to 
na rozwinięcie nowych strategii terapeutycznych. 
Postęp w poznaniu biologii komórek macierzy-
stych oraz metody terapeutyczne oparte na stoso-
waniu komórek macierzystych ukazały obiecujące 
możliwości ich wykorzystania w zapobieganiu/

leczeniu zniszczeń płuc, które wystąpiły u nowo-
rodków skrajnie niedojrzałych. (Alphonse i wsp., 
2011/2012). Starannie przeprowadzone badania 
kliniczne pozwolą odkryć ich potencjał terapeu-
tyczny u ludzkich noworodków. 
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