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SINDROAMELE	DE	PIERDERE	DE	AER	O	PROVOCARE	LA	NOU	NĂSCUT

Nou-născut prematur târziu, 36/37SG, de sex masculin, greutate la nastere de
3880g, scor Apgar 8/1’, provenit din sarcină cu risc obstetrical, născut prin
operație cezariană în prezentație craniană la materninate de nivel I.
- imediat după nastere: prezintă sindrom funcțional respirator motiv pentru
care s-a solicitat transferul in maternitatede nivel II unde a fost instituit suport
respirator de tip CPAP.
- la aproximativ 6 ore de la internare: prezintă deteriorarea marcată a
statusului respirator, este intubat si ventilat mecanic mod IPPV; ulterior este
diagnosticat radiologic cu pneumotorax masiv drept, motiv pentru care se
drenează de urgență pe ac
- nou-născutul este transferat in clinica noastră pentru investigații
suplimentare și tratament de specialitate
- la 27 de ore de la nastere nou nascutul este internat în clinică cu: stare
grava, hipotonie axială si periferică, reflexe diminuate, intubat oro-traheal si
ventilat mecanic, saturații periferice în oxigen 88-90% cu FiO2 100%,
emfizem subcutanat masiv la nivelul toracelui anterior drept cu crepitații la
presiune, murmur vezicular slab perceptibil la nivelul hemitoracelui drept,
suport inotrop continuu cu Dopamina.

ISTORIC PACIENT

INTRODUCERE
Investigații de laborator:

La internare:

• Acidoză respiratorie
• Insuficiența renală acută
• Leucocitoză cu minimă deviere la stanga a formulei leucocitare
În a 3-a zi de viata:
• CRP crescută
• Culturi periferice:

o Aspirat gastric-E. coli pozitiv
• Endocol matern- E. coli pozitiv

Radiografie cardio-pulmonară:
• Pneumotorace masiv drept
• Emfizem subcutanat extins latero-toracic și abdominal dreapta

Ecografie transfontanelară: aspect normal
Ecografie cardiacă:
• Persistența de canal arterial
• Persistența de forman ovale
Ecografie abdominală: aspect normal
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• Pneumotoraxul masiv poate produce un dezechilibru

profund cardiac, circulator si respirator care, netratate
pot duce la deces.

• Secreția hormonală antidiuretică poate fi perturbată in 
prezența pneumotoaxului.

• Ventilația cu frecvență oscilatorie înaltă (HFOV) este 
terapia de elecție pentru sindroamele de pierdere de 
aer severe

• Emfizemul subcutanat, deși extins, impresionant, s-a 
rezolvat spontan

CONCLUZII

Pneumotoracele reprezintă acumularea de aer in spațiul
pleural, consecutiv creșterii presiunii transpulmonare peste
rezistența de tracțiune a căilor respiratorii non-
cartilaginoase si a alveolelor pulmonare.
In perioada neonatalã, pneumotoracele poate surveni:
v SPONTAN
v TRAUMATIC
v IATROGEN
Cei mai comuni factori de risc la nou născuți:
- prematuritatea
- ELBW (greutate extrem de mică la nastere)
- RCIU (restricție de creștere intrauterină)
- reanimare la nastere
- afecțiuni pulmonare (sindrom de detresă respiratorie,
pneumonie) care necesită CPAP, ventilație mecanică
- parametrii ventilatori crescuți: PIP, VT, Ti
La un nou nascut ventilat mecanic, un pneumotorax

trebuie luat în considerare in cazul apariției unor modificări
inexplicabile ale hemodinamicii, complianței pulmonare sau
ale oxigenării si ventilației.

Suport respirator inițial : ventilație mecanică mod SIPPV-VG
Suport nutrițional: perfuzie hidroelectrolitică, alimentație parenterală parțială și alimentație enterală pe sonda
nazogastrică
Terapia medicamentoasă: corticoterapie i.v + Dopamina- suport inotrop; diuretic i.v, vasodilatator periferic neselectiv
p.o. (sildenafil), antibiotic (peinicilina G + Amikacin)
Se inițiază managementul sindromului de pierdere de aer prin ventilație mecanică mod HFOV-VG=> se obține
stabilizarea ventilatorie, dar fără tendința de remisie a pneumotoraxului
Este inițiat drenajul pe ac cu extragerea aproximativ a 350ml de aer, dar pneumotoraxul persistă; se solicită
montarea unui tub de dren continuu.
La aproximativ 22 de ore de la internare:

• Se reușește drenarea continuă eficientă a pneumotoracelui
• Se continuă ventilatia mecanică mod HFO-VG
Pe parcursul următoarelor 72 de ore :
• Se opreste suportul dopaminergic
• Parametrii ventilatori în scădere (MAP, FiO2)
• Se tentează oprirea drenajului toracic dar la 2 ore SpO2 scade, astfel se re-inițiază drenajul pleural.
In ziua a 3-a de viață:
• Se instituie tratament cu Meronem și Colistin (conform antibiogramei)
In ziua a 8-a de la internare: 
• Se constată deplasarea tubului toracic si lipsa drenajului de aer pleural, se îndepartează drenul, 

pneumotoracele fiind drenat in continuare pe ac.
• Se instituie profilaxie antifungică pentru 5 zile
In ziua a 9-a de la internare:
• Drenajul pe ac devine ineficient motiv pentru care se inseră un tub de dren toracic pentru drenaj continuu al

pneumotoraxului
In ziua a 15-a de la internare: tubul toracic este îndepărtat; ventilatia mecanică convețională mod SIMV+PSV+VG
In ziua a 17-a de la internare: Nou-născutul este extubat, trecut pe Bubble CPAP pe canule nazale încă 2 zile, apoi
acesta este întărcat complet.
In ziua 21 de la internare: nou nascutul este stabil hemodinamic, fără reacumularea de aer extrapulmonar.

TRATAMENT

1.Pneumotorax complet drept
2.Emfizem subcutanat extins drept
3. Infecție materno-fetală cu E.Coli
4. Insuficiență circulatorie acută
5.Insuficiența renală acută
6.Persistență de canal arterial
7.Persistenta foramen ovale
8.Candidoză mucocutanată
9.Prematur 36 de saptamani

DIAGNOSTIC


