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Streszczenie
Głównym celem badania PICO było określenie częstości niepowodzeń nCPAP-u, stosowanego jako
wczesne wsparcie oddechowe, w grupie przedwcześnie urodzonych noworodków, z ryzykiem
rozwoju zespołu zaburzeń oddychania. Badanie przeprowadzono w 29 oddziałach intensywnej terapii
noworodkowej III stopnia referencji. W ramach badania dokonano obserwacji 394 wcześniaków
w wieku ciążowym <30 tyg., u których w ciągu 15 min. od urodzenia rozpoczęto nieinwazyjne
wsparcie oddechowe nCPAP-em. Niepowodzenie wczesnego nCPAP-u zdefiniowano jako konieczność
zastosowania intubacji dotchawiczej oraz wentylacji mechanicznej w ciągu pierwszych 72 godzin
życia.
Analizę skuteczności nCPAP-u przeprowadzono w grupie 389 wcześniaków, dla których dostępne były
wszystkie konieczne dane. Niepowodzenie nCPAP-u obserwowano u 27,8% wcześniaków, wykazując
zależność od wieku ciążowego noworodków (odsetek niepowodzeń od 50% w 23-24 tyg. do 22,7%
w 29 tyg. w.c.).
W ramach celów drugorzędowych dokonano oceny czynników ryzyka niepowodzenia nCPAP-u.
Uzyskane wyniki świadczą o predykcyjnej roli FiO2 w pierwszych godzinach życia oraz urodzeniowej
masy ciała. Wykorzystanie FiO2 jako czynnika prognostycznego dla niepowodzenia nCPAP-u daje
najlepsze rezultaty, jeżeli do oceny ryzyka stosowana jest maksymalna wartość FiO2 w drugiej
godzinie życia, bądź maksymalna wartość FiO2 w pierwszych dwóch godzinach życia. Wzrost
zapotrzebowania na tlen (wymaganego stężenia O2) o 1% w 2-giej godzinie życia, zwiększa ryzyko
niepowodzenia o 6,7%. Prognostykiem wystąpienia niepowodzenia nCPAP jest FiO2>0,29 w drugiej
godzinie, bądź >0,32 w ciągu pierwszych dwóch godzin życia. Urodzeniowa masa ciała istotnie
wpływa na ryzyko niepowodzenia nCPAP (redukcja ryzyka o ok. 16% na każde 100 g masy ciała
więcej).
W badanej kohorcie u 81,9% (N=322) pacjentów hospitalizacja zakończyła się wypisem do domu,
a zmarło 6,9% wcześniaków (N=27). Czterdzieści cztery noworodki (11,2%) zostały przeniesione
w trakcie badania do innego oddziału/szpitala i utracone z obserwacji.
U wcześniaków które wymagały leczenia surfaktantem (60,2%; N=237), FiO2 w momencie podania
leku miało wartość prognostyczną dla wystąpienie zespołu ucieczki powietrza (wzrost ryzyka o 2,5%
na każde 1% O2), natomiast nie miało takiej wartości w przypadku prognozowania wystąpienia zgonu,
dysplazji oskrzelowo-płucnej oraz ciężkiej retinopatii wcześniaków.
Zaplanowane porównanie efektów wczesnego i opóźnionego rozpoczęcia terapii kofeiną (<2h życia vs
>12h życia) nie było możliwe, gdyż w tej drugiej grupie mieściło się zaledwie 6,6% wcześniaków.
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Wprowadzenie i metodologia
PICO było prospektywnym, wieloośrodkowym badaniem nieinterwencyjnym gromadzącym dane na
temat leczenia noworodków z Zespołem Zaburzeń Oddychania (ZZO) w codziennej praktyce
lekarskiej, wykorzystującej wczesne donosowe ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych
(nCPAP), egzogenny surfaktant oraz cytrynian kofeiny. Badanie sponsorowała firma Chiesi, natomiast
nad stroną naukową nadzór sprawował Komitet Naukowy w składzie: Prof. M. K. KornackaBorszewska, Prof. E. Helwich, Prof. M. Rutkowska, Prof. E. Gulczyńska, Prof. R. Lauterbach

Cel główny badania
Głównym celem badania było określenie częstości występowania niepowodzeń nCPAP w praktyce
klinicznej w grupie przedwcześnie urodzonych noworodków z ryzykiem rozwoju ZZO, leczonych
w polskich OITN o 3. stopniu referencji.
Badanie miało także na celu ocenę klinicznych rezultatów leczenia, jak również zakresu wymaganego
wsparcia oddechowego u noworodków leczonych surfaktantem (SFT), w zależności od
zapotrzebowania na tlen (FiO2) w momencie podania surfaktantu.
Dla celów tego badania wczesny nCPAP zdefiniowano jako utrzymywanie ciągłego dodatniego
ciśnienia w drogach oddechowych wynoszącego co najmniej 5 cm H2O, z użyciem dedykowanego
urządzenia i połączenia (np. kaniule donosowe lub maska twarzowa) dostępnych w ośrodku;
dodatkowym warunkiem było rozpoczęcie nCPAP w ciągu 15 minut od urodzenia.
Niepowodzenie nCPAP zdefiniowano jako konieczność zastosowania intubacji dotchawiczej oraz
wentylacji mechanicznej w ciągu pierwszych 72 godzin życia.
Zapotrzebowanie na tlen zdefiniowano jako frakcję wdychanego tlenu (FiO2, fraction of inspired
oxygen) potrzebną do utrzymania odpowiedniego poziomu (akceptowalnego zgodnie z miejscową
praktyką) saturacji krwi, mierzonej z użyciem pulsoksymetru.

Cele drugorzędowe
W badaniu opisane zostały metody stosowania nCPAP na sali porodowej oraz oddziale intensywnej
terapii noworodkowej (OITN) w ośrodkach badawczych, w tym rodzaj urządzenia, złącza, ciśnienie
początkowe, dostępność i wykorzystanie inkubatorów transportowych, utrzymywanie CPAP w trakcie
transferu do OITN, wykorzystanie zaawansowanych trybów CPAP (np. dwufazowy CPAP) w praktyce
codziennej.
Dodatkowo, drugorzędowymi celami badania były:
●
●

ocena okołoporodowych czynników ryzyka umożliwiających prognozowanie niepowodzeń
nCPAP
określenie granicznej wartości FiO2 w momencie podania surfaktantu, która najlepiej pozwala
zróżnicować wystąpienie następujących punktów końcowych:
○ Zgon
○ Dysplazja oskrzelowo-płucna (BPD)
○ Zespół ucieczki powietrza
○ Ciężka retinopatia wcześniaków (ROP)
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U noworodków, które wg oceny lekarza prowadzącego wymagały podania egzogennego surfaktantu,
określono zależność między wielkością dawki początkowej i oddechowymi punktami końcowymi.
W badaniu przeanalizowano również miejscowy schemat leczenia cytrynianem kofeiny, ze
szczególnym zwróceniem uwagi na moment rozpoczęcia terapii.
Wśród noworodków otrzymujących leczenie cytrynianem kofeiny w pierwszej dobie życia
przeanalizowano konieczność zastosowania intubacji dotchawiczej w pierwszych 12 godzinach życia
oraz odsetek typowych dla wcześniactwa powikłań (w zależności od momentu rozpoczęcia
podawania kofeiny): bezpośrednio po urodzeniu (< 2 godz.), w porównaniu z późniejszym
rozpoczęciem terapii (> 12 godz.).

Kryteria włączenia i wyłączenia
Kryteria włączenia
Noworodki kwalifikowane do obserwacji musiały spełnić wszystkie z poniższych kryteriów:
1. Wcześniak z ryzykiem rozwoju ZZO
2. Poród w ośrodku badawczym
3. Wiek ciążowy < 30 tygodni
4. Rozpoczęcie donosowego CPAP w ciągu 15 minut od urodzenia („wczesny nCPAP“)
Kryteria wyłączenia
1. Intubacja dotchawicza w sali porodowej
2. Noworodki wymagające wentylacji mechanicznej bezpośrednio po urodzeniu
3. Noworodki z klinicznie istotnymi wadami wykrytymi przed porodem lub zaobserwowanymi
w trakcie badania klinicznego

Zmienne pierwszorzędowe
Zmienną pierwszorzędową badania był odsetek noworodków wymagających wentylacji inwazyjnej
(tj. przez rurkę dotchawiczą) w ciągu pierwszych 72 godzin życia – „niepowodzenie nCPAP“.
Dodatkowo w badaniu opisano częstość występowania niepowodzenia nCPAP w zależności od wieku
ciążowego.
Wśród noworodków wymagających podania egzogennego surfaktantu obliczono iloraz szans dla
wystąpienia złożonego punktu końcowego obejmującego różne niepożądane punkty końcowe;
wspomniany iloraz szans porównano między podgrupami pacjentów utworzonymi w wyniku
stratyfikacji względem wartości FiO2 w momencie podania surfaktantu:
a. FiO2 < 0,35
b. FiO2 0,35–0,45
c. FiO2 > 0,45–0,55
d. FiO2 > 0,55–0,65
e. FiO2 > 0,65
Złożony punkt końcowy uznano za spełniony w przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych
stanów:
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● Dysplazja oskrzelowo-płucna (BPD)
● Zespół ucieczki powietrza
● Krwawienia około-dokomorowe (IVH)
● Zgon
W podgrupie wymagającej podania egzogennego surfaktantu obliczono średnie/mediany wartości
następujących parametrów określających zakres wymaganego wsparcia oddechowego:
● Czas trwania wentylacji mechanicznej inwazyjnej (wymagającej intubacji dotchawiczej)
● Maksymalna wartość FiO2 w trakcie wentylacji mechanicznej
● Maksymalne średnie ciśnienie w drogach oddechowych (MAP)
● Maksymalne dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe (PEEP), jeśli ma to zastosowanie.
Uzyskane wartości porównano między poszczególnymi zakresami wartości FiO2.

Zmienne drugorzędowe
1. Iloraz szans opisujący wpływ następujących, potencjalnie predykcyjnych czynników nieskuteczności
nCPAP:
a. Płeć
b. Wiek ciążowy
c. Waga urodzeniowa
d. Ciąża wielopłodowa
e. Poród cięciem cesarskim
f. Konieczność stosowania wentylacji dodatnim ciśnieniem w sali porodowej
g. Najwyższa wartość FiO2 w pierwszej godzinie życia
h. Najwyższa wartość FiO2 w drugiej godzinie życia
i. Początkowe ciśnienie CPAP
2. Swoistość, selektywność i pole pod krzywą ROC dla rokowania zgonu/BPD/zespołu ucieczki
powietrza/ciężkiej ROP w zależności od wartości FiO2 w momencie podania surfaktantu
3. Konieczność stosowania wentylacji mechanicznej u noworodków otrzymujących surfaktant przy
FiO2 <0,45 w porównaniu z FiO2 >0,65
4. Wiek w momencie rozpoczęcia leczenia cytrynianem kofeiny i czas trwania leczenia
5. Odsetek noworodków wymagających intubacji dotchawiczej w pierwszych 12 godzinach życia,
w podgrupach otrzymujących „wczesną“ (< 2 godz. od urodzenia) i „późną“ (> 12 godz. od urodzenia)
terapię kofeiną
6. Swoistość, selektywność i pole pod krzywą ROC dla konieczności zastosowania intubacji
dotchawiczej w pierwszych 12 godzinach życia w zależności od wieku noworodka w momencie
rozpoczęcia leczenia kofeiną
7. Występowanie powikłań płucnych
8. Występowanie typowych powikłań wcześniactwa:
a. BPD
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b. IVH
c. Leukomalacja okołokomorowa (PVL)
d. Retinopatia wcześniaków – ROP (w tym konieczność stosowania laseroterapii lub
fotokoagulacji)
e. Przetrwały przewód tętniczy – PDA
f. Martwicze zapalenie jelit – NEC
9. Śmiertelność

Analiza statystyczna danych
Zmienne ciągłe zostały opisane za pomocą podstawowych statystyk opisowych: średniej
arytmetycznej, odchylenia standardowego (SD), mediany, przedziału międzykwartylowego (IQR),
minimum i maksimum. Natomiast dla zmiennych kategorycznych podano liczności oraz odsetki –
z uwzględnieniem braków danych oraz z ich pominięciem.
Do oceny predykcji nieskuteczności leczenia nCPAP wykorzystano analizę metodą regresji
logistycznej, w której parametry demograficzne i oddechowe stanowiły zmienne niezależne. Iloraz
szans dla każdego czynnika predykcyjnego został przedstawiony z odpowiadającymi mu wartościami
p i 95% przedziałami ufności. Modele wykorzystujące metodę regresji logistycznej do oceny wpływu
FiO2 w pierwszej, drugiej oraz łącznie w pierwszej i drugiej godzinie życia na niepowodzenie leczenia
nCPAP, zostały zbadane za pomocą krzywych ROC (ang. Receiver Operating Characteristic).
Do porównywania rozkładów zmiennych jakościowych użyto testu zgodności chi-kwadrat Pearsona
bądź dokładnego testu Fishera. Nieparametryczny test U Manna-Whitneya zastosowano do
porównywania rozkładów zmiennych typu ciągłego pomiędzy dwoma grupami.
Przyjęto, że wartość dwustronnego poziomu istotności (wartość alfa) dla wszystkich analiz wynosi
0,05. Wszystkie analizy zostały wykonane w programie statystycznym R (wersja 3,4).
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Zbieranie danych
W badaniu wzięło udział 43 badaczy z 29 ośrodków.
Zbieranie danych prowadzono w okresie od października 2016 do marca 2018, gdy zakończyła się
hospitalizacja ostatniego pacjenta.
Ogółem w bazie zarejestrowano dane 403 pacjentów, z których 9 nie uwzględniono w analizach ze
względu na brak spełnienia kryteriów rekrutacji.
Zestawienie liczby ośrodków uczestniczących w projekcie z podziałem wg. województw
przedstawiono poniżej.

Rysunek 1. Rozmieszczenie oddziałów intensywnej terapii noworodkowej biorących udział w badaniu PICO.
Wysokość słupków jest proporcjonalna do liczby włączonych pacjentów.
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Charakterystyka badanej grupy
Przepływ pacjentów
W bazie danych zarejestrowano 403 noworodki. Dziewięciu pacjentów z tej grupy nie spełniło
wszystkich kryteriów włączenia, bądź spełniło któreś z kryteriów wyłączenia, zdefiniowane przez
protokół badania. Obserwacją objęto zatem 394 pacjentów, spośród których u 1 pacjenta kartoteka
nie posiadała uzupełnionych wpisów nt. okoliczności zakończenia hospitalizacji. Z grupy pacjentów,
którzy zakończyli obserwację, 322 dzieci zostało wypisanych do domu (81,9%), do innego
oddziału/szpitala przeniesiono 44 noworodki (11,2%), natomiast 27 zmarło w trakcie trwania badania
(6,9%).
Rysunek 2. Przepływ pacjentów zarejestrowanych w badaniu

B a d a n ie p rz e s ie w o w e
N =403

N ie s p e łn ia ły k r y t e r ió w r e k r u t a c ji
N=9

W c z e ś n ia k i
w łą c z o n e d o b a d a n ia
N=394

B r a k d a n y c h o z a k o ń c z e n iu o b s e r w a c ji
N=1

O b s e r w a c ja z a k o ń c z o n a
N=393

W y p is d o d o m u

P r z e n ie s ie n ie

Zgon

N = 3 2 2 /3 9 3

N = 4 4 /3 9 3

N = 2 7 /3 9 3

( 8 1 .9 % )

( 1 1 .2 % )

( 6 .9 % )

Charakterystyka kliniczna
Proporcja płci w badanej kohorcie była wyrównana. Średni wiek ciążowy wyniósł 28,24 tygodni
(± 1,22 odchylenie standardowe). Połowa noworodków przyszła na świat pomiędzy 27 tygodniem
i trzecim dniem a 29 tygodniem i jednym dniem (przedział międzykwartylowy). Urodzeniowa masa
ciała wyniosła przeciętnie 1115,87 g (± 269,8). Dzieci poddane obserwacji uzyskały średni wynik 7,49
(± 1,15) punktów w skali Apgar (w piątej minucie).
Strona 10 z 55

Tabela 1. Charakterystyka opisowa grupy

Zmienna

Płeć

Wiek ciążowy [tyg.]

Urodzeniowa masa ciała [g]

Apgar (w 5 minucie)

Parametr

Rozkład ogółem

Rozkład bez
braków danych

K

197 (50%)

197 (50,1%)

M

196 (49,7%)

196 (49,9%)

Brak danych

1 (0,3%)

Liczba obserwacji

394

Średnia (Odch. stand.)

28,24 (1,22)

Mediana

28,43

IQR

27,43 - 29,14

Zakres

23,43 - 29,86

Brak danych

0

Liczba obserwacji

394

Średnia (Odch. stand.)

1115,87 (269,8)

Mediana

1120

IQR

940 - 1300

Zakres

400 - 1970

Brak danych

0

Liczba obserwacji

394

Średnia (Odch. stand.)

7,49 (1,15)

Mediana

8

IQR

7-8

Zakres

4 - 10

Brak danych

0
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Z ciąży wielopłodowych pochodziło 87 noworodków (22,1%), z czego w większości były to ciąże
bliźniacze (88,5%; N = 77). Jedynie 16,5% (N = 65) dzieci przyszło na świat drogami natury.
Tabela 2. Charakterystyka opisowa grupy - ciąża i poród

Zmienna

Ciąża wielopłodowa

Liczba noworodków

Rodzaj porodu

Parametr

Rozkład
ogółem

Rozkład bez braków
danych

Tak

87 (22,1%)

87 (22,1%)

Nie

307 (77,9%)

307 (77,9%)

Brak danych

0 (0%)

Bliźniaki

77 (88,5%)

77 (88,5%)

Trojaczki

10 (11,5%)

10 (11,5%)

Brak danych

0 (0%)

Cięcie cesarskie

329 (83,5%)

329 (83,5%)

Drogami natury

65 (16,5%)

65 (16,5%)

Brak danych

0 (0%)

Steroidoterapia była stosowana w zdecydowanej większości opisanych przypadków (89,8%; N = 354),
przy czym u ponad połowy pacjentów (54,2%) czas pomiędzy podaniem ostatniej dawki a porodem
mieścił się w przedziale od 24h do 14 dni (N = 192). U 81,9% stosowano betametazon (N = 290), zaś
używanie deksametazonu zadeklarowano w 68 przypadkach (19,2%). Pełny kurs steroidoterapii
prenatalnej odbyło 281 pacjentów (79,4%).
Tabela 3. Charakterystyka opisowa grupy - steroidoterapia prenatalna

Zmienna

Steroidoterapia

Betametazon

Deksametazon

Pełny kurs steroidoterapii

Czas ostatniej dawki steroidu

Parametr

Rozkład
ogółem

Rozkład bez braków
danych

Tak

354 (89,8%)

354 (90,3%)

Nie

38 (9,6%)

38 (9,7%)

Brak danych

2 (0,5%)

Tak

290 (81,9%)

290 (85,8%)

Nie

48 (13,6%)

48 (14,2%)

Brak danych

16 (4,5%)

Tak

68 (19,2%)

68 (23,2%)

Nie

225 (63,6%)

225 (76,8%)

Brak danych

61 (17,2%)

Tak

281 (79,4%)

281 (80,1%)

Nie

70 (19,8%)

70 (19,9%)

Brak danych

3 (0,8%)

<24 godz. od urodzenia
24 godz. - 14 dni od
urodzenia
>14 dni od urodzenia

89 (25,1%)

89 (25,9%)

192 (54,2%)

192 (55,8%)

63 (17,8%)

63 (18,3%)

Brak danych

10 (2,8%)
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U 7 noworodków (1,8%) zastosowano masaż serca, zaś adrenalinę podano tylko jednemu (0,3%).
Oddechy rozprężające wykorzystano u 78,2% dzieci (N = 308), z czego u 76,0% (N = 234) wykonano
ciągłą inflację stałym ciśnieniem. Ochrona termiczna była stosowana u 80,2% noworodków (N = 316).
Tlenoterapię na sali porodowej wykorzystano w 213 przypadkach (54,1%), z początkowym FiO2
równym średnio 0,29 (± 0,08). W połowie przypadków FiO2 zawierało się w przedziale pomiędzy 0,25
a 0,3, Średnia najwyższa wartość FiO2 na sali porodowej wyniosła 0,37 (± 0,11), a połowa wartości
znajdowała się w przedziale od 0,3 do 0,4.
Tabela 4. Charakterystyka opisowa grupy - zastosowane procedury

Zmienna

Masaż serca

Adrenalina

Oddechy rozprężające
Wykonanie
oddechów
rozprężających
Ochrona termiczna

Tlenoterapia na sali
porodowej

Początkowe FiO2 na
sali porodowej

Najwyższe FiO2 na sali
porodowej

Parametr

Rozkład ogółem

Tak
Nie
Brak danych
Tak
Nie
Brak danych
Tak
Nie
Brak danych
Ciągła inflacja stałym ciśnieniem
Za pomocą worka samorozprężalnego
Brak danych
Tak
Nie
Brak danych
Tak
Nie
Brak danych
Liczba obserwacji
Średnia (Odch. stand.)
Mediana
IQR
Zakres
Brak danych
Liczba obserwacji
Średnia (Odch. stand.)
Mediana
IQR
Zakres
Brak danych

7 (1,8%)
387 (98,2%)
0 (0%)
1 (0,3%)
393 (99,7%)
0 (0%)
308 (78,2%)
86 (21,8%)
0 (0%)
234 (76%)
60 (19,5%)
14 (4,5%)
316 (80,2%)
76 (19,3%)
2 (0,5%)
213 (54,1%)
179 (45,4%)
2 (0,5%)
208
0,29 (0,08)
0,3
0,25 - 0,3
0,21 - 1
5
209
0,37 (0,11)
0,3
0,3 - 0,4
0,23 - 1
4

Rozkład bez
braków
danych
7 (1,8%)
387 (98,2%)
1 (0,3%)
393 (99,7%)
308 (78,2%)
86 (21,8%)
234 (79,6%)
60 (20,4%)
316 (80,6%)
76 (19,4%)
213 (54,3%)
179 (45,7%)
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Zapotrzebowanie na tlen w okresie wczesno-pourodzeniowym
Zarówno w pierwszej, jak i drugiej godzinie życia mediana FiO2 wynosiła 0,3, ale średnia w pierwszej
godzinie była nieco wyższa 0,35 (± 0,12) niż ta odnotowana w drugiej godzinie życia 0,31 (± 0,11) –
różnica ta była statystycznie istotna (p<0,001; test Wilcoxona).
Tabela 5. Frakcja wdychanego tlenu (FiO2) w pierwszej i drugiej godzinie życia

Zmienna

FiO2 w pierwszej godzinie
życia

FiO2 w drugiej godzinie życia

Parametr

Rozkład
ogółem

Liczba obserwacji

394

Średnia (Odch. stand.)

0,35 (0,12)

Mediana

0,3

IQR

0,3 - 0,4

Zakres

0,21 - 1

Brak danych

0

Liczba obserwacji

394

Średnia (Odch. stand.)

0,31 (0,11)

Mediana

0,3

IQR

0,24 - 0,35

Zakres

0,21 - 1

Brak danych

0

Histogramy prezentujące rozkład wartości FiO2 w pierwszej oraz drugiej godzinie życia prezentowane
są poniżej.
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Rysunek 3. Rozkład wartości FiO2 w pierwszej (A) i drugiej (B) godzinie życia
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Nieinwazyjne wsparcie oddechowe
nCPAP
U większości pacjentów stosowanie nCPAP rozpoczęło się na sali porodowej (95,2%; N = 375) i
następowało to po przeciętnie 3,5 min (± 3,1) - u połowy noworodków wsparcie rozpoczynano od 1
do 5 minut po urodzeniu. U noworodków, u których rozpoczęto nCPAP na OITN (4,8%; N = 19), średni
czas do rozpoczęcia wyniósł 9,63 min (± 3,42). W obydwu miejscach najczęściej korzystano z CPAP
o zmiennym przepływie, np. Infant Flow, MEDIN-CNO (sala porodowa: 79,7%, N = 314; OITN: 78,4%,
N = 309). Połowa dzieci przeszła więcej niż jeden cykl CPAP (50,3%; N = 198). Mediana czasu trwania
CPAP wyniosła 12,9 dni, a u połowy pacjentów zawierał się on w przedziale pomiędzy 3,4 a 29,5 dnia.
Tabela 6. Charakterystyka nieinwazyjnego wsparcia oddechowego

Zmienna

Parametr

Rozpoczęcie
stosowania
nCPAP

OITN
Sala porodowa
Brak danych
Liczba obserwacji
Średnia (Odch. stand.)
Mediana
IQR
Zakres
Brak danych
Liczba obserwacji
Średnia (Odch. stand.)
Mediana
IQR
Zakres
Brak danych
CPAP bąbelkowy
CPAP o stałym przepływie (z respiratora)
CPAP o zmiennym przepływie, np. Infant
Flow, MEDIN-CNO
Brak danych
CPAP bąbelkowy
CPAP o stałym przepływie (z respiratora)
CPAP o zmiennym przepływie, np. Infant
Flow, MEDIN-CNO
Brak danych
Tak
Nie

Czas do
rozpoczęcia
CPAP na sali
porodowej
[min]

Czas do
rozpoczęcia
CPAP na OITN
[min]

Rodzaj
urządzenia
CPAP na sali
porodowej

Rodzaj
urządzenia
CPAP na OITN
Utrzymanie
CPAP w czasie
transportu do
OITN
Kaniule
donosowe

Rozkład
ogółem
19 (4,8%)
375 (95,2%)
0 (0%)
374
3,5 (3,1)
2
1-5
0 - 15
1
19
9,63 (3,42)
10
7 - 12,5
4 - 15
0
7 (1,8%)
54 (13,7%)

Rozkład bez
braków danych
19 (4,8%)
375 (95,2%)

314 (79,7%)

314 (83,7%)

19 (4,8%)
5 (1,3%)
76 (19,3%)

5 (1,3%)
76 (19,5%)

309 (78,4%)

309 (79,2%)

4 (1%)
368 (97,6%)
7 (1,9%)

368 (98,1%)
7 (1,9%)

Brak danych

2 (0,5%)

Tak
Nie
Brak danych

55 (14%)
339 (86%)
0 (0%)

7 (1,9%)
54 (14,4%)

55 (14%)
339 (86%)
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Interface CPAP

Więcej niż
jeden cykl
CPAP

Czas
stosowania
CPAP [dni]

Kaniule donosowe standardowe lub maska
RAM kaniule
Inne
Brak danych
Tak

383 (97,2%)
7 (1,8%)
4 (1%)
0 (0%)
198 (50,3%)

383 (97,2%)
7 (1,8%)
4 (1%)

Nie

194 (49,2%)

194 (49,5%)

Brak danych

2 (0,5%)

Liczba obserwacji
Średnia (Odch. stand.)
Mediana
IQR
Zakres
Brak danych

378
19,12 (19,85)
12,91
3,38 - 29,49
0 - 117,89
16

198 (50,5%)

Histogram prezentujący czas trwania CPAP prezentowany jest poniżej.

Rysunek 4. Rozkład czasu trwania CPAP

NIPPV
W trakcie hospitalizacji wentylację donosową przerywanym ciśnieniem dodatnim (NIPPV)
zastosowano u 143 noworodków (36,3% ogółu), przy czym u 67 z nich (46,9%) przeprowadzono
więcej niż jeden cykl. Przeciętnie wsparcie NIPPV stosowano przez okres 16,8 dni (± 27,13) - u połowy
pacjentów czas ten wyniósł od 1,9 do 21,2 dnia.
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Tabela 7. Charakterystyka wentylacji NIPPV

Zmienna

NIPPV

Więcej niż jeden
cykl NIPPV

Czas stosowania
NIPPV [dni]

Parametr

Rozkład
ogółem

Rozkład bez
braków danych

Tak

143 (36,3%)

143 (36,3%)

Nie

251 (63,7%)

251 (63,7%)

Brak danych

0 (0%)

Tak

67 (46,9%)

67 (46,9%)

Nie

76 (53,1%)

76 (53,1%)

Brak danych

0 (0%)

Liczba obserwacji

135

Średnia (Odch. stand.)

16,84 (27,13)

Mediana

6,6

IQR

1,94 - 21,19

Zakres

0,01 - 216,42

Brak danych

8

Inwazyjne wsparcie oddechowe
Wentylację mechaniczną wykonano u dwóch trzecich spośród intubowanych noworodków (67,8%;
N = 160); następowało to przeciętnie w 5. dniu od urodzenia (średnia 4,65 ± 9,66 dni), zaś najczęściej
wybieranym trybem był tryb konwencjonalny (82,5%; N = 132). Wentylacja mechaniczna trwała
średnio 10,87 dni (± 17,66).
Maksymalna wartość FiO2 odnotowana w czasie wentylacji inwazyjnej wynosiła średnio 0,56 (± 0,27),
a w przypadku połowy pacjentów zawierał się w przedziale od 0,35 - 0,8.
Najwyższe średnie ciśnienie w drogach oddechowych (Mean airway pressure – MAP) u połowy
pacjentów wynosiło od 8 - 14 cm H2O, a mediana była równa 10 cm H2O.
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Tabela 8. Charakterystyka inwazyjnego wsparcia oddechowego

Zmienna
Wentylacja
mechaniczna
(inwazyjna)

Czas od urodzenia do
wentylacji
mechanicznej [dni]

Tryb wentylacji

Maksymalne FiO2

MAP [cm H2O]

Stosowanie PEEP

PEEP najwyższa
wartość [cm H2O]

>1 cykl wentylacji
inwazyjnej

Parametr

Rozkład ogółem

Rozkład bez
braków danych

Tak

160 (40,6%)

160 (40,7%)

Nie

233 (59,1%)

233 (59,3%)

Brak danych

1 (0,3%)

Liczba obserwacji
Średnia (Odch. stand.)
Mediana
IQR
Zakres
Brak danych
Wentylacja konwencjonalna (IPPV)
Wentylacja oscylacyjna (HFOV)
IPPV + HFOV
Brak danych
Liczba obserwacji
Średnia (Odch. stand.)
Mediana
IQR
Zakres
Brak danych
Liczba obserwacji
Średnia (Odch. stand.)
Mediana
IQR
Zakres
Brak danych
Tak
Brak danych
Liczba obserwacji
Średnia (Odch. stand.)
Mediana
IQR
Zakres
Brak danych
Tak
Nie
Brak danych

156
4,65 (9,66)
1,02
0,08 - 4,39
0,01 - 54,91
4
132 (82,5%)
1 (0,6%)
25 (15,6%)
2 (1,2%)
160
0,56 (0,27)
0,5
0,35 - 0,8
0,21 - 1
0
83
13,37 (13)
10
8 - 14
7 - 93
77
160 (100%)
0 (0%)
159
5,61 (0,78)
6
5-6
4-9
1
36 (22,5%)
120 (75%)
4 (2,5%)

132 (83,5%)
1 (0,6%)
25 (15,8%)

160 (100%)

36 (23,1%)
120 (76,9%)
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Długość wentylacji
mechanicznej [dni]

Liczba obserwacji
Średnia (Odch. stand.)
Mediana
IQR
Zakres
Brak danych

148
10,87 (17,66)
4,56
1,9 - 10,39
0,01 - 115,79
12

Histogram prezentujący rozkład wartości czasu trwania wentylacji inwazyjnej prezentowany jest
poniżej.

Rysunek 5. Rozkład czasu trwania wentylacji inwazyjnej.
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Typowe powikłania wcześniactwa / powikłania oddechowe
Najczęściej występującym powikłaniem była dysplazja oskrzelowo-płucna, która u 132 noworodków
(33,5%) wystąpiła w postaci łagodnej, u 38 w umiarkowanej (9,6%) natomiast ośmioro noworodków
doświadczyło postaci ciężkiej (2%). Nieco rzadziej pojawiały się retinopatia wcześniaków (34,5%;
N = 136) oraz krwawienia dokomorowe (32,2%; N = 127). Przetrwały przewód tętniczy wystąpił u 113
pacjentów (28,7%), u 59 z nich (52,2%) wymagał leczenia farmakologicznego.
Tabela 9. Charakterystyka powikłań

Zmienna
Zespół ucieczki
powietrza
Zespół ucieczki
powietrza - jaki
Wentylacyjne
zapalenie płuc

Dysplazja
oskrzelowopłucna

Leukomalacja
okołokomorowa

Leukomalacja
okołokomorowa
- stopień

Krwawienia
dokomorowe

Krwawienia
dokomorowe stopień

Parametr
Tak
Nie
Brak danych
Odma opłucnowa
Rozedma śródmiąższowa
Brak danych
Tak
Nie
Brak danych
Nie
Łagodne
Umiarkowane
Ciężkie
Brak danych
Tak
Nie
Brak danych
brak danych nt. stopnia
Stopień I (leukomalacje niejamiste, zmiany
rozlane w środkowej części istoty białej,
zaburzające dojrzewanie istoty białej)
Stopień II (małe, zlokalizowane zmiany
jamiste)
Stopień III (rozległe zmiany jamiste)
Stopień IV (rozległe uszkodzenie w rejonie
podkorowym)
Brak danych
Tak
Nie
Brak danych
Stopień I (krwawienie do strefy rozrodczej)
Stopień II (krwawienie dokomorowe
wypełniające do 50% objętości światła
komory)
Stopień III (krwawienie dokomorowe

Rozkład
ogółem
17 (4,3%)
375 (95,2%)
2 (0,5%)
15 (88,2%)
2 (11,8%)
0 (0%)
43 (10,9%)
349 (88,6%)
2 (0,5%)
207 (52,5%)
132 (33,5%)
38 (9,6%)
8 (2%)
9 (2,3%)
25 (6,3%)
368 (93,4%)
1 (0,3%)
2 (8%)

Rozkład bez
braków
danych
17 (4,3%)
375 (95,7%)
15 (88,2%)
2 (11,8%)
43 (11%)
349 (89%)
207 (53,8%)
132 (34,3%)
38 (9,9%)
8 (2,1%)
25 (6,4%)
368 (93,6%)
2 (8%)

4 (16%)

4 (16%)

9 (36%)

9 (36%)

8 (32%)

8 (32%)

2 (8%)

2 (8%)

0 (0%)
127 (32,2%)
266 (67,5%)
1 (0,3%)
36 (28,3%)

127 (32,3%)
266 (67,7%)
36 (28,6%)

56 (44,1%)

56 (44,4%)

20 (15,7%)

20 (15,9%)
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Retinopatia
wcześniaków
Retinopatia
wcześniaków fotokoagulacja
Przetrwały
przewód
tętniczy
Przetrwały
przewód
tętniczy - sposób
leczenia
Martwicze
zapalenie jelit

Martwicze
zapalenie jelit stopień

wypełniające >50% objętości światła komory
bocznej, często rozpycha światło komory)
Stopień IV (zawał krwotoczny przykomorowy
[krwawienie do miąższu przykomorowego])
Brak danych
Tak
Nie
Brak danych
Nie wymagająca leczenia
Wymagająca leczenia
Brak danych
Tak
Nie
Brak danych
Konieczność chirurgicznej ligacji
Konieczność leczenia farmakologicznego
Nie wymagający leczenia
Brak danych
Tak
Nie
Brak danych
Stopień I
Stopień II A
Stopień II B
Stopień III A
Stopień III B
Brak danych

14 (11%)
1 (0,8%)
136 (34,5%)
252 (64%)
6 (1,5%)
93 (68,4%)
42 (30,9%)
1 (0,7%)
113 (28,7%)
279 (70,8%)
2 (0,5%)
5 (4,4%)
59 (52,2%)
48 (42,5%)
1 (0,9%)
33 (8,4%)
359 (91,1%)
2 (0,5%)
14 (42,4%)
7 (21,2%)
3 (9,1%)
3 (9,1%)
6 (18,2%)
0 (0%)

14 (11,1%)
136 (35,1%)
252 (64,9%)
93 (68,9%)
42 (31,1%)
113 (28,8%)
279 (71,2%)
5 (4,5%)
59 (52,7%)
48 (42,9%)
33 (8,4%)
359 (91,6%)
14 (42,4%)
7 (21,2%)
3 (9,1%)
3 (9,1%)
6 (18,2%)
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Pierwszorzędowe punkty końcowe
Niepowodzenia nCPAP
Efekt leczenia wczesnym nCPAP-em możliwy był do oceny w grupie 389 dzieci. Konieczne było
wyłącznie z tej analizy 5 noworodków, które bądź zostały przeniesione do innego oddziału/szpitala
w pierwszej dobie życia i utracone z obserwacji (N=4), bądź brak było wystarczających danych (N=1).
Wczesne wsparcie oddechowe nCPAP-em zostało uznane za skuteczne u 281 dzieci (72,2%),
natomiast u pozostałych 108 noworodków doszło do niepowodzenia (27,8%).
Odsetek dzieci, u których CPAP zakończył się sukcesem, rósł wraz z tygodniem ciążowym, za
wyjątkiem dwóch najmłodszych i najmniej licznych grup. U dwójki dzieci urodzonej w 23 tygodniu
ciążowym zaobserwowano skuteczność CPAPu, natomiast u dwójki urodzonej w 24 tygodniu
ciążowym wystąpiło niepowodzenie. Wśród starszych dzieci (od 27 tygodnia ciążowego) odsetek
powodzenia CPAPu wynosił powyżej 70%.
Tabela 10. Odsetek noworodków wymagających wentylacji inwazyjnej w pierwszych 72 godzinach życia („nieskuteczność
CPAP“) w zależności od wieku ciążowego

Tydzień
ciążowy
23-24

N=

Niepowodzenie CPAP N(%)

Sukces CPAP N(%)

4

2 (50%)

2 (50%)

25

11

5 (45,5%)

6 (54,5%)

26

34

13 (38,2%)

21 (61,8%)

27

87

25 (28,7%)

62 (71,3%)

28

99

28 (28,3%)

71 (71,7%)

29

154

35 (22,7%)

119 (77,3%)
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Rysunek 6. Schemat przepływu pacjentów w badaniu.

W czesn y C PA P
N =394
W c z e s n a u t r a t a z o b s e r w a c ji
(n ie z n a n y w y n ik le c z e n ia C P A P )
N =5

Z n a n y w y n ik le c z e n ia
C P A P - e m (N = 3 8 9 )

N ie in tu b o w a n o

In t u b a c ja

N = 1 7 4 (4 4 .7 % )

N = 2 1 5 (5 5 .3 % )

B e z s u rfa k t a n t u

L IS A

IN S U R E

M V ro zp . > 7 2 h

N = 1 2 7 (7 3 .0 % )

N = 4 7 (2 7 .0 % )

N = 1 2 7 (5 9 .1 % )

N = 2 7 ( 1 2 .6 % )

M V ro zp .  7 2 h
N = 6 1 ( 2 8 .4 % )

P o w o d z e n ie

N ie p o w o d z e n ie

N ie p o w o d z e n ie

L IS A

L IS A

IN S U R E

P o w o d z e n ie
IN S U R E

N = 3 1 (6 6 .0 % )

N = 1 6 (3 4 .0 % )

N = 3 1 (2 4 .4 % )

N = 9 6 (7 5 .6 % )

N ie p o w o d z e n ie C P A P
N = 1 0 8 ( 2 7 .8 % )

P o w o d z e n ie C P A P
N = 2 8 1 ( 7 2 .2 % )

Definicje:
Powodzenie LISA /Powodzenie INSURE – pacjenci, którym podano surfaktant metodą LISA lub INSURE,
niewymagający wentylacji inwazyjnej w ciągu 72 h od urodzenia
Niepowodzenie LISA /Niepowodzenie INSURE failure – pacjenci którym podano surfaktant metodą
LISA lub INSURE, wymagający wentylacji inwazyjnej w ciągu 72 h od urodzenia

Wpływ FiO2 w momencie podania surfaktantu na powikłania
Wartość FiO2 w momencie podania surfaktantu przedstawiona jako zmienna ciągła miała istotny
wpływ (p<0,05) na zespół ucieczki powietrza. Każdorazowy wzrost wartości FiO2 o 0,01 powodował
wzrost szansy na wystąpienie zespołu ucieczki powietrza o 2,47%. (OR: 1,0247; 95% CI: 1,0017 Strona 24 z 55

1,0483). Zmienna ta nie wpływała znacząco na inne rozważane metodą regresji logistycznej
powikłania - BPD, IVH, czy prawdopodobieństwo zgonu.
Tabela 11. Iloraz szans wystąpienia poszczególnych stanów w zależności od wartości FiO2 (jako zmienna ciągła)

Zmienna objaśniana

OR

95% przedział ufności

p wartość

1,0026

0,986 - 1,021

0,7694

BPD

1,0047

0,9896 - 1,0205

0,5429

Zespół ucieczki powietrza

1,0247

1,0017 - 1,0483

0,0353

IVH

1,0007

0,985 - 1,0163

0,9246

Zgon

1,0009

0,9736 - 1,024

0,9445

Złożony punkt końcowy

1

FiO2 w momencie podania surfaktantu zostało wykorzystane jako zmienna kategoryczna w modelu
regresji logistycznej - wyróżniono następujące przedziały: poniżej 0,35, 0,35-0,44, 0,45-0,54, 0,550,64 oraz 0,65 i więcej. Tak przedstawiona wartość FiO2 w momencie podania surfaktantu nie miała
wpływu na poszczególne powikłania. Wartości odds ratio (OR) w tabeli poniżej zostały przedstawione
w odniesieniu do grupy referencyjnej pacjentów z wartością FiO2 w momencie podania surfaktantu
poniżej 0,35.
Tabela 12. Iloraz szans wystąpienia poszczególnych stanów w zależności od wartości FiO2 (jako zmienna kategoryczna)

Zmienna objaśniana
Złożony punkt
końcowy

BPD

Zespół ucieczki
powietrza

IVH

Zgon

Wartość FiO2 przed SF

OR

95% przedział ufności

p wartość

0,35-0,44

1,0235

0,4558 - 2,2337

0,954

0,45-0,54

0,7854

0,3304 - 1,8359

0,5785

0,55-0,64

0,6023

0,1962 - 1,9143

0,3776

≥ 0,65

1,1946

0,3811 - 4,2059

0,7678

0,35-0,44

0,5578

0,2737 - 1,1189

0,103

0,45-0,54

0,6429

0,2938 - 1,3895

0,2634

0,55-0,64

0,7407

0,2538 - 2,1726

0,5802

≥ 0,65

0,963

0,3482 - 2,7302

0,9422

0,35-0,44

1,4118

0,2920 - 10,1194

0,687

0,45-0,54

2,449

0,5012 - 17,6785

0,2981

0,55-0,64

1,3333

0,0598 - 14,759

0,8187

≥ 0,65

5,3333

0,9567 - 40,935

0,0655

0,35-0,44

1,1471

0,5698 - 2,3353

0,702

0,45-0,54

0,6711

0,2976 - 1,4974

0,3311

0,55-0,64

1,35

0,4603 - 3,9408

0,5802

≥ 0,65

0,8571

0,2945 - 2,3884

0,7707

0,35-0,44

1,6013

0,5142 - 6,0407

0,4422

0,45-0,54

1,15

0,2875 - 4,8925

0,842

0,55-0,64

0,6389

0,0315 - 4,692

0,6974

≥ 0,65

1,8158

0,3317 - 9,0112

0,462

Zbadano również zależność pomiędzy wymaganym wsparciem oddechowym a wartością FiO2
w momencie podania surfaktantu (traktowaną jako zmienna kategoryczna). Przeciętnie najdłużej
1

Zmienna złożona oznaczająca wystąpienie któregokolwiek spośród: BPD, zespołu ucieczki powietrza, IVH bądź
zgonu.
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wentylowane mechaniczne były dzieci, u których wartość FiO2 mieściła się w przedziale od 0,55 do
0,64 (mediana równa 7,67 dni), z kolei najkrócej te z FiO2 0,45-0,54 (mediana równa 2,86 dni).
Maksymalna wartość FiO2 w trakcie wentylacji wynosił przeciętnie od 0,31 (mediana w grupie < 0,35)
do 0,95 (mediana w grupie ≥ 0,65). Przeciętne średnie ciśnienie w drogach oddechowych (MAP) było
niemal równe we wszystkich grupach (mediana wynosiła od 9,5 do 10,5) z wyjątkiem dzieci, u których
wartość FiO2 w momencie podania surfaktantu wynosił co najmniej 0,65 - mediana wyniosła 15. Z
kolei mediana dodatniego ciśnienia końcowowydechowego (PEEP) wynosiła 5 (w grupach <0,35 oraz
0,55-0,64) lub 6 (w pozostałych).
Tabela 13. Zakres wymaganego wsparcia oddechowego w zależności od wartości FiO2 w momencie podania surfaktantu

< 0,35

0,35-0,44

0,45-0,54

0,55-0,64

≥ 0,65

26

37

31

11

19

10,57
(21,63)
3,65

0,01 109,51
1

11,77
(15,69)
5,47
2,65 12,94
0,04 63,01
5

5,93
(10,73)
2,86
0,81 5,52
0,02 55,83
3

14,84
(16,05)
7,67
2,58 25,16
0,27 49,94
0

11,02
(11,95)
5,37
2,8 21,53
0,28 33,86
0

27

42

34

11

19

0,31

0,63
(0,27)
0,5

0,52
(0,22)
0,5

0,62
(0,18)
0,6

0,82
(0,22)
0,95

IQR

0,3 - 0,5

0,4 - 1

0,4 - 0,6

0,52 - 0,7

0,75 - 1

Zakres

0,21 - 1

0,25 - 1

0,21 - 1

0,3 - 1

0,4 - 1

Brak danych
Liczba
obserwacji
Średnia
(Odch. stand.)
Mediana

0

0

0

0

0

11

24

17

8

9

11,45
(3,72)
10

11,96
(6,06)
9,5

15,76
(20,15)
10

14,67
(4,03)
15

IQR

9,5 - 12,5

8 - 12,75

9 - 12

Zakres

8 - 20

7 - 28

7 - 93

20,25
(27,89)
10,5
8,75 12,75
8 - 89

Brak danych
Liczba
obserwacji
Średnia
(Odch. stand.)
Mediana

16

18

17

3

10

27

42

33

11

19

5

5,57
(0,77)
6

5,61
(0,61)
6

5,45
(0,82)
5

5,95
(0,85)
6

IQR

5-6

5-6

5-6

5-6

5-6

Zakres

4-7

4-7

5-7

4-7

5-8

Brak danych

0

0

1

0

0

Parametr

Czas trwania
wentylacji
inwazyjnej
[dni]

Liczba
obserwacji
Średnia
(Odch. stand.)
Mediana
IQR
Zakres

Maksymalne
FiO2 w trakcie
wentylacji

Średnie
ciśnienie w
drogach
oddechowych
(MAP) [cm
H2O]

Dodatnie
ciśnienie
końcowowyde
chowe (PEEP)
[cm H2O]

Brak danych
Liczba
obserwacji
Średnia
(Odch. stand.)
Mediana

2,07 - 9,61

0,44 (0,25)

5,41 (0,75)

12 - 17
9 - 20
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Czynniki predykcyjne niepowodzenia nCPAP
Model jednoczynnikowy
Wśród analizowanych jednoczynnikowych modeli regresji logistycznej objaśniających nieskuteczność
nCPAP następujące czynniki okazały się istotne statystycznie: wiek ciążowy (p<0,05), urodzeniowa
masa ciała (p<0,001), wartość FiO2 w pierwszej godzinie życia (p<0,001), wartość FiO2 w drugiej
godzinie życia (p<0,001) oraz najwyższe FiO2 w pierwszych 2 h życia (p<0,001). Wzrost urodzeniowej
masy oraz późniejszy tydzień urodzenia dziecka zmniejszały ryzyko nieskuteczności nCPAP, natomiast
wyższe wartości FiO2 zarówno w pierwszej, jak i drugiej godzinie życia zwiększały ryzyko
niepowodzenia tej metody.
Tabela 14. Wpływ wybranych czynników na nieskuteczność nCPAP

2

Czynnik

OR

95% przedział ufności

p wartość

płeć męska
wiek ciążowy
urodzeniowa masa (100g)
ciąża wielopłodowa
rodzaj porodu - drogami natury
FiO2 - pierwsza godzina życia
FiO2 - druga godzina życia
Najwyższe FiO2 w pierwszych 2h
Początkowe ciśnienie CPAP

1,0527
0,8099
0,8351
1,0092
0,6171
1,0422
1,0751
1,0006
1,0188

0,6749 - 1,6429
0,6767 - 0,9684
0,7631 - 0,9048
0,5835 - 1,7047
0,3093 - 1,1557
1,0231 - 1,0635
1,0495 - 1,1034
1,0004 - 1,0008
0,7255 - 1,4044

0,8208
0,0206
0,0000
0,9731
0,1481
0,0000
0,0000
0,0000
0,9112

FiO2 jako czynnik predykcyjny niepowodzenia nCPAP
Jakość jednoczynnikowych modeli określających zdolność predykcyjną FiO2 w ciągu pierwszych
dwóch godzin życia poddano analizie z wykorzystaniem krzywych ROC (Receiver operating
characteristic). Położenie punktów na wykresie zależy od proporcji wyników fałszywie pozytywnych
(1-Specificity) na osi X oraz proporcji wyników prawdziwie pozytywnych (Sensitivity) na osi Y dla
wskazanych wartości FiO2.
W przypadku FiO2 rejestrowanego w pierwszej godzinie życia zdolność do predykcji wystąpienia
niepowodzenia nCPAP jest stosunkowo niewielka o czym świadczy wartość AUC (area under the
curve) wynosząca 0,619 (gdzie 0,5 oznacza brak zdolności predykcyjnej a 1 – perfekcyjną zdolność
predykcyjną) z 95% przedziałem ufności wyznaczonym metodą DeLonga pomiędzy 0,557 i 0,681.
Wartość punktu odcięcia, dla którego wartości czułości i specyficzności są maksymalne, wynosi 0,39,
należy jednak zwrócić uwagę, że czułość i specyficzność jest bardzo zbliżona dla punktów w zakresie
od 0,3 do 0,39.

2

Ilorazy szans (OR) dla zmiennych ciągłych odnoszą się do zmiany o jedną jednostkę - w przypadku wieku
ciążowego jest to tydzień, urodzeniowej masy ciała 100 g, natomiast dla FiO2 jednostką jest zmiana wartości
o 0,01. W przypadku początkowego ciśnienia CPAP - jednostka to 1 cm H2O.

Strona 27 z 55

Rysunek 7. FiO2 w pierwszej godzinie życia jako zmienna predykcyjna wystąpienia niepowodzenie nCPAP

Dane przedstawione na krzywej ROC prezentowane są w poniższej tabeli. Dodatnia wartość
predykcyjna odpowiada proporcji wyników prawdziwie dodatnich do wszystkich wyników
pozytywnych, natomiast ujemna wartość predykcyjna to stosunek wyników prawdziwie negatywnych
do wszystkich wyników negatywnych. Optymalny punkt odcięcia oznaczono kolorem.
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Tabela 15. Parametry krzywej ROC dla wartości FiO2 rejestrowanego w pierwszej godzinie życia

Wartość FiO2
[pierwsza godzina
życia]
0,00
0,21
0,23
0,24
0,25
0,26
0,27
0,28
0,29
0,30
0,31
0,32
0,33
0,35
0,36
0,37
0,38
0,39
0,40
0,42
0,45
0,49
0,50
0,55
0,60
0,80
0,85
1,00

Czułość
(Sensitivity)
1,00
0,94
0,94
0,93
0,87
0,86
0,86
0,86
0,86
0,56
0,55
0,54
0,54
0,46
0,46
0,46
0,45
0,45
0,26
0,26
0,21
0,21
0,14
0,13
0,06
0,05
0,04
0,00

Specyficzność
(Specificity)

Dodatnia
wartość
predykcyjna

0,00
0,12
0,13
0,14
0,23
0,25
0,26
0,26
0,27
0,60
0,60
0,61
0,62
0,68
0,69
0,69
0,70
0,70
0,87
0,88
0,91
0,91
0,98
0,98
1,00
1,00
1,00
1,00 n/d

Ujemna wartość
predykcyjna

0,28 n/d
0,29
0,29
0,29
0,30
0,30
0,31
0,31
0,31
0,35
0,35
0,35
0,35
0,36
0,36
0,36
0,37
0,37
0,44
0,46
0,48
0,49
0,71
0,70
0,86
0,83
0,80

0,85
0,84
0,83
0,83
0,82
0,83
0,83
0,84
0,78
0,78
0,77
0,78
0,77
0,77
0,77
0,77
0,77
0,75
0,76
0,75
0,75
0,75
0,75
0,73
0,73
0,73
0,72
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Analiza za pomocą krzywej ROC modelu określającego zdolność predykcji wystąpienia niepowodzenia
nCPAP za pomocą FiO2 w drugiej godzinie wykazała, że ten parametr jest lepszym predyktorem od
FiO2 w pierwszej godzinie życia. Powierzchnia pod krzywą wynosi 0,684 (95% przedział ufności
DeLonga: 0,624-0,744), a punkt odcięcia - 0,29.

Rysunek 8. FiO2 w drugiej godzinie życia jako zmienna predykcyjna wystąpienia niepowodzenie nCPAP

Strona 30 z 55

Dane przedstawione na krzywej ROC prezentowane są w poniższej tabeli.
Tabela 16. Parametry krzywej ROC dla wartości FiO2 rejestrowanego w drugiej godzinie życia

Wartość FiO2
[pierwsza
godzina życia]
0
0,21
0,22
0,23
0,24
0,25
0,26
0,27
0,28
0,29
0,3
0,31
0,32
0,33
0,35
0,36
0,37
0,38
0,4
0,42
0,43
0,45
0,5
0,6
0,7
1

Czułość (Sensitivity)

1,00
0,90
0,90
0,87
0,87
0,75
0,74
0,72
0,72
0,72
0,49
0,49
0,49
0,48
0,40
0,40
0,40
0,40
0,22
0,21
0,21
0,18
0,08
0,06
0,03
0,00

Specyficzność
(Specificity)

Dodatnia
wartość
predykcyjna

0,00
0,23
0,23
0,29
0,30
0,48
0,51
0,53
0,56
0,57
0,76
0,76
0,78
0,78
0,83
0,84
0,84
0,84
0,95
0,95
0,95
0,96
1,00
1,00
1,00
1,00 n/d

Ujemna wartość
predykcyjna

0,28 n/d
0,31
0,31
0,32
0,32
0,36
0,37
0,37
0,39
0,39
0,44
0,44
0,46
0,45
0,48
0,48
0,49
0,49
0,62
0,62
0,64
0,66
0,90
1,00
1,00

0,85
0,86
0,85
0,86
0,83
0,84
0,83
0,84
0,84
0,79
0,80
0,80
0,80
0,78
0,78
0,78
0,78
0,76
0,76
0,76
0,75
0,74
0,73
0,73
0,72
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Analizie ROC poddano również model, w którym jako czynnik predykcyjny niepowodzenia nCPAP,
wykorzystano najwyższe FiO2 zarejestrowane w pierwszych dwóch godzinach życia. Uzyskany model
charakteryzuje się zbliżoną wartością predykcyjną do modelu opartego o FiO2 w drugiej godzinie życia
(AUC wynosi 0,685 z 95% przedziałem ufności DeLonga 0,626-0,744). Punkt odcięcia (dla którego
czułość i specyficzność jest najwyższa) wynosi 0,32.

Rysunek 9. Maksymalna wartość FiO2 w pierwszych dwóch godzinach życia jako zmienna predykcyjna wystąpienia
niepowodzenie nCPAP

Strona 32 z 55

Tabela 17. Parametry krzywej ROC dla wartości maksymalnego FiO2 rejestrowanego w pierwszych dwóch godzinach życia

Wartość FiO2
[pierwsza
godzina życia]
0
0,21
0,23
0,24
0,25
0,26
0,27
0,28
0,29
0,3
0,31
0,32
0,33
0,35
0,36
0,37
0,38
0,39
0,4
0,42
0,45
0,49
0,5
0,6
0,7
0,8
1

Czułość
(Sensitivity)
1,00
0,95
0,95
0,94
0,92
0,92
0,91
0,91
0,91
0,72
0,72
0,72
0,71
0,62
0,62
0,62
0,62
0,62
0,38
0,37
0,32
0,32
0,19
0,10
0,07
0,06
0,00

Specyficzność
(Specificity)

Dodatnia wartość
predykcyjna

0,00
0,11
0,12
0,12
0,21
0,22
0,23
0,24
0,25
0,55
0,56
0,56
0,57
0,62
0,62
0,63
0,63
0,64
0,85
0,85
0,89
0,89
0,98
1,00
1,00
1,00
1,00 n/d

Ujemna wartość
predykcyjna

0,28 n/d
0,29
0,29
0,29
0,31
0,31
0,31
0,31
0,32
0,38
0,39
0,39
0,39
0,38
0,39
0,39
0,39
0,40
0,49
0,49
0,53
0,54
0,74
0,92
0,89
0,88

0,86
0,87
0,85
0,87
0,87
0,87
0,87
0,87
0,84
0,84
0,84
0,84
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,78
0,78
0,77
0,77
0,76
0,74
0,74
0,73
0,72
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Modele wieloczynnikowe
W kolejnym etapie analizy zbudowano model wieloczynnikowy zawierający wszystkie potencjalne
zmienne mogące objaśniać nieskuteczność nCPAP. Wyjściowa postać modelu została
zaprezentowana w poniższej tabeli.
Tabela 18. Wpływ wybranych czynników na nieskuteczność nCPAP - model wieloczynnikowy (wyjściowy)

Czynnik

OR

95% przedział ufności

p wartość

płeć męska
wiek ciążowy [tyg.]
urodzeniowa masa (100 g)
ciąża wielopłodowa
rodzaj porodu - drogami natury
FiO2 - pierwsza godzina życia
FiO2 - druga godzina życia
początkowe ciśnienie CPAP

1,0046
0,992
0,852
0,9756
0,8317
1,0191
1,0621
0,9694

0,6077 - 1,6599
0,7842 - 1,2578
0,7555 - 0,9512
0,5252 - 1,773
0,3798 - 1,7348
0,9984 - 1,0411
1,0352 - 1,0919
0,6688 - 1,3756

0,9856
0,9466
0,0049
0,9363
0,6323
0,0722
0,0000
0,8648

Metodą krokowej eliminacji wstecznej wyjściowy model doprowadzono do ostatecznej postaci.
W takim ujęciu czynnikami przewidującymi nieskuteczność nCPAP pozostały: urodzeniowa masa ciała
(p<0,001), FiO2 w pierwszej godzinie życia (czynnik nieistotny statystycznie) oraz wartość FiO2
w drugiej godzinie życia (p<0,001). Wzrost urodzeniowej masy ciała obniżał szansę wystąpienia
nieskuteczności nCPAP, natomiast wzrost wartości FiO2 w drugiej godzinie życia zwiększał ją.
Tabela 19. Wpływ wybranych czynników na nieskuteczność nCPAP - model wieloczynnikowy (finalny)

Czynnik

OR

95% przedział ufności

p wartość

urodzeniowa masa (100 g)
FiO2 - pierwsza godzina życia
FiO2 - druga godzina życia

0,8435
1,0196
1,0618

0,7708 - 0,9231
0,9992 - 1,0412
1,0351 - 1,0915

0,0004
0,0610
0,0000
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Inne charakterystyki
Leczenie surfaktantem i cytrynianem kofeiny
Surfaktant podano 237 dzieciom (60,2%), w niemal wszystkich przypadkach był to poraktant alfa
(99,2%; N = 235). Podanie następowało przeciętnie po 1,5 h (wartość mediany) natomiast
w przypadku ponad połowy noworodków (N=137; 57,8%) nastąpiło w czasie od 15 minut do dwóch
godzin. Wartość FiO2 mierzona bezpośrednio przed podaniem surfaktantu w połowie przypadków
znajdowała się w zakresie od 0,35 do 0,5, podczas gdy wartość średnia wyniosła 0,45 (± 0,17) – 97
(40,9%) noworodków otrzymało surfaktant kiedy FiO2 osiągnęło wartość co najmniej 0,45.
W nieco ponad połowie przypadków surfaktant podawano metodą INSURE (53,6%; N = 127). Dawka
poraktantu alfa wynosiła średnio 177,64 mg/kg m.c. (± 41,9) a połowa noworodków otrzymała dawkę
w zakresie od 158,42 do 200 mg/kg m.c. Jedynie 15 (6,4%) pacjentów otrzymało poraktant alfa
w dawce poniżej 100 mg/kg m. c. Surfaktant podawano najczęściej na OITN - (95,8%; N=227)
Tabela 20. Charakterystyka leczenia surfaktantem

Zmienna
Podanie surfaktantu

Rodzaj surfaktantu

FiO2 przed podaniem
surfaktantu

SpO2 przed podaniem
surfaktantu [%]

Dawka surfaktantu poraktant [mg/kg m.c.]

Dawka surfaktantu beraktant [mg/kg m.c.]

Parametr

Rozkład ogółem

Tak
Nie
Brak danych
Beraktant
Poraktant alfa
Brak danych
Liczba obserwacji
Średnia (Odch. stand.)
Mediana
IQR
Zakres
Brak danych
Liczba obserwacji
Średnia (Odch. stand.)
Mediana
IQR
Zakres
Brak danych
Liczba obserwacji
Średnia (Odch. stand.)
Mediana
IQR
Zakres
Brak danych
Liczba obserwacji
Średnia (Odch. stand.)
Mediana
IQR

237 (60,2%)
157 (39,8%)
0 (0%)
2 (0,8%)
235 (99,2%)
0 (0%)
237
0,45 (0,17)
0,4
0,35 - 0,5
0,21 - 1
0
237
86,28 (13,2)
90
87 - 92
23 - 98
0
235
177,64 (41,9)
190,48
158,42 - 200
54,55 - 342,86
1
2
81,71 (27,17)
81,71
72,1 - 91,31

Rozkład bez
braków danych
237 (60,2%)
157 (39,8%)
2 (0,8%)
235 (99,2%)
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Zmienna

Czas podania surfaktantu
od urodzenia [godz.]

Podaż surfaktantu > 24h od
urodzenia
Podaż surfaktantu > 24h od
urodzenia - wskazanie

Liczba dawek surfaktantu

Sposób podania surfaktantu

Czas ekstubacji po podaniu
surfaktantu (INSURE) [min]

Reintubacja w ciągu 24h
(INSURE)
Reintubacja w ciągu 72h
(INSURE)
Miejsce podania
surfaktantu

Rozkład bez
braków danych

Parametr

Rozkład ogółem

Zakres
Brak danych
Liczba obserwacji
Średnia (Odch. stand.)
Mediana
IQR
Zakres
Brak danych
Tak
Nie
Brak danych
Leczenie ZZO

62,5 - 100,92
0
237
6,76 (22,5)
1,5
0,75 - 3,57
0,05 - 300,38
1
15 (6,3%)
222 (93,3%)
1 (0,4%)
9 (60%)

Inne wskazanie

6 (40%)

6 (40%)

Brak danych
1
2
3
5
Brak danych
INSURE (Intubacja + podanie
SF + ekstubacja do 1 godz.)
Intubacja + podanie SF +
wentylacja mechaniczna
podanie metodą LISA/MIST
Brak danych
Liczba obserwacji
Średnia (Odch. stand.)
Mediana
IQR
Zakres
Brak danych
Tak
Nie
Brak danych
Tak
Nie
Brak danych
OITN
Sala Porodowa
Brak danych

0 (0%)
197 (82,8%)
32 (13,4%)
7 (2,9%)
1 (0,4%)
1 (0,4%)

197 (83,1%)
32 (13,5%)
7 (3%)
1 (0,4%)

127 (53,6%)

127 (53,8%)

62 (26,2%)

62 (26,3%)

47 (19,8%)
1 (0,4%)
122
8,43 (11,76)
5
2 - 10
1 - 60
5
11 (8,7%)
115 (90,6%)
1 (0,8%)
17 (13,4%)
109 (85,8%)
1 (0,8%)
227 (95,8%)
10 (4,2%)
0 (0%)

47 (19,9%)

15 (6,3%)
222 (93,7%)
9 (60%)

11 (8,7%)
115 (91,3%)
17 (13,5%)
109 (86,5%)
227 (95,8%)
10 (4,2%)

Histogram prezentujący rozkład wartości dawek poraktantu alfa prezentowany jest poniżej.
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Rysunek 10. Rozkład dawki poraktantu alfa

Cytrynian kofeiny zastosowano u niemal wszystkich noworodków (99,0%; N = 390), z czego u 95,9%
(N = 374) miało to miejsce w pierwszej dobie życia - u większości dzieci (64,4%) kofeinę podano
w ciągu pierwszych 2h po urodzeniu. Najczęściej wybierano połączenie drogi dożylnej i doustnej
(78,2%; N = 305). Średni czas leczenia kofeiną wyniósł 39,19 dni (± 20,64), a u połowy pacjentów
leczenie trwało od 26 do 52 dni.
Tabela 21. Charakterystyka leczenia cytrynianem kofeiny

Zmienna
Stosowanie kofeiny

Doba podania kofeiny

Droga podania kofeiny

Czas do podania kofeiny [dni]

Parametr
Tak
Nie
Brak danych
w 1. dobie życia
w 2. dobie życia
w 3. dobie życia
w dalszej (>3) dobie
Brak danych
dożylna i doustna
wyłącznie doustna
wyłącznie dożylna
Brak danych
Liczba obserwacji
Średnia (Odch. stand.)
Mediana
IQR
Zakres
Brak danych

Rozkład
ogółem
390 (99%)
4 (1%)
0 (0%)
374 (95,9%)
4 (1%)
3 (0,8%)
4 (1%)
5 (1,3%)
305 (78,2%)
3 (0,8%)
82 (21%)
0 (0%)
385
0,26 (1,72)
0,06
0,03 - 0,11
0 - 31,03
5

Rozkład bez
braków danych
390 (99%)
4 (1%)
374 (97,1%)
4 (1%)
3 (0,8%)
4 (1%)
305 (78,2%)
3 (0,8%)
82 (21%)
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Liczba obserwacji
Średnia (Odch. stand.)
Czas leczenia kofeiną [dni]

Mediana
IQR
Zakres
Brak danych

370
39,19
(20,64)
38
26 - 52
1 - 118
20

Histogram prezentujący rozkład wartości czasu leczenia cytrynianem kofeiny prezentowany jest
poniżej.
Rysunek 11. Rozkład czasu leczenia kofeiną
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Wynik CPAP a częstość powikłań
Zbadane zostały zależności pomiędzy powodzeniem nCPAP a powikłaniami leczenia. Dzieci, u których
nCPAP się powiódł, znacznie częściej zostały wypisane do domu (89% vs 66,7%; p<0,001).
W przypadku noworodków u których wystąpiło niepowodzenie nCPAP, częściej występował zespół
ucieczki powietrza (13,9% vs 0,7%; p<0,001; OR 22,4; 95% przedział ufności (CI): 5,0 – 99,9),
wentylacyjne zapalenie płuc (20,4% vs 7,5%; p<0,001; OR 3,2; 95% CI: 1,65 - 6,0), umiarkowana
(16,7% vs 7,5%) lub ciężka (3,9% vs 1,4%) dysplazja oskrzelowo-płucna (p<0,05), krwawienia
dokomorowe (47,2% vs 26,7%; p<0,001; 2,5; 95% CI: 1,6 – 3,9), przetrwały przewód tętniczy (42,6%
vs 23,8%; p<0,001; OR 2,4; 95% CI: 1.5 - 3.8) oraz martwicze zapalenie jelit (14,8% vs 6%; p<0,05; OR
2,7; 95% CI 1.3 - 5.6). W przypadku krwawień dokomorowych u noworodków z niepowodzeniem
CPAP częściej obserwowano wyższe stopnie choroby (p<0,01).
Tabela 22. Wyniki CPAP a outcome

Zmienna

Zakończenie
hospitalizacji

Zespół ucieczki
powietrza
Wentylacyjne
zapalenie płuc

BPD

PVL

PVL stopień

Parametr
przeniesienie do
innego szpitala/na
inny oddział
wypis ze szpitala
zgon
Tak

niepowodzenie
nCPAP (N=108)

sukces
nCPAP
(N=281)

12 (11,1%)

28 (10%)

72 (66,7%)
24 (22,2%)
15 (13,9%)

250 (89%)
3 (1,1%)
2 (0,7%)
278
(99,3%)
21 (7,5%)
259
(92,5%)
158
(56,6%)
96
(34,4%)
21 (7,5%)
4 (1,4%)
15 (5,3%)
266
(94,7%)

Nie

93 (86,1%)

Tak

22 (20,4%)

Nie

86 (79,6%)

Nie

45 (44,1%)

Łagodne

36 (35,3%)

Umiarkowane
Ciężkie
Tak

17 (16,7%)
4 (3,9%)
10 (9,3%)

Nie

98 (90,7%)

brak danych nt.
stopnia
Stopień I
(leukomalacje
niejamiste, zmiany
rozlane w
środkowej części
istoty białej,
zaburzające
dojrzewanie istoty
białej)

1 (10%)

1 (6,7%)

2 (20%)

2 (13,3%)

test
statystyczny

p
wartość

Fisher

0

Fisher

0

chi-kwadrat

0,0006

Fisher

0,013

chi-kwadrat

0,2374

Fisher

0,3699
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Stopień II (małe,
zlokalizowane
zmiany jamiste)
Stopień III (rozległe
zmiany jamiste)
Stopień IV (rozległe
uszkodzenie w
rejonie
podkorowym)

2 (20%)

7 (46,7%)

3 (30%)

5 (33,3%)

2 (20%)

0 (0%)

Tak

51 (47,2%)

Nie

57 (52,8%)

IVH

IVH stopień

Stopień I
(krwawienie do
strefy rozrodczej)
Stopień II
(krwawienie
dokomorowe
wypełniające do
50% objętości
światła komory)
Stopień III
(krwawienie
dokomorowe
wypełniające >50%
objętości światła
komory bocznej,
często rozpycha
światło komory)
Stopień IV (zawał
krwotoczny
przykomorowy
[krwawienie do
miąższu
przykomorowego])

8 (15,7%)

28
(37,8%)

22 (43,1%)

33
(44,6%)

11 (21,6%)

9 (12,2%)

10 (19,6%)

4 (5,4%)

Tak

39 (37,5%)

Nie

65 (62,5%)

ROP

ROP fotokoagulacja
laserowa

Nie wymagająca
leczenia
Wymagająca
leczenia
Tak

27 (69,2%)
12 (30,8%)
46 (42,6%)

PDA
PDA - sposób
leczenia

75
(26,7%)
206
(73,3%)

Nie

62 (57,4%)

Konieczność
chirurgicznej ligacji

3 (6,7%)

97
(34,5%)
184
(65,5%)
66
(68,8%)
30
(31,2%)
67
(23,8%)
214
(76,2%)
2 (3%)

chi-kwadrat

0,0002

Fisher

0,0061

chi-kwadrat

0,6722

chi-kwadrat

1

chi-kwadrat

0,0004

Fisher

0,2503
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NEC

NEC stopień

Konieczność
leczenia
farmakologicznego
Nie wymagający
leczenia
Tak
Nie
Stopień I
Stopień II A
Stopień II B
Stopień III A
Stopień III B

27 (60%)
15 (33,3%)
16 (14,8%)
92 (85,2%)
5 (31,2%)
3 (18,8%)
2 (12,5%)
2 (12,5%)
4 (25%)

32
(47,8%)
33
(49,3%)
17 (6%)
264 (94%)
9 (52,9%)
4 (23,5%)
1 (5,9%)
1 (5,9%)
2 (11,8%)

chi-kwadrat

0,01

Fisher

0,6627

Przedziały ufności dla wybranych powikłań prezentuje poniższa tabela:

Tabela 23. Ilorazy szans (OR) dla zgonu oraz powikłań

Zgon
Zespół ucieczki powietrza
Wentylacyjne zapalenie płuc
BPD
IVH
PDA
NEC
IVH 3 lub 4 st.

OR
26,5
22,4
3,2
1,7
2,5
2,4
2,7
3,3

95% przedział ufności

7,8 - 90,1
5,0 - 99,9
1,7 - 6,0
1,0 - 2,6
1,5 - 3,9
1,5 - 3,8
1,3 - 5,6
1,4 - 7,4
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Pozostałe analizy
Wraz ze wzrostem FiO2 rejestrowanym przed podaniem surfaktantu obserwowano zwiększenie się
częstości przeprowadzenia wentylacji mechanicznej. O ile u pacjentów, u których FiO2 przed
podaniem surfaktantu było niższe od 0,45, częstość wentylacji mechanicznej wynosiła 49,3% (N=69)
to wśród 22 noworodków z FiO2 o wartości co najmniej 0,65 - aż 19 (86,4%) wymagało wentylacji
mechanicznej.
Tabela 24. Wartość FiO2 przed SF a wentylacja mechaniczna

Wartość FiO2 przed podaniem surfaktantu

Tak

Nie

< 0,45

69 (49,3%)

71 (50,7%)

0,45-0,64

45 (60,8%)

29 (39,2%)

≥ 0,65

19 (86,4%)

3 (13,6%)

Podobnie wyglądała sytuacja z niepowodzeniem nCPAP. U niemal dwóch trzecich pacjentów, dla
których FiO2 przed podaniem surfaktantu było niższe od 0,45, procedura nCPAP została
zaklasyfikowana jako udana (65%; N=91), to w grupie noworodków z FiO2 przed podaniem
surfaktantu wynoszącym co najmniej 0,65, procedura ta odniosła sukces u 5 spośród 22 pacjentów
(22,7%).
Tabela 25. Wartość FiO2 przed SF a wynik CPAP

Wartość FiO2 przed podaniem
surfaktantu

Niepowodzenie nCPAP

Sukces nCPAP

< 0,45

49 (35%)

91 (65%)

0,45-0,64

37 (50%)

37 (50%)

≥ 0,65

17 (77,3%)

5 (22,7%)

Intubację w ciągu pierwszych 12 godzin życia przeprowadzano nieznacznie rzadziej w grupie dzieci,
u których kofeinę podano wcześnie (tj. w ciągu dwóch pierwszych godzin życia), niż wśród
noworodków, które leczenie to otrzymały po upływie 12 godzin. W pierwszej z wymienionych grup
odsetek intubacji wyniósł 30,3% (N=63), natomiast w drugiej grupie wynosił 41,7% (N=10).
Tabela 26. Intubacja w pierwszych 12 h życia w zależności od szybkości podania kofeiny

Nie

Tak

Późna (>12 h od urodzenia)

14 (58,3%)

10 (41,7%)

Wczesna (<2 h od urodzenia)

145 (69,7%)

63 (30,3%)

Jako, że obserwowane noworodki zdecydowanie częściej otrzymywały cytrynian kofeiny w czasie do
2 godzin od urodzenia niż po 12 godzinach, nie jest możliwe jednoznaczne ocenienie wpływu czasu
podania pierwszej dawki kofeiny na konieczność zastosowania intubacji w przypadku ogółu
pacjentów, którzy otrzymali taką terapię.
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Tabela 27. Wpływ wieku noworodka w momencie rozpoczęcia leczenia kofeiną na konieczność zastosowania intubacji
dotchawiczej w pierwszych 12 h życia

Czynik
Czas podania pierwszej dawki kofeiny

3

OR

95% przedział ufności

p wartość

0,9453

0,8279 - 1,0794

0,4062

Ogółem, w trakcie obserwacji powikłania oddechowe (tj. wystąpienie jednego lub więcej spośród:
zespołu ucieczki powietrza, wentylacyjnego zapalenia płuc bądź dysplazji oskrzelowo-płucnej)
wystąpiły u 191 noworodków (49,1% ogółu). Najczęściej obserwowano dysplazję oskrzelowo-płucną,
która wystąpiła łącznie u 178 pacjentów (45,8% ogółu) - najczęściej w postaci łagodnej – 38
pacjentów (33,9% ogółu). Wentylacyjne zapalenie płuc zdiagnozowano u 43 noworodków (11,1%),
a zespół ucieczki powietrza u 17 (4,4%).

Tabela 28. Powikłania oddechowe

Zmienna
Powikłania oddechowe

Zespół ucieczki powietrza

Wentylacyjne zapalenie płuc

Dysplazja oskrzelowopłucna

Parametr
Tak
Nie
Brak danych
Tak
Nie
Brak danych
Tak
Nie
Brak danych
Nie
Łagodne
Umiarkowan
e
Ciężkie
Brak danych

Rozkład
ogółem
191 (49,1%)
197 (50,6%)
1 (0,3%)
17 (4,4%)
371 (95,4%)
1 (0,3%)
43 (11,1%)
345 (88,7%)
1 (0,3%)
203 (52,2%)
132 (33,9%)

Rozkład bez braków
danych
191 (49,2%)
197 (50,8%)

38 (9,8%)

38 (10%)

8 (2,1%)
8 (2,1%)

8 (2,1%)

17 (4,4%)
371 (95,6%)
43 (11,1%)
345 (88,9%)
203 (53,3%)
132 (34,6%)

Zakończenie obserwacji – końcowy efekt leczenia
Zdecydowana większość obserwowanych przypadków zakończyła się wypisaniem dziecka ze szpitala
(81,7%; N = 322), zaś średni czas obserwacji wyniósł 58,42 dni (± 27,19) - w połowie przypadków
zawierał się w czasie od 44 do 74 dni. Zgon nastąpił w przypadku 27 obserwowanych dzieci (6,9%).

3

OR podano dla zmiany wieku o jeden dzień
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Tabela 29. Charakterystyka zakończenia leczenia

Zmienna

Wynik
leczenia

Czas
leczenia
[dni]

Przyczyna
zgonu

Parametr
przeniesienie do innego szpitala/na inny oddział
wypis ze szpitala
zgon
Brak danych
Liczba obserwacji
Średnia (Odch. stand.)
Mediana
IQR
Zakres
Brak danych
inna
krwawienia dokomorowe III i IV stopnia
krwotok z płuc
NEC
sepsa
Brak danych

Rozkład
ogółem
44 (11,2%)
322 (81,7%)
27 (6,9%)
1 (0,3%)
392
58,42
(27,19)
56,5
44 - 74
1 - 172
2
13 (48,1%)
5 (18,5%)
1 (3,7%)
3 (11,1%)
5 (18,5%)
0 (0%)

Rozkład bez
braków
danych
44 (11,2%)
322 (81,9%)
27 (6,9%)

13 (48,1%)
5 (18,5%)
1 (3,7%)
3 (11,1%)
5 (18,5%)

Rozkład wartości czasu hospitalizacji prezentuje poniższy histogram.
Rysunek 12. Rozkład czasu hospitalizacji
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Aneks – populacja per protocol
Populacja per protocol składała się z noworodków, dla których zebrano dane pozwalające
zaklasyfikować je zgodnie z pierwszorzędowym punktem do jednej z grup: sukces bądź
niepowodzenie nCPAP. W populacji tej znalazło się 389 spośród 394 pacjentów. Z pięciorga
pacjentów, którzy nie weszli do tej grupy, 4 to noworodki przeniesione do innego oddziału/szpitala w
pierwszej dobie życia. Wcześniaki te zostały utracone z dalszej obserwacji i nie jest wiadome czy
wymagały wentylacji przed upływem 72h życia. W jednym przypadku brak było wszelkich danych
dotyczących końcowego efektu leczenia i sposobu zakończenia terapii.

Charakterystyka badanej grupy
W populacji per protocol liczba chłopców i dziewczynek była jednakowa. Średni wiek ciążowy wyniósł
28,24 tygodni (± 1,22 odchylenie standardowe). Połowa noworodków urodziła się pomiędzy 27,43 a
29,14 tygodniem ciążowym. Przeciętna masa ciała wyniosła 1120 g, a połowa noworodków ważyła od
940 do 1300 g. Dzieci w tej populacji średnio uzyskiwały 7,49 (± 1,15) punktów na skali Apgar.
Tabela 30. Charakterystyka opisowa grupy per-protocol

Zmienna

Płeć

Wiek ciążowy [tyg.]

Urodzeniowa masa ciała [g]

Apgar (w 5 minucie)

Parametr

Rozkład ogółem

Rozkład bez
braków danych

K

194 (49,9%)

194 (50%)

M

194 (49,9%)

194 (50%)

Brak danych

1 (0,3%)

Liczba obserwacji

389

Średnia (Odch. stand.)

28,24 (1,22)

Mediana

28,43

IQR

27,43 - 29,14

Zakres

23,43 - 29,86

Brak danych

0

Liczba obserwacji

389

Średnia (Odch. stand.)

1115,28 (270,61)

Mediana

1120

IQR

940 - 1300

Zakres

400 - 1970

Brak danych

0

Liczba obserwacji

389

Średnia (Odch. stand.)

7,49 (1,15)

Mediana

8

IQR

7-8

Zakres

4 - 10

Brak danych

0
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Mniej niż co czwarte dziecko pochodziło z ciąży wielopłodowej (22,1%) – najczęściej była to ciąża
bliźniacza (88,4%). Z kolei 83,5% noworodków zostało urodzonych przy pomocy cesarskiego cięcia.
Tabela 31. Charakterystyka opisowa grupy per-protocol: ciąża i poród

Zmienna

Ciąża wielopłodowa

Liczba noworodków

Rodzaj porodu

Parametr

Rozkład
ogółem

Rozkład bez braków
danych

Tak

86 (22,1%)

86 (22,1%)

Nie

303 (77,9%)

303 (77,9%)

Brak danych

0 (0%)

Bliźniaki

76 (88,4%)

76 (88,4%)

Trojaczki

10 (11,6%)

10 (11,6%)

Brak danych

0 (0%)

Cięcie cesarskie

325 (83,5%)

325 (83,5%)

Drogami natury

64 (16,5%)

64 (16,5%)

Brak danych

0 (0%)

W dziewięciu na dziesięć przypadków stosowano steroidoterapię (89,7%), z czego u 79,1%
przeprowadzono pełen kurs leczenia. W ponad połowie przypadków ostatnia dawka została podana
w czasie od 24 godzin do 14 dni przed porodem (54,2%).

Tabela 32. Charakterystyka opisowa grupy per-protocol: steroidoterapia prenatalna

Zmienna

Steroidoterapia

Betametazon

Deksametazon

Pełny kurs steroidoterapii

Czas ostatniej dawki steroidu

Parametr

Rozkład
ogółem

Rozkład bez braków
danych

Tak

349 (89,7%)

349 (90,2%)

Nie

38 (9,8%)

38 (9,8%)

Brak danych

2 (0,5%)

Tak

286 (81,9%)

286 (85,9%)

Nie

47 (13,5%)

47 (14,1%)

Brak danych

16 (4,6%)

Tak

67 (19,2%)

67 (23,1%)

Nie

223 (63,9%)

223 (76,9%)

Brak danych

59 (16,9%)

Tak

276 (79,1%)

276 (79,8%)

Nie

70 (20,1%)

70 (20,2%)

Brak danych

3 (0,9%)

<24 godz. do porodu
24 godz. - 14 dni do
porodu
>14 dni do porodu

88 (25,2%)

88 (25,9%)

189 (54,2%)

189 (55,6%)

63 (18,1%)

63 (18,5%)

Brak danych

9 (2,6%)

Masaż serca oraz adrenalina były stosowane bardzo rzadko, odpowiednio u siedmiu (1,8%) oraz
jednego (0,3%) pacjenta. Z kolei zarówno oddechy rozprężające (77,9%), jak i ochrona termiczna
Strona 46 z 55

(80,7%) były stosowane u zdecydowanej większości dzieci. Tlenoterapia na sali porodowej została
zastosowana w ponad połowie przypadków. Mediana, zarówno początkowej, jak i najwyższej
wartości FiO2 na sali porodowej była równa 0,3.
Tabela 33. Charakterystyka opisowa grupy per-protocol: zastosowane procedury

Zmienna

Masaż serca

Adrenalina

Oddechy rozprężające

Sposób oddechów
rozprężających

Ochrona termiczna

Tlenoterapia na sali
porodowej

Początkowa FiO2 na
sali porodowej

Najwyższa FiO2 na sali
porodowej

Parametr

Rozkład ogółem

Tak
Nie
Brak danych
Tak
Nie
Brak danych
Tak
Nie
Brak danych
ciągła inflacja stałym ciśnieniem
za pomocą worka samorozprężalnego
Brak danych
Tak
Nie
Brak danych
Tak
Nie
Brak danych
Liczba obserwacji
Średnia (Odch. stand.)
Mediana
IQR
Zakres
Brak danych
Liczba obserwacji
Średnia (Odch. stand.)
Mediana
IQR
Zakres
Brak danych

7 (1,8%)
382 (98,2%)
0 (0%)
1 (0,3%)
388 (99,7%)
0 (0%)
303 (77,9%)
86 (22,1%)
0 (0%)
229 (75,6%)
60 (19,8%)
14 (4,6%)
314 (80,7%)
73 (18,8%)
2 (0,5%)
211 (54,2%)
176 (45,2%)
2 (0,5%)
206
0,29 (0,08)
0,3
0,25 - 0,3
0,21 - 1
5
207
0,37 (0,11)
0,3
0,3 - 0,4
0,23 - 1
4

Rozkład bez
braków
danych
7 (1,8%)
382 (98,2%)
1 (0,3%)
388 (99,7%)
303 (77,9%)
86 (22,1%)
229 (79,2%)
60 (20,8%)
314 (81,1%)
73 (18,9%)
211 (54,5%)
176 (45,5%)

Nieinwazyjne wsparcie oddechowe
Na sali porodowej CPAP zastosowano u 95,6% noworodków, natomiast na OITN u 99,2%. U połowy
noworodków na sali porodowej CPAP rozpoczęto od jeden do pięciu minut po urodzeniu. Z kolei na
oddziale intensywnej terapii następowało to w połowie przypadków pomiędzy 7 a 12,5 minutą od
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urodzenia. Kaniule donosowe zastosowano u 13,9% noworodków. U ponad połowy dzieci czas
stosowania CPAP mieścił się w przedziale od 3,41 do 29,6 dni. Więcej niż jeden cykl CPAPu
przeprowadzono u około połowy noworodków (50,6%).
Tabela 34. Charakterystyka nieinwazyjnego wsparcia oddechowego – grupa pe-protocol

Zmienna
CPAP na sali
porodowej

CPAP na OITN

Miejsce
początku CPAP
Czas do
rozpoczęcia
CPAP na sali
porodowej
[min]

Czas do
rozpoczęcia
CPAP na OITN
[min]

Rodzaj
urządzenia
CPAP na sali
porodowej

Rodzaj
urządzenia
CPAP na OITN

Utrzymanie
CPAP do OITN
Kaniule
donosowe
Łącznik CPAP

Parametr
Tak
Nie
Brak danych
Tak
Nie
Brak danych
OITN
Sala porodowa
Brak danych
Liczba obserwacji
Średnia (Odch. stand.)
Mediana
IQR
Zakres
Brak danych
Liczba obserwacji
Średnia (Odch. stand.)
Mediana
IQR
Zakres
Brak danych
CPAP bąbelkowy
CPAP o stałym przepływie (z respiratora)
CPAP o zmiennym przepływie, np. Infant
Flow, MEDIN-CNO
Brak danych
CPAP bąbelkowy
CPAP o stałym przepływie (z respiratora)
CPAP o zmiennym przepływie, np. Infant
Flow, MEDIN-CNO
Brak danych
Tak
Nie
Brak danych
Tak
Nie
Brak danych
inne

Rozkład
ogółem
372 (95,6%)
17 (4,4%)
0 (0%)
386 (99,2%)
3 (0,8%)
0 (0%)
19 (4,9%)
370 (95,1%)
0 (0%)
369
3,51 (3,11)
2
1-5
0 - 15
1
19
9,63 (3,42)
10
7 - 12,5
4 - 15
0
7 (1,8%)
53 (13,6%)

Rozkład bez
braków danych
372 (95,6%)
17 (4,4%)

310 (79,7%)
19 (4,9%)
5 (1,3%)
72 (18,5%)

310 (83,8%)

308 (79,2%)
4 (1%)
363 (97,6%)
7 (1,9%)
2 (0,5%)
54 (13,9%)
335 (86,1%)
0 (0%)
4 (1%)

308 (80%)

386 (99,2%)
3 (0,8%)
19 (4,9%)
370 (95,1%)

7 (1,9%)
53 (14,3%)

5 (1,3%)
72 (18,7%)

363 (98,1%)
7 (1,9%)
54 (13,9%)
335 (86,1%)
4 (1%)
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Zmienna

Więcej niż
jeden cykl
CPAP

Czas
stosowania
CPAP [dni]

Parametr
kaniule donosowe standardowe lub maska
RAM kaniule
Brak danych
Tak
Nie
Brak danych
Liczba obserwacji
Średnia (Odch. stand.)
Mediana
IQR
Zakres
Brak danych

Rozkład
ogółem
378 (97,2%)
7 (1,8%)
0 (0%)
197 (50,6%)
191 (49,1%)

Rozkład bez
braków danych
378 (97,2%)
7 (1,8%)
197 (50,8%)
191 (49,2%)

1 (0,3%)
375
19,27 (19,86)
12,95
3,41 - 29,6
0 - 117,89
14

Wentylacja nieinwazyjna dodatnim ciśnieniem (NIPPV) została zastosowana u 36,8% dzieci. Więcej
niż jeden cykl otrzymało 46,9% noworodków. Czas stosowania NIPPV u połowy pacjentów mieścił się
w przedziale od 1,94 do 21,19 dni.

Tabela 35. Charakterystyka wentylacji nieinwazyjnej dodatnim ciśnieniem- grupa per-protocol

Zmienna

NIPPV

Więcej niż jeden
cykl NIPPV

Czas stosowania
NIPPV [dni]

Parametr

Rozkład
ogółem

Rozkład bez
braków danych

Tak

143 (36,8%)

143 (36,8%)

Nie

246 (63,2%)

246 (63,2%)

Brak danych

0 (0%)

Tak

67 (46,9%)

67 (46,9%)

Nie

76 (53,1%)

76 (53,1%)

Brak danych

0 (0%)

Liczba obserwacji

135

Średnia (Odch. stand.)

16,84 (27,13)

Mediana

6,6

IQR

1,94 - 21,19

Zakres

0,01 - 216,42

Brak danych

8

Mediana wartości FiO2 zarówno w pierwszej jak i drugiej godzinie życia wyniosła 0,3. Przedział
międzykwartylowy był wyższy w pierwszej godzinie (0,3-0,4 vs. 0,24-0,35), podobnie jak średnia (0,35
vs 0,31). Różnice były istotne statystycznie (test Wilcoxona; p<0,001).
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Tabela 36. Frakcja wdychanego tlenu (FiO2) w pierwszej i drugiej godzinie życia- grupa per-protocol

Zmienna

FiO2 w pierwszej godzinie
życia

FiO2 w drugiej godzinie życia

Parametr

Rozkład
ogółem

Liczba obserwacji

389

Średnia (Odch. stand.)

0,35 (0,12)

Mediana

0,3

IQR

0,3 - 0,4

Zakres

0,21 - 1

Brak danych

0

Liczba obserwacji

389

Średnia (Odch. stand.)

0,31 (0,11)

Mediana

0,3

IQR

0,24 - 0,35

Zakres

0,21 - 1

Brak danych

0

Inwazyjne wsparcie oddechowe
W grupie badanej 60,4% dzieci zostało zaintubowanych. U połowy noworodków miało to miejsce od
około godziny do jednego dnia po urodzeniu. Wentylowanych inwazyjnie było 67,7% zaintubowanych
dzieci, najczęściej przy pomocy wentylacji konwencjonalnej (83%). Mediana maksymalnego wartości
FiO2 podczas wentylacji wyniosła 0,5, a przedział międzykwartylowy mieścił się w przedziale od 0,35
do 0,8. Połowa pacjentów była wentylowana mechanicznie od około 2 do 10,5 dni. Mediana czasu
trwania wentylacji inwazyjnej wyniosła 4,5 dnia.
Tabela 37. Charakterystyka inwazyjnego wsparcia oddechowego – grupa per-protocol

Zmienna

Czas od urodzenia do
wentylacji
mechanicznej [dni]

Tryby wentylacji

Maksymalne FiO2

Rozkład bez
braków danych

Parametr

Rozkład ogółem

Liczba obserwacji
Średnia (Odch. stand.)
Mediana
IQR
Zakres
Brak danych
wentylacja konwencjonalna
wentylacja konwencjonalna,
wentylacja oscylacyjna - HFOV
wentylacja oscylacyjna - HFOV
Brak danych
Liczba obserwacji
Średnia (Odch. stand.)
Mediana

155
4,68 (9,69)
1,02
0,09 - 4,41
0,01 - 54,91
4
132 (83%)

132 (83,5%)

25 (15,7%)

25 (15,8%)

1 (0,6%)
1 (0,6%)
159
0,56 (0,27)
0,5

1 (0,6%)
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Zmienna

Wentylacja inwazyjna
MAP [cm H2O]

PEEP

PEEP najwyższa
wartość [cm H2O]

Cykl wentylacji
inwazyjnej

Długość wentylacji
mechanicznej [dni]

Parametr

Rozkład ogółem

IQR
Zakres
Brak danych
Liczba obserwacji
Średnia (Odch. stand.)
Mediana
IQR
Zakres
Brak danych
Tak
Brak danych
Liczba obserwacji
Średnia (Odch. stand.)
Mediana
IQR
Zakres
Brak danych
Tak
Nie
Brak danych
Liczba obserwacji
Średnia (Odch. stand.)
Mediana
IQR
Zakres
Brak danych

0,35 - 0,8
0,21 - 1
0
83
13,37 (13)
10
8 - 14
7 - 93
76
159 (100%)
0 (0%)
158
5,61 (0,78)
6
5-6
4-9
1
36 (22,6%)
119 (74,8%)
4 (2,5%)
147
10,91 (17,72)
4,56
1,9 - 10,49
0,01 - 115,79
12

Rozkład bez
braków danych

159 (100%)

36 (23,2%)
119 (76,8%)

Powikłania oddechowe/ Typowe powikłania wcześniactwa
Zespół ucieczki powietrza został zdiagnozowany u 4,4% dzieci (najczęściej odma opłucnowa),
a wentylacyjne zapalenie płuc u co dziesiątego dziecka (11,1%). Dysplazja oskrzelowo-płucna
w postaci łagodnej wystąpiła u 33,9% dzieci. Postać umiarkowana i ciężka występowała rzadziej
(odpowiednio 9,8% oraz 2,1%). Krwawienia dokomorowe wystąpiły u co trzeciego dziecka (32,4%).
Retinopatia wcześniaków była diagnozowana nieznacznie częściej (35%), a przetrwały przewód
tętniczy nieznacznie rzadziej (29%). Pozostałe powikłania, takie jak leukomalacja okołokomorowa
oraz martwicze zapalenie jelit występowały rzadziej (odpowiednio 6,4% oraz 8,5%).
Tabela 38. Charakterystyka powikłań

Zmienna

Parametr

Rozkład
ogółem

Zespół ucieczki
powietrza

Tak
Nie

17 (4,4%)
371 (95,4%)

Rozkład bez
braków
danych
17 (4,4%)
371 (95,6%)
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Zespół ucieczki
powietrza - jaki
Wentylacyjne
zapalenie płuc

Dysplazja
oskrzelowopłucna

Leukomalacja
okołokomorowa

Leukomalacja
okołokomorowa
- stopień

Krwawienia
dokomorowe

Krwawienia
dokomorowe stopień

Retinopatia
wcześniaków
Retinopatia
wcześniaków fotokoagulacja
Przetrwały
przewód

Brak danych
Odma opłucnowa
Rozedma śródmiąższowa
Brak danych
Tak
Nie
Brak danych
Nie
Łagodne
Umiarkowane
Ciężkie
Brak danych
Tak
Nie
Brak danych
brak danych nt. stopnia
Stopień I (leukomalacje niejamiste, zmiany
rozlane w środkowej części istoty białej,
zaburzające dojrzewanie istoty białej)
Stopień II (małe, zlokalizowane zmiany
jamiste)
Stopień III (rozległe zmiany jamiste)
Stopień IV (rozległe uszkodzenie w rejonie
podkorowym)
Brak danych
Tak
Nie
Brak danych
Stopień I (krwawienie do strefy rozrodczej)
Stopień II (krwawienie dokomorowe
wypełniające do 50% objętości światła
komory)
Stopień III (krwawienie dokomorowe
wypełniające >50% objętości światła komory
bocznej, często rozpycha światło komory)
Stopień IV (zawał krwotoczny przykomorowy
[krwawienie do miąższu przykomorowego])
Brak danych
Tak
Nie
Brak danych
Nie wymagająca leczenia
Wymagająca leczenia
Brak danych
Tak
Nie

1 (0,3%)
15 (88,2%)
2 (11,8%)
0 (0%)
43 (11,1%)
345 (88,7%)
1 (0,3%)
203 (52,2%)
132 (33,9%)
38 (9,8%)
8 (2,1%)
8 (2,1%)
25 (6,4%)
364 (93,6%)
0 (0%)
2 (8%)

15 (88,2%)
2 (11,8%)
43 (11,1%)
345 (88,9%)
203 (53,3%)
132 (34,6%)
38 (10%)
8 (2,1%)
25 (6,4%)
364 (93,6%)
2 (8%)

4 (16%)

4 (16%)

9 (36%)

9 (36%)

8 (32%)

8 (32%)

2 (8%)

2 (8%)

0 (0%)
126 (32,4%)
263 (67,6%)
0 (0%)
36 (28,6%)

126 (32,4%)
263 (67,6%)
36 (28,8%)

55 (43,7%)

55 (44%)

20 (15,9%)

20 (16%)

14 (11,1%)

14 (11,2%)

1 (0,8%)
136 (35%)
249 (64%)
4 (1%)
93 (68,4%)
42 (30,9%)
1 (0,7%)
113 (29%)
276 (71%)

136 (35,3%)
249 (64,7%)
93 (68,9%)
42 (31,1%)
113 (29%)
276 (71%)
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tętniczy
Przetrwały
przewód
tętniczy - sposób
leczenia
Martwicze
zapalenie jelit

Martwicze
zapalenie jelit stopień

Brak danych
Konieczność chirurgicznej ligacji
Konieczność leczenia farmakologicznego
Nie wymagający leczenia
Brak danych
Tak
Nie
Brak danych
Stopień I
Stopień II A
Stopień II B
Stopień III A
Stopień III B
Brak danych

0 (0%)
5 (4,4%)
59 (52,2%)
48 (42,5%)
1 (0,9%)
33 (8,5%)
356 (91,5%)
0 (0%)
14 (42,4%)
7 (21,2%)
3 (9,1%)
3 (9,1%)
6 (18,2%)
0 (0%)

5 (4,5%)
59 (52,7%)
48 (42,9%)
33 (8,5%)
356 (91,5%)
14 (42,4%)
7 (21,2%)
3 (9,1%)
3 (9,1%)
6 (18,2%)

Zakończenie obserwacji
Zdecydowana większość noworodków została wypisana do domu (82,8%). Co dziesiąty został
przeniesiony na inny oddział (10,3%), a 6,9% dzieci zmarła. Czas trwania leczenia u połowy dzieci
mieścił się w przedziale od 44 do 74,25 dni.
Tabela 39. Charakterystyka zakończenia leczenia

Zmienna

Wynik
leczenia

Czas
leczenia
[dni]

Przyczyna
zgonu

Parametr
przeniesienie do innego szpitala/na inny oddział
wypis ze szpitala
zgon
Brak danych
Liczba obserwacji
Średnia (Odch. stand.)
Mediana
IQR
Zakres
Brak danych
inna
krwawienia dokomorowe III i IV stopnia
krwotok z płuc
NEC
sepsa
Brak danych

Rozkład
ogółem
40 (10,3%)
322 (82,8%)
27 (6,9%)
0 (0%)
388
59,01
(26,69)
57
44 - 74,25
1 - 172
1
13 (48,1%)
5 (18,5%)
1 (3,7%)
3 (11,1%)
5 (18,5%)
0 (0%)

Rozkład bez
braków
danych
40 (10,3%)
322 (82,8%)
27 (6,9%)

13 (48,1%)
5 (18,5%)
1 (3,7%)
3 (11,1%)
5 (18,5%)
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