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Sammendrag/Abstract 
Objectives: 
The aim of this project thesis was to get an overview of the treatment of Respiratory Distress 

Syndrome among newborns. This literature review will look into the different treatments and 

important interventions in this development.  

 

Background: 
RDS is the most common cause of breathing difficulties in premature infants and newborns. 

The condition is usually caused by abnormal respiratory function during the transition from 

fetal to neonatal life, due to structural and functional lung immaturity. Failure to recognize 

symptoms and poor treatment is associated with high risk of neonatal mortality and 

morbidity. Prevention of RDS is a combination of specific interventions to increase the 

amount of surfactant in the lungs, provide adequate oxygen supply and ventilation, and 

general supportive care to optimize neonatal metabolism and cardiorespiratory status. In this 

thesis, prenatal steroids, ventilator support and surfactant therapy are emphasized.  

 

Method:  
Literature searches in PubMed and McMaster PLUS were preformed in the period March to 

December 2018. Most of the articles used are reviews, and some are individual studies. The 

historical perspectives are mostly covered in books.  

 

Results and conclusion:  
RDS has over the years become a well-researched disease in neonatal medicine, and today we 

have great guidelines and methods to treat RDS. It has been an incredible growth in the 

knowledge of the pathogenesis and the treatment of RDS. Prenatal steroids, ventilation 

support and surfactant therapy have shown a significant decrease of the incidence, mortality 

and morbidity of RDS. These treatments even show a nearly 50 % decrease in neonatal 

mortality. There are still potentials to reduce further complications, like nebulized surfactant 

and LISA/MIST, so the research still continues. 
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Forord 
Tema: Barnesykdommer 

Hensikt/mål med oppgaven:  

Hensikten med oppgaven er å få en oversikt over behandling av Respiratorisk Distress 

Syndrom blant nyfødte. Jeg vil gå mer i dybden på hvordan man har kommet fram til de ulike 

behandlingsalternativene og se på de viktige intervensjonene i denne utviklingen. I tillegg 

skal jeg se på hvordan behandlingen blir utført i klinikken, prognose og komplikasjoner.  
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1 Ordforklaringer  
 
RDS Respiratory Distress syndrome (Respiratorisk distress syndrome – Neonatalt 

åndenødssyndrom (tidligere kjent som hyalin-membransykdom)) 
SP-A/B/C/D Surfactant protein(surfaktant protein) – A/B/C/D 
DPPC  dipalmityl-fosfatidyl-cholin 
ABCA3 Adenosine triphosphate binding cassette transporter A3(fosfolipid transportør)  
FRC  Funksjonell residualkapasitet 
TTN  Transient tachypnea of the newborn (våte lunger) 
CCHD  Cyanotic congenital heart disease (Cyanotisk medfødt hjertesykdom) 
BPD  Bronchopulmonary dysplasia (Bronkopulmonal dysplasi) 
PDA  Patent ductus arteriousus (åpenstående ductus arteriosus) 
NEC   Necrotizing enterocolitis (Nekrotiserende enterokolitt) 
ROP  Retinopathy of prematurity (Prematuritetsretinopati) 
nCPAP Nasal continuous positive airway pressure 
NIPPV Nasal intermittent positive pressure ventilation  
PaCO2 Partial pressure of carbon dioxide in arterial blood  
PaO2  Partial pressure of the oxygen in arterial blood 
FiO2  Fraction of inspired oxygen  
PEEP  Positive end-expiratory pressure  
RR  Relative risk 
CI  Confidence interval (Konfidens intervall) 
OR  Odds ratio  
RCT  Randomised Clinical Trials  
RD  Risk difference 
LISA  Less Invasive Surfactant Administration  
MIST  Minimal Invasive Surfactant Therapy  
INSURE INtubation SURfactant Extubation  
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2 Innledning 
2.1 Problemstilling/hensikten med oppgaven 

Respiratorisk distress er en av de vanligste årsakene til at et spedbarn blir innlagt for neonatal 

intensiv behandling. Tilstanden inntrer i økende grad hos premature barn, men forekommer 

også hos nyfødte som fødes til termin(1). Gjennom årene har man studert effekten av  

preventiv og terapeutisk behandling av Respiratorisk distress syndrom(RDS) – som har hatt 

stor betydning for å redusere sykeligheten. Svikt i gjenkjennelse av symptomer og dårlig 

behandling av de underliggende årsakene fører til både kortvarige og langvarige 

komplikasjoner, som kronisk lungesykdom, respirasjonssvikt og i verstefall til død(1).  

 

For å unngå disse komplikasjonene er det utført en rekke intervensjoner for å utvikle gode 

behandlingsalternativer. I denne oppgaven skal jeg gi en oversikt over behandling av RDS 

blant nyfødte. I tillegg skal jeg se på noen viktige intervensjoner som har blitt gjort for å 

utvikle disse behandlingsalternativene. Ønsket med oppgaven er å få en større forståelse for 

hvordan metodene har blitt oppdaget, og hvordan de har utviklet seg og kan brukes ved 

behandling av RDS i dag.   

 

2.2 Fakta om RDS  
RDS er en sykdom som skyldes strukturell og funksjonell umodenhet i lungene. Tilstanden er 

den vanligste årsaken til pustevansker hos premature spedbarn og nyfødte, og skyldes 

vanligvis unormal respirasjonsfunksjon ved overgangen fra foster til neonatalt liv(2). 

Insidensen av RDS øker med synkende gestasjonsalder. Blant spedbarn født før 28. 

svangerskapsuke er insidensen 60 % for å utvikle RDS. Mellom 28. og 34. svangerskapsuke 

synker insidensen til 30 %, og etter 34. svangerskapsuke er insidensen under 5 % (3). I en 

rapport fra Safe Labor Consortium med 233 844 fødsler mellom 2002 og 2008, ble RDS 

diagnostisert i 10.5, 6, 2.8, 1 og 0.3 prosent av nyfødte født i svangerskapsuke 34, 35, 36, 37 

og over 38(4). Tallene er plottet inn i grafen under.  
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Figur 1: Graf som illustrerer insidensen av RDS ved stigende svangeskapsuke. su=svangerskapsuke.  

 

Tilstanden er hyppigere blant gutter, og insidensen er seks ganger høyere hos nyfødte av 

mødre med diabetes, noe som skyldes forsinket lungemodning(2). Blant gutter i forhold til 

jenter er insidensen 1,7:1( 95 % CI 1,45-1,93)(5).  Kliniske manifestasjoner som vekker 

mistanke er takypné, grynting, nesevingespill, inndragninger suprasternalt, intrakostalt og 

subkostalt og andre ubehagsymptomer hos premature barn like etter fødselen(1, 5). Andre 

tegn og funn er hypoksi og cyanose. Ved mistanke tar man rtg. Thorax – hvor man kan se 

homogene opake infiltrater og luftbronkogrammer. Luftbronkogrammer indikerer kontrast 

mellom de luftfylte bronkiene i forhold til det lufttomme lungevevet(2). Selv om RDS er en 

forbigående tilstand kreves det kompetent diagnostikk og terapeutisk behandling for å minke 

sykeligheten(5). 

 

Kliniske manifestasjoner og undersøkelser 

De kliniske manifestasjonene ved RDS er hovedsakelig et resultat av unormal lungefunksjon 

og hypoksemi. Siden årsaken primært skyldes utvikling av lungene med mangelfull og 

umoden surfaktantdannelse, presenteres tegnene i de første minuttene/timene etter fødsel. 

Hvis det ikke blir oppdaget, vil det ubehandlet føre til forverrelser innen 48 timer etter fødsel. 

I en tidlig fase kan man i noen tilfeller ikke legge merke til de typiske symptomene ved RDS, 

da surfaktantmengden kan være på en grenseverdi, som etter hvert forbrukes og vil 

inaktiveres. De typiske symptomene som er nevnt tidligere er: Takypné, retraksjon, 

under	
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nesevingespill og grynting. Ved auskultasjon vil det være redusert respirasjonslyd over 

lungene, i tillegg kan man eventuelt legge merke til blekhet, reduserte perifere pulser og 

perifer ødem. Diuresen er vanligvis også lav de første 24-48 timene(6). Takypné er definert 

som respirasjonsfrekvens over 60 pust pr minutt. Takypné er en kompensatorisk mekanisme 

for økt mengde karbondioksid i blodet(hypercarbia), hypoksi eller acidose(både respiratorisk 

og metabolsk). Dette gjør symptomet til et uspesifikt symptom, og ses ved mange tilstander 

med ulike årsaker bl.a. respirasjonssvikt, kardiovaskulære årsaker, metabolske årsaker, eller 

system-sykdommer. På grunn av lungenes elastisitet vil lungene naturlig deflatere, for å 

unngå at alveolene klapper sammen vil funksjonell residualkapasitet(FRC) bidra til å holde 

alveolene oppe ved ekspirasjon. Siden brystveggen til spedbarn primært består av brusk er de 

mer disponert for pulmonal atelektase og redusert FRC.  Lunge compliance er lungenes evne 

til å ekspandere ved et gitt trykk(deltaV/deltaP). Ved RDS vil lungenes compliance senkes og 

derfor vil barnet øke respirasjonsfrekvensen for å få tilfredsstillende minuttventilasjon. 

Nesevingespill er et kompensatorisk tegn på at barnet øker den øvre diameteren for å redusere 

luftveismotstanden og arbeidet ved pusting. Retraksjon er enda et tegn som ses ved senket 

lunge compliance og økt luftveismotstand(1). Retraksjoner er inndragninger suprasternalt, 

intercostalt og/eller subcostalt. Ved inspirasjon utvides lungene, og da vil det interathoracale 

trykket øke, og siden ribbeina er såpass myke hos spedbarn får man inndragninger(6). 

Grynting er en ekspiratorisk lyd som høres ved delvis lukking av epiglottis under ekspirasjon. 

Dette er for å opprettholde FRC og for å unngå alveolær atelektase. Når spedbarnet forlenger 

den ekspiratoriske fasen mot den delvis lukkede epiglottis – vil det skje en økning i 

residualvolumet, som opprettholder åpningen av luftveiene og gir den typiske ekspiratoriske 

lyden. Uansett årsak er det viktig å gjenkjenne disse kliniske manifestasjonene så tidlig som 

mulig for å starte behandling og unngå respirasjonssvikt – som kan gi cyanose, respiratorisk 

acidose, og i verstefall respirasjonsstans(1).   

 

Andre undersøkelser som skal gjøres ved respiratorisk distress er: Røntgen thorax, arteriell 

blodgass og blodprøver. Vanligvis tar man hemoglobin, leukocytter, trombocytter, 

blodsukker, kreatinin, elektrolytter og eventuelt blodkulturer. Ved RDS vil man på røntgen 

kunne avdekke lavt lungevolume og det klassiske opake luftbronkogrammet. Måling av 

arteriell blodgass viser hypoksemi, og som regel er PaCO2 normal eller litt forhøyet, men ved 

forverrelse av RDS øker PaCO2. Etterhvert vil man også kunne oppdage hyponatremi. Dette 

er et resultat av vannretensjon, men som regel gir man væske før spedbarnet får utviklet 

hyponatermi(6). I tillegg er det viktig å monitorere vitale tegn som hjertefrekvens, 
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respirasjonsfrekvens og preduktal oksygenmetning. Dette skal sjekkes jevnlig for å observere 

endringer(7). 

 

2.3 RDS – embryologi, fysiologi og patofysiologi  
Stadier i lungens modning ng og utvikling 

 
Figur 2: Oversikt over lungens fem utviklingsstadier med tidsintervall.  

 

For å forstå patogenesen ved neonatal RDS er det viktig å forstå lungens utvikling.  Den 

primære årsaken til RDS er utilstrekkelig og umoden surfaktantproduksjon/sekresjon som er 

et resultat av umodenhet i lungene. I følge oversiktsartikkelen i Uptodate deles den alveolære 

utviklingen i fire stadier. Det første stadiet er den Embryonale perioden – her begynner den 

første utviklingen av lungen som dannes fra et utspring fra fortarmen. De første 

forgreningene av lungene dannes 33. dag i svangerskapet – videre forgreninger danner 

segmentale bronkier. I den Pseudogranulære perioden dannes enda flere luftforgreninger fra 

de segmentale bronkiene og slutter som terminale bronkioler. På slutten av dette stadiet vil 

luftveiene være omgitt av et løstpakket mesenchym, med noen få blodkar rundt, og 

glykogenrike og morfologisk udifferensierte epitelceller(sylinder-og kubiskepitel)(4). Innen 

uke 16 er de store elementene i lungen dannet, unntatt de som involveres i 

gassutvekslingen(6). De mest differensierte cellene finner vi mest proksimalt. I det tredje 

stadium: det Kanalikulære stadium, skjer dannelsen av respiratoriske bronkioler og alveolære 

kanaler, som kan drive med gassutveksling. Vevet blir mer vaskularisert og dermed vil 

kapillærene legge seg inntil epitelet. Etter 20. svangerskapsuke begynner de kubiske cellene å 

differensieres til type I og type II pneumocytter. Type II pneumocytter produserer og 

secernerer surfaktant. I det Sakkulære stadium skjer dannelsen av alveoler fra de terminale 

bronkiolene. I dette stadiet er det mulighet for luftutveksling i alveolene, som gir en større 

grad av levedyktighet. Terminale sekker(primordiale sekker) dannes og epitelet blir veldig 

tynt. Endotelet i kapillærene og epitelet danner blod-luftbarrieren, som sørger for adekvat 

gassutveksling selv om barnet fødes tidlig. Videre fortsetter veksten av antall alveoler i minst 

2 år til(6). I The Developing Human: Clinically Oriented Embryology regnes det andre stadiet 

som det første i følge en inndeling i fire histologiske stadier av lungemodningen. Den videre 

1.	Embryonale	
periode		

ca	26.	døgn	i	
svangerskapet	

2.Pseudogranulære	
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16-25.	
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ca.	30-32	

svangerskapsuke	
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veksten av antall alveoler fra uke 30-32 helt opp til 8 års alderen og kanskje lengre regnes 

som det Alveolære stadiet. I oversikten i figur 2 har jeg satt dette inn som det femte stadiet.  

Sent i den fetale perioden(uke 38) er lungene egnet til å puste, selv om dette ikke gjøres før 

etter fødselen. Ved fødselen vil lungene være (halv)fulle av væske - denne væsken 

absorberes, med unntak surfaktant, og erstattes med luft ved spedbarnets første skrik. Væsken 

fjernes fra lungene på tre ulike måter: noe hostes opp gjennom nese og munn, noe tas opp av 

lungenes kapillærer og resten tas opp gjennom lymfesystemet(8). 

 

Surfaktant fra lungene  

Den primære årsaken til RDS er mangel på og umoden surfaktant i lungene. Dette er et stoff 

som produseres i lungene på slutten av fosterlivet. Som nevnt over starter ikke produksjonen 

av surfaktant fra type II pneumocytter før ca. 20. svangerskapsuke. Og mengden økes 

gradvis. Surfaktant bidrar med å redusere overflatespenningen og holder overflatespenningen 

konstant gjennom hele respirasjonssyklusen. Reduksjon av overflatespenningen fasiliterer 

alveolær utvidelse og senker risikoen for alveolær atelektase(6).  

 

I tillegg til at surfaktant produksjonen er lav med synkende svangerskapsuke, har surfaktant 

lavere modenhet og dermed redusert aktivitet blant premature sammenlignet med spedbarn 

født til terminen. Dette skyldes forskjell i lipid og protein sammensetningen. Surfaktant fra 

umoden lunge har større mengde med fosfatidylinositol og mindre fosfatidylglyserol. Jo mer 

fosfatidylglyserol, desto mer moden er surfaktanten og har bedre overflateaktivitet. 

Fosfatidylglyserol dannes etter 35. svangerskapsuke, og brukers som markør for lungenes 

modenhet. Fosfatidylinositol senkes rundt uke 35. Lecithin/sphingomyelin(L/S) ratioen og 

mengden lamelære legemer kan også brukes for å måle den fetale lunge modningen. L/S-ratio 

over 2 blir vurdert som modne lunger. Undersøkelser som dette har bidratt til å fange opp 

umodenhet i lungene tidlig hos spedbarn. Mengden proteiner i surfaktant er lavere ift. 

mengden lipider i umodne lunger. Surfaktantproteinene uttrykkes som regel etter 32. 

svangerskapsuke(9, 10).  
 

Hovedbestanddelene i surfaktant er DPPC, fosfatidyl-glyserol, apoproteiner og kolesterol. 90 

% av surfaktantblandingen består av lipider og resten er proteiner(11). Om vi ser nærmere på 

lipidene består 70 % av fosfatidyl-kolin, hvor 60 % av dette er palmityl-fosfatidyl-koline – 

den viktigste komponenten for å senke overflatespenningen i alveolene. De resterende 10 % 

er proteiner, derav 4 surfaktantproteiner som har blitt identifisert(6). Proteinene er også 
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viktige komponenter, for uten dem vil DPPC absorpsjonen skje sakte. Rask absorpsjon er 

essensielt for å opprettholde interfasen mellom væske og luft i alveolene(12) Proteinene som 

har blitt identifisert kan deles inn i to grupper – hydrofile proteiner(SP-A og SP-D) og 

hydrofobe(SP-B og SP-C). SP-A og SP-D er begge en del av collectin proteinfamilien, og er 

en del av det medfødte immunsystemet, som regulerer inflammasjon i lungene. SP-A og SP-

D fremmer fagocytose av patogener og klarering vha. makrofager. Ved økt mengde 

kortikosteroider øker mengden SP-A i surfaktant i lungene. Forskning viser at mus uten SP-A 

vil fremdeles ha normal lungefunksjon og surfaktantmetabolisme. Fravær av SP-D vil føre til 

økt mengde surfaktant, noe som kan gi emfysem. SP-B og SP-C fasiliterer 

overflateabsorpsjon og spredning av fosfolipider langs overflaten av alveolene, som fører til 

redusert overflatespenningen og dermed stabilitet av alveoleoverflaten ved lavt lungevolum. 

Dyr med antistoffer mot SP-B utvikler respirasjonssvikt, og i hovedsak er det dødelig blant 

spedbarn med homozygot mangel av SP-B. Ved mangel av SP-C vil mennesker kunne 

utvikle en progressiv interstitiell lungefibrose senere i livet som barn, men ved fødsel vil 

lungene være normale(6). Rollen til de andre bestanddelene i surfaktant, som kolesterol, 

fosfatidy-glyserol og nøytrale lipider, er enda ikke kjent(12).  

 

Syntesen av surfaktant starter i type II pneumocytter med fosfolipidsyntese i Endoplasmatisk 

reticulum, deretter prosesseres det til lamellær legemene i Golgi apperatet. Her settes 

fosfolipidene sammen med surfaktantproteinene SP-B og SP-C, for å danne et 

surfaktantkompleks i lamellær legemene. Disse legemene transporteres til den apikale 

overflaten av type II pneumocyttene, og frigjøres ved eksocytose(6). SP-A interagerer med 

lamellære legemene for å danne tubulære myelin -  et tettpakket, organisert surfaktant. Da vil 

lag av fosfolipider genereres mellom luft-væske interfasen i alveolene. SP-B og SP-C vil 

fremme denne spredningen mens respirasjonssyklusen foregår. Surfaktant vil vende de 

hydrofile endene mot væsken og de hydrofobe mot lufta og dermed senke 

overflatespenningen. Etter å ha utført sin funksjon vil surfaktant kataboliseres av alveolære 

makrofager og type II pneumocytter vil resirkulere 90 % av dipalmityl-fosfatidyl-

koline(DPPC)(12). 

 

Den vanligste årsaken til surfaktantmangel er for tidlig fødsel. I tillegg kan mutasjoner i 

gener som koder for surfaktant også gi mangel, eller dysfunksjon i alveolene og hereditær 

respirasjonssvikt i spedbarn, bl.a. mutasjoner i proteinene SP-B og SP-C, 

fosfolipidtransportøren, ABCA3(6, 12). Et eksempel på dette er en norsk studie hvor man 
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undersøkte mutasjoner i ABCA3-genet til tre nyfødte med RDS. ABCA3-mutasjonen ble 

identifisert i to av de nyfødte og den tredjes foreldre(13).  

 

I en studie publisert i Pediatric Research juni 2008 ble genfrekvensen og frekvensen av bla. 

SPB-og ABCA3-mutasjoner undersøkt. Studien er basert på DNA-sekvenser fra 

populasjonsbaserte kohortestudier i Missouri, Norge, Sør Korea og Sør Afrika, og fra kasus-

kontroll kohorter med nyfødte med og uten RDS. Det ble benyttet analyser for å fange opp 

mutasjoner i gensekvensen. Frekvensen av mutasjonene i proteinene SP-B, ABCA3 og Sp-C 

(her i kodon 121ins2, E292V og I73T) i populasjonen(<0,4%) ble sammenlignet med E292V 

hos nyfødte med RDS(3,8 %) – hvor man kom fram til at det var 10 ganger så hyppig med 

mutasjoner i ABCA3(E292V) blant nyfødte med RDS. Denne og flere studier har vist at det 

er en sammenheng mellom mutasjoner i disse proteinene og forekomsten av RDS(14).  

 

Patofysiologi  

Som nevnt over er surfaktant en svært viktig komponent for å opprettholde normal 

lungefunksjon og hindre atelektase. Derfor vil den primære årsaken til RDS være 

surfaktantmangel hos premature spedbarn. Resultatet av surfaktantmangel er høy 

overflatespenning i alveolene, som fører til ustabilitet/kollaps i lungene ved ekspirasjon, lavt 

lungevolum og senket compliance. Dette fører videre til hypoksi pga. atelektase, som fører til 

mindre gassutveksling. I tillegg vil atelektase føre til inflammasjon og skade av det 

respiratoriske epitelet og endotelet til kapillærene rundt alveolene, som igjen kan gi 

lungeødem og økt luftveismotstand. Inflammasjonsprosessen skyldes en cytokin-mediert 

respons. Igjen kan denne lungeskaden og inflammasjonen føre til akkumulering av en 

proteinrik væske som vil kunne deaktivere den gjenværende surfaktanten(6), dermed vil man 

få en ond sirkel(figur 3). 
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Figur 4: Skjematisk illustrasjon av viktige faktorer i patogenesen ved RDS 

 

Forholdet mellom trykket(P) som kreves for å holde lungene oppe, overflatespenningen(T) 

og alveolenes radius(R) beskrives av LaPlaces lov med denne formelen: P= 2T/R. Ved 

slutten av ekspirasjon vil overflatespenningen være høy og alveolevolumet liten, og for at 

alveolene skal holde seg oppe kreves høyere trykk. Når dette økte trykket ikke kan genereres 

vil alveolene kollapse og dette vil gi mindre overflate til gassutveksling, og fører videre til 

hypoksi. Derfor produseres og secerneres surfaktant for å redusere overflatespenningen og 

det vil derfor kreves mindre trykk for å opprettholde normalt alveolevolum og stabilitet(6). 

 

Lungeødemet kan skyldes en eller flere av disse faktorene: inflammasjon og lungeskade, 

redusert absorpsjon av væske eller redusert diurese. Som forberedelse til fødselen vil fosteret 

endre modus fra sekretorisk til absorberende. Dette gjøres vha. natriumkanaler som er utrykt 

på epitelceller(15). EnaC øker parallelt med surfaktantproduksjonen under svangerskapet. Et 

prematurt spedbarn vil ha mangel av EnaC som resulterer i væskeretensjon. Den lave 

mengden av urinavgang ses typisk hos spedbarn med RDS, og vil bidra til væskeretensjon de 

første dagene etter fødsel. Noen kan også ha hyponatremi på grunn av økt kroppsvæske. Ved 

bedring vil diuresen komme tilbake som normalt, etterfulgt av forbedret lungefunksjon(6).  

 

Hypoksemi og hypoksi som oppstår ved RDS skyldes i hovedsak feiltilpasning av ventilasjon 

og perfusjon med intrapulmonal høyre-til-venstre shunting av blod, som passerer områder i 

lungen som er dårlig ventilert. Ekstrapulmonal shunting forekommer også, typisk gjennom 

surfaktant	
mangel/
redusert	
aktivitet	

økt	overflate-
spenning		

atelektase		

Inflammasjon	
+	epitelskade	



	 10	

Foramen Ovale og en åpenstående Ductus Arteriosus. Hvor ille hypoksien er avhenger av den 

pulmonale vasokonstriksjon og den relative størrelsen av det underventilerte området. Dårlig 

ventilasjon gjenspeiles i forhøyede verdier av arterielt partialtrykk av karbondioksid(PaCO2) 

og resulterer i respiratorisk acidose. Pga. melkesyreproduksjon etter anaerob metabolisme 

kan pasienten også få metabolsk acidose(6). 

 

2.4 Diagnostikk og differensialdiagnoser 
Diagnosen RDS er basert på kliniske funn og karakteristisk funn på røntgen Thorax (6). Som 

nevnt tidligere kan tegnene som opptrer ved RDS også forekomme ved mange andre 

sykdommer(1). Noen av de vanligste differensialdiagnosene er Transient tachypnea of the 

newborn(TTN), bakteriell pneumoni, sepsis, luftlekkasje, cyanotisk medfødt 

hjertesykdom(CCHD), interstitiell (diffus) lungesykdom og ikke-pulmonal systemisk lidelse. 

Disse lidelsene skiller seg fra RDS med forskjellige kliniske funn og presentasjoner. TTN ses 

oftere hos litt eldre spedbarn sammenlignet med RDS. Pasienter med TTN vil også ha en 

mildere respiratorisk distress, vil bli bedre raskere og krever sjeldnere mekanisk ventilasjon 

som ved RDS. RDS når ubehandlet sitt maksimum etter 36-48 timer etter fødselen, mens 

TTN ikke øker etter 24 timer. På den andre siden er det litt vanskeligere å skille RDS fra 

bakteriell pneumoni, men ved mistanke blir det tatt blodkultur og evt. kultur fra trakea. Noe 

som er lettere å avkrefte er luftlekkasje, f.eks pneumothorax, som kan oppdages ved røntgen 

thorax. CCHD kan skilles fra RDS ved fravær av det karakteristiske homogene opake filtrat 

ved røntgen thorax, i tillegg er det mildere grad av respiratorisk distress. I tilfelle man ikke 

klarer å skille CCHD fra RDS, og begynner med behandling – vil man ved CCHD ikke se 

forbedring etter ventilasjonsstøtte og surfaktant terapi, og da bør man gå videre og ta et 

ekkokardiogram. Interstitiell (diffus)lungesykdom og ikke-pulmonale systemiske lidelser – 

kan ha ulike årsaker, derfor er det viktig med en god anamnese, klinisk undersøkelse og 

laboratorieresultater for å skille RDS fra disse typene av lidelser(6).  
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3 Metode  
Søkestrategier og material  

Denne oppgaven baseres på usystematiske søk i Pubmed og McMaster PLUS i perioden 

10.01.18 til 17.12.18. Nyere artikler er ikke tatt med i denne oppgaven. Da oppgaven tar for 

seg milepæler i behandling og forståelse av RDS valgte jeg å begynne å lete etter artikler med 

god evidens i McMaster PLUS. I McMaster PLUS brukte jeg ”respiratory distress syndrom” 

som søkeord. Der har jeg blant annet funnet Uptodate-artikler og retningslinjer. Jeg har også 

lest relevante referanseartikler. I tillegg har jeg lest i bøker og andre artikler fra veileder, som 

har vært relevante for oppgaven. Til å begynne med leste jeg reviewer for å få en oversikt 

over de viktigste temaene, og for å lese mer i dybden på behandlingsalternativene ved RDS 

leste jeg også artikler som ble referert i reviewene. Har også funnet noen artikler ved å søke 

på forfatternavn i PubMed etter tips fra veileder, f.eks Graham Liggins, Hallman, M og 

Gluck, L. Andre søkeord i Pubmed er: respiratory distress syndrome newborn AND 

surfactant AND CPAP. RDS er et stort emne og jeg begynte med å søke ”Respiratory 

Distress Syndrome”, og da fikk jeg over 17 000 treff, for å snevre dette tok jeg med 

”surfactant” og ”CPAP”. Antall artikler var da 153.  

 

Metode 

For å finne de artiklene som var relevante for min oppgave, har jeg lest abstact til de artiklene 

med relevant tittel. Som jeg har nevnt er dette temaet vanskelig å begrense, men jeg har valgt 

å fokusere på de mest sentrale behandlingsalternativene – prenatale steroider, surfaktant og 

CPAP. Hovedfokuset har vært på oversiktsartikler og metaanalyser, men også noen 

enkeltstudier er tatt med. For å vurdere resultatene i artiklene har jeg sett på blinding, 

placebo, konfidensintervall, p-verdi og justering for kofaktorer. Jeg har også sett på om 

metodevalgene er pålitelige, og om antall pasienter er stort nok og representativt nok. En 

svakhet i denne oppgaven er nok at det har vært begrenset tid på et stort tema, så jeg har ikke 

hatt mulighet til å lese gjennom alle artikler om RDS-behandling. Derfor har jeg utelukket 

noen deler av behandlingen, men har som sagt fokusert på de mest sentrale. Så håper jeg har 

klart å få med meg det viktigste, selv om det kan være noen hull.  
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4 Historisk bakgrunn 
Gjennom historien har det blitt gjort en rekke forsøk og studier som har hatt stor betydning 

for behandling av RDS. Under historisk bakgrunn skal jeg ta for meg milepæler i 

behandlingsutviklingen av RDS. Til å begynne med skal jeg se på hvordan surfaktantmangel 

ved RDS ble oppdaget. Videre har jeg valgt å gå mer inn på viktige historiske begivenheter 

ved surfaktantbehandling, prenatal steroidbehandling og ventilasjonsbehandling. 

 

Oppdagelse av surfaktant – et historisk tilbakeblikk 

I følge WHO Model List of Essential Medicines som ble oppdatert i Mars 2017 er surfaktant 

en av de viktigste basale medikamentene som trengs i helsesystemet(12). Oppdagelsen av 

surfaktant og utviklingen av surfaktantbehandlingen har hatt stor innvirkning på behandling 

av RDS. Det hele startet på slutten av 1920-tallet da Kurt von Neergard fra Sveits 

identifiserte for første gang funksjonen av surfaktant i lungene – at det kunne øke 

lungecomplience ved å senke overflatespenningen(12).  Han studerte deler av lungevev fra 

griser og hunder og målte trykk-volum-kurve(16). Likevel ble ikke hans funn forstått i det 

medisinske miljøet. Senere ble dette gjenoppdaget av Pattle og Clements(12). På 1950-tallet 

mens Richard Pattle arbeidet med nervegass i England – oppdaget han mangelen av en 

overflatesubstans i lungene. Dette gjorde han ved å observere skum og bobler fra lungene, og 

sammenlignet det med bobler fra plasma og transudat. Han observerte at boblene fra lungene 

hadde en overflatesubstans, og foreslo at dette kunne være manglende hos pasienter med 

RDS. I 1958 publiserte han studien i Proceedings of the Royal Society, der han skrev om 

funnet. Han skrev at han hadde funnet mangel av dette overflatesubstanset i tidligfødte 

forsøksdyr, og mente at dette kunne være årsaken til atelektase blant nyfødte. Rundt den 

samme perioden, designet John Clements en dynamisk metode, modifisert Wilhelmy 

overflate-film-balanse, som skulle gjøre det mulig å måle overflatespenningen som en 

funksjon av overflateområdet(17). Dette gjorde det mulig for Clements å gjøre kvantitative 

studier på lungevev fra katter, hunder og rotter. Clements fant ut at overflatespenningen sank 

fra 45 til under 10 dynes/cm når lungens overflate trakk seg sammen til 30 % av sitt 

overflateområde. Etter den andre verdenskrig hadde forskning på krigskjemikaler en stor 

virkning på forståelsen av lungesurfaktant. Med støtte fra Canadian chemical warfare 

laboratories, fant Macklin ”residualceller” i lungene. I 1954 skrev Macklin en artikkel  som 

beskrev pneumocyttene, og at mucopolysakkaridfilmen i alveolenes overflate trolig kunne ha 

opphav i pneumocyttene. Han nevnte at dette kunne ha noe med opprettholdelsen av en stabil 
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overflatespenning(16). 1 1959 publiserte Mary Ellen Avery med Jere Mead en artikkel i 

A.M.A Journal of diseases of Children(18). De brukte en lignende metode som Clements for 

å måle overflatespenningen ift. overflateområdet i lungene, og kom fram til at de barna som 

døde av RDS hadde høyere overflatespenning sammenlignet med spedbarn som døde av 

andre årsaker. I tillegg ble det foreslått at til felles for disse barna var mangel av et overflate-

aktivt materiale, det vi i dag kaller surfaktant.  I 1975 oppdaget Mikko Hallman at 

fosfatidylglyserol virket til å bidra med å spre surfaktant, og at det var mangel på dette lipidet 

ved RDS. Videre i 1972 og 1973 oppdaget Richard King, at surfaktant inneholder 

apoproteiner(16).  

 

Et tilbakeblikk i utvikling av surfaktantbehandling for RDS 

I 1947, viste Guenwald at det var en korrelasjon mellom overflatespenning og 

lungeelastisitet, hvor han også brukte amylnitritt som eksogen surfaktant for å senke 

overflatespenningen mellom luft-væske-interferensen. Allerede da spekulerte han i at dette 

kunne avlaste lungeatelektase blant spedbarn. Alevaire var det første middelet på markedet 

som trolig skulle fungere for å forhindre atelektase, men i følge en kontrollstudie hadde 

middelet ingen virkning på premature spedbarn innen de første 3 dagene. Etter at Avery og 

Mead viste at RDS skyldtes mangel på lungesurfaktant, og DPPC ble identifisert som en 

viktig komponent i surfaktant – ble DPPC brukt i flere eksperimenter. En omfattende studie 

styrt av Clements Gruppe i 1967, viste at aerosolidert DPPC alene ikke hadde noe positiv 

effekt på spedbarn med RDS og kunne i noen grad ha en negativ effekt. Da forsto man at 

andre komponenter i naturlig surfaktant også var nødvendige. I 1972 startet Enhöhrning og 

Robertson å bruke surfaktantekstrakt fra voksne kaniner for å behandle premature kaniner, og 

det viste seg at det var en signifikant forbedring av lungefunksjonen. Flere gjorde lignende 

forsøk, med andre dyr også. Etter et forsøk på premature lam i 1978 lagde Fujiwara en 

oppskrift for naturlig eksogen surfaktant, som viste seg å være en effektiv behandling for 

RDS. Hans surfaktant var en saltvanns ekstraksjon fra hakket(minced) okselunge med tilsatt 

syntetiske lipider(16). I 1980 fikk Fujiwaras første pasient surfaktantbehandlingen 

endrotrakealt, og viste en endring av pO2 innen 3 timer etter en dose. pO2 gikk fra å være 45 

til 212 mmHg, og dermed kunne man senke inspirert O2 fra 81 % til 38 %(16, 20). Etter hans 

gjennombrudd, fremstilte flere forfattere naturlig surfaktant fra lungevev fra kalv, okse og 

gris. Det ble forsiktig utført kontrollerte kliniske studier på flere sykehus, noe som har gjort 

surfaktant til en svært godt studert behandling(16).  
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I senere tid har man kommet frem til tre viktige dyre-deriverte surfaktanter – poractant alfa, 

beractant og calfactant. Poractant alfa skiller seg fra de andre to som produseres fra 

okselunge, på grunn av at den fremstilles fra griselunge og går igjennom et tilleggstrinn kalt 

væske-gel kromatografi, som etterlater bare polare lipider og en stor mengde med SP-B og 

plasmalogen med fosfolipidkonsentrasjon på 80 mg/ml, mye høyere enn beractant(25 mg/ml) 

og calfactant(35mg/ml)(16). I følge et review fra Pediatric Research i januar 2017(12) er det 

en rekke eksperimenter som sammenligner calfactant og beractant. For å trekke frem en av 

dem - ble det gjort et retroperspektiv studie som sammenlignet calfactant(n= 1 115) vs.  

beractant (n = 4 054). Det var ikke noe signifikant forskjell på vektspesifikk morbiditet og 

mortalitet blant pasientene(21). Ved sammenligning av poractant med calfactant og beractant, 

viser en del studier varierende resultater.  Mellom 2005 og 2009 ble det gjort en stor 

retrospektiv kohortstudie med til sammen 14 173 premature spedbarn med RDS, som ble 

behandlet med en av de tre overnevnte surfaktanttypene. Calfactant var assosiert med 49,6 % 

større sannsynlighet for mortalitet enn poractant alfa(OR 1,496, 95 CI, P=0,0043). 

Beractantbehandling var assosiert med 37 % større sannsynlighet for mortalitet enn poractant 

alfa, men forskjellen nådde ikke statistisk signifikans(OR: 1,3770, 95 % CI, P=0,053). 

Mellom calfactant-og beractantbehandling blant spedbarn fant man ingen signifikant forskjell 

(OR: 1,092, 95 % CI: P=0,626)(22). I følge det siste Cochrane reviewet publisert i 2015, viste 

det seg at beractant sammenlignet med poractant alfa, har økt risiko for mortalitet og 

oksygenbehov ved 36. svangerskapsuke med en poractant dose over 100 mg/kg(RR 1,39, 

95% CI 1,08 til 1,79; RD 0.13, 95% 0,03 til 0,23). Dette var en metaanalyse, som 

sammenlignet totalt ni studier(23). Utifra disse resultatene virker poractant alfa som det mest 

foretrukne alternativet, men i følge oversiktsartikkelen i Uptodate brukes fortsatt disse tre i 

klinikken i USA(24).  

 

Historisk tilbakeblikk: akselerere lungemodingen  

I 1968 oppdaget Graham Liggins at kortisol eller dexamethason til mødre før fødsel, gav 

strukturelt mer modne lunger hos de premature lammene. Avkommene hadde mindre 

respiratorisk distress, noe som skyldtes en enzym induksjon. Dette var et tilfeldig funn under 

undersøkelser av faktorer som var involvert under graviditeten hos sauer. Målet hans var å 

løse problemet med tidlig fødsel, og mens han testet dette var effekten av kortikosteroider et 

tilfeldig funn(16). Med hjelp av pediateren Ross Howie designet og utførte Liggins en 

randomisert kontrollert studie(RCT) med bethametason, som prenatal steroid på mødre i 

risikogruppen(25). Liggins og Howies studie viste seg å ha gode resultater, hypotesen til 
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Liggins var riktig – RDS forekom sjeldnere hos spedbarn med behandlede mødre. Resultatet 

ble publisert i 1972 – som viste en senkning av RDS insidensen fra 15,0 % til 10,0 %, og 

videre analyser viste i tillegg en senkning av mortalitet fra 11,6% til 6,0%. Selv om det var 

gode resultater så viste det seg at flere klinikere fryktet en rekke bivirkninger, og derfor ble 

innføringen av prenatale steroider ikke rutinemessig brukt for kvinner med risiko for 

premature fødsler. I 1990 publiserte Crowley og noen kollegaer en metaanalyse av 12 

randomiserte kliniske studier med prenatale steroider, og viste igjen at terapien reduserte 

RDS og neonatal morbiditet og moralitet. I 1994 holdt National Institutes of Health(NIH) en 

konsensus konferanse der de tok opp et review om sikkerheten og effekten av antenatale 

kortikosteroider. Basert på den nyeste metaanalysen og andre tilgjengelige bevis, anbefalte 

panelet at prenatale steroider skal administreres til alle kvinner med risiko for tidlig fødsel 

mellom 24. og 34. svangerskapsuke. Denne anbefalingen førte til drastisk bruk av antenatale 

kortikosteroider. Innen noen få år hadde 70-90% av kvinnene i risikogruppen fått 

kortikosteroider før 34. svangerskapsuke. Senere økte flere dosen av kortikosteroider. I år 

2000 innkalte NIH enda en konsensus konferanse, hvor de ikke anbefalte flere doser, utenom 

der det blir utført RCT-er, siden det ikke er nok data som støtter dette(26).  
 

 

CPAP behandling ved RDS: et historisk tilbakeblikk    

Ventilasjonsmetoder har blitt brukt som behandling av respirasjonsvansker av jordmødre og 

leger lenge før man forsto seg på patogenesen av RDS, men har ikke lagt fra seg noen spor i 

litteraturen, før den skotske legen William Smellie introduserte endotrakeal tube i 1752 for å 

redde nyfødte med pustevansker. Senere har man undersøkt hvordan man kan skille oksygen 

fra andre gasser for å bruke det som behandling, og flere har bidratt til å forstå at oksygen er 

et viktig drivstoff i levende organismer. Francois Chaussier var en fysiolog i Dijon, som ble 

inspirert av dette, og begynte derfor å lage et apparat for å øke oksygentilførsel vha. bag og 

maske. I 1804 konstruerte han forskjellige endotrakeale tuber. Han hadde flere publikasjoner 

og hadde god innflytelse blant nyfødtmedisinere fra 1805, til han fikk sparken som dekan på 

fakultetet i 1822. Etter denne hendelsen gikk ventilasjonsutviklingen i en annen retning. Ikke 

før 1889 ble respiratorbehandlingen tatt opp igjen av Alexandrer Graham Bell, men hans 

respirator ble ikke akseptert. Flere premature døde, og det var ikke før Drinker og Shaw 

utviklet en respirator som kunne virke over lengre tid at behandlingen ble akseptert(16).  
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I utgangspunktet ble overtrykksventilasjon brukt i operasjonstua på 1900-tallet. Det var et 

stort behov for denne ventilasjonsmetoden for å fasilitere thoraxkirugi, særlig for å unngå 

pneumothorax. Vesalius hadde vist at overtrykksventilasjon kunne holde dyrelunger luftfylte 

under slike operasjoner, men disse forsøkene viste seg å være glemt. Mortaliteten under 

thoraxkirugi var høy. I løpet av 1986 innså Qüenu og Longuet at man måtte opprettholde 

differansen i trykket mellom intra-alveolær luft og lufta rundt. Kirurgen kunne derfor velge 

enten å senke det extra-thorakale trykket og beholde normalt intrapulmonalt trykk, eller øke 

det intrabronkiale trykket. Det var ikke før overtrykksventilering var godt etablert i kirurgien 

at man begynte å bruke den på ikke-operative pasienter, og dette var på starten av 1950-

tallet(27).  

 

På 1950-tallet begynte man å få mer kunnskap om patogenesen av RDS. Og på den tiden 

forsto anestesilegen George Gregory mer om den adaptive mekanismen ved atelektase, og 

han utviklet CPAP(continuous positive airway pressure) gjennom endotrakeale tuber. Dette 

ble den første suksessfulle behandlingen av RDS, som senket mortaliteten med 20 %(16). I 

1971 publiserte Gregory m.fl. en artikkel i New England Journal of Medicine der det for 

første gang ble brukt CPAP på pasienter med RDS. Dette forsøket ble utført på 20 nyfødte 

med RDS, med fødselsvekt mellom 930 til 3800 g. Det ble gitt ett trykk opptil 12 

mmHg(16,3 cmH2O) igjennom endotrakeale tuber til 18 av spedbarna via et trykkammer. 

Oksygenmetningen økte i alle tilfellene, og reduserte den gjennomsnittlige oksygentilførselen 

med 37,5 % innen 12 timer. Minuttventilasjonen ble også senket i disse tilfellene. Det viste 

seg å ha liten effekt på PaCO2, pH, luftveistrykk og lunge compliance. 16 av barna 

overlevde, og blant disse overlevde 7 av 10 barn som veide mindre enn 1500 g(28). 

 

Et	tilbakeblikk på RDS behandling i Norge 

Respiratorbehandling ble introdusert i Norge på 1960-tallet. Og innen 1985 hadde 15 av 21 

nyfødtavdelinger starta bruken av respirator. Mellom 1975-1979 hadde allerede 5 

fødselsavdelinger begynt å gi prenatale steroider, og innen første halvdel av 1990-tallet var 

det innført ved 19 fødselsavdelinger(29). Den første norske pasienten som ble behandlet med 

surfaktant fikk Curosurf i Rikshospitalet i 1987. Surfaktant viste seg å redusere neonatal 

dødelighet betydelig(30). INSURE ble introdusert på nyfødtavdelingene siste halvdel av 

1990-tallet(29). 
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5 Behandling av RDS  
Respiratorisk distress syndrom er en av de vanligste årsakene til pustevansker blant 

premature spedbarn. Forebyggelse og behandling av RDS er en kombinasjon av spesifikke 

tiltak for å øke mengde surfaktant i lungene, sørge for adekvat tilførsel av oksygen og 

ventilering, og generell støttebehandling for å optimalisere neonatal metabolisme og 

kardiorespiratorisk status(24). Forebyggende tiltak er det som kan iverksettes tidligst i 

forløpet, som å unngå/kartlegge risikofaktorer for prematuritet og administrere prenatale 

steroider(24, 31). Om spedbarnet utvikler RDS vil kuvøse, ventilasjonsstøtte og 

surfaktantbehandling være aktuelle tiltak(32). I denne oppgaven vektlegges prenatale 

steroider, ventilasjon- og surfaktantbehandling.  

 

5.1 Forebygge prematuritet 
De fleste premature fødsler er spontane tidlige fødsler(40-50 %) eller for tidlig prematur 

rupturer av membranen(20-30 %). Den resterende 20-30 prosenten skyldes materenell- eller 

fosterproblematikk som påvirker helsen til mor og fosteret(bl.a. preeklampsi, placenta previa, 

abruptio placenta, føtale vekstbegrensinger, multiple svangerskap). Prematur fødsel vil si at 

barnet fødes før 37. svangerskapsuke. De vanligste årsakene til tidlig fødsel er intrauterin 

infeksjon, decidual blødning, overdreven strekk av uterus og maternell eller føtal stress. 

Andre faktorer kan være uteroplacental vaskulær insuffisiens, overdreven inflammatorisk 

respons, hormonelle faktorer og genetisk predisposisjon. 2/3 av premature fødsler forkommer 

uten at man vet årsaken eller risikofaktorer, og i følge artikkelen i Uptodate, finnes det ingen 

adekvat dyremodell for å studere spontan premature fødsler(31).  

 

Som nevnt finnes det mange risikofaktorer for tidlig fødsel. Noen av disse faktorene er 

reversible, mens andre er permanente. Ved å identifisere risikofaktorene for spontan 

premature fødsler, vil man kunne utføre tiltak som forhindrer komplikasjonene(31). I følge et 

review av studier med tilsammen 4,1 millioner Singleton svangerskap fra fem forskjellige 

land kom man fram til at tidligere premature fødsler er den sterkeste individuelle 

risikofaktoren for prematur fødsel ved neste svangerskap, men i artikkelen nevnes det at det 

bør gjøres mer forskning i dette området – da det er vanskelig å utelukke andre 

kofaktorer(33). Generelt vil intervensjoner som er helsefremmede kunne redusere risikoen 

ved for tidlig fødsel, som røykeslutt, behandling av narkotikamisbruk, behandling av 

asymptomatisk bakteriuri og vedlikehold av normal kroppsmasse index(31). 
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5.2 Prenatale steroider  
Prenatale steroider, også kalt antenatale kortikosteroider, vil redusere risikoen for RDS ved å 

fremme modningen/utviklingen av fosterets lunger, og ved å indusere enzymer som 

stimulerer til fosfolipidsyntesen og frigjøringen av surfaktant(6). I følge artikkelen i Uptodate 

anbefales prenatale steroider til alle kvinner mellom 23. og 34. svangerskapsuke, som har økt 

risiko for å føde før termin. Dette skal gis fra sju dager til 24 timer innen fødsel for å unngå 

eller senke risikoen for neonatal RDS(24). I mars 2017 ble det publisert et systematisk review 

(34) av randomiserte kontrollstudier som sammenlignet prenatal steroidbehandling med 

placebo/ubehandlede kvinner under risikogruppen for premature fødsel. Resultatet viste at 

steroidbehandlingen reduserte risikoen for RDS – den relative risikoen var 0,66 (95 % CI 

0,56-0,77, blant 28 studier med 7764 spedbarn). Den samme artikkelen viser også en 

reduksjon av behovet for mekanisk ventilasjon (RR 0,68, 95 % CI 0,56-0,84) ved bruk av 

prenatale steroider(34).  

 

Ved administrering gis enten betametason eller dexametason. Betametason gis 

intramuskulært 12 mg x 2  med 24 timers mellomrom. Mens Dexametasone gis 

intramuskulært 6 mg x 4 med 12 timers mellomrom. I oversiktsartikkelen anbefales 

betametason, pga. det er færre injeksjoner og det har blitt gjort flere studier med lang- og 

kortidseffekt(35). Det er blitt diskutert om det er nyttig å repetere behandlingen, og det synes 

å være enighet om at gjentatte kurer mer enn en til to ganger ikke er å anbefale. 

 

Observasjonsstudier viser maximal effekt mellom to og sju dager etter injeksjon. Det er gjort 

studier som viser at allerede noen timer etter den første injeksjonen av betametason kan man 

observere reduksjon av RDS blant de nyfødte, mens i en annen studie viser det en viss økt 

risiko om man føder innen det første døgnet etter injeksjon(35, 36). For å bekrefte om det er 

økt risiko kreves det flere studier med de samme resultatene.  

 

Postnatal surfaktantterapi er ikke en erstatning til prenatalesteroider, men en kombinasjonen 

vil kunne redusere mortalitet og morbiditet ytterligere(35).  
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5.3 Generell støttebehandling   
Generell støttebehandling blir gitt til alle premature nyfødte. Fokuset her er å optimalisere 

spedbarnets metabolske og kardiorespiratoriske status. Dette innebærer å sikre nøytral 

temperatur, optimal væskebalanse, opprettholde tilstrekkelig perfusjon og adekvat ernæring. 

Disse tiltakene vil bidra med å redusere oksygenforbruk og kaloribehovet, hindre 

væskeoverbelastning og systemisk hypoperfusjon. Tilstrekkelig ernæring er viktig for å få 

nok energi til metabolske behov og vekst(24). Ved mistanke om bakteriell pneumoni gis også 

antibiotika, ofte før man har fått resultatet fra blodkultur og andre 

laboratorieundersøkelser(6). 

 

Termoregulering: målet er å opprettholde et termisk nøytralt miljø for å minimere varmetap 

og opprettholde kjernekroppstemperaturen i normalområdet, dvs. at temperaturen skal være  

36,5 til 37 ºC(24). Det brukes en kuvøse(også kalt inkubator), som er en lukket spesialseng 

med gjennomsiktige vegger. I kuvøsen kan man regulere temperaturen, fuktighet og oksygen. 

Barnet kan også ligge helt nakent eller lettkledd som gjør det lettere å observere 

forandringer(37). Om den preduktale oksygenmetningen er under 90 % kan man øke FiO2, 

men bør ikke overstige 94-95 %, hvis pasienten ikke bruker ventilasjonsstøtte kan dette 

oppnås ved å tilføre oksygen i kuvøsen.(7, 38) 

 

Væskebehandling: siden barnet fødes i en positiv væskebalanse, bør væskemengden justeres 

til å opprettholde en litt negativ vannbalanse. For mye væske kan øke risikoen for en rekke 

sykdommer - åpenstående ductus arteriosus(PDA), Nekrotiserende enterokolitt og 

bronkopulmonal dysplasi(BPD)(24).  

 

Det anbefales ikke bruk av diuretika ved RDS – siden det raskt kan resultere i unormal 

serumelektrolyttbalanse, med bl.a. hyponatremi og hypokalemi(24). 

I et review utgitt i Cochrane Database i 2011, ble det sett på sju studier(derav 6 benyttet 

furosemid). I studiene ble det gitt diuretika før behandling med prenatalesteroider, surfaktant 

og væskeretensjon – og de kom fram til at langtidsfølgene av medisinering med diuretika, 

kunne øke sjansen for PDA og hypovolemi(39).  

 

Kardiovaskulær håndtering/behandling: fokuset her er å sikre tilstrekkelig med perfusjon til 

den nyfødte. Ofte i det tidlige stadiet ved RDS kan hypoperfusjon forekomme. Derfor er det 



	 20	

viktig å måle blodtrykket hyppig – dette gjøres enten ikke-invasivt eller kontinuerlig via 

intravaskulære kateter(24).  

 

Ernæring: det er viktig å administrere tidlig næring for å dekke energibehovet og 

forbruket(f.eks. hvilemetabolismen, termoregulering, vekst). Særlig premature spedbarn med 

lavere fødselsvekt enn 1500 g, har behov for parental ernæring tidlig i den postnatale 

fasen(24). Parental ernæring er næringstilførsel i form av løsninger med for eksempel 

karbohydrater, aminosyrer, fett, vitaminer og salter i intravenøs infusjon.  

 

5.4 Ventilasjonsstøtte  
Ventilasjonsstøtte er viktig for å opprettholde et positivt endeekspiratorisk trykk(PEEP) for å 

hindre atelektase. Blant de enklere non-invasive metodene er nasal continuous positive 

airway pressure(nCPAP) det mest foretrukne behandlingsalternativet(24). Dette er for å 

opprettholde et kontinuerlig positivt bakgrunnstrykk for å holde luftveiene åpne, opprettholde 

godt lungevolum og behandle atelektase(7). Nasal intermittent positive pressure ventilation 

(NIPPV) er et alternativ for nCPAP, men har ennå ikke nok evidens(40). I klinikken brukes 

også High flow oksygen terapi. Om nCPAP og NIPPV ikke får adekvat respons benyttes de 

mer invasive metodene, som intubering og mekanisk ventilasjon med PEEP(24).   

 

nCPAP 

nCPAP brukes når spedbarnet har høy risiko eller har utviklet RDS uten respirasjonssvikt. I 

følge Uptodate, American Academy of Pediatrics(AAP), American Heart Association, 

international Liaison Committee on Resusicitation Guidelines og European Consensus 

Guidelines er nCPAP den foretrukne intervensjonen sammenlignet med en kombinasjon av 

endotrakeal intubasjon, surfaktant behandling og mekanisk ventilasjon(24, 38, 41). Flere 

systematiske studier viser at tidlig CPAP-bruk senker morbiditeten og mortaliteten mer 

effektivt enn kun intubering med surfaktant ved behandling rett etter fødsel. Jeg har skrevet 

mer om dette under prognose(24). 

 

Tidlig bruk av Kaffein ved premature fødsel har vist seg å forbedre effekten av CPAP, ved å 

øke respirasjonsdriften blant spedbarn under 28. svangerskapsuke. Derfor administreres dette 

til spedbarn med lavere fødselsvekt enn 1000 g, pga. deres store risiko for apné og for å 
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utvikle BPD(24, 42). Til nå viser det seg at det ikke er noe særlig effekt av å bruke tidlig 

kaffeinbehandling om fødselsvekten er høyere enn dette(43).  

 

Pasienter med neonatal RDS som mislykkes med nCPAP, dvs. pH under 7,25 eller som 

trenger oksygentilskudd(FiO2 ≥0,40) – krever intubasjon og surfaktant behandling. CPAP-

svikt øker med redusert svangerskapsalder, og er forbundet med økt morbiditet og 

mortalitet(24). Dette ble illustrert i en stor kohortstudie med premature spedbarn –  hvor  43 

prosent hadde CPAP-svikt  mellom 25-28. svangerskapsuke, mens 21 prosent mellom 29-32. 

svangerskapsuke. I tillegg ble det funnet en økt insidens av BPD, pneumothorax og andre 

morbiditeter hos pasientene med CPAP-svikt sammenlignet med de hvor CPAP var 

vellykket(44).  

 

Fortsatt ser det ut til at langtidsresultatet av CPAP er forbundet med langvarig sykelighet(24). 

Dette ble illustrert i en australsk observasjonsstudie som fulgte opp spedbarn som var født før 

uke 28 i tre forskjellige perioder: 1991-92, 1997 og 2005.  Dataen ble plukket ut nøye – bl.a. 

varighet og type behandling var nærmere beskrevet.  Tilslutt ble ekspiratorisk luftfløde målt 

da pasienten var 8 år gammel. Selv om det var tydelig at man benyttet mer nCPAP i 2005 enn 

årene tidligere, var det ingen signifikant nedgang i oksygen behovet når spedbarnet var 36 

uker og ingen signifikant forbedring av lungefunksjonen når barnet var 8 år (45). Man så 

faktisk en nedgang i lungefunksjonen sammenlignet med tidligere, men dette resultatet er 

ikke signifikant – siden bruken av postnatale steroider også ble minket denne perioden. Selv 

om nCPAP fortsatt er det foretrukne alternativet ved neonatal RDS, er det viktig at klinikerne 

følger strenge kriterier for når man skal bruke CPAP. Dette er for å hindre overforbruk og 

minske de langsiktige konsekvensene(24).  

 

Endotrakeal intubering og mekanisk ventilering 

Og nå til de mer invasive metodene – Endotrakeal intubering og mekanisk ventilering. Som 

det står over gis dette kun om pasienten ikke responderer på nCPAP eller NIPPV. 

Indikasjoner til dette er en eller flere av følgende:  

1. Respiratorisk acidose( arteriell pH <7,2 og PaCO2 >7,1-9,7 kPa),  

2. Hypoksi - PaO2<6,7 kPa til tross for oksygentilskudd  eller når 

FiO2 overstiger 0,40 på nCPAP 

3. Alvorlig apné 
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Utifra den litteraturen som finnes nå er synkronisert volum-styrt ventilasjon(synchronized 

volume-targeted ventilation) førstevalget ved bruk av mekanisk respirator for pasienter med 

neonatal RDS. Målet for tidevolum er satt til 4-6 ml/kg(ved PaCO2 6,7-7,3 kPa med 

pH≥7,2). Det finnes en rekke modaliteter som bidrar med mekanisk respirator, men man har 

enda ikke funnet hvilken modalitet som er den mest optimale, for å unngå mortalitet og BPD 

hos pasienter med neonatal RDS.  

 

For å unngå endotrakeal tubelekkasje er det viktig at man optimaliserer tubens posisjon og 

størrelse. I de fleste tilfeller brukes ikke høyfrekvente respiratorer til behandling av nyfødte 

som krever ventilasjonsstøtte, siden fordelene ikke er betydelige ift. kostnadene og det er 

enklere med vanlige respiratorer. Uavhengig av valg av respirator er målet å bruke 

innstillinger som minimerer volutrauma, barotrauma og oksygen toksisitet, som dermed 

reduserer risikoen for BPD, samtidig som det er viktig å oppnå målet for oksygenmetning og 

nivå av PaCO2(24, 38).  

 

Oksygenmetning mellom 90 og 95 prosent er anbefalt, siden både høyere eller lavere metning 

har vist å ha dårligere resultat blant premature barn(under 28. svangerskapsuke). 

Anbefalingen er basert på metaanalyser av fem randomiserte studier og nå nylig to 

internasjonale anbefalinger for oksygenmetning første ukene etter fødsel. Metaanalysene 

sammenlignet lav (85-89%) med høy(91-95%) oksygenmetning, de første ukene etter 

premature fødsel. Blant annet var det signifikant høyere risiko for mortalitet(RR 1.16, 95% 

CI 1.03-1.31) og NEC ved lav saturasjon(19). PaCO2 ønsker man i praksis skal være mellom 

45 og 60 mmHg(6.0-8.0 kPa), men det optimale PaCO2 er enda ikke etablert. For å 

monitorere PaCO2 og PaO2 bruker man arteriell blodgass, og i noen tilfeller kan man også 

bruke venøs-og kapillærblodprøver for å måle PaCO2. Om pasienten trenger over 40 % 

oksygentilskudd eller har respirasjonssvikt sikrer man en arteriell tilgang(for eksempel 

umbilikalt arteriell kateter), for å optimalisere blodgass monitoreringen hver 4-6. time eller 

oftere ved behov(24).  
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5.5 Surfaktantbehandling  

Eksogen surfaktant reduserer RDS mortaliteten og morbiditeten i premature spedbarn(24). En 

rekke kliniske studier viser at det er en fordel å gi surfaktant til nyfødte som er under 30. 

svangerskapsuke. I disse studiene ble surfaktantbehandling sammenlignet med en 

kontrollbehandling. Resultatene viser at surfaktantbehandling, senket insidensen for RDS og 

mortaliteten, og andre komplikasjoner som BPD, pulmonal interstitiell emfysem, luftlekkasje 

osv(46-49).    

Før surfaktant kan tas i bruk må klinikeren ha tenkt igjennom følgende punkter: hvilken type 

surfaktant man ønsker å benytte, indikasjon for surfaktant behandling, tidspunkt for 

administrering og tekniske aspekter ved administrering(24).  

Det finnes ulike preparater av surfaktant – naturlige og syntetiske. Til tross for at begge 

typene har vist seg å være effektive i en rekke studier, har naturlig surfaktant vist seg å være 

bedre enn syntetisk surfaktant uten surfaktant protein B eller C analoger (38, 50, 51). Bruk av 

naturlig surfaktant var assosiert med redusert behov for oksygentilskudd, ventilasjonstrykk, 

lavere mortalitet og RDS komplikasjoner. I USA brukes tre typer av surfaktant(24):  

1. Poractant alfa(Curosurf) – hakket(minced) ekstrakt fra griselunge  

2. Calfactant (Infasurf) - lavage fra okselunge 

3. Beractant(Survanta) – hakket(minced) ekstrakt fra okselunge 

Indikasjoner for å bruke surfaktant i følge 2014 American Academy of Pediatrics(AAP) og 

The European Consensus Guidelines Recommendations er å gi nCPAP til alle pasienter med 

RDS, og om pasienten har persisterende respiratorisk distress skal man intubere og 

administrere surfaktant, dette gjelder når FiO2 er 0,40 eller høyere for å opprettholde 90 

prosent i oksygenmetning eller pasienten har apné. Om  pasienten har vedvarende behov av 

FiO2 over 0,30, vil ytterligere doser av surfaktant ha god effekt(22, 28) Dersom FiO2-

behovet er under 0,30, kan man ekstubere og fortsette med nCPAP. Det viser seg at 

surfaktantbehandlingen er mest effektiv de første 30-60 min i spedbarnets liv, likevel er det 

en balanse mellom å gi adekvat mengde med surfaktant og tiden som trengs til å prøve 

nCPAP(24).  
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Administrering av surfaktant:  

Standard teknikk for surfaktant administrering er endotrakeal intubasjon. Om tuben ikke 

settes inn riktig kan dette komplisere forholdene i luftveiene. Derfor er det svært viktig å 

observere oksygenmetningen underveis(24). Andre komplikasjoner er lungeskader, og dette 

står det mer om under komplikasjoner til RDS-behandling. 

 

Nå har det blitt utviklet mindre invasive metoder, for å unngå komplikasjonene som 

endotrakeal intubasjon kan medføre. Disse intervensjonene inkluderer forstøvet surfaktant, 

lanyngeal maske luftveis-støtte, faryngeal instillasjon og bruk av tynt intratrakealt 

kateter(24). Selv om intervensjonene viser gode resultater, er evidensen av moderat kvalitet 

sammenlignet med endotrakeal administrering. I følge en survey gjøres det stadig flere forsøk 

i Europa, men det er fortsatt en stor variasjon i administreringsmetode, teknikk og pasient 

seleksjon(52). 

 

LISA – Less Invasive Surfactant Administration  

I et systematisk review har man sett på seks RCT-er med totalt 895 nyfødte, som har 

sammenlignet LISA(her tynt intratrakealt kateter) med standard surfaktant administrering. 

Bruk av tynt intratrakealt kateter senket mortaliteten og BPD i 36. uke(RR 0,75, 95 % CI 

0,59-0,94, p=0,01)(53).  Likevel er det vanskelig å si om potensiell bias ble tatt hensyn til, da 

tre av studiene ikke har beskrevet metoden av randomisering(24).  

Enda et review av de samme studiene viser lignende resultater for BPD og mortalitet. I tillegg 

viste det seg at LISA var assosiert med lavere risiko for CPAP-svikt og behov for invasiv 

ventilasjon(RR 0,67, 95 % CI 0,53-0,88)(54).  

En nyere studie fra 2018 viser også god effekt av Minimal Invasive Surfactant Therapy(55) - 

lavere CPAP-svikt og reduksjon av Pneumothorax(fra 8 % til 2,4 %)(56). Forstøvet 

surfaktant er også forsøkt som behandling, men her trengs ytterligere studier(57). 
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6 Klinikk  
Retningslinjene for behandling av RDS står i den nyeste oppdateringen av artikkelen 

Neonatology European Consensus Guidelines on the Management of Resiratory Distress 

Syndrome fra 2016(38). Oppsummeringstabellen av disse retningslinjene er lagt til som et 

vedlegg.  

 

Som nevnt er det gjort mye forskning og kontrollerte studier innenfor behandling av 

premature spedbarn. I følge den nyeste oppdateringen av retningslinjene, anbefales 

forebyggende og prenatal behandling i de tilfellene dette er mulig. Først og fremst er det 

viktig at fødsler hvor RDS kan være en risiko helst skal være på et sykehus med nødvendige 

ressurser. Der det er mulig bør det også gis prenatale steroider til mor innen fødsel(38). 

 

Generelle tiltak som bør utføres i fødestua er å  avvente avnavling i minst ett minutt, eller 

kutte navlestrengen lang nok til å ”melke” barnet etter fødsel. For å unngå varmetap 

anbefales det å stabilisere barnet i en plastpose under en varmer(<28. svangerskapsuke). I 

tillegg skal man støtte pustingen med CPAP om det er mulig og nødvendig. Man skal starte 

med 21-30 % oksygen og titrere opp ved behov. EKG og pulsoksymeter kan være nødvendig 

for å monitorere hjertefrekvensen, som respons til stabiliseringen. Om pasienten ikke 

responderer på det overnevnte, bør intubering vurderes. Intubering skal også vurderes 

tidligere hos alvorlige RDS-pasienter med bryst inndragninger og høyt oksygenbehov(38).  

 

Respiratorisk støtte og surfaktant: naturlig surfaktant bør gis så tidlig som mulig i RDS 

utviklingen. For premature spedbarn, vil det være nødvendig med FiO2 over 0,30-0,40 med 

CPAP. Om RDS har økende alvorlighet anbefales gjentatte doser med surfaktant. Ofte kan 

spedbarna ekstuberes til CPAP eller NIPPV umiddelbart etter å ha gitt surfaktant - dette er en 

individuell vurdering som må tas av klinikerne. Om sykehuset har egnet ekspertise kan man 

vurdere mindre invasive metode for surfaktantadministrering(LISA/MIST) fremfor 

INSURE(38). INSURE står for INtubate – SURfactant – Extubate, og er en alternativ måte å 

behandle nyfødte som trenger surfaktant gjennom endotrakeal tube. Ved INSURE intuberer 

man pasienten og gir surfaktant gjennom en endotrakeal tube, etter surfaktant administrering 

ekstuberer man, og så gis ventilasjonstøtte i form av ikke-invasiv overtrykksventilering, som 

CPAP(29). For de som trenger mekanisk ventilasjon, bør man prøve å ventilere så kort tid 

som mulig, for å unngå hyperoxia, hypocarbia og volutrauma. Dette oppnås best ved volum-
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styrt ventilering og overvåkning av metningen. Hos premature spedbarn som krever oksygen 

bør alarmen stilles på 89 til 95 % i oksygenmetning, for å sikre en metning på 90-94 %(38). 

Kaffein bør brukes rutinemessig for å minimere behovet av ventilering. Om mulig bør 

spedbarnet opprettholde ikke-invasiv ventilasjonsstøtte fremfor mekanisk ventilering. Om 

dette varer over 1-2 uker bør steroider vurderes for å fasitilere ekstubering etter 

ventilering(38). 

 

For et barn som utvikler RDS  er det nødvendig med generell støttebehandling. Det er viktig 

å opprettholde en kroppstemperatur mellom 36,5-37,5 grader celsius. Man skal starte parental 

ernæring så raskt som mulig med aminosyrer og lipider med volum på 70-80ml/kg/dag. I 

tillegg skal man være forsiktig med natriuminntaket i overgangsfasen. Om barnet er stabilt 

bør enteral ernæring med morsmelk gis på dag 1. Ved mistanke om sepsis skal antibiotika 

gis, og skal seponeres så fort som mulig når man har utelukket det. For å monitorere 

perfusjon skal blodtrykket måles jevnlig. I tillegg skal det følges protokoller for å monitorere 

smerte og ubehag, og ved behov kan det brukes ikke-farmakologiske metoder eller opiater for 

redusere smerte ved utførelse av prosedyrene(38).  
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AKUTT	RESPIRATORISK	
DISTRESS	SYNDROM	

CPAP	

Beholdt	respirasjon	og	
FiO2<0,4	

Apné		eller	FiO2	≥ 
0,4 
	

CPAP	

Arteriell	blodgass	

FiO2	<	0,4	
pH≥ 7,2 	

FiO2	>	0,4	
pH < 7,2 	

Fortsett	med	
mengden	CPAP	
som	trengs		

Intuber	og	administrer	
surfaktant	behandling	 

	

Arteriell	blodgass	

FiO2	<	0,3	
pH > 7,25	

FiO2	≥ 0,3	
	

Rask	ekstubasjon	til	
CPAP	eller	nasal	IPPV	

Mer	surfaktant	om	
spedbarnet	fortsatt	er	

intubert		

Figur	5:	Modifisert	figur	fra	Uptodate:	
https://www.uptodate.com/contents/image?imageKey=PEDS%2F73111&topicKey=PEDS%2F4997&search=
RDS%20respiratory%20distress%20syndrome&source=outline_link&selectedTitle=1~150%23H23056281	
Retningslinje	for	håndtering	av	neonatal	RDS	for	premature	spedbarn.	CPAP:	continuous	positive	airway	
pressure;	IPPV:	intermittent	positive	pressure	ventilation;	FiO2:	fraction	of	inspired	oxygen;		
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7 Prognose og komplikasjoner 
I Norge finnes det 21 sykehus med avanserte postnatale intervensjoner på nyfødtavdelingene. 

Det ble gjort en analyse for å undersøke effekten nye medisinske intervensjoner har hatt på 

mortaliteten til nyfødte i Norge i perioden 1967-2011. Det ble identifisert fire sentrale 

intervensjoner som har bidratt til betydelig reduksjon i mortalitet blant nyfødte: respirator, 

prenatale steroider, surfaktant og INSURE.  Tallene representerer 70 % av fødslene denne 

perioden, og inkluderer over 1,6 millioner nyfødte. Studien viser at det er en signifikant 

reduksjon i mortalitet, særlig blant nyfødte med lavere fødselsvekt enn 1000 g. Mortaliteten 

til nyfødte med en vekt under 1000 g endret seg fra 100 % til 30 %. Nyfødte med vekt 

mellom 1001-1500 g har vist en endring fra 50 %  til 10 %, og mellom 1501-2500 g en 

endring fra 8 % til 2 %. Tallene gjelder overlevelse innen første uke etter fødsel. Resultatene 

er satt inn i tabellen under. I tillegg har jeg også satt inn den reduserte sannsynligheten av for 

tidlig neonatal mortalitet ved de ulike behandlingsalternativene(29). 
 

 
 
Man ser en tydelig nedgang i mortalitet etter at de overnevnte intervensjonene ble igangsatt. I 

artikkelen er det laget grafer som viser nedgangen av mortalitet gjennom årene fra 1967-

2011, og forskjellen mellom dødeligheten innen første uke og ett år. Til sammen har 

respirator, prenatale steroider, surfaktant og INSURE senket mortaliteten med nesten 50 % 

blant nyfødte i denne perioden. De fleste vestlige land har også hatt en lignede effekt av disse 

behandlingene, og trolig kan dette være årsaken til redusert mortalitet hos nyfødte i flere 

land(29).  

 

Som nevnt tidligere viser resultater fra store studier at surfaktantbehandling senker insidensen 

for RDS, mortaliteten og andre komplikasjoner, som BPD, pulmonal interstitiell emfysem, 

luftlekkasje osv(46-49).  En av studiene fra 1991 undersøkte til sammen 798 nyfødte, hvor 

 

 

 

Mortalitet (%) 

Neonatal mortalitet - inndelt etter 

behandling  

Fødselsvekt 1967  2011 surfaktant ventilasjon Prenatale 
steroider  

≤1000 100  30  0,17 0,09   

1001-1500 g 50  10  0,04 0,13  

1501-2500 g 8  2  0,008  0,015 
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omtrent halvparten fikk surfaktant(Survanta) og resterende kun fikk placebo(kontrollgruppe) 

innen 6 timer etter fødsel. Og man gav de nyfødte som utviklet RDS opp til tre doser til med 

surfaktant. Surfaktantbehandling senket generelt mortaliteten(18.4 % vs. 27.3%, p=0.002), 

død pga. RDS(9.0% vs. 20.3%, p<0.001), og enten død eller BPD pga. RDS(51.2% vs. 

64.6%, p<0.001)(48). 

 

En rekke oversiktsartikler viser at CPAP senker mortaliteten og risikoen for BPD i forhold til 

intubasjon med og uten surfaktant administrering(58-60). nCPAP og annen mekanisk 

ventilering har vist seg å redusere mortaliteten mer enn ved kun oksygentilførsel uten positivt 

trykk. Metaanalyse av seks studier viser at det er en signifikant reduksjon i mortalitet med en 

RR 0,52(95 % CI 0,32 til 0,87), men forfatterne konkluderer med at flere av studiene ble 

gjort på 1970-tallet og at det sannsynligvis trengs mer evidens for å avgjøre hvilken metode 

som er best i klinikken i dag(61). Sammenlignet med mekanisk ventilasjon reduserer 

profylaktisk nCPAP behovet for mekanisk ventilasjon og surfaktant i tillegg til å redusere 

mortalitet og BPD-risikoen(60) Mer detaljerte resultat har jeg satt inn i tabellen under. 

Prenatale steroider har  bidratt til å redusere insidensen av RDS, intraventrikulær blødning, 

NEC, systemiske infeksjoner og nyfødt mortalitet med ca. 50 % (34). 

 
Metaanalyse 
(referanse) 

Hva  utfall Antall 
pasienter 

effekt (95% CI) Kommentarer 

Schmôlzer, 2013 
(59) 
 
 

nCPAP vs. 
Intubering  

mortalitet + BPD  2782 RR 0,90 
(0,83-0,98) 

risiko for bias:  
Ikke blinding av 
personale    

Fischer, 2013 
(58) 

endotrakeal 
mekanisk 
ventilasjon  vs. 
andre metoder (inkl 
nCPAP) 

mortalitet/død 1737 OR 0,83 
(0,71-0,96) 

risiko for bias:  
Ikke blinding av 
personale    

Ho, 2015 (61) 
 
 
 
 
 
 
 

nCPAP + annen 
mekansik 
ventilering vs. 
spontant tilførsel 
av oksygen ved 
behov  

mortalitet 355 RR 0,52 
(0,32 til 0,87) 

4 av 6 studier er 
fra 1970-tallet, 
så trenger mer 
evidens fra 
dagens klinikk 
for å kunne 
avgjøre hvilke 
metode som er 
best  
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Subramaniam, 
2016 (60) 

Profylaktisk 
nCPAP vs. 
Støttebehandling  
 
 

Motalitet/BPD 
 
 
Behandlingssvikt  
 

765 Ingen reduksjon 
 
RR 0,66 
(0,45-0,98) 
RD -0,16 
(-0,34-0,02) 

Lav risiko for 
bias, unntak 
blinding av 
personale. 
 
Evidens ble 
vurdert i 
studiene:  
 
CPAP vs. 
Støttebehandling  
 - lav kvalitet av 
eviden. 
 
CPAP med 
surfaktant og uten 
surfaktant:  
- moderat kvalitet 
av evidens 

CPAP med 
surfaktant og uten 
surfaktant 

BPD/død 
 

1042 RR 0,89(0,81-
0,97) 
RD -0,05  
(0,42-0,59) 

Reduksjon av 
behov for 
mekanisk 
ventilasjon 

760 RR 0,50 
(0,42-0,59) 
RD -0.49 
(-0,59 til -0,39) 
 

Reduksjon av 
surfaktant behov 

1744 RR 0.54 
(0.40-0.73) 
RD -0.41 
(-0.54 til-0.28) 

 

 

De vanligste komplikasjonene ved RDS-behandling  

Resultater fra klinikken og store studier viser at surfaktant og antenatale kortikosteroider har 

senket mortaliteten og morbiditeten ved RDS, og virker enda bedre ved kombinasjon. 

Fremdeles er det en rekke komplikasjoner knyttet til disse intervensjonene, som plassering av 

arterielle katetere, supplemental oksygen, ventilasjonsstøtte og bruk av endotrakeal tube. 

Feilplassering av endotrakeale tuben i særlig høyre bronchus er den mest vanlige 

komplikasjon ved plassering av tuben, som fører til hyperinflantasjon av høyre lunge og 

atelektase på venstre side. Pulmonal luftlekkasje er en vanlig akutt komplikasjon ved RDS, 

med en insidens på 6 % ved fødselsvekt under 1500 g. Dette kan skyldes ruptur av 

overutvidede alveoler, kan oppstå spontant eller pga. mekanisk ventilasjon. Videre kan dette 

utvikles til pneumomediastinum eller pneumothorax(24).  

 

BPD er den vanligste kroniske komplikasjonen ved RDS, man har sett en forbedring, men det 

er fremdeles en del som utvikler BPD. Inflammasjon pga. volutrama, barotrauma, 

oksygentoksisitet eller infeksjon er blant annet noen av faktorene som fører til BPD utvikling. 

Noe som igjen skyldes umodenhet i lungene – strukturelt, surfaktant mangel, senket 

compliance, lite utviklet antioksidant forsvar og redusert væskebalanse(24).  
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Tabellen under viser reduksjon av risikoen for BPD ved alternative behandlingsmetoder:  

Studie - hva Resultat – reduksjon av 
BPD-risikoen 

CI 

Poets 2018 - Unngå 
innvasive mekaniske 
ventilasjonsmetoder(62) 

 
RR 0,91 

 
95 % CI 0,84-0,99 

Aldana-Aguirre 2017, 
Stevens 2007 - Ved bruk av 
MIST(53, 63) 

 
RR 0,75 

 
95 % CI 0.59-0.94 

Park 2015 - Start av kaffein 
innen en eller to dager etter 
fødsel i stedet for senere(64) 

 
RR 0,51 

 
95 % CI 0.40-0.64 

Schmidt 2006 – Kaffein 
terapi til premature med 
apnea(42) 
 

 
OR 0,64 

 
95% CI 0.52-0.78 
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8 Diskusjon og konklusjon  
DISKUSJON 
Gjennom årene har man forstått mye av patogesen og bakgrunnen til RDS. Det er mye 

kunnskap som ligger til grunn for at det har vært en så rask utvikling på behandlingsfronten. 

RDS har mange godt undersøkte behandlingsmetoder, som i dag har ført til en signifikant 

nedgang i sykelighet og død. Alt fra tilfeldigheter og systematiske studier har bidratt til at vi i 

dag har gode retningslinjer for behandling av RDS.  

 

Behandling av RDS 

I prosjektoppgaven har jeg sett på disse behandlingsmetodene: generell støttebehandling, 

prenatale steroider, ventilasjonsstøtte og surfaktantbehandling.  Jeg har fokusert på de tre 

siste behandlingsmetodene. Prenatale steroider har vist gode resultater, i det systematiske 

reviewet som er referert til i teksten har prenatale steroider vist seg å senke risikoen for RDS  

- RR 0,66(95 % CI 0,56-0,77)(34).  Det ble analysert og laget en oversikt over studiene med 

økt risiko for bias og disse ble ekskludert i ferdigresultatet. Noen av studiene hadde ikke 

blindet behandlere, men da reviewet inkluderer mange studier og et stort antall pasienter, 

bidrar dette med å redusere påvirkningen av kofaktorer, bias eller andre feilkilder i resultatet. 

I tillegg til å redusere risikoen for RDS, har også prenatale steroider bidratt til reduksjon av 

bl.a. intraventrikulære blødninger, NEC og infeksjoner. 

 

nCPAP er den foretrukne respiratorstøtten ved RDS. Selv om respiratorstøtte har god effekt i 

behandling av RDS, har det vist seg at barna kan utvikle BPD. Ved å unngå invasiv mekanisk 

ventilering og starte tidlig med Kaffein, har man sett en reduksjon av BPD. I oppgaven har 

jeg sett på en rekke metanalyser, som har sammenlignet risikoen for mortalitet og BPD ved 

CPAP med andre behandlingsalternativer. Noen resultater har vært i grenseland, mens andre 

har vist tydelig effekt. Blant annet har nCPAP bidratt til en reduksjon av behov for mekanisk 

ventilasjon og surfaktant med rundt 50 %. Hovedsakelig har analysene sett på RCT-er og til 

sammen et stort antall spedbarn med behov for respiratorstøtte. Metanalysene i Cochrane har 

vurdert evidensen på studiene fra lav til høy evidens, og her har også blinding vært en 

gjennomgående bias. NIPPV kan også brukes som alternativ for nCPAP, og dette har jeg 

valgt å ikke gå dypere inn på i denne oppgaven, men det ser ut som det trengs mer evidens 

her når det kommer til bruk av NIPPV ved RDS.   
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Surfaktant har vært et stort gjennombrudd for RDS behandling. Det har bidratt til å redde 

mange liv og redusere morbiditet ved RDS.  For å trekke fram et av resultatene har 

surfaktantbehandling: senket mortaliteten generelt(18.4 % vs. 27.3%, p=0.002), redusert 

mortaliteten pga. RDS(9.0% v.s 20.3%, p<0.001), og redusert mortaliteten/BPD-risikoen pga. 

RDS(51.2% vs. 64.6%, p<0.001)(48). I denne studien ser det ut til at behandlerne er blinda. 

Gjennomgående har naturlig surfaktant vist seg å være bedre i behandlingen av RDS i 

forhold til syntetisk surfaktant – senket oksygenbehovet, redusert behovet for økt  

ventilasjontrykk, redusert mortaliteten og komplikasjonene ved RDS. Men nye syntetiske 

surfaktanter utprøves stadig, og vil trolig kunne erstatte naturlig surfaktant utvunnet av 

dyrelunger.   

 

For å ytterligere senke komplikasjoner som kan forekomme ved surfaktantadministrering har 

man begynt med mindre invasive metoder – bl.a. LISA/MIST og forstøvet surfaktant som 

utprøves. Sammenlignet med standard surfaktantadministrering har LISA vist reduksjon av 

mortalitet og BPD – RR 0.75(95% CI 0.59-0.94)(53).  Selv om det i noen studier har vært 

vanskelig å utelukke bias, er det utført flere forsøk og til sammen er et stort antall nyfødte 

inkludert i studiene.  Dette er med på å styrke troverdigheten til resultatene. Det blir 

spennende å se utviklingen og bruken av  LISA/MIST og forstøvet surfaktant i nær framtid.  

 

Til sammen har respirator, prenatale steroider, surfaktant og INSURE senket mortaliteten 

med nesten 50 % blant nyfødte i følge en stor norsk studie. Dette resultatet kan også speile 

andre vestlige land. 

 

Det historiske perspektivet 

Å se tilbake på hvordan behandlingsalternativene har utviklet seg, har vært svært lærerikt og 

interessant. Alt fra at surfaktant ble oppdaget på slutten av 1920-tallet av Neergard til store 

kliniske studier for å undersøke behandling av RDS, har satt viktige spor i denne utviklingen. 

Flere oppdagelser som har blitt ignorert eller glemt etter publikasjon, viser at det ikke bare er 

riktig ideer og talenterte forskere som skal til for se en progresjon, men at det også må 

kommuniseres på rett språk til riktige folk i rett tid. En spennende reise med innslag av 

tilfeldigheter og god kunnskap om RDS som ligger til grunn for at vi i dag har gode 

retningslinjer for både å forebygge og behandle RDS. Dette tilbakeblikket illustrerer hvordan 

empirisk kunnskap fra slutten av 1800-tallet har blitt vitenskapelige observasjoner, og 
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systematiske målinger som kan anvendes i grunnleggende vitenskap, til i dag å kunne bidra 

til å redusere mortalitet og morbiditet av RDS hos et stort antall spedbarn. 

 

Historien om antenatale steroider viser at klinikerne i flere tilfeller er skeptiske til bruk av 

nye medikamenter og at dette kan gjøre at man kommer senere i gang med å utvikle gode 

behandlingsmetoder. Man skal også ha tilstrekkelig med støttende data, og derfor er det 

viktig at det blir gjort flere studier som sammenligner behandlingsalternativene. Jo mer 

støttende data, jo mer troverdig er resultatet også for klinikere. Dermed kan man behandle 

pasienter på best mulig måte.  

 

KONKLUSJON 
Det  har vist seg at behandling av RDS kan ses på som et av de best undersøkte 

behandlingene i neonatal medisin. Med godt undersøkte retningslinjer for RDS -

prenatalsteroidbehandling, respiratorstøtte og surfaktantbehandling, har man oppnådd svært 

gode resultater: reduksjon av insidensen av RDS, død og komplikasjoner. Men utviklingen 

slutter ikke her, det er fortsatt mulighet for forbedring. Og man finner stadig nye og bedre 

metoder som kan forbedre behandlingen og redusere fremtlige komplikasjoner. En svakhet i 

denne oppgaven er nok at det er et stort tema og en tidsbegrenset periode, så det har ikke vært 

mulig å få oversikt over alle små detaljer og i tillegg kommer det stadig ny forskning, så det 

er vanskelig å trekke faste nok konklusjoner - men det er ikke tvil om at behandling av RDS 

har god dokumentert effekt.  

Avsluttende vil jeg ta med dette sitatet fra boka Pulmonary Surfactant(16): 

”RESEARCH RARELY LEADS TO FINAL ANSWERS , BUT OFTEN TO BETTER 

QUESTIONS” 
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