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Steroidbehandling hos mycket för tidigt födda
barn
Hydrokortison
Alla barn födda < GV 28+0 ska erhålla hydrokortison enligt nedanstående:
Solu-Cortef 0,5 mg/ml alternativt Solu-Cortef 5 mg/ml
Levnadsdag 1-7: 0,5 mg/kg x 2
Levnadsdag 8-10: 0,5 mg/kg x 1
Betametason
Till de barn som fortfarande respiratorvårdas efter 10 dagars ålder, med kliniska
och radiologiska tecken till allvarlig lungsjukdom kan man överväga insättning av
betametason för att facilitera förbättring och om möjligt extubering.
Betametason 0,5 mg/ml
0,1 mg/kg x 2 i två dygn
0,05 mg/kg x 2 i två dygn
0,025 mg/kg x 1 i ett dygn
Detta dosschema kan behöva individualiseras.
Inhalationssterioder
Inhalationssteroider rekommenderas inte som profylaktisk behandling. Senare
behandling med avsikt att minska behovet av andningsstöd saknar evidens men
kan övervägas i enskilda fall enligt följande:
Budesonid 0,125 mg/ml
0,25 mg x 2
Om effekt inom en vecka:
- 0,25 mg x 2 i totalt två veckor, därefter 0,25 mg x 1
- Kontakt med lungteamet för diskussion om fortsatt behandling
Om ingen effekt inom en vecka:
-

Utsättning utan nedtrappning
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Bakgrund
Postnatala steroider har visat sig vara en av få behandlingar med signifikant effekt
för att förebygga och behandla bronkopulmonell dysplasi (BPD). Två Cochrane
analyser av tidig (<8 dagar) respektive sen (>7 dagar) insättning av
kortikosteroider visade minskad risk för utveckling av BPD men till priset av
påverkad neurokognitiv utveckling i gruppen som behandlades med dexametason
under första veckan (Doyle, Ehrenkranz et al. 2014, Doyle, Ehrenkranz et al.
2014).
En stor randomiserad kontrollerad studie, PREMILOC, undersökte effekten av
tidigt insatt hydrokortison i låg dos mot bakgrund av kunskapen att extremt
prematura barn har en relativ binjurebarksvikt beroende på en omognad i HPAaxeln (Hypothalamus-Hypofys-Binjure) (Baud and Watterberg 2019). Man fann
en signifikant minskning av BPD och vid 2 års uppföljning en förbättrad
neurokognitiv utveckling hos de mest omogna barnen i behandlingsgruppen.
(Baud, Maury et al. 2016, Baud, Trousson et al. 2019).
En stor RCT av tidigt administrerade inhalationssteroider, inom 24 timmar efter
partus, visade en signifikant minskning av BPD men också ökad mortalitet i
behandlingsgruppen (Bassler, Plavka et al. 2015)
Det finns i nuläget ingen evidens för behandling av etablerad lungsjukdom med
inhalationssteroider. En Cochrane analys av inhalerade steroider efter 7 dagars
ålder visade ingen minskad incidens av BPD men endast en viss minskning av
användandet av systemiska steroider (Onland, Offringa et al. 2017).
PM från Neonatalavdelningen, SUS Lund
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Neonatalföreningens uttalande om inhalationssteroider.
https://neo.barnlakarforeningen.se/wpcontent/uploads/sites/14/2020/01/Inhalationssteroider-tillprematurf%C3%B6dda-barn-Nationella-rekommendationer-190821.nytt_.pdf
Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare
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