
  

  

NNeeoonnaattaall  rreessppiirraattoorryy  
ddiissttrreessss  ssyynnddrroommee  
((NNRRDDSS))  iiss  rreepprreesseenntteedd  
bbyy  aannyy  bbrreeaatthhiinngg  
ddiiffffiiccuullttyy  tthhaatt  ooccccuurrss  
bbeeff oorree  tthhee  2288tthh  ddaayy  ooff  
lliiffee..  

        RReessppiirraattoorryy  DDiissttrreessss  

SSyynnddrroommee  
AAllssoo  ccaalllleedd  aass  hhyyaalliinnee  mmeemmbbrraannee  
ddiisseeaassee,,  
  ooccccuurr  iinn  tthhee  iinnff aannttss  wwiitthh  tthhee  

lloowweesstt  bbiirrtthh  wweeiigghhtt  ((<<22kkgg));;  



  5500%%  ooff  tthhee  iinnff aannttss  bboorrnn  bbeettwweeeenn  
2299  aanndd  3311  wweeeekkss;;  

  tthhee  mmaajjoorr  ccaauussee  iiss  ssuurrff aaccttaanntt  
ddeeffiicciieennccyy..  

  

  

CCoommmmoonn  eettiioollooggiieess  ooff  rreessppiirraattoorryy  

ddiissttrreessss  dduurriinngg  tthhee  nneeoonnaattaall  ppeerriioodd,,    

ddiivviiddeedd  bbyy  ppuullmmoonnaarryy  aanndd  nnoonn--

ppuullmmoonnaarryy  ccaauusseess  

EETTIIOOLLOOGGYY  

  AANNDD  PPAATTHHOOPPHHYYSSIIOOLLOOGGYY  
  SSuurrff aaccttaanntt  ddeeffiicciieennccyy  iiss  tthhee  11sstt  ccaauussee  

ooff  RRDDSS..    
  LLooww  lleevveellss  ooff  ssuurrff aaccttaanntt  ccaauussee  hhiigghh  

ssuurrff aaccee  tteennssiioonn..    
  HHiigghh  ssuurrff aaccee  tteennssiioonn  mmaakkeess  iitt  hhaarrdd  

ttoo  eexxppaanndd  tthhee  aallvveeoollii..  
  TTeennddeennccyy  ooff  aaffffeecctteedd  lluunnggss  ttoo  



bbeeccoommee  aatteelleeccttaassiiss  aatt  eenndd--eexxppiirraattiioonn  
wwhheenn  aallvveeoollaarr  pprreessssuurreess  aarree  ttoooo  llooww  
ttoo  mmaaiinnttaaiinn  aallvveeoollii  iinn  eexxppaannssiioonn..  

  LLeeaaddss  ttoo  ff aaiilluurree  ttoo  aattttaaiinn  aann  
aaddeeqquuaattee  lluunngg  iinnffllaattiioonn  aanndd  
tthheerreeff oorree  rreedduucceedd  ggaasseeoouuss  
eexxcchhaannggee..  

TThhee  ppaatthhooggeenneessiiss    

ooff  RRDDSS  
  

  

  

PPuullmmoonnaarryy  FFuunnccttiioonn  

CChhaannggeess  DDuurriinngg  RRDDSS  
  CChheesstt  XX--rraayy::  

  TTrraannssiieenntt  TTaacchhyyppnneeaa  ooff  

NNeewwbboorrnn    



WWhhaatt  iiss  aa  ssuurrffaaccttaanntt??  
  TThhee  ssuurrffaaccttaanntt  iiss  aa  ssuubbssttaannccee  

pprreesseenntt  iinn  tthhee  lliiqquuiidd  ffrroomm  tthhee  
ssuurrffaaccee  ooff  tthhee  aallvveeoollii  aanndd  iitt  iiss  
9900%%  mmaaddee  ooff  lliippoopprrootteeiinnss  aanndd  
pphhoosspphhoolliippiiddss  wwhhiicchh  hhaavvee  aa  rroollee  
iinn  ddeeccrreeaassiinngg  tteennssiioonn..  

  

  RReedduuccee  tteennssiioonn  aanndd  mmaaiinnttaaiinnss  
aallvveeoollii  rreellaaxxeedd  dduurriinngg  tthhee  
rreessppiirraattoorryy  ccyyccllee  ((aannttii--aatteelleeccttaattiicc  
aaccttiioonn)),,  

  RReedduuccee  tthhee  eeffff oorrtt  ff aann,,  
    IInnccrreeaassee  ppuullmmoonnaarryy  ccoommpplliiaannccee,,  
  AAnnttii--eeddeemmaattoouuss  aaccttiioonn,,  
  AAnnttii--iinnffeeccttiioonn  ddeeffeennssee..  

AANNAATTOOMMIICC  



PPAATTHHOOLLOOGGYY  
  
MMiiccrroossccooppiicc  vviissuuaalliizzeess  aacciiddoopphhiilleess  hhyyaalliinnee  
mmeemmbbrraanneess  tthhaatt  lliinnee  tthhee  aallvveeoollii,,  aallvveeoollaarr  
dduuccttss  aanndd  tteerrmmiinnaall  bbrroonncchhiioolleess,,  aatteelleeccttaattiicc  
aarreeaass  ssttrreettcchheedd  uupp  ttoo  hheemmoorrrrhhaaggee  iinnttrraa--
aallvveeoollaarr  vvaassccuullaarr  ccoonnggeessttiioonn  aanndd  ddiillaatteedd  
llyymmpphhaattiicc  vveesssseellss..  

CClliinniiccaall  MMaanniiffeessttaattiioonnss  
  CClliinniiccaall  mmaanniiffeessttaattiioonnss    aappppeeaarr  wwiitthhiinn    

tthhee  ffiirrsstt  mmiinnuutteess  aafftteerr  bbiirrtthh,,  
  TTaacchhyyppnneeaa  ((>>6600  bbrreeaatthhss//mmiinn)),,  nnaassaall  

ffllaarriinngg,,  ssuubbccoossttaall  aanndd  iinntteerrccoossttaall  
rreettrraaccttiioonnss,,  ccyyaannoossiiss  &&  eexxppiirraattoorryy  
ggrruunnttiinngg,,  

CCllaassssiicc  SSiiggnnss  ooff  RReessppiirraattoorryy  DDiissttrreessss  

SSyynnddrroommee  
  

HHMMDD  ––  LLuunnggss  



AAuussccuullttaattiioonn  
  AAbbsseenntt  oorr  ddiimmiinniisshheedd  

bbrreeaatthh  ssoouunnddss  

  

  BBiillaatteerraall  ccrraacckklleess  hheeaarrdd  
  

SSiillvveerrmmaann  SSccoorree  

        IInniittiiaall  SSttuuddiieess  ffoorr  tthhee  IInnffaanntt  

wwiitthh  RReessppiirraattoorryy  DDiisseeaassee    

                                      dduurriinngg  tthhee  NNeeoonnaattaall  

PPeerriioodd    

MMHHDD  --  DDiiaaggnnoossttiicc  
TThhee  hhiissttoorryy  ooff  rriisskk  ff aaccttoorrss  

  
CClliinniiccaall  eexxaammiinnaattiioonn  

  
LLaabboorraattoorryy  eexxaammss  



  
RRaaddiioollooggiiccaall  eexxaammiinnaattiioonn  

  
EEvvoolluuttiioonn  

HHMMDD  ––  PPrreevveennttiioonn    
IInnttrraattrraacchheeaall  iinnssttiillllaattiioonn  ooff  aa  
ssuurrff aaccttaanntt  ((CCuurroossuurrff,,  
SSuurrvvaannttaa))  sshhoouulldd  bbee  mmaaddee  
iimmmmeeddiiaatteellyy  aafftteerr  bbiirrtthh  ttoo  
pprreemmaattuurree  iinnff aannttss  aatt  hhiigghh  
rriisskk  ooff  ddeevveellooppiinngg  RRDDSS..  

HHMMDD  ––  TTrreeaattmmeenntt    
EEttiioollooggiicc  

                EEttiioollooggiicc  --  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  
eexxooggeennoouuss  ssuurrff aaccttaanntt  nnaattuurraall  oorr  
ssyynntthheettiicc..    
    IItt  ccaann  bbee  uusseedd  ff oorr  pprroopphhyyllaaccttiicc  ppuurrppoossee  
iinn  tthhee  ddeelliivveerryy  rroooomm;;    aafftteerr  1122hh  iitt  ccaann  bbee  



rreeppeeaatteedd..  

                        HHMMDD  --  

CCoommpplliiccaattiioonnss  
  PPRREECCOOCCIIOOUUSS  

  IInnffeeccttiioonnss  
  IInnttaavveennttrriiccuullaarr  hheemmoorrrrhhaaggee  
  DDuuccttuuss  aarrtteerriioossuuss  
  PPnneeuummootthhoorraaxx  

HHMMDD  ––  eevvoolluuttiioonn  aanndd  

pprrooggnnoossttiicc  
  
DDeessppiittee  tthhee  pprreevveennttiivvee  mmeeaassuurreess  aanndd  
ttrreeaattmmeenntt  --  mmoorrttaalliittyy  rreemmaaiinnss  aatt  aa  
hhiigghh  lleevveell  ooff  1100--8800%%..  
  


