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Icterul neonatal cauzat de o severå hiperbiliru-
binemie, cu poten¡ial de producere de leziuni cere-
brale, råmâne, în continuare, o problemå pentru pe-
diatrul practician. Mul¡i practicieni au avut norocul
så nu fie martori la efectele adverse, consecin¡å a
unei hiperbilirubinemii excesive ¿i nu au avut ocazia
da a trata, în practica lor, un nou-nåscut cu icter
nuclear. Corela¡iile pe termen lung ale hiperbiliru-
binemiei cu consecin¡e neruologice fruste este ne-
cunoscutå ¿i limitatå la un numår mic de studii
prospective (Buthani V.K. ¿i colab., 2004). O în¡ele-
gere predominantå este cå icterul neonatal este, cel
mai frecvent, benign, iar apari¡ia icterului neonatal
este neobi¿nuit de rarå. O aparentå absen¡å a evi-
den¡ei cå bilirubina ar putea determina leziuni cere-
brale la nou-nåscu¡ii sånåto¿i, în multipe situa¡ii, a
condus la o absen¡å a datelor reale în ceea ce pri-
ve¿te neorotoxicitatea bilirubinei. Aceastå atitudine
este una dintre cauzele importante a recentelor re-

emergen¡e, ale icterului nuclear (Brown AK ¿i
colab, 1996; Johnson L ¿i colab, 2002).

Ace¿ti nou-nåscu¡i sånåto¿i care dezvoltå icter
nuclear ¿i o cre¿tere a cuno¿tin¡elor în domeniu,
privind icterul nuclear, constituie un „tip de iceberg“
al BIND (disfunc¡ie neurologicå induså de biliru-
binå), care a modificat percep¡ia noastrå; în prezent
realizåm cå experien¡a în ceea ce prive¿te cazurile
de benignitate ale icterului neonatal este chiar „peri-
culoaså“ pentru o serie de speciali¿ti pediatri în USA
(Buthani V.K. ¿i colab., 2004).

Raportårile recente ¿i evaluarea corectå a datelor
au demonstrat cå evaluarea vizualå a icterului ca
un indicator al hiperbilirubinemiei, poate fi la ori-
ginea unui posibil icter nuclear (Buthani VK ¿i
colab, 2004). Strategiile screening bazate pe studiul
bilirubinei serice totale, a bilirubinei transcutanate
¿i a scorului clinic al factorilor de risc au fost su-
gerate ca necesare pentru identificarea grupelor de
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risc ale nou-nåscu¡ilor care trebuie monitoriza¡i
adecvat (Bhutani V.K. ¿i colab., 1999; Bhutani V.K.
¿i colab., 2000; AAP 2001; Stevenson D.K. ¿i colab.,
2001; Martinez J.C. ¿i colab., 1999). În plus, se indicå
ajustarea recomandårilor pentru interven¡iile cu foto-
terapie sau exanguinotrasfuzie, în scopul scåderii
bilirubinemiei serice totale (la nou-nåscutul sub 38
de såptåmâni, vârstå gesta¡ionalå; la cei cu vârste
postnatale mici (mai pu¡in de 72 de ore) ¿i la cei care
prezintå hipoalbuminemie sau prezintå comorbiditå¡i
(Johnson L., 1991); Brown A.K. ¿i colab., 1999).

Modificårile practice structurale, care vor facilita
o abordare bazatå pe un sistem screening, includ: ma-
nagementul scåderii bilirubinemiei serice totale;
urmårirea evolu¡iei sub tratament a bilirubinemiei ¿i
suportul alimentar (lactat ¿i nutri¡ional). Introducerea
acestor obiective constituie un progres în mana-
gementul hiperbilirubinemiei neonatale ¿i previne
icterul nuclear (Bhutani V.K. ¿i colab., 2003).

1. HIPERBILIRUBINEMIA NEONATALÅ

Peste 60% dintre 3,5 milioane de nou-nåscu¡i
sånåto¿i, interna¡i în „nurseriile“ pentru nou-
nåscu¡i sånåto¿i în USA, prezintå icter ¿i sunt diag-
nostica¡i cu hiperbilirubinemie în cursul primei
såptåmâni dupå na¿tere. Aproximativ 25% dintre
ace¿ti nou-nåscu¡i sånåto¿i au niveluri ale BST
(bilirubinei serice totale) peste percentila 75 sau au
vârstå postnatalå de ore, fiind califica¡i ca având
„risc crescut“ pentru dezvoltarea BST peste
percentila 95 (hiperbilirubinemie severå).

În acest moment, cei mai mul¡i nou-nåscu¡i de
vârstå aproape de 96 de ore de via¡å, au fost deja
transfera¡i din sec¡ia de neonatologie din spital ¿i
sunt în îngrijirea pårin¡ilor la domiciliu. În vasta
majoritate a cazurilor, evolu¡ia este beningå; totu¿i
icterul neonatal sever (peste precentila 95) poate
progresa în unele cazuri la niveluri periculoase
(peste percentila 99,99). Aceste excesive concen-

tra¡ii ale bilirubinemiei, înso¡ite de icter intens,
fåcând înså abstrac¡ie de faptul cå survin la nou-
nåscu¡i sånåto¿i sunt „la risc“ pentru leziuni cere-
brale induse de hiperbilirubinemie (icter nuclear)
în primele 2 såptåmâni de via¡å. Determinåri largi,
prospective, studiate prin US (ultrasonografie) la
popula¡ii multina¡ionale, au eviden¡iat cå hiperbili-
rubinemia severå apare la 8,1%-9% dintre nou-nås-
cu¡ii aproape de termen, sånåto¿i, cu valori specifice
orare ale bilirubinemiei peste percentila 95 (zonå
de risc crescut), în cursul primelor 7 zile postnatale.

Cunoa¿terea inciden¡ei hiperbilirubinemiei progresiv
severe spre hiperbilirubinemie excesivå au fost realizate
în cadrul unor studii prezentate în tabelul 1.

2. NOMOGRAMA HOUR SPECIFIC BILIRUBIN

Nomograma bilirubinei specifice pentru o orå
procurå o mai adecvatå în¡elegere a magnitudinii
hiperbilirubinemiei în contextual vârstei postanatale
în ore ¿i a nivelurilor precentilelor ca definite pentru
sugarii sånåto¿i. Aceastå nomogramå nu este spe-
cific indicatå pentru utilizarea sa la nou-nåscutul
prematur sau la nou-nåscu¡ii cu comorbiditå¡i, care
necesitå îngrijiri neonatale intense. Acei nou-nåscu¡i
care nu sunt considera¡i sånåto¿i sunt la risc crescut
pentru dezvoltarea toxicitå¡ii bilirubinei ¿i dezvoltå-
rii icterului nuclear la niveluri coborâte de bilirubinå.
La nou-nåscu¡ii la termen, nomograma poate fi utilå
pentru identificarea acelora care au hiperbiliru-
binemie precoce (cei din zona de risc sau cu o
rapidå ratå de risc) ¿i care necesitå evaluarea în con-
tinuare, pentru determinarea cauzei hiperbilirubi-
nemiei prezentate.

Odatå cunoscut cå un nou-nåscut prezintå o
incompatibilitate ABO sau deficien¡å de G6PD
(glucozå 6-fosfat-dehidrogenazå), nomograma
poate så nu mai fie utilizatå pentru predic¡ia cu
acurate¡e a riscului pentru o hiperbilirubinemie ulte-
rioarå. Cu toate acestea, nomograma serve¿te ca

*Dupå referin¡ele:
ñ Bhutani V.K. ¿i colab., 1999
ñ Stevenson D.K. ¿i colab., 2001
ñ Martinez J.C. ¿i colab., 1999
– Newman T.B. ¿i colab., 1993
ñ Newman T.B. ¿i colab., 2000

Tabelul 1
Inciden¡a hiperbilirubinemiei severe la nou-nåscu¡ii la termen ¿i
aproape de termen*
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un ghid clasic util pentru atitudinea terapeuticå, de-
oarece, prin consens general ¿i prin ghidurile Aca-
demiei Americane de Pediatrie (AMA, 1999), mo-
delele de severitate în mg/dl la percentila 95 ¿i la
percentila 99 în popula¡ia amestecatå, studiatå, ar
putea defini pragul de considera¡ie ¿i recomandare
a necesitå¡ii de interven¡ie terapeuticå.

3. MANIFESTÅRI CLINICE ALE
HIPERBILIRUBINEMIEI NEONATALE

O serie de observa¡ii ale manifestårilor clinice
ale icterului ¿i hiperbilirubinemiei indicå douå me-
tode de tratament în perspectivå, indiferent de
etiologia specificå a hiperbilirubinemiei. Hiper-
bilirubinemia severå cu debut precoce este, în
general, asociatå cu cre¿terea produc¡iei de biliru-
binå, în timp ce hiperbilirubinemia cu debut tardiv
este asociatå, probabil, cu eliminarea întârziatå a
bilirubinei care poate sau nu så se complice cu
cre¿terea produc¡iei de bilirubinå.

Ambele sunt descrise în contextul observa¡iilor
lui Bhutani V.K. ¿i colab. (2003).

Hiperbilirubinemia cu debut precoce
Dupå Buthani V.K. ¿i colab. (2004), valorile

bilirubinei serice totale (BST – total serum bilirubin)
peste percentila 75, anterioarå vârstei de 72 de ore,
reprezintå o particularå stare clinicå de risc crescut,
caracterizatå prin evenimente adverse poten¡iale.
Nou-nåscu¡ii se manifestå printr-o cre¿tere acutå ¿i
rapidå a valorilor BST, atingând uneori niveluri su-
perioare percentilei 95, în cursul primelor 12 ore
dupå na¿tere. Identificarea acestor nou-nåscu¡i este
constant recunoscutå de asistenta din sec¡ia de nou-
nåscu¡i datoritå prezen¡ei icterului la nou-nåscu¡ii
respectivi. Intervalul între recunoa¿terea prezen¡ei
icterului ¿i ini¡ierea fototerapiei intensive este
dependent de o serie de teste de evaluare a BST ¿i
de decizia medicului neonatolog. Efectuarea TcB
(transcutaneous bilirubin) permite reducerea acestui
interval; acest interval este apreciabil scurtat de la un
interval mediu, de aproximativ 3 ore, la o evaluare
mai rapidå, determinatå de måsurarea raportului TcB/
BST legat de recunoa¿terea vizualå a icterului.

Mul¡i dintre ace¿ti nou-nåscu¡i prezintå o he-
molizå evidentå din cauza unei incompatibilitå¡i
ABO. Aproximativ 55% dintre nou-nåscu¡ii cu
hiperbilirubinemie severå, care aveau incompati-
bilitate ABO, necesitå fototerapie intensivå (Bhutani
¿i colab. 2004). Din totalul de 16 exanguinotrasfuzii
efectuate, 11 (68,8%) erau efectuate la nou-nåscu¡ii
cu hiperbilirubinemie cu debut precoce, ca urmare

a incompatibilitå¡ii ABO [(1:553 nou-nåscu¡i aveau
incompatibilitate ABO (Bhutani V.K. ¿i colab.,
2004)].

Hiperbilirubinemia cu debut tardiv
Valorile TSB peste percentila 95, care depå¿esc

vârsta de 72 de ore, pot fi considerate ca teste
screening universale de cuantificare a bilirubinemiei
(Buthani V.K. ¿i Johnson L.H., 2003). Nou-nåscu¡ii
care au valori TSB sub percentila 40 sunt în conti-
nuare urmåri¡i ¿i icterul trebuie monitorizat. Re-
petate determinåri ale valorilor TSB nu apar ca
necesare la to¡i nou-nåscu¡ii. Aplicarea acestor må-
suri este asociatå cu un semnificativ declin la rein-
ternarea în spital pentru fototerapie intensivå. În
general se considerå cå determinarea înainte de
externare a valorilor TSB în dinamicå, peste per-
centila 75 este necesarå ¿i reprezintå 30% din
popula¡ia de nou-nåscu¡i sånåto¿i. Cei care au valori
ale TSB peste percentila 95 vor fi urmåri¡i prin
determinåri repetate ale TSB, bazate pe necesitatea
unor interven¡ii medicale.

Hiperbilirubinemia cu debut tardiv, în special la
nou-nåscu¡i alimenta¡i la sân, este posibil så fie
complicatå de deficien¡a de G6PD ¿i este våzutå la
nou-nåscu¡ii care prezintå factori de risc familial
sau etnici (gemeni care au icter, descenden¡i din
Asia de Est sau din aria mediteraneanå, sindrom
Gilbert – colemie familialå – ¿i polimorfism genetic
(încå nerecunoscut al genei glucuronil-transferazei),
ca ¿i la nou-nåscu¡ii care prezintå o cre¿tere
enterohepaticå a bilirubinei, secundar alimenta¡iei
la sân, fårå sfaturi adecvate asupra lacta¡iei.

Etiologia hiperbilirubinemiei severe råmâne
insesizabilå, discutabilå, în¿elåtoare, la un numår
semnificativ de cazuri ¿i trebuie så fie consideratå
ca idiopaticå pânå la efectuarea unor viitoare inves-
tiga¡ii.

Studii recente au raportat cå inciden¡a deficien¡ei
de G6PD la popula¡ia de nou-nåscu¡i sånåto¿i,
elibera¡i din spital în Pensylvania era de aproximativ
1,7% ¿i poate fi o reflectare a popula¡iei variate din
punct de vedere etnic (Kaplan M. ¿i colab., 2000).

Din nefericire, în USA, rezultatele screening-ului
testårii G6PD nu sunt disponibile la externarea nou-
nåscu¡ilor (Buthani V.K., 2004). Aceasta ¿i al¡i
factori de risc pot fi depista¡i prin detaliile ob¡inute
din istoricul familial.

Encefalopatia bilirubinemicå acutå
Semnele clasice de encefapoatie bilirubinemicå

acutå (ABE = acute bilirubin encephalopathy) la
sugari nåscu¡i la termen includ: hipertonia, în special
a mu¿chilor extensori, cu retrocolis ¿i opistotonus,
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în asociere cu variate grade de toropealå, inape-
en¡å, hipotonie ¿i tonus alternant (van Pragh R.,
1961; Volpe J.J. ¿i colab., 2001). Aceste semne pot
fi descrise la sugarul nåscut la termen cu status
mental normal, tonus muscular crescut ¿i agita¡ie.
O documentare cu acurate¡e a progresiei
encefalopatiei acute bilirubinemice (ABE) a facilitat
efectuarea unei scheme a gradului de severitate a
acestor entitå¡i descrise de Volpe (2001). Aceastå
schemå a fost utilizatå ca un instrument clinic într-
un studiu retrospectiv ¿i poate fi utilå clinicianului
pentru în¡elegerea progresiei BIND (bilirubin
induced neurologic disfunction) (Johnosn L. ¿i
colab. 2002).

Cre¿terea scorului este un indicator al agravårii
BIND ¿i poate avea valoare prognosticå.

Din punct de vedere clinic, icterul nuclear re-
cunoa¿te dupå van Praagh, 4 stadii succesive:
1. primele semne, u¿or confundate cu cele ale altor

boli, apar, de obicei, din ziua a 2-a pânå în ziua
a 6-a ¿i constau în: hipotonie, hiporeactivitate,
reflex slab de supt. Moartea poate surveni încå
din acest prim stadiu, care corespunde disfunc¡iei
neurologice induse de hiperbilirubinemie –
(BIND = bilirubin induced neurologic
dysfunction – Buthani V.K., Johnson L.H., Keren
R., 2004)

2. spasticitate, opistotonus ¿i, facultativ, febrå;
3. dupå prima såptåmânå de via¡å, spasticitatea

cedeazå progresiv, uneori complet, realizând
falsa impresie cå icterul nuclear nu s-a produs;

4. ultima fazå debuteazå dincolo de vârsta de nou-
nåscut ¿i constå în sechele neurologice, traduse
prin spasticitate, atetozå, surditate, întârziere în
dezvoltarea intelectualå.
Semnele precoce de ABE (acute bilirubin en-

cephalopathy) sunt fruste ¿i nespecifice ¿i pot fi
omise. Este necesar så fie solicitate prin întrebåri
directe fåcute pårin¡ilor ¿i prin o observa¡ie clinicå
minu¡ioaså.

În cursul fazei precoce de BIND, o interven¡ie
promptå ¿i eficientå poate preveni sechelele cronice
ale icterului nuclear. Anomaliile BIND cu progresia
la scoruri între 4 ¿i 6 sunt frecvent reversibile. Aceste
semne includ hipertonie precoce ¿i retrocolis, care
cresc ca severitate ¿i sunt associate, de obicei, cu
un ¡ipåt ascu¡it, o iritabilitate inexplicabilå care
alterneazå cu o cre¿tere a letargiei. Semnele
avansate constau în refuzul alimenta¡iei, încetarea
mi¿cårilor de „bicicletå“, iritabilitate neconsolabilå
¿i ¡ipete, convulsii (posibile), febrå ¿i comå. Acestea
sunt manifestårile tardive ¿i predictori (prezicåtori)
de råu augur ale unei probabile sechele severe de
icter nuclear, chiar în condi¡iile unui tratament
intensiv. Extinderea leziunilor cerebrale este

diminuatå probabil printr-o „reducere“ rapidå a con-
centra¡iei crescute a bilirubinemiei (printr-o combi-
na¡ie între fototerapia intensivå ¿i exsanguinotrans-
fuzia). Leziunile SNC din icterul nuclear (fig. 1)
sunt consecin¡e ale unor interac¡iuni complexe de
factori patogenici (tabelul 2).

Rata de progresie a semnelor clinice depinde de:
– rata crescutå a bilirubinei;
– durata hiperbilirubinemiei;
– suficienta „legare“ a bilirubinei la rezervele de

albuminå;
– nivelul bilirubinei „nelegatå“ de albuminå;
– susceptibilitatea „gazdei“;
– prezen¡a comorbiditå¡ilor (tabelul 2).

Figura 1
Icter nuclear consecutiv hiperbilirubinemiei
neconjugate neonatale prin hemolizå în
deficitul de
G6PD. MRJ cerebralå. T2-ponderat: semnal
hiperintens în globus pallidus bilateral
(såge¡ile).

Decesul prin icter nuclear acut este datorat
insuficien¡ei respiratorii ¿i comei progresive sau
convulsiilor intractabile.

4. „MANAGEMENTUL“ CLINIC AL
HIPERBILIRUBINEMIEI NEONATALE

Scopul primar pentru tratamentul efectiv ¿i efi-
cient al hiperbilirubinemiei neonatale este preve-
nirea encefalopatiei bilirubinice acute. Din stra-
tegiile clinice preventive pot fi utile implementarea
fie a ghidului Academiei Americane de Pediatrie,
fie a schemei puså în valoare de o abordare bazatå
pe un sistem de screening. Nu existå studii com-
parative ale celor douå abordåri; ambele sunt
probabil eficiente (Bhutani V.K. ¿i colab. 2004).
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Abordarea clinicå – propuså de Academia
Americanå de Pediatrie (AAP)

Newman ¿i colab. (2000) au studiat riscul tradi-
¡ional al hiperbilirubinemiei neonatale cauzatå de
8 factori individuali:
– debutul precoce al icterului;
– prezen¡a, în familie, a unui nou-nåscut (anterior

celui recent) care are un istoric de icter;
– alimenta¡ia la sân exclusivå;
– echimoze la traumatisme minore;
– un „background est-asiatic“;
– cefalhematomul;
– vârsta mamei;
– o gesta¡ie precoce.

Ace¿ti factori sunt socoti¡i ca aproximativ egali în
ceea ce prive¿te rolul lor în predic¡ia dezvoltårii biliru-
binemiei serice de 25 mg/dl, concentra¡ie la care
fototerapia intensivå ¿i o eventualå exanguinotransfuzie,
într-o sec¡ie de terapie intensivå, sunt necesare. Într-o
recentå analizå preliminarå, Keren (citat de: Buthani
¿i colab. 1999) a identificat trei factori majori de risc:
vârsta gesta¡ionalå crescutå, na¿terea prin vacuum sau
aplicarea de forceps, alimenta¡ia exclusivå la sân.
Rolul factorilor de risc trebuie totu¿i validat.

Abordarea printr-un sistem bazat pe screening
Elementele fundamentale ale sistemului bazat pe

screening includ monitorizarea nou-nåscutului cu
icter, prin urmårirea concentra¡iei serice a biliru-
binemiei, care are ca obiectiv evaluarea semnelor
ce indicå prezen¡a encefalopatiei acute biliru-
binemice ¿i scåderea nivelului crescut al TSB (> per-

centile 95) prin fototerapie ¿i, la nevoie, exsan-
guinotransfuzie. Aceastå abordare corecteazå, de
asemenea, cauzele care au fost asociate cu morbi-
ditatea ¿i mortalitatea asociate cu re-emergen¡a
icterului nuclear (Johnson L., Buthani V.K., 2002;
Ip. S. ¿i colab. 2003; 2004).

5. GHID PENTRU MANAGEMENTUL
HIPERBILIRUBINEMIEI

Managementul predischarge (terapia înainte
de exernarea din spital)

Un sistem în scopul terapiei icterului la nou-
nåscutul la termen sau aproape de termen se adre-
seazå educa¡iei pårin¡ilor, recunoa¿terii clinice a
icterului ¿i evaluårii hiperbilirubinemiei prin stra-
tegii multidisciplinare (tabelul 3).

Recunoa¿terea semnifica¡iei clinice a icterului
în cursul primelor 24 de ore dupå na¿tere:
– Recunoa¿terea în limitele vizuale a icterului;
– Recunoa¿terea ¿i documentarea ciclicå a icterului

¿i documentarea severitå¡ii hiberbilirubinemiei
prin determinarea TSB (bilirubinei serice totale)
anterior externårii din spital;

– Asigurarea dupå ie¿irea din spital a „urmåririi“
bazatå pe severitatea eventualå a hiperbiliru-
binemiei din perioada spitalizårii copilului.

– Råspunderea pårin¡ilor în ceea ce prive¿te icterul
neonatal, alimenta¡ia inadecvatå (insuficientå),

Tabelul 2
Factori care cresc riscul de icter nuclear (dupå Brown, modificat)
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dificultå¡ile de alåptare ¿i modificårile în compor-
tamentul ¿i activitatea nou-nåscutului.

– Luarea de måsuri în continuare în ceea ce pri-
ve¿te alimenta¡ia la sân a nou-nåscutului pentru
asigurarea adecvatå a aportului alimentar.

– Recunoa¿terea impactului rasei, etnicitå¡ii ¿i
istoricului familial asupra severitå¡ii icterului
nou-nåscutului.

– Diagnosticarea cauzei hiperbiliruminemiei severe;
– Instituirea de interven¡ii strategice pentru pre-

venirea hiperbilirubinemiei severe, în condi¡iile
cre¿terii mai rapide a TSB (bilirubinei serice
totale) decât a celei a¿teptate/expectate.

– Considerarea nivelului albuminei serice la nou-
nåscutul care prezintå nivelul TSB superioarå
percentilei 95, pentru aprecierea susceptibilitå¡ii
la neurotoxicitate.

– Tratarea agresivå a cre¿terii hiperbiliruinemiei
severe prin fototerapie ¿i exsanguintransfuzie
intensivå.

– Educarea pårin¡ilor ¿i a furnizorilor îngrijirilor
de sånåtate privitor la riscurile poten¡iale ale
icterului în cursul perioadei neonatale.

Utilizarea unei nomograme a bilirubinei spe-
cifice orare (hour specific bilirubin nomogram)
pentru ghidarea evolu¡iei/urmåririi nou-nåscutului
icteric

Principalul scop al nomogramei bilirubinei (ta-
belul 4) este de a furniza o metodå simplå ¿i preciså

pentru cuantificarea riscului la care un nou-nåscut
va dezvolta hiperbilirubinemie care necesitå un tra-
tament adecvat dupå externarea din sec¡ia de nou-
nåscu¡i (tabelul 4).

Nu existå, în mod curent, recomandåri pentru
managementul nou-nåscu¡ilor care au o pro-
babilitate specificå de a dezvolta hiperbilirubinemie
dupå externarea din sec¡ia de nou-nåscu¡i. Opiniile
variazå pe baza experien¡ei „furnizorilor“ de îngrijire
neonatalå, a experien¡ei practice ¿i a preferin¡elor
pårin¡ilor. Bhutani V.K. ¿i colab. (2004) recomandå
la nou-nåscu¡ii din zona joaså de risc, în special la
cei externa¡i din sec¡ia de nou-nåscu¡i anterior de
72 de ore de via¡å ¿i celor alimenta¡i la sân, så fie
umåri¡i de un care provider (furnizor de îngrijiri
neonatale) la cabinet sau acaså, în zilele a 4-a ¿i a
5-a de via¡å pentru evaluarea statusuului lor
nutri¡ional (hidratare, scåderea în greutate, alimen-
ta¡ia la sân) ¿i a observa¡iei clare a evolu¡iei icterului.
În raport cu probabilitatea de dezvoltare a hiper-
bilirubinemiei, nou-nåscu¡ii care prezintå niveluri
ale TSB înainte de externare din sec¡ia de nou-
nåscu¡ii în zona de risc intermediarå joaså (scå-
zutå), pot fi urmåri¡i, în mod similar ca nou-nåscu¡ii
cu risc scåzut.

Medicul care are acces la efectuarea bilirubinei
transcutanate poate lua în considerare evaluarea
acestui test la ace¿ti nou-nåscu¡i, în cursul urmåririi
lor clinice.

Tabelul 3
Managementul terapiei icterului (dispari¡ia sa) la nou-nåscutul la termen ¿i la nou-nåscutul aproape de termen
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La nou-nåscu¡ii care au TSB crescutå înainte de
externare, medicul are la îndemânå un cuplu de
op¡iuni.

Cea mai simplå op¡iune este repetarea TSB la
24 de ore interval. Alternativ, dacå nou-nåscutul
nu prezintå o scådere a TSB în urmåtoarele câteva
ore, se va repeta acest test care poate fi efectuat în
decursul a 4-8 ore; rata de cre¿tere a bilirubinemiei
poate fi folositå, de asemenea, pentru recomandarea
în evolu¡ia ulterioarå. Nou-nåscu¡ii care au o ratå
de risc mai mare de 0,20 mg/dl/orå, în special dacå
aceasta „traverseazå“ linia percentilei 95, trebuie
så fie trata¡i ca având risc crescut. Sugarii care au
ratå de risc sub 0,20 mg/dl/orå, în special dacå TSB
specific de orå are un trending descendent, sub per-
centila 75, pot fi trata¡i ca sugarii cu risc intermediar
scåzut. Sugarilor care au un nivel al TSB, înainte
de externare, în zona de risc crescut trebuie så li se
dea o pauzå, necesarå pentru explorarea cauzei
hiperbilirubinemiei relative (exemplu: probleme de
alimenta¡ie, incompatbilitate ABO, deficien¡å de
G6PD, cefalhematom sau o contuzie).

În plus fa¡å de op¡iunile citate pentru sugarii cu
risc intermediar crescut, terapeutul va utiliza o serie

de strategii pentru combaterea hiperbilirubinemiei
(tabelul 5).

Managementul în continuare postexternårii
O continuare a îngrijirilor nou-nåscutului (fårå

sec¡iuni chirurgicale) provoacå o serie de servicii
(a se vedea tabelele 3 ¿i 4).

Urmårirea (follow-up) pacientului de cåtre me-
dicul de familie

To¡i nou-nåscu¡ii externa¡i din spital cu hiper-
bilirubinemie severå vor fi urmåri¡i, dupå caz, de un
medic sau de o sorå medicalå. Urmårirea pacientului
la domiciliu include observarea cu grijå a evolu¡iei
icterului ¿i confirmarea acestuia prin determinårile
TcB, TSB. Staff-ul de „urmårire“ ¿i personalul de
îngrijire vor fi alerta¡i de acei nou-nåscu¡i cu high-
risk, cu cre¿tere a bilirubinei ¿i monitoriza¡i cu aten¡ie.

Evaluarea telefonicå a nou-nåscutului icteric
la domiciliu

O serie de întrebåri trebuie solicitate pårin¡ilor
copilului, externat la domiciliu, cu hiberbilirubi-

Tabelul 5
Strategii sugerate de hiperbilirubimeia severå

*Bazat pe nomograma bilirubinei specificå orarå (hour specific)

Tabelul 4
Nivelul TSB/mg/dl la externarea nou-nåscutului ¿i urmårirea în dinamicå bazatå pe nivelul TSB
în cursul internårii în sec¡ia de nou-nåscu¡i*
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nemie: Apetitul este diminuat? Este nou-nåscutul
prezent? Prezintå o somnolen¡å excesivå? Modul de
alimentare este deteriorat? Cum sunt scaunele
(culoare, frecven¡å, cantitate)? Care este culoarea,
frecven¡a ¿i cantitatea de urinå eliminatå? Are co-
pilul capul înclinat pe spate? Are semn de arcuire a
corpului? Are tipul de ¡ipåt modificat (strident)?

Interven¡ii rapide în emergency room
Nou-nåscu¡ii cu icter sever ¿i simptomatici sunt

frecvent interna¡i în sec¡iile de terapie intensivå.
Personalul medical ¿i de îngrijire trebuie så fie fa-
miliarizat cu o abordare intensivå crash-cart pentru
managementul encefaopatiei bilirubinemice acute.
Fototerapia trebuie så fie instituitå u¿or ¿i rapid ¿i
periodic inspectatå ¿i men¡inutå în condi¡iile unei
excelente func¡ionåri (tabelul 6).

Dacå fototerapia nu este disponibilå, nou-nåscutul
va fi transferat într-o unitate de terapie intensivå dintre
o clinicå de neonatologie; transportul nu trebuie så
depå¿eascå o jumåtate de orå; dacå transportul nu este
disponibil în timp rapid, se vor lua în considerare
aranjamentele de transport la fototerapie în condi¡ii
rapide. Transportul trebuie planificat pe calea unei
comunicåri urgente cu ¿eful sec¡iei de neonatologie,
astfel ca ini¡ierea acestei terapii så se facå ¿i så se
continue în cursul intervalului de transport.

Abordarea intensivå ¿i preventivå
Strategiile de reducere rapidå a hiperbilirubine-

miei trebuie så îndeplineascå realizarea unor teste
ca:
– Evaluarea semnelor clinice de encefalopatie bili-

rubinicå acutå (a se vedea tabelul 1) sau a unei
anomalii ABR (automated auditorz brainstorm
response);

– În prezen¡a unor semne specifice de ABE (ence-
falopatie bilirubinicå acutå) se indicå o exsan-
guinotrasfuzie în condi¡iile unei TSB crescute;

– Ob¡inerea imediatå a determinårii bilirubinei
transcutanate (dacå este posibil), a bilirubinei
totale, serum albuminei, electroli¡ilor, calciului

¿i cross-match pentru 170 ml/kg de sânge
(pentru dublu volum de exsanguonotrasfuzie);

– Admiterea directå în sec¡ia de îngrijiri intensive
¿i stratul/ini¡ierea fototerapiei;

– Pregåtirea pentru exsanguinotrasfuzie prin eva-
luarea accesului vascular prin „canularea“ unui
vas fie central (dacå vasele ombilicale sunt
accesibile), fie periferic (arterial sau venos);

– Evaluarea hidratårii ¿i luarea în discu¡ie a unei
alimenta¡ii enterale pentru reducerea circula¡iei
entero-hepatice ¿i cre¿terea clearance-ului biliru-
binei intestinale;

– Alte måsuri preventive ¿i terapeutice în scopul
reducerii „concentra¡iei“ bilirubinei serice (fig. 2)
pot fi ini¡iate pe baza necesitå¡ilor clinice.

Suportul lactat ¿i managementul nutri¡ional
Programul de nutri¡ie lactatå din Pensylvania

Hospital este organizat ¿i supervizat prin consilieri
care au dezvoltat în paralel un program institu¡ional
în scopul promovårii, suportului ¿i procurårii de
servici follow-up în vederea optimizårii cu succes a
nutri¡iei lactate. Ca o componentå a acestui program,
restructurat în 1996, to¡i sugarii alimenta¡i la sân
sunt evalua¡i, curând dupå na¿tere ¿i în cursul
spitalizårii, cu scorul LATCH (lactation attachment)
ca instrument obiectiv pentru consiliere la patul
pacientului (în special în cazul mamelor care au
nåscut prin opera¡ie cezarianå sau al celor asistate
vaginal la expulzie sau al celor cu dificultå¡i de
alåptare) ¿i promovare de material pentru pomparea
laptelui matern (maternal brest pumping).

Mamele nou-nåscu¡ilor care au pierdere în gre-
utate de peste 8% primesc, individualizate, instruc-
¡iuni de suplimentare a alimenta¡iei nou-nåscutului
cu lapte martern muls (sau, dacå este necesar, cu
un înlocuitor de lapte matern) ¿i sunt sfåtuite cu
privire la modelul de urinat ¿i de defecare. Aproape
68-70% dintre nou-nåscu¡i încearcå så se alimenteze
la sân, personalul medical din spital sfåtuind
mamele cum så facå alåptarea.

Tabelul 6
Modalitå¡i de fototerapie

* Poate fi complementar cu white halogen lights, pentru a acoperi o largå suprafa¡å (evitarea acoperirii/umbririi
cu lumini multiple).
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6. MANAGEMENTUL ENCEFALOPATIEI
HIPERBILIRUBINEMICE ACUTE

Scopul primar pentru managementul efectiv ¿i
eficient al hiperbilirubinemiei noenatale este pre-
venirea encefalopatiei hiperbilirubinemice acute
(ABE-acute bilirubin encephalopathy). Odatå ce
sunt recunoscute semnele specifice ale ABE, scopul
terapiei este o promptå, rapidå ¿i sigurå reducere a
concentra¡iei bilirbinei serice. Strategiile de înde-
plinire a acestui scop sunt detaliate în APP Practice
Parameters (Pediatrics, 1994, 94, 558-565). Abor-
darea crash-cart din ABE se bazeazå pe o serie de
considera¡ii.

1. Numai exsanguinotrasfuzia constituie mijlocul cel
mai rapid ¿i eficace prin care se eliminå bilirubina
¿i hemoglobina enemtabolizatå din sânge,  mi-
nimalizându-se astfel leziunile cerebrale;

2. Riscul efectuårii unei exsanguinotransfuzii (în
experimente) trebuie cântårit între poten¡ialul
risc de ABE înså¿i (a se vedea tabelul 7 privind
inciden¡a evenimentelor adverse/severe datoritå
unei exsanguinotrasfuzii);

3. Sugarii care prezintå ABE trebuie trata¡i cu foto-
terapie (iradiere confirmatå de > 30 microWatts/
cm/nm) pe întreaga suprafa¡å a corpului, în sco-
pul reducerii concentra¡iei de bilirubunå > 0,5
mg/dl/orå, în timp ce se fac pregåtiri pentru in-
stituirea de urgen¡å a unei exsanguinotrasfuzii;

Figura 2

Tabelul 7
Evenimentele adverse severe atribuite exsanguinotransfuziei la nou-nåscu¡ii la termen ¿i aproape de

termen, cu hiperbilirubinemie

Datele sunt bazate pe experien¡a Pannsylvania Hospital (1990-1998)
în cazul nou-nåscutului cu hidrops nonimun
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4. Exsanguinotrasfuzia este efectuatå printr-o pro-
cedurå izovolemicå cu o „repliere“ concurentå
de la linia arterialå ¿i perfuzie pe o linie venoaså.
Un volum dublu de schimb (170 ml/kg) este
ideal, dar în eventualitatea unor dificultå¡i teh-
nice, un singur volum de exsanguinotransfuzie
poate fi adecvat, dacå este suplimentat de o foto-
terapie intensivå. Întregul proces trebuie reali-
zat în cursul a 3-4 ore;

5. Exsanguinotransfuzia trebuie, de asemenea, så
fie luatå în considerare când nu existå semne
specifice de ABE, dar existå semnificative
semne de neurotoxicitate. Acestea includ: TSB
> 30 mg/dl (AAP-Pediatrics 1994, 94, 558-565);
fototerapia este insuficientå ¿i nu produce o dra-
maticå scådere a TSB < 0,5 mg/dl/orå sau < 2
mg/dl în 4 ore; dacå este vorba de un nou-nåscut
cu un deficit de auz cu råspuns insuficient la
screening-ul ABE automat;

6. Anterior instruirii exsanguinotransfuziei, se poate
lua în discu¡ie o perfuzie cu albuminå (lgr/kg),
în special dacå serum-albumina este scåzutå (<
3,4 gr/dl), sau imunoglobuline G(iv) când hiper-
bilirubinemia este atribuitå unei izoimunizåri în
sistemul ABO (Alcock GS ¿i colab., 2002).

Calitatea ameliorårii ¿i revizuirea atentå a
programului terapeutic

Programul terapeutic trebuie men¡inut printr-o
supraveghere atentå, cu monitorizarea apari¡iei ABE
(encefalopatiei bilirubinemice acute), revenirea nivelului
TSB > 25 mg/dl dupå 72 de ore de via¡å, la > 20 mg/dl
înainte de 48 de ore de via¡å ¿i exsanguinotrasfuziei la
nou-nåscutul la termen sau aproape de termen.
Managementul clinic este revizuit pentru orice eve-
niment advers, asociat uneori cu hiperbilirubinemia
severå sau cu metode/proceduri terapeutice utilizate
pentru reducerea hiperbilirubinemiei.

Urmårirea (follow-up) pe termen lung
Se recomandå ca to¡i nou-nåscu¡ii care au avut

niveluri ale TSB peste 25 mg/dl, au primit exsan-

guiontrasfuzie, au prezentat anomalii ABR (chiar
tranzitorii) ¿i cei ce au avut manifeståri clinice inter-
mediare (sau mai accentuate) de ABE så fie urmåri¡i
în cursul perioadei de sugar ¿i de copil, pânå la
vârsta ¿colarå. Monitorizarea clinicå trebuie så
includå evaluarea procesului de neurodezvoltare ¿i
a manifestårilor neurologice (în special disfuc¡iile
extrapiramidale – distonie, atetozå, coree – auditive,
oculare, dentare (tabelul 8).

Neuroimagistica (CT-scan, MRI) pot fi utile, în
special în manifestårile severe, cronice, ireversibile
de encefalo-bilirubinemie (icterul nuclear), care in-
clude o serie de tulburåri (distonie ¿i atetozå), ano-
malii oculare (în special ale privirii în sus – upward
gaze) ¿i alte probleme vizuale de tipul focusing ¿i
recunoa¿tere, fenomene auditive (în special sen-
zorioneurale cu pierdere/afectare a auzului, neuro-
patie auditivå) ¿i displazie dentarå (Johnson L. ¿i
colab., 2002; van Pragh R., 1961; Volpe J.J., 2001).
De¿i rapoarte recente descriu deficite cognitive,
acestea sunt, rare în prezent (Johnson L. ¿i colab.
2002). În trecut, prezen¡a tulburårilor cognitive
reflectau probabil, în cea mai mare parte, o ina-
bilitate în evaluarea cu acurate¡e a inteligen¡ei la
copiii care aveau surditate, tulburåri de comunicare
¿i probleme de coordonare. Manifestårile neurmo-
torii – în special leziunile extrapiramidale – atetoza,
coreea, distonia – sunt prezente în diverse grade,
în aproape toate cazurile.

Tulburårile auditive sunt prezentate, aproape
întotdeauna, atât central (afectarea trunchiului cere-
bral), cât ¿i periferic (afectarea nervului acustico-
vestibular); ele pot fi sechele reziduale ale ABE. Se
descriu, de asemenea, ¿i manifeståri fruste, dificil
de diagnosticat (este cazul neuropatiei auditive) sau
întârziere în ceea ce prive¿te expresia clinicå. Alte
manifeståri fruste observate în cursul copilåriei, aso-
ciate nivelurilor crescute ale bilirubinei sunt: ano-
malii ale mersului, stângåcie, coordonare slabå a
mi¿cårilor, astereognozie, anomalii ale privirii în
sus, exagerarea reflexelor extrapiramidale (Bhutani
V.K. ¿i colab., 2004).

Tabelul 8



303REVISTA ROMÂNÅ DE PEDIATRIE – VOL. LVII, NR. 4, AN 2008

BIBLIOGRAFIE

1. Alcock GS, Lilly H – Immunoglobulin infusion for isoimmune
haemolytic jaundice In neonates. Cochrane Database Syst Rev, 2002;
(3); CD003313.

2. American Academy of Pediatrics – Practice parameter-
management of hyperbilirubinemia in the healthy term newborns.
Pediatrics, 1994, 94, 558-565.

3. AAP Subcommittee on Neonatal Hyperbilirubinemia – Neonatal
jaudice and Kernicteurs. Pediatrics, 2000, 106 (2); e17.

4. Buthani VK, Gourley G, Kreamer BL et al – Non ivasive
measurement of total serum bilirubin in a multi-racial pre-discharge
newborn population to asses the risk of severe hyperbilirubinemia.
Pediatrics, 2000, 106 (2):e17.

5. Buthani VK, Johnson LH – Jaundice technologies: prediction of
hzperbilirubinemia în term and near-term newborns, J. Perinatol,
2001, 21 (Suppl a0, S 76-82).

6. Buthani VK, Johnosn LH – Newborn jaundice and kernicteurs
health and societal perspectives. Indian J Pediatr, 2003, 70(5), 407-
416.

7. Buthani VK, Johnson LH, Keren-Ron – Diagnosis and
management of hyperbilirubinemia in the term neonate: for a safer
first week. Pediatr. Clin N Am, 2004, 51, 5, 843-861.

8. Buthani VK, Johnson LH, Sivieri EM – Predictive ability of a pre-
discharge hour – specific serum bilirubin for subsequent significant
hyperbilirubinemia in healthy term and near-term newborns.
Pediatrics, 1999, 103(1), 6-14.

9. Brown AK – Neonatal hyperbilirubinemia. In: Behrman ER –
Neonatology, cap. 10:10.1, p. 218-232, The CV Mosby Co, Saint
Louis, 1973.

10. Brown Ak, Damus K, Kim MH et al – Factors relating to
readmission of term and near-term neonates in the first two weeks of
life. Early Discharge Survey Group of health Professional advisory
Board of the greater New York, Chapter of the amarch of Dimes, J
Perinat Med, 1999, 27 (4), 263-275.

11. Brown AK, Johnson L – Loss of concern about jaundice and the
reemergence of K1 in full-term infants in the era of managed care.
În: Fanaroff AA, Klaus MH, editors: The Yearbook of neonatal and
perinatal medicine. Philadelphia: Mosby Yearbook 1996, p. XVII-
XXVIII.

12. Dennery PA, Seidman D, Stevenson DK – Neonatal
Hyperbilirubinemia, N Engl J Med, 2001, 334, 581-590.

13. IpS, Glicken S, Kulig J et al – Management of neonatal
hyperbilirubinemia. Rockville MD: US Department of Health and
Human Services Agency for Healthcare Research and Quality: 2003.
AHRQ Publication 03, EO11. Available at htt:www.ahrq.Gov/
kernicterus Accesed june 17, 2004.

14. Johnson L – The hyperbilirubiemic term infant: wen to warry, when
to treat. NY State J Med, 1991, 11, 483-488.

15. Johnson I, Bhutani VK – Guidelines for management of juandiced
term and near-term infan. Clin Perinatol, 1998, 25(3), 555-574.

16. Johnson L, Brown AK, Bhutani VK – BIND a clinical score for
bilirubin induced neurologic dysfunction in newborns. Pediatrics, 1999,
104(suppl), 746.

17. Johnson L, Brown AK, Bhutani VK – Sistem base approach to
management neonatal jaundice and preventiaton of kernicterus. J.
Pediatr, 2002,93,488-494.

18. Kaplan M, Hammerman C, Feldman R et al – Predischarge bilirbin
screening in glucose-6-phosphate dehydrogenase-deficient neonates.
Pediatric, 2002, 105, 533-537.

19. Martinez JC, Garcia HD, Otheguy LE et al – Control of sever
hyperbilirubiemia in full-term newborns with the inhibitor of biliruin
production SN-mesoporphyrin. Pediatrics, 1999, 103 (1), 1-5.

20. Newman TB, Klebanoff M –Neonatal hyperbiliruinemia and long-
term outcome: another look at the collaborative perinatal project.
Pediatrics, 1993, 92, 651-657.

21. Newman TB, Xiong B, Gonzales VM et al – Prediction and
prevention of extreme neonatal hyperbilirubinemia in a mature health
maintenace organization. Arch Pediatr. Adolesc. Med, 2000, 154,
1140, 1147.

22. Popescu V, Arion C, Dragomir D – Icterul nuclear (Schmorl)
(encefalopatia hiperbiliruinemicå). În: Popescu V, Arion C, Dragomir
D (eds): Icterele nou-nåscutului, sugarului ¿i copilului. p. 162-163, Ed.
Medicalå, Bucure¿ti, 1986.

23. Stevenson DK, Fanaroff A, Maisels J et al – Prediction of
hyperbilirubinemia în term and near-term newborn infants. Pediatric,
2001, 108, 31-39.

24. Valaes T – Problems with prediction of neonatal hyperbilirubinemia.
Pediatric, 2001, 108, 175-177.

25. Van Pragh R – Diagnosis of kernicterus in the neonatal period.
Pediatric, 1961, 28, 870-874.

26. Volpe JJ – Bilirubin and brain injury. In Volpe JJ, editor: Neurology of the
newborn, 4-the edition, Philadelphia: WB Saunders, 2001, p. 521-546.

Adresa de coresponden¡å:

Prof. Dr. Valeriu Popescu, Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu“, Bulevardul Basarabia, Nr. 21, Sector 2, Bucure¿ti


