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REZUMAT 
Introducere. Icterul neonatal reprezintă un subiect amplu dezbătut de către cercetători încă din a doua jumătate a 
secolului XVIII, iar primele consemnări ale icterului la nou-născut au fost făcute în Antichitate. Deşi este o patologie 
frecventă, în unele cazuri poate fi severă, mergând până la encefalopatie hiperbilirubinemică. Studiile din ultimii ani 
au încercat realizarea de corelaţii şi identificarea de factori predictivi pentru apariţia hiperbilirubinemiei severe. Cele 
mai recente asocieri au fost făcute cu dozarea fosfatazei alcaline, deoarece este o enzimă ubicuitară cu rol important 
în metabolismul hepatic.
Material şi metodă. S-a realizat un studiu pe un lot de 250 de nou-născuţi normoponderali la termen, fără patologii 
asociate, la care s-au urmărit valorile fosfatazei alcaline la momentul naşterii, valorile bilirubinei transcutanate la 24 
şi 48 de ore şi necesitatea utilizării fototerapiei ca tratament. 
Rezultate şi concluzii. S-a demonstrat o înaltă corelaţie statistică între valorile crescute ale fosfatazei alcaline re-
coltate din sângele din cordonul ombilical şi apariţia icterului neonatal. De asemenea, a fost determinată o valoare 
cutoff pentru fosfatază alcalină de la care s-a observat corelarea statistică cu nevoia de fototerapie.
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INTRODUCERE

Icterul reprezintă o problemă frecventă în patolo-
gia neonatală, abordată uneori cu superficialitate, care 
poate determina grave sechele neurologice în lipsa 
tratamentului adecvat. Aproximativ 85% dintre nou-
născuţii la termen şi cei mai mulţi dintre copiii prema-
turi dezvoltă icter clinic (1).

Icterul reprezintă coloraţia în galben a pielii şi a 
mucoaselor datorată acumulării de pigmenţi biliari 
(bilirubina) în sânge şi depunerii lor la nivel tisular. 
Mai exact, coloraţia icterică apare atunci când ficatul 
nu poate elimina o cantitate suficientă de bilirubină 
din sânge (2). Bilirubina totală serică rezultă prin di-
ferenţa între producţia şi excreţia de bilirubină. Mani-
festările clinice ale icterului merg de la apariţia colo-
raţiei galbene a tegumentelor şi sclerelor până la 
formele cele mai grave de encefalopatie hiperbilirubi-
nemică acută sau cronică (3).

Ȋn ultimii ani, s-a încercat realizarea de corelaţii 
clinice între valorile bilirubinei şi alte enzime pentru a 
determina cât mai precoce factorii predictibili pentru 
o hiperbilirubinemie severă (4). Astfel că valorile mo-
dificate ale fosfatazei alcaline au reprezentat un su-
biect de cercetare amplu în ultimele decenii şi au fost
asociate cu foarte multe patologii. Fosfataza alcalină
joacă un rol important în metabolismul ficatului şi
dezvoltarea scheletului uman (5). Este utilizată ca bi-
omarker care ajută la diagnosticul mai multor patolo-
gii, cum ar fi în cazuri de hepatită sau osteomalacie,
şi, recent, ca terapie de substituţie în unele boli pre-
cum hipofosfatemia perinatală şi enterocolita ulcero-
necrotică la prematuri (6).

MATERIAL ŞI METODĂ

Am realizat un studiu prospectiv pe 250 de nou-
născuţi internaţi în Spitalul Clinic de Obstetrică-Gine-

Article History:
Received: 10 September 2020
Accepted: 24 September 2020

Fosfataza alcalină şi hiperbilirubinemia 
neonatală – corelaţii, valori cutoff

Vlad Dima1, Andreea Calomfirescu-Avramescu1, Luminiţa Păduraru2, 
Simona Vlădăreanu3

1Spitalul Clinic Filantropia, Bucureşti, România 
2Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi, România 

3Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“, Bucureşti, România



Revista Română de PediatRie – Volumul LXIX, Nr. 3, An 2020 237

cologie Bucureşti în perioada ianuarie-iunie 2019. 
Studiul a inclus pacienţi nou-născuţi normoponderali 
la termen (peste 37 de săptămâni de gestaţie) fără alte 
patologii asociate. Au fost excluse incompatibilităţile 
în sistemul ABO sau Rh, bolile hemolitice si bolile 
metabolice. La fiecare pacient s-a recoltat o probă de 
aproximativ 2 ml de sânge venos din cordonul ombi-
lical pentru a se putea efectua hemoleucogramă, grup 
şi Rh şi fosfataza alcalină.

S-a alcătuit o bază de date care a fost analizată cu
ajutorul IBM SPSS 20. Variabilele au fost categoriale 
nominale (sex, tipul naşterii, necesitatea administrării 
fototerapiei) şi cantitative continue sau discrete (vâr-
sta gestaţională, scorul APGAR la 1 minut şi la 5 mi-
nute, greutatea la naştere, valorile fosfatazei alcaline, 
ale bilirubinei transcutanate la 24 şi la 48 de ore şi 
numărul de zile de spitalizare). Pentru caracterizarea 
descriptivă a variabilelor cantitative s-au folosit mă-
surători ale tendinţei centrale (medie, mediană) şi ale 
variabilităţii (deviaţia standard) iar pentru variabilele 
calitative s-au folosit frecvenţe absolute şi procentua-
le/proporţii. În funcţie de distribuţia valorilor variabi-
lelor canitative, s-a folosit testul t pentru eşantioane 
independente pentru a realiza comparaţia între valori-
le mediilor din cele două populaţii ţintă. Atunci când 
distribuţia valorilor unei variabile a fost nonparame-
trică, pentru comparaţii s-au folosit teste nonparame-
trice, respectiv Mann-Whitney. Nivelul de semnifica-
ţie a fost considerat p < 0,05. 

Pentru a stabili valoarea cutoff (valoarea cu sensi-
bilitatea cea mai mare şi cu valoarea cea mai mică 
pentru 1-specificitate) s-au alcătuit curbe ROC (recei-
ver operator chart), care arată totalitatea potenţialelor 
combinaţii de specificitate şi sensibilitate pentru fie-
care valoare a parametrului predictor măsurat (în ca-
zul de faţă fosfataza alcalină). Indicatorul acurateţei 
testului folosit (FAL), respectiv aria de sub curbă 
(area under the curve), a fost de 0,98. Cu cât acest  
indicator este mai apropiat de 1, testul distinge mai 
bine între cei care vor avea nevoie de fototerapie şi cei 
care nu vor avea nevoie de fototerapie. 95% CI pentru 
AUC a fost de 0,97 şi 0,99. 

Studiul a fost realizat cu aprobarea consiliului de 
etică al Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie 
Filantropia Bucureşti, iar consimţământul informat a 
fost preluat de la aparţinătorii legali.

REZULTATE 

Ȋn studiu au fost introduşi 250 de nou-născuţi sănă-
toşi la care s-au urmărit valorile fosfatazei alcaline 
determinate din sângele venos din cordonul ombilical 
imediat după naştere şi evoluţia ulterioară a valorilor 
bilirubinei transcutanate. Valorile fosfatazei alcaline 

(FAL) au fost cuprinse între 145 U/l şi 602 U/l cu o 
medie+/-SD de 282,69+/-62,15 U/l şi o mediană de 
298 U/l. Pasul histogramei a fost de 25 U/l cu numărul 
maxim de subiecţi regăsindu-se în intervalul 325-350 
U/l. 

Nou-născuţii au fost repartizaţi în două grupuri în 
funcţie de necesitatea administrării fototerapiei. 
87,60% dintre subiecţi (n = 219) nu au avut nevoie de 
tratament, în timp ce pentru restul de 12,40% (n = 31) 
a fost nevoie de fototerapie.

FIGURA 1. Distribuţia procentuală în funcţie de prezenţa/
absenţa fototerapiei

La subiecţii la care nu a fost necesară fototerapia, 
vârsta gestaţională a fost cuprinsă între 37 săptămâni 
şi 41 săptămâni, cu o medie+/-SD de 38,92+/-1,36 
săptămâni şi o mediană de 39 săptămâni. La subiecţii 
la care s-a administrat fototerapie, vârsta gestaţională 
a fost cuprinsă între 37 săptămâni şi 41 săptămâni cu 
o medie+/-SD de 39,19+/-1,33 săptămâni şi o media-
nă de 39. Graficul Box-plot şi testele de normalitate
Kolmogorov-Smirnov sunt sugestive pentru distribu-
ţii parametrice ale valorilor. Un test t pentru eşantioa-
ne independente a arătat că nu a existat o diferenţă
semnificativă statistic între valorile medii ale vârstei
gestaţionale în funcţie de prezenţa/absenţa terapiei
(t = -1,04, p = 0,29).

La subiecţii fără fototerapie, greutatea la naştere a 
fost cuprinsă în intervalul 2.500 g-4.050 g, cu o 
medie+/-SD de 3.043,15+/-303,23 g şi o mediană de 
3.050 g. La subiecţii pentru care a fost nevoie de foto-
terapie, greutatea la naştere a fost între 2.550 g şi 
3.950 g, cu o medie+/-SD de 3.101,61+/-298,74 g şi o 
mediană de 3.150 g. Un test t pentru eşantioane inde-
pendente a arătat că nu a existat o diferenţă semnifica-
tivă statistic între valorile greutăţii la naştere în func-
ţie de prezenţa/absenţa tratamentului (t = -1,01, p = 0,31).

La subiecţii care nu au necesitat fototerapie, valo-
rile fosfatazei alcaline (U/l) au fost cuprinse între un 
minim de 145 U/l şi 417 U/l, cu o medie+/-SD de 
268,95+/-48,61 U/l şi o mediană de 288,75 U/l. La 
subiecţii care au necesitat fototerapie, valorile fosfata-
zei alcaline au fost între 320 U/l şi 602 U/l, cu o 
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medie+/-SD de 379,73+/-61,52 U/l şi o mediană de 
356 (figura 1). Un test t a arătat că media valorilor 
fosfatazei alcaline la subiecţii care au necesitat fotote-
rapie a fost semnificativ mai mare comparativ cu cea 
a subiecţilor pentru care nu s-a efectuat fototerapie  
(t = -11,47, p = 0,00 cu o mărime importantă a efectu-
lui Cohen’s d de 1,99).

Valorile bilirubinei transcutanate (BTC) la 24 de 
ore au fost cuprinse între 4,1 mg/dl şi 7,8 mg/dl, cu o 

medie+/-SD de 5,8+/-0,79 mg/dl şi o mediană de 5,8 
mg/dl. Valorile BTC la 48 de ore au fost cuprinse între 
5,3 mg/dl şi 14 mg/dl cu o medie+/-SD de 10,51+/-
1,54 mg/dl şi o mediană de 10,30 mg/dl. Printre valo-
rile BTC la 48 h s-au observat valori outlier (Fi- 
gura 3). Un test t pentru eşantioane independente a 
arătat că media valorilor BTC la 48 de ore a fost sem-
nificativ statistic mai mare decât cea măsurată la 24 
de ore (T = - 43,04, p = 0,00).

FIGURA 2. Grafic Box-plot pentru valorile fosfatazei alcaline în funcţie de 
necesitatea administrării fototerapiei

FIGURA 3. Valorile bilirubinei transcutanate la 24 şi la 48 de ore
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Ȋn urma rezultatelor obţinute cu o înaltă semnifica-
ţie statistică, s-a putut calcula valoarea cutoff a fosfa-
tazei alcaline pe grupul de pacienţi înrolat în studiu. 
Astfel, aria de sub curbă = 0,98, iar valoarea cutoff 
pentru fosfataza alcalină a fost 319,55 U/l (sensibilita-
te 97% şi 1-specificitate = 0,06 (fals pozitivi) deci 
specificitate = 94%). 

DISCUŢII

Icterul este o patologie frecventă în neonatologie, 
fără implicaţii majore, dar care rar poate determina 
complicaţii severe. Valorile crescute ale bilirubinei 
necesită tratament imediat pentru a împiedica apariţia 
efectelor toxice ale acesteia. Ȋn ultimii ani, studiile 
s-au concentrat pe determinările noninvazive ale bili-
rubinei, respectiv măsurarea valorilor la nivelul tegu-
mentului (bilirubina transcutanată). Măsurătorile bili-
rubinei transcutanate se corelează bine cu valorile
bilirubinei serice la populaţiile mixte şi la sugarii indi-
ferent de vârsta de gestaţie, inclusiv la copiii prema-
turi mai puţin de 32 de săptămâni de gestaţie (7,8) şi,
de asemenea, reduc semnificativ numărul puncţiilor
venoase (9). De aceea, în studiul nostru am corelat
valorile bilirubinei transcutanate la 24 şi, respectiv, 48
de ore de viaţă cu valorile fosfatazei alcaline.

Valorile bilirubinei transcutanate de la care s-a  
început tratamentul cu fototerapie au fost la fel ca  
valorile din studiul realizat de Fouzas şi colaboratorii 
în 2010 (10).

Creşterea, modificările metabolismului osos şi 
modificările sistemul hepatobiliar determină o mare 
variabilitate a valorilor fosfatazei alcaline în funcţie 
de vârstă şi sex în special în copilărie şi la pubertate. 
Datorită acestei dinamici crescute, este foarte impor-
tant de prezis atunci când valorile fosfatazei sunt cres-
cute ca urmare a patologiei sau sunt fiziologice, adap-
tate vârstei şi sexului. Ȋn 2017, Zierk şi colaboratorii 
au realizat un studiu pentru interpretarea corectă a 
valorilor fosfatazei alcaline în funcţie de vârstă şi sex 
(11). Valorile de referinţă ale fosfatazei alcaline utili-
zate în studiul nostru au fost adaptate vârstei şi sexu-
lui nou-născutului.

Valori crescute patologice sunt întâlnite în: ob-
strucţia căilor biliare, boli cu activităţi crescute ale 
osteoblastelor (precum Boala Paget osoasă), niveluri 
crescute ale calciului (precum hiperparatiroidismul), 
deficit de vitamina D3, afectare hepatocitară, boală 
celiacă. Izoenzima placentară a fosfatazei prezintă va-
lori crescute în tumorile maligne precum seminoame-
le (12). Nivelurile mai scăzute ale fosfatazei sunt mai 
puţin frecvente decât cele ridicate.

Ȋn ultimii ani, au fost realizate mai multe studii în 
încercarea de a determina o corelaţie între prezenţa 
icterului neonatal şi valorile fosfatazei alcaline. Ȋn 
2017, Al Assal şi colaboratorii au publicat prima do-
cumentare între valorile fosfatazei alcaline din cordo-
nul ombilical şi predicţia icterului (13). Studiul lor a 
cuprins 200 de nou-născuţi normoponderali la termen, 
iar rezultatele au arătat că toţi sugarii cu valori crescute 

FIGURA 4. Curba ROC a fosfatazei alcaline
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ale fosfatazei alcaline au necesitat tratament pentru 
hiperbilirubinemie.

Ȋn studiul nostru, s-a observat o diferenţă semnifi-
cativă statistic între valorile fosfatazei alcaline recol-
tate din cordonul ombilical între cele două grupuri. Ȋn 
grupul fără fototerapie, valorile au fost între 145 UI/l 
şi 417 UI/l în timp ce în grupul care a necesitat trata-
ment valorile au fost mult crescute între 320 UI/l şi 
602 UI/l. Media valorilor în grupul cu tratament a fost 
379,73+/-61,52 U/l, care, deşi este mare, este diferită 
de valorile studiului lui Eid şi colab. (14), în care  
valoarea a fost 352,11±53,49 UI/l sau ale studiului lui 
Abbasian şi colab. (15), în care s-a obţinut valoarea 
314,34±122,42 UI/l. Aceste valori susţin ipoteza lui 
Nalbantoglu şi colab. (16), că valorile crescute ale 
fosfatazei alcaline se corelează cu hiperbilirubinemia 
neonatală şi necesitatea fototerapiei. Diferenţa între 
studiul realizat de el şi studiul nostru este că el a  
măsurat valorile fosfatazei alcaline la 6 ore de viaţă a 
nou-născutului, iar valorile noastre au fost înregistrate 
la naştere. 

Asemenea studiilor prezentate, cercetarea noastră 
s-a axat pe determinarea unei valori cutoff a fosfatazei
alcaline pentru a utiliza cât mai precoce un factor pre-
dictiv pentru evoluţia ulterioară a icterului.

De asemenea, în 2019, Elmonem şi colaboratorii 
au realizat un studiu pe 100 de nou-născuţi cu vârstă 
de gestaţie peste 35 de săptămâni, în care au demon-
strat că valorile fosfatazei alcaline pot fi un bun  
predictor pentru icterul sever şi pot prezice debutul 

acestuia (17). De asemenea, în studiul nostru am des-
coperit o diferenţă semnificativă statistică a număru-
lui zilelor de spitalizare, care a fost mai crescut în gru-
pul nou-născuţilor care au necesitat fototerapie. 
Această concluzie este la fel ca în studiul realizat de 
Satrya şi colab. (18), în care s-a descris o perioadă de 
spitalizare mai lungă cu aproximativ 2-3 zile în grupul 
de tratament.

Cercetarea actuală are avantajul includerii unui 
număr semnificativ de pacienţi (250 de nou-născuţi) 
deoarece a fost realizat într-o maternitate de grad 3. 
Limitările studiului au fost includerea doar a pacienţi-
lor normoponderali la termen şi durata scurtă a cerce-
tării.

CONCLUZII

Studiul realizat pe acest lot de nou-născuţi a putut 
dovedi că valorile crescute ale fosfatazei alcaline se 
asociază cu hiperbilirubinemia neonatală şi, implicit, 
necesitatea fototerapiei. Dincolo de identificarea pre-
coce a nou-născuţilor cu risc de a dezvolta forme  
intense de icter neonatal care necesită fototerapie, 
există şi posibilitatea scurtării duratei medii de spita-
lizare pentru nou-născuţii sănătoşi, la termen, bazân-
du-ne pe astfel de rezultate ale studiilor. Deşi valoarea 
cutoff calculată poate fi un marker predictibil impor-
tant şi aplicabil, necesită extinderea cercetărilor pe 
populaţii mai mari şi pe o perioadă mai mare de timp.
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