Odborné odporučenie Neonatologickej sekcie SPS SLS

Liečba novorodencov s patologickou nekonjugovanou hyperbilirubinémiou
A. VÝSKYT A RIZIKÁ
Novorodenecká hyperbilirubinémia je najčastejším chorobným stavom vyskytujúcim sa na
novorodeneckých oddeleniach, ktorá v niektorých prípadoch vyžaduje lekársku intervenciu.
Novorodenecká žltačka sa prezentuje takmer u 80-100% nezrelých novorodencov a u 5060% zrelých novorodencov. Je častou príčinou predĺženej hospitalizácie na
novorodeneckých oddeleniach. Väčšina žltačiek je benígna, avšak pre potenciálnu toxicitu
vyšších koncentrácií bilirubínu pri neskorom záchyte je identifikácia rizikových novorodencov
a ich včasné monitorovanie nevyhnutné. Poznanie rizikových faktorov, dôsledná prevencia
a monitorovanie rizikových novorodencov a včasná terapia môže prispieť k zníženiu akútnej
a dlhodobej morbidity ako aj k zníženiu počtu rehospitalizácií.
B. FYZIOLOGICKÁ NOVORODENECKÁ HYPERBILIRUBINÉMIA (FNH)
FNH je prechodné nesignifikantné zvýšenie (< 3,4 µmol/l za hodinu) sérovej koncentrácie
nekonjugovaného bilirubínu (Bi) so začiatkom po 24. hodine života bez patologických hodnôt
priameho (konjugovaného) Bi (t.j. < 34 µmol/l alebo < 20 % totálneho Bi). Maximum (t.j.
subikterus II. stupňa) dosahuje u donosených novorodencov na 3. – 5. deň (Bi u dojčených do
255 a pri umelej výžive do 205 µmol/l) , u nedonosených na 5. – 7. deň života. K ústupu
dochádza u donosených vo veku ≤10 dní, u nedonosených vo veku ≤14 dní. K úplnému
vymiznutiu dôjde u donosených novorodencov po 14. dni, u nedonosených po 21. dni života.
Dôležité je aj vylúčenie patologických príznakov, ktoré by mohli byť príčinou alebo následkom
patologickej hyperbilirubinémie. Fyziologická hyperbilirubinémia ustupuje bez intervencie.

C. PATOLOGICKÁ NOVORODENECKÁ NEKONJUGOVANÁ
HYPERBILIRUBINÉMIA (PNNH)
Patologická novorodenecká nekonjugovaná hyperbilirubinémia (PNNH) je definovaná ako:
žltačka, ktorá sa objaví v prvých 24 hodinách života; pretrváva viac ako 1-2 týždne u zrelých
alebo > 2-3 týždne u nezrelých; zvýšenie sérového bilirubínu (TsB) o viac 85 µmol/ za deň;
objavenie sa odchýlok zdravotného stavu. Niektoré z najbežnejších patologických príčin sú
(imúnna a neimúnna hemolytická anémia, nedostatok G6PD, rezorpcia hematómu, sepsa,
hypotyroidizmus, ...). Už pri najnižších hodnotách PNNH je vhodné realizovať laboratórne
vyšetrenie a eventuálne aj profylaktickú fototerapiu (tj. riziková PNNH). V prípade hodnôt Bi,
ktoré indikujú fototerapiu (FOTO), označujeme PNNH za signifikantnú (Graf 3). Extrémna
PNNH je tá, ktorá by vyžadovala podľa nomogramu výmenu krvi (Graf 4), alebo sa klinicky
prezentuje príznakmi bilirubínovej encefalopatie (BE).
PNNH a eventuálne aj následnú bilirubínovú encefalopatiu môže predikovať dynamika ikteru,
iné klinické patologické príznaky, tzv. hlavné rizikové faktory (viď tab 1), transkutánne a/alebo
sérové hodnoty Bi ako aj iné laboratórne vyšetrenia.

D. KLINICKÉ ZNÁMKY
Hyperbilirubinémia spôsobí zažltnutie sklér, kože a slizníc. Tieto zmeny môžu byť ťažko
rozpoznateľné u detí s tmavou farbou pleti alebo v prípade, že dieťa nie je schopné otvoriť
viečka. K orientačnému vizuálnemu odhadu miery žltačky slúžia dermálne zóny podľa
Kramera:
I.
stupeň - hlava a krk 100 µmol/l (68 -136 µmol/l)
II.
stupeň - hrudník 150 µmol/l (85-204 µmol/l)
III.
stupeň - brucho a stehná 200 µmol/l (136-280 µmol/l)
IV.
stupeň - predlaktia a predkolenia 250 µmol/l (187-311 µmol/l)
V.
stupeň - chodidlá a dlane > 250 µmol/l
U dospelých hodnoty bilirubínu nad 26 µmol/l (1,5 mg/dl) sú považované za abnormálne a nad
42 µmol/l (2,5 mg/dl) pôsobia už ikterus. U novorodenca sa žltačka klinicky stáva viditeľnou
pri hodnotách nad 85 µmol/l (5 mg/dl) a progreduje kefalokaudálnym smerom. Ožltnutie po
úroveň prsných bradaviek relatívne koreluje s laboratórnymi hodnotami - max. 200 µmol/l (12
mg /dl). Klinická žltačka pod hranicou prsných bradaviek má senzitivitu 97 % ale špecificita je
len 19 % pre PNNH. Klinické hodnotenie je nespoľahlivé, ak má novorodenec fototerapiu
alebo má tmavú farbu pleti.
E. RIZIKOVÉ FAKTORY PNNH
Predikcia PNNH je založená nielen na meraní koncentrácie sérového (TsB) alebo
transkutánneho (TcB) bilirubínu ale aj na detekcii ďalších rizikových faktorov
hyperbilirubinémie a eventuálnej bilirubínovej encefalopatie (tab 1).
Tabuľka 1. Rizikové faktory pre PNNH (AAP 2004)
PREDIKCIA PNNH nad 34. t.g. podľa HLAVNÝCH RIZIKOVÝCH
FAKTOROV
RIZIKOVÉ Faktory
RASA

HLAVNÉ
východoazíjská

SÚRODENEC

fototerapia

GEST. VEK

35.-36. g.t. .

HEMOLÝZA
ŽLTAČKA
BILIRUBÍN
PRED PREPUSTENÍM
VÝŽIVA
SKORÉ PREPUSTENIE
INÉ

inkompatibilita (ABO, Rh, skupina iná),
sepsa, G6PD deficit, ...
prvých 24 hod
TcB > 95 percentil (Graf 1: Maisels)
TsB > 75 percentil (Graf 2: Bhutani)
dojčenie (↑ váhový úpadok)
 72 h
kefalhematóm, hematómy

F. LABORATORNÉ MONITOROVANIE
Koncentrácia bilirubínu môže byť meraná biochemickými metódami (sérový/kapilárny
bilirubín) alebo transkutánnym bilirubinometrom. Hodnoty TcB > 205 až 222 μmol/l (12 13 mg/dl), treba interpretovať s opatrnosťou a musia byť potvrdené vyšetrením TsB.
Graf 1 Nomogram transkutánnej bilirubinometrie (TcB) na predikciu PNNH (Maisels 2009)
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Graf 2 Predikcia PNNH podľa hladiny sérového bilirubínu (Bhutani 1999, AAP 2004,
Bromiker 2012)
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Odber venózneho TsB sa odporúča, ak je:
• novorodenec chorý, < 34 t.g. alebo 34 t.g po 1. týždni života
• pupočníkova krv PAT pozitívna alebo Bi > 68 µmol/l (4 mg/dl)
• prvý deň ikterus
• hodnota TcB:
> 95 percentil TcB nomogramu predikcie PNNH (Graf 1 - Maisels 2009)
> 75 percentil TsB nomografu predikcie PNNH (Graf 2 – Bhutani 1999, AAP
2004, Bromiker 2012)
> 200 µmol/ (12 mg%) pri prepúšťaní
po pridaní 50 µmol/l vo fototerapeutickom pásme
• pod FOTO a 24 h po ukončení FOTO (vylúčenie „rebound fenoménu“)
Vyšetrenie transkutánnou bilirubinometriou (TcB) nie je ekvivalentné vyšetreniu
sérového bilirubínu ak sa ikterus objaví počas prvých 24 h alebo ak je hodnota TcB 200
µmol/l!
Okrem TsB sú potrebné laboratórne výsledky aj od matky (KS – AB0, Rh; NAT; ...).
U novorodenca hematologické, serologické, biochemické a mikrobiologické vyšetrenia nás
usmerňujú nielen v symptomatickej ale aj v kauzálnej liečbe.
G. INDIKÁCIE FOTOTERAPIE A VÝMENNEJ TRANSFÚZIE
U NOVORODENCOV NARODENÝCH ≥ 35. TÝŽDNI TEHOTENSTVA
Fototerapia je základnou intervenciou (po zabezpečení optimálnej enterálnej výživy
a hydratácie), ktorá sa používa v prevencii a liečbe PNNH u asymptomatických novorodencov.
V roku 2004 AAP vydala usmernenia pre realizáciu fototerapie a výmennej transfúzie
u novorodencov narodených v ≥ 35.týždni tehotnosti (Graf 3, 4). Výsledky sérových hodnôt
by mali byť podľa veku dieťaťa nanášané do nomogramov.
Nomogramy, ktoré zohľadňujú vek, rizikovosť (nízke riziko:  38 g.t. a zdravé dieťa; stredné
riziko:  38 g.t. + rizikové faktory alebo 35-37 6/7 g.t. a zdravé dieťa; vysoké riziko: 35-37 6/7
g.t. + rizikové faktory) a koncentráciu sérového bilirubínu, môžu poskytnúť návod k tomu,
kedy začať fototerapiu (Graf 3) event. indikovať výmennú transfúziu (Graf 4). Pri indikovaní
je potrebné prihliadať na rizikové faktory neurotoxicity, ku ktorým patria: respiračná tieseň
(RD), asfyxia, acidóza, hemolytická choroba (inkompatibilita v KS, dynamika Bi > 8.5
µmol/l/h, PAT, NAT, retikulocytóza, anemizácia,..) termálna nestabilnosť, sepsa, letargia,
albumín < 3g/dL, G6PD deficiencia.

Graf 3 Indikácie na intenzívnu fototerapiu u novorodencov narodených v ≥ 35.týždni
tehotenstva (AAP 2004)
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Graf 4 Indikácie na exsangvinačnú transfúziu u novorodencov narodených v ≥ 35.týždni
tehotnosti (AAP 2004)
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H. INDIKÁCIE NA FOTOTERAPIU ALEBO EXSANGVINAČNÚ TRANSFÚZIU
U NOVORODENCOV NARODENÝCH v < 35. TÝŽDNI TEHOTNOSTI
Existujú len obmedzené údaje založené na dôkazoch pre odporúčania fototerapie a výmennej
transfúzie u nezrelých, preto Maisels a kol. v roku 2012 publikoval odporúčania založené na
konsenze odborníkov. Odporúčané úrovne liečby sú prezentované v tabuľke 2.
Tabuľka 2 Indikácie na fototerapiu alebo exsangvinačnú transfúziu u novorodencov
s gestačným vekom <35 týždňom tehotnosti (Grade 2C) (Maisels 2012)
Fototerapia
TSB μmol/l (mg/dl)
85-102 (5-6)
102-136 (6-8)
136-171 (8-10)
171-205 (10-12)
205-239 (12-14)

Exangvinačná transfúzia
TSB μmol/l (mg/dl)
188-239 (11-14)
205-239 (12-14)
222-237 (13-14)
256-308 (15-18)
290-325 (17-19)

Gestačný vek (týždne)
<28 0/7
28 0/7 – 29 6/7
30 0/7 – 31 6/7
32 0/7 – 33 6/7
34 0/7 – 34 6/7
Poznámky:
Pri indikovaní fototerapie alebo ET u nezrelých je potrebné po prvom týždni života zohľadniť
postmenstruačný vek miesto gestačného veku (napr. ak má 29 0/7 týždňové dieťa 7 dní používajte hladinu TSB pre 30 0/7 týždňové dieťa)! Hodnota bilirubínu znamená hodnotu
celkového bilirubínu bez odčítania konjugovanej frakcie. Nevyhnutné je vždy vyšetriť hodnotu
sérového albumínu! Pri indikácii FOTO alebo ET je potrebné používať nižšie hodnoty Bi
v danom pásme, ak je:
• nižšia gestácia,
• albumín < 2,5g/l,
• rýchly vzostup TsB pravdepodobne pre hemolytickú chorobu, t.j. >8,5 µmol/l/h (>0,5
mg/dl/h) alebo
• klinická nestabilnosť:
o RESPIRÁCIE (apnoe a bradykardia vyžadujúca resuscitáciu (vakom) počas
predchádzajúcich 24h; mechanická ventilácia v čase odberu krvnej vzorky; pH
<7,15),
o CIRKULÁCIE (hypotenzia vyžadujúca biogénne amíny (BA) počas
predchádzajúcich 24h)
o SEPSA s pozitívnou hemokultúrou počas predchádzajúcich 24h eventuálne.
Pri fototerapii je vhodné kontrolovať spektrálne žiarenie lampy spektroradiometrom..
Profylaktická FOTO je opciou u nezrelých novorodencov  26 t.g. U novorodencov ≤ 1000g je
potrebné začať s nižšou hodnotou žiarenia, pri zhoršení ikteru je potrebné najskôr odkryť
maximálnu plochu tela a až potom zvýšiť intenzitu žiarenia (výmena lampy alebo skrátenie
vzdialenosti). Ukončiť FOTO je možné pri poklese TsB na hodnotu o 17 – 34 µmol/L (1-2
mg/dl) nižšou ako dolná hranica fototerapie.
Exangvinančná transfúzia (ET) je indikovaná, ak pri intenzívnej FOTO, pôsobiacej na
maximálnu plochu tela, TsB stúpa na hodnoty uvedené v tabuľke. Ďalším pomocným
markerom je hodnota pomeru bilirubín/albumín (B/A) vyššia ako je norma podľa pôrodnej

hmotnosti udaná v tabuľke 3. ET je indikovaná aj v prípade známok akútnej bilirubínovej
encefalopatie (spavosť/dráždivosť, vysokoladený plač, slabé pitie, hypo-/hypertónia, vytočenie
do opistotonu, horúčka, apnoe, kŕče, ...).
Tabuľka 3 Pomer bilirubín/albumín (B/A) podľa pôrodnej hmotnosti (Bhutani VK. UpToDate,
2016, Ahlfors CE. J Perinatol 2009)
Pôrodná hmontosť (g)
<1250
1250 - 1499
1500 - 1999
2000 - 2499
>2500

B/A mg/g (mol)
4 – 5,2 (0,3 – 0,42)
5,2 - 6 (0,42 – 0,5)
6 – 6,8 (0,5 – 0,58)
6,8 – 7 (0,78 – 0,8)
≥ 7 (0,8)

I. KONTRAINDIKÁCIE FOTOTERAPIE
Kontraindikáciou pre fototerapiu je porfýria, užívanie fotosenzitizujúcich liekov. Konjugovaná
bilirubinémia je rizikom pre vznik „bronze baby“ syndrómu, ale nie je kontraindikáciou. Sepsu
je potrebné riešiť aj kauzálne.

J. REALIZÁCIA FOTOTERAPIE
Účinnosť fototerapie závisí od povahy a charakteru zdroja svetla a jeho vlnovej dĺžky
(najefektívnejšia 460 nm: modré 425-475 nm, biele 380-700 nm, modro-zelené 400-550nm),
od intenzity žiarenia (konvenčná fotoTh: 6-12 microW/cm2/nm, intenzívna fotoTh: ≥30
microW/cm2/nm, potreba kontroly spektrálneho žiarenia lampy pomocou spektroradiometra),
od vzdialenosti zdroja svetla a dieťaťa ( 50cm a  20 cm, para a kondenzácia vody v
inkubátore znižujú absorbciu svetla), od povrchu tela, na ktorý svetlo pôsobí a od príčiny a
závažnosti hyperbilirubinémie.
Pri Rh izoimunizácii, prítomnosti extravazátov a extrémnej nezrelosti (ELBWI , ≤ 26 t.g.) je
účinná profylaktická fototerapia.
Konvenčná fototerapia je indikovaná ak hodnoty TSB sú o 35-50 mol/l nižšie ako indikačné
kritériá podľa AAP 2004. Konvenčná fototerapia využíva intenzitu žiarenia 6-12 μW/cm2/nm,
jej prínosom by malo byť zníženie TSB o 6-20% / za 6 h. Konvenčná fototerapia môže byť
intermitentná, v jej priebehu sú prípustné pauzy pre kŕmenie a pestovanie dieťaťa.
Intenzívna fototerapia je indikovaná v prípade ak po 6 hodinách aplikácie konvenčnej
fototerapie nedochádza k poklesu koncentrácie TsB a ak hodnoty TSB podľa grafu AAP 2004
dosahujú pásmo pre fototerapiu podľa AAP 2004, alebo ak Bi stúpa o >8,5 µmol/l/h. Pri
intenzívnej fototerapii by mali byť koncetrácie TSB kontrolované o 6 h od jej začiatku.
V priebehu intenzívnej fototerapie sa očakáva pokles bilirubínu o 17-35 umol/l za 4-6 h.
Intenzita žiarenia je ≥30 μW/cm2/nm, jej prínosom by malo byť zníženie TsB o 30-50%/deň.
Intenzívna fototerapia v prípade rizika výmennej transfúzie musí byť kontinuálna a jej účinok
môže byť potencovaný viacpočetnou kombinovanou fototerapiou.

K. FARMAKOTERAPIA
Z farmakologických látok sa v súčasnosti na liečbu nekonjugovanej hyperbilirubinémie
používajú iba intravenózne imunoglobulíny (IVIG):
•

•

pri hemolytickej chorobe v dôsledku Rh (anti D, ale i anti C, anti E) alebo AB0
izoimunizácie ako doplnok ku kombinovanej intenzívnej fototerapii, ak Bi rastie o viac
ako 8,5 mol/l za hodinu alebo ak koncentrácia Bi je už len 34-51 mmol/l pod úrovňou
ET
dávka: 0,5 – 1 g/kg za 2-4 hod, opakovať za 12 h

L. MONITOROVANIE DIEŤAŤA
Fototerapia (modré či zelené svetlo) maskuje skutočné sfarbenie kože dieťaťa, a preto je
potrebné dieťa v priebehu fototerapie prístrojovo monitorovať (apnoe monitor / pulzný
oxymeter).
Sestra v priebehu fototerapie zaznamenáva každé 3 h teplotu, akciu srdca a dychovú frekvenciu,
polohu, hydratáciu, moč, stolicu a event. klinické patologické príznaky.
M. UKONČENIE FOTOTERAPIE
Fototerapia môže byť ukončená, ak hodnota celkového bilirubínu v sére klesne pod 200-250
µmol/l, alebo pod 40. percentil predikčného grafu (Graf č.2), alebo pri poklese bilirubínu na
hodnotu, ktorá je o 35-50 µmol/l nižšia ako je hodnota, pri ktorej bola fototerapia indikovaná.
U rizikových skupín novorodencov (hemolytická choroba, gestácia < 37t., ukončenie fotoTh
vo veku < ako 72h života) sú potrebné ďalšie kontroly TcB / TsB aj po ukončení fototerapie.
Koncentrácia Bi by sa mala skontrolovať 12 - 24 h po ukončení fototerapie. Hrozí totiž riziko
tzv. „rebound“ fenoménu, t.j. zvýšenia bilirubínu o 17 – 34 µmol/l alebo i viac.
N. INDIKÁCIA NA PREKLAD NA VYŠŠIE PRACOVISKO
• prítomnosť hlavných rizikových faktorov
• objavenie sa ikteru v prvých 24 h života
• neadekvátna reakcia na FOTO (v priebehu 6 h nedôjde k poklesu Bi)
• prítomnosť iných patologických príznakov
• hodnoty a dynamika Hb, Rtc a bilirubínu
• prolongovaná PNNH (u zrelých > 14 dní; u nezrelých > 21 dní)
• konjugovaný Bi > 34 µmol/l alebo > 20% TsB
Konvenčná fototerapia:
pracovisko I. typu
Intenzívna fototerapia:
pracovisko II. typu
Intenzívna fototerapia a ET: pracovisko III.typu
Pri preklade dieťaťa na vyššie pracovisko je potrebné vždy ODOSLAŤ S DIEŤAŤOM aj
KRV MATKY!
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