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Behandlingsstandard for neonatal hyperbilirubinæmi – en introduktion.
Jesper Padkær, Margrethe Møller, Hristo Stanchev, Rikke Maimburg, Jesper Bjerre, Finn Ebbesen.

Definition af patientgruppen
Nyfødte. 

Baggrund
Ukonjugeret bilirubin er toksisk. Ved ukompliceret hyperbilirubinæmi er plasma koncentrationen af kon-
jugeret bilirubin negligeabel. Derfor bestemmes rutinemæssigt serum total bilirubin (TsB). 
Den akutte bilirubin encefalopati inddeles i 3 stadier (1)

1. Tidligt stadie med sløvhed, hypotoni, dårlig sutteevne og dårlig øjenkontakt.
2. Intermediært stadie med moderat sløvhed, irritabilitet, vekslende hypo- og hypertoni, feber, skingert  
 skrig og dyb søvn.
3. Fremskredent stadie med udtalt hypertoni med retrocollis og opistotonus, skingert skrig, ophørt sut- 
 teevne, apnøer, feber, kramper, coma og til sidst død.

Det fremskredne stadies senfølger er kronisk bilirubin encefalopati (kernikterus). Kasuistiske meddelelser har 
vist, at der kan være en vis reversibilitet ved intensiv terapi med udskiftningstransfusion. Det tidlige stadies 
symptomer er altid reversible ved korrekt terapi eller spontant fald.   

TsB er i sig selv en dårlig prædiktor for outcome. Kroniske følger forekommer ikke hos mature børn med TsB 
under 340 μmol/L og ses næsten udelukkende ved niveauer over 430 μmol/L (1). Incidensen stiger derefter 
progressivt med TsB niveauet. 2/3 af patienterne med kernikterus har haft TsB niveauer over 600 μmol/L (2).

Akut bilirubin encefalopati kan forebygges. Alligevel ses der fortsat ca. et tilfælde om året i Danmark (3) af 
akut intermediær eller fremskreden bilirubin encefalopati.

Målet for denne behandlingsstandard er at undgå potentielt toksiske TsB niveauer og dermed udvikling af 
bilirubin encefalopati.

Udvikling af hyperbilirubinæmi
Ca. 60 % af alle nyfødte udvikler synlig icterus, og hos 2 % overskrider TsB niveauet 340 μmol/L (2). Præva-
lensen af bilirubin encefalopati er imidlertid langt lavere.
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Fig.1 Bhutani`s nomogram. De undersøgte børn havde gestations alder og vægt ≥ 36 uger og 2000 gram 
eller ≥ 35 uger og 2500 g. Børnene fik målt TsB ved udskrivelsen. Zonen i hvilken Tsb lige forudsiger sandsyn-
ligheden for at følgende bilirubin værdi overskrider 95 percentilen (høj risiko zonen).

Tabel. 1

Risikofaktorer for udvikling af behandlingskrævende ikterus hos børn med gestationsalder ≥ 35 uger.
Tidligere barn med behandlingskrævende ikterus 
Diabetisk føtopati
Østasiatisk herkomst.(Kina, Korea, Japan, Vietnam)
Ikterus i første 24 levetimer
Kendt isoimmunisering
Anden hæmolytisk sygdom (sfærocytose, glucose-6-phosfat dehydrogenase mangel, pyruvatkinase mangel)
Gestationsalder 35-36 uger
Kefalhæmatom
Udtalte ekkymoser/suggilationer

Fortolkning af bilirubinsvar bør altid ske ud fra en systematisk helhedsvurdering af det enkelte barn, hvor der 
tages hensyn til barnets alder i timer, gestationsalder og risikofaktorer.

I løbet af 2009-10 har der internationalt fundet en debat sted, hvor det er blevet påpeget både, at der er 
systematiske svagheder i Bhutani`s studie, og at genetiske variationer i bilirubinmetabolismen mellem et-
nisk forskellige populationer gør en universel anvendelse af nomogrammet problematisk (5). Særligt er det 
usikkert at tage en enkelt ”lav risiko” værdi til indtægt for, at et barn ikke senere udvikler betydende ikterus 
(6).

Risikovurdering

American Academy of Pediatrics guidelines fra 2004 har brugt Bhutani`s målinger fra 2001 (fig.1) (1), der 
sammenholdt med kendte risikofaktorer (tabel 1) kan bruges til at identificere nyfødte med øget risiko for 
udvikling af betydende hyperbilirubinæmi (4).
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Måling af Bilirubin – hvem og hvornår
Den kutane bilirubin koncentration (TcB) er korreleret til TsB, sådan at den ikke kan erstatte TsB, men kan 
bruges til screening. TcB er uafhængig af hudens pigmenteringsgrad. Ved høje TsB værdier underestimerer 
TcB, TsB. Der bør altid ske bestemmelse af TsB i forbindelse med behandlingsstart. Bilirubinometre kan ikke 
bruges under lysbehandling og de første 12 timer efter denne.

 Nyfødte børn bør løbende visuelt have deres gulsot niveau vurderet, dels intensitet, dels hvor langt den er 
progredieret. Ikterus i de første 24 timer bør primært betragtes som patologisk og kræver kontrol af TsB.

Børn med kendt isoimmunisering eller anden hæmolytisk sygdom observeres og behandles efter individuel 
vurdering.

Børn med udtalte ekkymoser, sugilationer eller kefalhæmatom observeres og behandles efter individuel 
vurdering.

Øvrige børn i risikogruppe: Tidligere barn med behandlingskrævende ikterus, gestationsalder 35-36 uger, 
østasiatisk herkomst, børn af mødre med diabetes (type1, type 2, gestationel). 
Der måles TcB eller TsB på alle ovennævnte senest 48-72 timer efter fødslen.

Børn med mørk hudfarve er ikke i øget risiko for hyperbilirubinæmi, men skal vurderes med TcB eller TsB 
senest ved 48-72 timer, da det er vanskeligt at vurdere ikterus hos disse børn.

Det er formålstjenligt at alle nyfødte vurderes klinisk for ikterus af jordemoder i forbindelse med metabolisk 
screening. Ved ikterus måles TcB eller TsB. Sygeplejersker og jordemødre skal have kompetence til at måle 
TsB uden at afvente lægelig vurdering.

Behandling

Fototerapi
Børn, der fødes med hæmolytisk sygdom i sværere grad, eller indlægges med udtalt ikterus, bør opstartes i 
fototerapi umiddelbart uden at afvente blodprøve svar.
 Hos øvrige børn kan opstart af fototerapi gøres på baggrund af nedenstående graf (Fig.2) ud fra barnets 
kronologiske alder og fødselsvægt.
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Fig. 2 Indikation for fototerapi
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I mangel af sikker evidens på området er det af pragmatiske årsager, valgt at bruge fødselsvægt i stedet for 
gestationsalder. I lyset af den øgede risiko for betydende hyperbilirubinæmi hos børn med gestationsalder 
34-36 uger er det valgt at give dem deres egen kurve. Lysgrænse for svært syge og isoimmuniserede børn 
er 50 µmol/L lavere end på grafen. Dog aldrig lysgrænse under 100 µmol/L. Efter 2 uger bruges lysgrænse 
efter aktuel vægt.
 Som resten af guidelines, har figur 2 fundet inspiration i den norske pædiatriske selskabs tilsvarende, græn-
seværdierne korresponderer godt med de tidligere benyttede i Danmark og med de anbefalede i AAP guide-
lines, som dog kun omfatter nyfødte med gestationsalder ≥ 35 uger.
 Fototerapi gives med en intensitet på minimum 30 mikroW/cm²/nm. Det anbefales, at intensiteten måles 
med et spektrometer ved behandlingsopstart. Intensiteten kan ved behov (TsB > lysgrænsen + 50 μmol/L, 
stigende bilirubin under pågående lysbehandling, sværere isoimmunisering) øges ved dobbeltlys, brug af 
reflekterende flader og ved at mindske afstanden mellem lyskilde og barn (intensiv fototerapi).
Vending af børn under fototerapi øger ikke effekten.
Lysbehandling kan ophøre, når TsB i enkeltlys < 80 % af lysgrænsen. 

Intravenøs immunglobulin
Intravenøs immunglobulin (IVIG) givet i doser på 0,5-1 g/kg over 2 timer er en sikker og veldokumenteret 
behandling af hyperbilirubinæmi  ved Rhesus- og ABO isoimmunisering (1;2;4). Nyfødte med kendt im-
munisering, der stiger betydeligt i TsB niveau, på trods af effektiv fototerapi, bør tilbydes behandling med 
IVIG(1;2;4). 
Hos nyfødte med sværere immunisering kan IVIG opstartes umiddelbart efter fødslen samtidigt med fotot-
erapi (2).
Hos børn, der indlægges med betydende ikterus, og hvor immunisering formodes eller ikke kan udelukkes, 
kan IVIG forsøges.
Dosis kan ved behov gentages efter 12 timer (1;2). 

Udskiftningstransfusion  
Figur 2`s plateauværdier plus 100 µmol/L kan bruges som vejledende grænseværdi i beslutningen om at 
foretage udskiftningstransfusion.

Udskiftningstransfusion er forbundet med betydelig morbiditet og mortalitet, og grænserne for hvornår 
fordelene ved indgrebet overstiger risici er ikke velbelyste (1;2).  Derfor vil de fleste vælge at reservere ud-
skiftningstransfusion til børn, hvis TsB steget over figur 2´s grænser på trods af effektiv fototerapi og evt. 
IVIG (1;2).
Hos raske upåvirkede børn, der indlægges med TsB over udskiftningsgrænserne på figur 2, vil det ofte være 
rimeligt at starte med intensiv fototerapi, evt. sammen med IVIG, og vurdere effekten heraf over timer med 
hyppige TsB målinger, initialt 2-4 timers mellemrum (1;2).
Børn, der indlægges med tegn til akut bilirubin encephalopati i intermediært eller fremskredent stadie, bør 
hurtigst muligt have foretaget udskiftningstransfusion (1-4).
 Der vil ofte være en ventetid på flere timer fra barnet indlægges, til det er muligt at udføre udskiftningstrans-
fusion. Det er vigtigt, at barnet i dette tidsrum behandles effektivt efter ovenstående retningslinjer (1;2;4). 

Væsketilførsel
Rutinemæssigt ”lystilskud” anbefales ikke. Tilstrækkelig ernæring er vigtig for at optimere fald i TsB. Væs-
ketilførsel reducerer ikke TsB. Der ikke evidens for effekt af albumin infusion, medmindre der foreligger svær 
hypoalbuminæmi.
Hos syge børn kan justeringen af væsketilførsel ske efter sædvanlige kliniske retningslinjer.

Børn med langvarig gulsot

Mature børn, der har gulsot 2 uger gamle, og præmature børn, der har gulsot 3 uger gamle, skal ifølge Sund-
hedsstyrelsen have bestemt fraktioneret serum bilirubin (konjugeret og ukonjugeret). Ved forhøjet konju-
geret serum bilirubin bør barnet undersøges for kongenit extern galdevejsatresi. Forhøjet konjugeret serum 
bilirubin defineres som en koncentration ≥ 20 µmol/L eller ≥ 20 % af total serum bilirubin. Man må dog være 
opmærksom på, at bestemmelsen af konjugeret bilirubin er meget unøjagtig og afhængig af målemetode; 
ofte forekommer falsk forhøjede værdier.
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