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8. STRESZCZENIE  

Zadaniem lekarza pracującego w oddziale neonatologicznym jest dbanie, aby 

przebieg adaptacji noworodka do życia zewnątrzmacicznego był prawidłowy, została 

nawiązana więź między matką a dzieckiem, było ono karmione piersią i bezpiecznie 

wypisane do domu (optymalnie zaraz po ukończeniu 48 godziny życia). Jednym 

z problemów opóźniających wypis może być żółtaczka. Z definicji, u zdrowych, 

donoszonych noworodków żółtaczka pojawia się po pierwszej dobie życia, stężenie 

bilirubiny całkowitej nie narasta szybciej niż 5 mg/dl/dzień, szczyt stężenia wypada 

pomiędzy 3 a 4/5 dobą i nie przekracza ono 12mg/dl (wg niektórych autorów 12,9 mg/dl). 

Przyczyną żółtaczki jest zwiększone stężenie bilirubiny niesprzężonej we krwi 

(hiperbilirubinemia). Problem może stanowić nasilona hiperbilirubinemia, u poza tym 

zdrowego noworodka. Wiadomo, że bilirubina niesprzężona po osiągnięciu wysokich 

stężeń ma zdolność przekraczania bariery krew-mózg i uszkadzania centralnego układu 

nerwowego. Uszkodzenie znane jest pod nazwą encefalopatii bilirubinowej. Początkowe 

objawy kliniczne mogą być niespecyficzne. Najczęściej jest to obniżenie napięcia 

mięśniowego, niechęć do ssania, apatia, wymioty. Jeśli stężenie bilirubiny nie zostanie 

skutecznie obniżone bilirubina odłoży się w jądrach podkorowych mózgu (łac. 

kernicterus) oraz w rdzeniu kręgowym. Zmiany staną się nieodwracalne, objawy 

neurologiczne nasilą się, prowadząc do niepełnosprawności a nawet zgonu. Mając 

powyższe na uwadze, powstają obawy, że wczesny wypis noworodka z oddziału 

neonatologicznego zwiększy ryzyko ciężkiej hiperbilirubinemii (stężenie bilirubiny 

całkowitej w surowicy ≥20mg/dl) już podczas pobytu dziecka w domu. Stąd też dążenie 

do opracowania takiego sposobu postępowania, aby to ryzyko zminimalizować. 

Możliwość taką daje znajomość czynników ryzyka, których ewentualną obecność należy 

rozważyć w odniesieniu do każdego dziecka indywidualnie, biorąc pod uwagę jego wiek 

płodowy i wiek kalendarzowy. Do głównych czynników wysokiego ryzyka nasilonej 

hiperbilirubinemii zaliczane są: widoczna żółtaczka w pierwszej dobie życia, 

potwierdzona choroba hemolityczna, wcześniactwo, urazy okołoporodowe oraz wysokie 

stężenie bilirubiny w dniu wypisu.  

Celem niniejszej pracy jest:  

A. Określenie częstości występowania nasilonej hiperbilirubinemii (bilirubina całkowita 

w surowicy ≥12mg/dl), u noworodków w 3-4 dobie życia, bez innych 

nieprawidłowości, urodzonych ≥37 tygodnia ciąży, hospitalizowanych w Oddziale 
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Noworodków i Wcześniaków Samodzielnego Publicznego Szpitala im. Jana Bożego 

w Lublinie,  

B. Ustalenie czy do wczesnej, nasilonej hiperbilirubinemii przyczyniają się:  

1) wiek płodowy, urodzeniowa masa ciała noworodka i wielkość jej spadku po 

urodzeniu,  

2) droga porodu, dobrostan po urodzeniu oceniany wg skali Apgar, płeć noworodka, 

3) wiek matki, 

4) BMI matki przed ciążą oraz przyrost jej masy ciała w czasie ciąży,  

5) przebyte przeziębienia, choroby infekcyjne dróg oddechowych i zatok u matek w 

trzecim trymestrze ciąży,  

6) upławy z dróg rodnych i/lub zmiany w moczu, bez innych klinicznych cech 

infekcji u matek w trzecim trymestrze ciąży, 

7) choroby przewlekłe u matek (padaczka, choroby tarczycy) oraz choroby związane 

z ciążą (cukrzyca ciężarnych, nadciśnienie indukowane ciążą, cholestaza 

ciążowa),  

8) krwawienia/plamienia z dróg rodnych, wymioty ciężarnych, skurcze 

przedwczesne u matek w okresie ciąży, 

9) nałogowe palenie papierosów. 

Materiał i Metody 

Dokonano przeglądu dokumentacji medycznej 5058 par matka-dziecko 

hospitalizowanych od stycznia 2014 do czerwca 2016 roku, w Szpitalu im. Jana Bożego 

w Lublinie. Do dalszej analizy zakwalifikowano noworodki urodzone między 37 a 42 

tygodniem ciąży, z ciąż pojedynczych, z prawidłową do wieku płodowego urodzeniową 

masą ciała, karmione piersią, z prawidłowym przebiegiem adaptacji do życia 

zewnątrzmacicznego. Czynnikami wykluczającymi były: żółtaczka w pierwszej dobie 

życia, wcześniactwo poniżej 37 tygodnia życia płodowego, mała urodzeniowa masa ciała, 

wady genetyczne i rozwojowe, infekcje wrodzone, infekcje okołoporodowe, 

podwyższone wskaźniki stanu zapalnego we krwi, urazy okołoporodowe, konflikt 

serologiczny, anemie hemolityczne. Wykluczono również noworodki matek z cechami 

klinicznymi infekcji i/lub gorączką w okresie poprzedzającym poród. Ostatecznie, 

badaniami objęto 3594 noworodki urodzone ≥37 tygodnia życia płodowego. Ich średni 

wiek płodowy wynosił 39,19±0,99 tygodni. Drogami i siłami natury urodziło się 2682 

(74,62%) noworodków, drogą cięcia cesarskiego 912 (25,37%). Średnia urodzeniowa 
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masa ciała dzieci wynosiła 3436,34±673,62 gramów, średnia długość ciała 

54,34±1,75cm, obwód głowy 33,83±1,07cm. Dzieci urodzone były w stanie dobrym, ze 

średnią punktacją wg skali Apgar 9,9±0,5 pkt w 1. min. (od 7 do 10 pt.) i 9,95±0,3 pkt w 

5. min (od 8 do 10 pt.). Więcej urodziło się noworodków płci żeńskiej (n=1971; 54,84%) 

niż męskiej (n=1623; 45,16%). Średni spadek urodzeniowej masy ciała noworodków 

wynosił 7,5±1,2%. U 2336 z nich, w 3-4 dobie życia, ze względu na intensywne 

zażółcenie skóry, oznaczono stężenie bilirubiny całkowitej w surowicy krwi (ang. total 

serum bilirubin, TSB), które maksymalnie wyniosło - 22mg/dl. Oznaczenia wykonywane 

były w laboratorium szpitalnym.  

Matki badanych noworodków były w wieku średnio 27,7±5,17 lat. Ich masa ciała 

wynosiła średnio 65,95±7,26 kg, wysokość 164,92±0,02 cm, BMI 24,26±2,75kg/m2, przy 

czym z niedoborem masy ciała do wzrostu (BMI <18,5) były tylko 2 matki, z prawidłową 

masą ciała (BMI 18,5-24,9) - 2809, z nadwagą (BMI 25-29,9) - 533 a z otyłością (BMI 

30 i powyżej) - 250 matek. Prawidłowość przyrostu masy ciała w okresie ciąży określano 

w odniesieniu do BMI matki przed ciążą.  

Matki w dniu porodu były zdrowe. Oceniając stan ich zdrowia w ostatnim 

trymestrze ciąży ustalono, że spośród 3594 matek, 115 (3,2%) przebyło nieokreśloną 

infekcję wirusową, 148 (4,12%) lekkie przeziębienie, 88 (2,45%) zapalenie zatok 

obocznych nosa, 46 (1,28%) zapalenie oskrzeli, 54 (1,5%) anginę. Spośród chorób 

nieinfekcyjnych były to: niedoczynność tarczycy u 47 (1,3%), nadczynność tarczycy u 24 

(0,67%), choroba Hashimoto u 25 (0,7%), padaczka u 23 (0,64%) matek. U 131 (3,64%) 

kobiet stwierdzano nadciśnienie indukowane ciążą, u 62 (1,73%) cholestazę ciążową, u 

54 (1,5%) cukrzycę ciężarnych leczoną insuliną a u 152 (4,23%) cukrzycę ciężarnych 

leczoną dietą. 

Na pytanie o dolegliwości w czasie ciąży, 1698 (47,24%) matek zgłosiło wymioty 

ciężarnych. Spośród innych zaburzeń zanotowano: nieprawidłową wydzielinę z dróg 

rodnych i/lub zmiany w analizie moczu w III trymestrze ciąży u 1453 (40,42%) 

ciężarnych, skurcze przedwczesne u 686 (19,08%) oraz plamienia z dróg rodnych u 965 

(26,85%) ciężarnych.  

Do nałogowego palenia papierosów w czasie ciąży przyznało się 121 (3,3%) 

matek. 

Noworodki podzielono na trzy grupy. Pierwszą (I) stanowiły dzieci bez widocznej 

żółtaczki i dzieci ze stężeniem TSB nieprzekraczającym 5 mg/dl (n=1258), drugą (II) 

noworodki z TSB od 5 do 11,9 mg/dl (n=1302), trzecią (III) noworodki z TSB 12 mg/dl 



 
88 

i powyżej (n=1034). Stężenie TSB w surowicy krwi wynoszące ≥12 mg/dl uznano za 

nasiloną hiperbilirubinemię (nasiloną żółtaczkę). Porównywano częstość występowania 

wyżej wymienionych czynników noworodkowych i matczynych między grupami jak też 

wielkość stężenia bilirubiny w grupie dzieci z nasiloną żółtaczką w zależności od 

obecności danego czynnika.  

Bazę analizowanych danych opracowano i analizy statystyczne przeprowadzono 

w oparciu o oprogramowanie komputerowe Statistica 13.0 (StatSoft, Polska). 

Wyniki badań 

W wyniku przeprowadzonych analiz potwierdzono istotną statystycznie zależność 

między wiekiem płodowym a stężeniem bilirubiny. Dzieci z grupy z najniższym stężeniem 

TSB (grupa I) były starsze pod względem wieku płodowego niż dzieci z miernie nasiloną 

żółtaczką (grupa II), a te ostatnie starsze niż dzieci z nasiloną żółtaczką (grupa III). 

Noworodki z grupy I były też istotnie cięższe niż noworodki z grupy II i III. Nie 

stwierdzono korelacji między urodzeniową masą ciała a stężeniem TSB w grupie II i III. 

Analizując zależność między wielkością spadku urodzeniowej masy ciała a stężeniem TSB 

nie stwierdzono, aby w grupie III był on wyższy niż w pozostałych grupach. Nie 

stwierdzono również korelacji między wielkością spadku urodzeniowej masy ciała a 

stężeniem bilirubiny w grupie III i II. Nieistotne okazały się także zależności między 

stężeniem bilirubiny a płcią noworodka, sposobem porodu czy jego dobrostanem 

ocenianym wg skali Apgar, (kiedy punktacja mieści się w zakresie 7–10 punktów).  

Przeprowadzona analiza statystyczna nie wykazała istotnej zależności między 

wiekiem matek a stężeniem bilirubiny u noworodków (średni wiek matek 

z poszczególnych grup okazał się podobny). Wykazała natomiast zależność między 

cechami somatycznymi i stanem zdrowia matek a stężeniem bilirubiny u noworodków. 

Matki noworodków z grupy I i II miały istotnie częściej prawidłowe BMI przed ciążą niż 

matki noworodków z grupy III. Te ostatnie istotnie częściej miały nadwagę i większe 

przyrosty masy ciała w okresie ciąży. W grupie III, stwierdzono dodatnią korelację (słabej 

mocy) między przyrostem masy ciała matek w okresie ciąży a stężeniem bilirubiny u 

noworodków.  

Objęte niniejszym badaniem noworodki nie miały cech infekcji a ich matki w dniu 

porodu oceniane były jako zdrowe. Jednakże z wywiadu wynikało, że część z nich w 

ostatnim trymestrze ciąży przechodziła infekcję górnych bądź dolnych dróg 

oddechowych, zapalenie zatok, czy (jak to określały) przeziębienie. Okazało się, że takie 
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infekcje częściej zgłaszały matki noworodków z nasiloną hiperbilirubinemią niż 

pozostałe matki. Co więcej, noworodki z grupy III, których matki chorowały na choroby 

infekcyjne w ostatnim trymestrze ciąży, miały istotnie statystycznie wyższe TSB niż 

noworodki matek, które nie chorowały. Nasilenie żółtaczki u noworodków okazało się 

być również większe w przypadku, kiedy ich matki w czasie ciąży miały upławy z 

pochwy i/lub zmiany w moczu, bez objawów ogólnych w postaci złego samopoczucia 

czy gorączki. Dolegliwości te znamiennie częściej występowały u matek noworodków z 

nasiloną hiperbilirubinemią (grupa III) niż u pozostałych matek. Również u noworodków 

z grupy III, których matki w czasie ciąży miały takie dolegliwości, TSB było istotnie 

wyższe niż u noworodków matek bez dolegliwości.  

Czynnikami zwiększającymi ryzyko nasilania się hiperbilirubinemii nie okazały 

się być choroby przewlekłe matek i choroby związane z ciążą. Matki dzieci z nasiloną 

żółtaczką częściej chorowały na padaczkę, nadczynność tarczycy, niedoczynność 

tarczycy, miały wyrównaną cukrzycę ciężarnych, nadciśnienie indukowane ciążą lub 

cholestazę ciążową. Jednakże zarówno w grupie II jak i w grupie III noworodki matek 

chorujących miały takie same średnie stężenie bilirubiny jak noworodki matek bez 

wymienionych chorób. Należy przy tym nadmienić, że matki przez cały okres ciąży 

pozostawały pod opieką lekarską. 

Blisko 20% matek w okresie ciąży odczuwała skurcze przedwczesne. 

Dolegliwość tę istotnie częściej zgłaszały matki noworodków z grupy III. Ponadto, 

noworodki z grupy III, których matki zgłaszały skurcze przedwczesne w czasie ciąży 

miały istotnie wyższe stężenie bilirubiny niż noworodki matek bez tych dolegliwości. Nie 

stwierdzono natomiast zależności między stężeniem bilirubiny u noworodków 

a epizodami krwawienia z dróg rodnych u matek. Ich częstość w każdej z badanych grup 

była podobna. Co ciekawe, u matek noworodków bez żółtaczki i z miernie nasiloną 

żółtaczką istotnie statystycznie częściej notowano wymioty ciężarnych niż u matek 

noworodków z żółtaczką nasiloną. Wysoce statystycznie istotne różnice stwierdzono 

również w grupie III, w której noworodki matek bez tej dolegliwości miały wyższe 

stężenie bilirubiny.  

Badając zależność między nasiloną hiperbilirubinemią a nałogowym paleniem 

papierosów przez matki nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w częstości 

występowania tego nałogu u matek z poszczególnych grup. Noworodki matek palących 

papierosy i matek niepalących miały podobne stężenie bilirubiny.  
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Reasumując, na podstawie otrzymanych wyników wysunięto następujące 

wnioski:  

1. W badanej populacji noworodków urodzonych ≥37 tyg. ciąży, z masą ciała 

odpowiednią do wieku płodowego, wczesną nasiloną hiperbilirubinemię (stężenie 

bilirubiny ≥12 mg/dl w 3-4 dobie życia), jako objaw izolowany, stwierdzano u blisko 

30% dzieci. 

2. Wiek płodowy noworodków urodzonych ≥37 tygodnia życia płodowego jest istotny 

w ocenie ryzyka wystąpienia wczesnej, nasilonej hiperbilirubinemii. Im młodszy 

wiek płodowy tym ryzyko większe. 

3. Nie stwierdzono, aby wielkość urodzeniowej masy ciała i jej spadku po urodzeniu 

były czynnikami ryzyka wczesnej, nasilonej hiperbilirubinemii u noworodków 

urodzonych ≥37 tyg. ciąży z masą ciała odpowiednią do wieku płodowego.  

4. Nie stwierdzono, aby wiek matki a także płeć dziecka, droga porodu i ilość 

uzyskanych punktów (mieszcząca się w zakresie 7-10 pt. w skali Apgar) należały do 

czynników ryzyka wczesnej, nasilonej hiperbilirubinemii u noworodków urodzonych 

≥37 tyg. ciąży.  

5. Wysoki wskaźnik masy ciała (BMI) matek przed ciążą oraz nadmierny przyrost ich 

masy ciała w czasie ciąży stanowią istotne czynniki ryzyka wczesnej, nasilonej 

hiperbilirubinemii u noworodków urodzonych ≥37 tyg. ciąży.  

6. W ocenie ryzyka nasilonej wczesnej hiperbilirubinemii u noworodków urodzonych 

≥37 tyg. ciąży należy brać pod uwagę infekcje układu oddechowego, zatok 

obocznych nosa, przeziębienia a także zmiany w moczu i/lub upławy z pochwy 

u matek w trzecim trymestrze ciąży (również wtedy, kiedy w dniu porodu matka jest 

zdrowa).  

7. Badanie nie wykazało, aby choroby tarczycy, padaczka, a także choroby związane 

z ciążą (cukrzyca ciężarnych, nadciśnienie indukowane ciążą, cholestaza ciążowa) 

u matek właściwie leczonych były czynnikami ryzyka nasilenia się wczesnej 

hiperbilirubinemii u noworodków urodzonych ≥37 tyg. ciąży. 

8. Badanie nie wykazało, aby czynnikami ryzyka wczesnej nasilonej hiperbilirubinemii 

u noworodków urodzonych ≥37 tyg. ciąży, były wymioty ciężarnych i krwawienia z 

dróg rodnych u matek w okresie ciąży. Wykazało natomiast, że czynnikiem ryzyka 

mogą być skurcze przedwczesne u ciężarnych.  

9. Nie wykazano, aby palenie papierosów przez matki w czasie ciąży przyczyniało się 

do nasilenia wczesnej hiperbilirubinemii u noworodków urodzonych ≥37 tyg. ciąży.  
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10. Na podstawie przeprowadzonych analiz nie można stwierdzić, który z badanych 

czynników w największym stopniu przyczynia się do występowania nasilonej 

hiperbilirubinemii u poza tym zdrowych noworodków urodzonych ≥37 tyg. życia 

płodowego, z odpowiednią urodzeniową masą ciała. Można przypuszczać, że jej 

ryzyko zwiększa się w przypadku kumulacji czynników.  

 

 


