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ABSTRACT
Neonatal jaundice is the most common condition in the neonatal period, affecting up to 85% of newborns. The treatment 
of neonatal jaundice is represented in most cases by phototherapy. Even though phototherapy has proven its usefulness 
and effectiveness in treating neonatal jaundice, the possible short-term and long-term side effects are still being studied.
Studies have found that there are effects that could be easily intuited, such as skin lesions, but also effects that until re-
cently had not been discussed, such as alteration of cellular DNA.
In order to maximize the effects of phototherapy, in parallel with minimizing the side effects, it is necessary to use pho-
totherapy as sparingly as possible, carefully following the nomograms specific to exposure to phototherapy according to 
bilirubin values.
The specialized literature on this topic is vast, as a result it was necessary to collect the most important data in order to 
use phototherapy as correctly as possible, avoiding the effects of medically unjustified exposure.
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REZUMAT
Icterul neonatal este cea mai cunoscută afecțiune din perioada neonatală, afectând până la 85% dintre nou-născuți. Tra-
tamentul icterului neonatal este reprezentat în cele mai multe cazuri de fototerapie. Chiar dacă fototerapia și-a dovedit 
utilitatea și eficiența în tratarea icterului neonatal, încă se studiază posibilele efecte secundare pe termen scurt și pe 
termen lung.
Studiile efectuate au constatat existența unor efecte ce puteau fi ușor de intuit, cum ar fi leziunile tegumentare, dar și 
efecte care până nu demult nu fuseseră luate în discuție, cum ar fi alterarea ADN-ului celular.
În vederea maximizării efectelor fototerapiei, în paralel cu minimizarea efectelor adverse, se impune utilizarea cât mai 
parcimonioasă a fototerapiei, urmărind cu atenție normogramele specifice expunerii la fototerapie conform valorilor 
bilirubinei.
Literatura de specialitate pe această temă este vastă, drept urmare se impunea culegerea celor mai importante date în 
vederea utilizării cât mai corecte a fototerapiei, evitând momentele de expunere nejustificată medical.

Cuvinte cheie: icter, fototerapie, efecte adverse, tratament
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INTRODUCERE

Fototerapia este un tratament pentru diminua-
rea toxicității bilirubinei și scăderea nivelului BST 
(bilirubină serică totală). Este relativ neinvazivă și 
sigură. Lumina cu lungimea de undă de 425-475 nm 
(spectrul albastru-verde) este absorbită de bilirubi-
na neconjugată în piele, transformând-o într-un ste-
reoizomer solubil în apă care poate fi excretat în 
bilă fără conjugare. Eliminarea bilirubinei depinde 
de viteza de formare a acesteia, precum și de ratele 
de eliminare a produșilor fotodegradabili. Scopul 
utilizării fototerapiei este acela de a scădea TSB cu 
30-40% în primele 24 de ore, cel mai semnificativ în
primele 4-6 ore, reducând astfel icterul şi consecin-
ţele acestuia (1,2).

Utilizarea fototerapiei ca tratament pentru di-
verse afecțiuni este cunoscută încă din antichitate. 
Prin expunerea la lumina solară, pacienţii erau 
tratați pentru boli ale aparatului locomotor și ale 
pielii. Până la mijlocul secolului al XIX-lea, heliote-

rapia a fost cel mai îndelung utlizată formă de foto-
terapie. Cele mai vechi scrieri despre utilizarea he-
lioterapiei datează din secolul XV î.H. Cultul Soarelui 
din Egiptul antic era asociat cu credința puterii vin-
decătoare a luminii solare. De asemenea, heliotera-
pia era utilizată în medicina chineză și medicina 
hindusă. Papirusul Ebers (1550 î.H.) menționa trata-
mentul pentru vitiligo cu ajutorul expunerii la soa-
re și al aplicării pe piele de extracte de Psoralen co-
rylifolia și Ammi majus. În China antică, erau 
utilizate bucăți colorate de hârtie ca filtru pentru 
lumina solară, utile în tratarea bărbaților, iar pen-
tru tratarea femeilor erau folosite filtre colorate de 
hârtie pentru lumina Lunii (3-7).

Fototerapia modernă îl are ca inventator pe Nils 
Ryberg Finsen (1860-1904), el fiind cunoscut pentru 
utilizarea unui filament de carbon emițător de lu-
mină ultravioletă pentru tratarea lupusului vulgar. 
William Henry Goeckerman (1884-1954) a utilizat o 
sursă de lumină ultravioletă B pentru tratarea pso-
riazisului (8).

FIGURA 1. Recomandările AAP pentru fototerapie și exsanguinotransfuzie la nou-născuții cu vârsta gestație de cel puțin 35 
de săptămâni – adaptare după (9)



Romanian medical JouRnal – Volume lXViii, Supplement 5, 2021 43

Având în vedere faptul că cercetările s-au axat în 
principal pe studierea mecanismelor prin care foto-
terapia duce la scăderea nivelului bilirubinei circu-
lante, se impune depistarea posibilelor efecte ad-
verse ale fototerapiei pe termen lung și scurt. Astfel, 
se pot evalua în mod obiectiv eficiența și siguranța 
fototerapiei la nou-născut, prin intermediul prezen-
tului minireview de literatură.

RECOMANDĂRILE PENTRU UTILIZAREA FOTOTERAPIEI

Fototerapia este inițiată în mod electiv atunci 
când TSB este aproximativ 6 mg/dl (102 mmol/l) și 
se utilizează întotdeauna când bilirubina are un ni-
vel mai mic decât cel care ar necesita exsanguino-
transfuzie la nou-născutul respectiv (de exemplu, la 
19-20 mg/dl [292-343 mmol] pentru nou-născuții la
termen). Recomandările AAP (Academia Americană
de Pediatrie) pentru fototerapie și exsanguinotrans-
fuzie la nou-născuţii cu vârstă de gestație de cel
puțin 35 de săptămâni sunt prezentate în figura 1
(9).

Nou-născuții hiperbilirubinemici ar trebui 
hrăniți pe cale orală, dacă este posibil, pentru a scă-
dea circulația enterohepatică a bilirubinei. Deși s-a 
demonstrat că fototerapia diminuează necesitatea 
efectuării exsanguinotransfuziei, beneficiile pe ter-
men lung la nou-născuții cu icter mai puțin sever 
nu sunt recunoscute. 

Ochii nou-născutului trebuie protejați pentru a 
preveni leziunile retinei. Diareea care apare uneori 
în timpul fototerapiei poate fi tratată, dacă este ne-
cesar, prin hrănirea cu o formulă care nu conține 
lactoză (10,11,12).

MECANISMELE FOTOTERAPIEI

Mecanismele de reducere a bilirubinei prin foto-
terapie – izomerizarea structurală, fotoizomeriza-
rea şi fotooxidarea – sunt prezentate în Figura 2.

Mecanismul principal este reprezentat de izo-
merizarea structurală prin lumină, care convertește 
ireversibil bilirubina în lumirubină, o substanță 
mai solubilă care poate fi excretată în bilă și urină 
fără conjugare.

Fotoizomerizarea rapidă convertește aproxima-
tiv 15% din izomerul de bilirubină 4Z, 15Z la forma 
mai puțin toxică 4Z, 15E. Deși izomerul mai puțin 
toxic poate fi excretat în bilă fără conjugare, proce-
sul este reversibil și clearance-ul este lent. Testele 
standard de laborator nu fac distincția între izo-
meri, astfel încât nivelurile de TSB nu se schimbă, 
deși TSB este mai puțin toxică.

Fotooxidarea este un proces lent care transfor-
mă bilirubina în produse polare mici care sunt ex-
cretate în urină și este cel mai puțin important me-
canism de eliminare a bilirubinei (12,13).

DISPOZITIVELE DE FOTOTERAPIE

Caracteristicile dispozitivelor de fototerapie re-
comandate de AAP pentru a fi utilizate sunt (14): 
emisie de lumină în spectrul albastru-verde (460 
până la 490 nm), care include regiunea (460 nm) 
unde bilirubina absoarbe cel mai puternic lumina, 
iradiere de cel puțin 30 μW/cm2/nm, iluminarea 
maximă a suprafeței a corpului, scădere evidentă a 
bilirubinei serice în primele 4 până la 6 ore de expu-
nere.

FIGURA 2. Mecanismele transformării bilirubinei sub influența fototerapiei
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Sursele de lumină utilizate sunt diodele cu LED-
uri, luminile fluorescente albastre F20T12/BB și tu-
burile TL52, luminile albe cu halogen şi păturile sau 
paletele cu fibre optice.

Diodele cu LED-uri oferă lumina optimă de in-
tensitate ridicată în spectrul de absorbție a bilirubi-
nei și sunt disponibile fie ca dispozitive suspendate, 
fie dispozitive sub formă de saltea sau fibre optice. 
Luminile fluorescente albastre F20T12/BB și tuburi-
le TL52 scad TB cel mai eficient, deoarece acestea 
oferă lumină în spectrul albastru-verde, asigurând 
o absorbție maximă și o bună pătrundere în piele.
Luminile albe cu halogen se recomandă să fie am-
plasate la distanță de nou-născut deoarece sunt
fierbinți și pot cauza leziuni termice. Păturile sau
paletele cu fibre optice pot fi plasate direct sub nou-
născuți, produc puțină căldură și oferă o iradiere
mai mare decât luminile fluorescente. Ca urmare a
dimensiunilor mici, acestea acoperă rareori o
suprafață suficientă pentru a fi eficiente atunci
când sunt utilizate singure la nou-născuții la ter-
men și, prin urmare, sunt folosite în mod obișnuit
împreună cu dispozitive suspendate de fototerapie.

Administrarea fototerapiei trebuie să se realize-
ze printr-o expunere cât mai extinsă, cu o mască 
opacă pentru a proteja ochii, dar care să evite 
obstrucția nasului și cu lămpile fluorescente la o 
înălțime corespunzătoare.

Deși expunerea la soare reduce efectiv nivelul 
TB, preocupările legate de siguranță, inclusiv expu-
nerea la lumina ultravioletă, potențialul arsurilor 
solare și efectele termice împiedică utilizarea raze-
lor solare ca un instrument terapeutic fiabil. În 
unitățile cu resurse materiale scăzute, utilizarea 
unor filtre adecvate și monitorizarea termică pot 
permite utilizarea expunerii directe la razele solare.

COMPLICAŢIILE ȘI EFECTELE ADVERSE ASOCIATE 
FOTOTERAPIEI

Expunerea la fototerapie are atât efecte pozitive 
pentru tratarea icterului neonatal, cât și posibile 
efecte adverse pe termen scurt și pe termen lung în 
funcție de durata expunerii la fototerapie.

Printre complicațiile asociate fototerapiei sunt 
incluse diareea, erupțiile eritematoase maculare, 
erupțiile purpurice tranzitorii asociate cu porfirine-
mia, supraîncălzirea, deshidratarea (pierderi insen-
sibile crescute de apă) și o afecțiune benignă numi-
tă „sindromul copilului bronzat“. Fototerapia este 
contraindicată în prezența porfiriei. La nou-născuții 
cu boală hemolitică, trebuie măsurată hemoglobina 
pentru a monitoriza dezvoltarea anemiei, care poa-
te necesita transfuzie. Anemia se poate dezvolta în 
ciuda scăderii nivelului de bilirubină. Efectele ad-
verse pe termen lung ale fototerapiei sunt absente 
sau minime.

Efecte adverse pe termen scurt

Impactul emoțional asupra interacțiunii mamă-
nou-născut

Expunerea nou-născutului la fototerapie le face 
pe lehuze să se sperie și să fie stresate, deoarece se 
află într-o poziție fragilă și nesigură în ceea ce 
privește sănătatea copilului lor. Acest lucru este le-
gat clar de sentimentele ambivalente, cum ar fi 
vinovăția și sentimentul de răspundere pentru 
„suferința“ nou-născutului; totuși, în același timp, 
manifestă și sentimente de speranță și resemnare 
(15).

Deși tratamentul cu fototerapie este des utilizat 
și face parte din rutina sistemului rooming-in, tre-
buie avut în vedere că pentru mame este ceva 
neobișnuit, necunoscut și, de cele mai multe ori, în-
spăimântător.

A avea un copil supus tratamentului de fototera-
pie necesită îngrijire specifică, cum ar fi păstrarea 
nou-născutului dezbrăcat sub lumina dispozitivului 
de fototerapie cât mai mult timp posibil și proteja-
rea ochilor nou-născutului cu ajutorul unor oche-
lari corespunzători. Toți acești factori pot provoca 
sentimente de tristețe și anxietate, deoarece mame-
le nu înțeleg pe deplin procesul terapeutic (16).

Furnizarea de îndrumări continue într-un lim-
baj ușor de înțeles de la începutul până la sfârșitul 
tratamentului ar putea rezolva unele dintre între-
bările adresate de mame. Informațiile furnizate tre-
buie să explice ce este tratamentul cu fototerapie și 
îngrijirea zilnică cu care se va confrunta bebelușul 
NB pe tot parcursul tratamentului, atrăgând atenția 
mamei asupra faptului că va fi limitată în 
menținerea, îmbrăcarea sau contactul vizual cu co-
pilul ei. 

Leziuni tegumentare
Efectele pe termen scurt ale expunerii la fotote-

rapie includ arsuri tegumentare asemănătoare ar-
surilor solare, xeroză însoțită de prurit, pustule şi o 
recurenţă crescută a infecţiilor virale de tip herpes 
simplex. De asemenea, pot apărea tulburări de pig-
mentare cutanată (hiperpigmentare în general) 
(17).

Nou-născuții cu colestază supuși fototerapiei pot 
dezvolta erupții cutanate buloase din cauza nivelu-
rilor circulante de porfirine. Leziunile purpurice se 
pot dezvolta în zonele de expunere în decurs de 24 
de ore de la inițiere de tratament. Acestea se rezolvă 
de obicei la o săptămână după întreruperea fotote-
rapiei. Paller și colab. au studiat caracteristicile cli-
nice și histologice ale erupției, precum și nivelurile 
de porfirină la nou-născuții afectați. Ei au ajuns la 
concluzia că distribuția erupției în zonele expuse la 
lumină și prezența porfirinelor circulante sugerea-
ză că porfirinemia poate sta la baza erupției purpu-
rice (17).
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Sindromul copilului bronzat
Sindromul copilului bronzat pentru nou-născuți 

se referă la o pigmentare brună a tegumentelor 
care apare după expunerea la fototerapie la nou-
născuții cu niveluri crescute de bilirubină directă. 
Decolorarea poate rezulta din modificarea fotoin-
dusă de porfirine, care sunt deseori prezente în tim-
pul icterului colestatic, și poate dura multe luni. În 
ciuda apariției acestui sindrom, fototerapia poate 
continua dacă este nevoie.

Afectarea retinei
Fototerapia poate provoca leziuni fotochimice 

pe retină, deoarece rodopsina absoarbe lumina și 
declanșează peroxidarea lipidelor și apoptoza celu-
lelor. Retina are o susceptibilitate mai mare la lumi-
na albastră decât la lumina verde. Kernt şi colab. au 
raportat că expunerea la lumină a indus daune 
structurale, a scăzut viabilitatea celulelor epiteliale 
ale pigmentului retinian și a crescut speciile reacti-
ve de oxigen (18). Sisson şi colab. au evaluat efectul 
luminii fluorescente albastre asupra retinelor unui 
purcel pigmentat și au constatat că lumina fluores-
centă albastră de înaltă intensitate s-a dovedit a de-
teriora retina purceilor nou-născuți (19).

Tulburări ale termoreglării și ale nivelului de hi-
dratare

Nou-născutul este îmbrăcat doar în scutec pen-
tru o expunere maximă la fototerapie și poate dez-
volta hipotermie dacă temperatura camerei nu este 
menținută la un nivel optim, deoarece dispozitivele 
de fototerapie nu sunt proiectate pentru a oferi un 
mediu termic confortabil bebelușului. Fototerapia 
cu iradiere ridicată poate provoca hipertermie. Fo-
toterapia duce la creșterea fluxului sanguin în capi-
larele pielii și mușchilor și poate duce la supraîncăl-
zire dacă nou-născutul este plasat într-un încălzitor 
sau incubator în timpul fototerapiei. Brandão şi co-
lab. au menționat că incidența hipotermiei a fost 
semnificativ mai mare în grupul cu fototerapie LED 
decât în grupul cu fototerapie cu lumină fluorescen-
tă (23% față de 9%) (20). Un alt studiu realizat de 
Aydemir și colab. privind modificările temperaturii 
corpului nou-născutului sub fototerapie fluorescen-
tă față de LED a demonstrat că temperatura corpo-
rală medie a nou-născutului care a primit fototera-
pie LED cu 60-120 micro w/cm (2)/nm a fost 
semnificativ statistic mai mare decât în celelalte 
grupuri care au primit fototerapie cu lămpi fluores-
cente (10-15 micro w/cm (2)/nm iradiere) și fototera-
pie cu LED de 26-60 micro w/cm (2)/nm iradiere 
(21). Fototerapia convențională modifică mediul 
termic al nou-născutului și poate duce la pierderi 
insensibile de apă și deshidratare.

Alăptarea trebuie continuată atunci când este 
posibil și reanimarea lichidiană trebuie inițiată, 
dacă este necesar. Un studiu privind pierderea in-
sensibilă a apei din piele în timpul fototerapiei la 
nou-născuți la termen și prematuri efectuat de Kjar-
tansson şi colab. a măsurat rata de evaporare a apei 

din piele. Gradientul de vapori de apă aproape de 
suprafața pielii a fost utilizat pentru a determina 
pierderea de apă. S-a constatat că gradientul este 
același înainte și după 30 de minute de fototerapie 
la un nou-născut la termen, în timp ce, la prematur, 
valoarea a fost de 9,8 g/m2, cu 2 ore înainte de foto-
terapie, și de 9,7 g/m2, la 2 ore după fototerapie (22).

Un alt studiu realizat de Maayan-Metzger și co-
lab. în ceea ce privește pierderea de apă transperi-
neală și hidratarea pielii la sugarii prematuri în 
timpul fototerapiei a evidenţiat că creșterea medie 
a pierderii de apă transepidermică a fost de 26,4% 
în timpul fototerapiei, iar cele mai importante 
creșteri s-au înregistrat de la fosa cubitală, apoi la 
nivel inghinal (23).

Hipocalcemie
Fototerapia modifică ciclul de secreție a melato-

ninei din glanda pineală, prin modificarea ritmului 
circadian. Melatonina este numită hormonul întu-
nericului și eliberarea maximă are loc noaptea. Ilu-
minarea creierului în fototerapie reduce nivelul 
melatoninei. Scăderea nivelului de melatonină din 
sânge poate provoca hipocalcemie.

S-a constatat că melatonina promovează osifica-
rea și reduce resorbția osoasă, crește activitatea și 
diferențierea celulelor osteoblastice și reduce acti-
vitatea și diferențierea osteoclastică. Creșterea 
excreției urinare a calciului în timpul fototerapiei 
se poate atribui și hipocalcemiei. Khan și colab. au 
remarcat că 22,76% dintre nou-născuții la termen 
au prezentat hipocalcemie indusă de fototerapie 
(24). Un alt studiu realizat de Bahbah şi colab. în 
Egipt a raportat că 26% dintre nou-născuții la ter-
men care au primit fototerapie pentru icter au dez-
voltat hipocalcemie după 48 de ore de fototerapie 
(25). Gheshmi şi colab. au raportat o scădere a 
concentrației serice de calciu la 54% dintre nou-
născuții la termen după fototerapie (26).

Modificări ale ritmului circadian
Modificările ritmului circadian datorate fotote-

rapiei pot provoca nervozitate, alterarea ritmului 
cardiac și intensificarea plânsului la nou-născuți. 
Fototerapia trebuie administrată în paralel cu ciclul 
circadian, dacă este posibil. Într-un studiu realizat 
de Chen și colab. privind efectul expunerii la lumi-
na albastră asupra expresiei genelor circadiene, re-
zultatul a arătat că expresia genei Bmal1 a scăzut și 
gena Cry1 a crescut semnificativ după fototerapie, 
dar nu a existat nicio diferență statistică față de gru-
pul de control (27). Un alt studiu realizat de Cremer 
și colab. asupra efectelor imediate ale fototerapiei 
asupra somnului la nou-născuții foarte prematuri 
nu a găsit diferențe în durata ciclului de somn în 
timpul fototerapiei (28).

Drept urmare, acest subiect este unul controver-
sat care necesită mai multe studii pentru a fi clarifi-
cat pe deplin.
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Deteriorarea ADN-ului
Fototerapia poate provoca leziuni tranzitorii 

ADN-ului, prin leziuni oxidative la nivelul membra-
nei celulare, crescând produsele lipidice peroxida-
zice. Acest lucru determină creșterea nivelului de 
radicali liberi care provoacă leziuni ale ADN-ului și 
poate duce la mutații de-a lungul timpului. Zein El-
Abdin şi colab. au observat o creștere semnificativă 
a fragmentării ADN-ului în limfocitele circulante 
comparativ cu grupul martor (29). După fototera-
pie, a fost observată o creștere semnificativă statis-
tic a fragmentării ADN comparativ cu nivelul său 
înainte de fototerapie printre cazurile expuse la fo-
toterapie. Tatli şi colab. au determinat deteriorarea 
AND-ului limfocitar prin utilizarea testului de co-
metă alcalină și au raportat că deteriorarea ADN-
ului a crescut semnificativ odată cu durata fototera-
piei (30). Un alt studiu realizat de Aycicek și colab. a 
raportat că valorile medii ale scorurilor de deterio-
rare a ADN atât în grupurile de fototerapie intensi-
vă, cât și în cele convenționale au fost semnificativ 
mai mari decât cele din grupul de control (31).

Efecte hematologice
Leziunea oxidativă a membranei hematiilor 

poate crește fragilitatea celulelor și poate fi un eve-
niment precipitant pentru hemoliză la pacienții cu 
sferocitoză ereditară. Trombocitopenia asimptoma-
tică ușoară până la moderată poate fi observată la 
nou-născuții la termen după 48 de ore de la inițierea 
fototerapiei. Dacă compensarea măduvei osoase a 
trombocitelor este adecvată, atunci nu se observă 
nicio modificare a numărului de trombocite înainte 
și după fototerapie. Khera și colab. au raportat 
prezența trombocitopeniei la 35% dintre nou-
născuții supuși fototerapiei (32). Majoritatea nou-
născuților au avut trombocitopenie ușoară (74%). 
Trombocitopenia moderată și severă a fost observa-
tă în 23% și, respectiv, 3% dintre cazuri. Deși numă-
rul de trombocite a scăzut în primele 48-72 de ore 
după administrarea fototerapiei, în majoritatea ca-
zurilor, numărul de trombocite a crescut treptat 
după oprirea fototerapiei. Un studiu realizat de Ao-
uthmany a măsurat ETCO2 (dioxidul de cardon end 
tidal), care reflectă degradarea hemoglobinei. 
ETCO2 a fost semnificativ mai mare după 13,7+/-7,9 
ore de la începerea fototerapiei (33).

Apariția de eritrocite micronucleare la prematu-
rii expuși la fototerapie

Probele de sânge recoltate de la prematurii ex-
puşi la fototerapie au arătat o creștere a eritrocite-
lor micronucleate în corelație directă cu timpii de 
expunere mai lungi. Acest rezultat a fost raportat de 
mai mulţi autori care descriu o creștere a deterioră-
rii ADN-ului leucocitar prin testul cometei (tehnică 
de electroforeză pe gel Agar la celule individuale) la 
nou-născuții la termen. Probele periferice din sân-
gele prematurilor pot oferi informații despre dete-

riorarea genetică cauzată de fototerapie sau alte 
proceduri dăunătoare (oxigenoterapia în exces) 
(34).

Efecte adverse pe termen lung

Incidența crescută a bolilor alergice
Incidența crescută a bolilor alergice este atribui-

tă faptului că fototerapia poate interfera cu trecerea 
de la răspunsul Th2 la Th1 al sistemului imunitar 
prin creșterea nivelului de citokine inflamatorii cir-
culante, similar toleranţei imunologice materne, și 
din cauza deteriorării ADN-ului limfocitelor cauza-
tă de fototerapie. Radiațiile ultraviolete (UV) folosite 
în cantități mici în fototerapie reduc nivelurile cir-
culante ale limfocitelor CD4, interferă cu activitatea 
celulelor CD8 și a celulelor naturale ucigașe și pot 
duce la boli autoimune. Creșterea nivelurilor ne-
conjugate de bilirubină inhibă cascada complemen-
tului, previne migrarea leucocitelor și protejează 
împotriva stresului oxidativ.

Inhibarea acestei funcții prin fototerapie scade 
efectele fiziologice ale bilirubinei și poate provoca 
disfuncții ale sistemului imunitar, astm, rinită și 
conjunctivită în perioadele ulterioare. Das şi colab. 
au observat o creștere semnificativă a riscului de a 
dezvolta astm și rinită alergică după hiperbilirubi-
nemie neonatală (35). Un alt studiu realizat de Glo-
ria-Bottini și colab. a indicat o relație pozitivă între 
fototerapie și alergie observată la subiecții studiați 
la naștere și după 30 de ani (36).

Nevi melanocitari, melanom și cancer de piele
Cel mai îngrijorător efect secundar este 

potențialul de a induce sau stimula carcinogeneza 
pielii. Această preocupare este justificată de legătu-
ra epidemiologică bine stabilită între expunerea la 
radiația solară și un risc crescut de cancer de piele, 
precum și de dovezile că UV perturbă stabilitatea 
ADN și poate declanșa carcinogeneza pielii. Cu toate 
acestea, amploarea riscului fotocarcinogen al foto-
terapiei nu este încă stabilită definitiv.

În ciuda faptului că este o tehnică relativ sigură, 
fototerapia cu UV-B cauzează îngrijorare, în princi-
pal din cauza riscului ipotetic de apariție a canceru-
lui de piele nonmelanom (NMSC), care este recunos-
cut (37,38). Acest risc s-a dovedit a fi mai mare 
pentru cancerul cutanat cu celule scuamoase (SCC), 
în special pe membrele inferioare (39). În ceea ce 
privește datele privind NMSC la pacienții tratați cu 
UV-B, studiile actuale din zona mediteraneeană 
sunt rare și heterogene și se bazează pe eșantioane 
populationale prea mici (40).

S-a postulat că expunerea nou-născuților la foto-
terapie poate provoca leziuni ale ADN-ului mitocon-
drial și nuclear și producției de radicali liberi, ceea 
ce poate duce la creșterea riscului de apariție viitoa-
re a cancerului de piele. Aceasta se datorează în 
parte cantității mici de radiații UV găsite în spectrul 
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albastru de lumină. Sunt necesare studii suplimen-
tare pentru a stabili ferm corelația dintre fototera-
pia la nou-născut și cancerul de piele. Matichard și 
colab. au observat că numărul de nevi mai mari de 
2 mm a fost semnificativ mai mare în cazurile expu-
se la fototerapie. Numărul mediu de nevi a fost de 
3,5 în grupul expus și 1,45 în grup neexpus (41). 
Berg și colab au constatat că niciunul dintre 
pacienții cu melanom malign din copilărie nu a pri-
mit fototerapie, în comparație cu 11 pacienți din lo-
tul martor. Diferența nu a fost semnificativă (42).

Manifestări oculare
Bilirubina joacă un rol de antioxidant, prin ur-

mare scade rezistența la oxidare și produce radicali 
liberi crescuți atât în retină, cât și în ser. Această 
rezistență scăzută la oxidare facilitează dezvoltarea 
retinopatiei prematurității (ROP).

Prin urmare, este important să fie acoperiți ochii 
nou-născuților în timpul fototerapiei. Melanomul 
uveal se poate manifesta și în decada a treia și a pa-
tra. S-a postulat că lumina albastră are o penetranță 
crescută în comparație cu lumina UV și poate pro-
voca leziuni ale tractului uveal în timpul fototerapi-
ei sau disfuncție celulară și moartea. Acest lucru 
poate duce la degenerescența maculară legată de 
vârstă și poate contribui la geneza tumorii, cum ar 
fi melanomul uveal. Heyman şi colab. au constatat 
că la nou-născuții cu ROP (stadiile 2, 3 sau 4) nivelu-
rile de bilirubină din ziua 4 au fost considerabil mai 
mici decât cele la nou-născuții cu stadiul 1 sau fără 
ROP și au sugerat că bilirubina poate avea un efect 
protector în prevenirea ROP (43). Într-un alt studiu, 
Gaton şi colab. au calculat că nivelul mediu de bili-
rubină din primele 14 zile a fost de 5,95 mg/dl la 
nou-născuții cu ROP (retinopatie de prematuritate) 
comparativ cu 6,05 mg/dl la nou-născuții fără reti-
nopatie, diferența nefiind semnificațivă statistic 
(44).

Persistența canalului arterial
Absorbția fotonilor de către celulele inimii de-

termină relaxarea mușchiului neted aortic prin sis-
temul indus de oxidul nitric. Fototerapia schimbă și 
hemodinamica inimii, prin creșterea ritmului car-
diac și scăderea variabilității ritmului cardiac și a 
debitului cardiac. Fototerapia reduce, de asemenea, 
presiunea arterială medie și are ca rezultat creșterea 
fluxului sanguin periferic. Toți acești factori împre-
ună determină ca ductul arterial să se relaxeze și să 
rămână deschis (45). Benders şi colab. au observat 
că toți nou-născuții aveau ductul arterial închis la 
momentul înscrierii în studiu. La peste 50% dintre 
nou-născuții studiați, ductul arterial s-a redeschis în 
timpul fototerapiei (46). Studiul realizat de Liu și 
colab. a arătat că nivelurile de endotelină din sânge 
măsurate după 24 de ore de fototerapie au fost mai 
mari decât valorile de endotelină anterioare fotote-
rapiei, la fel ca și nivelurile de NO din sânge măsu-

rate după 12 ore și 24 de ore de fototerapie (47). Am-
bele creșteri au fost semnificative statistic (p < 0,05) 
în grupul GA ≤ 32 săptămâni. În grupul GA> 32 săp-
tămâni, nivelurile de NO din sânge măsurate după 
24 de ore de fototerapie au fost mai mari decât valo-
rile de pretratare; aceste modificări au fost, de ase-
menea, semnificative statistic (47).

Apariția de convulsii în copilărie
Mulți nou-născuți sunt expuși profilactic la foto-

terapie, în speranța prevenirii a reinternărilor pen-
tru tratarea icterului neonatal. Este puțin probabil 
ca beneficiile unor astfel de tratamente să 
depășească potențialele efecte adverse. De fapt, re-
zultatele studiului publicat de Newman şi colab. su-
gerează nevoia de creșterea a pragurilor bilirubinei 
pentru administrarea fototerapiei. Studiul lor a do-
vedit existența unui risc mai crescut de apariție a 
convulsiilor în primii 10 ani de viață la nou-născuții 
expuși la fototerapie excesivă în perioada neonata-
lă, mai ales la cei de sex masculin. Deși unii cercetă-
tori au sugerat posibilitatea neurotoxicității din ca-
uza nivelurilor moderate de hiperbilirubinemie, 
rezultatele acestui studiu sugerează că utilizarea 
fototerapiei pentru tratarea TSB la niveluri mai 
mici decât cele necesare pentru a preveni exsangu-
inotransfuzia poate crește, de fapt, riscul de neuro-
toxicitate a fototerapiei pe termen lung. Asocierea 
nu pare a fi ca urmare a hiperbilirubinemiei sau a 
altor variabile cunoscute (48).

Creșterea riscului de apariție a diabetului zaharat
Exista ipoteza conform căreia expunerea la foto-

terapie în perioada neonatală crește riscul de 
apariție a diabetului de tip 1 mai târziu în copilărie. 
Această asociere a fost postulată încă din 2003 într-
un studiu realizat în Suedia de către Dahlquist şi 
colab. (49). Acest studiu a concluzionat faptul că 
ipotezele anterioare, conform cărora incompatibili-
tatea în sistem AB0 sau hiperbilirubinemia per se ar 
conduce mai târziu la apariția diabetului, sunt ero-
nate. Singura asociere care se poate susține con-
form datelor din studiul suedez a fost că, de fapt, 
fototerapia reprezintă un factor de risc pentru 
apariția diabetului de tip 1.

În 2016, Newman şi colab. au contrazis ipoteza 
prezentată în studiul suedez din 2003, negăsind o 
asociere între utilizarea fototerapiei și apariția ulte-
rioară a diabetului de tip 1. În schimb, a fost 
evidențiată o asociere între rasă și riscul apariției 
diabetului, populația caucaziană fiind mai predis-
pusă decât populația asiatică la instalarea diabetu-
lui de tip 1 (50).

Risc crescut de apariţie a autismului
Un studiu retrospectiv din 2016, realizat pe apro-

ximativ 500.000 de nou-născuți, a încercat stabilirea 
unei corelări statistice între hiperbilirubinemie 
(peste 20 mg/dl), fototerapie și apariția ulterioară a 
tulburărilor din spectrul autist. 2% dintre 
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participanții la studiu au avut hiperbilirubinemie și 
8% au fost expuși la fototerapie. Nu s-a putut stabili 
o legătură între hiperbilirubinemie/fototerapie și
tulburările din spectrul autist. În schimb, au fost
identificați ca factori de risc pentru apariția autis-
mului vârsta părinților, sexul masculin, greutatea
la naștere sub 2500 g sau mai mare de 4200 g (51).

CONCLUZII

Fototerapia rămâne tratamentul de elecție pen-
tru tratarea icterului neonatal. În ciuda faptului că 

și-a dovedit eficiența pentru reducerea valorilor bi-
lirubinemiei, utilizarea fototerapiei rămâne un su-
biect controversat deoarece a fost dovedită existența 
unor efecte adverese posibile atât pe termen scurt, 
cât și pe termen lung. Studierea cu atenție a posibi-
lelor efecte adverse ale fototerapiei poate duce 
chiar la modificarea pragurilor de utilizare a fotote-
rapiei la nou-născuți, pentru a evita instalarea efec-
telor nedorite. 
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