
Vrozený hyperinsulinismus je nejčastější 
příčinou těžkých a dlouhotrvajících 

hypoglykémií (nízké hladiny cukru v krvi) u 
novorozenců a malých dětí. Dlouhotrvající 
hyperglykémie je nejčastější příčinou 
nevratného poškození mozku, kterému 

je možno předejít.

Těžký hyperinsulinismus může mít několik příčin. 
Některé jeho formy jsou dočasné. Jiné jsou vrozené, 
způsobené genetickými defekty. Ty přetrvávají po 
celý život. Dočasný i trvalý hyperinsulinismus 

může způsobit poškození mozku.

V naprosté 
většině zemí je 
hyperinsulinismus 
diagnostikován 
s frekvencí 1 

onemocnění na 25-50 
tisíc natisíc narozených dětí.

Přibližně 60% dětí s 
hyperinsulinismem trpí 
hypoglykémií již v prvním 
měsíci života. Naprostá 
většina ze zbylých 40% 
začne trpět hypoglykémií 
v průběhu prvního 
rroku života.

Děti s hyperinsulinismem 
potřebují přijímat 5x vice cukru 
(glukózy) než zdravé děti.

U dětí s 
hyperinsulinismem slinivka 
břišní, která vyrábí insulin, není 

schopna reagovat na hladinu cukru v krvi, 
a zastavit produkci insulinu, když 
je hladina cukru nízká. Nadbytečný 
insulin způsobuje insulin způsobuje těžké, a často 
dlouhotrvající hypoglykémie. 

Rychlá diagnóza, včasná léčba, a pečlivá prevence hypoglykémie 
zabrání rozvoji mozkového poškození a případné smrti.
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 -  Opakované hypoglykémie u novorozenců, kojenců a malých dětí nejsou normální. 
U zdravých novorozenců je hypoglykémie pouze vyjímečně nižší než 2.7 mmol/l. 

Novorozenci a kojenci, kteří mají hypoglykémie nižší než 2.7 mmol/l nebo u kterých jsou 
hypoglykémie přítomny déle než několik dnů po porodu, by měli být vyšetřeni.

                                    - Rizikoví novorozenci a kojenci, kteří trpí hypoglykémiemi, musí zůstat hospitalizováni na 
patřičném oddělení, s hladinou cukru udržovanou v normálním rozmezí až do chvíle, kdy je 
dosaženo euglykémie při věku odpovídající frekvenci a dávkách krmení. Tyto děti musí před dosaženo euglykémie při věku odpovídající frekvenci a dávkách krmení. Tyto děti musí před 

propuštěním úspěšně absolvovat hladovkový test nebo obržet diagnózu a léčebný plán. 

                                                                       - Novorozenci trpící hypoglykémií, kteří nemají žádné rizikové faktory, 
musí být vyšetřeni a jejich hypoglykémie intenzivně léčena, 

aby se zabránilo poškození mozku a případné smrti.
    
                              - Neurologické příznaky a záchvaty novorozenců jsou velmi odlišné od starších kojenců, dětí a 

dospělých. Zdravotníci pečující o novorozence by měli být obeznámeni s touto symptomatologií. dospělých. Zdravotníci pečující o novorozence by měli být obeznámeni s touto symptomatologií. 
U nově vzniklých záchvatů by měla být vždy zkontrolována glykémie.  
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Jak potvrdit a vyšetřovat hypoglykémie:


