
Wrodzony hiperinsulinizm (HI) 
jest najczęstszą przyczyną ciężkiej, trwałej 
hipoglikemii u noworodków i dzieci. 

Długotrwała hipoglikemia jest najczęstszą 
przyczyną nieodwracalnego uszkodzenia 
mózgu, któremu można zapobiec. 

Istnieje wiele różnych przyczyn ciężkiego 
hiperinsulinizmu. Niektóre formy zostaną przeminą i 
są uważane za przejściowe. Inne powstają w wyniku 
wad genetycznych i mogą utrzymywać się przez całe 

życie. W obu przypadkach istnieje ryzyko 
uszkodzenia mózgu.

W większości 
krajów HI występuje 
z częstością 
1:25 000-50 000 
urodzeń.

Około 60% dzieci z HI 
rozwija hipoglikemię w 
pierwszym miesiącu życia. 
U pozostałych, prawie u 
wszystkich wystąpi 
hipoglikemia przed 
1 1 rokiem życia.

Dzieci z HI potrzebują 
do 5 razy więcej cukru (glukozy) 

niż normalne dzieci.

U tych z HI, trzustka, 
która jest odpowiedzialna 

za wydzielanie insuliny, jest obojętna 
na poziom glukozy we krwi i 
wytwarza insulinę nawet wtedy, 
gdy poziom cukru we krwi nie jest 
wwysoki, powodując ciężką i często 
przedłużającą się hipoglikemię.

Dzięki szybkiej diagnozie, wczesnemu leczeniu i agresywnemu zapobieganiu hipoglikemii, 
można zapobiec uszkodzeniom mózgu i śmierci.
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HIPOGLIKEMII

 -   Nawracająca hipoglikemia u noworodków, niemowląt i dzieci nie jest normalna. U zdrowych 
noworodków, u których spada poziom cukru we krwi, poziom ten zazwyczaj nie jest poniżej 

50 mg/dl (2,7 mmol/l). Noworodki i niemowlęta z poziomem cukru we krwi poniżej 
50 (2,7mmol/l) lub te, u których poziom cukru we krwi spada poniżej najniższego 

przejściowego poziomu dla noworodka, należy poddać ocenie.

-  Niemowlęta z grupy ryzyka, cierpiące na niski poziom cukru we krwi, muszą pozostawać w 
odpowiednich warunkach klinicznych, a poziom glukozy we krwi powinien utrzymywać się odpowiednich warunkach klinicznych, a poziom glukozy we krwi powinien utrzymywać się 
na normalnym poziomie aż euglikemia jest osiągnięta i utrzymana zgodnie z normalnym 

harmonogramem karmienia dostosowanym do wieku. Te dzieci muszą przejść 
test na czczo lub otrzymać diagnozę i plan postępowania w celu leczenia 

przyczyn hipoglikemii, zanim zostaną zwolnione do domu.

-  Noworodki, które wykazują oznaki i objawy hipoglikemii, nawet jeśli nic nie jest 
wiadomo o czynniku ryzyka, muszą zostać ocenione i leczone pod kątem 

hipoglikemii, aby zapobiec uszkodzeniu mózgu i śmierci.hipoglikemii, aby zapobiec uszkodzeniu mózgu i śmierci.
    

-  Napady padaczkowe noworodków bardzo różnią się od napadów u starszych niemowląt, 
dzieci i dorosłych. Pracownicy ochrony zdrowia, zajmujący się noworodkami, powinni 
być zaznajomieni z tym jak prezentują się napady u noworodków. Poziom cukru we 

krwi należy zawsze sprawdzać przy nowo występującej aktywności napadowej.
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Kluczowe punkty do wykrywania hipoglikemii:


