
?УРОЂЕНИ ХИПЕРИН
СУЛИНИЗАМ?

Урођени хиперинсулинизам (ХИ) 
је најчешћи узрок тешке и трајне 
хипогликемије (ниске концентрације 
шећера у крви) код новорођенчади 
и деце.  Дуготрајна хипогликемија 
је нје најучесталији узрок трајног 
оштећења мозга које се може 

спречити.

Постоји низ различитих узрока тешког 
хиперинсулинизма. Неки облици ће 

спонтано проћи и сматрају се пролазним. 
Други се, пак, јављају услед промена у 
генима и могу трајати доживотно. Ризик 
од оштећења мозга постоји у оба случаја.

У већини 
земаља учесталост 
ХИ износи 

1:25.000-50.000 
новорођенчади.

Око 60% беба са ХИ 
развије хипогликемију 
током првог месеца 
живота. Од преосталих,
сскоро све развију 
хипогликемију пре 
навршених годину 

дана.

Бебама са ХИ потребна 
је до пет пута већа 

количина шећера (глукозе) 
него осталој деци.

Код деце са ХИ, панкреас 
(који је одговоран за лучење инсулина) 
не детектује добро ниво шећера у крви 
те производи инсулин и када нивои 
глукозе нису високи, проузрокујући 
на тај начин тешку и често дуготрајну 

хипохипогликемију.

Правовременим постављањем дијагнозе, раним лечењем и интензивном 
превенцијом хипогликемије, оштећење мозга и смрт се могу спречити.
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ХИПОГЛИКЕМИЈЕ

-  Понављане хипогликемије код новорођенчади, одојчади и деце нису нормалне. Када код 
здраве новорођенчади дође до пада нивоа шећера у крви, он се обично не смањује испод 2,7 
mmol/l (50 mg/dl). Новорођенчад и одојчад са нивоима шећера у крви нижим од 2,7 mmol/l (50 
mg/dl) и која наставе да имају понављане хипогликемије, треба да буду клинички испитана.

-  -  Одојчад у ризику, која имају ниске нивое гликемије, морају остати у болници уз одржавање 
гликемије у границама нормале док се не постигне еугликемија уз нормалну исхрану и распоред 

оброка уобичајен за узраст. Бебе пре отпуштања кући треба да буду у стању да не развију 
хипогликемију после изостављања једног оброка, а битно је да добију потврду 

дијагнозе и план лечења у зависности од узрока хипогликемије.

-  Новорођена деца која имају знаке и симптоме хипогликемије, чак и када немају познате 
факторе ризика морају бити детаљно испитана, а хипогликемија коригована 

како би се спречило оштећење мозга и смрт.како би се спречило оштећење мозга и смрт.

-  Конвулзивни напади се код новорођенчади испољавају врло другачије у односу на нападе код 
одојчади, деце и одраслих. Здравствени радници који се брину о новорођеној деци треба да буду 
упознати са испољавањем конвулзивних напада у новорођеначком узрасту. У склопу испитивања 

узрока првог конвулзивног напада, увек треба проверити ниво шећера у крви.
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