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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

• Το 2008 στο ΝΙΗ (Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ) μία επιτροπή

ειδικών απεφάνθη ότι δεν υπάρχουν δεδομένα για να ορίσουμε το

ακριβές ελάχιστο όριο γλυκόζης αίματος που προκαλεί κλινικά

σημαντικές διαταραχές

• Το άρθρο αποτελεί έναν πρακτικό οδηγό για την ανίχνευση και την

θεραπεία της νεογνικής υπογλυκαιμίας σε πρόωρα 34- 36

εβδομάδων και στα τελειόμηνα νεογνά
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ΤΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ…

• Γλυκόζη αίματος μέχρι 30 mg/dl παρατηρείται συχνά σε υγιή νεογνά

1 με 2 ώρες μετά την γέννηση

• Το γεγονός είναι συνήθως παροδικό, συμπτωματικό και θεωρείται ότι

αποτελεί αποτελεί μέρος της φυσιολογικής προσαρμογής του

νεογνού μεταγεννητικά

• Τα περισσότερα νεογνά αντιρροπούν την φυσιολογική υπογλυκαιμία

χρησιμοποιώντας άλλου είδους μεταβολικά καύσιμα , όπως κετονικά

σώματα

• Η κλινικά σημαντική νεογνική υπογλυκαιμία αντικατοπτρίζει μία μη

ισορροπία ανάμεσα στην μη ύπαρξη αποθεμάτων γλυκόζης και στη

χρήση άλλων μεταβολικών «καυσίμων»

ΤΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ…

• Γενικά νεογνική υπογλυκαιμία ορίζεται η συγκέντρωση γλυκόζης

αίματος < 45 mg/dl

• Η τιμή αυτή είναι υψηλότερη από το φυσιολογικό ναδίρ και

υψηλότερη από τις χαμηλές συγκεντρώσεις που σχετίζονται με την

εμφάνιση παθολογικών κλινικών συμπτωμάτων

• Ωστόσο δεν μπορούμε να καθορίσουμε με ακρίβεια ποιο είναι το

όριο γλυκόζης το οποίο προκαλεί συμπτωματολογικές κλινικές

διαταραχές ή μόνιμα νευρολογικά προβλήματα
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ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑΣ

• Ευερεθιστότητα

• Τρόμος 

• Έντονη έκλυση του αντανακλαστικού Moro 

• Υψίσυχνο κλάμα

• Σπασμοί 

• Λήθαργος 

• Υποτονία 

• Κυάνωση 

• Άπνοια 

• Μη καλή λήψη τροφής

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑΣ

• ΠΡΟΣΟΧΗ: τα προηγούμενα συμπτώματα μπορεί 
να υποκρύπτουν λοίμωξη ή άλλες διαταραχές   

• Για να αποδοθούν αυτά τα συμπτώματα σε 
υπογλυκαιμία θα πρέπει:
– Η γλυκόζη αίματος να είναι χαμηλή 

– Με την χορήγηση γλυκόζης να παρατηρείται ανάταξη 
των συμπτωμάτων
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ΠΟΙΑ ΝΕΟΓΝΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΕΛΕΓΞΟΥΜΕ;

Γενικά όλα τα νεογνά που πιθανόν να έχουν πρόβλημα με την γλυκονεογένεση, την 
κετονογένεση, την αυξημένη παραγωγή ινσουλίνης και γενικά την έλλειψη 
μεταβολικών «καυσίμων»

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν:

• SGA (small gestational age-μικρά για την ηλικία κύησης) νεογνά

• LGA (large gestational age-μεγάλα για την ηλικία κύησης) νεογνά

• νεογνά διαβητικών μητέρων

• «μεγάλα» πρόωρα νεογνά (35- 366/7 εβδομάδων)

• όλα τα νεογνά που έχουν κλινικά συμπτώματα υπογλυκαιμίας ανεξαρτήτως 
εβδομάδων κύησης  

Ποια νεογνά δεν ελέγχουμε;

• Τελειόμηνα υγιή νεογνά χωρίς προβλήματα 

στην εγκυμοσύνη και στον τοκετό 
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ΠΟΤΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑ;

• Νεογνά διαβητικών μητέρων αναπτύσσουν 
ασυμπτωματική υπογλυκαιμία από 1 έως 12 ώρες ζωής 

• LGA και SGA νεογνά αναπτύσσουν υπογλυκαιμία από τις 
3 πρώτες ώρες ζωής και μπορεί να είναι σε κίνδυνο 
υπογλυκαιμίας μέχρι και τις 10 μέρες ζωής

• Συστήνεται μέτρηση γλυκόζης πριν από κάθε γεύμα 

– για 24 ώρες στα «μεγάλα» πρόωρα και SGA νεογνά

– για 12 ώρες στα νεογνά διαβητικών μητέρων και LGA νεογνά  

• Αν οι μετρήσεις γλυκόζης είναι <45 mg/dl, θα πρέπει να 
συνεχίζονται και μετά από 24 ώρες

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑΣ

• Σε υποψία υπογλυκαιμίας πρέπει να μετρηθεί γλυκόζη
πλάσματος ή γλυκόζη αίματος

• Οι τιμές τις γλυκόζης πλάσματος τείνουν να είναι μεγαλύτερες
από τις τιμές γλυκόζης αίματος κατά 10 με 18%

• Η εργαστηριακή μέτρηση της γλυκόζης πλάσματος είναι η πιο
ακριβής μέθοδος αλλά δεν είναι η πιο γρήγορη και άμεση

• Αργοπορία στον εργαστηριακό έλεγχο έχει σαν αποτέλεσμα, τα
ερυθρά αιμοσφαίρια στο βιοχημικό μπουκάλι να μειώνουν τα
επίπεδα γλυκόζης



11/4/2011

6

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑΣ

• Τα dextrose strip μπορούν να χρησιμοποιούνται εφόσον το
τεστ πραγματοποιείται με προσοχή. Το δείγμα πρέπει να
λαμβάνεται από ζεστό κάτω άκρο

• Δεν είναι όμως πολύ ακριβή. Η ακρίβειά τους μειώνεται
ακόμα περισσότερο σε χαμηλές τιμές γλυκόζης

• Συστήνεται η επιβεβαίωση της τιμή τους με επιβεβαίωση της
μέτρησης γλυκόζης πλάσματος εφόσον το δείγμα αίματος
μεταφέρεται γρήγορα σε σωλήνες που περιέχουν
γλυκολυτικό αναστολέα

• Δεν πρέπει να καθυστερήσει η έναρξη της θεραπείας μέχρι
να έρθει επιβεβαίωση του dextrose strip

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

• Σε περίπτωση συγκέντρωσης γλυκόζης <40 mg/ dL σε νεογνό το

οποίο εμφανίζει και παθολογικά ευρήματα πρέπει να αρχίσει

ενδοφλέβια θεραπεία

• Αρχικά δίνεται minibolus 200 mg/kg (2ml/kg dextrose 10% in water

[D
10
W] ) και στην συνέχεια συνεχόμενη χορήγηση γλυκόζης (80 –100

ml/kg D
10
W την ημέρα) (5 to 8 mg/kg το λεπτό)

• Ο στόχος είναι η διατήρηση συγκέντρωσης γλυκόζης 40 με 50

mg/kg.

• Επίτευξη υψηλότερων τιμών μπορεί να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη

έκκριση ινσουλίνης
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ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

• Εάν παρά την θεραπεία για 24 ώρες οι τιμές γλυκόζης
δεν φτάσουν τα 45 mg/dL, τότε θα πρέπει να
σκεφτούμε την πιθανότητα της υπογλυκαιμικής
υπερινσουλιναιμίας

• Η υπογλυκαιμική υπερινσουλιναιμία είναι η πιο κοινή
αιτία επίμονης υπογλυκαιμίας στην νεογνική ηλικία

• Δείγμα αίματος πρέπει να σταλθεί για μέτρηση
ινσουλίνης όταν η μέτρηση γλυκόζης είναι <40 mg/dl

• Πρέπει να ζητηθεί η συνδρομή ενδοκρινολόγου

FIGURE 1

Screening for and management of postnatal glucose homeostasis in late-preterm 

(LPT 34 –36 6/7 weeks) and term small-for-gestational age (SGA) infants and 

infants who were born to mothers with diabetes (IDM)/large-for-gestational age 

(LGA) infants. LPT and SGA (screen 0 –24 hours), IDM and LGA > 

34 weeks (screen 0 –12 hours). IV indicates intravenous.


