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1. GİRİŞ VE AMAÇ
Fetus ve yenidoğanda glukoz metabolizmasındaki değişkenlikler ve hiperglisemi bebek sağlığı ve merkezi sinir sisteminin gelişimi açısından önem taşımaktadır. Yenidoğan
döneminde özellikle çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerin yaşamda kalmaya başlamaları ile birlikte; hiperglisemi
morbidite ve mortalite için önemli bir risk faktörü olmuştur. Yenidoğan döneminde özellikle preterm bebeklerde

hiperglisemi; iyatrojenik nedenler, hepatik glukoz üretiminin baskılanamaması, insülin direnci veya glukoz intoleransı gibi mekanizmalar sonucu gelişmektedir. Elinizdeki
kılavuz çocuk hekimleri, yenidoğan ve çocuk endokrinolojisi uzmanlarına gebelik ve yenidoğan döneminde hipergliseminin değerlendirilmesi, tanısı ve yönetimi konusunda
yol göstermek amacıyla kaleme alınmıştır.
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2. YENİDOĞAN DÖNEMİNDE
GLUKOZ DENGESİ
Erken yenidoğan döneminde santral sinir sistemi için
ana enerji kaynağı olan glukozun doğumda kaynağının
kesilmesi ile; glukojenoliz ve glukoneogenez ile glukoz
dengesini sağlanmaya çalışır. ADDA (aşırı düşük doğum
ağırlıklı) bebek ve prematürelerde; rezervin kısıtlı olması;
yenidoğanın artmış enerji ihtiyacı ile birleştiğinde denge
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bozulmaktadır. Bu dönemde hipoglisemi sıklığı artmıştır
ancak hiperglisemi de nadir değildir. Yenidoğanın parenteral glukoz infüzyonuna rağmen endojen glukoz yapımını azaltamaması veya periferik glukoz kullanımını arttıramaması sonucunda hiperglisemi gelişir (1,2).

3. TANIM VE İZLEM
Yenidoğan döneminde; güvenli glukoz konsantrasyonu
ile ilgili fikir birliği olmamakla birlikte plazma glukozunun 70-150 mg/dl arasında olması hedeflenmektedir (3).
Yenidoğan bebeklerde; kan şekerinin 150 mg/dl üstünde
olması tanım olarak hiperglisemidir (3). Çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerin izleminde hiperglisemi; intrakraniyal kanama, evre 2/3 NEK, sepsis riskinin artışı, ROP,
stres yükünün arttığı durumlar, cerrahi girişimler, ventilatör tedavisi, gelişme geriliği ve mortalite artışı ile beraberdir. Erken dönemde ADDA bebeklerde saptanan ciddi hiperglisemi, mortalite artışında bağımsız risk faktörü
olarak bulunmuştur. Tüm yenidoğan bebeklerde hiperglisemi önlenmeye çalışılmalıdır. Ancak; bu sonuçların gelişmesi için belirlenmiş bir eşik kan şekeri değeri yoktur; 150
-154 -180 - 220 mg/dl gibi değerler çeşitli çalışmalarda
belirtilmiş olmakla beraber uzun süreli yüksek kan şeke-

ri değerlerinde ciddi sonuçlar gelişeceği belirtilmektedir
(4). İnfüzyon hızı değişmeksizin ani gelişen ve uzun süreli
inatçı hiperglisemi yenidoğan döneminde; sıklıkla sepsis
ve endokrin sorunları nedeniyle oluşur (4).
Prematür ve çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde kan
glukozunun > 180-200 mg/dl olması bir sorunun varlığını gösterirken; klinik olarak önemli olan; ozmotik diürez
ve glukozüri gelişmesi olarak tanımlanmaktadır. Tek başına KŞ izlemektense ozmotik diürezin gelişimi ile birlikte
izlenmesinin daha önemli olduğu bildirilmektedir. Klinik
pratikte > %1 glukozüri (1000 mg/dl) ozmolar değişiklik
olduğunun göstergesidir ve yakın glukoz izlemini gerektiren değer olarak tanımlanır (2).
4 saat ara ile bakılan kan şekerinin > 180-200 mg/dl olması ve + 2 glukozüri olması tedaviyi gerektirmektedir (2).
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4. HİPERGLİSEMİ
NEDENLERİ
“Yenidoğan döneminde hiperglisemi nedenleri aşağıdaki başlıklarda toplanabilir (1-16).”

4.5. Konvülziyonlar:

4.1. İyatrojenik hiperglisemi:

4.6. 46, XXDq 13. kromozom delesyonu

İV sıvıların yanlış hesaplanması da hiperglisemiye neden
olabilir. Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde(YYBÜ) hasta preterm ve term yenidoğanlarda enteral beslenmenin
gecikmesi nedeniyle de sıklıkla parenteral glukoz tedavisi uygulanmaktadır. Bu durum genel olarak neonatal
hiperglisemi için risk yaratabilir ve iatrojenik hiperglisemi yapabilir. Özellikle küçük preterm bebeklerde glukoz
infüzyon hızının bebeğe göre ayarlanması zaman alabilir.
Preterm veya hasta tüm YD’da 1. gün glukoz infüzyon hızını 4-6 mg/kg/dk olarak başlamak genel olarak bebekleri
hipoglisemiden ve olası hiperglisemiden korur.

Hiperglisemiyle seyredebilir.

4.2. Glukozun metabolize olmasında yetersizlik:

IGF 1 salınımını etkilemektedir; IGF 1; periferik glukoz kullanımını, glikojen sentezini arttırarak ve hepatik glukoz
yapımını baskılayarak kan glukozunu düşürür. Preterm
bebekte rölatif insülin eksikliği düşük IGF 1 düzeyine neden olur, düşük IGF 1; pankreas ve beta hücre gelişimine
engel olmakta ve hiperglisemi gelişmektedir.

Prematüreliğe bağlı olabilir. Sıklıkla total parenteral beslenme alan çok küçük bebeklerde glukoz intoleransından
dolayı veya sepsis ve strese sekonder gelişebilir.
4.3. Glukoz homeostazının bozuk olması:
Çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde (<1000g) böbrek
fonksiyonlarının tam gelişmemiş olması ve insensible sıvı
kaybının çok olması nedeniyle sıvı ihtiyaçları fazladır. Bu
nedenle bu bebeklere yüksek volümlü sıvı ile birlikte glukozun çok fazla verilmesi hiperglisemiye yol açabilir. Bu
bebeklerde ayrıca insülin direnci, insülin yanıtının gelişmesinde gecikme olmaktadır. Glukoz infüzyon hızı yüksek
olmasa da insülin salgısının yetersiz olması, hepatik glukoz
üretiminin baskılanamaması nedeni ile hiperglisemi görülebilmektedir. Ayrıca glukoz homeostazının bozuk olması
SGA’lı bebeklerde geçici hiperglisemi nedeni olabilir.

Katekolamin salınımına bağlı hiperglisemi gelişebilir.

4.7. Lipid infüzyonu:
Lipid infüzyonu alan bebeklerde glukoz verilme hızı düşük bile olsa hiperglisemi gelişebilir. Artan plazma serbest
yağ asidi konsantrasyonu, hiperglisemik yanıta; periferde
glukoz kullanımının azalmasına yol açabilir ve insülin etkilerini inhibe edebilir.
4.8. Erken dönem protein alımı:

4.9. Sepsis:
Normoglisemik ve klinik olarak stabil olan bebekte , glukoz infüzyonu değişmeksizin hiperglisemi gelişmişse sepsis ve NEK olasılığı düşünülmelidir.
4.10. Stres:
Ağrı, hipoksi, solunum sıkıntısı gibi durumlar bebekte kortizol ve katekolamin artışına ikincil olarak hiperglisemiye
neden olmaktadır. Cerrahi işlem sonrası kan şekeri yükselebilir.

4.4 Hiperosmolar mama verilmesi:
Mamanın gerektiğinden az suyla hazırlanmasına bağlı hiperosmolarite gelişebilir. Bu durum bebekte geçici yenidoğan glukoz intoleransına neden olabilir. Gastroenterite
bağlı ağır dehidratasyon, hipernatremi ve hiperglisemiye
yol açabilir.
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4.11. İlaçlar:
Annenin diazoksit kullanımı, bebeğin kafein, steroid ve
fenitoin kullanımı neden olabilir .
4.12. Neonatal Diabetes Mellitus

5. TANISAL YAKLAŞIM
5.1.Fizik Muayene ve Laboratuar

3. Tam kan sayımı:

Hiperglisemiye bağlı belirgin, özgül bulgular yoktur. Fizik
muayenede sepsis bulguları (ısı düzensizliği, periferik perfüzyonda bozulma gibi) olabilir.

Sepsis ayırıcı tanısı için gereklidir.

1.Serum glukoz seviyesi:
Dextrostix ile ölçümlerin hatalı sonuçlar verme olasılığı
yüksektir. Mutlaka tedavi başlamadan önce serum glukozu bakılmalıdır.
Yenidoğan Döneminde Kan Şekeri Hangi Yöntemle
Ölçülmeli
Kapiller kan şekeri ölçümünün; tam kandan ölçüldüğü
için % 15 daha düşük çıkması, alkol ile sulanma; artmış
hematokrit değerinden etkilenmesi nedeni ile; American
Society for Pareneral and Enteral Nutrition (ASPEN) yenidoğan döneminde kapiller kan şekeri ölçümü yerine venöz kan şekeri ölçümü kullanılmasını önermektedir ancak
yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde her kan şekeri bakılması gerektiğinde damar yolundan kan alıp ölçüm yapılması mümkün olamayacağı için Kan şekeri izlemini kapiller ölçümle yapılması uygundur (15). Kapiller kan şekeri
ölçümü ile girişim sayısı fazla olması; hipo ve hiperglisemi
riskleri belirlenememesi ve ara ölçümler saptanamaması
nedeni ile sürekli glukoz ölçüm sistemleri kullanılabilir
(CGM). CGM cihazları glukoz değerlerini göstermek dışında glukoz eğilimlerini göstermekte de yararlıdır (17,18).
2. İdrarda glukoz bakılması:
Glukozüri osmotik diürezin bulgusudur. İdrarda 2+ veya
daha fazla değerler, osmotik diürez riskini artırmaktadır.
Kan glukozunun her 18 mg/dl artışı serum osmolaritesini
1mOsm/L artırmaktadır. Normal osmolarite 280-300 mOsm/L ‘dir.

4.Serum elektrolitleri:
Hiperglisemi, osmotik diüreze neden olarak idrarla elektrolit kaybına neden olmaktadır. Hiperglisemik hastalarda
elektrolit seviyeleri izlenmelidir.
5. Serum insülin seviyesi:
Neonatal geçici diyabetes mellitus’da düşük veya düşük
normal olabilir.
6. Serum ve idrar C-peptid seviyeleri:
Monogenik diyabet ve Tip 1 diyabet ayırıcı tanısında kullanılır.
6. Tedavi
Günümüzde osmolalite artışı ve osmotik diüreze neden
olmayan hipergliseminin tedavisi desteklenmemektedir.
Tedaviye yaklaşımda, bebek beslenebiliyorsa hemen beslenmeli, beslenemeyecek bebeklerde yüksek aminoasit
içeren parenteral nutrisyon erken dönemde başlanmalıdır (4).
Beslenmeyen çoğu bebeğe başlangıçta 4-6 mg/kg/dk iv
glukoz başlanır ve normal kan glukozunu devam ettirecek
düzeyde glukoz verilir. Böyle bebeklere genelde her 4-6
saatte bir kan şekeri bakılır. Her çıkarılan idrarda glukoz
bakılması hiperglisemili bebeklerde daha az kan tetkiki
alınmasını sağlar (19).
1. İdrarda glukozun pozitif olması: İdrarda glukozürinin ≥
1 (+) olması durumunda ozmolar değişiklik riski vardır. İdrar glukozunun ≥ 2 (+) olması ve hiperglisemi varlığında
öncelikle 2-4 saaate bir İV sıvıdaki dextroz 1-2 mg/kg/dk
azaltılarak verilen glukoz miktarı 4 mg/kg/dk hızına kadar
düşülebilir (3).
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2. İdrarda glukozun negatif olması: Eğer kalori için glukoz
alması gerekiyorsa, idrarda glukoz atılımı olmadığı veya
1+ olduğu sürece yüksek glukoz (200 mg/dl) seviyeleri
kabul edilebilir. Her 4-6 saatte bir dextrostix ile kan şekeri
ve idrarda glukoz bakılmalıdır.
Glukoz infüzyon hızı azaltılmasına rağmen; 4 saat ara ile
bakılan 2 kan şekeri değeri > 250 mg/dl ve alınan 2 ayrı
idrar örneğinde glukozüri varsa tedavide İNSÜLİN kullanılması önerilmektedir (20,21).
Hiperglisemi tedavi edilirken hipogliseminin zararları göz
önüne alındığında bolus insulin önerilmemelidir. Çalışmalar insülin infüzyon tedavisinin preterm yenidoğanlar
için uygun olduğunu göstermiştir (12).İnsülin tedavisi
hiperglisemiyi kontrol altına aldığı gibi ağırlık artışına da
neden olmakta ancak riskleri nedeniyle bu amaçla artık
kullanılmamaktadır.
Bolus insülin yapılmadan önerilebilecek
insülin tedavisi:
• 0,01-0,05 U/kg/sa insülin infüzyonu başlanır.
• Maksimum 0,1 U/kg/sa dozuna kadar 0,01 U/kg/sa arttırılır.
• Amaç KŞ’ ni 150-200 mg/dl arasında tutmaktır
• KŞ 180-200 arasına inerse insülin infüzyonu % 50 oranında azaltılır.
• KŞ < 180 mg/dl ise insülin infüzyonu kesilir.
• KŞ < 150 mg/dl is insülin kesilir ve glukoz infüzyonu 2
mg/kg/dk arttırılır.
İnsülin infüzyonunda yapılan her yeni değişiklikten yarım
saat sonra KŞ’i ölçülmelidir.
Hipoglisemi gelişirse İnsülin infüzyonu kesilir. %10 Dx ile
2ml/kg IV bolus yapılır.
Rebound hiperglisemi için hasta izlenmelidir (20,21).
Erken Dönemde Hiperglisemiyi Önlemek İçin
İnsülin İnfüzyonuna Gerek Var mı?
Çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde sürekli glukoz ölçüm cihazları ile yapılan çalışmada; standart hiperglisemi
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tedavisi verilen ve erken dönem insülin infüzyonu kullanılan olgularda; daha az süre ile hiperglisemik olmalarına
rağmen, daha fazla hipoglisemi yaşadıkları; ortalama 28
günde sepsis; Nekrotizan enterokolit ve prematüre retinopatisi geliştirme açısından fark olmadığı ve büyüme
parametrelerinin benzer olduğu; ancak mortalitenin daha
yüksek olduğu belirtilmiş ve erken dönemde hiperglisemiyi önlemek için insülin infüzyonuna gerek olmadığı
vurgulanmıştır. (16).
Hiperglisemiye neden olan İlaçlar:
1.Teofilin alan bebekte serum teofilin seviyesi olası hiperglisemiyle sonuçlanan toksisite açısından bakılmalıdır. Eğer
seviyesi yüksekse kesilmeli veya dozu değiştirilmelidir.
2. Annenin diazoxid kullanımı: Bu ilaç hiperglisemi yanısıra hipotansiyon ve taşikardi yapabilir. Bebekte toksisite
kendini sınırlayıcıdır ve nadir görülmektedir.
3. Kafein ve fenitoin mümkünse kesilmelidir.
4. Steroid: Sıklığı ve dozu azaltılabilir.
5. Katekolaminler
Hiperosmolarite:
Rehidratasyon gereklidir. Hiperosmolar formulaya ikincil
ise formula kesilir. Detaylı mama kullanımı anlatılır.
Sonuç olarak;
• Yenidoğan döneminde glukoz değeri 70-150 mg/dl
arasında tutulmalı
• Term bebeklerde kan şeker düzeyi > 150 mg/dl olması
hiperglisemi olarak tanımlanmalı
• Pretermlerde hipergliseminin önlenmesi için; erken
parenteral aminoasit başlanmalı,
• Erken enteral beslenme yapılmalı
• Parenteral beslenme tedavisi alan yenidoğanlarda
glukoz infüzyon hızının azaltılmasına rağmen ısrarlı hiperglisemide insülin kullanılmalıdır.
• Erken dönemde hiperglisemiyi önlemek için insülin infüzyonuna gerek yoktur .
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