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Diagnostika a liečba kongenitálneho hyperinzulinizmu
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Kongenitálny hyperinzulinizmus (CHI) je častou príčinou závažných perzistujúcich hypoglykémií u detí. Pre prognózu je kľúčová včasná
diagnostika s identifikáciou etiológie ochorenia metódami DNA analýzy. Podľa príčiny CHI sa volí aj adekvátna liečba.
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Diagnosis and treatment of congenital hyperinsulinism
Congenital hyperinsulinaemia (CHI) is a common cause of severe persistent hypoglycemia in children. CHI prognosis depends on an
early diagnosis including the identification of the causative mutation by DNA analysis. Appropriate treatment is chosen according to
the cause of CHI.
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Úvod

Opakované hypoglykémie u detí môžu mať negatívny vplyv na rozvoj
mozgových funkcií a v najzávažnejších
prípadoch môžu viesť až k úmrtiu dieťaťa. Z tohto hľadiska sú najrizikovejšie
hypoglykémie, ktoré nie sú sprevádzané
vzostupom plazmatickej koncentrácie
sekundárneho zdroja energie pre mozog
– ketolátok. Príčinou týchto aketotických hypoglykémií u dojčiat a batoliat
býva nadmerná sekrécia inzulínu, označovaná aj ako kongenitálny hyperinzulinizmus.
Kongenitálny hyperinzulinizmus
(CHI) je pomenovanie pre hypoglykémie
s nadprodukciou inzulínu na podklade
genetického defektu, ktorý zasahuje do
sekrécie inzulínu v B-bunkách pankreasu. Klinicky sa prejavuje závažnými hypoglykémiami, ktoré môžu mať za následok trvalé poškodenie mozgu (1). Výskyt
kongenitálneho hyperinzulinizmu je vo
väčšine európskych krajín 1 : 30 000 až
1 : 50 000 živo narodených detí (2).

Etiológia a patogenéza

Vo viac ako 50 % prípadov je etiológia kongenitálneho hyperinzulinizmu
známa, pričom najčastejšie ide o mutácie v génoch zodpovedných za sekréciu
inzulínu (3, 4). Najčastejšie sú mutácie
génov KCNJ11 a ABCC8, ktoré kódujú
podjednotky draslíkového kanála a sú
zodpovedné za 40 – 45 % prípadov izolovaného CHI (5). Ich klinický obraz ale

môže byť veľmi rôznorodý, v závislosti od
typu mutácie. Dominantné mutácie sú
menej časté, ale spôsobujú takmer všetky
familiárne formy. Na klinické prejavenie
sa vtedy stačí poškodenie jednej z alel génu. Recesívne mutácie sú oveľa častejšie,
ale na klinickú manifestáciu sú potrebné mutácie oboch alel génu. Pri zdedení
mutovanej alely od matky aj od otca sú
poškodené obe alely génu vo všetkých
B-bunkách pankreasu a vzniká difúzna
hyperplázia B-buniek so závažným klinickým priebehom. Recesívne mutácie
sa môžu klinicky prejaviť, aj keď dieťa
zdedí len jednu mutovanú alelu – a druhá
sa poškodí počas intrauterinného vývoja – vznikajú tak fokálne formy. Mutácie
génov ABCC8 a KCNJ11 sú jedinou známou príčinou fokálnych foriem CHI (3).
DNA diagnostike CHI sa na Slovensku
venuje laboratórium DIABGENE (www.
diabgene.sk).
Patogenéza vzniku hypoglykémií
je pri všetkých formách kongenitálneho hyperinzulinizmu rovnaká a súvisí
s nadprodukciou inzulínu (6). Pri CHI
nefunguje riadenie vylučovania inzulínu,
ktoré je nezávislé od glykémie. Napriek
hypoglykémii pokračuje nadprodukcia inzulínu. Tento fakt je kľúčový pri
diagnostike CHI. Počas hypoglykémie
je najviac ohrozeným orgánom mozog,
nakoľko inzulín znižuje plazmatické
koncentrácie primárneho (glukóza) aj
sekundárneho (ketolátky) zdroja energie
pre mozog.
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Klinický obraz

Nadprodukcia inzulínu počas intrauterinného vývoja sa prejavuje makrozómiou novorodenca. Väčšina prípadov CHI sa manifestuje hypoglykémiami
už v neonatálnom období. Príznaky sú
nešpecifické (slabé satie, letargia alebo
iritabilita), pri závažnejšej hypoglykémii to môže byť apnoe, kŕče a kóma. Pri
manifestácii CHI neskôr sú príznakmi
hypoglykémie kŕče a epizódy ospalosti
alebo iritability. Stupeň poškodenia mozgu závisí od závažnosti a dĺžky trvania
hypoglykémie, ako aj od vnímavosti mozgového tkaniva, preto je vo všeobecnosti
ťažko odhadnuteľný (6).

Diagnostika

Včasná diagnóza je nesmierne dôležitá najmä vzhľadom na riziko
poškodenia mozgu hypoglykémiou.
Diagnostické kritériá pre CHI sú uvedené v algoritme (obrázok 1). Ďalším krokom diagnostického procesu je rýchla
identifikácia pacientov, ktorí nereagujú
adekvátne na štandardnú liečbu a vyžadujú agresívnejší terapeutický prístup
(7). Na ich identifikáciu sa využíva najmä
citlivosť na diazoxid, PET-CT a DNA analýza. Rezistencia na diazoxid (liek voľby
v chronickej liečbe CHI) je prvým znakom
závažnej formy ochorenia. V publikovaných súboroch 55 – 60 % z diazoxid rezistentných pacientov má fokálnu formu
CHI na podklade ABCC8 alebo KCNJ11
mutácií, zvyšok tvoria pacienti s difúzny-
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Obrázok 1. Diagnostický a terapeutický algoritmus kongenitálneho hyperinzulinizmu u detí

(11). Počas liečby CHI je nevyhnutný monitoring glykémií glukomerom aj v domácom prostredí.

Prognóza

Z hľadiska prežívania a kvality života pacientov s CHI sú rozhodujúce dva
orgány – mozog a pankreas. Zaostávanie
v psychomotorickom vývoji alebo neurologický deficit sú následkom prolongovaných hypoglykémií u približne 25 %
pacientov s CHI, pričom tretina z nich má
závažný neurologický deficit. Poškodenie
pankreasu pri rozsiahlejších operáciách
má za následok vznik diabetes mellitus (6).
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