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Konsekvenser for fosteret – første trimester

• Økt forekomst av misdannelser

• Vanligst der det foreligger diabetes på forhånd
• Ved svangerskapsdiabetes litt økt risiko (odds ratio 1.1-1.3) – udiagnostisert DM type 2?



Konsekvenser for fosteret 
– første trimester
Misdannelser

• 2/3 hjerte/kar;
• hos 3-9 % med dårlig regulert DM

• 10-20x økt risiko for 
nevralrørsdefekter

• Kaudalt regresjonssyndrom

Spontanaborter



Konsekvenser for fosteret
– 2. og 3. trimester



IGT - impaired glucose tolerance

Hyperglykemi -> hyperinsulinemi og makrosomi



Hyperinsulinemi

• Overskudd av næringsstoffer fra mor fører til 
hyperinsulinemi og økt vekst

• Særlig av insulinfølsomt vev;
• Lever

• Muskulatur

• Hjerte

• Subkutant fettvev



Makrosomi

• LGA – Large for Gestational Age

• Fødselsvekt > 90 percentilen

• Sverige;
• ½ av barn født av mødre med DM 

type 1

• ¼ av barn født av mødre med 
svangerskapsdiabetes

• Symmetrisk/asymmetrisk
• Ved DM



Makrosomi

Økt risiko for skulderdystoci

Traumatiske skader:

• 10x økt risiko for plexusskader

• Overarmsbrudd

• Kravebeinsbrudd

• Kefal- og subduralhematomer

• Facialisparese



Hyperinsulinemi – andre konsekvenser

• Økt metabolisme og oksygenforbruk
• Metabosk acidose

• Lavere terskel for hypoksi

• Økt katekolaminproduskjon
• Hypertensjon

• Hjertehypertrofi

Bidrar til økt risiko for dødfødsel

Lavere toleranse for asfyksi



Hyperinsulinemi – andre konsekvenser

• Maternell hyperglykemi forsinker surfaktant
produksjon.

• Forsinket lungemodning
• RDS

• Mer liberalt med antenatale steroider?



Polycytemi og ikterus

• Hypoksi

Erytropoiese

Polycytemi

Redistribusjon av jern fører til 
jernmangel i organer;
• Kardiomyopati
• Påvirket utvikling av nervesystemet
• Bidrar til økt risiko for dødfødsel?

• Økt nedbrytning av røde bidrar til 
hyperbilirubinemi



Forbigående hypertrofisk kardiomyopati

• Tykk og lite funksjonell 
hjertemuskel

• Septumhypertrofi

• Subaortal stenose

• Gradvis tilbakegang når plasma 
insulin faller

• RDS, hjertesvikt og output failure



Økt perinatal mortalitet og morbiditet

• Større sjanse for
• Prematur fødsel (36% vs 6%)

• Innleggelse på barneavdeling (50% vs 6%)

• 4x økt dødelighet

• Diabetes bidrar til 0.6-4.8 % av perinatal dødelighet globalt

• Streng glukosekontroll bidrar til redusert dødelighet



Hypoglykemi

Makrosome nyfødte

• Skyldes hyperinsulisme

• Gir seg ofte etter 2-4 dager
• Hvis lengre, vurder utredning

Premature/SGA

• Kombinasjon av
• Hyperinsulisme – redusert 

mobilisering av glykogen fra lever

• Tømte glykogenlagre 

• Kan vare lengre



Barn med risiko for hypoglykemi

• Alle typer diabetes

• Store barn (fødselsvekt > 4750 gram)

• Andre – «tomme» glukoselagre:
• Premature

• SGA og «dysmature»

• Etter asfyksi/acidose

• Bekymring for mors omsorgsevne
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Normalt blodsukker

Friske, AGA, terminbarn.

• Ved fødsel 2/3 av mors verdi

• Faller til rundt 1.8  mmol/l i 
løpet av den første timen

• Stiger gradvis
• >2.0 mmol/l  første døgn

• >2.6 mmol/l fra og med andre 
døgn

Mor med diabetes

• <1.6 mmol/L – assosiert med 
negativ effekt på 
langtidsutkomme

• <1.5 mmol/L – assosiert 
nevrologisk dysfunksjon (også 
asymptomatiske)



Oppfølging risikobarn føde-/barsel

• Informasjon (muntlig og skriftlig) til foreldre (PI1190)

• Hyperinsulisme - diabetes og hos «stort barn»:
• Hypoglykemi oppstår som regel ila. de første 12 timene

• I motsetning til tømte glukoselagre (ved SGA, prematuritet og asfyksi) - Obs 
første 48 timer.



Oppfølging risikobarn føde-/barsel

• Gi mat ½-1 time etter fødsel

• Mål blodsukker 30-60 min etter første måltid 
(altså før 2 timers alder!)
• < 1,4 mmol/l: Innlegges Nyfødt Intensiv

• 1,4-1,9 mmol/l: Gi ekstra måltid (5-15 ml; mest hos 
de største)

• kontroll 1-2 timer etter dette.

• <2.0 mmol/l – kontakt barnelege

• Ved 2 målinger > 2.0 mmol/l hos barn som 
spiser godt kan kontrollene avsluttes.
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Langtidsrisiko

• For mye næring

• Hyperinsulinemi

• Feil regulering av metabolismen i 
mor, placenta og foster.

• Forstyrrelse i transport av 
glukose, aminosyrer og lipider

• Epigenetisk miljø



Langtidsrisiko - overvekt

• Økt risiko for DM type 2 (arv og miljø)

• Makrosomi og høye nivå av insulin i fostervann assosiert med senere 
utvikling av DM type 2

• Finnland; barn av mødre med svangerskapsdiabetes har høyere BMI 
og høyere fastende insulin

• Sverige; høyere BMI hos søsken født etter svangerskapsdiabetes



Langtidsrisiko - utvikling

• Assosiasjon mot påvirket kognitiv utvikling og forsinket språk

• Korrelasjon mellom psykomotoriske tester og ketoner hos mor 

• Men lav kvalitet på studiene



Konklusjoner 1

• Økt forekomst av misdannelser, spontanaborter og fosterdød

• Hyperglykemi hos mor fører til makrosomi, hyperinsulinisme og 
hypoglykemi hos den nyfødte

• Økt neonatal morbiditet og mortalitet – korrelerer med dårlig maternell 
glykemisk kontroll:
• Prematur fødsel
• Asfyksi
• RDS
• Hypoglykemi
• Ikterus
• Polycytemi og lave jernlagere
• Hypertrofisk kardiomyopati



Konklusjoner 2

• Når man tar hånd om barn av mødre med diabetes må man være 
forberedt på hypoglykemi, økt forekomst av misdannelser og andre 
komplikasjoner

• Økt risiko for overvekt og metabolsk syndrom

• Nevrologisk utvikling?


