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SAMENVATTING

Hoofdstuk 1

In hoofdstuk 1 wordt een korte introductie tot dit proefschrift gegeven. Hypoglycemie 

is een veel voorkomende en ernstige complicatie bij kinderen jonger dan vijf jaar die 

een ernstige ziekte doormaken en tijdens vasten, bovendien is het een voorspeller van 

mortaliteit. De mortaliteit in jonge kinderen met een infectieziekte gecompliceerd met 

hypoglycemie is 4 tot 6 maal verhoogd en dit risico is het grootst onder kinderen jonger 

dan drie jaar. Beschikbare data over glucose kinetiek bij kinderen, met vastenduur, jonge 

leeftijd en infektieziekte als erkende risicofactoren voor het optreden van hypoglycemie 

in kinderen, worden benoemd resulterend in de onderzoeksvragen die in dit proefschrift 

aan de orde komen. Vervolgens worden de huidige beschikbare methoden voor het 

kwantitatief meten van glucose kinetiek bij kinderen zoals gebruikt in dit proefschrift 

beschreven. 

Hoofdstuk 2

In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de schaarse gepubliceerde data over het 

effekt van leeftijd en vastenduur op glucose kinetiek in gezonde kinderen en kinderen met 

een infektieziekte. Verschillen tussen volwassenen en kinderen worden benoemd, omdat 

glucose kinetiek bij volwassenen anders wordt gereguleerd dan bij kinderen. Er wordt 

benadrukt dat de data beperkt zijn en dat derhalve, om te begrijpen hoe hypoglycemie bij 

jonge kinderen ontstaat en om er zodoende op te kunnen anticiperen, verder onderzoek 

naar glucose kinetiek in deze leeftijdsgroep vereist is. 

Hoofdstuk 3

Hypoglycemie wordt beschouwd als een belangrijke voorspeller v.w.b. de prognose bij 

kinderen met falciparum malaria en komt vooral veel voor bij kinderen onder de leeftijd 

van 3 jaar. Ofschoon hypoglycemie in eerste instantie gezien wordt bij kinderen met 

ernstige malaria, is het risico voor hypoglycemie bij kinderen met niet-ernstige malaria 

mogelijk verhoogd in aanwezigheid van andere risico factoren zoals lange vastenduur 

en jonge leeftijd. In hoofdstuk 3 wordt glucose kinetiek gemeten in zeventien jonge 

kinderen (< 3 jaar oud) en vergeleken met zeven oudere kinderen (3-5 jaar oud) met 

ongecompliceerde malaria na een gecontroleerde vastenperiode van 8 uren. Plasma 

glucose concentratie was lager in de groep jonge kinderen dan in de oudere kinderen. Er 

waren geen verschillen in endogene glucose productie (EGP) en gluconeogenese tussen 

de groepen. Deze resultaten bevestigen dat jonge kinderen met ongecompliceerde 

malaria een hoger risico hebben op het krijgen van hypoglycemie na een gecontroleerde 

vastenperiode van 8 uren. Aangezien EGP na een dergelijke vastenperiode niet 

gecompromitteerd bleek, betekent dit dat oudere kinderen beter in staat zijn om hun 

glucose verbruik te reduceren.
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Hoofdstuk 4

In hoofdstuk 4 wordt de invloed van de ernst van infectie en van langduriger vasten 

op het glucose metabolisme in kinderen 1-5 jaar oud met malaria bestudeerd. Plasma 

glucose concentratie, EGP en gluconeogenese werden gemeten in 12 kinderen met 

ernstige malaria en vergeleken met 16 kinderen met niet-ernstige malaria gedurende 

een gecontroleerde vastenperiode van 16 uren. Glucose concentratie en EGP waren 

vergelijkbaar na 8 uren vasten en daalden in beide groepen tijdens verlenging van de 

vastenduur tot 16 uren. Glucose concentratie daalde sneller in de niet-ernstige groep 

dan in de ernstige groep. De daling in EGP was niet verschillend tussen de groepen. 

Deze resultaten bevestigen dat langduriger vasten predisponeert tot hypoglycemie in 

jonge kinderen met falciparum malaria. In tegenstelling tot de algemene opinie ontstaat 

hypoglycemie later in jonge kinderen met ernstige malaria dan in kinderen met niet-

ernstige malaria. Dit is waarschijnlijk het gevolg van een verschil in perifere opname van 

glucose wat erop duidt dat kinderen met ernstige malaria mogelijk meer insuline resistent 

zijn dan kinderen met niet-ernstige malaria.

Hoofdstuk 5 

In hoofdstuk 5 werd een studie met een vergelijkbare opzet als in hoofdstuk 4 

uitgevoerd waarbij de invloed van langduriger vasten en leeftijd in kinderen met ernstige 

pneumonie werd gemeten. Plasma glucose concentratie, EGP en gluconeogenese 

werden gemeten in 12 kinderen met ernstige pneumonie, 6 jonge kinderen (< 3 jaar) 

en 6 oudere kinderen (3-5 jaar), gedurende een gecontroleerde vastenperiode van 16 

uren. De glucose concentratie bij opname was vergelijkbaar in beide groepen en daalde 

gedurende de eerste vastenperiode van 8 uren alleen in de jonge kinderen. EGP was 

gelijk in beide groepen. Tussen 8 en 16 uren vasten daalde de glucose concentratie en 

EGP vergelijkbaar in beide groepen. Gluconeogenese daalde in de jonge kinderen maar 

niet in de oudere kinderen. Geconcludeerd wordt dat tijdens vasten kinderen jonger dan 

drie jaar met ernstige pneumonie initieel een hoger risico hebben op het ontwikkelen 

van hypoglycemie dan kinderen 3-5 jaar oud ondanks hoge plasma concentraties van 

glucoregulatoire hormonen en vrije vetzuren. Het leeftijdsverschil in daling van het plasma 

glucose gehalte bestaat alleen in de eerste uren van de vastenperiode wat betekent dat 

glucose metabolisme in kinderen jonger dan 3 jaar met ernstige pneumonie adequaat 

ofschoon langzamer adapteert tijdens vasten dan oudere kinderen. Net als in malaria 

predisponeert vasten tot hypoglycemie in kinderen met ernstige pneumonie, maar het 

mechanisme verschilt van dat in malaria.

Hoofdstuk 6  

Langdurig vasten is een belangrijke faktor voor de inductie van hypoglycemie in kinderen 

met malaria of pneumonie en jonge kinderen lopen meer risico dan oudere kinderen. 

De  algemene veronderstelling is dat dit wordt veroorzaakt door verminderde EGP ten 
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gevolge van kleinere lever glycogeen voorraden in jonge kinderen. Om glycogenolyse 

te stimuleren zijn voldoende hoeveelheden glycogeen nodig. De verandering in glucose 

productie geïnduceerd door een bolus glucagon wordt verondersteld een indicator van 

glycogeen hoeveelheid te zijn. In hoofdstuk 6 wordt het effect van een bolus glucagon 

op EGP en plasma glucose concentratie gemeten in 18 Surinaamse kinderen voor en na 

een bolus glucagon na een gecontroleerde vastenperiode van 16 uren. Zes kinderen 1-5 

jaar oud hadden ernstige malaria en 12 kinderen hadden ernstige pneumonie, zes waren 

jong (1-3 jaar) en 6 waren ouder (3-5 jaar). Basale glucose concentratie en EGP waren 

hoger in de kinderen met malaria. Glucose concentratie en EGP stegen na glucagon 

toediening in beide groepen. De piek in glucose concentratie en in EGP was hoger in de 

kinderen met malaria. Er waren geen verschillen tussen de jonge en oudere kinderen met 

pneumonie. Deze bevindingen suggereren dat lever glycogeen voorraden in kinderen 

met ernstige pneumonie kleiner zijn dan in kinderen met ernstige malaria na 16 uren 

vasten. Glycogeen voorraden in jonge en oudere kinderen met pneumonie zijn in de 

zelfde mate afgenomen.

Hoofdstuk 7

In hoofdstuk 7 wordt een overzicht gegeven van ziekte-gerelateerde verschillen in de 

adaptatie van glucose metabolisme tijdens vasten bij jonge kinderen door data van 

studies over kinderen met malaria en pneumonie te combineren en te vergelijken. Er 

wordt aangetoond dat er leeftijd-gerelateerde verschillen zijn in de snelheid van dalen 

van de plasma glucose omdat tijdens de eerste 8 uren vasten de glucose concentraties in 

kinderen jonger dan 3 jaar sneller dalen dan in kinderen 3-5 jaar oud. Tijdens verlenging 

van de vastenduur blijkt het risico van hypoglycemie voor alle kinderen 1-5 jaar te 

gelden. Het gluco-regulatoire mechanisme wat gebruikt wordt om de plasma glucose 

concentratie te handhaven verschilt tussen jonge en oudere kinderen. Daarnaast blijkt 

vastenduur inderdaad een belangrijke risicofactor voor hypoglycemie in kinderen jonger 

dan vijf jaar. Hypoglycemie in deze kinderen wordt veroorzaakt door afgenomen EGP; 

infektieziekte is een risicofactor die EGP verder compromitteert. Dit is in tegenstelling 

tot volwassenen met infektieziekte omdat volwassenen beter in staat zijn hun plasma 

glucose concentratie binnen de normale grenswaarden te handhaven door perifere 

glucose opname te reguleren. Verder worden ziekte-specifieke verschillen in de adaptatie 

van glucose metabolisme in jonge kinderen met verschillende infektieziekten aangetoond 

en worden er meerdere veronderstellingen gedaan met betrekking tot de onderliggende 

oorzaak van deze verschillen. Ten eerste, ziekte-gerelateerde verschillen in de hormonale 

respons op vasten leidt tot veranderingen in het aandeel van gluconeogenese en 

glycogenolyse in EGP. Ten tweede, verschillen in lever glycogeen gehalte kunnen leiden 

tot snellere depletie van glycogeen voorraden in kinderen met bepaalde infektieziekten 

waarna glycogenolyse wordt gecompromitteerd en derhalve ook EGP. En ten derde, 

enzymen, transcriptie factoren en cytokines spelen mogelijk een rol in de regulatie van 

glucose metabolisme bij jonge kinderen met infektieziekte, de potentiële invloed hiervan 
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dient in toekomstige studies te worden onderzocht. Ten slotte worden aanbevelingen 

gedaan voor de aanpak in de klinische praktijk ter preventie van hypoglycemie bij jonge 

kinderen met ernstige infektieziekten. 
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