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Гіпоглікемія - стан організму, викликаний різким
зниження рівня глюкози крові та недостатнім
забезпеченням глюкозою клітин ЦНС.

Найбільш важким проявом гіпоглікемічного стану –

гіпоглікемічна кома.



Етіологія

Неправильний розрахунок дози інсуліну (її
завищення)

Недостатній прийом вуглеводів (незабаром або через 2-3 
години після ін'єкції простого інсуліну різко знижується
концентрація глюкози в крові).

В деяких випадках гіпоглікемічні стани можуть
виникнути при надмірній фізичній напрузі або психічному
потрясінні.

Гіпоглікемія може виникати при 
прийомі лікарських препаратів 
(саліцилати, сульфаніламіди, 
пентамідин, дизопірамід, 
протималярійні препарати, деякі 
антибіотики), при вживанні алкоголю.

Ендогенний

Гіперінсулінізм

(Пухлинни β-кл.,

ектопічна секреції

інсуліну)



Патогенез гіпоглікемічної коми

Основу патогенезу гіпоглікемії становить зниження
концентрації глюкози в плазмі крові і різке падіння
утилізації глюкози головним мозком

Різні відділи мозку уражаються в певній

послідовності.

В першу чергу від гіпоглікемії страждає кора головного 
мозку,

потім підкіркові структури, мозочок, в кінцевому
підсумку

порушуються функції довгастого мозку.



Клінічні прояви гіпоглікемії
обумовлені
двома факторами:

1) Дефіцитом глюкози і зниженням
енергетичного обміну в клітинах
головного мозку (нейроглікопенія).

Нейроглікопенічний синдром включає: 

слабкість, 

головний біль, 

порушення концентрації, 

координації руху, 

дезорієнтацію, 

запаморочення, 

мовні, рухові, поведінкові порушення, амнезію, 

сплутаність свідомості,

судоми, кому.

2) Стимуляцією
симпатоадреналової системи.

Адренергічний (вегетативний) синдром 
включає:

серцебиття, 
збудження, 
неспокій, дратівливість,
агресивність, 
підвищену пітливість, тремор рук,
парестезії, 
відчуття голоду,
рясне сечовипускання



Діагностика і диференціальна
діагностика

• Оскільки клінічна картина гіпоглікемії неспецифічна, 
вирішальна роль в діагностиці належить лабораторними
дослідженнями.

• Гіпоглікемічний стан розвивається при рівні глікемії нижче 3,3 
ммоль / л, гіпоглікемічна кома – при рівні глікемії нижче 2,7 
ммоль / л.

• При випадковому визначенні низького рівня глікемії і 
відсутності клінічних симптомів, можлива наявність помилкової
гіпоглікемії. Хибна гіпоглікемія спостерігається при 
лейкоцитозі, еритроцитозі (лейкоз, хронічний мієлолейкоз, 
поліцитемія).



Лікування

А. Легка гіпоглікемія

1.Для лікування легкого ступеня гіпоглікемії достатньо терміново випити

солодкий чай, фруктовий сік, прийняти їжу, багату вуглеводами, в

кількості 1-2 хлібних одиниць (10-20 г глюкози).

Б. При втраті свідомості

1.В / в струйно ввести 40 - 100мл 40% -го розчину глюкози, до повного
відновлення свідомості.

2.Швидкий ефект наступає після підшкірного введення хворому 1 міліграм
глюкагону.

3.Якщо хворий не приходить в свідомість, то необхідно налагодити інфузію 5-
10% розчину глюкози до тих пір, поки рівень глюкози в крові не досягне 5 
ммоль/л. 

4.При неефективності до інфузійного розчину додають 100 мг гідрокортизону і 1 
мг глюкагону на 1 літр 10%  розчину глюкози.

5.При важкій тривалій гіпоглікемії для запобігання набряку головного мозку
вводять 5-10 мл 25% розчину магнію сульфату, внутрішньовенно крапельно 15% 
або 20% розчин маніту по 0,5-1г / кг.



Мікседематозна
кома



Гіпотиреоз

o це хвороба, яка проявляється
гіпофункцією ЩЗ і зниженням
умісту тиреоїдних гормонів у 
сироватці крові.



Гіпотиреоїдна
(мікседематозна)

кома
o Найтяжче ускладнення

гіпотиреозу. Зазвичай вона 
розвивається в нелікованих
або недостатньо лікованих
хворих, частіше в жінок
похилого віку (60-80 років) у 
холодну пору року слідом за 
різними стресовими
ситуаціями або
інтеркурентними хворобами.



Клініка

o визначаються наростаюче
гальмування ЦНС (ступор і власне
кома), прострація і повне
пригнічення сухожильних
рефлексів. 

o Найсерйозніші порушення, які
спричиняють тяжкий прогноз, 
розвиваються з боку дихальної та 
серцево-судинної систем -
альвеолярна гіповентиляція, що
веде до підвищення в крові вмісту
вуглекислого газу (Р со2) і 
зниження кисню (Р о2).



Клініка

o Поряд зі зменшенням мозкового кровообігу це викликає
церебральну гіпоксію. 

o Характерні прогресуюча брадикардія і гіпотонія. 

o Часто розвивається гостра затримка сечі або динамічна чи
механічна кишкова непрохідність.

o Також розвиваються гіпоглікемія, гіпотермія.

o Безпосередньою причиною смерті зазвичай стає
наростаюча серцево-судинна і дихальна недостатність.



Лікування

o в/в крапельно преднізолон по 100-
200 мг або гідрокортизон дозою 
200- 400 мг, 

o потім в/м по 50-100 мг кожні 6 
годин до зникнення колапсу; • в/в 
крапельно 5% розчин глюкози, 

o в/в 10 мл 10% розчин натрію
хлориду при гіпонатріємії та 
гіпохлоремії; 

o уведення рідини обмежують 500-
1000 мл/добу;



Лікування

o в 1-й день лікування тироксин призначають по 400-500 мкг, у 
наступні дні дозу поступово зменшують до 50-100 мкг/добу;

o з метою посилення окислювальних процесів застосовують
крапельне в/в введення 100 мг кокарбоксилази, 5 мл 5% розчину
аскорбінової кислоти, 200 мкг вітаміну В 12 , 1 мл 5% розчину
вітаміну В 6 ; АТФ;

o для профілактики і лікування інфекційних ускладнень великими 
дозами показані антибіотики широкого спектра дії; 

o при гіпотиреоїдній комі теплові процедури не призначають, бо
може розвинутися гостра серцева недостатність, тому хворі мають
перебувати в кімнаті з температурою +25 0 С далеко від джерел
тепла.



Дякую за увагу!


