Υπογλυκαιμία
Οξίδεηαη σο ε πηώζε ηνπ ζαθράξνπ ηνπ αίκαηνο θάησ από 75 mg %. Θεσξείηαη ζρεδόλ ζπάλην ην γεγνλόο
γηα δηαβεηηθό αζζελή λα κελ βηώζεη, έζησ κηα θνξά θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ, έλα επεηζόδην
ππνγιπθαηκίαο.
Αίηηα εκθάληζεο ππνγιπθαηκίαο

Μεγαιύηεξε δόζε ηλζνπιίλεο από ηελ απαηηνύκελε

Από αληηδηαβεηηθά ράπηα ρσξίο ην απαξαίηεην γεύκα

Με επαξθήο ιήςε ηξνθήο

Άζθεζε ζε κεγαιύηεξε απν ηε ζπλεζηζκέλε έληαζε

Καζπζηέξεζε γεύκαηνο

Έληαζε , δεζηόο θαηξόο

Λήςε νηλνπλεπκαησδώλ πνηώλ ζε απμεκέλε πνζόηεηα
Σπκπηώκαηα πνπ αηζζάλεηαη ν δηαβεηηθόο κε ππνγιπθαηκία

Υπεξβνιηθό ηδξώηα, δαιάδεο, ηξέκνπιν(ηξόκνο)

Ωρξόηεηα , ηαρπθαξδία

Πνλνθέθαιν

Αίζζεκα κνπδηάζκαηνο ζηα ρείιε

Θόισζε ηνπ λνπ

Πείλα

Υπλειία

Έιιεηςε ζπγθέληξσζεο
ΠΡΟΟΧΗ: Εάλ θάπνηνο δηαβεηηθόο ηύπνπ 1 ή ηύπνπ 2 εκθαλίζεη ππνγιπθαηκία (π.ρ. ζάθραξν 50mg/dl ή
ιηγόηεξν), κε ή ρσξίο ζπκπηώκαηα, ζα πξέπεη λα πάξεη ακέζσο 15 gr απινύ πδαηάλζξαθα. Ο πδαηάλζξαθαο
κπνξεί λα ιεθζεί είηε ζε πγξή κνξθή (π.ρ. ρπκόο πνξηνθαιηνύ ρσξίο δάραξε), είηε ζε ζηέξεα π.ρ. θύβνη
δαραξεο ή έλα θνπηάιη δάραξεο ή κέιη. Όια ηα παξαπάλσ επεηδή είλαη απινί πδαηάλζξαθεο απνξξνθνύληαη
γξήγνξα θαη δξνπλ έγθαηξα, όκσο ε δξάζε ηνπο δηαξθεί κόλν 15 έσο 20 ιεπηά. Εάλ ε ππνγιπθαηκία
παξνπζηάζηεθε πεξηζζόηεξν από 15 ιεπηά πξηλ ην πξνγξακκαηηζκέλν γεύκα, ν αζζελήο ζα πξέπεη λα θάεη ην
γεύκα λσξίηεξα ή λα θαηαλαιώζεη θαη ζύκπινθνπο πδαηάλζξαθεο ή πξσηετλεο ώζηε λα θαιπθζεί γηα
κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα (πέξαλ ησλ 15 εσο 20 ιεπηώλ πνπ ηνπ πξνζέθεξε ν απιόο πδαηάλζξαθαο). Οη
ζύκπινθνη πδαηάλζξαθεο όπσο ην ςσκί ή νη θξπγαληέο ζε ζπλδπαζκό κε πξσηετλε (π.ρ ηπξί, βνύηπξν ή γάια)
ζπλήζσο σο ηξνθή, πξνθαινύλ επαξθή θάιπςε, όκσο ην ζάθραξν αίκαηνο ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη θάζε 20
ιεπηά κέρξη ην επόκελν γεύκα, ώζηε λα απνθεπρζεί ε επαλεκθάληζε ηεο ππνγιπθαηκίαο. Έλα πνηήξη άπαρνπ
γάιαθηνο έρεη ηελ ίδηα πνζόηεηα πξσηετλεο θαη πδαηαλζξάθσλ κε έλα πνηήξη πιήξνπο ιηπαξώλ.
Εάλ ν αζζελήο είλαη αλαίζζεηνο ή δελ κπνξεί λα θαηαπηεί, πξέπεη άκεζα λα ηνπ ρνξεγεζεί ελδνκπτθα έλεζε
γιπθαγόλεο (Glucagon 1 mg).
Τα άηνκα πνπ ζπγθαηνηθνύλ κε ηνλ αζζελή ζα πξέπεη λα ερνπλ εθπαηδεπηεί ζηνλ ηξόπν ρνξήγεζεο ηεο
έλεζεο. Οη αζζελείο πνπ είλαη ζε ζεξαπεία κε ζνπιθνλπινπξίεο (αληηδηαβεηηθά ράπηα) θαζώο θαη όζνη έρνπλ
επεξεαζκέλε ηε λεθξηθή ηνπο ιεηηνπξγία, ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνλ ηαηξό ηνπο. Σε απηνύο ε
ππνγιπθαηκία είλαη δπλαηό λα παξαηαζεί γηα ώξεο ή θαη κέξεο.
Σπλνπηηθά, ζε ππνγιπθαηκία δηαβεηηθνύ αηόκνπ ζπληζηάηαη ρπκόο πνξηνθάιη θαη έιεγρνο ζαθράξνπ αίκαηνο
20 ιεπηά αξγόηεξα, εθόζνλ ν αζζελήο δελ έρεη ζην κεηαμύ θάεη πιήξεο γεύκα. Εάλ ζηα 20 ιεπηά ην ζάθραξν
παξακέλεη θάησ ηνπ 70 mg/dl ν αζζελήο ζα πξέπεη λα πηεί πεξηζζόηεξν ρπκό πνξηνθάιη θαη λα θάεη
ζύκπινθνπο πδαηάλζξαθεο ή πξσηετλεο ώζηε λα ζηαζεξνπνηήζεη ηα επίπεδα ζαθράξνπ κέρξη ην επόκελν
γεύκα.
Εάλ θάπνηνο δηαβεηηθόο βξεζεί αλαίζζεηνο ιόγσ ππνγιπθαηκίαο, πξέπεη:
1. λα κελ ηνπ ρνξεγεζνύλ πγξά, θαη λα γίλεη άκεζα έλεζε ΓΛΥΚΑΓΟΝΗΣ γηα ηελ νπνία πξέπεη λα έρεη
πξνεγεζεί ζρεηηθή ελεκέξσζε, γηα ηελ ρνξήγεζή ηεο, πξνο ηνλ αζζελή θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ.
2. λα θιεζεί άκεζα ηαηξόο.
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