
Υπνγιπθαηκία 

Γ. Καξακήηζνο 

Βνξεηνειιαδηθό ζπλέδξην 16-5-03 

 



Yπογλσκαιμία (ορολογία) 

Bηνρεκηθή Y= Γιπθόδε πιάζκαηνο<60mg/dl 

Kιηληθή Y = Eθδήισζε ζπκπησκάησλ 

 

Έιιεηςε αληίιεςεο Y 

Υπεξβνιηθή αληίιεςε Υ 



Φάζεηο Yπνγιπθαηκίαο 

1ε θάζε. Nεπξνγελή ζπκπηώκαηα 

     Σπκπαζεηηθό + Παξαζπκπαζεηηθό 

2ε θάζε. Nεπξνγιπθνπεληθά ζπκπηώκαηα 



 

Aληηξξόπεζε ππνγιπθαηκίαο 
 

 

   Γιπθόδε πιάζκαηνο              Aληίιεςε Yπνζαιάκνπ Y 

 

             Eθθόξηηζε απηόλνκνπ NΣ 

 

 

Γιπθαγόλε      Nεύξα ANΣ 

Aδξελαιίλε 

Kνξηηδόιε                                    Σπκπαζεηηθό 

Aπμεηηθή νξκόλε               Παξαζπκπαζεηηθό 

 



Άγρνο 

Nεπξηθόηεηα 

Παικνί 

Tξόκνο 

Πείλα 

Eθίδξσζε 

Ωρξόηεηα 

Aηζζεκα 

ζεξκόηεηαο 

Έθιπζε 

ζηεζάγρεο 

 

Aδπλακία  πλεπκ. ζπγθέληξσζεο 

Σύγρπζε 

Zάιε 

Aηκσδία πεξηζηνκαηηθή 

Yπλειία  

Kόπσζε  

Δπζθνιία ζηελ νκηιία  

Δηαηαξαρέο ηεο νξάζεο 

Aιιαγή  ζπκπεξηθνξάο 

Pίγνο  

Παξνδηθή εκηπιεγία 

Aθαζία 

Σπαζκνί  

Kώκα. 
 

Nαπηία 
Kόπσζε* 
Kεθαιαγία 

Nεπξνγελή Nεπξνγιπθνπεληθά  Mε εηδηθά 

. 
 

Kαηάηαμε ησλ ππνγιπθαηκηθώλ 

ζπκπησκάησλ 



Iεξαξρία ζηελ ππνγιπθαηκία 

Γιπθόδε πιάζκαηνο 

            mg/dl 

 

 

 

 

 

 

 

 

83  Αλαζηνιή ελδνγελνύο ηλζνπιίλεο 

68,4 Έθθξηζε αδξελαιίλεο 

57,6 Έλαξμε ζπκπησκάησλ 

54  Νεπξνθπζηνινγηθέο δηαηαξαρέο 

50,4  Ννεηηθή ιεηηνπξγία 

36  ΗΕΓξαθηθέο δηαηαξαρέο 

27  Δηαηαξαρέο ζπλείδεζεο-θώκα 



Nεπξνγελή Σπκπηώκαηα 

Xνιηλεξγηθά 
-Πείλα 
-Iδξώηαο 
 
 

 

Aδξελεξγηθά 
-Tαρππαικία 
-Tξόκνο 
-Aγρνο 
-Nεπξηθόηεηα 
-Ωρξόηεηα 

Oη β αλαζηνιείο ζπκπαζεηηθνύ: 
        -θαηαξγνύλ ηα αδξελεξγηθά ζπκπηώκαηα 
        -δηαηεξνύλ ηα ρνιηλεξγηθά (πείλα, εθίδξσζε) 
        -θαζπζηεξνύλ ηελ απηόκαηε αληηξξόπεζε ηεο Y. 
        Σε ππνγιπθαηκία πξνθαινύλ ππεξηαζηθή θξίζε 



Φαξκαθεπηηθή – ηαηξνγελήο ππνγιπθαηκία 

-Από ππνγιπθαηκηθά θάξκαθα, θπξίσο ζνπιθνλπινπξίεο 

-Από ηλζνπιίλε 



Η ππνγιπθαηκία από ζνπιθνλπινπξίεο είλαη 

ζπρλά παξαηεηακέλε θαη ππνηξνπηάδνπζα 

Η ζσκαηηθή άζθεζε ζπκβάιιεη ζηελ ππνγιπθαηκία ζε άηνκα 

πνπ θάλνπλ ζεξαπεία κε ππνγιπθαηκηθά  δηζθία ή ηλζνπιίλε 



Aίηηα ππνγιπθαηκίαο ζην Nνζνθνκείν 

-Δνζνινγία ηλζνπιίλεο 

-Kαζπζηέξεζε ή κείσζε γεύκαηνο 

-Παξάιεηςε γεύκαηνο (αλακνλή…) 

-Nεθξηθή αλεπάξθεηα 

-Λνηκώμεηο 

-Όγθνη  ήπαηνο 

-Tνθεηόο- ζειαζκόο 

-Φάξκαθα  

(πεληακηδίλε, ζαιηθπιηθά  

β-blockers, ζνπιθνλακίδεο) 

-Mείσζε θνξηηθνεηδώλ 

-Δηαθνπή ππεξγιπθαηκηθώλ θαξκάθσλ 

-Xνξήγεζε ακηλνμέσλ 

-Eλαιιαγή νξώλ Δεμηόδεο-NαCl 



Aληηκεηώπηζε ππνγιπθαηκίαο 

1. Aν μπορεί να καταπιεί--> γιπθόδε 20-30 g per os 

2. Aν δεν καταπίνει--> γιπθόδε iv 15-20 g 

   ±γιπθαγόλε 1 mg im  

Mέηξεζε γιπθόδεο αίκαηνο κεηά 15 min 



Aληηκεηώπηζε ππνγιπθαηκίαο 

1. Aν μπορεί να καταπιεί--> γιπθόδε 20-30 g per os 

2. Aν δεν καταπίνει--> γιπθόδε iv 15-20 g 

   ±γιπθαγόλε 1 mg im  

Mέηξεζε γιπθόδεο αίκαηνο κεηά 15 min 

Aν ανένεψε Aν δεν ανένεψε 

 ή αν γλσκόδε < 60 mg/dl 



Aληηκεηώπηζε ππνγιπθαηκίαο 

1. Aν μπορεί να καταπιεί--> γιπθόδε 20-30 g per os 

2. Aν δεν καταπίνει--> γιπθόδε iv 15-20 g 

   ±γιπθαγόλε 1 mg im  

Mέηξεζε γιπθόδεο αίκαηνο κεηά 15 min 

Aν ανένεψε 

•Δώζε ηξνθή 

•Ψάμε ηελ αηηία 

•Eλεκέξσζε αζζελή 

Aν δεν ανένεψε 

 ή αν γλσκόδε < 60 mg/dl 

Δώζηε πάιη γιπθόδε  iv 



Oη βαξηέο ππνγιπθαηκίεο κε 

ιηπνζπκία είλαη απνηέιεζκα 

ζνβαξώλ ιαζώλ 



 

Xεηξόηεξε όηαλ θαηαλαιώλνληαη 
νηλνπλεπκαηώδε 

 

Kαιύηεξε όηαλ πξνζιακβάλνληαη θαη 
πξσηετλεο πξν ηνπ ύπλνπ 

 

H αληηξξόπεζε ηεο Y είλαη 



 

 
 

-Σπρλόηεξε όηαλ ε HBA1c είλαη πνιύ ρακειή 

-Σπρλόηεξε όηαλ νη ζηόρνη ξύζκηζεο είλαη ρακεινί ! 

-Σπρλόηεξε ζηνλ ΣΔ ηύπνπ 1  

 

Σπρλόηεηα Yπνγιπθαηκίαο 



 

 

Φόβος σπογλσκαιμίας 

 

 O θόβνο ηεο Yπνγιπθαηκίαο  

ζπρλά αλαζηέιιεη ηελ δηάζεζε γηα θαιή ξύζκηζε 

(Ψπρνινγία) 



-Υπεξαγρώδεηο αζζελείο  

ζπρλά λνκίδνπλ όηη έρνπλ ππνγιπθαηκία 

 

-Αηζζάλνληαη αδξελεξγηθά ζπκπηώκαηα 

 ιόγσ άγρνπο  θαη παληθνύ, όρη όκσο πείλα 

 

Υπεξβνιηθή αληίιεςε ππνγιπθαηκίαο 



ηλζνπιίλε 

G 

G 

G 

G 

G 

G 

G G 

G 

γιπθνγόλν 

ήπαηνο 

Kαηερνιακίλεο 

G G 
G 

Mύεο 

G 

                    Eγθέθαινο 

  Άζθεζε θαη ππνγιπθαηκία 



Μεηά από έληνλε ζσκαηηθή άζθεζε κπνξεί 

λα ζπκβεί ππνγιπθαηκία κέρξη θαη 10-12 

ώξεο αξγόηεξα ιόγσ επαηζζεηνπνηήζεσο 

ησλ ηζηώλ ζηε δξάζε ηεο ηλζνπιίλεο 

  Άζθεζε θαη ππνγιπθαηκία 



Η θαζπζηέξεζε ηεο ώξαο ηνπ βξαδηλνύ 

ύπλνπ πξνθαιεί ζπρλά ππνγιπθαηκία 

ζηνλ ύπλν. 



θ+μ+α=ββΥ 

Μαθηματικά στην υπογλυκαιμία 



Κνύξαζε+ μελύρηη+ αιθνόι 

  =βέβαηε βαξηά ππνγιπθαηκία 



-Μηθξέο ειαθξέο ππνγιπθαηκίαο θάζε 7-10 κέξεο 

είλαη έλδεημε κάιινλ θαιήο ξύζκηζεο 

-Οπδεκία ππνγιπθαηκία επί καθξόλ είλαη έλδεημε 

πησρήο ξύζκηζεο 

Σηελ θαζεκέξα πξάμε 



Μεξηθέο θνξέο ηα παηδηά πξνθαινύλ επίηεδεο ππνγιπθαηκία 



Oι πολύ ζστνές και οι πολύ βαριές σπογλσκαιμίες μπορεί 

να προκαλέζοσν απώλεια ηης ανηίληυης ηφν 

προειδοποιηηικών ζσμπηφμάηφν σπογλσκαιμίας 

Άηνκα πνπ θάλνπλ ηλζνπιίλε έρνπλ ηξηπιάζηα ζπρλόηεηα 

απηνθηλεηηζηηθώλ αηπρεκάησλ 



-Η απώιεηα αληίιεςεο ππνγιπθαηκίαο ζπάληα 

νθείιεηαη ζε βαξηά λεπξνπάζεηα ηνπ ΑΝΣ 

 

-Η απώιεηα αληίιεςεο ππνγιπθαηκίαο κπνξεί λα 

δηνξζσζεί κε πιήξε απνθπγή ππνγιπθαηκηώλ επί 20-

30 εκέξεο 

 



Όηαλ ππάξρνπλ αλάκηθηα ππνγιπθαηκίεο θαη 

πςειά ζάθραξα αίκαηνο, πξώην κέιεκα πξέπεη λα 

είλαη ε απνθπγή ησλ ππνγιπθαηκηώλ 



H ζνβαξή  Yπνγιπθαηκία πνιύ ζπάληα έρεη 

ζνβαξέο επηπηώζεηο, 

 αιιά.... θαιό είλαη λα κε ζπκβαίλεη! 



Τέινο νκηιίαο 

Δπραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο 
Υπογλυκαιμία 


