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ΤΠΟΓΛΤΚΑΙΜΙΑ 



ΤΠΟΓΛΤΚΑΗΜΗΑ 

«Αλ δελ ππήξραλ νη αξλεηηθέο επηδξάζεηο ηεο 

ππνγιπθαηκίαο, ν ζαθραξώδεο δηαβήηεο ζα ήηαλ 

ζρεηηθά εύθνιν λα αληηκεησπηζηεί» 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Philip E. Cryer, Diabetes  Metab  Rev  1999;15(1):42-46 



ΤΠΟΓΛΤΚΑΗΜΗΑ 

 
• Τπνγιπθαηκία νξίδεηαη ε πηώζε ηεο ζπγθέληξσζεο γιπθόδεο 

ζην πιάζκα < 70 mg/dl  

 

 



ΚΑΣΑΣΑΞΖ  ΚΑΣΑ  ADA 

 

• νβαξή ππνγιπθαηκία νξίδεηαη ην επεηζόδην ζην νπνίν ε 

πλεπκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελνύο είλαη ηόζν δηαηαξαγκέλε 

ώζηε λα κελ είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη κόλνο ηνπ ην 

επεηζόδην απηό θαη ρξεηάδεηαη ηελ βνήζεηα άιισλ αηόκσλ.  

• Σεθκεξησκέλε ή ζπκπησκαηηθή ππνγιπθαηκία (ζπκπηώκαηα 

θαη γιπθόδε πιάζκαηνο <70 mg/dl) 

• Πηζαλή ππνγιπθαηκία (ζπκπηώκαηα ρσξίο κέηξεζε γιπθόδεο 

πιάζκαηνο) 

• ρεηηθή ππνγιπθαηκία (ζπκπηώκαηα θαη γιπθόδε πιάζκαηνο 

>70 mg/dl) 

                                                                

 

Seaquist ER, et al. Diabetes Care. 2013;36:1384-1495 

 

 

 

                                                                 

 

 

Diabetes Care 2005; 28: 1245  



ΑΝΔΠΗΓΝΩΣΖ ΤΠΟΓΛΤΚΑΗΜΗΑ 

• Πνιύ ζπρλά, ηα ζπκπηώκαηα ηεο ππνγιπθαηκίαο εκθαλίδνληαη 

όηαλ ηα επίπεδα γιπθόδεο ζην αίκα πέζνπλ θάησ από 70 

mg/dL. Όκσο, πνιινί άλζξσπνη έρνπλ κεηξήζεηο γιπθόδεο 

αίκαηνο θάησ από απηό ην επίπεδν θαη δελ αηζζάλνληαη 

ζπκπηώκαηα. 

 

• ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε ππνγιπθαηκία εκθαλίδεηαη μαθληθά, 

ρσξίο πξνεηδνπνίεζε θαη κπνξεί λα γίλεη πνιύ ζνβαξή. Αθόκα 

θαη έλα πξόζθαην επεηζόδην ππνγιπθαηκίαο κπνξεί λα θάλεη 

δύζθνιε ηελ αλαγλώξηζε ηνπ επόκελνπ επεηζνδίνπ.  

 

 

 



ΑΝΔΠΗΓΝΩΣΖ ΤΠΟΓΛΤΚΑΗΜΗΑ 

 

• 25% ησλ αζζελώλ ζε ηλζνπιηλνζεξαπεία, ζρεδόλ πάληα ζε 

άηνκα κε Γ1.  

• ζπρλά  ρακειά επίπεδα γιπθόδεο ζην αίκα (πνπ κπνξεί λα 

πξνθαινύλ ηελ απώιεηα αηζζεζεο ησλ ζπκπησκάησλ  ηεο 

ππνγιπθαηκίαο) 

•  δηαβήηεο γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα 

• απζηεξή ξύζκηζε δηαβήηε (πνπ απμάλεη ηηο πηζαλόηεηέο   

ρακειώλ επηπέδσλ γιπθόδεο ζην αίκα) 

 

 

 



ΤΠΟΓΛΤΚΑΗΜΗΑ-ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ 

• Πνιιέο κειέηεο δείρλνπλ πςειή ζπρλόηεηα ζην δηαβήηε 

ηύπνπ 1 

 

• ηε κειέηε DCCT, πεξηζζόηεξν από ην 50% ησλ ζνβαξώλ 

ππνγιπθαηκηώλ ήηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ύπλνπ 

 

• Σν 2011 ζηηο ΖΠΑ, θαηαγξάθεθαλ 282.000 επηζθέςεηο 

ελειίθσλ αζζελώλ ζηα επείγνληα γηα ππνγιπθαηκία 
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ΑΗΣΗΔ ΤΠΟΓΛΤΚΑΗΜΗΑ 

 
• Τπεξβνιηθέο δόζεηο ηλζνπιίλεο ή ζνπιθνλπινπξηώλ  

 

• Απμεκέλε  άζθεζε ( ρσξίο θάιπςε κε πδ/θεο) 

 

• Αλεπαξθήο ιήςε πδαηαλζξάθσλ 

 

• Παξάιεηςε γεύκαηνο  

 

•  Καηάρξεζε αιθνόι 

 



ΑΗΣΗΔ ΤΠΟΓΛΤΚΑΗΜΗΑ 

• Φάξκαθα (βαξθαξίλε,θηβξάηεο,αλαζηνιείο ΜΑΟ) 

 

• πλύπαξμε ελδνθξηλνπαζεηώλ (λ.Addison,ππνζπξενεηδηζκόο) 

 

• Ηλζνπιίλσκα (απηόκαηε ππνγιπθαηκία)  

 

• πλύπαξμε λεθξηθήο αλεπάξθεηαο. 

 



ΤΠΟΓΛΤΚΑΗΜΗΑ  ΣΑ ΑΣΟΜΑ ΜΔ 

ΓΗΑΒΖΣΖ 

 
•  Αληηδηαβεηηθά θάξκαθα: ηλζνπιίλε, ζνπιθνλπινπξίεο, 

γιηλίδεο  

• Παξάιεςε, θαζπζηέξεζε ή κηθξή πνζόηεηα γεύκαηνο  

• Απμεκέλε ζσκαηηθή δξαζηεξηόηεηα  

• Αιθννινύρα πνηά  

 



ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ 

ΠΡΩΗΜΑ 

 Πείλα                                        Εαιάδα 

 Κεθαιαιγία                              Δπεξεζηζηόηεηα   

 Αίζζεκα παικώλ                      Δθίδξσζε 

 Σξόκνο 

 



ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ 

- Όηαλ ν εγθέθαινο παξακέλεη ρσξίο γιπθόδε, αθνινπζνύλ 

ζπκπηώκαηα από ην ΚΝ  

 

• ύγρπζε  

• Αδπλακία ζθέςεο/νκηιίαο 

• Απνπιεμία 

• Κώκα 

 



ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ 

- Τπνγιπθαηκία κπνξεί λα εκθαληζηεί θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ύπλνπ 

 

• Δθηάιηεο ή θσλέο ζηνλ ύπλν  

• Τγξά ζεληόληα ή ξνύρα από ηελ εθίδξσζε  

• Αίζζεκα θόπσζεο, επεξεζηζηόηεηα ή ζύγρπζε θαηά ηελ 

αθύπληζε  

 



ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΤΠΟΓΛΤΚΑΗΜΗΑ 

(ΚΑΝΟΝΑ 15/15) 

 
1) Κάλνπκε κέηξεζε θαη αλ Glu:< 70mg/dl 

 

2) Λακβάλνπκε 15gr γξήγνξνπο πδαηάλζξαθεο 

      3 κε 4 ηακπιέηεο γιπθόδεο  

      1/2 πνηήξη ρπκό (όρη θπζηθό)  

      1/2 πνηήξη αλαςπθηηθό (όρη light)  

       2 θαξακέιεο gelo (7.5 gr ε κηα)  

        Όρη δάραξε ή κέιη  

 

3)  Μέηξεζε μαλά ζε 15 ιεπηά 

 



ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ 

ΤΠΟΓΛΤΚΑΗΜΗΑ 

• ΔΝΔΗΜΖ ΓΛΤΚΑΓΟΝΖ 

 

 



ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ 

ΤΠΟΓΛΤΚΑΗΜΗΑ 

ΡΙΝΙΚΗ ΓΛΤΚΑΓΟΝΗ 



ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΟ ΑΘΔΝΔΗ 

 

• Πνηέ θαηαλάισζε αιθνόι κε άδεην ζηνκάρη 

 

• Λήςε πδαηαλζξάθσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο 

 

• Μεηά από έληνλε άζθεζε, ειέγρνο επίζεο ηεο γιπθόδεο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο 

 



ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΟ ΑΘΔΝΔΗ 

 

• Πάληα λα θνπβαιάλε καδί ρπκό, θαξακέιεο  ή ηακπιέηεο 

γιπθόδεο 

 

 

• Πξνζνρή ζηελ νδήγεζε . Ζ πξόιεςε ππνγιπθαηκίαο ηελ ώξα 

ηεο νδήγεζεο είλαη πνιύ ζεκαληηθή. Πξέπεη λα ειέγρνπλ ην 

ζάθραξν ζπρλά θαη λα ηξώλε ζλαθ αλ ρξεηάδεηαη ώζηε ε ηηκή 

λα κελ είλαη ρακειόηεξε από 70 mg/dL ώζηε λα κελ 

πξνθαιέζνπλ αηύρεκα.  

 



ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

• Σα ππνγιπθαηκηθά επεηζόδηα επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκό 

ηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ 

 

 

• Ζ ππνγιπθακία είλαη ην κεγαιύηεξν εκπόδην ζηε ξύζκηζε ησλ 

αηόκσλ κε ζαθραξώδε δηαβήηε θαη γηα ηνπο αζζελείο αιιά 

θαη γηα ηνπο ηαηξνύο 

 


