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Stany ostre w diabetologii dziecięcej

• Stany „ostre” związane z postawieniem diagnozy CUKRZYCA

• Stany ostre prawdziwe
- kwasica ketonowa
- zespół hiperglikemiczno-hipermolarny
- ciężka hipoglikemia 

• Stany „ostre” osób z otoczenia dziecka z cukrzycą, 
- związane z naszym strachem o zbyt hipo- lub zbyt hiper -, 
-coraz coraz nowocześniejszym oprzyrządowaniem stosowanym w 
diabetologii (pompy, systemy FGM, CGM, NightScout, OpenAPS i inne)
- pytaniami pacjentów, studentów i chirurgów 
-szkoła



Obraz kliniczny cukrzycy typu 1 w momencie 
rozpoznania choroby

TYPOWO:   wielomocz, wzmożone pragnienie 
oraz utrata masy ciała

Wolny przebieg choroby Gwałtowny przebieg choroby 
– przy rozpoznaniu często kwasica ketonowa lub 

stan hiperosmolarno-hiperglikemiczny

 Pojawienie się moczenia nocnego 
 Kandydoza pochwy (zwykle w okresie 

przedpokwitaniowych)
 Nawracające infekcje skórne lub błon 

śluzowych
 Powolna utrata masy ciała lub brak przyrostu 

masy  ciała
 Niepokój, osłabienie, brak koncentracji lub 

drażliwość (problemy w szkole, przedszkolu)

 Odwodnienie umiarkowane lub ciężkie
 Utrzymujący się wielomocz mimo 

odwodnienia
 Nudności, wymioty, bóle brzucha 
 Hiperwentylacja (oddech Kussmaula), zapach 

acetonu z ust
 Utrata masy ciała związana z utratą wody oraz 

utratą mięśni i tkanki tłuszczowej
 Wstrząs hipowolemiczny (tachykardia, 

zaburzenia krążenia obwodowego, obniżenie 
ciśnienia tętniczego)

 Zaburzenia świadomości, rzadko śpiączka
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Trudności diagnostyczne mogące doprowadzić do 
opóźnienia rozpoznania choroby

Objaw Błędna diagnoza W przypadku cukrzycy

wielomocz infekcja dróg moczowych w badaniu ogólnym moczu glikozuria

polidypsja polidypsja psychogenna towarzyszą jej inne objawy cukrzycy, konieczny 

dokładny wywiad i oznaczenie glikemii

nudności, wymioty, 

bóle brzucha

infekcja przewodu 

pokarmowego

towarzyszą im inne objawy cukrzycy, konieczny 

dokładny wywiad i oznaczenie glikemii

silne bóle brzucha „ostry brzuch” zwykle jest to objaw kwasicy i dziecko prezentuje 

inne objawy choroby podstawowej

hiperwentylacja zapalenie płuc lub astma u dziecka z cukrzycą typowo 

nie występuje kaszel ani duszność
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Czy można zwlekać z leczeniem?- NIE

• U pacjentów z jawną klinicznie cukrzycą w dniu rozpoznania choroby 
należy rozpocząć insulinoterapię.

• W przypadku dzieci w przedklinicznej fazie cukrzycy sugerowane jest 
wdrożenie leczenia przy HbA1c >6,5%. Po rozpoczęciu leczenia u 
większości pacjentów dochodzi do redukcji zapotrzebowania na 
insulinę związanego z okresową poprawą wydzielania insuliny i 
insulinowrażliwości. 

• Całkowita remisja pozwalająca na czasowe zaprzestanie insulinoterapii 
zdarza się rzadko. 

• Zwykle obserwuje się tak zwaną częściową remisję, która zwykle jest 
definiowana jako zapotrzebowanie na insulinę < 0,5 j./kg /d. przy 
HbA1c < 7,0% 

• U pacjentów z cukrzycą typu 1 remisja jest stadium przejściowym. 



Cukrzycowa kwasica ketonowa - DKA



Definicja DKA -ISPAD

• Biochemiczne kryteria:

Hiperglikemia (stężenie glukozy powyżej 200 mg/dl, >11 mmol/l)
pH<7,3
Stężenie dwuwęglanów <15mmol/l
Ketonemia i ketonuria

Definicja DKA -PTD
• Biochemiczne kryteria:

glikemia zazwyczaj > 250 mg/dl (> 13,9 mmol/l);

pH krwi < 7,3;

stężenie wodorowęglanów w surowicy < 15 mmol/l;

ciała ketonowe obecne w moczu lub w surowicy 

luka anionowa >12



Epidemiologia DKA

• Kwasica ketonowa jest stwierdzana u 20-50% dzieci ze 
świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1

• U dzieci z wcześniej rozpoznaną cukrzycą występuje u 
1-10dzieci/100/rok

Wzrasta  zachorowalność na cukrzycę, więc problem narasta 



Czynniki ryzyka DKA
• Dzieci ze świeżo rozpoznaną cukrzycą

•Wiek < 2r.ż.

•Pacjenci o gwałtownym rozwoju cukrzycy „rapid progressors”

•Problemy rodzinne, utrudniony dostęp do lekarza

• Dzieci z wcześniej rozpoznaną cukrzycą

•Omijanie dawek insuliny, zła kontrola metaboliczna, wcześniejsze epizody 
DKA

•Choroby przewodu pokarmowego z utrzymującymi się wymiotami, 
uniemożliwiającymi prawidłowe nawodnienie dziecka

•Choroby psychiczne w tym zaburzenia odżywiania

•Problemy rodzinne, utrudniony dostęp do lekarza

•Deficyty edukacyjne 

•Dziewczęta w okresie dojrzewania

•Terapia pompowa



Stopień ciężkości DKA

• Lekka: 
pH krwi żylnej <7,3 lub stężenie wodorowęglanu < 15 mmol/l

• Umiarkowana:
pH krwi żylnej < 7,2, stężenie wodorowęglanu <10 mmol/l

• Ciężka: 
pH <7,1, stężenie wodorowęglanu < 5 mmol/l



DKA a OIOM

• W każdym ośrodku leczącym dzieci z cukrzycą powinien 
być napisany schemat postępowania w CKK z 
wyszczególnieniem lokalnym wskazań do hospitalizacji w 
oddziałach intensywnej opieki medycznej (OIOM) 
uwzględniający możliwości kadrowe oddziału 
diabetologicznego, wyszkolenie zespołu oraz dostępność 
do OIOM 

Zalecenia PTD 2019



Wskazania do opieki w sali intensywnego 
nadzoru w ramach oddziałów 

diabetologicznych lub w OIOM:

• Ciężka postać DKA (pH <7,1) z długim czasem trwania 
objawów, z zaburzeniami krążenia, obniżonym 
poziomem świadomości

• Podwyższone ryzyko obrzęku mózgu ( wiek <5 lat,  
szybko rozwijająca się kwasica, niski poziom pCO2, 
wysokie stężenie azotu mocznikowego).

• Hipermolalna CKK

Zalecenia PTD 2019



Zespół terapeutyczny

• opieka szpitalna — na 10 łóżek pediatrycznych-diabetologicznych: 
lekarze (specjalista pediatra diabetolog, specjalista endokrynologii i 
diabetologii dziecięcej, a w przypadku ich braku: specjalista 
pediatrii/endokrynologii mający doświadczenie w zakresie diabetologii 
potwierdzone przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie diabetologii 
lub w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej) — 2 etaty, 
pielęgniarki zajmujące się wyłącznie edukacją diabetologiczną lub 
edukatorzy diabetologiczni — 2 etaty, dietetyk i psycholog 
zatrudnieni na pełnych etatach oraz pracownik socjalny — 1/4 
etatu; 

• W oddziałach diabetologicznych prowadzących 
intensywny nadzór konieczna jest pielęgniarka 
dedykowana tej opiece – stała obecność na sali 
intensywnego nadzoru diabetologicznego.
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Postępowanie DKA

• Oznaczenie glikemii we krwi włośniczkowej 

• Wskazane, jeśli możliwe, oznaczenie 
betahydroksymaślanu (BOHB) we krwi

• Wartości ≥3.0 mmol/l wskazują na DKA



Badanie przedmiotowe 

Ocena stanu odwodnienia 

• Odwodnienie > 5% (kwasica umiarkowana). 
Wydłużony czas nawrotu kapilarnego (normalny nawrót 
kapilarny jest ≤1.5-2 s), 
nieprawidłowe napięcie skóry, 
zaburzenia toru oddechowego (hyperpnea), 
suche błony śluzowe, 
słabo wypełnione tętno, 
zapadnięte gałki oczne, brak łez, 
zimne kończyny 

• Odwodnienie > 10% (kwasica ciężka)
Niskie ciśnienie tętnicze, skąpomocz, 
brak tętna na obwodzie/słabo wyczuwalne

• Ocena stanu świadomości wg skali Glasgow



Stabilizacja stanu chorego 
(resuscytacja)

• U pacjentów we wstrząsie z zaburzeniami krążenia obwodowego 
i/lub śpiączce 100 % tlen przez maskę

NAWODNIENIE: Zaczynamy od  0,9 % NaCl:  10-20ml/kg przez 
1-2 godzin, można przyspieszyć, ale ≤ 30 ml/kg

Sonda nosowo –żołądkowa (jeżeli występują wymioty zaburzenia 
świadomości) – rzadko

- Nie należy zaczynać leczenia kwasicy ketonowej od włączenia 
insuliny !!!!!

- NaHCO3 – nie jest wskazany w terapii kwasicy w przebiegu DKA



DKA –postępowanie wstępne

• Unikanie intubacji (jeśli nie jest to bezwzględnie 
konieczne)

Nagły wzrost pCO2 w czasie lub po intubacji może 
spowodować spadek pH płynu mózgowo-rdzeniowego
i przyczynić się do pogłębienia obrzęku mózgu

Wskazane jest unikanie zakładania centralnego wejścia 
żylnego –skłonność do zakrzepicy (szczególnie u młodszych 
dzieci)



Badania laboratoryjne w DKA

• Stężenie glukozy w surowicy/osoczu krwi żylnej

• Jonogram (Na, K, Cl, Ca, Mg, P)

• Gazometria 

• Mocznik, kreatynina

• Osmolalność osocza 

• Morfologia 

• Próbki do badań mikrobiologicznych tylko w przypadku 
objawów zakażenia



Leczenie DKA

• Wszystkie zaburzenia metaboliczne w kwasicy ketonowej 
wyrównuje się powoli

• Zasadnicze elementy leczenia:

I. Nawadnianie

II. Wyrównanie zaburzeń jonowych -hipokaliemii

III. Insulinoterapia

IV. Ewentualnie –wyrównanie kwasicy



Nawodnienie 

• Tempo podawania płynów (dożylnie i doustnie) 
należy obliczyć tak, aby przywrócić u pacjenta stan 
nawodnienia równomiernie w ciągu 48 godzin.

• Objętość i tempo podawania zależą od stopnia 
wydolności krążenia, zwykle podaje się 10 ml/kg 
mc./h w ciągu pierwszych 1–2 godzin, potem 5 
ml/kg/h,      - do 4 l/m2/dobę

• Podawać płyny w tempie rzadko przekraczającym 
1,5–2-krotne zwykłe dobowe zapotrzebowanie w 
zależności od wieku, masy lub powierzchni ciała.

Zalecenia PTD 2019



Nawodnienie chorego 

• Nawadnianie: 0,9 % NaCl (płyn Ringera)

• Gdy stężenie glukozy zmniejszy się do około 14–
17 mmol/l (250–300 mg/dl) 

lub

zmniejsza się > 90 mg/dl/godz. 

do płynów podawanych dożylnie należy 

dodać 5% roztwór glukozy.

Zalecenia PTD 2019



Insulinoterapia

• Należy rozpocząć wlew insuliny 1–2 godziny po rozpoczęciu 
terapii płynowej, tj. po wstępnym uzupełnieniu niedoboru 
płynów

• Insulinoterapia dożylna:

u dzieci nie podaje się bolusa początkowego

dożylny wlew insuliny z prędkością 0,05-0,1 j./kg mc./godz.

u dzieci młodszych (< 20 kg mc) dawka 0,03-0,05 j./kg mc./godz.

w pierwszych godzinach leczenia nie powinno się zmniejszać dawki 
insuliny <0,03 –0,05 j./kg/godz.

Szybkość wlewu należy regulować w zależności od aktualnego 
stężenia glukozy we krwi, monitorowanego co godzinę

Zalecenia PTD 2019



Wyrównanie zaburzeń elektrolitowych

• U każdego chorego z cukrzycową kwasicą ketonową jest 
niedobór potasu w organizmie rzędu 3-6 mmol/kg mc

W chwili przyjęcia można jednak stwierdzić: hipo-, normo-i 
hiperkaliemie.

Początkowe stężenie potasu we wlewie kroplowym powinno 
wynosić          40 mmol/l

Maksymalne zalecane tempo dożylnego podawana potasu 
wynosi zwykle 0,5 mmol/kg mc/h

Zalecenia PTD 2019



Wyrównanie zaburzeń 
elektrolitowych

Suplementacja potasu zależy od aktualnego stężenia 
potasu w surowicy.

Przy hipokaliemii: włączyć potas jednocześnie ze wstępną 
terapią płynową

Przy normokaliemii: równocześnie z insulinoterapią

Przy hiperkaliemii: opóźnić suplementację do momentu 
udokumentowania diurezy, kontrolować częściej, włączyć 
potas przy normalizacji



Kontrola natremii

• W przypadku hiperglikemii należy obliczyć skorygowane 
stężenie Na+

Na każde 100 mg/dl glikemii > 100 mg/dl należy do aktualnego 
wyniku natremii dodać 1,6 mmol/l (2,0 mmol/l)

W przypadku hipernatremii Na+ > 150 mmol/l należy podać 
przejściowo 0,45% NaCl (do czasu ustąpienia hipernatremii)



Stosowanie dwuwęglanów w DKA

• Badania kliniczne wskazują na brak klinicznych korzyści z 
podawania dwuwęglanów 

• Do rozważenia zastosowanie w bardzo rzadkich przypadkach 
zagrażającej życiu hiperkaliemii

• Jeżeli zastosowanie dwuwęglanu uzna się za konieczne należy 
go podać ostrożnie w dawce 1-2 mmol/kg mc w ciągu 60 minut

Zalecenia PTD 2019



Monitorowanie kwasicy ketonowej

• ocena ciśnienia tętniczego, częstości tętna, liczby 
oddechów, stanu neurologicznego (stopnia świadomości) 
co 1–2 godziny;

• bilans płynów co 1–2 godziny;

• ocena ciepłoty ciała co 8 godzin;

• oznaczenie glikemii włośniczkowej co 1 godzinę;

• oznaczenie jonogramu (Na, K, Cl), Htk, stężenia 
mocznika, w surowicy co 2 -4 godziny;

• Oznaczenia stężenia Mg, Ca, P i osmolalności surowicy co 
4 godziny



Działania niepożądane 
stosowanego leczenia

• Hipokaliemia, hiperkaliemia

• Hipernatremia (zwykle związana z podaniem NaHCO3)

• Hipo-i hiperglikemia

• Hiperchloremia



Powikłania

• obrzęk mózgu, częściej występujący u dzieci

• wstrząs hipowolemiczny (leczenie: dekstran 
drobnocząsteczkowy);

• ostra niewydolność nerek;

• inne powikłania ze strony OUN (rozsiane wykrzepianie 
wewnątrznaczyniowe, zakrzepica zatok żylnych opony 
twardej, zakrzepica tętnicy podstawnej –prowadzące do 
udaru mózgu)

• zakrzepica żył obwodowych

• posocznica



Obrzęk mózgu
• Kryteria większe

– zmiany stanu psychicznego/zmienny poziom przytomności

– utrzymujące się zmniejszenie częstotliwości rytmu serca (o >20 
uderzeń/min), niewynikające z wyrównania objętości 
wewnątrznaczyniowej lub snu

– brak kontroli czynności fizjologicznych (adekwatnej dla wieku).

• Kryteria mniejsze

– wymioty

– ból głowy

– apatia lub trudności z wybudzeniem

– rozkurczowe ciśnienie tętnicze >90 mm Hg

– wiek <5 lat.



Przedmiotowe i podmiotowe objawy 
ostrzegawcze obrzęku mózgu 

• ból głowy i zmniejszenie częstotliwości rytmu serca

• zmiany stanu neurologicznego (niepokój, drażliwość, 
nasilona senność, nietrzymanie moczu i/lub kału)

• swoiste objawy neurologiczne (np. porażenie nerwów 
czaszkowych)

• wzrost ciśnienia tętniczego

• zmniejszenie wysycenia hemoglobiny tlenem



Leczenie obrzęku mózgu

• Tlen do oddychania

• Mannitol 0,5 -1 g/kg/20 minut, przy braku odpowiedzi 
powtórzyć w ciągu 30 min. 2 godzin

• Alternatywnie hipertoniczny roztwór NaCl(3%) 2.5–5 
ml/kg/10–15 min, dawkę można powtórzyć

• Zmniejszenie tempa podawania płynów o 1/3

• Uniesienie głowy pacjenta



Stan hyperglikemiczn0-
hyperosmolarny (HHS)

• Kryteria

•Glikemia > 33.3 mmol/l (600 mg/dl)

•pH> 7.30

•Wodorowęglany > 15 mmol/L

•Niewielka ketonuria

•Hipernatremia skorygowana > 150 mmol/l;

•Efektywna osmolalność osocza > 320 mOsm/kg

•Śpiączka 



Występowanie HHS 

• U pacjentów z cukrzycą typu 2, typu 1 i przejściową 
cukrzycą noworodkową.

• Częstość HHS wzrasta, jednak pozostaje istotnie niższa 
niż DKA.

• Należy zwrócić uwagę na nakładanie się HHS i DKA -
lekka/umiarkowana kwasica w HHS –jako wynik ciężkiego 
odwodnienia, hipoperfuzjii powstania kwasu mlekowego-
ciężka hiperglikemia - jeśli przed rozpoznaniem 
stosowano słodkie napoje celem zaspokojenia pragnienia



HHS

• Stopniowo wzrastająca poliuria, polidypsja–mogą długo nie 
zwracać uwagi (w przeciwieństwie do hyperwentylacji, 
wymiotów i bólów brzucha w typowej DKA).

• Może to skutkować znaczącym odwodnieniem z utratą 
elektrolitów.

• Utrata płynów w HHS może być dwukrotnie większa niż w 
DKA (dorośli).

• Otyłość i hiperosmolalność czynią ocenę stopnia 
odwodnienia bardzo trudnym zadaniem.



Leczenie HHS –zaburzenia 
elektrolitowe

• Deficyty potasu, fosforu i magnezu są większe niż w DKA

• Uzupełnianie potasu należy zacząć (40 mmol/L) jak tylko 
uzyskano stabilizację funkcji nerek

• Wodorowęglany są przeciwskazane –nasilenie ryzyka 
hypokalemii

• Ciężka hypofosfatemia –może prowadzić do rabdomiolizy, 
zespołu hemolityczno-mocznicowego. Stężenie fosforanów 
należy oceniać co 3-4 godziny. Dożylna podaż 50%:50% 
fosforanu potasu i np. chlorku potasu pozwala na 
wystarczającą suplementację fosforanu

• Podaż fosforanów może powodować hypokalcemię.

• Magnez: rozważyć suplementację w przypadku stwierdzenia 
hipomagnezemii. Zalecana dawka: 25-50 mg/kg na dawkę, 3-4 
dawki co 4-6 godzin.





Definicja hipoglikemii

• Wartość glikemii ≤ 70mg/dl(≤3,9mmol/L)-uznana jest w 
praktyce klinicznej za punkt odcięcia dla hipoglikemii, 
przy której należy podjąć leczenie.

• Ciężka hipoglikemia u dzieci–wydarzenie związane z 
utratą przytomności i drgawkami



Przyczyny Hipoglikemii

1. Nadmiar insuliny

• Przypadkowe lub celowe przedawkowanie

• Nieprawdiłowe modyfikowanie dawek insuliny

• Zwiększone wchłanianie z miejsca wkłucia

• Nieprawidłowa technika injekcji



Przyczyny Hipoglikemii

2. Zwiększone zużycie glukozy – wysiłek fizyczny

3. Błędy w żywieniu – posiłek zbyt mały lub opuszczony

4. Inne – leczenia beta-blokerami

5. Alkohol

6. Choroby wątroby

7. Miesiączka (czasami)



Objawy hipoglikemii:

•Objawy wynikające z uruchomienia
mechanizmów obronnych podnoszących
poziom glikemii (objawy adrenergiczne i
autonomiczne)

•Objawy ze strony ośrodkowego układu
nerwowego (objawy neuroglikopenii)



Objawy somatyczne 
(wywołane przez wyrzut katecholamin):

• Drżenie rąk

• Złość

• Zdenerwowanie

• Niepokój

• Drętwienie warg, palców, języka

• Napad głodu, mdłości

• Bladość skóry

• Zimny pot

• Szerokie źrenice

• Tachykardia, Wzrost ciśnienia krwi



Objawy ośrodkowe - Neuroglikopenia
(związane z niedostatecznym użytkowaniem glukozy w tkance 

mózgowej) :

• Osłabienie, zawroty głowy

• Zaburzenia koncentracji

• Zaburzenia pamięci

• Niewyraźna mowa

• Zaburzenia chodu, brak koordynacji

• Ból głowy

• Zaburzenia zachowania - napad agresji, wesołkowatości

• Podwójne widzenie

• Senność

• Zaburzenia świadomości

• Drgawki



Neuroglikopenia u dzieci

• Może rozwinąć się przy większym stężeniu 
glukozy we krwi, co sugeruje większą podatność 
na hipoglikemię w tym wieku.



Poziom Kryterium 

stężenia 

glukozy

Komentarz

Alertowe stężenie 

glukozy 

(poziom 1)

≤ 70mg/dl

≤ 3.9mmol/l

Stężenie glukozy wymagające leczenia 

węglowodanami prostymi

Wskazana dostosowanie dawek leków 

obniżających stężenie glukozy

Klinicznie istotna 

hipoglikemia 

(poziom 2)

< 54mg/dl

< 3,0mmol/l

Wystarczająco niskie stężenie glukozy 

wskazujące na istotną klinicznie 

hipoglikemię

Ciężka hipoglikemia 

(poziom 3)

Brak 

specyficznego 

progu stężenia 

glukozy

Hipoglikemia związana z ciężkim 

upośledzeniem zdolności poznawczych 

wymagająca pomocy osób trzecich do 

przerwania epizodu hipoglikemii

Klasyfikacja hipoglikemii
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Postępowanie doraźne

U chorego przytomnego:

• w zależności od nasilenia hipoglikemii — doustnie podać 15–20 
g glukozy;

• 15–20 g glukozy powoduje wzrost glikemii po 15–20 minutach. 
Aby uniknąć wystąpienia ponownego incydentu hipoglikemii, 
należy spożyć węglowodany złożone, a pomiar glikemii 
powtórzyć po 60 minutach;

• monitorować glikemię;

• rozważyć podanie glukagonu podskórnie lub domięśniowo, 
przeszkolić osoby bliskie pacjentowi w zakresie podawania 
glukagonu
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• U chorego nieprzytomnego lub u osoby mającej zaburzenia świadomości i 
niemogącej połykać

• podać dożylnie 20-procentowy roztwór glukozy (0,2 g glukozy, tj. 1 ml/kg 
mc.), a następnie wlew 10-procentowego roztworu glukozy pod kontrolą 
glikemii;

• — w sytuacji trudności z dostępem do żył — podać domięśniowo lub 
podskórnie 1 mg glukagonu (0,5 mg u dzieci < 6. rż.);

• — po odzyskaniu przytomności — podać doustnie węglowodany, do 
chwili całkowitego ustąpienia ryzyka nawrotu incydentu hipoglikemii;

• — u chorych na cukrzycę leczonych insuliną lub pochodnymi 
sulfonylomocznika mogą wystąpić przedłużające się epizody hipoglikemii, 
które czasami wymagają długotrwałego wlewu roztworu glukozy;

• — w przypadku wystąpienia incydentu ciężkiej hipoglikemii należy 
rozważyć hospitalizację chorego, ze względu na stan zagrożenia życia 
związany z możliwością rozwoju nieodwracalnych zmian w ośrodkowym 
układzie nerwowym

Postępowanie doraźne
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Postępowanie doraźne 

• U chorych leczonych metodą intensywnej insulinoterapii, z 
zastosowaniem analogów insuliny lub podczas leczenia za 
pomocą osobistej pompy insulinowej, taktyka postępowania 
w hipoglikemii zwykle obejmuje tylko podanie 15 g glukozy 
doustnie i kontrolę glikemii po 15 minutach. Jeśli nadal 
utrzymuje się niska wartość glikemii, to należy powtórzyć 
podanie glukozy i skontrolować stężenie glukozy po kolejnych 
15 minutach (reguła 15/15). 

• Przy terapii za pomocą osobistej pompy insulinowej w 
przypadku braku możliwości doustnego przyjęcia 
węglowodanów prostych wskazane jest zatrzymanie 
podstawowego wlewu insuliny i ponowna kontrola glikemii.
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Powikłania hipoglikemii

• Drgawki, utrata przytomności

• Nieodwracalne uszkodzenie OUN (padaczka, charakteropatia)

• Obrzęk mózgu

• Zgon dziecka

• Powikłania urazowe (złamania kończyn)

• Szczególne niebezpieczeństwo zagraża niemowlętom i 
małym dzieciom. Niedojrzałość mózgu sprawia, że nawet 
krótki epizod neuroglikopenii może spowodować trwałe 
uszkodzenie OUN



Zaburzenia czynności mózgu i 
neurologiczne następstwa hipoglikemii

• Wpływ cukrzycy typu 1 na rozwój mózgu jest przedmiotem 
kontrowersji

• Wczesne (przed 6 r.z.) zachorowanie na cukrzycę uważa się za jeden z 
najistotniejszych czynników ryzyka upośledzenia funkcji poznawczych, 
obejmującego szeroki zakres dysfunkcji – sprawność intelektualna, 
deficyty w zakresie wykonywania zadań wizualno-przestrzennych, 
uwagi czy sprawności psychomotorycznej

• Na efekty wynikające z wczesnego zachorowania na chorobę 
przewlekłą nakładają się następstwa nawracającej ciężkiej hipoglikemii



Negatywne skutki ciężkiej hipoglikemii

• morfologicznie:

• -atrofia mózgu, niedorozwój CSN u dzieci

• -uszkodzenie środkowo-skroniowego rejonu mózgu (hipokamp)

• czynnościowo:

• Zaburzenia uwagi

• Iloraz inteligencji

• ograniczenie funkcji poznawczych

• -ograniczenie zdolności intelektualnych

• pamięc długotrwała, zaburzenia zapamiętywani

ALE: Negatywne skutki przewlekłej hiperglikemii

 Upośledzenie czynności poznawczych u bardzo małych dzieci

 Czynnik niekorzystnie wpływający na strukturę i czynność mózgu 



Profilaktyka hipoglikemii

• Odpowiednia edukacja rodziców i pacjenta

• Cel leczenia: utrzymanie stężenia glukozy powyżej 70 mg/dl

• Informacje o przyczynach i objawach hipoglikemii

• Umiejętność oznaczania glikemii, monitorowanie częste

• Zasady postępowania w przypadku stwierdzenia objawów niedocukrzenia

• Opanowanie techniki wstrzykiwania glukagonu

• Umiejętność przystosowania się do zmian w rozkładzie zajęć
i nieprzewidzianej aktywności fizycznej

• Umiejętność wprowadzenia korekt w dotychczasowym leczeniu

• Edukacja nauczycieli i opiekunów poza domem

• Identyfikatory



Stany ostre inne

• Czy słyszała Pani, że cukrzyca typu 1 jest wyleczalna 
(Program Strategmed) – NIE JEST

• Czy słyszała Pani, że w Ameryce są pompy, które same 
podają insulinę – SŁYSZAŁAM, w Polsce też



Stany ostre w diabetologii  - oswoić nowe technologie

Ruch:          #WeAreNotWaiting

100 użytkowników w Polsce, w tym dzieci


