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Діабет – ніхто не застрахований!

◼ З діагнозом «цукровий діабет» живе 

кожний 11-й мешканець планети.

◼ Цукровий діабет 2-го типу називають 

«тихим вбивцею», бо симптоми  часто 

розвиваються поступово і непомітно.

◼ Діабет може спіткати кожного –

незалежно від віку, статі, національності 

чи професії…
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Що єднає цих людей?

Пеле Хрущов М.С.
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Елла Фіцджеральд

◼ Американська 

джазова співачка все 

життя боролася з 

діабетом, не 

перериваючи 

виступів.

◼ Лише останні 4 роки 

не змогла виходити 

на сцену через 

ампутації обох ніг і 

сліпоту.
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Холлі Беррі

◼ Діабет не завадив 

Холлі Беррі стати в 

2002 році першою 

темношкірою 

акторкою, яка 

отримала Оскар
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Шерон Стоун -
◼ Зірка «Основного 

інстинкту» страждає 

на цукровий діабет 1 

типу.

◼ Акторка коригує 

рівень глікемії з 

допомогою 

інсулінової помпи.
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Жан Рено -
◼ На питання про його 

вимоги до отелів, в 

яких він зупиняється 

під час численних 

переїздів, він 

сказав:

«Головне – гарна 

кухня! У мене –

діабет, я колю інсулін і 

повинен бути 

впевненим, що все 

буде в порядку»
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Е.Хемінгуей та Ф.Шаляпін
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Поль Сезанн -
◼ Французький 

імпресіоніст. 

◼ Теж хворів на 

ЦД.

◼ Є думка, що його 

«розпливчастий» 

стиль – це 

наслідок 

ураження зору 

внаслідок ЦД
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А.Джигарханян і Ю.Нікулін
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Богдан Бенюк

◼ Хворіє на цукровий 

діабет 2 типу.

◼ З 2006 року обраний 

Президентом 

Української 

федерації хворих на 

цукровий діабет
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One in seven births

is affected by gestational diabetes

542,000 children
have type 1 diabetes

One in 11 adults has diabetes

One in two adults with diabetes is 

undiagnosed

12% of global health 

expenditure is spent on 
diabetes

In 2017, IDF estimates that:
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Цукровий діабет в Україні…

◼ Станом на 1 січня 2015 року в Україні 

зареєстрований 1 млн 198,5 тис. хворих на ЦД,

◼ Це становить близько 2,9% всього населення. 

◼ Щорічно кількість хворих збільшується на 5-7%.
 Тронько М.Д., Чернобров А.Д. Епідеміологія цукрового діабету в 

Україні // Здоров’я України. – 2015. – №18(127). – С.18-20.

◼ В Україні за останні 15 років захворюваність на 

ЦД зросла вдвічі, але фактичний показник 

захворюваності є принаймні втричі більший за 

рахунок недіагностованих випадків 

захворювання
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◼ Американська асоціація з діабету 

(ADA) вже давно є лідером у 

виробленні керівних принципів в 

лікуванні ЦД.

◼ З 1989 р. ADA щороку випускає 

оновлені "Стандарти медичного 

допомоги при діабеті».

◼ Починаючи з 2018 року, ADA буде 

оновлювати Стандарти ще частіше, 

якщо Комітет професійної практики 

визначить, що нові докази або зміни 

заслуговують негайного включення в 

Стандарти.

◼ Крім того, Стандарти стануть єдиним 

джерелом рекомендованих клінічних 

рекомендацій ADA, замінюючи всі 

попередні позиції та наукові висновки.14



Стандарти ведення хворих на ЦД 

при госпіталізації (ADA, 2019)

◼ Проведіть дослідження НbA1C у всіх 

пацієнтів з ЦД або гіперглікемією  

(глюкоза в крові 140 мг/дл), які  

поступають до лікарні, якщо цей аналіз  

не був проведений протягом попередніх 3 

3-х місяців (B).

◼ Інсулін слід вводити, використовуючи 

перевірені письмові або комп'ютеризовані 

протоколи, які дозволяють заздалегідь 

визначити коригування дози інсуліну на 

основі глікемічних коливань (Е).
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Глікемічні цілі у госпіталізованих 

пацієнтів (ADA, 2019)

◼ Інсулінотерапію слід розпочати для лікування стійкої 

гіперглікемії, починаючи з порога ≥ 180 мг/дл (10,0 

ммоль/л) (А)

◼ Після початку інсулінотерапії цільовий діапазон 

глюкози в діапазоні 140-180 мг/дл (7,8-10,0 ммоль/л) 

рекомендований для більшості критично хворих 

пацієнтів та некритичних пацієнтів (А).

◼ Більш жорсткі цілі, такі як 110-140 мг/дл (6,1-7,8 

ммоль/л), можуть бути доцільними для окремих 

пацієнтів, якщо цього можна досягти без значної 

гіпоглікемії (С).
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Стандартні визначення розладів 

глюкози (ADA, 2019). Гіперглікемія.

◼ Гіперглікемія у госпіталізованих хворих визначається 

як рівень глюкози в крові> 140 мг/дл (7,8 ммоль/л).

◼ Рівень глюкози в крові, який постійно перевищує цей 

рівень, може вимагати зміни в харчуванні або зміну 

лікування, яке спричиняє гіперглікемію.

◼ Рівень HbA1C ≥6,5% (48 ммоль/моль) свідчить про 

діабет, що передував госпіталізації.
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Стандартні визначення розладів 

глюкози (ADA, 2019). Гіпоглікемія.

◼ Небезпека гіпоглікемії у госпіталізованих пацієнтів 

визначається рівень глюкози в крові ≤70 мг/дл (3,9 

ммоль/л).

◼ Клінічно значуща гіпоглікемія – значення          

глюкози <54 мг/дл (3,0 ммоль/л).

◼ Виражена гіпоглікемія – така, що пов'язана                  

з важким когнітивним погіршенням                

незалежно від рівня глюкози в крові.

◼ Тяжка (небезпечна для життя) гіпоглікемія - <40 мг/дл 

(<2.2 ммоль/л).
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«Стресова гіперглікемія»

◼ Підвищення рівня глікемії при травмі, інфаркті 

міокарду, опіках, оперативному втручанні тощо у 

хворих, що не страждали раніше на ЦД.

◼ Термін з`явився наприкінці ХІХ ст.

◼ Стрес-індукованою гіперглікемією        

вважається рівень глікемії більше 8,3      

ммоль/л

◼ Межі «стресової гіперглікемії» дискутуються.

◼ У хворих в критичному стані стресовою 

вважається гіперглікемія у хворих без ЦД в 

анамнезі у межах 6,1-11,0 ммоль/л.
◼ Van den Berghe G. et al. 2003 19
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Хронічні («пізні») ускладнення ЦД

◼ Гіперглікемія протягом тривалого часу 

призводить до специфічних 

структурно-функціональних змін 

різних органів-мішеней, що 

проявляється розвитком так званих 

пізніх ускладнень ЦД. 

◼ Успіхи в діагностиці та лікуванні ЦД 

обумовили збільшення тривалості   

життя хворих, що, в свою чергу, могло 

послужити причиною появи численних 

пізніх ускладнень. 
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Пізні ускладнення ЦД

Мікро-

ангіопатії

ураження судин 

дрібного калібру

• Діабетична

ретинопатія.

• Діабетична

нефропатія

Макро-

ангіопатії

ураження судин 

великого та 

середнього калібру

• Ішемічна хвороба 

серця.

• Ішемічна хвороба 

мозку.

• Атеросклероз судин

нижніх кінцівок

Нейропатії ураження нервової 

тканини

• Периферична форма.

• Автономна форма
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Загальні принципи лікування ДА

◼ Стан судинного русла та ефективність 

лікування ангіопатій покращуються при 

усуненні факторів ризику атеросклерозу; 

зокрема:

 нормалізація глікемії, 

 нормалізація АТ та                     ного тиску та рівня                                            

холестерину, 

 зниження маси тіла,

 відмова від паління.
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◼ Глибокі та різнобічні порушення метаболічних 

процесів, що властиві ЦД, можуть за певних умов 

призводити до надтяжких ускладнень, що являють 

безпосередню загрозу життю хворого та вимагають 

невідкладної допомоги. До числа таких критичних 

(невідкладних) станів при ЦД відносяться кетоацидоз 

та різні види коматозних станів. В теперішній час при 

ЦД виокремлюють чотири види діабетичних 

невідкладних станів: 

 кетоацидоз та його найтяжчий варіант –

гіперкетонемічна (кетоацидотична, власне діабетична) 

кома;

 гіперосмолярна (некетонемічна, неацидотична кома, 

діабетична кома без кетозу);

 гіпоглікемічний синдром та гіпоглікемічна кома;

 лактацидемічна (молочнокисла) кома.
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Діабетичний кетоацидоз –
◼ Стан вираженої декомпенсації захворювання, 

обумовлений абсолютним дефіцитом інсуліну, 
підвищенням рівня контрінсулярних гормонів, різким 
зниженням утилізації глюкози тканинами, активацією 
ліполізу та кетогенезу. Зазвичай, кетоацидоз 
ускладнює перебіг ЦД 1 типу. 

◼ Клінічні прояви діабетичного кетоацидозу вперше 
описав Дрешфельд у 1886 році. У ті часи і аж до 
початку застосування інсуліну в 1922 році смертність 
від цього ускладнення наближалась до 100%. 

◼ Широке впровадження в практику інсулінотерапії 
знизило смертність до 30%, а з удосконаленням 
методів лікування (інтенсивній терапії) відбулось 
подальше її зниження до 2—5%.
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Причини розвитку кетоацидозу (Chaithongdi N., 2011)
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Неадекватна терапія

Інфекції (30-40 %):

• Вірусні інфекції

• Інфекції сечовивідної системи

• Запальні захворювання органів

малого тазу

• Пневмонія

• Мікоз

• Отит

• Періодонтальний абсцес

• Цитомегаловірусна інфекція

Гострі захворювання:

• Порушення мозкового

кровообігу

• Гострий інфаркт міокарду

• Гострий панкреатит

Вперше діагностований

цукровий діабет (20-25 %)

Вживання ліків:

• Клозапин

• Кокаїн

• Літій

• Тербуталін

• Індинавір

• Оланзапін

• Орлістат

• Інтерферон

• Антиретровірусні засоби

• Кортикостероїди

Порушення функціонування

інсулінової помпи



Патогенез гострої декомпенсації обміну речовин при 

цукровому діабеті (за English P., 2004)
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Діабетичний кетоацидоз –

взаємопоєднаний розвиток:

◼ гіперглікемії,

◼ гіперкетонемії,

◼ метаболічного ацидозу,

◼ дегідратації,

◼ дисбалансу електролітів.
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Клінічна картина:

◼ Розвивається протягом кількох годин, 
можливо і декількох днів.

◼ Поліурія, полідіпсія та поліфагія,

◼ Ознаки дегідратації,

◼ Нудота, блювання і біль в животі,

◼ Дихання Куссмауля (прискорене і глибоке) як 
намагання організму компенсувати 
метаболічний ацидоз. 

◼ Запах гниючих яблук в повітрі (ацетону)

◼ Порушення психоемоційного статусу від 
сонливості до коми (10%).
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Клінічні форми кетоацидотичної коми:

◼ Абдомінальна форма: диспепсичні явища, біль в животі з 

напруженням м’язів черева. Іноді біль охоплює черево по 

периметру, супроводжується нудотою та блюванням. 

Нейтрофільний лейкоцитоз при цьому може наводити на 

думку про апендицит, гнійний перитоніт. Причина: токсичне 

подразнення нервових вузлів та сплетінь черевної порожнини, 

спазм судин очеревини. Не виключено, що виражене 

зневоднення приводить до асептичного перитоніту.

◼ Кардіоваскулярна форма: судинний колапс. Зменшення 

об’єму ОЦК внаслідок дегідратації приводить до зменшення 

притоку до серця, різко знижується ударний та хвилинний 

об’єми. В основному страждає вінцевий кровообіг, виникають 

ангінозні болі, іноді інфаркт міокарду. Може виникати гостра 

серцева недостатність з клінікою серцевої астми та набряком 

легень.
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Клінічні форми кетоацидотичної коми – ІІ.

◼ Ниркова форма: гіпоізостенурія (внаслідок падіння 

фільтраційної здатності нирок), анурія (через різке зниження 

АТ), підвищення рівню сечовини та залишкового азоту в крові 

(розвиток гострої ниркової недостатності). Досить рідко 

розвивається несправжня ниркова колька, яка зникає при 

виході з коми.

◼ Енцефалопатична форма частіше спостерігається в осіб 

похилого віку. Клініка нагадує геморагічний інсульт, який і сам 

по собі може обумовлювати виникнення діабетичної коми. 

Енцефалопатична форма гіперкетонемічної коми в більшості 

своїй є «завершальним акордом» діабетичної коми. Вона 

відрізняється глибокими порушеннями функції головного 

мозку, в тому числі довгастого: зіниці звужені, корнеальні 

рефлекси відсутні, дихання Куссмауля переходить в 

поверхове, АТ прогресивно знижується. Наслідок цієї форми, 

зазвичай, летальний
31



Терапія діабетичного кетоацидозу

(ADA, 2019)

◼ Цілі лікування включають:

◼ відновлення обсягу кровообігу та тканинної 

перфузії, 

◼ купірування гіперглікемії та 

◼ корекція електролітного дисбалансу 

◼ корекція кетозу. 

◼ Важливо також лікувати будь-яку виправну 

причину DKA, таку як інфекція.
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1. Інфузійна терапія:

Години Об’єм інфузії

1-а година 1000 – 2000 мл

2-а година 1000 мл

3-5 години 500-1000 мл/год

6-12 години 250-500 мл/год

▪ Розпочинається 

енергійно і в перші 

години проводиться 

в високому темпі.

▪ Рекомендовані 

об’єми стартової 

інфузійної терапії 

при 

гіперглікемічних

кризах 

(Chaithongdi N, 

2011)
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Ще кілька зауважень по ІнфТ

◼ Загальна кількість рідини, перелитої протягом перших 

12 год, не повинна перевищувати 10% маси тіла.
◼ Неотложная эндокринология: учебное пособие /Жукова Л.А., Сумин С.А., 

Лебедев Т.Ю. и др. – М.: ООО «Медицинское информационное агенство», 

2006. – 160 с.

◼ Рекомендується проводити регідратацію протягом 2-х 

діб, забезпечуючи щоденне введення рідини в об’ємі 

50% початкового дефіциту, а у хворих з вираженими 

супутніми захворюваннями – протягом 3-х діб, 

відновлюючи щоденно 30% рідини від вихідного 

дефіциту ОЦК з врахуванням втрат рідини організмом.
◼ Острая церебральная недостаточность / Черний В.И., Ельский В.Н., 

Городник Г.А. и др.; под ред. В.И.Черния. – 4-е изд., испр. и доп.., 2010. –

434 с.
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2. Інсулінотерапія

◼ Вважається стрижнем в лікуванні декомпенсації 

ЦД. 

◼ Інсулінотерапія розпочинається одразу ж після 

встановлення факту наявності у хворого 

гіперглікемії та ознак декомпенсації ЦД. 

◼ Використовується інсулін короткої дії.

◼ Доведено, що інсулінотерапія в режимі “малих 

доз” більш ефективна і безпечна, ніж в режимі 

“великих доз”.
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Особливості інсулінотерапії залежно 

від стану пацієнта (ADA, 2019)

◼ У критично хворих пацієнтів та хворих з пригніченою 

свідомістю з ДКА або ГОС безперервний 

внутрішньовенний інсулін є стандартом догляду.

◼ При легкому і середньому ДКА суттєвої різниці в 

результатах в/в інсуліну та підшкірних аналогів швидкої 

дії у комбінації з агресивним введенням рідини немає.

◼ Пацієнти з неускладненим ДКА іноді можуть отримувати 

підшкірний інсулін у відділенні невідкладної допомоги або 

в у інших відділеннях, як підхід, який може бути більш 

безпечним та більш рентабельним, ніж лікування 

внутрішньовенним інсуліном. 
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Інсулінотерапія:

◼ Стартовий болюс: 0,15 од/кг (близько 10 од) в/в

◼ Потім потрібно налагодити постійну інфузію.

◼ Рекомендується застосовувати пристрої для постійного 
дозованого введення (інфузомати). 

◼ Початкова швидкість має становити 4-5 од/год (орієнтовний 
розрахунок 0,05 - 0,1 од/кг/год). 

◼ Якщо рівень глікемії за перші 3 години не знизився на 30% від 
початкового рівня (по 10% за годину), то швидкість збільшують 
на 1-2 од/год. 

◼ При зменшенні глікемії до 16,7 ммоль/л швидкість  введення 
зменшують до 2-4 од/год.

◼ Контроль глікемії повинен проводитись кожну годину.

◼ Швидкість зниження гіперглікемії – не більше 3 ммоль/л 
за годину

◼ По досягненні 14 ммоль/л в програму інфузійної терапії 
додають розчини 5% глюкози з адекватною кількістю інсуліну
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Технічні помилки при інсулінотерапії

◼ Невірний набір дози. Часто при використанні не 

інсулінових, а звичайних шприців. Часто замість 4 од. 

набирають 4 поділки – 0,4 мл (40 од!).

◼ Протирання спиртом місця ін'єкції (в чому немає 

необхідності). Спирт повинен повністю випаруватися, 

інакше відбувається розклад інсуліну.

◼ Надто глибоке або надто поверхове

введення інсуліну (відповідно, -

прискорений або уповільнений ефект).

Джерело: Мельниченко Г.А., Удовиченко О.В., 

Шведова А.Е. Эндокринология: типичные ошибки 

практического врача. – М., 2016. – 192.с.
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Причини «неефективності» інсулінотерапії

◼ Введення холодного інсуліну. Низька температура 

значно ослабляє дію інсуліну. Препаратам інсуліну 

холодильник потрібен лише для тривалого зберігання. 

Відкритий флакон може зберігатися в темному місці 

протягом 3-х місяців при кімнатній t°(!). Краще зберігати 

в тумбочці пацієнта. Якщо ж інсулін зберігається в 

холодильнику, його потрібно вийняти за 40 хв до 

введення (зігрівання в руках неефективно!).

◼ Застосування підшкірних ін'єкцій при шоці і 

гіповолемії. При застосуванні підшкірного введення 

важливо забезпечити адекватне заміщення рідини, 

тренування медсестер, часте проведення тестів, 

лікування інфекції (ADA, 2018).

◼ Використання розчинів, що містять лактат. 39



3. Корекція метаболічного 

ацидозу.

◼ При корекції ацидозу слід пам’ятати, що 
діабетичний ацидоз розвивається через 
посилене надходження кетонових тіл 
внаслідок інсулінової недостатності.

◼ Тому етіологічним лікуванням даного 
виду ацидозу є замісна інсулінотерапія, 
яка в більшості випадків допомагає його 
усунути
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Гідрокарбонат натрію:
◼ посилює властиву ДКА гіпокаліємію, 

◼ викликає гіпернатріємію, гіперосмолярність,

◼ посилює внутрішньоклітинний ацидоз та ацидоз 
спинномозкової рідини, особливо в нейронах головного 
мозку 
 за рахунок швидкого надходження CO2 в спинномозкову рідину 

та всередину клітини, що може приводити до набряку мозку,

◼ Є деякі рекомендації щодо використання бікарбонату 
натрію при ДКА обмежені необхідністю корекції 
метаболічного ацидозу важкого ступеню (pH крові < 7,1). 

◼ ADA, 2019: Кілька досліджень показали, що 
застосування бікарбонату у пацієнтів з ДКА не впливає 
на розрішення ацидозу, і його використання загалом не 

рекомендується.
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4. Препарати антикетогенної дії. Ксиліт:

◼ Ксиліт - п’ятиатомний спирт, який при 
парентеральному введенні швидко включається в 
загальний метаболізм та пентозофосфатний цикл 
метаболізму. Вважається, що ксиліту властива 
найбільша антикетогенна дія серед усіх відомих 
речовин

Механізм антикетогенної дії ксиліту:

◼ ксиліт шляхом метаболізму через пентозофосфатний цикл є 
джерелом гліцерофосфату, тим самим зменшуючи кількість 
вільних жирних кислот, здатних окислюватися в ацетил-КоА;

◼ підвищуючи інтенсивність гліколізу, ксиліт посилює утворення 
піровиноградної кислоти, яка сприяє окисленню ацетил-
коензиму А в циклі Кребса;

◼ ксиліт посилює глікогеноутворення в печінці, що зменшує 
мобілізацію жиру на периферії; 

◼ ксиліт стимулює секрецію інсуліну 
Коновалов Е.П.и др., 2005



Вуглеводи

Ацетил-КоА

Ліпіди

Амінокислоти

Глюкоза

Піруват

Оксал

о-

ацетат

Синтез 

кетонових

тіл

Глюконео

-генез

Цитра

т

Ізоцитрат

Оксало-

сукцина

т

Кето-

глутара

тСукцина

т

Малат

Фумара

т

ЦТК
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Перспективним виглядає використання у 

цієї категорії пацієнтів нового 

комбінованого препарату Глюксил

◼ Глюксил – це комплексний поліфункціональний 
інфузійний препарат. 

◼ Завдяки своїй гіперосмолярності (940 мОсм/л), 
Глюксил підвищує осмотичний тиск, що дозволяє 
використовувати препарат як «blood espander», 
швидко наповнити судинне русло та сприяти 
регідратації організму при декомпенсації ЦД.

◼ Основними діючими речовинами Глюксилу є 

Ксиліт (5%), 

натрію ацетат та 

 глюкоза (7,5%).



5. Компенсація втрат калію

◼ Вихідний рівень калію в сироватці хворих частіше 
перевищує норму. 

◼ Через 3-5 годин швидко виникає гіпокаліємія внаслідок 
інтенсивного повернення калію у внутрішньоклітинний 
сектор. В цей час гіпокаліємія стає реальною загрозою 
появи аритмій. Тому бажано починати компенсацію втрат 
калію ще при нормокаліємії, можливо, через 2 години 
лікування. 

◼ Застереження: терапію препаратами калію не починають 
при олігурії (діурез менше 30 мл/год) і при концентрації 
калію в сироватці понад 5 ммоль/л.

◼ Орієнтовне дозування калію хлориду залежить від рівня 
каліємії – див. таблицю нижче. 

◼ Дозу калію підбирають для підтримання каліємії на рівні 4-5 
ммоль/л (під контролем рівня калію, який проводять 
спочатку кожні 2 години, потім – через 4 годин). 

◼ Слід обов’язково вести ЕКГ-моніторинг, однак це не 
заміняє визначення рівня каліємії.
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Дозування калію хлориду

(1 ммоль KCL = 1 мл 7,5% KCL)

К+, ммоль/л КCL 7,5%, що додається на флакон 500 

мл

< 3 20

3-5 10

>5 Не додавати

Якщо рівень каліємії невідомий, до кожного флакону 

додають по 10 ммоль К+
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Вміст калію в інфузійних засобах

Препарат, стандартне 

дозування

Вміст 

калію, 

ммоль

Вміст 

магнію, 

ммоль

Калію хлорид 7,5% –

20 мл

20 -

ГіК, 100 мл 6,7 -

Панангін 10 мл 2,5 1,6
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6. Діагностика та лікування захворювання,    

яке спричинило декомпенсацію діабету

◼ Часто це інфекція (прихована) сечових або 
дихальних шляхів. 

◼ З метою діагностики проводять засів крові, 
посів середньої порції сечі, рентгенологічне 
дослідження грудної клітини та інше.

◼ Застосовувати антибіотики всім пацієнтам з 
підозрою на інфекцію в рутинній практиці не 
рекомендують, але...

◼ виправдане їх застосування в період 
очікування результатів бактеріологічних 
посівів, а також у пацієнтів похилого віку та 
пацієнтів з гіпотонією.
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Оцінка ефективності терапії хворих з ДКА 

повинна включати регулярний контроль 

неврологічного статусу.

◼ Вважається, що корекція гіперглікемії та кетозу веде до 

покращення в неврологічному статусі. Якщо виявляється 

погіршення неврологічного стану в процесі терапії, то 

слід виключити можливі його причини:

 набряк мозку (до 10% випадків);

 інсульт;

 інфекція ЦНС;

 черепно-мозкова травма.

◼ У зв’язку з клінічним припущенням наявності цих станів 

слід виконати відповідні діагностичні процедури і 

корекцію терапії.
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Ф.Раневська ◼ Если человек тебе 

сделал зло, дай 

ему конфетку. Он 

тебе - зло, ты ему

- конфетку. И так 

до тех пор, пока у 

этой твари не 

разовьется

сахарный диабет.

Фаина Раневская
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До В-ської ЦРЛ Київської області 

звернулася:

◼ Жінка, 76 років.

◼ Скарги: слабкість, кашель, підвищення 
температури тіла до 38,0 С, помірні 
набряки кінцівок

◼ З анамнезу: хворіє на ГХ ІІ ст., постійно 
вживає каптоприл (??) (дозу не 
пригадує), періодично – фуросемид (1-2 
таб.на день)
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Об‘єктивно:

◼ Середнього зросту і ваги

◼ Свідомість дещо пригнічена – за ШКГ –

13-14 балів (приглушення), на питання 

відповідає із затримкою, довго роздумує 

над відповіддю

◼ Неврологічно: геміпарез зліва, с-м 

Бабинського зліва, афазія (?)
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Діагноз та перше лікування

◼ ГПМК по ішемічному типу з лівобічним 

геміпарезом

◼ Призначено: 

 антибіотики (цефріаксон 2г/добу), 

 дексаметазон (в перший день – по 8 мг 

тричі/добу), 

 маніт (15%-200 мл однократно), 

 фуросемид (40 мг однократно), 

 вітаміни (гр.В, С, Е)

 Анальгін, димедрол н/ніч.
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Результати досліджень
Параметр Госпіталізація 24 години

Гемоглобін, г/л 142 148

Еритроцити, х1012 /л 4,6 4,8

Ht 48 51

Лейкоцити, х109 /л 8,4 8,5

Заг.білок, г/л 68 69

Сечовина, ммоль/л 8,2 8,2

Креатинін, мкмоль/л 108 110

Білірубін, мкмоль/л 16,4 16,2

Цукор крові, ммоль/л ? 37,5

Ацетон сечі немає немає
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Гіперосмолярна гіперглікемічна 

некетоацидотична кома (гіпер-

осмолярний гіперглікемічний стан)

◼ Загрозлива для життя патологія, що потребує 
невідкладної допомоги. 

◼ Характерні висока гіперглікемія, гіперосмолярність за 
одночасної відсутності (або незначного) кетозу. 

◼ ГОС визначали більше століття тому, але часто не 
діагностували до повідомлення Sament та Schwartz в 
1957 році.

◼ Смертність від ГОС коливається від 10 до 60% - це 
значно вищий показник, ніж при діабетичному 
кетоацидозі (від 1,2 до 9%). Прогноз погіршується у 
пацієнтів старших 65 років та при розвитку коми і 
гіпотензії.
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Провокують розвиток гіперосмолярного 

гіперглікемічного стану :
Супутні захворювання:

-Гострий інфаркт міокарда

-Адренокортикотропні

гормонопродукуючі пухлини

-Інсульти

-Синдром Кушінга

-Гіпертермія

-Гіпотермія

-Тромбоз мезентеріальних судин

-Панкреатит

-Легенева емболія

-Ниркова недостатність

-Важкі опіки

-Тиреотоксикоз

-Гастроентерити

Інфекції (57,1%):
-Дихальних органів

-сечовивідних шляхів

-м’яких тканин

-зубів

-сепсис

Медикаменти:
-Блокатори кальцієвих каналів

-Глюкокортикостероїди

-Діазоксид

-Метадон

-Осмотичні діуретики

-Пропранолол

-Тіазидові діуретики

-Повне парентеральне харчування

-Фенітоїн

-Хіміотерапевтичні препарати

-Хлорпромазин

-Циметидин

-Цисплатин

Зловживання:
-Алкоголем

-Глюкозою в їжі

-Кокаїном

Неадекватна терапія (21%)

Недіагностований діабет
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Диференційна д-ка гіперглікемічних станів

Ознака Кетонемічна кома Гіперосмолярна кома

Вік Будь-який Частіше похилий

Тип ЦД Частіше ЦД-1 Частіше ЦД-2

Етіологічні

фактори

Недіагностований діабет,

припинення введення інсуліну,

інфекція, гострі захворювання,

травми, вагітність

Інфекція, гострі захворювання, ГПМК,

травми, отруєння, блювота, пронос,

тривале лікування діуретиками,

гормонами…

Особливості

прекоматозного

стану

Поступова втрата свідомості Млявість, довго зберігається свідомість,

наявні ознаки вогнищевого ураження НС

(геміпарез, параліч, с-м Бабинського,

афазія)

Дихання Типу Куссмауля Часто – поверхове

АТ Знижений Різко знижений, колапс

Температура нормальна Часто підвищена

Глікемія, ммоль/л >13,9 >33,3

pH крові < 7,1 > 7,3

Кетонові тіла сечі Позитивні Сліди або негативні

Натрій крові Норма або знижений Підвищений

Осмолярність

крові, мОсм/л

Різна > 320
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Клінічна картина

◼ Ознаки вираженої дегідратації: зниження тургору 
шкіри (що буває важко встановити у похилих людей), 
сухість слизових, холодні кінцівки, слабкий пульс. 

◼ Часто - артеріальна гіпотензія різного ступеню 
тяжкості, включаючи і шоковий синдром.

◼ Клінічну картину гіперосмолярної діабетичної коми 
підтверджує комплекс клініко-лабораторних ознак, 
зокрема:
 гіперглікемія (від 30 до 55,5 ммоль/л і більше),

 гіперосмолярність плазми крові (від 320 мОсм/л і більше),

 гематокрит (часто перевищує 55%),

 лейкоцитоз,

 азотемія (досить часто),

 кетонемія і кетонурія відсутні.
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Неврологічні порушення при ГОС

◼ При підвищенні осмолярності вище 300 мосм/л вже 

виникають ознаки неврологічних порушень, зумовлені 

дегідратацією головного мозку Зильбер А.П., 1995. 

Зважаючи на те, що при ГОС сягає понад 350 мОсм/л, то 

і неврологічний статус суттєво погіршується. 

◼ Неврологічні порушення можуть виникати і у 

відстрочений період ГОС. Так, повідомлялося про 

розвиток тетраплегії на 5-й день після поступлення 

пацієнтки з ГОС у стаціонар Allione A, 2004. 

◼ Було також показано, що гостра та тяжка гіперглікемія 

(>500 мг%, або >27,8 ммоль/л), можуть викликати 

підвищений апоптоз нейронів та редукцію росту нейритів 

Honma H, 2003.
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Діагностика ГОС

◼ Для діагностики ГГНК необхідно визначити 

осмоляльність сироватки або її осмотичний тиск методом 

реєстрації пониження її точки замерзання. В нормі цей 

показник дорівнює 285-293 мОсм/кг води. Осмоляльність 

або осмолярність сироватки можливо визначити і 

розрахунковим способом:

◼ До формул обчислення осмолярності, рекомендованої 

Американською діабетичною асоціацією, входять лише 

натрій та глюкоза:

 Осмолярність = (2 х  натрій [ммоль/л]) + глюкоза 

(ммоль/л).

◼ Норма = 290 ± 5 ммоль/л.
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Лікування ГОС. Першочергові дії

◼ Враховуючи тяжкість клінічного стану пацієнтів, їх 

преморбідний статус і належність до старшої вікової 

групи рекомендується госпіталізація до ВІТ, де 

необхідно:

 катетеризувати центральну вену; виміряти ЦВТ, 

налагод ити інфузійну терапію;

 за необхідності провести інтубацію трахеї;

 катетеризувати сечовий міхур;

 поставити зонд у шлунок.
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Лікування ГОС

1. Регідратація. Перший і найважливіший крок у терапії ГОС –
інтенсивне заміщення втрат рідини. Інфузійна терапія має на 
меті:

 покриття дефіциту води,

 зниження гіперосмолярності плазми (за рахунок ділюційної дії 
інфузії).

Починати треба з визначення дефіциту рідини (зазвичай, більше 
100 мл/кг або в середньому близько 9 літрів). 

Дефіцит рідини.

1 спосіб:

◼ Дефіцит води (л) = 0,6 х МТ х (1 – 142/Na+).
2 спосіб:

◼ Дефіцит води (л) = 0,6 х МТ х (1 – 290/ОСК),
де:  МТ – маса тіла хворого в кг,

ОСК – осмолярність сироватки (розрахунок подано вище),

142 – нормальний вміст натрію крові,

290 – норма осмолярності в мОсм/л.
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Які інфузійні розчини призначати?

◼ В більшості рекомендацій перевагу віддають 
ізотонічним розчинам. 

◼ Вважається, що використання гіпотонічних розчинів 
має більший ризик виникнення набряку мозку, а 
також розвиток дифузної демієлінізації.

◼ При гіперосмолярності плазми з гіпернатріємією 
понад 150 ммоль/л є рекомендація використовувати 
0,45% розчин натрію хлориду. 

◼ Для попередження розвитку ускладнень, інфузійну 
терапію сольовими розчинами слід доповнювати 
введенням колоїдних розчинів, які здатні 
утримуватись в судинному руслі та підтримувати 
онкотичний тиск і рН крові. 

◼ Слід уникати переливання гіперосмолярних розчинів. 
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Вибір розчину для регідратації від 

рівня Na+-емії:

◼ Якщо натріємія вище 165 ммоль/л, введення 

сольових розчинів протипоказано, регідратацію 

починають з 2% глюкози;

◼ При натріємії 145-165 ммоль/л регідратацію 

проводять 0,45% натрію хлориду;

◼ Після зниження натріємії нижче 145 ммоль/л 

регідратацію продовжують 0,9% натрію хлориду;

◼ При зниженні глікемії до 13-14 ммоль/л регідратацію 

продовжують 5% розчином глюкози.
◼ Неотложная эндокринология: учебное пособие /Жукова Л.А., Сумин 

С.А., Лебедев Т.Ю. и др. – М.: ООО «Медицинское информационное 

агенство», 2006. – 160 с.
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2. Роль і місце інсулінотерапії

◼ Найважливіше, що треба пам’ятати у зв’язку з інсулінотерапією, -
те, що розпочинати треба з адекватної регідратації. 

◼ Якщо інсулін вводити до початку регідратації, вода надходитиме 
всередину клітин, що потенційно може спричинити наростання 
гіпотонії, колапсу і смерті. 

◼ Слід пам’ятати, що при ГОС рівень глюкози в крові 
знижується паралельно з регідратацією. Інфузійна терапія 
сама по собі сприяє поступовому зниженню глікемії з 
потрібною швидкістю.

◼ Глікемію ні в якому разі не слід знижувати швидше, ніж 
на 3,0 ммоль/год. Більш швидке зниження рівня 
гіперглікемії категорично протипоказане!
 Воно може призвести до створення зворотного осмотичного градієнта 

між внутрішньо- та позаклітинними просторами, масивному 
накопиченню рідини в тканинах з прогресуючим набряком легень та 
набряком і набуханням головного мозку
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3. Корекція електролітного дисбалансу

◼ Калій. Ступінь дефіциту калію часто залишається 
нерозпізнаним через те, що нестача інсуліну викликає 
переміщення калію в позаклітинний простір, і тому 
початковий рівень калію може бути нормальним чи більшим 
норми. З початком введення рідини та інсуліну рівень калію 
може різко знижуватися, бо інсулін «заганяє» його у клітини.  

◼ Після відновлення достатнього діурезу (більше 30 мл/год) 
треба розпочати ліквідацію дефіциту калію. За рівнем 
електролітів треба стежити (на початку – кожні 1-2 години), а 
також постійно моніторувати серцевий ритм пацієнта. 

◼ Гіпокаліємія при ГОС розвивається ще швидше, ніж при 
ДКА, значна гіперкаліємія зустрічається, навпаки, вкрай 
рідко. Тому є рекомендація: введення хлориду калію зі 
швидкістю 1,5 г/год повинно починатись ще до того, як стане 
відомим результат визначення концентрації калію в крові. 

◼ Після виведення з гострої декомпенсації препарати калію 
слід призначити на 5-7 днів перорально.
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3. Корекція електролітного дисбалансу

(закінчення)

◼ Хлор. Гіперхлоремічний ацидоз часто виникає при 
переливанні великої кількості рідини, що містить 
еквівалентні дози натрію та хлору (великі дози ізотон.р-ну 
NaCl). Для попередження варто застосовувати 
фізіологічні мультіелектролітні розчини, такі, як 
Plasmalyte, Isolyte, Normosol, lactated Ringer's.   

◼ Магній. Гіпомагніємія може проявлятися аритміями, 
м’язевою слабкістю, судомами, ступором чи 
психомоторним збудженням. 

◼ Гіпомагніємія зустрічається у близько 90% (!) пацієнтів з 
некомпенсованим ЦД. За винятком пацієнтів з нирковою 
недостатністю терапія препаратами магнію безпечна і 
фізіологічно виправдана.
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4. Пошук причини декомпенсації ЦД

◼ Гострі супутні 
захворювання

◼ Інфекції

◼ Неадекватна терапія

◼ Синдром діабетичної 
стопи (близько 50% 
пацієнтів на СДС 
мають
декомпенсацію ЦД)
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5. Неспецифічні заходи (ситуативна 

терапія):

◼ проводять пацієнтам з гострими 
діабетичними станами, які того потребують:
 Забезпечення достатньої дихальної функції.

 За необхідності – встановлення центрального 
венозного катетера

◼ При втраті свідомості – постановка 
шлункового зонда та сечового катетера для 
погодинної оцінки водного балансу.

◼ Профілактика тромбозу малими дозами 
гепарину. Це – у хворих старечого віку, при 
глибокій комі, вираженій гіперосмолярності.

◼ За необхідності – антибіотики
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Гіпоглікемічний синдром

70



◼ Гіпоглікемічний синдром є станом, якому, на жаль, 

приділяється невиправдано мало уваги в підготовці 

лікарів як загального профілю, так і спеціалістів з ІТ. 

◼ Причиною цього є оманливе уявлення про те, що 

«гіпоглікемія діагностується просто, а лікується ще 

простіше». 

◼ Але, за влучним висловлюванням S. Kalra et al. (2013), 

«обличчя гіпоглікемії є набагато похмурішим, ніж 

сприймається в нашій повсякденній практиці». 

◼ Гіпоглікемію не слід розглядати лише як гостре 

короткочасне поєднання незручних, але безпечних для 

хворого симптомів. Велика кількість ускладнень, що 

супроводжують гіпоглікемічні стани, доводить, що такий 

підхід не може розглядатися як раціональний, а 

гіпоглікемічний синдром потребує своєчасної та 

адекватної терапії.
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Визначення

◼ Гіпоглікемія може бути визначена як «будь-яка 

аномально низька концентрація глюкози в плазмі, 

яка може принести суб'єкту потенційну шкоду». 

Американська діабетична асоціація (ADA)

◼ Зазвичай, межею такої глікемії є рівень 70 мг% (3,89 

ммоль/л) [Workgroup on Hypoglycemia, 2005]. 

◼ Однак Європейська школа клінічної практики 

рекомендує для визначення межі гіпоглікемії 

використовувати більш низькі цифри (нижче 60 мг%, 

або 3,3 ммоль/л) [Amiel S.A. et al., 2008].

◼ Гіпоглікемічна кома – крайній ступінь гіпоглікемії, 

небезпечний для життя хворого, розвивається у разі 

швидкого зниження вмісту глюкози в крові.
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Основні причини розвитку гіпоглікемії

Помилки в інсулінотерапії:

• перевищення дози;

• невідповідність дози потребам;

• введення інсуліну з концентрацією 100 ОД/мл

шприцем для інсуліну з концентрацією 40 ОД/мл.

Дефіцит контрінсулярних гормонів:

• хвороба Аддісона;

• гіпопітуітаризм;

• гіпотиреоз.

Інсулін-секретуючі пухлини (інсулінома).

Підвищення чутливості до інсуліну:

• втрата маси тіла;

• зміна чутливості у зв`язку з менструальним

циклом.

Зміни якісного складу, кількості та проміжків прийому

їжі.

Порушення засвоєння їжі через блювання, діарею чи 

внаслідок інших захворювань.

Надмірне фізичне навантаження.

Прийом деяких медикаментів:

• алкоголю, що пригнічує продукцію глюкози 

печінкою (неоглюкогенез);

• саліцилатів і сульфаніламідів, що посилюють 

дію інсуліну;

• неселективних адреноблокаторів, що 

блокують адренергічні реакції та підвищують 

ризик малосимптомних гіпоглікемій;

• довгодіючих похідних сульфонілсечовини і 

меглітинідів.

Введення деяких антимікробних засобів:  

• фторхінолони (гатифлоксацин, 

левофлоксацин);

• пентамідин, триметоприм-сульфаметоксазол.

У хворих без цукрового діабету – печінкова і

ниркова недостатність
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Класифікація гіпоглікемії

◼ Тяжка гіпоглікемія – гіпоглікемічний епізод, при 

якому для активного введення вуглеводів, глюкагону 

або застосування інших заходів потрібна допомога 

іншої особи. 

◼ Документально симптомна гіпоглікемія –

поєднання виміряної в плазмі концентрації глюкози 

нижче, ніж 70 мг/дл (3,89 ммоль/л), у поєднанні з 

типовими симптомами гіпоглікемії. 

◼ Безсимптомна гіпоглікемія – стан, при якому 

концентрація глюкози в плазмі є нижчою, ніж 70 мг/дл 

(3,89 ммоль/л), але це не супроводжується відомими 

симптомами звичайної гіпоглікемії. 
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Класифікація гіпоглікемії. Закінчення

◼ Можлива симптомна гіпоглікемія – подія, під час 

якої виявлення симптомів гіпоглікемії не 

супроводжувалося визначенням глюкози в плазмі 

(але ці симптоми імовірно виникли внаслідок 

зниження концентрації глюкози в плазмі нижче, ніж 70 

мг/дл (3,89 ммоль/л)). 

◼ Відносна гіпоглікемія – наявність будь-яких з 

типових симптомів гіпоглікемії у пацієнта з діабетом, 

які інтерпретуються самим пацієнтом як ознака 

гіпоглікемії, але при цьому концентрація глюкози в 

плазмі є вищою за 70 мг/дл (3,89 ммоль/л). 
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Клінічна картина

◼ Гіпоглікемічна кома розвивається швидко. 

◼ Зазвичай, їй передує короткочасний період передвісників 

– своєрідна «аура»: 

◼ відчуття тривоги, голоду, тремтінням, рухове збудження, 

надмірне потіння, тахікардія. 

◼ З поглибленням гіпоглікемії психомоторне збудження 

змінюється оглушенням, втратою свідомості, появою 

вогнищевих неврологічних знаків, судом.

◼ Симптоматика гіпоглікемії поліморфна та зумовлена 

двома головними механізмами: 

 зменшенням вмісту глюкози в головному мозку 

(нейроглікопенією)  

 реакціями, що пов’язані з надмірним збудженням 

симпатико-адреналової системи. 76



Клініка гіпоглікемії

Адренергічні симптоми Нейроглікопенічні симптоми 

Обумовлені активацією 

симпатичної нервової системи 

Обумовлені гіпоглікемією клітин 

головного мозку 

Серцебиття 

Блідість шкіри 

Занепокоєння 

Розширення зіниць 

Відчуття голоду 

Гіпергідроз (пітливість) 

Тахікардія 

Тремор 

Головний біль 

Нудота 

Неможливість сконцентрувати увагу 

Відчуття втомленості 

«Дивна» поведінка 

Галюцинації 

Судоми 

Втрата свідомості 
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Клініка гіпоглікемії:
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Реакції організму на зміни рівня 

глікемії [Черній В.І., 2010]
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Глікемія, ммоль/л Реакція 

4,6 Гальмування секреції інсуліну 

3,8 Секреція глюкагону, адреналіну, гормону росту 

3,2 Секреція кортизолу 

2,8 Розлади свідомості 

2,2 Летаргія  

1,7 Кома  

1,1 Судоми  

0,6 Пошкодження мозку, смерть 

 



Стадії розвитку гіпоглікемічного синдрому:

◼ 1 стадія – характеризується дратівливістю, відчуттям 

голоду, головним болем. На цій стадії в процес 

залучена кора головного мозку. Ці ранні симптоми 

можуть бути відсутніми у хворих, що отримують 

інсуліни.

◼ У 2 стадію відбувається залучення діенцефальних 

утворень мозку та маніфестація вегетативних 

реакцій: слинотеча, тремор, пітливість, неадекватні 

зміни поведінки (агресивність чи веселощі). 

Свідомість в цей період ще не порушена. По мірі 

поглиблення гіпоглікемії психомоторне збудження 

змінюється оглушенням, втратою свідомості.
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Стадії розвитку гіпоглікемічного синдрому:

◼ 2 стадія.

◼ Цікавий опис хворої в цій стадії наводить Пітер 

Дж. Уоткінс: «Здавалось, що вона нетвереза. Її 

поведінка змінювалась несподівано та дуже помітно: 

мова ставала незрозумілою, зовнішній вигляд –

сонним; вона постійно позіхала. Якщо вона ще могла 

ходити, то постійно наштовхувалася на різні 

предмети на своєму шляху і, взагалі, була дуже 

незграбною. Вона ледь розуміла: де вона і що тут 

робить...» [Уоткинс П.Дж., 2006].
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◼ 3 стадія обумовлена залученням середнього мозку та 

супроводжується підвищенням тонусу м’язів, розвитком 

тоніко-клонічних судом, гіпертензією. Можуть з’являтися 

галюцинації та марення.

◼ 4 стадія (гіпоглікемічна кома) – характеризується 

ураженням верхніх відділів довгастого мозку з 

маренням, судомами та втратою свідомості. Хворий в 

гіпоглікемічній комі блідий, шкіра волога, дихання рівне, 

язик вологий, відсутній запах ацетону.

◼ 5 стадія – пов’язана з ураженням нижніх відділів 

довгастого мозку і супроводжується глибокою комою, 

тахікардією, гіпотонією, порушенням дихання 

центрального ґенезу. У разі гіпоглікемічної коми, що 

затягнулася, АТ знижується; виникають брадикардія, 

гіпотермія, атонія м’язів, гіпо- та арефлексія. Зіниці 

розширені, фотореакція пригнічена
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Ускладнення тяжкої гіпоглікемії (McAulay et al, 2001)

Серцево-судинні Нейропсихічні Інші

• Миготлива аритмія

• Шлуночкові

тахікардія

• Безбольова ішемія

міокарду

• Стенокардія

• Інфаркт міокарду

• Раптова смерть

• Інсульт

• Судоми

• Кома

• Парези і паралічі

• Вогнищева моторна і

сенсорна

симптоматика

• Декортикація

• Розлади пам’яті і

інтелекту

• Порушення поведінки

і розлади особи

• Психози

• Переломи кісток

• Вивихи в суглобах

• Ушкодження м’яких

тканин

• ЧМТ

• Опіки

• Переохолодження

• ДТП і нещасні

випадки
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Ускладнення та небезпеки гіпоглікемії

◼ Летальні випадки у разі розвитку коми рідкісні. 

◼ Але. Гіпоглікемічна кома може ускладнитись гострим 

порушенням мозкового кровообігу або інфарктом 

міокарду, тому після купірування гіпоглікемічного 

стану потрібно записати контрольну ЕКГ.

◼ Тяжкі та тривалі гіпоглікемії та коматозні стани 

приводять до незворотних дегенеративних змін в 

ЦНС, сприяють розвитку та прогресуванню 

енцефалопатії. З часом розвиваються зміни психіки 

(до деменції), паркінсонізм, епілептиформні напади. 

◼ Особливо небезпечною є гіпоглікемія для хворих, у 

яких в анамнезі вже спостерігалися порушення 

церебрального кровообігу, для пацієнтів похилого 
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Лікування гіпоглікемії

◼ У разі підтвердження діагнозу гіпоглікемічної коми в/в 

вводять 40 % розчин глюкози у дозі 40-60 мл. 

◼ У деяких хворих відновлення свідомості відбувається 

швидко, «на кінці голки», у інших потребує певного

проміжку часу. 

◼ Якщо в подальшому рівень глікемії утримується на 

рівні, нижчому за 5,5 ммоль/л – слід розпочати 

крапельне введення 10 % глюкози зі швидкістю, що 

забезпечує рівень глікемії вище 5,5 моль/л.

◼ При неефективності вводять 1 мг глюкагону в/м. Ефект 

глюкагону зумовлений його глікогенолітичною дією, 

тому він неефективний у разі виснаження запасів

глікогену в печінці, наприклад, у випадках голодування, 

гіпокортицизму, печінкової недостатності.
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Якщо свідомість не відновилась…

◼ Хворі без свідомості підлягають терміновій госпіталізації. 

Їм необхідний моніторинг глікемії. Продовжується в/в 

введення глюкози протягом всього часу очікуваної дії 

інсуліну чи ПЦП, які викликали цю кому. Наприклад, якщо 

кома викликана прийомом хлорпропаміду, введення 

глюкози слід проводити протягом декількох днів. 

◼ У деяких випадках корисно додавати до програми 

лікування: 

 бікарбонат натрію для помірного залуження сечі, що 

скорочує період напіввиведення більшості 

цукрознижувальних засобів, особливо хлорпропаміду;

 окреотид по 50-100 мкг двічі на добу, який знижує 

секрецію інсуліну.
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Якщо свідомість не відновилась. Закінчення

◼ Потрібно повторно визначити рівень глікемії та провести 

обстеження, направлене на виключення інших причин 

коми. 

◼ Подальша інтенсивна терапія включає: штучну 

вентиляцію легень, інфузійну терапію та 

глюкокортикоїди.

◼ Для інфузійної терапії застосовують розчини глюкози 

(розчин ГіК) та розчини гідроксиетильованих крохмалів

(ГЕК, наприклад, гекодез). Крім впливу на ОЦК 

препарати ГЕК в ході свого метаболізму частково 

перетворюються на глюкозу і підвищують рівень глікемії, 

що є безумовно бажаним ефектом у хворих з 

гіпоглікемією. 
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Дякую за увагу!
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