
Εισαγωγή
Οι πρώτες αναφορές για το υπεργλυκαιμικό μη κετονικό υπερωσμωτικό κώμα είχαν 
γίνει πριν από έναν αιώνα περίπου και από τότε ακολούθησαν ορισμένες σπάνιες 
περιγραφές του μέχρι την πρώτη τεκμηριωμένη δημοσίευση από τους Sament και 
Schwartz το 1957. Το υπεργλυκαιμικό μη κετονικό υπερωσμωτικό κώμα αποτελεί 
μαζί με τη διαβητική κετοξέωση τις πιο σοβαρές οξείες επιπλοκές του σακχαρώδη 
διαβήτη. Είναι επείγουσες καταστάσεις που εξακολουθούν να καθίστανται σημα-
ντικές αιτίες θνησιμότητας και θνητότητας στους διαβητικούς ασθενείς, παρά τα 
σημαντικά βήματα που επιτεύχθηκαν στην κατανόηση της παθογένεσης τους. 

Ορισμός
Στο παρελθόν χρησιμοποιήθηκαν οι όροι «υπερωσμωτικό μη κετωτικό κώμα»’ 
και «υπερωσμωτική μη κετωτική υπεργλυκαιμία» για να περιγραφούν διαβητικοί 
ασθενείς που εμφάνιζαν βαρύ κώμα χωρίς κετοξέωση ή αυξημένη ωσμωτικότη-
τα πλάσματος με ποικίλης βαρύτητας υπεργλυκαιμία. Οι όροι αυτοί αντικαταστά-
θηκαν από τον όρο υπερωσμωτική υπεργλυκαιμική κατάσταση (hyperosmolar 
hyperglycemic state) ή μη κετωτική υπεργλυκαιμία (nonketotic hyperglycemia) 
επειδή ο παλαιότερα χρησιμοποιούμενος όρος «υπερωσμωτικό μη κετωτικό 
κώμα» εκφράζει μόνο το τελικό στάδιο της κατάστασης παραβλέποντας τις πρώι-
μες διαταραχές. 

Επιδημιολογία
Η ακριβής επίπτωση της υπερωσμωτικής υπεργλυκαιμίας είναι δύσκολο να καθορι-
στεί λόγω έλλειψης μεγάλων πληθυσμιακών μελέτων. Κατά προσέγγιση κυμαίνεται 
σε 1 νέο περιστατικό ανα 1000 διαβητικούς ασθενείς ανά έτος, ενώ της διαβητικής 
κετοξέωσης 4,6-8 ασθενείς ανά έτος. Η μέση ηλικία των ασθενών είναι 57-70 έτη, αν 
και το 10% των περιστατικών εμφανίζεται σε παιδιά. Eκ του συνόλου των νοσηλευο-
μένων διαβητικών ασθενών η υπερωσμωτική υπεργλυκαιμία αποτελεί κάτω από το 
1%, ενώ η διαβητική κετοξέωση το 4-9%. Η θνητότητα της υπερωσμωτικής υπεργλυ-

Υπερωσµωτικό κώµα
ΘΕΜ. ΚΑΛΤΣΑΣ, ΑΘΗΝΑ ΚΑΠΡΑΡΑ, ΣΠ. ΚΑΡΡΑΣ

Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού
Νοσοκομείο «Παναγία», Θεσσαλονίκη

29

-349-



-350-

Ε Ν ΤΑΤ Ι Κ Η  Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η  Σ Τ Η Ν  Ε Ν Δ Ο Κ Ρ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α :  12 Ο Σ  Κ Υ Κ Λ Ο Σ  -  Σ Α Κ Χ Α Ρ Ω Δ Η Σ  Δ Ι Α Β Η Τ Η Σ

καιμίας ανέρχεται περίπου σε 15%, ενώ στη διαβητική κετοξέωση <5%, και αυξάνε-
ται σημαντικά σε ηλικιωμένους ασθενείς ή νοσηλευόμενους ασθενείς σε ιδρύματα 
χρονίων παθήσεων καθώς και σε ασθενείς με σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις. 
Συσχετίζεται επίσης με τα αυξημένα επίπεδα ωσμωτικότητας πλάσματος. 

Προδιαθεσικοί παράγοντες
Αν και στο παρελθόν η παρουσία λοίμωξης έχει αναφερθεί ως ο κύριος προδιαθεσι-
κός παράγοντας για την εμφάνιση υπερωσμωτικής υπεργλυκαιμίας, πρόσφατες με-
λέτες αναφέρουν ότι πιθανώς η ανεπαρκής λήψη ινσουλίνης σε κατάσταση stress σε 
διαβητικούς ασθενείς αποτελεί το κύριο αίτιο εμφάνισης του συνδρόμου. Οι συχνό-
τερες λοιμώξεις προέρχονται από το κατώτερο αναπνευστικό και ουροποιογεννητικό 
σύστημα. Η αύξηση των επιπέδων γλυκόζης κατά τη διάρκεια της λοίμωξης οδηγεί σε 
πολυδιψία και πολυουρία που σε συνδυασμό με την ανεπαρκή χορηγούμενη δόση 
ινσουλίνης, οδηγούν συχνά ηλικιωμένους ασθενείς με ανεπαρκή λήψη υγρών στην 
εμφάνιση υπερωσμωτικής υπεργλυκαιμίας. Άλλοι προδιαθεσικοί παράγοντες είναι το 
έμφραγμα μυοκαρδίου, η κατάχρηση αλκοόλη παγκρεατίτιδα κ.α. Διάφοροι φαρμα-
κευτικοί παράγοντες συμβάλουν επίσης στην εμφάνιση υπερωσμωτικής υπεργλυκαι-
μίας, όπως τα στεροειδή, οι θειαζίδες, τα συμπαθητικομιμητικά, τα αντιψυχωτικά κ. α. 
Ορισμένα από αυτά προκαλούν υπεργλυκαιμικές κρίσεις, μέσω της δράσης τους στην 
έκκριση της ινσουλίνης ή στην περιφερική δράση της. Άλλες προδιαθεσικές καταστά-
σεις προκαλούν ινσουλινοαντίσταση (υπερκορτιζολαιμία, μεγαλακρία, θυρεοτοξίκω-
ση) (πίνακας 1).

Πίνακας 1. Παράγοντες που προδιαθέτουν στην εµφάνιση υπερωσµωτικής υπεργλυκαιµίας

Συνυπάρχοντα νοσήματα  Φάρμακα
Λοίμωξη (30-60%)  
 Πνευμονία β-αποκλειστές
 Λοίμωξη ουροποιητικού  Ανταγωνιστές διαύλων ασβεστίου
 Σήψη Χλωροπρομαζίνη 
Έμφραγμα μυοκαρδίου Χλωρθαλιδόνη
Πνευμονική εμβολή  Σιμετιδίνη
Εντερική απόφραξη  Διαζοξίδη
Εγκαύματα  Διουρητικά
Περιτοναική κάθαρση Φαινυτοίνη  
Εμβολή μεσεντερίου  Εθακρυνικό οξύ
Νεφρική ανεπάρκεια  Περιτοναική κάθαρση
Υποθερμία  Ανοσοκατασταλτικά
Υποσκληρίδιο αιμάτωμα  Προπρανολόλη
Ενδοκρινικές νόσοι Στεροειδή
 Μεγαλακρία Ολική παρεντερική διατροφή
 Θυρεοτοξίκωση
 Σύνδρομο Cushing
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Παθοφυσιολογία
Ο κύριος παθογενετικός μηχανισμός που οδηγεί στην εμφάνιση υπεργλυκαιμικών 
κρίσεων σε διαβητικούς ασθενείς είναι η πλήρης ή σχετική έλλειψη ινσουλίνης 
και/ή η ύπαρξη ινσουλινοαντίστασης, σε συνδυασμό με την αντιρροπιστική αύξη-
ση των ορμονών του stress (γλυκαγόνη, κατεχολαμίνες, κορτιζόλη, αυξητική ορμό-
νη) λόγω ύπαρξης ενός προδιαθεσικού παράγοντα. Στη διαβητική κετοξέωση, η 
έλλειψη αυτή είναι πλήρης ή η ποσότητα της διαθέσιμης ινσουλίνης είναι ανεπαρ-
κής σε σχέση με τα επίπεδα των αντιρροπιστικών ορμονών. Στην υπερωσμωτική 
υπεργλυκαιμία ωστόσο υπάρχει ποσότητα ινσουλίνης, αρκετή στο να καταστείλει 
την διαδικασία της κετογένεσης, αλλά μη επαρκής ώστε να καταστείλει την υπερ-
γλυκαιμία. Η υπεργλυκαιμία οδηγεί σε αφυδάτωση και διαταραχή της νεφρικής 
λειτουργίας με αποτέλεσμα την ελάττωση της απέκρισης γλυκόζης. Οι παράγοντες 
αυτοί σε συνδυασμό με μία λοίμωξη ή άλλο παράγοντα stress επιδεινώνουν την 
υπεργλυκαιμία. Παράλληλα η ανεπαρκής λήψη υγρών, κυρίως σε ηλικιωμένους 
ασθενείς, οδηγεί στην αυξημένη ωσμωτικότητα που είναι και το χαρακτηριστικό 
του συνδρόμου. Συνεπώς τα κύρια χαρακτηριστικά του συνδρόμου είναι: α) η δια-
ταραχή του μεταβολισμού των υδατανθράκων με αποτέλεσμα την υπεργλυκαιμία 
και β) η απώλεια υγρών και ηλεκτρολυτών (σχήμα 1). 

α) Διαταραχή μεταβολισμού υδατανθράκων-Υπεργλυκαιμία

Η μερική ή απόλυτη έλλειψη ινσουλίνης οδηγεί σε αυξημένα επίπεδα γλυκόζης 
λόγω της αυξημένης παραγωγής της από το ήπαρ (γλυκονεογένεση και αυξημένη 
σύνθεση γλυκαγόνης) και τους περιφερικούς ιστούς (γλυκογονόλυση) αλλά και της 
ελάττωσης της περιφερικής πρόσληψης της γλυκόζης από τους μύες και τον λιπώ-
δη ιστό (γλυκόλυση). Συγκεκριμένα, η μερική έλλειψη ινσουλίνης σε συνδυασμό με 
την καταβολική δράση των αντιρροπιστικών ορμονών, οδηγεί σε αυξημένη προ-
σφορά αμινοξέων (αλανίνη, γλουταμίνη), γλυκερόλης και γαλακτικού οξέως λόγω 
αυξημένης μυικής πρωτεόλυσης και λιπόλυσης. Αυτά αποτελούν κατάλληλο υπό-
στρωμα για την γλυκονεογένεση, κυρίως μέσω του ήπατος (γαλακτικό, γλυκερόλη, 
αλανίνη), αλλά και των νεφρών (γλουταμίνη). Η διαδικασία αυτή αποτελεί την κύ-
ρια παθογενετική διαταραχή σε αυτούς τους ασθενείς. Παράλληλα, η έλλειψη της 
φυσιολογικής ανασταλτικής δράσης της ινσουλίνης οδηγεί σε αυξημένη ηπατική 
παραγωγή γλυκαγόνης με αποτέλεσμα την υψηλή αναλογία γλυκαγόνης/ινσου-
λίνης, που διεγείρει τη δράση της 1,6 -φρουκτοζοδιφωσφατάσης και αναστέλλει 
τη δράση της φωσφοφρουκτοκινάσης, με αποτέλεσμα την ελλάτωση της περι-
φερικής πρόσληψης της γλυκόζης (γλυκόλυση). Έχει παρατηρηθεί ότι οι ασθενείς 
με υπερωσμωτική υπεργλυκαιμία ή διαβητική κετοξέωση εμφανίζουν σημαντικά 
επίπεδα ινσουλινοαντίστασης. Τα αυξημένα επίπεδα γλυκαγόνης και τα ελαττω-
μένα επίπεδα ινσουλίνης οδηγούν επίσης στην επαγωγή των ενζύμων της γλυκο-
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νεογένεσης (PEPCK,1,6φρουκτοζοφωσφατάση, πυρουβική καρβοξυλάση) και της 
ελάττωσης της δραστηριότητας της συνθάσης του γλυκογόνου. Οι αντιρροπιστι-
κές ορμόνες συντελούν στην υπεργλυκαιμία μέσω της καταβολικής τους δράσης 
δημιουργώντας επαρκές υπόστρωμα για τη γλυκονεογένεση, όπως αναφέρθηκε, 
αλλά παράλληλα, τα αυξημένα επίπεδα κατεχολαμινών και της γλυκαγόνης συντε-
λούν (πιθανώς μέσω διέγερσης των β-υποδοχέων) σε διέγερση της φωσφορυλά-
σης του γλυκογόνου (αυξάνοντας τη διάσπαση του) και της ηπατικής γλυκοζο-6-
φωσφατάσης που αποτελεί το τελικό ένζυμο στην ηπατική παραγωγή γλυκόζης. Η 
διαδικασία αυτή επιτείνεται και από την έλλειψη ινσουλίνης. Συνοπτικά, ως κύριος 
παθογενετικός μηχανισμός για την εμφάνιση υπεργλυκαιμίας θεωρείται η ηπατική, 
αλλά και η νεφρική γλυκονεογένεση. Σε αυτό συντελεί η έλλειψη ινσουλίνης και 
η περιφερική αντίσταση στη δράση της, καθώς και η περιφερική δράση των ορ-
μονών του stress, με αποτέλεσμα την ελάττωση της γλυκόλυσης και την αύξηση 
της γλυκογονόλυσης και της ηπατικής παραγωγής γλυκαγόνης. Η υπεργλυκαιμία 
μέσω ωσμωτικής διούρησης οδηγεί σε αφυδάτωση, υποογκαιμία, ηλεκτρολυτικές 
διαταραχές, έκπτωση νεφρικής λειτουργίας που επιδεινώνουν την ήδη υπάρχουσα 
υπεργλυκαιμία. 

β) Μεταβολισμός ύδατος και ηλεκτρολυτών

Η απώλεια ύδατος και ηλεκτρολυτών οφείλεται στην αυξημένη ωσμωτική διούρη-
ση λόγω της υπεργλυκαιμίας. Η βαρύτητα της είναι πιο έντονη στη υπερωσμωτι-
κή υπεργλυκαιμία από ότι στη διαβητική κετοξέωση. Αυτό πιθανώς οφείλεται στη 
σταδιακή εγκατάσταση της μεταβολικής διαταραχής καθώς και στην ελαττωμένη 
πρόσληψη υγρών, κυρίως από ηλικιωμένους ασθενείς. Η βαρύτητα της αφυδάτω-
σης, σε συνδυασμό με την ηλικία και άλλους επιβαρυντικούς παράγοντες (συνυ-
πάρχοντα νοσήματα), αποτελούν την κύρια αιτία της αυξημένης θνητότητας στην 
υπερωσμωτική υπεργλυκαιμία. Επιπρόσθετα, η ωσμωτική διούρηση προκαλεί την 
απώλεια ηλεκτρολυτών, σε μεγάλες ποσότητες (πίνακας 2). Η διαταραχή του μετα-
βολισμού του ύδατος οφείλεται και στην ανεπάρκεια ινσουλίνης, καθώς η ινσουλί-
νη διεγείρει την επαναρρόφηση ύδατος και νατρίου στο άπω εσπειραμένο σωλη-
νάριο και φωσφόρου στο εγγύς εσπειραμένο σωληνάριο. Παράλληλα, η ωσμωτική 
δράση της γλυκόζης προκαλεί διαταραχές επαναρρόφησης χλωριούχου νατρίου 
και ύδατος στην αγκύλη του Henle. Η απώλεια ύδατος και η υπεργλυκαιμία αυ-
ξάνουν την τονικότητα του πλάσματος με συνέπεια την έξοδο ύδατος και ιόντων 
καλίου από το κύτταρο. Επιπρόσθετα, λόγω ινσουλινοπενίας, η είσοδος των ιόντων 
καλίου ενδοκυττάρια καθίσταται δυσχερής. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με 
την ωσμωτική διούρηση προκαλούν σημαντική νεφρική απώλεια ιόντων καλίου. 
Η υποογκαιμία οδηγεί σε ελάττωση του ρυθμού σπειραματικής διήθησης με απο-
τέλεσμα την επιδείνωση της υπάρχουσας υπεργλυκαιμίας, δημουργώντας έτσι ένα 
φαύλο κύκλο. Για το λόγο αυτό διαβητικοί ασθενείς με ιστορικό μειωμένης λήψης 
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υγρών ή απώλειας υγρών λόγω ναυτίας ή εμέτων παρουσιάζουν μεγαλύτερο βαθ-
μό αφυδάτωσης, υπερωσμωτικότητας και νεφρικής δυσλειτουργίας. Οι ασθενείς 
αυτοί συνήθως εμφανίζονται με διαταραχές συνείδησης, που αποτελεί συχνό εύ-
ρημα στην υπερωσμωτική υπεργλυκαιμία. 

γ) Υπερωσμωτική υπεργλυκαιμία και κετογένεση

Η παραγωγή κετονικών σωμάτων αποτελεί το κυριότερο χαρακτηριστικό της δια-
βητικής κετοξέωσης. Οφείλεται στην πλήρη έλλειψη ινσουλίνης σε συνδυασμό 
με τη δράση των αντιρροπιστικών ορμονών, προκαλώντας ενεργοποίηση της 
λιποπρωτεινικής λιπάσης στο λιπώδη ιστό, με αποτέλεσμα τη διάσπαση των τρι-
γλυκεριδίων σε γλυκερόλη και ελεύθερα λιπαρά οξέα. Η αυξημένη συγκέντρωση 
γλυκαγόνης, λόγω έλλειψης ινσουλίνης, ελαττώνει τα επίπεδα μαλονυλ-CoA το 
οποίο αναστέλει την ακετυλ-καρνιτινοτρανσφεράση (CPT-1). Αποτέλεσμα είναι η 
είσοδος ελεύθερων λιπαρών οξέων στα μιτοχόνδρια και η εστεροποίηση τους σε 
κετονικά σώματα. Σημαντικός στη διαδικασία αυτή είναι ο ρόλος των αντιρροπι-
στικών ορμονών (αυξητικής ορμόνης, κατεχολαμινών, κορτιζόλης) μέσω της αύξη-
σης των επιπέδων ελεύθερων λιπαρών οξέων και της ηπατικής κετογένεσης. Στην 
υπερωσμωτική υπεργλυκαιμία τα υψηλότερα επίπεδα ινσουλίνης, σε σχέση με τη 
διαβητική κετοξέωση, επαρκούν στο να αναστείλουν τη διαδικασία της λιπόλυσης 
(απαιτείται μικρότερη συγκέντρωση για την αντιλιπολυτική της δράση από ότι για 
την δράση της στην περιφερική πρόσληψη γλυκόζης), αλλά δεν επαρκούν για τη 
διατήρηση ευγλυκαιμίας. Σε διάφορες μελέτες παρατηρήθηκαν παρόμοια, ενώ 
σε άλλες ελαττωμένα επίπεδα ελεύθερων λιπαρών οξέων, αυξητικής ορμόνης και 
κορτιζόλης σε ασθενείς με υπερωσμωτική υπεργλυκαιμία και κετοξέωση. Παρόλα 
αυτά ο ακριβής μηχανισμός απουσίας σημαντικής κέτωσης στην υπερωσμωτική 
υπεργλυκαιμία δεν έχει διευκρινισθεί πλήρως. 

Πίνακας 2. Απώλειες ύδατος και ηλεκτρολυτών στην υπερωσµωτική υπεργλυκαιµία

 

 Ολικό ύδωρ (l) 9
 Υδωρ (ml/kg βάρους σώματος) 100-200
 Na+ (mEq/kg βάρους σώματος) 5-13
 Cl- (mEq/kg βάρους σώματος) 5-15
 K+ (mEq/kg βάρους σώματος) 4-6
 PO4 (mmol/kg βάρους σώματος) 3-7
 Mg++ (mEq/kg βάρους σώματος) 1-2
 Ca++ (mEq/kg βάρους σώματος) 1-2
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Σχήµα 1. Παθογένεια υπερωσµωτικής υπεργλυκαιµίας
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Κριτήρια διάγνωσης
Η διαβητική υπερωσμωτική υπεργλυκαιμία και η διαβητική κετοξέωση αποτελούν 
ακραίες εκδηλώσεις της διαταραχής του μεταβολισμού των υδατανθράκων σε 
διαβητικούς ασθενείς με κύριο αίτιο την απόλυτη η μερική έλλειψη ινσουλίνης σε 
συνδυασμό με την αύξηση των αντιρροπιστικών ορμονών του stress (γλυκαγόνη, 
κατεχολαμίνες, κορτιζόλη και αυξητική ορμόνη). Παρόλο ότι ένα σημαντικό ποσο-
στό ασθενών (περίπου το ένα τρίτο) παρουσιάζει παρόμοια συμπτωματολογία και 
χαρακτηριστικά και των δυο διαταραχών, στους υπόλοιπους εμφανίζονται σε αμι-
γή μορφή με βάση τη βαρύτητα της αφυδάτωσης, της έλλειψης ινσουλίνης και της 
βαρύτητας της κέτωσης. Με βάση τα κριτήρια αυτά, ως διαβητική υπερωσμωτική 
υπεργλυκαιμία ορίζεται η κατάσταση, όπου συνυπάρχουν:

Κλινική εικόνα
Η έναρξη των συμπτωμάτων μπορεί να είναι ύπουλη και να διαρκέσει για μέρες ή και 
για εβδομάδες και έτσι πριν την πλήρη εγκατάσταση της κλινικής εικόνας υπάρχει 
ένα στάδιο με αδυναμία, πολυουρία και πολυδιψία. Είναι συνηθισμένο να υπάρχει 
ιστορικό ελαττωμένης πρόσληψης υγρών, είτε λόγω της απρόσφορης απουσίας δί-
ψας, είτε λόγω της συνυπάρχουσας γαστρεντερικής διαταραχής (επιγαστραλγία με 
ναυτία και εμέτους από τη ελαττωμένη αιμάτωση του μεσεντερίου), είτε λόγω της 
αδυναμίας πρόσβασης στο νερό, όπως συμβαίνει σε πολύ ηλικιωμένους ή κατακε-
κλιμένους ασθενείς. Σε μερικές περιπτώσεις υπάρχει ιστορικό πρόσληψης μεγάλης 
ποσότητας υδατανθρακούχων υγρών, όπως αναψυκτικών ή χυμού πορτοκαλιού. 
Αυτοί οι ασθενείς είναι συνήθως λιγότερο υπερωσμωτικοί απ’αυτούς που έχουν 
στερηθεί την πρόσληψη υγρών. Η απουσία τοξικών φαινομένων και κετοξέωσης 
μπορεί να καθυστερήσει την αναγνώριση της κατάστασης και έτσι καθυστερεί και 
η έναρξη της θεραπείας, μέχρις ότου η αφυδάτωση γίνει πολύ βαριά και έκδηλη. 
Αυτή η καθυστέρηση στη διάγνωση κάνει συχνά την υπερωσμωτική υπεργλυκαι-
μία πολύ πιο σοβαρή κατάσταση από τη διαβητική κετοξέωση. 
 Η κλινική εξέταση αποκαλύπτει την ύπαρξη εκσεσημασμένης αφυδάτωσης 
(ορθοστατική υπόταση και αύξηση των σφύξεων, ταχυκαρδία σε ύπτια θέση, κα-
τάργηση σπαργής δέρματος, ψυχρά άκρα, ξηρότητα βλεννογόνων και δέρματος 
από την ελαττωμένη αιμάτωση λογω της μειωμένης περιφερικής κυκλοφορίας). Ο 
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ασθενής μπορεί να είναι σε σύγχυση, σε λήθαργο ή σε κώμα. Δεν υπάρχει αναπνοή 
Kussmaul παρά μόνο εκτός εάν η υπερωσμωτική κατάσταση έχει οδηγήσει στην 
εμφάνιση μεταβολικής οξέωσης (π. χ. σήψη ή έμφραγμα μυοκαρδίου με shock). Η 
υπερωσμωτικότητα και η βαριά αφυδάτωση με αιμοσυμπύκνωση μπορεί να προ-
καλέσουν διάφορες νευρολογικές εκδηλώσεις, όπως ημιανοψία, διαταραχή συνεί-
δησης, επιληπτοειδείς σπασμούς, παραλύσεις, παραλήρημα, αφασία και χορεία-
ημιχορεία.

Εργαστηριακός έλεγχος
Η εργαστηριακή διερεύνηση των ασθενών αποκαλύπτει πολύ υψηλές τιμές γλυ-
κόζης που κυμαίνονται από 600 έως και 2400 mg/dl. Η ωσμωτική πίεση βρίσκεται 
πάνω από 320mOsm/kg και στις βαριές περιπτώσεις και πάνω από 350mOsm/
kg. Το νάτριο του ορού μπορεί να είναι χαμηλό, φυσιολογικό ή αυξημένο. Υπάρχει 
όμως γενικό έλλειμμα νατρίου από τις απώλειες που δημιουργεί η ωσμωτική δι-
ούρηση. Η μεγάλη υπεργλυκαιμία έχει την τάση να δημιουργεί υπονατριαιμία από 
την αραίωση που δημιουργείται με τη μετακίνηση ύδατος από τον ενδοκυττάριο 
χώρο στον εξωκυττάριο. Κάθε αύξηση της γλυκόζης κατά 100 mg/dl (πάνω από τα 
100mg/dl) ελαττώνει το νάτριο στον ορό κατά 1,6 mEq/l. Ετσι σε ήπιες περιπτώ-
σεις με μικρή αφυδάτωση το νάτριο μπορεί να μειωθεί περίπου στα 120-125mEq/l. 
Καθώς όμως η αφυδάτωση γίνεται πιο βαριά, η υπερνατριαιμία είναι ο κανόνας. Το 
κάλιο του ορού είναι συνήθως φυσιολογικό ή χαμηλό, εκτός αν υπάρχει ολιγουρία 
και γαλακτική οξέωση λόγω καταπληξίας. Ο φωσφόρος παρακολουθεί συνήθως 
τις μεταβολές του καλίου. Η ουρία είναι συνήθως λίγο αυξημένη από την αφυδά-
τωση. Ο αιματοκρίτης μπορεί να είναι αυξημένος από την αιμοσυμπύκνωση. Κατά 
κανόνα δεν υπάρχει μεγάλος βαθμός οξέωσης παρά μόνο σε παραμελημένους 
ασθενείς που βρίσκονται σε κατάσταση shock και έχει δημιουργηθεί γαλακτική 
οξέωση. Το αρτηριακό PH είναι πάνω από 7,3 και τα διττανθρακικά στον ορό πάνω 
από 18 mEq/l. 

Θεραπεία
Η θεραπεία της υπερωσμωτικής υπεργλυκαιμίας περιλαμβάνει την αποκατάσταση 
του όγκου του αίματος, τη διόρθωση της υπεργλυκαιμίας, την αποκατάσταση της 
ωσμωτικότητας του πλάσματος, τη διόρθωση της οξεοβασικής ισορροπίας και την 
αποκατάσταση των ηλεκτρολυτών. Απαιτείται παράλληλα στενή παρακολούθηση 
του ασθενούς και αναζήτηση και θεραπεία πιθανών παθολογικών καταστάσεων 
που προκάλεσαν την υπερώσμωση. Οι λοιμώξεις (συχνότερα η πνευμονία και οι 
λοιμώξεις των ουροφόρων οδών) αποτελούν συχνούς παθογενετικούς μηχανι-
σμούς. Για το λόγο αυτό πρέπει να λαμβάνονται καλλιέργειες αν υπάρχουν ύποπτα 
κλινικά σημεία, ακόμα και επί απουσίας πυρετού (σχήμα 2). 
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 Αρχική εκτίμηση: Η υπερωσμωτική υπεργλυκαιμία είναι μια επείγουσα κατάστα-
ση που απαιτεί άμεση αναγνώριση και χειρισμό. Το ιστορικό και η προσεκτική 
φυσική εξέταση πρέπει να εστιαστούν στα ακόλουθα: βατότητα αναπνευστικών 
οδών, επαρκής αερισμός, ικανοποιητική καρδιακή λειτουργία (αirway, breathing, 
and circulation, ABC status), επίπεδο συνείδησης, ύπαρξη εκλυτικών παραγόντων 
(π. χ. εστία λοίμωξης, έμφραγμα μυοκαρδίου), όγκος αίματος. Ο αρχικός εργαστη-
ριακός έλεγχος πρέπει να περιλαμβάνει μέτρηση γλυκόζης, ηλεκτρολυτών, ουρίας, 
κρεατινίνης, ηπατικών και καρδιακών ενζύμων, γενικής αίματος, γενικής ούρων, 
κετόνης στα ούρα ή στον ορό, αέρια αίματος, ωσμωτικότητα πλάσματος και ηλε-
κτροκαρδιογράφημα. Επιπλέον εξετάσεις, όπως καλλιέργειες ούρων, πτυέλων και 
αίματος, λιπάση και αμυλάση ορού, έλεγχος πηκτικού μηχανισμού και ακτινογρα-
φία θώρακος πρέπει να γίνονται ανάλογα με την περίπτωση. 

 Παρακολούθηση: Τα επίπεδα γλυκόζης αίματος πρέπει αρχικά να μετρούνται 
κάθε ώρα μέχρι να σταθεροποιηθούν, ενώ οι ηλεκτρολύτες, η ουρία, η κρεατινίνη 
και η ωσμωτικότητα πρέπει να μετρούνται κάθε δύο ως τέσσερις ώρες ανάλογα με 
τη βαρύτητα της νόσου και την κλινική ανταπόκριση. 

 Αποκατάσταση υγρών: Η αρχική αποκατάσταση υγρών στοχεύει στην αύξηση 
του ενδαγγειακού όγκου και στην αποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας. Τα 
αποτελέσματα της επαρκούς ενυδάτωσης και της επακόλουθης διόρθωσης της 
υπερωσμωτικότητας είναι σημαντικότερα για την αντιμετώπιση της υπεργλυκαιμί-
ας σε σχέση με αυτά της χορήγησης ινσουλίνης. Οι απώλειες του ύδατος είναι της 
τάξης του 10-15% του σωματικού βάρους ή του 24% του ολικού ύδατος, δηλαδή 
8-12 λίτρα περίπου, λόγω της ωσμωτικής διούρησης. Επιπρόσθετα της απώλειας 
ύδατος η γλυκοζουρία προκαλεί επίσης την απώλεια περίπου 70mΕq νατρίου και 
καλίου για κάθε λίτρο απωλεσθέντος υγρού. Στόχος της θεραπείας αποκατάστα-
σης των υγρών είναι να αναπληρώσει τον εξωκυττάριο όγκο χωρίς να προκαλέσει 
εγκεφαλικό οίδημα λόγω ταχείας μείωσης της ωσμωτικότητας του πλάσματος. Επί 
απουσίας μείζονος καρδιακού προβλήματος η αποκατάσταση των υγρών αρχί-
ζει συνήθως με τη χορήγηση ισότονου διαλύματος (0.9% φυσιολογικός ορός). Το 
διάλυμα αυτό αποκαθιστά το έλλειμμα ύδατος, διορθώνει τον εξωκυττάριο όγκο, 
ελαττώνει την ωσμωτικότητα του πλάσματος (διότι εξακολουθεί να είναι υποω-
σμωτικό σε σχέση με το πλάσμα του ασθενούς) και μειώνει τα επίπεδα γλυκόζης 
πλάσματος, τόσο λόγω αραίωσης όσο και λόγω αύξησης των απωλειών από τα 
ούρα με τη βελτίωση της νεφρικής διήθησης. Ο ιδανικός ρυθμός χορήγησης του 
ισότονου διαλύματος εξαρτάται από την κλινική κατάσταση του ασθενούς. Για πα-
ράδειγμα, η έγχυση πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν γρηγορότερα σε ασθενείς 
που βρίσκονται σε κατάσταση shock. Γενικά, επί απουσίας καρδιακής ανεπάρκειας, 
το διάλυμα χορηγείται με ρυθμό 15 με 20 ml/kg βάρους σώματος ανά ώρα τις 
πρώτες ώρες. Η επιλογή του είδους του διαλύματος για τη συνέχιση της θεραπεί-
ας εξαρτάται από το επίπεδο της ενυδάτωσης, των ηλεκτρολυτών του ορού και 
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της ποσότητας των αποβαλλόμενων ούρων. Το ισότονο διάλυμα αντικαθίσταται 
με υπότονο (φυσιολογικός ορός 0.45%) όταν αποκατασταθούν η αρτηριακή πίεση 
και η διούρηση και τα επίπεδα νατρίου είναι φυσιολογικά ή αυξημένα. Ο ρυθμός 
χορήγησης του θα είναι 4 με 14ml/kg βάρους σώματος ανά ώρα. Σε περίπτωση 
που τα επίπεδα νατρίου παραμένουν χαμηλά εξακολουθεί η χορήγηση ισότονου 
διαλύματος με ανάλογο ρυθμό. Η ταυτόχρονη αναπλήρωση καλίου αποτελεί ακό-
μη μία ένδειξη για τη χορήγηση υπότονου διαλύματος. Η αποτελεσματικότητα της 
αναπλήρωσης των υγρών κρίνεται με συχνό αιμοδυναμικό και εργαστηριακό έλεγ-
χο. Οι υπολογισμένες απώλειες πρέπει να αποκατασταθούν τις πρώτες 24 ώρες. 
Είναι σημαντικό η μεταβολή της ωσμωτικής πίεσης να μην υπερβαίνει τα 3mmol/
kg/ώρα. Σε ασθενείς με καρδιακή και νεφρική ανεπάρκεια απαιτείται συχνότερος 
έλεγχος για την αποφυγή υπερφόρτωσης. Η αποτελεσματική υποκατάσταση του 
όγκου θα αυξήσει το ρυθμό σπειραματικής διήθησης με αποτέλεσμα τη μείωση 
της ουρίας και της κρεατινίνης. 

 Αναπλήρωση καλίου: Σχεδόν όλοι οι ασθενείς με υπερωσμωτική υπεργλυκαιμία 
παρουσιάζουν έλλειμμα καλίου λόγω νεφρικών και σε κάποιες περιπτώσεις γα-
στρεντερικών απωλειών. Η αύξηση της νεφρικής απώλειας καλίου σχετίζεται με 
την ωσμωτική διούρηση και τον προκαλούμενο από την υποογκαιμία υπεραλδο-
στερονισμό. Πάντως, παρά το έλλειμμα του ολικού σωματικού καλίου, τα επίπε-
δα αυτού στον ορό είναι αρχικά φυσιολογικά ή αυξημένα λόγω της ανεπάρκειας 
ινσουλίνης και της υπερωσμωτικότητας που προκαλούν μετακίνηση του καλίου 
έξω από τα κύτταρα. Η κατάσταση όμως αυτή αλλάζει ταχέως με τη χορήγηση 
ινσουλίνης οδηγώντας συχνά σε δραματική πτώση των επιπέδων καλίου. Για το 
λόγο αυτό είναι απαραίτητη η συχνή παρακολούθηση των επιπέδων του. Για να 
αποφευχθεί η υποκαλιαιμία προστίθεται χλωριούχο κάλιο σε δόση 20-30mEq/l χο-
ρηγούμενου διαλύματος όταν η συγκέντρωση καλίου πέσει κάτω των 5.3 mΕq/l 
και με την προϋπόθεση ότι υπάρχει επαρκής αποβολή ούρων (>50ml/h). Στόχος 
είναι το κάλιο του ορού να διατηρείται μεταξύ 4.0 και 5.0mEq/l. Σε ασθενείς στους 
οποίους η αρχική τιμή καλίου είναι μικρότερη των 3.3mEq/l η αναπλήρωση καλίου 
πρέπει να είναι πιο επιθετική (40-60mEq/l χορηγούμενου διαλύματος) Προσοχή: 
Το κάλιο είναι τόσο ωσμωτικό δρων όσο το νάτριο. Αν 40mΕq καλίου προστεθούν 
σε ένα λίτρο ισότονου διαλύματος το μετατρέπουν σε υπέρτονο, η χορήγηση του 
οποίου δεν επιτρέπει τη διόρθωση της υπερώσμωσης. 

 Χορήγηση ινσουλίνης: Η χορήγηση ινσουλίνης ελαττώνει τα επίπεδα γλυκόζης 
του ορού κυρίως μειώνοντας την ηπατική παραγωγή γλυκόζης και λιγότερο αυξά-
νοντας την περιφερική χρησιμοποίησή της. Η μόνη ένδειξη για καθυστέρηση της 
έναρξης ινσουλινοθεραπείας είναι η ύπαρξη επιπέδων καλίου κάτω των 3.3 mΕq/l, 
διότι η ινσουλίνη θα επιδεινώσει την υποκαλιαμία οδηγώντας το κάλιο μέσα στα 
κύτταρα με πιθανές παρενέργειες αρρυθμίες, καρδιακή ανακοπή και αναπνευστική 
ανεπάρκεια. Η συνεχής ενδοφλέβια χορήγηση ινσουλίνης ταχείας δράσης είναι η 
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θεραπεία εκλογής. Η θεραπεία ξεκινά με ενδοφλέβια bolus χορήγηση σε δόση 0.1 
U/kg βάρους σώματος και ακολουθεί συνεχής έγχυση ινσουλίνης με ρυθμό 0.1 U/
kg ανά ώρα. Αυτή η χορήγηση χαμηλών δόσεων ινσουλίνης ελαττώνει τα επίπεδα 
γλυκόζης κατά 50 έως 70 mg/dl (2.8 έως 3.9 mmol/l) ανά ώρα ή και περισσότερο. Η 
χορήγηση υψηλότερων δόσεων δεν έχει μεγαλύτερο υπογλυκαιμικό αποτέλεσμα, 
πιθανόν λόγω κορεσμού των υποδοχέων ινσουλίνης. Αν τα επίπεδα γλυκόζης δεν 
πέσουν κατά 50 έως 70 mg/dl (2.8 έως 3.9 mmol/l) από την αρχική τιμή κατά τη 
διάρκεια της πρώτης ώρας πρέπει να ελεγχθεί το επίπεδο ενυδάτωσης, η bolus 
έγχυση ινσουλίνης πρέπει να επαναληφθεί και ο ρυθμός έγχυσης πρέπει να διπλα-
σιάζεται κάθε ώρα μέχρι να επιτευχθεί σταθερή μείωση των επιπέδων γλυκόζης. 
Αν τα επίπεδα γλυκόζης δεν μειώνονται με τη θεραπεία πρέπει να ελεγχθεί η ενδο-
φλέβια οδός χορήγησης για ύπαρξη τυχόν κωλύματος που εμποδίζει τη χορήγηση. 
Πάντως και η χορήγηση υγρών από μόνης της μειώνει τα επίπεδα γλυκόζης κατά 
35 έως 70 mg/dl (1.9 έως 3.9 mmol/l) ανά ώρα λόγω της αιμοαρραίωσης και της 
βελτίωσης της νεφρικής διήθησης. Στόχος είναι η σταδιακή πτώση της γλυκόζης 
(όχι πάνω από 180mg/ώρα) προς αποφυγή εγκεφαλικού οιδήματος ή κυκλοφο-
ρικού collapsus. Όταν τα επίπεδα γλυκόζης φτάσουν τα 250 με 300 mg/dl (13.9 
έως 16.7 mmol/l) η ενδοφλέβια χορήγηση φυσιολογικού ορού αντακαθίσταται με 
παράλληλη χορήγηση σακχαρούχου διαλύματος, και είναι πιθανό να χρειαστεί μεί-
ωση του ρυθμού έγχυσης ινσουλίνης σε 0.05 ως 0.1 U/kg ανά ώρα. Η μείωση των 
επιπέδων γλυκόζης κάτω των 250 ως 300 mg/dl (13.9 έως 16.7 mmol/l) μπορεί να 
προκαλέσει την ανάπτυξη εγκεφαλικού οιδήματος. 

 Αποκατάσταση της υπερωσμωτικής υπεργλυκαιμίας: Θεωρούμε ότι η υπεργλυκαι-
μική κρίση διορθώθηκε όταν οι ασθενείς έχουν ικανοποιητικό επίπεδο συνείδησης, 
η ωσμωτικότητα του πλάσματος είναι κάτω των 315mΟsmol/kg και είναι ικανοί να 
σιτιστούν από το στόμα. Οι κατευθυντήριες γραμμές της Αμερικανικής Διαβητολο-
γικής Εταιρείας συστήνουν να γίνεται σταδιακή διακοπή της ενδοφλέβιας έγχυσης 
ινσουλίνης και σχήμα πολλαπλών δόσεων ινσουλίνης να αρχίζει στους ασθενείς 
στους οποίους η γλυκόζη ορού είναι κάτω των 250 με 300 mg/dl (13.9 έως 16.7 
mmol/l). Επίσης η ενδοφλέβια χορήγηση ινσουλίνης πρέπει να συνεχίζεται για μία 
με δύο ώρες μετά την έναρξη της υποδόριας χορήγησης, δηλαδή να υπάρχει χρο-
νικό διάστημα κοινής χορήγησης, διότι η απότομη διακοπή της ενδοφλέβιας έγχυ-
σης μπορεί να προκαλέσει απότομη πτώση των επιπέδων ινσουλίνης, με συνέπεια 
την επανεμφάνιση της υπεργλυκαιμίας. Αν ο ασθενής δεν μπορεί να σιτιστεί από 
το στόμα είναι προτιμότερο να συνεχιστεί η ενδοφλέβια έγχυση ινσουλίνης. Ασθε-
νείς με γνωστό σακχαρώδη διαβήτη θα πρέπει να λάβουν ινσουλίνη στις δόσεις 
που λάμβαναν πριν το επεισόδιο της υπερώσμωσης, ενώ σε πρωτοδιαγνωσθέντες 
ασθενείς θα πρέπει να χορηγηθεί σχήμα ινσουλινοθεραπείας αρχικής δόσης 0.5 
έως 0.8U/kg βάρους σώματος ανά μέρα, το οποίο να περιλαμβάνει και βασική ιν-
σουλίνη, με παράλληλο συχνό έλεγχο των επιπέδων γλυκόζης. 
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 Νάτριο: Η υπεργλυκαιμία μπορεί να επηρεάσει τα επίπεδα νατρίου με διττό τρό-
πο, τόσο αυξάνοντας όσο και μειώνοντάς τα. Αυξάνοντας την ωσμωτικότητα του 
ορού προκαλεί έξοδο ύδατος από τα κύτταρα και με τον τρόπο αυτό ελαττώνει τη 
συγκέντρωση νατρίου μέσω διάλυσης. Από τη άλλη πλευρά η ωσμωτική διούρηση 
προκαλεί απώλεια ύδατος με αποτέλεσμα την αύξηση της συγκέντρωσης νατρίου 
στον ορό και της ωσμωτικότητας του πλάσματος, εκτός αν υπάρχει ανάλογη αύξη-
ση της πρόσληψης νερού. Έτσι η αρχική συγκέντρωση του νατρίου εξαρτάται από 
την ισορροπία μεταξύ των δύο αυτών μηχανισμών. 
 Στη συνέχεια, διορθώνοντας την υπεργλυκαιμία με τη χορήγηση ινσουλίνης, 
μειώνεται η ωσμωτικότητα του πλάσματος με αποτέλεσμα τη μετακίνηση ύδατος 
από τον εξωκυττάριο χώρο εντός των κυττάρων και άρα την αύξηση της συγκέ-
ντρωσης του νατρίου στον ορό. Έτσι, ένας ασθενής με αρχικά φυσιολογικές τιμές 
νατρίου θα γίνει προφανώς υπερνατριαιμικός μετά την ινσουλινοθεραπεία και τη 
χορήγηση ισότονων διαλυμάτων. 

 Έλλειμμα φωσφόρου: Η ύπαρξη ελλείμματος στο ολικό σωματικό φώσφορο είναι 
συνήθης σε μη ρυθμισμένους διαβητικούς ασθενείς, παρόλο που η συγκέντρωση 
του φωσφόρου στον ορό μπορεί αρχικά να είναι φυσιολογική ή αυξημένη εξαι-
τίας της μετακίνησης του έξω από τα κύτταρα. Όπως όμως συμβαίνει και με το 
νάτριο, το έλλειμμα φωσφόρου γρήγορα αποκαλύπτεται κατά τη διάρκεια της 
ινσουλινοθεραπείας και συχνά εμφανίζεται υποφωσφαταιμία που είναι συνήθως 
ασυμπτωματική. Με βάση μελέτες παρατήρησης, η χρησιμοποίηση φωσφόρου 
κατά τη διάρκεια της υπερωσμωτικής υπεργλυκαιμίας δεν συστήνεται, διότι δεν 
έχει δείξει να μειώνει τη θνησιμότητα ή να ευνοεί τη ρύθμιση άλλων ηλεκτρολυτών 
Όμως προς αποφυγή επιπλοκών οφειλόμενων στην υποφωσφαταιμία, η προσε-
κτική αναπλήρωση φωσφόρου συστήνεται σε ασθενείς που παρουσιάζουν καρ-
διακή δυσλειτουργία, αιμολυτική αναιμία ή αναπνευστική ανεπάρκεια και στους 
οποίους η συγκέντρωση φωσφόρου είναι κάτω των 1.0 mg/dl (0.32 mmol/l). Όταν 
απαιτείται, 20 έως 30meq/l φωσφόρου μπορούν να προστεθούν στα διαλύματα 
αναπλήρωσης όγκου ή να χορηγηθούν παρεντερικά με τη μορφή του φωσφο-
ρικού καλίου εφόσον συνυπάρχει και υποκαλιαιμία. Παράλληλα με τη χορήγηση 
φωσφόρου πρέπει να χορηγηθεί μαγνήσιο και ασβέστιο για την αποφυγή τετανίας. 
Μεγάλο έλλειμμα φωσφόρου μπορεί να παρατηρηθεί σε ασθενείς αλκοολικούς 
και υποσιτιζόμενους. 
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Σχήµα 2: Αλγόριθµος θεραπείας υπερωσµωτικής υπεργλυκαιµίας



-362-

Ε Ν ΤΑΤ Ι Κ Η  Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η  Σ Τ Η Ν  Ε Ν Δ Ο Κ Ρ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α :  12 Ο Σ  Κ Υ Κ Λ Ο Σ  -  Σ Α Κ Χ Α Ρ Ω Δ Η Σ  Δ Ι Α Β Η Τ Η Σ

Επιπλοκές
Οι πιο κοινές επιπλοκές της υπερωσμωτικής υπεργλυκαιμίας είναι η υπογλυκαιμία 
και η υποκαλιαιμία, οι οποίες μειώνονται σημαντικά με τη χορήγηση χαμηλών δό-
σεων ινσουλίνης και τη συχνή παρακολούθηση του ασθενή. Υπεργλυκαιμία μπορεί 
να εμφανιστεί επίσης δευτεροπαθώς ως αποτέλεσμα της πρόωρης διακοπής της εν-
δοφλέβιας χορήγησης ινσουλίνης χωρίς πρώτα την έναρξη υποδόριας χορήγησης 
αυτής. 
 Οι αγγειακές θρομβώσεις είναι αποτέλεσμα της αφυδάτωσης, του μειωμένου αγ-
γειακού όγκου, της χαμηλής καρδιακής παροχής, της αυξημένης ωσμωτικότητας, 
των διαταραχών της αιμόστασης και των συχνά προϋπάρχουσων αθηροσκληρυ-
ντικών βλαβών. Η επιπλοκή αυτή είναι τόσο συχνότερη όσο υψηλότερη είναι η 
ωσμωτικότητα του πλάσματος. Μερικοί συγγραφείς προτείνουν τη χορήγηση προ-
φυλακτικής αντιπηκτικής αγωγής (ηπαρίνης), η οποία όμως ενέχει τον κίνδυνο της 
αιμορραγίας του πεπτικού. 
 Το εγκεφαλικό οίδημα μπορεί να εμφανιστεί τις πρώτες 12 έως 24 ώρες μετά 
την έναρξη της θεραπείας. Είναι σπάνιο και έχει θνητότητα 50-70%. Η κεφαλαλγία 
αποτελεί την αρχική κλινική εκδήλωση ακολουθούμενη από λήθαργο. Η νευρο-
λογική επιδείνωση μπορεί να είναι ταχεία με σπασμούς, ακράτεια, διαταραχές κό-
ρης οφθαλμού, βραδυκαρδία και αναπνευστική ανακοπή. Τα συμπτώματα αυτά 
εμφανίζονται αν συμβεί εγκολεασμός του στελέχους και η εμφάνιση είναι τόσο 
ταχεία ώστε δεν παρατηρείται οίδημα οπτικής θηλής. Οι κατευθυντήριες οδηγίες 
της Αμερικανικής Διαβητολογικής Εταιρείας του 2006 συστήνουν τα ακόλουθα για 
την αποφυγή του εγκεφαλικού οιδήματος σε ασθενείς υψηλού κινδύνου:
 1)  Σταδιακή αποκατάσταση νατρίου και νερού σε υπερωσμωτικούς ασθενείς με 

μέγιστο ρυθμό μείωσης της ωσμωτικότητας του πλάσματος τα 3mΟsmol/kg 
ανά ώρα. 

 2)  Προσθήκη σακχαρούχου διαλύματος στο διάλυμα φυσιολογικού ορού όταν 
τα επίπεδα γλυκόζης φτάσουν τα 250 έως 300 mg/dl (13.9 έως 16.7 mmol/l). 

 3)  Η γλυκόζη του αίματος πρέπει να παραμένει μεταξύ 250 και 300 mg/dl (13.9 
και 16.7 mmol/l) μέχρι η υπερωσμωτικότητα και το επίπεδο συνείδησης του 
αρρώστου βελτιωθούν και ο ασθενής είναι κλινικά σταθερός. 

 Η οξεία νεφρική ανεπάρκεια εμφανίζεται ως αποτέλεσμα της αφυδάτωσης και 
της υποογκαιμίας και συχνότερα αναπτύσσεται σε έδαφος προϋπάρχουσας νεφρι-
κής βλάβης. Υπόταση, shock και ολιγουρία μπορεί να εμφανιστούν στην αρχή της 
θεραπείας λόγω απότομης πτώσης των επιπέδων γλυκόζης και κατά συνέπεια της 
ωσμωτικότητας το οποίο θα οδηγήσει σε μετακίνηση υγρών από τον εξωκυττάριο 
χώρο εντός των κυττάρων και σε μείωση της διούρησης. Η κατάλληλη ενυδάτωση 
και η χορήγηση διουρητικών της αγκύλης μπορούν να διορθώσουν τη διαταραχή. 
 Η υποφωσφαταιμία μπορεί να προκαλέσει ραβδομυόλυση και καρδιακή και 
αναπνευστική ανεπάρκεια, ενώ η υπερογκαιμία και η υπερνατριαιμία μπορούν σε 
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ηλικιωμένους ασθενείς να αποβούν μοιραίες καθώς η πρώτη μπορεί να οδηγήσει 
σε ARDS (Adults Respiratory Distress Syndrome). H αντιμετώπιση περιλαμβάνει χο-
ρήγηση διουρητικών και υπότονων διαλυμάτων. Σπάνια απαιτείται αιμοκάθαρση 
ή περιτοναϊκή κάθαρση. Επίσης, η ταχεία διόρθωση της υπερνατριαιμίας μπορεί να 
προκαλέσει διάχυτη μυελινόλυση και θάνατο. 
 Η οξεία αιμόλυση είναι σπάνια επιπλοκή και αποδίδεται επίσης στην υποφωσφα-
ταιμία αλλά και στην ταχεία πτώση της ωσμωτικής πίεσης. 

Πρόγνωση
Η υπερωσμωτική υπεργλυκαιμία έχει μεγάλη θνητότητα που φθάνει το 30-40% των 
περιπτώσεων σε παλιές βιβλιογραφικές αναφορές. Αντίθετα όμως τα τελευταία 20 
χρόνια το ποσοστό θνητότητας που αναφέρεται είναι της τάξης του 10-17%. Το 
υψηλό ποσοστό αποδίδεται στις παθολογικές καταστάσεις που συνυπάρχουν, στη 
μεγάλη ηλικία των ασθενών, στη σηπτική κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε 
καταπληξία, στην καθυστέρηση της διάγνωσης και στη λανθασμένη αρχική θερα-
πεία. Η θνητότητα διακρίνεται σε πρώιμη και όψιμη. Οι αιτίες της πρώιμης θνητό-
τητας(τις πρώτες 72 ώρες) είναι η κυκλοφοριακή καταπληξία, η σηπτική καταπλη-
ξία και η βαριά υποκείμενη πάθηση ενώ για την όψιμη θνητότητα ευθύνονται τα 
θρομβοεμβολικά επεισόδια και οι επιπλοκές από τη θεραπεία. 
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Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

1.  Η υπεργλυκαιμία είναι βαρύτερη στην υπερωσμωτική υπεργλυκαιμία από ότι 
στη διαβωτική κετεξέωση επειδή

 α) Υπάρχει σταδιακή εγκατάσταση της μεταβολικής διαταραχής
 β) Υπάρχει πλήρης έλλειψη ινσουλίνης
 γ) Υπάρχει ινσουλινοαντίσταση
 δ) Υπάρχει συχνά προδιαθεσικός παράγοντας

2.  Η απώλεια ύδατος και ηλεκτρολυτών στην υπερωσμωτική υπεργλυκαιμία οφεί-
λεται στην

 α) Συνύπαρξη άλλων νοσημάτων
 β) Απουσία σημαντικής κέτωσης
 γ) Αυξημένη ωσμωτική διούρηση
 δ) Αντιρροπιστική αύξηση των ορμονών του stress

3. Τα κριτήρια ορισμού της υπερωσμωτικής υπεργλυκαιμίας είναι
 α)  Τα πολύ αυξημένα επίπεδα γλυκόζης
 β) Τα χαμηλά επίπεδα κετόνης ούρων και ορού
 γ) Η αυξημένη ωσμωτικότητα πλάσματος
 δ) Όλα τα ανωτέρω

4. Ο αρχικός στόχος της θεραπείας της υπερωσμωτικής υπεργλυκαιμίας είναι
 α) Η ταχεία μείωση των επιπέδων γλυκόζης
 β) Η αύξηση του ενδαγγειακού όγκου
 γ) Η διόρθωση του ελλείμματος φωσφόρου
 δ) Η αντιμετώπιση προϋπάρχουσας λοίμωξης

5. Η χορήγηση ινσουλίνης στην υπερωσμωτική υπεργλυκαιμία προκαλεί
 α) Ελάττωση του Na στον ορό
 β) Ελάττωση του Κ στον ορό
 γ) Αύξηση του Ρ στον ορό
 δ) Όλα τα ανωτέρω

Σωστές απαντήσεις κατά σειρά
α, γ, δ, β, β


