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 Η διαβητική κετοξέωση είναι μια σοβαρή μεταβολική διαταραχή  
και συνήθως το αποτέλεσμα σχετικής ή απόλυτης 
ινσουλινοπενίας.

Διαβητική Κετοξέωση
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Υπεργλυκαιμία

Υπεργλυκαιμία (Σάκχαρο 
αίματος>200mg/dl)

Οξέωση

PH φλεβικού αίματος<7.3 ή 
HCO3<15mEq/L

Κέτωση

Κετοναιμία-κετονουρία

Διαβητική Κετοξέωση
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Μεταβολικές διαταραχές στη διαβητική κετοξέωση

 Έλλειψη ινσουλίνης

 Αύξηση των ορμονών του stress (γλυκαγόνη, κορτιζόλη, αυξητική 
ορμόνη, κατεχολαμίνες)

 Υπεργλυκαιμία (γλυκοζουρία, οσμωτική διούρηση και αφυδάτωση 
με συνοδό απώλεια ηλεκτρολυτών)
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Μεταβολικές διαταραχές στη διαβητική κετοξέωση

Κετογένεση:

Η έλλειψη ινσουλίνης εμποδίζει την 
αποθήκευση των τριγλυκεριδίων στα 
λιποκύτταρα. 

 Σε συνδυασμό με την αύξηση των 
ορμονών με καταβολική δράση οδηγεί 
στη διάσπαση των τριγλυκεριδίων και 
την απελευθέρωση των ελεύθερων 
λιπαρών οξέων στην κυκλοφορία. 

 Τα λιπαρά οξέα λόγο αναστολής της 
λιπογένεσης οξειδώνονται προς 
κετονικά σώματα. 

Τα κετονικά σώματα (ακετοξικό, β-
υδροξυβουτυρικό και ακετόνη) 
προκαλούν την μεταβολική οξέωση.

ISPAD Clinical Practice Consensus 
Guidelines 2014
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SEARCH for Diabetes in Youth 
Study

Στις ΗΠΑ 6% των εφήβων έχει 
διαβήτη τύπου 2 και 5 έως 25% 
αυτών διαγνώστηκαν με διαβητική 

κετοξέωση.

H διαβητική κετοξέωση
εμφανίζεται περίπου στο ένα 

τρίτο των παιδιών με 
νεοδιαγνωσθέντα σακχαρώδη 

διαβήτη τύπου 1. 

Η διαβητική κετοξέωση είναι δυνατόν να εμφανιστεί και στον 
σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 στα παιδιά και στους εφήβους
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Διαβητική Κετοξέωση – Αίτια;;;; 

• Καθυστέρηση στη διάγνωση ΣΔΤ1(Συχνότερη σε παιδιά <5 
χρ)

• Λοίμωξη (εμπύρετες λοιμώξεις, γαστρεντερίτιδα)

• Φτωχό γλυκαιμικό έλεγχο (μειωμένη χορήγηση ινσουλίνης)

• Αντλία ινσουλίνης (σε περίπτωση βλάβης της αντλίας & όταν 
δε γίνονται τακτικές μετρήσεις)

• Stress (τραύμα – χειρουργείο)

• Λιγότερη σωματική δραστηριότητα από το συνηθισμένο
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Ιστορικό

• Πολυουρία-
Πολυδιψία

• Απώλεια ΒΣ

• Κοιλιακό άλγος-
Έμετοι

• Εξάντληση

Κλινική εικόνα

• Αφυδάτωση

• Αναπνοή Kussmaul

• Απόπνοια οξόνης

• Υπνηλία-Λήθαργος

• Shock

Εργαστηρια
κός 

έλεγχος για 
διαβητική 
κετοξέωση

Υπεργλυκαι
μία

Κετονουρία
Κετοναιμία
Οξέωση

Διάγνωση Διαβητικής Κετοξέωσης
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 Η αντιμετώπιση της ΔΚΟ στα παιδιά είναι διαφορετική από 
εκείνη των ενηλίκων και πρέπει να γίνεται σε ειδικευμένες 
μονάδες .

Αντιμετώπιση – Διαχείριση 
της ΔιαβητικήςΚετοξέωσης
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ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

 Αντιμετώπιση του Shock (ανάνηψη)

 Διόρθωση :  

- Αφυδάτωσης 

- Υπεργλυκαιμίας 

- Οξέωσης και κέτωσης.

 Αναπλήρωση ηλεκτρολυτών 

 Αναγνώριση και αντιμετώπιση επιπλοκών κατά τη διάρκεια 
της θεραπείας
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Αντιμετώπιση
Βήμα 1ο

5% : ξηρότητα βλεννογόνων 
,μειωμένη σπαργή δέρματος, 
υπέρπνοια.

10% : χρόνος τριχοειδικής 
επαναιμάτωσης > 3sec  ,ξηροί 
βλεννογόνοι ,εισέχοντες
οφθαλμοί,ασθενής σφυγμός ,κρύα 
ακρα.

>10%: Υπόταση, ολιγουρία (shock )

Εκτίμηση του βαθμού αφυδάτωσης

Αφυδάτωση 

 Ακριβές βάρος σώματος 
παιδιού.

 Επαναξιολογείται στην 
πορεία της θεραπείας. 

Ενυδάτωση

 Ταχεία ενυδάτωση με Ν/S 
0,9% 10-20 ml/kgΣΒ/ώρα 
σε 30-60 λεπτά
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 Διόρθωση της αφυδάτωσης

(ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ)

 Έπεται η διόρθωση της υπεργλυκαιμίας-οξέωσης

Υγρά!!!!!

 Είναι σημαντικό οι διασώστες να αρχίζουν τη θεραπεία 

πριν φτάσουν στο νοσοκομείο.
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Κλινική εκτίμηση   (υπάρχει συνυπάρχουσα νόσος;)

Ζωτικά σημεία (αναπνοές, σφύξεις, θερμοκρασία, 
Α.Π.) και βάρος σώματος

ΟΒΙ και υπόλοιπος εργαστηριακός έλεγχος

Αντιμετώπιση
Βήμα 2ο
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. Τοποθέτηση  2 
περιφερικών  φλεβών 

. Χορήγηση  Ο2

Τοποθέτηση 
Monitor

. Τοποθέτηση 
ρινογαστρικού
καθετήρα 

. Καθετήρας 
ουροδόχου  κύστεως 

Βήμα 3ο Βήμα 4ο

ανάγκες 24ώρου
έλλειμμα των 
υγρών λόγω 
αφυδάτωσης 
περίπου 5–10%

• Βάρος ≤ 10 kg: 100 
ml/kg/24ωρο 

• Βάρος 11-20 kg: 1.000 ml+ 50 
ml/kg/24ωρο

• Βάρος > 20 kg: 1.500 ml + 20 
ml/kg/24ωρο
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 Παιδί με ΔΚΟ που παρουσιάζει εικόνα shock:

[ pH < 7,3  ή  HCO3- < 15 mEq/L] 

- NaCl 0,9% σε γρήγορη έγχυση ανάλογα με την βαρύτητα ( 15
min- 1 h).

- Ανάνηψη + Levin + O2

- οδηγία να ετοιμαστεί διάλυμα  50 ml N/S + 50 IU Actrapid που 
θα χορηγηθεί στάγδην με αντλία. 

Παιδί με ΔΚΟ και σημαντική μείωση του ενδοαγγειακού όγκου 
αλλά χωρίς εικόνα shock:

- NaCl 0,9% 10 ml/kg/ώρα + + KCL 10% για 1-2 ώρες ανάλογα 
με την κατάσταση της περιφερικής κυκλοφορίας.

15



 Μετά την αποκατάσταση του  ενδοαγγειακού όγκου :

- NaCl 0,9% + + KCL 10% για 4-6 ώρες, και στη συνέχεια 
NaCl 0,45% 

 Διάλυμα γλυκόζης DW 5% + KCL 10%  όταν η γλυκόζη του 
αίματος μειωθεί στα επίπεδα 250-300 mg/dl.
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Βήμα 5ο

Έναρξη χορήγησης 
ινσουλίνης iv την 1η ώρα 

θεραπείας (μετά την 
ταχεία ενυδάτωση) με 
0,1 iu/Kg/ώρα ή 0.05 
iu/Kg/ώρα σε παιδιά <5 

ετών

Προσοχή !!! στο σύστημα 
έγχυσης να μην 
παρεμβάλλεται 

φυσιολογικός ορός (π.χ. 
3way) και καθυστερήσει 

η έγχυση

 Η ινσουλίνη χορηγείται 

για την αντιμετώπιση της 

οξέωσης και όχι της 

υπεργλυκαιμίας.

 Δεν πρέπει να 

διακόπτεται ποτέ εάν 

επιμένει η οξέωση.
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 Η δόση της insulin ρυθμίζεται σε τέτοιο ρυθμό, ώστε να 
μειώνεται το σάκχαρο του αίματος περίπου 100mg/dL ανά 
ώρα μέχρις ότου τα επίπεδα του σακχάρου φθάσουν στα 
200mg/dL.

 ΟΧΙ ταχεία IV χορήγηση (bolus) διότι έχει συσχετισθεί 
με το εγκεφαλικό οίδημα.

 Η συνεχής ενδοφλέβια έγχυση ινσουλίνης κατόπιν 
διακόπτεται και αρχίζει η υποδόρια χορήγηση.
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Σημείωση: 

Η γλυκόζη του πλάσματος μειώνεται πάντοτε πιο γρήγορα απ’ 

ότι οι κετόνες. 

Γι’ αυτό δεν διακόπτεται η χορήγηση ινσουλίνης,αν δεν 

εξαφανιστούν τα κετονικά σώματα .

Στόχος: διόρθωση της υπεργλυκαιμίας και στην καταστολή της 

λιπόλυσης και της κετογένεσης. 
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Βήμα 6ο

Επιλογή του είδους των χορηγούμενων υγρών

 Θέλουμε η πτώση του σακχάρου να είναι λιγότερο από 100 
mg/dl/ώρα (μετά την αρχική ενυδάτωση).

 Το σάκχαρο αίματος να μην πέσει κάτω από 250 mg/dl έως 
τη διόρθωση της οξέωσης.
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Εάν Dx < 300 mg/di: 

• Ορός Α: NaCl 0,9% +  ΚCl 10%

Εάν Dx >300 mg/dl: 

Εάν Dx < 250 mg/dl:

Ορός Γ: Dextrose 5% + ΝaCl 0,45% + ΚCl 10% 

• Ορός B: Dextrose 5% +  ΝaCl 0,9 % + ΚCl 10% 
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ΔΚΟ- Χορήγηση διττανθρακικών ;

 Δεν έχει αποδειχθεί όφελος. 

 Αντίθετα, μπορεί να προκαλέσει: 

 Παράδοξη οξέωση του ΚΝΣ 

 Υποκαλιαιμία

 Εγκεφαλικό οίδημα

 Συνιστάτε μόνο επί απειλητικής για την ζωή υπερκαλιαιμίας. 
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Η Νοσηλευτική παρέμβαση στη διαβητική κετοξέωση 
είναι καθοριστική και περιλαμβάνει:

 Βήμα 1: Τοποθέτηση δύο περιφερικών φλεβικών 
γραμμών.Παράλληλα σύνδεση ασθενούς με monitor για 
παρακολούθηση Ζωτικών σημείων.

 Βήμα 2: 

 Απο τον ένα φλεβοκαθετήρα , λήψη αίματος για μέτρηση 
σακχάρου αίματος και λοιπών εργαστηριακών εξετάσεων.

 Από τον άλλο φλεβοκαθετήρα άμμεση χορήγηση  NaCl 0,9% + 
KCL 10% (αφού βεβαιωθείτε ότι ο ασθενής έχει ουρήσει και το 
Κ+ του ορού είναι <6mEq/L ή δεν υπάρχουν σημεία 
υπερκαλιαιμίας στο ΗΚΓ) 
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Βήμα 3 : Τοποθέτηση μόνιμου καθετήρα κύστεως σε κωματώδη 
κατάσταση του παιδιού  για τη λήψη δειγμάτων ούρων. Αποστολή 
δειγμάτων ούρων προς εξέταση για σάκχαρο και οξόνη.

 Λήψη αίματος ανα μια ώρα για:

 μέτρηση του σακχάρου

 προσδιορισμό κετονικών σωμάτων

 προσδιορισμός ηλεκτρολυτών

 ουρίας

 Hb και Ht και μέτρηση των λευκών αιμοσφαιρίων.

24



 Βήμα 4: Ετοιμασία για ρινογαστρική διασωλήνωση για ανακούφιση 
του παιδιού από την κοιλιακή διάταση και τους εμέτους και την 
πρόληψη πνευμονικής εισρόφησης.

 Βήμα 5 : Συχνή εκτίμηση και καταγραφή του επιπέδου συνείδησης 
κάθε 15 λεπτά μέχρι σταθεροποίσης της καταστασής του και 
έπειτα ανά 1 ώρα. Συνήθως, το παιδί σε κωματώδη κατάσταση 
ανακτά τη συνείδησή του αρκετά γρήγορα μετά την έναρξη της 
θεραπείας.

 Χορήγηση οξυγόνου με μάσκα εάν το παιδί  είναι κυανωτικό ή 
αρτηριακό οξυγόνο είναι λιγότερο από 80%.
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Παρακολούθηση
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Διαβητική κετοξέωση-κάρτα παρακολούθησης

Ημερομηνία:

ΩΡΑ:

ΒΑΡΟΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΣΦΥΞΕΙΣ

ΑΝΑΠΝΟΕΣ

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ

ΓΛΥΚΟΖΗ ΟΡΟΥ

ΚΕΤΟΝΕΣ ΟΡΟΥ

ΚΕΤΟΝΕΣ ΟΥΡΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ

Na

K

Cl

HCO3

ΟΥΡΙΑ/Κρεατινίνη

Τονικότητα (2[Να]+Γλυκόζη/18)

Χάσμα ανιόντων

ΑΕΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ

pH [(Φ)λεβικό ή (Α)ρτηριακό]

pO2

pCO2

O2 SAT

ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ

Μονάδες / Οδός χορήγησης

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΥΓΡΑ/ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΕΣ

0.45% NaCl

0.9% NaCl

5% Dextrose

KCl

PO4

Άλλα (HCO3)

ΑΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΥΓΡΑ

Ούρα

Άλλα 

ADA, Diabetes 
Care 

2004;27(Suppl
1):S94
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Επανασίτιση από το στόμα, μόλις σταθεροποιηθεί η κατάσταση 
του παιδιού

. Συνήθως, αρχίζει μετά από 12-16 ώρες παρεντερικής 
θεραπείας.

.  Χορήγηση υδαρούς τροφής, πτωχής σε λίπος.

 . Στενή παρακολούθηση για σημεία ινσουλινικού shock ή 
επανεμφάνιση οξέωσης μετά την έναρξη της σίτισης από το στόμα.
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ΔΚΟ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
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 Κλινικά έκδηλο εγκεφαλικό οίδημα 

 Διαπιστώνεται στο 1-2% των περιπτώσεων διαβητικής 
κετοξέωσης των παιδιών.

 Θνητότητα 21-24% .

 Προκαλεί μόνιμες εγκεφαλικές βλάβες σε 10-25% των 
επιζώντων.

Glaser, N J Pediatr 2004
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ΔΚΟ - Εγκεφαλικό Οίδημα 

Παράγοντες κινδύνου 

 Ηλικία <5 χρ

 Σοβαρή οξέωση (pH <7.1) 

 Χορήγηση ινσουλίνης από την πρώτη ώρα της ενυδάτωσης

 Χορήγηση διττανθρακικών.
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ΔΚΟ- ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ - Προειδοποιητικά 
συμπτώματα και σημεία;

 Κεφαλαλγία

 Ελάττωση της καρδιακής συχνότητας 

 Μεταβολή της νευρολογικής εικόνας (ανησυχία, 
ευερεθιστότητα, υπνηλία) 

 Εστιακά νευρολογικά σημεία 

 Αύξηση της Αρ. Πίεσης 

 Μείωση του κορεσμού οξυγόνου
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Αντιμετώπιση

• Μείωση των χορηγούμενων υγρών 

• Χορήγηση Μανιτόλης ή υπέρτονου διαλύματος

• Επανάληψη της δόσης εάν δεν υπάρξει κλινική βελτίωση σε ½ 
έως 2 ώρες

• Διασωλήνωση αν χρειασθεί

• Ανύψωση της κεφαλής του ασθενούς στο κρεβάτι

• Απεικονιστικός έλεγχος. Μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου 
αφού αρχίσει η θεραπεία, για να αποκλειστούν άλλα αίτια.
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Συμπεράσματα

Η διαβητική κετοξέωση είναι συχνή, σοβαρή και δαπανηρή 
επιπλοκή ασθενών με διαβήτη κυρίως τύπου 1.

Η πρόληψη μέσω της εκπαίδευσης, της αυστηρής 

παρακολούθησης της ομοιόστασης της γλυκόζης και η επιθετική 

αντιμετώπιση του διαβήτη μπορεί να μειώσουν το υψηλό 

ποσοστό νοσηρότητας και θνησιμότητας που συνδέονται με τη

διαβητική κετοξέωση
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας!!!
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