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Allvarlig hypoglykemi vid diabetes mellitus typ 1
Bakgrund
Allvarlig hypoglykemi med medvetslöshet förekommer någon gång under livet hos 30 % av
insulinbehandlade diabetiker och hos 10 % varje år. En liten grupp hamnar vid upprepade
tillfällen i koma. I dessa fall kan det föreligga bristande insöndring av motregulatoriska
hormoner, oregelbunden livsföring, problem med magtarmmotoriken, medveten eller
omedveten insulinöverdosering m.m. En bidragande orsak kan vara alkoholkonsumtion.
Symtom/Status
Symtom vid hypoglykemi uppträder när P-glukos understiger ca 3,5 mmol/L och medvetslöshet
vid c:a 1-2 mmol/L. Vid dåligt reglerad diabetes kan symtom som liknar hypoglykemi uppträda
på högre glukosnivåer.
Neurologiska symtom vid svår hypoglykemi kan vara: Bristande uppmärksamhet,
personlighetsförändring, irritabilitet, sluddrigt tal, försämrad koordination, kramper,
neurologiska bortfallssymtom, koma.
Provtagning
P-glukos, Na, K, Hb, CRP
Överväg andra bidragande faktorer och följande prover: LPK, TPK, laktat, syrabas, Ca, Cl,
osmolalitet, ASAT, ALAT, CK, kreatinin, urea, b-ketoner, intoxprover (s-etanol, metanol,
paracetamol, salisylat)
Övrig utredning
Överväg: CT hjärna, LP, EEG.
Observera
Alkohol hämmar leverns förmåga att frisätta glukos, vilket gör att glukagonet inte har förväntad
effekt.
Differentialdiagnoser
Vid medvetslöshet: MIDAS (Meningit, Intoxikation, Diabetes, Andningsinsufficiens,
Subduralhematom), HUSK (Herpesencefalit, Urinretention, Status epileptikus, KorsakoffWernickes syndrom. Sistnämnda inte så vanligt bland barn…)

1
Mall senast reviderad: 2016-03-14

VERKSAMHETSSPECIFIK RUTIN

Behandling
Medvetslös patient:
I hemmet
Om barnet kan svälja mata på med glukoslösning.
Om barnet inte kan svälja eller kräks, ge Glucagon.
DOS: 0,1-0,2 mg/10kg kroppsvikt.
På sjukhuset
På akutmottagningen ges 10 % glukos i.v, 5 ml/kg. Detta ges långsamt. Koppla
därefter vb infusion 10 % glukos i.v. 5 ml/kg/timme.
Fortsatt vård
Inläggning om svåra eller upprepade hypoglykemier. Undvik ny hypoglykemi närmaste dygnet.
B-glukos bör därför ligga mellan 6-10 under närmaste dygnet. Överväg iv. glukosdropp enligt
ovan.

2
Mall senast reviderad: 2016-03-14

