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ÖZET
Diyabetik ketoasidoz, non-ketotik hiperosmolar koma ve hipoglisemi glukoz metabolizması bozukluklarıdır. Diyabetik
ketoasidoz ve non-ketotik hiperosmolar koma hiperglisemik aciller olup sıklıkla diyabetik hastalarda görülmekte, hastaneye
başvuruların önemli nedenleri olmakta ve yüksek mortalite ve morbiditesi ile seyretmektedir. Hipoglisemi ise özellikle sıkı
kan şekeri kontrolü yapılan yoğun bakım hastalarında sıklıkla görülmekte ve önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir.
Bu derlemede diyabetik ketoasidoz, non-ketotik hiperosmolar koma ve hipoglisemi tanısı, fizyopatolojisi ve tedavisi anlatılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Diyabetik ketoasidoz, Non-ketotik hiperosmolar koma, Hipoglisemi.

ABSTRACT
Diabetic ketoacidosis, non-ketotic hyperosmolar coma and hypoglycemia are all glucose metabolism disorders. Diabetic
ketoacidosis and non-ketotic hyperosmolar coma are the hyperglycemic emergencies and often seen in diabetic patients and
be important causes of hospital admission and mortality is high. Hypoglycaemia is observed frequently in intensive care
patients with tight blood sugar control and be a major cause of morbidity and mortality. In this review, diabetic ketoacidosis,
non-ketotic hyperosmolar coma and hypoglycemia diagnosis, pathophysiology and treatment will be dicussed.
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G

lukoz metabolizması acilleri; hiperglisemik krizler olan diyabetik ketoasidoz (DKA), non-ketotik hiperosmolar koma
(NKHK) ve hipoglisemi olarak sınıflandırılabilir;
bu durumlar acil servislere ve yoğun bakımlara
hasta başvurularının önemli nedenlerindendir
(1-3). DKA, Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde
100.000’den fazla yatış nedeni olup mortalitesi
%2-10 arasındadır (2). NKHK ise nadir görülmesine rağmen mortalitesi yüksek bir klinik tablodur
(3). Hipoglisemi ise sıklıkla sıkı kan şekeri uygulanan yoğun bakım hastalarında görülmektedir
(3). Bu yazıda yoğun bakım hastalarında sıklıkla
görülen DKA, NKHK ve hipoglisemi anlatılmaya
çalışacaktır.
Hiperglisemik Aciller
Kontrolsüz diyabetes mellitusun hayatı tehdit
eden komplikasyonları DKA ve NKHK’dir. ABD’de
yılda 120.000’den fazla hasta DKA nedeniyle hastaneye başvurmaktadır (2). NKHK ise diyabet
ilişkili hastaneye başvuruların %1’ini oluşturmaktadır (4). Her ne kadar bu iki klinik durumun ayrı
fizyopatolojiler neticesinde geliştiği bilinsede hastaların %30’una yakınında aynı anda da ortaya
çıkabilir (4,5). DKA, insülin sekresyonu azalması
ya da insülin direnci sonucunda dolaşımdaki
efektif insülin miktarında yetersizlik, glukagon,
kortizol, büyüme hormonu ve katekolamin gibi
karşıt düzenleyici hormonların artması, artmış
glukoneogenez, glikojenoliz ve periferik dokularda glukoz kullanımı hasarı neticesinde gelişen
hiperglisemi ve serbest yağ asidi konsantrasyonunda artışla seyreden artmış lipoliz ile karakterizedir (6-8). Serbest yağ asitlerinin karaciğere
arzında artma ve insülin/glukagon oranında azalma sonucunda serbest yağ asitlerinin keton cisimlerine (beta-hidroksi bütirat, asetoasetat) dönüşü
artar. Bu durumda asidoz ve ketonemi gelişmesi
ile sonuçlanmaktadır (8). NKHK’de ise pankreas beta-hücrelerinden hala insülin salınmaktadır. Bundan dolayı artmış lipoliz ve ketogenezisi
önleyecek kadar etkin insülin bulunmaktadır,
ancak bu insülin miktarı kas ve karaciğer gibi
insülin duyarlı dokularda glukoz kullanımını
hızlandırmak için yeterli değildir (9). NKHK’de
artmış ketosis nadir olsa da ağır hiperglisemi
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sıktır ve bu durum ağır osmotik diürez ve dehidratasyona yol açmaktadır. Glikozüri ile uyarılmış
osmotik diürez ciddi sıvı ve Na, K, Ca, Mg, Cl ve
P gibi elektrolit kayıplarına neden olmaktadır.
Hiperglisemiye bağlı gelişen sıvı kaybı plazma
hipertonisitesinde artışa yol açmakta ve ekstrasellüler kompartmana K çıkışı gelişmektedir. K çıkışı
asidoz, hücre içi protein yıkımı ve efektif insülin yetmezliğine bağlıdır (8,9). DKA’lı hastalarda
klasik olarak kontrolsüz hiperglisemi, metabolik
asidoz ve vücut keton konsantrasyonunda artma
gözlenirken NKHK’de ise hiperosmolariteye bağlı
gelişen değişmiş mental durum, inatçı dehidratasyon ve belirgin ketosis yokluğunda ağır hiperglisemi görülmektedir (10-12).
Hiperglisemisi olan her hasta hızlı olarak
değerlendirilmeli, hava yolu sağlanmalı ve hemodinamik durum stabilize edilmelidir. Bundan
sonra hastadan veya yakınlarından dikkatli bir
klinik hikaye alınmalı ve dikkatli fizik muayene yapılmalıdır. Malnütrisyonu olan hastalarda
Werniecke ensefalopatisi akla getirilerek bunlara
tiamin verilmesi düşünülmelidir. Sıklıkla hiperkalemisi olan bu hastalarda entübasyon yapılması gerekiyorsa kas rijiditesine neden olarak K salınımına yol açan kas gevşetici ajan olan süksinilkolin kullanılmamalıdır. Kullanılırsa hiperkalemi
derinleşebilir (10). Ek olarak bu hastalarda EKG ve
kan basıncı monitörize edilmeli, oksijen verilmeli
ve damar yolu açılmalıdır. Hiperglisemik krizden şüphe edilen kritik tüm hastalardan venöz/
arteriyel kan gazı alınmalı, tam kan sayımı, tam
biyokimya testleri, serum osmolalitesi ölçümü,
fosfat ve laktat ölçümleri yapılmalıdır. Özellikle
yaşlı hastalarda kardiyak belirteçlerin istenmesi
uygun olacaktır. DKA ve NKHK tanısından şüphelenilen tüm hastalardan idrar ilaç düzeyi, kan
alkol düzeyi, aspirin ve asetaminofen düzeyleri
bakılmalıdır. Hastalarda infeksiyon olabileceği
mutlaka akla getirilmeli ve odak aranmalıdır.
Efektif serum osmolalitesi hesaplanmalıdır (10).
Bütün bunlara göre DKA ve NKHK sınıflaması
yapılabilir. Amerikan Diyabet Derneği’nin DKA
ve NKHK sınıflaması şöyledir: Hafif DKA’da plazma glukozu > 250 mg/dL, venöz/arteriyel pH
7.25-7.30 arasında, serum bikarbonatı 15-18 mEq/L,
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idrar ve serumda keton mevcudiyeti, değişken
serum osmolalitesi ve bilinci açık bir hasta mevcutken, ılımlı DKA’da plazma glukozu > 250 mg/
dL, venöz/arteriyel pH 7.00-7.24 arasında, serum
bikarbonatı 10-15 mEq/L, idrar ve serumda keton
mevcudiyeti, değişken serum osmolalitesi ve
bilinci açık/uykuya meyilli bir hasta mevcuttur,
ağır DKA’lı hastada ise plazma glukozu > 250 mg/
dL, venöz/arteriyel pH < 7.00, serum bikarbonatı
< 10 mEq/L, idrar ve serumda keton mevcudiyeti,
değişken serum osmolalitesi ve koma mevcut
olup, NKHK’de ise plazma glukozu > 600 mg/dL,
venöz/arteriyel pH > 7.30, serum bikarbonatı > 18
mEq/L, idrar ve serumda keton yokluğu, serum
osmolalitesi > 320 mOsm/kg ve koma bilinç durumu olan hasta mevcuttur (7,10,12). DKA için tanı
kriterleri şöyle sıralanmaktadır: a)Plazma glukozu > 110 mmol/L, ketonemi > 3 mmol/L, asidoz
(bikarbonat < 15 mmol/L ve/veya pH < 7.3) (12).
Hiperglisemik Acillerin Tedavisi
Her ne kadar her iki klinik durum da benzer
fizyopatolojilere sahip olsa da farklı klinik tablolar olarak ele alınmalı ve takip edilmelidirler.
DKA’lı hastalar ketoasidozu düzeltmek için temel
olarak insülin ihtiyacı duyarken, NKHK’li hastalar sıvı resüstasyonuna ihtiyaç duymaktadır.
Sıvı Tedavisi
Ağır hiperglisemisi olan kritik hastalara hemen
bolus olarak serum fizyolojik verilmeli ve sonrasında serum fizyolojik infüzyonuna devam edilmelidir (7-11). DKA’lı hastalarda ortalama sıvı açığı
3-5 litre civarında olup genç ve sağlık problemi
olmayan hastalarda 1-1.5 litre veya 15-20 mL/kg/
saat serum fizyolojiğin bolus şekilde verilmesini
müteakiben 250-500 mL/saat IV infüzyon yapılması önerilmektedir (8,10-12). İleri yaşta olan ve
komorbiditeleri mevcut olan hastalarda sıvı verilmesi konusunda daha az radikal davranılması ve
sıvı verilmesinin daha uzun döneme yayılması
yararlı olacaktır. NKHK’li hastalar ise genel olarak
ağır şekilde dehidratedir ve 10 litreden fazla sıvı
açıkları mevcuttur. NKHK’li hastaların çoğunda
ileri yaş ve hastalık şiddeti daha fazla olduğu için
daha dikkatli sıvı verilmesi şarttır. Bu tarz hastalarda 250 mL bolus serum fizyolojik verilmesi sonra-
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sı perfüzyon sağlanana kadar bolus sıvı verilmesi
önerilmektedir. Daha sonraki dönemde ise kardiyopulmoner durum ve serum osmolalitesine göre
150-250 mL/saat sıvı verilmesi önerilmektedir
(8,10-12).
İnsülin Tedavisi
DKA’lı kritik hastalarda 0.1 U/kg dozda regülar
insülin bolus dozunu takiben (maksimum 10
ünite) 0.1 U/kg/saat regülar insülin (maksimum
10 ünite/saat) infüzyonuna devam edilmelidir
(7,8,10-12). Değişik dozlar ve uygulama yöntemleri ile ilgili çalışmalar mevcut olsa da bunların
özellikle kritik hastalarda etkin olmadığı bildirilmiştir (7,8). İnsülin kullanılmasında hipovolemi
teşhis edilmelidir. Serum K düzeyinin < 3.5 mEq/L
durumlarda insülin kullanılması ciddi aritmilere
tetikleyebilir. NKHK’deki hastalarda sıvı verilmesi sonrası sıklıkla kan şekeri normal hale gelir
dolayısıyla NKHK’li hastalarda insülin tedavisini
ilk yapılan tedavinin bir parçası değildir ancak
uygun sıvı tedavisine rağmen kan şekeri saatte
50-70 mg/dL veya %10 düzeyinde düşmüyorsa o
zaman 0.14 U/kg/saat regülar insülin (maksimum
10 ünite) verilmesi düşünülmelidir (7,8,10-12).
Elektrolit Replasmanı
DKA ve NKHK’li hastaların hemen hepsinde
sıklıkla elektrolit değişiklikleri mevcuttur. İlk
tedavi esnasında K değişiklikleri hayatı tehdit
eden aritmilere neden olabilir. DKA’lı hastalarda
ilk resüsitasyon esnasında ölüm nedeni sıklıkla
hiperkalemi iken ilk tedavi sonrası hipokalemiye
bağlı ölümler daha sıktır. Hiperglisemik krizi olan
hastaların tümünde kardiyak monitörizasyon
sağlanmalı ve hasta stabil olana kadar 2 saatte
bir K düzeyi takibi yapılmalıdır (7,8,10,12).
Hiperglisemik kriz esnasında hiperkalemi ve
hipokalemi yönetimi şu şekilde olmalıdır: K
düzeyi > 5.3 mEq/L olduğu durumda infüzyon
sıvılarına K ilave edilmez ve saat başı K takibi
yapılır, K düzeyi 4.0-5.3 arasında ise IV sıvılara K
eklenerek 10 mEq/L/saat hızda verilir, K düzeyi
3.5-4.0 arasında ise IV sıvılara K eklenerek 20
mEq/L/saat hızda verilir, K düzeyi < 3.5 mEq/L
ise insülin verilmesi durdurulur, IV sıvılara saatte
20-60 mEq/L K eklenir, aritmiler görülebileceği

Yoğun Bakım Dergisi 2018;12(1):1-7

3

İnal MT, Memiş D.

akla getirilmelidir. DKA’lı hastaların büyük
kısmında hipofosfatemide sıklıkla görülmektedir.
1.5 mg/dL’den az fosfat değerlerinde kardiyak ve
solunumsal kas zayıflıkları sıklıkla görüldüğü
için P replasmanı yapılmalıdır (10,13). NKHK’li
kritik hastalarda P monitörize edilmeli ve
gerekiyorsa eksikler yerine konulmalıdır. DKA ve
NKHK tanılı hastalarda bikarbonat kullanılması
ile ilgili değişik çalışmalar mevcut olup rutin
tedavide
kullanılması
önerilmemektedir
(8,10-12). Bikarbonat tedavisi hipokalemiyi
derinleştirmekte, hastanede kalış süresini
uzatmakta beyin omurilik sıvısı (BOS)’nda
asidozu arttırmaktadır. Bütün bu yan etkilerden
dolayı ancak ağır asidozu olan (pH < 6.9) ve
hiperkalemiye bağlı olarak geliştiği düşünülen
geniş kompleks veya disorganize kardiyak aritmisi
olan DKA tanısı konulan hastalarda kullanılması
önerilmektedir (10).
Devam Tedavisi
İlk tedavisi yapılan hiperglisemik kriz tanısı
konan tüm hastalara stabilize oluncaya kadar
saat başı parmak ucu kan şekeri takibi yapılmalıdır. DKA’lı hastalarda kan şekeri < 200 mg/dL
düştüğünde IV verilen sıvılara dekstrozlu sıvı da
eklenmelidir. Bu hastalarda ketonemi çözülene
kadar insülin infüzyonu yapılacağından dolayı
hipoglisemi riski mevcuttur (12). Kan şekeri < 200
mg/dL düştüğünde insülin dozu 0.02-0.05 Ü/kg/
saat dozuna indirilmelidir. DKA çözülene kadar
kan şekerinin 150-200 mg/dL arasında olacağı
şekilde insülin infüzyonu hızı ve dekstrozlu mayi
veriliş hızı ayarlanmalıdır (12).
NKHK’li hastalar kan şekeri < 300 mg/dL düştüğünde, böbrek yetmezliği ve kardiyovasküler
durum açısından yakından izlenmelidir. Bu hastalarda da IV verilen sıvılara dekstrozlu sıvı ilave
edilmelidir. DKA’lı hastalarda insülin infüzyonu
asidoz çözülene kadar devam etmelidir ancak
insülinin ne zaman kesilmesi konusunda fikir
birliği olmayıp bu durum hastaneden hastaneye
değişiklik göstermektedir (7-12).
DKA’lı hastalarda tedavi hedefleri kan konsantrasyonunda 0.5 mmol/L/saat azalma, venöz
kan bikarbonat seviyesinde 3 mmol/L/saat yük-
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selme, kapiller kan glukoz düzeyinde 3 mmol/L/
saat azalma ve serum K düzeyinin 4.0-5.0 mmol/L
düzeyinde tutulmasıdır (12). DKA ve NKHK sendromları inflamatuvar durumlarla yakın ilişki içindedir. DKA ve NKHK’li hastaların çoğunda proinflamatuvar sitokinlerin salınımı, lipid peroksidasyonu ve özellikle plazminojen aktivatör inhibitör-1 artışı olmaktadır. Bütün bu inflamatuvar
proinflamatuvar durumlar trombotik durumlarla ilişkili olup DKA ve NKHK’li hastalarda antikoagülan tedavi verilmesi düşünülmelidir (8,12-15).
Hipoglisemi
Hipoglisemi kan şekerinin düşük olarak
saptanmasıdır. Yoğun bakım hastalarında
yapılan çalışmaların bazılarında hipoglisemi
sınırı olarak 70 mg/dL alınırken bazı çalışmalar
da hipoglisemi sınırı olarak 40 mg/dL kabul
edilmektedir (16-20). Hipogliseminin; yoğun
bakım hastalarında kötü prognoz ile ilişkili
olduğu değişik yayınlarla bildirilmiştir (21,22).
Yapılan bir çalışmada orta (72-81 mg/dL) ve ağır
(45-71 mg/dL) hipoglisemi değerlerinin yoğun
bakım hastalarında mortalite ile ilişkili olduğu
ve hipoglisemi ağırlığının mortalite ağırlığı
ile ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır (23).
Hipoglisemi; diyabet veya sıkı glukoz takibi
varlığında ya da yokluğunda spontan olarak
ortaya çıkabilir ve bu tarz hipogliseminin insülin
bağımlı gelişen hipoglisemiye göre daha mortal
olduğu gösterilmiştir (24). Glukoz; beynin ana
enerji kaynağıdır ancak glukoz beyin tarafından
sentez edilememekte ve depolanamamaktadır. Bu
yüzden beyin sürekli şekilde glukoz dolaşımına
ihtiyaç duymaktadır. Hipoglisemi yoğun bakım
hastalarında; nöbet geçirme gibi ana bulguyla
seyredebileceği gibi sinsi bulgular olan baş ağrısı,
bulantı, kusma, dizartri ve bilinç değişiklikleri
gibi bulgularla da seyredebilir. Sedasyon/
analjezi uygulanan yoğun bakım hastalarında
bu durum baskılanması neticesinde tanı ve
tedavide gecikmeler görülebilir (23-27). Yapılan
bir çalışmada dişi cinsiyet, diyabet öyküsü olması,
mekanik ventilatör kullanımı, yüksek APACHE
II skoru, sürekli venö-venöz diyaliz kullanımı ve
yoğun bakımda uzun kalış süresi hipoglisemi için
bağımsız risk faktörleri olarak saptanırken başka
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bir çalışmada yetersiz glukoz monitörizasyonu,
kan şekeri düzenlemesi konusunda klinikler arası
protokol farklılıkları, kinolon, adrenalin, betablokör kullanılması hipoglisemi için risk faktörü
olarak bildirilmiştir (28,29). Yapılan başka bir
çalışmada ise hipoglisemi açısından en önemli
risk faktörünün insülin infüzyonu esnasında
beslenme desteğinin kesilmesi olarak saptanmıştır
(30). Hastane yatışları esnasında hipoglisemi için
risk faktörleri olarak ise ileri yaş (> 70 yaş), böbrek
yetersizliği, karaciğer yetersizliği ve sepsis olarak
bildirilmiştir (24). Ağır hipoglisemi epizotları ise
yoğun bakım hastalarında nadirdir ve daha çok
septik şoklu hastalarda ve yaygın yandaş hastalığı
olan hastalarda görülmektedir (35). Kan şekeri
80-90 mg/dL arasında iken insülin sekresyonu
azalmakta, 50 mg/dL değeri altında ise bilinç
durumu değişiklikleri, nöbet geçirme/koma
gelişmekte ve 20 mg/dL altındaki kan şekeri
değerlerinde ise nöral ölüm gelişmektedir (31).
Van den Berghe ve arkadaşlarının yaptıkları
çalışma sonrası yoğun bakımlarda sıkı kan şekeri
kontrolü ve yoğun insülin infüzyonu popüler
hale gelmiştir (32). Daha sonra yapılan çok merkezli çalışmalardan ilki ağır sepsisli hastalarda
hacim verilmesi ve insülin tedavisi (VISEP) çalışması olup çalışmada hedef kan şekeri değerleri
sıkı kontrol grubunda 80-110 mg/dL olarak planlanırken diğer grupta 180-200 mg/dL arasında
tutulacak şekilde planlanmıştır. Çalışma sıkı glukoz kontrolü yapılan hastalarda hipogliseminin
sık görülmesi nedeniyle durdurulmak zorunda
kalınsa da 28 ve 90 günlük mortaliteler arasında fark bulunamamıştır (33). GLUCONTROL
çalışmasında 21 merkezde 1078 hasta çalışmaya
dahil edilebilmiştir. Bu çalışmada sıkı kan şekeri kontrolü (80-110 mg/dL) ve geleneksel kan
şekeri kontrolü (140-180 mg/dL karşılaştırılmıştır.
Bu çalışma neticesinde yoğun bakım mortalitesi
arasında fark olmadığı ve sıkı kan şekeri yapılan grupta hipoglisemi insidansının fazla olduğu
bulunmuştur (34). NICE-SUGAR çalışması ise 42
farklı merkezde ve 6.022 hastayı kapsayan bir
çalışmadır (35). Bu çalışmada sıkı glukoz kontrol
grubunda (81-108 mg/dL) diğer çalışmalara oranla
hipoglisemi insidansı daha düşük bulunmuş olsa
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da 90 günlük mortalite de artış saptanmıştır. Bu
büyük ve küçük çalışmaları değerlendiren derlemelerde çalışmacılar sıkı kan şekeri kontrolü ve
normal kan şeker takiplerinin arasında mortalite açısından fark olmadığını ve sıkı kan şekeri
kontrolünün hipoglisemi insidansını arttırdığı
bildirilmişlerdir (36-38). Çalışmalarda sonuçların farklı çıkması çalışma hastalarının heterojen
olması, çalışma metodlarının ve hastaların beslenme durumlarının farklı olması, farklı insülin
infüzyon protokolleri, farklı insülin uygulama
yöntemleri ve farklı glukoz ölçümü yöntemlerinin kullanılması ile açıklanmaktadır (39). Son
dönemde orta düzey glukoz kontrolünün yoğun
bakım hastalarında daha etkin olduğu ve hipoglisemiye ulaşmadan kan şekeri kontrolünün daha
uygun olduğu bildirilmiştir (35,40).
Tedavi
Hipoglisemisi olan her hasta hızlı olarak
değerlendirilmeli, hava yolu sağlanmalı, solunum
kontrol edilmeli ve oksijen desteği sağlanmalıdır.
Hastalarda dolaşım kontrol edilmeli ve gerekiyorsa hemodinamik durum stabilize edilmelidir. Tüm hastalarda bilinç durumu değerlendirilmeli ve ısı ölçümü yapılmalıdır. Malnütrisyonu
olan hastalarda tiamin verilmesi düşünülmelidir.
Opioid intoksikasyonu şüphesi olan hastalarda
naloksan verilmesi bilinçte düzelmeye yol açacaktır. Hastalarda yatak başında glukoz ölçümü
yapılmalı ve hipoglisemi tanısı konulduktan
sonra hızlı olarak tedaviye başlanmalıdır. İnsülin
infüzyonu yapılan hastalarda doz kontrol edilmeli ve infüzyon hızlıca kesilmelidir (41). Genelde
ilk tedavinin ana elemanı IV olarak kullanılan
dekstrozdur. Tedaviye yanıt genellikle hızlı olsa
da tekrarlayan dekstroz uygulamalarına sıklıkla ihtiyaç duyulmaktadır. 100 mL %5 dekstroz
içinde sadece 5 gram şeker olması nedeniyle özellikle komorbiditesi olan hastalarda hipoglisemi
düzeltilirken, hastada sıvı yüklenmesi gelişebileceği düşünülmelidir (41). Hastalara dekstrozlu sıvı
verilmesinde şu iki yöntemin kullanılabileceği
önerilmektedir: a) Hastalarda IV yoldan 75-100
mL %20 dektrozun 15 dakika boyunca verilmesi
b) 150-200 mL %10 konsantrasyonda dekstrozun
15 dakika boyunca verilmesi. Her iki yöntemde de
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10 dakika sonra kapiller kan şekerine bakılmalı ve
4 mmol/L (72 mg/dL) altındaki kan şekeri değerinde doz tekrarı yapılmalıdır (41). Hipoglisemide
ilk tercih edilen tedavi IV yolla uygulanan dekstroz solüsyonları olsa da damar yolu olmayan
hastalarda im yolla 1 mg glukagon uygulanması
düşünülebilir. Ancak glukagon tedavisi geç etki
etmekte ve kusma ile ilişkili gibi görülmektedir
(10). Tekrarlayan hipoglisemi ataklarında veya
dekstroz verilmesine rağmen kan şekeri değerlerinde düşme olan hastalara sürekli IV dekstroz
verilmesi önerilmektedir. Bu tarz hastalarda kan
şekeri stabilize oluncaya kadar 15 dakikada bir
kan şekeri bakılmalı ve hasta yoğun bakım ünitesinde takip edilmelidir. Nöbet geçiren hastalarda
kan şekeri düzeltilmesi sonrası bilincin hızla açılması ve eski bilinç durumuna dönme beklenmelidir. Normal kan şekeri olmasına rağmen 15 dakikadan uzun sürede bilinç yerine gelmezse hasta
tekrar değerlendirilmeli ve travmatik/hipoksik
beyin hasarı, stroke, alkol intoksikasyonu, alkol
çekilmesi, karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği, santral sinir sistemi infeksiyonu ve opioid
intoksikasyonu akla getirilmelidir. Hipoglisemiye
bağlı nöbetlerde insülin sekresyonu ve aktivitesi
üzerine olan etkilerinden dolayı fenitoin ilk tercih olarak kullanılmamalıdır (10,41,42).
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Sonuç
DKA, NKHK ve hipoglisemi önemli glukoz
metabolizması acilleridir. DKA ve NKHK fizyopatolojileri birbirine benzerdir. Hipoglisemi ise
farklı fizyopatolojik mekanizmalar ile süregelen
bir hastalık olup daha sıklıkla yoğun bakımlarda
görülmektedir. Her üç hastalıkta da hastaya acil
müdahale edilmesi gerekli olup bu hastaların
erken tanı ve erken tedavi edilmesi esastır.
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