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НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ 

Цукровий діабет - це хвороба, яка характеризується гіперглікемією як 
після вживання їжі, так і натщесерце, глюкозурією і зумовлена абсолютною 
чи відносною недостатністю інсуліну в організмі, що призводить до 
порушення всіх видів обміну, насамперед вуглеводного; характеризується 
ураженням судин, розвитком нейропатії та патологічних змін у різних 
органах і тканинах [1;3;7;9;10;22-23;26-27;30]. 

Гострими ускладненнями цукрового діабету є діабетичні коми: 
кетоацидотична, гіперосмолярна, гіперлактатемічна і гіпоглікемічна [29;31-
34]. 

Етіологія 
Декомпенсація цукрового діабету розвивається внаслідок: 

- неправильної діагностики хвороби; 
- неадекватного лікування; 
- порушення режиму введення інсуліну; 
- порушення режиму харчування; 
- підвищення потреби в інсуліні в разі приєднання інтеркурентних 

інфекційних хвороб, фізичних і психічних травм. 

Стадії порушення свідомості при комі 
Стадія Назва стадії Клінічні ознаки 

I 

II 

 III 

 IV 

Оглушення 

Ступор 

Cопор 

Кома 

Хворий загальмований, свідомість 
сплутана 

Хворий легко засинає, але 
доступний контакту 

Стан глибокого сну, який 
переривається тільки під дією 
сильних подразників 

Повна відсутність свідомості 

ДІАБЕТИЧНА КЕТОАЦИДОТИЧНА КОМА 

Найчастіше буває у хворих із 1 типом цукрового діабету (тобто в 
молодих). Розвивається зазвичай повільно, протягом кількох днів, тижнів 
[13-15;17]. 
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КЛІНІКА 
Симптоми-передвісники 
Посилення спраги. Поліурія. Нудота, блювання, наростаюча слабкість. 
Головний біль, хитка хода. 

Симптоми коми 
Поступове погіршення стану. Апатія, слабко виражена реакція на сильні 
подразники. Втрата свідомості. Дихання глибоке, шумне (Куссмауля). Запах 
ацетону з рота. Шкіра бліда, суха, тургор знижений. Очні яблука м'які, 
реакція зіниць на світло слабка. М'язи розслаблені. Артеріальний тиск 
знижений, пульс частий, слабкий, м'який. Явища серцевої недостатності. 
Оліг-, анурія. На ЕКГ ознаки гіпокаліємії. Температура тіла нормальна або 
знижена. 

Цукор крові 19,4-33,3 ммоль / л. 
Глюкозурія. 
Лейкоцитоз (40-50) * 109 / л, помірна азотемія. 
Гіпокалі-, гіпонатрі-, гіпохлор-, кетонемія. 

ЛІКУВАННЯ 
Інсулінотерапія - режим малих доз (6-8-10-12 ОД кожні 2 год) під 

контролем глікемії. 

NaCl 0,9% р-н 1000 мл; 
корглікон 0,05% р-н 0,5 мл; 
вітамін В6 5% р-н 2 мл; 
аскорбінова к-та 5% р-н 5 мл; 
панангін 10 мл в/в крапельно зі швидкістю 200 мл/год; 
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2,5% р-н NaHCO3 в/в крапельно зі швидкістю 200 мл/год 
під контролем pH і рівня K +. 

 Глюкоза 5% р-н 200 мл; 
 інсулін 2 ОД; 
 панангін 10 мл в/в крапельно зі швидкістю 200 мл/год. 
Антибактеріальна терапія, симптоматична терапія. 
Промивання шлунка, очисна клізма содовим розчином 
(видалення кетонових тіл). 

      КОМА ДІАБЕТИЧНА ГІПЕРОСМОЛЯРНА 
Розвивається частіше в літніх людей із ІІ типом цукрового діабету, які 

отримують тільки дієту або пероральні цукрознижувальні 
препарати; розвивається повільно, протягом 1-2 тижнів [30-31]. 

ПРИЧИНИ 
• Втрата води (опіки, блювання, пронос, кишкові нориці,
панкреатити, інфекційні ентерити й ін.). 
• Надмірне введення діуретинів.
ПАТОГЕНЕЗ 
Втрата рідини призводить до позаклітинної і внутрішньоклітинної 

гіперосмолярності. 
Висока дегідратація знижує кетогенез, пригнічує ліполіз і вивільнення 

інсуліну у відповідь на гіперглікемію. 
Є схильність до різних гемокоагуляційних порушень (ДВЗ-синдром, 

венозні й артеріальні тромбози та ін.). 
ДІАГНОСТИКА 

• Гіперглікемія 50-70 ммоль/л;
• глюкозурія без кетонемії;
• гіпернатріємія;
• підвищення вмісту сечовини в крові;
• підвищення гематокритного числа;
• відносний лейкоцитоз і тромбоцитоз;
• осмолярність крові 400-500 мосм/л при нормі 275-295 мосм/л.

Осмолярність (мосмоль/л) = 2 (натрій у ммоль / л + калій у ммоль/л)
+ глікемія (ммоль/л) + сечовина (ммоль/л) + 0,03 * загальний білок (г/л). 

КЛІНІКА 
Слабкість, сонливість, втрата свідомості, гіпертермія, 

судоми. Епіподібні напади, парези. Патологічні рефлекси (Бабінського, 
Оппенгейма та ін.). Ністагм. Тургор шкіри різко знижений, слизові оболонки 
сухі. Очні яблука запалі, м'які. Задишка, аритмії. 
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У крові:  
глюкоза> 38,9 ммоль / л;  
лейкоцитоз> 5 * 109 / л;  
гематокрит> 0,55 л / л;  
Na +> 160 ммоль / л;  
гіперхлоремія, оліг-, анурія.  
У сечі:  
багато K +, мало Na +, глюкоза. 

ЛІКУВАННЯ 
Інсулінотерапія - режим малих доз (6-8-10 ОД кожні 2 год.) під 

контролем глікемії. 
У перші 2 години: 

NaCl 0,45% р-н 500-1000 мл (під контролем гематокритного числа, середня 
швидкість інфузії - 800 мл/год);  
антикоагулянти, серцеві глікозиди, глюкокортикоїди, панангін, вітаміни. 

У наступні 2 години: 
NaCl 0,9% р-н 500-1000 мл (середня швидкість інфузії - 200 мл/ год); 

діуретики, антикоагулянти, серцеві глікозиди, панангін, вітаміни та ін. 
Антибактеріальна  терапія, симптоматична терапія. 

КОМА ДІАБЕТИЧНА ГІПЕРЛАКТАТЕМІЧНА 
(МОЛОЧНОКИСЛА, ЛАКТАТ-АЦИДОЗ) 

Розвивається частіше в людей з ІІ типом цукрового діабету з 
ожирінням, які перебувають на лікуванні бігуанідами [2;26-27;32]. 
ПАТОГЕНЕЗ 
У нормі печінка здатна метаболізувати близько 3400 ммоль молочної 
кислоти за добу. 
Перевищення продукції молочної кислоти над її утилізацією; метаболічний 
ацидоз на фоні тканинної гіпоксії; розвиток явищ серцево-судинної 
недостатності. 
КЛІНІКА 
Розвивається за 1-2 доби.  
Сонливість. Нудота, блювання.  
Дихання Куссмауля (без запаху ацетону).  
Гіпотермія. Стрімко прогресуюча серцево-судинна недостатність 
із порушенням функції міокарда. Стенокардія. Колапс. 
ДІАГНОСТИКА 
pH крові <7,3; 
співвідношення концентрації лактату до пірувату змінюється в бік 
збільшення лактату (норма 1:10);  
лактатемія> 2,0 ммоль/л (норма 0,4-1,4 ммоль/л);  
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гіпер- або нормоглікемія (до 14 ммоль/л);  
глюкозурія без кетонемії;  
гіпернатріємія;  
гіпокаліємія. 
ЛІКУВАННЯ 
Інсулінотерапія - режим малих доз (6-8-10 ОД кожні 2 год) під контролем 
глікемії. 
2,5% р-р NaHCO3 в/в крапельно зі швидкістю 200 мл/год під контролем pH і 
рівня K +. 
1% р-н метиленового синього з розрахунку 2,5-5 мг/кг в/в струминно, 
повільно. 
Гідрокортизон 250-500 мг або преднізолон 30-60 мг.  
Аскорбінова к-та 5% р-н 10 мл в/м, в/в. 
Кокарбоксилаза, серцеві препарати. 
Антибактеріальна  терапія, симптоматична терапія. 

 КОМА ГІПОГЛІКЕМІЧНА 
ПРИЧИНИ 
Передозування інсуліну; 
порушення режиму харчування; 
вживання алкоголю; 

надмірне фізичне напруження; 
голодування; 
гіперсекреція інсуліну (інсулома). 
ПАТОГЕНЕЗ  
Енергетичне голодування мозку внаслідок зниження вмісту глюкози в крові. 
КЛІНІКА 
Симптоми-передвісники: 
страх, тривога, відчуття сильного голоду, запаморочення, рясне 
потовиділення, нудота, зниження артеріального тиску, тахікардія, різка 
слабкість, блідість. 
Симптоми коми: 
збудження, зорові та слухові галюцинації, парестезії, удавана 
диплопія. Тоніко-клонічні судоми. Різнонапрямленість руху очних яблук. 
Двосторонній симптом Бабінського. Арефлексія. Рясне пото- і 
слиновиділення.   Тонус очних яблук не змінений. Зіниці вузькі, реакція 
зіниць на світло і рогівкові рефлекси відсутні. Дихання 
поверхневе. Артеріальний тиск знижений. Брадикардія. Гіпоглікемія. 
ЛІКУВАННЯ 
40-50 мл 40%, 20% або 10% розчину глюкози в/в струминно. 
Преднізолон 30 мг в/м. 
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Глюкагон (ГлюкаГен п/ш, в/м, в/в 1 мг (1 мл) для дорослих або 0,5 мг (0,5 мл) 
для дітей). 
Для профілактики набряку мозку в/в 10 мл 10% розчину NaCl або 5-10 мл 
25% розчину магнію сульфату або в/в крапельно 15% (20%) р-н маніту 0,5-1 
г/кг. 
Корекція порушень водно-сольового балансу і кислотно-лужної рівноваги. 
Оксигенотерапія. 
Строфантин 0,05% 0,5 мл у вигляді інфузії. 
Глюкоза 5% р-н 500 мл + 5 ОД інсуліну в/в крапельно [2;14-15]. 

        Таблиця 1 
Диференційована діагностика коматозних станів при цукровому діабеті 

Ознаки Кетоацидотична 
кома

Гіперосмолярна 
кома 

Молочнокисла 
кома 

Гіпоглікемічн
а кома

Передвісник
и 

Загальна 
слабкість, 
блювання, 
сухість у роті 

Загальна 
слабкість, 
млявість, 
судоми 

Нудота, 
блювання, біль 
у м'язах 

Відчуття 
голоду, 
тремор, 
пітливість, 
диплопія 

Розвиток 
коми 

Поступовий 
(до 1 тижня) 

Поступовий (до 
3 діб) 

Стрімкий 
(1-2 доби) 

Дуже 
стрімкий 
(5-10 хв) 

Особливості 
прекоматозн
ого стану 

Поступова 
втрата 
свідомості 

Млявість, 
свідомість 
зберігається 
довго 

Стенокардія Збудження 

Дихання Куссмауля Часте 
поверхневе 

Куссмауля Норма 

Ознаки Кетоацидотич
на кома 

Гіперосмолярна 
кома 

Молочнокисла 
кома 

Гіпоглікемічна 
кома

Пульс Частий Частий Частий Частий або 
нормальни
й 

Артеріальни
й тиск 

Знижений Різко знижений Різко знижений Підвищени
й, потім 
знижений 
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Температура 
тіла 

Норма або 
підвищена 

Норма Знижена Норма 

Шкіра Суха, тургор 
помірно 
знижений 

Суха, тургор 
різко знижений 

Суха, тургор 
помірно 
знижений 

Волога, 
тургор - 
норма 

Волога, 
тургор –
норма 

Знижений Різко знижений Знижений Норма 

Діурез Полі-, потім 
олігурія 

Олігурія, анурія Олігурія, анурія Норма 

Глікемія, 
ммоль / л 

20-40  40-70  10-14  2-4 

Глюкозурія Висока Висока Низька Немає 

Кетонемія Підвищена Норма Норма Норма 

Кетонурія Висока Відсутня Рідко Відсутня 

Натріємія Норма Висока Норма Норма 

Каліємія Знижена Знижена Підвищена Норма 

Азотемія Норма Норма або 
підвищена 

Норма або 
підвищена 

Норма 

Лужний 
резерв  

Знижений або 
відсутній 

Норма Знижений Норма 

Інші ознаки - Гіперосмолярні
сть 

Гіперлактациде
мія 

Лікування 
інсуліном 
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НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ ПРИ ХВОРОБАХ 
ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ 

 
Дифузний токсичний зоб (ДТЗ) - генетична аутоімунна хвороба з 

уродженим дефектом у системі імунологічного виживання, зумовлена 
надлишковою секрецією тиреоїдних гормонів (Т 3, Т 4) дифузно збільшеною 
щитоподібною залозою [4-6;8;18]. 

Тиреотоксичний криз  гостро небезпечний для життя 
хворого. Переважно буває в жінок, частіше в теплу пору року (влітку) і в 70% 
випадків розвивається гостро. 

 З провокуючих чинників на першому місці стоїть травма (хірургічне 
втручання на ЩЗ або інших органах), психічна травма, емоційний стрес, 
інтеркурентні інфекції, вагітність, пологи, радіойодтерапія, передчасне 
припинення лікування. 
В основі патогенезу лежать два механізми: 

- надмірне надходження тиреоїдних гормонів у кров; 
- розвиток відносної наднирковикової недостатності (ДТЗ 

супроводжується підвищенням швидкості обміну кортикостероїдів у 
організмі, посиленням їх розпаду, виведенням і переважним 
утворенням менш активних сполук) [15-16;19-20]. 

У клінічній картині виражене психомоторне збудження аж до розвитку 
гострого психозу або, навпаки, сонливість, дезорієнтація, можливий 
коматозний стан, висока температура (понад 38 0 С), задишка, біль у ділянці 
серця, тахікардія (до 150 уд/хв), можлива миготлива аритмія. Біль у животі, 
що супроводжується нудотою, діареєю, інколи картина «гострого 
живота». Більше половини смертей при тиреотоксичному кризі пов'язані з 
розвитком гострої серцево-судинної недостатності. 
Лікування спрямоване 
- на зниження в крові вмісту тиреоїдних гормонів: в/в крапельно 1% 

розчин Люголя, приготований із натрію йодидом, 100-250 крап. у 1 л 
5% розчину глюкози, 1 мл на фізіологічному розчині натрію хлориду 
кожні 8 год або 5-10 мл 10% розчину натрію йодиду кожні 8 
год; мерказоліл 60-100 мг / добу за 1 год до введення йоду; 

- купірування наднирковикової недостатності: в/в крапельно 
гідрокортизон по 100 мг кожні 6-8 годин (300-600 мг/добу) або 
преднізолон по 200-300 мг/добу в поєднанні з 50 мл 5% розчину 
аскорбінової кислоти; якщо артеріальний тиск продовжує 
знижуватися,- 0,5% масляний розчин ДОКСА 5-10 мг/добу, в/м; 

- профілактика і боротьба зі зневодненням: в/в крапельне, п/ш або 
ректальне введення 2-3 л ізотонічного розчину натрію хлориду в 5% 
розчині глюкози; 
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- усунення нервово-вегетативних порушень: резерпін по 1 мл 0,25% 
розчину кожні 6-8 годин або октадин - усередину від 10 до 60 мг за 
добу, краще октадин, тому що не викликає гальмування ЦНС; 

- усунення серцево-судинних порушень: корглікон дозою не більше 1-2 мл 
0,06% розчину або строфантин 1-2 мл 0,05% розчину в/в крапельно, зі 
швидкістю 20-60 крапель за хвилину в 5% розчині глюкози. 

Для нейтралізації надлишкових кінінів призначають їхні інгібітори - 
контрикал в/в по 40000 ОД у 50 мл ізотонічного розчину натрію 
хлориду. Обережно - β-адреноблокатори (анаприлін, обзидан та ін.) По 20-
120 мг або 1 мл 0,1% розчину під контролем пульсу й АТ. При набряку мозку 
- дегідратаційна терапія або ЛП. Для профілактики гострих інфекцій - 
антибіотикотерапія. При гіпертермії - обкладення тіла льодом. Гіпоксія 
тканин усувається інгаляцією зволоженим киснем. При психомоторному 
порушенні - клізми з хлоралгідратом. Живлення - парентеральне.  
Лікування тиреотоксичного кризу триває не менше 7-10 днів до повного 
усунення його клінічних і метаболічних проявів.   
 

Гіпотиреоз - це хвороба, яка проявляється гіпофункцією ЩЗ і 
зниженням умісту тиреоїдних гормонів у сироватці крові. 

Гіпотиреоїдна (мікседематозна) кома - найтяжче ускладнення 
гіпотиреозу. Зазвичай вона розвивається в нелікованих або недостатньо 
лікованих хворих, частіше в жінок похилого віку (60-80 років) у холодну 
пору року слідом за різними стресовими ситуаціями або інтеркурентними 
хворобами. 
У клініці визначаються наростаюче гальмування ЦНС (ступор і власне кома), 
прострація і повне пригнічення сухожильних рефлексів. Найсерйозніші 
порушення, які спричиняють тяжкий прогноз, розвиваються з 
боку дихальної та серцево-судинної систем - альвеолярна гіповентиляція, що 
веде до підвищення в крові вмісту вуглекислого газу (Р со2) і зниження 
кисню (Р о2). Поряд зі зменшенням мозкового кровообігу це викликає 
церебральну гіпоксію. Характерні прогресуюча брадикардія і 
гіпотонія. Часто розвивається гостра затримка сечі або динамічна чи 
механічна кишкова непрохідність. Також розвиваються гіпоглікемія, 
гіпотермія. Безпосередньою причиною смерті зазвичай стає наростаюча 
серцево-судинна і дихальна недостатність. 
 
Лікування: 

• в/в крапельно преднізолон по 100-200 мг або гідрокортизон дозою 200-
400 мг, потім в/м по 50-100 мг кожні 6 годин до зникнення колапсу; 

• в/в крапельно 5% розчин глюкози, потім в/в 10 мл 10% розчин натрію 
хлориду при гіпонатріємії та гіпохлоремії; уведення рідини обмежують 
500-1000 мл/добу; 



15 
 

• в 1-й день лікування тироксин призначають по 400-500 мкг, у наступні 
дні дозу поступово зменшують до 50-100 мкг/добу; 

• з метою посилення окислювальних процесів застосовують крапельне 
в/в введення 100 мг кокарбоксилази, 5 мл 5% розчину аскорбінової 
кислоти, 200 мкг вітаміну В 12 , 1 мл 5% розчину вітаміну В 6 ; АТФ; 

• для профілактики і лікування інфекційних ускладнень великими 
дозами показані антибіотики широкого спектра дії; 

• при гіпотиреоїдній комі теплові процедури не призначають, бо може 
розвинутися гостра серцева недостатність, тому хворі мають 
перебувати в кімнаті з температурою +25 0 С далеко від джерел тепла. 
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НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ ПРИ ХВОРОБАХ 
НАДНИРКОВИХ  ЗАЛОЗ 

 
Хронічна  недостатність кори надниркових залоз (Аддісонова хвороба, 

гіпокортицизм, бронзова хвороба) – тяжка, хронічна хвороба, зумовлена 
частковим чи повним випаданням гормональної функції кори обох 
наднирковиків унаслідок їх двостороннього ураження (вперше описав Томас 
Аддісон у 1855 р.) [2;11; 20-21; 24;27]. 

Гостра недостатність кори надниркових залоз (аддісоновий криз) - 
грізне ускладнення цієї хвороби. 
Етіологія – 

інфекція, стрес, травма, операція, ішемія або крововилив у 
наднирковики, скасування глюкокортикоїдів (при замісній терапії), 
гіпопітуїтаризм. 
Патогенез – 

зниження продукції гормонів корою наднирковиків, що 
призводить до декомпенсації обміну речовин і процесів адаптації. 
Клініка: 

• зниження артеріального тиску (колапс або шок); 
• пульс слабкий, тони серця глухі, акроціаноз; 
• нудота, блювання, пронос, біль у животі («гострий живіт»), 

зневоднення; 
• загальмованість, судоми, менінгеальні симптоми, галюцинації, 

кома. 
Клінічні варіанти: 

• серцево-судинної недостатності; 
• шлунково-кишковий (абдомінальний); 
• нервово-психічний (церебральний). 

Лабораторна діагностика: 
• у крові: зниження рівня кортизолу, альдостерону, глюкози, 
натрію (> 130 ммоль / л), хлору (> 90 ммоль / л), підвищення 
рівня калію (<5 ммоль / л), лейкоцитоз, еозинофілія, еритремія; 
• у сечі: ацетон, білок, циліндри, олігоурія, зниження 
виділення 17-КС, 17-ОКС. Проба з кортикотропіном 
(синактеном) – негативна. 

Диференційована діагностика: 
• аддісоновий криз; 
• інфаркт міокарда, судинний колапс, шок; 
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• харчова токсикоінфекція; 
• гіпоглікемічна кома; 
• гіпопітуїтарна кома. 

Лікування: 
• глюкокортикоїди: преднізолон 150-200 мг або гідрокортизон 

150-200 мг в/в струминно, потім крапельно до 1000 мг за добу; 
• мінералокортикоїди: ДОКСА 5-10 мг (1-2 мл) в/м через 6 годин; 
• регідратація: ізотонічний розчин натрію хлориду, 5% розчин 

глюкози – 2-3 л; 
• аскорбінова кислота 5% розчин до  50  

мл, до кокарбоксилази  200-300 мг; 
• при колапсі: норадреналін – 1 мл (на 500 мл ізотонічного 

розчину натрію хлориду), дофамін – 5 мл 4% розчину або 1 мл 
1% розчину мезатону; 

• симптоматична  терапія: антибіотики, серцеві глікозиди. 
Критерії ефективності: 

• нормалізація АТ; 
• електролітного балансу; 
• клінічних проявів. 

Ускладнення терапії: 
• сильне блювання – 10-20 мл 10% розчину натрію хлориду 

в/в; 
• набряки, гіперестезії, паралічі – при передозуванні ДОКСА 

(гіпокаліємія) – зменшити дозу ДОКСА, в/в ввести 1-2 г 
калію хлориду на 5% розчині глюкози; 

• набряк мозку, легенів – сечогінні, манітол; 
• порушення психіки (передозування глюкокортикоїдів) – 

зменшити дозу глюкокортикоїдів. 
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НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ ПРИ ХВОРОБАХ 
ПАРАЩИТОВИДНИХ ЗАЛОЗ 

        
Гіпопаратиреоз – хвороба, яка зумовлена недостатнім продукуванням 
паратгормона і характеризується нападами тонічних судом. Уперше тетанію 
описав Штейнгейм у 1830 році [2;12;25;28]. 
Етіологія: 

• видалення при резекції ЩЗ; 
• запальний процес; 
• туберкульоз; 
• амілоїдоз; 
• пухлинний процес. 

Класифікація гіпопаратиреозу: 
• післяопераційна тетанія; 
• вторинна тетанія (при кровотечах, алкалозі, амілоїдозі та ін.). 

Залежно від клінічної картини: 
• гостра форма гіпопаратиреозу; 
• хронічна форма гіпопаратиреозу; 
• стерта форма гіпопаратиреозу. 

Клініка гіпопаратиреозу 
• Нерідко нападу передують похолодання кінцівок, затерплість, 

поколювання, парестезії. 
• Слідом за передвісниками розвиваються хворобливі тонічні судоми, які 

уражують симетричні групи м’язів і мають вибірковий характер. 
• Основним симптомокомплексом хвороби є напади тетанії, частота, 

тривалість і тяжкість яких і визначають форми гіпопаратиреозу. 
• Найчастіше судоми виникають у м’язах верхніх кінцівок. Унаслідок 

спазму мускулатури обличчя виникає сардонічна посмішка, губи 
набувають вигляду «риб’ячого рота». При спазмі жувальних м’язів 
виникає судомне стиснення щелеп – тризм. Судоми в м’язах верхніх 
кінцівок призводять до характерного положення руки: пальці стиснуті 
й приведені до долоні, І палець зведений, кисть зігнута в променево-
зап’ястковому суглобі – «рука акушера». При спазмі мускулатури 
нижніх кінцівок стегна і гомілки витягнуті, стопи повернені всередину, 
пальці згинаються. 

• Спазм мускулатури спини викликає вигинання тулуба назад – 
опістотонус. 
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• Унаслідок судомних скорочень міжреберних м’язів, м’язів живота і 
діафрагми виникає різкий розлад дихання. 

• У дітей нерідко виникає спазм мускулатури гортані, що призводить до 
ларингоспазму. Унаслідок тривалого ларингоспазму – асфіксія і 
летальний результат. Напад судом може тривати від кількох хвилин до 
кількох годин. 

• При легкій формі – напади виникають рідко (1-2 рази за тиждень), 
тривалість їх не перевищує кількох хвилин. Тонічні судоми при цій 
формі хвороби зазвичай обмежені й частіше виникають у кистях рук. 

• При тяжкій формі – напади часті (іноді кілька разів за день), 
тривають кілька годин і легко виникають під впливом зовнішніх 
подразників. 

• Порушення серцево-судинної системи, органів дихання, шлунково-
кишкового тракту і сечостатевої системи залежать від переважання 
тонусу симпатичної або парасимпатичної систем. 

• При переважанні симпатичної системи – блідість, тахікардія, 
підвищення артеріального тиску. 

• При переважанні парасимпатичної системи – блювання, 
брадикардія, гіпотонія, посилення моторної й секреторної функцій 
шлунково-кишкового тракту (пілороспазм, проноси, підвищення 
секреції й кислотності шлункового соку), поліурія та ін. 

Лабораторна діагностика 
• Уміст Са 2 + в крові зазвичай відповідає тяжкості захворювання. 
• При тяжкій – кількість Са 2+ в крові знижується до 1,5 – 1,2 ммоль/л (6-

5 мг%), гіпокальціурія і гіпофосфатурія. 
• На ЕКГ – подовження інтервалу QT унаслідок переливання. 
• На ЕЕГ-  пік-хвильові комплекси (піки, гострі хвилі ізольовані або в 

поєднанні з наступною повільною хвилею). 
Діагностичні проби  
• Симптом Хвостека – позитивний при постукуванні або пальпації по 

лицьовому нерву попереду козелка вушної раковини (скорочення 
м’язів усієї ділянки, іннервованої лицьовим нервом, – Хвостек – І; 
скорочення м’язів у ділянці крила носа і кута рота – Хвостек-ІІ; тільки 
м’язів кута рота – Хвостек - ІІІ). 

• Симптом Труссо – при перетягуванні плеча гумовим джгутом або 
манжетою до зникнення пульсу на 2-3 хвилини виникає судомна 
реакція кисті у вигляді «руки акушера». 
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• Симптом Шлезингера – при швидкому пасивному згинанні в 
тазостегновому суглобі ноги хворого, випрямленої в колінному 
суглобі, виникають судомні скорочення розгиначів стегна з різкою 
супінацією стопи. 

Лікування гіпопаратиреозу 
• В/в 10-50 мл 10% розчину хлориду або глюконату кальцію. Дія 

препарату проявляється вже в кінці ін’єкції. Залежно від 
необхідності препарати кальцію вводять в/в 3-4 рази за добу. 

• Для запобігання нападу тетанії п/ш або в/м вводять за 
необхідності 40-100 ОД (2,0-5,0 мл) паратиреоїдину 

• Паратиреоїдин – екстракт паращитовидних залоз великої рогатої 
худоби, містить у 1 мл  20 ОД. Лікувальний ефект після його 
введення настає через 2-3 години і триває 20-24 години. 

• Після купірування гострого нападу тетанії одночасно з пара 
тиреоїдином або замість нього призначають дигідротахістерол 
(АТ – 10) – усередину по 2 мг кожні 6 годин, кожні 2 дні дозу 
зменшують на 2 мг. Підтримувальна доза – 2 мг (мобілізує Са з 
кісток, виводить фосфор із сечею, підсилює всмоктування Са в 
кишечнику). Після скасування препарат діє ще 10 днів. 

• Для поліпшення всмоктування Са2 + в кишечнику замість 
дигідротахістеролу призначають ергокальциферол (вітамін 
D). Судоми усувають уведенням вітаміну D (спиртовий розчин) 
по 200 000 – 400 000 Од за добу з поступовим зменшенням дози 
після купірування нападу до 25 000 – 50 000 Од за добу. 

• Контроль рівня Са 2+ в крові та його виділення з сечею 1 – 2 рази 
за місяць. 

• Призначають заспокійливі та спазмолітичні засоби – броміди, 
люмінал, хлоралгідрат усередину або в клізмі, папаверин та ін. 

• При алкалозі показаний хлорид амонію по 3-7 г за день. 
• При наростаючому ларингоспазмі – інтубація або трахеотомія. 
• У період між нападами призначають препарати Са 2+ у вигляді 

його солей – хлорид, лактат і глюконат усередину через 2 години 
після їди. З метою підвищення вмісту Са 2+ в крові та зниження в 
ній рівня фосфору призначають гідроокис алюмінію по 45 мл 
офіцинального розчину за 20 хв  до їди. Цей препарат здатний 
підсилювати функцію паращитовидних залоз. 

• Для кращого всмоктування Са 2 + його доцільно призначати 
одночасно зі шлунковим соком, хлоридом амонію або 
розбавленою хлористоводневою кислотою. 
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Гіперпаратиреоз (хвороба Реклінгаузена, генералізована фіброзно-
кістозна остеодистрофія) – хвороба, зумовлена надлишковою продукцією 
паратгормона. Хворобу вперше описав у 1891 році 
Реклінгаузен.  Характеризується патологічними змінами в кістках, 
нирках. Буває частіше в жінок у віці від 20 до 50 років [2;12-13;15]. 
 
Гострий перебіг (гіперпаратиреоїдний криз)  

• Підвищення температури до 40 ° С. 
• Спрага, нудота, нестримне блювання, не пов’язане з уживанням їжі, 

анорексія. 
• Суглобовий і м’язовий біль, різка м’язова слабкість. 
• Сонливість, втрата пам’яті. 
• При кризі можливі шлункова кровотеча, гострий панкреатит, 

перфорація виразки. Іноді розвиваються масивна кальцифікація і 
некрози в мозку, міокарді та інших органах. Ниркова форма 
характеризується клінічною картиною гострої ниркової недостатності 
або уремічної коми. 

• Нервово-психічні розлади при кризі проявляються загальмованістю або 
підвищеною збудливістю, маренням із зоровими 
галюцинаціями. Можуть виникати психози, епілепсії. 

• Якщо в крові вміст Са2 + досягає до 5 ммоль/л (20 мг%) – розвивається 
серцево-судинна недостатність, порушується функція органів дихання 
аж до набряку легень, прогресуюча загальмованість, сповільненість 
рухів аж до ступору. Потім – кома і смерть. 

Лікування гіперпаратиреоїдного кризу 
Протягом 3 годин в/в крапельно 300 мл ізотонічного розчину NaCL, що 
підвищує клубочкову екскрецію кальцію. 

За відсутності зневоднення і ниркової недостатності з олігурією – 
фуросемід 80-100 мг/год до 2 діб, в/в крапельно ізотонічний розчин 
NaCL. Магнію сульфат (антагоніст Са) в/м по 10 мл 25% розчину. 

Кальцитрин в/м або п/ш 1-4 ОД на 1 кг маси тіла кожні 12 годин або до 
8 ОД на 1 кг маси тіла кожні 8 годин в разі недостатньої ефективності 
попередньої дози (покращує фіксацію Са в кістках). 

Зменшення всмоктування Са в кишечнику – преднізолон в/м або в/в 
крапельно до 150 мг. 
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ТЕСТИ З  ЕНДОКРИНОЛОГІЇ (НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ) 

1.При гіперглікемічній комі необхідно терміново призначити: 
а. інсуліни короткої дії; 
б. бігуаниди 
в. препарати сульфанілсечовини; 
г. глюкозу. 

2.При виведенні хворого із гіперосмолярної коми крім інсулінів 
призначають в/в    крапельно: 

а. гіпотонічний розчин хлориду Na; 
б. ізотонічний розчин хлориду Na; 
в. 4% розчин гідрокарбонату Na; 
г. 10% розчин хлориду Na. 

3.При гіпоглікемічній комі виявляється: 
а. дихання Куссмауля; 
б. запах ацетону на видиху; 
в. підвищена осмолярність крові; 
г. нормальний тонус очних яблук; 
д. глюкозурія. 

4.Дівчинка, 9 років, хворіє на ЦД протягом 3-х років, захворіла на гостру 
респіраторну  інфекцію. Стан погіршився в останні два дні, підвищилася t 
до 380 С, посилилася спрага, почастішало сечовиділення, наростала 
загальна слабкість. Виникають нудота і блювання. Загальний стан тяжкий. 
Свідомість затьмарена. Рубеоз. Язик сухий. Тони серця ритмічні, 
прискорені. Ваш діагноз? 

а. гіпоглікемічна кома; 
б. кетоацидотична кома; 
в. гіперосмолярна кома; 
г. пневмонія. 

5.Хвора К., 56 років, хворіє на цукровий діабет протягом 8 років. 
Надлишкова вага тіла 8 кг. Стан здоров’я значно погіршився після    
перенесеного ентероколіту (блювання, пронос). Доправлена в лікарню   
ургентно. Свідомість відсутня, запаху ацетону на видиху немає. Дихання 
поверхневе, прискорене, сухість шкіри, слизових оболонок, зниження 
тонусу очних яблук. Діагноз підтвердиться після визначення: 

а. рівня цукру в крові; 
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б. рівня цукру в сечі; 
в. осмолярності; 
г. усього перерахованого вище. 

6.У диференційованій діагностиці  між гіпер- і  гіпоглікемічною комами 
слід ураховувати: 

а. початок коми; 
б. тонус очних яблук; 
в. дихання Куссмауля; 
г. запах ацетону в повітрі; 
д. усе  перераховане вище. 

7.Хвора М., хворіє на ЦД із 6 років, у відділення доправлена в тяжкому 
стані. За день до цього після порушення дієти були блювання, нудота. У 
зв’язку з відсутністю апетиту мати ввела половину дози інсуліну. 
Дівчинка пила холодний чай. Наступного дня ранкову дозу інсуліну 
пропустили і привели дівчинку в ендокринологічне відділення. Дитина 
сонлива, свідомість сплутана. У легенях – жорстке дихання. Тони серця 
ритмічні, прискорені. Пальпується печінка на 4 см нижче реберної дуги. 
Ваш попередній діагноз? 

а. гіперосмолярна кома; 
б. лактацидемічна кома; 
в. гіпоглікемічна кома; 
г. кетоацидотична кома. 

      8.Для молочнокислої коми не характерно: 
а. дихання Куссмауля; 
б. тахікардія; 
в. гіпотонія; 
г. олігурія, анурія; 
д. гіпертермія. 

 9.Для виведення хворого з молочнокислої коми необхідно ввести в/в: 
а. фізіологічний розчин; 
б. розчин бікарбонату Na; 
в. 5% розчин глюкози; 
г. усе  перераховане вище. 

10. Назвіть найзагрозливіше ускладнення тиреотоксичного кризу.
  А. гостре порушення мозкового кровообігу; 
  б. гостра ниркова недостатність; 
  в. гостра серцево-судинна недостатність; 
  г. гостра дихальна недостатність. 
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11.На первинний огляд до поліклініки прийшла жінка 42 років, зниженої 
ваги,   екзофтальм, тремор верхніх кінцівок. Була збуджена, всім 
невдоволена, поводилася неадекватно. Раптово знепритомніла, тахіпное, 
порушення серцевого ритму. АТ 190/110 мм рт.ст., рs 160 за 1 хв, t – 38,80 С. 
Найвірогідніший діагноз? 

     а. тиреотоксичний криз; 
     б. гіпотиреоїдний криз; 
     в. гіпертонічний криз; 
     г. симпатоадреналовий криз. 

12.У хворої М., 39 років, із тиреотоксичним зобом на 2-й день після 
субтотальної резекції ЩЗ підвищилася t до 410С, ps 180 за 1 хв, розвинулися 
миготлива аритмія, тремор кінцівок. Яким чином можна запобігти розвитку 
тиреотоксичного кризу? 

        А. зняти явища тиреотоксикозу до операції; 
        б. відмовитися від оперативного лікування; 
        в. призначити препарати йоду; 
        г. у післяопераційний період призначити тиреостатичні 

   препарати. 

 13.Тиреотоксичний криз може розвинутися внаслідок: 
а. недостатнього лікування тиреотоксикозу; 
б. приєднання інфекційної хвороби у хворих на   
    тиреотоксикоз; 
в. скасування тиреостатичних препаратів; 
г. оперативного втручання; 
д. усього перерахованого вище. 

14.Хвора П., 60 років, доправлена в терапевтичне відділення з пневмонією. 
Страждає на гіпотиреоз близько 10 років. Уживала L- тироксин дозою 100 
мкг, останній місяць припинила вживання препаратів. Об’єктивно: загальний 
стан тяжкий, загальмована, надмірна вага, виражені набряки обличчя, 
кінцівок. Гіпотонія, t тіла нижче 340 С. У легенях ослаблене дихання, зліва – 
хрипи. Ваш діагноз? 

а. гіпотиреоїдна кома; 
б. тиреотоксичний криз; 
в. симпатоадреналовий криз; 
г. менінгоенцефаліт. 

15.Мікседематозна кома характеризується: 
а. глибокою гіпотермією; 
б. гіпертермією; 
в. тахікардією; 
г. гіпертонією. 
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16.Назвіть фактори, які сприяють розвитку гіпотиреоїдної коми. 
а. припинення вживання тиреоїдних препаратів; 
б. переохолодження; 
в. хірургічні втручання; 
г. усе  перераховане вище.  



26 

КОМАТОЗНЫЕ СОСТОЯНИЯ ПРИ САХАРНОМ  ДИАБЕТЕ 

Сахарный диабет – это болезнь, которая характеризуется 
гипергликемией как после приема пищи, так и натощак, глюкозурией и 
обусловлена абсолютной или относительной недостаточностью инсулина в 
организме, приводящей к нарушению всех видов обмена, прежде всего 
углеводного; характеризуется поражением сосудов, развитием нейропатии и 
патологических изменений в различных органах и тканях [1;3;7;9-10;22-
23;26-27; 30].  

Грозными осложнениями сахарного диабета являются диабетические 
комы: кетоацидотическая, гиперосмолярная, гиперлактацидемическая и 
гипогликемическая [29;31-34]. 

Этиология   
Декомпенсация сахарного диабета развивается вследствие:        

-неправильной диагностики болезни;  
- неадекватного лечения;  
- нарушения режима введения инсулина; 
- нарушения режима питания; 
-повышения потребности в инсулине в случае присоединения    
интеркуррентных инфекционных болезней, физических и психических 
травм.        

Стадии нарушения сознания при коме 
Стадия Название стадии Клинические признаки 

I 

II 

III 

IV 

Оглушенность 

Ступор 

Cопор 

Кома 

Больной заторможенный, сознание 
спутанное 

Больной легко засыпает, но 
доступен контакту 

Состояние глубокого сна, который 
прерывается только при действии 
сильных раздражителей 

Полное отсутствие сознания 
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ДИАБЕТИЧЕСКАЯ КЕТОАЦИДОТИЧЕСКАЯ КОМА 

Чаще всего наблюдается у больных с 1 типом сахарного диабета (т.е. у 
молодых). Развивается, как правило, медленно, в течение нескольких дней, 
недели [13-15;17]. 

КЛИНИКА 
Симптомы-предвестники 

Усиление жажды. Полиурия. Тошнота, рвота, нарастающая слабость. 
Головная боль, шаткость при ходьбе. 

Симптомы комы 
Постепенное ухудшение состояния. Апатия, слабая реакция на сильные 
раздражители. Потеря сознания. Дыхание глубокое, шумное (Куссмауля). 
Запах ацетона изо рта. Кожа бледная, сухая, тургор снижен. 
Глазные яблоки мягкие, реакция зрачков на свет слабая. Мышцы 
расслаблены. АД снижено, пульс частый, слабый, мягкий, 
Явления сердечной недостаточности. Олиг-, анурия. На ЭКГ признаки 
гипокалиемии.  
Температура тела нормальная или снижена. 

Сахар крови 19,4-33,3 ммоль/л. 
Глюкозурия. 
Лейкоцитоз (40-50)*109/л. Азотемия умеренная. 
Гипокали-, гипонатри-, гипохлор-, кетонемия. 



28 

ЛЕЧЕНИЕ 
Инсулинотерапия – режим малых доз (6-8-10-12 ЕД каждые 2 ч) под 

контролем гликемии.  

NaCl 0,9% р-р 1000 мл;  
коргликон 0,05% р-р 0,5 мл; 
витамин В6 5% р-р 2 мл; 
аскорбиновая к-та 5% р-р 5 мл; 
панангин 10 мл в/в капельно со скоростью 200 мл/ч; 

  2,5% р-р NaHCO3 в/в капельно со скоростью 200 мл/ч 
под контролем pH и уровня K+. 

 Глюкоза 5% р-р 200 мл; 
 инсулин 2 ЕД;  
 панангин 10 мл в/в капельно со скоростью 200 мл/ч. 
Антибактериальная терапия, симптоматическая терапия. 
Промывание желудка, очистительная клизма содовым раствором 
(удаление кетоновых тел). 

      КОМА ДИАБЕТИЧЕСКАЯ ГИПЕРОСМОЛЯРНАЯ 
Развивается чаще у пожилых людей со ІІ типом сахарного диабета, 

получающих только диету или пероральные сахароснижающие препараты; 
развивается медленно, в течение 1-2 недель [30-31]. 

ПРИЧИНЫ 
• Потеря воды (ожоги, рвота, понос, кишечные свищи, панкреатиты,

инфекционные энтериты и др.). 
• Избыточное введение диуретиков.

ПАТОГЕНЕЗ 
   Потеря жидкости приводит к внеклеточной и внутриклеточной 

гиперосмолярности. 
   Чрезмерная дегидратация снижает  кетогенез, угнетает липолиз и 

высвобождение инсулина в ответ на гипергликемию. 
   Имеется склонность к различным гемокоагуляционным нарушениям 

(ДВС-синдром, венозные и артериальные тромбозы и др.). 

ДИАГНОСТИКА 
• Гипергликемия 50-70 ммоль/л;
• глюкозурия без кетонемии;
• гипернатриемия;
• повышение содержания мочевины в крови;
• повышение гематокритного числа;
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• относительный лейкоцитоз и тромбоцитоз;
• осмолярность крови  400-500 мосм/л  при норме 275-295 мосм/л.

Осмолярность(мосмоль/л)=2(натрий в ммоль / л + калий у ммоль/л) 
+гликемия (ммоль/л) +мочевина (ммоль/л) +0,03*общий белок (г/л). 

КЛИНИКА 
Слабость, сонливость, потеря сознания, гипертермия, судороги. 

Эпилептиформные припадки, парезы. Патологические рефлексы 
(Бабинского, Оппенгейма и др.). Нистагм. Тургор кожи резко снижен, 
слизистые оболочки сухие. Глазные яблоки запавшие, мягкие. Одышка, 
аритмии. 

В крови: 
глюкоза>38,9 ммоль/л; 
лейкоцитоз >5*109/л; 
гематокрит >0,55 л/л; 
Na+ >160 ммоль/л; 
гиперхлоремия, олиг-, анурия. 
В моче: 
много K+, мало Na+, глюкоза. 

ЛЕЧЕНИЕ 
Инсулинотерапия – режим малых доз 

(6-8-10 ЕД каждые 2 ч) под контролем гликемии. 
В первые 2 часа: 

NaCl 0,45% р-р 500-1000 мл (под контролем гематокритного числа, средняя 
скорость инфузии – 800 мл/ч); 
антикоагулянты, сердечные гликозиды, глюкокортикоиды, панангин, 
витамины. 

В последующие 2 часа: 
NaCl 0,9% р-р 500-1000 мл (средняя скорость инфузии – 200 мл/ч); 

диуретики, антикоагулянты, сердечные гликозиды, панангин, витамины и др. 
Антибактериальная терапия, симптоматическая  терапия. 

КОМА ДИАБЕТИЧЕСКАЯ МОЛОЧНОКИСЛАЯ 
(ЛАКТАТ-АЦИДОЗ) 

Развивается чаще у людей со ІІ типом сахарного диабета с ожирением, 
которые находятся на лечении бигуанидами [2;26-27;32]. 
ПАТОГЕНЕЗ 
 В норме печень способна метаболизировать около 3400 ммоль молочной 
кислоты в сутки.  
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 Превалирование образования  молочной кислоты над ее утилизацией; 
метаболический ацидоз на фоне тканевой гипоксии; развитие явлений 
сердечно-сосудистой недостаточности. 
КЛИНИКА 
Развивается за 1-2 суток.  
Сонливость. Тошнота, рвота.  
Дыхание Куссмауля (без запаха ацетона). 
Гипотермия. Быстро прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность 
с нарушением сократительной функции миокарда. Стенокардия. Коллапс. 

ДИАГНОСТИКА: 
pH крови <7,3; 
соотношение концентрации лактата к пирувату изменяется в сторону 
увеличения лактата (норма 1:10); 
лактатемия>2,0 ммоль/л (норма 0,4-1,4 ммоль/л); 
гипер- или нормогликемия (до 14 ммоль/л);  
глюкозурия без кетонемии; 
гипернатриемия; 
гипокалиемия. 

ЛЕЧЕНИЕ 
Инсулинотерапия – режим малых доз  
(6-8-10 ЕД каждые 2 ч) под контролем гликемии. 
2,5% р-р NaHCO3 в/в капельно со скоростью 200 мл/ч под контролем pH и 
уровня K+.  
1% р-р метиленового синего из расчета 2,5-5 мг/кг в/в струйно медленно. 
Гидрокортизон 250-500 мг или преднизолон 30-60 мг. 
Аскорбиновая к-та 5% р-р 10 мл в/м, в/в. 
Кокарбоксилаза, сердечные средства. 
Антибактериальная  терапия, симптоматическая  терапия. 

 КОМА ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКАЯ 
ПРИЧИНЫ: 
передозировкаинсулина; 
нарушение режима питания; 
употребление алкоголя; 
чрезмерное физическое напряжение; 
голодание; 
гиперсекреция инсулина (инсулома). 

ПАТОГЕНЕЗ 
Энергетическое голодание мозга вследствие снижения содержания глюкозы 
в крови. 
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КЛИНИКА 
Симптомы-предвестники: 
страх, тревога, ощущение сильного голода, головокружение, обильное 
потоотделение, тошнота, снижение АД, тахикардия, резкая бледность. 
Симптомы комы: 
возбуждение, зрительные и слуховые галлюцинации, парестезии, преходящая 
диплопия. Тонико-клонические судороги. Разобщенные движения глазных 
яблок. Двусторонний симптом Бабинского. Арефлексия. Обильное пото- и 
слюноотделение. Тонус глазных яблок не изменен. Зрачки узкие, реакция 
зрачков на свет и роговичные рефлексы отсутствуют. Дыхание 
поверхностное. АД снижено. Брадикардия. Гипогликемия. 

ЛЕЧЕНИЕ 
40-50 мл 40%, 20% или 10% р-ра глюкозы в/в струйно. 
Преднизолон 30 мг в/м. 
Глюкагон (ГлюкаГен п/к, в/м, в/в 1 мг (1 мл) для взрослых или 0,5 мг (0,5 мл) 
для детей). 
Для профилактики отека мозга в/в 10 мл 10% р-ра NaCl или 5-10 мл 25% р-ра 
магния сульфата или в/в капельно 15% (20%) р-р маннита 0,5-1 г/кг. 
Коррекция нарушений водно-солевого баланса и кислотно-щелочного 
равновесия. 
Оксигенотерапия.  
Строфантин 0,05% 0,5 мл в виде инфузии. 
Глюкоза 5% р-р 500 мл + 5 ЕД инсулина в/в капельно [2;14-15]. 

       Таблица 1 
Дифференциальная диагностика коматозных состояний  

при сахарном диабете 

Признаки Кетоацидотическа
я кома 

Гиперосмолярна
я кома 

Молочнокисла
я кома 

Гипогликемическа
я кома 

Предвестники Общая слабость, 
рвота, сухость во 
рту 

Общая слабость, 
вялость, судороги 

Тошнота, рвота, 
боль в мышцах 

Ощущение голода, 
тремор, потливость, 
диплопия 

Развитие комы Постепенное (до 1 
недели) 

Постепенное (до 
3 сут) 

Быстрое 
(1-2 сут) 

Очень быстрое 
(5-10 мин) 
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Особенности 
прекоматозног
о состояния 

Постепенная 
потеря сознания 

Вялость, 
сознание 
сохраняется 
долго 

Стенокардия Возбуждение 

Дыхание Куссмауля Частое 
поверхностное 

Куссмауля Норма 

  продолжение 

Признаки Кетоацидотическа
я кома

Гиперосмолярная 
кома

Молочнокислая 
кома

Гипогликеми-
ческая кома

Пульс Частый Частый Частый Частый или 
нормальный

Артериальное давление Снижено Резко снижено Резко снижено Повышено, затем 
понижено

Температура тела Норма или 
повышена

Норма Снижена Норма 

Кожа Сухая, тургор 
умеренно снижен

Сухая, тургор 
резко снижен

Сухая, тургор 
умеренно снижен

Влажная, тургор 
норма

Тонус глазных яблок Снижен Резко снижен Снижен Норма 
Диурез Поли-, затем 

олигурия
Олигурия,  анурия Олигурия, анурия Норма 

Гликемия, ммол/л 20-40 40-70 10-14 2-4 
Глюкозурия Высокая Высокая Низкая Нет 
Кетонемия Повышена Норма Норма Норма 
Кетонурия Высокая Отсутствует Редко Отсутствует 
Натриемия Норма Высокая Норма Норма 
Калиемия Снижена Снижена Повышена Норма 
Азотемия Норма Норма или 

повышена
Норма или 
повышена

Норма 

Щелочной резерв Снижен или 
отсутствует

Норма Снижен Норма 

Прочие признаки -- Гиперосмо-
лярность

Гиперлакта-
цидемия

Лечение инсулином 
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НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ ПРИ БОЛЕЗНЯХ  
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 
Диффузный токсический зоб (ДТЗ) – генетическая аутоиммунная 

болезнь с врожденным дефектом в системе иммунологического выживания, 
обусловленная избыточной секрецией тиреоидных гормонов (Т3,Т4) 
диффузно увеличенной щитовидной железой[4-6;8;18]. 

Тиреотоксический криз  представляет большую опасность для жизни 
больного. Почти исключительно бывает у женщин, чаще в теплое время года 
(летом) и в 70% случаев развивается остро. Из провоцирующих факторов на 
первом месте стоит травма (хирургическое вмешательство на ЩЖ или 
других органах), далее - психическая травма, эмоциональный стресс, 
интеркуррентные инфекции, беременность, роды, радиойодтерапия, 
прекращение лечения.  
В основе патогенеза лежат два механизма: 

- значительное поступление тиреоидных гормонов в кровь;  
 - развитие относительной надпочечниковой недостаточности (ДТЗ  
сопровождается повышением скорости обмена кортикостероидов в 
организме, усилением их распада, выведения и преимущественным 
образованием менее активных соединений) [15-16;19-20]. 

В клинической картине выраженное психомоторное возбуждение вплоть до 
развития острого психоза или, наоборот, сонливость, дезориентация, 
возможно коматозное состояние, высокая температура (выше 380 С), удушье, 
боли в области сердца, тахикардия   (до 150 уд/мин), возможна мерцательная 
аритмия. Боли в животе, сопровождающиеся тошнотой, диареей, редко 
картина «острого живота». Более половины летальных исходов при 
тиреотоксическом кризе связаны с развитием острой сердечно-сосудистой 
недостаточности. 
Лечение направлено  
- на снижение в крови уровня тиреоидных гормонов: в/в капельно 1%   

раствор Люголя, приготовленный с натрия йодидом, 100-250 кап. в 1 л  
5% раствора глюкозы, 1 мл на изотоническом растворе натрия хлорида 
каждые 8 часов или 5-10 мл 10% раствора натрия йодида каждые 8 
часов; мерказолил 60-100 мг/сут  за 1 час до введения йода; 

- купирование надпочечниковой недостаточности: в/в капельно     
гидрокортизон по 100 мг каждые 6-8 часов (300-600 мг/сут) или 
преднизолон по 200-300 мг/сут в сочетании с 50 мл 5% раствора 
аскорбиновой кислоты. Если артериальное давление продолжает 
снижаться – 0,5% масляный раствор ДОКСА 5-10 мг/сут  в/м; 

- профилактика и борьба с обезвоживанием: в/в капельное, п/к или 
ректальное введение 2-3 л изотонического раствора натрия хлорида в 
5% растворе глюкозы;  
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- устранение  нервно-вегетативных нарушений: резерпин по  1 мл 0,25% 
раствора каждые 6-8 часов или октадин – внутрь от 10 до 60 мг в сутки, 
лучше октадин, т.к. не вызывает торможения ЦНС; 

- устранение сердечно-сосудистых нарушений: коргликон в дозе, не 
превышающей 1-2 мл 0,06% раствора,  или строфантин 1-2 мл 0,05% 
раствора в/в капельно, со скоростью 20-60 капель в минуту в 5% 
растворе глюкозы. 

Для нейтрализации  избыточных кининов назначают их ингибиторы – 
контрикал в/в по 40000 ЕД в 50 мл изотонического раствора натрия хлорида. 
Осторожно -   β-адреноблокаторы (анаприлин, обзидан и др.)  по 20-120 мг 
или 1мл 0,1%  раствора под контролем пульса и АД. При отеке мозга – 
дегидратационная терапия или ЛП. Для профилактики острых инфекций – 
антибиотикотерапия. При гипертермии – обкладывание тела пузырями со 
льдом. Гипоксия тканей устраняется ингаляцией увлажненным кислородом. 
При  психомоторном возбуждении – клизмы с хлоралгидратом. Питание - 
парентеральное.  
Лечение тиреотоксического криза длится не менее 7-10 дней до полного 
устранения его клинических и метаболических проявлений.   
 

Гипотиреоз –  это болезнь, проявляющаяся гипофункцией ЩЖ и 
снижением содержания тиреоидных гормонов в сыворотке крови. 

Гипотиреоидная (микседематозная) кома – наиболее тяжелое 
осложнение гипотиреоза. Как правило, она развивается у нелеченных или 
недостаточно леченных больных, чаще у женщин пожилого возраста (60-80 
лет) в холодное время года вслед за различными стрессовыми ситуациями 
или интеркуррентными  болезнями. 
В клинике отмечаются нарастающее торможение ЦНС (ступор и собственно 
кома), прострация и полное угнетение сухожильных рефлексов. Самые 
серьезные нарушения, предопределяющие тяжелый прогноз, развиваются со 
стороны дыхательной и сердечно-сосудистой систем – развивается 
альвеолярная гиповентиляция, ведущая к повышению в крови  содержания 
углекислого газа  (Р со2) и снижению кислорода (Р о2). Наряду с 
уменьшением мозгового кровотока это вызывает церебральную гипоксию. 
Характерны прогрессирующая брадикардия и гипотония. Часто развивается 
острая задержка мочи или динамическая или механическая кишечная 
непроходимость. Также развиваются гипогликемия, гипотермия. 
Непосредственной причиной смерти  обычно является нарастающая 
сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность. 
 
Лечение:  

• в/в капельно преднизолон по 100-200 мг или гидрокортизон в дозе 200-
400 мг, затем в/м по 50-100 мг каждые 6 ч до исчезновения коллапса; 
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• в/в капельно 5% раствор глюкозы, затем в/в 10 мл 10% раствор натрия
хлорида при гипонариемии и гипохлоремии; введение жидкости
ограничивают 500-1000 мл/сут;

• в 1-й день лечения тироксин назначают по 400-500 мкг, в последующие
дни дозу постепенно уменьшают до 50-100 мкг/сут;

• с целью усиления окислительных процессов применяют капельное в/в
введение 100 мг кокарбоксилазы, 5 мл 5% раствора аскорбиновой
кислоты, 200 мкг витамина В12 ,1 мл 5% раствора витамина В6 ; АТФ;

• для профилактики и лечения инфекционных осложнений в больших
дозах  показаны антибиотики широкого спектра действия;

• при гипотиреоидной коме тепловые процедуры не назначают,т.к.
может развиться острая сердечная недостаточность, поэтому больные
должны находиться в комнате с температурой +250 С вдали от
источников тепла.
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НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ ПРИ БОЛЕЗНЯХ НАДПОЧЕЧНИКОВ 
 

Хроническая недостаточность коры надпочечников (Аддисонова 
болезнь, гипокортицизм, бронзовая болезнь) – тяжелая, хронически 
протекающая болезнь, обусловленная частичным или полным выпадением 
гормональной функции коры обоих надпочечников вследствие ее 
двустороннего поражения (впервые описал Томас Аддисон в 1855 г.) 
[2;11;20-21;24;27]. 

Острая недостаточность коры надпочечников   (аддисонический криз) 
является грозным осложенением этой болезни. 
Этиология – 

 инфекция, стресс, травма, операция, ишемия или кровоизлияния 
в надпочечники, отмена глюкокортикоидов (при заместительной терапии), 
гипопитуитаризм.  
Патогенез – 

 снижение продукции гормонов корой надпочечников, что 
приводит к декомпенсации обмена веществ и процессов адаптации. 
Клиника: 
 

• снижение АД ( колапс или шок); 
• пульс слабый, тоны сердца глухие, акроцианоз; 
• тошнота, рвота, понос, боль в животе («острый живот»), 

обезвоживание; 
• заторможенность, судороги, менингеальные симптомы, 

галлюцинации, кома.   
 

Клинические варианты: 
 

• сердечно-сосудистой недостаточности; 
• желудочно-кишечный (абдоминальный); 
• нервно-психический (церебральный). 

 
Лабораторная диагностика: 
 

• в крови: снижение уровня кортизола, альдостерона, глюкозы, 
натрия (>130 ммоль/л), хлора (>90 ммоль/л), повышение 
уровня калия (<5 ммоль/л), лейкоцитоз, лимфоцитоз, 
эозинофилия, эритремия; 

• в моче: ацетон, белок, цилиндры, олигоурия, снижение 
выделения 17-КС, 17-ОКС. Проба с кортикотропином 
(синактеном) – отрицательная.  
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Дифференциальная диагностика: 
• аддисонический криз;
• инфаркт миокарда, сосудистый коллапс, шок;
• пищевая токсикоинфекция,
• гипогликемическая кома;
• гипопитуитарная кома.

Лечение: 
• глюкокортикоиды: преднизолон 150-200 мг или

гидрокортизон 150-200 мг в/в струйно, затем капельно до 1000
мг в сутки;

• минерало
• кортикоиды: ДОКСА 5-10 мг (1-2 мл) в/м через 6 часов;
• регидратация: изотонический раствор натрия хлорида, 5%

раствор глюкозы – 2-3 л;
• аскорбиновая кислота 5% раствор до 50 мл, кокарбоксилазы

200-300 мг;
• при коллапсе: норадреналин – 1 мл (на 500 мл изотонического

раствора натрия хлорида), дофамин – 5 мл 4% раствора или 1
мл 1: раствора мезатона;

• симптоматическая терапия: антибиотики, сердечные
гликозиды.

Критерии эффективности: 
• нормализация АД;
• электролитного баланса;
• клинических проявлений.

Осложнения терапии: 

• сильная рвота – 10-20 мл 10% раствора натрия хлорида в/в;
• отеки, гиперестезии, параличи – при передозировке ДОКСА

(гипокалиемия) – уменьшить дозу ДОКСА, в/в ввести 1-2 г
калия хлорида на 5% растворе глюкозы;

• отек мозга, легких – мочегонные, маннитол;
• нарушение психики (передозировка глюкокортикоидов) –

уменьшить дозу глюкокортикоидов.
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НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ ПРИ БОЛЕЗНЯХ 
ПАРАЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЕЗ 

Гипопаратиреоз  -болезнь, обусловленная недостаточной     продукцией  
паратгормона и характеризующаяся  приступами тонических судорог. 
Впервые тетанию описал Штейнгейм в 1830 году [2;12;25;28]. 
Этиология: 

• удаление при резекции ЩЖ;
• воспалительный процесс;
• туберкулез;
• амилоидоз;
• опухолевый процесс.

Классификация гипопаратиреоза: 

• послеоперационная тетания;
• вторичная тетания  (при кровотечениях, алкалозе, амилоидозе и

т.д.).

В зависимости от клинической картины: 

• острая форма гипопаратиреоза;
• хроническая форма гипопаратиреоза;
• стертая форма гипопаратиреоза.

Клиника гипопаратиреоза 
• Нередко приступу предшествуют похолодание конечностей,
онемение, покалывание, парестезии. 
• Вслед за предвестниками развиваются болезненные тонические
судороги, которые поражают симметрические группы мышц и имеют 
избирательный характер. 
• Основным симптомокомплексом болезни  являются приступы
тетании, частота, длительность и тяжесть которых и определяют 
формы гипопаратиреоза.  
• Чаще судороги бывают в мышцах верхних конечностей.
Вследствие спазма мускулатуры лица возникает сардоническая улыбка, 
губы приобретают вид «рыбьего рта». При спазме жевательных мышц 
возникает судорожное сжатие челюстей – тризм. Судороги в мышцах 
верхних конечностей приводят к характерному положению руки: 
пальцы сжаты и приведены к ладони, І палец сведен, кисть согнута в 
лучезапястном суставе – “рука акушера”. При спазме мускулатуры 
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нижних конечностей бедра и голени вытянуты, стопы повернуты 
внутрь, пальцы сгибаются.  
• Спазм мускулатуры спины вызывает выгибание туловища кзади
– опистотонус.
• Вследствие судорожных сокращений межреберных мышц, мышц
живота и диафрагмы возникает резкое расстройство дыхания. 
• У детей часто возникает спазм мускулатуры гортани, что
приводит к ларингоспазму. Следствие длительного ларингоспазма – 
асфиксия и летальный исход Приступ судорог может длиться от 
нескольких минут до нескольких часов. 
• При легкой форме  -  приступы возникают редко (1-2 раза в
неделю), продолжительность их не превышает нескольких минут. 
Тонические судороги при этой форме заболеванияобычно 
ограниченные и чаще возникают в кистях рук. 
• При тяжелой форме  -  приступы частые (иногда несколько раз
в день), продолжаются несколько часов и легко возникают под 
влиянием внешних раздражителей. 
• Нарушения сердечно-сосудистой системы, органов дыхания,
желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы зависят от 
преобладания тонуса симпатической или парасимпатической систем. 
• При преобладании симпатической системы  -  бледность,
тахикардия, повышение АД. 
• При преобладании парасимпатической системы  -  рвота,
брадикардия, гипотония, усиление моторной и секреторной функций 
желудочно-кишечного тракта (пилороспазм, поносы, повышение 
секреции и кислотности желудочного сока), полиурия и т.д. 

Лабораторная диагностика 
• Содержание Са2+ в крови обычно  соответствует тяжести 

заболевания.
• При тяжелой  -  содержание Са2+ в крови снижается до 1,5 – 1,2

ммоль/л (6-5 мг%), гипокальциурия и гипофосфатурия.
• На ЭКГ  -  удлинение интервала Q-T вследствие гипокальциемии.
• На ЭЭГ- пик-волновые комплексы (пики, острые волны изолированные

или в сочетании  с последующей медленной волной).

Диагностические пробы 
• Симптом Хвостека – положительный при поколачивании или

пальпации по лицевому нерву впереди козелка ушной раковины
(сокращение мышц всей области, иннервируемой лицевым нервом,
– Хвостек – І; сокращение мышц в области крыла носа и угла рта –
Хвостек-ІІ; только мышцы угла рта – Хвостек-ІІІ). 
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• Симптом Труссо -  при перетягивании плеча резиновым жгутом
или манжетой до исчезновения пульса на 2-3 минуты появляется
судорожная реакция кисти в виде «руки акушера».

• Симптом  Шлезингера -  при быстром пассивном сгибании в
тазобедренном суставе ноги больного, выпрямленной в коленном
суставе, появляются судорожные сокращения разгибателей бедра с
резкой супинацией стопы.

Лечение гипопаратиреоза 
• В/в 10-50 мл 10% раствора хлорида или глюконата кальция.

Действие препарата проявляется уже в конце иньекции. При
необходимости препараты кальция вводят в/в 3-4 раза в сутки.

• Для предупреждения приступа тетании п/к или в/м  вводят при
необходимости 40-100 ЕД (2,0-5,0 мл) паратиреоидина.
Паратиреоидин – экстракт паращитовидных желез крупного
рогатого скота, содержит в 1 мл  20 ЕД. Лечебный эффект после его
введения наступает через 2-3 часа и длится 20-24 часа.

• После купирования острого приступа тетании одновременно с
паратиреоидином или вместо него назначают дигидротахистерол
(АТ – 10) – внутрь по 2 мг каждые 6 часов, каждые 2 дня дозу
уменьшают на 2 мг. Поддерживающая доза – 2 мг (мобилизует Са из
костей, выводит фосфор с мочой, усиливает всасывание Са в
кишечнике). После отмены препарат действует еще 10 дней.

• Для улучшения всасывания Са2+ в кишечнике вместо
дигидротахистерола назначают эргокальциферол (витамин D).
Судороги устраняют введением витамина D (спиртовый раствор) по
200 000 – 400 000 ЕД в сутки с постепенным уменьшением дозы
после купирования приступа до 25 000 – 50 000 ЕД в сутки.

• Контроль уровня Са2+ в крови и его выделение с мочой 1 – 2 раза в
месяц.

• Назначают успокаивающие и спазмолитические средства –
бромиды, люминал, хлоралгтдрат внутрь или в клизме, папаверин и
другие.

• При алкалозе показан хлорид аммония по 3-7 г в день.
• При нарастающем ларингоспазме – интубация или трахеостомия.
• В межприступный период назначают препараты Са2+ в виде его

солей – хлорид, лактат и глюконат внутрь через 2 часа после еды.
Для повышения содержания Са2+ в крови и снижения в ней уровня
фосфора назначают гидроокись алюминия по 45 мл официнального
раствора за 20 минут до еды. Этот препарат способен усиливать
функцию паращитовидных желез.
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• Для лучшего всасывания Са2+ его целесообразно назначать
одновременно с желудочным соком, хлоридом аммония или
разведенной хлористоводородной кислотой.

Гиперпаратиреоз (болезнь Реклингаузена, генерализованная фиброзно-
кистозная остеодистрофия) -  болезнь, обусловленная  избыточной 
продукцией паратгормона. Впервые описал в 1891 году Реклингаузен. 
Болезнь характеризуется патологическими изменениями в костях, почках. 
Бывает чаще у женщин в возрасте от 20 до 50 лет [2;12-13;15]. 
Острое течение (гиперпаратиреоидный криз) 

• Повышение температурыдо 40°С.
• Жажда, тошнота, неудержимая рвота, не связанная с приемом пищи,

анорексия.
• Суставные и мышечные боли, резкая мышечная слабость,

сонливость, потеря памяти.
• При кризе возможны желудочное кровотечение, острый панкреатит,

перфорация пептической язвы. Иногда развиваются массивная
кальцификация и некрозы в мозге, миокарде и других органах.
Почечная форма характеризуется клинической картиной острой
почечной недостаточности или уремической комы.

• Нервно-психические расстройства при кризе проявляются
заторможенностью или повышенной возбудимостью, бредом со
зрительными галлюцинациями. Могут возникать психозы,
эпилепсии.

• Если в крови содержание Са2+ достигает 5 ммоль/л (20 мг%) –
развивается сердечно-сосудистая недостаточность, нарушается
функция органов дыхания вплоть до отека легких,
прогрессирующая заторможенность, замедленность движений
вплоть до ступора. Затем  -  кома и смерть.

Лечение гиперпаратиреоидного криза 
В течение 3 часов в/в капельно 300 мл изотонического раствора NaCL, 
повышающего клубочковую экскрецию кальция.  

При отсутствии обезвоживания и почечной недостаточности с 
олигоурией – фуросемид 80-100 мг/ч до 2 суток, в/в капельно изотонический 
раствор NaCL. Магния сульфат (антагонист Са) в/м по 10 мл 25% раствора. 

Кальцитрин в/м или п/к 1-4 ЕД на 1 кг массы тела каждые 12 часов или 
до 8 ЕД на 1 кг массы тела каждые 8 часов при недостаточной 
эффективности предыдущей дозы (улучшает фиксацию Са в костях). 

Уменьшение всасывания Са в кишечнике – преднизолон в/м или в/в 
капельно до 150 мг. 
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ТЕСТЫ ПО ЭНДОКРИНОЛОГИИ (НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ) 

1.При гипергликемической коме необходимо срочно назначить: 
а. инсулины короткого действия; 
б. бигуаниды; 
в. препараты сульфанилмочевины; 
г. глюкозу. 

2.При выведении больного из гиперосмолярной комы кроме инсулинов 
назначают в/в капельно: 

а. гипотонический раствор хлорида Na; 
б. изотонический раствор хлорида Na; 
в. 4% раствор гидрокарбоната Na; 
г. 10% раствор хлорида Na. 

3.При гипогликемической коме характерно: 
а. дыхание Куссмауля; 
б. запах ацетона в выдыхаемом воздухе; 
в. повышенная омолярность крови; 
г. нормальный тонус глазных яблок; 
д. глюкозурия. 

4.Девочка, 9 лет, болеет СД в течение 3-х годов, заболела острой 
респираторной инфекцией. Состояние ухудшилось в последние два дня, 
повысилась t до 380 С, усилилась жажда, участилось мочеиспускание, 
наростала общая слабость. Появились тошнота и рвота. Общее состояние 
тяжелое. Сознание спутано. Рубеоз. Язык сухой. Тоны сердца ритмичные, 
ускорены. Ваш диагноз? 

а. гипогликемическая кома; 
б. кетоацидотическая кома; 
в. гиперосмолярная кома; 
г. пневмония. 

5.Больная К., 56 лет, болеет сахарным диабетом в течение 8 лет. 
Избыточный вес тела 8 кг. Состояние здоровья значительно ухудшилось 
после    перенесенного энтероколита (рвота, понос). Поступила ургентно. 
Сознание отсутствует, запаха ацетона в выдыхаемом воздухе нет. Дыхание 
поверхностное, учащенное, сухость кожи, слизистых оболочек, снижение 
тонуса глазных яблок. Диагноз подтвердится при определении: 

а. уровня сахара в крови; 
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б. уровня сахара в моче; 
в. осмолярности; 
г. всего вышеперечисленного. 

6.При дифференциальной диагностике  между гипер- и  
гипогликемической комами следует учитывать: 

а. начало комы; 
б. тонус глазных яблок; 
в. дыхание Куссмауля; 
г. запах ацетона в воздухе; 
д. все вышеперечисленное. 

7.Больная М., болеет  СД с 6 лет, в отделение доставлена в тяжелом 
состоянии. За день до этого после нарушения диеты появились рвота, 
тошнота. В связи с отсутствием аппетита мать ввела половину дозы 
инсулина. Девочка пила холодный чай. На второй день утреннюю дозу 
инсулина пропустили и привели девочку в эндокринологическое 
отделение. Ребенок сонлив, сознание спутано. В легких – жесткое 
дыхание. Тоны сердца ритмичные, ускорены. Пальпируется край печени 
на 4 см ниже реберной дуги. Ваш предварительный диагноз? 

а. гиперосмолярная кома; 
б. лактацидемическая кома; 
в. гипогликемическая кома; 
г. кетоацидотическая кома. 

8.Для молочнокислой комы не характерно: 
а. дыхание Куссмауля; 
б. тахикардия; 
в. гипотония; 
г. олигурия, анурия; 
д. гипертермия. 

9.Для выведения больного из молочнокислой комы необходимо ввести в/в: 
а. физиологический раствор; 
б. раствор бикарбоната Na; 
в. 5% раствор глюкозы; 
г. все вышеперечисленное. 

     10.Назовите наиболее угрожающее осложнение тиреотоксического криза: 
       а. острое нарушение мозгового кровообращения; 
       б. острая почечная недостаточность; 
       в. острая сердечно – сосудистая недостаточность; 
       г. острая дыхательная недостаточность. 
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11.На первичный осмотр в поликлинику пришла женщина, 42 года, 
пониженного веса, с экзофтальмом, тремором верхних конечностей. Была 
возбуждена, всем недовольна, вела себя неадекватно. Внезапно потеряла 
сознание; тахипноэ, нарушение сердечного ритма. АД 190/110 мм рт.ст., 
рs 160 за 1 мин, t– 38,80 С. Наиболее достоверный диагноз? 

 а. тиреотоксический криз; 
 б. гипотиреоидный криз; 
 в. гипертонический криз; 
 г. симпатоадреналовый криз. 

12.У больной М., 39 лет, с тиреотоксическим зобом на 2-й день после 
субтотальной резекции ЩЗ повысилась t до 410С, ps 180 за 1 мин, 
развились мерцательная аритмия, тремор конечностей. Каким образом 
можно предупредить развитие тиреотоксического криза? 

        а. снять явления тиреотоксикоза до операции; 
        б. отказаться от оперативного лечения; 
        в. назначить препараты йода; 
        г.в послеоперационный период назначить  

  тиреостатические препараты. 

13.Тиреотоксический криз может развиться вследствие: 
а. недостаточного лечения тиреотоксикоза; 
б. присоединения инфекционной болезни у больных 
   тиреотоксикозом; 
в. отмены приема тиреостатических препаратов; 
г. оперативного вмешательства; 
д. всего вышеперечисленного. 

14.Больная П., 60 лет, доставлена в терапевтическое отделение с 
пневмонией. Страдает  гипотиреозом около 10 лет. Принимала L- 
тироксин в дозе 100 мкг, последний месяц прекратила прием препаратов. 
Объективно: общее состояние тяжелое, заторможена, избыточный вес, 
выражены отеки лица, конечностей. Гипотония, tтела ниже 340 С. В 
легких ослабленное дыхание, слева – хрипы. Ваш диагноз? 

а. гипотиреоидная кома; 
б. тиреотоксический криз; 
в. симпатоадреналовий криз; 
г. менингоэнцефалит. 

15.Микседематозная кома характеризуется: 
а. глубокой гипотермией; 
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б. гипертермией; 
в. тахикардией; 
г. гипертонией. 

16.Назовите факторы, содействующие развитию гипотиреоидной комы. 
а. прекращение приема тиреоидных препаратов; 
б. переохлаждение; 
в. хирургические вмешательства; 
г. всевышеперечисленное.  
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COMATOSE STATES IN DIABETES MELLITUS 

The diabetes mellitus is a disease, which is characterized by 
hyperglycemia after meals or on an empty stomach, glycosuria, which is 
due to absolute or relative insulin insufficiency and leads to disturbances 
of all types of metabolism (first of all to carbohydrate metabolism), and 
is characterized by vessels affection, neuropathy development and 
pathological changes in various organs and tissues 
[1,3,7,9,10,22,23,26,27,30].  

The formidable complications of the diabetes mellitus are diabetic 
comas: ketoacidosis, hyperosmolar, hyperlactacidemic, and 
hypoglycemic comas [29,31,32,33,34]. 

Etiology 
Decompensation of diabetes mellitus develops due to:     
- incorrect diagnostics of the disease;  
- inadequate treatment;  
- incorrect regime of insulin injection; 
- incorrect regime of feeding; 
- increasing of insulin requirement in the case of associated intercurrent 
infectious diseases, physical or mental traumas.  

Stages of mental disorders in coma 
Stage The name of the 

stage 
Clinical signs 

І Obnubilation The patient is inhibited, the 
consciousness is confused  

ІІ Stupor The patient falls asleep easily, but 
he/she can contact  

ІІІ Sopor The state of a sound sleep, which 
is interrupted only during severe 
stimuli action  

ІV Coma Total absence of consciousness 
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DIABETIC KETOACIDOTIC COMA

Diabetic ketoacidotic coma is common in patients with diabetes
mellitus of the I type (i.e. in young patients). As a rule the
development is slow, during some days or a week [13,14,15,17].

Glucose

Decrease of
hexokinase
activity

Glycogenolysis
in liver

Glycogen

Glucose

Increase of extracellular
fluid volume

Absolute (in young) and
relative (in aged) 
insulin deficit

Reduced glucose utilization
in tissues

(Krebs cycle)

Utilization disorder of proteins, 
carbohydrates, fats

Production of ketones and Н+ 
(ketonemia and acidosis)

Coma

β-oxybutyric acid
acetoacetic acid

Н+

Н+

Hyperglycemia

Malabsorption of water and
electrolytes

Polyuria Exsiccosis

Decrease of Н+ excretion

Metabolic acidosis

Н2О, Сl¯, K+,
glucose, НPO3¯

Hyperosmolarity

Na+
Н2О

К+

Н+

H+, Cl¯, K+

Vomiting

PATHOGENESIS
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CLINICAL PICTURE 
Symptoms – precursors: 
Excessive thirst. Polyuria, Nausea, vomiting, increasing weakness. 
Headacher, unsteady walk. 
The symptoms of coma: 
Gradual state deterioration.  
Apathy, poor reaction to severe stimuli.  
The loss of a consciousness. 
The breathing is deep and noisy( Kussmaul’srespiration).  
The acetone smell from the mouth. 
The skin is pale and dry; the turgoris decreased. 
The eyeballs are soft; reaction of  pupils’ to  light weak.  
The muscles are relaxed.  
The arterial pressure id decreased, the pulse is rapid, weak and mild, ccurrenceof 
the cardiac insufficiency. 
Oligo- and anuria.   
ECG demonstrates the signs of hypokaliemia. 
The body temperature is normal or decreased. 
Sugar in the blood 19.4-33.3 mmol/l. Glycosuria. Leukocytosis ( 40-50)*109/l 
Azotemia  is moderate. Hypokaliemia, hyponatremia, hypochloremia and 
ketonemia. 

TREATMENT 
Insulinotherapy: regimen of small doses (6-8-10 PIECES  each 2 hours) under the 
control of glycemia.   
NaCl 0,9% solution  1000 ml;  
Corglicone  0,05% solution  0,5 ml; 
VitaminВ6 5% solution 2 ml; 
Ascorbic acid 5% solution  5 ml; 
Panangine 10 ml, i/v drop by drop, with the rate of 200 ml/h. 
2,5% solution of NaHCO3, i/v drop by drop, with the rate of 200 ml/h. 
under the control of Ph and K+ level. 

 Glucose, 5% solution  200ml; 
 Insulin, 2 units; 
 Panangine 10 ml, i/v drop by drop, with the rate of 200 ml/h. 
Antibacterial therapy, symptomatic therapy. 
Gastric lavage, cleansing enema by soda solution 
(removal of ketone bodies). 



49 

DIABETIC HYPEROSMOLAR  COMA 

It develops more often at elderly people with II type of diabetes mellitus, receiving 
the diet only or peroral sugar- reducing medications. It develops sloe, during 1-2 
weeks. 
CAUSES 

• Water loss (burns, vomiting, diarrhea, intestinal fistulas, pancreatitis,
infectious enteritises and others);

• excessive introducing of diuretics.

PATHOGENESIS 
Water loss leads to extracellular and intracellular hyperosmolarity. 

Excessive dehydration decreases ketogenesis, inhibits the lipolysis and insulin 

releasing as the response to hypergilicemia. 

Presence of predisposition to various hemocoagulatory disorders  (disseminated 
intravascular clotting- syndrome, venous and arterial thromboses and others). 

DIAGNOSTICS 

• hyperglycemia 50-70 mmol/l,
• glycosuria without ketonemia,
• hypernatriemia,
• excessive amount of urea in the blood,
• excessive amount of packed cell,
• relative leukocytosis and thrombocytosis,
• osmolarity of the 400-500 mosm/l.

Osmolarity (mosm/l) = 2* (natrium, mmol/l + potassium, mmol/l) + glycemia, 
mmol/l + urea, mmol/l + 0.03* general protein (g/l) 

CLINICAL PICTURE 
Weakness, drowsiness, loss of consciousness, hyperthermia, and convulsions, 
epileptiform fits and  pareses. Pathological reflexes (Babinskiy). Oppengeim 
reflexes and others). Nystagmus.Turgor of skin is decreased greatly; mucous 
membranes are dry. Eyeballs are sunk down and smooth. Breathlessness and 
arrhythmias. 

In the blood 
Glucose > 38.9 mmol, 
Leukocytosis > 5*109/l, 
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Hematocrit > 0,55 l/l, 
Na+ > 160 mmol, 
Hyperchloremia, oligo- and anuria, 
In the urine 
excessive amount of  K+ decreased amount of Na+ glucose 
TREATMENT 
Insulinotherapy : the regimen of small doses (6-8-10 units every 2 hours) under the 
control of glycemia. 
During the first 2 hours: 
NaCl 0,45% solution 500-1000 ml (under the control of packed cell volume, the 
infusion rate is 800 ml/h); 
anticoagulants, cardiac glycosides, glycocorticoids, panangine, vitamins. 
 
During the following 2 hours. 
NaCl 0,9% solution 500-1000ml (the infusion rate is 200 ml/h); 
Diuretics, anticoagulants, cardiac  glycosides, panangine, vitamins and other. 
Antibacterial therapy, symptomatic therapy. 
 
 
HYPERGLYCEMIC LACTATE COMA  
(LACTACIDOSIS ) 
 
It develops more often in persons with diabetes mellitus of the II type with obesity, 
who are treated by biguanids [2,26,27,32]. 
PATHOGENESIS 
In the norm the liver can metabolize  approximately 3.400 mmol of lactic acid 
within 24 hours. 
Prevalence of lactic acid formation over its utilization;  
metabolic acidosis against a background of tissue hypoxia;  
development of signs of cardiovascular insufficiency. 
CLINICAL PICTURE 
It develops with 1-2 days. 
Drowsiness. Nausea and vomiting. 
Kussmaul’s respiration (without acetone smell). 
Hypothermia. Rapid progressive cardiovascular insufficiency with impairment of 
contractive function of myocardium. 
Angina pectoris (stenocardia). Collapse. 
DIAGNOSTICS 
Ph of blood < 7,3; 
The concentration ratio of lactate topyruvatechangeslactate increases (norm is 
1:10); 
Lactatemia> 2,0mmol/lnorm: 0,4-1,4 mmol/l 
Hyper- or normglycemia ( up to 14 mmol/l); 
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Glycosuria without ketonemia; 
Hypernatriemia; hypocaliemia. 

TREATMENT 
Insulinotherapy: regimen of small doses (6-8-10 units every two hours)  under the 
control of glycemia. 
2.5% solution of NaHCO3 i/v drop by drop, with the rate of 200 ml/h under the 
control of Ph and K+ level. 
1% solution of methylene-blue: 2.5-5 mg/kg, i/v, jet, slowly. 
Hydrocortisone: 250-500 mg or prednisolone: 30-60 mg. 
Ascorbic acid: 5% solution, 10 ml, i/v, i/m. 
Cocarboxilasa, medicines for heart troubles. 
Antibacterial therapy, symptomatic therapy.  

HYPOGLYCEMIC COMA 
CAUSES 
Overdosade of insulin, 
Violation of eating regiment, alcohol intaking, excessive physical exertion, 
Starvation hypersecretion of insulin (insuloma). 
PATHOGENESIS 
Energy insufficiency of the brain due to decreasing of glucose amout in the blood. 
CLINICAL PICTURE 
Symptoms-precursors: 
fear, anxiety, feeling of severe hunger, vertigo, excessive sweat secretion, nausea, 
decreasing arterial pressure, tachycardia and suddenly paleness. 
Symptoms of coma: 
excitation, visual and auditory hallucinations, paresthesia, and transient 
diplopiaglycemia. Tonoclonic spasms. Disconnected movements of eyeballs.  
Bilateral symptom of Babinskiy. Areflexia. Excessive sweat secretion and 
salivation. 
Eyeball tone is not changed. Pupils are narrow, pupils’ reaction to the light and 
cornea’s reflexes are absent. Hypopnoe. Arterial pressure is decreased. 
Bradycardia. Hypoglycemia. 

TREATMENT 
40-50 ml 40%, 20% or 10%  solution of glucose, i/v, jet. 
Prednisolone: 30 mg i/m.  
Glucagon ( GlucaGen subcutaneously, i/m, i/v (1ml) for adults or 0.5 mg (0.5 ml) 
for children) 
For prevention of brain edema: 10 ml of 10% solution of  NaCL i/v or 5-10 ml of 
mannitol, 0.5 – 1 g/kg, i/v.  
Correction of the violations of water- salt balance and acid- base equilibrium. 
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Oxigenotherapy. 
Strophanthine: 0.05% solution, 0.5 ml in the form of infusion. 
Glucose: 5% solution, 500 ml + 5 units of insulin, i/v, drop by drop. 

Differential diagnostics of coma states in patients with diabetes melitus 

Signs Ketoacidotic 
coma  

Hyperosmolar 
coma Lactate coma Hypoglycemic 

coma 

Precursors General 
weakness, 
vomiting, and 
dry mouth  

General 
weakness, 
flabbiness, and 
convulsions  

Nausea, 
vomiting, pain 
in muscles  

Feeling of 
hunger, tremor, 
hyperhidrosis, 
and diplopia  

Developme
nt of coma 

Gradual (up to 
1 week) 

Gradual (up to 3 
days) 

Rapid (1-2 
days) 

Ultra rapid 95-
10 min) 

Peculiarities 
of precoma 
state 

Gradual 
consciousness 
loss 

Flabbiness, 
consciousness is 
retained long 
period  

Angina 
pectoris 

Excitation 

Respiration Kussmaul’s 
respiration 

Rapid hypopnoe Kussmaul’s 
respiration 

Norm 

Pulse Rapid Rapid Rapid Rapid or 
normal 

Arterial 
pressure 

Decreased  Decreased 
greatly 

Decreased 
greatly 

Increased, then 
decreased 

Body 
temperature 

Norm or 
increased 

Norm Decreased Norm 

Skin Dry, turgor is 
decreased 
moderately  

Dry, turgor is 
decreased 
greatly  

Dry, turgor is 
decreased 
moderately  

Moisten, turgor 
is normal 

Tone of 
eyeballs 

Decreased  Decreased 
greatly 

Decreased Norm 
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Diuresis Poly- and 
then oliguria 

Oliguria and 
anuria 

Oliguria and 
anuria 

Norm 

Glycemia, 
mmol/l 

20-40 40-70 10-14 2-4 

Glycosuria  Excessive Excessive Low Absent 

Ketonemia Increased Norm  Norm Norm 

Ketonuria Excessive Absent Rare Absent 

Natriemia Norm  Excessive Norm Norm 

Kaliemia Decreased Decreased Increased Norm 

Azotemia  Norm Norm or 
increased 

Norm or 
increased 

Norm 

Alkaline 
reserve 

Dicreased 
or absent 

Norm Decreased Norm 

Other signs -- Hyperosmolarit
y  

Hyperlacta
cide-mia 

Treatment by 
insulin  
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EMERGENCY CONDITIONS IN THYROID DISORDERS 

The diffuse toxic goiter (DTG) is the genetic autoimmune disease with 
congenital defect in the system of immunological survival due to excessive 
secretion of thyroid hormones (T3 and T4) of the diffuse enlarged thyroid gland 
[4,5,6,8,18,]. 

The thyrotoxic crisis is the great danger for life of the patient. It is more 
often in women, in warm season (summer), and in 70% of cases it develops 
sharply.According toinitiating agentsat the first place are trauma (surgical 
intervention of the thyroid gland or other organs), psychic trauma, emotional 
stress, intercurrent infections, pregnancy, delivery, radium-iodine-therapy, and 
treatment cessation.  

The pathogenesis occurs according to two mechanisms: 
– the significant entering of thyroid hormones into the blood;
– the development of relative suprarenal insufficiency (DTG is accompanied

by the increasing of rate of corticosteroid metabolism in the organism, the 
increasing of their decomposition, the releasing and forming of less active 
compounds) [15,16,19,20]. 

The clinical picture demonstrates high-grade psychomotor agitation up to the 
development of acute psychosis, or sleepiness and disorientation, it is possible the 
onset of the comatose state, high temperature (higher than 380 C), apnea, pain in 
the region of heart, tachycardia (to 150 beats per minute), and ciliary arrhythmia. 
The pain in the region of abdomen is accompanied by the nausea, diarrhea, in some 
cases the picture of acute abdomen is present. More than half of lethal outcomes in 
the thyrotoxic crisis are connected with the acute cardiovascular insufficiency. 

The treatment is directed to: 
– the decreasing of the thyroid hormones in the blood: 1% Lugol’s iodine

solution in the form of intravenous drop by drop injection. This solution 
contains natrium iodide (the amount is 100-250 drops in 1 l of 5% glucose 
solution), 1 ml of natrium chloride with isotonic solution every 8 hours or 5-
10 ml of 10% natrium iodide solution every 8 hours. Mercazole is used in 
the dosage of 60-100 mg a day 1 hour prior to the iodine injection. 

– the stopping of suprarenal insufficiency: in 100 mg of hydrocortisone every 6-
8 hours (300-600 mg per day) in the form of intravenous drop by drop 
injection or 200-300 mg of prednisolone per day with combination with 50 
ml of 5% ascorbic acid solution. If the arterial pressure is increased it is 
necessary to use 0.5% oil solution DOCSA (deoxycorticosterone acetate) in 
a dose of 5-10 mg per day intramuscularly. 

– the prevention and the fight against dehydration: 2-3 l of isotonic solution of
natrium chloride in 5% glucose solution intravenously drop by drop, 
subcutaneous introduction, or through rectum.  

– the suppression of neurovegetative disorders: reserpine is given in a dose of 1
ml of 0.25% solution every 6-8 hours or octadine – from 10 to 60 mg per 
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day. The using of octadine is more preferable because it doesn’t lead to the 
central nervous system inhibition. 

– the suppression of cardiovascular disorders: korglycon in the dosage not more
than 1-2 ml of 0.06% solution or strophanthine in a dose of 1-2 ml of 0.05% 
solution in the form of intravenous drop by drop injection; the rate is 20-60 
drops per minute in 5% glucose solution.  

For neutralization of excess kinins, their inhibitors are prescribed: kontrical in 
40.000 units in a dose of 50 ml of isotonic solution of natrium chloride 
intravenously. Β-adrenergic blockers (propranolol, obzidan and others) in a dose of 
20-120 mg or 1 ml of 0.1% solution under the control of the pulse and arterial 
pressure with attention. In the brain edema the dehydratative therapy or lumbar 
puncture is used. The antibiotic therapy is used for prevention of acute infections. 
The lining of the body by ice packs is used in hyperthermia. The tissue hypoxia is 
eliminated by the inhalation with moistened oxygen. In psychomotor disorders, the 
enema with chloral hydrate is used. The parenteral diet is recommended. The 
duration of the thyrotoxic crisis treatment is not less than 7-10 days to the entire 
elimination of its clinical and metabolic manifestations. 

The hypothyroidism is the disease, which is characterized by the hypofunction 
of the thyroid gland and the decreasing of thyroid hormones content in the blood 
serum. 

Hypothyreoid (myxedematous) coma 
It is the most serious complication of hypothyroidism. As a rule it develops 

in untreated or treated insufficiently patients. In women (at the age of 60-80 years 
old) it develops more often in cold seasons due to various stress situations or 
intercurrent diseases.  

Clinical picture demonstrates increased inhibition of the central nervous 
system (stupor and coma), the prostration and full inhibition of tendon reflexes. 
The most serious disorders, which have bad prognosis, develop in the respiratory 
and cardiovascular systems. The alveolar hypoventilation develops, which leads to 
the increasing of carbon dioxide ( Рсо2) in the blood and to the decreasing of 
oxygen (Ро2). Together with the decreasing of brain bloodstream it leads to 
cerebral hypoxia. The progressing bradycardia and hypotonia. The retention of 
urine or the dynamic or mechanical bowel (intestinal) obstruction occurs. The 
hypoglycemia and the hypothermia occur also. The immediate cause of the death is 
the increasing cardiovascular and respiratory failures.  
Treatment: 

• prednisolone in a dose of 100-200mg or hydrocortisone in a dose of 200-400
mg intravenously drop by drop, then in a dose of 50-100mg intramuscularly
every 6 hours to the collapse disappearing;

• 5% solution of glucose in the form of intravenous drop by drop injection,
then 10 ml of 10% solution of natrium chloride intravenously in
hyponatremia and hypochloremia;
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• The liquid dosage must not be more than 500-1000ml within 24 hours;
• the first day of treatment: the dosage of thyroxin is in 400-500 mkg. During

the following days the dosage is decreased to 50-100 mkg per day;
• with the aim of increasing of oxidative processes the following is used  in

the form of intravenous drop by drop injection: 100 mg of cocarboxylase, 5
ml of 5% solution of ascorbic acid, 200 mkg of B12 vitamin, 1 ml of 5%
solution of B6 vitamin. Adenosine triphosphate (ATP);

• for prevention and treatment of infectious complications, the antibiotics of
the wide action spectrum  are used in the high dose;

• in hypothyroid coma the thermal procedures aren’t prescribed. This can lead
to the cardiac insufficiency.

• That is why the patients must stay in the room having the temperature
+25°C far from heat source.
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EMERGENCY CONDITIONS  IN ADRENAL DISORDERS 
 

The chronic insufficiency of the adrenal cortex(Addison’s disease, 
hypocorticism, bronzed disease) is serious chronic disease, caused by partial or 
absolute abnormality of hormonal function of the adrenal cortex due to its two-
sided disorder (first it was described by Tomas Addison in 1855) 
[2,11,20,21,24,27].  

Acute insufficiency of the adrenal cortex (Addison’s crisis) is а threatening 
complication of this disease. 

 
The etiology –  
 infection, stress, trauma, surgical operation, ischemia or adrenal gland 
hemorrhage, glucocorticoids withdrawal (in replacement therapy), 
hypopituitarism. 
The pathogenesis – 
 the decreasing of hormones production by the adrenal cortex, it leads to the 
decompensation of metabolism and the processes of adaptation. 
The clinical picture: 

• the decreasing of the arterial pressure (collapse or shock);  
• the pulse is weak, the heart sounds are dull, acrocyanosis;  
• nausea, vomiting, the pain in the abdomen region (“acute (burst) 

abdomen”), dehydration;  
• lethargy, convulsions, meningeal symptoms, hallucinations, coma. 

The clinical variants: 
• cardiovascular insufficiency; 
• gastro-intestinal (abdominal); 
• neuropsychic (cerebral). 

The laboratory diagnostics: 
• in the blood: the decreasing of the levels of cortisol, aldosterone, 

glucose, natrium (>130 mmol/l), chlorine (>90 mmol/l), the 
increasing of the level potassium (<5mmol/l), leukocytosis, 
lymphocytosis, eosinophilia, erythremia. 

• in the urine: acetone, protein, cylinders, oligouria, the decreasing 
of 17-KS, 17-OKS. The test with synacthenum is negative.  

The differential diagnostics: 
• addisonic crisis; 
• myocardial infarction, vascular collapse, shock; 
• alimentarytoxicoinfection; 
• hypoglycemic coma ; 
• hypopituitary coma. 
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The treatment: 
• glucocorticoids: prednisolone 150-200mg or hydrocortisone 150-

200 mg intravenously (i/v)  by the stream (jet) introduction, then to
1.000 mg within 24 hours in the drop by drop form;

• mineralocorticoids: 5-10 mg (1-2 ml) of DOCSA intramuscularly
(i/m) in 6 hours;

• rehydration: isotonic solution of natrium chloride, 5% solution of
glucose in a dose of 2-3 l;

• ascorbic acid – 5% solution to 50 ml, cocarboxylase – 200-300
mg;

• in collapse: noradrenaline – 1 ml (with addition of 500 ml of
isotonic solution of natrium chloride), dophamine – 5 ml of 4%
solution or 1 ml of 1%  mezaton solution;

• symptomatic therapy: antibiotics, cardiac glycoside.
The criteria of effectiveness: 

• normalization of the arterial pressure;
• normalization of electrolytic balance;
• disappearance of clinical manifestations.

The complications of the therapy: 
• severe vomiting: 10-20 ml of 10% natrium chloride solution, i/v;
• edema , hyperstesia, paralysis occur in the case of overdosage of

DOCSA (hypokaliemia). In this case it is to decrease the dosage of
DOCSA, to inject 1-2 g of potassium  chloride with addition with
5% glucose solution, i/v;

• brain edema, pulmonary edema – diuretics, manitol;
• mental disorders (the overdosage of glucocorticoids): it is

necessary to decrease the glucocorticoid dosage.
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EMERGENCY CONDITIONS IN PARATHYROID GLANDS DISORDERS 

Hypoparathyroidismis the disorder caused by the insufficient production of 
parathyroid hormone and characterized by the attacks of tonic convulsions. First 
the tetany was described by Shteingeim in 1830 [2,12,25,28]. 

The etiology: 
• removal in resection of the thyroid gland;
• inflammatory process;
• tuberculosis;
• amyloidosis;
• neoplastic (tumor) process.

The classification of hypoparathyroidism 
• postoperative tetany;
• secondary tetany (in haemorrhage, alkalosis, amyloidosis and others).

According to the clinical picture: 
• acute form of hypoparathyreosis;
• chronic form of hypoparathyreosis;
• obliterated from of hypoparathyreosis.
•  

The clinical picture of hypoparathyreosis 

• Often before the attack you can notice: extremity coldness, extremity
coldness, extremity coldness, paresthesia.

• After the precursors the painful tonic convulsions occur, which affect the
symmetric groups of muscles and have the selective character.

• The attacks of tetany are the major symptomatic complex of the disease.
Their frequency, duration, and severity determine the forms of the
hypoparathyreosis.

• The convulsions in the muscles of upper limbs occur more often. The
sardonic grin is due to the spasm of the facial muscles, and the lips look as
“fish mouth”. In spasm of mastication muscles, the convulsion lockjaw
(trismus) is observed. The convulsions of the upper limbs’ muscles lead the
the following position of the arm: the fingers are made a fist and turned to
the palm, the first finger is curved, the hand is curved in the area of
radiocarpal articulation, so-called “obstetrician’s hand”. In the spasm of
lower limbs muscles, the hips and legs are elongate, the feet are turned
inward, and the fingers are curved.

• The spasm of the muscles leads to the trunk bending backwards
(opisthotonos).

• Due to convulsions of muscles, abdomen muscles and the diaphragm, the
sudden disturbance of respiration occurs.
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• Children often have the spasm of larynx muscles, which leads to the 
laryngospasm. The result of prolonged laryngospasm is asphyxia and lethal 
outcome. The convulsion attack can last some minutes or some hours. 

• In the mild form, the attacks occur rare (1-2 times a week), their duration is 
not more than some minutes. The tonic convulsions in this form of the 
disease are usually limited and occur in the hands as a rule.  

• In the severe form the attacks are frequent (sometimes several times a day), 
continue some hours, and occur under the influence of outside irritants. 

• The disturbances of cardiovascular system, the organs of respiration, 
gastro-intestinal tract, and urine and reproductive system depend on the 
tonus predominance of sympathetic or parasympathetic system.  

• If there is the predominance of sympathetic system, we can notice 
paleness, tachycardia, and the increasing of the arterial blood pressure.  

• If there is the predominance of parasympathetic system, we can notice 
vomiting, bradycardia, hypotonia, the increasing of the motor and secretory 
functions of the gastro-intestinal tract (pylorospasm, diarrhea, the 
increasing of the secretion and the acidity of gastric juice), polyuria and 
others. 

The laboratory diagnostics 
• Ca2+ value in the blood usually corresponds to the severity of the disease.  
• In the severe form, the amount of Ca2+ in the blood decreases to 1.5-1.2 

mmol/l (6-5 mg%), hypocalciuria and hypophosphaturia.   
• EKG – the prolongation of Q-T interval due to hypocalcaemia.  
• EEG – there are pick-wave complexes (picks, acute waves are isolated or 

in combination with the next slow wave).  
The diagnostics tests 
▪ The Chvostek’s symptom is positive during palpation of the facial nerve in 

front of hircus of the auricle (Chvostek-I: the contractions of muscles of the 
whole region, innervated by the facial nerve; Chvostek-II: the muscle 
contraction in the region of wings of nose and the mouth angle; Chvostek-III: 
the muscle contraction in the region of mouth angle only);  

▪ The Trousseau’s sign:during the stretching of the upper arm by the rubber 
tourniquet before the disappearance of the pulse for 2-3 minutes the 
convulsion reaction of the hand in the form of “obstetrician’s hand” occur.  

▪ The Schlesinger’s symptom: during quick passive bending of the patient’s leg 
in the region of hip joint with rectified leg in the region of  knee-joint, the 
patient has convulsion contractions of hip extensors with sudden foot 
supination.  

The treatment of hypoparathyreosis 
▪ 10-50 ml of 10% solution of chloride or gluconate calcium intravenously. The 

effect of the preparation is revealed at the end of injection procedure. If it is 
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necessary the calcium preparations are injected 3-5 times within 24 hours 
intravenously.  

▪ For prevention of tetany attack, 40-100 units (2.0-5.0 ml) of parathyroidin are
injected i/m subcutaneously if it is necessary.

▪ Parathyrodin is the extract of the parathyroid glands of cattle. It contains 20
units in 1 ml. The medicinal effect is revealed in 2-3 hours after injection
procedure and lasts 20-24 hours.

▪ After rapid relief of tetany symptoms together with parathyrodin or instead of
it, dihydrotachisterol (AT-10) is administered in a dose of 2 mg every 6 hours.
Every two days the dose is diminished in 2 mg. The supporting dose is 2 mg
(it mobilizes Ca from the bones, removes phosphorus with urine, strengthens
Ca absorption in the intestine). After stopping injections the preparation acts
during 10 days.

▪ To improve Са2+ absorption in the intestine, ergocalciferol  (vitamin D) is
administered instead of dihydrotachisterol. The convulsions are relieved by
the vitamin D injection (alcohol solution) in a dose of 200.000–400.000 units
within 24 hours with gradual decreasing of a dose after attack arresting to
25.000–50.000 units a day.

▪ The control of Са2+ level in the blood and its excretion with the urine is made
1-2 times a week.

▪ The sedatives and antispasmodics are administered. They are bromide,
luminal, chloral hydrate (in the form of internal using enema), papaverine and
others.

▪ In alkalosis the ammonium chloride is administered in a dose of 3-7 g a day.
▪ In increasing laryngospasm the intubation or tracheotomy is administered.
▪ The Са2+ preparations in the form of salts (chloride, lactate, and gluconate)

are administered in the inter-attack period in two hours after meal. To increase
Са2+ in the blood and decrease phosphorus level, aluminium hydroxide is
administered in a dose of 45 ml of officinal preparation (20 minutes prior the
meal). This preparation is very effective for increasing parathyroid glands
function.

▪ For the best absorption of Са2+, it must be administered simultaneously with
the gastric juice, ammonium chloride or diluted hydrochloric acid.

Hyperparathyreosis (Recklinghausen’s disease of bone, generalized fibrous and 
cystous osteodystrophy) is the disease, which is caused by excessive production of 
parathyroid hormone. The disease was described by Recklinghausen in 1891. The 
disease is characterized by the abnormal changes in the bones and kidneys. It is 
more typical for women at the age of 20-50 years [2,12,13,15].  
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The acute course (hyperparathyroid crisis)  
 

• increased temperature up to  40°С;  
• thirst, nausea, intractable vomiting, which isn’t connected with food 

intake, and anorexia;   
• the pain in the joints and muscles, sudden muscle weakness;   
• drowse, loss of memory.  
• During the crisis the gastric bleeding; acute pancreatitis, perforation of 

the peptic ulcer can develop. In some cases massive calcification and 
necrosis in the brain, myocardium and other organs develop. Renal form 
is characterized by the clinical picture of the acute renal insufficiency or 
uremic coma.  

• Neuropsychic disorders in crisis are manifested by lethargy or irritability, 
delusion with visual hallucinations. Psychosis and epilepsy can occur 
also. 

• When Ca2+ content is up to 5 mmol/l (20 mg%), the following things  
occur: cardiovascular insufficiency, dysfunctions of the respiratory 
organs (right up to a pulmonary edema), progressive lethargy, slowness 
of the movements (right up to a stupor). Then the coma and death occur. 

 
The treatment of hyperparathyroid crisis 

300 ml of the isotonic solution of NaCL within 3 hours, i/v drop by drop. It 
increases the glomerular calcium excretion.  

When the dehydration is absent and renal insufficiency with oligouria is 
present, furosemide in a dose of 80-100 mg/h up to 2 days and isotonic solution of 
NaCL i/v drop by drop are administered. 10 ml of 25% solution of the magnesium 
sulfate (antagonist of Ca) i/m is administered. 

Calcitrine is injected i/m or  subcutaneously: 1-4 units for 1 kg of the body 
weight every 12 hours or up to 8 units for 1 kg of the body weight every 8 hours if 
the previous dose is ineffective (it improves the fixation of Ca2+ in the bones).  

Prednisolone (up to 150 mg) i/m or i/v drop by drop is injected in the case of 
decreasing of intestinal absorption of Ca2+.  
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TEST ON ENDOCRINOLOGY (EMERGENCY CONDITIONS) 

 
 
 
1.In case of hypoglycemic coma following remedies must be immediately 
prescribed: 

a. short-acting insulin; 
b. biguanides; 
c. sulfanilurine preparations; 
d. glucose. 

 
2.To help the patient out of the hyperosmolar coma besides insulins the 
following remedies must be prescribed using intravenous droppering: 

a. hypotonic Na chloride solution; 
b .isotonic Na chloride solution; 
c. 4% Na hydrocarbonate; 
d. 10% Na chloride solution. 

 
3.With the hypoglycemic coma the following can be revealed: 

a. Kussmaul’s respiration; 
b. acetone odor in the expired air; 
c. blood osmolarity increases; 
d. normal state of the eye apples; 
e. glucosuria. 

 
4.A 9 year old girl has been suffering from diabetes mellitus for 3 years. The 
patient has fallen ill with acute respiratory infection. Her state became worse 
during the last two days, the temperature reached 380 C, the thirst and the 
frequency of urination increased. General weakness enlarged. Nausea and 
vomiting appeared. General condition is grave. Consciousness is dizzy. 
Rubeosis. The is dry. Heart tones are accelerated. What is your diagnosis? 

a. hypoglycemic coma; 
b. ketoacidotic coma; 
c .hyperosmolar coma; 
d. pneumonia. 

 
5.The patient K, of 56 years old, has suffered from the diabetes mellitus for 8 
years. Owerweight of her body is 8 kg. The state of her health become much 
worse after she had enterocolitis (vomiting, diarrhea). She was urgently 
hospitalized. Consciousness is absent. Expired air does not contain the odor of 
acetone. Breathing perfunctory accelerated, skin and mucous coats dryness. 
Lowering the eyeballs’ tone. The diagnosis will be confirmed with determining: 
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a. the level of sugar in the blood; 
b. the level of sugar in the urine; 
c. osmolarity; 
d. all mentioned above. 

 
6.With a differential diagnostics between the hyper and hypoglycemic comas 
the following should be taken into account: the beginning of the coma; 

a. apple eyes tone; 
b. Kussmaul’s respiration; 
c. acetone odor in the air; 
d. all mentioned above. 

 
7.The patient M. suffers from the diabetes mellitus from the age of 6. When 
brought into the department, her state was grave. A day before, after the diet 
breaching vomiting and nausea appeared. Because of the lack of appitite, 
mother injected half a dose of insulin. The girl drank cold tea. The following 
day the morning dose of insulin was missed and the girl was brought into the 
endocrinological department. The child is somnolent, her consciousness is 
intricate. There is stiff respiration in the lungs. Heart sounds are rhythmic, 
accelerated. Her liver is palpated 4 cm lower than the costal arch. Your 
preliminary diagnosis is? 

a. hyperosmolar coma; 
b. lactacidemic coma; 
c. hypoglycemic coma; 
d. ketoacidotic coma. 

 
8.For the lactacidemic coma is not characteristic: 

a. Kussmaul’s respiration; 
d. Tachicardia; 
c. Hypotonia; 
d. oliguria, anuria; 
e. hyperthermia. 

 
9.For helping the patient out of the lactacidemic coma it is necessary to inject 
intravenously: 

a. physiological salt solution; 
b. Na bicarbonate solution; 
c. 5% glucose solution; 
d. all mentioned above. 

 
 
10.Name of the most dangerous complication of the thyrotoxic crisis: 

a. acute violation of the cerebral blood circulation 
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b. acute renal insufficiency 
c. acute cardiac and coronary insufficiency 
d. acute respiratory insufficiency 

 
 
11.Woman of 42 came to the polyclinic for the primary examination. Her 
weight was decreased. She had tremor of the upper extremities. The woman 
was excited, dissatisfied with everything and she behaved herself outrageously. 
Suddenly she lost consciousness. Tachypnea and cardiac rhythm violation were 
evident. Her arterial pressure was 190/110 mm, her pulse was 160 beatings per 
minute, her temperature was 38.80 C. The most veritable diagnosis is? 

a. thyrotoxic crisis; 
b. hypothyroid crisis; 
c. hypertensive crisis; 
d. sympathoadrenal crisis. 

 
12.Patient M. of 39 years old having a thyrotoxic the second day after the 
subtotal resection of the thyroid gland the temperature rose up to 410 C, the puls 
was 180 beatings per minute, the glimmering has developed, the tremor of the 
extramities appeared. How could the development of the thyrotoxic crisis have 
been prevented? 

a. to remove the phenomena of the thyrotoxicosis before the 
operation; 
b. to refuse from the operative treatment; 
c. to prescribe iodine preparations; 
d. to prescribe thyrostatic preparations during the post-  
operative period. 

 
13.The thyrotoxic crisis can be developed as a result of: 

a. inadequate treatment of thyrotoxicosis; 
b. addition of an infectious disease if patients are suffering from  
the thyrotoxicosis; 
c. cancellation of taking tyrostatic preparations; 
d. operative intervention; 
e. all mentioned above. 

 
 
14.He patient P, 60 years old, was brought into the therapeutical department 
with pneumonia. Has suffered from the hypothyrosis for almost 10 years. Took 
L-thyroxin in a dose of mkg. The last month stopped taking preparations. It was 
detected that her general state is grave. Her reflexes are inhibited and the 
oedemas of the face and extremities are well seen. Her body’s temperature is 
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less than 340 C. she has hypotonia and weakened respiration in the lungs. There 
is crepitation on the left. Your diagnosis is? 

a. hypothyroid coma; 
b. thyrotoxic crisis; 
c. sympathoadrenal crisis; 
d. meningoencephalitis. 

 
 
15. The myxedema coma is characterized by: 

a. deep hypothermia; 
b. hypothermia; 
c. tachycardia; 
d. hypertension. 

 
 
16.  Name factors which promote the development of the hypothyroid coma? 

a. stoping of taking thyroid preparations; 
b. overcooling; 
c. surgical intrusion; 
d. ll mentioned above. 
e. MRT. 
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       Затверджено Вченою радою УНПЦЕХТЕОТ 
від  5.09.2011, протокол № 124 
 

ПРОТОКОЛ  
НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ З ГОСТРИМИ 

УСКЛАДНЕННЯМИ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 
 

Код  МКХ 10: Е 10. або  Е 11. 
                                                       0 – Кома діабетична: 
                                                       -     з кетоацидозом або без нього; 
                                                       -     гіперосмолярна; 
                                                       -     гіпоглікемічна. 
                                                      1 -  діабетичний ацидоз,  кетоацидоз (без  
                                                             коми) 
 

ГОСТРІ УСКЛАДНЕННЯ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ (КОМИ) 
 
Гіперглікемічна кома (кетоацидотична, гіперосмолярна, лактацидемічна) 
Гіпоглікемічна комка 
 
ДІАБЕТИЧНИЙ КЕТОАЦИДОЗ (ДКА) І КЕТОАЦИДОТИЧНА КОМА 

 
Основна причина – абсолютна або відносна інсулінова недостатність 
Провокуючі чинники: 

1. Супутні захворювання (гострі запальні процеси, загострення 
хронічних захворювань, інфекційні хвороби).   

2. Порушення режиму лікування (пропуск або відміна введення 
інсуліну пацієнтами; помилки у призначенні або введенні дози 
інсуліну; введення непридатного за терміном дії або  за умовами 
зберігання інсуліну; заміна одного препарату на інший, до якого 
хворий виявився нечутливим; несправності в системах введення 
інсуліну – шприц-ручках). 

3. Недостатній контроль за рівнем глюкози в крові. 
4. Хірургічні  втручання і травми. 
5. Вагітність. 
6. Несвоєчасна діагностика ЦД, особливо  типу І. 

 
Діагностика 

 
Клінічна картина Наростаюча сухість шкіри і слизових оболонок; 
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Поліурія (з подальшою олігурією і анурією); 
Спрага; 
Слабкість, адинамія; 
Біль голови; 
Відсутність апетиту, нудота, блювота; 
Запах ацетону з ротової порожнини; 
Задишка з диханням Кусмауля; 
У 30-50% випадків «абдомінальний синдром» з 
клінікою «гострого живота» (біль в животі, часто 
блювота, болючість і напруження черевної стінки, 
зменшення перистальтики та ін..). 

Загальний аналіз крові Лейкоцитоз 
Загальний аналіз сечі Глюкозурія; 

Кетонурія; 
Протеїнурія (непостіно) 

Біохімічний аналіз крові Гіперглікемія; 
Гіперкетонемія; 
Підвищення азоту сечовини і креатиніну (непостійно); 

Кислотно – лужний стан Декомпенсований метаболічний ацидоз 
 

 
Лікування. 
Основні компоненти: 
1.Усунення інсулінової недостатності 
2. Боротьба з дегідратацією та гіповолемією 
3. Відновлення електролітного балансу і кислотно-лужної рівноваги (КЛР) 
4.Діагностика і лікування патологічних станів, що призвели до коми 
 
На догоспітальному етапі або в приймальному відділенні: 

1. Аналіз глюкози крові 
2. Аналіз сечі на ацетон 
3. Інсулін короткої дії 20 ОД в/м 
4. 0,9% розчин хлориду натрію в/в із швидкістю 1 л/год. 

 
У реанімаційному відділенні або відділенні інтенсивної терапії: 
Лабораторний контроль: 

1. Експрес-аналіз глюкози крові – щогодини до зниження глікемії до 13-
14 ммоль/л, потім – 1 раз в 2 години. 

2. Аналіз сечі на ацетон (при можливості – кетонові тіла в сироватці) – 2 
рази на добу (у перші 2 доби, згодом  - 1 раз на добу). 

3. Загальний аналіз крові і сечі; натрій і калій в плазмі крові, креатинін 
сироватки, газоаналіз і рН капілярної крові, коагулограма, ЕКГ. 

4. Щогодинний контроль за діурезом (постійний сечовий катетер) до 
усунення дегідратації або до відновлення свідомості і довільного 
сечовипуску. 
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Регідратація 

1. 0,9% розчин хлориду натрію (при рівні натрію плазми <150 мекв/л); 
2. 0,45% розчин хлориду натрію – гіпотонічний (при рівні натрію 

плазми ≥150 мекв/л); 
3. при  глікемії <14 ммоль/л  - 5-10% розчин глюкози, можливо разом з 

фіз.. розчином. 
 
Швидкість регідратації: перша година – 1000 мл фіз. розчину; друга і третя 
години – по 500 мл фіз. Розчину; подальші години – 300-500 мл фіз.. розчину. 
Швидкість регідратації коректується залежно від показника центрального 
венозного тиску або за правилом: об’єм введеної за годину рідини може 
перевищувати годиний діурез не більше, ніж на 500-1000 мл. 
Припиняють інфузію при можливості самостійного прийому рідини. 
Пероральна регідратація:  при тяжкій дегідратації та ацидозі проводиться 
лише маленькими частими ковтками прохолодної води; при клінічному 
покращенні, відсутності блювання – рекомендують фруктові соки, оральні 
регідратуючи розчини, тощо; об’єм рідини повинен відповідати розрахованій 
для внутрішньовенної регідратації 
 
Інсулінотерапія – режим малих доз 
 
Протягом першої години: 10-14 ОД інсуліну короткої дії в/в струмінно. 
Приготування розчину інсуліну для одномоментного в/в введення в «гумку» 
інфухійної системи: необхідну кількість одиниць інсуліну короткої дії 
набирають в інсуліновий шприц і добирають до 1 мл 0,9% розчином хлориду 
натрію, вводять впродовж 1 хвилини. 
У подальші години (до зниження глікемії до 14 ммоль/л): інсулін короткої 
дії по 4-8 ОД на годину (в середньому 6 ОД/год)  в/в 1 раз на 1-2  години в 
«гумку»  інфузійної системи. 
Приготування розчину для в/в крапельного введення  інсуліну на кожні 100 
мл 0,9%  розчину  хлориду натрію – 10 ОД інсуліну  короткої дії (швидкість 
інфузії 40-80  мл/год).  
Швидкість зниження глікемії  -  не більше 5,5 ммоль/л за  годину і не 
нижче 13-14 ммоль/л у першу добу (при більш швидкому зниженні – 
небезпека синдрому осмотичного дисбалансу і набряку мозку). 
При  глікемії <14 ммоль/л  -  по 3-4 ОД  інсуліну короткої дії в/в в  «гумку» 
на кожні 20 г введеної глюкози (200 мл 10% або  400 мл 5%  розчину  
глюкози). 
Внутрішньом’язове або підшкірне введення інсуліну малоефективне через 
погіршення всмоктування (порушення мікроциркуляції). 
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Внутрішньом’язове введення інсуліну може застосовуватися при 
неможливості здійснення внутрішньовенної інсулінотерапії за схемою : 
початкова доза 20 ОД інсуліну короткої дії в/м, а в подальшому  - по 6 ОД 
інсуліну короткої дії 1 раз на годину. 
Після стабілізації рівня глікемії не вище 10-12 ммоль/л,  нормалізації КДР, 
відновлення свідомості  і стабілізації АТ – перехід на підшкірне введення 
інсуліну короткої дії (кожні 4-5 год.,  доза – залежно від рівня глікемії). 
 
Корекція електролітних порушень   
 
Оскільки існує високий ризик швидкого розвитку гіпокаліемії, тому 
внутрішньовенне крапельне введення препаратів калію розпочинають 
одночасно з початком інсулінотерапії з розрахунку: 
 
К+  плазми, мекв/л Швидкість введення хлориду калію (г на год.) 

При рН  <7,1 При рН  >7,1 Без врахування 
рН, заокруглено 

< 3 3 1,8 3 
3 – 3,9 1,8 1,2 2 
4 – 4,9 1,2 1,0 1,5 
5 – 5,9 1,0 0,5 1,0 
> 6 Препарати калію не вводяться 

 
в/в крапельне введення препаратів калію розпочинати не пізніше, ніж через 2 
год. Після початку інсулінотерапії під контролем ЕКГ і діурезу. 
 
Корекція метаболічного ацидозу  
 
Етіологічним лікування метаболічного ацидозу при кетоацидотичній 
комі є інсулінотерапія. 
Показання  до введення бікарбонату натрію суворо обмежені: 

- рН крові < 7,0 або рівень стандартного бікарбонату < 5 ммоль/л 
Без визначення рН рутинне введення бікарбонату протипоказане. 
 
Лікування і профілактика інфекційних захворювань: антибіотики широкого 
спектру дії у віковій дозі.  
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ГІПЕРОСМОЛЯРНА НЕКЕТОАЦИДОТИЧНА КОМА 
 

Основні причини: виражена відносна інсулінова недостатність в 
поєднанні з різкою дегідратацією. 
Провокуючі фактори: 
1. Стани,  що  посилюють інсулінову недостатність:  
- Супутні захворювання 
- Хірургічні втручання і травми 
- Тривалий прийом препаратів, які знижують секрецію інсуліну або  
   підвищують глікемію: циметідін, глюкокортикоїди, катехоламіни,  
   некардіоселективні β-блокатори, манітол, ті азидові діуретини тощо. 
2. Стани, що спричиняють розвиток дегідратації:  
-  Блювота, діарея (особливо,  часто при інфекційних захворюваннях, 
   гострому  панкреатиті) 
- Застосування діуретиків 
- Порушення концентраційної функції нирок 
- Кровотечі, опіки 
- Супутній нецукровий діабет 
- Невірні медичні рекомендації (заборона достатнього споживання рідини 
при спразі) 
3. Похилий вік  
 

Діагностика 
 

Клінічна картина Виражена сухість шкіри і слизових 
оболонок; 
Виражена поліурія (згодом можлива 
олігурія та анурія); 
Прогресуюча слабкість, адинамія; 
Знижений тургор шкіри; 
Зниження тонусу очних яблук; 
Сонливість; 
Запах ацетону з ротової порожнини 
відсутній; 
Поліморфна неврологічна 
симптоматика (порушення мови, 
ністагм, парези, паралічі, судоми та 
ін..), нерідко домінуюча в клінічній 
картині, але  зникає після усунення 
гіперосмолярності; 
Важливе проведення  
диференційного діагнозу з набряком 
мозку з метою уникнення 
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помилкового призначення сечогінних  
замість регідратації. 

Біохімічний аналіз крові Виражена гіперглікемія (зазвичай, 
понад  30 ммоль/л); 
Відсутність кетонемії; 
Нормальні показники КЛР; 
Гіпернатріємія. 

Розрахунок осмолярності  плазми Осмолярність плазми (мОсм/л)=2 х 
(Na+ мекв/л + К+  мекв/л) + глюкоза 
(ммоль/л) + сечовина (ммоль/л) + 
0,03 х загальний білок (г/л). 
Показники сечовини і загального 
білка можна не враховувати 
(скорочена формула) 
Норма: 285-300 мОсм/л 

Аналіз сечі Масивна глюкозурія; 
Відсутність ацетонурії. 

 
 
Лікування. 
Проводять у відділенні реанімації або інтенсивної терапії. 
Основні компоненти: боротьба з дегідратацією і гіповолемією, усунення 
інсулінової недостатності,  відновлення електролітного балансу, лікування 
супутніх захворювань. 
 
Регідратація.  
 
При рівні Na+>165 мекв/л введення розчинів протипоказане,  регідратацію 
починають з 2% розчину глюкози; 
При рівні Na+ 145-165 мекв/л регідратацію проводять 0,45%  (гіпотонічним) 
розчином хлориду натрию; 
При зниженні рівня Na+< 145 мекв/л регідратацію продовжують 0,9% 
розчином хлориду натрию. 
 
Швидкість регідратації: 
 Перша година: 1000-1500 мл фіз. розчину 
 Друга і третя години: по 500-1000 мл фіз. розчину 
 Подальше години- по 250-500 мл фіз. розчину*  
Швидкість регідратації коректується залежно від показника центрального 
венозного тиску або за правилом: об’єм введеної за годину рідини може 
перевищувати добовий діурез не більше,  нож на 500-1000 мл. 
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Інфузійна терапия проводиться поступово протягом 48 годин.Припиняють її 
при відновленні свідомості, відсутності блювоти,  можливості самостийного 
прийому рідини. 
 
Інсулінотерапія  
Здійснюється за тими ж принципами, що і при  діабетичній кетоацидотичній 
комі, але враховуючи високу чутливість до інсуліну  при цьому виді коми: 

1. На початку інфузійної терапії інсулін зовсім не вводять або вводять в 
малих дозах (2 ОД інсуліну короткої дії за годину в/в  в «гумку 
інфузійної системи»);  

2. Якщо через 4-5 год. з початку інфузійної терапії, після часткової 
регідратаціїі зниження рівня Na+ зберігається виражена гіперглікемія.  
переходять на режим дозування інсуліну, рекомендований для 
лікування діабетичної кетоацидотичної коми; 

3. При одночасному початку регідратації 0,45% (гіпотонічним) розчином 
хлориду натрію і помилковому  введенні більш високих доз інсуліну 
(6-8 і більше ОД за годину) можливе вкрай небезпечне  швидке 
зниження осмолярності з розвитком незворотного набряку легень і 
набряку мозку. 

Оптимальна швидкість зниження осмолярності – не більше 10 мОсм/год. 
 
Корекція дефіциту калію  здійснюється за тими ж принципами, що при 
діабетичній кетоацидотичній комі. 
Для профілактики синдрому дисемінованого внутрішньосудинного згортання 
(ДВЗ)  протягом перших 2 – 5 діб  вводять гепарин по 2500 – 5000  ОД х 4 
рази (надалі – контроль часу згортання крові) і з подальшим переводом 
хворого на непрямі антикоагулянти. 
 
Враховуючи можливість поєднаного розвитку кетоацидотичного і 
гіперосмолярного станів, лабораторний контроль при обох типах ком 
здійснюється однаково, а розрахунок осмолярності плазми проводиться в 
кожному випадку індивідуально. 
 
 

ЛАКТАЦИДОТИЧНА КОМА І ЛАКТАЦИДОЗ 
Класифікація лактацидозу 

 
Пов’язаний з 
тканинною 

гіпоксією (тип А) 

Не пов’язаний з тканинною гіпоксією 
Тип В 1 Тип В 2 Тип В3 

Кардіогенний 
шок 

Різко і тривало 
декомпенсований 

ЦД 

Бігуаніди Глікогеноз І типу 
(хвороба Гірке – 
дефіцит Г6ФДГ) 
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Ендотоксичний, 
гіповолемічний 
шок, отруєння 
чадним газом 

Порушення 
функції нирок або 

печінки 

Парентеральне 
введення 
фруктози, 

сорбіту, ксиліту у 
великих 

кількостях 

Метилмалонова 
ацидемія 

Анемія Злоякісні 
новоутворення 

Саліцилати  

Феохромоцитома Гемобластози Метанол, етанол 
Епілепсія Інфекційні 

захворювання 
Ціаніди 

 
Провокуючі фактори при цукровому діабеті 

1. Підвищення утворення лактату (прийом бігуанідів, виражена 
декомпенсація ЦД, діабетичний кетоацидоз, ацидоз іншого генезу); 

2. Зниження кліренсу лактату (ураження паренхіми печінки, 
зловживання алкоголем); 

3. Одночасне зниження кліренсу лактату і бігуанідів (порушення 
функції нирок, внутрішньовенне введення ренгеноконтрастних 
засобів); 

4. Тканинна гіпоксія (хронічна серцево-судинна недостатність, ІХС, 
облітеруючі захворювання периферічних артерій, тяжкі захворювання 
органів дихання, фолієво-, В12-  і  залізодефіцитні анемії); 

5. Поєднана дія декількох факторів, що призводять до нагромадження 
лактату (гострий стрес, виражені пізні ускладнення ЦД, вік понад 65 
років, тяжкий загальний  стан, запущені стадії злоякісних 
новоутворень); 

6. Вагітність. 
Діагностика 

 
Клінічна картина Стійкий біль в м’язах, що не 

знімається прийомом анальгетиків; 
Біль в ділянці серця, що не знімається 
прийомом антиангінальних 
препаратів; 
Біль в животі;  
Біль голови; 
Слабкість, адинамія; 
Нудота, блювота; 
Артеріальна гіпотонія; 
Сонливість, що переходить в стані 
ступору і коми; 
Задишка, а згодом дихання Кусмауля 
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Біохімічний аналіз крові і КЛР Гіперлактатемія; 
Декомпенсований метаболічний 
ацидоз «Аніонний  розрив»: 
Na+ - (Cl- + HCO3

-)> 16 мекв/л, а 
HCO3

- < 18 мекв/л . 

Лікування: 
в реанімаційному відділенні або палаті інтенсивної терапії. 

Основні компоненти лікування: зменшення продукції лактату, видалення 
надлишку лактату і бігуанідів (якшо вони застосовувались), боротьба з 
шоком,  відновлення КДР, усунення провокуючого чинника. 
Зменшення продукції лактату: введення інсуліну короткої дії по 2-4 ОД за 
годину в/в в «гумку» інфузійної системи з 5% розчином глюкози по 100-250 
мл за годину. Для  боротьби з ацидозом використовують також трисамін 
(трис – буфер, триоксиметиламинометан) у вигляді 3,66% розчину (500 
мл/год,  максимальна добова доза не більш як 1,5 г/кг). Трисамин діє швидко, 
т ому його доцільно вводити на початку лікування у разі різко зниженого рН 
крові, особливо у хворих із вираженою серцево – судинною недостатністю. 
Видалення надлишку лактату і бігуанідів (якщо вони застосовувались):  
гемодіаліз (єдиний ефективний захід). 

Відновлення КЛР: штучна гіпервентиляція легень для усунення надлишку 
СО2 ; введення бікарбонату натрію з великою обережністю в малих дозах (не 
більше 50 мл 8,5% розчину одноразово), зважаючи на небезпеку 
парадоксального посилення внутрішньоклітинного ацидозу і посилення 
продукції лактату. 
Боротьба з шоком і гіповолемією: за загальними правилами інтенсивної 
терапії з використанням колоїдних плазмозамінників. Пресорні агенти 
неефективні, а катехоламіни протипоказані, оскільки посилюють 
накопичення лактату у тканинах, тому використовують препарати ізадрину 
в/в крапельно на 5% розчині глюкози. 
Основна причина : надлишок в організмі по відношенню до надходження 
вуглеводів ззовні (з їжею) або з ендогенних джерел (продукція глюкози 
печінкою), а також при  пришвидшеному засвоєнні вуглеводів (м’язова 
робота). 
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ГІПОГЛІКЕМІЧНА КОМА І ГІПОГЛІКЕМІЯ 
 

Основна причина: 
надлишок інсуліну в організмі по відношенню до надходження вуглеводів 
ззовні (з їжею) або з ендогенних джерел (продукція глюкози печінкою), а 
також при пришвидшеному засвоєнні вуглеводів (м΄язова робота). 
 
Провокуючі чинники: 
- Порушення дієти (пропуск своєчасного прийому їжі або недостатній вміст в 
ній вуглеводів); 
- Передозування інсуліну або препаратів сульфонілсечовини, у т.ч. з 
суїцидальною метою; 
-  Прийом алкоголю без збільшення споживання їжі; 
- Фізичні навантаження (незаплановані або без прийняття відповідних 
заходів профілактики гіпоглікемії); 
- Порушення функції печінки і нирок; 
 
Класифікація гіпоглікемій за ступенем важкості: 
Легка(1 ст.); діагностується хворим, без втрати свідомості, не потребує 
стороньої допомоги і усувається самостійно прийомом у середину цукру; 
Помірна (2 ст.); хворий не може усунути гіпоглікемію самостійно, потребує 
стороньоїдопомоги, але лікування за допомогою прийому всередину цукру є 
успішним; 
Важка (3 ст.); хворий у напывсвыдомосты або в комі, потребує допомоги 
інших осіб, парентеральної терапії. 
Безсимптомна, «біохімічна гіпоглікемія». 
 

Діагностика 
 

Клінічна картина Адренергічні симптоми: 
тахікардія, мідріаз, тремтіння, 

блідість шкіри, посиленна пітливість, 
нудота, сильний голод, неспокій, 

агресивність; 
 

Нейроглюкопенічні симптоми: 
слабість, порушення концентрації, 

головний біль, головокружіння, 
парестезії, відчуття страху, 

дезорієнтація, порушення мови, зору, 
поведінки, амнезія, порушення 

координації рухів, судоми. 
Аналіз крові Глікемія нижче 2.8 ммоль/л (при комі 
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– зазвичай, нижче 2,2 ммоль/л), або 
швидке зниження рівня глікемії >5 

ммоль/л 
 

Лікування 
 

Лікування легкої та помірної гіпоглікемії проводять амбулаторно, тяжкої 
гіпоглікемії (коми) – у відділенні реанімації або інтенсивної терапії. 
Легка гіпоглікемія: 
- Прийом простих вуглеводыв, якы легко засвоюються в кылькосты 1-2 ХО: 
(4-5 кусочків, краще розчинити у воді або в чаї), або мед, або варення (1-1,5 
ст. ложки), або 200 мл солодкого фруктового соку, або 100 мл лимонаду 
(пепси-коли, фанти), або 4-5 великих таблеток. 
- Якщо гіпоглікемія спричинена інсуліном тривалої дії,то додатково з΄їсти 1-
2 ХО вуглеводів, які повільно всмоктуються (кусок хліба, 2 ст.ложки каші і 
т.д.) 
Тяжка гіпоглікемія: 
- Пацієнта, який втратив свідомість, повернути на бік, звільнити порожнину 
рота від залишків їжі (при втраті свідомості хворому не можна вливати в 
ротову порожнину солодкі розчини!) 
- В/в введення 40% розчину глюкози в кількості від 20 до 100 мл до повного 
відновлення свідомості; 
- Для активації глікогенолізу підшкірне введення 1 мл 0,1% розчину 
адреналыну та 1,0 мл розчину глюкагону внутрішньом΄язово або підшкірно: 
- При відсутності відновлення свідомості після в/в введення 40% розчину 
глюкози розпочати в/в крапельне введення5-10% розчину глюкози (10% 
розчин глюкози 2-4 мл/кг) та 75 – 100 мг гідрокортизону або 30 – 60 мг 
преднізолону; - з контролем глікемії, якщо немає відновлення свідомості – 
ввести 10-20% розчин глюкози для підтримки глікемії в межах 7-11 ммоль/л,  
контроль глікемії кожні 30 -60 хв. У випадку затяжної коми для 
профілактики набряку мозку вводять 5 – 10 мг 25%  розчину магнію 
сульфату. 
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Затверджено Вченою радою УНПЦЕХТЕОТ 
                                                                                                від 5.09. 2011, протокол № 124 

 
ПРОТОКОЛ 

НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ ІЗ СИНДРОМОМ 
ТИРЕОТОКСИКОЗУ 

        Код МКХ 10: 
Е 05.0 – Дифузний токсичний зоб 
                                            Е 05.1 – Тиреотоксикоз з токсичним одно-вузловим 
                                                           зобом 
                                            Е 05.2 – Тиреотоксикоз з токсичним багато- вузло-  
                                                           вим зобом                                                                                  
                                            Е 05.4 -  Штучний, ятрогенний тиреотоксикоз 
                                            Е 05.5 -  Тиреотоксичний криз, кома                                                                                           
                                            Е 05.8 -  ТТГ- секретуюча аденома гіпофиза 
                                            Е 05.8 -  Тиреотоксикоз, викликаний йодом 
                                                           (Йод-Базедов) 
                                            Е 05.9  - Не уточнений тиреотоксикоз 
                                            Р 72.1 -  Транзиторний неонатальний тиреотоксикоз 
                                            Е 06.1 -   Підгострий тиреоїдит (тиреотоксична  
                                                            фаза) 
                                            Е 06.2 -   Хронічн6ий тиреоїдит з транзиторним 
                                                            тиреотоксикозом (але  не АІТ) 
                                            Е 06.3 -   Хронічн6ий лимфоцитарний тиреоїдит з  
                                                            транзиторним тиреотоксикозом (Хаші- 
                                                             токсикоз)  
 
 
 
Термінологія : 

- Тиреотоксикоз – це синдром, обумовлений тривалим 
підвищенням вмісту Т4   і Т3   у кровіі тканинах із характерними 
клінічними проявами. 

- Гіпертиреоз – підвищення секреції тиреоїдних гормонів 
щитоподібною залозою. 

 
Причини синдрому тиреотоксикозу: 

1. Тиреотоксикоз, обумовлений підвищеною продукцією тиреоїдних 
гормонів щитоподібною залозою: 
 а. ТТГ – незалежний 
         - Дифузний токсичний зоб (ДТЗ) 
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         - Тиреотоксична аденома 
         - Багато(вузловий) токсичний зоб 
         - Йод-індукований тиреотоксикоз (Йод-Базедов) 
         - Високо диференційований рак щитоподібної залози 
   - гестаційний тиреотоксикоз 
   - хоріон-карцинома, пухирний заніс 
    - аутосомно-доминантний не імуногенний тиреотоксикоз 
 
b. ТТГ – залежний 
     - ттиротропинома 
     - синдром неадекватной секреції ТТГ (резистентність    
        Тиреотрофів до тиреоїдних гормонів) 
 

2. Тиреотоксикоз, що не пов’язаний із підвищеною продукцією 
      тиреоїдних гормонів: 
 

- тиреотоксична фаза автоімунного (АІТ), під гострого вірусного 
і післяпологового тиреоїдинів 
               -   артифіціалний 
               -   індукований прийомом аміодарону 
               -   ятрогений 
 
b.   Додаткові 
 
                 -  Рентгенологічне дослідження кистей рук: затримка “кісткового” 
                     віку,епіфіза дизгенез 
 
                  - Для діагностики АІТ як причини гіпотиреоз у: титр антитіл до  
                    тиреопероксидази тиреоцитів (ТПО) – вище верхньої межі норми  
                    у 2-3 рази 
 
Лікування 
 
Проводиться довічно 
 
а.  Замісна терапія препаратами тиреоїдних гормонов 
 
- Контроль ТТГ (при первинному гіпотиреозі) або Т4 вільн. (при вторинному     
  гіпотиреозі) проводиться: на етапі подбору дози – 1 раз на 2 міс., надалі, при 
  досягненні компенсації (ТТГ 0,5 – 3,5 МОд/л) – 1 раз на 6-12 міс. 
 
б.   Повна замісна доза лівотироксину 1,7 – 1,8 мкг/кг маси тіла. 
в.   Симптоматичне лікування анемії, енцефалопатії, полінейропатії, тощо. 
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Показання до госпіталізації:  декомпенсация хвороби 
Критерії ефективності лікування: 
 - Відсутність клінічних ознак хвороби 
 - ТТГ 0,5 – 3,5 МОд/л 
Профилактика: усунення причин, що призводять до розвитку гіпотиреозу    
                              (див. вище). 
Диспансерне спостереження – довічне: 
 

Діагностичні дослідження і консультації 
Дослідження, спеціаліст Частота 

Эндокринолог 
Загальний анализ крові, сечі 
Ліпідний профиль крові 
Глюкоза крові 
ГТТ із 75 г глюкози 
УЗД  щитоподібної залози 
ТТГ, Т4 вілн. 
ЕКГ 
ЕхоКГ 
Окулист, невролог 

1 раз на 6-12 міс. 
1 раз на 12 міс. 
1 раз на 12 міс 
1 раз на рік 
За показаннями 
1 раз на рік 
1 раз на 6-12 міс. 
1 раз на рік 
При необхідності 
1 раз на рік і при необхідності 
 

 
 

3.    Тиреотоксикоз, що обумовлений продукцією тиреоїдних гормонів     
         поза щитоподібною залозою: 
 

- struma ovarii; 
- функціонально активні метастази раку щитоподібної залози. 

 
 
 

ДИФУЗНИЙ ТОКСИЧНИЙ ЗОБ 
 

 Код МКХ 10 – Е 05 
Визначення:   Дифузний токсичний зоб (хвороба Грейвса, хвороба Базедова) 
– органоспецифічне автоімунне захворювання, в патогенезе якого основна 
роль належить тиреоїдстимулюючим антитілам (антитіла до рецепторів ТТГ), 
що характерізується стійкою підвищеною секрецією тиреоїдних гормонів, 
зазвичай дифузним збільшенням щитоподібної залози (ЩЗ), у 50-70% 
випадків супроводжується ендокриною офтальмопатією, рідко – 
претібіальною мікседемою та акропатією. 
Критерії діагностики 

1. Клінічні 
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Органи і системи Симптоми ураження 

Щитоподібна  
железа 

Зазвичай, дифузно збільшена за рахунок обох часток і 
перешийка, безболісна, рухлива, еластичної 
консистенції.Відсутність збільшення ЩЖ саме по 
соби діагноз ДТЗ не виключає. 
Аускультативно над залозою прослуховується 
судинний шум. 
 

Шкіра та ії придатки Бархатиста, тепла, гладка, волога. Діфузна 
пітливість.Ламкість нігтів, випадіння волосся. 

Серцево-судинна 
система 

Тахікардія, посилений  верхівковий поштовх, 
акцентовані тони серця, постійна,  рідше 
пароксизмальна синусова тахікардія, екстрасистолія, 
пароксизмальна, рідше постійна миготлива аритмія, 
переважно систолічна  артеріальна гіпертензія, 
збільшення пульсового тиску понад 60 мм рт.ст., 
міокардіодистрофія, серцева недостатність 
(«тиреотоксичне серце») 

Система травлення Нестійкий стілець зі схільністю до поносів, відносно 
рідко біль в животі. Посилена перистальтика, 
тиреотоксичний гепатоз 

Нервова система Підвищена збудливість, дратівливість, плаксивість, 
метушливість, порушення концентрації уваги, 
зниження шкільної успішності, порушення 
сну.Симптом Марі (тремор пальців витягнутих 
рук),тремор усього тіла («симптом телеграфного 
стовпа»), гіперрефлексія, труднощіу виконанні 
точних рухів 

М’язова система М’язова слабкість, швидка стомлюванність атрофія, 
міастенія, периодичний параліч.Проксимальна 
тиреотоксична міопатія. 

Пришвидшення 
обміну речовин 

Нестерпність жари, втрата маси тіла, підвищенни 
апетит, спрага. Гіперкальціємія, гіперкальціурія 

Очі Очні симптоми(див.нижче) розвиваютьсяв результаті 
порушеннявегетативноїіннервації ока. Очні 
щілинизначно розширені, екзофтальм, зляканий або 
насторожений погляд, нечіткість зору, двоїння 
 
Очні симптоми тиреотоксикозу принципово 
відрізняти від самостійногозахворювання 
ендокринної офтальмопатії (ЕОП) 

Інші ендокринні Вторинний цукровий діабет або порушення  
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органи толерантності до вуглеводів.Тиреогенна відносна 
(при  нормальному рівні кортизолу)недостатність 
надниркових залоз (небезпека розвитку гострої 
недостатності надниркових залоз на тлі 
стресу);помірна виразность гіперпігментації складок 
шкіри, фликів, ореол, геніталій, періорбитальна 
гіперпігментація, часті «отруєння» 

Статева система У жінок – порушення менструального циклу. У 
чоловіків – зниження потенції 

Захворювання  
супутні ДТЗ 

Ендокринна офтальмопатія, претибіальна мікседема 
(ущільненя  і гіпертрофія шкіри передньої поверхні 
гомілки), украй рідко – акропатія: періостальна 
остеопатія стоп і кістей, ренгенографічно нагадує 
«мильну піну». 

 
Очні симптоми: 
Симптом Грефе Відставання верхньої повіки від райдужки при 

погляді вгору 
Симптом Кохера Відставання верхньої повіки від райдужки при 

погляді донизу 
Симптом Мебіуса Втрата здатності фіксцувати погляд на близбкій 

відстані 
Симптом Штельвага Рідке моргання 
Симптом  Дельримпля Широко  розкриті очні щілини 
Симптом Крауса Блиск очей 
 
Ступені тяжкості тиреотоксикозу: 
Субклінічний Відсутність клінічних проявівтиреотоксикозу 
Маніфестний Явна клінічна симптоматика. Зниження рівня ТТГ у 

поєднанні з підвищенним рівнем Т4 і/або Т3 
Ускладненний Ускладнення (миготлива аритмія, серцева 

недостатність, відносна недостатність наднирковиз 
залоз, дистрофічні зміни паренхіматозних органів, 
психоз, різкий дефіцит маси тіла). 

 
2. Параклінічні: 

а. Обов’язкові 
- Зниження у крові рівня ТТГ, підвищення  Т4 вільн. і/або Т3 вільн.(при 
субклінічному  тиретоксикозі – нормальні рівні Т4 вільн. і Т3 вільн). 
- АТ до рецепторів ТТГ (підвищені за хвороби Грейвса; нормальні або трохи 
збільшені в гіпертиреоїдній фазі хронічного автоімунного тиреоїдиту). 
- УЗД: дифузне збільшення ЩЗ ( не с обов’язковим критерієм діагнозу), 
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при кольоровому допплерівскому картируванні – посилення кровотоку по 
всій ЩЗ. 
- Тест толераності до вуглеводів – можливі діабетоїдна цукрова криз, або 
порушення толерантності до вуглеводів, або цукровий діабет. 
b. Додаткові: 
- Підвищений титр  антитіл до ТПО (не с обов’язковим критерієм діагнозу) 
- У разі підозри на недостатність надниркових залоз – дослідження рівня 
вільного кортизолу у крові (зранку) або у добовій сечі, вміст електролітів у 
крові (К, Na) 
- У разі ЕОП – ознаки потовшення ретробульбарних м’язів за данними УЗД, 
КТ, МРТ  орбит. 
 
Лікування: консервативне, хірургічне, радіоактивний йод (I131) 
Жодний із зазначених методів лікування ДТЗ не вважаєтьсяпатогенетичним, 
тому вибір варіанту лікування слід адаптувати до конкретного пацієнта, 
враховуючи показання і протипоказання. 
Терапія тиреостатиками в поєднанні з препаратами гормонів ЩЗ або без них. 
Тиреостатичним ефектом володіють: похідні імідазолу і тіоурацилу: 
перхлорат калію, карбонат літію, сполуки йоду. 
Основні засоби консервативної терапії – похідні імідазолу і тіоурацилу. 
У медикаментозному лікуванні ДТЗ виділяють, дві фази: перша – досягнення 
еутиреоїдного стану; друга – підтримання еутиреоїдного стану. 
1. Тиреостатичні препарати: тіамазол (призначається всередину,  20-50 мг 1 
або 3 рази на добу, термін від 3 до 6 тижнів); доза знижується поступово, 
впродовж 3-4 тижнів, до  підтримуючої (зазвичай, 5-10 мг/добу); З метою 
запобігання рецидиву тиреотоксикозу такі дози рекомендуються 
застосовувати протягом 1 -1,5 року без перерви. 
2.  При досягенні еутиреозу (в середньому через 5-6 тижнів від початку 
лікування) - комбинована терапия: тіамазол (5-15 мг/добу) і лівотироксин в 
середній дозі 50мкг/добу. Комбинована терапия рекомендується пацієнтам з 
високим ризиком рецидиву тиреотоксикозу (великий розмір зоба, высокий 
титр антител до рейепторів ТТГ і тиреоїднихгормонів при діагностиці 
захворювання), якщо з певних причин у них неможливе проведення 
радикального лікування. 
3.   Показання для призначення карбонату літію (добова доза 900-1800 мг) 
легка форма ДТЗ, передопераці на подготовка при неможливості 
застосування тіамазолу внаслідок ускладнень (алергія і побічні явища): 
 - На фоні прийому препаратов тіамазолу можуть вини кати побічні 
ефекти: зміни у крови – лейкопения аж до агранулоцитозу, симптомами 
якого є лихоманка, біль в горлі, понос, тромбоцитопенія.. 
           - У разі виникнення синдрому тиреотоксикозу внаслідок деструкції 
тиреоцитів (тиреотоксична фаза АІТ чи підгострий тиреоїдит) тиреостатичні  
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препарати не призначаються.Проводиться симптоматичне лікування (β - 
адреноблокатори, седативні). 
4.    Застосування β - адреноблокаторів здійснюєтьсяяк симптоматична 
терапія, використовують неселективні (пропранолол та інш.) у добовій дозі 
40-120 мг  і селективні (метопролол, атенолол) у добовій дозі100-150 мг. При 
досягенні еутиреозу – поступове зниження дози до повної відміни препарату 
(різке припинення прийому препарату може спричинити «синдром відміни»,  
з погіршенням стану). 
5.    Додаткові методи лікування: 
       - Санація вогнищ інфекції 
       - Седативні препарати 
       - Вітаміни 
       - Гепатопротектори 
 
Мониторинг лікування: 
 
          - Кожні 4 тижня  від початку лікування  - контроль рівня Т4 вільн. до 
            досягнення його нормалізації, надалі – контроль ТТГ, що визначається  
високочутдивим методом, 1 раз у 2-3 міс.; 
          - при  підтримуючій терапії – контроль ТТГ 1  раз у 3 міс.; 
          - УЗД щитоподібної залози для оценки динаміки  об’єму залози 1 раз у  
            6 міс.; 
           - Аналіз крові з визначенням лейкоцитів, гранулоцитів і тромбоцитів: 
 - 1 раз на тиждень протягом першого иісяца тиреостатичної  
                       терапії; 

- 1 раз на місяць при переході на підтримуючу терапію. 
 
Показання до госпіталізації в ендокринологічне відділення: 
          - Декомпенсація захворювання. 
          - Тяжка форма захворювання. 
          - Наявність ускладнень: порушення серцевого ритму, прогресуюча 
            офтальмопатія, тощо. 
          - Хірургічне лікування. 
 
Критерії ефективності лікування: 
           - відсутність клінічних проявів тиреотоксикоз 
           - нормалізація Т4 норм. і ТТГ 
 
Показання до хірургічного лікування: 

- Ускладнення медикаментозного лікування (алергія, лейкопенія); 
- Небажання або неможливість дотримуватися режиму 

медикаментозного лікування; 
- Високий рівень антитіл до рецепторів ТТГ (вихідний – більше 45  
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     Од/л, або  більше 10 Од/л з  відсутністю зниження на 50% та   
     більше після 6 місяців лікування, більше 10 Од/л – за наявної  
     середньо-важкої та тяжкої офтальмопатії); 

- Тяжкий перебіг захворювання з розвитком специфічних 
ускладнень тиреотоксикозу; 

- Рецидивуючий характер захворювання та неможливість  
досягнення стійкої ремісії після 12-18 міс. безперервного лікування; 

- Молодий вік пацієнтів з середньо-важким та важким  
                   тиреотоксиком, насамперед жинок які планують вагітність; 

- Великий розмір зоба (об’єм залози більше 40 см.куб.); 
- Косметичний дефект; 
- Розвиток синдрому здавлення та деформації органів шиї; 
- Підозра не рак щитоподібної залози за результатом цитологічного 

заключення або за даними визначення кальцитонину, клінічними ознаками 
(твердість, фіксованність вузла, біль), спадковий анамнез рак ЩЗ; 

- Наполегливе бажання хворого. 
 
При хірургічних втручаннях рекомендованим обсягом втручання є тотальна 
екстрафасціальна тиреоїдектомія (повне видаленя ЩЖ), що не тільки 
позбавляє хвороби та унеможливлює рецидив, але й створює умови для 
покращання перебігу офтальмопатії за рахунок поступової нормалізації рівня 
антитіл до рецепторівТТГ. 
 
Передопераційна падготовка: 

- продовжують лікування тіонамідами та β-блокаторами, 
дамагаючись  стійкого єутиреозу;   

-  при неможливості досягти стійкої компенсації додатково 
призначають глюкокортикоїди (преднизолон – 1мг/кг на добу 
всередину в 3 прийомами), за 10-14 днів до операції можливе  

додаткове призначення йодидів, наприклад, розчин Люголя  по 5  
крапель 2 рази в добу. 
Терапия  радиоактивним йодом при ДТЗ в Україні на данний час широко не 
використовується. 
 
Профилактика: Санация вогнищ інфекції, обмеження інсоляції. 
 
Диспансерне  спостереження: 

 
Діагностичні дослідження і консультації  

(при підтримуючій терапії) 
Диспансерне  

спостереження: 
 Дослідження, спеціаліст Частота 

Ендокринолог 
 

Протягом одного року – 1 раз 
На місяць, при переході на 

3-4 роки після 
клинічного 
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Сімейний лікар 
 
ТТГ, Т4 вільн. 
УЗД щитоподібної 
залози 
ЕКГ 
Аналіз крові 
Глюкоза крові 
Ліпідний профіль 
Сцинтиграфія з Тс 99m 
або І131 
Хірург, невролог, 
офтальмолог 

підтримуючу терапію 1 раз на 
місяць. 
За показаннями (супутні 
захворювання) 
1 раз в 3 місяці 
 
1 раз і за показаннями 
1 раз на рік і за показаннями 
1 раз на місяць 
1 раз на рік 
1 раз на рік 
 
За показаннями 
 
1 раз на рік і за необхідності 
 

одужання, а також 
після хірургічного 
лікування 

 
 

ТИРЕОТОКСИЧНА КРИЗА 
 

 Тиреотоксична криза – ускладнення ДТЗ, яке може ровинутися на тлі 
стресу, интеркурентного захворювання, фізичної напруги, найчастіше – після 
струмектомії, якщо операція проводиться без досягнення компенсації 
захворювання. 
 Клініка: загострення всіх симптомів тиреотоксикозу. Характерна 
гіпертермія, блювота, рясне потовиділення, гостра сецева недостатність, 
руховий неспокій або адинамія, різке порушення поведінки (до психозу), 
галюцинації, що змінюються загальмованістю, втратою свідомості, а потім – 
комою. 
Лікування. 

1. Тіамазол – 60 – 90 мг/добу (перорально, через назо-гастральний зонд 
або ректально). 

2. Для пригнічення секреції тиреоїдних гормонів через годину після 
призначення тіамазолу вводиться 1% розчин Люголя, в якому йодид 
калію замінений на йодид натрію (1 г йоду, 2 г. натрію йодиду, 100 мл 
дистильованної води) – внутрішньовенно крапельно або в клізмі по 50-
100 крапель на 0,5 л  5% розчину глюкози або ізотонічному розчині 
хлориду натрію, надали – прийом розчину всередину по 20-25 крапель 
3 рази на добу на молоці. Можна використовувати замість розчину 
Люголя внутрішньовенне введення 5-10 мл 10% розчину йодиду 
натрію. 

3. У зв’язку з гіпофункцією надниркових залоз і для зниження  
периферичних ефектів тиреоїдних гормонів розпочинаючи з першої 
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години виведення з кризу – глюкокортикоїди внутрішньовенно 
крапельно на ізотонічномурозчині натрію хлориду, 5% глюкози – 2-3 л 
на добу. 

4. При зниженні артеріального тиску – мінералокортикоїди. 
5. β- адреноблокатори 40 мг 4 рази на добу перорально або 

внутрішньовенно повільно 1 мг кодних 4 год до ліквідації клінічних 
проявів. 

6. Седативние препарати (діазепам 0,5-1,0 мг/кг), при вираженому 
психомоторному збудженні застосовують в/м аміназин (1-2 мг/кг) або 
дроперидол (0,5 мг/кг) , або хлоралгідратв клізмах (0,5-1 г на  клізму). 
У тяжких випадках порушення може бути застосований лікувальний 
наркоз (закисно-кисневий,  з оксибутиратом натрію, гексеналом, 
седуксеном). 

7. Десенсибілізуючі препарати. 
8. Для усунення вираженої гіпертермії хворого прохолоджують 

вентилятором, провітрюванням палати, прикладанням міхурів з льодом 
до рефлексогенних зон (голови, ніг,епігастрію, пахових ямок), 
обгортання вологими простирадлами. 

9. З метою регідратації і дезінтоксикації – внутрішньовенно або 
ректально вводяться глюкозо-солеві розчини (1:1). За добу вводиться 
не більше 2-3 л, а при сецевій недостатності -1 – 1,5 л. 

10. Серцеві глікозиди застосовуються при стійкій тахікардії, що не 
знімається застосуванням β-адреноблокаторів, а також для 
профілактики побічних ефектів останніх  на функціональний стан  
сецево-судинної системи (наприклад корглікон 0,06% о,5-1,0 мл 
внутрішньовенно повільно на 20 мл 40% глюкози або в складі 
крапельниці з гідрокортизоном, 5% глюкози або 0,9% хлориду натрію). 

11. Великі дози вітамінів (С і групи В, особливо В1). 
12. Постійна оксигенотерапія. 
13. Для поліпшення мікро циркуляції – розчин альбуміну, плазма крові, 

реополіглюкін. 
14. Для профілактики інфекції, особливо при підозрінні на провокацію 

кризи інфекцією – антибіотики широкого спектру дії у великих дозах. 
15. Лікування тиреостатичної кризи проводять до повного усунення 

клінічних і метаболічних проявів (7-10 днів). Ящо протягом 24-48 
годин стан не поліпшується, а також якщо хворий перебуває в стані 
коми, рекомендується плазмаферез і / або перитонеальний діаліз, 
гемосорбція.  
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Затверджено Вченою радою УНПЦЕХТЕОТ 
                                                                                                від 5.09. 2011, протокол № 124 

 
 

ПРОТОКОЛ 
НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ З ХРОНІЧНОЮ 

НЕДОСТАТНІСТЮ НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ 
 

                                                               Код МКХ 10: 
Е 27.1 – первинна ХННЗ                                                                              
Е 23.0 – вторинна ХННЗ 
 
Визначення: Хронічна недостатність надниркових залоз (ХННЗ) – 
ендокринне захворювання, обумовлене недостатньою секрецією гормонів 
кори надниркових залоз внаслідок порушення функціонування одного або 
декількох ланок гіпоталамо-гіпофизарно-надниркової системи. 
Сінонім – хвороба Адісона. 
Формулювання діагнозу: 
-  Первинна хронічна недостатність надниркових залоз, середньої важкості, в 
стані медикаментозної компенсації. 
-  Гіпопітуїтаризм. Вторинна хронічна недостатність надниркових залоз, 
легка форма в тані субкомпенсації. Вторинний гіпотиреоз, середньої 
важкості, в стані субкомпенсації. Затримка росту. 
Класифікація ННЗ: 

1. За рівнем ураження: 
1) первинна; 
2) вторинна; 
3) третинна. 

2. За ступенем важкості: 
1) легка; 
2) середнього ступеня важкості; 
3) важка. 

3. За станом компенсації: 
1) компенсована; 
2) субкомпенсована; 
3)  декомпенсована. 

4. За виразністю клінічних проявів: 
1) явна; 
2) латентна. 

 
ПервиннаХННЗ (хвороба Адісона) розвивається внаслідок зменшення 
продукції гормонів кори надниркових залоз (НЗ) у результаті деструктивних 
процесів у останніх. 
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Вторинна ХННЗ розвивається внаслідок зниження, чи  відсутності секреції 
кортикотропіну (АКТГ) гіпофізом. 
Третинна ХННЗрозвивається внаслідок зменшення секреції кортиколіберіну 
в гіпоталамусі 
 
Табл. 1. Етіологія вторинної і третинної ННЗ 

 
Вторинна ННЗ: Третинна ННЗ: 

1.Пухлини селярної і параселярної 
ділянки(аденома гіпофіза, краніо-
фарінгіома, менінгіома, гліома, 
мукоцеле). 
2. Ішемія гіпофіза: 
- післяпологова (синдром Шихана); 
- системні захворювання (скроневий 
артеріїт, серповидно-клітинна 
анемія). 
3.Крововилив у гіпофіз. 
4.Ятрогенна (після опромінення 
гіпофіза, хірургічного втручання); 
5.Синдром «порожнього» турецького 
сідла. 
6.Автоімунний лімфоцитарний 
гіпофізіт. 
7.Внутрішньочерепна аневризма 
внутрішньої сонної артерії. 
8.Тромбоз кавернозного синусу. 
9.Інфекційні захворювання 
(туберкульоз, сіфіліс, малярія, 
менінгіт). 
10.Інфільтративні ураження 
(гемохроматоз, гітіоцитоз Х). 
11.Метаболічні порушення (хронічна 
ниркова недостатність). 
12.Ідіопатична, чи генетична 
(недостатня продукція АКТГ, синтез 
аномальних форм АКТГ). 

1.Руйнування ніжки гіпофіза: 
- здавлювання пухлиною чи аневриз-
мою; 
- після нейрохірургічного втручання; 
- травма. 
2.Ураження гіпоталамуса чи інших 
відділів ЦНС: 
- травматичні; 
- опромінення ділянки гіпоталамуса; 
- пухлини (первинні, метастатичні, 
лимфоми); 
- запальні (саркоїдоз, гістіоцитоз Х); 
- інфільтративні (хвороби відкла-
дення ліпідів); 
- токсичні; 
-аліментарні (голодування, ожи-
ріння); 
- ідіоматичні чи генетичні (уроджені, 
сімейні); 
- нервова анорексія 
3.Тривале застосування 
пригнічуючих доз глюкокортикоїдів 
З приводу різних соматичних 
захворювань. 

 
Критерії діагностики: 
1.Клінічні: 
 - анамнез; 
 - астенія – виражена загальна і м΄язова слабість, аж до адинамії; 
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 - гиперпігментація шкіри і слизових, особливо в місцях тертя одягу, у 
природних складках шкіри (лише при первинній ХННЗ); 
 - шлунково-кишкові розлади: втрата апетиту, нудота, блювота, іноді 
проноси; 
 - втрата маси тіла в зв΄язку зі зниженням аппетиту, порушенням 
всмоктування в кишечнику, дегідратацією; 
 - гіпоглікемічні стани; 
 - порушення функцыъ ЦНС: зниження розумової діяльності, пам΄яті, апатія, 
дратівливість, депресія; 
- іноді є ніктурія; 
 - затримка фізичного і статевого розвитку; 
 - випадыння волосся на лобку та пІд пахвами (відсутність секреції 
андрогенів НЗ); 
 - гіпотонія, що призводить до непритомностей, запаморочення. 
2.Параклінічні: 
а) Обов΄язкові 
 - гіпонатріемія; 
 - гіперкаліемія; 
 - гіпохлоремія; 
 - метаболічний ацидоз; 
 - плоска цукрова крива, гіпоглікемії; 
 - зниження рівня кортизолу в крові в 600 – 800 ранку, або екскреції кортизолу 
у добовій сечі (за 24 години до обстеження слід відмінити прийом 
глюкокортикоїдів); 
- при вторинній і третинній ННЗ зниження рівня в крові: ТТГ, Т4вільн., СТГ 
(базального і свободного),ФСГ, ЛГ, пролактину; 
 - МРТ головного мозку, бажано з контрастуванням; 
 - рентгенографія кистей рук при затримці росту (відставання «кісткового» 
віку); 
 - ЕКГ: ознаки гіперкаліемії, гіпоксії серцевого м΄яза. 
 
Консультація суміжних спеціалістів: 
 - невролога (поглиблене неврологічне обстеження); 
 - окуліста (обстеження полів зору, очного дна); 
 - при необхідності – нейрохірурга. 
б) Додаткові 
 - рівень АКТГ у плазмі крові: підвищений – при первинній ХННЗ, знижений    
   – при втринній і третинній ННЗ; 
 - проведення діагностичних тестів:  
Тест із синактеном (у разі відсутній в реєстрації): 
короткий – відсутність збільшення (в 2-3 рази) рівня кортизолу в плазмі  
   (свідчить про відсутність резервів кори надниркових залоз); 
пролонгований (5-денний): 



94 
 

при первинній ХННЗ -  рівень кортизолу залишається одинаково низьким  
   допроби і  в усі дні проведення тесту; 
 
при вторинній ННЗ -  у 1-й день стимуляції збільшення вільного кортизолу    
  в добовій сечі може не бути, а на 3-й, 5-й день  кортизон досягає рівня  
  здорових. 
 
Диференційна діагностика 
 
Табл.2. Диференційний діагноз первинної та вторинної ХНН 
 

Показники Первинна ХНН Вторинна ХНН 
Артеріальний тиск ↓ ↓ 
Маса тіла ↓ ↓ 
Електроліти крові ↓калій, ↑натрій норма 
Гіперпігментація шкіри 
і слизових оболонок 

Є немає 

Рівень АКТГ крові ↑ ↓ 
Кортизол крові (у 600-
800) 

↓ ↓ 

Екскреція кортизолу 
(або 17-ОКС) з добовою 
сечею 

↓ ↓ 

Мінералокортикоїдна 
недостатність 

Є немає 

 
 
Лікування ХННЗ 
Проводиться довічно, амбулаторно при відсутності епізодів декомпенсації: 
1.Етіотропне: 
 - медікаментозне (терапія туберкульозу, сепсису, грибкових захворювань); 
 - променеве (пухлини гіпофіза, гіпоталамуса); 
 - хірургічне (видалення пухлини, аневризми та ін.). 
2. Патогенетичне: 
а) Глюкокортикоїди (ГК) 
Препаратом вибору для лікування ХННЗ є гідрокортизон.Початкова доза 
(вперше діагностовано хвороба, декомпенсація) гідрокортизону – 50-75 мг/м2 
або 1-2 мг/кг в/в або в/м, далі 50-75 мг/м2/добу за 4 прийоми (або преднізолон 
10–15 мг/м2/добу або дексаметазон 1-1,5 мг/м2/добу). 
Підтримуюча доза гідрокортизону – 7-20 мг/м2/добу (або преднізолон 2,5-5 
мг/м2) за 2-3 прийоми. 
Варианти розподілу добової дози: 
- 600 – 50% добової дози, 1200 – 25%, 1700 – 25% дози; 
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- 300-400 – 30% добової дози, 600-700 – 30%,1200-1300 – 25%, 1700 – 15%. 
 

Табл. 3 Еквівалентність глюкокортикоїдних препаратів 
 

Препарати Еквівалентні 
дози (мг) 

Глюкокортикоїдна 
активність 

Мінералокортикоїдна 
активність 

(% альдостеронового 
ефекту) 

Препарати короткої дії 
Кортизол 
(гідрокортизон) 

20 1 0,6 

Кортизон 25 0,8 0,6 
Препарати проміжної дії 

Преднізон 5 4 0,3 
Преднізолон 5 4 0,3 
Триамцінолон 4 5 0 
Метилпреднізолон 4 5 0 

Препарати тривалої дії 
Дексаметазон 0,5 25-50 0 
Бетам етазон 0,6 25-50 0 

 
Критерії адекватності замісної терапії  глюкокортикоїдами: 
- відсутність скарг і клінічних симптомів ННЗ; 
- нормалізація маси тіла; 
- нормальний АТ; 
- нормалізація показників фізичного розвитку. 
б) Мінералокортикоїди – призначають при наявності мінералокортикоїдної    
недостатності. 
Флудрокортизон в середній дозі – 0,05-0,2 мг/добу за 1 або 2 прийоми: у 
ранкові години або  не пізніше 1700.  Доза підбирається індивідуально від 1/8 
табл. до необхідної. 
На період підбору дози необхідно додаткове вживання повареної солі 0,3 
г/кг.При адекватній дозі флудрокортизону додаткове ведення солі не 
потрібно. 
Критерії адекватної терапії мінералокортикоїдами:  
- відсутність скарг і клінічних проявів мінералокортикоїдної недостатності; 
- нормальний АТ; 
- нормальний вміст у крові калію, натрію; 
- нормальні показники активності реніну плазми. 
При відчутті потреби у надмірному вживанні солі, збільшенні активності 
реніну плазми слід збільшити дозу флудрокортизону. При підвищенні АТ, 
пригниченій активності реніну плазми – знизити дозу флудрокортизону. 
3.Симптоматичне: 
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- Дієта –  
загальна калорійність їжі при ХННЗ на 20-25% вище звичайної для даного 
віку. Збільшення кількості білка (1,5-2 г/кг), жирів (краще рослинних), 
вуглеводів, що легко засвоюються (через схільність до гіпоглікемії). 
Прийом їжі частий для запобігання гіпоглікемії. 
Обмеження прийому продуктів, багатих солями калію (чорнослив, абрикоси, 
ізюм, інжир, мандарини, печена картопля). 
Достатня кількість повареної солі. 
Продукти, що містять достатню кількість вітамінів та мінералів (салати, 
кріп,перець, овочі і фрукти  в сирому виді, соки свіжих овочив, ягід, фруктів, 
відвар шипшини, тощо). 
- Вітаміни (можливо у складі комплексних полівітамінних препаратів): 
вітаміни групи В  у віковій лікувальній дозі курсами по 1 міс. 2-3 рази в рік – 
для підтримки вуглеводного обміну (ризик гіпоглікемічних станів і кетозу), 
водного і жирового обміну. 
Вітамін С курсами по 1 міс. 2-3 рази на рік для додаткової стимуляції 
виробітку гормонів НЗ. 

Показання до госпіталізації в ендокринологічне відділення: 
-декомпенсація хвороби, в т.ч. при супутніх захворюваннях. 

Критерії ефективності лікування: 
-відсутність клінічних та лабораторних ознак гіпокортицизму. 

Профілактика розвитку гострої ННЗ: 
1.Санація вогнищ хронічної інфекції,  режим праці та відпочинку. 
2.На тлі помірних стресів, інфекційних захворювань без лихоманки дозу ГК 
збільшити в 2-3 рази на 3-5 днів, з поступовим зниженням до попередньої 
підтримуючої. 
3.При важких захворюваннях з підвищенням температури тіла перевести 
хворого на внутрішньом΄язові ін΄єкції гідрокортизону у дозі, що збільшена в 
2-3 рази. 
4.При  важких травмах і оперативному втручанні: 
- перевести хворого на внутрішньовенні або внутрішньом΄язові ін΄єкції 
гідрокортизону в «стресовій» дозі – 50-75 мг/м2  поверхні тіла; 
- протягом процедури хворому вводять внутрішньовенно крапельно2-4 
мг/м2/год. Або болюсно по 10-25 мг/м2   кожні 6 годин; 
- продовжувати введення препарату у післяопераційному періоді; 
- на другій і третій післяопераційні дні дозу гідрокортизону зменшують на 
50% кожен день до попередньої, за умови нормального самопочуття і 
відсутності ускладнень після операції.  Якщо останні виникають, «стресову» 
дозу ГК продовжують вводити; 
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- флудрокортизон хворий приймає одночасно зі «стресовою» дозою ГК. У 
разі, коли неможливий прийом препарату peros у післяопераційному періоді 
«стресову» дозу ГК призначають на більш тривалий період для забезпечення 
адекватної мінералокортикоїдної активності. 
 
Диспансерне спостереження – довічне 
 

Діагностичні дослідження і консультації 
Дослідження, спеціалісти Частота 

Ендокринолог 
АТ 
 
Окуліст, невролог, гінеколог 
 
Клінічний аналіз крові і сечі 
Глюкоза крові 
К, NaCl крови (при певинній ХННЗ) 
Ліпідний профіль, сечовіна, 
креатинін, білки крові 
АКТГ 
Вільний кортизол в добовій сечі або у 
крові ранком 
ЕКГ 
Рентгенографія кисті (кістковий вік) 
– для дітей 

1 раз на 2-3 міс. 
1 раз на 2-3 міс. і при погіршенні 
стану 
1 раз на 2-3 міс. і при погіршенні 
стану 
1 раз на рік 
2-3 рази на рік 
1 раз на рік і при погіршенні стану 
1 раз на рік і при погіршенні стану 
 
1 раз на рік (за показаннями) 
1 раз на рік і при погіршенні стану 
 
1 раз на рік і при погіршенні стану 
1 раз на рік 
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