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Hipoglikemię definiuje się jako zmniejszenie stężenia 
glukozy we krwi poniżej wartości fizjologicznej. Naj-
częściej kojarzy się ona z chorymi leczonymi z powodu 
cukrzycy. Hipoglikemia może jednak wystąpić u osób 
zdrowych oraz towarzyszyć wielu innym schorzeniom. 
U osób zdrowych za hipoglikemię uznaje się wartość 
glikemii mniejszą od 54 mg/dl (3 mmol/l). W danych 
literaturowych można jednak spotkać wartości stęże-
nia glukozy w osoczu określające hipoglikemię mniej-
sze niż 45 mg/dl (2,5 mmol/l). U chorych na cukrzycę 
Polskie Towarzystwo Diabetologiczne w ślad za zalece-
niami międzynarodowymi definiuje hipoglikemię jako 
obniżenie stężenia glukozy we krwi poniżej 70 mg/dl 
(3,9 mmol/l), niezależnie od występowania objawów kli-
nicznych, które u części osób chorujących na cukrzycę, 
zwłaszcza na cukrzycę typu 1, mogą pojawiać się do-
piero przy niższych wartościach glikemii. Za klinicznie 
istotną hipoglikemię u chorych na cukrzycę uznaje się 
wartość mniejszą od 54 mg/dl (3 mmol/l). 
Objawy hipoglikemii można podzielić na te związane 
z uwalnianiem hormonów: glukagonu, adrenaliny (auto-
nomiczne) oraz niedostatecznym dostarczaniem gluko-
zy do mózgu (neuroglikopeniczne). 

Tabela 1. Objawy hipoglikemii 

Autonomiczne Neuroglikopeniczne

• drżenie rąk

• uczucie głodu

• nadmierna  
potliwość

• osłabienie

• niepokój

• zaburzenia  
widzenia

• bladość

• nudności

• tachykardia

• kołatanie 
serca

• dreszcze

• trudności w mówieniu, 
parestezje, zaburzenia ruchowe,

• zaburzenia koncentracji, 
upośledzenie zdolności 
poznawczych,

• nieracjonalne, niedostosowane 
do sytuacji zachowanie,

• brak współpracy i agresja,  
zmiana nastroju,

• zaburzenia widzenia  
i podwójne widzenie,

• częste ziewanie i drętwienie  
wokół ust,

• bóle i zawroty głowy, zmęczenie, 
rozdrażnienie lub apatia i letarg

• splątanie, zaburzenia 
świadomości prowadzące 
do śpiączki (stan 
przedśpiączkowy, śpiączka, 
a nawet śmierć),

Autonomiczne Neuroglikopeniczne

• wzrost 
wartości  
ciśnienia  
skurczowego

• ogniskowe objawy neurologiczne, 
w tym przejściowy niedowład 
połowiczy,

• ogniskowe lub uogólnione 
drgawki,

• trwałe defekty neurologiczne 
w przypadku przedłużającej się 
hipoglikemii (glikemia  
<27 mg/dl powyżej 6 godzin)

U pacjenta, u którego występują i nawracają epizody 
hipoglikemii, konieczna jest diagnostyka w celu ustale-
nia jej przyczyny i podjęcia odpowiedniej terapii. Rozpo-
czynając wykonywanie szeregu badań biochemicznych 
oraz obrazowych należy wziąć pod uwagę, że hipoglike-
mia jest problemem interdyscyplinarnym i towarzyszy 
schorzeniom, w których dochodzi do nadmiernej sekre-
cji insuliny przez komórki β, bądź niedoboru hormonów 
kontrregulacyjnych wydzielanych w chwili wystąpienia 
hipoglikemii. Hipoglikemia towarzyszy także terapii cu-
krzycy, niezależnie czy stosowane jest leczenie beha-
wioralne, doustne leki hipoglikemizujące czy insulina. 
Wreszcie może występować u osób zdrowych pod posta-
cią hipoglikemii reaktywnej, w której dochodzi do opóź-
nionego wyrzutu insuliny, będącego objawem defektu 
komórki β. 

Przyczyny hipoglikemii:

1. Hipoglikemia w endokrynopatiach:

A.	Związana	z	nadmiernym	wydzielaniem	insuliny	przez	
komórki	β	(hipoglikemia	z	hiperinsulinizmem):

• Insulinoma - hormonalnie czynny guz trzustki, 
wywodzący się z komórek β wysp trzustkowych, 
produkujący autonomicznie insulinę.

• Nesidioblastoza – rozsiana, wieloogniskowa 
proliferacja komórek wyspowych, wywodzących się 
z nabłonka przewodów trzustkowych.

• Wrodzony hiperinsulinizm (CHI-Congenital	
hyperinsulinism	of	infancy) – genetycznie 
uwarunkowana nadprodukcja insuliny przez 
komórki β wysp trzustkowych.

• Zespół autoimmunologiczny (Insulin	
Autoimmune	Syndrome-IAS) – występowanie 
przeciwciał przeciw endogennej insulinie 
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u chorych bez wcześniejszej ekspozycji
na insulinę egzogenną.

B	 Związana	z	niedoborem	hormonów	
kontrregulacyjnych,	które	uwalniane	są	w	chwili	
wystąpienia	hipoglikemii:

• Niedoczynność tarczycy
• Niedoczynność kory nadnerczy
• Niedoczynność przysadki i/lub podwzgórza

2. Hipoglikemia w chorobach nowotworowych
– produkcja insulinopodobnego czynnika wzrostu-II
(IGF-II, insulin-like	 growth	 factor	 II) przez niektóre
typy komórek nowotworowych, który pobudza recepto-
ry IGF I lub receptory insulinowe.

3. Hipoglikemia w chorobach wątroby, nerek
– upośledzenie wątrobowej lub nerkowej glukoneoge-
nezy przy niewydolności tych narządów (hipoglikemia
z niskim stężeniem insuliny).

4. Hipoglikemia w chorobach układu pokarmowe-
go – zaburzenia wchłaniania np. w ostrych schorzeniach
przewodu pokarmowego (zatrucie pokarmowe), celiakii,
gastroparezie będącej powikłaniem cukrzycy, po zabie-
gach operacyjnych przewodu pokarmowego w tym za-
biegach bariatrycznych.

5. Psychogenne zaburzenia odżywiania – bulimia,
anoreksja.

6. Rzadkie genetycznie uwarunkowane przyczyny
hipoglikemii – choroby spichrzeniowe glikogenu (gli-
kogenozy).

Ustalenie przyczyny hipoglikemii jest często trudne 
i wymaga wykonania szeregu badań biochemicznych 
i obrazowych. Podstawą prawidłowego rozpoznania jest 
po pierwsze wykluczenie wpływu leków hipoglikemizu-
jących, a u osób niestosujących tych leków wykonanie 
przedłużonego do 240. minuty doustnego testu obcią-
żenia 75 gramami glukozy w celu wykluczenia hipoglike-
mii reaktywnej. Cechą charakterystyczną hipoglikemii 
reaktywnej w ww. teście są prawidłowe (<140 mg/dl) 
lub nieprawidłowe (<200 mg/dl) wartości stężenia glu-
kozy w 120. minucie i jej zmniejszenie <70 mg/dl w póź-
niejszych oznaczeniach. Spośród badań dodatkowych 
należy wykonać badania biochemiczne: AST, ALT, kre-
atynina (wykluczenie niewydolności nerek lub wątroby) 
oraz badania oceniające wydolność gruczołów wydzie-
lania wewnętrznego: przysadki, tarczycy i nadnerczy 
(TSH, fT3, fT4, kortyzol, ACTH, IGF-1). Równocześnie 
należy wykluczyć ostre schorzenia przewodu pokarmo-
wego i ewentualne zaburzenia odżywiania. Kolejnym 
etapem jest ustalenie w trakcie 72-godzinnej próby gło-
dowej przeprowadzonej w warunkach szpitalnych, czy 
hipoglikemii czyli stężeniu glukozy w osoczu poniżej  
55 mg/dl (3 mmol/l) towarzyszy wysokie lub nieade-
kwatnie prawidłowe stężenie insuliny, C-peptydu lub 
proinsuliny (insuliny powyżej 3,0 µU/ml (18 pmol/l), 
peptydu C powyżej 0,6 ng/ml (0,2 nmol/l) lub proinsuli-
ny powyżej 5,0 pmol/l). 

Stwierdzenie hipoglikemii hiperinsulinemicznej jest 
podstawą do poszerzenia diagnostyki o badania obra-
zowe (USG jamy brzusznej, TK lub MRI jamy brzusz-
nej, scyntygrafii receptorowej z użyciem analogów 
somatostatyny lub PET/CT z 68Ga-analogiem somato-
statyny, 68Ga-DOTATOC, 68Ga-DOTATATE, 18F-DOPA, 

11C-5-hydroxytryptophan lub 18-FDG). Trafne rozpo-
znanie gwarantuje podjęcie odpowiednich działań te-
rapeutycznych mających na celu usunięcie schorzenia 
będącego przyczyną hipoglikemii. 

Leczenie hipoglikemii obejmuje leczenie objawowe 
oraz leczenie mające na celu usunięcie jej przyczyny. 
W przypadku chorych przytomnych w zależności od na-
silenia hipoglikemii należy podać doustnie 15-20 g glu-
kozy. Pomiar glikemii wykonuje się po 15-20 minutach. 
Po tym czasie spodziewać się należy zwiększenia stę-
żenia glukozy o 30-40 mg/dl. U chorego nieprzytom-
nego lub chorego z zaburzeniami świadomości z trud-
nościami w połykaniu wykonuje się szybką dożylną 
iniekcję 20% roztworu glukozy (0,2 g/kg masy ciała), 
a następnie ciągły wlew dożylny 10% glukozy z taką 
szybkością, aby utrzymać normoglikemię. W przypad-
ku niektórych schorzeń prowadzących do hipoglikemii 
(niedoczynność nadnerczy, przysadki, podwzgórza) 
do czasu usunięcia przyczyny lub zastosowania odpo-
wiedniego leczenia substytucyjnego czasami koniecz-
ne jest utrzymanie ciągłego wlewu dożylnego glukozy. 
Leczenie przyczynowe zależy od rodzaju schorzenia 
wywołującego hipoglikemię. W insulinoma leczeniem 
z wyboru jest zabieg operacyjny. Aby przygotować cho-
rego do zabiegu operacyjnego lub uzyskać kontrolę 
biochemiczną w przypadku nieoperacyjnego guza prze-
rzutowego zaleca się rozpoczęcie terapii diazoksydem. 
Lek ten jest także zalecany w nesidioblastozie, zespole  
hipoglikemia-hiperamonemia oraz zespole autoimmuno-
logicznym (Insulin	Autoimmune	Syndrome	–	IAS).
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