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Nhiễm toan ceton do đái tháo đường (DKA) và trạng thái tăng áp lực thẩm thấu do tăng đường 
huyết(HHS) là hai biến chứng chuyển hóa cấp tính nghiêm trọng nhất của bệnh đái tháo 
đường.  DKA chịu trách nhiệm cho hơn 500.000 ngày nằm viện mỗi năm (1,2) với ước tính 
chi phí y tế trực tiếp hàng năm và chi phí gián tiếp là 2,4 tỷ USD (2,3).  Bảng 1 phác thảo các 
tiêu chuẩn chẩn đoán DKA và HHS.  Bộ ba tăng đường huyết không kiểm soát, nhiễm toan 
chuyển hóa và tăng tổng nồng độ xeton trong cơ thể đặc trưng cho DKA.  HHS được đặc 
trưng bởi tăng đường huyết nghiêm trọng, tăng áp lực thẩm thấu và mất nước trong trường 
hợp không có nhiễm toan ceton nghiêm trọng.  Những rối loạn chuyển hóa này là kết quả của 
sự kết hợp của sự thiếu hụt insulin tương đối hoặc tuyệt đối và sự gia tăng các hormone 
chống điều hòa (glucagon, catecholamine, cortisol và hormone tăng trưởng).  Hầu hết bệnh 
nhân DKA đều mắc bệnh tiểu đường loại 1 tự miễn;  tuy nhiên, bệnh nhân tiểu đường loại 2 
cũng có nguy cơ trong quá trình stress dị hóa của bệnh cấp tính như chấn thương, phẫu thuật 
hoặc nhiễm trùng.  Tuyên bố đồng thuận này sẽ phác thảo các yếu tố khởi phát và các khuyến 
cáo để chẩn đoán, điều trị và phòng ngừa DKA và HHS ở đối tượng người lớn.  Nó dựa trên 
một đánh giá khoa học  (4) và các bài báo được công bố bởi các chuyên gia gần đây kể từ 
năm 2001, cần được tham khảo để biết thêm thông tin. 
 
Dịch tể học- các nghiên cứu dịch tễ học gần đây chỉ ra rằng số ca nhập viện vì DKA ở Hoa 
Kỳ đang gia tăng.  Trong thập kỷ từ 1996 đến 2006, số trường hợp mắc bệnh đã tăng 35%, 
với tổng số 136.510 trường hợp được chẩn đoán chính là DKA vào năm 2006 — một tốc độ 
tăng có lẽ nhanh hơn mức tăng tổng thể trong chẩn đoán  bệnh tiểu đường (1).  Hầu hết bệnh 
nhân bị DKA ở độ tuổi từ 18 đến 44 (56%) và 45 đến 65 tuổi (24%), chỉ có 18% bệnh nhân 
<20 tuổi.  Hai phần ba bệnh nhân DKA được coi là mắc bệnh tiểu đường loại 1 và 34% mắc 
bệnh tiểu đường loại 2;  50% là nữ và 45% là da trắng.  DKA là nguyên nhân phổ biến nhất 
gây tử vong ở trẻ em và thanh thiếu niên mắc bệnh tiểu đường loại 1 và chiếm một nửa số 
ca tử vong ở bệnh nhân đái tháo đường dưới 24 tuổi (5,6).  Ở đối tượng người lớn bị DKA, 
tỷ lệ tử vong chung là <1 % (1);  tuy nhiên, tỷ lệ tử vong >5%% đã được báo cáo ở người cao 
tuổi và ở những bệnh nhân mắc các bệnh đồng thời đe dọa tính mạng (7,8).  Tử vong trong 
những tình trạng này hiếm khi do các biến chứng chuyển hóa của tăng đường huyết hoặc 
nhiễm toan ceton nhưng liên quan đến bệnh lý khởi phát tiềm ẩn (4,9).  Tỷ lệ tử vong do HHS 
được coi là cao hơn so với tỷ lệ tử vong do DKA, với tỷ lệ tử vong gần đây là 5–20% (10,11).  
Tiên lượng của cả hai tình trạng này về cơ bản trở nên tồi tệ hơn ở độ tuổi cao nhất với sự 
hiện diện của hôn mê, hạ huyết áp và các bệnh đi kèm nghiêm trọng (1,4,8, 12,13). 
 
Bệnh học 
 Các quá trình dẫn đến tăng đường huyết và nhiễm toan ceton được mô tả trong Hình 1 (13).  
Trong DKA, nồng độ insulin hiệu quả giảm và nồng độ hormone chống điều hòa tăng 
(catecholamine, cortisol, glucagon và hormone tăng trưởng) dẫn đến tăng đường huyết và 
nhiễm ceton.  Tăng đường huyết phát triển do ba quá trình: tăng tạo gluconeogenesis, tăng 
tốc độ phân giải glycogen và rối loạn sử dụng glucose của các mô ngoại vi (12–17).  Điều này 
được tăng lên bởi tình trạng kháng insulin thoáng qua do chính sự mất cân bằng hormone 
cũng như nồng độ axit béo tự do tăng cao (4,18).  Sự kết hợp giữa thiếu insulin và tăng các 
hormone chống điều hoà trong DKA cũng dẫn đến việc giải phóng các axit béo tự do vào hệ 
tuần hoàn từ mô mỡ (phân giải lipid) và quá trình oxy hóa axit béo không kiểm soát trong gan 
thành các thể xeton (beta-hydroxybutyrate và acetoace-tate  ) (19), với kết quả là xeton máu 
và nhiễm toan chuyển hóa. 
 Ngày càng có nhiều bằng chứng chỉ ra rằng tăng đường huyết ở những bệnh nhân bị tăng 
đường huyết có liên quan đến tình trạng viêm nặng được đặc trưng bởi sự xuất hiện của các 
cytokine tiền viêm (yếu tố hoại tử khối u alpha  và interleu-kin-beta, -6, và -8),  Protein phản 
ứng C, các loại phản ứng oxy hoá và peroxid  hóa lipid, cũng như các yếu tố nguy cơ tim 



mạch, chất ức chế hoạt hóa plasminogen-1 và các axit béo tự do trong trường hợp không bị 
nhiễm trùng hoặc bệnh tim mạch (20).  Tất cả các thông số này trở về giá trị gần bình thường 
với liệu pháp insulin và bù dịch trong vòng 24 giờ.  Trạng thái tăng đông và tình trạng viêm có 
thể là do các hiện tượng không đặc hiệu do stress và có thể giải thích một phần mối liên hệ 
của cơn tăng đường huyết với tình trạng tăng đông máu (21). 
 Cơ chế bệnh sinh của HHS không được hiểu rõ như DKA, nhưng mức độ mất nước lớn hơn 
(do bài niệu thẩm thấu) và sự khác biệt về insulin có sẵn để  phân biệt  với DKA (4,22).  Mặc 
dù sự suy giảm insulin tương đối hiện diện rõ ràng trong HHS, sự tiết insulin nội tiết (phản 
ánh bởi mức C-peptide) dường như lớn hơn trong DKA, nhưng nó không đáng kể (Bảng 2).  
Mức độ insulin trong HHS không đủ để tạo điều kiện sử dụng glucose bởi các mô nhạy cảm 
với insulin nhưng đủ để ngăn ngừa phân giải lipid  và tạo ceton sau đó (12). 
 
Các yếu tố khởi phát: 
Yếu tố khởi phát phổ biến nhất trong sự phát triển của DKA và HHS là nhiễm trùng (1,4,10).  
Các yếu tố khởi phát khác bao gồm ngừng hoặc không đủ liệu pháp insulin, viêm tụy, nhồi 
máu cơ tim, tai biến mạch máu não và thuốc (10,13,14).  Ngoài ra, bệnh tiểu đường loại 1 
mới khởi phát hoặc ngừng sử dụng insulin ở bệnh tiểu đường loại 1 đã biết trước thường dẫn 
đến sự phát triển của DKA.  Ở những bệnh nhân trẻ mắc bệnh tiểu đường loại 1, các vấn đề 
tâm lý phức tạp do rối loạn ăn uống có thể là một yếu tố góp phần gây ra 20% trường hợp 
nhiễm toan ceton tái phát.  Các yếu tố có thể dẫn đến thiếu hụt insulin ở bệnh nhân trẻ tuổi 
bao gồm sợ tăng cân khi kiểm soát trao đổi chất được cải thiện, sợ hạ đường huyết, nổi loạn 
chống lại người quản lý và stress do bệnh mãn tính. 
 
Trước năm 1993, việc sử dụng các thiết bị truyền insulin dưới da liên tục cũng có liên quan 
đến tần suất DKA tăng lên (23);  tuy nhiên, với sự cải tiến trong công nghệ và giáo dục bệnh 
nhân tốt hơn, tỷ lệ DKA dường như đã giảm trong những người dùng bơm truyền.  Tuy nhiên, 
các nghiên cứu tiến cứu bổ sung là cần thiết để ghi nhận việc giảm tỷ lệ DKA khi sử dụng các 
thiết bị truyền insulin dưới da liên tục (24). 
 
Bệnh lý tiềm ẩn kích thích tiết ra các hormone chống điều hòa hoặc làm ảnh hưởng đến 
đường vào của nước  có thể dẫn đến mất nước nghiêm trọng và HHS.  Ở hầu hết bệnh nhân 
HHS, lượng nước uống bị hạn chế là do bệnh nhân nằm liệt giường và trầm trọng hơn do 
phản ứng khát thay đổi của người cao tuổi.  Bởi vì 20% trong số những bệnh nhân này không 
có tiền sử bệnh tiểu đường, việc nhận biết chậm các triệu chứng tăng đường huyết có thể 
dẫn đến tình trạng mất nước nghiêm trọng.  Người cao tuổi mắc bệnh tiểu đường mới khởi 
phát (đặc biệt là người bệnh của các cơ sở chăm sóc mãn tính) hoặc những người đã biết 
mắc bệnh tiểu đường những người trở nên tăng đường huyết và không biết về nó hoặc không 
thể lấy thêm dịch khi cần thiết sẽ có nguy cơ mắc HHS (10,25). 
 
Các loại thuốc ảnh hưởng đến chuyển hóa carbohydrate, chẳng hạn như corticosteroid, 
thiazide, chất giống giao cảm và pentamidine, có thể dẫn đến sự phát triển của HHS hoặc 
DKA (4).  Gần đây, một số báo cáo trường hợp chỉ ra rằng thuốc chống loạn thần thông 
thường cũng như thuốc chống loạn thần không điển hình có thể gây tăng đường huyết và 
thậm chí DKA hoặc HHS (26,27).  Các cơ chế có thể xảy ra bao gồm cảm ứng kháng insulin 
ngoại vi và ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng tế bào tuyến tụy bởi đối kháng thụ thể beta 5-
HT1A / 2A / 2C, bằng tác dụng ức chế qua thụ thể alpha2-adrenergic, hoặc do tác dụng gây 
độc (28). 
 
Ngày càng có nhiều trường hợp DKA mà không có nguyên nhân kết tủa đã xảy ra ở trẻ em, 
thanh thiếu niên và người lớn mắc bệnh tiểu đường loại 2.  Các nghiên cứu quan sát và tiền 
cứu chỉ ra rằng hơn một nửa số đối tượng người Mỹ gốc Phi và người Mỹ gốc  Tây Ban Nha 
trưởng thành mới được chẩn đoán mắc DKA vô cớ mắc bệnh tiểu đường loại 2 (28-32).  Biểu 
hiện lâm sàng trong những trường hợp này là cấp tính (như trong bệnh tiểu đường loại 1 cổ 
điển);  tuy nhiên, sau một thời gian ngắn điều trị bằng insulin, thường có thể thuyên giảm kéo 
dài, với việc ngừng điều trị bằng insulin và duy trì kiểm soát đường huyết bằng chế độ ăn 



uống hoặc thuốc uống hạ đường huyết.  Ở những bệnh nhân như vậy, các đặc điểm lâm sàng 
và chuyển hóa của bệnh tiểu đường loại 2 bao gồm tỷ lệ béo phì cao, tiền sử gia đình mắc 
bệnh tiểu đường, dự trữ insulin ở tuyến tụy có thể đo được, tỷ lệ thấp dấu hiệu tự miễn dịch 
phá hủy tế bào Beta và khả năng ngừng sử dụng liệu pháp insulin trong quá trình theo dõi 
(28, 31,32). Duy nhất, sự có mặt của yêu cầu insulin thoáng qua sau DKA được ghi nhận 
chính ở người da đen và người mỹ gốc Tây Ban Nha nhưng cũng được ghi nhận ở người 
Mỹ, người châu Á và người da trắng. Sự đa dạng của các thể như đái tháo đường type 1 vô 
căn, đái tháo đường không điển hình, đái tháo đường” Flat búh”, đái tháo đường type 2 thể 
keton . Một vài nghiên cứu thực nghiệm đã làm sáng tỏ cơ chế bệnh sinh của đái tháo đường 
type 2 thể ketone . Lúc biểu hiện, họ bị suy giảm rõ rệt sự bài tiết insulin và hoạt động của 
insulin, nhưng quản lý tích cực với insulin giúp cải thiện hoạt động và bài tiết insulin ở mức 
tương tự như ở bệnh nhân tiểu đường loại 2 không có DKA (28,31,32).  Gần đây, người ta 
đã báo cáo rằng sự thuyên giảm gần như bình thường hoặc giảm đường huyết có liên quan 
đến sự phục hồi nhiều hơn của bài tiết insulin cơ bản và kích thích và 10 năm sau khi bệnh 
tiểu đường khởi phát, 40% bệnh nhân vẫn không phụ thuộc insulin (31).  Nồng độ C-peptide 
lúc đói >1ng / dl (0,33 nmol / l) và mức C-peptide kích thích >1,5ng / dl (0,5 nmol / l) là dự 
đoán về sự thuyên giảm đường huyết lâu dài ở những bệnh nhân có tiền sử DKA (  28,32).  
Chẩn đoán  
Bệnh sử và khám lâm sàng 
 
Quá trình HHS thường tiến triển trong vài ngày đến vài tuần, trong khi diễn biến của đợt DKA 
cấp tính ở bệnh tiểu đường loại 1 hoặc thậm chí ở bệnh tiểu đường loại 2 có xu hướng ngắn 
hơn nhiều.  Mặc dù các triệu chứng của bệnh tiểu đường được kiểm soát kém có thể xuất 
hiện trong vài ngày, các thay đổi chuyển hóa điển hình của nhiễm toan ceton thường tiến triển 
trong một khung thời gian ngắn (thường là <24 giờ). Đôi khi, toàn bộ biểu hiện triệu chứng có 
thể tiến triển hoặc phát triển cấp tính  hơn, và bệnh nhân có thể biểu hiện DKA mà không có 
manh mối hoặc triệu chứng nào trước đó.  Đối với cả DKA và HHS, bệnh cảnh lâm sàng cổ 
điển bao gồm đa niệu, khát nhiều, sụt cân, nôn mửa, mất nước, suy nhược và thay đổi tình 
trạng tri giác.  Các thăm khám có thể bao gồm nếp véo da mất chậm, nhịp thở Kussmaul 
(trong DKA), nhịp tim nhanh và hạ huyết áp.  Tình trạng tinh thần có thể thay đổi từ tỉnh táo 
hoàn toàn đến hôn mê hoặc hôn mê sâu, tình trạng nặng hơn thường xuyên gặp trong HHS.  
Các dấu hiệu thần kinh khu trú (bán manh và liệt nửa người) và co giật (khu trú hoặc toàn 
thể) cũng có thể là đặc điểm của HHS (4,10). Mặc dù nhiễm trùng là một yếu tố kết tủa phổ 
biến cho cả DKA và HHS, bệnh nhân có thể nhiệt độ bình thường hoặc thậm chí hạ thân nhiệt 
chủ yếu do giãn mạch ngoại vi.  Hạ thân nhiệt nghiêm trọng, nếu có, là một dấu hiệu tiên 
lượng xấu (33).  Buồn nôn, nôn, đau bụng lan tỏa thường gặp ở bệnh nhân DKA (>50%) 
nhưng không phổ biến ở HHS (33).  Cần thận trọng với bệnh nhân những người phàn nàn về 
đau bụng khi xuất hiện vì các triệu chứng có thể là kết quả của DKA hoặc dấu hiệu của nguyên 
nhân khởi phát của DKA, đặc biệt ở những bệnh nhân trẻ hơn hoặc trong trường hợp không 
bị nhiễm toan chuyển hóa nặng (34,35).  Đánh giá thêm là cần thiết nếu phàn nàn này không 
giải quyết với sự giải quyết tình  trạng mất nước và nhiễm toan chuyển hóa. 
 
Cận lâm sàng 
 



 

  
 
Tiêu chuẩn chẩn đoán DKA và HHS được thể hiện trong Bảng 1. Đánh giá ban đầu của bệnh 
nhân bao gồm xác định glucose huyết tương, nitơ urê máu, creatinin, chất điện giải ( tính toán 
khoảng trống anion ),áp lực thẩm thấu máu, ceton huyết thanh và nước tiểu, và phân tích 
nước tiểu, như  cũng như khí máu động mạch ban đầu và công thức máu hoàn chỉnh với sự 
khác biệt.  Cũng nên lấy điện tâm đồ, chụp X-quang phổi và cấy nước tiểu, đờm hoặc máu.  
 
Mức độ nghiêm trọng của DKA được phân loại là nhẹ, trung bình hoặc nặng dựa trên mức độ 
nghiêm trọng của nhiễm toan chuyển hóa (pH máu, bicarbonate và xeton) và sự hiện diện 
của tình trạng tâm thần thay đổi (4).  Sự chồng chéo đáng kể giữa DKA và HHS đã được báo 
cáo ở hơn một phần ba số bệnh nhân (36).  Mặc dù hầu hết bệnh nhân HHS có pH nhập viện 
>7,30 và mức bicarbonat  >18mEq / l, có thể có ceton huyết nhẹ (4,10). 
 Tăng đường huyết nghiêm trọng và mất nước với tình trạng tâm thần thay đổi khi không có 
nhiễm toan đáng kể là đặc điểm của HHS, biểu hiện lâm sàng với ít nhiễm ceton hơn và tăng 
đường huyết nhiều hơn DKA.  Điều này có thể là do nồng độ insulin trong huyết tương (như 
được xác định bởi C-peptide cơ bản và được kích thích [Bảng 2]) đủ để ngăn ngừa quá trình 
phân giải lipid quá mức và tạo ceton sau đó nhưng không làm tăng đường huyết (4). 
Đặc điểm chẩn đoán chính trong DKA là sự gia tăng nồng độ xeton tổng trong máu lưu hành.  
Đánh giá tăng ceton máu thường được thực hiện bằng phản ứng nitroprusside, phản ứng  
ước tính bán định lượng mức acetoacetate và aceton.  Mặc dù xét nghiệm nitroprusside (cả 
trong nước tiểu và huyết thanh) có độ nhạy cao, nó có thể đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng 
của nhiễm toan ceton vì xét nghiệm này không nhận ra sự hiện diện của beta-hydroxybutyrat, 
sản phẩm chuyển hóa chính trong nhiễm toan ceton (4,12).  Nếu có, phép đo beta- 
hydroxybutyrate huyết thanh có thể hữu ích cho chẩn đoán (37). Sự tích tụ ceton dẫn đến 
nhiễm toan chuyển hoá tăng khoảng trống anion.  Khoảng trống anion được tính bằng cách 
lấy tổng nồng độ natri trừ đi tổng nồng độ clorua và bicacbonat: [Na - (Cl + HCO3)].  Khoảng 
trống anion bình thường là từ 7 đến 9 mEq / l và khoảng trống anion >10–12 mEq / l cho thấy 
sự hiện diện của tăng toan chuyển hóa khoảng trống anion (4). 
Tăng đường huyết là một tiêu chuẩn chẩn đoán chính của DKA;  tuy nhiên, có thể có một 
lượng lớn glucose huyết tương khi nhập viện.  Các nghiên cứu ngắn gọn về tốc độ sản xuất 



glucose ở gan đã báo cáo tốc độ dao động từ bình thường hoặc gần bình thường (38) đến 
cao (12,15), có thể góp phần vào phạm vi rộng của mức đường huyết trong DKA mà không 
phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của nhiễm toan ceton (37)  .  Khoảng 10% dân số DKA 
có cái gọi là “DKA euglycemic” - mức đường huyết <250mg / dl (38).  Điều này có thể là do 
sự kết hợp của các yếu tố, bao gồm tiêm insulin ngoại sinh trên đường đến bệnh viện, hạn 
chế thức ăn trước (39, 40) và ức chế tạo gluconeogenesis. 
 
Khi nhập viện, tăng bạch cầu với số lượng tế bào trong khoảng 10.000 –15.000 mm3 thường 
trong DKA và có thể không phải là dấu hiệu của nhiễm trùng..  Tuy nhiên, tăng bạch cầu với 
số lượng tế bào>25.000 mm3 có thể chỉ định nhiễm trùng và cần đánh giá thêm (41).  Trong 
nhiễm toan ceton, tăng bạch cầu được cho là do căng thẳng và có thể liên quan đến nồng độ 
cortisol và norepinephrine tăng cao (42).  Natri huyết thanh nhập viện thường thấp do dòng 
chảy theo chiều  thẩm thấu của nước từ nội bào ra ngoài tế bào khi có tăng đường huyết.  
Nồng độ natri huyết thanh tăng hoặc thậm chí bình thường khi có tăng đường huyết cho thấy 
mức độ mất nước tự do khá lớn.  Để đánh giá mức độ nghiêm trọng của thiếu hụt natri và 
nước, natri huyết thanh có thể được điều chỉnh bằng cách thêm 1,6 mg / dl vào natri huyết 
thanh đo được cho mỗi 100 mg / dl glucose trên 100 mg / dl (4,12). 
 
Các nghiên cứu về độ thẩm thấu huyết thanh và sự thay đổi tinh thần đã thiết lập một mối 
quan hệ tuyến tính thuận giữa nồng độ thẩm thấu và sự suy giảm tri giác (9,36).  Sự xuất hiện 
của tình trạng choáng váng hoặc hôn mê ở bệnh nhân đái tháo đường khi không có nồng độ 
thẩm thấu hiệu quả (>=320mOsm / kg) đòi hỏi phải xem xét ngay các nguyên nhân khác của 
sự thay đổi trạng thái tri giác.  Trong tính toán độ thẩm thấu hiệu quả, [ion natri (mEq / l) x 2 
+ glucose (mg / dl) / 18], nồng độ urê không được tính đến vì nó có thể thẩm thấu tự do và sự 
tích tụ của nó không gây ra những thay đổi lớn về thể tích nội bào hoặc gradient thẩm thấu 
qua màng tế bào (4). 
 
 Nồng độ kali huyết thanh có thể tăng do sự chuyển dịch kali ra bên ngoài do thiếu insulin, ưu 
trương và tăng hoá máu (43).  Bệnh nhân có nồng độ kali huyết thanh bình thường hoặc thấp 
khi nhập viện có tình trạng thiếu kali toàn cơ thể trầm trọng và cần theo dõi cẩn thận và bù  
kali mạnh hơn vì điều trị làm giảm kali hơn nữa và có thể gây rối loạn nhịp tim.  “Giả đường 
huyết bình thường “(44) và” giả hạ natri máu “ (45) có thể xảy ra trong DKA khi có nhũ trấp 
máu nặng. 
Nồng độ phosphat huyết thanh nhập viện ở bệnh nhân DKA, như kali huyết thanh, thường 
tăng cao và không phản ánh tình trạng thiếu hụt thực sự của cơ thể  do sự dịch chuyển đồng 
nhất của phosphat nội bào sang ngoại bào (12, 46,47).  Sự thiếu hụt insulin, ưu trương và 
tăng dị hóa đều góp phần vào sự di chuyển của phosphate ra khỏi tế bào. 
 Tăng amylase máu đã được báo cáo ở 21–79% bệnh nhân bị DKA (48);  tuy nhiên, có rất ít 
mối tương quan giữa sự hiện diện, mức độ, hoặc loại isoenzyme của tăng amylase máu và 
sự hiện diện của các triệu chứng tiêu hóa (buồn nôn, nôn và đau bụng) hoặc các nghiên cứu 
hình ảnh tuyến tụy (48).  Định lượng lipase huyết thanh có thể có lợi trong chẩn đoán phân 
biệt với viêm tụy;  tuy nhiên, lipase cũng có thể tăng trong DKA nếu không có viêm tụy (48). 
 
Chẩn đoán phân biệt 
 
Không phải tất cả bệnh nhân nhiễm toan ceton đều có DKA.  Nhiễm ceton do đói và nhiễm 
toan ceton do rượu được phân biệt theo tiền sử lâm sàng và nồng độ glucose trong huyết 
tương từ tăng nhẹ (hiếm khi >200mg / dl) đến hạ đường huyết (49).  Ngoài ra, mặc dù nhiễm 
toan ceton do rượu có thể dẫn đến nhiễm toan nặng, nhưng nồng độ bicarbonate huyết thanh 
trong nhiễm ceton do đói thường không phải là <18mEq / l.  DKA cũng phải được phân biệt 
với các nguyên nhân khác của nhiễm toan chuyển hóa có khoảng trống anion cao, bao gồm 
cả nhiễm toan lactic;  ngộ độc như salicylate, methanol, ethylene glycol, và paraldehyde;  và 
đợt cấp suy thận mạn (4).  Vì tình trạng nhiễm axit lactic phổ biến ở bệnh nhân đái tháo đường 
hơn ở người không bị đái tháo đường và vì nồng độ axit lactic tăng cao có thể xảy ra ở những 
bệnh nhân thiếu hụt thể tích nghiêm trọng, nên đo lactate máu khi nhập viện. 



Cần tìm tiền sử lâm sàng của việc lạm dụng thuốc trước đây.  Đo nồng độ salicylat trong huyết 
thanh và nồng độ metanol trong máu có thể hữu ích.  Ethylene glycol (chống đóng băng) được 
gợi ý bởi sự hiện diện của các tinh thể canxi oxalat và hipprat trong nước tiểu.  Việc nuốt phải 
paraldehyde được biểu hiện bằng mùi đặc trưng của nó trong hơi thở.  Bởi vì những chất  gây 
độc này là các hợp chất hữu cơ có trọng lượng phân tử thấp, chúng có thể tạo ra khoảng 
trống thẩm thấu ngoài nhiễm axit khoảng trống anion (14).  Một báo cáo gần đây nói rằng việc 
sử dụng cocaine  là một yếu tố nguy cơ độc lập đối với DKA tái phát (50). 
 Gần đây, một báo cáo trường hợp đã chỉ ra rằng một bệnh nhân mắc bệnh to cực được chẩn 
đoán có thể có DKA là biểu hiện chính của bệnh (51).  Ngoài ra, một báo cáo trước đó về 
chứng to tuyến yên đã được trình bày với hai đợt DKA với sự phục hồi hoàn toàn bệnh đái 
tháo đường sau xuất huyết tuyến yên (52). 
 
Điều trị 
 
Điều trị thành công DKA và HHS đòi hỏi phải điều chỉnh tình trạng mất nước, tăng đường 
huyết và mất cân bằng điện giải;  xác định yếu tố khởi phát đồng mắc;  và trên hết là theo dõi 
bệnh nhân thường xuyên.  Các phác đồ quản lý bệnh nhân DKA và HHS được tóm tắt trong 
Hình 2 (52). 
 
 

 
Bù dịch 
 
Bù dịch ban đầu hướng đến việc mở rộng thể tích nội mạch, mô kẽ và nội bào, tất cả đều 
được giảm trong các cơn tăng đường huyết (53) , và phục hồi tưới máu thận.  Trong trường 
hợp không có tổn thương tim, nước muối đẳng trương (0,9% NaCl) được truyền với tốc độ 
15-20ml/kg/h,  1–1.5l trong giờ đầu tiên.  Lựa chọn bù dịch tiếp theo phụ thuộc vào huyết 
động học, tình trạng mất nước, nồng độ điện giải và lượng nước tiểu.  Nói chung, truyền NaCl 
0,45% ở 250 –500 ml / h là thích hợp nếu natri huyết thanh hiệu chỉnh là bình thường hoặc 
tăng cao;  NaCl 0,9% với tốc độ tương tự là thích hợp nếu natri huyết thanh hiệu chỉnh thấp 
(Hình 2).  Sự tiến triển thành công của việc bù dịch được đánh giá bằng theo dõi huyết động 
(cải thiện huyết áp), đo lượng dịch đầu vào / đầu ra, giá trị xét nghiệm và khám lâm sàng.  



Việc bù dịch để  điều chỉnh các khoản thiếu hụt ước tính trong vòng 24 giờ đầu tiên.  Ở những 
bệnh nhân bị tổn thương thận hoặc tim, phải theo dõi nồng độ thẩm thấu của huyết thanh và 
thường xuyên đánh giá tình trạng tim, thận và tri giác trong quá trình hồi sức truyền dịch để 
tránh quá tải dịch (4,10, 15,53).  Sự bù dịch tích cực và sau đó là điều chỉnh áp lực thẩm tháu 
máu đã được chứng minh là dẫn đến đáp ứng mạnh mẽ hơn với liệu pháp insulin liều thấp 
(54). 
Trong khi điều trị DKA, tình trạng tăng đường huyết được điều chỉnh nhanh hơn so với 
ketoacido.  Thời gian điều trị trung bình cho đến khi đường huyết là 250 mg / dl và tình trạng 
nhiễm ceton (pH>7,30; bicarbonat >18mmol / l) được điều chỉnh tương ứng là 6 và 12 giờ 
(9,55).  Khi glucose huyết tương là <200 mg / dl, nên thêm dextrose 5% vào dịch thay thế để 
cho phép tiếp tục sử dụng insulin cho đến khi kiểm soát được ceton máu đồng thời tránh hạ 
đường huyết. 
 
Insulin 
 
Phương pháp chính trong điều trị DKA liên quan đến việc sử dụng insulin regular qua truyền 
tĩnh mạch liên tục hoặc bằng cách tiêm dưới da hoặc tiêm bắp thường xuyên (4,56,57).  Các 
nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng ở bệnh nhân DKA đã chỉ ra rằng liệu pháp insulin có 
hiệu quả bất kể đường dùng thuốc nào (47).  Việc truyền insulin regular tĩnh mạch liên tục là 
cách được ưu tiên vì thời gian bán hủy ngắn và dễ chỉnh liều, và khởi đầu tác dụng chậm và 
kéo dài thời gian bán hủy của insulin dưới da (36,47,58). 
 
Nhiều nghiên cứu ngẫu nhiên tiến cứu đã chứng minh rằng việc sử dụng insulin regular liều 
thấp truyền tĩnh mạch là đủ để phục hồi thành công bệnh nhân DKA.  Cho đến gần đây, các 
thuật toán điều trị khuyến cáo sử dụng liều insulin bolus ban đầu (0,1 đơn vị / kg) sau đó 
truyền 0,1 đơn vị / kg /h (Hình 2).  Một nghiên cứu ngẫu nhiên tiếu cứu gần đây đã báo cáo 
rằng Liều bolus insulin không cần thiết nếu bệnh nhân được truyền insulin 0,14 đơn vị / kg 
thể trọng / giờ(tương đương 10 đơn vị / giờ ở bệnh nhân 70 kg) (59).  Tuy nhiên, trong trường 
hợp không có liều bolus ban đầu, liều 0,1UI/kg/h dẫn đến nồng độ insulin thấp hơn, nồng độ 
này có thể không đủ để ức chế cơ thể sản xuất xeton ở gan mà không có liều bổ sung insulin 
(15). 
 
Các phác đồ truyền insulin liều thấp làm giảm nồng độ glucose huyết tương với tốc độ 50–75 
mg/dl /h.  Nếu glucose huyết tương không giảm 50–75 mg/dl so với giá trị ban đầu trong giờ 
đầu tiên, nên tăng liều insulin mỗi giờ cho đến khi đạt được mức giảm glucose ổn định (Hình 
2).  Khi glucose huyết tương đạt 200 mg / dl trong DKA hoặc 300 mg / dl trong HHS, có thể 
giảm tốc độ truyền insulin xuống 0,02– 0,05 đơn vị/kg/h, lúc đó dextrose có thể  được thêm 
vào dịch truyền tĩnh mạch (Hình 2).  Sau đó, tốc độ sử dụng insulin hoặc nồng độ dextrose có 
thể cần được điều chỉnh để duy trì các giá trị glucose trong khoảng 150 đến 200 mg / dl trong 
DKA hoặc 250 và 300 mg / dl trong HHS cho đến khi chúng được hồi phục. 
 
Điều trị bằng các insulin tác dụng nhanh tiêm dưới da (lispro và aspart) đã được chứng minh 
là một biện pháp thay thế hiệu quả cho việc sử dụng truyền insulin tĩnh mạch trong điều trị 
DKA.  Điều trị bệnh nhân bị DKA mức độ nhẹ và trung bình bằng các insulin tác dụng nhanh 
tiêm dưới da cứ sau 1 hoặc 2 giờ tại các cơ sở không phải chăm sóc đặc biệt đã được chứng 
minh là an toàn và hiệu quả như điều trị bằng insulin truyền tĩnh mạch trong ICU (  60,61).  
Tốc độ giảm nồng độ glucose trong máu và thời gian điều trị trung bình cho đến khi điều chỉnh 
được tình trạng nhiễm toan là tương tự nhau ở những bệnh nhân được điều trị bằng các 
insulin tiêm dưới da cứ sau 1 hoặc 2 giờ hoặc với insulin truyền tĩnh mạch.  Tuy nhiên, cho 
đến khi những nghiên cứu này được xác nhận bên ngoài phạm vi nghiên cứu, những bệnh 
nhân bị DKA nặng, hạ heuyết áp, phù toàn thân, hoặc bệnh nền nặng nên được quản lý bằng 
insulin truyền tĩnh mạch trong ICU. 
 
Kali 
 



Bất chấp tình trạng thiếu huỵ kali toàn cơ thể, tăng kali máu mức độ nhẹ đến trung bình 
thường gặp ở những bệnh nhân bị tăng đường huyết.  Liệu pháp insulin, điều chỉnh tình trạng 
nhiễm toan và tăng thể tích làm giảm nồng độ kali huyết thanh.  Để ngăn ngừa hạ kali máu, 
việc bù kali được bắt đầu sau khi nồng độ trong huyết thanh giảm xuống dưới mức giới hạn 
trên của giá trị bình thường cụ thể (5,0 –5,2 mEq / l).  Mục tiêu điều trị là duy trì nồng độ kali 
huyết thanh trong giới hạn bình thường 4 –5 mEq / l.  Nói chung, 20–30 mEq kali trong mỗi lít 
dịch truyền là đủ để duy trì nồng độ kali huyết thanh trong giới hạn bình thường.  Hiếm khi 
bệnh nhân DKA có thể bị hạ kali máu đáng kể.  Trong những trường hợp như vậy, việc bù 
kali nên bắt đầu bằng liệu pháp truyền dịch, và điều trị insulin nên được trì hoãn cho đến khi 
nồng độ kali được khôi phục về>3,3 mEq / l để tránh loạn nhịp tim đe dọa tính mạng và yếu 
cơ hô hấp (4,13). 
 
Bicarbonate 
 
Việc sử dụng bicarbonate trong DKA còn gây tranh cãi (62) vì hầu hết các chuyên gia tin rằng 
trong quá trình điều trị, khi lượng ceton giảm xuống sẽ có đủ bicarbonat trừ những bệnh nhân 
nhiễm toan nặng.  Nhiễm toan chuyển hóa nghiêm trọng có thể dẫn đến suy giảm co bóp cơ 
tim, giãn mạch não và hôn mê, và một số biến chứng đường tiêu hóa (63).  Một nghiên cứu 
ngẫu nhiên tiến cứu ở 21 bệnh nhân không cho thấy những thay đổi có lợi hoặc có hại về tỷ 
lệ mắc bệnh hoặc tử vong khi điều trị bằng bicarbonate ở những bệnh nhân DKA có pH động 
mạch nhập viện từ 6,9 đến 7,1 (64).  Chín nghiên cứu nhỏ trên tổng số 434 bệnh nhân nhiễm 
toan ceton do đái tháo đường (217 bệnh nhân được điều trị bằng bicacbonate và 178 bệnh 
nhân không điều trị bằng kiềm [62]) ủng hộ quan điểm rằng liệu pháp bicacbonate cho DKA 
không mang lại lợi ích gì trong việc cải thiện tim hoặc  các chức năng thần kinh hoặc tốc độ 
phục hồi của tình trạng tăng đường huyết và tăng ceton huyết.  Hơn nữa, một số tác dụng có 
hại của liệu pháp bicarbonate đã được ghi nhận, chẳng hạn như tăng nguy cơ hạ đường 
huyết, giảm hấp thu oxy ở mô (65), phù não (65) và phát triển nhiễm toan hệ thần kinh trung 
ương đảo ngược 
 
Không có nghiên cứu ngẫu nhiên tiến cứu nào liên quan đến việc sử dụng bicarbonate trong 
DKA với giá trị pH <6,9 đã được báo cáo (66).  Vì tình trạng nhiễm toan nặng có thể dẫn đến 
nhiều tác dụng phụ đối với mạch máu (63), khuyến cáo rằng bệnh nhân người lớn có độ pH 
<6,9 nên dùng 100 mmol natri bicarbonat (hai ống) trong 400 ml nước vô trùng (dung dịch 
đẳng trương) với 20 mEq KCI  được truyền với tốc độ 200 ml / giờ trong 2 giờ cho đến khi pH 
tĩnh mạch là >7,0.  Nếu độ pH vẫn còn <7,0 sau khi truyền, chúng tôi khuyên bạn nên truyền 
lặp lại sau mỗi 2 giờ cho đến khi pH đạt đến >7,0 (Hình 2) 
 
Phosphate 
 
 Mặc dù thiếu hụt phosphat toàn cơ thể trong DKA trung bình 1,0 mmol / kg trọng lượng cơ 
thể, nhưng phosphat huyết thanh thường biểu hiện bình thường hoặc tăng .  Nồng độ 
phosphat giảm khi điều trị bằng insulin.  Các nghiên cứu ngẫu nhiên tiến cứu đã không cho 
thấy bất kỳ tác dụng có lợi nào của việc bù phosphat đối với kết quả lâm sàng ở DKA (46,67), 
và điều trị quá liều phosphat có thể gây hạ calci huyết nghiêm trọng (46,68).  Tuy nhiên, để 
tránh suy cơ tim và cơ xương và ức chế hô hấp do giảm phosphat máu, đôi khi có thể chỉ định 
thay thế phosphat cẩn thận ở những bệnh nhân bị rối loạn chức năng tim, thiếu máu hoặc suy 
hô hấp và ở những người có nồng độ phosphat huyết thanh<1,0 mg / dl (4,  12).  Khi cần, có 
thể bổ sung 20 –30 mEq / l kali photphat vào dịch thay thế.  Tốc độ thay thế phosphat tối đa 
thường được coi là an toàn để điều trị giảm phosphat máu nặng là 4,5 mmol / h (1,5 ml / h K2 
PO4) (69).  Không có nghiên cứu nào về việc sử dụng phosphate trong điều trị HHS. 
 
 
Chuyển sang insulin dưới da 
 



Bệnh nhân DKA và HHS nên được điều trị bằng insulin tiêm tĩnh mạch liên tục cho đến khi 
tình trạng tăng đường huyết được giải quyết.  Tiêu chuẩn để giải quyết tình trạng nhiễm toan 
ceton bao gồm đường huyết <200mg / dl và hai trong số các tiêu chuẩn sau: mức bicarbonat 
huyết thanh >=15mEq / l, pH tĩnh mạch >7.3, và khoảng trống anion tính được  <=12mEq / 
l.Sự giải quyết của HHS có liên quan đến áp lực thẩm thấu bình thường và phục hồi trạng 
thái tri giác bình thường.  Khi điều này xảy ra, liệu pháp insulin dưới da có thể được bắt đầu.  
Để ngăn ngừa tái phát tăng đường huyết hoặc nhiễm toan ceton trong giai đoạn chuyển tiếp 
sang insulin tiêm dưới da, điều quan trọng là phải tiếp tục 1-2h insulin truyền tĩnh mạch 1-2h 
sau khi bắt đầu insulin dưới da.  Nếu bệnh nhân vẫn không ăn được, tốt hơn là nên tiếp tục 
truyền insulin tĩnh mạch và bù dịch.  Bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường đã biết có thể được 
cung cấp insulin với liều lượng họ đã dùng trước khi bắt đầu DKA miễn là nó kiểm soát được 
lượng đường thích hợp.  Ở những bệnh nhân chưa từng sử dụng insulin, nên bắt đầu chế độ 
đa liều insulin với liều 0,5–0,8 đơn vị /kg/ ngày (13).  Insulin người (NPH và regular) thường 
được tiêm hai hoặc ba liều mỗi ngày.  Gần đây hơn, các phác đồ nền -bolus với nền (glargine 
và detemir) và insulin tác dụng nhanh (lispro, aspart, hoặc glulisine) đã được đề xuất như một 
chế độ insulin sinh lý hơn ở bệnh nhân có đường loại 1.  Một thử nghiệm ngẫu nhiên tiến cứu 
so sánh việc điều trị với chế độ nền -bolus, bao gồm glargine một lần mỗi ngày và glulisine 
trước bữa ăn, với một chế độ hỗn hợp chia nhỏ của NPH cộng với insulin regular hai lần mỗi 
ngày sau khi giải quyết DKA.  Sự chuyển đổi sang glargine và glulisine dưới da dẫn đến kiểm 
soát đường huyết tương tự so với NPH và insulin regular;  tuy nhiên, điều trị bằng bolus cơ 
bản có liên quan đến tỷ lệ biến cố hạ đường huyết thấp hơn (15%) so với tỷ lệ ở những người 
được điều trị bằng NPH và insulin thông thường (41%) (55). 
 
Biến chứng  
Hạ đường huyết và hạ kali máu là hai biến chứng thường gặp khi điều trị quá liều DKA với 
insulin và bicarbonate, nhưng những biến chứng này ít xảy ra hơn khi điều trị insulin liều thấp 
(4,56,57).  Theo dõi đường huyết thường xuyên (cứ 1-2 giờ một lần) là bắt buộc để nhận biết 
hạ đường huyết vì nhiều bệnh nhân DKA bị hạ đường huyết trong quá trình điều trị không có 
biểu hiện tăng tiết mồ hôi, hồi hộp, mệt mỏi, đói và nhịp tim nhanh.  Nhiễm toan không anion 
gap tăng clo máu, được thấy trong giai đoạn phục hồi của DKA, tự giới hạn với một số hậu 
quả lâm sàng (43).  Điều này có thể do mất ketoanions , được chuyển hóa thành bicarbonate 
trong quá trình tiến triển DKA và truyền dịch dư thừa chứa clorua trong quá trình điều trị (4). 
 
Phù não, xảy ra ở 0,3–1,0% các đợt DKA ở trẻ em, cực kỳ hiếm ở bệnh nhân người lớn trong 
quá trình điều trị DKA.  Phù não phổ biến với tỷ lệ tử vong 20 - 40% (5) và chiếm 57 - 87% 
tổng số ca tử vong do DKA ở trẻ em (70,71).  Các triệu chứng và dấu hiệu của phù não có 
thể thay đổi và bao gồm khởi đầu đau đầu, suy giảm dần mức độ ý thức, co giật, không kiểm 
soát được cơ vòng, thay đổi đồng tử, phù gai thị, nhịp tim chậm, tăng huyết áp và ngừng hô 
hấp (71). Một số cơ chế đã được đề xuất, bao gồm vai trò của thiếu máu cục bộ / thiếu oxy 
não, tạo ra các chất trung gian gây viêm khác nhau (72), tăng lưu lượng máu não, gián đoạn 
vận chuyển ion màng tế bào, và sự thay đổi nhanh chóng dịch trong ngoại bào và nội bào  
dẫn đến thay đổi áp lực thẩm thấu.  Phòng ngừa có thể bao gồm tránh bù dịch quá mức và 
giảm nhanh áp lực thẩm thấu huyết tương, giảm dần lượng đường huyết và duy trì đường 
huyết trong khoảng 250 - 300 mg / dl cho đến khi áp lực thẩm thấu huyết thanh của bệnh 
nhân được bình thường hóa và tình trạng tri giác được cải thiện.  Truyền Manitol và thở máy 
được đề nghị để điều trị phù não (73). 
 
Dự phòng 
 
Nhiều trường hợp DKA và HHS có thể được ngăn ngừa bằng cách tiếp cận tốt hơn với dịch 
vụ chăm sóc y tế, giáo dục bệnh nhân thích hợp và giao tiếp hiệu quả với nhà cung cấp dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe trong thời gian bị bệnh.  Điều quan trọng nhất trong nỗ lực này là cải 
thiện giáo dục về quản lý “ sick day “ bao gồm những điều sau đây: 
 1) Liên hệ sớm với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. 



 2) Nhấn mạnh tầm quan trọng của insulin trong thời gian bị bệnh và những lý do không bao 
giờ ngừng sử dụng mà không liên hệ với nhóm chăm sóc sức khỏe. 
 3) Xem xét các mục tiêu về đường huyết và việc sử dụng bổ sung insulin tác dụng ngắn hoặc 
tác dụng nhanh. 
 4) Có sẵn thuốc để hạ sốt và điều trị nhiễm trùng. 
 5) Bắt đầu chế độ ăn lỏng dễ tiêu hóa có chứa carbohydrate và muối khi buồn nôn. 
 6) Giáo dục các thành viên trong gia đình về quản lý ngày ốm và ghi chép sổ sách bao gồm 
đánh giá và ghi lại nhiệt độ, đường huyết, và xét nghiệm xeton trong nước tiểu / máu;  insulin;  
nhập;  và cân nặng.  Tương tự, việc giám sát và giáo dục nhân viên đầy đủ trong các cơ sở 
dài hạn có thể ngăn chặn nhiều trường hợp nhập viện HHS do mất nước ở những người cao 
tuổi không thể nhận biết hoặc điều trị tình trạng đang tiến triển này. 
 
Việc sử dụng máy đo glucose-xeton tại nhà có thể cho phép nhận biết sớm tình trạng nhiễm 
toan ceton sắp xảy ra, điều này có thể giúp hướng dẫn liệu pháp insulin tại nhà và có thể ngăn 
ngừa việc nhập viện do DKA.  Ngoài ra, theo dõi xeton trong máu tại nhà, đo nồng độ beta-
hydroxybutyrate trên mẫu máu lấy ngón tay, hiện đã được bán trên thị trường (37). 
 Nhận xét rằng việc ngừng sử dụng insulin vì lý do kinh tế là nguyên nhân phổ biến của DKA 
(74,75) nhấn mạnh sự cần thiết của hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của chúng 
ta để giải quyết vấn đề này, vốn tốn kém và nghiêm trọng về mặt lâm sàng.  Tỷ lệ ngừng sử 
dụng insulin và tiền sử kém tuân thủ điều trị chiếm hơn một nửa số trường hợp nhập viện 
DKA ở các nhóm dân cư nội thành và thiểu số (9,74,75).  Một số rào cản về văn hóa và kinh 
tế xã hội, chẳng hạn như tỷ lệ biết chữ thấp, nguồn tài chính hạn chế và khả năng tiếp cận 
chăm sóc sức khỏe hạn chế, ở những bệnh nhân nghèo trung bình có thể giải thích cho việc 
thiếu tuân thủ và tại sao DKA tiếp tục xảy ra với tỷ lệ cao như vậy ở bệnh nhân nội thành  .  
Những phát hiện này cho thấy rằng phương thức cung cấp giáo dục bệnh nhân và chăm sóc 
sức khỏe hiện nay có những hạn chế đáng kể.  Giải quyết các vấn đề sức khỏe ở người Mỹ 
gốc Phi và các cộng đồng thiểu số khác đòi hỏi sự công nhận rõ ràng về thực tế rằng những 
dân số này có thể khá đa dạng trong các phản ứng hành vi của họ đối với bệnh tiểu đường 
(76) 
 
Nguồn lực đáng kể được chi cho chi phí nằm viện.  Các đợt DKA đại diện cho >1 trên mỗi 4 
USD được chi cho chăm sóc y tế trực tiếp cho bệnh nhân người lớn mắc bệnh tiểu đường 
loại 1 và cứ 2 USD ở những bệnh nhân trải qua nhiều đợt (77).  Dựa trên trung bình hàng 
năm có 135.000 ca nhập viện vì DKA ở Hoa Kỳ, với chi phí trung bình là 17.500 USD cho mỗi 
bệnh nhân, chi phí bệnh viện hàng năm cho bệnh nhân DKA có thể vượt quá 2,4 tỷ USD mỗi 
năm (3).  Một nghiên cứu gần đây (2) báo cáo rằng gánh nặng chi phí do những lần nhập viện 
có thể tránh được do bệnh tiểu đường không kiểm soát được trong thời gian ngắn bao gồm 
DKA là đáng kể (2,8 tỷ USD).  Tuy nhiên, tác động lâu dài của bệnh tiểu đường không được 
kiểm soát và gánh nặng kinh tế của nó có thể đáng kể hơn vì nó có thể góp phần vào các 
biến chứng khác nhau.  Bởi vì hầu hết các trường hợp xảy ra ở những bệnh nhân đã biết mắc 
bệnh tiểu đường và với DKA trước đó, các nguồn lực cần được chuyển hướng sang hướng 
phòng ngừa bằng cách tài trợ cho việc tiếp cận tốt hơn với các chương trình chăm sóc và 
giáo dục phù hợp với nhu cầu cá nhân, bao gồm cả niềm tin chăm sóc sức khỏe dân tộc và 
cá nhân.  Ngoài ra, các nguồn lực cần được hướng đến việc giáo dục các nhà cung cấp dịch 
vụ chăm sóc ban đầu và nhân viên trường học để họ có thể xác định các dấu hiệu và triệu 
chứng của bệnh tiểu đường không kiểm soát được và để bệnh tiểu đường mới khởi phát có 
thể được chẩn đoán sớm hơn.  Các nghiên cứu gần đây cho thấy rằng bất kỳ hình thức giáo 
dục nào về dinh dưỡng đều giúp giảm tỷ lệ nhập viện (78).  Trên thực tế, các hướng dẫn về 
giáo dục tự quản lý bệnh tiểu đường đã được phát triển bởi một lực lượng đặc nhiệm gần đây 
để xác định mười tiêu chuẩn chi tiết về giáo dục tự quản lý bệnh tiểu đường (79). 
 Lời cảm ơn - Không có xung đột lợi ích tiềm ẩn nào liên quan đến bài viết này đã được báo 
cáo. 
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