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Stany zagrożenia życia w przebiegu cukrzycy - 
wskazanie do hospitalizacji 

Powikłania hiperglikemii 

 

śmiertelność 

 

Cukrzycowa kwasica ketonowa 5% 

 

Zespół hiperglikemiczno-hiperosmolalny 

 

15% 

 

Kwasica mleczanowa 

 

50% 

 

Powikłanie hipoglikemii 
 

Śpiączka hipoglikemiczna w przebiegu neuroglikopenii 
 



Kwasica ketonowa (DKA) 

• Przyczyna: nagły i znaczny niedobór insuliny 

• Zwiększenie stężeń hormonów antagonistycznych w 

stosunku do insuliny 

• Zaburzenia metaboliczne 

 przemiany węglowodanów, tłuszczów, białek  

 gospodarki wodno-elektrolitowej  

 równowagi kwasowo-zasadowej 

• Występuje w przebiegu DM t.1 (częściej) i DM t.2 

 



Wzrost częstości występowania DKA - 
dane z USA 
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Czynniki wywołujące DKA 
 

• Infekcje (ok. 40% DM t.2, 20% DM t.1) 

• Ominięcie/przerwanie stosowania insuliny(50%DMt.1), leków 

hipoglikemizujących (ok. 10% DM t.2) 

• Opóźnione rozpoznanie cukrzycy (10-20%) 

• Nadużywanie alkoholu 

• Ciąża 

• Zapalenie trzustki 

• Ostre incydenty sercowo-naczyniowe (ostry zespół wieńcowy, 

udar mózgu) 

• Leki (np. GKS, przeciwpsychotyczne), kokaina 

• Wszystkie stany zwiększające nagle zapotrzebowanie na insulinę 

• W ok. 20% nie udaje się ustalić przyczyny 

 



Maletkovic J, Drexler A: Acute and Chronic Complications of Diabetes Diabetic 
Ketoacidosis and Hyperglycemic Hyperosmolar State 
Endocrinology and Metabolism Clinics, 2013-12-01, Volume 42, Issue 4, Pages 677-695 
 

• Major medical 

or surgical stress 

• Inadequate 

insulin dose 

• First diagnosis 

• Other 

 



Przyczyny DKA w zależności od metody 
leczenia DM t.1 

 
na podstawie: Kapłon M i wsp. Analiza czynników sprawczych cukrzycowej kwasicy 

ketonowej u osób dorosłych z cukrzycą typu 1 Diabet Klin 2013; 2, 6:200-207.  

Osobista 

pompa 

insulinowa 

Intensywna 

czynnościowa 

insulinoterapia 

Wielokrotne 

wstrzyknięcia 

Mieszanki 

insuliny 

(niezalecane!) 

Niepodawanie 

insuliny 

27% 70% 75% 56% 

Infekcja 55% 43% 60% 69% 
Alkohol 9% 0,2% 10% 12% 

Okluzja pompy 81% 

>1 przyczyna 54% 33% 40% 37% 



Niedobór insuliny 

↑lipoliza, WKT            ↓zużycia glukozy                    ↑proteoliza 

 

ketogeneza w wątrobie        hiperglikemia        ↑aminokwasów w surowicy 

 

kwasica met.      ketonuria        diureza osmotyczna         ↑ glukoneogeneza 

 

                                               utrata wody i elektrolitów 

                                                      odwodnienie 

                                                                                                               

insulinooporność 

                                              zaburzenie czynności nerek 

 

 

  



Objawy kliniczne – zmienny obraz 

• Poliuria 

• Polidypsja 

• Ubytek masy ciała 

• Osłabienie 

• Odwodnienie 

• Zaburzenia świadomości, śpiączka 

• Ból brzucha (objawy „ostrego brzucha”) 

• Wymioty 

• Hiperwentylacja, oddech Kussmaula, zapach acetonu z ust 

• Hipotonia 

 



http://nandahealth.blogspot.com/ 



Rozpoznanie wg PTD 2013 
kryteria laboratoryjne 

• glikemia zazwyczaj > 250 mg/dl (>13,9 mmol/l) 

• pH krwi <7,3 

• stężenie wodorowęglanów w surowicy <18mmol/l 

• ciała ketonowe obecne w moczu lub w surowicy  

• luka anionowa > 10 

Na+(mmol/l) – [Cl-(mmol/l) + HCO3
-(mmol/l)] 



Diagnostyka różnicowa 

• alkoholowa kwasica ketonowa – zahamowanie glukoneogenezy (glikemia 

rzadko > 250 mg/dl, wodorowęglany zwykle >18 mmol/l, hipomagnezemia, 

hipokaliemia, hipofosfatemia) 

 

• ketoza głodowa (bez hiperglikemii, dwuwęglany <18 mmol/l) 

 

• inne kwasice metaboliczne z dużą luką anionową: zatrucie glikolem 

etylowym (wzrost osmolalności osocza, bez ketonemii), metanolem, 

salicylanami, paraldehydem 

 

• kwasica mleczanowa (stężenie kwasu mlekowego >7 mmol/l) 

 

• inne stany śpiączkowe prowadzące do hiperglikemii i ketozy lub sytuacja, gdy 

towarzyszą im np. udar mózgu, śpiączka mocznicowa 
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Monitorowanie wg PTD 2013 

• RR, tętno, oddechy, świadomość  co 1-2h 

• bilans płynów co 1-2h 

• temperatura ciała co 8h 

• glikemia co 1h 

• Na+, K+ w surowicy co 4h  

w przypadku hiperkaliemii >5,5 mmol/l, gdy nie uzupełnia się potasu: 

kontrola potasu po 2h, po normalizacji co 4h 

• gazometria co 4h,  

gdy konieczność podania bikarbonatów – kontrola po 1h 

• wyjściowe oznaczenie ketonów we krwi i/lub w moczu 

 



Leczenie kwasicy ketonowej 

1. nawodnienie 

2. zmniejszenie hiperglikemii 

3. wyrównanie zaburzeń elektrolitowych 

4. leczenie przyczyny wywołującej 

 



Nawodnienie wg PTD 2013 

deficyt wody (średnio 100 ml/kg) powinien być uzupełniony dożylnie w ciągu 24-48 h  

pod kontrolą stanu układu krążenia 

 

• 1000 ml 0,9% NaCl w ciągu pierwszej godziny 

następnie 

• 500 ml/godz. 0,9% NaCl przez 4-6 h 

następnie  

• 250 ml/godz. 0,9% NaCl aż do przywrócenia równowagi 

gospodarki kwasowo-zasadowej 

 

Po obniżeniu glikemii <250 mg/dl należy dołączyć wlew 5% r-ru glukozy z prędkością 100 

ml/godz, w przypadku dołączenia glukozy po 24 h płynoterapii należy zmniejszyć ilość 

podawanego r-ru 0,9% NaCl do 150 ml/godz.  

 



Zmniejszenie hiperglikemii  
wg PTD 2013 

insulinoterapia dożylna 

• inicjująca dawka insuliny bolus 0,1 j./kg mc. 

• następnie wlew insuliny 0,1 j/kg mc/godz.  

• regulacja szybkości wlewu w zależności od stężenia 

glukozy we krwi – kontrola co godzinę 

 





Zmniejszenie hiperglikemii  
wg PTD 2013 

• obniżanie wartości glikemii  

    maksymalnie 100 mg/dl w ciągu godziny 

 

• jeśli w ciągu pierwszej godziny wartość glikemii 

nie obniży się o 50-70 mg/dl w stosunku do 

wartości wyjściowej –  należy zwiększać (zwykle 

podwajać) co godzinę szybkość wlewu insuliny, aż 

do osiągnięcia zmniejszenia glikemii o 50-70 

mg/dl na godzinę 

 

                                          



Wyrównywanie zaburzeń 
elektrolitowych - sód 

 Rzeczywiste stężenie sodu w surowicy:  

 na każde 100 mg/dl (5,6 mmol/l) glikemii >100mg/dl      

(5,6 mol/l), do aktualnego wyniku Na+ w surowicy  

należy dodać 1,6 mmol/l 

 

• W przypadku hipernatremii >150 mmol/l  

     stosuje się przejściowo 0,45% NaCl  

    (do czasu ustąpienia hipernatremii)   

 



Wyrównywanie zaburzeń 
elektrolitowych - potas 

Suplementacja potasu 

K+ > 5,5 mmol/l  → nie podawać KCl 

K+ 5–5,5 mmol/l → 5–10 mmol/godz. KCl 

K+ 4–5 mmol/l → 10-15 mmol/godz. KCl 

K+ 3–4 mmol/l → 15–20 mmol/godz. KCl 

K+ < 3 mmol/l →  wstrzymać podawanie insuliny i 

podawać 25 mmol/godz. KCl 
 

potas w ilości >15 mmol/godz. podaje się do żyły głównej po założeniu wkłucia centralnego 

lub do dwóch żył obwodowych 

 



• Wodorowęglany - jedynie w przypadku 

pH krwi tętniczej <6,9 

• Leczenie przyczynowe (poszukiwanie 

źródła infekcji, leczenie ostrych chorób 

sercowo-naczyniowych etc.) 

 



Działania niepożądane leczenia 
kwasicy ketonowej 

Działania niepożądane 

 

Najczęstsze przyczyny 

 

Hipokaliemia 

 

podawanie insuliny bez suplementacji 

potasu, podawanie wodorowęglanów 

 

Hipernatremia, obrzęk mózgu, 

obrzęk płuc 

 

podawanie wodorowęglanów 

 

Hiperglikemia 

 

zbyt wczesne przerwanie dożylnego 

wlewu insuliny 

 

Hipoglikemia 

 

zbyt intensywne leczenie insuliną 

 

Hiperchloremia 

 

zbyt duża ilość soli fizjologicznej 



Powikłania kwasicy ketonowej 

• Wstrząs hipowolemiczny 

• Ostra niewydolność nerek 

• Obrzęk mózgu – częściej u dzieci (1-2%) 

 



Obrzęk mózgu w przebiegu 
kwasicy ketonowej 

• powoduje wzrost umieralności do 70% 

• prawdopodobnie skutek podawania zbyt dużej dawki 

insuliny i zbyt dużej ilości płynów 

• osmotyczne przenikanie wody do mózgu w następstwie 

obniżenia osmolalności podczas leczenia kwasicy ketonowej 

• bóle głowy, zaburzenia percepcji, śpiączka, drgawki, 

mimowolne oddawanie moczu i stolca 

• Leczenie: spowolnienie podawania insuliny i płynów, 

zastąpienie płynów izotonicznych płynami hipotonicznymi, 

mannitol (1-2 g/kg mc w ciągu 20 min.), deksametazon 

 





Zespół hiperglikemiczno-hipermolalny 
(HHS) 

• Patogeneza – podobnie jak w kwasicy ketonowej, 

lecz resztkowe wydzielanie insuliny hamuje 

ketogenezę 

• Dominuje znaczne odwodnienie – większe niż w 

kwasicy ketonowej, często pojawia się 

przednerkowa niewydolność nerek 

• Znaczna hiperglikemia 

 



 



Kryteria laboratoryjne wg PTD 2013 

• glikemia > 600 mg/dl (>33,3 mmol/l) 

• pH >7,3 

• wodorowęglany w surowicy > 15 mmol/l 

• hipernatremia skorygowana >150 mmol/l 

• brak ciał ketonowych w surowicy 

• efektywna osmolalność > 320 mOsm/kg H2O 

 



Molalnośc efektywna (mOsm/kg H2O) =  

2 [Na+(mmol/l)] + glikemia (mmol/l) 

2[zmierzony Na (mEq)/l)] + [glikemia (mg/dl)]/18 

 

 

Prawidłowa molalność osocza: 280-300 mOsm/kg H2O 

Zaburzenia świadomości gdy osmolalność >320 mosm/kgH2O 

 



  Polydipsia/polyuria 
  + 

  + 
  Nausea/vomiting 

  + 
  + 

  Abdominal pain 
  + 

  − 
  Anorexia 

  + 
  + 

  Fatigue/malaise 
  + 

  + 
  Neurologic abnormalities 

   ± 
   + + 

  Hyperventilation 
  + 

   − 
  Dehydration 

 +  + + 

DKA HHS 

Maletkovic J, Drexler A. Acute and Chronic Complications of Diabetes Diabetic 

Ketoacidosis and Hyperglycemic Hyperosmolar State. End Met Clin, 2013; 42, 677-695. 
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Zespół hiperglikemiczno-hipermolalny  
przyczyny 

• opóźnione rozpoznanie lub nieadekwatne leczenie 

DM t. 2, zwykle u osób starszych  

• udar mózgu 

• zawał serca  

• spożycie alkoholu  

• przewlekła niewydolność nerek 

• stosowanie leków moczopędnych 

• infekcje, biegunka, wymioty, gorączka 

• brak uczucia pragnienia u osób starszych 

 

O

D

W

O

D

N

I

E

N

I

E 



Zespół hiperglikemiczno-hipermolalny 

• Większa umieralność niż w kwasicy ketonowej – 

często osoby starsze, z chorobami towarzyszącymi  

 

• Powikłania: uszkodzenie OUN, zatorowość, 

niewydolność nerek 

 



Nawodnienie 

szybkość i rodzaj stosowanego wlewu NaCl (0,9% lub 0,45%) 

zależy od stężenia sodu w surowicy, osmolalności osocza i 

wydolności serca 

 

zmiana osmolalności - max. 3 mOsm/kg H2O/godz. 

 

najpierw r-r hipotoniczny (0,45% NaCl), a po uzyskaniu 

prawidłowej molalności osocza 0,9% NaCl pod kontrolą 

stanu układu krążenia 

 



Nawodnienie 

1. 1000 ml 0,45% NaCl w ciągu 1h 

2. 500 ml 0,45% lub 0,9% NaCl w ciągu 

każdej z następnych 4-6h 

3. 250 ml 0,45% lub 0,9% NaCl aż do 

wyrównania niedoboru wody 

4. w razie hipotensji 0,9% NaCl 



Leczenie 

insulinoterapia dożylna 

• bolus początkowy 0,1 j./kg mc. 

• ciągły wlew i.v. 2-4 j./h, modyfikacja w razie 

potrzeby 

wyrównywanie niedoboru potasu – jak w DKA 

leczenie przyczynowe 

podskórne podanie niskocząsteczkowej heparyny 

w dawce profilaktycznej 

 



Kwasica ketonowa  

 

Zespół hiperosmolalny 

wiek zwykle < 40 r.ż. 

 

zwykle >40 r.ż. 

czas rozwoju 

objawów 

 

godziny, dni 

 

tygodnie, dni 

kwasica 

 
+++ 
 

- 

ketonuria 

 
++++ 
 

0 lub + 

glikemia 

 

ok. 400-1000 mg/dl 

 

ok. 600-2000 mg/dl 

 

odwodnienie 

 

ok. 6l 

 

ok. 9l 

 

umieralność 

 

5% 

 

15% 





Kwasica mleczanowa 

Kwasica metaboliczna z dużą luką anionową, obniżonym pH krwi 

tętniczej < 7,35 i stężeniem kwasu mlekowego > 7 mmol/l 

 

Typ A – niedotlenienie tkanek 

Przyczyny: OZW, wstrząs kardiogenny, wstrząs septyczny, krwotok, 

niewydolność oddechowa 
Nie jest typowy dla cukrzycy, ale ¾ chorych na cukrzycę umiera  z powodu powikłań 

sercowo-naczyniowych 

 

Typ B – przyczyny inne niż niedotlenienie tkanek 

Cukrzyca i schorzenia wątroby, choroby rozrostowe, alkohol 

etylowy, metylowy, salicylany, biguanidy 



Kwasica mleczanowa 

• niewielka hiperglikemia 

• kwas mlekowy we krwi  >7 mmol/l 

• pH krwi <7,35 

• wodorowęglany <10 mmol/l 

• luka anionowa > 16 mmol/l 

• zwykle hiperkaliemia 

 



Kwasica mleczanowa  
– klinicznie 

• Ciężki stan pacjentka 

• Mierne odwodnienie 

• Nudności, wymioty, ból brzucha 

• Wywiad – leki, toksyny 

• Skąpomocz 

• Oddech kwasiczy 

• Zaburzenia świadomości 

• Hipotensja, hipotermia, wstrząs 



Kwasica mleczanowa  
leczenie 

• przeciwdziałanie wstrząsowi (leczenie odwodnienia, 

umiarkowane podawanie leków obkurczających naczynia) 

• przeciwdziałanie hipoksemii i hipoksji 

• przeciwdziałanie nadmiernemu powstawaniu kwasu 

mlekowego (wlew glukozy i insuliny pod kontrolą glikemii) 

• alkalizacja 

• leczenie nerkozastępcze 





• Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2013. Stanowisko 

polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Via Medica 2013 tom 2, suplement A. 

• Interna Szczeklika. Podręcznik chorób wewnętrznych 2013. Pod red. P.Gajewskiego. 

Medycyna Praktyczna, Kraków 2013. 

• Cukrzyca. Pod red. J. Sieradzkiego. Via Medica, Gdańsk 2007. 

• Kapłon M i wsp. Analiza czynników sprawczych cukrzycowej kwasicy ketonowej u osób 

dorosłych z cukrzycą typu 1 Diabet Klin 2013; 2, 6:200-207. 

• Maletkovic J, Drexler A: Acute and Chronic Complications of Diabetes Diabetic 

Ketoacidosis and Hyperglycemic Hyperosmolar State. Endocrinology and Metabolism 

Clinics, 2013-12-01, Volume 42, Issue 4, Pages 677-695. 

 

 


