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Charakterystyka poszczególnych postaci etiologicznych
kwasicy nieoddechowej

Kwasica ketonowa

Okreœlenie. Kwasica ketonowa jest to zaburzenie równowagi kwasowo-
-zasadowej spowodowane zwiêkszonym wytwarzaniem kwasu acetooc-
towego i β-hydroksymas³owego. Metabolity te okreœlane s¹ jako zwi¹zki
(cia³a) ketonowe. Powstaj¹ w wyniku wzmo¿onej ketogenezy. Produktem
nieenzymatycznego rozpadu kwasu acetooctowego jest aceton. Wystêpo-
wanie acetonu w moczu zawsze dowodzi istnienia znacznej ketozy. Wy-
ró¿nia siê nastêpuj¹ce postacie kwasicy nieoddechowej ketonowej:
� kwasica ketonowa cukrzycowa,
� kwasica ketonowa g³odowa,
� kwasica ketonowa po za¿yciu etanolu,
� kwasica ketonowa u chorych gor¹czkuj¹cych,
� kwasica ketonowa u chorych z nadczynnoœci¹ tarczycy,
� kwasice ketonowe uwarunkowane wrodzonymi defektami metabo-

licznymi (kwasica izowalerianowa, kwasica u chorych wydalaj¹cych
mocz o zapachu syropu klonowego).
Spoœród kwasic ketonowych najwiêksze znaczenie praktyczne maj¹:

kwasica ketonowa cukrzycowa i kwasica ketonowa poalkoholowa.

Kwasica ketonowa cukrzycowa

Okreœlenie. Kwasica ketonowa cukrzycowa jest wynikiem bezwzglêdne-
go lub wzglêdnego niedoboru insuliny, prowadz¹cego do upoœledzenia
u¿ytkowania glukozy (hiperglikemii) i w konsekwencji do wzmo¿onej li-
polizy i glukoneogenezy. Wzmo¿ony nap³yw wolnych kwasów t³uszczo-
wych do w¹troby jest przyczyn¹ zwiêkszonego ich utleniania do zwi¹z-
ków (cia³) ketonowych, indukowanego z jednej strony niedoborem insuli-
ny, z drugiej zaœ – zwiêkszon¹ sekrecj¹ glukagonu. Metabolity nieca³ko-
witego utleniania kwasów t³uszczowych, czyli kwas acetooctowy i kwas
β-hydroksymas³owy, s¹ przyczyn¹ kwasicy nieoddechowej i powa¿nych
zaburzeñ gospodarki wodno-elektrolitowej. Na rycinie 14 przedstawiono
g³ówne szlaki metaboliczne prowadz¹ce do ketozy.

Etiopatogeneza. Insulina jest hormonem niezbêdnym do prawid³owej
przemiany zarówno wêglowodanów, jak i kwasów t³uszczowych. Stymu-
luje ona glikogenogenezê, utlenianie glukozy w cyklu zarówno Embdena-
-Meyerhofa, jak i pentozowym, a tak¿e syntezê bia³ek i kwasów t³uszczo-
wych. Wzglêdny lub bezwzglêdny niedobór insuliny jest przyczyn¹ wzro-
stu uwalniania kwasów t³uszczowych z adipocytów i nasilania procesów
glukoneogenetycznych. Wzmo¿ony nap³yw wolnych kwasów t³uszczo-
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wych do w¹troby jest przyczyn¹ zwiêkszenia ketogenezy, która jest spo-
wodowana nie tylko niedoborem insuliny, ale te¿ zwiêkszon¹ sekrecj¹
glukagonu. Powstaj¹ce zwi¹zki ketonowe (kwas acetooctowy i β-hydro-
ksymas³owy) s¹ bezpoœredni¹ przyczyn¹ kwasicy nieoddechowej. Ponie-
wa¿ reutylizacja acetylo-CoA, pochodz¹cego z utleniania kwasów t³usz-
czowych, do resyntezy kwasów t³uszczowych jest równie¿ upoœledzona
(z powodu niedoboru NADPH

2
 pochodz¹cego z tlenowej przemiany glu-

kozy), du¿a czêœæ tego metabolitu ulega przekszta³ceniu do acetoacetylo-
-CoA, staj¹c siê Ÿród³em wolnego kwasu acetooctowego i β-hydroksyma-
s³owego. Spontaniczna dekarboksylacja kwasu acetooctowego jest Ÿró-
d³em acetonu pojawiaj¹cego siê w powietrzu wydechowym i w moczu.
Czêœæ powsta³ych zwi¹zków ketonowych ulega utlenianiu w ró¿nych
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Ryc. 14. Patogeneza kwasicy cukrzycowej ketonowej.
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tkankach do CO
2
 i H

2
O, du¿a jednak czêœæ ulega wydalaniu z moczem

w postaci soli sodowej lub potasowej. Powsta³a kwasica nieoddechowa
jest przyczyn¹ uruchomienia kompensacji zarówno oddechowej (wzrost
wentylacji p³uc, oddech Kussmaula), jak i nerkowej (wzrost amoniogene-
zy i wytwarzania kwaœnoœci miareczkowej). Na poziomie tkanek kwasica
nieoddechowa pobudza nap³yw jonów H+ do komórek w procesie wymia-
ny na jony K+, które opuszczaj¹ komórkê.

Wzrost glikemii uwarunkowany upoœledzon¹ (insulinozale¿n¹) utyli-
zacj¹ glukozy przez komórkê oraz zwiêkszon¹ glukoneogenez¹ (stymulo-
wan¹ zwiêkszon¹ sekrecj¹ glukagonu) jest przyczyn¹ zwiêkszonej diure-
zy osmotycznej oraz wzrostu utraty sodu i potasu. Z kolei zwiêkszona
utrata wody przez nerki i p³uca jest przyczyn¹ hipowolemii, prowadz¹cej
do spadku ciœnienia têtniczego i niedokrwienia wa¿nych ¿yciowo narz¹-
dów, takich jak: mózg, serce, nerki i jelita, co nie tylko upoœledza ich
funkcjê, ale nasila istniej¹c¹ kwasicê z powodu hipoksji i do³¹czenia siê
kwasicy mleczanowej.

Wzrost procesów glukoneogenetycznych u chorych z kwasic¹ cukrzy-
cow¹ ketonow¹ jest równie¿ przyczyn¹ znacznego katabolizmu bia³kowe-
go, wyra¿aj¹cego siê wzrostem wydalania z moczem mocznika i kreatyni-
ny, a u chorych z ostr¹ niewydolnoœci¹ nerek (spowodowan¹ g³ównie hi-
powolemi¹) – wzrostem stê¿enia tych metabolitów we krwi.

Mo¿na wiêc stwierdziæ, ¿e kwasica ketonowa cukrzycowa jest wyni-
kiem upoœledzonego zu¿ywania glukozy przez tkanki, prowadz¹cego do
wzmo¿onej lipolizy, zmniejszonej lipogenezy, wzrostu katabolizmu bia³-
kowego oraz do powa¿nych zaburzeñ gospodarki wodno-elektrolitowej
(odwodnienie, zubo¿enie ustroju w sód, potas i fosfor). Zwiêkszona keto-
geneza uwarunkowana jest zmniejszonym zu¿yciem glukozy przez tkanki
i zmniejszeniem procesów lipogenetycznych.

Przyczyn¹ kwasicy ketonowej jest najczêœciej nierozpoznawana uprzed-
nio cukrzyca typu 1 lub niedostateczna insulinoterapia. Czynnikami wy-
zwalaj¹cymi wyst¹pienie kwasicy ketonowej u chorych z rozpoznan¹ cu-
krzyc¹ typu 1 (bardzo rzadko u chorych z cukrzyc¹ typu 2) s¹: ostra infek-
cja bakteryjna lub wirusowa, zawa³ miêœnia sercowego, stresy fizyczne
(urazy mechaniczne, zabiegi chirurgiczne, ciê¿ka praca fizyczna) lub psy-
chiczne, rzadziej nieprawid³owe stosowanie insuliny (przerwanie).

Objawy kliniczne. Postêpuj¹ce os³abienie, brak ³aknienia, bardzo sil-
ne pragnienie oraz sennoœæ – to najczêstsze skargi chorego zg³aszane le-
karzowi.

Czasami choroba objawia siê jedynie silnymi bólami brzucha i wymio-
tami, nierzadko b³êdnie interpretowanymi jako „ostry brzuch”. W zale¿-
noœci od stopnia zaawansowania kwasicy nasilenie poszczególnych obja-
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wów klinicznych mo¿e byæ ró¿ne. Niemniej jednak prawie zawsze stwier-
dza siê zapach acetonu, znaczn¹ hiperwentylacjê p³uc (oddech Kussmau-
la) oraz cechy odwodnienia. Oligowolemia jest przyczyn¹ zaburzeñ kr¹-
¿enia, które objawiaj¹ siê przyspieszeniem czynnoœci serca i hipotoni¹
(z tendencj¹ do zapaœci), oraz ostrej przednerkowej niewydolnoœci nerek.

W toku miernie nasilonej kwasicy kontakt z chorym jest zwykle utrzy-
many, choæ nieco utrudniony. W przypadku ciê¿kiej kwasicy ketonowej
chory znajduje siê w g³êbokim œnie (œpi¹czka cukrzycowa ketonowa) i nie
reaguje na ¿adne bodŸce bólowe.

Badania laboratoryjne. Oprócz znacznej hiperglikemii (powy¿ej
33,3 mmol/l, czyli > 600 mg/100 ml), glukozurii (> 0,44 mmol/l, czyli > 8 g/
/100 ml), ketonemii i ketonurii stwierdza siê spadek pH, pCO

2
 i stê¿enia

HCO3

– oraz miernego stopnia wzrost stê¿enia kreatyniny i mocznika.
Stê¿enie sodu w osoczu jest zwykle zmniejszone (125–135 mmol/l), potasu
natomiast – zwiêkszone (5,6–6,5 mmol/l). Ponadto stwierdza siê leukocy-
tozê, zwiêkszenie wartoœci hematokrytowej, liczby erytrocytów, proteine-
mii i stê¿enia hemoglobiny. W koñcu spoœród badañ laboratoryjnych nale¿y
wymieniæ znaczny wzrost stê¿enia wolnych kwasów t³uszczowych, trigli-
cerydów oraz pre-beta-lipoprotein, a tak¿e wzrost aktywnoœci amylazy.

Uwaga. Oznaczanie zwi¹zków (cia³) ketonowych w moczu za pomoc¹
dostêpnych w handlu pasków lub tabletek mo¿e byæ przyczyn¹ niedocenie-
nia stopnia nasilenia wystêpuj¹cej ketonemii, gdy¿ zawarty w nich nitro-
prusydek sodu nie reaguje z kwasem β-hydroksymas³owym, bêd¹cym
g³ównym cia³em ketonowym (prawid³owy stosunek kwasu β-hydroksyma-
s³owego do kwasu acetooctowego wynosi 3 : 1, w kwasicy ketonowej
wzrasta nawet do 8 : 1).

Rozpoznanie ketonowej kwasicy cukrzycowej na ogó³ nie jest trudne
na podstawie anamnezy cukrzycowej, stwierdzenia zapachu acetonu, hi-
perwentylacji, cech odwodnienia oraz wyników badañ laboratoryjnych
(hiperglikemia, glukozuria, acetonuria).

Rozpoznanie ró¿nicowe. Na podstawie objawów brzusznych kwasicy
ketonowej (bóle brzucha, wymioty) w przesz³oœci nierzadko rozpoznawano
b³êdnie ostr¹ niedro¿noœæ jelit. Wyniki badañ laboratoryjnych oraz badania
przedmiotowego pozwalaj¹ jednak z du¿ym prawdopodobieñstwem wy³¹-
czyæ istnienie „ostrego brzucha”. Ponadto u chorych z kwasic¹ ketonow¹
pojawiaj¹ siê najpierw wymioty, a dopiero potem bóle brzucha, natomiast
u chorych z niedro¿noœci¹ jelit – najpierw bóle brzucha, a dopiero potem
wymioty. Nale¿y jednak pamiêtaæ o mo¿liwoœci wspó³istnienia „ostrego
brzucha” z kwasic¹ ketonow¹ u chorych na cukrzycê. W tych przypad-
kach choroba brzuszna jest przyczyn¹ nag³ej dekompensacji cukrzycy.

Œpi¹czkê cukrzycow¹ ketonow¹ nale¿y ró¿nicowaæ z kwasic¹ mlecza-
now¹ i ze œpi¹czk¹ hipermolaln¹ (hiperosmotyczn¹). W kwasicy mlecza-
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nowej u chorych na cukrzycê hiperglikemia jest miernego stopnia.
W moczu i krwi zaœ nie stwierdza siê zwiêkszenia stê¿enia zwi¹zków
(cia³) ketonowych. Nale¿y jednak pamiêtaæ o mo¿liwoœci do³¹czenia siê
kwasicy mleczanowej do kwasicy ketonowej u chorych bêd¹cych w sta-
nie wstrz¹su. W œpi¹czce hipermolalnej (hiperosmotycznej) stê¿enie glu-
kozy we krwi jest znacznie zwiêkszone, pH krwi i stê¿enie HCO3

– s¹ pra-
wid³owe, natomiast zwi¹zki (cia³a) ketonowe w moczu nie wystêpuj¹ lub
wystêpuj¹ tylko w œladowych iloœciach.

U wszystkich chorych nieprzytomnych nale¿y poza tym wy³¹czyæ ist-
nienie œpi¹czki:
� mocznicowej,
� hipoglikemicznej,
� uwarunkowanej wylewem krwi do mózgu,
� po napadzie padaczkowym,
� w¹trobowej,
� polekowej (zatrucia barbituranami, salicylanami, glikolem etyleno-

wym, paraldehydem).
Leczenie kwasicy ketonowej cukrzycowej polega na:

� zwalczaniu hipowolemii spowodowanej odwodnieniem,
� poprawie hiperglikemii i hiperketonemii,
� poprawie zaburzeñ elektrolitowych (g³ównie zapobieganie hipokalie-

mii i hipofosfatemii, które mog¹ wystêpowaæ w fazie normalizacji gli-
kemii),

� zwalczaniu przyczyny wywo³uj¹cej kwasicê ketonow¹ (jeœli to mo¿li-
we, np. zwalczanie infekcji bakteryjnej lub wirusowej).
Ogólny schemat leczenia kwasicy ketonowej podano w tabeli 11. Daw-

kowanie p³ynów nale¿y uzale¿niæ od oœrodkowego ciœnienia ¿ylnego
i wielkoœci diurezy, insuliny zaœ – od glikemii. Stê¿enie glukozy nale¿y
oznaczaæ w odstêpach pó³godzinnych, do chwili osi¹gniêcia poziomu 11,1–
–16,7 mmol/l (200–300 mg/dl), a nastêpnie w odstêpach godzinnych lub
dwugodzinnych; kontrolê jonogramu, pH i [HCO3

–] nale¿y przeprowadzaæ
w odstêpach godzinnych przez pierwsze 6–8 godzin, a nastêpnie w odstê-
pach 2–4-godzinnych przez pierwsz¹ dobê leczenia chorego.

Dawka insuliny krystalicznej podawana co godzinê w pierwszych
6 godzinach wynosi najczêœciej 0,1 j./kg mc./h. Nale¿y j¹ odpowiednio
dostosowaæ do aktualnej glikemii. Insulinê nale¿y podawaæ domiêœniowo
lub podskórnie. Tylko u chorych z obrzêkami oraz ze wstrz¹sem hormon
ten nale¿y podawaæ do¿ylnie.

U wiêkszoœci chorych uzyskuje siê normalizacjê pH krwi i [HCO3

–]
w ci¹gu 24 godzin przy prawid³owo stosowanej insulinoterapii i prawi-
d³owym leczeniu zaburzeñ gospodarki wodno-elektrolitowej.
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Tylko chorym ze znaczn¹ kwasic¹ (pH < 7,10) nale¿y podawaæ wo-
dorowêglan sodu w iloœci potrzebnej do sprowadzenia pH do wymienio-
nej wartoœci.

Potas nale¿y podawaæ od pocz¹tku leczenia, jeœli kaliemia jest mniej-
sza lub równa 5,5 mmol/l. W ci¹gu pierwszej doby ³¹czna iloœæ podawa-
nego potasu nie powinna przekroczyæ 150–200 mmol.

Ta b e l a  11

Schemat postêpowania leczniczego w przypadku kwasicy ketonowej
cukrzycowej

1. Pobraæ krew w celu oznaczenia glikemii, stê¿enia mocznika, kwasu moczo-
wego, fosforu nieorganicznego, pH, pO

2
,  HCO3

–

, Na+, K+, Cl
–

, wartoœci he-
matokrytowej i leukocytozy. Wprowadziæ cewnik do pêcherza moczowego
na sta³e. Glikemiê kontrolowaæ w odstêpach pó³godzinnych w pierwszych
 4 godzinach leczenia, a nastêpnie co 2 godziny. Oznaczenie pH, pCO

2
, Na+

i K+ powtarzaæ w odstêpach godzinnych przez 6–8 godzin

2. Domiêœniowo lub do¿ylnie (u chorych ze wstrz¹sem) wstrzykn¹æ 10–20 j.
insuliny krystalicznej

3. Pod³¹czyæ wlew kroplowy sk³adaj¹cy siê z 0,9% roztworu NaCl. W ci¹gu
pierwszych 6 godzin podaæ 2–6 l tego roztworu. Nastêpnie podawaæ 0,9%
roztwór NaCl rozcieñczony 5% roztworem glukozy w stosunku 1 : 4 (1 obj.
0,9% NaCl + 4 obj. 5% roztworu glukozy). Na ka¿de 2–3 g podawanej glu-
kozy wstrzykn¹æ im. lub iv. dodatkowo 1 j. insuliny krystalicznej. Iloœæ po-
dawanych p³ynów uzale¿niæ od stanu klinicznego chorego, stopnia odwod-
nienia, wielkoœci oœrodkowego ciœnienia ¿ylnego i diurezy

4. Przy stê¿eniu potasu w osoczu mniejszym ni¿ 5,5 mmol/l wraz z p³yna-
mi infuzyjnymi wymienionymi w pkt. 3 podawaæ chlorek potasu w iloœci
15 mmol/h podczas pierwszych 6 godzin, a nastêpnie 7 mmol/h przez kolej-
nych 18 godzin. W razie istnienia hiperkaliemii podawanie potasu rozpocz¹æ
dopiero przy stê¿eniu mniejszym ni¿ 5,5 mmol/l

5. W odstêpach godzinnych podawaæ 5–10 j. insuliny krystalicznej (domiê-
œniowo), a¿ glikemia zmniejszy siê do 13,8 mmol/l (250 mg%). Nastêpnie
dawkê insuliny uzale¿niæ od aktualnej glikemii

6. Dawkowanie insuliny trzeba dostosowaæ do szybkoœci zmniejszania siê gli-
kemii. Nale¿y d¹¿yæ do tego, aby spadek glikemii nie by³ wiêkszy od
5 mmol/h

7. W razie stwierdzenia hipofosfatemii < 0,7 mmol/l nale¿y rozpocz¹æ suple-
mentacjê fosforanów

8. Przy pH krwi mniejszym ni¿ 7,10 podawaæ wodorowêglan sodu do chwili
wzrostu pH do wymienionej wartoœci

9. W razie wyst¹pienia objawów atonii ¿o³¹dkowej za³o¿yæ sondê ¿o³¹dkow¹

10. Doustne nawadnianie rozpocz¹æ dopiero po odzyskaniu œwiadomoœci przez
chorego

11. Zwalczaæ wspó³wystêpuj¹ce infekcje
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Nale¿y bacznie nadzorowaæ gospodarkê fosforanow¹, ze wzglêdu na
mo¿liwoœæ wyst¹pienia niebezpiecznej hipofosfatemii. Niedobór fosfora-
nów trzeba uzupe³niaæ, postêpuj¹c wed³ug wskazówek podanych w roz-
dziale „Hipofosfatemia”.

W razie potrzeby nale¿y równie¿ skorygowaæ zaburzenia gospodarki
magnezowej (mo¿e wystêpowaæ hipomagnezemia).

Zbyt intensywne leczenie kwasicy ketonowej cukrzycowej mo¿e byæ na-
wet przyczyn¹ wyst¹pienia niebezpiecznych dla ¿ycia zaburzeñ, spoœród
których nale¿y wymieniæ: obrzêk mózgu (spowodowany zbyt szybkim
zmniejszeniem glikemii i hiponatremii), hiperwolemiê z nastêpcz¹ ostr¹
niewydolnoœci¹ lewej komory serca i obrzêkiem p³uc, hipokaliemiê, hipo-
fosfatemiê i hipoglikemiê (spowodowane zbyt intensywn¹ insulinoterapi¹).
W razie wyst¹pienia obrzêku mózgu, po normalizacji glikemii nale¿y na-
tychmiast podaæ do¿ylnie 20% roztwór mannitolu (0,5–2,0 g/kg mc.). Poda-
wanie deksametazonu lub stosowanie hiperwentylacji s¹ zupe³nie niesku-
teczne u takich chorych. Wyst¹pieniu obrzêku mózgu mo¿na zapobiec,
zmniejszaj¹c glikemiê (odpowiednio dawkuj¹c insulinê) o nie wiêcej ni¿
5 mmol/l na godzinê.

Gdy podaje siê 0,9% roztwór NaCl w iloœci 1 l/h przez pierwsze 4 go-
dziny, a w iloœci 0,5 l/h przez kolejne 4 godziny, zwykle nie dochodzi do
obrzêku p³uc.

Powa¿nymi powik³aniami ciê¿kiej kwasicy ketonowej s¹: wstrz¹s
oraz zmiany zakrzepowe naczyñ (mózgu, serca, koñczyn dolnych).
Wstrz¹s z kolei mo¿e byæ przyczyn¹ kwasicy mleczanowej niepodatnej
na insulinoterapiê. Leczenie kwasicy mleczanowej polega na intensyw-
nym zwalczaniu przyczyny wywo³uj¹cej, czyli hipowolemii i infekcji.

Kwasice ketonowe o innej etiologii

Kwasica ketonowa mo¿e byæ spowodowana nadu¿yciem etanolu, g³o-
dem, wysok¹ gor¹czk¹ i nadczynnoœci¹ tarczycy. We wszystkich tych
przypadkach kwasica spowodowana jest zwiêkszon¹ lipoliz¹ i ketoge-
nez¹. Nasilenie ketozy i, co za tym idzie, kwasica nieoddechowa s¹ zwy-
kle niewielkie. Rozpoznanie przyczyny kwasicy w tych przypadkach
opiera siê na wywiadach i wystêpowaniu prawid³owej glikemii.

Kwasica ketonowa poalkoholowa jest tylko jednym z licznych zabu-
rzeñ metabolicznych wystêpuj¹cych u chorych nadu¿ywaj¹cych etanolu.

Genetycznie uwarunkowane defekty przemiany niektórych amino-
kwasów ketogennych mog¹ równie¿ byæ przyczyn¹ kwasicy ketonowej.
Zwykle jest ona rozpoznawana ju¿ u noworodków lub niemowl¹t.


