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W skrócie

Powyższy artykuł omawia stany zagrożenia życia w cukrzycy, z którymi może się zetknąć
lekarz oddziału ratunkowego: kwasicę ketonową (diabetic ketoacidosis, DKA),
nieketonowy hiperglikemiczny zespół hipermolalny (hyperglycemic hyperosmolar
state, HHS) i hipoglikemię. Omówiono również zasady postępowania z chorymi
z hiperglikemią, u których nie rozpoznawano uprzednio cukrzycy.

C

ukrzyca jest powszechnym schorzeniem dotyczącym ponad 20%
populacji Stanów Zjednoczonych
w wieku powyżej 60 lat.1 Chorzy na cukrzycę, szczególnie o niskim statusie
społeczno-ekonomicznym lub z ograniczonym dostępem do podstawowej opieki zdrowotnej często zgłaszają się na szpitalne oddziały ratunkowe.2-6 W artykule
przedstawiono najczęstsze zagrażające życiu powikłania cukrzycy, z którymi mogą
zetknąć się lekarze pracujący na oddziale
ratunkowym: kwasicę ketonową, nieketonowy hiperglikemiczny zespół hipermolalny oraz hipoglikemię. Zaprezentowano
również zasady postępowania z chorymi, u których stwierdzono hiperglikemię, a nie rozpoznawano dotychczas
cukrzycy.

Przełom hiperglikemiczny:
DKA i HHS
Kwasica ketonowa i nieketonowy hiperglikemiczny zespół hipermolalny są powodem ponad 110 000 hospitalizacji rocznie
w Stanach Zjednoczonych. Śmiertelność
w tych zespołach wynosi 2-10%.7-9 HHS
występuje rzadziej, lecz wiąże się z większą śmiertelnością.10 W obu jednostkach
śmiertelność jest w istotny sposób skorelowana z wywołującą je przyczyną np. posocznicą.11

Obraz kliniczny
DKA i HHS charakteryzuje bezwzględny
lub względny niedobór insuliny, co skutkuje zaburzeniem metabolizmu węglowo
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danów i dużymi stężeniami glukozy. W miarę wzrostu stężeń glukozy przekroczony
zostaje próg nerkowy, co powoduje diurezę osmotyczną, której następstwem jest
poliuria, odwodnienie i polidypsja.
U chorych z DKA występuje triada zaburzeń: istotna hiperglikemia, kwasica
metaboliczna i zwiększone stężenie ciał
ketonowych. HHS deﬁniowany jest przez
zaburzenia świadomości wywołane hiperosmolalnością surowicy, znacznym odwodnieniem i hiperglikemią, której nie towarzyszy DKA (tab. 1).9-12

Wstępna ocena
Chorzy z ciężką hiperglikemią wymagają
pilnej oceny i postępowania stabilizującego drogi oddechowe i stan hemodynamiczny. U każdego chorego z zaburzeniami
świadomości należy brać pod uwagę możliwość zatrucia opiatami i rozważyć konieczność zastosowania naloksonu. Należy
również rozważyć możliwość wystąpienia
encefalopatii Wernickego, zwłaszcza
u osób niedożywionych, co wymaga podania tiaminy. Należy unikać podawania sukcynylocholiny do intubacji chorego przy
podejrzeniu hiperkaliemii, może to bowiem spowodować dalszy wzrost stężenia
potasu.
Do stałych elementów postępowania
w stanach hiperglikemii należy monitorowanie czynności serca, saturacji tlenem,
ocena objawów życiowych, oznaczenie
stężenia glukozy, zapewnienie dostępu
żylnego, wykonanie elektrokardiogramu
w celu oceny ewentualnej arytmii oraz
cech hiper- lub hipokaliemii.

W diagnostyce różnicowej przyczyn
przełomów hiperglikemicznych można
zastosować regułę „pięciu”: zakażenie,
zawał serca, ciąża, używki i nawyki
(w tym stosowanie kokainy), niedobór
insuliny (nieprzestrzeganie zaleceń lub
nieadekwatne dawkowanie). Poza wywiadem i badaniem przedmiotowym należy wykonać również badania dodatkowe, m.in.: gazometrię krwi żylnej,13-15
pełną morfologię krwi, podstawowe
badania biochemiczne, badanie ogólne
moczu, test ciążowy u kobiet w wieku
rozrodczym.
U chorych w stanie krytycznym należy
wykonać pełen proﬁl biochemiczny, oznaczyć osmolalność surowicy, stężenie fosforanów, kwasu mlekowego, markerów
uszkodzenia mięśnia sercowego u osób
starszych. Dodatkowo należy wykonać badania toksykologiczne moczu, zmierzyć
stężenie alkoholu w krwi, stężenie kwasu
acetylosalicylowego i paracetamolu u pacjentów z niewyjaśnioną DKA i u wszystkich z HHS. Możliwość zakażenia lub
urazu powinna być oceniana na podstawie
wywiadu i badania przedmiotowego. Należy wyliczyć efektywną osmolalność surowicy (tab. 1). Skorygowane stężenie sodu
jest wyliczane na podstawie założenia, że
każde 100 mg/dl glukozy powyżej stężenia 100 mg/dl zmniejsza stężenie sodu
o 1,6 mEq/l.16-17 Dodatkowo wzrost stężenia glukozy o 100 mg/dl powyżej
400 mg/dl zmniejsza dalej stężenie sodu
o 4 mEq/l.18
Chociaż DKA i HHS cechuje wiele
podobieństw, zespoły te należy traktować
jako oddzielne jednostki kliniczne, o różnej etiologii i odmiennym leczeniu. Pacjenci z kwasicą ketonową wymagają
insuliny w celu zahamowania i odwrócenia procesów ketogenzy. Chorzy z HHS
wymagają w pierwszej kolejności resuscytacji płynowej, mogą wymagać podania
insuliny, ale rzadko w postaci ciągłego
wlewu. Algorytm postępowania w DKA
przedstawiono na rycinie 1.
www.podyplomie.pl/diabetologiapodyplomie

Tabela 1. Rozpoznawanie DKA i HHS
Stężenie
glukozy
(mg/dl)

pH krwi
żylnej

Stężenie
wodorowęglanów
(mEq/l)

Stężenie
ketonów
w surowicy
lub moczu*

Efektywna
osmolalność
surowicy**
(mOsm/kg)

Luka
anionowa***

Stan
świadomości

Łagodna kwasica
ketonowa

>250

7,25-7,30

15-1

Dodatnie

Zmienna

>10

Przytomny

Umiarkowana
kwasica ketonowa

>250

7,00
do <7,24

10-15

Dodatnie

Zmienna

>12

Przytomny/senny

Ciężka DKA

>250

<7,00

<10

Dodatnie

Zmienna

>12

Stupor/śpiączka

HHS

>600

>7,3

>1

Małe

>320

Zmienna

Stupor/śpiączka

*Na podstawie reakcji z nitroprusydkiem
**Efektywna osmolalność surowicy: 2 [stężenie Na+(mEq/l)] + [stężenie glukozy (mg/dl)]/1 + [stężenie mocznika (mg/dl)/2,].
***Luka anionowa: [Na+(mEq/l) – [(Cl–mEq/l)+ HCO3 (mEq/l)].
Na podstawie pozycji piśmiennictwa 11 i 13

Płyny podawane dożylnie

Insulinoterapia

Uzupełnianie elektrolitów

Chorzy w ciężkim stanie, ze znaczną hiperglikemią w przebiegu DKA lub HHS
wymagają natychmiastowego podania roztworu izotonicznego NaCl w szybkim wlewie dożylnym.11-19 Średni deﬁcyt płynów
w DKA szacowany jest na 3-5 litrów. Resuscytacja płynowa młodej osoby bez obciążających dodatkowych schorzeń powinna
się rozpocząć od szybkiego przetoczenia
1 l izotonicznego roztworu NaCl, a następnie przez kilka godzin podawania go
z prędkością 500 ml/h.11,19-21
Pacjentów z HHS charakteryzuje
znaczny stopień odwodnienia, w którym
deficyt płynów szacowany jest na 10 litrów lub więcej. Ponieważ dotyczy to
najczęściej osób w podeszłym wieku
z dodatkowymi schorzeniami, podanie
dożylne płynów powinno być ostrożniejsze. Eksperci zalecają podanie 250 ml
izotonicznego roztworuNaCl w bolusie,
a następnie powtórzenie tej objętości
do momentu, w którym uzyska się dobrą
perfuzję obwodową.19,22,23 Terapia płynami
jest następnie kontynuowana z prędkością 150-250 ml/h w zależności od stanu
wydolności układu krążenia i osmolalności surowicy.23-25
Wybór i tempo podawania płynów dożylnie chorym z DKA niebędącym w stanie
krytycznym powinny się opierać na skorygowanym stężeniu sodu i ocenie stanu
nawodnienia organizmu. W trakcie oczekiwania na wyniki badań laboratoryjnych
większość chorych może otrzymać 500 ml
roztworu izotonicznego NaCl w bolusie.11,19
Pacjenci z łagodną lub umiarkowaną DKA
mogą otrzymywać 0,9% NaCl z prędkością 250 ml/h, podczas gdy w sytuacji
zwiększonego skorygowanego stężenia sodu powinni otrzymać 0,45% NaCl z prędkością 250 ml/h.26

W ciężkich postaciach DKA chorzy powinni otrzymać dawkę początkową insuliny
krótkodziałającej dożylnie, w bolusie
0,1 jednostki/kg do maksymalnej dawki
10 jednostek insuliny, a następnie wlew
ciągły insuliny krótkodziałającej w dawce 0,1 jednostki/kg/h do maksymalnie
10 jednostek insuliny/h.11,19 Badano również inne sposoby dawkowania oraz podawania insuliny,27-29 jednak nie oceniano ich
poza próbami klinicznymi oraz u chorych
w stanie krytycznym.11
Chorzy z DKA w lepszym stanie mogą
otrzymać insulinę krótkodziałającą w dawce 0,1 jednostki/kg/h bez wstępnej dawki
w bolusie, co zminimalizuje ryzyko hipoglikemii. Terapii insuliną nie należy rozpoczynać przed korektą hipowolemii oraz
przy braku potwierdzenia stężenia potasu
wynoszącego >3,5 mEq/l. Podanie insuliny pacjentom ze stężeniem potasu
<3,5 mEq/l może sprowokować zagrażające życiu zaburzenia rytmu serca.
Opinie ekspertów na temat leczenia insuliną HHS są podzielone.11,19,22 Część pacjentów z tym zespołem osiąga euglikemię
wyłącznie dzięki uzupełnieniu niedoboru
płynów.30 Ze względu na zagrożenie oliguryczną postacią ostrej niewydolności nerek lub obrzękiem mózgu u osób
z niewłaściwie prowadzoną terapią płynową22 insulina nie powinna być podawana
jako element początkowej terapii.31-33 Jeśli
jednak w trakcie optymalnego uzupełniania niedoboru płynów stężenie glukozy
nie zmniejsza się w tempie 50-70 mg/dl/h,
należy podać dożylnie krótkodziałającą insulinę w postaci bolusu w dawce 0,1 jednostki/kg, maksymalnie 10 jednostek,
a następnie w postaci wlewu dożylnego
w dawce 0,1 j./kg/h również maksymalnie
do 10 jednostek.

Chorzy z DKA lub HHS w trakcie leczenia
doświadczają gwałtownych przesunięć potasu między przestrzeniami płynowymi,
co może sprowokować zagrażające życiu
zaburzenia rytmu serca. Zgon w trakcie
początkowego okresu terapii u chorych
z DKA jest zwykle powodowany hiperkaliemią, podczas gdy hipokaliemia jest
najczęstszą przyczyną zgonów po rozpoczęciu leczenia. Dlatego stężenia potasu
we wszystkich stanach hiperglikemicznych
należy sprawdzać co dwie godziny, aż
do momentu ich stabilizacji, a czynność
elektryczną serca należy stale monitorować. Standardy leczenia hipokaliemii lub
hiperkaliemii w zespołach przebiegających
z hiperglikemią przedstawiono w tabeli 2
na podstawie opinii ekspertów i zaleceń
klinicznych.
U wielu krytycznie chorych z DKA
stwierdza się w trakcie resuscytacji hipofosfatemię. W celu uniknięcia wywołanego
hipofosfatemią osłabienia mięśni i depresji
oddechowej stężenia fosforanów <1,5 mg/dl
należy uzupełniać roztworem K2PO4
z prędkością 0,5 ml/h.34 Nie przeprowadzono badań nad uzupełnianiem fosforanów u pacjentów z HHS, ale chorych
w ciężkim stanie należy monitorować
i w razie potrzeby uzupełniać fosforany.
W leczeniu DKA lub HHS nie należy
rutynowo podawać wodorowęglanów. Według opinii ekspertów mogą być uzupełniane w kwasicy ketonowej przy pH <6,9
lub u pacjentów ze znaczną hiperglikemią, u których stwierdza się zaburzenia
rytmu z szerokimi zespołami QRS lub całkowicie zaburzony rytm serca w przebiegu hiperkaliemii. W kilku małych próbach
klinicznych nie wykazano wpływu podawania wodorowęglanów na zmniejszenie
śmiertelności u pacjentów z pH >6,9.35
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Dodatkowo wodorowęglany mogą wydłużyć czas trwania hipokaliemii,36 są
przyczyną wydłużonej hospitalizacji37
oraz mogą paradoksalnie wywołać kwasicę ośrodkowego układu nerwowego,

a także zmniejszyć ekstrakcję tlenu
z krwi w tkankach obwodowych.22 U dzieci podawanie wodorowęglanów wiązało
się ze zwiększonym ryzykiem obrzęku
mózgu.38

1. Zabezpiecz drogi oddechowe, oddychanie i krążenie
2. Rozważ lub podaj nalokson, tiaminę
3. Oznacz stężenie glukozy za pomocą glukometru, podaj choremu tlen,
monitoruj czynność serca, zapewnij dostęp dożylny, wykonaj EKG,
monitoruj saturację, ciśnienie tętnicze, częstość oddechów,
częstość pracy serca, temperaturę
4. Pobierz krew do badania, w tym w celu oznaczenia stężenia glukozy
w surowicy krwi żylnej*
5. Rozpocznij leczenie zgodnie ze stopniem ciężkości
Chory niebędący
w stanie krytycznym

Chory w stanie krytycznym
IVF: 1 l 0,9% NaCl w bolusie
Następnie 500 ml/h
Insulina krótkodziałająca: bolus 0,1 j./kg,
maksymalnie 10 j., następnie
ciągły wlew 0,1 j./kg/h
Potas: patrz tabela 2
****
Fosforany: jeśli stężenie w surowicy <1,5 mg/dl,
rozpocznij podawanie K2P04 0,5 ml/h
Wodorowęglany: tylko jeżeli pH <6,9 lub
szerokie zespoły QRS z nieprawidłowym
agonalnym rytmem spowodowanym
hiperkaliemią

IVF: w zależności od stopnia odwodnienia
Insulina krótkodziałająca : +/- bolus;
ciągły wlew 0,1 j./kg/h, maksymalnie 10 j.
Potas: patrz tabela 2
****
Fosforany: brak danych
Wodorowęglany: brak danych

Dalsze etapy oceny i leczenia
Stężenie glukozy na glukometrze co 1 h
Stężenie glukozy we krwi żylnej
i podstawowy panel biochemiczny co 2 h
Monitorowanie EKG
Jeżeli stężenie glukozy się nie zmniejszy
o 10% w pierwszej godzinie, należy
powtórzyć bolus z insuliny w dawce
0,14 j./kg oraz kontynuować jej wlew
w poprzedniej dawce

Stężenie glukozy na glukometrze co 1 h
Podstawowy panel biochemiczny co 4 h
Monitorowanie EKG
Jeżeli stężenie glukozy się nie zmniejszy
o 10% w pierwszej godzinie, należy
powtórzyć bolus z insuliny w dawce
0,14 j./kg oraz kontynuować jej wlew
w poprzedniej dawce

Jeżeli stężenie glukozy zmniejszy się do wartości
<200 mg/dl, należy zmniejszyć wlew insuliny
do prędkości 0,02-0,05 j./kg/h i dodać do terapii
dożylnie podawany roztwór 5% glukozy
Stężenia glukozy należy utrzymać w zakresie
150-200 mg/dl do momentu ustąpienia DKA
Przy przejściu na insulinę podskórną należy
po jej podaniu kontynuować dożylny wlew insuliny
przez 1-2 h

Rycina 1. Wstępne postępowanie w kwasicy ketonowej na oddziale ratunkowym.
*Badania laboratoryjne: morfologia, podstawowy proﬁl biochemiczny, gazometria krwi żylnej,
badanie ogólne moczu, test ciążowy u kobiet w wieku rozrodczym.
U chorych w stanie krytycznym wskazane jest oznaczenie: pełnego proﬁlu biochemicznego,
osmolalności surowicy krwi, fosforanów, kwasu mlekowego, markerów uszkodzenia mięśnia
sercowego, proﬁlu toksykologicznego w moczu, stężenia alkoholu oraz wykonanie RTG klatki
piersiowej i innych badań obrazowych. Należy wyliczyć efektywną osmolalność surowicy krwi
i skorygowane stężenie sodu.
Do objawów stanu krytycznego pacjenta należy zaliczyć: 1) zaburzenia świadomości, 2) objawy
hipoperfuzji obwodowej, 3) zaburzenia rytmu serca, ciśnienia tętniczego, częstości oddychania,
temperatury lub saturacji tlenem 4) objawy ciężkiej kwasicy, takie jak oddech Kussmaula.
IVF – płyny dożylne.
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Dalsze etapy oceny i leczenia
U wszystkich chorych ze stanami hiperglikemicznymi należy oznaczać co godzinę
stężenie glukozy z użyciem glukometru,
aż do momentu stabilizacji sytuacji. U chorych z DKA należy podać dodatkową dawkę insuliny krótkodziałajacej dożylnie
w formie bolusu w dawce 0,14 jednostki/kg, jeżeli stężenie glukozy nie zmniejszyło się o 10% w trakcie pierwszej
godziny leczenia. Wlew insuliny powinien
być następnie kontynuowany w ustalonej
dawce początkowej.
U pacjentów z DKA, przy zmniejszeniu
stężenia glukozy <250 mg/dl, należy dołączyć do dotychczasowej terapii płynami
wlew z glukozy. Pacjenci z HHS, u których
glikemia zmniejszyła się do wartości
<300 mg/dl, powinni być uważnie obserwowani pod kątem wystąpienia oligurycznej postaci ostrej niewydolności nerek
i załamania się (hipowolemii) krążenia.
Chorzy ci mogą wówczas wymagać dołączenia do bieżącej terapii płynami roztworów glukozy, a nawet podawania
insuliny.
Eksperci zalecają, aby u chorych z DKA
kontynuować wlew insuliny aż do momentu ustąpienia kwasicy metabolicznej i przywrócenia prawidłowej wartości luki
anionowej, ale formalnie nie ma ustalonych zasad zaprzestania wlewu insuliny.
Przy przestawianiu z insuliny we wlewie
dożylnym na podawanie podskórne
zaleca się, aby tę ostatnią podać godzinę
przed zakończeniem wlewu z insuliny, co
pozwoli uniknąć powtórnego wzrostu glikemii.11,19 Każda instytucja powinna wypracować protokół postępowania z tą grupą
pacjentów.
Chorzy z DKA lub HHS rzadko spełniają kryteria pozwalające bezpiecznie odesłać ich do domu ze szpitalnego oddziału
ratunkowego.1 Wymagają zwykle przyjęcia
do szpitala i cogodzinnego monitorowania
stężeń glukozy oraz powtarzania oceny
neurologicznej aż do momentu osiągnięcia stabilnego stanu.

Hipoglikemia
Deﬁnitywne rozpoznanie hipoglikemii
ustala się na podstawie wystąpienia triady
Whipple’a: objawów typowych dla hipoglikemii, małego stężenia glukozy, ustąpienia objawów po normalizacji stężeń
glukozy.40 W praktyce hipoglikemię deﬁniuje się jako wartości stężeń glukozy
<60 mg/dl.31,41 Ciężka hipoglikemia, wymagająca pomocy innych osób w celu
normalizacji stężenia glukozy, może być
przyczyną istotnych klinicznie następstw,
szczególnie u osób przewlekle chorych
lub w podeszłym wieku; jest ona przyczyną
www.podyplomie.pl/diabetologiapodyplomie

około 3%zgonówchorychna cukrzycęleczonychinsuliną.42
Jatrogennahipoglikemiajestczynnikiem ograniczającymosiągnięcieoptymalnejkontroliu chorychna cukrzycę.43-46
W przełomowejw diabetologiipróbieklinicznej,DiabetesControlandComplicationsTrial,43 ciężkiepizodhipoglikemii
stwierdzanow ciągurocznejobserwacji
u 27%chorychna cukrzycętypu 1leczonychintensywnymiformamiinsulinoterapii.
Hipoglikemiiajestrównieżjednym
z częstszychpowodówzgłaszaniasięchorychna cukrzycęna oddziałyratunkowe.47
Ponieważhipoglikemiajestjednąz częstszychprzyczynzaburzeńświadomości,
wszyscychorzyz takimobrazemklinicznymna oddziałachratunkowychwymagająwykonanianatychmiastowego
przyłóżkowegopomiaruglikemii.

Doustneleki
przeciwcukrzycowei insulina
jakoprzyczynyhipoglikemii
Mimożehipoglikemiamożebyćspowodowananiewydolnościąwątroby,posocznicą,
chorobaminerek,artykułkoncentrujesię
na najczęstszejprzyczyniehipoglikemii
u chorychna cukrzycę,jakąjestleczenie
insulinąlubdoustnymilekamihipoglikemizującymi.
Zasadnicząrolęw ocenieryzykanawrotuhipoglikemiiodgrywająrodzaji dawka
leczenia.Biguanidy,takiejakmetformina,
zmniejszająwytwarzanieglukozyw wątrobie,wchłanianieglukozyw jelitachoraz
oksydacjękwasówtłuszczowych.Inhibitory�α-glukozydazyograniczająpoposiłkowewchłanianiewęglowodanów,a tiazolidynedionywzmacniajądziałanieinsuliny
beznasileniajejwydzielania.Lekite,jeżeli
sąstosowanew monoterapii,niepowodująhipoglikemii.
Pochodnesulfonylomocznikaimeglitynidyzwiększająwydzielaniei aktywność
insuliny,dlategow przeciwieństwiedo
poprzednichmogąbyćprzyczynąhipoglikemii.48 Okrespółtrwaniawiększości
pochodnychsulfonylomocznikawynosi 14-16h,comożebyćprzyczynąciężkiej
i długotrwałejhipoglikemii.Mimoże
okrespółtrwaniameglitynidówjestkrótki,
ryzykonawrotuhipoglikemiiprzy ichstosowaniupozostajenieokreślone.Eksperci
zalecajązachowanieostrożnościi proponująuznać,żeu chorych,którzyjeprzyjmują,istniejedużeryzykonawrotu
hipoglikemii.49

Leczeniehipoglikemii
Podobniejakw przełomachhiperglikemicznych,pierwszymetapempostępowawww.podyplomie.pl/diabetologiapodyplomie

Tabela 2. Uzupełnianie potasu w przełomach hiperglikemicznych
Stężenie potasu (mEq/L)

Leczenie

>5,3

Bezsubstytucjipotasu;kontrolaza godzinę

4,0-5,3

Podażpotasuw płynachdożylnychz prędkością 10mEq/l/h

3,5do<4,0

Podażpotasuw płynachdożylnychz prędkością 20mEq/l/h

<3,5

Wstrzymajinsulinę
Podażpotasuw płynachdożylnychz prędkością
20-60mEq/l/h
MonitorowanieEKG

niau choregoz podejrzeniemhipoglikemii jestzabezpieczeniedrógoddechowychi ocenastanuukładukrążenia.
Zaburzeniaświadomościorazcechyniedożywieniamogąbyćpodstawądo zastosowaniaodpowiednionaloksonui tiaminy.
Naloksoni glukozamogąw pełniprzywrócićświadomośćchoremui dziękitemu
będziemożnauniknąćjegointubacji;gdy
jesttotylkomożliwenależyjepodać
przed intubacją.
Z chwiląpotwierdzeniaobecnościhipoglikemiiza pomocąprzyłóżkowegopomiaruglikemiinależyniezwłoczniepodać
glukozędoustniealbodożylnie,lubdomięśniowoglukagon.Jeżelizaburzeniaświadomościuniemożliwiająpodaniedoustne,
dożylnepodanieglukozyjestpostępowaniemz wyboru.Jednaampułkaglukozy
zawieraokoło 100kilokaloriii zwiększa
stężenieglukozyna 30-60minut(ryc. 2).
Leczeniehipoglikemiimożezwiększyćstężenieglukozyna krótszyokresniżlek,którywywołałhipoglikemię,cobędziewiązało
sięz koniecznościąpowtórzeniadawekglukozy.Dodatkowo,w zależnościod rodzaju
leku,którywywołałhipoglikemię(np.pochodnesulfonylomocznika),należysięliczyćz faktem,żepodanaglukozawywoła
hipoglikemięz odbicia.
Postępowaniemz wybor uw leczeniu
hipoglikemiijestpodaniedekstrozy.
Glukagonw dawce 1mgmożnapodać
podskórnielubdomięśniowo,jeślibrakujedostępudożylnego,alewymagaminimum 15minutdo rozpoczęcia
działaniai wiążesięz występowaniem
wymiotów.
Stężeniaglukozynależykontrolować
conajmniejcogodzinę.Chorzy,u których
nawracahipoglikemialubstężeniaglukozy
zmniejszająsięmimopodawaniaglukozy,
powinniotrzymaćciągływlewglukozydożylnie.Tagrupapacjentówwymagaczęstszychpomiarówkontrolnychglikemii
–co 15minut–i należyichprzyjąćna oddziałintensywnejterapii.
W celuprewencjii leczenianiezdiagnozowanejencefalopatiiWernickegonależypodać 100mgtiaminykażdemu

choremuz zaburzeniamiświadomości
i cechaminiedożywienia.Pomimotradycyjnegopoglądubrakujedanychwskazujących,żeładunekglukozypodany
dożylniew celuleczeniehipoglikemii
możewywołaćostrąpostaćencefalopatii
Wernickego.Z tegopowoduleczącchoregoz zaburzeniamiświadomościi potwierdzonąlubprawdopodobnąhipoglikemią
bezmożliwościoznaczeniaglikemii
przy łóżkuchorego,glukozęnależypodać
dożylniejaknajszybciej,a tiaminamoże
byćpodanapóźniej,takszybkojakto
możliwe.Leczeniedożylnąglukoząnie
możebyćopóźnione,jeślitiaminanie
jestnatychmiastdostępna.51
Pacjencibezdrgawekpo uzyskaniueuglikemiipowinniszybkopowrócićdo wyjściowegostanuświadomości.W przypadku
drgawek,którychprzyczynąjesthipoglikemia,lekiempierwszegowyboruniepowinnabyćfenytoina,z uwagina jejwpływ
na wydzielaniei działanieinsuliny.52-54
W zastępstwiemożnazastosowaćbenzodiazepiny,fenobarbitallublewetyracetam.55 Zaburzeniaświadomościtrwające
ponad 15minutmimopowrotueuglikemiipowinnyskłonićlekarzydo ponownej
ocenyi rozważeniawspółistnieniainnych
przyczyn:urazowegouszkodzeniamózgu,
anoksemicznegouszkodzeniamózgu,
udaru,intoksykacjialkoholemlubalkoholowychzespołówodstawienia,zatrucia
opioidami,zakażeniaośrodkowegoukładunerwowego,niewydolnościwątroby56
i niewydolnościnerek.Wykonującnakłucielędźwiowe,lekarzepowinnibyćświadomi,żestężeniaglukozyw płynie
mózgowo-rdzeniowympozostająmałe
jeszczeprzezkilkanastępnychgodzin
po wyrównaniustężeńglukozywekrwi.56

Wypisaniepacjentado domu
Chorzypo epizodziehipoglikemiimogą
byćwypisanido domuzeszpitalnegooddziałuratunkowego,gdyepizodhipoglikemii:31
–byłizolowanympojedynczymzdarzeniembeznawrotu
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Brak możliwości przyjęcia
pokarmu doustnie*

Możliwość przyjęcia pokarmu doustnie
15 g prostych węglowodanów
(60 kalorii)

Dostęp dożylny

Brak dostępu dożylnego

50% roztwór glukozy
1 ampułka

Glukagon 1 mg
podskórnie lub
domięśniowo

Objawy ustąpiły i stężenie glukozy wynosi >60 mg/dl

Tak

Nie

Spożycie pełnego posiłku

Powtórzenie algorytmu

Po 2 turach algorytmu należy
rozpocząć dożylne podawanie
glukozy we wlewie ciągłym
*Rozważ podanie tiaminy

Rycina 2. Leczenie hipoglikemii

–objawywycofałysięcałkowiciei szybko
bezkoniecznościkontynuowaniaciągłegowlewuglukozy
–określonoprzyczynęwystąpieniahipoglikemii,któranajprawdopodobniejnie
będzieprzyczynąnawrotu
–miałcharakterprzypadkowy
–niebyłspowodowanydoustnymilekami
hipoglikemizującymilubdługodziałającą
insuliną,
A ponadtopacjent:
–byłobserwowanyprzez 4godziny,
w trakciektórychniestwierdzononawrotuhipoglikemiilubinnychpowikłań,
a seryjneoznaczeniaglukozymieściłysię
w granicachnormybeztendencjispadkowej
–spożyłpełenposiłekw obserwowanym
okresie
–niestwierdzonou niegoschorzeń,które
mogłybyutrudniaćspożycielekówlub
pokarmu
–powinienwiedzieć,jakzapobiegaćepizodomhipoglikemiiw przyszłości
–jestw staniemonitorowaćstężeniaglukozyw domu
–pozostaniepod opiekąosobydorosłej,
którajestw stanieocenićjegostan–ma
zapewnionąpodstawowąopiekęlekarską
Chorzyspełniającytekryteriamogąbyć
bezpieczniewypisanizeszpitalnegooddziałuratunkowegoz zaleceniemredukcji
dawekinsulinyo 25%przeznastępne 24h,
cozmniejszyryzykonawrotuhipoglikemii.
12
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W wielustanachwprowadzonowymóg,
abypacjenciz objawowąhipoglikemiąpowstrzymalisięod jazdysamochodem
przez6-12miesięcy,a następnieuzyskali
zaświadczenielekarskieprzed powrotem
do prowadzeniasamochodu.
W badaniachwykazano,żeproblem
tenniejestomawianyna oddziałachratunkowych,57 jednakzewzględuna zdrowiepublicznei bezpieczeństwopacjentów
powinienbyćujętyw karcieinformacyjnej
z oddziałuratunkowego.
Chorzy,którzyniespełniająwszystkich
kryteriówwypisu,wymagająhospitalizacji.
Doustnelekiprzeciwcukrzycowe,insuliny
o pośrednimlubdługimokresiedziałania
(lente,NPH,glargina,ultralente)mogą
z dużymprawdopodobieństwempowodowaćnawrotyhipoglikemii,a chorzyleczeninimiz reguływymagająprzyjęcia
do szpitala.
Chorzy,u którychnieudałosięuzyskaćcałkowitejkontrolinad hipoglikemią,częstoprzyjęlibardzodużądawkę
lekulubinsuliny,lubmożnau nichrozpoznaćwspółistniejącąchorobę,taką
jakposocznica,głodzeniesię,niewydolnośćwątroby,niedoczynnośćkorynadnerczy.Powyższagrupachorychpowinna
byćprzyjętana oddziałintensywnejterapii.Próbysamobójcze,zaburzeniapozorowanelubinneschorzeniapsychiatrycznewymagająkonsultacjilekarza
psychiatry.

Chorzyz nierozpoznanym
stanemprzedcukrzycowym
lubcukrzycą
Wśród 23,6milionaAmerykanówchorych
na cukrzycęw 2007roku 5,7milionanie
jestświadomychwystępowaniatejchoroby.Dodatkowooceniasię,żeu 54milionówAmerykanówmożnarozpoznaćstan
przedcukrzycowy(nieprawidłowąglikemięna czczolubupośledzonątolerancję
glukozy).1 Istniejedużeprawdopodobieństwo,żeosobabadanana szpitalnymoddzialeratunkowymmanierozpoznaną
cukrzycę.58 W jednymz badań 4spośród
pięciupacjentówna miejskimoddzialeratunkowymspełniałokryteriaAmerican
DiabetesAssociation(ADA)wykonaniabadańskriningowychw kierunkucukrzycy.59
W celurozpoznaniacukrzycyaktualne
standardyproponująwykonanieodpowiednichtestówprzy dwóchróżnych
okazjachlubrazprzy stwierdzeniuniebudzącejwątpliwościhiperglikemii.60-62
Chorzyz jednoznacznymiobjawami
hiperglikemii,takimijakpoliuria,polidypsja,nokturia,a takżezkwasicą,prawdopodobniebędąwymagaliprzyjęcia
do szpitalai wykonaniaw warunkach
szpitalnychdalszychtestów.Posługując
sięodpowiednimschematemdawkowaniainsuliny,leczeniehiperglikemiinależyrozpocząćjeszczeprzed przyjęciem
do szpitala,zanimdostępnebędąbadania potwierdzające.63
Mimożeszpitalneoddziałyratunkowe
niemogązapewnićtestówpotwierdzającychrozpoznaniecukrzycy,możnaw ramachichdziałalnościokreślićryzyko
rozpoznaniacukrzycylubstanuprzedcukrzycowego,zapewniającodpowiednią
poradędotyczącąrozpoznaniai zasadmodyﬁk
 acjistylużycia.W prospektywnymkohortowymbadaniuprzeprowadzonymna
miejskimoddzialeratunkowymu wszystkichpacjentówz czynnikamiryzykacukrzycy(wiek>45lat,poliuria,polidypsja)
i przypadkowąglikemią>155mg/dlw dalszejobserwacjirozpoznanocukrzycęlub
stanprzedcukrzycowy.63 Badanorównież
rolęoznaczaniawartościHbA1C na oddziałachratunkowychjakoformybadaniaskriningowegow cukrzycy,alejejoznaczanie
niejestobecniezalecane.60
Ponieważmodyﬁkacjastylużyciajest
w początkowymokresienieskuteczna,64
częśćpacjentówz grupydużegoryzyka
nierozpoznanejcukrzycymożebyćkwaliﬁkowanado rozpoczęcialeczeniaprzeciwhiperglikemicznegometforminąjuż
w warunkachoddziałuratunkowego.
Do tychpacjentównależąosobyz otyłością,cukrzycąw wywiadzierodzinnym,poliuriąi glikemiąprzekraczającą 200mg/dl,
bezjednoznaczniedeﬁniowalnejprzyczywww.podyplomie.pl/diabetologiapodyplomie

ny,takiejjakzakażenieluburaz.Pacjenci,
u którychw warunkachszpitalnegooddziałuratunkowegorozpoczętoleczenie
metforminą,powinnibyćpozatymzdrowi,bezzaburzeńczynnościnerek,a także
miećzapewnionąmożliwośćdalszejobserwacjiprzezlekarzaopiekipodstawowej.ZaleceniasformułowaneprzezADA
i EuropeanAssociationfortheStudyof
Diabetesrozpoczynanialeczeniametforminąujętow następującychpunktach:
1. Rozpocznijleczeniemetforminą
od małejdawki(500mg)podawanej
razlubdwarazyna dobęz posiłkami
(śniadaniei/lubobiad).
2. Po 5-7dniach,jeżeliniewystąpiądziałanianiepożądanezestronyprzewodu
pokarmowego,dawkęlekupodawaną
przed śniadaniemi obiademnależy
zwiększyćdo 850-1000mg.
3. Jeślipo zwiększeniudawkipojawiąsię
działanianiepożądanezestronyprzewodupokarmowego,należyjązmniejszyćdo poprzedniejmniejszej,a jej
ponownezwiększenieprzeprowadzić
w późniejszymterminie.
4. Typowadawkaterapeutycznato 850mg
podawane 2razyna dobę.Dawkiwiększe,ażdo 2550mg/24hmogąbyćstosowane,alesązwiązanez występowaniem
częstszychdziałańniepożądanychi nie
sązalecanejakodawkipoczątkowe.
Najczęstszymdziałaniemniepożądanymzwiązanymz leczeniemmetforminą
sąobjawyzestronyprzewodupokarmowego,wtymnudności,wymioty,biegunka
i bólebrzucha.Częstośćwystępowania
kwasicymleczanoweju chorychleczonych
metforminąwynosi 3/100 000osobolat,co
niejestwskaźnikiemwiększymod tego
wskaźnikaw ogólnejpopulacjichorych
na cukrzycę.64
Danez badaniapilotażowegoprzeprowadzonegona miejskimoddzialeratunkowym66 wskazują,żerozpoczynanie
leczeniametforminąw tychwarunkach
jestbezpiecznei skuteczne.W badaniu
tymlekarzew postępowaniuz chorymi
z hiperglikemią,bezuprzedniorozpoznanejcukrzycy,posługiwalisięalgorytmem
zawierającymzasadyrozpoczynaniai dawkowaniametforminyi/lubinsuliny.U większościpacjentówzeznacznąhiperglikemią
osiągniętoszybkiei bezpiecznezmniejszeniestężeńglukozyorazwartościHbA1C.
O 78%zmniejszyłasięteżczęstośćpowtórnychwizytna oddzialeratunkowym.
Jakozasadęminimumnależyprzyjąć,
żepacjenciz podejrzeniemstanuprzedcukrzycowegolubcukrzycymusząbyćkoniecznieo tympowiadomienii pilnie
skierowanido lekarzarodzinnegow celu
dalszegoleczenia.Należyimrównieżprzekazaćinformacjęo koniecznościzmiany
www.podyplomie.pl/diabetologiapodyplomie

trybużycia.U wybranychpacjentów
na oddzialeratunkowymrozpoczęcieleczeniametforminąmożebyćbezpieczną
i skutecznąstrategiąpostępowania.
Powyższezasadywymagająjednakdalszychbadańi należyjetraktowaćjako
elementwielozespołowegopostępowania, któryzawieraprotokółrozpoczynania
terapiiu chorychna cukrzycętworzony
w porozumieniuz diabetologiem.

Podsumowanie
Hipo- i hiperglikemiau chorychna cukrzycęsączęstymiproblemamispotykanymi
na szpitalnychoddziałachratunkowych.
Lekarzemusząposiadaćumiejętnościdiagnozowaniai stabilizowaniatychstanów.
Chorzyz hipoglikemiąspowodowaną
terapiądoustnymilekamihipoglikemizującymiorazleczenieminsulinąo średnim
i długimokresiedziałaniawymagająhospitalizacji.Kwasicaketonowai nieketonowy
hiperglikemicznyzespółhipermolalnypowinnybyćleczonewedługustalonychprotokołówuwzględniającychuzupełnianie
elektrolitów,insulinoterapięi substytucję
płynami.Śmiertelnośćz powoduDKA
i HHSczęstodeterminowanajestchorobamiwspółistniejącymii chorobą,która
wywołałatestany.
Oddziałratunkowyjestteżmiejscem,
gdziepo razpierwszymożnarozpoznać
lubpodejrzewaćcukrzycęlubstanprzedcukrzycowy.Przypadkowestężenieglukozy>155mg/dlwrazzewspółistniejącymi
czynnikamiryzykacukrzycywymagają
skierowaniachoregona dalsząformalną
ocenęw kierunkutejchoroby.
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