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КЕТОАЦИДОТИЧНА КОМА 

Це гостре ускладнення цукрового діабету, обумовлене
накопиченням в організмі кетонових тіл, дегідратацією і

ацидозом.                  



Провокуючі чинники: 
 1. Супутні захворювання (гострі запальні процеси, загострення хронічних

захворювань, інфекційні хвороби). 

 2. Порушення режиму лікування (пропуск або відміна введення інсуліну
пацієнтами; помилки у призначенні або введенні дози інсуліну; введення
непридатного за терміном дії або за умовами зберігання інсуліну; заміна одного 
препарату на інший, до якого хворий виявився нечутливим; несправності в 
системах введення інсуліну - шприц-ручках). 

 3. Недостатній контроль за рівнем глюкози в крові. 

 4. Хірургічні втручання і травми. 

 5. Вагітність. 

 6. Несвоєчасна діагностика ЦД, особливо типу 1. 

 7. Хронічна терапія антагоністами інсуліну (глюкокортикоїдами, діуретиками та 
ін.). 

 8. Несвоєчасне призначення інсулінотерапії при ЦД типу 2. 

 9. Стрес



Клінічна картина 
 Спрага; 

 Поліурія (з подальшою олігурією і анурією);

 Наростаюча сухість шкіри і слизових оболонок; 

 Слабкість, адинамія; 

 Біль голови; 

 Відсутність апетиту, нудота, блювота; 

 Запах ацетону з ротової порожнини; 

 Задишка з диханням Кусмауля; 

 У 30-50% випадків - "абдомінальний синдром" з
клінікою "гострого живота" (біль в животі, часта 
блювота, болючість і напруження черевної
стінки,зменшення перистальтики та ін.).



Діагностика

 Загальний аналіз крові: лейкоцитоз  

 Загальний аналіз сечі: глюкозурія; кетонурія; 
протеїнурія (непостійно). 

 Біохімічний аналіз: гіперглікемія; 
гіперкетонемія,підвищення азоту сечовини і
креатиніну (непостійно). 

 Кислотно-лужний стан: декомпенсований
метаболічний ацидоз.



Лабораторний контроль:

 1. Експрес-аналіз глюкози крові - щогодини до зниження
глікемії до 13-14 ммоль/л, потім - 1 раз в 2 години.

 2. Аналіз сечі на ацетон (при можливості - кетонові тіла в 
сироватці) - 2 рази на добу (у перші 2 доби, згодом - 1 раз 
на 
добу).

 3. Загальний аналіз крові і сечі; натрій і калій в плазмі
крові, креатинін сироватки, газоаналіз і рН капілярної
крові, 
коагулограма, ЕКГ.

 4. Щогодинний контроль за діурезом (постійний
сечовий
катетер) до усунення дегідратації або до відновлення
свідомості і довільного сечовипускання. 



Регідратація
 1. 0,9% розчин хлориду натрію (при рівні натрію плазми < 150 

ммоль/л), з розрахунку 500 мл/час - дітям, 500-1000 мл/час -
дорослим

 2. 0,45% розчин хлориду натрію - гіпотонічний (при рівні
натрію плазми > 150 ммоль/л) 
3. При глікемії < 14 ммоль/л - 5-10% розчин глюкози, можливо
разом з фіз. розчином

 4. Колоїдні плазмозамінники (при гіповолемії - систолічний АТ 
< 80 мм рт.ст. або центральний венозний тиск < 4 мм водн.ст.). 

 Швидкість регідратації: перша година - 1000 мл фіз. розчину; 
друга і третя години - по 500 мл фіз. розчину; подальші години -
по 300-500 мл фіз. розчину. Швидкість регідратації коректується
залежно від показника центрального венозного тиску або за 
правилом: об'єм введеної за годину рідини може перевищувати
годинний діурез не більше, ніж на 500-1000 мл. 



Інсулінотерапія: режим малих доз.
 Протягом першої години: .Інсулін короткої дії - 0,1 ОД/кг/год в/в на 

ізотонічному розчині хлориду натрію до зниження глікемії до
14 ммоль/л

 Якщо протягом 2 год терапії глікемію знизити не вдалося, дозу 
інсуліну збільшують вдвічі, при цьому рівень глюкози не повинен 
знижуватися більше ніж на 5,5 ммоль/год.

 Уподальші години (до зниження глікемії до 14 ммоль/л): 
інсулін короткої дії по 4-8 ОД на годину (в середньому 6 ОД/год) 
в/в безперервно

 Приготування розчину для в/в крапельного введення інсуліну: 
на кожні 100 мл 0,9% розчину хлориду натрію - 10 ОД інсуліну
короткої дії і 2 мл 20% сироваткового альбуміну людини (швидкість
інфузії 40-80 мл/год).



 Швидкість зниження глікемії- не більше 5,5 ммоль/л за годину 
і не нижче 13-14 ммоль/л у першу добу (при більш швидкому
зниженні - небезпека синдрому осмотичного дисбалансу і
набряку
мозку). 
При глікемії < 14 ммоль/л - по 3-4 ОД інсуліну короткої дії
в/в в краник/гумку на кожні 20 г введеної глюкози (200 мл 10% 
або
400 мл 5% розчину глюкози).

 Підшкірне введення інсуліну малоефективне через погіршення
всмоктування (порушення мікроциркуляції).

 Внутрішньом'язове введення інсуліну може застосовуватися при 
неможливості здійснення внутрішньовенної інсулінотерапії за 
схемою: початкова доза 20 ОД інсуліну короткої дії в/м, а в 
подальшому - по 6 ОД інсуліну короткої дії 1 раз на годину.



Корекція електролітних порушень
 Оскільки існує високий ризик швидкого розвитку гіпокаліємії, 

тому внутрішньовенне крапельне введення препаратів калію
розпочинають одночасно з початком інсулінотерапії з
розрахунку: 

 40 ммоль хлориду калію містяться в 30 мл 10% розчину
хлориду калію.



Корекція метаболічного ацидозу

 Показання до введення бікарбонату натрію суворо
обмежені: рН крові < 7,0 або рівень стандартного 
бікарбонату < 5 ммоль/л. Вводять розчин 
гідрокарбонату натрію 2,5% - 200,0 мл або трісамін
200,0 мл до нормалізації  рН крові.

 Без визначення рН рутинне введення бікарбонату
протипоказане.



Гіперосмолярна кома 

 Гостре ускладнення цукрового діабету, обумовлене
гіперосмолярностістю крові з різко вираженою
внутрішньоклітинною дегідратацією за відсутності
кетозу



Клінічна картина
 Виражена сухість шкіри і слизових оболонок; 

 Виражена поліурія (згодом можлива олігурія та анурія);

 Прогресуюча слабкість; адинамія; 

 Знижений тургор шкіри; зниження тонусу очних яблук; 
сонливість; 

 Запах ацетону з ротової порожнини відсутній; 

 Дихання Кусмауля відсутнє; 

 Поліморфна неврологічна симптоматика (порушення
мови,  ністагм, парези, паралічі, судоми та ін.), нерідко
домінуюча в клінічній картині, але зникає після
усунення гіперосмолярності. 



Діагностика
 Біохімічний аналіз крові: виражена гіперглікемія

(зазвичай понад 30 ммоль/л); відсутність кетонемії; 
нормальні показники КЛР; гіпернатріємія. 

 Гіперосмолярність до 500 мосмоль/л при нормі 285-295 
мосмоль/л.

 Осмолярність крові визначається по формулі: 
осмолярність(мосмоль/л)= 
глікемія(ммоль/л)+сечовина(ммоль/л)+2(К+Nа)(ммоль/
л)+((білок г/л х 0,243): 8)

 Аналіз сечі: масивна глюкозурія; відсутність ацетонурії. 



Лікування
 Регідратація

+ 
При рівні Na > 165 ммоль/л введення розчинів, що місять Na, 
протипоказане, регідратацію розпочинають з 5% розчину глюкози. 
+

 При рівні Na = 145-165 ммоль/л регідратацію проводять 0,45% 
(гіпотонічним) розчином хлориду натрію. 
+ 
При рівні Na < 145 ммоль/л регідратацію проводять
ізотонічним розчином хлориду натрію (0,9%). 

Швидкість регідратації:

 Перша година: 1000-1500 мл фіз. розчину

 Друга і третя години: по 500-1000 мл фіз. розчину

 Подальші години - по 250-500 мл фіз. розчину

 Швидкість регідратації коректується залежно від показника центрального 
венозного тиску або за правилом: об'єм введеної за годину рідини може
перевищувати добовий діурез не більше, ніж на 500-1000 мл.



Інсулінотерапія
 Здійснюється за тими ж принципами, що і при діабетичній

кетоацидотичній комі, але враховуючи високу чутливість до інсуліну
при цьому виді коми:

 1. На початку інфузійної терапії інсулін зовсім не вводять
або вводять в малих дозах (2 ОД інсуліну короткої дії за годину 
в/в в "гумку" інфузійної системи);

 2. Якщо через 4-5 год. з початку інфузійної терапії, після
часткової регідратації зберігається виражена гіперглікемія, 
переходять на режим дозування інсуліну, рекомендований для 
лікування діабетичної кетоацидотичної коми;

 3. При одночасному початку регідратації 0,45% (гіпотонічним) 
розчином хлориду натрію і помилковому введенні більш високих доз 
інсуліну (6-8 і більше ОД за годину) можливе вкрай небезпечне
швидке зниження осмолярності з розвитком незворотного набряку
легень і набряку мозку. 

 Оптимальна швидкість зниження осмолярності - не більше
3 мОсм/год. 



Гіперлактацидемічна кома
 Гостре ускладнення цукрового діабету, що

розвивається внаслідок накопичення в організмі
молочної кислоти і виникнення метаболічного
ацидозу. Зустрічається рідко, відрізняється
високою летальністю - 50%.



У патогенезі молочнокислої коми 
ведучу роль має дефіцит інсуліну, 
внаслідок чого знижується активність 
ферменту піруватдегідрогенази
(забезпечує перехід піровиноградної
кислоти у ацетил-КоА), що приводить до 
накопичення піровиноградної кислоти і 
переходу її у молочну.



Провокуючі фактори
 1. Підвищення утворення лактату (прийом бігуанідів,  виражена

декомпенсація ЦД, діабетичний кетоацидоз, ацидоз іншого генезу); 

 2. Зниження кліренсу лактату (ураження паренхіми печінки, 

зловживання алкоголем); 

 3. Одночасне зниженя кліренсу лактату і бігуанідів (порушення

функції нирок,   внутрішньовенне введення рентгеноконтрастних

засобів); 

 4. Тканинна гіпоксія (хронічна серцево-судинна недостатність, 

ІХС,  облітеруючі захворювання периферичних артерій,   тяжкі

захворювання органів дихання,  фолієво-,  B12 - і залізо дефіцитні

анемії); 

 5. Поєднана дія декількох факторів,   що призводять до 

нагромадження лактату (гострий стрес,  виражені пізні ускладнення

ЦД,  вік понад 65 років,  тяжкий загальний стан,  запущені стадії

злоякісних новоутворень).



Клінічна картина
 Стійкий біль в м'язах, що не знімається прийомом

анальгетиків;

 Біль в ділянці серця, що не знімається прийомом
антиангінальних препаратів; 

 Біль в животі; 

 Біль голови; 

 Слабкість, адинамія; 

 Нудота, блювота; 

 Артеріальна гіпотонія; 

 Сонливість, що переходить в стан ступору і коми; 

 Задишка, а згодом - дихання Кусмауля.



Лабораторна діагностика
 Гіперглікемія або нормоглікемія.
 Підвищення рівня молочної кислоти (в нормі 0,6-1,2 

ммоль/л; 2 ммоль/л – нирковий поріг).
 Зниження рівня піровиноградної кислоти (в нормі 0,06-0,12 

ммоль/л).
 Різке підвищення індексу молочна кислота\ піровиноградна

кислота (в нормі 10 : 1).
 Ацидоз - зниження рН при нормі рН 7,35-7,45.
 Зниження рівня стандартних бікарбонатів (SВ) при нормі

20-27 ммоль/л.
 Зниження рівня резервної лужності при нормі 55-75%.
 Гіперкаліемія.
 Гіперазотемія.



Лікування
 Зменшення продукції лактату:  введення інсуліну короткої дії

по  2-4  ОД за годину в/в в гумку/краник інфузійної системи або за 

допомогою перфузора з 5% розчином глюкози по 100-250 мл за годину. 

 Видалення надлишку лактату і   бігуанідів (якщо вони 

застосовувались): гемодіаліз - єдиний ефективний захід (з 

безлактатним діалізатором). 

 Відновлення КЛР:  штучна гіпервентиляція легень для  усунення

надлишку СО ;  введення бікарбонату натрію з великою обережністю в 2 

малих дозах (не більше 50 мл 8,5% розчину одноразово), зважаючи на 

небезпеку парадоксального посилення внутрішньоклітинного ацидозу і 

посилення продукції лактату.

 Боротьба з шоком  і  гіповолемією:  за  загальними правилами 

інтенсивної терапії з використанням колоїдних плазмозамінників і 

вазопресорів.



Дякуємо за увагу!


