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  پیشگفتار 

 
حه داخلی کودکان و کتواسیدوز دیابتی یکی از اورژانسهاي   دیابت شایعترین بیماري غدد مترش 

درمان کتواسیدوز دیابتی همیشه  بحث انگیز ، پرچالش و . شایع طب کودکان محسوب می شود
کتب طب کودکان هر چند داراي جداول کاربردي . داراي نکات مورد مناقشه و مبهم بوده است 

. فیزیوپاتولوژي کتواسیدوز را شرح نداده اند  هستند ولی بصورت جامع و عمیق بخصوص مبناي
کتاب حاضر ماحصل تجربیات اینجانب دریک دهه گذشته بوده و با استفاده از منابع جدید و معتبر 

امیدوارم نتیجه انتشار آن . تنظیم شده است ) مجالت ، کتب ( غدد درون ریز و متابولیسم کودکان 
به دیابت و ارتقاء سالمت کودکان و نوجوانان ایران  کمک به پیشگیري از مرگ و میر مبتالیان

  . عزیز باشد
یقیناً اساتید و صاحب نظران گرامی با نظر تخصصی و عمیق کتاب را مرور و درصورت وجود 
اشکاالت اینجانب را از ارشادات و راهنماییهاي ارزشمند شان بی نصیب نخواهند گذاشت ،  تا 

از مدیریت محترم پژوهشی  . نتشار کتاب بود از آنها استفاده شود اگر توفیقی درتجدید ا... انشاء ا
دانشگاه واعضاء محترم شوراي انتشارات و همکاران پرتالش ایشان صمیمانه تشکر و قدردانی       

  . می نمایم 
  
  
  
  
  
  

  1385بهار 
  دکتر رحیم وکیلی
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  مقدمه
درصد  67تا  15تقریباً . ي است کتواسیدوز دیابتی یکی از عوارض تهدید کننده حیات دیابت قند

مبتالیان به دیابت قندي در اروپا و آمریکاي شمالی براي اولین بار با تابلوي کتواسیدوز دیابتی 
سال بعلت  19درصد کل موارد بستري مبتالیان به دیابت درسنین زیر  65مراجعه می نمایند و 

رهنگی و اقتصادي خانواده ها ، شیوع تظاهر دیابت با کتواسیدوز به سطح ف )1(. کتواسیدوز است 
بی توجهی به عالیم اولیه دیابت مانند          . کلی دیابت در جامعه و سوابق فامیلی ارتباط دارد 

و عدم تشخیص به موقع به بروز کتواسیدوز دیابتی کمک ..... پلی اوري ، پلی دیپسی ، نوکتوري و 
زشکی وجود ندارد و شناختی نسبت به دیابت نیست درخانواده هایی که اطالعات کافی پ. می کند 

و یا بعلت فقر مالی مراجعه و مشاوره با گروههاي پزشکی وجود ندارد ، معموالً موارد تازه دیابت 
  . با حمله کتواسیدوز دیابتی به اورژانس مراجعه می کنند 

موارد  تازه (تی نفر درسال بعلت کتواسیدوز دیاب 10کود ك  100000دراروپا و کانادا از هر 
دربیمارستان بستري می شوند  و این رقم درطی ) تشخیص داده شده و موارد شناخته شده دیابت 

خطر بروز کتواسیدوز دیابتی  درموارد تشخیص داده شده دیابت . سال گذشته ثابت مانده است  20
اشته باشند ، میزان بروز درکودکانی که کنترل متابولیک ضعیف د. درصد درسال است  10تا  1

سابقه حمالت قبلی کتواسیدوز داشته اند ، دختران نوجوان و جوان ، کودکانی که اختالالت 
روانی ویا رفتاري داشته باشند ، کودکانی که از خانواده هاي با سطح اقتصادي و اطالعات 

   )1(. بهداشتی پایین بوده و یا خانواده  از هم پاشیده دارند بیشتر است 
بالغ وآگاه بر دیابت و تزریق انسولین کودکان و نوجوانان نظارت داشته باشد ،  شیوع  اگر یک فرد

یا اشتباه در تزریق انسولین ، قطع در موارد تشخیص داده شده دیابت . کتواسیدوز کمتر خواهد شد 
و همچنین افزایش ندادن دوز انسولین درجریان  بیماریهاي حاد زمینه را براي بروز کتواسیدوز 

  .راهم می کند ف
  اهمیت 

سال گذشته از میزان مرگ ومیر  20علیرغم پیشرفت درمراقبت ازمبتالیان به کتواسیدوز دیابتی در
بر مبناي مطالعات جمعیتی میزان مرگ ومیر دراثر کتواسیدوز دیابتی در . آن کاسته نشده است 
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درکشورهاي . شده است درصد گزارش  31/0و درانگلستان  18/0درصد ، درکانادا  0/ 15آمریکا 
فقیر ودرحال توسعه میزان مرگ بعلت کتواسیدوز دیابتی خیلی بیشتر است و حتی ممکن است 

  .  )2(مبتالیان قبل از دریافت هر گونه خدمات پزشکی فوت نمایند

کودکان درسنین .  )3(درصد مرگ ومیر  براي کتواسیدوز دیابتی ذکر می شود  30تا  3در مجموع  
  . ابر بیشتر از بزرگساالن  دیابتی درمعرض خطر مرگ قرار دارند بر 3پایین 

  . )4(درصد   می باشد  6- 24درکشورهاي درحال توسعه میزان مرگ ومیر بعلت کتواسیدوز دیابتی 
یک مطالعه که در بخش مراقبتهاي ویژه دریک مرکز دانشگاهی  و ارجاعی در هند انجام شده 

عالوه .  )  5( درصد گزارش نموده است 2/13اسیدوز دیابتی را است میزان مرگ ومیر ناشی از کتو
دریک مطالعه دراسترالیا . بر مرگ و میر کتواسیدوز می تواند باعث کاهش ضریب هوشی گردد 

درصدي ضریب  10میلی گرم  در دسی لیتر افت  400- 450همزمان با کتواسیدوز و قند خون 
ق این افت معموالً  جبران خواهد شد  ولی یک هر چند با درمان موف.  هوش گزارش شده است

مطالعه درآمریکا  نشان داده است که با نیاز به بستري در بیمارستان براي درمان کتواسیدوز دیابتی 
   ) 4(یک شماره ضریب هوشی بصورت دائم کاهش می یابد 

  فیزیوپاتولوژي
و چندین هورمون ) اگون انسولین و گلوک( گلوکز و چربیهاي خون توسط هورمونهاي پانکراس 

شناخته می شوند ، )   Counteregulatory hormones(دیگر که بعنوان هورمونهاي مخالف 
  .تنظیم می شود 

هرگاه انسولین بصورت نسبی کاهش وهورمونهاي مخالف افزایش پیدا  کنند  کتواسیدوز دیابتی  
  .)   4()  1شکل (اتفاق می افتد 

  انسولین 
ي بتا پانکراس ترشح می شود و اصلی ترین هورمون آنابولیک بدن محسوب   انسولین از سلولها

  بعد از غذا خوردن انسولین. می شود که بعد از غذا خوردن باعث ذخیره انرژي دربدن می شود 
. ترشح شده و باعث برداشت گلوکز از خون و ذخیره آن در  بافتها بصورت گلیکوژن می شود 

  درحالت گرسنگی میزان ترشح انسولین کاهش. دن ذخیره می کند همچنین اسیدهاي چرب را درب
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  اساس هورمون شناسی کتواسیدوز دیابتی – 1شکل 
  
  

و به حالت پایه بر می گردد که دراین حالت آزاد سازي گلوکز از ذخایر گلیکوژنی    
و لیز شدن ذخایر چربی سبب آزاد ) گلوکونئوژنز  (، اسیدهاي آمینه از پروتئولیز ) گلیکوژنرلیز (

مجموعه . می شود )کتوژنز ( سازي اسیدهاي چرب و تبدیل آنها به گلوکز یا اجسام کتونی 
  . تغییرات سبب باال آمدن قند خون خواهد شد 

انسولین درتمام بافتهاي بدن اثر می کند اما اثرات عمده متابولیک آن بر روي کبد ، عضالت و 
  فقط سلولهاي مغزي ، مدوالي کلیه و. آمده است  1چربی است که تغییرات آن در جدول   نسج
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کاهش میزان انسولین نقش اساسی در . سلولهاي  خونی براي مصرف گلوکز نیاز به انسولین ندارند 
  .بروز تغییرات متابولیک در کتواسیدوز دیابتی بعهده دارد 

  هورمونهاي مخالف 
کون ، کاتکوالمین ها ، کورتیزول و هورمون رشد نقش مخالف انسولین را چهار  هورمون گلوکا

ترشح این هورمون ها دراثر استرس افزایش می یابد و درحضور آنها نیاز بدن به . بعهده دارند 
اثرات گلوگاکون ، کورتیزول و کاتکوالمین ها آنی و اثرات هورمون . انسولین افزایش می یابد 

  . رشد تاخیري است 
تغییرات متابولیک درکبد ، عضالت و نسج چربی در دو حالت انسولین  – 1دول ج

   ) 6()  گرسنگی (باالي خون و کاهش انسولین خون 
     

حالت گرسنگی و ( انسولین خون پایین  
 ) ناشتایی 

بعد از ( انسولین خون باال 
  ) خوردن غذا 

  

  تولید گلوکز  
  گلیکوژنولیز 
  نبودن لیپوژنز 

  وژنز گلوکونئ
 کتوژنر

  برداشت گلوکز
  سنتز گلیکوژن

  لیپوژنز
  نبودن کتوژنز 

  نبودن گلوکونئوژنز 

 

  کبد

  نبودن برداشت گلوکز  
  اکسیداسیون ایدهاي چرب 

  گلیکوژنولیز 
 پروتئولیز آزاد شدن اسیدهاي آمینه 

  برداشت گلوکز 
  اکسیداسیون گلوکز و کتون 

  سنتز گلیکوژن 
  سنتز پروتئین

   

  عضالت

  نبودن برداشت گلوکز  
  لیپولیز و آزاد شدن اسیدهاي چرب 

  برداشت گلوکز 
  سنتز لیپید 

نسج 
  چربی
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 برداشت تري گلیسیرید  نبودن برداشت تري گلیسرید 

           
. گلوکاگون از سلولهاي آلفا پانکراس ترشح شده و ترشح و اثر آن بوسیله انسولین متعادل می شود

ونئوژنز و گلیکوژنولیز شده و تولید گلوکز از کبد را افزایش          ترشح گلوکاگون سبب گلوک
در .سبب هیپرگلیسمی می شود ) درافراد دیابتی ( می دهد که درصورت کمبود انسولین 

کتواسیدوز دیابتی ترشح گلوکاگون چندین برابر افزایش یافته و سبب تسریع روند تولید اجسام 
بواسطه تشدید فعالیت آنزیم کارنیتین پالمیتوئیل ترانسفواز صورت این اثر . کتوتی درکبد می شود 

درمطالعات تجربی برروي حیوانات کاستن . گلوکاگون همچنین سبب لیپولیز می شود . می گیرد 
از ترشح گلوکان سبب تاخیر در بروز و کاهش شدت کتواسیدوز شده است ، بنابراین براي ایجاد 

  . ن ضروري است کتواسیدوز  دیابتی وجود گلوکا
اپی نفرین  و نوراپی نفرین بعلت تحریک سیستم عصبی سمپاتیک در اثر استرس ،اسیدوز و تب 

. این هورمونها سبب باال رفتن قند خون و اسیدهاي چرب آزاد در خون می شوند . آزاد می شوند 
گلوکز از  و ترشح) گلیکوژنولیز و گلوکونئوژنز (افزایش ترشح اپی نفرین سبب تحریک تولید 

اپی نفرین سبب ترشح . همچنین برداشت گلوکز از خون محیطی کاهش می یابد . کبد می شود
. لیپاز نسج چربی و آزادشدن اسیدهاي چرب می شود که در روند کتوژنز بکار گرفته می شوند 

  . برابر بیشتر از افراد نرمال قند خون را افزایش می دهد   5- 7درافراد دیابتی اپی نفرین 
کورتیزول مصرف گلوکز توسط بافتهاي محیطی را کاهش می دهد و به افزایش قند خون در 

  جریان کتواسیدوز دیابتی کمک می کند
هورمون رشد اثر حاد متابولیک ندارد ولی افزایش مداوم آن  دراثر استرس سبب لیپولیز و آزاد 

رمجموع به تشدید شدن اسیدهاي چرب و تسهیل آزاد سازي گلوکز از کبد می شود که د
اثرات هورمونهاي مخالف  2–درشکل . هیپرگلیسمی و روند تولید اجسام کتونی کمک می کند 

  خالصه شده است
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 شد هورمون ر                                                                                                                           

  
  
  
  

  آزاد شدن اسیدهاي چرب                                                   
                 

  گلوکز                                         
   آزادشدن اسیدهاي آمینه                                                                     

                                                                                       
  پروتئولیز                                                                                                    

                                                                
  گلیگوژنولیز                                                             

    
  

  ممانعت کورتیزول  و اپی نفرین از مصرف گلوکز توسط بافتهاي محیطی                             
  

  اثرات اصلی هورمونهاي مخالف   2–شکل                         

  لیپولیز  
 

  اپی نفرین   
  گلوکاگون  

  تولید اجسام کتونی 
   تولید و آزادسازي گلوکز 

  DKAبروز 
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یم که کمبود نسبی انسولین و افزایش هورمونهاي مخالف سبب بروزتغییرات متابولیک بصورت خالصه باید بدان
دربدن می شوند که ماحصل آن باال رفتن قند خون به همراه کاهش مصرف گلوکز توسط بافتهاي محیطی و تولید 

گلیسمی و  گام بعدي دانستن تغییراتی که بعلت هیپر. اجسام کتونی است که اسیدهاي قوي قلمداد می شوند 
  . کتواسیدوز دربدن ایجاد   می شود 

  
  عواقب هیپرگلیسمی 

بصورت معمول تمام گلوکزي که از گلومرولها عبور می کند در لولهاي پروگزیمال کلیه جذب 
هنگامیکه گلوکز فیلتر شده از گلومرولها بیش از توان جذب مجدد از لولهاي . مجدد می شود 

هیپر گلیسمی سبب دیورز اسموتیک و دفع آب از . دفع می شود پروگزیمال باشد از طریق ادرار 
از آنجا که بعلت نبودن انسولین بافتها قادر به مصرف . طریق کلیه و درنهایت کم آبی می شود 

گلوکز نیستند و قند خون افزایش پیدا کرده است آب از داخل سلولها به داخل فضاي خارج 
به این خاطر عواقب . لولها اتفاق می افتد سلولی کشیده می شود و کم آبی درسطح س

  . همودینامیک کم آبی درکتواسیدوز دیابتی خیلی ضعیف هستند
دربیمارانیکه کارکرد کلیوي طبیعی دارند و مکانیسم تشنگی دست نخورده است قند خون 
 درجریان کتواسیدوز درحد متوسط افزایش پیدا می کند زیرا کلیه قندهاي تولید شده را دفع می

اما دربیمارانیکه سطح هوشیاري افت کرده و یا استفراغ دارند و نمی توانند به میزان کافی . کند
همچنین درشیرخواران و کودکان خردسال دریافت آب . آب بنوشند قند خون دفع نخواهد شد 

دراین شرایط کم آبی و کاهش . بوسیله والدین تنظیم می شوند نه با پاسخ فیزیولوژیک بدن 
سبب اختالل در دفع قند از طریق  GFRسقوط . اتفاق می افتد ) GFR(*اسیون گلومرولی فیلتر

قند . ادرار و تشدیدهیپر گلیسمی و افزایش اسموالریته و تشدید کم آبی درسطح سلولها می شود 
میلی گرم در دسی لیتر نه تنها بیانگر شدت کتواسیدوز بلکه موید کم آبی شدید   600خون باالي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* Glomerular Filtration Rates  
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دیورز اسموتیک ایجاد . دراین شرایط کارکرد کلیه نیز مختل است . است ) از ده درصد بیش ( 
  .  شده بوسیله هیپرگلیسمی نه تنها باعث دفع آب آزاد  بلکه باعث دفع الکترولیتها می شود 

بیمار مبتال به کتواسیدوز دیابتی بر حسب شدت کتواسیدوز و مدت زمان طول کشیده ممکن است 
هیپوولمی با . کم آبی داشته  باشد ) میلی لیتر به ازاء  هر کیلو وزن بدن  100-150(رصد د 15تا  10

نخست آنکه کاهش پروفوزیون بافتها سبب اسیدوز : دو مکانیسم باعث تشدید اسیدوز خواهد شد 
و علت دوم آن تجمع ) به این علت است   DKAدرصد اسیدوز درجریان  25(الکتیک می شود 

  .می باشد   GFRنیک بعلت کاهش اسیدهاي ارگا
میلی اکی واالن سدیم به ازاءهر لیتر ادرار دفع شده درجریان  100تا  40مطالعات بیانگر دفع 

علیرغم آنکه میزان دفع آب آزاد از دفع سدیم بیشتر است  میزان سدیم . کتواسیدوز دیابتی است  
از داخل سلولهاي به داخل عروق  سرم افزایش نشان نمی دهد بلکه کاهش نشان می دهد زیرا آب

میلی اکی 1/ 6میلی گرم دردسی لیتر افزایش گلوکز خون ، 100به ازاء هر . شیفت پیدا می نماید 
مراجعه   DKAبه بحث فرمولهاي رایج در ( واالن سدیم خون بصورت کاذب پائین تر خواهد بود 

ایش که این نیز بصورت کاذب همچنین درجریان کتواسیدوز شدید سطح تري گلیسرید افز. ) شود
  . سدیم خون را پایین تر نشان می دهد 

هم دیورزاسموتیک و هم استفراغ . از دست می رود   DKAپتاسیم بصورت جدي در جریان 
اما بعلت اسیدوز پتاسیم از داخل سلولها به فضاي خارج سلولی . باعث دفع پتاسیم خواهند شد 

فعال شدن . اسیم خون نرمال یا حتی باال گزارش شودشیفت پیدا نموده و ممکن است سطح پت
  . آنژیوتانسین و آلدوسترون به دفع بیشتر پتاسیم کمک خواهد کرد  –سیستم رنین 

معموالً بدنبال درمان و مایع درمانی درکتواسیدوز دیابتی با شیفت قند و آب به داخل سلولها پتاسیم 
. پتاسیم بیشتري دفع می شود  GFRبهبود  به داخل سلول برگشت نموده  و از طرف دیگر با

بنابراین ممکن است درجریان درمان هیپوکالمی بروز نماید که ممکن است با عوارضی نظیر 
  . آریتمی قلبی همراه شود

برعکس حالت فوق با مایع درمانی و تجویز انسولین درشیفت قند و آب به داخل سلولها سدیم 
  .  خون بتدریج افزایش نشان خواهد داد
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همچنین فسفات دراثر دیوزراسموتیک دفع شده و سطح کلی فسفات بدن پایین است هر چند 
همانند . درابتدا ممکن است بعلت شیفت از داخل سلول فسفر سرم باال یا نرمال گزارش شود

مطالبی که در مورد پتاسیم گفته شد با درمان کتواسیدوز سطح فسفر بتدریج کاهش نشان خواهد 
  . داد

دي فسفوگلسیرول ممکن است اکسیژن رسانی به بافتها  3و2فسفر با مکانیسم کاهش سطح  کاهش
هیپوفسفاتمی شدید با عوارضی نظیر ضعف عضالت ، دپرسیون . از گلبولهاي  قرمز را کاهش دهد

معموالً اتفاق     DKAتنفسی و دیس فونکسیون میوکارد همراه است که خوشبختانه درجریان 
  . نمی افتد 

مختل شدن عملکرد کلیه و افزایش . ریان کتواسیدوز دیابتی ممکن است ازوتمی بروز نماید درج
  . می شود  BUNکاتابولیسم پروتئین ها سبب افزایش 

تداوم شرایط هیپراسموالریته ایجاد شده بوسیله سدیم ، گلوکز و اوره سبب فعال شدن مواد 
رات بخاطر جلوگیري از ایجاد کم آبی در این تغیی. اسموتیک در داخل  سلولهاي مغزي می شود

بروز کم آبی درسلولهاي مغزي و چروکیدگی نسج مغز سبب . داخل سلولهاي مغزي اتفاق می افتد
اما درعمل درجریان کم آبی هاي . پاره شدن وریدها رابطه با جمجمه و خونریزي خواهد شد 

مطالعه بافت مغز . نخواهند شد  هیپرتونیک بر خالف  سایر بافتها سلولهاي مغزي دچار کم آبی
ساخته شدن این مواد . دراین حالت موید  ایجاد مواد اسموتیک درداخل سلولهاي مغزي است 

به بحث درمان مراجعه ( اسموتیک   درجریان درمان ممکن است زمینه ساز بروز ادم مغز باشد 
  ) .شود 

  عواقب کتواسیدوز 
تنفس  . لکرد ارگانها را عمیقاً تحت تاثیر قرار می دهند کتواسیدها  درجریان اسیدوز متابولیک عم

هیپوکاپنی سبب انقباض عروق مغزي و کاهش . تحریک شده و هیپوکاپنی جبرانی ایجاد می شود 
سبب حداکثر انقباض عروق مغز  25کمتر از    CO2درفرد سالم و بیدار . جریان خون مغز می شود 

ن مرکز وازوموتور و منتج به دپرسیون گردش خون می اسیدوز پیشرفته سبب دپرسیو. می شود 
در مراحل اولیه بروز اسیدوز این اثر بواسطه آزاد شدن کاتکوالمین ها و تحریک سیستم . شود 
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آدرنرژیک و همچنین افزایش سطح کلسیم یونیزه درخون ،خنثی می شود ،ولی با پیشرفت اسیدوز 
ایلئوس پارالیتیک ودیالتاسیون معده همراه .این مکانیسم هاي جبرانی پاسخگو نخواهند بود

  .کتواسیدوز دیابتی دیده می شوند 
از طرف دیگر بعلت . ایلئوس روده بعلت از دست رفتن پتاسیم و اسیدوز متابولیک ایجاد می شود 

کم آبی و آزاد شدن کاتکوالمین ها عروق اسپالنکنیک منقبض شده و جریان خون کاهش       
  . سبب درد شکم درجریان بروز کتواسیدوز دیابتی یافته بالینی   شایعه اي است به این. می یابد 

، تنفس ) درسطح سلول ( بصورت خالصه باید بدانیم که هیپرگلیسمی و اسیدوز منجر به کم آبی 
اسیدوتیک ، کاهش سطح هوشیاري ، دردشکم و تهوع و استفراغ می شوند که عالیم بالینی مهم 

پاتوفیزیولوژي تغییرات کتواسیدوز دیابتی  3درشکل. را تشکیل می دهند کتواسیدوز دیابتی 
  خالصه شده است  

  
  
  

  کمبود انسولین                                                          
  ) نسبی یا مطلق (                                                               

  
  کاتوبولیسم پروتئینها                                                برداشت گلوکز                                               لیپولیز      

                                                                          
                     

  از دست دادن نیتروژن             اسیدهاي آمینه                            تولیدگلوکزدرکبد                                   گلیسرول                     
  
  
  اسیدهاي چرب آزاد       

  هیپر گلسیمی                                   گلو کونئوژنز                                                                                       
  کتونمی       
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دیورزاسموتیک                                                             کتونوري                 از دست رفتن الکترولیتها                                                       
  

   ازدست دادن مایعات                اسیدوز                     کم آبی                                                                         
              

  تغییرات پاتوفیزیولوژیک درجریان کتواسیدوز دیابتی  3–شکل         
  
  
  

  DKAعوامل زمینه ساز بروز 
علت شایع عفونتها هستند  . خالصه شده است  2نه ساز بروز کتواسیدوز  دیابتی درجدولعوامل زمی

بعد از آن قطع و کاهش دوز انسولین ، تروما ،   . شروع دیابت نوع اول عامل دوم محسوب می شود 
مشکالت اجتماعی و . پانکراتیت و بیماریهاي استرس زا و بعضی داروها  در رده بعدي هستند

  .  نوجوانان می توانند زمینه ساز بروز کتواسیدوز باشند   روانی در
در      موارد کتواسیدوز که در بیمارستان بستري می شوند نمی توان علت خاص زمینه اي را 

درصد موارد کتواسیدوز دیابتی بدنبال  50ولی درعین حال با این فرض که بیش از . کشف کرد 
  . را قابل پیشگیري دانست  DKAمی توان . عفونت یا قطع انسولین ایجاد می شود 

  
   ) 7(عوامل زمینه ساز بروز کتواسیدوز دیابتی    2–جدول         

   درصد عامل 

١    
۴   
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  عفونت
  قطع انسولین

  مواردتازه دیابت
  شوك و هیپوولمی

  عامل غیر قابل کشف
 بیماریهاي استرس زا

40 -30  
20 -15  
25 -20  
15 -10  
25 -20  
 ؟

  
  
  
  
 

  
   تظاهرات بالینی

تنفس بیماران معموالً . خالصه شده است  3عالئم و نشانه هاي بالینی کتواسیدوز دیابتی درجدول
عامل تحریک  مرکز تنفس اسیدوز . ممکن است تعداد تنفس  افزایش پیدا نکند . عمیق است 

تنفس کوسمول به منظور ایجاد آلکالوز تنفسی و به قصد جبران اسیدوز متابولیک ایجاد  . است 
بوي استون درتنفس بیمار . شود ، هر چند درنهایت این جبران بدون درمان کامل نخواهد بود می

  . قابل استشمام است 
اگر بیماران تب داشته باشند حتماً . وجود هیپوترمی عالمت بدي در پیش آگهی خواهد بود 

کم آبی  هر چند عالیم بالینی. بصورت جدي از نظرعفونت بررسی و درمان الزم انجام شود 
درمعاینه . ولی درهر حال قابل کشف هستند ) بعلت  هیپراسموالریته (ممکن است  دقیق نباشد 

درد شکم ممکن است شدید و بیانگر . شکم تندرنس و سفتی عضالت شکم جلب نظر می کند 
مواردي از کتواسیدوز دیابتی که با تابلوي درد شکم مراجعه و با تشخیص  شکم . شکم حاد باشد 

صداهاي روده اي ممکن کاهش یافته و یا وجود نداشته . د تحت عمل قرار گرفته اند کم نیستند حا
  . باشند 

  
  

  
  ) 3(عالیم و نشانه هاي بالینی کتواسیدوز دیابتی    3–جدول 
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   یافته ها  عالیم بالینی  

  
  
  
  
 

  پلی اوري 
  پلی دیپسی 

  ضعف 
  لتارژي 
  میالژي 

  سر درد 
  بی اشتهایی 

  ه دیس پن
  تهوع و استفراغ 

 دردشکم 

  هیپوترمی 
  هیپرپنه 
  کم آبی

  هیپورفلکسی 
  تابلوي شکم حاد  

  بوي استون درتنفس 
  ) کما (           استوپور 

 هیپوتونی 

  
  

در واقع . سطح هوشیاري  بیماران  مبتال به کتواسیدوز از حالت کامالً هوشیار تا کما متغییر است 
  . زایش اسموالریته ارتباط دارد سطح هوشیاري بیمار با اف

احساس ضعف ، لتارژي ، سر . پلی اوري و پلی دیپسی درابتداي شروع کتواسیدوز وجود دارد 
  . درد و درد عضالت عالیم غیر اختصاصی هستند که در کتواسیدوز دیابتی دیده می شوند 

   
  تشخیص افتراقی

یک آزمایش ادرار .تی راحت است در مقایسه با تشخیص هاي مشابه تشخیص کتواسیدوز دیاب
با پالسماي بیمار نیز  واکنش نیتروپروساید.ساده گلوکوزوري وکتونووري را نشان خواهد داد

سایر بیماریهایی که ممکن است بخشی از تابلوي بالینی کتواسیدوز را . کتوز را تایید  خواهد کرد
  .آمده اند 4–داشته باشند در جدول 
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  کتواسیدوز دیابتی فتراقی هايتشخیص ا 4–جدول       

   
  :حالت هاي همراه با اسید وز متابولیک شامل  

  گلیکول  واتیلین مسمومیت با سالیسیالت،متانول-2  اورمی-١

  حالتهاي همراه با کاهش سطح هوشیاري 

  حوادث عروقی مغز 
  هیپوگلیسمی 

  گاستروآنتریت 
  پنومونی 

 

 

  
  سطح هوشیاري کتواسیدوزبا حمالت هیپوگلسیمیبصورت سنتی در بیماران دیابتی با کاهش 

با یک شرح حال مختصر و معاینه بیمار ویک نوار قندوکتون ادرار افتراق این .بایدافتراق داده شوند
آمده  -5جزئیات تفاوت حمالت هیپوگلسیمی با کتواسیدوز در جدول .دو حالت راحت است 

   .است

الکل و  با ابتی وجود کتون در ادراردر مسمومیتبایدتوجه داشت عالوه بر حمالت کتواسیدوزدی
کتو اسیدوز دیابتی  با توجه به اینکه اسیدوزمتابولیک در جریان.گرسنگی طوالنی نیز دیده می شود

 مسمومیت با سالیسیالت ،:با آنیون گاپ باال همراه است سایر علل اسیدوز باآنیون گاپ باال شامل 

 .بایدکنار گذاشته شوند متانول ،اتینیل گلیکول وپارالدئید
  

  یافته هاي آزمایشگاهی 
در اکثر موارد کتواسیدوز دیابتی قند خون باالست ولی حمالت کتو اسیدوز با قند خون  ًمعموال

مورد  37مورد حمله کتواسیدوز دیابتی  211در یک مطالعه از مجموع .شده اند  نرمال نیز گزارش 
در این مطالعه .االن در لیتر یوگلیسمیک  بوده اند و یمیلی اک 10علیرغم اسیدوز وبیکربنات زیر 
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دسی  میلی گرم در 200تا 100بیمار قند خون  9میلی در دسی لیتر، 300تا 200بیمار قند خون  21
  . )3(میلی گرم در دسی لیتر داشته اند 100موردقند خون زیر  7لیترودر 

  
  

  دهند یمی افتراق میعالیم ونشانه هایی که کتواسیدوز را ازهیپوگلس ۵–جدول 

  
  هیپوگلسیمی کتواسیدوز تابلو 

 سریع تدریجی شروع

 نادر وجود دارد عالیم گوارشی

 دیده نمی شود وجود دارد عالیم کم آبی 

 دیده نمی شود وجود دارد تنفس اسیدوتیک

 اغلب وجود دارند فقط تاکیکاري  عالیم ونشانه هاي سمپاتیک 

 معموالدیده نمی شود  داردوجود  گلوکزاوري

 - + کتونوري

  
  

 ًمعموال .اجسام کتونی در جریان کتو اسیدوز دیابتی با تست نیتروپروساید قابل جستجو هستند
. نیز مثبت خواهد بود) .....و و    (       عالوه بر سرم با رقت معمولی واکنش با رقتهاي پایین 

است ولی در جریان کتوز  1به 3یرات به استواستات بصورت طبیعی میزان بتا هیدروکسی بوت
چون واکنش نیتروپروساید فقط به استواستات است و واکنش . اسیدوز این میزان افزایش می یابد 

در جریان درمان بتدریج . به بتا هیدروکسی بوتیرات ندارد نمی تواند  بیانگر سطح کل کتونها باشد
امروزه اندازه گیري کمی کتونها مورد  .تبدیل می شود بتا هیدروکسی بوتیرات به استواستات 

میلی مول در لیتر بعنوان معیار تشخیص کتو اسیدوز  3استفاده قرار می گیرد و مقادیر بیش از 
  .هستند

١ 
٢ 

١ 
۴ 
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         ولی اسیدوز متابولیک با آنیون گاپ باال و سقوط بیکربنات از ارکان کتو اسیدوز دیابتی هستند
فراغ  شدید در جریان کتو اسیدوز دیابتی ممکن است سبب آلکالوز توجه داشت است باید

  .متابولیک شود
و  ،)درصد 25(اسیدوز الکتیک بعلت کم آبی ویا سپتی سمی  ،)درصد 70(تولید اجسام کتونی 

        سبب بروز اسیدوز  ًمجموعا)درصدGFR )5عدم دفع اسیدهاي ارگانیک از کلیه بعلت سقوط 

  )٧(.می شوند

در هنگام تشخیص  ). 6جدول(به علت دیورزاسموتیک واستفراغ از دست می رودسدیم 
کتواسیدوز دیابتی سدیم ممکن است نرمال ،یا پایین ویا باال گزارش شودزیرا به وضعیت تعادل 

  .آب بدن وابستگی دارد
  
  )٩(تی مقادیر نگهدارنده واز دست رفته آب و الکترو لیتها در جریان کتواسیدوز دیاب : ۶–جدول  

                                 میزان  از دست رفته برحسب                     

 کیلوگرم وزن بدن.                        

  مقادیر نگهدارنده

  )بازاء هر متر مربع سطح بدن (میلی لیتر  1500 ) 100تا  30( میلی لیتر 70 آب 

  )بازاء هر متر مربع سطح بدن (  میلی اکی واالن 45 ) 13تا  5(میلی اکی واالن   6 سدیم  

  )بازاء هر متر مربع سطح بدن (  میلی اکی واالن 35 ) 6تا  3(میلی اکی واالن  5 پتاسیم  

  )بازاء هر متر مربع سطح بدن (  میلی اکی واالن 30 ) 9تا  3(میلی اکی واالن  4 کلراید  

  )بازاء هر متر مربع سطح بدن (  نمیلی اکی واال 10  5/2تا  5/0 فسفر 

  
  

همچنین قند خون باال سبب شیفت .وجود هیپرلیپدمی سبب کاهش کاذب سطح سدیم می شود
به . آب از داخل سلولها به داخل جریان خون می شود که سدیم سرم را تحت تاثیر قرار می دهد

وع به فرمولهاي مفید در رج.(این دلیل بسته به شدت هیپر گلسیمی سطح سدیم باید اصالح شود
از آنجا که دفع آب آزاد بیشتر از دفع سدیم است ممکن است بصورت )جریان کتو اسیدوز دیابتی 
  . نسبی سدیم خون باال باشد 
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  . به تغییرات پتاسیم و فسفر درقسمت درمان اشاره شده است 
دربعضی . رددگ BUNمنجر شود و سبب افزایش کراتنیین و  GFRکم آبی می تواند به سقوط 

سبب باال  از روشهاي آزمایشگاهی اندازه گیري کراتنیین با کتون تداخل دارد که ممکن است
  .  افزایش نمی یابد  BUNگزارش شدن کراتنیین گردد ، دراین موارد 

سطح لکوسیتها ممکن . لکوسیتوز و واکنش لکوموئید درجریان کتواسیدوز دیابتی دیده می شود 
این تغییر . نیزبرسد که با کاهش لنفوسیتها و ائوزینوفیلها همراه است  40000تا  20000است به 

  .لکوسیتها درجریان کتواسیدوز دیابتی بعلت کم آبی  و افزایش هورمونها آدرنوکورتیکال است 
بنابراین افزایش لکوسیتها دلیل حتمی براي بروز عفونت نیست ولی به هر حال می تواند یک یافته 

بخصوص اگر لکوسیتوز با افزایش باندمی و کاهش سلولهاي سگمانته همراه باشد  مهم تلقی شود
درصد  100درصد با حساسیت  10وجود باندمی بیش از . باید عفونت جدي درنزد  بیمار رد شود 

    ) 3(. درصد به نفع وجود عفونت است  80و ویژگی 
اکثر موارد منشاء غدد براقی دارد و درصد موارد کتواسیدوز دیابتی با الست که در 50آمیالز  در 

  . نمی تواند موید پانکراتیت باشد 
به روش کالریمتریک با استواستات تداخل داشته و باال  LDHدراندازه گیري آنزیمهاي کبدي و 

. درروشهاي کینیتک تداخل فوق وجود ندارد و مثبت کاذب وجود ندارد . گزارش می شوند 
هر چند لیپاز باال مترادف . درجریان کتواسیدوز دیابتی وجود دارد  افزایش مختصر ترانس آمینازها

با بروز پانکراتیت تلقی می شود ولی ممکن است بیمار درکتواسیدوز دیابتی بوذه و لیپاز باال 
   ) ٣(. گزارش شود ولی پانکراتیت وجود نداشته باشد 

  
  معیارهاي تشخیص آزمایشگاهی کتواسیدوز دیابتی 

میلی گرم دردسی  300تشخیص کتواسیدوز دیابتی از چهار معیار قند خون بیش از  معموالً براي
و بیکربینات زیر  3/7کمتراز  PH، اسیدوز با ) مثبت شدن کتونها با رقت      سرم ( لیتر ، کتونمی 

کتونوري و گلوکز اوري هم دراین شرایط وجود . میلی اکی واالن درلیتر استفاده می شود  15

١  
٢   
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، )  ٨،  2() میلی مول درلیتر  11(میلی گرم دردسی لیتر  200دربعضی از منابع قند خون باالي .)۶(دارد 
  . بعنوان معیار تشخیصی ذکر شده است )  ٧(  25/7کمتر از  PHو 

بعنوان معیار ) هیدروکسی بوتیرات و استواستات  –بتا (همچنین اندازه گیري کمی کتونها  
میلی مول در لیتر بعنوان معیار تشخیصی  3و موارد بیش از . است تشخیصی مورد توجه قرار گرفته 

  .  ) 2،٨(قلمداد شده است  
، )  15و بیکربنات  3/7کمتر از  PH(کتواسیدوز دیابتی بر حسب شدت اسیدوز به موارد خفیف 

 )  5و بیکربنات کمتراز  1/7کمتر از  PH(و شدید )  10و بیکربنات زیر  2/7کمتر از  PH(متوسط 
    ) 9(.  تقسیم می شود

  
  ) 9(تقسیم بندي شدت کتواسیدوز دیابتی    7–جدول                                    

  شدید متوسط خفیف نرمال   

خون   CO2سطح  
   )میلی اکی واالن درلیتر (وریدي  

PH 
  یافته هاي بالینی  

  

28-20  
  

45/7 –35/7    
 بدون تغییر 

20-16   
  

35/7- 25/7   
وشیار و بیدار ه

 اما خسته 

15- 10   
  

25/7-15/7   
تنفس 

اسیدوتیک 
هوشیار اما 
 خواب آلود

   10کمتر از 
  

   15/7کمتر از 
تنفس اسیدوتیک یا 

دپرسیون تنفسی 
خواب آلودگی شدید 

 یا کوما 

 

    

  مراقبت از بیماران مبتال به کتواسیدوز 
   ) 1(: رد درارزیابی اولیه پزشک معالج باید گامهاي زیر را بردا

را ) بخصوص عفونت(شواهد بالینی وجود کتواسیدوز و عوامل زمینه ساز  بروز آن  •
  . بررسی نموده و وزن ، قد،  سطح بدن و شدن کم آبی بیمار را تعیین کند 

 . و سطح کتونها را در خون یا ادرار اندازه گیري نماید ) با گلوکومتر ( سطح قند خون  •
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قند ، اوره ، کراتنین ، سدیم ، پتاسیم ، کلسیم ، ( بیوشیمی نمونه خون براي آزمایشات  •
ارسال  CBCو آزمایش )   ABGدربیماران شدیداً بدحال (  VBGفسفر ، منیزیوم، 

 . نماید

آزمایش کامل ادرار انجام و درصورت لزوم کشت ادرار ، کشت خون و کشت حلق  •
 . درخواست شود 

 . ست ضرورت داشته باشد رادیوگرافی قفسه صدري و سینوسها ممکن ا •

 .یک نوار قلب براي ارزیابی سطح پتاسیم انجام شود  •

                       ) 1( :درمراقبت از بیماران مبتال به کتواسیدوز دیابتی اقدامات محافظتی زیر انجام شود    

دربیمارنیکه سطح هوشیاري خیلی پایین و خواب آلودگی شدید دارند سوند معده  •
  راههاي هواي باز باشند . شود تا بیمار از خطر آسپیراسیون محفوظ باشد گذاشته 

 . دربیماران تب دار بعد از گرفتن نمونه هاي الزم براي کشت آنتی بیوتیک شروع شود •

دربیمارانیکه  درشوك هستند و یا وضعیت مختلی درسیستم قلبی و عروقی دارند اکسیژن  •
 . درمانی انجام شود 

 . یهوش هستند و یا قادر به تخلیه مثانه نیستند سوند ادراري گذاشته شوددربیمارانیکه ب  •

با کاتتر هپارینه یک رگ قابل دسترسی محیطی براي نمونه گیریهاي مکرر خون درنظر  •
 . گرفته شود 

 . درصورت لزوم مانیتورینگ قلبی انجام شود  •

برگه به دقت ثبت  تمام عالیم بالینی ، آزمایشگاهی و جزئیات اقدامات درمانی دریک •
 .معاینات مکرر بالینی  و ارزیابی دقیق وضعیت بیمار ضرورت دارد ) . پیوست ( شود 

واحد خدمت دهنده به بیماران مبتال به کتواسیدوز دیابتی باید داراي پرستار آموزش دیده و   
جربه مجرب ، آزمایشگاه دقیق و کار راه انداز به موقع ، متخصص اطفال دوره دیده و با ت

  . درمراقبت از دیابت باشد 
صاحب نظران پیشنهاد می کنند که بیماران  با کتواسیدوز شدید ، سطح هوشیاري پایین ، وضعیت 

سال   5سن زیر ( قلبی و عروقی بی ثبات و کودکانیکه درمعرض خطر بروز ادم مغزي هستند 
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همچنین درمواردیکه کم .  دربخش مراقبتهاي ویژه بستري شوند) وموارد تازه تشخیص داده شده 
آبی بیمار بیش از ده درصد و یا بیمار درشوك باشد  و یا نظارت بر روند درمان بخش عمومی 

  . کافی نباشد بیمار دربخش مراقبتهاي ویژه بستري گردد 
  

  )10(: پزشکان جوان و دستیاران توجه داشته باشند 

  . ع شده پذیرش و بستري نمایید همیشه بیماري را که با تشخیص کتواسیدوز دیابتی ارجا •
همیشه با یک پزشک با تجربه تر و استاف آنکال تماس بگیرید هر چند به دستورات و  •

 . دانش خود اعتماد داشته باشید 

غیر (به یاد داشته باشید که بیمار مبتال به کتواسیدوز دیابتی ممکن است بعلت ادم مغز  •
 . فوت نماید ) قابل پیشگیري ( لمی و یا عوارضی نظیر هیپوکا) قابل پیش بینی 

 
  نظارت بر بیماران 

توصیه می شود بیماران هر ساعت از نظر عالیم بالینی ، داروهاي خوراکی و تزریقی ، مایعات 
  . دریافتی و آزمایشات مورد ارزیابی قرار گیرد 

  . فشار خون ، تعداد ضربان قلب و تعداد تنفسی هر ساعت کنترل و ثبت شود •
بدقت ) و یا بیشتر ( ایعات تجویز شده  و میزان مایعات دفع شده هر ساعت میزان م •

 . محاسبه شود 

در موارد شدید کتواسیدوز براي اجتناب از بروز هیپوکالمی و هیپر کالمی مونیتورینگ  •
 .بررسی شود  Tقلبی و و ضعیت موج 

وکز خون و بصورت منظم گل(اندازه گیري  قند خون با گلوکومتر هر ساعت چک شود  •
 ) وریدي نیز چک شود 

ساعت  4تا  2هر ) الکترولیتها و فونکسیون کلیه ، گازهاي خون ( آزمایشات بیوشیمی  •
 ) درهر حال گاه الزم است هر ساعت کنترل شود ( انجام شود  
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سردرد ،  :هر ساعت و یا بیشتر عالیم و نشانه هاي ادم مغزي مورد بررسی قرار گیرد  •
بیقراري  ، تحریک ( لب ، عود استفراغ ، تغییر وضعیت عصبی کاهش تعداد ضربان ق

فلج اعصاب مغزي ، ( و عالیم عصبی خاص ) پذیري ، خواب آلودگی ، بی اختیاري 
 . ، افزایش فشار خون ، کاهش اشباع اکسیژن) تغییر پاسخ مردمک 

م ،کلراید ، فسفات و تمام بیماران مبتال به کتواسیدوز دیابتی دچار کم آبی هستند و سدیم ، پتاسی
یکی از مواد اصلی اسموتیک گلوکز است و با توجه هیپرگلسیمی آب . منیزیوم از دست داده اند 

هدف . از فضاي داخل سلولی به فضاي خارج سلولی رفته و کم آبی درسطح سلولها ایجاد می شود
یک  وجود دارد خطر شوك هیپوولم.  درمان جایگزینی مایعات از دست رفته وجبران سدیم است 

خوشبختانه سیستم قلب و عروق کودکان . و درصورت بروز باید بصورت جدي درمان شود
  . براحتی حتی مقادیر شدید کم آبی را تحمل  می کند 

  ارزیابی شدت کم آبی 
با توجه به اینکه کم . یکی از نکات بحث انگیز درکتواسیدوز دیابتی ارزیابی شدت کم آبی است 

درجریان کتواسیدوز داخل سلولی است ، ارزیابی شدت کم آبی با عالیم متعارف  آبی ایجاد شده
  .  مشکل است 

با همکاري متخصصین اطفال بریتانیا براي ارزیابی برآورد نیاز بیماران به  1994یک مطالعه درسال 
      برابردر بین متخصصین   3ساعت اول درمان کتواسیدوز دیابتی بیانگر اختالف تا  12سرم در 

بدنبال اعالن نتایج این تحقیق یک راهنما توسط انجمن متخصصین غدد  درون ریز اطفال  ) . 11(بود 
بریتانیا تدوین گردید که درنهایت توصیه شد میزان نیاز بیماران به مایعات برمبناي میزان نگهدارنده 

وز دیابتی بعنوان یک درعین حال پیشنهاد می شود کم آبی کتواسید. و میزان کمبود محاسبه شود 
علت اصلی دفع آب و .کم آبی هیپرتونیک همراه با اختالل الکترولیتی کلیوي تلقی شود 

الکترولیت درجریان کتواسیدوز دیابتی  هیپرگلیسمی و دیورزاسموتیک ثانوي به گلوکزاوري 
آنها از طریق ولی آستانه دفع کلیوي کتواسیدها پایین بوده و مقدار زیادي  کاتیون همراه  . است 

  . ادرار  دفع می شود
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واضح است که از دست دادن مایعات سبب تحریک ترشح هورمونهاي مخالف شامل کته 
کوالمین ها ، هورمون رشد ، کورتیزول ، رنین ، آلدسترون و آرژنین وازو پرسین شده که در 

  ) 14(. مجموع این هورمونها سبب حفظ حجم داخل عروقی می شوند  

ی ارزیابی شدت کم آبی برمبناي عالیم و نشانه هایی هستند که کم آبی خارج سلولی روشهاي سنت
ارزیابی کم آبی درکتواسیدوز باید شامل برآورد کم آبی داخل سلولی ، . را بر آورد می کنند 

اسیدوز متابولیک . خارج سلولی و تاثیر اسیدوز متابولیک بر روي  سیستم قلبی و عروقی باشد
همه این . را کم ، عملکرد قلب را ضعیف و هیپرونتیالسیون جبرانی ایجاد می کند  مقاومت محیطی

کمبود انسولین طوالنی مدت باعث لیپولیز ، . مسایل بر روي عالیم کم آبی تاثیر گذار هستند
  . پروتئولیز می شوند که وزن بیمار را تحت تاثیر قرار می دهد 

دیابتی ضربان قلب ، فشار خون ، سرعت پرشدگی مویرگها بنابراین دربیماران مبتال به کتواسیدوز 
. ،تورگوربافتها ،رطوبت مخاطها و شدت کاهش وزن نمی توانند بیانگر شدت کم آبی بیمار باشند 

درصد درنظر گرفته می شد که به نظر  10درگذشته براي بیماران با کتواسیدوز دیابتی کم آبی  ) 13(
بیمار انجام شده است دو  37دریک مطالعه که بر روي  . ی باشد می رسد مقداري بیشتر از حد واقع

  )  13(. درصد بود 7/8پزشک کم آبی بیماران را محاسبه  نموده بودند شدت کم آبی 
 10سال  2براي کودکان زیر ( درصد  6بصورت کالسیک یک بیمار مبتال به کتواسیدوز دیابتی 

درصد  9ی کم آبی شدید می توان کم آبی بیماران را با حضور عالیم  بالین. کم آبی دارد ) درصد 
درصورتیکه بیمار سابقه مصرف مقادیر بیش . محاسبه نمود ) درصد  15سال  2براي کودکان زیر( 

میلی گرم در دسی لیتر  800از حد و غیر متعارف کربوهیدرات را نداشته باشد و قند خون بیش از 
زیرا معموالً قند از طریق ادرار دفع می شود مگر . د درصد خواهد بو 15تا  9باشد شدت کم آبی 

همچنین اگر درجریان درمان قند خون درحد . سقوط کرده باشد  GFRاینکه بعلت کم آبی شدید 
   ) 14(. قابل انتظار سقوط نکند می تواند بیانگر کافی نبودن مایع درمانی بیمار باشد 

آبی مشکل است ومعموالً براي بیماران زیاد  مجدداً تاکید می شود از آنجا که تعیین شدت کم
ساعت از  24محاسبه می شود باید در تجویز مایعات دقت الزم مبذول و کل مایعات دریافتی در 

منابع قدیمی توصیه می کردند . ) 1( برابر مقدار نگهدارنده برمبناي سن و وزن تجاوز نکند   2تا  5/1
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که بیمار بعلت هیپرگلیسمی از طریق ادرار از دست می  درساعات اولیه درمان مقدار مایعی اضافه
دهد نیز به سرم بیماراضافه شود ولی درمقاالت جدید تاکید می شود که برون ده ادراري به مایعات 

  .) 1(محاسبه شده براي بیمار اضافه نشود 

  
  مدت زمان الزم براي اصالح کم آبی 

مانی مبتالیان به کتواسیدوز دیابتی نیز اختالف درمورد زمان الزم براي اصالح کم آبی و مایع در
 24درحالیکه بعضی از صاحب نظران اعتقاد دارند کم آبی بیماران درعرض . نظر وجود دارد 

ساعت اصالح  48، ولی بعضی دیگر پیشنهاد  کرده اند کم آبی درعرض )  10(ساعت اصالح شود 
ساعت را تایید می کنند و  48تا  36ض اکثر کتب مرجع کودکان اصالح کم آبی درعر. )12(شود 

  24ساعت اول و نصف دیگر در  عرض  12توصیه شده است نصف میزان کمبود مایعات درعرض 
   ) 1، 6،  8،  14،  15(. ساعت بعد جبران شود   36تا 

درکل پذیرفته شده است که کم آبی هاي هیپرتونیک باید در مدت زمان طوالنی تري اصالح 
سلولهاي مغزي حجم خود را . ح سریع کم آبی سبب بروز ادم مغز خواهد شد شوند زیرا اصال

درجریان حالتهاي هیپراسموالریته با تولید موادفعال داخل سلولی که ایدیوژنیک اسمول نامیده می 
تجویز . وقتی این مولکولها تشکیل می شوند خیلی بتدریج از بین می روند . شوند حفظ می کنند 

ع آزاد درمدت زمان کوتاه سبب کاهش اسموالریته خون و شیفت آب بداخل مقدار زیاد مای
   )12( .سلولهاي مغزي شده و زمینه براي بروز ادم مغز فراهم  می شود 

حمله کتواسیدوز دیابتی درعرض  149آقاي هاریس و همکارا نش دریک مطالعه کم آبی را در 
  ) 16(. م شبه مرگ  را نداشته اند ساعت اصالح نموده و هیچگونه مرگ و یا حالت وخی 48

  . سرعت انفوزیون مایعات مورد نیاز بیماران باید یکنواخت و دقیق باشد 
  

  چه نوعی مایعی براي درمان کم آبی استفاده کنیم ؟ 
توصیه می شود از . استفاده از سرم هاي هیپوتون با افزایش خطر بروز ادم مغز همراه بوده است 

) . نرمال سالین و یا رینگر الکتات . (یا باتونیسته نزدیک نرمال استفاده شود سرم هاي ایزوتونیک و 
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میلی لیتر به ازاء هر  10-20اگر افزایش حجم داخل عروقی مورد نیاز است نرمال سالین به میزان 
  . ساعت انفوزیون  ودرصورت لزوم تکرار شود   2تا  1کیلوگرم وزن بدن درعرض 

براي حصول . هبود پرفیوزیون بافتها محیطی است نه جبران کامل کم آبی هدف اولیه مایع درمانی ب
اطمینان از رسیدن به این هدف از وضعیت هوشیاري بیمار ، برگشت خون مویرگی و برقراري 

  . جریان ادرار استفاده می شود 
عالوه نصف مقدار از دست رفته ب( درخالل انفوزیون اولیه نرمال سالین مایعات موردنیاز بیمار 

ساعت اول درمان محاسبه و میزان مورد نیاز هر ساعت  12درعرض ) نصف مقدار نگهدارنده 
نوع مایع تجویز شده درساعتهاي اولیه این دوره از درمان می تواند نرمال سالین . مشخص می شود 

ریته باشد ، زیرا کتواسیدوز دیابتی یک حالت هیپراسموالر بوده و استفاده از سرمهاي با اسموال
تجویز نرمال . پایین باعث افت سریع اسموالریته شده و زمینه براي بروز ادم مغز فراهم می شود 

بخصوص  درکودکانیکه . سالین تا هنگامیکه نیاز به سرم قندي پیدا می کند می تواند ادامه یابد 
 )17، 18،  19،  20(درمعرض ادم هستند تجویز نرمال سالین براي مدت طوالنی تر می تواند مفید باشد 

اکثر مراجع و کتب غدد درون ریز و متابولیسم کودکان به استفاده از سرمهاي با اسموالریته باال     
درساعتهاي اول درمان تاکید ) نرمال سالین ، رینگر الکتات  ، سرم نیم نرمال به همراه پتاسیم ( 

د که بعد از ساعت اول درمان از سرم بعضی از منابع طب کودکان توصیه می کنن.  )1،  8،  14(دارند
  .   ) 9( نیم نرمال استفاده شود  

بعد از ساعت اول تاهنگامیکه به سرم بیمار ( اختالف نظر در تجویز نرمال سالین یا سرم نیم نرمال  
معموالً دراین مقطع زمانی الزم . به واقعیتهاي غیر قابل انکاري بستگی دارد )  قند اضافه می شود 

میلی اکی واالن  40و افزودن ) مراجعه به صفحات بعد ( ه سرم بیمار پتاسیم اضافه شود است ب
خواهد رساند که درمقایسه با   388به  308پتاسیم به سرم نرمال سالین اسموالریته آن  را از 

از طرف دیگر تجویز سرم نیم نرمال براي مبتالیان به کتواسیدوز . اسموالریته طبیعی خیلی باالست 
  . دارند مناسب نخواهد بود ) یا باالتر  310(که کم آبی شدید و اسموالریته  باال 

با درنظر گرفتن مسائل فوق به نظر می رسد استفاده از نرمال سالین درمواردیکه کم آبی شدید 
میلی اکی واالن درلیتر باشد  130عالوه بر آن درصورتیکه سدیم زیر . است مناسبتر خواهد بود 
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میلی اکی واالن درلیتر باشد    150نرمال سالین  استفاده شود و در صورتیکه سدیم باالي باید از 
  . ) 3(می توان  از نیم نرمال به همراه پتاسیم استفاده کرد

باید به سرم بیمار قند ) میلی مول درلیتر  17(میلی گرم  دردسی لیتر  300بعد از رسیدن قند خون  به 
درصد  5نرمال سالین و  2/0سرم با سدیم ) . ساعت از شروع درمان  6تا  4درفاصله . (اضافه شود 
  .)  6(مناسب خواهد بود)تقریباً معادل          (دکستروز

ولی بر حسب میزان سدیم خون می توان از ترکیب دکستروز  با نیم نرمال ویا حتی نرمال سالین 
  .)  3(استفاده کرد

درصد براي جلوگیري از  5/12درصد و یا  10لظت هاي ممکن است استفاده از سرم قندي با غ
ضرورت داشته    ) بعلت ضرورت تداوم انفوزیون انسولین براي اصالح اسیدوز ( هیپوگلیسمی 

ساعت بعد از  31در         -ساعت اول و سر م        5درمجموع استفاده از نرمال سالین در.  ) 1(باشد
و سدیم ) میلی اکی واالن براي هرکیلوگرم وزن بدن  13 - 5 ( درمان میزان سدیم از دست رفته  

را تامین خواهد کرد واز کاهش ) میلی اکی واالن به ازاء هر متر مربع سطح بدن  45(نگهدارنده 
  . سریع اسموالریته و هیپوگلیسمی جلوگیري خواهد کرد 

پرکلرمی و اسیدوز ناشی یک شبهه درمورد استفاده از نرمال سالین براي مدت طوالنی تر ایجاد هی
  . از آن است که اهمیت آن مورد توافق همگان نیست 

انفوزیون مایعات وریدي تاهنگامیکه  اسیدوز اصالح شود و بیمار غذا و مایعات را تحمل می کند 
 3/7بیش از  PHمیلی اکی واالن درلیتر ،  135-145نداشتن استفراغ ، سدیم   ) 1(. ادامه می یابد 

موارد خفیف کتواسیدوز . زمان مناسبی براي شروع خوراك خواهد بود  15یش از کلی ب CO2و
تا  36ساعت و موارد شدید معموالً به  20تا  10ممکن است فقط به چند ساعت ، موارد متوسط به 

  ) 9(. ساعت مایع درمانی نیاز دارند  48

اول درمان ، تجویز سرم انجمن متخصصین غدد مترشحه بریتانیا تجویز نرمال سالین درساعتهاي 
میلی مول درلیتر رسیده باشد توصیه    12درصد و نیم نرمال را در هنگامیکه قند خون به   5قندي 

میلی اکی واالن درلیتر باشد استفاده از سرم نیم  155همچنین درمواردیکه سدیم بیش از .  می کند 
  ) 10(. نرمال توصیه شده است 

۴   ١         
۵   ۵  

۴      ١       
۵      ۵  
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  پتاسیم 
د شده بدنبال گلوکز اوري سبب دفع مقادیر زیادي از الکترولیتها بخصوص دیورز اسموتیک ایجا

کنترل دقیق تجویز و سطح سرمی پتاسیم درجریان کتواسیدوز . سدیم ، پتاسیم و فسفر می شود 
دیابتی کامالً ضروري است ، زیرا هم هیپوکالمی و هم هیپرکالمی ممکن است درجریان 

  . ر دو حالت می توانند سبب مرگ و میر شوند کتواسیدوز دیابتی بروز نماید و ه
  

  ) 2(جایگزینی آب و نمک درکتواسیدوز دیابتی   8–جدول                 

  
میزان مایعاتی که بیمار قبل از پذیرش . کمبود مایعات و نمک باید اصالح شود  • 

  .دریافت کرده است درنظر گرفته شود
شروع   ) نرمال سالین یا رینگر الکتات (یزوتونیکمایع درمانی اولیه با یک سرم ا •

. می شود  که میزان وسرعت انفوزیون را وضعیت گردش خون بیمار تعیین می کند 
میلی لیتر به ازاء هر کیلو  10-20اگر از نظر بالینی اندیکاسیون داشته باشد به میزان 

 . ساعت انفوزیون می شود  2تا  1وزن بدن درعرض 

 ) نه کلوئید (ریستالوئید استفاده شود از محلولهاي ک •

مایع درمانی بعدي با نرمال سالین ، رینگر الکتات یا سرم نیم نرمال که به آن پتاسیم  •
 . اضافه شده است ادامه یابد 

ساعت کم آبی بیمار جبران  48سرعت مایع درمانی طوري تنظیم شود  که درعرض  •
 . شود

محاسبه اسموالریته نیز براي تجویز آب و عالوه بر ارزیابی بالینی کم آبی ، از  •
 . الکترولیت استفاده شود 

ساعت  24سعی شود در . معموالً میزان مایعات بیشتر از نیاز بیمار بر آورده می شود  •
برابر میزان نگهدارنده که برحسب سطح بدن ، وزن و سن محاسبه  2تا  5/1بیش از 

ق ادار دفع    می شود نیز نباید می شود تجویز نگردد و میزان مایعی که از طری
 . جایگزین شود 
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هر چند درهنگام بستري بیماران مبتال به کتواسیدوز دیابتی می توانند هیپر کالمی ، هیپوکالمی و یا 
به هنگام اسیدوز بعلت رفتن . پتاسیم نرمال داشته باشند ولی پتاسیم کلی بدن همیشه کاهش دارد 

ها ، پتاسیم داخل سلولی به جریان خون اضافه شود و از طرف دیگر یون هیدروژن به داخل سلول
  . بعلت کم آبی و افزایش آلدوسترون دفع پتاسیم از طریق ادرار افزایش می یابد 

. اما اگر کارکرد کلیه بعلت کم آبی شدید مختل شود ممکن است پتاسیم شدیداً افزایش یابد 
بهبود عملکرد کلیوي بدنبال مایع درمانی . د دارد بدنبال درمان نیز خطر هیپوکالمی شدید وجو

سبب تسهیل دفع پتاسیم از طریق ادرار شده و از طرف دیگر با اصالح اسیدوز پتاسیم به فضاي 
  . داخل سلولی رفته و درمان با انسولین نیز مزید بر علت شده و خطر بروز هیپوکالمی وجود دارد 

ال سالین می گیرد باید پتاسیم خون اندازه گیري شده و از معموالً درساعت اول درمان که بیمارنرم
میلی  40تا  30به ازاء هرلیتر مایع ) یا حتی زودتر درصورت هیپوکالمی شدید (ساعت دوم درمان 

  . اکی واالن پتاسیم تجویز می شود
. است تجویز پتاسیم درحالتی که بیمار هیپرکالمی دارد  و یا جریان ادرار قطع شده است ، ممنوع 

هر چند . ولی  به محض نرمال شدن پتاسیم و برقراري جریان ادرار تجویز پتاسیم شروع می شود 
می توان از الکتروکاردیوگرام براي ارزیابی پتاسیم خون استفاده کرد ولی بهتر است تا طبیعی شدن 

ل زمان مایع تجویز پتاسیم درک. ساعت اندازه گیري شود 2تا  1وضعیت بیمار پتاسیم پالسما  هر 
  . می توان از امالح کلرید ، استات و فسفات پتاسیم استفاده کرد . درمانی باید ادامه یابد 

  
  فسفر 

همانند پتاسیم فسفر نیز درجریان کتواسیدوز دیابتی کاهش می یابد از نظر تئوري کاهش فسفر   
دي   3و  2نزیم می تواند سبب ضعف عضالت تنفسی و اسکلتی شود و از طرف دیگر با کاهش آ
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فسفوگلیسرول منحنی جدا شدن اکسیژن  از هموگلوبین به سمت چپ متمایل شده و اکسیژن 
  .رسانی به بافتها مختل شود 

ولی در عمل عوارض ناشی از کمبود فسفر فوق العاده نادر اتفاق می افتد و درمطالعات کنترل شده 
  . )14(یده نداشته استنیز تجویز فسفر به مبتالیان به کتواسیدوز دیابتی فا

. میلی گرم در دسی لیتر کاهش یابد توصیه شده است  1تجویز فسفر در مواردیکه فسفر به کمتر از 
معموالً دراین موارد توصیه می شود نصف پتاسیم موردنیاز بصورت پتاسیم فسفات تجویز شود تا 

تجویز کلر اضافی می تواند زیرا . عالوه بر تامین فسفر بیماراز تجویز زیاد کلر جلوگیري شود 
در تجربه ما در درمان یکصد بیمار مبتال به کتواسیدوز دیابتی  . منجر به اسیدوز هیپر کلرمیک شود 

  . نیازي به مصرف فسفر نبوده است 
          .زیرا خطر هیپوکلسمی وتتانی وجود دارد . درصورت تجویز  فسفر حتماً سطح کلسیم کنترل شود 

  ز انسولین و گلوک
. تجویز انسولین براي پایین آوردن قند خون ومتوقف کردن روند لیپولیز و کتوژنز اساسی است 

  . تجویز مایعات سبب کاهش قند خون خواهد شد اما به تنهایی قادربه اصالح کتواسیدوز نیست 
در حال حاضر تجویز انسولین بصورت داخل وریدي و دوز پایین جزیی از درمان 

درگذشته درابتدا  یک دوز اولیه بولوز توصیه می . دوز دیابتی محسوب می شود استانداردکتواسی
  . ) 1(شد ولی درحال حاضر این دوز توصیه نمی شود 

دقیقه  60واحد براي هر کیلوگرم وزن بدن هر ساعت درعرض  1/0انفوزیون مداوم انسولین با دوز 
مقابله با مقاومت انسولین ایجاد شده که توان . غلظت مناسبی از انسولین درخون ایجاد می کند 

با این دوز تولید گلوکز متوقف ، برداشت گلوکز توسط بافتهاي محیطی . درروند بیماري را دارد 
  . افزایش و روند لیپولیز و پروتئولیز متوقف خواهد شد 

و  3/7باالي  PH(توصیه می شود که انسولین درمانی با دوز فوق تا بر طرف شدن کتواسیدوز 
باید توجه داشت که زمان الزم براي . ادامه یابد ) و بسته شدن شکاف آنیونی  15بیکربنات باالي 

و انسولین درمانی . اصالح کتواسیوز خیلی طوالنی تر از زمان الزم براي اصالح هیپرگلیسمی است 
براي . دتا اصالح کتواسیدوز باید ادامه یابد حتی اگر قند خون نرمال یا نزدیک  به نرمال باش
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میلی گرم دردسی لیتر  300اجتناب از هیپوگلیسمی و افت سریع قند خون و قتیکه قند خون به 
  . ) 8( رسید باید دکستروز براي بیمار شروع شود

درصد می تواند متغییر باشد و هدف نگهداشتن قند  5/12تا  5اضافه کردن قند به سرم بیمار از 
درصورتیکه قند خون افت ننماید     . ر دسی لیتر است میلی گرم د 200تا  150خون درمحدوده 

اگر بیکربنات سرم به . می توان سرعت انفوزیون مایعات را تا دو برابر درساعت افزایش داد 
واحد به  02/0نرمال رسیده باشد و قند خون افت نماید می توان میزان تجویز انسولین را به  نزدیک

  . قلیل داد ازاء هر کیلوگرم وزن بدن درساعت ت
واحد براي هر  1/0میلی لیتر سرم نرمال سالین حل و با دوز 50واحد انسولین رگوالر در 50معموالً 

معموال ً براي درمان این دوز کفایت  می کند ولی در . کیلوگرم وزن بدن درساعت ادامه می یابد 
  . الزم حاصل شود موارد مقاومت شدید به انسولین می توان دوز را افزایش تا پاسخ درمانی 
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  ) 2(پتاسیم  و فسفات ، اصالح اسیدوز   9–جدول 

  
  پتاسیم  

  . جایگزینی ضرورت دارد •
 . تجویز بعد از اندازه گیري سطح سرمی انجام می شود  •

در موارد دیگر . اگر بیمار هیپوکالمیک باشد بالفاصله تجویز شروع می شود  •
اگر بیمار هیپرکالمیک باشد تا . رمانی پتاسیم شروع می شود همزمان با انسولین د

 . اطمینان از برقراري جریان ادرار تجویز پتاسیم به تاخیر انداخته می شود 

میلی اکی واالن در لیتر است و مادامیکه بیمار سرم  40میزان پتاسیم تجویز شده  •
 . دریافت می کند  تجویز پتاسیم نیز ادامه می یابد 

  فسفات 
هیپوفسفاتمی شدید باید . شواهدي مبنی بر تاثیر بالینی تجویز فسفات وجود ندارد  •

  اصالح شود 
 . برا ي درمان از پتاسیم فسفات استفاده می شود  •

 . تجویز فسفات ممکن است سبب هیپوکلسمی شود  •

  اسید و باز 
ینکه بیمار درمواردیکه بیماران نیاز به احیاء دارند ، بیکربنات تجویز نمی شود مگر ا •

  . اسیدوز شدید داشته باشد و یا اثر آدرنالین و اپی نفرین بعلت اسیدوز اعمال نشود 
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 . تجویز مایعات و انسولین بدون نیاز به بیکربنات کتواسیدوز را اصالح خواهد کرد  •

 . اطالعات نشان می دهد که تجویز بیکربنات سودمندي بالینی ندارد  •

موثر . استفاده شده اند ) کربنات ، استات  ، الکتات بی( سرم هاي حاوي مواد بافر  •
 .    بودن و مطمئن بودن این مواد به اثبات نرسیده است 

  
  

شریانی یا  PH(خیلی مهم است که پاسخ بیمار به انسولین درمانی از نظر قند و هم از نظر اسیدوز 
  . ی و بررسی شود بدقت ارزیاب) انتهاي بازدمی   CO2وریدي ، شکاف آنیونی و میزان 

میلی اکی واالن  5/2انسولین بعد از تجویز نرمال سالین ساعت اول و اطمینان از پتاسیم باالي 
  .  ) 14(درلیتر شروع می شود 

از آنجا که هیچ مطالعه اي بهبود سریعتر کتواسیدوز  را بعلت تجویز دوز بولوز اولیه تایید نکرده 
زیاد ممکن است زمینه ساز بروز ادم مغز باشد  استفاده از است و از طرف  دیگر تجویز انسولین 

  )    1( .دوز بولوز امروزه کنار گذاشته شده است 

که تشخیص و شروع درمان با تاخیر بوده است  دراین موارد تجویز دوز   استثناء درمواردیست
  )    14(. بولوز می تواند مفید باشد 

. ) 14(به ازاء هرکیلوگرم وزن بدن را ترجیح می دهند واحد  05/0بعضی ازمولفین دوز انسولین 
بخصوص موارد تازه تشخیص داده شده و آنهاییکه (درتجربه ما نیز این دوز براي بیماران 

  . مناسب تر بوده است و از افت سریع قند خون جلوگیري می کند ) کتواسیدوز شدیدي ندارند 
کتواسیدهاست و موثر بودن انسولین درمانی با درهر حال هدف تجویز انسولین توقف روند تولید 

واحد درساعت   0/ 03درحد  PHافزایش . خون و بهبود اسیدوز مشخص می شود  PHکنترل 
  0) 14(مناسب است

. میلی گرم دردسی لیتر هر ساعت مناسب است  100تا  70همچنین  کاهش قند خون درحد 
گرم دردسی لیتر برسد و بیمار تحت درمان  میلی 100درمواردیکه سرعت افت قند خون به بیش از 

واحد براي هر  05/0واحد براي هر کیلوگرم وزن بدن درساعت باشد بهتر است دوز به  1/0با دوز 
  0)  10(کیلوگرم وزن بدن درساعت تقلیل یابد 
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درشرایطی که استفاده از انسولین وریدي مقدور نباشد می تواند از تزریق عضالنی و یا زیر جلدي 
استفاده نمود ، دراین شرایط استفاده از ) هر چند بعلت کم آبی سرعت جذب پایین است  (

  . ارجح است )  Lispro , Aspart(انسولین هاي فوق العاده سریع االثر 
مورد کتواسیدوز را بصورت راندوم با  60و همکارانش دربرزیل )  Della Manna(دالمانا 

  Lisproدرمان کرده اند ، و نتیجه گرفته اند که استفاده از  Lisproانفوزیون انسولین و یا انسولین 
بصورت زیر جلدي به اندازه انفوزیون وریدي موثر و بدون عارضه بوده است  واز طرف دیگر از 

   ) 21(. نظر اقتصادي نیز به صرفه است 
سطح سرمی دقیقه است ، از اینرو اگر انفوزیون انسولین قطع شود  5نیمه عمر سرمی انسولین 

وقتیکه . انفوزیون انسولین باید  بدقت مشاهده و ارزیابی شود . بزودي کاهش خواهد یافت 
و یا انواع دیگر ) دقیقه بعد  60تا  30(کتواسیدوز برطرف شد با درنظر گرفتن شروع اثر رگوالر 

صورت زیر جلدي ب) دقیقه   15با شروع اثر   Aspartیا  Lispro(انسولین ها فوق العاده سریع االثر 
  . تزریق و بعد انفوزیون انسولین قطع می شود 

  بهبود کتواسیدوز و شرع انسولین متوسط االثر 
می توان . درموردشروع انسولین متوسط االثر و درمان دراز مدت روشهاي مختلفی وجود دارد 

درصد به دوز  10درموارد دیابت از قبل تشخیص داده شده دوز قبلی انسولین را شروع و یا حداکثر 
  . قبلی افزود

درموارد تازه تشخیص داده شده دیابت با درنظر گرفتن میزان نیاز روزانه به انسولین توصیه می شود 
واحد به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن بعنوان دوز کلی مورد نیاز روزانه درنظر  75/0درکودکان 

صبح را بصورت        انسولین سریع االثرو                                                  .   گرفته شود     آن صبح و         شب تجویز شود
ودر کودکان  کم سن    از نوع سریع االثر و                                                  )  NPH(انسولین متوسط االثر      
یب از     دوز کلی روزانه که شب استفاده   می شود به وبه همین ترت. ازمتوسط االثر شروع کرد .  

  . )1(نسبت       سریع االثر و       متوسط االثر استفاده کرد 

٢   
٣  

١     
٣  

٢   
٣  

١   
٣  
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درجریان . دوز کلی روزانه براي جوانان یک واحد به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن محاسبه می شود 
میلی گرم دردسی لیتر باشد  200درمان و بستري بیمار دربیمارستان درصورتیکه قند خون بیش از 

  . می توان درفواصل چهار ساعت از انواع سریع االثر براي  کنترل قند خون استفاده کرد 
  

  اسیدوز و بیکربنات 
انسولین از . حتی درموارد شدید اسیدوز نیز با استفاده از مایع درمانی و انسولین اصالح می شوند

متابولیسم کتوآنیونها سبب تولید .تونها را تسهیل می کند تولید کتواسیدها جلوگیري و استفاده از ک
  .بیکربنات و اصالح اسیدوز می شود

  
  
  

  انسولین درمانی براي کتواسیدوز دیابتی 10–جدول 
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واحد براي هر کیلوگرم وزن  1/0دوز مورد استفاده . کمبود انسولین باید اصالح شود  • 
  . د بدن درساعت است و بصورت وریدي استفاده می شو

به باالي      PH( دوز انسولین به همان مقدار ادامه می یابد تا کتواسیدوز بر طرف شود  •
) میلی مول درلیتر برسد و شکاف آنیونی اصالح شود   15و بیکربنات به باالي  3/7
 300تا 250براي جلوگیري از افت سریع گلوکز و بروز هیپوگلیسی وقتیکه قند خون به .

 . تر رسید به سرم بیمار قند اضافه می شود میلی گرم دردسی لی

 .بعضی از بیماران ممکن است  به مقادیر کمتري از انسولین نیاز داشته باشند  •

، دوباره ) و آنیون گاپ  PH(اگر پارامترهاي بیوشیمیایی کتواسیدوز رو به اصالح نبود  •
سایرعلل عدم پاسخ به بیمار را ارزیابی کنید ، انسولین درمانی بیمار را بررسی کنید ، و 

 ...........)  مانند عفونت ، نحوه تهیه انسولین ، ( انسولین را درنظر داشته باشید 

ولی ممکن است بخصوص درشرایطی که . ضرورتی ندارد ) bolus( تجویز دوز اولیه  •
 . تشخیص با تاخیر همراه بوده است از یک دوز اولیه استفاده شود 

توان انسولین را بصورت وریدي استفاده کرد از تزریق  درموارد غیر معمول که نمی •
 . داخل عضالنی استفاده می شود

 

  
تجویز مایعات به بیمار با بهبود جریان خون بافتهاي محیطی باعث بهبود اسیدوز الکتیک و تسهیل 

   )1(. درصد اسیدوز می شود  30تا  25دفع اسیدهاي ارگانیک از کلیه و اصالح 
شکاف ) بتاهیدروکسی بوتیرات و استواستات ( بتی افزایش غلظت کتوآنیونها  درکتواسیدوز دیا

روش معمول . استون از دکربکسیالسیون استواستات ایجاد می شود. انیونی افزایش می یابد 
ودرجریان . سنجش کتونها با سدیم نیتروپرساید فقط با استون و استوانات واکنش نشان می دهد 

DKA برابرمعمول می رسد که با واکنش فوق  10ی بوتیرات به چهار تا میزان بتا هیدروکس
درجریان درمان کتواسیدوز بتا هیدروکسی بوتیرات راکسیده شده و به . مشخص نمی شود 

  .    استواستات تبدیل می شود 
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مطالعات کنترل شده در . اندیکاسیون مصرف بیکربنات درکتواسیدوز دیابتی روشن نیست 
حتی تغییر غلظت . نتوانسته اند سودمندي بالینی تجویز بیکربنات را ثابت نمایند  کودکان و بالغین

  .سرمی بیکربنات نیز با تجویز آن تغییري نکرده است 
  :دالیل فیزیولوژیک براي استفاده نکردن از بیکربنات وجود دارد  

ی و مغزي زیرا خود از غشاء خون. بیکربنات بصورت پارادوکس سبب اسیدوز مغز می شود * 
از غشاء عبور و اسیدوز مغزي  سریعاCO2ً  و آب تبدیل شده و  CO2 نمی کند اما به عبور 

  . ایجادمی کند 
  .تجویز بیکربنات و اصالح سریع اسیدوز باعث هیپوکالمی می شود*   
تجویز بیکربنات منحنی جداشدگی اکسیژن از هموگلوبین را به سمت چپ منحرف و اکسیژن * 

  .افتها را مختل می کندرسانی به ب
  . تجویز بیکربنات تولید کتونها را در کبد زیاد می کند * 
  . ) 22(تجویز بیکربنات به کودکان با افزایش خطر بروز ادم مغز همراه بوده است * 

ولی به هر حال بعضی ازبیماران ممکن است از تجویز بیکربنات سود ببرند ، بیمارانیکه  اسیدوز 
دارند قدرت انقباضی قلب کاهش یافته ومقاومت عروق محیطی کاهش )  9/6 کمتراز PH(شدید 
از اینرو تجویز . که به این علت پرفوزیون بافتها ممکن است مختل باشد ) وازودیالتاسیون ( یافته 

،هیپوتانسیون ، شوك ، آریتمی وهیپر کالمی شدید ضرورت              9/6کمتراز  PHبیکربنات در
  .)  14(توصیه می کنند 7کمتراز  PHبعضی از صاحب نظران استفاده از بیکربنات را در . ) 2،  8(دارد

  2تا  1میلی اکی واالن به ازاء هرکیلوگرم وزن بدن درعرض  1-2دراین موارد بیکربنات به میزان 
بیکربنات بصورت مستقیم داخل وریدي . ساعت انفوزیون شده و مجدداً بیمارارزیابی می شود 

  . تجویز شود زیرا ممکن است سبب بروز آریتمی قلبی شود نباید
  

  نظارت بالینی و بیو شیمیایی 
درابتدا قند خون هر ساعت ،سپس قند خون ، گازهاي خون ، سدیم ،پتاسیم ، شکاف آنیونی 

  . ساعت اندازه گیري  می شود 4ساعت اول و سپس هر  8ساعت در 4تا  2کلسیم و فسفر هر 
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و تنفسی بیمار بدقت سنجیده و از کاپنوگرافی غیر تهاجمی براي ارزیابی وضعیت قلبی عروقی 
  . شدت اسیدوز متابولیک بیماراستفاده می شود

ساعت برگشت می کند ولی ممکن است حتی تا چند روز بعد کتون قابل  24تا  12کتوز بعد از 
استون با تست . کشف باشد که علت آن دکربوکسیالسیون استواستات و تبدیل آن به کتون است 

  . نیتروپروساید واکنش ضعیفی نشان می دهد 
ساعت  15تا 8بعلت حاللیت استون در چربی و کاهش دفع آن از کلیه و ریه و نیمه عمر استون که 

ساعت بعد بیمار کتونوري داشته و یا نفس بیمار بوي  48تا  24است  به این علت ممکن است 
 گفته شد درجریان کتواسیدوز بتاهیدروکسی بوتیرات زیاد همانطور که قبالً. استون داشته باشد 

چون تست نیتروپروساید با استواستات . تولیدمی شود که با درمان به استواستات تبدیل می شود 
درحالیکه میزان ( واکنش نشان می دهد ممکن است بعد از درمان واکنش شدیدتري  نشان دهد 

اندازه . ) 3(نباید به غلط به بدتر شدن حال بیمار تعبیر شودکه این ) کلی کتونها کاهش داشته است 
  )     23( .گیري مستقیم بتاهیدروکسی بوتیرات خون از اشتباهات فوق جلوگیري خواهد کرد 

  
  بررسی علت زمینه ساز کتواسیدوز 

شناسایی مراقبت از بیمار مبتال به کتواسیدوز دیابتی وقتی کامل می شود که عامل اولیه و زمینه ساز 
لکوسیتوز درجریان کتواسیدوز دیابتی شایع است و بیشتر از آنکه بیانگرعفونت باشد . ودرمان شود 

  .  بیانگر شدت کتواسیدوز است
اگر بیماران آموزش الزم را براي مراقبت از خود درجریان عفونت دیده باشند، عفونت علت 

به صورت سهوي ویا عمدي یکی از علل قطع انسولین . شایعی براي بروز کتواسیدوز نخواهد بود
مسایل عاطفی و روانی ، افسردگی  می توانند زمینه سازقطع . شایع بروز کتواسیدوز خواهد بود 

دراین . انسولین و یا بی توجهی به کنترل قند خون شده وزمینه را براي بروزکتواسیدوز فراهم کنند 
  . )8(ند خواهد بود موارد مشاوره روانپزشکی و مددکاران اجتماعی سودم



  کتواسیدوز دیابتی درکودکان و نوجوانان
 

  

٤٧

بنابراین . درشرایط ما عفونت از علل شایع زمینه ساز بروز کتواسیدوز دیابتی محسوب می شود
معاینه فیزیکی دقیق بیماران از نظر کانون آن جزیی از مراقبت از بیماران تلقی  می شود و 

  .  درصورت تشخیص درمان عفونت ضروري است 
  

  پیشگیري از بروزکتواسیدوز
   از تشخیص دیابتقبل 

شناسایی افراد درمعرض خطر دیابت با روشهاي غربالگري ایمونولوژیک و ژنتیک سبب کاهش 
همچنین آگاهی دادن به وابستگان افراد دیابتی . شروع دیابت با حمله کتواسیدوز خواهد شد 

ر دریک مطالعه مداخله اي با همکاري مدرسه و پزشک د. درکاهش خطر کتواسیدوز موثر است 
افزایش آگاهی . )24(درصد به صفر رسیده است  78از DKAساله بروز دیابت با  14تا  2کودکان 

 DKAو اطالعات جامعه و شناساندن عالیم و نشانه هاي دیابت نقش مهمی در کاهش بروز 
  . بعنوان تظاهر اولیه دیابت دارد 

  بعد از تشخیص دیابت 
، کنترل و مراقبت دقیق ، دسترسی به مراکز دیابت و آموزش و آگاهی دادن کامل به افراد دیابتی 

. دارد  DKAامکان درخواست مشاوره تلفنی درطول شبانه روز نقش مهمی در جلوگیري از بروز 
یکی از علل شایع بروز کتواسیدوز در بیماران دیابتی غفلت و سهل انگاري درتزریق انسولین است 

درصد حمالت  5/22درصد بیماران  8/4م شده است دریک مطالعه که اخیراً درانگلستان انجا. 
  .)  25(کتواسیدوز را داشته اند 

آموزشهاي منظم دوره اي ، ارزیابی وضعیت روانی و نظارت یک فرد بالغ بر تزریق انسولین به 
  . کاهش حمالت کتواسیدوز ناشی از قطع انسولین کمک خواهد کرد 

  
  مراقبت درجریان روزهاي بیماري 

ماري ساده در کودکان مبتال به دیابت نوع اول ممکن است کنترل قند خون را به هم حتی یک بی
استرس ناشی از عفونت ، جراحی، تروما و یا استرسهاي ناشی از هیجانات سبب افزایش . بزند 
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و هر چند مصرف . هورمونهاي مخالف شده که خود بخود سبب لیپولیزوکتوژنز می شوند 
  .اهش یا بد ولی قند خون افزایش دارد کربوهیدرات دربیماریها ک

درصورت عدم کنترل قند خون و کتونها درادرار درجریان این بیماریها به سرعت ممکن است 
هدف از اقدامات توصیه شده درجریان روزهاي بیماري به حداقل . کتواسیدوز دیابتی اتفاق بیفتاد

اصول مراقبت درجریان . دیابتی است رساندن اختالل الکترولیتی و جلوگیري از بروز کتواسیدوز 
  . خالصه شده است 11روزهاي بیماري  در جدول

  ) 8(اصول مراقبت درجریان روزهاي بیماري  11جدول 
  . تزریق انسولین متوسط االثر یا طویل االثر فراموش نشود • 

 . به اندازه کافی مایعات بنوشید تاکم آب نشوید •

 . مایدقند خون را بصورت مکرر اندازه گیري ن •

 . کتون درخون یا ادرار جستجو شود •

درصورت لزوم از تزریق انسولین سریع االثر براي کنترل قند خون  •
 . استفاده کنید 

 . درمان بیماري زمینه اي را جدي بگیرید •

ازنظر عالیم و نشانه هایی که نیازمند توجه فوري پزشکی هستند مراقب  •
 . باشید 

 

   
ان انسولین پایه خود را مطابق برنامه تزریق و قند خون را مکرر توصیه می شود فرد دیابتی میز

کنترل و در صورتیکه الزم باشد از دوزهاي جداگانه انسولین هاي سریع االثراستفاده نماید   
  ). 12جدول(

کودکی که مبتال به گاسترو آنتریت  یا تهوع ، استفراغ ، اسهال و قند خون پایین و یا نزدیک نرمال 
  . یاز به مراقبت خاصی دارد زیرا خطر بروز هیپوگلیسمی وجود دارد ن. دارد 
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کتونوري با گلوکز خون نرمال دراین . دوزانسولین متوسط االثر و یا کوتاه االثر باید کاهش یابد 
ولی درعین حال کتواسیدوز با قند خون نرمال باید مد . شرایط بیانگرکتوز ناشی از گرسنگی است 

  . نظر باشد 
تب و دیورز نیاز بدن به مایعات افزایش می یابد ودرصورتیکه مایعات به اندازه کافی نوشیده بعلت 

میلی لیتر به ازاء  1500کودك باید تشویق شود که حداقل . نشود خطر بروز کم آبی وجود دارد 
آبمیوه ، ( مایعات محتوي سدیم ، پتاسیم ، قند ارجح هستند . هرمتر مربع سطح بدن آب بنوشد 

اگر کودك قادر به خوردن غذاهاي معمولی روزانه باشد توصیه می شود از مایعات    ) . وشابه ن
به هرحال ) میلی گرم دردسی لیتر باشد  200بخصوص اگر قند خون باالي ( بدون قند استفاده کند 

میلی گرم دردسی لیتر باشد  200اگر کودك قادر به خوردن غذاهاي جامد نباشد و قند خون زیر 
  . می تواند مایعات شیرین بنوشد 

کاهش وزن یک عالمت قابل اعتماد از نظر کم آبی است و اگر درمنزل ترازو وجود دارد توزین 
  . مکرر روزانه توصیه می شود 

ساعت درخالل شبانه روز کنترل شود و هرگاه کودك ادرار کرد کتون نیز  4تا  2قند خون هر 
یلی گرم دردسی لیتر باشد باید هر ساعت قند خون کنترل م 80اگر قند خون زیر . سنجیده شود

درشیرخواران از پارچه کتان براي پوشک . میلی گرم دردسی لیتر برسد  80شود تا قند به باالتر از 
  . استفاده شود تا دسترسی به ادرار براي چک کردن کتون فراهم باشد 
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تال به دیابت نیازمند توجه  فوري عالیم و نشانه هایی که درکودك مب  13جدول 
  )8(. هستند 

زبان و دهان خشک ، لبهاي ترك خورده ، چشم ها ي گود افتاده ، پوست خشک ، : عالیم کم آبی  * 
  کاهش ادرار ، کاهش وزن

 

  عدم توانایی در نوشیدن مایعات توصیه شده  *  
  ساعت  4استفراغ راجعه و مداوم بیش از *  
  تهوع ، دردشکم ، استفراغ ، هیپرونتیالسیون ، خواب آلودگی : اسیدوز عالیم کتو*  
براي ( ساعت تداوم یابد  12میلی گرم دردسی لیتر همراه با کتونوري که بیش از  250قند خون بیش از *  

 ) ساعت  6-8بیماران استفاده کننده از پمپ بعد از 
 

  میلی گرم دردسی لیتر  80ز عدم توانایی درنگهداشتن قند خون درحد بیش ا*  
  

سطح قند خون و شدت کتونوري راهنماي استفاده از انسولین اضافی براي کنترل قند خون خواهند 
ساعت استفاده  تا  قند  4تا  3می توان از انسولین هاي فوق العاده سریع االثر و سریع االثر هر . بود

  . منفی شود  میلی گرم در دسی لیتر برسد و کتون 200خون به زیر 
  

  عوارض کتواسیدوز دیابتی 
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از عوارض نسبتاً شایع کتواسیدوز . کتواسیدوز دیابتی با عوارض تهدید کننده حیات همراه است 
هیپرگلیسمی درطول درمان ممکن است ). 14جدول( دیابتی هیپوگلیسمی و هیپوکالمی هستند

معموالً خود محدود . سرم ایجاد شودهیپرکلرمی گذرا ممکن است بعلت انتخاب نوع . اتفاق بیفتد 
همچنین سن ، مدت و شدت کاهش . بروز عوارض با پیش آگهی بد همراه است . شونده است 

  .سطح هوشیاري فاکتورهاي دخیل در پیش آگهی بد هستند 
  
  
  
  
  
  
  

  عوارض جدي کتواسیدوز دیابتی 14جدول                      
  اسیدوز هیپر کلرمینک  ادم مغز 

  جبران نشدن کم آبی عفونتهاي جدي 

  ترومبوز  هیپرکالمی 

   هیپوکالمی 

   هیپوگلیسمی 

  
دریک مطالعه  که دربخش مراقبت ویژه دانشگاهی و ارجاعی  درهند بصورت گذشته نگر برروي 

درصد هیپوگلیسمی ،     15درصد هیپوکالمی ،  41بیمار با کتواسیدوز دیابتی انجام شده است  68
  ) . 5(درصد ادم ریه بعنوان عوارض گزارش شده اند 3درصد ادم مغز ، 2/13

  . هیپوتانسیون ، ازوتمی ،اولیگوري بعلت کاهش شدید حجم داخل عروقی ممکن است بروز نماید 
ادم مغز همراه با تظاهر بالینی . ادم مغز جدیترین عارضه کتواسیدوز دیابتی محسوب می شود

  . وز دیابتی مشاهده می شود که با مرگ و میر باال همراه است دریک درصد موارد کتواسید
١   
٣   

١  
٢  
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  . تا       مبتالیان به ادم مغز فوت و بقیه عوارض نورولوژیک دایم و شدید خواهند داشت     
ادم مغز بدون عالمت بالینی در درصد زیادي از مبتالیان به کتواسیدوز دیابتی با اولترا سوند و 

که این موارد معموالً بدون عارضه بر طرف            . اثبات رسیده است  توموگرافی کامپیوتري به
گزارش شد مطالعات متعددي بر روي  1936از زمانی که اولین مورد  ادم مغز در سال . می شوند 

  . )2(حیوانات و انسان درجهت کشف علت بروز ادم مغز انجام شده است 
مغزي است که سبب تورم  –ندوتلیوم باریر خونی تصور می شود که ادم مغزماحصل شکسته شدن ا

، و یا دراثر تورم آستروسیتها که سلولهاي محافظی مغز بوده و یا )  ادم وازوژنیک ( انترسیسیل مغز
  . ایجاد می شود ) ادم سیتوتوکسیک ( تغییر اسموالریته و یا اختالل  سلولی 

  )26(: کان را به شرح زیر توضیح داده اند صاحب نظران علل بروز ادم مغز درکتواسیدوز دیابتی کود
دراثر کم آبی ، اسیدوز و کاهش جریان خون آنوکسی مغزي ایجاد می شود که باعث  -1

  . فعال شدن روند سیتوتوکسیک و  وازوژنیک ادم مغز می شوند
 –روند وازوژنیک ادم مغز بعلت افزایش نفوذ پذیري سلولهاي اپی تلیال باریر مغزي  -2

 . یپراسموالریته فعال می شودخونی بدنبال ه

روند سیتوتوکسیک ادم مغز بعلت تجمع و تولید ایدیوژنیک اسمولها بدنبال                   -3
 .  هیپر اسموالریته درخون فعال می شود 

 تورم سلولها می تواند درهنگامیکه اسموالریته خون اصالح می شود ، پیشرفت کند  

سدیم افزایش و بالطبع ورود آب به داخل سلولهاي  پرمابلیته سلولهاي مغزي نسبت به  -4
علت اختصاصی آن تبادل هیدروژن با سدیم است که  این روند . مغزي افزایش می یابد 

 . با انسولین تشدید می یابد 

اختالل درترشح وازوپرسین سبب تداوم هیپوناترمی درجریان درمان و فعال شدن روند  -5
 . ادم سیتوتوکسیک می شود 

انداختن سریع قند خون درخرگوش هیپرگلیسمیک شده سبب بروزادم مغز شده است  بعضی پائین 
    ) 27(. از محققین مکانیسم وازوژنیک را در بروزادم مغز موثر دانسته اند 
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ساعت بعد از درمان بروز می کند ، ولی می تواند درهر زمان حتی  12تا  4ادم مغز بصورت تیپیک 
عالیم و نشانه هاي آن متغییر و شامل سردرد ، کاهش تدریجی . نمایدقبل از شروع درمان بروز 

ادم مغز . سطح هوشیاري ،کاهش نا متناسب ضربان قلب و افزایش فشار خون          می باشند 
درکودکان با کتواسیدوز شدید ، سن پائین ، موارد تازه تشخیص داده شده با عالیم طول کشیده 

  .)  8(بیشتر دیده می شود 
حمله کتواسیدوز دیابتی انجام شده است عوامل خطر  6000دریک مطالعه گذشته نگر که بر روي 

،  BUNپایین ، باال بودن  PCO2سن پائین ، طول کشیدن ، شدیدبودن ،  : زیر مشخص شده اند 
  . ) 6(باالنرفتن سدیم درجریان درمان واستفاده از بیکربنات 

طوالنی شدن عالیم و شدید شدن کتواسیدوز دیابتی       تاکید بر تشخیص زودرس و اجتناب از 
  . می تواند یک راهکار پیشگیري از ادم مغز و مرگ و میر ناشی از آن تلقی شود 

عقیده براین است که سلولهاي مغز براي رهایی از کم آبی در جریان بروز کتواسیدوز  درداخل 
موتیک به سرعت از بین نمی روند ، خود مواد اسموتیک تولید می کنند و چون این مواد اس

درجریان درمان اگر مایع درمانی سریع باشد و اسموالریته خون سریع سقوط نماید  مواد اسموتیک 
بنابراین . فوق آب را به داخل سلولهاي مغزي کشیده و زمینه براي بروز ادم مغز فراهم می شود 

   ) 14(. سموالریته سرم است یک راهکار پیشگیرانه اجتناب از پائین انداختن سریع ا
  
   )8(عواملی که با افزایش خطر بروز ادم مغز همراه هستند   15جدول    
  

  . سدیم در جریان درمان مناسب افزایش پیدا نمی کند • 
 اسیدوز خیلی شدید  •

 تجویز بیکربنات  •

 هیپوکاپنی شدید درشروع بیماري  •

 افزایش اوره خون درشروع که بیانگر شدت کم آبی است  •
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اغلب مطالعات انجام شده بیانگر ارتباط اصالح سریع کمبود مایعات و تجویز مقادیر زیاد سرم با 

تا  36به همین علت در بحث درمان تاکید شد که کمبود مایعات درعرض . بروز ادم مغز بوده اند 
  .میلی گرم دردسی لیتر درساعت باشد  100ساعت اصالح و سرعت افت قند خون حداکثر  48

                   
   )10(عالیم و نشانه هاي ادم مغز   16جدول

  مردمک کوچک سردرد  
  افزایش فشار خون و کاهش نبض  کنفوزیون  
  )همیشه بصورت حاد وجود ندارد ( ادم پاپی  تحریک پذیري  
  مختل شدن تنفس کاهش سطح هوشیاري  
   غش  

  
  

ن میزان بروز ، سرنوشت و عوامل خطر بروز ادم مغز یک مطالعه درکانادا با هدف مشخص کرد
درصدکتواسیدوز گزارش شد   0/ 51درجریان کتواسیدوز دیابتی انجام شد که بروزادم مغز در 

بروز ادم مغزي با بیکربنات پایین                  . درصد با عارضه همراه بودند  15درصد و  23که مرگ در 
)001 /0 =P(اوره اولیه باال ،  )0/ 001 =P( و قند خون باالتر)004/0  =P  ( رابطه داشته است .

استفاده از سرعت باالي مایع درمانی و بیکربنات با ادم مغزي همراه بوده است  ولی فاکتور هاي 
  . ) 28، 29(مستقل پیشگو کننده نبودند 

تباط قطعی بروز آن این واقعیت که ادم مغز قبل از شروع  درمان نیز ممکن است ایجاد شود، و ار
با عوامل درمانی به اثبات نرسیده است موید این واقعیت است که پیشگیري از بروز کتواسیدوز 

سال گذشته یک مورد ادم مغز قبل از شروع درمان وجود  12درتجربه ما در. باید جدي تلقی شود 
ن است سبب گزارش موارد ادم مغز قبل از شروع درمان ممک) .4شکل(داشت که بهبود یافت 

تجدید نظر درمسایل قانونی و تعدیل اضطراب و نگرانی هاي موجود درموارد فوت بعلت ادم مغز 
   ) 3(. بعنوان یک سرنوشت بد درکتواسیدوز دیابتی شود
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مغز کودك  دو ساله که با شکایت کاهش سطح هوشیاري مراجعه و یا  C.T.Sتصویر   6شکل
کتواسیدوز دیابتی دربخش بستري شده است ، عالیم ادم منتشر مغزقبل از شروع درمان  تشخیص

  )پائین (ساعت بعد از درمان کتواسیدوز دیابتی و ادم مغز  48و عالیم بهبود ) باال (
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  ) 1(ارزیابی وضعیت عصبی بیمار به کتواسیدوز در بالین بیماران  17جدول  

  معیارهاي تشخیص  
  یا زبانی غیر طبیعی به درد  پاسخ حرکتی •
 وضعیت دکورتیکه یاد سربره  •

 ) 6، 4، 3بخصوص زوج ( فلج اعصاب مغزي  •

 )گرانتینگ ، تاکی پنه ، تنفس شین استوك ،  آپنه ( تنفس غیرطبیعی با منشاء عصبی  •

 

  معیارهاي ماژور  
  تغییر سطح هوشیار ي •
دون ارتباط بااصالح کم ب) ضربه در دقیقه  20بیش از ( تداوم کاهش ضربان قلب  •

 آبی 

 بی اختیاري بدون تناسب با سن   •

 

  معیارهاي مینور  
  استفراغ  •
 سردرد •

 لتارژي یا دیر  بیدار شدن •

 90فشار دیاستولیک بیش از  •

   سال 5سن کمتر از  •

 

  
کاذب  درصد و مثبت  92یک معیار تشخیص ، دو معیار ماژور ، یا یک معیار ماژور و دومعیار مینور یک حساسیت 

  .  درصد براي تشخیص ادم مغزخواهند داشت  4
  
  

سرعت انفوزیون . درمان ادم مغز بالفاصله درفردیکه مشکوك به ادم مغز است بایدشروع شود
  ٢  ).  ساعت 72میزان نگهدانده و اصالح کم آبی درعرض .(    مایعات کاهش یابد

٣  
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ساعت تکرار شود   2لزوم بعد از  دقیقه تجویز و درصورت 20درعرض )  g/kg   1- 25/0(مانیتول 
دقیقه  30میلی لیتر براي هر کیلوگرم وزن بدن درعرض  10تا  5به میزان )  03/0(سالین هیپرتونیک 

انتوباسیون دربیماري که نارسایی تنفسی دارد ، باید انجام شود . می تواند جایگزین مانیتول باشد 
با پیش آگهی بد همراه بوده است و توصیه )  22کمتراز  PCO2به ( ولی هیپرونتیالسیون شدید 

  ) .1،  2،  8،  14(نمی شود 
لوله گذاري در مثانه ، . از عوارض دیگرکتواسیدوز دیابتی بروز عفونتهاي جدي و خطرناك هستند

از طرف دیگر . اقدامات احیاء ، کاتترهاي متعدد نمونه گیري  ممکن است زمینه ساز عفونت باشند 
. ي درمحیط اسیدي مختل و زمینه براي عفونتهاي فرصت طلب فراهم می شود عملکرد لکوسیتها

یکی از عفونتهاي فرصت طلب بروز موکورومیکوزیس است که با ترشحات خونابه اي ، 
کموزیس و احتقان چشمها تظاهر  و درصورت عدم تشخیص  و درمان به موقع می تواند با مرگ 

  . و میر زیاد همراه باشد 
بوده و درگرد و غبار خاك  Absidiaو  Rhizopusو  Muccorواده موکور شامل قارچهاي خان

تمایل قارچ به . وجود دارند و پس از استنشاق از طریق بینی وارد سر و گردن و ریه می شوند 
زندگی درمحیط اسیدي غنی از گلوکز سبب شده است که در مبتالیان به کتواسیدوز این قارچ 

یون قارچ  به بافت تشدید پیدا کرده و سبب عالیم اولیه شامل احتقان مخاط انواز. سریعاً رشد کند 
بینی ، رینوره ، دردصورت ، تب غیر قابل توجیه ، لتارژي و سردرد بروز نموده و درصورتیکه 
درمان نشود سبب نکروز ، ترومبوز ، ایسکمی ، تورم صورت ، پتوز ، پروپتوزیس و فلج اعصاب 

  . جمجمه می شود 
از کشف آمفوتریپسین تقریباً تمام بیماران فوت می کردند ولی در  حال حاضربا درمان قبل 

  .  )30(دارویی  و دبریدمان جراحی می توان  بیماران را نجات داد
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  )ع (فرم ثبت اطالعات بیماران مبتال به کتواسیدوز دیابتی دربیمارستان امام رضا  1پیوست 
  دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  )ع (سرویس غدد و متابولیسم کودکان بیمارستان امام رضا 
  برگه ثبت اطالعات بیماران مبتال به کتواسیدوز

  :آسیستان                                                                                                                                     
  : اینترن                                                                                                                       

  : ..........................تاریخ  : ...........................   شماره پرونده : ............................    انوادگی نام ونام خ
 ساعت              
  وزن               

  نبض
  فشار خون 

  تنفس 
  سطح هوشیاري 

 گالسیکو 

  سرم نرمال سالین              
  1-5- 4- 5سرم 
  ........سرم 
  ........سرم

  پتاسیم فسفات 
  کلروپتاسیم 

 بیکربنات سدیم  



  کتواسیدوز دیابتی درکودکان و نوجوانان
 

  

٦٥

  حجم ادرار               
 استفراغ 

  قند خون               
  سدیم 
  پتاسیم 

  کراتنین 
  بیکربنات 

Pco2 
 انسولین               

 
انهاي انجام شده نمونه فرم ثبت عالئم بالینی ، مایعات ، الکترولیتها ، آزمایشات و درم -2پیوست 

 براي بیمار کتواسیدوز دیابتی 

 
SUGGESTED DKA/ HHSFLOWSHEET 

          DATE:         HOUR: 
          weight (daily) 
          Mental status* 
          Temperature 
          Pulse 
          Respriation/depth** 
          Blood pressure 
          Serum glucose (mg/dl) 
          Serum ketones  
          Urine ketones  
          Electolytes  
          Serum Na* (mEq/L) 
          Serum k*(mEq/L ) 
          Serum HCO3 (mEq/L) 
          Serum BUN (mg/dl ) 
          Effective osmolality  
          2[measured Na(mEq/L ) 
          +Glucose (mg/dl ) / 18 
          Anion gap 
          A.B.G 
          Ph Venous (v) Arterial (A) 
          PO2 
          PCO2 
          O2 SAT 
          INSULIN 
          Units past hour 
          Route  
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          Intake fluid/Metabolites 
          0.45%Nacl(ml) past hour 
          0.9 %Nacl(ml) past hour 
          5% Dextrose (ml)past hour  
          PO4(mMOLES)past hour 
          Other (e.g.,HCO3)  
          OUTPUT (ml) 
          Urine  
          Other  

* A-ALERT             D-DROWSY           S-STUPOROUS    C-COMATOSE 
** D-DEEP              S-SHALLOW          N-NORMAL  

 
 
 
 
 
 
 
  

  فرمولهاي رایج مورد استفاده درکتواسیدوز دیابتی – 3پیوست 
   

    2 ×) سدیم+ پتاسیم + (        =           اسموالریته موثر 
  

  6/1 ×سدیم گزارش شده  =   سدیم اصالح شده
 

  )بیکربنات + کلر ( –سدیم = آنیون گاپ 
  

 ارزیابی براي اسیدوز متابولیک خالص 

  
 PCO2= آخر   PHدوعدد 

 
 PCO2=  5/1) بیکربنات سرم + ( 8 ± 2

  

    زگلوک
18  

  100 –گلوکز 
      100  



  کتواسیدوز دیابتی درکودکان و نوجوانان
 

  

٦٧

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  نمره گذاري کوماي گالسکو  -4پیوست 
  پاسخ حرکتی 

  بدون پاسخ  -1
 حرکت اکستانسور به درد  پاسخ بصورت -2

 فلکسیون غیر طبیعی به درد  -3

 دورکردن عضو از درد  -4

 لوکالیزره کردن درد  -5

 پاسخ به درخواستها  -6
 

  بازکردن چشمها 
  وجود ندارد  -1
 با درد  -2

 با صحبت  -3

 خود بخود  -4
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  پاسخ کالمی 
  وجود ندارد  -1
 صداهاي نامفهوم  -2

 لفات نامتناسب  -3

 لغات متناسب اما خواب آلوده  -4

 کامل هوشیاري  -5

  3، حداقل نمره  15حداکثر نمره 
 
 
 
 
 
  

  متناسب سازي نمره پاسخ کالمی براي خردساالن 
  سال 2-5
   

  وجودندارد     -1       
  ناله       -2       

  گریه و جیغ  -3
 تک سیالبی  -4

 بیان کلمات به هر طریق  -5

  
  

  سال  2کمتر از 
  وجود ندارد  -1
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 ناله  -2

 گریه نا متناسب و جیغ  -3

 ند فقط گریه می ک -4

 )لبخند  -غن غن کردن   –گریه ( پاسخ مناسب غیر کالمی  -5
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  )الف (
  آدرنوکورتیکال 

  آرژنین  
  آلکالوز 

  آنابولیک 
  آنیون گاپ  
  ائوزینوفیلها  
  اپی تلیال  
  اتیلین گلیکول  
  ارگانیک  
  ازوتمی  

  استرپور  
  استواسات  
  اسموتیک  
  اسموالریته  

  اسیدهاي آمینه
  چرب  اسیدهاي

  اسیدوز 
  اشباع اکسیژن  

  انسولین 
  ایزوتونیک  
  ایلئوس  

  
   



  کتواسیدوز دیابتی درکودکان و نوجوانان
 

  

٧١

  )ب ( 
  باتونیسته  
  بوتیرات  
  بوتیرات  

  )پ (
  پاتوفیزیولوژیک 

  پارالدئید  
  پارالیتیک  

  پانکراس 
  پتوز  

  پروتئولیز 
  پروگزیمال  

  پلی اوري 
  پلی دیپسی 

  )ت (
  تري گلیسرید  

  )د (
  دپرسیون  
  دکربکسیالسیون  
  یابت د

  دیالتاسیون 
  )ر (

  رگوالر  
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  )س (
  سگمانته  
  سمپاتیک  
 سنتز پروتئین 

  سنتز لیپید    
  سنتزگلیکوژن 
  سیتوتوکسیک  
  سینوسها  

  )غ (
  غدد درون ریز 

  غدد مترشحه 
  )ف (

  فسفات  
  فسفر سرم  

  فیزیوپاتولوژي 
  فیزیولوژیک  

  )ق(
  قند خون 

  )ك (
  کاتکوالمین ها 
  کاتکوالین ها 

  توبولیسم کا 
  کالریمزیک 

  کبد 
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  کتواسیدوز 
  کتوژنز 

  کتوژنز  
  کتونی 

  کراتنیین 
  کورتیزول 

  کوسمول  
  )گ (

  گلوکاگون 
  گلوکز 
  گلوکز 

  گلوکزي  
  گلوکونئوژنز 

  گلومرولها  
  گلیکوژنرلیز 

  گلیکوژنی 
  )ل ( 

  الکتیک  
  الکتیک  
  لنفوسیت  
  لیپوژنز  
  لیپولیز  

  )م (
  متابولیسم 
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  متابولیک 
  )ن (

  نسج چربی  
  نوکتوري 

  نیتروژن  
  )ه (

  همودینامیک
  همورمونهاي 
  هورمون رشد 

  هیپراسموالریته  
  هیپرتونیک  
  هیپرگلیسمی  
  هیپوفسفاتمی  
  هیپوکالمی  
  هیپوکالمی  
  هیدروکسی  

  )و (
 وازوموتور  
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Diabetic Ketoacidosis in Children and Adolesenc 
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