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Hiperglikemia to stan, kiedy poziom cukru we krwi wzrasta ponad poziom prawidłowy. Może 

pojawić się po dużym posiłku lub w czasie choroby. Hiperglikemia zwykle nie jest 

poważnym stanem, jeżeli podwyższenie poziomu cukru we krwi trwa krótko, ale bardzo 

wysokie poziomy cukru mogą być przyczyną stanu zagrożenia życia, jeżeli nie są rozpoznane 

i prawidłowo leczone. Należy pamiętać, że przedłużone okresy nawet umiarkowanie 

podwyższonego poziomu cukru mogą prowadzić do poważnych powikłań cukrzycy. 

Kwasica ketonowa to zaburzenia metaboliczne wynikające z dużego stężenia glukozy we 

krwi, które prowadzą do nadmiernej produkcji ciał ketonowych (substancji kwaśnych w 

organizmie). Kwasica ketonowa częściej występuje w przebiegu cukrzycy typu 1 niż typu 2, 

dotyczy więc zwykle młodych pacjentów. Przyczyną kwasicy ketonowej jest niedobór 

insuliny powodujący znaczne zwiększenie stężenia glukozy we krwi, określane mianem 

hiperglikemii. Hiperglikemia z kolei prowadzi do licznych zaburzeń metabolicznych 

przebiegających z nadmierną produkcją ciał ketonowych i do znacznego odwodnienia 

organizmu. Kwasica ketonowa rozwija się w ciągu kilku godzin. 

O zagrożeniu wystąpieniem kwasicy ketonowej świadczy pojawienie się ciał ketonowych w 

moczu albo we krwi. Obecność ciał ketonowych (tzw. aceton) można stwierdzić za pomocą 

pasków testowych (Keto-Diastix) w warunkach domowych. Badanie takie można wykonać w 

próbce moczu o dowolnej porze dnia i nocy. Na rynku dostępne są także glukometry, za 

pomocą których oprócz oznaczania stężenia glukozy we krwi można oznaczać również 

stężenie ciał ketonowych we krwi. 

Zwykle przy glikemii we krwi >250 mg/dl (14 mmo/l) oprócz glukozy w moczu można już 

wykryć ciała ketonowe (czasem pojawiają się dopiero przy większej glikemii). Ich obecność 

świadczy o rozwijającej się kwasicy ketonowej. Stan taki jest wskazaniem do hospitalizacji. 

Zanim pacjent uzyska fachową pomoc lekarską, powinien pić wodę mineralną niegazowaną 

oraz otrzymać dodatkową korekcyjną dawkę insuliny krótko działającej albo analogu szybko 

działającego. Nieleczona kwasica ketonowa może doprowadzić do wystąpienia śpiączki 

ketonowej, która zagraża życiu.  

Pacjenci powinni nauczyć się tak kontrolować na co dzień poziom glikemii, aby w razie jej 

wahania móc od razu zareagować, a w przypadku wątpliwości skontaktować się ze swoim 

lekarzem lub osobami odpowiedzialnymi za edukację - pielęgniarkami, dietetykami i 

edukatorami. 

 


