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”Sairastuminen”

ØElimistön stressireaktio

Ø”Stressihormonit”insuliinin
vastavaikuttajahormoneja

ØKuivuminen (infektiot, kuume, oksennus/ripuli,
yleistilan puolesta nesteytyksestä huolehtiminen
haastavaa)

Ø Insuliinihoidon toteutus ontuu (insuliinin tarve
lisääntyy, kuivuma voi heikentää imeytymistä)
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Ketoaine

•Rasvahapoista muodostuva yhdiste
•Elimistön lisäenergian lähde glukoosin

paastossa ja insuliininpuutteessa
•Betahydroksibutyraatti (OH-butyraatti,

75% ketoaineista), asetoasetaatti, asetoni
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Ketoaine

•Tehdään maksassa rasvahapoista
•Kudokset (sydän, aivot) voivat käyttää

betahydroksibutyraattia ja asetoasetaattia
energiana
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Ketoaine

•Asetonia erittyy hengityksen ja virtsan
mukana, ei voida käyttää energiana

•Sekä asetoasetaatti että OH-butyraatti
ovat happamia molekyylejä ja jos elimistä
ei pysty puskuroimaan niiden
happamuutta, veri happamoituu ja syntyy
ketoasidoosi
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Triglyseridit

Vapaat
rasvahappo

Asetoni Betahydroksibutyraatti

Asetoasetaatti
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Ketoosi
• tila, jossa ketoaineiden pitoisuus veressä on

koholla. Jos insuliinia on normaalisti, tämä on
seurausta ravinnon alhaisesta
hiilihydraattimäärästä johtuen:
– paastosta
– ravinnon puutteesta
– Vähähiilihydraattinen dieetti

• Paastossa insuliini laskee ja glukagoni nousee
à
– glukoosin uudistuotanto aminohapoista, laktaatista ja

glyserolista
– ketoaineiden synty
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Ketoosi
• aivot ja sydänlihas sekä muu lihaksisto

kykenevät käyttämään energianlähteenä
polttaen ketoaineet

• punasolut tarvitsevat aina glukoosia
energiantarpeisiinsa

• aivot tarvitsevat aina täydellisen
ketoaineadaptaationkin jälkeen yleensä
vähintään 20-30 % energiantarpeestaan
glukoosina

• ”Ketoosi-dieettejä”(Atkins, Motignac, Heikkilä,
South Beach, bodaajien rasvanpoltto)
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Rasvahapot

Insuliini       Insuliinin vastavaikuttajahormonit

Ketoaineet

Glukoosi

Glukoosin
käyttö

Hyperglykemia

Happamoituminen eli asidoosi

Puskurivarastot ↓

INSULIINI-
RESISTENSSI
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Diabeettinen ketoasidoosi

•Ketoasidoosi eli ”happomyrkytys”on
vaarallinen tila, jossa veren pH laskee alle
7,3 ja elimistössä on ketoaineita

•Johtuu joko
–täydellisestä insuliinin puutteesta

•Tuore tyypin 1 diabetes
•Insuliinia ei insuliinipuutteisella diabeetikolla ”mene”

(hoidon laiminlyönti, insuliinipumppu ei toimi)
–suhteellisesta insuliinin puutteesta

•Akuutti infektio
•Muu akuutti sairaus
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Diabeettinen ketoasidoosi

•Ketoasidoosiin kuolleisuus 5-10%
•Vuotuinen ilmaantuvuus tyypin 1

diabeetikoilla 1-5%
•DM1 diagnoosivaiheessa 40-50%

ketoasidoosi
•Voidaan välttää, jos osataan reagoida

(syntymässä olevaan)
insuliininpuutteeseen = ketoaineet!
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Ketoasidoosin oireet

² Lisääntynyt virtsaaminen, jano, suun kuivuminen

² Kuiva iho, punakat kasvot

² Päänsärky

² Hengityksessä pistävä haju (asetoni)

² Vatsakivut

² Hengenahdistus

² Uupumus ja yleistilan lasku
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Ketoasidoosin hoito

•Kuivuman korjaus runsaalla nesteytyksellä
•Hyperglykemian korjaus (aluksi im/iv

insuliinilla) aluksi tasolle 8-10 mmol/l
•Elektrolyyttihäiriöiden korjaus
•Hoidon avainkohtia ovat

–nopea diagnoosi ja hoidon aloitus
–elintoimintojen ja veriarvojen monitorointi
–ketoasidoosin taustasyyn selvittely ja hoito
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Ketoasidoosi T1DM diagnoosihetkellä

Hekkala A. Diabetes Care 30:861-6, 2007
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Ketoasidoosi

• Seuranta-aikana 1999-2000
rekisteröitiindiabeettista ketoasidoosia 115
lapsilla (14:llä useampi kuin yksi DKA)

• Ilmaantuvuus: 1,4-1,7/100 henkilövuotta
pistosryhmässä ja 3,2-3,6/100 henkilövuotta
pumppuryhmässä

• Syyt: insuliini ottamatta (48.6%), gastroenteriitti
(14.1%), tekniset pumppuongelmat (12.7%),
infektio (13.4%), sosiaaliset ongelmat (1.4%),
tuntematon (5.6%), ei raportoitu (4.2%)

Hanas R et al. Pediatric Diabetes 2009: 10: 33–37
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Ketoaineiden mittaus

•Virtsatesti mittaa asetoasetaattia (joskus
vähän asetonia), ei OH-butyraattia, joka
ketoaineiden pääkomponentti

•Verestä mahdollista mitata myös OH-
butyraatti
–rutiinilabra (P-OHButyr)
–pikamittari, kvantitatiivinen, reaaliaikainen

ketoaineiden mittari
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Ketoaineiden mittaus

•Pumppupotilailla kapillaariverimittaus (OH-
butyraatti) aikaisti ketoosin huomaamista yli
tunnin verrattuna virtsan ketoaineiden
mittaukseen (Guerci B et al. Diabetes Care 26:1137-1141,
2003)

•Insuliinipumpun stoppi näkyy OH-butyraatti
mittauksissa aiemmin kuin verensokerissa
(Orsini-Federici M et al. Diab Tech & Ther 8:67-75, 2006)
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Ketoaineiden mittaus

•Tehokkaan insuliinihoidon myötä OH-
butyraatti veressä puoliintuu 90 minuutissa,
kun taas virtsan ketoaineet huomattavasti
hitaammin (hypovaara) (Wallace TM et al. Diabet Med
18:640-645, 2001, Guerci B. Diabetes Care 26:1137-1141, 2003)

•ADA suosittelee ketoaineiden verimittausta
virtsamittauksen sijasta
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Vaikuttaako ketoaineiden mittaus virtsa vs.
veri sairaalaan joutumiseen?

Ø123 lasta ja nuorta aikuista (ikä 3-22 v)
- 62 kapillaariverimittaus pikamittarilla
- 61 virtsan stix

Ø verensokeri 3x/vrk ja ketoaineet, kun akuutti terveydentilan muutos
Ø seuranta 6 kuukautta

Tulokset:

Ø578 sairaspäivää 21 548 päivästä

Laffel LMB et al: Diab Med 23:278-284,2005
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Vaikuttaako ketoaineiden mittaus virtsa vs.
veri sairaalaan joutumiseen?

VERI VIRTSA

mittasi
mittasi

Veri Virtsa

P<0.001

Laffel LMB et al: Diab Med 23:278-284,2005
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Vaikuttaako ketoaineiden mittaus virtsa vs.
veri sairaalaan joutumiseen?

Sairaalaan/päivystysarvioon
joutuminen
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Ketoaine

•Jonkinverran normaalistikin veressä
erityisesti kouluikäisillä lapsilla aamulla

•Tärkeintä olisi arvioida määrä ja
suhteuttaa se veren glukoosiin

•OH-butyraatti − glukoosi −
INSULIININ PUUTE

•OH-butyraatti − glukoosi normaali/ ↓
GLUKOOSIN PUUTE
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Ketoaine

•Normaaliraja 0,5-0,6 mmol/l
•0,6-0,9 seuranta tai insuliinin puute
•1-1,5à verensokerista riippuen

”nälkähappoja”tai insuliininpuutetta
•1,5-3à ketoasidoosin riski lisääntynyt
•Yli 3à Ketoosi ja ketoasidoosi

todennäköinen, vaatii
diabeteshoitopaikan/päivystyksellisen
arvion
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Muista ainakin ketoaineista
• Tärkeä ja käyttökelpoinen insuliininpuutteen

mittari
• Potilasryhmät: insuliinipuutteiset diabeetikot

(tyypin 1 DM, myös insuliinipuutteiset tyypin 2
diabeetikot, pumppupotilaat, akuuttipotilaat)

• Kapillaariverimittarilla potilaat mittaavat
ketoaineita paremmin verrattuna
virtsamittauksiin

• Ketoaineiden kapillaariverimittauksen
vähentävät tyypin 1 diabeetikoiden
sairaalaanjoutumista akuuttien sairauksien
(infektiot) yhteydessä



Westerbacka

Potilastapaus Hanna 39 v

•T1DM 11-vuotiaasta, ei komplikaatioita
•Keliakia, ei muita sairauksia
•Lantus 24 ky + Humalog aterioilla 4-8 ky,

ei viimeaikaisia hypoja
•Viimeisin HbA1c 7,1%, muut labrat

kunnossa (krea 54)
•Tampereella koulutustilaisuudessa lähes

koko ryhmä saanut ruokamyrkytyksen,
kuten myös potilas
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Potilastapaus Hanna 39 v

•Vointi huonontunut, sokerit heitelleet,
voipunut, oksentelua ja ripulointia

•Ensimmäinen yritys päästä päivystykseen
ei onnistunut

•Sairaalapäivystykseen, jossa pitkä odotus,
verikokeet 2 tunnin kuluttua: glukoosi 22,
krea 101, suolat normaalit, leuk 15,
aloitettu keittosuolainfuusio, ”itse voi pistä
insuliinit”
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KYSYMYS

•Mtä pitäisi tehdä?

•Aloittaa tehonesteytys
•Aloittaa tehokkaampi insuliinihoito
•Seurata tiiviisti ketoaineita ja glukoosia
•Kaikki yllämainitut
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Potilastapaus Hanna 39 v

•Yhä vointi huonommaksi, potilas
kylpyhuoneessa ruuhkan takia sängyllä

•Yli yön (8 tunnissa) nesteitä mennyt 1000
ml, aamulla päivystäjä ottanut veren pH:n
joka 7,1, veren OH-butyraatti −−−,
glukoosi 28, krea 167
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Potilastapaus Hanna 39 v

•Siirtyy tehohoitoon, jossa intensiivinen
insuliinihoito aluksi infuusiolla

•Nestetys, lähes 10 litraa ekana
vuorokautena

•Sokerit ja ketoaineet laskevat
•Krea toistaiseksi jää koholle (seuranta

nefrologilla)
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Potilastapaus Hanna 39 v

AVAINVIESTIT

üTyypin 1 diabeetikko on aina ketoasidoosin
vaarassa rajussa infektiossa
üYleisvoinniltaan huono tyypin 1 diabeetikko pitää

aina arvioida huolella (glukoosi, ketoaineet,
veren pH, perusverikokeet)
üKetoaineilla voi määritellä insuliininpuutteen

astetta
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Ketoasidoosin ehkäisy

•Avainasemassa potilasohjaus erityisesti
sairaspäivinä!

•Ketoaineiden ja glukoosin mittaus
•Kuinka tulkita arvoja ja mitä tehdä?
•Oireiden seuranta ja herkästi

päivystyksellinen arvio

Weber C et al. Curr Med Res Opin 2009


