




DKA  عبارت اند اسیدوزمتابولیگ(ph 
بی کربنات سرم کمتر  7/3تا7/25کمتر   

همراه با ( میلی اکی واالن در لیتر 15از 
 300گلوکز سرم بیش از )هیپرگلیسمی 

وکتونمی با دقت ( میلی گرم در دسی لیتر
 . 2به  1بیش از 

 



 عفونت 
  سپسیس کاهش یا قطع مصرف انسولین توسط

 بیمار یا پزشک
 می باشد که دو  (تروما-روانی–روحی)و استرس

 .است DKAمورداخیر علل شایع حمالت مکرر



هیپرترمی 
اختالل هوشیاری و پلی اوری 
عالئم و نشانه های عفونت 
تهوع و استفراغ و درد شکم 
تاکی پته 
کتونوری 
Ph  و با بی کربنات پالسمای کمتر از 7/25خون کمتر از 
  15 mEg /Litr 



(1DKA  ضعیف :ph  بوده و  7/2خون با بیش از
 .نشانه های دهیدراتاسیون تا حدی واضح هستند

(2DKA  متوسط :ph  بوده  7/19تا  7/10خون بین
 .و نشانه های دهیدراتاسیون تا حدی واضح هستند

(3DKA  شدید :ph  بوده و  7/10خون کمتر از
عالئم و نشانه های دهیدراتاسیون شدید و کاهش  

 .پرفیژیون بافت ها به وضوح وجود دارد
 



شرح حال و معاینه فیزیکی 
قند وکتون خون 
ABG 
قند وکتون ادرار 
الکترولیت های سرم 
CT اسکن سر 
Sepsis workup 

جایگزین مایعات 
درمان با انسولین 

اصالح اختالل الکترولیتی 
بی کربنات 
درمان ادم مغزی 

PICU 
مشاوزه اندوکرینولوژی 

 



نرمال سالین به  ml/kg 20در صورت وجود شوک ،  - 1
 صورت بولوس وریدی

 نرمال سالین که در ابتدا ml/kg 100مایع کمبود   -2
       10-20 ml/kg  ساعت داده می شود 2-1طی. 

ساعت از   48تا  24بعد از پایدارشدن بیمار بقیه مایع کمبود  -3
 .داده می شود 0/45%نرمال سالین 

میلی گرم در   300تا  250با رسیدن سطح گلوکزخون به حدود  -4
برقرار می   0/45%در نرمال سالین  5%دسی لیتر دکستروز 

 .گردد



 انفوزیون انسولین رگوالر باسرعتu/kg/h0/1   در
 mg/dl 250صورت گلوکز خون بیش از 

 
 در نرمال سالین   5%ادامه انفوزیون انسولین و دکتروز

 تا اصطالح اسیدوز %0/45



ِ ادم مغزی عارضه مهلک درDKA  10-6کودکان است که 
ساعت بعد از شروع درمان بروز می کند و با تغییر وضعیت  

 .منتال و سرانجام اغماء تظاهر می کند
 

 
 2-1درمان ادم مغزی عبارت اند از تجویز مانیتول gr/kg  

 احتماالً انتوباسیون با هیپرونتیالسیون ICPمانیتورینگ 




