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Streszczenie

Wstęp. Cukrzyca typu 1 może prowadzić do powikłań 
wielonarządowych i zwiększać ryzyko zgonów przed-
wczesnych. Powikłania związane z DKA u pacjentów 
z nowo rozpoznaną cukrzycą są uważane za poważ-
ny problem kliniczny. Najczęściej występującym po-
wikłaniem DKA u dzieci jest obrzęk mózgu, jednak 
nie jest on jedynym możliwym ciężkim powikłaniem. 
W literaturze medycznej można znaleźć doniesienia 
o wielu innych powikłaniach u dzieci z DKA, takich jak: 
nadkrzepliwość prowadząca do udarów i zakrzepicy 
żył głębokich, rabdomioliza, powikłania płucne oraz 
z przewodu pokarmowego, długotrwałe dysfunkcje 
pamięci. Zakrzepica żylna jest rzadko opisywanym po-
wikłaniem DKA. Cel. Prezentujemy przypadek 12-let-
niego chłopca z nowo rozpoznaną cukrzycą, kwasicą 
ketonową oraz zakrzepicą żyły głównej dolnej bez 
dostępu centralnego w trakcie hospitalizacji. Pacjent 
został przyjęty do Kliniki Endokrynologii i Diabetologii 
w stanie średnio dobrym z cechami ciężkiego odwod-
nienia. U chłopca od trzech miesięcy występowały 
objawy polidypsji, poliurii oraz utraty masy ciała około  
5 kg. W trakcie hospitalizacji wykonaliśmy badanie ul-
trasonograficzne jamy brzusznej, w którym stwierdzo-
no głęboką zakrzepicę w żyle głównej dolnej. Wnio-
ski. Cukrzyca i cukrzycowa kwasica ketonowa sprzyja 
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Abstract

Introduction. Diabetes mellitus type 1 (DM1) can 
lead to complications and increase the risk of dying 
prematurely. Complication of diabetic ketoacidosis 
in patient with newly diagnosed diabetes type1 are 
considered to be a serious clinical problem. The most 
common complication of DKA in children is cerebral 
edema butit is not the only complication. The medical 
literature details various other complications in 
children with DKA such as: hypercoagulability leading 
to stroke and deep vein thrombosis, rhabdomyolysis, 
pulmonary and gastrointestinal complication, 
and long-term memory dysfunction. Venosus 
thromboembolism is a rarely described complication 
of (DKA). Aim. We present a case of a 12-year boy 
with new onset type 1 diabetes, diabetic ketoacidosis 
and inferior vena cava thrombosis without the central 
venous catheter. The patient was admitted to the 
Department of Endocrinology and Diabetology 
in a average good clinical condition with sever 
dehydration, The boy was reported to have polyuria, 
polydipsia and weight loss of 5 kg over the three 
previous month. During hospitalization preventive 
abdominal ultrasonography was performed wich 
showed deep vein thrombosis (DVT) in a inferior 
vena cava. Conclusion. Diabetes and DKA have 
a propensity for hypercoagulability.  We should 
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Wstęp

Liczba nowych zachorowań na cukrzycę typu 
1 (DM1) u dzieci stale rośnie. Średnia dynamika 
wzrostu rocznego liczby nowych zachorowań wy-
nosi 3%, natomiast w Polsce to około 12,7% rocznie 
[1-4]. Chociaż dane epidemiologiczne pochodzące 
z wieloletnich obserwacji w różnych krajach, do-
tyczące zachorowalności, wykazują duże globalne 
zróżnicowanie [2,4,5], sugeruje się, że rozwój cho-
roby w coraz większym stopniu zależy od czynni-
ków środowiskowych [5]. Cukrzyca może prowa-
dzić do powikłań wielonarządowych i zwiększać 
ryzyko zgonów przedwczesnych. W populacji pe-
diatrycznej często chorobę tę rozpoznaje się w sta-
nie cukrzycowej kwasicy ketonowej (DKA, diabetic 
ketoacidosis). Kryteria biochemiczne rozpoznania 
DKA są następujące: hiperglikemia (stężenie glu-
kozy we krwi > 200 mg/dl [11 mmol/l]; pH krwi 
żylnej < 7,3 i/lub stężenie wodorowęglanów < 15 
mmol/l; ketonemia i ketonuria [1,2]. Powikłania 
związane z DKA u pacjentów z nowo rozpoznaną 
cukrzycą są uważane za poważny problem klinicz-
ny. Najczęściej występującym powikłaniem DKA 
u dzieci jest obrzęk mózgu [6]. Jednakże nie jest 
on jedynym możliwym powikłaniem. Literatura 
medyczna donosi o innych powikłaniach u dzieci 
z DKA, takich jak: nadkrzepliwość prowadząca do 
udarów i zakrzepicy żył głębokich, rabdomioliza, 
powikłania płucne oraz z przewodu pokarmowe-
go, długotrwałe dysfunkcje pamięci [1,7,12-15]. 
Zakrzepica żylna jest rzadko opisywanym powi-
kłaniem DKA [1]. Zakrzepica żył głębokich u dzie-
ci krytycznie chorych, które wymagają dojść cen-
tralnych, nie jest zjawiskiem niespotykanym [7-9]. 

Przedstawiamy przypadek 12-letniego chłopca 
z nowo rozpoznaną cukrzycą z kwasicą ketonową 
powikłaną zakrzepicą żyły głównej dolnej.

Opis przypadku

12-letni chłopiec został przyjęty w trybie nagłym 
do Kliniki Endokrynologii i Diabetologii z powodu 

nowo rozpoznanej cukrzycy. Wywiad był typowy 
dla cukrzycy: od około 3 miesięcy przed przyjęciem 
polidypsja, poliuria, spadek masy ciała około 5 kg. 
Z uwagi na niepokojące objawy rodzice ambulato-
ryjnie wykonali badania, w których stężenie glukozy 
wynosiło 353,6 mg/dl (17 mmol/l), w badaniu ogól-
nym moczu glukozuria i ketonuria. Po uzyskaniu 
wyników badań pacjent został skierowany do tutej-
szego szpitala. W wywiadzie ogólnopediatrycznym 
chłopiec z ciąży drugiej, porodu drugiego, urodzo-
ny siłami natury w 39 Hbd, oceniony po urodzeniu 
na 10 punktów w skali Apgar, z masą urodzeniową 
3200 g, długość 53 cm. Rozwijał się prawidłowo, 
nie był pod opieką poradni specjalistycznych. Wy-
wiad rodzinny obciążony nadciśnieniem tętniczym 
i otyłością u taty, kamicą pęcherzyka żółciowego 
u mamy. Wywiad rodzinny w kierunku cukrzycy 
był ujemny. Przy przyjęciu w stanie średnio do-
brym, odwodniony w stopniu ciężkim (około 10%), 
z prawidłowym kontaktem logiczno-słownym. 
Śluzówki jamy ustnej suche, język obłożony, czer-
wień wargowa sucha, fałd skórny hipoelastyczny. 
Skóra na obwodzie chłodna. Powrót włośniczkowy 
poniżej 2 sekund. Akcja serca miarowa około 130/
minutę. Oddech Kussmaula około 30/minutę. Nad 
polami płucnymi szmer oddechowy pęcherzyko-
wy prawidłowy, obustronnie symetryczny. Jama 
brzuszna miękka, bez oporów patologicznych. Roz-
wój wtórnych cech płciowych według skali Tannera 
oceniono na Ax 1, Pb 2/3, R 2, a objętość jąder obu-
stronnie wynosiła około 10 ml. 

W badaniach laboratoryjnych przy przyjęciu 
(tabela I): hiperglikemia, w badaniu ogólnym mo-
czu glukozuria, ketonuria, w gazometrii krwi żylnej 
cechy łagodnej kwasicy metabolicznej, zwiększo-
na osmolalność osocza. W pozostałych badaniach 
z nieprawidłowości stwierdzono: hemoglobina 
glikowana 13.7%, obniżony poziom c-peptydu, 
ponadto dodatnie miano przeciwciał anty GAD 
(przeciw dekarboksylazie kwasu glutaminowego), 
anty IA2 (przeciw białkowej fosfatazie tyrozyno-
wej) oraz ICA (przeciwciała przeciwwyspowe), 
co potwierdziło rozpoznanie postaci autoimmu-
nologiczej cukrzycy (DM 1). W lipidogramie nie-

nadkrzepliwości. Powinniśmy unikać dojść centralnych 
u pacjentów z DKA. Pacjent z DKA wymaga uważnego 
monitorowania w kierunku nadkrzepliwości nawet po 
uzyskaniu normalizacji glikemii.
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aviod a central line in patientswith DKA. Patient 
with DKA require careful monitoring of potentialy 
hypercoagulability, even after normalization of their 
glycemic parameters.
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znacznie podwyższony poziom cholesterolu cał-
kowitego oraz triglicerydów. Podstawowe badania 
układu krzepnięcia (APTT, INR, D-dimery) poza 
nieznacznie obniżonym fibrynogenem w normie. 
Poziom hormonów tarczycy i kortyzolu porannego 
prawidłowy. Wartości ciśnienia tętniczego w po-
miarach ręcznych w granicach normy. W leczeniu 
początkowo zastosowano nawodnienie dożylne 
oraz insulinoterapię dożylną, z przepływem mo-
dyfikowanym w zależności od glikemii. W drugiej 
dobie leczenia zmieniono sposób insulinoterapii 
z dożylnej na podskórną. Pod koniec hospitalizacji 
obserwowano zmniejszanie się dobowego zapo-
trzebowania na insulinę, które w ostatniej dobie 
hospitalizacji wynosiło około 0,2 j/kg.

W trakcie hospitalizacji wykonano rutyno-
we, profilaktyczne badanie USG jamy brzusznej, 
w którym na wysokości wątroby w świetle żyły 
głównej dolnej opisano balotującą skrzeplinę o wy-
miarach 14x5x7 mm. Po konsultacji chirurgicznej 
i hematologicznej do leczenia włączono prepa-
rat heparyny drobnocząsteczkowej pod kontrolą 
czynnika anty Xa. Ponadto pacjenta objęto ścisłym 
nadzorem medycznym, poinformowano rodzi-
ców pacjenta o możliwych negatywnych skutkach 
i zagrożeniach wynikających z obecności balotu-
jącej skrzepliny w naczyniu żylnym. Pogłębiono 
wywiad rodzinny, który był ujemny w kierunku 
chorób zakrzepowo-zatorowych. W trakcie hospi-
talizacji obserwowano systematyczne zmniejsza-
nie się skrzepliny, aż do stwierdzenia całkowitego 
jej braku w świetle żyły głównej dolnej w badaniu 
USG. Stan kliniczny pacjenta od momentu wy-
równania zaburzeń gospodarki kwasowo-zasado-
wej był dobry. Chłopca w stanie ogólnym dobrym 
z leczeniem przeciwkrzepliwym w dawce leczni-
czej wypisano do domu z zaleceniem dalszej opie-
ki i kontroli w Poradni Hematologicznej. Z uwagi 
na ujemny wywiad w kierunku chorób zakrzepo-
wo-zatorowych, obecność dodatnich czynników 
ryzyka wystąpienia zakrzepicy (tabela II): ciężkie 
odwodnienie, kwasica metaboliczna, unierucho-
mienie, odstąpiono od pogłębienia diagnostyki he-
matologicznej w kierunku chorób zakrzepowo-za-
torowych. Po konsultacji hematologicznej leczenie 
przeciwkrzepliwe kontynuowano przez 3 miesią-
ce, ale już w dawce profilaktycznej.

Dyskusja

W pracy przedstawiliśmy przypadek 12-letnie-
go chłopca z nowo rozpoznaną cukrzycą powikła-

ną zakrzepicą żyły głównej dolnej. Do najczęściej 
występujących ostrych powikłań cukrzycy zalicza-
my: hipoglikemię, cukrzycową kwasicę ketonową 
(DKA, diabetic ketoacidosis) oraz zaburzenia elek-
trolitowe: hipokaliemia, hipokalcemia, hipoma-
gnezemia, hipofosfatemia. Przyczyną ich wystą-
pienia jest nadmiar lub niedobór insuliny [2,4,7]. 
Niezwykle ważne jest odpowiednie leczenie DKA, 
gdyż niektóre rzadkie powikłania cukrzycy mogą 
wynikać z samych zaburzeń metabolicznych kwa-
sicy ketonowej [10-13].

Do rzadkich powikłań związanych z DKA za-
liczamy m.in. (tabela III): powikłania naczyniowe 
w tym zakrzepowe, neurologiczne, mięśniowe, 
z układu oddechowego i krążenia oraz przewodu 
pokarmowego [1,12-16]. Obrzęk mózgu jest naj-
częstszym powikłaniem towarzyszącym DKA, jak 
również jest najczęstszą przyczyną zgonu w jej 
przebiegu [1]. Powikłania zakrzepowe u pacjentów 
z nowo rozpoznaną cukrzycą należą do rzadko-
ści [13,17], przy czym w populacji pediatrycznej 
u krytycznie chorych pacjentów incydenty zakrze-
powo-zatorowe nie są sytuacją szczególną [9,16,18- 
-19]. Cechą charakterystyczną powikłań zakrze-
powo-zatorowych u dzieci jest fakt, że w około 
90% mają wtórny charakter i wynikają z podłoża 

Tabela I. Wyniki podstawowych badań pacjenta przy przy-
jęciu
Table I. Patient basic test results during admission

Badanie Wynik Norma

Glukoza mg/dl 
(mmol/l)

306
(17)

 -

Osmolalność 
mOsm/kgH2O

298 275-295

pH 7,226 7,35-7,43

Niedobór zasad 
mEq/l

-19,3 -2 do+2

HCO3
mmol/l

10.9 22-26

Potas 
mmol/l

3,4 3,5-5,1

Sód
mmol

137 136-145

Mocz badanie 
ogólne

Glukoza 
dodatnia 
Ketony 
dodatnie

Ujemne
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chorobowego lub są związane z istniejącymi me-
dycznymi czynnikami ryzyka, przede wszystkim 
obecnością centralnych dostępów dożylnych [20]. 
Powikłania zakrzepowe, obok infekcyjnych, nale-
żą do najczęstszych powikłań związanych z cew-
nikowaniem naczyń centralnych [13,21]. Założo-
ne dojścia centralne powodują m.in. uszkodzenie 
śródbłonka naczyń oraz upośledzają przepływ 
krwi. Podkreślenia wymaga fakt, że w opisywa-
nym przez nas przypadku pacjent nie miał cen-
tralnej kaniuli dożylnej. Głównymi czynnikami 
ryzyka (tabela II) u naszego pacjenta było ciężkie 
odwodnienie w przebiegu cukrzycowej kwasicy 
ketonowej, prozakrzepowy wpływ cukrzycy oraz 

unieruchomienie [17,20]. Pacjent w czasie pierw-
szych dni hospitalizacji z uwagi na złe samopoczu-
cie, osłabienie, obniżenie nastroju większość czasu 
spędzał w łóżku. 

Zaburzenia hemostazy u pacjentów z niedosta-
tecznie kontrolowaną cukrzycą są dość często opi-
sywane w literaturze, choć ich mechanizm nie zo-
stał do końca dobrze poznany [22,23]. U pacjentów 
z cukrzycą typu 1 z towarzyszącą DKA opisywane 
są różne mechanizmy prowadzące do przejścio-
wych zaburzeń hemostazy, takie jak: nadpłytko-
wość, zwiększona paradoksalnie aktywność fibry-
nolityczna, aktywacja śródbłonka [1,15]. W DKA 
dochodzi do obniżenia poziomu białka S i spadku 
aktywności białka C, co skutkuje zwiększoną ak-
tywnością czynnika von Willebranda. Opisywane 
zaburzenia ulegają normalizacji po odpowiednim 
leczeniu wyrównującym zaburzenia gospodarki 
kwasowo-zasadowej [1]. Ponadto w cukrzycowej 
kwasicy ketonowej dochodzi m.in. do wzrostu 
czynników zapalnych takich jak: białko c-reaktyw-

Tabela II. Czynniki ryzyka zakrzepicy 
Table II. Risk factors for thrombosis

	 Obecność centralnych kaniul dożylnych

	 Dodatnie przeciwciała antyfosfolipidowe

	 Wrodzone wady serca i ich leczenie 
chirurgiczne

	 Naczyniowe procedury radiologii 
interwencyjnej

	 Otyłość

	 Oporność na aktywowane białko C

	 Uraz, oparzenie, zakażenie, unieruchomienie 

	 Zabieg chirurgiczny

	 Stosowanie antykoncepcji doustnej

	 Choroba nowotworowa

	 Niektóre leki np. kortykosteroidy; preparaty 
prokoagulacyjne

	 Zespół nerczycowy

	 Nocna napadowa hemoglobinuria, sferocytoza

	 Nieprawidłowa budowa naczyń, malformacje 
naczyniowe

	 Odwodnienie, zagęszczenie krwi

	 Zaburzenia (spowolnienie) przepływu krwi

	 Epizod zakrzepicy w wywiadzie

	 Cukrzycowa kwasica ketonowa

	 Trombofilie

Tabela III. Możliwe rzadkie powikłania związane z cukrzy-
cową kwasicą ketonową
Table III. Possible rare complications of diabetic ketoaci-
dosis

UKŁAD POWIKŁANIE

naczyniowy – zakrzepica żył głębokich
– zakrzepica naczyń żylnych 
mózgu
– rozsiane wykrzepianie 
wewnątrznaczyniowe

neurologiczny – obrzęk mózgu
– udar krwotoczny lub 
niedokrwienny mózgu
– odległe deficyty poznawcze, 
w tym pamięci
– mielinoliza OUN

mięśniowo- 
-szkieletowy

– rabdomioliza

oddechowy – odma płucna
– obrzęk płuc
– odma opłucnowa
– ARDS

przewód pokarmowy – zapalenie trzustki
– krwawienie z przewodu 
pokarmowego
– martwica niedokrwienna jelit

moczowy – ostra niewydolność nerek
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ne, cytokiny prozapalne (IL6, IL 1 beta, TNF alfa) 
oraz do aktywacji układu dopełniacza. Ten stan 
prozapalny wraz z towarzyszącymi zaburzeniami 
układu krzepnięcia prowadzi do zwiększonego ry-
zyka zakrzepicy oraz udaru w DKA [1,6,22]. Z ko-
lei ciężkie odwodnienie również aktywuje kaskadę 
krzepnięcia, zwiększając ryzyko powikłań zakrze-
powych [1].

Wnioski

Powikłania zakrzepowe u dzieci z nowo roz-
poznaną cukrzycą typu 1 bez założonego dojścia 
centralnego należą do rzadkości, mogą jednak 
stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia. Stąd 
pacjenci z DKA wymagają starannego monitoro-

wania oraz uważnej oceny również po normali-
zacji glikemii i wyrównaniu zaburzeń gospodarki 
kwasowo-zasadowej. Cukrzyca i DKA sprzyjają 
nadkrzepliwości krwi, promują stan prozakrzepo-
wy. Powinniśmy unikać dojść centralnych u tych 
pacjentów [9]. Wczesne rozpoznanie powikłań to-
warzyszących DKA może zapobiec trwałym defi-
cytom. U pacjentów obarczonych dużym ryzykiem 
wystąpienia incydentu zatorowo-zakrzepowe-
go wskazana jest profilaktyka przeciwzakrzepo-
wa preparatami heparyn drobnocząsteczkowych 
[18,20].

Ponadto z uwagi na stale rosnącą liczbę dzieci 
z cukrzycą typu 1, a tym samym na większą liczbą 
pacjentów z DKA, lekarze praktycy powinni być 
bardziej uwrażliwieni na wystąpienie możliwych 
groźnych powikłań.
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