
  

Sådan opstår 
syreforgiftning
Diabetisk ketoacidose kaldes også syreforgiftning. Det er en 
tilstand, der kan være livsfarlig, når man har type 1-diabetes. 
Læs her, hvad syreforgiftning er, hvordan kroppen reagerer, 
og hvad du kan gøre for at undgå det.
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Insulin er et stofskiftehormon, der hos raske udskilles fra 
bugspytkirtlen til blodbanen. Insulin påvirker 
omsætningen af glukose, protein og fedt. 

Sådan føles 
syreforgiftning 
• Højt blodsukker
• Kraftig tørst
• Stor tissetrang
• Træthed
• Meget tør mund
• Mavesmerter
• Kvalme og opkast

• Acetonelugtende ånde
• Åndenød, der ses som hurtig    
   vejrtrækning
• Omtågethed og måske endda 
   bevidstløshed

OBS: Får man i en periode kun 
sparsomt med mad under f.eks. 
sygdom, faste eller slanke-

kur, kan man opleve at få lavt 
blodsukker og samtidig udvikle 
ketonstoffer. Disse ketoner kal-
des for sult- eller fasteketoner. 
Kroppen forbrænder fedtstoffer 
og udskiller samtidig ketonstof-
fer. Det er ikke farligt som ved 
insulinmangel, men kræver 
hurtige kulhydrater.

Sådan behandler du 
syreforgiftning
Du skal have ekstra insulin, 
hvis du har udviklet ketonstof-
fer. Det kan kræve indlæggelse, 
hvor du får insulin i drop. Mange 
indlægges med syreforgiftning 
ved diabetesdebut.

Sådan undgår du 
syreforgiftning
• Mål dit blodsukker jævnligt
• Mål ketonstofferne i blodet 
 og i urinen, hvis du har haft 
 højt blodsukker i mere end et 
 halvt døgn 
• Du kan måle ketonstoffer i 
 blodet med flere blodsuk-

 kerapparater. Du skal måle 
 ketonstoffer i urinen ved hjælp
 af særlige ketonstrimler
• Vær særlig opmærksom ved 
 sygdom, hvor du kan have brug
 for ekstra insulin – også selv 
 om du ikke spiser særlig 
 meget
• Pumpebrugere skal være eks-

 tra påpasselige, når pumpen 
 har været taget af igennem 
 længere tid ved f.eks motion 
 og dermed ikke har tilført 
 basalinsulin. Så skal der 
 måske tilføres ekstra insulin, 
 når pumpen sættes på igen. 
 Afkobles pumpen, for eksem-
 pel hvis kateteret skubber 

 sig, eller hvis der kommer 
 knæk på slangen, kan der 
 også opstå syreforgiftning 
 meget hurtigt. 
• Motion kan ikke få et højt 
 blodsukker ned, hvis du mang-
 ler insulin og har udviklet 
 ketonstoffer. Det gør kun 
 tilstanden værre.

NORMALT STOFSKIFTE I FASTE

Både sukker- og fedtomsætnin-
gen påvirkes ved syreforgiftning:

1  Kroppen mangler insulin

2a Insulinmangel gør, at kroppens 
 muskler ikke kan optage 
 glukose i cellerne for at få 
 energi. Blodsukkeret stiger

2b Leveren laver også for meget 
 glukose. Blodsukkeret stiger

3  Er insulinmanglen ekstra udtalt,
 vil insulinen ikke længere kunne 
 holde fedtet inde i fedtcellerne 
 (hvad insulin normalt gør). 
 Derfor strømmer fedtet nu ud i 
 blodbanen. Fedtforbrændingen 
 løber løbsk 

4  I leveren bliver noget af fedtet 
 omdannet til ketoner, som er 
 organiske syrer

5  Glukose og affaldsprodukterne 
 fra den løbske fedtforbrænding, 
 ketonerne, udskilles i urinen. 
 Ketonerne udskilles også i ud-
 åndingsluften og kan lugtes 
 som acetone.

 Når ketonerne ophober sig i 
 kroppen, påvirkes kroppens sur-
 hedsgrad (pH falder). Samti-
 dig kommer kroppen i alvorlig 
 salt- og væskeunderskud

 Tilstanden er livstruende og kan
 ubehandlet føre til død
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