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רקע
שיעול  נשימה,  קוצר  עקב  מיון  לחדר  פנה  מועסק,  בלתי  לשלושה,  ואב  נשוי   ,57 בן  מטופל 
וחום שהחלו כעשרה ימים טרם קבלתו. החולה אובחן מזה כארבע שנים כחולה סוכרת סוג 
2 לא מאוזנת עם ערך HbA1C אחרון של 8.5%, ללא פגיעה ידועה באיברי מטרה תחת טיפול 
במטפורמין, אינסולין ו-Empaglifozin. בעברו הרפואי נודע גם על מצב של יתר שומנים בדם, 
IU/ 68( כרונית עם עומס נגיפי נמוך B שטופל באטורווסטטין ואזטימיב, לצד צהבת נגיפית מסוג

mL ב-2018( ללא הפרעה בתפקודי כבד, ללא טיפול. 
הרגלים – המטופל הפסיק לעשן לפני כשלוש שנים, לאחר שצבר כ-30 "שנות קופסה".
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אי ספיקה נשימתית חריפה וקשה אך לא 
– COVID-19 טיפוסית בחולה

diabetic ketoacidosis אאוגליצמי הנגרם 
SGLT2 משימוש במעכבי

התייצגות 
כעשרה ימים טרם קבלתו, החל המטופל לסבול מקוצר נשימה, שיעול יצרני וחום עד 38 מעלות 
צלסיוס )מ"צ(. כמו כן, דווח על יציאות רכות פעמיים ביום וכאב בעל אופי שורף בחזה, שאינו 
קשור בנשימה עמוקה, אינו מקרין ואינו מלווה בחילה. עקב קוצר הנשימה אשר הלך והחמיר 

בשלושת הימים טרם קבלתו, פנה המטופל למחלקה לרפואה דחופה )מלר"ד( במוסדנו.
 114 דופק  הבאים:  החיוניים  הסימנים  עם  מלאה  בהכרה  היה  למלר"ד, המטופל  קבלתו  בזמן 
פעימות לדקה, לחץ דם של 160/94, כ-40 נשימות לדקה, רוויון חמצן באוויר חדר 92% אשר 
 15.7K עלה ל-98% עם חמצן במסכה וחום פומי 38.3 מ"צ. בספירת הדם נמצא לויקוציטוזיס של
עם נוטירופיליה של 89%, המוגלובין תקין )g/dL 15.6( וספירת טסיות תקינה )303K(. בבדיקת 
 ,0.65 mg/dL 126, קריאטנין mg/dL 4.4, גלוקוז mmol/L 134, אשלגן mmol/L הכימיה: נתרן
CRP .BUN 18 mg/dL נמצא מוגבר )20mg/dL, כאשר טווח הנורמה הוא עד 0.5(. בבדיקת גזים 
 .pCO2 29 mmHg-2.0 ו mmol/L 13.6, לקטט mmol/L עם ביקברונט pH 7.28 :ורידיים נמצא
 QT מילישניות )מ"ש(, מקטע PR 160 באק"ג הודגם מקצב סינוס 105 לדקה, ציר תקין, מקטע
דו- הצללות  נראו  חזה  בצילום  תקינה.   R גלי  ST-T, התקדמות  שינויי  ללא  מ"ש,   470 מתוקן 

צדדיות בבסיסי הריאות, ללא עדות לתפליט. 
 Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 )SARS-Cov-2( במיון, המטופל נבדק לנוכחות
המטופל  הועבר  כן,  כמו   .PCR בבדיקת  חיובית  תשובה  והתקבלה  אפי  מטוש  באמצעות 

למחלקתנו. 
עם קבלתו למחלקה המטופל היה בהכרה מלאה והתמצא בזמן ובמרחב. המטופל היה טכיפאני, 
כ-40 נשימות לדקה, נמדדה סטורציה של 98% כאשר הוא נתמך במסיכת חמצן ושקית העשרה עם 
6 ליטר חמצן לדקה, טכיקרדי 108 לדקה ול"ד שמור 150/80. לא נראה גודש ורידי צוואר, לא נראו 
בצקות פריפריות ונמושו דפקים פריפריים טובים בארבע גפיים. לא הייתה רגישות או הגדלת איברים 

בבדיקת הבטן ולא הודגמו סימני גירוי צפקי. בבדיקה נוירולוגית גסה לא נמצא חסר נוירולוגי חריף.
מקסימלית  בתמיכה   high flow nasal cannula למכשיר  הגעתו  עם  מיד  חובר  המטופל 
המשיך  המטופל  הטיפול,  למרות  לדקה.  ל'   40 של  וזרימה   100% חמצן  של  חלקי  ריכוז  עם 
להתנשם עד 50 נשימות לדקה והסטורציה נותרה סביב 95%. נלקחה בדיקת גזים עורקיים 
 pH 7.16 נמצאו:  בבדיקה   .)ARDS(  acute respiratory distress syndrome של  בשאלה 
 עם ביקרבונט mmol/L 5.0, לקטט pO2 123 mmHg ,pCO2 14 mmHg ,1.2 mmol/L. חושבו

מילות מפתח:

COVID-19, קטואצידוזיס, 
סוכרת.
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בין העלייה באניון  והיחס   22 mmol/L AG(_anion gap( של 
גאפ לבין הירידה בביקרבונט )-ɅAG/ɅHCO3( נמצא קטן מ-1. 
mg/dL 150 בנוסף, בבדיקת שתן כללית הודגמו קטונים מעל

וגלוקוז מעל mg/dL 1000 למרות ערכי סוכר תקינים בדם.

לאחר אבחנה של DKA אאוגליצמית, המטופל הועבר לטיפול 
גלוקוז  נוזלים,  הכולל   DKA בפרוטוקול  טיפול  והוחל  נמרץ 
קשה,   COVID pneumonia בשל  כן,  כמו  ואשלגן.  אינסולין 
 Remdesivir-וב mg *1/d Dexamethasone 10-הוחל טיפול ב
ימים. מצבו של  במינון מצטבר של mg 600 על פני חמישה 
החולה הוסיף להיות לא יציב במשך מספר ימים, הן מבחינת 
משק האלקטרולטים והן מבחינה נשימתית. יתר על כן, נצפה 
נצפה  בה  מוחית  להדמייה  הוביל  אשר  חריף  נוירולוגי  חסך 
הועבר  וכן  ונגמל  התייצב  ובהמשך  הונשם  החולה  אוטם. 

מהמחלקה לטיפול נמרץ להמשך טיפול במחלקת קורונה. 

דיון
של  הראשוני  והטיפול  הבירור  את  מתאר  זה  מקרה  לסיכום, 
מטופל אשר התייצג עם אי ספיקה נשימתית חריפה לראשונה 
בחייו בזמן הגל השני של הקורונה בישראל. המטופל התקבל 
 .PCR בבדיקת SARS-Cov-2למלר"ד הנשימתי ונמצא חיובי ל
 pneumonia המטופל הועבר למחלקתנו באבחנה עיקרית של
כל  לא  כי  התרשם  הצוות  המטופל,  של  הגעתו  עם   .COVID
מאפייני אי הספיקה הנשימתית מתאימים לקורונה, בדגש על 
ערכי סטורציה גבוהים. בבירור מעבדתי נמצא DKA אשר רמז 
כי אי הספיקה הנשימתית היא תוצאה של פיצוי נשימתי על 
חמצת מטבולית ולא כשל נשימתי ראשוני כפי שהצוות שיער 

בתחילת הבירור.

הגורמים השכיחים ל-DKA הינם זיהום חריף ורמות לא מספקות 
סוכרת  של  התפתחות  או  טיפול  הפסקת  בשל  אינסולין  של 
התייבשות.  עם  בשילוב  רבות  פעמים  חדשה,  תלויית-אינסולין 

גורמים נוספים כוללים מחלה קריטית כגון ספסיס, דלקת בלבלב 
ואוטם לבבי ותרופות כמו גלוקוקורטיקוסטרואידים וקוקאין. 

רמות  כלל  בדרך  קיימות   ,DKA חולי  של  המעבדה  בבדיקות 
 ,500-350 mg/DL בטווח של  לרוב  בדם,  גלוקוז  של  גבוהות 
בדם,  תקינות  גלוקוז  רמות  בנוכחות   DKA גם  קיים  אולם, 
המכונה "DKA אאוגליצמי". האחרון עשוי להיגרם בשל הרעבה, 
 SGLT2 inhibitors-ו הריון, טיפול באינסולין לפני ההתייצגות 

ובפרט Empagliflozin אשר המטופל במקרה זה נטל ]1,2[. 

אאוגליצמי   DKA-ל הסיכון  את  מגביר   SGLT2 במעכבי  טיפול 
מאשר   3 פי  גבוהה  אלו  במקרים  והתמותה   ]3,4[  5-1.5 פי 
  SGLT2 לא-אאוגליקמיים ]5,6[. המנגנון בו מעכבי DKA במקרי
עבודות  במלואו.  ברור  לא  עדיין  אאוגליקמי   DKA מעודדים 
מוקדמות התרכזו בעלייה בגלוקגון כמתווכחת DKA אאוגליקמי, 
 ]7[ in vivo לניסוים in vitro אך לאור ממצאים סותרים בין ניסויי

לא ברור האם לגלוקגון יש תפקיד בסוגייה זו. 

בקטכולאמינים  עלייה  מצאו  ושותפיו   Perry לאחרונה, 
 DKA עודד  נפח  לחסר  משנית  בפלזמה  וקורטיקוסטרון 
עודדו  אלה  הורמונליים  שינויים   .]8[ סוכרתיות  בחולדות 
וקטוגנזה.  גלוקונאוגנזה  בכבד  ואילו  לבן  בשומן  ליפוליזה 
בשלב זה, נדרשות עבודות נוספות על מנת להבין באופן מלא 
הבנת  אאוגליקמי.   DKA-ל גורמים   SGLT2 מעכבי  כיצד  יותר 
לוואי  תופעת  שכיחות  בהפחתת  לסייע  עשויה  זה  מנגנון 
מסוכנת זו ובכך לאפשר לקלינאים להשתמש בתרופות אלה 
בצורה בטוחה יותר ואולי אף להרחיב את ההתוויות עבורן הן 
ניתנות. חשוב לציין כי מעכבי SGLT2 קשורים במספר תוצאים 
חשובים בהקשרי איזון סוכרת, הכוללים: ירידה במשקל, ירידה 
לסיבוכים  ירידה בסיכון  וכן  כלייתי  דם, שיפור תפקודי  בלחץ 

קרדיווסקולרים, כולל שבץ ]7[. 
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