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Laktacidos 

•  Resultat av ackumulation av Laktat och protoner i kroppsvätskorna 

•  Associerat med dålig prognos 

•  Mortalitet ökat med en faktor 3 om laktacidos vid sepsis eller low flow  

•  Ju högre laktat desto sämre prognos 

•  Oftast samband med vävnadshypoxi, finns även andra utlösande 
mekanismer 
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Laktacidos-fall 

•  44 årig man, tidigare frisk.  Insjuknat i bild av binjurebarkssvikt för en 
vecka sedan ( hypotoni, yrsel, hyponatremi).  Insatt på hydrocortison. 

•  Söker nu för besvärlig klåda och svullnad kring ögonen.  
Allmäntillståndet gott, lätt tachycard, uppvisar ett flertal ärtstora 
lymfkörtlar kring nacke och käkvinklar.  CT buk visar ordentligt 
förstorade binjurar bilat. 

•  Ur lab:  Na 121, K 5,4, krea 109, CRP 17à man ökar 
cortisonsubstitution och ger NaCl dropp 

•  På medicinavdelning, trött, orkeslös, aptitlös. 
•  5 d efter inläggning- snabbt stigande joniserat Ca- 1,99, varför flytt till 

IMA 
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Fall 

•  På IMA 
•  Vaken och orienterad, ngt somnolent 
•  Tachycard, perifert kall och ödematös 
•  Startad på Miacalcic och ytterligare NaCl 
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Fall EKO 

•  Hyperkinetisk 
•  Lätt nedsatt kontraktilitet & lätt dilaterad VK utan säker hypertrofi. 
•  Sammanfallen v cav inf 
•  >50% andningsvariation 
•  B-lines lokaliserat hö/vä 

•  VBL + 10 l sedan inkomst 
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Ecv-Basöverskott(ak) mmol/L -3 - +3  
P-Standardbik (ak) mmol/L 22-27 
P(aB)-Natrium(ak) mmol/L 137-145 
P(aB)-Kalium(ak) mmol/L 3.5-4.4 
P(aB)-Laktat(ak) mmol/L 0.5-1.6 
Hb(aB)-Oxygenmät(ak) % 95-99 
P-(aB)-pH(ak) 7.35-7.45 
P(aB)-Klorid(ak) mmol/L 100-110 
P-(aB)-CO2(ak) kPa 4.7-6.0 
P(aB)-Glukos(ak) mmol/L 4.0-6.0 
P-(aB)-O2(ak) kPa 10-14 
Övriga 
P-Laktat mmol/L 0.5-2.2 
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Laktacidos 

Hyperlaktatemi 
Hypercalcemi 
Hyponatremi 
Binjurebarksvikt 
 
DIFFERNTIALDIAGNOSER 
   B-vitaminbrist??? 
•  Lymfom 
•  Tbc 
•  HIV 

•  ORSAKER  HYPERLAKTATEMIN 
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Laktacidos 

•  Vävnadshypoxi-Typ A laktacidos 
    -Systemisk DO 
    -microcirkulatoriska störningar 

•  Ej vävnadshypoxi-Typ B laktacidos 
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Fall 

•  Behandlingsrefraktär lactacidos typ B sannolikt på basen av lymfom / 
spridd malignitet.  Komplicerad sjukhistoria med explosivt malignt 
förlopp.  Respiratorvårdad och dialyserad sedan igår.  Ingen effekt på 
laktacidosen.  Man har inledd lymfonbehandling med högdos 
Betapred.  Även haft svårbehandlad hypercalcemi som nu är under 
kontroll med citratdialys.  

 
 
•  PAD visar ALK-1 negativt storcelligt anaplastiskt T-cellslymfom. 
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Laktacidos 

•  Pyruvat bildas från glycolysen ( ingen O2 åtgång=anaerob) 

Redox reaktion som sker i cytosol 
Katalyseras av Laktadehydrogenas (LDH) 
2 subenheter--- LDHA, LDHB 
 
LDHA –högre affinitet för pyruvateàökar reduktion till laktat- finns ffa i 
skelettmuskel 
LDHB-ffa i lever njure.  Oxidering av laktat till pyruvat.  Energikrävande 
 
Laktat:pyruvat ratio 10:1  ökar vid ökad NADH: NAD+ ratio 
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Laktat 

•  Glukos 
         
    
   2 Pyruvat                                          2 laktat (+47kcal) 
                       
                  
                                 
   (oxidation)                                      (oxidation)          (glukoneogenes)    
 
                                                          Krebs cykel              Coris cykel 
      673 Kcal                                      652 Kcal                    Glukos 



Laktacidos 

•  Det bildas 20 mmol laktat /kg kroppsvikt/24 h (= 58 mmol/h hos 70 kg) 

•  Bildas ffa i vävnad där det är hög glycolys—rik på LDHA– ex 
skelettmuskel 

•  Laktat re-konverteras till pyruvat i leverns och njurarnas mitokondrier 
och andra vävnader som är rika på LDHB 

•  Pyruvat därifrån till Cori cykel  ( återbildande av 
glukos=glukoneogenes) eller Krebs cykel (utvinnande av energi) 
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O2 glukos 

CO2 H2O energi 

aerob 
metabolism 

anaerob 
metabolism 

glukos 

laktat energi 



Laktacidos 

•  Produktion och konsumtion av laktat är i normalfallet likaà 
       stabila koncentrationer av laktat i blod 
 
Laktatproduktion kan öka hundrafalt- ex vi maximal träning 
 
Laktatkonsumption kan även det öka– ex efter maximal träning-efter 
kramper, eller exogentillförsel av laktat 
 
Sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 
 
Produktion av laktat betyder att med glycolysen produceras även 
ekvivalent antal protoner ( vilket ger acidosen) 
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Laktacidos 

•  Laktatkonsumption tar bort ekvivalent antal protoner- därför hålles 
syra-bas balansen konstant 
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Laktacidos 

17 19-06-11 PFK  6 phosfofructokinase 



Laktacidos 

•  Vid vävnadshypoxi (global eller regional)àöverproduktion av laktat 
beroende på försämrad oxidativ phosforylering i mitokondrien  

   (O2-brist) 
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Laktacidos 
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Laktacidos 

•  Acidos bidrar till försämrat clearance av laktatà kan tom göra lever till 
laktat bildande organ 

 
 
Hyperlaktatemi kan vara resultat av aerob glycolys ( stimulerad glycolys 
som EJ beror på vävnadshypoxi) 
 
Ex vid stress respons är detta en snabb väg för generering av ATP 
(dock ineffektiv) 
Hyperdynamisk sepsis och adrenalinstimulering förstärker denna 
glycolytiska flux 
(adrenalin per se, sjukdomar som ger ökad Adrenalinnivåer som astma+ 
B2 agonister, pheocromocytom, chock,) 
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Laktacidos 
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Laktacidos 

•  Läkemedel kan försämra oxidativa phosforyleringen, 
   Ex antivirala lm och propofol  àlaktat 
 
Levern svarar för 70% av laktat clearance i normala fallet 
Patienter med sepsis-även de som är stabila med normal leverfunktion 
kan ha förhöjda laktatnivåerà kan bero på inhibering av 
PDH(pyruvatdehydrogenas-på vagä in i Krebs cykel) 
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Laktat 

•  Behöver monitoreras 

•  Reduktion av minst 20% i laktatnivå varannan timme under 8 första 
timmarna av resucitation vara associerat med minska morbiditet och 
mortalitet 
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Laktacidos- ”take home” 

•  Anjongap acidos 
•  Komplex metabolismà 
•  Bildas ffa i skelettmusklatur LDHA 
•  Re-konverteras till pyruvat ffa i levern LDHB 

•  Typ A / Typ B 
•  Behöver inte vara kopplat till dysoxi 
•  Betastimulans 
•  B-vitamin 
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