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STRESZCZENIE
Cel: W pracy przedstawiono i omówiono wybrane wyniki 
badań, których celem była próba oceny stężenia kwasu mle-
kowego w surowicy krwi jako wskaźnika zaburzeń pośredniej 
przemiany materii u dzieci po pierwszym w życiu epizodzie drga-
wek. Materiał: Badania przeprowadzono u 27 dzieci (15 chłop-
ców i 12 dziewcząt) w wieku od 6 lat do 17 lat 6 miesięcy, po 
napadzie drgawek, oraz w grupie kontrolnej 22 dzieci (11 chłop-
ców i 11 dziewcząt). Metodą enzymatyczną oznaczono stężenie 
kwasu mlekowego surowicy krwi. Wyniki: W grupie dzieci po 
napadzie drgawkowym stwierdzono istotnie (p<0,05) wyższe 
stężenie kwasu mlekowego aniżeli w grupie dzieci zdrowych. 
Zarówno w grupie badanej, jak i w grupie kontrolnej nie zaob-
serwowano istotnego wpływu płci i wieku na stężenie kwasu 
mlekowego. Stwierdzono istotną statystycznie współzależność 
pomiędzy stężeniem mleczanów a poziomem glikemii (korela-
cja dodatnia rp=0,549, statystycznie istotna, p<0,05) oraz 
pomiędzy stężeniem mleczanów a poziomem  HCO3 (korelacja 
dodatnia rp=0,462, statystycznie istotna, p<0,05). Nie stwier-
dzono korelacji pomiędzy poziomem mleczanów a wskaźnikiem 
pH. Wnioski: Ocena wartości diagnostycznej laktacydemii po 
pierwszych epizodach drgawek wymaga poszerzonych badań. 
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ABSTRACT
Aim: The paper presented and discussed selected results of 
research which aimed at serum lactate concentration as an 
index of glucose intermediate metabolism in children after thein children after the 
first episode of convulsions. Material: In 27 children after the 
first episode of convulsions (15 boys and 12 girls, 6-17.5 year 
old), and 22 healthy controls (11 boys and 11 girls), serum 
lactate concentration was determined (by enzymatic method). 
Results: In the group of examined children the higher (com-
pared with controls) values for lactate concentration (p<0.05) 
were observed. Neither in examined nor in controls, sex and 
age influenced serum lactate concentration. The tendency (p 
<0.05) to positive correlation between lactate concentrations 
and glycaemia (rrp=0.549) and HCOHCO3 (r(rrp=0.462) were observed. 
Conclusion: The diagnostic significance of lactate concentra-
tion in children after the first episode of convulsions needs to 
be carried out. 

Key words:  Lactate-blood, glucose intermediate metabolism, 
convulsions

�r�e� praw�e cały dwud��es�y w�ek mlec�a� był w dużej m�er�e 
uważa�y �a k��c�wy, �by�ec��y pr�duk� gl�k�l��y, sp�w�d�wa-
�ej ��ed��le��e��em �ar�ądów � �ka�ek [1]. Wska�ywa�y był jak� 
�adr�ęd�a pr�yc�y�a p�ws�awa��a długu �le��weg� p� wys�łku 
f��yc��ym, jak� głów�y p�wód �męc�e��a m�ęś�� �ra� jak� klu-
c��wy c�y���k w us�k�d�e��u �ka�ek, wyw�ła�ym kwas�cą 
[2]. Zm�a�y �ach�d�ące �d la� s�edemd��es�ą�ych XX w�eku w 
p�s�r�ega��u r�l� mlec�a�ów m�ż�a �a�wać „rew�lucją mlec�a-
��wą” [3]. �r�eważająca c�ęść d�w�dów sugeruje, że mlec�a� 
jes� waż�ym p�śred��k�em w ��e�l�c���ych pr�cesach me�ab�l�c�-
�ych, w s�c�egól��śc� �aś ruch�mym pal�wem dla me�ab�l��mu 
�le��weg�, a m�żl�we że rów��eż c�y���k�em p�śred��c�ącym w 

pr�cesach �ksydacj�-redukcj� �arów�� w k�mórce, jak � w pr�e-
s�r�e��ach p��a k�mórk�wych [4].

W waru�kach praw�dł�wych gluk��a ulega f�sf�rylacj� d� 
gluk���-6-f�sf�ra�u. Reakcja �a ka�al���wa�a jes� pr�e� �bec�y 
we ws�ys�k�ch �ka�kach e��ym – heks�k��a�ę, �aś d�s�arc�yc�e-
lem e�erg�� jes� k�mpleks Mg++ AT�. Gluk���-6-f�sf�ra� ulega 
pr�eks��ałce��u �w cyklu pr�em�a� �le��wych, c�yl� cyklu Embe-
de�a-Mayerh�ffa-�ar�asa� d� p�r�gr���a�u, � k�óreg� w ��ku 
dekarb�ksylacj� p�ws�aje ace�yl�-C�A, włąc�a�y �as�ęp��e d� 
cyklu kwasów �rójkarb�ksyl�wych �cyklu Krebsa�. K��c�wym 
efek�em pr�em�a� jes� wy�w�r�e��e AT�, CO2 � H2O [5–7].  
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Całk�w��a pr�em�a�a gluk��y d� CO2 � H2O w waru�kach 
aer�b�wych d�pr�wad�a d� wy�w�r�e��a 38 c�ąs�ec�ek AT� [6, 
7], � �eg� u�le��e��e jed�ej c�ąs�ec�k� p�r�gr���a�u, d� p�s�ac� 
CO2 � H2O, jes� d�s�arc�yc�elem aż 30 c�ąs�ec�ek AT�.

�ew�a �l�ść p�r�gr���a�u �w �bec��śc� dehydr�ge�a�y mle-
c�a��wej � NADH+H+�, ulega pr�em�a��e d� kwasu mlek�weg�. 
W s�a��e sp�c�y�ku źródłem mlec�a�ów jes� w�ele �ka�ek us�r�-
j�wych ��p. skóra, �ka�ka �erw�wa, m�ęs��e, krw��k� b�ałe � 
ślu�ówka jel���, w �rakc�e wys�łku �ra� w sy�uacj� ��ed�krw�e��a 
� ��ed��le��e��a ��ac�ącym źródłem dużych �l�śc� kwasu mlek�-
weg� s�ają s�ę m�ęś��e s�k�ele��we. Ta pr�em�a�a p�r�gr���a�u 
d� mlec�a�u jes� e�erge�yc���e bard�� mał� wydaj�a � d�s�arc�a 
�aledw�e dwóch c�ąs�ec�ek AT� � jed�ej c�ąs�ec�k� p�r�gr���a�u 
[7]. Jeżel� me�ab�l��m węgl�w�da�ów ��e jes� �akłóc��y, a pa-
cje�� ��ajduje s�ę w s�a��e sp�c�y�ku, s�ęże��a m�l�we mlec�a�u 
� p�r�gr���a�u p���s�ają w lud�k�m �rga���m�e w s�ałej pr�p�rcj� 
10:1 [9]. 

Kwas mlek�wy w p�s�ac� �dys�cj�wa�ej �w�r�y mlec�a�y. 
Kwas mlek�wy �jak� a���� lub jak� kwas� sw�b�d��e dys�cjuje 
pr�e� bł��y b��l�g�c��e. Mlec�a�y m�gą być źródłem e�erg�� dla 
�ka�ek p��awą�r�b�wych �w sp�c�y�ku głów��e �erk� � wą�r�ba�, 
m�gą �eż być �ra�sf�rm�wa�e �w wą�r�b�e� d� gluk��y w pr�ces�e 
gluk��e�ge�e�y, �wa�ym cyklem C�r�ch. W �ej reakcj� � dwóch 
c�ąs�ec�ek mlec�a�u p�ws�aje jed�a c�ąs�ec�ka gluk��y. �r�ces 
�e� wymaga d�s�arc�e��a dwóch j��ów w�d�r�wych. �r�em�a�a 
mlec�a��wa ma �ym samym ��ac�e��e w u�r�yma��u rów��wag� 
kwas�w�-�asad�wej [7, 10, 11].

�ubl�k�wa�e bada��a d�św�adc�al�e �a �w�er�ę�ach [12, 13] 
jak � bada��a kl���c��e d��yc�ące d��ec� p� pr�eby�ych �apadach 
drgawk�wych [14–16] sugerują �w�ą�ek p�m�ęd�y wys�ąp�e-
��em ep���du drgawek a �w�ęks���ym p����mem kwasu mlek�-
weg�. Dla�eg� �eż wydał� s�ę cel�we pr�eśled�e��e �ach�wa��a 
s�ę s�ęże��a kwasu mlek�weg� u d��ec� p� p�erws�ym �apad��e 
drgawek.

MATERIAł I METODY
�ada��am� �bję�� 27 d��ec� p� pr�eby�ym p�erws�ym w życ�u 
�apad��e drgawek u�gól����ych �15 chł�pców � 12 d��ewc�ą�� 
w w�eku �d 6 la� d� 17 la� 6 m�es�ęcy, be� r��p���a�ych ch�rób 
me�ab�l�c��ych ��abela 1�. Z wyw�adu �ebra�eg� �d r�d��ców lub 
�p�eku�ów wy��ka, że �kres �rwa��a drgawek m�eśc�ł s�ę w pr�e-
d��ale 2–6 m��u�. U żad�eg� � bada�ych d��ec� ��e s�w�erd���� 
���ych sch�r�e�. Grupę k���r�l�ą s�a��w�ł� 22 �dr�wych d��ec� 
� 11 chł�pców � 11 d��ewc�ą�� w w�eku �d 3 la� 9 m�es�ęcy d� 17 
la� 8 m�es�ęcy.

Krew d� bada� p�b�era�� w g�d���ach p�ra��ych �7.00–
7.15� �a c�c��. Krew d� bada��a p�b�era�a była � żyły ł�kc��wej 
be� użyc�a s�a�y, pr�y �as��s�wa��u cew��ka venflon. Każd�-
ra��w� p�b�era�� p� 2 ml krw� d� próbówek �aw�erających 
flu�rek EDTA w celu ���ac�a��a s�ęże��a kwasu mlek�weg�. 
Jed��c�eś��e �d d��ec� p� p�erws�ym �apad��e drgawek p�b�e-
ra�� krew celem ���ac�e��a war��śc� p�ds�aw�wych parame�rów 
b��chem�c��ych w �ym gl�kem��. 

Ws�yscy bada�� pacje�c� ��ajd�wal� s�ę w s�a��e k�mf�r�u 
f��yc��eg� �wykluc���� m�żl�w�ść upr�ed��eg� wys�łku f��yc�-
�eg��, p� sp�c�y�ku ��c�ym. Ażeby �ach�wać jed��l��e s�a�-
dardy pr�epr�wad�a��a bada�, wyel�m���wać �gól��e ��a�e 
c�y���k� wpływające �a h�perlak�acydem�ę �s�res, p�ra d��a, 
wys�łek� �ra� uw�ględ��ając d��ychc�as�we d���es�e��a � l��e-

ra�ury [2, 9], bada��a pr�epr�wad�a�� w c�as�e ��e kró�s�ym ��ż 
12 g�d��� p� pr�eby�ym p�erws�ym w życ�u ep���d��e drgaw-
k�wym.

Kwas mlek�wy we krw� ���ac�a�� me��dą e��yma�yc��ą 
pr�y wyk�r�ys�a��u �dc�y���ków f�rmy H�ffma� La R�che, uży-
wając a�al��a��ra Cobas Mira. W me��d��e �ej kwas mlek�wy 
w �bec��śc� dehydr�ge�a�y mlec�a��wej �LDH� � u�le����eg� 
dwu�ukle��ydu ��k��y�am�d�-ade����weg� �NAD+� ulega 
redukcj� d� kwasu p�r�gr���weg�.

           LDH
Mlec�a� + NAD+                   ��r�gr���a� + NADH+ H+

Il�ść p�ws�ałeg� �reduk�wa�eg� dwu�ukle��ydu ��k��y�a-
m�d�-ade����weg� �NADH� jes� wpr�s� pr�p�rcj��al�a d� s�ęże-
��a subs�ra�u, jak�m jes� kwas mlek�wy. ��m�aru s�ęże��a NADH 
d�k��ywa�� me��dą a�al��y s��p��a abs�rpcj� pr�m�e���wa��a 
św�e�l�eg� � dług�śc� fal� 340 �m. 

U�yska�e da�e l�c�b�we p�dda�� a�al���e s�a�ys�yc��ej. 
�r�yję�� 5% gra��cę ry�yka błędu w���sk�wa��a.

�r�ea�al���wa�� �ach�wa��e s�ę bada�ej cechy w �ależ��śc� 
�d płc� � w�eku �ra� �d war��śc� pH,  HCO3 � gl�kem��. 

�acje�c� w �kres�e 7–10 d�� �d ep���du drgawek byl� p�d-
da�� bada��u EEG. Ws�ys�k�e �ap�sy m�eśc�ły s�ę w gra��cach 
�m�e���śc� dla w�eku.

Na pr�epr�wad�e��e bada� u�yska�� �g�dę r�d��ców lub 
praw�ych �p�eku�ów d��ec� p���żej 16 r�ku życ�a, a w grup�e 
p�wyżej �eg� w�eku rów��eż �d pacje��ów.

WYNIKI
��ęże��e kwasu mlek�weg� w sur�w�cy krw� u d��ec� p� p�erw-
s�ym �apad��e drgawek m�eśc�ł� s�ę w pr�ed��ale war��śc� �d 
0,9 mm�l/l d� 3,50mm�l/l �śred��a 2,148 mm�l/l, �D=0,675�, 
�a��m�as� w grup�e k���r�l�ej – �d 0,60 mm�l/l d� 1,50 mm�l/l 
�śred��a 1,27 mm�l/l, �D=0,55�. Obserw�wa�a róż��ca m�ęd�y 
war��śc�ą parame�ru w �bu grupach była �s����a s�a�ys�yc���e 
�p<0,05� – �abela 2.

Zarów�� w grup�e bada�ej, jak � w grup�e k���r�l�ej ��e 
s�w�erd���� �s����eg� wpływu płc� � w�eku �a p����m kwasu 
mlek�weg� w sur�w�cy krw�.

�r�eśled���� współ�ależ��ść p�m�ęd�y p����mem kwasu 
mlek�weg� w sur�w�cy krw� �ra� �ak�m� wskaź��kam�, jak: gl�-
kem�a, pH � HCO3. N�e s�w�erd���� k�relacj� p�m�ęd�y p����-
mem mlec�a�ów a war��śc�ą pH. ��w�erd���� �a��m�as� �s����ą 
s�a�ys�yc���e współ�ależ��ść p�m�ęd�y s�ęże��em mlec�a�ów a 
p����mem gl�kem�� �k�relacja d�da���a rp=0,549, s�a�ys�yc���e 
�s����a, p<0,05� �ra� s�ęże��em mlec�a�ów a p����mem HCO3 
�k�relacja d�da���a rp=0,462, s�a�ys�yc���e �s����a, p<0,05� 
– �abela 3.

OMóWIENIE WYNIKóW
�����m mlec�a�ów w sur�w�cy krw� p�dlega w c�ągu d�by f��j�-
l�g�c��ym waha���m �ry�m d�b�wy� [7, 9]. ���ad�� d� �abur�e� 
g�sp�dark� węgl�w�da��wej, w �ym d� w�r�s�u s�ęże��a k��ce�-
�racj� kwasu mlek�weg� w pły�ach us�r�j�wych, pr�yc�y��ać s�ę 
m�że w�ele c�y���ków �a�ury f��j�l�g�c��ej �wys�łek f��yc��y [7, 
13, 17]� �ra� pa��l�g�c��ej – w�ele sch�r�e�, w �ym pr�ede ws�ys�-
k�m ch�r�by up�śled�ające fu�kcję m�ążs�u wą�r�b�weg� [18], 
�ab�eg� �peracyj�e [6, 9], s�res [8, 19, 20], �s�ra h�p�ksja [21] � ���e. 
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W d�b�r�e ma�er�ału badawc�eg� �wróc�l�śmy s�c�egól�ą uwagę 
�a wykluc�e��e ���ych ��a�ych c�y���ków mających wpływ �a 
wy��k ���ac�e� p����mu lak�acydem��. Nas� pacje�c� p���s�awal� 
w s�a��e k�mf�r�u f��yc��eg� �p� upr�ed��m ś��e f��j�l�g�c��ym�, 
bada��a były pr�wad���e � s�ałej p�r�e d��a, d��ec� ��e były �ara-
ż��e �a ew�de���e �p��a fak�em p�bra��a krw�� s�a�y s�res�we. 
U ws�ys�k�ch bada�ych wykluc�yl�śmy rów��eż �bec��ść �s�rych 
sch�r�e� ��fekcyj�ych � sch�r�e� pr�ewlekłych. �ada�� ��e pr�yj-
m�wal� żad�ych leków, ��e m�el� �abur�e� perfu�j� �ka�k�wej, ��e-
d�krw�s��śc�, sch�r�e� układu serc�w�-�ac�y���weg�, e�c. 

W wy��ku pr�epr�wad���ych bada� us�al�l�śmy, że pr�e-
by�y p�erws�y ra� w życ�u ep���d drgawk�wy predysp��uje d� 
��am�e���e wyżs�ej, a��żel� u d��ec� �dr�wych, lak�acydem��. 
Wyraź��e wyżs�e k��ce��racje kwasu mlek�weg� w grup�e 
d��ec� p� pr�eby�ych drgawkach w p�rów�a��u � grupą k���r�l�ą 
��dr�w�� d��yc�yły �bu płc�. Nas�e wy��k� �bl�ż��e są d� publ�-
k�wa�ych �bserwacj� d��yc�ących d�r�słych [22].

U�yska�e pr�e� �as wyżs�e s�a�ys�yc���e p����my kwasu 
mlek�weg� u pacje��ów p� pr�eby�ych drgawkach wra� � d�da�-
��ą k�relacją � war��śc�am� gl�kem�� �ra� HCO3 m�gą wska�ywać 

�a �abur�e��a me�ab�l��mu gluk��y �ra� suger�wać, pr�ejśc��we 
�abur�e��a pr�em�a�y kwas�w�-�asad�wej � ry�yk�em p�ws�a-
��a kwas�cy mlec�a��wej włąc���e [23].

Da�e � p�śm�e���c�wa wska�ują �a �s����y �w�ą�ek m�ęd�y 
p�jaw�a��em s�ę drgawek a w�r�s�em lak�acydem�� �arów�� w 
bada��ach pr�epr�wad���ych �a pacje��ach d�r�słych, jak � w 
bada�ej grup�e d��ec� [14, 15]. Obserw�wa�a pr�e� Lamera � 
Imuekehme h�perlak�acydem�a u d��ec� d��yc�yła pacje��ów p� 
�apad��e drgawek g�rąc�k�wych, drgawek ��em�wlą�, a �akże 
grupy d��ec� � ��e��a�ej e���l�g�� drgawek u�gól����ych. W�r�s� 
p����mu mlec�a�ów �bserw�wa�� jed��c�eś��e w p�bra�ym 
pły��e mó�g�w�-rd�e���wym w grup�e bada�ej. Ha��u�ard w 
sw��ch bada��ach �bserw�wał �m�a�y pH �ra� w�r�s� HCO3 
s�a�ys�yc���e �s����y, k�relujący � h�per�lak�acydem�ą w grup�e 
bada�ych pacje��ów d�r�słych, u k�órych wys�ąp�ł p�erws�y w 
życ�u ep���d drgawek [23]. Ry�yk� �as�ęp�wej kwas�cy mle-
c�a��wej �p�sal� L�pka � wsp. [24], badając grupę pacje��ów p� 
�apad��e drgawek � róż�ej e���l�g�� lec���ych �a �dd��ale ���e�-
syw�ej �erap��. Wc�eś��ej p�d�b�e re�ul�a�y u�ysk�wa�� w bada-
��ach d�św�adc�al�ych �a �w�er�ę�ach, gd��e s�w�erd���� s�l�ą 

Tabela I. Charakterystyka grupy badanej �haracteristic of the e�amined group�haracteristic of the e�amined group

Drgawki toniczne
Tonic convulsions

Drgawki toniczno-kloniczne
Tonic-clonic convulsions

Drgawki kloniczne
�lonic convulsions

Razem
Total

Dziewczęta
Girls

2 7 3 12

Chłopcy
Boys

4 9 2 15

Razem
Total

6 16 5 27

Tabela II. Stężenie kwasu mlekowego w surowicy krwi u dzieci w grupie badanej i w grupie kontrolnej Serum concentration of lactic acid inin 
children from e�amined and control groups

Parametr statystyczny
Statistical parameter

Grupa
Group

Grupa badana
E�amined group

Grupa kontrolna
�ontrol group

N 27 22

X 2,148 1,270

SD 0,675 0,551

Min 0,900 0,600

Max 3,500 1,500
N – liczba analizowanych przypadków, number of analized patients; X – wartość średnia, mean value; Min – minimalna wartość w grupie, 
minimal value in the group results; Max – maksymalna wartośc w grupie, ma�imum value in the group results

Tabela III. Współczynnik korelacji liniowej Pearsona Person’s inde� of linear correlation 

Grupa / Group

Grupa badana
E�amined group

Grupa kontrolna
�ontrol group

pH HCO3 Glikemia pH HCO3 Glikemia

LA
p=0,119

(NS)
p<0,05 p<0,05

` p=0,263
(NS)

p=0,990
(NS)

p=0,283
(NS)
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k�relację p�m�ęd�y h�perlak�acydem�ą u s�c�urów a k��wersją 
gluk��y w kwas mlek�wy [12, 25].

War��ść d�ag��s�yc��a lak�acydem�� u d��ec� wymaga p�s�e-
r���ych bada� uk�eru�k�wa�ych �a wyjaś��e��e: 1� c�y pr�eby�y 
p�erws�y ra� w życ�u ep���d drgawk�wy u d��ec� m�że �w�ęk-
s�yć u ��ch ry�yk� p�jaw�e��a s�ę kwas�cy mlec�a��wej; 2� c�y 
�s���eje ��ac�ące prawd�p�d�b�e�s�w� wys�ąp�e��a k�lej�eg� 
ep���du drgawek u d��ec� � ��ac���e p�dwyżs���ej lak�acyde-
mii.

WNIOSKI
1. D��ec� p� pr�eby�ym p�erws�y ra� w życ�u ep���d��e drga-

wek pre�e��ują wyżs�ą k��ce��rację kwasu mlek�weg� w sur�-
w�cy krw� w p�rów�a��u � grupą d��ec�, u k�órych drgawk� ��e 
wys�ąp�ły. 

2. Wys�k� p����m mlec�a�ów u d��ec� p� pr�eby�ym p�erw-
s�y ra� w życ�u ep���d��e drgawek d�da���� k�reluje � gl�kem�ą 
� HCO3.

pIŚMIENNICTWO
[1] Wasserman K.: The anaerobic threshold to evaluate exercise perfor-

mance. Am Rev. Respir. Dis., 1984:129 (suppl.), 35.

[2] Hermasen L.: Effect of metabolic changes on force generation In skel-
etal muscle during maximal exercise. CIBA Foundation Symposium 82 
Human Muscle Fatigue: Physiological mechanisms. Porter R. & Whelan 
J. Pitman Medical, London 1981.

[3] Brookes G.A.: Lactate: glycolytic product and oxidative substrate during 
sustained exercise in mammals-the “lactate shuttle”. Comparative Phys-
iology and Biochemistry: Current Topics and Trends. vol. A, Respiration-
Metabolism-Circulation, 1985: 208.

[4] Miller B.F., Faktor J.A., Jacobs K.A. et al.: Lactate and glucose interac-
tions during rest and exercise in man: effect of exogenous lactate infu-
sion. J. Physiol., 2002:544, 963–975.

[5] Brooks G.A.: Lactate shuttle in nature. Biochem. Soc. Trans., 2002:30,Biochem. Soc. Trans., 2002:30, 
258.

[6] Szczepaniak S., Nowiński H., Jeleniewicz K., Maciejewska-Kozak H.:Szczepaniak  S.,  Nowiński  H.,  Jeleniewicz  K., Maciejewska-Kozak  H.: 
Kwas pirogronowy w wątrobie i sercu w warunkach ostrej intoksykacji 
chlorfenwinfosem.  Rocz. Zakł. Hig., 1991:42(29), 205.

[7] Levere X., Mustafa I.: Lactate; a key metabolite in intercellular metabolicLevere X., Mustafa  I.: Lactate; a key metabolite in intercellular metabolic 
interplay. Critical Care, 2002:6, 284.Critical  Care, 2002:6, 284.

[8] James J.H., Lunchette F.A., McCarter F.D. et al.: Lactate in an unreli-
able indicator of tissue hypoxia in injury or sepsis. Lancet, 1999:354, 
505–508.

[9] Czyżyk A.: Przemiana węglowodanów. [w:] Patofizjologia i klinika cuk-Czyżyk A.: Przemiana węglowodanów. [w:] Patofizjologia i klinika cuk-
rzycy.  PWN, Warszawa 1997: 135.PWN, Warszawa 1997: 135.

[10] Felig P.: The glucose-alanine  cycle. Metabolism, 1973:22, 179.

[11] Raichle M.E.: The Pathophysiology of Brain Ischemia. Ann. Neurol., 
1983:13, 2. 

[12] Dufour F., Koning E., Nehling A.: Basal levels of metabolic activity are 
elevated in Genetic Absence Epilepsy Rats from Strasbourd (GAERS): 
measurement of regional activity of cytochrome oxidase and lactate 
dehydrogenase by histocemistry. Exp. Neurol., 2003:182 (2), 346. 

[13] Darbin O., Risso J.J., Carre E. et al.: Metabolic changes in rat striatum 
following convulsive seizures. Brain Res., 2005:1050(2), 124.

[14] Lamers K.J., Gabreels F.J., Renier W.O. et al.: Fasting studies in celre-
brospinal fluid and blood in children with epilepsy of unknown origin. 
Epilepsy Res., 1995:21(1), 59.

[15] Imuekemhe S.O., Obi J.O., Sykes R.M. et al.: Cerebrospinal fliud/serum 
lactic acid in Nigerian children with febrile convulsions. Ann. Trop Paedi-
atr., 1966:16(3), 181.

[16] Nussinovitch M., Harel D., Eidlitz-Markus T. et al.: Lactic dehydrogenase 
isoenzyme in cerebrospinal fluid of children with infantile spasms. Eur. 
Neurol., 2003:49(4), 231.

[17] Acevedo E.O., Kraemer R.R., Kamimori G.H. et al.: Stress hormones, 
effort sense and perceptions of stress during incremental exercise: an 
exploratory investigation. J. Strength Cond. Res., 2007:21(1), 283.  

[18] Gembicka-Kuzak D., Markiewicz L., Kuzak W.: Metabolism responses to 
exercise at different levels of acute hypoxia in men. Biol. Sport, 1991:8,l. Sport, 1991:8, 
203–211.

[19] Bakker J. Pinto de Lima: Increased blood lactate levels: an important 
warning signal in surgical practice. Critical Care, 2004: 96.

[20] Suistomaa M., Ruokonen E., Kari A. et al.: Time-pattern: lactate and lac-
tate to pyruvate ratio in the first 24 hours of intensive care emergency 
admissions. Shock, 200:14(1), 8.

[21] Makoroff K.L., Cecil K.M., Care M. et al.: Elevated lactate as an early 
marker of brain injury In inflicted traumatic brain injury. Pediatr. Radiol., 
2005:35(7), 668–676.

[22] Cavus I., Kasoff W.S., Cassaday M.P. et al.: Extra cellular metabolites in 
cortex and hippocampus of epileptic patients. Ann. Neurol., 2005:57(2), 
226.

[23] Hazouard E., Dequin P.F., Lanotte R. et al.: Losing consciousness: role of E., Dequin P.F., Lanotte R. et al.: Losing consciousness: role of 
the venous lactate levels in the diagnosis of convulsive crises. Presse 
Med., 1998:27(13), 604.

[24] Lipka K., Bulow H.H.: Lactic acidosis following convulsions. Acta Anaes-
thesiol. Scand., 2003:47, 616.

[25] Fray A.E., Forsyth R.J., Boutelle M.G. et al.: The mechanisms controlling 
physiologically stimulated changes in rat brain glucose and lactate: a 
micro dialysis study. J. Physiol., 1996:496 (1), 49.

Adres do korespondencji:

Mirosław Jasiński, 20-0834 Lublin, ul. Macierzanki 11,20-0834 Lublin, ul. Macierzanki 11,ul. Macierzanki 11,Macierzanki 11, 
e-mail: mirekjasinski@op.pl


