












İnsülin tedavisinin 
yan etkileri var 
mıdır?
Hipoglisemi: İnsülin tedavisinin en 
önemli yan etkisi kan şekerinin aşırı 
ve ani düşmesidir (hipoglisemi). Kan 
şekeri 50 ml/dl’nin altına düştüğü zaman 
hipoglisemi belirtileri görülür. Bazen bu 
belirtiler kan şekerinin çok yüksek bir 
değerden aniden normale düşmesiyle de 
görülebilir. İnsülin dozunda doktorunuza 
danışmadan yaptığınız bir değişiklik, 
öğün atlamanız veya yemeniz gerekenden 
az yemeniz ya da aşırı egzersiz yapmanız 
durumunda hipoglisemik atak 
geçirebilirsiniz.

Hipoglisemi belirtileri
 > yoğun ani ve soğuk terleme

 > baygınlık hissi

 > baş ağrısı

 > dudaklarda titreme

 > çarpıntı

 > sıkıntı

 > bulanık görme

 > acıkma

 > gerginlik, durgunluk, şaşkınlık

 > konsantrasyon güçlüğü

 > kişilik değişikliği

 > uyanamama

 > ellerde titreme
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İnsülin lipoatrofisi ve 
lipohipertrofisi nedir?
İnsülin injeksiyonlarının sürekli aynı bölgeye 
yapılması sonucu insülin lipoatrofisi ya da insülin 
lipohipertrofisi gelişebilir.

 > ‘İnsülin lipoatrofisi’ insülin injeksiyonu 
yapılan yerlerde yağ dokusunun kaybı 
ile oluşan insülin tedavisine bağlı bir yan 
etkidir. Gençlerde ve kadınlarda daha sık 
görülmektedir. 

 > ‘İnsülin lipohipertrofisi’ ise, insülin 
injeksiyonu yapılması nedeniyle gelişir. 
Bu durumda yapılan insülinin bir 
kısmı iyi emilemez, cilt altında birikir. 
Diyabetin kontrolü bozulur. Çocuk ve genç 
diyabetlilerde daha sık görülür. 

 > Kimi zaman estetik bir sorun oluşturan her 
iki durumun tedavisi insülin injeksiyon 
yerlerinin değiştirilmesidir.

Hipoglisemi evinizden uzakta, yolculukta veya 
herhangi bir yerde ve zamanda olabilir. Bu 
nedenle diyabet kimlik kartınızı beraberinde 
hızlı emilen karbonhidratlı bir besini (3-4 adet 
kesme şeker, 1 kaşık kuru üzüm, bir küçük 
kutu meyve suyu vb.) mutlaka yanınızda 
bulundurun. Hipoglisemi belirtilerini hissedince 
derhal bu şekerli gıdalardan alın. Aile bireyleri, 
arkadaşlarınız ve yardımcınızın düşük kan 
şekeri belirtilerinin neler olduğunu ve nasıl 
tedavi edildiğini öğrenmesi, sizin için hayati 
önem taşımaktadır. Eğer şuurunuz kapalı bir 
durumda bulunursanız, yakınlarınız tarafından 
derhal bir ‘glukagon ampul’ injeksiyonu 
yapılmalıdır. Glukagon, kan şekerinizi hızla 
yükselten bir hormondur. Evinizde mutlaka 
buzdolabında bulundurmanız gereklidir.
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Diyabetli bir kişi olarak sağlığımı 
korumak için yapmam gerekenler 
nelerdir?

Ayaklarınızda 
çatlak, nasır, 
iltihap, yara, şişme, 
kızarıklık ve tırnak 
batması olup 
olmadığını her gün 
kontrol edin.

Kan basıncınızı 
ve kan yağlarınızı 
kontrol altında 
tutun.

Dişlerinizi düzenli 
olarak fırçalayın ve 
diş ipi kullanın.

Her gün kan 
şekerinizi ölçün. 
Ölçümlerinizi 
kaydedin.

Sigara içmeyin.

Her gün en az 
30 dakika orta 
şiddette egzersiz 
yapın (örneğin 
tempolu yürüyün). 
Size uygun olan 
egzersizleri 
öğrenmek için 
doktorunuza 
danışın.

İlaçlarınızı 
doktorunuzun 
önerdiği şekilde 
alın.

Diyet uzmanınızın 
hazırladığı beslenme 
programına uyun.

Lütfen dikkat önemlidir!
 > İnsülini her zaman aynı şekilde kullanın. 
Doktorunuzun önerdiği dozları uygulayın. 

 > Fazla insülin kan şekerinizin aşırı düşmesine neden 
olabilir. 

 > Yetersiz insülin ise kan şekerinizin aşırı yükselmesine 
yol açar.

 > İnsülini her gün kullanın. 

 > Doktorunuz söylemediği sürece, injeksiyonları hiç 
aksatmayın ve atlamayın.

 > Kullanmadan önce insülinin üzerindeki son kullanma 
tarihini kontrol edin.

 > Kullanmadan önce insüline bakarak herhangi bir bozukluk 
olmadığından emin olun.

 > Her zamanki insülin kullanma şeklinizi kaydedin. Her 
injeksiyonda kullandığınız insülin tipini ve dozunu yazın. 

 > Ayrıca injeksiyon saatini de kaydedin.

 > İnsülin injeksiyonlarını her gün aynı saatte yapın.

 > Her injeksiyonu farklı bir injeksiyon bölgesine uygulayın.

 > Yemek ve egzersizle insülin arasında denge kurun. Aşırı 
fiziksel aktivite veya çok az yemek yemek, kan şekerinizin 
aşırı düşmesiyle sonuçlanabilir. Çok fazla yemek ise kan 
şekerinizi yükseltebilir. 

26 27



TEMD Diabetes Mellitus 
Çalışma ve Eğitim Grubu 
tarafından hazırlanmışır. 
Ekim 2011 / İSTANBUL

Meşrutiyet Cad. Alibey Apt. 
29/12 Kızılay, Ankara
Tel: 0312 425 20 72 
Faks: 0312 425 20 98


