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H İPERGL İSEM İ  NED İR? 

Pankreas taraf ından üretilen insülin hormonunun 

yetersizliği ya da tamamen eksikliği durumunda, 

kanda şeker (glikoz) düzeyi yükselir.  

Bu durum  hipe rglis em i  

ola ra k ta nım la nır. 



Diyabette kimi zaman  

hiperglis emi s orunu yaş anmas ı kaçınılmazdır.  

Diyabetli bireyin, öz yönetim baş arıs ı  

hiperglis emi s orununun  

önlenmes inde önemli yer tuta r. 









Diyabetle  yaş amda  hiperglis emi s orunu yaş anmas ının 
baş lıca  nedenleri nelerdir?  

• Kan şekeri düzeyine, tüketilen bes in içeriğine  ve miktarına  göre yeterli ins ülin 
dozunu almamış  olma 

• İns ülin tedavis inde uygulama hataları ya  da eks iklikler 
• Son kullanma tarihi geçmiş  ya  da etkinliği bozulmuş  ins ülin kullanımı 
• Öğünlerde  alınan bes inlerin içeriği, tüketim miktarı ya  da yeme s ıklığı 
• Günlük fiziks el aktivite düzeyinin azalmas ı ya  da kilo a lma 
• İns ülin infüzyon pompas ı kullanımında ; kullanım  hataları, infüzyon s etinden ya 

da kanülden kaynaklanan s orunlar 
• Stres  yaratan olas ı durumların etkis i 
• Vücutta  ins ülin eks ikliğine  bağlı, karş ı düzenleme hormonlarının (adrenalin, 

glukagon, kortizon ve büyüme hormonu) s alınımının etkis i 
• Baş ka  s ağlık s orunlarının ya  da araya giren enfeks iyon has talıklarının etkis i 
• Uyku kalites inin bozulmas ına  bağlı geliş en hormonal s orun  



Diyabetle  yaş amda hiperglis emi s orunu yaş anmas ının 
baş lıca nedenleri nelerdir?  

• Menstrüasyon dönemleri 
• Diyabet dışı bazı ilaçların etkisi 
• Psikososyal sorunlar, yeme davranış bozuklukları (aşırı yeme ya da hiç 

yemek yememe)  
• Kilo alma kaygısıyla ya da kilo vermek amaçlı, bilinçli insülin dozu atlama 

ya da insülin yapmaktan kaçınma 
• Farklı yaş dönemlerinden kaynaklı (utanma, çekinme, başkalarının 

bilmesinden sakınma gibi) nedenlerle insülin tedavisini aksatma 
• Sigara ve alkol gibi madde kullanımı 
• Ekonomik sorunlar nedeniyle tedavi maliyetlerini karşılayamama ya da 

tedaviye ulaşım güçlüğü nedeniyle insülin uygulayamama  



Hiperglis emi  
(Yüks ek kan ş ekeri) 

Belirtile ri Ne le rdir? 

• Çok su içme ve ağız kuruluğu 
• Açlık hissetme, aşırı yeme ya da 

iştahsızlık 
• Geceleri de olmakla birlikte sık 

idrara çıkma 
• Halsizlik ve yorgunluk 
• Bulanık görme 
• Ciltte kuruma ve kaşıntı 
• Yaralarda geç iyileşme 



Tip 1 diyabette yüks ek kan ş ekeri s eviyes i uzun 
s üreli devam eders e, ketoas idoz s orunu yaş anır. 
Vücutta  kıs mi ya da tam ins ülin eks ikliği 
s onucunda keton üretimi artar. Ketonların artmas ı 
nedeniyle kan as itleri oluş ur ve ketoas idoz geliş ir.  
 
Tip 1 diyabette ketoas idoz durumu geliş tiğinde, 
kandaki ketonlar hem idrar yoluyla ve hem de 
s olunumla vücuttan atılır. Böyle bir durumda 
yaş anacak daha ciddi belirtiler is e ş unlardır: 
 

• İş tahs ızlık, bulantı ve kus ma  
• Karın ağrıs ı, kramplar 
• Nefes te as eton kokus u 
• Nefes  darlığı, s olunum s ıkıntıs ı 
• Yorgunluk, güçs üzlük 
• Kilo kaybı 
• Bilinç bulanıklığı, ş uur kaybı  



Hangi Değerler Yüksek Kan Şekeri Olarak 
Değerlendirilir? 
 
Kılavuz bilgileri doğrultusunda diyabet tanısı 
konulmuş  eriş kinlerde parmaktan (kapiller) 
ölçülen kan ş ekeri değeri hedefleri: 
 

• Öğün önces i açlık kan ş ekeri değerleri 80-130 
mg/ dl olarak tanımlanır. Eğer açlık kan ş ekeri 
değeri 130 mg/ dl’nin üs tündeys e yüks ek kan 
ş ekeri değeri (hiperglis emi) olarak kabul edilir. 

• Öğün s onras ı yemeğin baş langıcından iki s aat 
s onras ında bakılan tokluk kan ş ekeri değeri 
180 mg/ dl olarak tanımlanır. Tokluk kan ş ekeri 
değeri 180 mg/ dl’nin üs tündeys e yüks ek kan 
ş ekeri değeri (hiperglis emi) olarak kabul edilir. 



• Diyabet tanı süresine, farklı yaş gruplarına , yaş am  beklentis ine ve 
eş lik eden has talıklara  bağlı olarak bu kan ş ekeri hedef değerleri 
değiş ebilir.  

 
• Diyabet s ağlık bakım  ekibinizden; yaş ınıza , bireys el özelliklerinize ve 

s ağlık koş ullarınıza  göre kan ş ekeri hedef değerlerinizi öğrenmeniz 
önem teş kil eder. Diyabet s ağlık bakım  ekibinizle görüş melerinizde , 
bireys el kan ş ekeri hedef değerlerinizi öğrenmeli ve bu hedef 
değerleri dikkate almalıs ınız. 

 
• Yüks ek kan ş ekeri belirtileri genellikle kan ş ekeri düzeyi 180 ila  200 

mg/ dl olduğunda  ortaya çıkar. Bazen bu belirtilerin heps ini 
kendinizde fark etmeyebilirs iniz. Kan ş ekeri değerlerinizin hedef 
aralıkta  olup olmadığını, bireys el takiple düzenli parmaktan kan 
ş ekeri ölçümüyle izlemek önemlidir. Daha s ık ölçüm imkânı tanıyan 
s ürekli glikoz izlem (CGM) s is temleri de tercih edilebilir 
yöntemlerdir. 
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