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İnsülin, vücutta midenin  

alt ve arka tarafında bulunan  

pankreas  adlı organın,  

beta hücrelerinden s algılanan , 

bir hormondur.  

İNSÜLİN   NEDİR?  







İns ülinin e tki me kanizmas ı  

• Glikozun hücre  iç ine  girme s ini s ağla r. 

• Glikoje n de polanmas ını hızlandırır. 

• Yağ ve  prote inle rin yıkımını e nge lle r. 

• Sağlıklı bireylerde (gebe ve obez olmayan) günlük insülin salınımı   

   0.5–0.7 Ünite/ kg (~30–50 Ünite/ kg)dir. 

• Endojen insülinin dolaşımda yarılanma ömrü 3–5 (5.2 ±0.7) dakikadır. 

• Diyabetli bireyde bu süre artabilir. 











İnsülin  tedavis inin  amacı  
• Normal insülin fizyolojisini güvenilir bir biçimde taklit ederek  normal glisemi düzeyini 

sağlamak 
• Kan glukozunu normal ya da normale yakın düzeyde tutmak 
• Hiperglisemi ve glukozüriye bağlı gelişen semptomları en aza indirmek/ortadan 

kaldırmak 
• Diyabetik ketoasidoz ve hiperosmolar komayı  önlemek/düzeltmek 
• Mikro-makrovasküler komplikasyonları önlemek/  geciktirmek 
• Enfeksiyonları önlemek/azaltmak 
• Tip 1 diyabetlilerde büyüme ve gelişmeyi sağlamak 
• Gebe diyabetlilerde doğumsal malformasyon, fetal ve maternal morbidite ve 

mortaliteyi önlemek/  azaltmak 
• İyilik hissini artırmak 
• Yaşam süresini ve kalitesini artırmak  



İns ülin Te davis i 

• Yaşam biçimi 
• Enjeks iyon yapmaya is teklilik durumu 
• Kendi kendine kan ş ekerini izleme beceris i 
• Yaş  
• Diyabetin tipi 
• Uygulama beceris i 
• Kan ş ekeri hedefleri 

doğrultus unda bireys elleş tirilmelidir.  



• Genel kullanımda insülinler cilt 

altına enjekte edilir. 

• Kısa etkili insülinler acil durumlarda 

kastan ve serum içine katılarak 

damardan uygulanabilir.  

İn s ü lin  Uyg u la m a  

Yo lla r ı  







İnsülinin  
yan etkileri 
nelerdir? 

Hipoglis emi İns ülin ödemi 

Allerjik  
reaks iyo

n 

Kilo artış ı 

Lipoatrofi  
ve  

lipohipertrofi  



İns ülin Te davis inin 
Amacı 

• Kan şekerini normale getirmek. 

• Komplikas yonları önlemek. 

• Önlenemeyecek düzeyde 

komplikas yonlar oluş muş s a 

ilerlemeyi durdurmak. 

• Diyabetik çocukların büyüme ve 

geliş mes ini s ağlamak. 



Kimler İns ülin Tedavis ine İhtiyaç Duyar? 

 
• Tip 1 diyabetliler 

• Oral antidiyabetiklerle kan şekeri kontrolü 

s ağlanmayan tip 2 diyabetliler 

• Özel bazı durumlarda tip 2 diyabette geçici kullanım 

(Akut s tres , ağır enfeks iyon, cerrahi giriş im ve ağır 

travmalar gibi) 

• Komplikas yon geliş miş  tüm diyabetliler 

• Pankreas  organı herhangi bir nedenle alınmış  

olanlar 



İns ülin tedavis i uygulanan diyabetli 

neleri bilmelidir? 
• İnsülin enjeksiyonu uygulaması (kalem 

ve insülin için), 

• Ağrılı enjeksiyonları önleme, 

• İnsülin doz değişikliği, 

• İnsülinin satın alınması (reçete edilen 

marka,tip,son kullanma tarihi) 

• İnsülinin saklanması  



İns ülin  ihtiyacınızı belirleyen 

faktörler 
• Kilonuz 

• Vücut yapınız (vücudunuzdaki yağ ve kas  miktarı ) 

• Fiziks el aktivite( egzers iz ) düzeyiniz 

• Tükettiğiniz günlük bes in miktarı 

• Kullandığınız diğer ilaçlar 

• Duygus al durumunuz, s tres  

• Genel s ağlık durumunuz 

• Eş lik eden diğer has talıklarınız 



İns ülinin uygulama bölgelerine 

göre emilim hızı farklıdır; 
• İnsülinin en çabuk kana karıştığı yer karın 

bölgesidir.  

• Kollara yapılan insülin biraz daha yavaş 

kana karış ır.  

• İns ülinin en yavaş  kana karış tığı enjeks iyon 

yeri bacak ve kalçalardır. 

• Bölgeler aras ındaki farklar nedeniyle kan 

ş ekeriniz, değiş ik alanları kullandığınızda  

farklı s eviyelerde olabilir. 

















































M A ILING A DDRESS 
123 Anyw here  St ., Any C it y , Sta te , 
Co unt ry 12345  

EM A IL A DDRESS 
he llo @ rea llyg rea tsit e .c o m  

PHONE NUM BER 
( 123)  45 6  78 9 0  

Con t a ct  Us  
W E  W O U L D  L O V E  TO  

H E A R  F R O M  Y O U !  

TEŞEKKÜRLER 
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