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ÖNSÖZ
Diyabet kontrolünün iyileştirilmesi ile diyabete bağlõ komplikasyonlarõn azaldõğõ
gösterildikten sonraki 15 yõl boyunca ana hedefimiz diyabetli kişilerde normale yakõn
kan şekeri düzeyleri sağlamak ve bunu sürdürmek oldu. Bu amaca ulaşmak için
kullanõlan yöntemlerden biri insülin pompa tedavisidir. Teknolojik ilerlemelere paralel
olarak mükemmelleşen insülin pompalarõ ve yeni geliştirilen insülin analoglarõ
sayesinde fizyolojik insülin salõnõmõnõ taklit edebilmek ve diyabet kontrolünü
iyileştirirken yaşam kalitesini de artõrmak mümkün hale geldi. Bununla birlikte insülin
pompasõ kullanan diyabetlilerin ellerindeki bu seçeneği kendileri için en yararlõ şekilde
kullanabilmeleri, bu konuda yeterli bilgi ve beceriye sahip olmalarõ ile mümkün
olacaktõr.
İnsülin pompa tedavisi aslõnda bir sanattõr. Diyabetliler, gerekli bilgi, beceri ve
motivasyonla bu sanatõ öğrenip uyguladõklarõnda kendilerini diyabetin istenmeyen
etkilerinden korurken daha kaliteli bir yaşam sürme şansõna sahip olacaklardõr.
Elinizdeki kitap uzun yõllardõr diyabetlileri izleyen, tedavi eden ve son yõllarda insülin
pompa kullanõmõ konusundaki deneyimlerini diyabet ekip üyeleri ve diyabetlilerle
paylaşmak isteyen bir ekip tarafõndan hazõrlanmõştõr.
İnsülin pompa tedavisine başlarken ve tedavi sõrasõnda size rehberlik etmek amacõyla
hazõrlanan bu kitapta pompa tedavisiyle ilgili gereksinim duyabileceğiniz tüm bilgiler
elden geldiğince açõk, anlaşõlabilir bir dille ve oldukça kapsamlõ olarak sunulmaktadõr.
Kitabõn içeriğindeki bilgiler sizi izleyen diyabet hekimlerinin önerileri doğrultusunda
kullanõldõğõnda sizin için yararlõ olacaktõr.
Uzun ve sağlõklõ bir yaşam sürmenize katkõda bulunmasõ dileğiyle,

Prof. Dr. Nurgün Kandemir
Hacettepe Üniversitesi
Çocuk Endokrin Ünitesi
Öğretim Üyesi
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Diyabet ve İnsülin Pompasõ ile Tedaviye İlişkin Web Siteleri
Diyabet ağõ

www.diabetesnet.com

Diyabetli çocuklar

www.childrenwithdiabetes.com

İnsülin pompa grubu

www.insulin-pumpers.org

Beslenme ve karbohidrat sayõmõ

www.medexplorer.com/nutrition/nutrition.dbm

Pompa kullanan çocuklar

www.childrenwithdiabetes.com/pumps/

Pompa tedavisi ile ilgili bilgi ve www.isletsofhope.com/diabetes/treatment/insulin_
kaynaklar
pump_therapy_1.html
Pompalõ kõzlar (pompalõ 3 kõzdan www.pumpgirls.com/
oluşan rock grubu)
Pompa gezegeni

www.pump-planet.com/
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İNSÜLİN POMPASI
Giriş ve Tarihçe
Diyabet tedavisinde, 1923 yõlõnda insülinin bulunmasõ ile yeni bir dönem açõlmõştõr.
Böylece diyabetik ketoasidoz gelişmesi önlenmiş, diyabetli kişilerin yaşam süreleri
uzamõş ve tedavide amaç diyabetin uzun dönem komplikasyonlarõnõ önlemek üzerinde
yoğunlaşmõştõr. Diyabet tedavisinde uzun yõllardõr tüm doktorlarõn ortak hedefi kan
şekeri düzeylerini normal sõnõrlar içinde tutmaktõr. Ancak bu konuda en önemli aşama
1993 yõlõnda Diyabet Kontrolü ve Komplikasyonlarõ Çalõşmasõ (DCCT – Diabetes
Control and Complications Trial) ile sağlanmõş ve bu çalõşmanõn sonuçlarõ diyabet
tedavisinde yeni bir çõğõr açmõştõr. Bu çok merkezli çalõşmada yoğun insülin tedavisi
kullanan (pompa ya da günde en az 3 kez insülin enjeksiyonu yapan), kan şekerini sõk
ölçen diyabetliler, konvansiyonel tedavi (günde iki kez insülin enjeksiyonu) kullanan ve
kan şekerini daha seyrek ölçenlerle karşõlaştõrõlmõştõr. Yoğun tedavi alan grupta
HbA1c’de düşme ve buna paralel olarak uzun dönem komplikasyonlarõnda
beklenenden çok daha fazla azalma gözlenmiştir. Bu sonuçlar õşõğõnda kan şekerini
normale

yakõn

sõnõrlar

içinde

tutarak

diyabete

bağlõ

uzun

dönem

damar

komplikasyonlarõnõ önleme ya da geciktirmenin mümkün olduğu anlaşõlmõştõr. Diyabet
tedavisindeki hedefler doğrultusunda geliştirilen belki de en önemli yenilik cilt altõna
sürekli insülin infüzyonu yapõlmasõnõ sağlayan insülin pompalarõdõr. DCCT çalõşmasõ
sonrasõ tüm dünyada insülin pompasõ kullanan diyabetli sayõsõ artmõştõr.
İnsülini vücuda aralõklõ enjeksiyonlar yerine sürekli infüzyonla verme fikri ilk kez 1960
yõlõnda ortaya atõldõ. Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles kentinde Arnold
Kadish adlõ bir doktor ilk insülin pompasõnõ geliştirdi. Bu pompa büyüklüğü ve işlevleri
bakõmõndan çok ilkel olup günlük yaşamda pratik kullanõma giremedi. 1970’li yõllarõn
sonlarõnda taşõnabilir insülin pompalarõnõn ve buna ek olarak kan şekeri ölçüm
yöntemlerinin geliştirilmesi ile diyabetlilerin kendi kan şekerlerini izleyerek insülinlerini
ayarlayabildikleri ‘yoğun diyabet tedavisi’ kavramõ ortaya atõldõ. İnsülin pompalarõ bu
tedavi yönteminde uygulanmasõnda başarõlõ bir sonuç oldu.
İnsülin pompalarõ ilk çõktõklarõ günden başlayarak sürekli değişmiş ve yenilenmişlerdir.
Bugünün pompalarõ pek çok işlevi yerine getirebilen, özellikle alarm sistemleri ile
dikkatsizliğe ve dalgõnlõğa fõrsat vermeyen, özel infüzyon setleri ile iğne kullanõlmadan
3-4 gün aynõ cilt bölgesinden insülin verebilen, cep telefonu büyüklüğünde sistemler
haline gelmiştir.
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İnsülin pompalarõ nasõl çalõşõr?
Sağlõklõ kişilerde, vücudun glukozu enerji olarak kullanabilmesi ve karaciğerden glukoz
yapõmõnõn engellenebilmesi için sürekli düşük miktarda insülin salgõlanõr. Bu insüline
bazal insülin adõ verilir. Yemek yediğimizde kan şekerimiz yükselir. Kan şekerini
normal sõnõrlarda tutmak üzere yemekle birlikte daha yüksek miktarda insülin
salgõlanõr. Bu insüline bolus insülin adõ verilir. İnsülin pompalarõ, diyabetlilerde, bazal
ve bolus insülini vücuda en uygun şekilde vermek üzere tasarlanmõş küçük
bilgisayarlardõr. İnsülin pompalarõ, insülin akõşõnõ kontrol eden ana makinesinin yanõ
sõra, insülini saklamaya yarayan rezervuar ve cilt altõna verilmesini sağlayan infüzyon
setinden oluşur.
Pompalar içlerindeki rezervuar sayesinde 3-4 günlük kõsa etkili
insülin barõndõrma, gün içinde saatlik bazal insülin hõzõnda
değişiklik yapabilme, alõnan besinlerin karbohidrat içeriği ve
özelliklerine göre değişik bolus insülinleri verebilme, geçici
olarak bazal insülin hõzõnda değişiklikler yapabilme, daha önce
verilen

insülin

miktarlarõnõ

gösterebilme, insülin verilmesine ya da alete ilişkin
sorunlar hakkõnda uyarõ verebilme, yõkanma, yüzme,
egzersiz, cinsel ilişki gibi pompanõn taşõnmasõnda sorun
yaratabilecek durumlarda infüzyon bölgesinden ayrõlabilme gibi pek çok akõlcõ işlevleri
olan mekanizmalardõr. Ancak insülin pompasõ ile tedavide başarõyõ asõl belirleyen şey,
kullanõm konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip, kan
şekerini sõk ölçen ve kan şekerlerini normal sõnõrlara yakõn
tutma konusunda istekli kişilerin seçilmesidir. Pompa ayarlarõ
kişiye uygun düzenlendiği, doğru kullanõldõğõ, yeterli eğitim
alõndõğõ ve kan şekeri yakõn izlendiği sürece, kan şekerlerini
normale yakõn sõnõrlarda tutma konusunda şimdiye kadar geliştirilmiş en başarõlõ alettir.
İnsülin pompalarõ kullanõlarak özellikle gün içinde değişen bazal insülin gereksinimini
çok hassas bir şekilde ayarlayabilmek, böylece gece
oluşan hipo ya da hiperglisemileri önleyebilmek ve
değişik gõda içeriklerine göre seçilen bolus tipleri
sayesinde

tokluk

kan

şekerlerini

normale

yakõn

tutabilmek mümkündür.
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İNSÜLİN POMPA TEDAVİSİNİN YARARLARI
İnsülin pompasõ, tõpkõ insülin enjeksiyonlarõnda olduğu gibi vücudumuza insülin
uygulamak için kullanõlan bir yöntemdir. Pompa teknolojisindeki gelişmeler ve çok kõsa
etkili insülin analoglarõ sayesinde pompa ile insülin uygulamasõ kan şekeri kontrolünü
sağlamada bugün için en iyi yöntem haline gelmiştir. İnsülin pompasõnõn en önemli
avantajõ insülin uygulamasõnõn vücuttaki insülin salõnõmõna neredeyse tõpatõp uyacak
biçimde gerçekleştirilebilmesidir. Pompa ile insülin uygulamasõ yalnõz kan şekeri
düzeylerini normal sõnõrlara getirmek için çok iyi ve başarõlõ bir yöntem sunmakla
kalmaz aynõ zamanda diyabetliye özgür bir yaşam sağlar. Bu sözün ne anlama
geldiğini elinizdeki kitabõ okudukça keşfedeceksiniz.
Yukarõda belirtilen nedenlerden ötürü pompa kan şekeri kontrolünü iyileştirmek, bu
sayede sağlõğõnõ korumak, bütün bunlarõ yaparken yaşam kalitesini yükseltmek isteyen
diyabetliler için iyi bir tedavi seçeneği oluşturmaktadõr. Bu nedenle de son yõllarda
diyabetliler arasõnda pompa kullanõmõ giderek yaygõnlaşmaktadõr.
Bütün olumlu özelliklerine karşõn pompa kullanõmõ belirli bir bilgi ve beceri birikimi
gerektirir. İyi kullanõldõğõ ölçüde başarõ sağlar. Nasõl uygulanõrsa uygulansõn başarõlõ
olacağõ düşüncesi gerçekçi değildir. İnsülin pompasõ, diyabetlinin vücuduna insülin
uygulamak için kullanõlan bir araçtõr. Bu aracõn kullanõmõ bilgi ve beceri gerektirir.
Pompa uygulamasõnõn başarõsõ büyük ölçüde diyabetlinin kendisine, diyabetini kontrol
etme isteğine, öğrenmeye açõk olmasõna ve bu konulardaki kararlõlõğõna bağlõdõr.
Enjeksiyonla İnsülin Uygulamalarõ ve Pompanõn Avantajlarõ
Enjeksiyonla İnsülin Uygulamalarõ
İnsülinin keşfinden bu yana kullanõlmakta olan enjeksiyonla insülin uygulamalarõnda
birden çok yaklaşõm vardõr. Birinci ve eskiden beri kullanõlmakta olan yaklaşõm
(konvansiyonel yaklaşõm), diyabetlinin oldukça sabit bir beslenme planõ (yemek
saatleri düzenli ve yemek içeriği sabit olmak koşulu ile) ve son derece düzenli bir
günlük program (günlük etkinlikler, egzersiz saatleri, süresi, şiddeti önceden belirlenen
program çerçevesinde uygulanmak koşulu ile) uygulamasõdõr. Bu durumda günde iki

7

enjeksiyonla kan şekerinin istenen düzeyde kontrol edilmesi mümkün olabilir. Bu
yaklaşõmda iki temel sorun vardõr:
1. Gündelik yaşamda pek çok konuda ödün verme gereği
2. İnsülin emilimindeki değişkenlik
Eskiden beri diyabet tedavisinin felsefesinde ağõr basan yaklaşõm, kan şekeri
kontrolünün düzeltilebilmesi için günlük yaşamda pek çok konuda ödün vermek
gerektiği düşüncesidir. Oysa günlük yaşamõ ödün vererek sürdürmenin pek de kolay
olmadõğõ uygulamada görülmüştür. Ayrõca her şey sabit tutulduğunda bile insülin
emilimindeki değişikliklerden ötürü kan şekeri düzeylerinde dalgalanma görülebilir.
Bunun temel nedeni enjeksiyonla deri altõna uygulanan biri orta (12-18 saat etkili)
diğeri daha kõsa (5-6 saat) etkili insülinlerin, dolaşõma geçişindeki değişkenliktir.
Söz konusu insülinlerin dolaşõma geçme hõzõ pek çok faktörden etkilendiği için sabit
olarak gerçekleşmez ve her seferinde günün değişik saatlerinde doruğa ulaşõrlar, etki
süreleri de aynõ dozla bile her zaman aynõ olmaz. Sonuç olarak iki ya da daha az
enjeksiyonlu düzenlemelerde (konvansiyonel tedavilerde) her şey sabit tutulduğunda
bile ancak orta derecede bir kan şekeri kontrolü sağlanabilir.
İkinci yaklaşõm enjeksiyon sayõsõnõ artõrarak (çoklu doz insülin uygulamasõ), kan
şekerlerini normale yakõn sõnõrlarda tutarken günlük yaşamõn esnek biçimde
sürdürülebilmesidir. Yeterince çok sayõda enjeksiyon yapõldõğõ takdirde kan
şekerini esnek yaşam biçimiyle düzene sokmak mümkün olur. Yaşam biçimindeki
esneklik hem yemek saatleri ve içeriğinde hem de günlük etkinliklerin çeşitliliği ve
değişkenliğinde geçerlidir. Ancak burada önemli bir kural insülin enjeksiyonlarõnõn
sayõsõnõn yaşam biçimindeki esnekliğin derecesine göre artõrõlmasõdõr. Öğün sayõsõ
arttõkça enjeksiyon sayõsõ da artmaktadõr. Bu yaklaşõmda kişi yaşamõnõ görece özgür
ve istediği biçimde sürdürse de enjeksiyonla insülin uygulamalarõnõn taşõdõğõ sorunlar
hala geçerlidir. Çoklu doz uygulamalarõnda deri altõna şõrõnga edilen insülinler daha
düşük dozda ve daha kõsa etkili olmalarõ nedeni ile dolaşõma emilim biraz daha düzenli
olsa bile emilim hõzõ ve süresindeki değişkenlik tümüyle ortadan kalkmaz. Özellikle
sõcak banyo, egzersiz gibi etkenler bu değişkenliği artõrõrlar.
Çoklu doz insülin uygulamasõ rekombinan insan insülinleri ya da insülin analoglarõ
kullanõlarak yapõlabilir. Çoklu doz insülin uygulamasõnõn 5-6 saat etki profiline sahip
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regüler (kristalize) insülin ve orta ya da uzun etkili insülin ile yapõldõğõ durumlarda
kristalize insülin yemekten gelen karbohidratõ karşõlamak üzere uygulanõr. Orta ya da
uzun etkili bir insülin de (NPH, Lente, Ultralente) bazal insülin gereksinimini karşõlamak
için kullanõlõr. Bu yaklaşõmda amaç:
-

Açlõk halinde karaciğerde yapõlan glukozu karşõlayõp aşõrõ glukoz yapõmõnõ
önleyecek bazal insülin olarak tanõmlanan insülin miktarõ ile

-

Yemeklerle alõnan karbohidratlar için gerekli olan bolus insülin miktarõnõ birbirinden
ayõrmaktõr.

Bununla birlikte regüler insülin etkisi yemekten gelen karbohidrat emilimine tam
anlamõyla paralel olmadõğõndan yemekten iki saat sonraki tokluk kan şekerlerinde
yükselmelerin önüne geçemez, ayrõca etkisi karbohidrat emilimi sona erdikten sonra
da sürdüğünden bir kõsmõ ister istemez bazal insülin gereksinimini de karşõlar. Aynõ
biçimde orta ya da uzun etkili insülinlerin de deri altõna yerleştirilen depodan dolaşõma
emilimleri gün boyunca sabit olmadõğõndan günün belirli bir saatinde dolaşõma geçen
insülin daha yüksektir ve bu dönemde

düzenli yemek yenmediği takdirde

hipoglisemiye yol açabilirler.
Sonuç olarak NPH ve kristalize insülinle çoklu enjeksiyon yaklaşõmlarõnda, kullanõlan
insülinlerin etkisi özgül olmadõğõndan bazal ve bolus insülin gereksinimini birbirinden
tam olarak ayõrmak olanaksõzdõr. Bu da kan şekeri düzeylerinin normale yakõn hale
getirilmesi ve yaşam biçiminde istenen esnekliğin sağlanmasõna engel olur.
Üçüncü yaklaşõm, etki profili kontrol
Aspart
ya da
Lispro

Aspart
ya da
Lispro

Aspart
ya da
Lispro

edilebilir analog insülinlerin çoklu
doz insülin tedavisine katõlmasõyla
oluşturulan
Glarjin
ya da
Detemir

esnek

insülin

uygulamasõdõr. Bu yaklaşõmda son
yõllarda geliştirilen analog insülinler
kullanõlmaktadõr.

Bunlardan

çok

kõsa etkili olanlar (lis-proinsülin ve
insülin aspart) öğünlerden gelen karbohidratlarõ karşõlamak amacõyla (bolus insülinler)
kullanõlõrlar. Ayrõca doruk oluşturmadan uzun süreli sabit etki profili gösteren uzun etkili
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analoglar da geliştirilmiştir: insülin detemir (Levemir®) ve glarjin (Lantus®). Bunlar da
bazal insülin gereksinimini karşõlamak üzere uygulanõrlar.
Esnek insülin uygulamasõnda yeterince çok sayõda enjeksiyon uygulandõğõ takdirde
hem görece olarak esnek bir yaşam biçimi sürdürülebilir hem de iyi bir kan şekeri
kontrolü sağlanabilir. Ancak bunun için enjeksiyon sayõsõnõn artõrõlmasõ gerekir.

Enjeksiyonla insülin uygulamalarõnda temel sorunlar:
1. Orta-uzun etkili insülinlerin güvenilirlikleri, etki profillerinin değişken olmasõ
nedeniyle sõnõrlõdõr.
2. Kan şekeri kontrolü enjeksiyon sayõsõ ile ilişkilidir. Enjeksiyon sayõsõ arttõkça kontrol
daha iyi olsa da hastalar enjeksiyon sayõsõnõn artmasõndan rahatsõz olur.
3. Enjeksiyonla cilt altõna verilen insülin yeterince özgül değildir (emilim değişkendir,
bazal insülin gereksinimini karşõlamak üzere verilen insülin günün belirli bir
saatinde dolaşõmda diğer zamanlara göre daha yüksek düzeylere ulaşõr).

Enjeksiyonla insülin uygulamalarõnda, cilt altõna şõrõnga edilen insülinin ne kadarõnõn
(ya da hangisinin) bazal ne kadarõnõn bolus insülin gereksinimini karşõladõğõ her zaman
çok açõk değildir. Oysa pompa ile bazal insülin hõzõnõ gün boyu düzenlemek ve
yemeklere karşõlõk bolus insülini ayrõca uygulamak mümkündür.

Başka bir deyişle

bazal ve bolus insülinlerin ayõrõmõ çok hassas bir biçimde yapõlabilir.
İnsülin pompa tedavisi kimlerde kullanõlabilir?
-

Tip 1 diyabet

-

Tip 2 diyabet

-

Gestasyonel diyabetliler

İnsülin Pompasõnõn Avantajlarõ
İnsülin pompasõnõn avantajlarõ aşağõda belirtilen ana başlõklara göre incelenecektir:
1. İnsülin uygulamasõ diyabetlinin gereksinimine göre yapõlabilir.
2. Yaşam biçimine esneklik getirir.
3. Sabah kan şekeri yüksekliklerini düzeltir.
a. Şafak (Dawn) fenomeni
b. İnsülin direncine bağlõ
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4. Hipoglisemi sõklõğõnõ ve şiddetini azaltõr.
5. Kan şekeri kontrolünün iyileşmesine yardõmcõ olur.
6. Diyabete bağlõ Komplikasyonlarõn önlenmesi ya da gelişmiş ise ilerlemesinin
durdurulmasõna katkõda bulunur.
İnsülin uygulamasõ gereksinime göre yapõlõr.
Sağlõklõ kişilerde yemek yenmese de gün boyunca az miktarda insülin sürekli
salgõlanõr. Bu salõnõm bazal insülin olarak tanõmlanõr. Bazal insülin;
1. Yemekler arasõnda kalan süre ve gece boyunca karaciğerde aşõrõ glukoz
yapõlmasõnõ önler,
2. Karaciğerde yapõlan az miktardaki glukozun çevre dokulara geçişini sağlar,
3. Yağ yõkõmõ ve keton oluşumunu önler.
İnsülin pompasõ bazal insülin infüzyonunun gereksinime göre çok hassas olarak
saatlik düzenlenebilmesine olanak tanõr ve bu bakõmdan
çoklu doz enjeksiyona göre önemli bir avantaj sağlar. Bazal
insülin gereksinimi gün içinde değişkenlik göstermektedir.
Ancak orta ve uzun etkili insülinler pik etkilerinden dolayõ ,
uzun etkili insülin analoglarõ ise etkilerinin gün boyu sabite
yakõn devam etmesinden dolayõ bu gereksinimi karşõlama konusunda yetersiz
kalabilmektedir.
Sağlõklõ kişilerde yemekle alõnan karbohidratlara karşõlõk pankreastan insülin salõnõmõ
gerçekleşir. Bu salõnõm iki fazlõdõr. İlk faz pankreasõn beta hücrelerinde daha önce
yapõlan ve depolanan insülinin dolaşõma geçmesinden kaynaklanõr ve bu bakõmdan
hõzlõdõr. İlk fazdan sonra yavaş ve uzun süreli bir insülin salõnõmõ olur ve yaklaşõk 60
dakika devam eder. Bu da dolaşõmdaki glukozun beta hücresine geçişiyle uyarõlan
yeni insülin yapõmõndan kaynaklanõr. Pankreastan yemekten gelen karbohidrata karşõ
gerçekleşen bu iki fazlõ insülin salõnõmõ bolus insülin olarak adlandõrõlõr.
İnsülin pompalarõ bolus insülin salõnõmõnõn ikinci fazõnõ taklit edecek biçimde
geliştirilmiştir.
İnsülin pompasõ ile bazal ve bolus insülin gereksinimlerinin fizyolojiyi taklit edecek
biçimde ve ayrõ ayrõ uygulanabilmesi olanaklõdõr. Bu sayede doğru zamanda uygun
miktarda (açlõkta bazal, yemek sonrasõ bolus) insülin uygulanabilir. Bu nedenle pompa,
fizyolojiye daha uygun bir insülin uygulama yöntemidir. Ayrõca herhangi bir anda cilt
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altõna uygulanan insülin dozunun oldukça düşük olmasõ nedeniyle insülin emilimi de
daha öngörülebilir biçimde gerçekleşir.
Yaşam biçimine esneklik getirir.
İnsülin pompasõ sayesinde bazal ve bolus insülin gereksinimlerinin ayrõ ayrõ
karşõlanabilmesi ve herhangi bir anda cilt altõna verilen insülin deposunun enjeksiyonla
uygulamalara göre çok daha düşük olmasõ, günlük programda beklenmedik biçimde
ortaya çõkan ani değişikliklerin kan şekeri üzerindeki olumsuz sonuçlarõndan
(hipoglisemi) kaçõnmayõ kolaylaştõrõr. Bazal-bolus insülin gereksinimlerinin ayrõ ayrõ
karşõlanmasõnõn bir avantajõ da yemek saatleri ve içeriğindeki değişikliklere karşõn kan
şekerinin normal sõnõrlarda tutulmasõna olanak vermesi ve öğün atlansa da
hipoglisemiden kaçõnõlabilmesidir. Ayrõca öğün sõklõğõnõ artõrmak olanaklõdõr. Özellikle
çocuklarda az az ve sõk sõk yemek yemek olanaklõ hale gelir. İnsülinin, pompada
sürekli diyabetlinin yanõnda olmasõ ve enjeksiyon yapõlmak zorunda kalõnmamasõ
özellikle adolesanlarda dõşarõda yemek yeme konusunda kolaylõk sağlar. Bütün bunlar
diyabetlinin yaşamõna bir yandan esneklik kazandõrõr, bir yandan da diyabetin getirdiği
olumsuzluklarõn çözümlenmesini kolaylaştõrõr.
Sabah kan şekeri yüksekliklerini düzeltir.
İnsülin uygulamasõnõn gereksinime karşõ gelecek biçimde yapõlmasõnõn avantajlarõndan
birisi de sabah kan şekeri yüksekliklerini (özellikle şafak olayõ ve tip 2 diyabetlilerde
sabah kan şekeri yüksekliklerini) çözümlemesi, kan şekerindeki dalgalanmalarõ
azaltmasõdõr.
Bazal insülin gereksinimini karşõlamak üzere uygulanacak insülin hõzlarõnõn saatlik
düzenlenmesi sayesinde:
1. Gece yarõsõ kan şekeri düşüklüklerini,
2. Sabaha karşõ ortaya çõkan kan şekeri yüksekliklerini (şafak olayõ ve insülin
direncine bağlõ) önlemek mümkün olur.
Hipoglisemi sõklõğõnõ ve şiddetini azaltõr.
Pompa ile insülin uygulamalarõnda, vücudun insülin gereksinimi daha iyi bir biçimde ve
daha doğru miktarlarda karşõlandõğõndan hipoglisemi olasõlõğõ azalõr. Pompa
uygulamasõ, özellikle enjeksiyonla kullanõlan uzun etkili insülinlerin emilimindeki
değişkenlikten ileri gelen ve dolaşõmda insülin düzeylerinin doruğa çõktõğõ dönemde
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gözlenen hipoglisemileri çözümler. Ayrõca hipoglisemi şiddetinde de azalmaya yol
açtõğõ bildirilmiştir.
Kan şekeri kontrolünü iyileştirir.
Pompa ile kan şekeri kontrolü daha kolay ve sistemli biçimde gerçekleştirilebilir.
Pompa, yeterli bilgi ve beceriye sahip olunduktan sonra, kan şekerinin normal
sõnõrlarda tutulabilmesi için kullanõlabilecek en iyi insülin uygulama yöntemidir.
Kan şekerinin normal sõnõrlara getirilmesinin iki temel yararõ vardõr.
1. Kan şekeri yüksekliklerinin yol açtõğõ zararlardan korunmak,
2. Diyabetini kontrol etme yetisine kavuşmanõn getirdiği psikolojik yarar. Pompa
tedavisine geçen pek çok diyabetlinin, üzerinde en çok durduklarõ nokta kan
şekerini geçekten kontrol edebildiklerini görmeleridir.
Elbette kan şekerini, normal sõnõrlara getirmenin temel amacõ uzun dönemde
komplikasyonlarõn önlenmesi ya da ilerlemelerinin durdurulabilmesini sağlamaktõr.
Diyabetlilerde uzun dönem komplikasyonlarõn kan şekeri yüksekliğinden kaynaklandõğõ
bilinmektedir.
Geçen 10 yõlda çok daha önemli bir sorunun yanõtõnõ bulmak mümkün olmuştur. Kan
şekeri kontrolünü iyileştirmek diyabet komplikasyonlarõnõ önleme ya da geciktirmede
yararlõ olabilir mi? Bu soruya yanõt bulmak amacõ ile 1980’lerin ortalarõnda başlatõlan
diyabet kontrolü ve komplikasyonlarõ çalõşmasõ (DCCT- Diabetes Control and
Complications Trial) kan şekerindeki iyileşmenin komplikasyonlarõ önleyebildiğini
göstermiştir.
Diyabete bağlõ komplikasyonlarõn önlenmesine yardõmcõ olur.
Şeker organizma için en önemli enerji kaynağõdõr. Kan şekeri hücrelere temel
işlevlerini ve canlõlõklarõnõ sürdürecek enerjiyi sağlar. Dokularõn ve hücrelerin enerji
kaynağõ olarak şekerden yararlanabilmeleri için öncelikle şekerin hücre içine girmesi
gerekir. Şekerin hücreye geçişinde çeşitli dokular arasõnda farklõlõklar vardõr. Örneğin
yağ, kas ya da karaciğer hücrelerinde kan şekerinin dolaşõmdan hücreye geçişi ancak
insülin yardõmõyla gerçekleşir. Başka bir deyişle bazõ dokularda şekerin hücre içine
geçişi ve kullanõlabilmesi insüline bağlõdõr.
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İnsülin eksikliğinde dolaşõmda şeker düzeyi yükselirken pek çok hücre enerji
gereksinimini karşõlayamaz. Çünkü ortamda insülin yoktur. Bu durumu varlõk içinde
yokluk olarak da tanõmlamak olasõdõr. Yemekten gelen şeker dolaşõma geçer, yani
ortamda enerji kaynağõ olan madde bulunmaktadõr. Hücreler insülin eksikliği nedeniyle
şekeri kullanamadõklarõndan kan şekeri yüksektir - bolluk vardõr. Buna karşõlõk insülin
eksikliği, ortamda bulunan enerji kaynağõnõn hücre içine geçişini sağlayamadõğõndan
şeker, hücrenin enerji gereksinimini karşõlamada kullanõlamaz - yani yokluk (açlõk)
çekilir.
Organizmadaki tüm hücre ve dokular şekeri kullanmak için insüline gereksinim
duymaz. Bazõ hücrelerde dolaşõmdaki şekerin hücre içine geçişi doğrudan doğruya
insülinden bağõmsõz bir biçimde gerçekleşir. Söz konusu hücrelere geçen şeker miktarõ
dolaşõmdaki şeker derişimi ile orantõlõdõr. Kan şekeri yükseldiğinde, şekeri kullanmak
için insüline gereksinim duyulan dokularda şeker yoksunluğu yaşanõrkan insüline
gereksinim duyulmayan hücrelerde ise hücre içi şeker derişimi çok yükselebilir.
Diyabetin kõsa ve uzun dönemde yol açtõğõ sorunlar (akut ve kronik komplikasyonlar),
insülin eksikliği nedeniyle şekerin hücreye geçişinde ve kullanõmõnda ortaya çõkan
bozukluklara bağlõ olarak dolaşõmda şekerin yükselmesi ve bazõ hücreler şekerden
yoksun kalõrken diğerlerinin fazla şekere maruz kalmasõndan kaynaklanõr.
Kõsa dönemde
İnsülin eksikliği, organizmanõn, yüksek kan şekerine karşõn önemli ölçüde enerji açlõğõ
çekmesine ve alternatif enerji kaynaklarõna (yağ ve protein yõkõmõ) yönelmesine, kõsa
dönemde diyabet ketoasidozuna yol açar.
Uzun dönemde
Uzun vadede yetersiz insülin tedavisi ve kan şekerindeki yükseklikler, özellikle yüksek
şekere maruz kalan dokularda (gözler, böbrekler, kalp, kan damarlarõ ve sinir
hücreleri) zedelenme nedeniyle kronik komplikasyonlara (nefropati, retinopati,
nöropati) yol açar.
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Diyabet kontrol komplikasyon çalõşmasõ diyabetlilerde kan şekeri kontrolünün
iyileştirilmesi ile komplikasyonlardan kaçõnmanõn olanaklõ olduğunu göstermektedir.
Çalõşma konvansiyonel tedavi ile karşõlaştõrõldõğõnda, yoğun insülin tedavisiyle (çoklu
doz enjeksiyon ya da pompa ile insülin uygulamasõ), göz zedelenmesinde (retinopati)
% 76, böbrek zedelenmesinde (nefropati) % 56 ve sinir zedelenmesinde (nöropati) %
60’a varan oranda azalma göstermiştir. Söz konusu koruyucu etki yoğun tedavi
grubunda kan şekeri tam anlamõyla normale gelmeden gözlenen etkidir. Diyabet
kontrol - komplikasyon çalõşmasõ, ayrõca kronik komplikasyon geliştirmiş diyabetlilerde
de yoğun insülin tedavisi ile daha iyi bir kan şekeri kontrolü sağlandõğõnda ilerlemenin
durdurulabileceği hatta gerileme sağlanabileceğini ortaya koymuştur.
Unutulmamasõ gereken bir nokta “diyabet komplikasyonlarõnõn” normal kişilerde
gözlenmiyor olduğu gerçeğidir. Başka bir deyişle kan şekerinin normal olmasõ
komplikasyonlardan koruyucudur. Bu nedenle diyabette kan şekerinin normal sõnõrlara
getirilebilmesi ve bu sõnõrlarda tutulabilmesi komplikasyonlarõ önlemede en etkin
yoldur.
Kronik komplikasyonlarõ önlemede ya da ilerlemesini geciktirmede etkinlik ölçütü kan
şekeri ortalamasõnõ yansõtan HbA1c’nin % 6,5’un altõna düşürülmesidir. Kan şekeri
düzeyleri için de çocuk ve adolesan yaş grubunda değişmekle birlikte büyük
çocuklarda açlõk kan şekerinin 120 mg/dl, tokluk kan şekerinin 180 mg/dl altõnda
olmasõ hedeflenmelidir. Pompa ile insülin uygulamasõ bu hedefi gerçekleştirmede en
önemli, etkin, pratik yöntemdir. Temel nedeni insülin uygulamasõnõn daha fizyolojik,
gereksinime paralel ve daha kesinlikle gerçekleştirilebilmesidir.
Pompanõn dezavantajlarõ
İnsülin pompa tedavisinin yeterli bilgi ve beceriye sahip olmadan kullanõlmasõ ya da
kullanõm

kurallarõna

uymadan,

gerekli

titizlik

gösterilmeden

kullanõmõ

bazõ

dezavantajlarõ da beraberinde getirebilir.
1. Ketoasidoz
2. Hipoglisemi
3. Hipoglisemiye duyarsõzlõk
4. Yerel lezyonlar
5. Retinopatide kötüleşme
6. İmaj
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Ketoasidoz
Uzun etkili insülinlerin emilimi ve kan şekeri üzerine etkileri değişkenlik göstermekle
birlikte önemli bir avantajlarõ ketoasidoz riskini azaltmalarõdõr. Cilt altõna şõrõnga edilen
insülin, cinsine ve dozuna bağlõ olarak etkisini 24-36 saat sürdürür. Bu zaman zarfõnda
yeni insülin enjeksiyonu yapõlmasa bile cilt altõndan dolaşõma geçen insülin diyabetliyi
ketoasidozdan korur.
Oysa pompada kullanõlan insülinlerin hem etkisi çok kõsadõr hem de cilt altõna sürekli
verilen doz çok küçüktür. Bu nedenle etkisi kõsa sürer ve herhangi bir nedenle pompa
çalõşmadõğõnda ya da insülin uygulamasõ kesintiye uğradõğõnda (infüzyon setinde
tõkanõklõk vb) kan şekeri yükselmeye başlar. Genellikle insülin uygulamasõnõn kesintiye
uğramasõndan yaklaşõk 90 dakika sonra kan şekerinde yükselme gözlenir, 3-4 saat
sonra ise dolaşõmda insülin düzeyleri çok düşer. Bu durum hücre içine glukoz geçişini
olanaksõz hale getirir ve organizma enerji kaynağõ olarak yağlardan yararlanmaya
başlar. Yağ yõkõmõ olur ve keton cisimcikleri oluşmaya başlar. Keton cisimcikleri asit
yapõda olduğundan insülin uygulamasõnõn kesintiye uğramasõndan yaklaşõk 4 saat
sonra ketoasidoz ortaya çõkar.
Hipoglisemi
DCCT çalõşmasõnda yoğun insülin tedavisiyle (ister pompa ister çoklu enjeksiyon
uygulansõn) hipoglisemi sõklõğõnõn 3 kat arttõğõ gösterilmiştir.
Pompa ile hipoglisemi riski, enjeksiyonla yoğun insülin tedavisi kullanan hastalardan
daha yüksek değildir. Risk, doğrudan doğruya kan şekeri kontrolünü iyileştirme çabasõ
ile ilişkilidir. Bu bakõmdan yoğun insülin tedavisinin kan şekeri kontrolünde iyileşmeyle
birlikte getirisi, çoğu zaman hipoglisemi riskindeki artõşõn getirdiği olumsuzluklara ağõr
basar. Pompa kullanõmõnda deneyim kazanõldõkça hipoglisemi riskini azaltmak
olanaklõdõr. Nitekim birden çok çalõşmada insülin enjeksiyonlarõndan pompaya
geçenlerde hipoglisemi sõklõğõnda azalma gösterilmiştir. Bunun temel nedeni pompa ile
insülinin, gereksinimi tam olarak karşõlayabilecek biçimde uygulanabilmesidir. Gün
içinde değişen insülin gereksinimine tam olarak uyacak bazal insülin uygulamasõnõn
yanõ sõra pompa, günlük programdaki ani değişikliklere de uyum sağlamaya olanak
tanõr. Örneğin diyabetlinin, daha önceden planlanmamõş orta ya da ağõr derecede
egzersiz yapmaya karar vermesi halinde, cilt altõna uygulanmõş olan insülin dozu
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enjeksiyonlu uygulamalara göre çok daha küçük ve kullanõlan insülin çok kõsa etkili
olduğundan,

egzersiz

sõrasõnda

ve

sonrasõnda

bazal

insülin

uygulamasõnõ

düzenleyerek hipoglisemiden kaçõnmasõ çok daha kolay olacaktõr.
Kan şekerinin yakõn izlenmesi, kan şekeri profillerinin belirlenmesi ve bilinmesi,
hipoglisemi riskinin azaltõlmasõnda etkili olur. Kan şekeri izlemi için kullanõmõ giderek
yaygõnlaşan yeni yöntemlerden “sürekli kan şekeri izlem aletleri (CBGM-continuous
blood glucose monitor)”

daha önceden tanõmlanan kan şekeri eşik değerine göre

uyarõ verme özelliğine sahiptir ve bu yolla hipoglisemi riski tümüyle ortadan kalkabilir.
Hipoglisemiye duyarsõzlõk (fark edilmeyen hipoglisemi)
Kan şekeri düştüğünde normal düzeylere getirmek için diyabetlinin dõşarõdan yardõma
gereksinim duymasõ, hipoglisemiye duyarsõzlõk olarak tanõmlanõr ve fark edilmeyen
hipoglisemiye yol açar. Genellikle hipoglisemi sõklõğõ fazla olan ya da artan kişilerde
gözlenmektedir. Pompa ile insülin uygulamalarõnda, hipoglisemi, enjeksiyonla
uygulamalara göre daha yavaş gelişebileceğinden bulgular pek çarpõcõ olmaz ve fark
edilemeyebilir. Bu nedenle pompa fark edilmeyen hipoglisemi riskini artõrabilir. Ancak
daha önce de belirtildiği gibi pompa ile insülin uygulamasõnõn temel avantajõ, insülinin
gereksinime daha uygun biçimde ve kesinlikte uygulanmasõnõ sağlamasõdõr ve
deneyim kazanõldõktan sonra hipoglisemi ve fark edilmeyen hipoglisemi sõklõğõnõ
azaltmak olanaklõdõr.
Yerel reaksiyonlar
Deri,

organizmanõn

enfeksiyonlardan

korunmada

doğal

savunma

mekanizmalarõndandõr. Derinin bütünlüğünün bozulmasõ (yaralanma, kesik vb)
organizmayõ

deride

oluşan

gedikten

vücuda

girebilecek

mikroorganizmalarla

enfeksiyona açõk hale getirir. Deri yoluyla enjeksiyon yapõlmasõ ya da infüzyon seti
yerleştirilmesi de deri bütünlüğünü bozan ve mikroorganizmalarõn vücuda girebilmesi
için geçit oluşturabilecek uygulamalardõr. Enjeksiyonla insülin uygulamalarõnda deri
enfeksiyonu hemen hemen hiç gözlenmezken pompa uygulamalarõnda, cilt altõna
sürekli infüzyon sağlayan bir set yerleştirildiğinden teorik olarak enfeksiyon riskinin
artacağõ düşünülebilir. Ancak uygulamada bu komplikasyonun oldukça nadir
görüldüğü bildirilmektedir. Enfeksiyon durumunda antibiyotik uygulamasõ yapõlmasõ,
eğer cilt altõndaki enfeksiyon abseleşirse boşaltõlmasõ vb yöntemlerin kullanõlmasõ

17

gerekebilir. İnfüzyon setinin uygulamasõnda genel ve yerel temizlik kurallarõna
uyulmasõ enfeksiyon riskini azaltõr.
Retinopatide kötüleşme
Orta ya da daha ciddi düzeyde retinopatisi olan diyabetlilerin pompa tedavisine
başladõklarõ takdirde retinopatilerinde ilerleme olabileceği bildirilmiştir. Bunun nedeni
çeşitli büyüme faktörlerine bağlõ olarak yeni damar yapõmõnõn hõzlanmasõdõr. Pompa
tedavisine devam edildiğinde, kan şekerindeki iyileşme nedeni ile bir süre sonra
retinopatideki ilerleme durur ve hatta uzun vadede iyileşme de gözlenebilir. Ancak
retinopatili diyabetlilerin pompaya geçmeye karar verdiklerinde mutlaka göz bulgularõ
açõsõndan oftalmolog tarafõndan yakõn izlenmeleri gerekir. Pompa tedavisine
geçmeden önceki kan şekeri düzeyi belirgin derecede kötü olanlarõn kan şekeri
düzeylerini hõzla normale getirmeleri yukarõda belirtilen süreci hõzlandõrdõğõndan
kontrolün yavaş düzeltilmesi gerekebilir. Ayrõca yüksek dozda E vitamininin de
retinopatinin ilerlemesini önlemede etkin olduğu bildirilmiştir.
İmaj
Pompa kullanõcõlarõnõn kimi zaman pompanõn dezavantajlarõndan birisi olarak
belirttikleri bir konu da imajdõr. Özellikle ergen diyabetliler, pompa kullanõmõna
başlangõçta tepki gösterebilirler. Bunun nedeni pompanõn ilk bakõşta, ergenliğin
doğasõnda var olan bağõmsõz olma isteğine aykõrõ görünmesindendir. Kan şekeri
düzeylerini kontrol altõnda tutabilmek için üzerinde sürekli bir alet taşõma düşüncesi
ergenlerde

bağõmsõzlõk

duygusunu

tehdit

edebilir,

bağõmlõ

olma

korkusunu

körükleyebilir. Ancak pompa kullanõlmaya başlandõktan kõsa süre sonra pompa ile
insülin uygulamasõnõn çok daha esnek bir yaşam biçimine olanak verdiği anlaşõlõr.
Pompanõn bağõmlõlõğa yol açmak şöyle dursun bağõmsõzlõk sağladõğõ keşfedilir ve bu
direnç ortadan kalkar. Ayrõca ergenlerin yeniliklere açõk olmalarõ, teknoloji ve elektronik
aletlere olan ilgileri, bunlarõ kullanmaya yatkõnlõklarõ, teknolojik olarak yeni olandan
yararlanma konusunda olumlu bir bakõş açõsõ geliştirmelerini kolaylaştõrabilir.
Teknolojinin olanaklarõndan yararlanabilme, bir yandan yaşamõnõ esnek ve normal
biçimde sürdürürken diyabeti kontrol etme yetisini elinde bulundurma düşüncesi
pompanõn ergenlerce kabulünü kolaylaştõrõr.
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Tip 1 Diyabet Dõşõnda İnsülin Pompasõ ile Tedavi
Tip 2 diyabet ve pompa
Tip 2 diyabette insülin ilk tedavi seçeneği değildir, çünkü asõl sorun insülin
eksikliğinden çok insülin etkisine dirençtir. Tip 2 diyabetlilerde pankreas, insülin
salõnõmõnõ artõrarak insülin direncinin üstesinden gelmeye çalõşõr. Ancak zaman içinde
pankreasta aşõrõ insülin salõnõmõnõn getirdiği stres ve kan şekeri yüksekliği ile dolaşõma
geçen yağ asitlerinin pankreas üzerindeki toksik etkisi nedeniyle beta hücrelerinin
salõnõm kapasitesi düşebilir. Bu durumda insülin gereksiniminin dõşarõdan karşõlanmasõ
gerekir.
Tip 2 diyabetlilerde başlõca sorunlardan birisi sabaha karşõ karõn içi yağ yõkõmõndan
dolaşõma geçen serbest yağ asitlerinin insülin direncini artõrmasõdõr. İnsülin direnci
insülin salõnõm kapasitesindeki düşüklüğe eklendiğinde sabaha karşõ karaciğerden
dolaşõma glukoz geçişi önlenemez. Bu durum sabaha karşõ kan şekerinin
yükselmesine neden olur. Pompa kullanõmõ bu dönemdeki insülin gereksinimini
karşõlayacak biçimde insülin uygulanmasõnõ kolaylaştõrõr.
Tip 2 diyabette pompanõn avantajlarõ:
1. Kan şekeri kontrolünü iyileştirir.
2. Sabah kan şekeri yüksekliklerinin kontrol altõna alõnmasõnõ kolaylaştõrõr.
3. Kan şekeri kontrolündeki iyileşme komplikasyonlar açõsõndan olumlu sonuç verir.
4. Enerji alõmõnõ istenildiği biçimde düzenlemek / kõsõtlamak olanaklõ olduğundan
pompa uygulamasõnda kilo verilebilir.
5. Açlõk kan şekerini normal düzeylerde tutmak daha kolaydõr.
6. Öğünler için uygulanan bolus dozu daha iyi düzenlenebildiğinden serum trigliserid
düzeylerini düşürmeye olanak sağlar.
Gebelik ve insülin pompasõ ile tedavi
Gebeliklerin yaklaşõk % 3-4’ünde diyabet söz konusudur. Bunlarõn da büyük çoğunluğu
gebeliğe bağlõ diyabettir (gestasyonel diyabet). Gebeliğe bağlõ diyabet, önceden
diyabet tanõsõ almamõş kişide, genellikle gebeliğin son üç ayõ içinde ortaya çõkan
hiperglisemidir. Gebelik sõrasõnda şeker yüksekliği, fetus (anne karnõndaki bebek)
açõsõndan ciddi risk oluşturduğundan tüm gebeliklerin gestasyonel diyabet yönünden
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incelenmesi gerekir. Bu sayede gebeliğe bağlõ diyabet tanõsõnõn erken konmasõ ve kan
şekerini normal sõnõrlara getirmek için gereken önlemlerin zamanõnda alõnmasõ
mmümkün olur.
Hiperglisemi fetusun yaşamõ ve sağlõğõnõ tehdit ettiğinden, gebelikten önce diyabeti
(tip 1 ya da tip 2) olan kişilerde gebe kalmadan önce kan şekeri kontrolünü sağlamak
gerekir.
Gebelik sõrasõnda hipergliseminin fetusta yol açtõğõ sorunlar aşağõdaki gibi
sõralanabilir:
İlk trimesterde (ilk üç ayda):
1. Düşük
2. Doğum anomalileri
İki ve üçüncü trimesterde:
1. Ölü doğum
2. Makrozomi (iri bebek)
3. Akciğer olgunlaşmasõnda gecikme, doğumdan sonra solunum sõkõntõsõ
4. Kalp büyümesi
5. Doğumdan sonra kalsiyum düşüklüğü
6. Doğumdan sonra şeker düşüklüğü
Kan şekeri yüksekliğinin, gerek erken gerekse de geç dönemde, fetus üzerindeki
olumsuz etkileri göz önünde bulundurulduğunda, kan şekerlerinin normal sõnõrlarda
seyretmesinin fetus açõsõndan önemi kolayca anlaşõlabilir. Bu amaçla, kan şekeri
düzeylerinin gebelik öncesinden başlayarak ve tüm gebelik süresince normal
sõnõrlarda kalmasõ sağlanmalõdõr. Önceden diyabeli olduğu bilinen kişilerde gebe
kalõnmadan önce kan şekerlerinin normal sõnõrlara getirilmesi gerekir, bunun için
yoğun insülin tedavisine gereksinim duyulabilir.
Gebelikten önce tip 2 diyabeti olan kişilerde ağõzdan alõnan şeker düşürücü ilaçlar
kullanõlmakta ise bunlarõn fetus üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle kesilmesi gerekir.
Bu durumda insülin tedavisine geçilmelidir. Gebeliğe bağlõ diyabeti olan kişilerin de %
10-15’inde kan şekerini kontrol altõnda tutabilmek için insülin kullanmak gerekebilir.
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Gebelik boyunca kan şekerlerinin normal sõnõrlarda seyretmesi fetus açõsõndan
yaşamsal önem taşõr. Öte yandan gebelikte kan şekeri kontrolünün sağlanmasõ çeşitli
güçlükleri de birlikte getirir. Bunlar:
-

Sağlõklõ gebelerde kan şekeri düzeyleri normal sağlõklõ kişilerden daha düşüktür.

-

Gebelik sõrasõnda, özellikle ilk üç ayda bulantõ ve kusma nedeniyle gõda alõmõnda
sorun olabilir ve diyabetlilerde kan şekeri kontrolünü güçleştirebilir.

-

İnsülin gereksinimi gebelik boyunca giderek artar.

Yukarõda belirtilen sorunlar gebelerde kan şekeri kontrolünü güçleştirir. Bunlarõn
üstesinden gelmek için:
1. Hedef kan şekerlerinin yeniden düzenlenmesi,
2. Kan şekerinin sõk ölçülmesi (günde 6-8 kez) ve yakõndan izlenmesi (bu amaçla
sürekli kan şekeri izlem aletleri kullanõlabilir),
3. Bazal - bolus insülin gereksiniminin birbirinden ayrõlmasõ,
4. Yoğun insülin tedavisi uygulanmasõ gerekir.
İnsülin pompasõ, gebelik sõrasõnda kan şekerinin düzenlenmesinde avantajlõ bir yoğun
insülin tedavisi uygulama yöntemidir. İnsülin pompasõ ile:
1. Bazal-bolus insülin uygulamasõnõn birbirinden ayrõlmasõ,
2. Bulantõ-kusma nedeniyle gõda alõmõnda sorun olduğunda bolus insülin
uygulamasõnõn gereksinime göre düzenlenmesi,
3. Kan şekeri hedeflerinin normal gebelerde beklendiği gibi daha düşük sõnõrlarda
tutulmasõ,
4. İnsülin uygulamasõnõn, kan şekerinde fazla dalgalanmaya (hipo- hiperglisemiye) yol
açmadan, gebelik boyunca artan insülin gereksinimine paralel biçimde artõrõlmasõ
mümkün olur.
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Pompa Adaylarõnõn Belirlenmesi
Pompa kullanõmõnda başarõlõ ve verimli sonuçlar elde etmenin yolu diyabet, kan şekeri
kontrolü, beslenme ve pompanõn kendisi ile ilgili yeterli bilgi, beceriye sahip olmanõn
yanõ sõra diyabet izlemini iyi yürütme konusunda istekli ve kararlõ olmaktan geçer.
Diyabetli kişilerin ya da onlarõ tedavi eden sağlõk personelinin beklenti ve amaçlarõnõ
pompa uygulamasõna geçmeden önce iyi belirlemeleri gerekir. Pompa kullanõmõnda
becerilerin iyi tanõmlanmasõ, beklentilerin gerçekçi olmasõ, sonucun ne olacağõnõ
kestirmek ve pompa uygulamasõndan en fazla yarar sağlamak bakõmõndan önemlidir.
Pompaya aday olan diyabetli ve onu izleyen
sağlõk personelinin belirlemesi gereken konular
1. Pompaya geçme nedeni. Örneğin;
a. Yaşam biçiminin değişken ve düzensiz
olmasõ;
b. Tekrarlayõcõ sõk hipoglisemileri önlemek
için;
c. Gece kan şekeri düşüklüğünü kontrol etmek için;
d. Şafak olayõna bağlõ sabah yüksekliklerini düzeltmek için vb.
2. Pompa kullanõmõnda temel (öncelikli) beklenti. Örneğin;
a. Yaşam biçimine esneklik gelmesi;
b. Kan şekerini kontrol etmede kolaylõk sağlamasõ nedeniyle kan şekerini daha
iyi kontrol edebilme düşüncesi;
c. Pompa kullanõldõğõnda öğün içeriğinin daha esnek olabileceği düşüncesi vb.
3. Diyabetlinin kan şekeri düzeyleri ile sağlõğõ arasõnda nasõl bir ilişki kurduğu.
Örneğin;
a. Kan şekerinin düşük ya da yüksek olmasõ kendisini kötü hissetmesine yol
açõyor;
b. Çevresindekiler kan şekerinin daha düzenli gitmesi gerektiğini söylüyorlar;
c. Kan şekerinin yüksek gitmesi yavaş yavaş organlarõnda zedelenmeye yol
açõyor vb.
4. Pompa kullanõmõnda temel (öncelikli) hedef. Örneğin;
a. Kan şekerini normal sõnõrlarda tutmak böylece ileride komplikasyon riskini
azaltarak daha sağlõklõ olmak;
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b. Hipo ve hiperglisemileri azaltmak;
c. Günlük yaşamdaki ani değişikliklere bağlõ kan şekeri düşüklük ya da
yüksekliklerinin önüne geçmek;
d. İstediğini yerken kan şekeri kontrolünün “aşõrõ” bozulmasõnõ önlemek vb.
5. Diyabetin ne kadar kabullenildiği. Örneğin;
a. Diyabetin arkadaşlar ve yakõn çevreyle ne kadar paylaşõldõğõ: çevredeki
herkes biliyor ya da bir iki yakõn arkadaş biliyor ya da sorumlu erişkinler,
öğretmen, anne-baba, bakõcõ, okulda sağlõk personeli dõşõnda kimse bilmiyor
vb;
b. Kan şekeri ölçümü ya da insülin enjeksiyonlarõnõn başkalarõnõn yanõnda
rahatça yapõlõp yapõlamadõğõ vb.
6. Pompa dõşõnda kan şekerini düzenlemede kullanõlan diğer yöntemler konusundaki
bilgi birikimi. Örneğin;
a. İnsülinler, etki süreleri, uygulama biçimleri, beslenme ve egzersiz ile insülin
enjeksiyonlarõnõn ilişkisi vb konulardaki bilgi birikimi;
b. Daha önce hangi yaklaşõmlarõ kullandõğõ: konvansiyonel tedavi, çoklu doz,
yeni insülin analoglarõ ile bazal-bolus insülin tedavisi vb
Bazen pompa dõşõndaki diğer yöntemler diyabetlinin amaç ve hedeflerine
pompadan daha uygun olabilir. Bu konuda sağlõklõ değerlendirme ve iyi bir seçim
yapabilmek için diyabetlinin farklõ yöntemlerin ayrõntõsõ hakkõnda yeterli bilgi sahibi
olmasõ gerekir.
7. Pompayõ kullanõrken karşõlaşõlaşõlabilecek zorluklar konusundaki bakõş açõsõ.
Örneğin;
a. Sürekli pompa taşõmak zor olabilir;
b. Pompadan ayrõlmak mümkün olacak mõ?
c. Çevredekiler, dostlar nasõl tepki gösterecekler, alay ederler mi?
d. Vücut imgesi, dõş görünüm konusundaki endişeler vb
8. Besinlerin kan şekeri üzerindeki etkisi konusundaki bilgi birikimi, beslenme
eğitiminin düzeyi. Örneğin;
a. Diyabetlinin her öğün sabit bir beslenme planõ uygulamasõ gerektiğini
düşünüyor;
b. Bazõ gõdalarõ diğerleri ile değiştirmenin mümkün olduğunu biliyor;
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c. Gõdalarõn içeriğindeki

besin

öğeleri

benzerliklerine

göre

birbirleriyle

değiştirilebilir;
d. Karbohidrat saymayõ biliyor;
e. Kan şekerini etkileyen şeyin gõdalarõn içindeki karbohidrat (şeker) miktarõ
olduğunu, karbohidrat saymayõ ve buna göre insülin uygulamayõ biliyor;
f. Gõdalarõn içindeki şeker miktarõ dõşõnda yağ ve proteinlerin de kan şekerini
etkileyebileceğini, karbohidrat saymayõ, buna göre insülin uygulamayõ
biliyor, ayrõca karõşõk öğünlerin (yağlõ ve protein de içeren) kan şekerini nasõl
etkileyebileceğini

kestirebiliyor,

insülin

etkisi

ile

öğünlerin

etkisini

birleştirebiliyor, düzeltme yapabiliyor vb.
9. Öğünlerin kan şekeri üzerindeki etkilerinin nasõl denetlendiği ve kestirim için ne
yapõldõğõ. Örneğin;
a. Öğün öncesi ve sonrasõ kan şekeri ölçümlerinin nasõl değerlendirileceğini
bilmiyor;
b. Öğün sonrasõ kan şekeri sapmalarõnõn (düşük/yüksek) nedenini tam
bilemiyor;
c. Şekerleri yüksek, insülinin yetersiz geldiğini düşünüyor, ama insülin dozunu
değiştirmesi gerekip gerekmediğini bilmiyor;
d. Hep “aynõ şeyleri” yemesine karşõlõk kan şekeri bir yükseliyor bir düşüyor,
nedenini bilmiyor;
e. Öğünden önce ve sonra ne zaman şeker ölçümü yapmasõ gerektiğini ve
ölçümleri nasõl değerlendireceğini, buna göre insülin dozunu düzenlemeyi
biliyor;
f. Yemekten sonra kan şekerini ölçerek yaptõğõ insülin dozunun yeterliliğini test
edebiliyor, düzeltme dozu yapabiliyor; içeriğini tam kestiremediği ve kan
şekerine etkisini bilemediği yemeklerden sonra mutlaka ölçüm yapõp
değerlendiriyor ve kaydediyor vb.
10. Kan şekerinin ölçüm sõklõğõ konusunda ne düşünüldüğü ve pratikte ne sõklõkta
ölçüldüğü, ölçümler için düzeltme yapõlõp yapõlmadõğõ. Örneğin;
a. Kan şekerini “iyice düzenleyene” dek sõk ölçüm yapmak gerekebilir, ama
“düzene girdikten” sonra günde 2-3 ölçüm yeterli;
b. Kan şekeri ölçümü yapmak zor geliyor, bu yüzden mümkün olduğunca az
ölçüm yapmak istiyor, az ölçüm yapõlan bir tedavi istiyor;
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c. Kan şekerini sõk ölçmenin önemli olduğunu düşünüyor, günde 5-6 kez kan
şekeri ölçüyor, ancak düzeltme yapmõyor;
d. Günde 3-4 kez kan şekeri ölçüyor, yemeklerden önce kan şekeri yüksek ise
insülin dozunu 1-2 ünite yükseltiyor;
e. Kan şekerini ne kadar sõk ölçerse o kadar iyi kontrol edebilir, günde en az 56 kez gerekirse daha fazla ölçüyor ve yüksek kan şekeri için düzeltme
yapõyor, etkisini bilmediği bir öğünden sonra kan şekerini ölçüp gerekirse
düzeltme yapõyor vb.
11. Kan şekeri ölçüm kayõtlarõ ve değerlendirme. Örneğin;
a. Kan şekerini yeterince ölçüyor, iyi gittiği için kaydetmiyor;
b. Kan şekerini kaydedecek zamanõ yok;
c. Kan şekerini günde 5-6 kez ölçüp kayediyor, ancak düzeltme yapmõyor;
d. Kan şekeri ölçümlerini kaydediyor ve tekrarlayan yüksekliklere göre insülin
dozlarõnõ düzenleyebiliyor vb
12. Egzersizin kan şekerine etkisi konusunda ne bilindiği. Örneğin;
a. Egzersiz kan şekerini düşürücü etki gösterir egzersizden önce mutlaka “bir
şeyler” yemek gerek;
b. Egzersiz kan şekeri tüketimini artõrdõğõndan egzersiz sõrasõnda ya da
sonrasõnda kan şekeri düşebilir; egzersizden önce kan şekerini ölçüp ara
öğün almak, egzersiz sõrasõnda da kan şekerini ölçüp ek ara öğün almak,
egzersiden sonra kan şekerlerini daha sõk ölçmek gerek;
c. Egzersiz yapacağõ günlerde insülin dozlarõnda ve beslenme planõnda
değişiklik yapõyor vb.
13. Pompaya geçmeden önceki kan şekeri kontrol düzeyi ve hedefi.
Açlõk ve tokluk kan şekerleri ile son HbA1c düzeyi, hedeflenen HbA1c düzeyi,
hedefin neye göre belirlendiği, hedeflenen HbA1c’ye nasõl ulaşabileceğini
düşündüğü. Örneğin;
a. Şimdiki kontrolü pek iyi değil ama pompa ile düzelebilir;
b. Kan şekeri kontrolü değişken, son HbA1c’sini anõmsamõyor, HbA1c ile şeker
kontrolünün nasõl değerlendirildiğini bilmiyor;
c. HbA1c’nin şekere bağlanmõş Hb oranõnõ ve son üç aydaki kan şekeri
ortalamasõnõ yansõttõğõnõ ve normal değerlerini biliyor; şimdiki HbA1c düzeyi
% 8 (yüksek), % 7’nin altõna inmeyi hedefliyor vb.
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14. Pompaya geçmeden önceki hipoglisemi sõklõğõ, hipoglisemiye duyarsõzlõk nedeniyle
fark edilmeyen hipoglisemi yaşayõp yaşamadõğõ.
Dikkat edileceği üzere yukarõda ele alõnan her bir konuda verilen örnekler farklõ bilgi ve
beceri düzeyinden diyabetlilerin durumunu yansõtmaktadõr. Daha önce de belirtildiği
gibi insülin pompasõ, diyabetliye, esnek yaşam koşullarõnda son derece iyi bir kan
şekeri kontrolü sağlama olanağõ sunar. Ancak bunun başarõlmasõ için diyabetlinin kan
şekeri izlemi, kaydõ, kontrolü, beslenme, karbohidrat sayõmõ, besin öğelerinin kan
şekerine etkisi, egzersiz ve kan şekerine etkisi gibi konularda bilgi birikimini
geliştirmesi ve şeker kontrolünü iyileştirmeye istekli olmasõ gerekir. Diyabetlinin
yukarõda belirtilen konulardaki bilgi, beceri, beklenti ve düşünceleri pompaya
geçildikten sonraki başarõ şansõnõ (başka bir deyişle iyi bir pompa adayõ olup
olmadõğõnõ) ve pompa tedavisinden ne beklenebileceğini yansõtõr. Aynõ zamanda
pompaya geçmek isteyen diyabetlilerin eksik taraflarõna ayna tutarak pompa öncesi
eğitimde üzerinde durulmasõ gereken konular bakõmõndan doktorlarõna õşõk tutar.
Pompaya başlama
Başlamadan önce
Pompa kullanmaya başlamadan önce aşağõda belirtilen konularda bilgi edinmek
gerekir:
1. Kullanõlacak pompa ile ilgili teknik bilgiler
2. Pompa ile yaşamaya ilişkin bilgiler
3. Kan şekerini kontrol etmek için bilinmesi gerekenler
4. Sorun olursa kiminle iletişim kurulacağõ
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Pompa ile ilgili teknik bilgiler
Pompa kullanmaya başlamadan önce aşağõda belirtilen teknik konularõ öğrenmiş
olmak gerekir:
1. Pompanõn tuşlarõ ve işlevleri
2. Piller nasõl değiştiriliyor?
3. İnsülin rezervuarõ pompaya nasõl yerleştiriliyor?
4. İnfüzyon yerinin seçilmesi ve hazõrlanmasõ
5. İnfüzyon setinin hazõrlanmasõ ve uygulanmasõ
6. İnfüzyon seti ayrõlabiliyorsa, nasõl yapõldõğõ?
7. Uyarõ sinyallerinin anlamõ
8. Bazal hõzõn programlanmasõ
9. Bolus uygulamasõnõn nasõl yapõlacağõ?
10. Farklõ boluslar (kare ve çift dalga) nasõl kullanõlõr?
11. Pompa hafõzasõnõn kontrol edilmesi
12. Sarf malzemeleri ve nereden temin edileceği

Pompayla yaşamak
Pompa kullanmaya başlamadan önce günlük yaşam pratiğinde karşõlaşõlabilecek soru
ve sorunlara ilişkin bilinmesi gerekenler:
1. Pompa nasõl ve nerede taşõnabilir?
2. İnfüzyon seti nereye yerleştirilebilir?
3. Egzersiz öncesi, sonrasõ ve sõrasõnda (özellikle mücadele sporlarõnda) yapõlmasõ
gerekenler
4. Duş alõrken pompanõn çõkarõlmasõ
5. İnfüzyon seti değiştirilirken dikkat edilmesi gerekenler (ne zaman değiştirmeli,
değiştirdikten sonra nasõl kontrol edilmeli)
6. İnfüzyon yerinde enfeksiyon olup olmadõğõ nasõl anlaşõlõr?
7. Denize ya da havuza girerken ne yapmalõ?
8. Pompanõn çalõşõp çalõşmadõğõnõ nasõl kontrol ederiz?
9. Pompa çalõşmõyor ise ne yapmak gerekir?
10. Pompadan kõsa süreli ayrõlmak olanaklõ mõ nasõl yapõlõr?
11. Pompadan uzun süreli ayrõlmak olanaklõ mõ nasõl yapõlõr?
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Kan şekerinin düzenlenmesi
Diyabetlinin pompa kullanõmõndan azami yarar elde etmesi bakõmõndan en önemli
konu kan şekerinin düzenlenmesi ile ilgili bilgi ve becerilerin yeterince gelişmiş
olmasõdõr. Pompa uygulamasõna geçmeden önce mutlaka bilinmesi gerekenler:
1. Pompada kullanõlan insülin nedir, etkisi ne zaman başlar, ne kadar sürer?
2. Bazal ve bolus insülin ne anlama geliyor, ne amaçla kullanõlõr?
3. Bazal hõzlarõ nasõl hesaplarõz?
4. Bazal hõzõn yeterli olup olmadõğõnõ nasõl test ederiz?
5. Karbohidrat bolusu ne anlama geliyor, nasõl hesaplanõr?
6. Öğünlerde gõdalardan gelen karbohidrat miktarlarõ nasõl hesaplanõr?
7. Karbohidrat boluslarõnõn yeterli olup olmadõğõnõ nasõl kontrol ederiz?
8. Yemek sonrasõ kan şekeri yüksekliklerinin nedenleri neler olabilir?
9. “Karõşõk öğün” ne anlama gelir?
10. Farklõ boluslar (kare ve çift dalga) ne işe yarar, nasõl kullanõlõr?
11. Düzeltme dozu ne anlama geliyor, nasõl hesaplanõr?
12. Düzeltme dozunun yeterli olup olmadõğõ nasõl kontrol edilir?
13. Kan şekeri izleminde hedef değerler nelerdir?
14. Egzersiz yaparken pompa ayarlarõnda değişiklik yapmak gerekir mi?
15. Egzersiz yaparken yemek yemek gerekir mi?
16. Geçici bazal ne anlama geliyor, ne işe yarar, nasõl kullanõlõr?
17. Şeker ölçümleri nasõl kaydedilir, nasõl değerlendirilir?
18. Şeker ölçümleri hedeften sapma gösteriyor ise nedeni nasõl bulunur?
19. Şeker ölçümlerinde sapma varsa nasõl düzeltilebilir?
20. Pompa kullanõrken şeker düşerse ne yapmak gerekir?
21. Pompa kullanõrken şeker yükselirse ne yapmak gerekir?
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Pompa Öncesi Eğitim
Tedaviye başlamadan önce yeterli eğitimin alõnmõş olmasõ önemlidir.
Pompa öncesi eğitim ile;
-

Diyabet kontrolünün kişinin kendisi veya ailesi tarafõndan iyi biliniyor olmasõ (hedef
kan şekeri değerleri, diyabet ketoasidozunun, hipogliseminin önlenmesi, bazalbolus ayarlarõnõn yapõlmasõ, günlük izlemde, hastalõk durumlarõnda yapõlmasõ
gerekenler, evde glukagon bulundurulmasõ ve kullanõmõ konusunda bilgilendirme)

-

Karbohidrat sayõmõnõn biliniyor ve uygulanõyor olmasõ,

-

İnsülin pompasõnõn teknik özelliklerinin ve kullanma basamaklarõnõn öğrenilmiş
olmasõ gereklidir.

1. Görüşme
-

Pompa tedavisinin avantajlarõ

-

Amaçlarõ

-

Beklentiler

-

Dikkat edilmesi gereken durumlar

-

Diyetisyen ile görüşme

-

Pompa kullanõm el kitabõnõn okunmasõ

2. Görüşme
-

Insülin pompasõ, infüzyon seti ve serum fizyolojik hazõrlanõr.

-

Gerekli ayarlar yapõlarak pompa uygulanõr.

-

3-6 gün sadece serum fizyolojik ile pompa kullanõlõr.

-

Diyetisyen ile görüşülerek kişisel beslenme programõ düzenlenir.
Bu program 3 ana öğünden oluşur, sabit karbohidrat içerir, yağ ve protein
miktarlarõ günlük gereksinim için en düşük sõnõrda tutulur.

3. Görüşme
-

Teknik olarak pompa kullanõmõ ile ilgili tüm bilgi ve becerilerin kazanõlmõş olmasõ
gereklidir
Buna yönelik küçük bir test uygulanabilir

-

Bu görüşmede pompaya insülin konularak tedaviye başlanabilir.

29

İNSÜLİN POMPA TEDAVİSİNDE
BAZAL VE BOLUS İNSÜLİN DOZLARININ DÜZENLENMESİ
İnsülin pompasõ pankreasõn insülin salõnõm şekline çok benzer biçimde insülin
uygulanmasõna olanak verir. Sağlõklõ bireylerde gün boyunca yemek yenmese de az
miktarda insülin sürekli salgõlanõr. Salgõlanan bu insülin bazal insülin olarak
tanõmlanõr. Bazal insülin yemekler arasõnda kalan süre ve gece boyunca karaciğerde
yapõlan az miktardaki glukozu karşõlayõp karaciğerde aşõrõ glukoz yapõlmasõnõ önler.
İnsülin pompa tedavisinde bazal insülin infüzyonunun gereksinime göre çok hassas
olarak saatlik düzenlenebilmesi çoklu doz enjeksiyona göre önemli bir avantaj sağlar.
Sağlõklõ bireylerde yemekle alõnan karbohidratlarõn dolaşõma geçmesi ile pankreastan
2 fazlõ insülin salõnõmõ gerçekleşir. Birinci hõzlõ fazõ izleyen yavaş ve uzun etkili insülin
salõnõmõ olur ve yaklaşõk 60 dakika devam eder. Bu salõnõm bolus insülin olarak
adlandõrõlõr.
İnsülin pompalarõ bu bazal ve bolus insülin salõnõmõnõ taklit edecek biçimde
geliştirilmiştir.
Bazal insülin
•

Karaciğerde yapõlan az miktardaki glukoz için gereklidir.

•

Karaciğerden aşõrõ glukoz yapõmõnõ önler.

•

Yemek yenmediği dönemde kan şekeri düzeylerinin normal sõnõrlarda idamesini
sağlar.

Bolus insülin
•

Öğünle alõnan besinler için gerekli insülin miktarõdõr.

•

Yüksek kan şekerlerini (hedefin üzerindeki değerlerde) düzeltmek için verilmesi
gereken insülin de bolus insülin olarak tanõmlanõr.
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Öglen
yemeg
yemegi

Kahvalti
Kahvalti

Plazzma insulin
Pla

Bolus

Aks
Aksam
yemeg
yemegi

Bolus

Bolus

Bazal infüzyon

4:00

8:00

12:00

16:00

20:00

24:00

4:00

8:00

Zaman

Şekil 1. Fizyolojik insülin salõnõmõ (bazal-bolus) ve pompa ile insülin uygulamasõ

Pompa ayarlarõnõn düzenlenmesi
-

Bazal hõzõn belirlenmesi

-

Yemekler için bolus dozunun belirlenmesi

-

Karbohidrat / insülin oranõnõn hesaplanmasõ

-

Kişiye özel kan şekeri hedeflerinin belirlenmesi

-

Düzeltme faktörünün belirlenmesi

Bazal Hõzõn Belirlenmesi
Pompa öncesi NPH – kristalize insülin kullananlarda
İnsülin pompa tedavisine başlarken kişinin daha önce almakta olduğu toplam günlük
insülin dozu % 25-30 oranõnda azaltõlõr. Bu şekilde hesaplanan günlük dozun yarõsõ
insülin pompasõnda kullanõlacak toplam bazal, diğer yarõsõ bolus insülin gereksinimini
karşõlar. Çocuk ve adölesanlarda bazal doz genellikle total dozun % 40’õnõ, bolus doz
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ise % 60’õnõ oluşturmaktadõr. Bunun nedeni büyüme çağõnda çocuklarõn büyümeyi
sürdürmek için daha fazla bolus insüline gereksinim duymalarõdõr.
Pompa öncesi kõsa ve uzun etkili insülin analoglarõ kullananlarda
Bazal ve bolus insülin şeklinde çoklu doz insülin tedavisi kullananlarda uzun etkili
insülin analoğunun (Lantus® ya da Levemir®) dozu % 15-20 azaltõlõr ve bu günlük
toplam bazal insülin dozunu oluşturur. Bu doz 24’e bölünerek saatlik infüzyon hõzõ
hesaplanõr. Bolus dozlarõ da kişinin planladõğõ yemek listesine (yağ ve protein içeriği
düşük, karbohidrattan zengin) göre, pompaya geçmeden önce kullanmakta olduğu
dozlar dikkate alõnarak hesaplanan karbohidrat / insülin oranõna göre belirlenir
İnsülin

pompa

tedavisine

geçerken

kullanõlmakta

olan

orta-uzun

etkili

insülinlerin düzenlenmesi
Pompaya geçileceği gün:
•

NPH kullananlar Sabah dozu verilmez. Kõsa ve hõzlõ etkili analog kullanõlõyorsa
kahvaltõ dozu yapõlõr ve kahvaltõ yenir.

•

Lantus® ya da Levemir® kullananlar:
o Tek doz kullananlar
!

Sabah kullananlar: Sabah dozu verilmez.

!

Akşam kullananlar: Ya sabah dozuna çevrilir ya da bir gece
önce Glarjin dozu yapõlmaz ancak Glarjin dozunun yarõsõ NPH
olarak uygulanõr.

o İki doz kullananlar: Sabah dozu uygulanmaz.
Pompaya geçerken:
•

Tek bir bazal doz ile başlanõr.

•

Önce geceki bazal hõz düzenlenir.

•

Sonra gündüz bazal hõz 3 bölüme ayrõlarak düzenlenir.
- Sabah
- Öğlen
- Akşam

•

Düzenleme sõrasõnda egzersiz yapõlmaz.

•

Hastalõk durumlarõnda pompaya geçiş ertelenir.
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Pompa öncesi günlük toplam insülin dozu

%20-25 oranõnda azaltõlõr
Pompadaki günlük toplam doz bulunur

Erişkinler

%50
Bazal

24’e
bölünerek
saatlik
infüzyon hõzõ
hesaplanõr

Tek bir bazal doz ile
başlanõr

Çocuk ve adölesanlar

%50
Bolus

3 veya 4’e
bölünerek
bolus doz
hesaplanõr

%40
Bazal

24’e
bölünerek
saatlik
infüzyon hõzõ
hesaplanõr

%60
Bolus

3 veya 4’e
bölünerek
bolus doz
hesaplanõr

Tek bir bazal doz ile
başlanõr

Şekil 2. İnsülin pompa tedavisinde bazal ve bolus insülin dozlarõnõn hesaplanmasõnda izlenecek
yol
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Çoklu doz kullananlarda toplam günlük doz
Bazal (uzun etkili insülin analoğu) ve bolus (kõsa etkili insülin analoğu ya da
kristalize insülin)

Bazal doz

Uzun etkili analog insülin
(Glarjin ya da Detemir)
dozu % 15-20 azaltõlõr

24’e
bölünerek
saatlik
infüzyon hõzõ
hesaplanõr

Bolus doz

Karbohidrat
bolusu

Önceki
karbohidrat
insülin oranõ
ya da
500/günlük
toplam doz

Düzeltme
bolusu

Önceki
düzeltme
dozu ya da
1700/günlük
toplam doz

Tek bir bazal doz ile
başlanõr

Şekil 3. Bazal – bolus biçiminde çoklu doz kullananlarda, pompa tedavisine geçerken bazal
ve bolus insülin dozlarõnõn hesaplanmasõnda izlenecek yol
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Bazal insülin infüzyon hõzõnõn düzenlenmesi
Günlük toplam doz dikkate alõnarak şekil 2 ve 3’de gösterildiği gibi hesaplanan bazal
doz 24’e bölünerek saatlik infüzyon hõzõ hesaplanõr.
Genellikle tek bir bazal doz ile başlanõr. İnsülin pompalarõ
24 farklõ bazal hõz verebilecek biçimde programlanabilirler.
Bazal hõzdaki değişiklikler 0.05 ünite / saatlik artõş ya da
azalma gösterebilecek biçimde düzenlenmektedir. Bazal
insülin infüzyonu gereksinime göre doğru düzenlendiğinde,
herhangi bir şey yenmediği sürece kan şekeri düzeyi sabit kalmalõ ya da 30 mg/dl’den
daha fazla değişmemelidir.
Örneğin; saat 22:00’de kan şekeri 100 mg/dl olan bir diyabetlinin, bazal infüzyon hõzõ
iyi düzenlendi ise kan şekeri sabah ya aynõ değerde olmalõ ya da 70-130 mg/dl (100 ±
30 mg/dl) arasõnda kalmalõdõr.
Gece bazal dozun düzenlenmesi
•

Akşam yemeği yağ ve proteinden kõsõtlõ olmalõ, karbohidrat içeriği kesin bilinmelidir

•

Kan şekeri
•

Son bolus dozundan 3 saat sonra,

•

Saat 24:00, 03:00 ve 06:00’da ölçülür.

•

Yemekten 3 saat sonra kan şekeri 80 mg/dl’nin altõnda ya da 250
mg/dl’nin üzerinde ise şeker düzeyi hedef aralõğa getirilecek biçimde
karbohidrat alõnõr ya da düzeltme dozu uygulanõr, geceki bazal dozun
düzenlenmesi başka bir güne ertelenir.

•

Gece bazal doz ayarlamasõ yapõlõrken akşam en son yemeğin 18.00 de yenmesi ve
son bolus dozunun bu saatte verilmesi istenir.

•

Bazal hõz düzenlenirken 24:00 ile 06:00’daki kan şekeri arasõnda 30 mg/dl’den
fazla fark olmamalõdõr.

•

Bazõ merkezler her 2 saatte bir ölçüm yapõlmasõnõ önermektedirler.

•

Bazal hõzda değişiklik yapõlmasõ gereken durumlarda, söz konusu değişiklik, etki
etmesi istenen zamandan 1-2 saat önce yapõlmalõdõr.

•

Bazal hõzda yapõlmasõ gereken değişiklik miktarõ kişiden kişiye değişir, 0.05-0.2 Ü
arasõnda olabilir. Bu günlük insülin miktarõna göre değişir.

35

Gündüz bazal dozun düzenlenmesi
•

Erişkinlerde ve büyük çocuklarda gündüz bazal doz düzenlenirken sabah
06:00’dan 12:00’ye kadar herhangi birşey yenmeden her 2 saatte bir kan şekeri
ölçülmesi istenir.

•

Uzun süre aç duramayacak olan kişilerde özellikle çocuklarda, sabit karbohidrat
içeren gõdalar verilerek hedefe uygun tokluk kan şekeri elde edilmeye çalõşõlõr.

•

Öğün atlanarak yapõlan düzenlemelerde öğleden sonraki bazal hõzõn düzenlenmesi
için öğlen yemeği atlanõr, akşam bazal hõzõn düzenlenmesi için ise akşam yemeği
atlanõr ve her iki saatte bir kan şekeri ölçülür.

•

Tip 1 diyabetli kişilerin % 35’inde tek bir bazal hõz

yeterli olabilmektedir. Bazõ

kişilerde bazal insülin gereksinimi 24:00 ile 03:00 arasõnda azalmaktadõr.
•

Şafak (dawn) fenomeni olan kişilerde, sabah erken saatlerde, genellikle 03:00’den
itibaren, bazal insülin hõzõnõ arttõrmak gerekir.

Büyük çocuklarda bazal dozun düzenlenmesi
•

Kahvaltõ öncesi kan şekeri ölçülür.

•

Kahvaltõ atlanõr.

•

6 saat boyunca her 2 saatte bir kan şekeri ölçülür.

•

Şeker düzeyleri arasõnda 30 mg/dl’den fazla fark varsa bazal hõzõ değiştirmek
gerekir.

•

Öğlen yemeği ve akşam yemeği yenir.

•

Bazal hõzõ değiştirmek gerektiği takdirde ertesi gün yeni bazal hõzõ test etmek için
yukarõdaki işlem basamaklarõ tekrarlanõr.

Küçük çocuklarda bazal dozun düzenlenmesi
•

Sabit karbohidrat içeren, yağ ve protein içeriği düşük besinler verilir.

•

Her 2 saatte bir kan şekeri ölçülür.

•

Öğlen ve akşam yemekleri yenir.

•

Diğer basamaklar büyük çocuklardaki gibidir.

Geçici bazal infüzyon hõzõ (Temporary basal)
•

İnsülin infüzyon pompalarõnda bazal hõzõ istediğimiz süre azaltma veya artõrma
seçeneği bulunmaktadõr.
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•

Egzersiz sõrasõnda ve sonrasõnda geçici bir süre bazal hõzõ azaltmak, stres ve
enfeksiyon durumlarõnda ise yine geçici bir süre insülin infüzyon hõzõnõ artõrmak
gerekebilir.

•

Menstruasyon dönemlerinde de geçici bir süre bazal hõzõ artõrmak gerekebilir.

Bolus insülin dozlarõnõn belirlenmesi
Pompaya geçmeden önce:
•

Üç günlük kayõt tutulur ve değerlendirilir.
o Beslenme kayõtlarõ
o Açlõk ve tokluk kan şekeri ölçümleri
o Uygulanan insülin miktarlarõ

•

Bolus insülin dozlarõ belirlenirken karbohidrat içeriği sabit ve protein, yağ içeriği
kõsõtlõ beslenme programõ uygulanõr. Bu beslenme programõ planlanõrken
diyabetlinin önceki yemek kayõtlarõ dikkate alõnarak genelde severek tükettiği
besinler seçilmeye çalõşõlõr.

Bolus insülin dozunun hesaplanmasõ
•

Bolus insülin dozu o öğünde tüketilmesi planlanan besinlere

ve kan şekeri

düzeyine göre belirlenir.
•

Bolus insülin dozunun iyi belirlenmesi için karbohidrat sayõmõnõ iyi bilmek ve
karbohidrat / insülin oranõnõn doğru belirlenmiş olmasõ gereklidir.

•

Hedefin dõşõndaki kan şekeri değerlerinde düzeltme faktörü kullanõlarak
hesaplanan ek insülin dozu da bolus insülin dozuna eklenir.

Bolus insülin dozunun hesaplanmasõ için bilinmesi ve yapõlmasõ gerekenler:
•

Öğünden gelen karbohidrat miktarõnõn hesaplanmasõ ve öğünün yağ ve protein
içeriğine göre kullanõlacak bolus şekline (normal, kare ya da çift dalga) karar
verilmesi,

•

Karbohidrat / insülin oranõnõn hesaplanmasõ,

•

Kan şekeri düzeyi hedefin dõşõnda ise düzeltme dozu eklenmesi

•

Daha önce benzer durumda kullanõlan doz ve sonuçlarõ,

•

Yemekten sonra egzersiz planlanõyor ise uygulanacak bolus miktarõnõn buna uygun
biçimde azaltõlmasõ.
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Bolus Uygulama Şekilleri
İnsülin pompalarõnda bolus insülin dozunu 3 farklõ biçimde uygulamak olanaklõdõr.
Bunlar:
•

Normal bolus,

•

Kare dalga bolusu,

•

Çift dalga bolusu.

Normal Bolus

Normal

bolus

kullanõlacak

ise

uygulanacak olan insülin dozu insülin
İnsülin

miktarõna göre 1-2 dakika içinde (doz
yüksek ise 2 dakika sürebilir) infüze
edilir.

Normal

bolus

karbohidrattan

zengin, yağ ve protein içeriği fazla
Süre

olmayan besinler için uygun bir bolus

seçeneğidir. Sağlõklõ beslenme önerileri dikkate alõnarak hazõrlanan beslenme
programlarõndaki gõdalar için çoğu zaman normal bolus seçeneği uygundur.
Örneğin tarhana çorbasõ, õzgara tavuk, fõrnda patates, mandalina ve ayrandan oluşan
bir öğün için NORMAL BOLUS kullanõlmalõdõr.

Kare Dalga Bolus

Kare dalga bolusunda, bolus dozu 30
dakika ile 8 saat arasõnda seçilen süre

İnsülin

içinde sabit hõzda gönderilir. Bu seçenek
yağ

ve

protein

karbohidrat

içeriği

içeriği

fazla

olup

çok

düşük

olan

besinlerde ya da kokteyl, ziyafet, piknik,
Süre

“brunch”

gibi

öğünün

uzun

süreye

yayõlarak tüketildiği durumlarda uygulanmalõdõr. Ayrõca gastroparezi nedeniyle mide
boşalmasõ gecikmiş, sindirim hõzõ yavaşlamõş kişilerde de kare dalga bolusu tercih
edilmelidir.
Örneğin, humus, mangalda karõşõk õzgara ve diyet koladan oluşan bir öğün için KARE
DALGA BOLUSU uygun olur.
Kare dalga bolusunda, verilmesi gereken toplam bolus dozu 5 ünite olarak hesaplanõp
yemek süresine göre 2-4 saat içinde gönderilebilir.
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Çift dalga bolusu (Normal bolus +
Çift Dalga Bolus

kare dalga bolusu); hem karbohidrat,
hem de yağ ve protein içeriği fazla olan

İnsülin

gõdalar

için

uygun

bir

seçenektir.

Burada bolusun belirli bir miktarõ (% 5070) normal bolus olarak gönderilir,
kalanõ ise istenen süre içinde (1-6 saat)
Süre

kare dalga bolusu olarak sabit hõzla

infüze edilir. Bazõ durumlarda hesaplanan toplam bolus, normal bolus olarak
gönderilip, bunun arkasõndan % 20-30’u (ilkinin üstüne eklenerek) kare dalga bolusu
olarak gönderilir.
Örneğin 100 g ekmek arasõ döner, ayran ve lokmadan oluşan bir öğün için ÇİFT
DALGA BOLUSU kullanõlmalõdõr. Çift dalga bolusunun nasõl hesaplanacağõnõ
öğününde pizza yemek isteyen bir diyabetlide görelim: 3 dilim orta boy pizza yemeyi
planlayan bir diyabetli 75 gram karbohidrat alacaktõr. Ancak pizzanõn yağ ve protein
içeriğinin de fazla olmasõ nedeniyle çift dalga bolusuna gereksinim vardõr. Karbohidrat
/ insülin oranõ 15 / 1 ise, başka bir deyişle her 15 gram karbohidrat için 1 ünite insülin
yapõyorsa, öğünden gelen karbohidrat için toplam 5 ünite insülin yapmalõdõr. Bu dozu
normal bolus olarak, arkasõndan yağ ve proteinler için bu dozun % 20-30’unu da 4
saat içinde göndermesi gerekir. Başka bir deyişle 5 ünite normal bolusun ardõndan 1
ünite kare bolus 4 saatte göndermelidir. Bilindiği gibi yağ ve proteinlerin kan şekerine
etkileri 4-6 saate kadar uzayabilmektedir.
Karbohidrat / İnsülin Oranõnõn Belirlenmesi
Karbohidrat / insülin oranõ, bir ünite hõzlõ etkili insülinin kaç gram karbohidrata karşõlõk
geleceğini gösterir. Genellikle 500 ya da 450 sabit sayõsõ günlük toplam insülin dozuna
bölünerek hesaplanõr. Bu hesap, karbohidrat / insülin oranõnõn tahmini olarak
belirlenmesini sağlar. Daha sonra uygulama yaparak hesaplanan oranõn test edilmesi
gerekir. Hesaplanan oran uygulandõğõnda kan şekeri öğünden 3 saat sonra, öğün
öncesi değere göre 30 mg/dl’den daha fazla değişiklik göstermemiş ise oran doğru
olarak kabul edilebilir. Aksi takdirde değişiklik yapõlarak denemeye devam edilir. Bu
oran belirlenirken ya da test edilirken öğünün karbohidrat ağõrlõklõ olmasõ, protein, yağ
içeriğinin kõsõtlõ olmasõna dikkat edilmelidir.
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Karbohidrat / insülin oranõ günün farklõ saatlerinde değişkenlik gösterebilir. Genellikle
kahvaltõda tüketilen karbohidratlar için öğlen ve akşama göre daha fazla insülin
uygulamak gerekir. Başka bir deyişle sabahki karbohidrat / insülin oranõ sonraki
öğünlere göre daha düşüktür.
İnsülin pompasõnda hõzlõ etkili insülin analoglarõ kullanõldõğõndan (insulin aspart) bolus
insülin dozunun yemekten hemen önce uygulanmasõ önerilir. Ancak küçük çocuklarda
ne kadar besin tüketeceği tam olarak bilinmiyorsa yemekten hemen sonra da
uygulanabilir.
Karbohidrat / insülin oranõnõn teorik olarak hesaplanmasõ
Karbohidrat / insülin oranõ iki yolla hesaplanabilir
1. 1650 / günlük insülin dozu X 0.33 formülü ile ya da
2. İnsülin analoğu ya da kristalize insülin kullanõmõna göre, sõrasõyla, 500 ya da
450 / günlük insülin dozu
Örnek
Bir kişinin günlük insülin dozu 36 Ü ise
• 500 / 36 = 14 ya da
• 1650 / 36 X 0.33 = 15
• 14-15 g karbohidrat için 1 ünite insülin gereklidir. Bu oran her öğün için
değişiklik gösterebilmektedir. Bir ünite insülin sabah daha az, akşam ise
daha çok karbohidratõ karşõlayabilmektedir
Örneğin
- Sabah her 15 g karbohidrata 1 ünite insülin,
- Öğlen her 20 g karbohidrata 1 ünite insülin
- Akşam ise her 25 g karbohidrata 1 ünite insülin biçiminde olabilir.
- Karbohidrat / insülin oranõnõn öğünlere göre belirlenebilmesi için o öğünde
sabit miktarda ve karbohidrat içeriği kesin olarak bilinen gõda tüketilir.
Hesaplanan orana göre bolus uygulanõr. hedefin içinde tokluk kan şekeri değeri
elde edilene kadar oran değiştirilerek o öğün için gerekli ve doğru oran
hesaplanõr.
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Hesaplanan tahmini karbohidrat / insülin oranõnõn doğrulanmasõ
•

Öğün öncesi kan şekeri ölçülür.

•

Tüketilecek gõdalardaki karbohidrat miktarõ hesaplanarak önceden belirlenen
karbohidrat / insülin oranõna göre bolus insülin dozu belirlenir.

•

Yemekten 1, 2, 3 saat sonra kan şekeri ölçülür.

•

Hedef 1. saatte kan şekerinin öğün öncesi kan şekerine göre 60 mg/dl’den daha
az yükselmesi, 3. saatte ise öğün öncesi düzeye inmesidir.

Düzeltme faktörünün hesaplanmasõ
Düzeltme faktörü, kan şekeri, hedef olarak belirlenen değerlerin dõşõna çõktõğõ zaman
ek olarak verilmesi gereken insülin dozunun hesaplanmasõ için kullanõlõr.
Düzeltme dozu, kristalize insülin ya da insülin analoğu kullanõmõna göre, sõrasõyla,
1500 ya da 1700 / günlük insülin dozu formülü kullanõlarak hesaplanabilir. Bu formülle
hesaplanan oran bir ünite insülinin kan şekerini ne kadar düşüreceğini tahmin etmek
için kullanõlõr. İnsülin sensitivite (duyarlõlõk) faktörü (İSF) olarak da bilinir.
İSF = 1700 / günlük toplam insülin dozu
Düzeltme dozu kan şekerini hedef içinde tutmak için kullanõlõr.
Amaç
Bir ünite insülinin kan şekerini ne kadar düşürdüğünü test etmek.
Uygulama
•

Son 3-4 saat içinde bolus verilmemiş olmalõdõr.

•

Son 3-4 saat herhangi bir şey yenmemiş olmalõdõr.

•

Sonraki 3-4 saat herhangi birşey yenmemelidir.

•

Yukarõdaki koşullarõn sağlandõğõ ve kan şekerinin 200 mg/dl üzerinde olduğu bir
anda düzeltme bolusu önceden hesaplanan dozda uygulanõr.

•

Dozdan 1, 2, 3 ve 4 saat sonra kan şekeri ölçülür.

•

Ölçülen değerler hedefin 30 mg/dl civarõnda ise düzeltme faktörü doğrudur ve
değiştirmeye gerek yoktur.

•

Ölçülen değerler hedefin dõşõnda ise düzeltme faktörü gereksinime göre
10mg/dl arttõrõlõr ya da azaltõlõr.
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Örnek
Günde toplam 40 Ü insülin kullanan bir diyabetlinin kan şekeri 220 mg/dl olarak
ölçülüyor.
Düzeltme faktörü (ISF) 1700 / 40 = 42,5
Ölçülen kan şekeri:

220

mg/dL

Hedef kan şekeri:

100

mg/dL

Düzeltme faktörü:

42.5 mg/dL

Düzeltme dozu: Ölçülen kan şekeri – Hedef kan şekeri: 220-100 : 2,8 Ü insülin
İSF

42,5

Düzeltme bolusu uygulanõr, 2 saat sonra kan şekeri ölçülür. Hedef kan şekeri (± 30
mg/dl) elde edilmişse oran ortalama her 45 mg/dl için 1 ünite insülin olarak belirlenmiş
olur.

Hedef kan şekeri düzeylerinin belirlenmesi Hedef kan şekerleri yaş, günün saatleri
ve ölçümün yemeklerle ilişkisi göz önünde bulundurularak belirlenir.
Yaş
Kan şekeri (mg/dl)

0-2

3-6

7-12

>13

Açlõk

100-180

80-150

70-140

70-140

1. saat tokluk

<200

< 190

< 180

< 180

Yatarken

100-200

100-180

100-160

100-150

02:00-04:00

> 100

> 100

> 90

> 90

Tablo I. Yaş ve günün sattlerine göre hedef kan şekeri değerleri. Tabloda belirtilen
değerler çoklu doz insülin tedavisi alan diyabetliler için önerilen hedef kan şekeri
düzeyleridir. Pompa tedavisi kullanõlan diyabetlilerde hedef kan şekeri bu değerlerden
daha düşük seçilmelidir.
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Kan

şekerinin

hedefin

altõnda

olduğu

durumlarda

BOLUS

dozunun

hesaplanmasõ
Bolus uygulanmasõ gereken bir anda (örneğin öğün öncesinde) kan şekeri düzeyi
önceden belirlenen hedefin altõnda bulunduğu takdirde bolus dozunda değişiklik
yapmak gerekir. Değişikliğin nasõl yapõlmasõ gerektiğini bir örnekte gösterecek olursak:
Kan şekerinin hedefin altõnda olduğu durumlarda bolus dozunun hesaplanmasõ
Hedef açlõk kan şekeri 100 mg/dl olarak belirlenen bir diyabetlide, öğün öncesi kan
şekeri 65 mg/dl bulunuyor. İnsülin sensitivite faktörü 25 olarak belirlenmiş ise:
65 − 100 − 35
=
= −1,4 ünite
25
25

Öğün öncesi bolustan 1,4 ünite azaltõlarak yapõlõr.
Bazal Hõzõn Yeniden Belirlenmesi Gereken Durumlar
Bazal infüzyon hõzlarõ bir kez belirlendikten sonra bazõ durumlarda yeniden
değiştirilmesi gerekebilir. Erişkinlerde değişiklikler daha seyrek olmakla birlikte, çocuk
ve adölesanlarda özellikle hõzlõ büyüme, kilo alõmõ, puberte dönemlerinde değişiklik
gerekebilir.
Genel olarak, bazal hõzõn doğruluğunun her 6 ayda bir kontrol edilmesi gerekir.
Bazal hõzõn yeniden belirlenmesi gereken durumlar aşağõda sõralanmõştõr:
1. Düzenli aktivitede çarpõcõ değişiklik
Aktivitede artõşõn insülin gereksinimini azalttõğõ bilinmektedir. Geçici aktivite
değişikliklerinde geçici bazal hõz (temporary basal rate) ayarlarõ kullanõlabilir.
Ancak aktivite programõnda uzun süreli ve kalõcõ değişiklik olduğu takdirde bazal
hõzlarõn yeniden düzenlenmesi gerekir.
2. Vücut ağõrlõğõnda çarpõcõ değişiklik
Vücut ağõrlõğõnda % 5-10’luk artõş bazal insülin gereksinimini artõrõr. Kilo
kaybedilmesi de benzer biçimde insülin gereksinimini azaltõr.
3. Menstruasyon (Adet görme)
Menstrüasyon öncesi dönemde kan şekerinde yükselme, menstrüasyon
sõrasõnda ise düşme gözlenebilir. Bu dönemlerde bazal hõzlarõn uygun biçimde
düzenlenmesi

gerekir.

Menstrüasyon

döneminde

geçici

bazal

hõz

da

kullanõlabilir.
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4. Hastalõk durumlarõ
Genellikle enfeksiyon durumlarõnda daha yüksek bazal hõza gereksinim olur.
Bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlar günlük toplam insülin gereksinimini iki
katõna kadar çõkarabilir. Virüs enfeksiyonlarõnda ise insülin gereksinimi
bakteriyel enfeksiyonlara göre daha az ve daha kõsa süreli artar. Bu
dönemlerde geçici bazal hõz ayarlarõ yapõlarak insülin uygulama hõzõ yüzde
olarak artõrõlõr. Örneğin %120, %130’a çõkõlõr. Bunu yapmak için bazal hõzõn artõş
oranlarõ (yüzde olarak) ve süresi (saat olarak) belirlenir.
5. İlaçlar
Steroid gibi bazõ ilaçlar kan şekerini yükseltir ve insülin gereksinimini artõrõrlar.
Bu tip ilaçlar başlanmadan önce diyabetli kişiye mutlaka bu konuda bilgi
verilmesi gereklidir.
6. Egzersiz
Egzersize

yanõt

kişiden

kişiye

değişkenlik

göstermekle

beraber

uzun

egzersizlerden sonra kan şekerinde düşüklük görülmesi beklenen bir bulgudur.
Bu dönemlerde geçici bazal hõz ayarlarõ ile uygulanan bazal dozun azaltõlmasõ
egzersiz sonrasõ hipoglisemiyi önler. Egzersiz ve pompa bölümünde bu konu ile
ilgili daha ayrõntõlõ bilgi mevcuttur.
7. Tatil dönemleri
Tatil döneminde günlük aktivite, program ve stres miktarõ çok değişeceğinden
bazal insülin ayarlarõnõn yeniden gözden geçirilmesi gerekebilir.
Bazal – bolus insülin dozlarõnõn düzenlenmesiyle ilgili bilgileri bir örnek üzerinde
gözden geçirecek olursak:
Örnek Olgu
•

12 yaşõnda 3 yõldõr tip 1 diyabet nedeniyle izlenmekte olan Nazan, çoklu doz
insülin enjeksiyon tedavisi kullanõyor. Karbohidrat sayõmõnõ son 1 yõldõr biliyor
ve çok iyi uyguluyor.

•

Sabah 16 Ü NPH, 6 Ü kristalize

•

Öğlen 4 Ü kristalize

•

Akşam 8 Ü kristalize

•

Gece 10 Ü NPH kullanõyor

•

Sabah kan şekeri değerleri 250 ile 290 arasõnda değişiyor. Gece 03:00’deki
değerler 120-150 mg/dl iken sabaha karşõ artõş oluyor.
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•

HbA1c % 8.8 ile 9.7 arasõnda değişiyor

Nazan sabah güne daha iyi bir kan şekeri değeri ile başlamak istiyor ve bu
yüksekliklerin ileride diyabete bağlõ komplikasyonlar için önemli bir risk
oluşturduğunu biliyor. Doktoru tarafõndan şafak (dawn) fenomeni olarak
tanõmlanan bu durumun insülin pompasõ kullanõlarak çözümlenebildiğini biliyor.
Bu nedenle de insülin pompa tedavisine başlamak istiyor.
•

Vücut ağõrlõğõ 45 kg

•

Okul saatleri 08:30-16:00

•

Uyku saati

•

Egzersiz programõ:

22:00

Haftada 3 gün 16:00-18:00 arasõ basketbol oynuyor

İnsülin pompa tedavisine başlamadan yapõlanlar
•

Üç günlük kayõt tutularak değerlendirildi.
- Beslenme kayõtlarõ
- Açlõk ve tokluk kan şekeri ölçümleri

•

Karbohidrat sayõmõ konusunda bilgili ve deneyimli beslenme uzmanõ ile
pompaya geçiş sõrasõnda uygulanacak beslenme planõ

çizildi. Beslenme

programõ hazõrlanõrken:
- Nazan’õn sevdiği ve isteyerek tüketeceği sağlõklõ beslenme
kurallarõna uygun sabit menü saptandõ.
- Öğünlerin karbohidrat içeriği kesin olarak belirlendi.
- Yağ ve protein içeriği başlangõçta düşük tutuldu.
•

Bu sabit menü 3 gün süreyle uygulandõ ve

•

Açlõk tokluk kan şekeri ölçümleri yapõldõ; kullanmakta olduğu insülin
dozlarõnõn yeterli olup olmadõğõ belirlendi.

•

Bu dönemde, Nazan’a daha önce kullanõlan kristalize insülin dozlarõ yerine
kõsa etkili insülin analoglarõna geçildi. (Bu sayede pompa tedavisine
geçildiğinde bolus dozlar zaten belirlenmiş oldu).

•

Teknik olarak pompa kullanõmõ ile ilgili tüm bilgi ve beceriler gözden geçirildi
ve Nazan’õn gerekli bilgi ve beceriyi kazanmõş olduğu gözlendi, eksiklikler
giderildi.

45

İnsülin Pompa Tedavisine Başlamadan Belirlenmesi Gerekenler
•

Bazal hõz

•

Öğünler için kullanõlmasõ gereken bolus miktarlarõ (karbohidrat / insülin oranõ)

•

Düzeltme faktörünün belirlenmesi

•

Kan şekeri hedefleri

Bazal hõzõn belirlenmesi
•

Kullanõlmakta olan toplam insülin dozu = 44 ünite

•

Bu doz % 25 azaltõldõ, toplam doz 33 ünite olarak belirlendi.

•

Bunun % 40’õnõ aldõğõmõzda bazal insülin gereksinimi 13 ünite olarak
belirlendi.

•

Bazal insülin dozu 24 saate bölünerek 13 / 24 = 0,54; insülin infüzyon
hõzõ 0,55 ünite / saat olarak başlandõ.

Bolus-düzeltme faktörü ve hedef kan şekerlerinin belirlenmesi
•

Karbohidrat / insülin oranõ:
(1650 / 44) x 0.33 = 12
500 / 44 = 11.3

•

Yukarõdaki hesaplamaya göre karbohidrat / insülin oranõ 12 / 1 olarak
belirlendi (başka bir deyişle Nazan yediği her 12 gram karbohidrat için 1
ünite insülin yapmalõ)

•

Düzeltme faktörü (ISF)
1700 / 44 = 38 mg/dl

•

Buna göre düzeltme faktörü 40 / 1 (başka bir deyişle Nazan’õn kan
şekerinde hedefe göre her 40 mg/dl yükseklik için 1 ünite düzeltme dozu
yapmasõ gerekir)

•

Hedef Kan şekeri düzeyi
- Açlõk 100 mg/dl
- Tokluk 1.saat 180 mg /dl
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Önce geceki bazal doz düzenlendi
•

3 gün aşağõdaki saatlerde ölçüm yapõldõ.
21:00
24:00
03:00
06:00’da kan şekeri düzeyleri ölçüldü.

•

Ölçümler arasõ fark 30 mg/dl’den fazla bulunduğunda bazal hõzda
düzenleme yapõldõ.

Kahvaltõ bolusunun belirlenmesi
Sabah kahvaltõsõ

Karbohidrat

2 peynirli tost (az yağlõ
peynirle hazõrlanmõş)

60

1 bardak portakal suyu

25

Toplam

85

•12g karbohidrat için 1 ünite insülin olacak şekilde hesaplandõ.
85 / 12= 7.0 ünite
Hesaplanan doz uygulanarak karbohidrat / insülin oranõnõn doğru olup
olmadõğõ test edildi.

Saat
07.00

10.00
07.15

10.30
07.20
10.15

Kan şekeri
112

222
98

229
80
201

Besin

Porsiyon

Karb

İnsülin

Aktivite

Ekmek
Süt
Peynir
Zeytin
Reçel

50g
200ml
30g
3 tane
20g

30
10
0
0
15

7 Ünite
Lispro
İnsülin
(Humalog)

Televizyon
izlemek

Portakal suyu
Ekmek
Peynir
Bal

200ml
50g
30g
20g

25
30
0
15

7 Ünite
Lispro
İnsülin
(Humalog)

Kitap
okumak

Korn flakes
Süt
Muz

30g
200ml
60g

25
10
20

7 Ünite
Lispro
İnsülin
(Humalog)

Televizyon
izlemek
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Tokluk kan şekeri 3 gün boyunca yüksek olduğundan oran her 10 g
karbohidrat için 1 ünite insülin olacak şekilde artõrõldõktan sonra bolus
insülin dozunun yeterli olup olmadõğõ yeniden kontrol edildi.
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ŞEKER ÖLÇÜMLERİ VE KAYIT TUTMA
Pompa kullanan diyabetlilerin günde 4-6 kez kan şekeri ölçümü yapmalarõ
gerekir. Bu ölçümlerin amacõ:
1. Kan şekeri izlemi ve yüksekliklerin erken fark edilerek gerekiyor ise düzeltme dozu
yapõlabilmesi
2. Gõdalardan

gelen

karbohidratlara

karşõlõk

yeterli

insülin

uygulanõp

uygulanmadõğõnõn belirlenmesi
3. Bazal insülin gereksiniminin yeterince karşõlanõp karşõlanmadõğõnõn denetlenmesi
4. Şeker

ölçümlerindeki

sapmalarõn

(hipo-hiperglisemi)

erken

fark

edilerek

kötüleşmeden kontrol altõna alõnabilmesi
5. Pompada çok kõsa etkili insülin kullanõlmasõ nedeni ile pompa ile ilgili bir sorun
varlõğõnda şeker yüksekliğinin erken saptanarak ketozis ve ketoasidozun
önlenebilmesi
Şeker ölçümleri ne zaman yapõlmalõ
1. Her öğünden önce
2. Öğünlerden 2 ve/veya 3 saat sonra
3. Yatmadan önce
4. Gece 03:00’de (haftada bir gün)
5. Kan şekerinde sapmadan (hipo- ve hiperglisemi) şüphelenildiğinde
6. Uzun yolculuklardan (özellikle araba kullanõlacak ise) önce
7. İnfüzyon setinin değiştirilmesinden sonraki 3-4 saatte
Kayõtlarõn önemi
Kayõt tutmanõn en önemli yanõ kan şekeri kontrolündeki sorunlarõn hõzla çözümlenmesi
için

gerekli

ayrõntõlarõ

sağlamasõ

ve

insülin

gereksiniminin

hesaplanmasõnõ

kolaylaştõrmasõdõr. Kayõtlar ayrõca kan şekeri izleminde daha önce fark edilmeyen bazõ
sorunlarõn da saptanmasõna yardõmcõ olur. Bazal-bolus insülin gereksinimlerinin
hesaplanmasõ, kan şekeri düştüğünde ya da yükseldiğinde nedeninin iyi anlaşõlmasõ,
doğru karar verme, kan şekeri kontrolünün iyileştirilmesi iyi bir kayõt sistemine bağlõdõr.
Günlük kayõtlar, kan şekerinin düzenlenmesinde rol oynayan faktörleri birbiri ile ilişki
içinde değerlendirme ve şeker ölçümlerinde gözlenen sapmalarõn nedenini doğru
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anlamayõ sağlar. Bunun yanõ sõra zaman zaman hepimizin yaptõğõ ufak tefek hatalarõ
da fark etmeyi kolaylaştõrõr.
Diyabet izleminde tutulan kayõtlar yalnõz şeker ölçümlerini içermez. Zira tek başõna
şeker ölçümü, zamana karşõ not edilse bile kan şekerini etkileyen diğer faktörleri
(örneğin öğün zamanlarõ ve içeriği, egzersiz, uygulanan insülin dozlarõ vb) içermediği
sürece değerlendirmede işe yaramayabilir.
Kayõt tutarken iki yoldan birisi izlenebilir. Birinci yol özgül bir amaca odaklanmõş kayõt
tutmaktõr: örneğin, şeker ölçümlerinin genel eğilimini çõkararak sorun olup olmadõğõnõ
anlamaya çalõşmak, ya da kan şekerini nasõl etkileyeceği kestirilemeyen yaşantõlarõn
şeker üstündeki etkilerini anlayõp ileride kullanõlacak deneyimler kazanmak amacõyla
kayõt tutulabilir. Bu gibi durumlarda tüm ayrõntõlarõ içermeyen, doğrudan amaca yönelik
ayrõntõlarõ kapsayan kayõt tutulur.
Kan

şekeri

izlemine

ilişkin

genel

bir

değerlendirme için şeker ölçümleri, KH sayõmõ
(rakamsal olarak) ve bolus insülin dozlarõnõ
zamana karşõ birkaç gün kaydederek genel
eğilim

konusunda

düzeyinde

hedeften

fikir

edinmek

sapma

ve

varsa

şeker

anlamak

mümkündür. Eğer kan şekeri kontrolünde bir
sorun varsa nedenini anlamak için ayrõntõlõ kayõtlara gereksinim duyulacaktõr.
Kan

şekerini

nasõl

etkileyeceği

kestirilemeyen

durumlarda ise söz konusu etkinlikten birkaç saat
öncesinden başlayarak etkinlik süresince ve gerekiyor
ise sonrasõnda diğer ayrõntõlarõ da içeren şeker ölçüm,
insülin dozu, öğün içeriği vb gibi ayrõntõlarõ kaydetmek
yeterli olur. Bu türden özgül amaca yönelik kayõt
örneklerini açõklama kutusunda bulabilirsiniz.
Özgül durumlara ilişkin kayõtlarõn ayrõntõsõ, süresi ya da içeriği amaca göre
değişmektedir. Örneğin genel izlem için gün boyu yalnõz şeker ölçüm, karbohidrat
sayõmõ ve bolus insülin kaydõ yeterli olurken, diğer durumlarda özel bir etkinlik ve
etkinlik civarõndaki kõsa bir süre boyunca kan şekerini etkileyebilecek tüm ayrõntõlarõ
kaydetmek gerekir.
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Örnek 1 İlk basketbol antremanõnõn şeker ölçümlerini nasõl etkileyeceğini
anlamak için:
1. Antremandan önceki ilk üç saat içinde öğün alõnmõş ya da bolus insülin
uygulanmõş ise kaydedilir,
2. Antreman öncesi kan şekeri,
3. Antreman sõrasõnda saatlik şeker ölçümleri,
4. Antreman için ek karbohidrat alõndõ ise içeriği ve zamanlamasõ,
5. Antremandan çõkõşta kan şekeri ölçümü,
6. Egzersizden sonraki saatlerde de kan şekeri üzerine etkiler sürdüğünden
günün geri kalanõndaki gelişmeler kaydedilir.
Elde edilen bilgilere dayanarak sonraki antremanlarda nelere dikkat etmek ya
da nasõl bir yol izlemek gerektiği konusunda fikir edinmek ve deneyim
kazanmak mümkün olur.

Örnek 2 Pompa ile gidilen ilk piknikte:
1. Şeker ölçümleri (saat kaydedilerek)
2. Alõnan gõdalarõn içerik, miktar ve KH sayõmõ (saat kaydedilerek)
3. Gõdalara karşõlõk uygulanan bolus dozlarõ (saat kaydedilerek)
4. Piknikte yapõlan etkinlikler kaydedilir (saat kaydedilerek)
Bu bilgilerin õşõğõnda piknik gibi gõda alõmõnõn zamana yayõldõğõ aynõ zamanda
fizik aktivitenin de işin içine katõldõğõ karmaşõk durumlarda kan şekerini nasõl
kontrol edebileceğimize ilişkin deneyim kazanmak mümkündür.

Örnek 3 İlk kez yenilen ve kan şekerine etkisi kestirilemeyen bir yemekte:
1. Yemeğin içeriği,
2. Önceki ve sonraki şeker ölçümleri,
3. Öğün civarõndaki üç saat içinde başka gõda alõndõ, bolus insülin
uygulamasõ ya da egzersiz yapõldõ ise not edilir.
Kayõtlardan sağlanan bilgiler õşõğõnda söz konusu yemeğin kan şekerine
etkisini öğrenmek ve ileride benzer bir yemek sõrasõnda nasõl bir yol izlemek
gerektiğine ilişkin deneyim kazanmak mümkün olur.
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Örnek 4 Kan şekerinde ciddi sapma olduğunda (ciddi hipo ya da hiperglisemi)
her şey normale dönene kadar:
1. Şeker ölçümleri (saat kaydedilerek)
2. Öğün içeriği, miktarõ, KH sayõmõ (saat kaydedilerek)
3. Uygulanan boluslar (saat kaydedilerek)
4. Gözlemleri not etmek gerekir.
Örneğin pompa çalõşmamõş ve şeker yükselmiş, hatta ketonüri ortaya çõkmõş
ise bu durumun fark edildiği andan başlayarak sorun çözümlenene dek tüm
ayrõntõlarõ ölçümlerle zamansal ilişki içinde kaydetmekte yarar vardõr.

Kayõt tutarken izlenecek ikinci yol ise tüm ayrõntõlarõn gün boyu kaydedilmesidir.
Zaman zaman bu türden gün boyu tutulan ayrõntõlõ kayõtlara gereksinim duyulur.
Ayrõntõlõ kayõtlar:
1. Zamana karşõ şeker ölçümlerinin yanõ sõra,
2. Yemek kayõtlarõ (öğün zamanõ ve içeriği, KH miktarõ),
3. Karbohidrat ve düzeltme bolusu için uygulanan insülin dozlarõ,
4. Egzersiz yapõldõysa zamana karşõ süresi ve özelliklerini de kapsamalõdõr.
Ayrõca gün içinde kan şekerini etkileyebileceği düşünülen diğer yaşantõlar da gene
zamana karşõ (örneğin saat 14:00’de ehliyet sõnavõ vardõ, sabah gazeteci ile kavga
ettim vb) not edilmelidir.
Bu türden ayrõntõlõ kayõtlarõ her gün tutmak mümkün değildir. Ancak belirli zamanlarda
ayrõntõlõ kayõt tutulmasõnda yarar vardõr. Zira bu türden ayrõntõlõ kayõtlar bir yandan
genel eğilimleri, bazal bolus insülin dozlarõnõn yeterli olup olmadõğõnõ, dozlarda
değişiklik gerekip gerekmediğini, değişiklik yapmak gerekiyor ise sorunun nereden ileri
geldiğini saptamaya yarar. Diğer yandan diyabetliye şeker kontrolünde daha önce
farkõna varmadõğõ ve dikkat etmesi gereken başka noktalara işaret etmesi bakõmõndan
yol gösterici olur.
Özellikle pompa kullanõlmaya başlandõğõndaki ilk günlerde ve sonrasõndaki ilk aylarda
sõk sõk (önce hergün, sonra birkaç günde bir, zamanla haftada, iki haftada bir vb)
ayrõntõlõ kayõt tutmak kişiye ne zaman ne yapmasõ gerektiği konusunda yol gösterici
olur, deneyim kazandõrõr, kan şekeri kontrolünü iyileştirir.
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Uzun süreden beri pompa kullanan deneyimli hastalarda da her şey iyi gittiğinde bile
en az bir ya da iki haftada bir gün böyle ayrõntõlõ kayõtlar tutulmasõ kan şekeri
düzenlenmesinin iyileştirilebilmesi için gereken bazal bolus doz değişikliklerini
zamanõnda yapmayõ sağlar. Bunun dõşõnda yaşam biçiminde köklü değişiklikler
yapõldõğõnda özellikle bazal insülin gereksiniminin değişmesi söz konusu olabilir.
Pompa ayarlarõnõn gözden geçirildiği dönemlerde yeni pompa ayarlarõ belirlenene dek
birkaç gün ayrõntõlõ kayõt tutmak gerekir.
Kayõtlar diyabetlinin kendisi tarafõndan incelendiğinde deneyim kazandõrõcõ olur,
sorunlarõ saptamayõ kolaylaştõrõr, kan şekeri düzenlenmesinin iyileştirilmesine katkõda
bulunur. Bunun yanõ sõra kayõtlarõn sağlõk personeli ile paylaşõlabilmesi güvenilir
öneriler oluşturmada işlevsel rol oynar.
Özgül amaca yönelik kayõtlar ne zaman tutulur?
1. Kan şekeri kontrolünün nasõl gittiği konusunda fikir edinmek için,
2. Kan şekerine etkisi kestirilemeyen yaşantõlara ilişkin (yeni ve bilinmeyen bir gõda
alõmõ, sportif aktivite, piknik, uzun yolculuk, vb) bilgi edinmek ve kan şekeri
kontrolünde deneyim kazanmak için,
3. Kan şekerinde ciddi sapmalarõn (dõşarõdan yardõm, sağlõk merkezine başvuru ya da
hastaneye yatmayõ gerektiren ciddi hipo-hiperglisemiler) seyrini sağlõklõ izlemek için
özgül amaca yönelik kayõt tutulur.

Ayrõntõlõ kayõtlar ne zaman tutulur?
1. Pompa kullanõlmaya başlandõğõ dönemde (önce her gün, sonra birkaç günde bir)
deneyim kazanõlana dek,
2. Şeker kontrolünde sorun saptanmõş ve kaynağõ anlaşõlmaya çalõşõlõyor ise birkaç
günlük,
3. Pompa ayarlarõnõn gözden geçirildiği dönemlerde yeni ayarlar belirleninceye dek
birkaç gün,
4. Yaşam biçiminde köklü değişiklikler yapõlmasõ nedeni ile insülin gereksiniminde
değişiklik bekleniyor ise birkaç gün ayrõntõlõ kayõt tutulur.
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Kayõtlarõn içeriği
1. Kan şekeri ölçümleri ve hipoglisemi
2. Yemek kayõtlarõ
3. Bazal ve bolus insülin dozlarõ
4. Egzersiz (şiddeti ve süresi)
5. Kan şekerini etkileyebilecek yaşantõlar
Kayõtlarõn zamana karşõ tutulmasõ kan şekerini etkileyen faktörler arasõndaki ilişkinin
değerlendirilmesine

olanak

verir.

Kan

şekeri

ölçümleri

grafik

biçiminde

de

kaydedilebilir ve günlük şeker izlemini değerlendirmeyi kolaylaştõrõr. Hipoglisemi
sõrasõnda kan şekerini ölçmek mümkün olmadõysa bile hipoglisemi geçirildiğini not
etmek ve değerlendirmede göz önünde bulundurmak gerekir.
Karbohidrat boluslarõ ve düzeltme için kullanõlan boluslarõ ayrõ ayrõ belirtmekte yarar
vardõr. Yemek kayõtlarõ tutulurken tüm gõdalar (KH içermese de) miktarlarõyla
kaydedilmelidir. Egzersiz kayõtlarõnda da egzersizin zamanõ, süresi ve şiddeti
belirtilmelidir. Egzersiz sõrasõnda insülin dozu azaltõlmõş (geçici bazal kullanõlmõş) ya da
fazladan karbohidrat alõnmõş ise bunun da not edilmesi gerekir. Egzersiz şiddetini
belirlerken normal günlük aktiviteyle karşõlaştõrarak görece değerlendirmek gerekir.
Ayrõca aynõ düzeyde egzersizin şiddetinin aynõ kişide zaman içinde değişebileceğini
akõlda tutarak değerlendirme yapõlmalõdõr. Örneğin tatil sonrasõ sezon başlangõcõnda
basketbol antremanlarõna başlandõğõnda, ilk antremanlar yorucu iken, bir süre sonra
başlangõçtaki kadar yorucu olmayacaktõr. Egzersiz şiddeti farklõ olmasa da ilk
antremanlarõ şiddetli (5 üstünden 4-5), sonrakileri orta şiddette (5 üstünden 3) kabul
etmek gerekir. Daha önce de belirtildiği gibi diyabetlinin kan şekerini etkilediğini
düşündüğü günlük olaylar (sõnav, hastalõk, ağrõ, üzüntü, öfke gibi stres yaratan olay ve
duygu durumlarõ vb) zamana karşõ not edilmelidir.
Ayrõntõlõ kayõt sõrasõnda hipoglisemi ya da hipoglisemi nedeniyle fazladan karbohidrat
alõnmõş ise bunlar da not edilmelidir. Böylece hipoglisemi sõrasõnda alõnan karbohidratlõ
gõdalarõn kalitesi, uygunluğu, miktarõnõn yeterli ya da fazla olup olmadõğõ da
değerlendirilebilir. Ayrõntõlõ kayõt ve karbohidrat sayõm kayõtlarõ için düzenlenmiş form
örnekleri bölüm sonunda sunulmuştur.
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Kayõtlarõ değerlendirirken dikkat edilecek noktalar:
2. Şeker düşüklükleri
3. Şeker yükseklikleri
4. Şeker düşüklüklerini izleyen yükseklikler (aşõrõ tedaviden kaynaklanabilir)
5. Yükseklikleri izleyen düşüklükler (aşõrõ düzeltmeden kaynaklanabilir)
6. Belirli gõdalarõn alõmõndan sonra gözlenen şeker yükseklikleri ya da düşüklükleri
7. Egzersiz sonrasõ şeker düşüklüğü ya da yüksekliği
8. Kan şekeri düzeninde günlük farklõlõklar (hafta içi-hafta sonu vb)
Şeker düşüklüklerini değerlendirirken en son ne zaman bolus (KH ya da düzeltme için)
uygulandõğõ,

egzersizle

ilişkisi,

yemeklerden

ne

kadar

sonra

ortaya

çõktõğõ

değerlendirilmelidir. Şeker yüksekliğini izleyen düşüklükler düzeltme dozunun fazla
gelmesinden kaynaklanõr. Egzersizle ilişkili düşüklüklerde ilerideki günlerde egzersiz
sõrasõndaki tutumu değiştirmek gerekebilir. Örneğin bazal insülin dozunu düşürmek,
daha fazla karbohidrat almak gibi. Yemek sonrasõ düşüklükler karbohidrat bolusunun
fazla gelmesinden kaynaklanabilir.
Şeker yükseklikleri de önceki ölçümler, yemeklerle ve egzersizle ilişkisi, stresli
olaylarla ilişkisi yönünden gözden geçirilmelidir. Şeker yüksekliği belirli yemeklerden
sonra ortaya çõkõyorsa yemekten ne kadar sonra gözlendiği önemlidir. İlk üç saat
içinde

gözlenen

yükseklikler

karbohidrat

sayõmõndaki

hatalardan,

karbohidrat

boluslarõnõn yetersizliğinden kaynaklanabilir. Yemekten sonra daha geç dönemde
ortaya çõkan şeker yükseklikleri alõnan gõdanõn yağlõ olmasõndan kaynaklanõyor olabilir.
Bu durumda bolus uygulamasõnõ değiştirmek gerekebilir (örneğin normal bolus yerine
çift dalga bolusu kullanmak vb). Şeker düşüklüğünün ardõndan yükseklik gözlenmesi,
hipogliseminin

uygun

tedavi

edilmemesinden

(gereğinden

fazla

karbohidrat

alõnmasõndan) kaynaklanõr. Egzersiz sonrasõ ortaya çõkan yükseklikler de egzersize
karşõ karbohidrat alõmõnõn fazla ya da uygunsuz olmasõndan kaynaklanabilir.
Kan şekerinin uzun süreli izlemi
Kan şekeri ölçümleri belirli bir andaki kan şekeri düzeyi konusunda bilgi verir. Daha
uzun süreli değerlendirme için HbA1c kullanõlõr. HbA1c dolaşõmda bulunan şeker bağlõ
hemoglobin yüzdesidir. Sağlõklõ kişilerde olağan koşullarda dolaşõmdaki hemoglobinin
% 4-6’sõ şeker bağlõdõr.
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HbA1c ölçümünün sonuçlarõ ne anlama gelir?
HbA1c sonuçlarõ son 2-3 ay içindeki ortalama kan şekeri konusunda bilgi verir. Genel
olarak:
•

% 6= ortalama kan şekerinin 120 mg/dl

•

% 7= ortalama kan şekerinin 150 mg/dl

•

% 8= ortalama kan şekerinin 180 mg/dl

•

% 9= ortalama kan şekerinin 210 mg/dl olduğunu gösterir.

Çalõşmalar, HbA1c’nin % 6,5 altõnda olmasõ, ortalama kan şekerinin de 150 mg/dl’nin
altõnda kalmasõnõn kötü kontrollü diyabette gözlenen uzun dönem komplikasyon riskini
azalttõğõnõ göstermektedir. Bu nedenle hedef HbA1c’yi % 6,5’un altõna düşürmek
olmalõdõr.
HbA1c’nin normal düzeyi nedir?
HbA1cnin normal düzeyleri laboratuvardan laboratuvara değişmekle birlikte genellikle
% 4-6 arasõndadõr. Bilinmesi gereken nokta laboratuvar normallerinin üst sõnõrõ
(örneğin % 6 ise) ortalama olarak 120 mg/dl kan şekerine karşõlõk gelir. HbA1c’de her
% 1’lik artõş ise kan şekeri ortalamasõnda 30 mg/dl artõşa karşõlõk gelecektir.
Diyabet kontrolünün derecesi nasõl değerlendirilir?
Diyabet kontrolünü değerlendirmek için eldeki tüm veriler (kan şekeri ölçümleri,
kayõtlar, HbA1c) kullanõlmakla birlikte, uzun süreli izlem bakõmõndan en önemli veri
HbA1c’dir. HbA1c’nin yõlda en az 4 kez ölçülmesi ve sonuçlarõna göre gereken
düzenlemelerin doktorunuz ya da sizi izleyen sağlõk personeli ile tartõşõlmasõ gerekir.
Yukarõda belirtildiği gibi amaç HbA1c’yi % 6,5’in altõna indirmek olmalõdõr. Gerekli bilgi,
beceri ve istek varsa pompa tedavisi ile bu amaca ulaşmak zor değildir.
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KARBOHİDRAT SAYIMI
Diyabette beslenmenin düzenlenmesi başarõlõ diyabet kontrolünün vazgeçilmez
parçasõdõr. Sağlõklõ beslenme koşullarõna uygun, normal büyüme ve gelişmeyi
sağlayacak gõdalarõn tüketilmesi ve insülin planõnõn buna göre düzenlenmesi diyabetin
kõsa ve uzun dönem komplikasyonlarõnõn önlenmesi bakõmõndan önemlidir. Bugüne
kadar diyabetli kişilerin izleminde değişik beslenme programlarõ uygulanmõştõr.
Karbohidrat sayõmõ diyabetli kişilerin tõbbi beslenme planlarõnda 1935 öncesinden beri
bilinen ve kullanõlan bir yöntem olmasõna karşõn Diyabet kontrolu ve komplikasyonlarõ
çalõşmasõ (DCCT - Diabetes Control and Complications Trial) sonrasõ yaygõn olarak
kullanõlmaya başlamõştõr. Yöntemin etkinliği, diyabetli kişilerin bu yöntemi kolay
öğrenmesi ve diğer yöntemlere tercih etmesi yaygõnlaşmasõnda rol oynamõştõr.
Karbohidrat sayõmõ diyabetli kişilerin yemek planõnda uygulayabilecekleri bir yaklaşõm
şeklidir. Bu yöntem tip 1, tip 2 ve gestasyonel diyabetli kişilerin beslenme programõnda
kullanõlabilmektedir.
kullanan

diyabetliler,

Çoklu doz insülin enjeksiyonu ya da insülin pompa tedavisi
karbohidrat

sayõmõnõ

uyguladõklarõ

zaman

beslenme

programlarõnõ esnek hale getirebilmektedirler.
Karbohidratlar bilindiği gibi yemekten sonraki şeker yükselmesini oluşturan ve insülin
ihtiyacõnõ belirleyen ana faktördür. Çalõşmalar, kan şekeri yüksekliğinden alõnan
karbohidratõn tipinden çok miktarõnõn sorumlu olduğunu göstermektedir. Tüketilecek
karbohidrat miktarõ biliniyorsa kan şekerinin ne kadar yükseleceği de öngörülebilir.
Bu yöntemde bir öğünde tüketilecek karbohidrat miktarõ insülin tedavi programõna göre
ya sabit olarak belirlenir ya da değişken olabilir. Değişken ise ne şekilde
hesaplanacağõ ve buna karşõlõk gelen kõsa etkili insülin miktarõnõn belirlenme şekli
kişinin kendisi ya da bakõmõndan sorumlu yakõnõna öğretilir.
Diyabette beslenme programõnõn amaçlarõ
1. Normale yakõn kan şekeri düzeyleri sağlamak
Normal kan şekeri düzeyi

kişinin hem kendini iyi hissetmesini sağlar hem de

diyabetin neden olduğu göz ve böbrek hastalõklarõnõn gelişme riskini azaltõr.
2. Normal kolesterol ve trigliserid düzeyleri sağlamak
Kalp hastalõğõ riskini azaltõr
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3. Günlük gereksinime uygun kalori, karbohidrat, yağ ve protein tüketmek
Yaş, cins, ağõrlõk, boy, fizik aktiviteye göre belirlenir. Sağlõklõ beslenme kurallarõna
uygun olarak gerekli tüm besinlerin alõnmasõ sağlanõr.
Besin öğeleri
Kalori içerenler ve içermeyenler olmak üzere 2 grupta incelenebilir.
1. Kalori içeren besin ögeleri
-

Karbohidrat

-

Protein

-

Yağ

2. Kalori içermeyen besin ögeleri
-

Vitamin

-

Mineral

-

Su

Karbohidrat Sayõmõnõn Temeli
Karbohidratlarõn cinsi ve miktarõ kan şekeri düzeyini ve artma hõzõnõ belirleyen ana
faktördür. Ancak protein ve yağlar da alõnma miktarlarõna göre etki ederler.
Proteinler sonuçta glukoza dönüştükleri için belli miktarõn üzerinde alõndõklarõ zaman
kan şekerinde yükselmeye neden olurlar. Yağlar ise karbohidratlarõn emilimini
geciktirirler ve bu nedenle kan şekerinde geç yükselmeye (3-6 saat) neden olurlar.
Karbohidrat sayõmõnõn eğitiminde basitten karmaşõğa doğru giden 3 farklõ aşama
mevcuttur. Standart olarak bu 3 düzeyi de içeren karbohidrat sayõmõ eğitimi
alõnmalõdõr.
Başlangõç dönemi (1. düzey)
Amaç karbohidrat hesaplama kavramõnõn benimsetilmesi ve sabit karbohidrat alõmõnõ
sağlamaktõr.
Bu dönemde yapõlmasõ gerekenler;
-

Karbohidratlarõn kan şeker düzeyini belirleyen ana faktör olduğunun belirtilmesi

-

Karbohidrat, yağ ve proteinlerin kan şekeri üzerine etkilerinin öğretilmesi

-

Hangi gõdalarõn karbohidrat, protein ve yağ içerdiğinin tanõtõlmasõ

-

Besin tartõ aleti ve ölçü kaplarõnõn kullanõmõnõn öğretilmesi
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-

15 gram karbohidrata eşdeğer porsiyon miktarlarõnõn ya da besinlerin gram
ağõrlõğõna göre karbohidrat içeriklerinin besin bileşim cetvelleri kullanõlarak
öğretilmesi

-

Kompleks besinlerin (pizza, kek vb) tüm çeşitleri için porsiyon miktarlarõ
belirleme becerisi kazandõrõlmaya başlanmasõ

Bu düzeyi tamamlayan bir diyabetli
-

Besin tartõ aleti ve ölçü kaplarõnõ kullanabilmeli,

-

Gõdalarõn içerdiği karbohidrat miktarõnõ (gram ağõrlõğa ya da 15 gram eşdeğeri
beslenme değişimlerine göre) hesaplayabilmeli,

-

Gõdalar üzerindeki besin cetvellerini okuyabilmeli, porsiyon ve ağõrlõğa göre
karbohidrat miktarõnõ hesaplayabilmeli,

-

Ölçümleri yaparak ve hesap makinesi kullanarak öğündeki tahmini karbohidrat
miktarõnõ belirleyebilmelidir.

Orta dönem (2. düzey)
-

Karbohidrat sayõm becerilerinin geliştirilmesi ve esnek beslenme programlarõnõn
uygulanmasõ

-

Kişiye özel karbohidrat / insülin oranõ ve insülin duyarlõlõk faktörünün (düzeltme
faktörü) hesaplanmasõ. (Bunlar alõnan karbohidrat miktarõna göre uygulanmasõ
gereken

insülin

miktarõnõn

belirlenmesi

ve

kan

şekeri

yüksekliklerinin

düzeltilmesi için gerekli olan verilerdir. Örneğin bir kişide her 15 gram
karbohidrat için 1 ünite insülin gerekirken bir diğerinde 5 gram ya da 25 gram
karbohidrat tüketimi için 1 ünite insülin gerekebilmektedir.)
-

Alõnan karbohidrat miktarõna göre insülin dozu değişikliklerinin yapõlmasõ

-

Kan şekeri ölçüm çizelgelerinin değerlendirilmesi ve gerekli değişikliklerin
önerilmesi

-

Glisemik kontrolün iyileştirilmesi, gõdalarõn birbiri ile ilişkisi, egzersiz ve kan
şekeri düzeyine göre yapõlacak değişikliklerin benimsetilmesi

Bu düzeyi tamamlayan bir diyabetli
-

Tüketilen

gõdalar,

kan

şekeri

değerleri

ve

fiziksel

aktivite

kayõtlarõnõ

inceleyebilmeli ve bunlar arasõndaki ilişkiyi değerlendirerek denge kurmayõ
becerebilmeli
-

Kan şekeri şablonlarõnõ (paternlerini) değerlendirebilmeli
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-

Kan şekeri hedeflerine ulaşõlõp ulaşõlmadõğõnõ değerlendirebilmelidir.

İleri dönem (3. düzey)
Bu dönemde amaç çoklu doz insülin ve insülin pompa tedavisi kullanan tip 1 diyabetli
hastalarda karbohidrat alõmõ ile insülin miktarõ arasõndaki

ilişkiyi geliştirip diyabet

kontrolünü iyileştirmektir. Hedeflere ulaşmak için stratejiler belirlenir.
Gõda seçimlerinde, porsiyon miktarlarõnda daha fazla esneklik sağlayabilmek için;
-

Sõk kan şekeri ölçülmeli,

-

İyi bir kayõt sistemi geliştirilip, düzenli kayõt tutulmalõdõr.

Karbohidrat sayõmõ eğitimi
Bu eğitimde amaç karbohidrat alõmõ ile insülin arasõndaki dengeyi kurmak ve kan
şekeri regülasyonunu sağlamaktõr. Karbohidrat sayma becerisi kazandõrõlõrken
yapõlacak görüşmelerle diyabetlinin yaşam şekli ve beslenmesi tartõşõlõr.
Karbohidratlar gram olarak hesaplanõrlar. Örneğin 224 gram süt 12 gram karbohidrat
içermektedir. Gõdalarõn ağõrlõğõna göre karbohidrat içerikleri değişiktir. Bunlarõ
öğrenmek için besin bileşim cetvelleri, kitaplar, internetten bazõ web sayfalarõndan
faydalanõlabilir.
Karbohidrat sayõm eğitimi sõrasõnda kullanõlan materyaller
-

Tartõ

-

Porsiyon ölçekleri

-

Hesap makinesi

-

Çeşitli besin ambalaj ve etiketleri

-

Besin resimleri

Gõdalarõn karbohidrat içeriği
Karbohidratlar vücudun çalõşmasõ için gerekli ve temel enerji kaynağõdõr. Tüm
karbohidratlar vücutta glukoza çevrilir. Glukoz ise tüm organlar ve dokularda enerji
kaynağõ olarak kullanõlõr. Karbohidrat, nişasta ve şeker içeren gõdalarda bulunur.
Karbohidrat içeren gõdalar:
-

Ekmek çeşitleri

-

Makarna, pirinç, bulgur, şehriye
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-

Kuru baklagiller (fasulye, mercimek, nohut)

-

Sebzeler
-

Süt, yoğurt

-

Meyveler ve meyve sularõ

-

Şeker, bal, reçel

-

Sütlü tatlõlar, kompostolar

-

Dondurma

Karbohidratlar genel olarak basit ya da kompleks
karbohidratlar olarak ayrõlõr.
Basit karbohidratlar: Şekerlerdir. Besinlerde doğal olarak bulunurlar.
Örnek; meyve, bal, reçel, pekmez, marmelat, şekerleme.
Kompleks karbohidratlar: Taneli tahõllarda ve bazõ sebzelerde bulunurlar.
Örnek: kurubaklagiller, bulgur, ekmek vb.
Sõk

tüketilen

karbohidrat

besinlerin

içerikleri

ağõrlõklarõna

kitabõn

arkasõnda

göre
ek

olarak verilmiştir.
Posa (lif)
Posa bitkilerin hücre duvarlarõnõn sindirilmeyen
kõsõmlarõdõr. Beslenmede yeterli miktarda posa
alõrsak kan şekeri daha yavaş yükselir
Kompleks besinler
Karbohidratõn yanõsõra yağ içeren gõdalar;
Kek, kurabiye, hamurlu tatlõlar, çikolata, kraker,
dondurma, cips vb.
Hem karbohidrat, hem yağ, hem de protein
içerenler: Pizza, fast food yiyecekler vb.
Karbohidrat içermeyip sadece protein ve/veya
yağ içeren gõdalar: Yumurta, kõrmõzõ et, tavuk
eti, balõk, peynirler.
Karbohidrat sayõm yöntemi
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Şeker çeşitleri (çay şekeri, karamelalar, lolipop vb) doğrudan doğruya ağõrlõklarõ kadar
karbohidrat içerirler. Bu nedenle gram ağõrlõklarõ ile karbohidrat içerikleri eşittir. Ancak
pek çok gõda için durum farklõdõr. Ağõrlõklarõn belli bir kõsmõnõ karbohidratlar oluşturur.

Gõdalarõn karbohidrat içeriğini bulmak için;
•

Besin etiketlerini okuyabiliriz.

•

Ağõrlõğõnõ tartõp besin bileşim cetvellerinden faydalanabiliriz.

•

Karbohidrat içeriğini gösteren tartõlardan yararlanabiliriz.

Karbohidrat sayõmõ öğrenilirken başlangõçta tüm gõdalar tartõlarak ya da standard
ölçüm aletleri kullanõlarak (Amerika’da kullanõlan “cup” sistemi gibi) porsiyon
miktarlarõna göre karbohidrat içerikleri belirlenir. Bir süre sonra bu konuda deneyim
kazandõkça

kişi

gõda

miktarõna

bakarak

karbohidrat

içeriğini

doğru

tahmin

edebilmektedir.
Karbohidrat / insülin oranõnõn belirlenmesi
Tüketilecek karbohidrat miktarõ bilindikten sonra diğer
basamak bunun için gerekli olan insülin miktarõnõn
belirlenmesidir. Bunun için 500 / 450 kuralõ kullanõlõr.
Bu kurala göre
-

Günlük alõnan toplam insülin miktarõ hesaplanõr.

-

500/günlük toplam insülin = 1 ünite kristalize insülin
ya da kõsa etkili insülin analoğuna karşõlõk gelen

karbohidrat miktarõ
Örnek:
Günde toplam 50 ünite insülin kullanan bir kişi
500 : 50 = 10
Her 10 gram karbohidrat için 1 ünite kristalize insülin ya da kõsa etkili
insülin analoğu kullanõlmasõ gereklidir.
Her biri 15 gram karbohidrat içeren 3 dilim ekmek için gerekli insülin miktarõ
3 ünite olarak hesaplanabilir.
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Burada dikkat edilmesi gereken nokta bu hesabõn tahmini olduğudur. Bu oranõn
mutlaka doğrulanmasõ gerekir.

Doğrulamak için:
•

Kan şekeri ölçülür,

•

Tüketilecek karbohidrat miktarõ hesaplanõr.

•

Karbohidrat için gerekli insülin uygulanõr.

•

2 saat sonra tekrar kan şekeri ölçülür.

•

Ölçüm hedef değerler içinde ise oran uygundur.

•

Tokluk kan şekerinin yüksek ya da düşük bulunduğu durumlarda oranda
değişiklik yapõlõr.

Karbohidrat değişim yöntemi
Karbohidrat değişim sisteminde 15 gram karbohidrat içeren gõda miktarlarõnõn listesi
kullanõlõr. Gõdalar ekmek, meyve, süt ürünleri, et gibi gruplara ayrõlõr. Her bir grup için
15 gram karbohidrat içeren birim miktar belirlenir. Buna göre düzenlenmiş değişim
çizelgeleri kullanõlõr. Bu sistem, tüketilen gõdalar çeşitlilik gösterdiğinde karõşõklõk ve
hesaplama güçlüklerine ve hatalara neden olabilmektedir.
Örnek Karbohidrat miktarõnõn gram ya da değişim olarak hesaplanmasõnõ bir örnekle
görelim:
Besin
50 g ekmek
200 ml domates çorba
2 köfte
175 g pilav
1 muz
Toplam

Karbohidrat gram miktarõ
30
15
0
45
30
120

Karbohidrat değişimi
2
1
0
3
2
8

Glisemik indeks
Karbohidrat içeren besinlerin kan şekeri üzerine etkileri değişkendir. Glisemik indeks
besinlerin şeker ile karşõlaştõrõldõklarõnda kan şekerini hangi oranda yükselttiklerini
gösteren bir indekstir. Glisemik indeksi yüksek olan gõdalar kan şekerini hõzlõ
yükseltirler, glisemik indeksi düşük olanlar ise yavaş yükseltirler. Glisemik indeksi
değerlendirmek sağlõklõ beslenmenin bir parçasõdõr. Sağlõklõ beslenme için besinlerin
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bir bölümünün glisemik indeksi düşük gõdalardan seçilmesi önerilir. Gõdalarõn pişirilme
şekli, süresi, kabuklarõn soyulup soyulmamasõ, tüketilme zamanõ, posa içeriği gibi
faktörler kan şekerini yükseltme miktarlarõnõ etkiler.

Bazõ besinlerin glisemik indeksi
Glukoz

100

Mõsõr gevreği

83

Beyaz ekmek

70

Coca Cola

65

Bal

62

Taze haşlanmõş patates

59

Muz

56

Portakal suyu

46

Üzüm

46

15 dak. pişmiş makarna

44

Elma

38

5 dak. pişmiş makarna

33

Süt

30

Kiraz

22

Yoğurt

14

Gõdalarõn karbohidrat içeriği nasõl öğrenilebilir?
Hazõr gõdalarõn çoğunun üzerinde içeriklerinin yazõlõ olduğu
bölüm vardõr. Bu halen ülkemizde her gõdada mevcut değilse
de giderek daha çok hazõr gõdada bu etiketleri bulabilmekteyiz.
Bu etiketlerdeki bilgilerin doğru okunup değerlendirilmesi
gereklidir.
Besin içeriği cetvelleri
Bu cetvellerde besinlerin 100 gramõnõn ne kadar enerji (kalori),
karbohidrat, protein ve yağ içerdikleri belirtilir.

66

Hazõr besinlerin besin içeriği etiketleri
Satõn aldõğõmõz pek çok gõdanõn üzerinde besin değerlerini gösteren etiketleri vardõr.
Bu etiketler genellikle 100 gramõnõn ne kadar enerji, karbohidrat, yağ ve protein
içerdiğini gösterir. Bazõ ürünlerde ise 100 gram ağõrlõğõ değil bir tane ürünün ya da bir
porsiyonun besin değerleri gösterilir. Burada karbohidrat miktarõnõ hesaplarken
tüketilecek miktar dikkate alõnõr ve toplam karbohidrat miktarõ hesaplanabilir. Etiket bir
tane ürün ya da porsiyon üzerinden belirtiliyorsa ve bu kadar tüketilecekse
hesaplamada doğrudan verilen rakamlarõn kullanõlmasõ gerekir.
Örnek
ARI GRİSİNİ
Besin değerleri

100 gram

1 tanesi

Kalori (calories) kcal

387

21.5

Yağ (fat) gr

4.1

0.22

Protein (protein) gr

11.1

0.61

Karbohidrat (carbohydrate) gr

74.7

4.15

1.7

0.09

(Nutrition Facts)

-Şeker (sugar) gr 387

Günlük alõnmasõ gereken karbohidrat miktarõ
Diyabetli kişilerde tüketilmesi gereken günlük kalori miktarõ yaş, boy, ağõrlõk, cinsiyet
ve günlük aktiviteye göre belirlenir. Bunun

% 50-60’õnõn karbohidratlardan

karşõlanmasõ önerilir..
Tüketilen gõdalarõn sağlõklõ beslenme önerilerine göre dengeli olup olmadõğõ, beslenme
kayõtlarõ tutulup daha sonra bunlar kontrol edilerek belirlenebilir. Tüketilen gõdalara
göre günlük alõnan karbohidrat, yağ, protein ve enerji miktarlarõ hesaplanõr. Bunlar
değerlendirilerek herhangi bir değişim gerekip gerekmediği araştõrõlmalõdõr. Her
öğünde sabit miktarda karbohidrat alõnõrsa aynõ miktarda insülin uygulanõr. Alõnan
karbohidrat miktarõ değişirse insülin miktarõ da değiştirilmelidir.
Kilo alõmõ
Kan

şekeri

kontrolünün

sağlanmasõ

ile

birlikte

kilo

artõşõ

problemi

ortaya

çõkabilmektedir. Aşõrõ kalori alõnõrsa diyabetin olmadõğõ durumlardakine benzer şekilde
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kilo alõmõ kaçõnõlmazdõr. Bunu kontrol etmek kişinin kendisinin ya da ailesinin elindedir.
Yağ ve protein tüketimini sõnõrlandõrmak, yüksek karbohidratlõ gõdalar yerine kompleks
karbohidratlarõ seçmek kilo alõmõnõ önlemek açõsõndan önemlidir. Sürekli ağõrlõk izlemi
yapõlarak erken dönemde kilo artõşlarõnõn belirlenmesi ve engellemek için gerekli
önlemlerin alõnmasõ önemlidir.
Proteinler ve yağlar
Protein ve yağlar sõnõrlõ miktarda tüketilirse kan şekerini karbohidratlar kadar çok
yükseltmezler. Yağlar karbohidratlarõn emilimini azaltarak kan şekerinde geç
yükselmeye neden olurlar. Bu süre yağ miktarõna göre 8 ile 16 saat arasõnda
değişebilir. Yağlarõn fazla tüketildiği durumlarda kilo artõşõ ve tip 2 diyabette görülen
kalõcõ insülin rezistansõ kaçõnõlmazdõr. Bu nedenle günlük tüketilen yağ miktarõ tüm
kalorinin % 25-30’unu geçmemeli, doymuş ve hidrojenize yağlar azaltõlmalõdõr.
Normal miktarlarda tüketilen proteinlerin kan şekeri üzerine çok fazla etkisi yoktur.
Ancak fazla miktarda protein tüketilmesi durumunda bunlarõn bir kõsmõnõn zaman
içinde glukoza dönüşeceği unutulmamalõdõr. Bu nedenle geç yükselmeler ile
karşõlaşõlabilir. Akşam yemeğinde yüksek proteinli gõdalarõn tüketilmesini takiben
sabah kan şekeri yüksekliği ile karşõlaşõlabilmektedir.
Bunu önlemek için protein tüketiminin arttõğõ durumlarda, her 100 g protein 15 g
karbohidrat eş değeri olarak kabul edilip bolus insülin dozunun buna göre
hesaplanmasõ önerilmektedir. Karbohidratlarõn özellikle yağlar ile beraber olduğu
durumlarda, geç yükselmeleri önlemek için insülin pompalarõnda bulunan bir bolus
seçeneği olan çift dalga bolusu tercih edilmelidir.
Serbest tüketilebilecek besinler
5 gramdan az karbohidrat içeren besinler serbest olarak tüketilebilirler
Bunlar;
-

Et suyu (yağsõz)

-

Soda

-

Çay

-

Kahve

Diyet içecekler (Cola)
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HİPOGLİSEMİ
Hipoglisemi, bir diyabetlinin yaşamõnda her zaman ve ani olarak gelişebilecek bir
durumdur. Bu nedenle hipoglisemi bulgularõ ve tedavisi diyabetlinin kendisi, ailesi ve
arkadaşlarõ tarafõndan çok iyi bilinmeli ve uygulanabilmelidir. Hipogliseminin erken
dönemde fark edilmesi ve hõzlõ müdahale edilmesi, durumun ağõrlaşmasõnõ ve ciddi
sonuçlarõn oluşmasõnõ engelleyecektir.
Yoğun insülin tedavisi kullanan diyabetlilerde kan şekeri dar bir aralõkta tutulmaya
çalõşõldõğõ için hipoglisemi sõklõğõnda artõş görülebilir. Pompa tedavisinde ise kan şekeri
daha sabit kaldõğõndan ve insülin emilim değişkenliği daha az olduğundan hipoglisemi
riski artmamakta hatta azalmaktadõr.
Kan şekerinin normal değerleri 70 – 120 mg/dl arasõndadõr. Kan şekerinin 70 mg/dl’nin
altõnda olmasõ güvensiz (her an hipoglisemi sõnõrlarõna düşebilecek) kan şekerini
tanõmlar. Bu nedenle kan şekeri < 70 mg/dl bulunduğunda hipoglisemi bulgularõ olsun
olmasõn hipoglisemi tedavisi uygulanmalõdõr.
Hipoglisemi neden olur?
İnsülin pompasõ kullanan bir diyabetlide hipoglisemi gelişmesine yol açabilecek
nedenler şunlardõr:
1. Öğün için hesaplanan karbohidrat bolusunun uygulanõp yemeğin yenmemesi, az
yenmesi ya da geciktirilmesi,
2. Aşõrõ egzersiz (ek karbohidrat alõnmadan ya da insülin azaltõlmadan egzersiz)
yapõlmasõ,
3. Karbohidrat bolusunun yanlõş hesaplanmasõ / uygulanmasõ,
4. Kan şekeri yüksekliğini düzeltmek için uygunsuz düzeltme dozu ya da 2 saatten sõk
insülin yapõlmasõ (ilk düzeltme dozunun etkisi geçmeden yeniden bolus yapõlmasõ),
5. Alkol alõmõ,
6. Tatile çõkma gibi stresin azaldõğõ durumlar,
7. İnsülinin etkisini beklenenden farklõ bir zamanda göstermesi,
8. Bolus insülin uygulamasõndan hemen sonra sõcak banyo yapõlmasõ (sõcak banyo
derideki damarlarõ genişleterek insülinin hõzlõ emilmesine neden olabilir).
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9. Özellikle pompa ayarlarõnda bazal dozlarõnõn uygunsuz olmasõ,
10. Karbohidrat miktarõnõ saymada yetersizlik.
Hipoglisemi nasõl hissedilir?
Hipoglisemide ilk bulgular kan şekerini yükseltmek üzere salgõlanan adrenalinin
(epinefrin) etkisi ile ortaya çõkar. Bu hormon stres sõrasõnda salgõlanõr ve kan şekerini
yükseltir. Hipoglisemi ağõrlaştõğõnda ise beyne giden glukozun azalmasõ ile yeni
bulgular oluşur.
Adrenalin salõnõmõ ile ilgili bulgular (ilk bulgular) şunlardõr:
-

Açlõk hissi

-

Ellerde ve vücutta titreme

-

Soğuk terleme

-

Ciltte solukluk

-

Göz bebeklerinde büyüme

-

Kalpte çarpõntõ hissi, kalp atõmõnõn hõzlanmasõ

Beyne geçen şeker miktarõnõn azalmasõna bağlõ bulgular şunlardõr:
-

Başağrõsõ

-

Dil, ağõz kenarõ ya da parmak uçlarõnda karõncalanma

-

Dalgõnlõk

-

Uyku hali

-

Kişilik değişikliği (ani ağlama nöbetleri, hõrçõnlõk, vb)

-

Çift görme

-

Bilinç kaybõ

-

Havale geçirme

Tüm bu bulgularõn diyabetli tarafõndan uyanõkken farkedilmesi daha kolay iken gece
oluşan hipoglisemilerin tanõsõnda zorluklar yaşanabilir. Bununla birlikte diyabetlilerin
çoğu gece hipoglisemilerini hissederek uyanabilirler. Küçük çocuklarõn uykudan
ağlayarak uyanmasõ ya da kabus görmesi hipoglisemi bulgusu olabilir. Yukarõda
sayõlan hipoglisemi bulgularõnõn dõşõnda diyabetlinin uykudan uyanmasõ sõrasõnda
farkedilen bazõ özel işaretler de gece hipoglisemileri bakõmõndan uyarõcõ olabilir:
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-

Terleyerek uyanma

-

Çarpõntõ ile uyanma

-

Başağrõsõ ile uyanma

-

Bellek (hafõza) kaybõ ile uyanma

-

Sabah kan şekerinin yüksek ölçülmesi

Her diyabetlide aynõ hipoglisemi bulgularõ görülmeyebilir. Bu bulgular kişiden kişiye
değişiklik gösterebileceği için her diyabetlinin hipoglisemi sõrasõnda hissettiği bulgularõ
bilmesi çok önemlidir. Bazõ diyabetlilerde ise hipoglisemi bulgularõ hiç ortaya
çõkmayabilir. Bu durum hipoglisemiye duyarsõzlõk olarak adlandõrõlõr. İleride bu konuyla
ilgili ayrõntõlõ bilgi verilecektir. Kan şekerinin sõk ölçülmesi ve hipoglisemiden her
şüphelenildiğinde kan şekeri ölçülmesi önem taşõr.
Hipoglisemi nasõl tedavi edilir?
1. Kan şekeriniz, hipoglisemi bulgusu olsun olmasõn, 70 mg/dl’nin altõnda ise mutlaka
şeker yiyerek (Tablo I’de yaşa ve vücut ağõrlõğõna göre gösterilen miktarlarda) ilk
girişimi yapõn.
2. Hipoglisemi tedavisinde ilk seçilecek karbohidrat basit şeker içeren gõdalar
olmalõdõr. Bu amaçla bulunduğu takdirde glukoz tabletleri, hazõr meyve sularõ,
kesme şeker ya da bal kullanõn.
3. Adölesan yaş grubunda 1 gram basit karbohidrat kan şekerini 4 - 5 mg/dl yükseltir.
Bu yaş grubunda alõnan 20 g basit karbohidrat ile kan şekerinin 80-100 mg/dl
artmasõ beklenir.
4. Karbohidrat verildikten 15 dakika sonra kan şekerini kontrol edin. Kan şekeri 70
mg/dl’nin üzerine çõkmamõşsa tedaviyi yineleyin.
5. Unutmayõn ki düşünme ve koordinasyonun normale dönmesi, kan şekeri
düzeldikten sonra 30-45 dakikayõ bulabilir. Bu nedenle hipogliseminin düzelmesini
kan şekerinin normale dönmesi olarak değerlendirin.
6. Hõzlõ etkili insülin (Humalog veya Novorapid) boluslarõndan 2-3 saat sonra gelişen
hipoglisemilerin tedavisinde yukarõda belirtilen karbohidrat miktarlarõ yeterli
olacaktõr. Bolus verildikten sonraki 2-3 saat içinde saptanan kan şekeri
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düşüklüklerinde ise bu tedavi genellikle yeterli olmaz. Vücutta aktif insülin varlõğõ
devam ettiği için daha fazla karbohidrat vermek gerekir.

Hipoglisemi tedavisi
•

Kan şekeri < 70 mg/dl’nin altõnda ise mutlaka 15 -20 gr basit karbohidrat alõn

•

15 dakika sonra kan şekerini tekrar ölçün, 70 mg/dl’nin üzerine çõkmamõş ise
tedaviyi yineleyin.

Tablo I. Hipoglisemi sõrasõnda yaş gruplarõna göre önerilen glukoz miktarlarõ ve bu
glukozu içeren besinler

Yaş gruplarõ
10 yaşõndan

6 yaşõndan küçük

6-10 yaş

Glukoz

5-10 gram

10-15 gram

15-20 gram

Glukoz tablet (5gr)

1-2 adet

2-3 adet

3-4 adet

%100 Portakal
suyu (Cappy)
11 gram/100 mL

¼-1/3 su bardağõ
(50-100 mL)

1/3 - ½ su bardağõ
(100-125 mL)

½ - ¾ su bardağõ
(125-175 mL)

Fanta
12.2 gram/100mL

¼ -1/3 su bardağõ
(50-100 mL)

1/3 - ½ su bardağõ
(100-125 mL)

½ - ¾ su bardağõ
(125-175 mL)

Toz şeker
(1 çay kaşõğõ=4 gr)

1 – 2 çay kaşõğõ

3 - 4 çay kaşõğõ

4 - 5 çay kaşõğõ

Bal
(1 çay kaşõğõ=5 gr)

1 - 2 çay kaşõğõ

2 – 3 çay kaşõğõ

3 – 4 çay kaşõğõ

büyük

7. Egzersize veya öğün atlanmasõna bağlõ olan hipoglisemilerde de yukarõda belirtilen
miktarlardaki basit karbohidrat yeterli olmayõp kompleks karbohidrat ve proteinden
zengin bir gõda almak gerekebilir (peynir-ekmek, süt, vb).
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8. Günün belli saatlerinde õsrar eden hipoglisemilerde bazal ya da bolus insülin
dozunun fazlalõğõ söz konusu olabilir. Dozlarõn değişebileceği ve bazõ durumlarda
yeniden düzenlenmesi gerekebileceğini unutmayõn.
9. Hipoglisemiyi düzeltirken paniğe kapõlõp aşõrõ miktarda yemek tüketmek de çok
sakõncalõdõr. Bu durumda yüksek kan şekeri ile savaşmak gerekeceğini unutmayõn.
10. Gece ortaya çõkan kan şekeri düşüklüklerinde de yukarõda önerilen miktarlarda
basit karbohidrattan sonra kan şekerini sabit tutmak için kompleks karbohidrat ve
proteinden zengin bir gõda almak gerekeceğini unutmayõn.
11. Bilinç kaybõna yol açan hipoglisemilerde ya da ağõzdan şeker verilemeyen
durumlarda mutlaka glukagon enjeksiyonu yapõlmalõdõr. Bu nedenle pompa
kullanõcõlarõ glukagon bulundurmalõ, acil durumda bu enjeksiyonu yapabilecek
yakõnlarõna da eğitim verilmelidir.
Hipoglisemi sõrasõnda yaşlara göre uygulanacak glukagon dozlarõ
Glukagon dozu her 10 kg için 0.1 – 0.2 mg (0.1 – 0.2 mL/10 kg) olacak şekilde cilt
altõna ya da kas içine uygulanõr. Glukagonun vücutta enjekte edildiği bölgeler kolun üst
kõsmõ, uyluk ve kalçalardõr. Yaş gruplarõna göre verilmesi gereken glukagon dozlarõ:
Yaş grubu

Glukagon

6 yaştan küçük

0.3 ml

6-18 yaş

0.5 ml

18 yaştan büyük

1 ml

Hipoglisemiden nasõl korunulur?
1. Kan şekerini sõk ölçün. Günde en az 4 kez (sabah, öğle, akşam öğünlerden önce,
gece yatarken ve haftada bir gece saat 03.00’te) ayrõca hipoglisemi düşündüren
her bulguda kan şekerini ölçün.
2. Öğünlerdeki karbohidrat miktarlarõnõ doğru sayõn ve o öğün için gerekli insülin
miktarõnõ karbohidrat / insülin oranõna göre doğru hesaplayarak verin.
3. Karbohidrat içeriğini kesin olarak bilmediğiniz bir gõda tükettiğiniz ve bolus dozunu
tahmini olarak uyguladõğõnõz durumlarda öğünden sonraki 1-2 saat içinde kan
şekerini mutlaka kontrol edin.
4. Bolus insülin uyguladõktan sonra öğününüzü asla atlamayõn.
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5. Hipoglisemiyi hissedemiyorsanõz kan şekerinizi sõk ölçün ve kan şekerleri için
belirlediğiniz hedef değerleri yükseltin (örneğin 70-120 mg/dl yerine 100-150 mg/dl
olarak ayarlayõn).
6. Egzersizden önce, egzersiz sõrasõnda ve sonrasõnda kan şekerinizi ölçün. Egzersiz
ile ilişkili hipolisemilerin egzersiz sõrasõnda ya da hemen sonra olabileceği gibi,
egzersizden sonraki 24 saat içinde dahi gelişebileceğini aklõnõzdan çõkarmayõn.
7. Alkol kullanõrken hipoglisemi yaşayabileceğinizi bilerek dikkat edin. Aşõrõ miktarda
alõnan alkol karaciğerden glukoz salõnõmõnõ engelleyerek hipoglisemiye neden
olabilir. Özellikle alkolün karbohidrat içeren gõdalarla birlikte tüketilmesi gerektiğini
unutmayõn.
8. Gece hipoglisemilerinden korunmak üzere, gece yatarken kan şekerinin 100
mg/dl’nin üzerinde olmasõna dikkat edin.

Hipoglisemiden korunmak için günlük insülin dozunun azaltõlmasõ gereken
durumlar nelerdir?
1. Sõk ve yineleyen hipoglisemi ataklarõ varlõğõnda
2. Bolus insülin dozlarõndan sonraki 1-3 saat içinde gerçekleşen hipoglisemilerde
3. Kan şekerini düzeltmek için 15 – 20 gramdan daha fazla miktarda karbohidrat
gerektiğinde
4. Günlük aktivitenin arttõğõ durumlarda
5. Planlõ ya da plansõz kilo kaybedildiğinde
6. Tatil gibi stresin azaldõğõ durumlarda
Hipoglisemiye Duyarsõzlõk
Hipoglisemiye duyarsõzlõk, hipoglisemi sõrasõnda gelişen bulgularõ fark etmeme
durumudur. Genellikle adrenalin salõnõmõ ile ilgili bulgularda azalma gözlenirken, beyne
az glukoz gitmesi ile ortaya çõkan bulgular korunur. Bu nedenle hipoglisemide çok sõk
karşõlaşõlan terleme, çarpõntõ, titreme gibi bulgular hissedilmezken, kişilik değişikliği,
dalgõnlõk, uyku hali gibi durumlar hipoglisemi için uyarõcõ hale gelir. Bu durum
diyabetliler için çok önem taşõr, çünkü hemen şeker alarak düzeltebileceği bulgularõ
hissetmedikleri takdirde bilinç kaybõ, havale geçirme gibi daha ağõr hipoglisemi
bulgularõ ile karşõlaşabilirler.

74

Hipoglisemiye duyarsõzlõk neden gelişir?
Hipoglisemi sõrasõnda kan şekerini yükseltmek için salgõlanan ilk hormon glukagon,
ikincisi ise adrenalindir. Hipogliseminin ilk uyarõcõlarõ olan titreme, terleme, çarpõntõ gibi
bulgular adrenalin salõnõmõ sonucu ortaya çõkar. Glukagon varlõğõnda adrenaline
gereksinim duyulmaz. Tip 1 diyabette ise glukagon salõnõmõ 2-5 yõl içinde azalõr, yõllar
içinde adrenalin salõnõmõnda da azalma gözlenir. Bu nedenle Tip 1 diyabetliler
hipoglisemiden korunamaz hale gelirler.
Hipoglisemiye duyarsõzlõğõn gelişmesini kolaylaştõran durumlar:
•

Sõk kan şekeri düşüklüğü

•

Kan şekerinde ani düşüş

•

Uzun süreli diyabetli olmak

•

Stres ya da depresyon

•

Kişisel diyabet bakõmõnõn yetersiz olmasõ

•

Son 12 saat içinde alkol alõmõ

•

Son 24-48 saat içinde hipoglisemi olmasõ

•

Beta blokör gibi ilaç kullanõmõ

Hipoglisemiye duyarsõzlõk düzelebilir mi?
Hipoglisemiye duyarsõzlõk gelişmesinde rol oynayan en önemli faktör kan şekerinin sõk
düşmesidir. Bu durumda hipoglisemiden korunma, hipoglisemiye duyarsõzlõğõ da
azaltacaktõr.

Hipoglisemiye duyarlõlõk, hipoglisemi olmaksõzõn geçirilen iki haftada

düzelmeye başlarken, üç ay sonra tamamen normale dönebilmektedir. Bu nedenle
kan şekerinin sõk ölçümü, diyabetin yakõn izlemi ve hedef kan şekerlerinin
yükseltilmesi hipoglisemiye duyarsõzlõğõ yenmede yardõmcõ olacaktõr. Örneğin, açlõk
kan şekeri hedefi 100 mg/dl olan bir diyabetlinin hedefini 140 mg/dl’ye çõkarmasõnõn, iki
günde bir olan kan şekeri düşüklüğünü, 22 günde bire indirdiği gösterilmiştir. Kan
şekerinin daha yüksek düzeylerde tutulmasõ hipoglisemi bulgularõnõn azalmasõnõ ve
düşük kan şekerini hissetme yeteneğini yeniden kazanmayõ sağlayacaktõr.
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HİPERGLİSEMİ VE DİYABETİK KETOASİDOZ
Hiperglisemi, diyabetli bir kişinin yaşamõnda sõk karşõlaştõğõ problemlerden biridir.
Özellikle konvansiyonel insülin tedavisi (günde iki doz halinde uygulanan insülin
tedavisi) kullanan diyabetlilerde yaşamõn önemli parçasõnõ oluşturur. Diyabetlilerde sõk
gelişen hiperglisemi ataklarõ ve uzun dönem komplikasyonlarõ önlemek için yakõn kan
şekeri izlemi ve çoklu doz insülin tedavisi uygulanmaktadõr. Bunun bir ileri aşamasõ
deri altõna sürekli insülin infüzyon tedavisi olup (pompa tedavisi) bu tedavi ile
hiperglisemi ataklarõnõn azalmasõ amaçlanmasõna rağmen hala görülebilmektedir.
Hiperglisemi neden önemlidir?
Glukoz vücudumuzun kullandõğõ en önemli enerji kaynağõdõr. Ancak glukoz, insülin
olmadan hücre içine alõnamaz ve enerji kaynağõ olarak kullanõlamaz. Mutlak ya da
görece insülin eksikliği sonucunda hiperglisemi gelişir ve vücut, glukozu enerji kaynağõ
olarak kullanamadõğõ için başka enerji kaynaklarõna yönelir. Bunlarõn en önemlilerinden
biri yağlardõr. Yağlarõn yakõlmasõ ile birlikte dolaşõmda asit yapõdaki keton cisimcikleri
birikir ve bulantõ-kusmaya neden olur. Hipergliseminin yol açtõğõ sõvõ kaybõna kusmanõn
da eklenmesi ve bulantõ nedeni ile yeterince sõvõ alamama, vücuttaki sõvõ miktarõnõn
ciddi derecede azalmasõna ve buna bağlõ bulgularõn ortaya çõkmasõna neden olur.
Sonunda diyabetik ketoasidoz tablosu gelişir. Diyabetik ketoasidoz çok ciddi ve
yaşamõ tehdit eden bir durumdur. Çok su içme, çok idrar yapma, bulantõ, kusma, karõn
ağrõsõ, hõzlõ soluk alõp verme, dalgõnlõk, bilinç değişiklikleri ve komaya neden olabilir.
Pompa tedavisi sõrasõnda neden hiperglisemi / diyabetik ketoasidoz gelişir?
Pompa tedavisi sõrasõnda görülen hiperglisemi nedenleri pompa kullanmayan
diyabetlilerdeki ile benzerlik gösterir.
!

Öğünde tüketilen gõdayõ karşõlayacak düzeyde insülin yapõlmamasõ

!

Enfeksiyon (insülin gereksinimini artõrõr) sõrasõnda yeterli miktarda ek doz
(düzeltme bolusu) uygulanmamasõ

!

Stres (insülin gereksinimini artõrõr) durumunda yeterli miktarda ek doz
uygulanmamasõ

!

Travma (insülin gereksinimini artõrõr) sonrasõnda yeterli miktarda ek doz
uygulanmamasõ
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!

Bazal ya da bolus insülin dozlarõnõn yetersiz olmasõ

Pompa tedavisinde diğer diyabet tedavilerinden farklõ olarak insülin verilmesi ya da
emilmesiyle ilgili sorunlar nedeniyle hiperglisemi ortaya çõkabilir:
!

İnfüzyon setinin cilde girdiği bölgede enfeksiyon gelişmesi insülin emilimini
bozabilir.

!

İnsülinin cilt dõşõna kaçmasõ insülin uygulamasõnda sorun oluşturabilir.

!

İnfüzyon setinin hava kabarcõklarõ veya insülin tõkaçlarõ ile tõkanmasõ söz konusu
olabilir.

!

İnsülin rezervuarõ boşalmõş (içindeki insülin bitmiş) olabilir.

!

Pompada kullanõlan insülinin zamanõ geçmiş ya da insülin bozulmuş olabilir.

!

Pompadaki bazal insülin infüzyon hõzlarõnõn programlanmasõnda yanlõşlõklar olabilir,
geçici bazal hõz kullanõlmaya başlandõktan sonra unutulmuş ve başlangõç
ayarlarõna dönülmemiş olabilir (örneğin egzersiz sõrasõnda geçici bazale geçilip
sonrasõnda ilk ayara dönmeyi unutmak).

!

Yemek sõrasõnda verilen bolus ya da yüksek kan şekerine yönelik düzeltme dozlarõ
yanlõş hesaplanmõş / uygulanmõş olabilir.

Bugünkü pompa sistemleri güvenlik önlemleri bakõmõndan çok gelişmiştir. Özellikle
batarya tükendiğinde, infüzyon setinde tõkanma durumunda pompa sinyal vererek
diyabetliyi uyarmaktadõr. Bununla birlikte bütün pompalarda tõkanmaya karşõ sinyal
sistemi aynõ duyarlõlõkta değildir. Duyarlõ pompalarda birkaç ünite insülin gitmediğinde
bile alarm sistemi çalõşõrken, daha az duyarlõ pompalarda bu miktar 9-10 üniteye
çõkabilmektedir. Ancak pompa kullanõcõlarõ pompalarõ ne kadar duyarlõ olursa olsun
sadece bu alarm sistemine güvenerek hareket etmemelidir. Unutulmamalõdõr ki
infüzyon setindeki tõkanõklõk kõsmi olduğunda saatlik infüzyon hõzõ azalsa da alarm
çalõşmayabilir. Pompa kullanõlõrken kan şekerinin sõk ölçülmesi bu sorunlarõn erken
fark edilmesi bakõmõndan önemlidir.
Pompa tedavisi hiperglisemi ve diyabetik ketoasidoz açõsõndan risk taşõr mõ?
Pompa tedavisinde kullanõlan insülinler kõsa etkilidir. Ayrõca herhangi bir anda deri
altõna uygulanan insülin dozu, enjeksiyonla uygulamalara göre daha düşük
olduğundan insülin akõşõnda bir problem yaşandõğõnda kan şekeri 90 dakika içinde
yükselir ve 3-5 saat içinde diyabetik ketoasidoz gelişebilir. Pompa tedavisi kullanan
77

diyabetliler diyabetik ketoasidoz riskini pompa tekniklerini iyi ve uygun biçimde
kullanarak azaltabilirler. Bu bağlamda ana prensiplerden biri kan şekerinin yeterince
sõk ölçülmesidir. Kan şekeri yükselmeye başladõğõnda erken dönemde fark edilirse
kõsa sürede müdahale edilerek düzeltilebilir. Eğer hiperglisemiye bulantõ-kusma eşlik
ediyorsa ya da kan şekeri yüksekliği sebat ediyorsa mutlaka idrar ya da kanda keton
varlõğõ araştõrõlmalõ, hastayõ izleyen doktor ya da hastanenin acil bölümüne
başvurulmalõdõr.
Pompa tedavisi uygulanan bir diyabetli, kan şekeri > 250 mg/dl saptadõğõnda:
İdrar ya da kanda keton ölçülmelidir (idrar ketonunu ölçmek için idrar keton ölçüm
çubuklarõ kullanõlõr, kan ketonu ise kimi glükometrelerle kan şeker çubuğuna benzer
keton çubuklarõ ile ölçülebilmektedir).
Pompa tedavisi uygulanan bir diyabetli, kan şekeri > 250 mg/dl, keton negatif ise
ne yapmalõ?
İnfüzyon setini kontrol edin:
-

İnfüzyon setinin cilde girdiği
bölgeyi kontrol edin. Ciltte

kõzarõklõk, dokunmakla ağrõ olduğu takdirde bu bölgede enfeksiyon
olabileceği ve insülin emiliminin bozulabileceğini unutmayõn. Bu
bölgede õslaklõk olmasõ ise insülin kaçağõ olabileceğini gösterir.
-

İnfüzyon setini kontrol edin. İnfüzyon seti içinde hava kabarcõğõ ya da
tõkaç olmasõ durumunda insülin akõşõnõn bozulmuş olabileceğini
unutmayõn.

-

İnfüzyon seti ile ilgili problemlerde infüzyon setini değiştirin.

İnsülin rezervuarõnõ kontrol edin:
-

İnsülin rezervuarõnõ kontrol edin. İnsülininizin bitmiş olabileceğini akõlda tutun.

-

Rezervuar boşalmõşsa yeniden doldurun.

Pompanõn doğru çalõştõğõnõ kontrol edin:
-

Pompanõn doğru çalõştõğõnõ kontrol etmek üzere infüzyon seti vücuda bağlandõğõ
yerden ayrõlõr, pompa 3 ünite insülin bolus vermek üzere ayarlanõr. İnfüzyon seti
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ucundan insülin akõşõnõn görülmesi pompanõn normal çalõştõğõnõ gösterir. Pompa
çalõşmõyorsa, pompayõ vücuttan ayõrõn ve düzeltme dozunda insülini enjektör ya
da kalem ile uygulayõn.
-

Pompa doğru çalõşõyorsa, pompadan düzeltme dozu bolus olarak verilir.

-

Düzeltme bolusu verildikten 1 saat sonra kan şekeri ölçülür.

-

Kan şekerinde düşme yoksa insülinin vücuda gitmediği düşünülür ve infüzyon
seti değiştirilir, düzeltme dozu enjektör ya da kalem ile verilir. Bu durumda yeni
bir insülin şişesi açmakta yarar vardõr.

-

Düzeltme dozlarõnõn hõzlõ etkili insülinler ile 2-3 saatte bir yinelenebileceğini
unutmayõn.

Pompa tedavisi uygulanan bir diyabetli, kan şekeri > 250 mg/dl ve ketozis
saptadõğõnda (idrar ya da kan ketonu pozitif) ne yapmalõ?
-

Kõsa sürede doktorunuza ulaşõn.

-

Ketozis ya da ketoasidoz durumunda vücutta sõvõ azaldõğõ için, ilk aşamada bol
sõvõ almak çok önemlidir. Yarõm saatte bir 250-350 ml sõvõ almak gerekir.
Kalorisiz ya da düşük kalorili, elektrolit içeren sõvõlarõ yeğleyin. Soda, bol sulu
ayran, diyet içecekler (diyet Cola vb) tüketilebilir.

-

Kõsa etkili insülinleri düzeltme dozunda enjektör ya da kalem ile uygulayõn. Yeni
bir insülin şişesi kullanõn. Humalog ya da Novorapid gibi hõzlõ etkili insülinler
kullanõlõyorsa 2-3 saat ara ile insülin dozlarõnõ yineleyin. Ağõr hastalõk ya da
enfeksiyon gibi insülin gereksiniminin arttõğõ durumlarda, normal düzeltme
dozlarõnõ % 50-200 oranõnda artõrmak gerekebileceğini unutmayõn.

-

Kan şekerini saatte bir ölçün.

-

Rezervuarõ, kullanõlan insülini, infüzyon setini ve cilde giriş bölgesini değiştirin

-

Bulantõ ve kusma başlarsa ağõzdan sõvõ alõnamayacağõ için doktorunuzu
arayarak en yakõn acil hizmeti veren sağlõk kuruluşuna başvurun.

-

Düzeltme dozlarõna rağmen kan şekerinin düşürülemediği ya da kan şekeri
<200 mg/dl olduğu halde ketozisin devam ettiği hallerde doktorunuzu arayarak
en yakõn acil hizmeti veren sağlõk kuruluşuna başvurun.
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Kan şekeri > 250
İdrar veya kanda keton

Keton
(+)

Keton (-

Kalorisi düşük bol sõvõ

İnfüzyon setini kontrol

İnsülin rezervuarõnõ kontrol

Düzeltme dozunu %50200
artõrarak enjektör ya da

Pompadan 3 ünite bolusu dõşarõ

Pompa

Düzeltme dozunu
pompadan ver

Pompanõn rezervuarõnõ,
infüzyon setini,
cilde giriş bölgesini ve
kullanõlan insülini

Pompa

Düzeltme dozunu
kalem ya da enjektör
ile ver

Saatte bir kan şekeri

Kan şekerini kontrol
Kan şekerinde düşme yok
veya ketozis devam
Düşme

Düşme

Doktorunu

Kan şekerinde düşme
var
İdrarda keton

Şekil 1. İnsülin pompasõ kullanan diyabetlilerde kan şekeri yüksekliğinde izlenecek
algoritma
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Diyabet ketoasidozu gelişmesi nasõl önlenebilir?
1. Kan şekerini sõk ölçün. Günde en az 4 kez (sabah, öğle ve akşam öğünlerinden
önce ve gece yatarken) kan şekeri ölçümü yapõn. Zaman zaman gece 03.00’de
de kan şekerini ölçün.
2. İnsülin setini değiştirdikten 3-4 saat sonra mutlaka kan şekeri ölçülmelidir.
İnsülin setini sabah ya da gündüz değiştirmeyi tercih edin. Böylece yeni
yerleştirilen setle ilgili bir sorun varsa günün ilerleyen saatlerinde kan şekeri
ölçümleri sayesinde fark edilecektir. Yeni seti akşam yatma saatine yakõn
değiştirdiyseniz saat alarmõnõ kurup kan şekerini 3-4 saat sonra mutlaka ölçün.
3. Enfeksiyon, hastalõk, travma ve diğer stres durumlarõnda insülin direnci
gelişebileceği ve insülin gereksinmesinin artabileceğini unutmayõn ve bu
durumlarda kan şekerini eskisinden daha sõk ölçün, idrar ya da kanda keton
bakõn.
4. Pompanõn bazal insülin infüzyon dozlarõnõ kontrol edin ve bolus için kullanõlan
insülin dozlarõnõ doğru ayarlayõn. Öğünlerde kullanõlan karbohidrat / insülin
oranlarõnõ bilerek kullanõn ve öğünlerdeki karbohidrat miktarlarõnõ doğru
hesaplayõn.

Öğünlerde

aldõğõnõz

karbohidrata

karşõlõk

insülin

yapmayõ

UNUTMAYIN.
5. Pompayõ geçici olarak durdurdunuz ise yeniden çalõştõrmayõ UNUTMAYIN.
Egzersiz ya da duş için pompayõ geçici olarak çõkarõrken DURDURULMAMASI
ÖNERİLİR. Pompa durduruldu ise normal olarak yeniden çalõştõrõlana dek alarm
verecektir. O nedenle pompayõ durdursanõz bile emniyette olduğunuzu
düşünebilirsiniz. Ancak duştan sonra pompayõ takõp uykuya dalarsanõz alarmõ
duymayabilirsiniz. Emniyetli bir yaklaşõm pompayõ kõsa süreyle çõkardõğõnõzda
durdurmamaktõr. Bu durumda bir miktar insülin dõşarõya akacaktõr, ancak bazal
infüzyon hõzõ göz önünde bulundurulduğunda bu önemli bir miktar değildir.
6. Bolus verdikten sonra duş ya da başka nedenle pompadan geçici olarak
ayrõlacaksanõz bolus dozun tamamõnõn cilt altõna verilmiş olduğundan emin
olduktan sonra pompayõ ayõrõn.
7. Kan şekerini yüksek ölçtüğünüzde düzeltme dozlarõ ile kan şekerini normale
getirmeye çalõşõn.
8. Keton ölçen çubuklarõ mutlaka hazõr bulundurun. Düzeltilemeyen ya da sebat
eden kan şekeri yüksekliklerinde idrar ya da kanda keton bakõn.
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9. Pompa kullanõmõ ile ilgili teknik detaylara dikkat edin. İnsülin rezervuarõnõ
hazõrlarken içinde hava kabarcõğõ kalmamasõna özen gösterin. Yeni infüzyon
seti takarken hijyen kurallarõna uyun. İnfüzyon seti içinde hava ya da tõkaç
oluşmadõğõna, tamamen insülin dolduğuna ve seti cilde taktõktan sonra cilt
içinde kalan set kõsmõnõn “sabit hazõrlõk” (‘fixed prime’) kumandasõ ile dolduğuna
dikkat edin.
10. İnsülinin kullanõm süresinin geçmemiş olmasõna, uzun süre sõcağa maruz
kalmamõş olmasõna dikkat edin.
11. Rezervuarõn değiştirilmesinden 24 saat önce insülin flakonunun buz dolabõndan
çõkarõlõp oda õsõsõnda bekletilmiş olmasõ gereklidir. Bu durum, daha sonra
rezervuarda oluşacak hava kabarcõklarõnõ önlemek açõsõndan önemlidir.
12. Cilt bakõmõ hakkõnda bilgili olun.
13. İnfüzyon setini cildin aynõ bölgesinde en fazla 3-4 gün tutun, 4 günden sonra
enfeksiyon ve tõkanõklõk riskinin arttõğõnõ unutmayõn.
14. Ağõr hastalõk, enfeksiyon, stres durumlarõnda kan şekerinin yükselebileceği ve
insülin gereksinmesinin artabileceğini unutmayõn.

82

EGZERSİZ VE İNSÜLİN POMPA TEDAVİSİ
Egzersiz tip 1 ve tip 2 diyabet tedavisinin

önemli bir bölümünü

oluşturmaktadõr.

Diyabetli kişilerde egzersiz, fiziksel ve ruhsal durum üzerine olumlu etkilerinin yanõ sõra
bazõ riskleri de beraberinde getirir. İnsülin pompasõ kullanõmõnda önemli avantajlardan
biri de egzersiz için gerekli ayarlamalarõn kolay yapõlmasõ ve egzersizin ortaya
çõkardõğõ risklerden özellikle hipoglisemi olasõlõğõnõn azaltõlabilmesidir.
Egzersizin olumlu etkileri;
-

Kalp ve akciğerleri güçlendirir

-

Strese karşõ dayanõklõlõğõ artõrõr

-

Kolesterol ve trigliserid düzeylerini düşürür

-

Depresyon riskini azaltõr

-

İnsülin duyarlõlõğõnõ artõrõr

-

Obezitenin önlenmesini sağlar

Günde 30 dakikalõk yürüyüş ya da bisiklete binme ya da benzeri orta derecede bir
aktivitenin uzun dönemde kalp hastalõğõ riskini belirgin olarak azalttõğõ gösterilmiştir.
Egzersizin kan şekeri üzerine etkisi
Diyabeti olmayan kişilerde egzersiz sõrasõnda insülin düzeyi düşer. Bunun sonucu
olarak karaciğer ve kasta depolanan glukoz serbestleşir. Öncelikle bu glukoz enerji
kaynağõ olarak kullanõlõr. Aktivite süresinin uzamasõ durumunda yağlar da enerji
kaynağõ olarak kullanõlõr. Kan şekeri düzeyini belirleyen, karaciğerde üetilen glukoz
miktarõ ile kas dokusundaki glukoz tüketimi arasõndaki dengedir.
Diyabetli kişilerde egzersiz sõrasõnda insülin düzeyi azalmadõğõ için alõnan insülin
miktarõnõn ayarlanmasõ gerekir.
İnsülin düzeyi yüksekse karaciğerden glukoz yapõmõ önlenir ve egzersize başladõktan
kõsa süre sonra kan şekeri düşebilir.
İnsülin düzeyi düşükse ya da stres hormon düzeyleri yüksekse, karaciğerden dolaşõma
glukoz geçişi artar, kan şekeri yükselir ve keton yapõmõ hõzlanabilir.
Genellikle kan şekeri 250 mg/dl’den yüksek ise insülin düzeyinin düşük olduğu
düşünülür. Ancak egzersizin hemen öncesinde insülin yapõlmõşsa egzersiz sõrasõnda
kan şekeri düşebilir. Bu durumda insülin miktarõnõn azaltõlmasõ gerekir. Ne kadar
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azaltma yapõlacağõ da egzersizin süresi ve şiddetine göre daha ilerde anlatõldõğõ gibi
belirlenir.
Stres hormonlarõ ve egzersiz
Ağõrlõk kaldõrma ya da hõzlõ koşu gibi ağõr egzersizlerde gerekli enerji tamamen
glukozdan sağlanõr. Bu da dolaşõmda hõzla yükselen stres hormonlarõnõn etkisi ile olur.
Diyabetli olmayan kişilerde insülin düzeyleri hõzla yükselerek hiperglisemi önlenir.
Ancak diyabetli kişilerde bu artõş sağlanamadõğõ için kan şekeri yükselir. Bu durumda
diyabetliyi izleyen doktora danõşõlarak küçük bir bolus verilebilir. Bununla birlikte
egzersiz sõrasõnda doz ayarlamanõn zorluğu nedeniyle egzersiz sonrasõ düzeltme
yapmak daha uygun bir seçenek olabilir.
Hiperglisemi, ketozis ve egzersiz
Kan şekeri 250 mg/dl üzerinde iken insülin düzeyinin istenmeyen derecede düşük
olma olasõlõğõ nedeniyle egzersiz yapõlmasõ önerilmez. Bu durumda ketosiz ortaya
çõkabilir. Egzersiz sõrasõndaki su kaybõ da kan şekeri yükselmesine neden olabilir. Bu
nedenle egzersiz sõrasõnda mutlaka sürekli ve düzenli olarak su içilmesi gerekir
İnsülin pompasõ ve egzersiz
İnsülin pompasõ kullanan kişiler, egzersiz sõrasõnda kan şekerini normal sõnõrlarda
tutabilmek için insülini enjeksiyonla uygulayanlara göre daha avantajlõdõr. Bunun
nedeni egzersiz sõrasõnda pompanõn çõkarõlabilmesi ya da bazal insülin hõzõnõn
azaltõlabilmesidir.

Ayrõca

geçici

bazal

hõz

ayarlanarak

egzersize

bağlõ

geç

hipoglisemiler önlenebilmektedir.
Pompa Kullananlarda Egzersiz Sõrasõnda Yapõlmasõ Gerekenler
Kahvaltõ öncesinde ya da yemekten 3-4 saat sonra yapõlacak egzersizlerde bazal hõzõn
azaltõlmasõ ya da pompanõn çõkarõlmasõ önerilir. Çalõşmalar, pompanõn bir saat süreyle
çõkarõlmasõnõn hipoglisemiyi önleme bakõmõndan tercih edilebileceğini göstermektedir.
Ancak pompadan ayrõ kalma süresi uzadõkça kan şekerinin yükseleceği de
unutulmamalõdõr.
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Pompanõn çõkarõldõğõ durumlar
Egzersizin riskine göre çarpma, aşõrõ hareket gibi durumlar söz konusu olduğunda
pompa çõkarõlarak egzersiz yapõlmasõ daha uygun olur. Burada süre 1 saati
aşmamalõdõr. Bir saatten uzun sürecek olan egzersizlerde 1 saatin sonunda fazladan
bolus vermek gerekebilir. Bu bolus dozu da tercihan normalde egzersiz sõrasõnda
geçen süre içinde gerekecek bazal dozun yarõsõ kadar olmalõdõr.
Pompa ile egzersiz yapõldõğõ durumlar
1. Egzersiz herhangi bir öğün bolusundan 2 saat sonra yapõlõyorsa, sadece bazal
dozu egzersizden 1 saat önce geçici olarak % 50 azaltmak hipoglisemiyi önlemek
açõsõndan yeterlidir.
2. Bolustan sonraki 2 saat içinde egzersiz yapõlacaksa bolus dozunda değişiklik
yapmak gerekir.
a. Bu durumda bolus dozu egzersizin süre ve yoğunluğuna göre gereksinim
duyulacak karbohidrat miktarõnõ düşerek hesaplanõr. Azaltõlmasõ gerekli
miktarõn hesaplanmasõ için kişiye özel karbohidrat / insülin oranõ kullanõlõr.
Örneğin her 15 gram karbohidrat için 1 Ünite insülin kullanan bir kişi, 30
gram ek karbohidrat içeren bir aktivite için 2 ünite daha az insüline
gereksinim duyar.
b. Egzersizin süre ve şiddetine göre gereksinim duyulacak karbohidrat miktarõ
bilinmiyorsa bolus dozu % 50 oranõnda azaltõlabilir. Burada egzersizin süre
ve yoğunluğu dikkate alõnmadõğõ için yakõn kan şekeri izlemi de gereklidir.
Egzersiz öncesinde bolus dozunun azaltõlmasõ
Yemekten sonraki 90 dakika içinde yapõlacak olan egzersizlerde, egzersiz için
hesaplanan ek karbohidrat miktarõ o öğün için alõnacak karbohidrat miktarõndan
çõkarõlarak kalan miktar için bolus doz hesabõ yapõlõr.

Egzersiz öncesinde bazal dozun azaltõlmasõ
Bazal dozun egzersizden 60-90 dakika önce azaltõlmasõ önerilir. Azaltma egzersiz
süresince ve egzersiz sonrasõndaki 90 dakikayõ da içine alacak şekilde düzenlenir. Bu
şekilde egzersiz sonrasõ hipoglisemi riski azaltõlõr. Azaltma miktarõ aktivitenin ağõrlõk
derecesine ve kişiye göre planlanõr ancak % 50’den fazla azaltma yapõlmamasõ
önerilir. Bazal dozun çok azaltõldõğõ durumlarda hiperglisemi ve ketozis riski mevcuttur.
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3. Egzersiz öncesi, sõrasõnda ya da hemen sonrasõnda uygulanacak düzeltme
bolusunun da % 50 azaltõlmasõ gerekebilir.
4. Egzersizin geç etkilerini de unutmamak gerekir. Gün içinde yapõlan yoğun
egzersizin etkisi 24 saate kadar uzayabilmekte ve geç hipoglisemi riski
yaratabilmektedir. Buna yönelik ilerleyen saatlerde bazal hõzlarda geçici olarak
azaltma yapmak gerekebilir. Bu azaltma miktarõ genellikle saatlik bazal hõzõn % 10
ile % 20’si olacak biçimde düzenlenir. Başka bir deyişle, önceki bazal hõzõn % 8090’õ gidecek biçimde geçici bazal kullanõlõr. Bu yaklaşõm özellikle egzersizden
sonraki gece-sabaha karşõ kan şekeri düşüklüklerini önlemek için önemlidir.
Egzersiz sõrasõnda ek karbohidrat alõmõ
Hipoglisemiyi önlemek ve kan şekerini normal sõnõrlar içinde tutabilmek için
yapabileceğimiz şeylerden biri ek karbohidrat alõnmasõdõr. Genelde önerilen her 30
dakika için 15 gram, her 60 dakika için 30 gram karbohidrat alõnmasõdõr. Ancak
egzersizin 30. dakikasõnda kan şekeri ölçülerek gereksinme daha kesin olarak
belirlenebilir. Bazen karbohidrat gereksinimi bu rakamlarõn üzerinde olabilir. Egzersizin
şiddetine

ve

kişinin

ağõrlõğõna

göre

ne

kadar

ek

karbohidrata

gereksinim

duyulabileceğini gösteren tablolar vardõr. Spor aktivitesinin ağõrlõk derecesine göre bir
saatlik süre için gerekli ek karbohidrat miktarlarõ Tablo 1’de görülmektedir.
Egzersiz sõrasõnda insülin dozlarõnõn düzenlenmesini bie örnek üzerinde gösterecek
olursak:
Örnek
Bir öğünde 75 gram karbohidrat alacak olan kişi, yemekten 60 dakika sonra
40 gram karbohidrat gerektiren bir aktivite yapacaksa,
75 – 40 = 35 g karbohidrat için bolus dozu göndermesi gerekir.
Yapõlacak olan egzersizin şiddeti, süresi ve ihtiyaç olabilecek ek karbohidrat
miktarõ bilinmiyorsa son 1-2 saat içindeki bolus dozu % 50 azaltõlõr
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Tablo 1. Egzersiz tipi ve vücut ağõrlõğõna göre alõnmasõ gereken ek karbohidrat
miktarlarõ

Egzersiz

Ek karbohidrat (gram/saat)
45 kg ağõrlõğõndaki 68 kg ağõrlõğõndaki
kişi için

kişi için

Orta

35

48

Ağõr

59

88

Yavaş

41

56

Hõzlõ

69

95

5 km/saat

15

22

7 km/saat

22

45

45

67

10 km/saat

20

27

16 km/saat

35

48

22 km/saat

60

83

Orta

23

34

Ağõr

59

88

8 km/saat

45

68

Basketbol

Yüzme

Yürüyüş

Futbol
Bisiklet

Tenis

Koşu
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İnsülin Pompasõ İle Spor Aktiviteleri
Su sporlarõ
Genelde pompa kullananlar su sporlarõnda çekingen davranmaktadõrlar ancak sudaki
ktiviteler gerekli önlemler alõnarak yapõlabilir. Etkinlik sõrasõnda
pompanõn çõkarõlmasõ gerekebilir. Ancak bir saatin sonunda mutlaka
kan şekeri kontrolü yapõlmalõdõr. Ölçüm sonucuna göre fazladan
bolus vermek gerekebilir. Etkinlik pompa çõkarõlmadan yapõlacaksa
koruyucu kõlõflar kullanõlabilir. Uzun süre suda kalõnacaksa ek olarak
su geçirmez, özel bant (plaster) kullanõlarak suda, kataterin bağlõ bulunduğu yerden
çõkmasõ önlenebilir.
Kara sporlarõ
Basketbol, voleybol gibi sporlarda pompanõn korunmasõ açõsõndan pompa çõkarõlarak
spor yapõlmasõ kaza riskini azaltõr. Pompa çõkarõlmadan oynanmasõ planlanõyorsa
pompaya fazladan koruma sağlayacak şekilde üzeri elastik bandaj ya da benzer bir
malzemeyle sarõlmalõdõr. Terleme ile plasterin çõkma riskine karşõ kateterin
yerleştirildiği yerin etrafõna terlemeyi önleyici deodorantlar sürülebilir.
Kõş sporlarõ
Kõş sporlarõ sõrasõnda insülinin donma olasõlõğõ vardõr. Buna yönelik olarak pompa ve
infüzyon seti, iç çamaşõrlarõ ve soğuktan koruyucu giysilerin altõnda, vücuda yakõn
tutulmalõdõr. Bu şekilde insülinin donmasõ önlenir. Çevre õsõsõnõn belirli bir sõnõrõn altõna
düştüğü durumlarda glukometrelerin de sağlõklõ çalõşmayacağõ unutulmamalõdõr. Kõş
sporlarõ glukoz tüketimini artõran sporlar olmasõ nedeniyle bazal bolus dozlarõnõn
azlatõlmasõ ve sõk ölçüm yapõlmasõ gerekir.
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İnsülin Pompa Tedavisi Ve Egzersiz İle İlgili Unutulmamasõ Gereken Bilgiler
1. Egzersiz yaptõğõnõz gün kan şekerinizi daha sõk ölçün
2. Bazal ve bolus dozlarõnõzõ azaltmanõz gerekebilir. Bu azaltmayõ egzersizden 11.5 saat önce yapmak daha yararlõdõr
3. Egzersiz sõrasõnda kan şekerini 70 ile 150 mg/dl arasõnda tutun; 70 mg/dl’nin
altõna inmesine izin vermeyin.
4. Ağõr ve yoğun egzersiz için normal yemek bolusu genellikle % 50 oranõnda
azaltõlmalõdõr. Örneğin her 10 g karbohidrat için 1 ünite yapan bir kişi, insülin
dozunu her 20 g için 1 ünite olacak şekilde azaltabilir.
5. Egzersiz öncesi, sõrasõnda ya da hemen sonrasõnda uygulanacak düzeltme
bolusunun da % 50 azaltõlmasõ gerekebilir.
6. 1-2 gün süren hafta sonu yürüyüşü, dağ gezileri gibi uzun süreli egzersizlerde
günlük bazal doz % 20-40 oranõnda azaltõlõr. Boluslar ise % 50 azaltõlmalõdõr.
7. Uzun süreli egzersizlerle fiziksel “fitness” sağlandõkça bazal gereksinimin
kademeli olarak azalacağõ unutulmamalõdõr.
8. Günlük toplam doz hiç bir zaman % 50’den fazla azaltõlmamalõdõr
9. Egzersize

başlama ve egzersiz ile ilgili yapõlmasõ gerekenler konusunda,

diyabet izlemini yapan hekimin görüşü ve önerileri mutlaka alõnmalõdõr
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GÜNDELİK YAŞAMDA POMPA
Diyabetli nereye giderse pompa da elbette onunla birlikte gideceğinden (Ağrõ dağõna
tõrmanmaya karar verirseniz sizinle oraya dahi geleceğine göre), pompa kullanmaya
hazõrlanan pek çok kişinin kafasõnda ilk beliren sorular çeşitli durumlarda pompanõn
nasõl taşõnabileceğidir. Örneğin duş alõrken ya da banyo yaparken nasõl olacak, denize
ya da havuza girerken ne yapõlacak, güneş banyosu yapõlõrken ya da maç yaparken
pompa nasõl taşõnacak, vb.
Duş alõrken ya da banyo yaparken
Pompa elektrik devreleri de içeren mekanik bir alet olduğundan içine
su girmesi pompayõ bozabilir. Özellikle devrelerine su girmediğinden
emin olmak gerekir. Pompalarõ korumak için kullanõlan çantalar bir
dereceye kadar işe yarayabilir. Banyo yapar ya da duş alõrken
kullanõlabilecek birden çok yaklaşõm vardõr. En pratik çözüm
pompadan kõsa süreli olarak ayrõlmaktõr (zamana yayõlmõş bir bolus sõrasõnda
pompadan 15-20 dakikadan fazla ayrõlmamaya dikkat ediniz).
Bazal insülin uygulamasõ sõrasõnda pompadan 1 saate kadar ayrõlmak şeker
kontrolünde önemli bir değişikliğe yol açmaz. Ancak pompadan ayrõlma süresi bundan
daha uzun sürecek ise ayrõlmadan önce bir bolus uygulamak gerekebilir. Genellikle
banyo yapma ya da duş almak 1 saatten kõsa süreceğinden pompayõ ayõrmakta sorun
olmaz. Eğer duş ya da banyo sõrasõnda pompayõ ayõrmayacaksanõz su geçirmez kõlõf
ya da çantalardan birini kullanmanõz gerekir. Kõlõf ya da koruyucu çantalarõ pompayõ
aldõğõnõz firmadan sağlayabilirsiniz.
Sauna, hamam, güneş banyosu, deniz
Sauna, hamam gibi yerlerde de en iyi çözüm 1 saati geçmemek kaydõyla pompayõ
ayõrmaktõr. Bundan daha uzun sürecekse pompayõ ayõrmadan önce mutlaka bolus
göndermek ve kan şekerini izlemek gerekir. Pompayõ kullanmayõ sürdürmek
istiyorsanõz da kan şekerinizi daha sõk ölçmeniz gerekir. Bunun nedenleri:
1. Sõcak ortamlarda deriden insülin emilimi artabilir, hipoglisemi riskinin sõcak
ortamlarda artabileceğini bilmeniz gerekir.
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2. Terleme ya da õslaklõk infüzyon setinin uygulandõğõ bölgede yapõşkan bantlarõn
ayrõlmasõna ve setin yerinden çõkmasõna neden olur. Setin ayrõldõğõnõ fark ettiğiniz
sürece pompadan uzun süre ayrõ kalmamak koşulu ile bunun bir önemi yoktur.
3. Sõcak ortamlar pompada, özellikle de sette bulunan insülinin bozulmasõna yol
açabilir. Bu yönden uyanõk olmak ve sauna, hamam, güneş banyosu gibi sõcak
ortamlarda kaldõğõnõz sõrada ya da sonraki saatlerde kan şekerini sõk ölçmek, şeker
düzeyi yükseliyor ise insülinin bozulmuş olabileceğini bilmek gerekir.
4. Güneş banyosu yaparken pompayõ havlu ile örterek mümkün olduğunca sõcaktan
korumalõdõr.
Özel günlerde
Parti, balo, toplantõ gibi özel durumlarda çevredekilerin pompayõ görmemesi için çeşitli
seçenekler kullanõlabilir. Kõzlar pompayõ çamaşõr cebine,
sütyen içine ya da koltuk altõna yerleştirebilirler. Erkekler
kõlõf içinde pantalon içine bacağa yerleştirebilirler. Uzun
etek ya da pantalon giyiliyorsa bu kõzlar için de iyi bir
çözüm olabilir.
Uykuda
Diyabetlilerin pek çoğu infüzyon setinin gece uykuda takõlabileceği, çõkabileceği ya da
uyku sõrasõnda pompanõn hareketlerini çok kõsõtlayabileceği endişesi taşõrlar. Ancak
uzun pompa setleri kullanõlarak pompa gece boyunca yastõk altõna ya da yatak
başõndaki komodinin üstüne yerleştirilebilir. Pijama cebinde de rahatça taşõnabilir.
Yolculukta
Yolculuk sõrasõnda dikkat edilecek bir nokta yola çõkmadan önce yeterli miktarda sarf
malzemesi (insülin, şeker ve keton ölçüm çubuğu, infüzyon seti, glukagon, enjektör,
glukoz tabletleri, vb) alõndõğõndan emin olmaktõr. Bu malzemeleri el çantasõyla yanõnõza
almalõsõnõz zira bagajda insülin, glukagon donabilir ve bozulabilir ya da yanlõşlõkla
başka yere gönderilebilir. Yolculukta araba kullanacaksanõz yola çõkmadan önce ve
yolculuk sõrasõnda sõk sõk kan şekeri ölçmelisiniz.
Uzun süreli ve saat dilimlerini aşan yolculuklarda pompanõn saatini gidilen yere göre
ayarlamak gerekir. Böylece pompa bazal insülin infüzyonunun uygun verilmesini
sağlayacaktõr. Uzun yolculuklarda özellikle havaalanõ güvenlik kontrollerinden
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geçerken bir sorunla karşõlaşmamak için yanõnõzda durumunuzu bildiren bir not ya da
doktorunuzdan (İngilizce yazõlmõş) bir mektup bulundurmanõzda yarar olabilir. Pompa
güvenlik kontrollerinde her zaman alarm vermez, kontrolden geçerken alarm sesi
duyarsanõz bu mutlaka pompadan kaynaklandõğõ anlamõna gelmez. O nedenle
kontrolden geçmeden önce pompayõ mutlaka göstermeniz gerekmez.
Hastalõk sõrasõnda
Nezle, ishal, ateş, vb hastalõklar sõrasõnda kan şekeri yükselebileceğinden şeker
düzeylerinin sõk ölçülmesi ve gerekiyor ise bolus yapõlmasõ hastalõk sõrasõnda şeker
kontrolünüzün bozulmasõnõ önleyecektir. Hastalõğa bağlõ insülin direnci nedeniyle kan
şekeri ölçümleri yeterince sõk yapõlarak önceden önlem alõnmamasõ halinde pompadan
kullanõlan bazal insülin dozlarõ düşük olduğundan diyabet ketoasidozu riski ortaya
çõkabilir. Hastalõk sõrasõnda dikkat edilmesi gerekenler:
1. Hastalõk sõrasõnda yemek yenmese bile insülin almaya devam etmek gerekir. Bazal
insülin infüzyonunun devam etmesi gerektiğinden pompayõ ayõrmak doğru değildir.
Eğer pompadan ayrõlmak istenirse enjeksiyonla insülin kullanmaya devam etmek
gerekir.
2. Hastalõğõn fark edilmesinden itibaren sõk aralõklarla (2-4 saatte bir) kan şekeri
ölçümü yapmak gerekir.
3. Kan şekeri hedef sõnõrlarõndan yüksekse düzeltme dozu uygulanmalõdõr.
4. Kan şekeri yüksek ve keton negatif ise şeker düzeyi 200 mg/dl altõna ininceye dek
2-4 saatte bir bolus insülin uygulamak gerekir.
5. Keton pozitif ise şeker düzeyi normale inene dek 2 saatte bir bolus insülin
uygulamak gerekir (keton pozitif ise düzeltme bolusunun daha yüksek dozda,
örneğin normal düzeltme dozunun 1.5 katõ vb yapõlmasõ gerekebilir.
6. Hastalõk sõrasõnda bazal insülin gereksinimi geçici olarak artabileceği için bolus
uyguladõktan 2 saat sonra kan şekeri yükseliyorsa “geçici bazal” seçeneği kullanõlõr.
Bazal insülin hõzõ % 10-50 oranõnda artõrõlõr ve kan şekeri yakõndan izlenerek uygun
geçici bazal hõz belirlenir. Hastalõk düzelip kan şekeri normale dönünce yeniden
hastalõktan önceki bazal hõzlara dönülür .
7. Kan şekeri normale döndükten sonra yeni keton yapõmõnõ önlemek için karbohidrat
alõp uygun karbohidrat bolusu uygulanmalõdõr.
8. İdrarda keton miktarõ +++ ya da ++++ ise, düzeltme boluslarõna karşõn kan şekeri
ve keton miktarõnda azalma olmuyorsa, kusma varsa mutlaka doktorlarõnõza
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ulaşõnõz. Eğer doktorlarõnõza ulaşmak mümkün olmuyorsa mutlaka hastaneye
başvurunuz.
İnsülin pompasõ ve okul
İnsülin pompasõ kullanan çocuk ve adolesanlarõn pompa ile ilgili bilgi vermesi gereken
kişiler: okul doktoru, okul hemşiresi, öğretmenler, müdür yardõmcõlarõ ve rehberlik
hizmeti veren birimdir.
Diyabetliyi izleyen endokrin ve diyabet uzmanõ tarafõndan, pompa ile ilgili bilgi veren bir
mektup hazõrlanarak yukarõda belirtilen kişilere verilmesi önemlidir.
Okulda, ilgili kişilerin diyabet konusunda bilmesi gereken önemli noktalar:
1. İnsülin pompasõ nedir?
2. İnsülin pompasõ nasõl çalõşõr?
3. Acil durumlarda kim(ler)e haber verilmelidir?
Okulda bulundurulmasõ gereken pompa malzemeleri:
1. Pompaya uygun pil
2. Rezervuar ve infüzyon seti
3. İnsülin
4. İnsülin enjektörü ya da kalemi
5. Kan şekeri ölçüm cihazõ ve çubuklar
6. Keton ölçüm çubuklarõ
İnfüzyon seti ile ilgili öneriler:
1. Setinizi 72-96 saatte (3-4 günde) bir değiştirin. Ancak
aşağõdaki

koşullarda

setinizi

daha

erken

dönemde

değiştirmeniz gerekir:
a.

İnfüzyon bölgesinde kõzarõklõk, şişlik, ağrõ ve

õsõ artõmõ varsa
b.

İnfüzyon bölgesinde kanama ya da akõntõ

varsa
c.

İnfüzyon bölgesinde rahatsõzlõk hissi varsa

d.

2-3 saat ara ile baktõğõnõz kan şekerinizde nedeni açõklanamayan

yükseklik tespit ettiyseniz
2. Setinizi değiştirdikten 1 – 3 saat sonra kan şekerinizi ölçerek pompanõzõn doğru
çalõştõğõnõ kontrol edin.
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3. Setinizi değiştirmek için en uygun zaman kahvaltõ
öncesidir. Kahvaltõ öncesi değiştireceğiniz set
sayesinde gün içinde kan şekeri kontrollerinizi
yaparak

her

şeyin

yolunda

gittiğini

tespit

edebilirsiniz. Ayrõca seti taktõktan sonra bolus
insülin

verileceği

için

set

ucundaki

dokular

infüzyon sahasõndan uzaklaşacak ve setin tõkanma riski azalacaktõr.
4. Setinizi gece yatmadan önce değiştirmeyin. Eğer bu saatte değiştirmeye
zorunluysanõz saat alarmõnõzõ kurarak 1-3 saat sonra kan şekerinizi kontrol edin.
5. Setinizi değiştirirken göbeğin iki tarafõnõ dönüşümlü kullanõn (örneğin bir sefer sağa,
bir sonraki sefer sola). Ayrõca iki set bölgesi arasõnda en az 1 cm olmasõna dikkat
edin. Setin cilde girdiği bölgenin bir yara izi, kemik ya da göbek çukurundan en az
5 cm uzakta olmasõna dikkat edin. Ayrõca
setinizi kemer bölgesine takmamaya özen
gösterin. Giysinizin kemeri iğnenin yerinden
çõkmasõna

ya

da

bu

bölgeyi

rahatsõz

etmesine neden olabilir.
6. Kateterin mikrop kapmamasõ için, infüzyon
setini

değiştirmeye

başlamadan

önce

ellerinizi mümkünse antibakteriyel özelliği olan sabunlarla iyice yõkayõn.
7. Kateteri cilde takarken ağrõ veya acõ duyuyorsanõz, iğnenin gireceği yere birkaç
saniye buz tutarak uyuşturun.
8. Kateteri cilde ayakta iken takõn.
9. Cilt bölgesini günde en az bir kez kõzarõklõk, şişlik, ağrõ ve akõntõ açõsõndan kontrol
edin. Ayrõca yoğun egzersizlerden sonra da aşõrõ terleme nedeniyle plaster yerinde
ayrõlma, kateterin yerinden çõkmasõ ve kaçak varlõğõnõ kontrol edin.
10. İnfüzyon setinde hava olup olmadõğõnõ zaman zaman kontrol edin.
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POMPA KULLANIMINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ
Pompa sorunlarõ
Kan şekerindeki beklenmedik yüksekliklerin nedenlerinden biri insülin uygulamasõnõn
kesintiye uğramasõdõr. Pompa kullanan diyabetliler şeker yüksekliği gözlediklerinde
öncelikle fazla yedikleri için kan şekerinin yükseldiğini düşünürler. Ancak şeker
yüksekliklerini değerlendirirken pompa ya da infüzyon setiyle ilişkili sorunlardan ötürü
insülin uygulamasõnõn kesintiye uğramõş olabileceğini akõlda tutmak gerekir.
Pompa ve infüzyon seti ile ilgili sorunlar çoğu kişide pompa
kullanõlmaya başlandõktan sonraki ilk 6 ay içinde gözlenir.
Zamanla deneyim kazanõldõkça bu tür sorunlar seyrekleşir
ya da daha çabuk tanõnarak durumun ciddileşmesi önlenir.
Unutulmamasõ gereken bir nokta pompa ile ilgili
sorunlarõn kendini çoğu zaman alarmlarla değil şeker
yüksekliği ile belli ettiğidir. Pompada kullanõlan insülin çok kõsa etkili olduğundan ve
herhangi bir anda deri altõna giden insülin miktarõ oldukça küçük
olduğundan insülin uygulamasõnõn kesintiye uğramasõndan 2-3 saat
sonra kan şekeri yükselir. Sorunun pompa yetmezliğinden ya da
infüzyon setinden kaynaklandõğõ ve aslõnda insülin verilemediği fark
edilmez ise 4-5 saat sonra diyabetik ketoasidoz gelişebilir. Bu nedenle
aşağõda belirtilen koşullarda, pompada mekanik bozukluk, infüzyon
setinde tõkanõklõk ya da infüzyon setinde hava bulunmasõ gibi insülinin
vücuda verilmesini engelleyen olasõlõklar akla gelmelidir.
1. Kan şekerinde açõklanamayan yükseklik varsa
2. Kullanõlan bazal ve bolus insülin dozlarõ yeterli ise
3. Öğünde alõnan karbohidratlar bolusla karşõlanmõş ise
4. Pompa göstergelerinden verilmesi gereken tüm insülin dozlarõnõn uygulandõğõ
doğrulanmõş ise
Bu durumda yapõlmasõ gerekenler:
1. Öncelikle infüzyon setinin giriş yeri, setin kateter ucuna bağlantõ yeri, sette kõvrõlma,
tõkanõklõk ya da hava olup olmadõğõ, rezervuardaki insülin miktarõ ve pompa kontrol
edilmelidir.
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2. Rezervuardaki insülinin rengi ve içinde parçacõklar oluşup oluşmadõğõna da
bakmak gerekir. İnsülin renginde değişiklik (sarõya dönme) fark edilir, içinde
tanecikler ya da kristaller görülürse bu insülinin bozuk olduğu anlamõna gelebilir.
3. Kan şekeri 250 mg/dl üzerinde ise idrar ya da kan ketonu kontrol edilmeli, keton
yok ya da hafif pozitif ise düzeltme dozu pompadan uygulanmalõdõr. Bu aşamada
kan şekerinde düzelme gözlenmediği takdirde bir sonraki bolus mutlaka enjektörle
uygulanmalõdõr.
4. Keton güçlü pozitif ise diyabetik ketoasidoz gelişiyor olabilir, bu durumda düzeltme
dozunun % 50-100 artõrõlmasõ gerekebilir. Bu nedenle izleyen sağlõk personeline
haber verilmeli ve önerilen düzeltme dozu mutlaka enjektörle uygulanmalõdõr.
Bundan sonra saatlik kan şekeri izlemi yapõlmalõ ve gerekiyor ise düzeltme
dozlarõna devam edilmelidir. Ayrõca bol miktarda enerji içermeyen sõvõlar (tercihan
soda ya da diyet kola) içilmelidir.
Kan şekeri yüksek bulunduğunda yapõlmasõ gerekenler hiperglisemi ve diyabetik
ketoasidoz bölümünde ayrõntõlõ olarak anlatõlmõştõr. Burada vurgulanmasõ gereken,
pompanõn eklerinde bir sorun söz konusu olduğu takdirde, nedeni şüpheye yer
bõrakmayacak biçimde saptanmõş ise (örneğin infüzyon seti tõkalõ, set yerinden çõkmõş,
pompa durdurulmuş ve yeniden çalõştõrõlmasõ unutulmuş vb) enjeksiyonla uygulanan
ilk dozu takiben infüzyon seti değiştirildikten sonraki düzeltme dozlarõnõ pompa ile
uygulamaya devam etmek mümkündür. Ancak sorunun kaynağõ kesin olarak
saptanamamõş ise pompada mekanik bir sorun göz ardõ edilemez ve sonraki insülin
uygulamalarõnda pompaya güvenilemez. Kan şekeri normale dönünceye dek insülinin
enjeksiyonla uygulanmasõ gerekir. Kan şekeri normale döndükten sonra bir kez daha
yakõn izlemle pompayõ kullanarak çalõşõp çalõşmadõğõnõ test etmek mümkün olabilir.
İnfüzyon setinde tõkanõklõk:
İnfüzyon setindeki tõkanõklõklarõn nedenleri
11. İnsülin uygulama hõzõnõn düşük olmasõ (Yeni pompalarda kullanõlan güçlü motorlar
sayesinde düşük hõzlarda bile tõkanõklõk pek gözlenmez. Ancak bazal infüzyon hõzõ
düşük olan diyabetlilerde bunu önlemek için insülinin sulandõrõlarak kullanõlmasõ
önerilir),
12. İnsülinin bozulmasõ - kristalleşmesi,
13. Pompanõn uzun süreyle durdurulmasõ,
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14. Rezervuar ve infüzyon setlerinin tekrar kullanõlmasõ,
15. İnfüzyon setinin uygulamasõ sõrasõnda alkol ya da betadin gibi yabancõ maddelerin
setin içine girmesi,
16. Güneşe ya da sauna - hamam gibi bir yerde fazla õsõya maruz kalma nedeniyle set
içindeki insülinin çökmesi ya da kristalleşmesi,
17. İnfüzyon setini değiştirmeyi unutmaktõr (önerilen 3-4 günlük süreyi geçirmek).
Normalde sette tõkanõklõk olmasõ bir süre sonra set içinde basõncõn artmasõna ve
pompanõn alarm vermesine neden olacaktõr. Pompadan yüksek dozda bir bolus
gönderilmeye çalõşõldõğõnda sette hõzla basõnç oluşur ve alarm kõsa sürede harekete
geçer. Ancak setten yalnõz bazal insülin gidiyor ya da düşük dozda bir bolus
gönderilmiş ise sette basõncõn artmasõ ve alarmõn çalõşmasõ zaman alabilir. Bu
gecikme kan şekerinin ciddi derecede yükselmesine neden olabilir. Yukarõda belirtilen
nedenlerle, 3-4 günde bir yapõlmasõ gereken set değiştirme işleminin sabah bolus
öncesi yapõlmasõ yararlõ olacaktõr.
İnfüzyon setinde sõzdõrma
İnfüzyon setinden sõzõntõ olduğunda çok ufak miktarlarda olacağõndan
fark edilmesi güçtür. İnsülinin değişik bir kokusu vardõr, bu yolla fark
edilebilir. İnfüzyon setinde sõzõntõ olduğu takdirde pompa alarm
vermeyeceğinden kan şekeri yüksekliğinde sette bir sorun olduğunu
düşünmek gerekir. Sõzõntõ rezervuarõn arka tarafõndan, infüzyon
setine bağlantõ yerinden, ender olarak da setten olabilir. Kan şekeri
yüksekliğinin nedeni sõzõntõ ise infüzyon seti değiştirilmelidir.
Unutulmamasõ gereken bir nokta kan şekerinin birbiri ardõnca iki kez
beklenmedik biçimde yüksek olmasõ halinde enjeksiyonla insülin uygulanmasõ
gerektiğidir. İnsülin uygulamasõ ile ilgili en ufak şüphede insülin enjeksiyonla
uygulanmalõdõr. Bundan sonra insülin infüzyon seti, setin yerleştirildiği bölge ve
rezervuar (yeni insülinle doldurulmuş olarak) değiştirilmeli ve uygulamada sorun
olmadõğõndan kesin emin olana dek sõk sõk şeker ölçümü yapõlmalõdõr. Yeterince ve bol
miktarda kalorisiz sõvõ alõnmalõdõr.
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İnsülin tüneli
Açõklanamayan kan şekeri yüksekliklerinin bir başka nedeni infüzyon seti çevresindeki
deri reaksiyonuna bağlõ tünel oluşmasõdõr. Genellikle teflon kateterlerle karşõlaşõlan bu
sorunun nedeni ciltte yabancõ maddeye (teflon katetere) karşõ reaksiyon gelişmesidir.
Genellikle belli belirsiz hafif bir kõzarõklõkla kendini gösteren bu türden bir reaksiyon
fark edilmeyebilir. Ancak zaman geçtikçe teflon kateterle temas halindeki bölgede
kateter boyunca sertleşmeyle giden bir iyileşme süreci başlar. Bunun sonucunda
kateter çevresinde bir “tünel” oluşur. Aktivite ile kateterin oynamasõ esnekliğini yitiren
bölgede tünelin genişlemesine, tünel ile kateter arasõnda boşluk oluşmasõna ve
uygulanan insülinin bir kõsmõnõn bu boşluktan deri yüzeyine geri dönmesine neden
olur. Sonuç olarak uygulanan dozlarõn bir kõsmõ deri altõndan dolaşõma emilemez ve
kan şekeri yükselmeye başlar. Bazal insülin ve düşük dozlu boluslarda sõzõntõ fark
edilmeyebilir. İnsülin tüneline bağlõ sõzõntõlarda alet alarm vermeyeceğinden
açõklanamayan şeker yüksekliklerinde bu olasõlõğõ göz önünde bulundurmak
gerekir. İnfüzyon setinin yeri değiştirilmelidir. İnsülin tünelinin oluşmasõ genel olarak
zaman alan bir süreçtir ve setin uzun süre aynõ yerde bõrakõlmasõndan kaynaklanõr.
Seti zamanõnda (3-4 günde bir) değiştirmek bu sorunun ortaya çõkma olasõlõğõnõ
azaltacaktõr.
Rezervuarõn boşalmasõ
İnfüzyon seti zamanõnda (3-4 günde) değiştirilmediğinde ya da adolesan ve erişkin
diyabetlilerde insülin rezistansõna bağlõ olarak yüksek dozda insülin kullanõlõyorsa
rezervuarõn içindeki insülin bitebilir. Bunu önlemenin yolu tedbirli davranmaktõr. Başka
bir deyişle rezervuar ve infüzyon setini değiştirmeyi unutmamak, insülin dozlarõnda
(tüketiminde) bir artõş olmuş ise rezervuarda kalan miktar konusunda uyanõk
davranmak gerekir.
İnfüzyon seti ve rezervuarõ değiştirirken dikkat edilmesi gereken bir nokta da setin
tercihan sabah saatlerinde değiştirilmesidir. Bu sayede yeni yerleştirilen set ve
rezervuarla ilgili mekanik bir sorun olduğunda gün boyunca yapõlan ölçümlerle bunu
fark etmek mümkün olur. Set akşam değiştirilmiş ise 2-4 saat sonra mutlaka kan
şekeri ölçümü yapõlmasõ gerektiği unutulmamalõ, gerekirse saat alarmõ kurularak gece
kalkõp şeker ölçümü yapõlmalõdõr.
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Pompa ile ilgili diğer sorunlar
Pompa ile insülin uygulamasõnda karşõlaşõlan sorunlarõn önemli bir kõsmõ set
değiştirildiği saatlerde ortaya çõkar. Genellikle setin değiştirilmesi sõrasõndaki işlem
aşamalarõnõn dikkatsizlik ya da unutkanlõk nedeniyle atlanmasõndan kaynaklanõr.
Örneğin;
•

Set içindeki havayõ çõkartacak biçimde insülin gönderilmediyse insülin
yerine hava uygulanmasõ;

•

Set deri altõna iyi yerleştirilmediğinden yerinden çõkabilir,

•

Rezervuar içinde bulunan sõrlayõcõ maddenin iyi yayõlmamasõ nedeniyle
rezervuardan insülin sõzõntõsõ, vb

Ne kadar kolay, tekdüze, basit görünse de infüzyon ve rezervuar setlerinin
değiştirilmesi önemli bir işlemdir. Acele içinde, uygunsuz koşullarda yapõlmamalõdõr.
Seti değiştirirken yapõlmasõ gereken işlem basamaklarõnõn algoritmasõ oluşturulup her
seferinde işlem basamaklarõnõn kontrol edilmesi bu tür sorunlarõ daha oluşmadan
çözer. Ayrõca setin değiştirilmesinden sonraki 3-4 saat içinde kan şekeri ölçümleri
yapõlmasõ sorun varsa bile erken fark edilmesini sağlayacaktõr.
Pompa alarmlarõ
İnsülin pompasõ çeşitli durumlarda uyarõ sinyalleri gönderir. Pompa kullanõmõndan
önce bu sinyallerin anlamõ ve nasõl kontrol edileceklerinin mutlaka öğrenilmiş olmasõ
gerekir. Daha önce de belirtildiği üzere sette tõkanõklõk nedeniyle insülin uygulanamõyor
ise bir süre sonra alarm çalar.
Pompa durdurulduğu takdirde, insülin uygulamasõnõn durdurulduğunu anõmsatmak ya
da geçici bazal uygulamasõ kullanõldõğõ takdirde bunun anõmsatõlmasõ için pompa belirli
aralõklarla sinyal verir.
Bu alarmlar dikkate alõnmadõğõ takdirde kan şekeri kõsa sürede yükselir.
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Kan şekeri kontrolü ile ilgili sorunlar
Hiperglisemi
Pompa kullanan hastalarda hiperglisemi nedenleri çok defa enjeksiyonla insülin
uygulayan diyabetlilerden farklõ değildir. Başlõca nedenler insülin yetersizliği, fazla
yemek, karşõlõğõnda yetersiz bolus uygulamak, insülin etkisinin azalmasõdõr. Bununla
birlikte nedeni açõklanamayan şeker yüksekliklerinde mutlaka yukarõda sözü edilen
pompa sorunlarõnõ düşünmek ve uygun yaklaşõmlarõ yapmak gerekir. Pompa
sorunundan şüpheleniliyor ise sorun kesinlikle giderilene dek insülin uygulamasõnõ
enjeksiyonla yapmak gerekir.
Hastalõk sõrasõnda
Enfeksiyon ya da hastalõk sõrasõnda stres hormonlarõnõn salõnõmõ artar ve kan şekeri
yükselir. Pompa kullanan hastalarda enfeksiyon sõrasõndaki şeker yüksekliklerini
kontrol altõna almak enjeksiyon uygulamalarõndan daha kolaydõr. Kan şekeri sõk sõk
ölçülüp düzeltme boluslarõ uygulanarak, eğer gerekiyor ise bazal insülin hõzõ artõrõlarak
şeker yükseklikleri kontrol edilebilir.
İnfüzyon bölgesinde yerel sorunlar
Alerji
Plaster alerjisi görece olarak sõk karşõlaşõlan bir sorundur; anlaşõlmasõ kolaydõr.
İnfüzyon setinin yerleştirildiği bölgede kaşõntõnõn yanõ sõra çok sefer plaster alanõna
uyan kõzarõklõk gözlenir. Kullanõlan plasterleri değiştirerek bu sorundan kurtulunabilir.
Başka bir çözüm yolu da plasterin altõna deri yüzeyine temasõ azaltan koruyucu
uygulanmasõdõr.
Plastik allerjisi infüzyon setinin değdiği yerlerde gözlenir, şekli yõlankavi ve infüzyon
setinin trasesine uygun olduğundan kolayca anlaşõlabilir. Setin deriye değdiği
bölgelere koruyucu uygulanmasõ yeterli olur.
İnfüzyon setinin ucundaki kateter de alerjiye yol açabilir. Kateterler çok çeşitli
olduğundan (teflon, metal)

infüzyon seti değiştirilerek

bu sorundan kurtulmak

mümkün olur.
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Ender de olsa insülin alerjisi gözlenebilir. Günümüzde kullanõlan iyi saflaştõrõlmõş
insülinlerle bu sorun oldukça nadirdir. Bu durumda kullanõlan insülini değiştirmek
gerekebilir.
Enfeksiyon
Daha önce de belirtildiği gibi enjeksiyonla insülin uygulamalarõnda yerel enfeksiyon
riski nerdeyse hiç yokken pompa ile enfeksiyon riski
vardõr. Bunun nedeni daha önce de belirtildiği gibi deri
bütünlüğünün bozulmasõdõr. İnfüzyon setinin deri
bütünlüğünü bozmasõna karşõn yerel enfeksiyonlar
çok sefer
uygun

uygulamadaki dikkatsizlikten ya da setin

sürede

Uygulama

değiştirilmemesinden

sõrasõnda

temizlik

kaynaklanõr.

kurallarõna

dikkat

edilmesi (ellerin yõkanmasõ, nefesini sete üflemekten kaçõnmak, katetere ya da insülin
flakonunun tepesine dokunmaktan kaçõnmak) ve setin 3-4 günde bir değiştirilmesi
enfeksiyon riskini azaltõr.
Uygulama yerinde enfeksiyon olduğuna ilişkin bulgular:
-

Kõzarõklõk

-

Isõ artõşõ

-

Ağrõ

-

Şişliktir

Enfeksiyon bulgularõ varsa antibiyotik kullanõlmasõ gerekebilir. Enfeksiyon bölgesinde
abseleşme olduğu takdirde boşaltõlmasõ gerekir. Uygun antibiyotik seçimi ve diğer
tedaviler için sağlõk personeli ile ilişki kurulmalõdõr.
Kanama
Uygulama yerinde kanama ender karşõlaşõlan sorunlardandõr. Kanama kateter ucunda
bir kõlcal damarõn çatlamasõndan kaynaklanõyorsa infüzyon setine doğru gidebilir, bu
durumda uygulanan insülini seyrelteceğinden (sulandõracağõndan) kan şekerinde
yükselme gözlenebilir, ayrõca setin tõkanmasõna da yol açabilir. Bu nedenle set içinde
kan görüldüğü takdirde set değiştirilmelidir. Setin yerleştirilmesi sõrasõnda deri
yüzeyinde bir kõlcal damar zedelenmiş ise yüzeyde kanama olabilir ve plasterlerin
altõndaki renk değişimiyle anlaşõlabilir, deri altõna ya da set içine kanama yoksa set
yerinde bõrakõlabilir. Ancak buna karar vermeden önce deri altõnda bir sertlik oluşup
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oluşmadõğõnõ kontrol etmek gerekir. Deri altõnda sertlik ele geliyorsa deri altõnda
hematom adõ verilen kan birikimi oluşmuş demektir. Bu durumda setin yerinin mutlaka
değiştirilmesi gerekir. Aksi takdirde hem insülin uygulamasõ kateter ucundaki
hematomun insülin miktarõnõ seyreltici etkisi nedeniyle yeterli olmaz ve kan şekeri
yükselir, hem de hematom enfeksiyon ve apse oluşumuna zemin hazõrlar.
Diğer
İnfüzyon kateterinin yerleştirildiği bölgede kateter çõkarõldõktan sonra ufak, toplu iğne
başõna benzeyen pembe-kõrmõzõ renkte şişlik gözlenebilir. Setin çõkarõlmasõndan sonra
kõsa süre içinde kaybolan bu lezyonlar önemsizdir. Ancak eğer hastayõ rahatsõz ediyor
ise setin yerleştirileceği bölgeye infüzyon bölgeleri için özel hazõrlanmõş malzemelerin
uygulanmasõ bu sorunu çözümler.
Kateter yerleştirilen bölgede derialtõ yağ dokusunun genleşmesine bağlõ deride
kabarõklaşma gözlenebilir. Bu durum lipohipertrofi olarak adlandõrõlõr. Lipohipertrofi
eskiden kullanõlan domuz-sõğõr insülinleriyle daha sõk gözlenmekte idi. Enjeksiyonla
insülin uygulamalarõnda sõk travma ve deri altõna uygulanan dozun yüksek olmasõ
nedeniyle de gözlenebilir. Pompa kullananlarda deri altõna uygulanan dozlarõn daha
düşük olmasõ nedeniyle pek sõk gözlenmez. Lipohipertrofi daha çok estetik bir sorun
oluşturur, insülin emilimini de etkileyebilir.
Kateter yerinden insülin emiliminin bozuk olmasõ beklenen bulgulardan biri değildir.
Uygulamanõn önceki skar, enfeksiyon ya da abse gelişmiş bölgelere yapõlmasõndan
kaçõnmak bu sorunu önleyebilir. Setin değiştirilmesinden sonra kan şekerinde
yükselme yaşanõr ve emilim sorunundan şüphelenilirse infüzyon setini ve yerini
değiştirmek gerekir.
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Ek 1
BESİNLERİN KARBOHİDRAT İÇERİKLERİNİ GÖSTEREN LİSTELER
100 GRAMIN İÇERDİĞİ KARBOHİDRAT MİKTARI
YAŞ MEYVELER
Elma (kabuklu)
Muz (soyulmuş)
Portakal (soyulmuş)
Çilek (ayõklanmamõş)
Kiraz
Kayõsõ
Armut
Şeftali
Üzüm
Karpuz(kabuklu)
Kavun (kabuklu)
Mandalina
Erik
KURU MEYVELER
Kuru erik
Kuru üzüm
Kuru incir
Kuru kayõsõ

Karbohidrat (gram)
13
20
12
8
14
12
13
10
17
3
4
12
18
75
78
75
65

100 gramõn içerdiği karbohidrat miktarõ
EKMEKLER
Beyaz ekmek
Kepekli ekmek
Köy ekmeği
Mõsõr ekmeği
Hamburger ekmeği
Tost ekmeği
Sandviç ekmeği

Karbohidrat (gram)
52
43
40
46
55
55
55

PİŞMİŞ OLARAK 100 gramõn içerdiği karbohidrat miktarõ
Baklagiller
Kuru fasulye
Nohut
Kõrmõzõ Mercimek
Kuru barbunya
Yeşil mercimek

Karbohidrat (gram)
18
16
18
22
18
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PİŞMİŞ OLARAK 100 GRAMIN IÇERDIĞI KARBOHIDRAT MIKTARI
PİLAVLAR-MAKARNALAR
Sade pirinç pilavõ
Şehriyeli pirinç pilavõ
Bulgur pilavõ
Mercimekli bulgur pilavõ
İç pilav
Makarna çeşitleri
Erişte
Fõrõn makarna

Karbohidrat (gram)
19
20
16
16
17
26
30
21

100 GRAMIN İÇERDİĞİ KARBOHİDRAT MİKTARI
SÜT ÜRÜNLERİ
Süt
Yoğurt
Ayran
Dondurma (Cartedor)

Karbohidrat (gram)
5
4
3
28

100 GRAMIN İÇERDİĞİ KARBOHİDRAT MİKTARI
REÇEL, BAL
Reçel
Bal
Şeker

Karbohidrat (gram)
70
75
100

PİŞMİŞ OLARAK 100 GRAMIN İÇERDİĞİ KARBOHİDRAT MİKTARI
BÖREK ve KEKLER
Börekler (kõymalõ, peynirli)
Patatesli börek
Sade kek
Kek çeşitleri

Karbohidrat (gram)
22
29
67
54

PİŞMİŞ OLARAK 100 GRAMIN İÇERDİĞİ KARBOHİDRAT MİKTARI
NİŞASTALI GIDALAR
Patlamõş mõsõr
Haşlanmõş patates
Kõzarmõş patates
Haşlanmõş mõsõr
Kahvaltõlõk mõsõr gevreği

Karbohidrat (gram)
78
14
34
20
79
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PİŞMİŞ OLARAK 100 GRAMIN İÇERDİĞİ KARBOHİDRAT MİKTARI
TATLILAR
Muhallebi
Kazandibi
Sütlaç
Tahin helva
Aşure
Baklava
Tel kadayõf
Peynirli künefe
Ayva tatlõsõ
Kabak tatlõsõ

Karbohidrat (gram)
19
29
20
56
31
45
37
39
22
25

KARBOHİDRAT İÇERMEYEN ANCAK YAĞ VE PROTEİN İÇEREN BESİNLER
Kõrmõzõ etler
(kõyma, kuşbaşõ, biftek, bonfile)
Tavuk ve hindi etleri
Balõklar
Yumurta
Sosis
Salam
Peynir
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