
DÜŞÜK KAN ŞEKERİNİN BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ 

 

 

HİPOGLİSEMİ (KAN ŞEKERİNİN DÜŞMESİ) 

 

Tedavi planınız kan şekerinizi hedef değerler arasında tutmada daha etkili 

hale geldikçe, arada sırada hipoglisemi (düşük kan şekeri reaksiyonları) 

yaşayabilirsiniz. Bu reaksiyonlar, kan dolaşımınızda çok fazla insülin 

bulunmasına bağlı olarak beyninize ve kaslarınıza fonksiyon yapmalarına 

yetecek kadar glukoz gidememesinden kaynaklanır.  

 

Düşük kan şekerinin hızla tanınması ve tedavi edilmesi önemlidir, çünkü 

hipoglisemi çok hızlı ortaya çıkar. 

Kan şekerinin çok düşmesi tehlikeli olabilir, çünkü beyninize düzgün çalışması 

içim yeteri kadar şeker gitmezse, kendinizden geçebilirsiniz ya da kasılma 

nöbetleri yaşayabilirsiniz. 

Düşük kan şekeri reaksiyonları (vücudun verdiği tepkiler) aşağıdaki 

durumlarda ortaya çıkar: 

 İlacınızı alıp, zamanında yemek yemediğiniz zaman. 

 

 Aldığınız ilacın gerektirdiği kadar yemediğiniz zaman. 

 

 Öğün atladığınız zaman 

 

 Her zamankinden fazla egzersiz yaptığınız zaman 

 

Hipoglisemi reaksiyonlarının “hafif”, “orta” ya da “ciddi”  düzeylerde ortaya 

çıktığı düşünülmektedir.  Hipoglisemi reaksiyonları, tedavi edilmediği takdirde, 

erken, hafif semptomlar orta ya da ciddi semptomlara dönüşebilir. 

 

 

 

 
  



 

Hafif Hipogliemi 
 

Orta Hipoglisemi 
 

Ciddi Hipoglisemi 

(acil tedavi gerektirir) 

 

Ani acıkma 
 

Kişilik değişikliği 
 

Baygınlık 
 

Baş dönmesi 
 

Baş ağrısı 
 

Kasılmalar 
 

Titremeler 
 

Sinirlilik 
 

 
 

Gerginlik 
 

Bulanık görme 
 

 
 

Kalp atışlarının 

şiddetlenmesi 

 

Konfüzyon veya 

konsantre olma 

güçlüğü 

 

 

 

Uyuklama, yorgunluk 
 

Koordinasyon 

bozukluğu 

 

 

 

Terleme 
 

Yavaş veya 

geveleyerek konuşma 

 

 

 

Ağız veya 

dudaklarda 

uyuşukluk veya 

karıncalanma  

 

 
 

 

 

 

Hipogliseminin Giderilmesi 

Hipoglisemi tedavisi uygulamadan önce ve sizin için mümkünse, gerçekten 

hipoglisemi belirtileri yaşadığınızdan emin olmak için kan şekeri düzeyinizi 

kontrol etmelisiniz. Kan şekeri kontrolü, hissettiğiniz şeyi gerçekten bir düşük 

kan şekeri reaksiyonu olup olmadığını gösterecektir.  

 

Hipoglisemideki sorun insülin düzeyinizin çok yüksek, kan şekeri düzeyinizin ise 

çok düşük olmasıdır. Kan şekerinin düşüklüğü şeker içeren bir şeyler yiyerek 

giderilebilir.  

Hipoglisemi çok kötü bir duygudur. Gıdalardan aldığınız şekerin emilmesi 

yaklaşık 15 dakika sürer; yani ancak 15 dakika kadar sonra etkiyi 

hissedebilirsiniz. Bu nedenle, hipogliseminin şeker içeren gıdaların çok fazla 

yenilmesi ya da içeceklerin fazla miktarda içilmesiyle tedavi edilmemesi 



önemlidir; çünkü bu durumda çok düşük kan şekeri çok yüksek kan şekerine 

dönüşür.  

 

Hipogliseminin derhal tedavi edilmesi önemlidir. Eğer hızla yapabilecekseniz, 

kan şekerinizin düşük olduğunu hemen bir test yaparak doğrulayın. Daha 

sonra bu durumu düzeltmeye çalışın.  

Kan şekeriniz 60 mg/dl ise ya da kan şekerinizi kontrol edemiyorsunuz ama 

düşük olduğunu hissediyorsanız: 

 15 gram glıkuz ya da 4 Dex®Glukoz Tabletleri veya yaklaşık 250-300 cc 

yağsız süt veya 100-125 ml. meyve suyu gibi eşdeğeri ile gidermeye 

çalışın. Kan şekerini hızlı bir şekilde yükseltmek için çubuk şeker ya da 

çikolata yemekten kaçının, çünkü bunlar yağ içerir ve kan şekerinizin 

yükselmesini yavaşlatır.  

 

 15 dakika bekleyin ve kan şekerinizi tekrar kontrol edin. Gıda ya da 

glukoz tabletlerinin kan şekerinizi yükseltmesi 15 dakikayı alır.  

 

 Eğer kan şekeriniz hala daha 60 mg/dl altındaysa, bir 15 gram glukoz 

daha alın. 

 

Eğer kan şekeriniz çok düşerse, kendinizden geçebilirsiniz.  Bilincini kaybeden 

bir kişiye yiyecek, içecek verilemez. İhtiyacınız olması durumunda size 

glukagon enjeksiyonu yağması için, doktorunuzdan ya da hemşire 

eğiticinizden ailenizden birine ya da bir arkadaşınız glukagon enjeks iyonu 

öğretmesini isteyin. Eğer hipogliseminiz glukagon enjeksiyonunu gerektirecek 

kadar ciddiyse, sizi izlemesi için ya doktorunuza haber verin ya da Acil 

Servis’e götürülmenizi sağlayın.  

 

 

 

 



Hipoglisemin önlenmesi: 

 Yemeklerinizi zamanında yiyin ve ilaçlarınızı zamanında alın.  

 Kullandığınız ilaca göre yeteri kadar yemek yediğinizden emin olun. 

 Bir şey yemeden içki içmeyin.  

 Hazırlıklı olun ve öğün atlamanız ya da gecikmesi durumunda yanınızda 

karbonhidratlı atıştırmalıklar taşıyın. 

 Günün hangi zamanında olduğunuzun farkında olun – eğer insülin 

kullanıyorsanız, kan şekerinizin en düşük olduğu zaman öğünden hemen 

önceki zaman olacaktır. 

 Egzersiz planı yapın. Kan şekerinizi çok fazla düşürecek olan plansız 

egzersiz/hareketi karşılamak için daha fazla yiyin.  

 Açıklanamayan tüm hipoglisemi ataklarınız hakkında doktorunuza bilgi 

verin.  

Kan şekerin gece düşmesi de önlenebilir: 

 Kan şekerinizi, gece yatarken atıştırmalığınızı almadan önce kontrol edin. 

Kan şekerin 120 mg/dl altındaysa, karbonhidrat ve protein içeren daha 

büyük bir şeyler yemeniz gerekebilir. 

 Eğer sabah şekeriniz yüksek çıkıyorsa, kan şekerinizi sabaha karşı saat 

3’te kontrol etmeniz gerekebilir. Nu saatte baktığınız kan şekeriniz 

düşükse, akşamları küçük bir doz orta etkili insülin (NPH) ya da uzun etkili 

bir imsülin (Lantus® veya Ultralente) kullanmanız gerekebilir. Bu insülin 

değişiklikleri karmaşık olabilir, onun için doktorunuz danışınız. 

 Aile bireyleri ve oda arkadaşlarınızın uykudaki kabuslarınız, gece 

terlemeleriniz ve nöbetlerin farkında olması gerekir. Sabah uyanınca olan 

baş ağrıları da gece uykuda yaşadığınız hipogliseminin bir sonucu 

olabilir. 

Bu semptomları yaşıyorsanız, yakınlarınızın sizin farkında olmanızı 



sağlamalıdırlar ve hazırlıklı olarak gerektiğinde, bu durumda glukoz tabletleri, 

jelleri ya da glukagonla müdahale edilmesi gerekir. 

 

 

  


