
Hipoglisemi, kan şekeri düzeyinin çok düştüğü, değişken olsa da, genellikle 
4 mmol/L’nin altına düştüğü durumlarda meydana gelen bir rahatsızlıktır. 
Hipoglisemiyi, kan şekeri düzeyinin daha da düşmesini durdurmak için, derhal 
tedavi etmek önemlidir. Bu rahatsızlığa genel olarak ‘şeker düşmesi’, düşük kan 
şekeri veya insülin reaksiyonu da denir.

Hipogliseminin ana nedenleri nelerdir?
Hipoglisemiye şu tür olayların biri veya birkaçı neden olabilir:

> Bir yemeği geciktirmek veya kaçırmak > Yeterli karbonhidrat yememek
> Planlanmamış bedensel etkinlik > Normalden daha yorucu egzersiz
> İçki içmek* > Çok fazla insülin veya şeker hastalığı 
    tabletleri

Bunlar hipogliseminin bilinen nedenleri ise de, birçok durumda belirli bir neden 
saptanamamaktadır.

Belirtileri nelerdir?
Belirtiler kişiden kişiye değişse de, yaygın olarak şunlar hissedilir:

> Halsizlik, titreme, sallanma  > Terlemek
> Sersemleme  > Baş ağrısı
> Dikkat kaybı/davranış değişikliği  > Baş dönmesi
> Gözü yaşlı olmak/ağlamak  > Sinirlilik
> Dudaklar ve parmakların etrafında hissizlik > Açlık

Bu belirtilerden herhangi birini hissediyorsanız, zaman ve koşullar elveriyorsa kan 
şekeri düzeyinizi ölçün. Bunu yapamıyorsanız, emin olmak için ‘şeker düşmesi’ 
muamelesi yapın.

Hipoglisemi en çok, insülin iğnesi olan veya  şeker 
hastalıklarını denetlemek için belirli tabletleri alan 
kişilerde yaygındır. Şeker hastalıklarını sadece 
sağlıklı yeme planı ile denetleyenlerde bu bir sorun 
olmaz.
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* Ne kadar fazla alkol alırsanız hipoglisemi tehlikesi o kadar artar. Alkol ve Şeker Hastalığı bilgilendirme 
belgesine başvurun.
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‘Şeker düşmesi’ nasıl tedavi edilir?
Yapılacak ilk şey, güvende olduğunuzdan emin olmaktır. Örneğin, bir araç 
sürüyorsanız, yolun kenarına çekin. Sonra da: 

ADIM 1: Çok önemli!
Kolaylıkla eriyebilen bir karbonhidrat alın, örneğin: 
• 15 gram karbonhidrata eşit glikoz tabletleri VEYA 
• 6-7 tane içi jöleli şeker VEYA 
• 1/2 kutu normal meşrubat (‘diyet’ değil) VEYA 
• 3 çay kaşığı şeker veya bal VEYA 
• 1/2 bardak meyve suyu.

Lütfen dikkat: Glucobay® (Acarbose) alanlarda hipoglisemi glikozla tedavi edilmelidir.  
Koşullar elveriyorsa, 4 mmol/L’nin üstüne çıktığından emin olmak için kan şekerinizi 
yeniden ölçün. Kan şekeri düzeyinin yükseldiğini görmek 10-15 dakika alabilir. Belirtiler 
sürüyorsa veya kan şekeri düzeyi 4 mmol/L’nin altında kalırsa, Adım 1’i yineleyin.

ADIM 2
Bir sonraki yemeğiniz 20 dakikadan daha uzun bir süreden sonra ise, daha 
uzun süre etkili olan karbonhidrat yemeniz gerekecektir. Bu, şunlardan biri 
olabilir: 
• Bir dilim ekmek VEYA 
• 1 bardak süt ya da soya sütü VEYA 
• 1 parça meyve VEYA 
• 2-3 parça kuru kayısı, incir veya başka bir kuru meyve VEYA 
• 1 kap doğal, az yağlı yoğurt 
Daha fazla bireyselleştirilmiş tavsiye için, lütfen şeker hastalığı sağlık 
profesyonelinizle konuşun.
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Tedavi edilmesse ne olur?
Çabucak tedavi edilmezse, kan şekeri düzeyi düşmeye devam eder, bu da şunlara 
doğru ilerleyebilir:

> Koordinasyon kaybı > Şaşkınlık
> Dil dolaşması > Bilinç/uyum kaybı

Başkalarının yardımına ihtiyacınız olacaktır!

Kişi bayılırsa, uykulu gibiyse veya yutamıyorsa ne 
yapmalı:

BU, ACİL BİR DURUMDUR!
Ağızdan herhangi bir yiyecek veya içecek verilmemelidir.
İşte yapılması gerekenler:
• Kişiyi, solunum yolunun açık olduğundan emin olarak yan yatırın.
• Varsa ve eğitimli iseniz, bir Glucagon iğnesi yapın. 
• Bir cankurtaran isteyin (000’ı arayın) ve ‘şeker hastalığı acil durumu’ olduğunu 

belirtin.
• Cankurtaran gelene kadar kişi ile kalın.
• Bilinci açıldığında, kişinin, kan şekeri düzeyini koruması için karbonhidrata ihtiyacı 

olacaktır.

Glikagon
Glikagon, kan şekeri düzeyini yükselten ve insülin gibi iğne ile verilen bir hormondur. 
Glikagon, şeker hastalarında şiddetli hipoglisemiyi tersine çevirmek için tavsiye edilir. 
Kendi ‘şeker düşmenizi’ tedavi edebiliyorsanız, daima başka bir kişi tarafından verilen 
Glikagon’a ihtiyacınız yoktur. Doktorunuz veya şeker hastalığı eğitmeniniz, şiddetli 
‘şeker düşmesi’ ihtimaline karşı Glikagon’un daima yanınızda bulunmasını tavsiye eder 
ve size, ailenize ve arkadaşlarınıza bunun nasıl kullanıldığını gösterirler.

Hipogliseminin farkında olmamak 
Kimileri ‘şeker düşmesinin’ belirtilerini hissetmezler veya kan şekeri düzeyi çok fazla 
düşerse belirtileri yaşarlar. Bu sorun büyük bir olasılıkla, birkaç yıldır şeker hastası 
olanlarda veya sık sık ‘şeker düşmesi’ yaşayanlarda ortaya çıkar. Hipogliseminin 
farkında olmayan kişiler, kan şekeri düzeylerini daha sık ölçmelidir. Bu sorunlarını 
doktor veya şeker hastalığı eğitmeni ile görüşmeleri kuvvetle önerilir.
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Başka ne yapmalıyım?
> Şeker hastası olduğunuzu belirten bir kimlik taşıyın.
>  İzleme defterinize ‘şeker düşmelerinizi’ not edin ve bir sonraki ziyaretinizde 

doktorunuz veya şeker hastalığı eğitmeninizle konuyu görüşün.
>  Ailenizin, arkadaşlarınızın, iş arkadaşlarınızın, okul görevlilerinin ve bakıcıların 

hipoglisemiyi nasıl tanıyacaklarını ve tedavi edebileceklerini bildiğinden emin olun.
>  ‘Şeker düşmenizin’ nedenini araştırın, böylece bu durumun yeniden meydana 

gelmesini önlemeye çalışabilirsiniz.
> ‘Şeker düşmeleri’ sık sık oluyorsa doktorunuz veya şeker hastalığı eğitmeninizle  
   konuşun.
>  İnsülin veya belirli tür şeker hastalığı ilaçları alıyorsanız, yanınızda daima, etkisi 

çabuk olan ‘şeker düşmesi’ tedavisi taşıyın.
>  Acarbose (Glucobay®) adlı bir ilaç alıyorsanız, yanınızda glikoz tabletleri, glikoz 

jölesi veya Lucozade gibi saf glikoz taşıyın.
>  Alkol almak ve hipoglisemi hakkında daha fazla tavsiye için Alkol ve Şeker 

Hastalığı bilgilendirme belgesine bakın.
> Alkol alıyorsanız karbonhidratlı yiyecekler yeyin.
>  Araç sürmeden önce kan şekeri düzeyinizi ölçün ve 4mmol/L’nin üzerinde 

olduğundan emin olun.

Avustralya’nın önde gelen şeker hastalığı kuruluşuna katılmak ister misiniz?
> Beslenme hizmetleri > Ücretsiz dergiler > Çocuk hizmetleri
> Eğitimsel yayınlar > Ürün ucuzlukları > Destek grupları

Daha fazla bilgi için 1300 136 588 numaralı telefonu arayın veya Eyalet/Bölge Kuruluşunun 
internet sitesi:
ACT www.diabetes-act.com.au NSW www.australiandiabetescouncil.com
NT www.healthylivingnt.org.au QLD www.diabetesqueensland.org.au
SA www.diabetessa.com.au  TAS www.diabetestas.com.au
VIC www.diabetesvic.org.au  WA www.diabeteswa.com.au

Bu şeker hastalığı bilgilendirme belgesinin tasarımı, içeriği ve yayını şu kuruluşlarca yapılmıştır: 

> ACT Diabetes ACT  > NSW Australian Diabetes Council 
 > NT Healthy Living NT > QLD Diabetes Australia – Queensland 
> SA Diabetes SA  > TAS Diabetes Tasmania 
> VIC Diabetes Australia – Vic  > WA Diabetes WA
Bu bilgilendirme belgesinin asıl tıbbi ve eğitimsel içeriği Health Care and Education Committee of 
Diabetes Australia Ltd. tarafından gözden geçirilmiştir. Bu yayının asıl şekliyle fotokopisine sadece 
eğitimsel amaçlarla izin verilmiştir. Üçüncü kişiler tarafından başka şekillerde yeniden yayını yasaktır. 
Bu bilgilendirme belgesine ilişkin herhangi bir konu hakkında lütfen dapubs@tpg.com.au adresinden 
veya 02 9527 1951 numaralı telefondan Ulusal Yayınlar’la ilişkiye geçin. 

Sağlık profesyonelleri: Bu kaynağın çok sayıda kopyası için listede görülen Eyaletinizdeki/ Bölgenizdeki Şeker 
Hastalığı Kuruluşu ile ilişkiye geçin.
Ağustos 2010’da gözden geçirilmiştir     Şeker Hastalığı Eyalet/Bölge Kuruluşlarından bir şeker hastalığı bilgilendirme 
dizisi. – Telif Hakkı© 2009


