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Ö N S Ö Z

Bu kitapçık, diyabetli çocukları-
mızın anne ve babaları veya ya-
kınlarının akıllarına gelebilecek 
soruların çoğuna cevap verebil-
mek amacıyla hazırlanmıştır. Bu 
kitapçıkta yer alan bilgilerin he-
men hepsi çocukları Tip 1 Diya-
bet  tanısı aldıktan sonraki gün-
lerde ailelere, Başkent Üniversitesi 
Hastanesi pediatrik endokrinoloji 
bölümünde diyabet eğitimi veri-
lirken anlatılmaktadır. Fakat; ai-
lelerin, çocuklarına konulan Tip 
1 Diyabet tanısının yarattığı şaş-
kınlık ve üzüntü nedeniyle akta-
rılan bilgileri hatırlamakta zorluk 
yaşadığı görülmüştür. Bazen de, 
tanıdan sonraki haftalarda veya 
aylarda, diyabet eğitimi sırasında 
akıllarına gelmeyen sorular veya 
sorunlarla karşılaşabilmektedir-
ler. İşte tüm bu nedenler, bu ki-
tapçığın hazırlanma gerekçelerini 
oluşturmuştur. Böylece kitapçık, 
ailelerin diyabeti daha iyi kavra-
yarak doktorları ile uyum içinde 
çalışmalarına ve Tip1 diyabetli 
çocuklarımızı sağlıklı ve mutlu bir 
geleceğe taşımalarını sağlamaya 
yardımcı olacağı umudundayım. 

Bu kitapçık herhangi bir kitabın 
tercümesi değildir. Hazırlanırken 
literatür bilgileri ile doktorun ken-
di birikimleri birleştirilerek hazır-
lanmıştır.

Dr. A.Pınar Cemeroğlu
Ankara
Haziran 2017
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T İ P 1  D İ Y A B E T İ N  O L U Ş U M U
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N E D İ R ?

Diyabet, insülin salgısında 
azalma veya salgılanan insüli-
nin etkisinde azalma sonucu 
ortaya çıkan, kan şekerinde 
yükseklik ile gelişen bir durum-
dur.

İnsülin, pankreas adlı karın içindeki bir organdan salgılanan bir çe-
şit hormondur. İnsülin, pankreasın beta-hücreleri denen özel hücreler 
tarafından salgılanır. Tükettiğimiz gıdaların emilip kana karışması ile 
kandaki glukoz (şeker) miktarı artar. Buna paralel olarak, pankreastan 
insülin salgılanarak kan şekerinin yükselmesi önlenir. İnsülin salgısı ye-
tersiz olduğunda ise, kan şekeri yükselir. Besinlerden elde edilen glukoz, 
ancak insülin sayesinde hücre içine girebilmektedir. 

Tip 1 diyabet insülin eksikliği sonucunda gelişir. Çocukluk çağında en 
sık rastlanan diyabet türü, Tip 1 diyabettir. Tip 1 diyabet, pankreastan in-
sülin salgısının yetersiz olması sonucu gelişir. Diyabetli çocuklarımızda  
insülin, bu hormonun yapısı nedeniyle, hap şeklinde değil, enjeksiyon 
(iğne ile) şeklinde cilt altındaki yağ dokusuna enjekte edilerek verilebilir. 

Tip 2 diyabet insülin etkisindeki bozukluk sonucunda gelişir. Tip 2 di-
yabet daha çok erişkinlerde ve obezite (şişmanlık) ile birlikte görülür. 
Çok şişman çocuklarda da, Tip 2 diyabet görülebilir.

Tip 1 diyabet bağışıklık sistemimizin kendi organına 
savaş açması sonucunda gelişmektedir. Yani, çocuğun 
kendi bağışıklık sistemi, pankreasın insülin salgılayan 
beta hücrelerine karşı savaş açar ve zaman içinde pank-
reasın beta hücreleri ölmeye başlar. Ölen hücreler, bazı 
organlarda olduğu gibi kendini yenileyemez. Zaman 
içinde beta hücreleri azalarak diyabet belirlileri ortaya 
çıkar. Tip 1 diyabete neden olan bu otoimmünite, belir-
tiler ortaya çıkmadan aylar veya yıllar önce başlayabilir 
ama sessiz sedasız ilerler, çünkü pankreasın beta hücre-
lerinin sadece %10’nun çalışması bile kan şekerlerinin 
normal düzeyde kalması için yeterlidir. 

Yani, pankreasın beta hücrelerinin %90’nından fazlası yiti-
rildiği zaman, kan şekeri yükselmeye ve diyabet belirtileri 
ortaya çıkmaya başlar. Bu nedenle aileler, hekime başvur-
madan yaklaşık 1-3 hafta önce, adeta aniden başlayan çok 
su içip çok idrara gitme, kilo kaybı, gece idrar kaçırma gibi 
belirtilerin ortaya çıktığını fark ederler. Bu aynen, su dolu bir 
bardağa 1 damla daha su konmasıyla bardağın taşmasına 
benzetilebilir. Bu nedenle aileler, belirtilerin aniden ortaya 
çıktığını görürler. Halbuki otoimmünitenin yarattığı beta 
hücresi yıkımı, aylar veya yıllar önce başlamış olabilir. Bu du-
rumunun varlığı, daha önce bilinse dahi, diyabet gelişimini 
önlemek mümkün olmamaktadır. Bu konuda yapılmış çok 
sayıda araştırma vardır. Aileler bazen kendilerini suçlarlar ve 
hekimlere ‘’acaba bu önlenebilir miydi’’ diye sorarlar. Şu ana 
kadar yapılan araştırmalar, otoimmünitenin başlattığı beta 
hücresi yıkımını durdurmanın veya ilerlemesinin önlenme-
sinin mümkün olmadığını ortaya koymaktadır.
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T İ P 1  D İ Y A B E T E  Y O L  A Ç A N  F A K T Ö R L E R

GENETİK NEDENLER ÇEVRESEL NEDENLER

Her insanın aynen kan grupla-
rı gibi, doku tipleri (HLA) vardır. 
Çocuklar doku tiplerine göre, ya 
Tip 1 diyabet gelişmesine direnç-
li olarak (koruyucu HLA taşıyan 
insanlar) veya Tip 1 diyabet geliş-
mesine yatkın olarak (riskli HLA 
taşıyan insanlar) dünyaya gelirler. 
Bu genetik özellik, ancak çevresel 
faktörlerle birleşince Tip 1 diyabet 
ortaya çıkar. Tip 1 diyabet kalıt-
sal bir hastalık değildir. Ancak, 
anne ve babanın doku tiplerinin 
birleşimi ile ‘’diyabete genetik 
yatkınlık’’ veya ‘’genetik direnç’’ 
ortaya çıkar. Aynı yumurta ikiz-
lerinde yapılan çalışmalar da 
bunun kanıtıdır.  

Nitekim, genetik yapıları tıpa tıp 
aynı olan tek yumurta ikizlerinden 
birinde Tip 1 diyabet gelişirse, di-
ğer ikizde gelişme riskinin %30-
%50 oranında olduğu saptan-
mıştır. Yani bu da, Tip 1 diyabetin 
sadece genetik nedenlerle olmadı-
ğının kanıtıdır. 
 

Çevresel faktörler, Tip 1 diyabette 
%50-%70 oranında etkilidir. Tablo 
1’de de görüldüğü gibi, kardeşler-
den veya ebeveynlerden birinde 
Tip 1 diyabet varsa, genel popü-
lasyona göre risk artsa da, çocukta 
riskin sadece %5-8 gibi düşük bir 
yüzde olduğu anlaşılmaktadır.

Tip 1 diyabete neden olan birçok 
çevresel faktörlerin olduğu ortaya 
konmuştur. Bunlardan en başta 
geleni, bazı viral enfeksiyonlardır. 
Diğer faktörler arasında toksin-
ler, gıdalara eklenen maddeler ve 
stres suçlanan tetikleyici çevresel 
faktörler arasında sayılmaktadır. 
Bebeklik döneminde inek sütü-
ne erken yaşta başlamak da (yani 
anne sütü yerine mamalarla bes-
lenmek) çocukta ileride Tip 1 di-
yabet gelişme riskini arttırdığı öne 
sürülmüştür. İnek sütünde bulu-
nan bir proteinin bağışıklık siste-
mini etkilediği ve inek sütündeki 
bu proteinin pankreasın beta-hüc-
relerinin bir bölümü (GAD) ile ben-
zer özellikte olduğu için, bağışıklık 
sisteminin daha sonra pankreasın 
beta-hücrelerine de saldırdığı öne 
sürülmüştür.

TİP1 DİYABET 
GENETİK FAKTÖRLER

RİSK ORANLARI

Genel 
popülasyonda

% 0.3-0.5

Tek yumurta ikizi
(genetiği %100

aynı)

Ayrı yumurta ikizi
(genetiği kardeşler

gibi)

%30-50

%5

Babası Tip 1 
diyabet olan 

çocuk

Annesi Tip 1 
diyabet olan 

çocuk

Hem annesi,
hem babası Tip 1 

diyabet olan çocuk

%5

Kardeşleri
diyabet olan 

çocuk

%8

8

%5

%30

ÇEVRESEL RİSK FAKTÖRLERİ

Çeşitli virüsler,

Çevredeki bazı toksik maddeler,

Gıda katkı maddeleri,

Stres,

Bebeğin ilk aylarda inek sütü ile beslenmesi.
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B E L İ R T İ L E R İ

T İ P 1  D İ YA B E T ’ i n

12

Tip 1 diyabette, insülin eksikliği sonucunda kan şekeri yükselmektedir. Bu-
nun nedeni sadece besinlerden alınan glukoz değil, aynı zamanda karaciğer 
tarafından da üretilen glukoz‘dur. Karaciğer aynen bir fabrika gibi besinle-
ri; glukoz, yağ ve protein olarak depolar. Kan şekerini düzenlemek açısın-
dan bunlardan en önemlisi glukoz depolarıdır. Karaciğerde glukoz, gliko-
jen dediğimiz nişasta şeklinde depolanır ve biz aç kalsak bile karaciğerden 
vücudumuza devamlı salgılanan glukoz ile vücut fonksiyonlarımızı devam 
ettirebiliriz. Bu nedenle, diyabet geliştiği zaman, yemek yemesek dahi hala 
vücudumuzda belli bir miktar glukoz üretildiği için kan şekeri yükselir. Ayrıca 
yiyeceklerden alınan glukoz nedeniyle, diyabette, kan şekeri daha da artar. 
Kan şekeri artınca kan yoğunlaşır ve beyinde susama hissi tetiklenir. Böyle-
ce diyabeti olan çocuk çok su içmeye başlar. Kandaki fazla şekerin bir kısmı 
içilen fazla miktarda su yardımıyla idrarla atılır. Bunun sonucunda aileler ço-
cuklarının çok su içtiğini, çok fazla idrara çıktığını, geceleri 3-4 kez tuvalete 
kalktığını ve geceleri idrar kaçırmaya başladıklarını fark ederler. Böylece gı-
dalarla alınan kaloriler, idrarla atılmaya başlar ve bu da kilo kaybına neden 
olur, halsizlik ve yorgunluk başlar. 
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Kilo kaybı

TİP 1 DİYABETTE LABORATUVAR BULGULARI NELERDİR?

HEMOGLOBİN A1c (HbA1c) NEDİR?

Aşırı acıkma

Göğüs kafesinde ağrı 

•     Kan şekeri yüksekliği
•     İdrarda şeker saptanması
•     Kanda ve idrarda keton artışı olabilir (enerji elde etmek için vücuttaki 
yağların parçalanması sonucu). Erken teşhis edilirse kanda veya idrarda 
keton görülmez.
•     Hemoglobin A1C yüksekliği (%6.5 veya daha yüksek olması)
•     Bağışıklık sistemine ait testler 
•     DKA gelişmiş ise, sıvı elektrolit dengesinde bozulmaya ait bulgular.

Hemoglobin A1c (HbA1c) çocuklarda Tip 1 diyabet tanısı konurken ya-
pılan bir tetkiktir. HbA1c’nin % 6.5 ve üzerinde olması, diyabet tanısı-
nı koymada yeterlidir. Tip 1 diyabetli çocuklarımızın takibinde, HbA1c 
3 ayda bir bakılır. Kanda bulunan kırmızı kürelere Hemoglobin denir. 
Kan şekeri yükselince, glukoz (şeker) hemoglobine yapışır. Yapışan şe-
ker, hemoglobin yaşlanıp dalakta parçalanana kadar kalır. Böylece, bir 
insanda kan şekeri ne kadar yüksekse, şeker taşıyan hemoglobin yüz-
desi de (HbA1c) o kadar yüksek olur. Bir kırmızı kürenin ömrü 3 aydır. 
Bu nedenle,  bakılan HbA1c,  son 3 aydaki ortalama kan şekerini göste-
rir. Diyabetli çocuklarda, HbA1c’yi % 7.5 ve altında tutmaya çalışırız. Bu 
düzeyde bir HbA1c sağlarsak, Tip 1 diyabetli çocukları ilerde diyabetin 
yaratabileceği problemlerden korumuş oluruz. 

Şuur kaybı

Ağızda aseton kokusu, ekşi elma kokusu

Solunum sıkıntısı

Su kaybı
Gece idrara kalkma

Bulanık görme

Bulantı

Gece idrar kaçırma

Yorgunluk - halsizlik

Karın ağrısı Diyabetik koma 

Tip 1 diyabette görülen belirtiler çoğunlukla başka hastalıklarla karışır. 
Karın ağrısı, kusma ve çok idrara çıkma, gece idrar kaçırma çoğunlukla 
idrar yolu enfeksiyonu veya apandisit ile karışabilir.  Yorgunluk, halsizlik 
ve kilo kaybının ise, grip sonucu olduğu düşünülebilmektedir.

Vücuttaki şeker kullanılamadığından, depolanan yağlar par-
çalanarak enerji elde edilmeye çalışılır. Bu da‘’KETON’’ olu-
şumuna neden olunur. Keton oluşumu karın ağrısı, bulantı 
ve kusma yapabilir. İdrarla atılan şekerle beraber vücuttaki 
diğer elektrolitler de atılır. Böylece zaman içinde, teşhis geci-
kirse, elektrolitlerin kaybı ile ‘’DİYABETİK KETOASİDOZ’’ (DKA) 
denen tehlikeli bir durum ortaya çıkar. Bu halk arasında diya-
bet koması olarak da bilinir.  Bu durumun önlenmesi için, Tip 
1 diyabeti olduğu düşünülen çocuğun, acilen bir endokrino-
loğa götürülmesi ve hemen insülin tedavisine başlanmasının 
sağlanması, DKA’yı önlemek açısından çok önemlidir. 
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              Çölyak tarama testinde kanda yapılan tetkikler:
• Total immünglobulin A (IgA) (Her yıl total Ig A bakılmaz, çocuk-
ta doğumsal bir eksiklik olup olmadığını belirlemek için başta bir kez 
bakılması yeterlidir).
• Doku transglutaminaz IgA/Antiendomisial IgA/antigliadin IgA
 
Eğer tarama testi çölyak yönünde sonuç verirse, kesin tanı için Pediat-
rik Gastroenteroloji bölümü tarafından endoskopik biyopsi yapılır. En-
doskopik biyopsi çok kolay bir işlem olup, kesin tanı için şarttır.

T İ P 1  D İ Y A B E T L E  G Ö R Ü L E N  
D İ Ğ E R  H A S T A L I K L A R

             Tiroid fonksiyon testleri yapılırken kanda yapılan tetkikler:
•	 Serbest T4 (tiroid hormonu),
• TSH (tiroid bezinin çalışmasını düzenleyen hipofiz hormonu)
• TPO ve Antitiroglobulin (tiroid bezine karşı vücudun ürettiği 
bağışıklık sistemine ait proteinler) 
 
 ÇÖLYAK (CELİAC ): Tip 1 diyabette yapılan bir diğer tetkik ise glutene 
hassas enteropati yani çölyak (celiac) hastalığı taramasıdır. Bu amaçla 
ilk 18 yaşta her yıl taranır. Bazı ülkelerde ise her 2 yılda bir taranmak-
tadır. Çölyak hastalığı hiçbir bulgu vermeyebilir. Çölyak hastalığı, karın 
ağrısı, ishal, kabızlık, büyüme geriliği, boy kısalığı da yapabilir. Çölyak 
hastalığı olan çocuklar buğday ve buğday ürünleri tükettiğinde (çok 
az bir miktar olsa dahi), barsaklarda bazı problemler başlamaktadır. Bu 
da aynen Tip 1 diyabette olduğu gibi, bağışıklık sisteminin tetiklediği 
bir durumdur. Bu nedenle Tip 1 diyabetli çocukların %6-10’unda çölyak 
hastalığı görülebilmektedir. 

HASHIMOTO TİROİDİ 
Tiroid bezinin bağışıklık sistemi-
nin saldırısına uğraması sonucu 
oluşan bir hastalıktır. 

HİPOTİROİDİ 
Hashimoto tiroiditi sonucu olu-
şan tiroid bezinin az çalışması 
durumudur.

T İ P 1  D İ Y A B E T L İ  
Ç O C U K L A R I N  T A K İ B İ N D E

Ö N E R İ L E N  T E T K İ K L E R

HER 3 AYDA BİR KEZ ÖNERİLEN

YILDA BİR KEZ ÖNERİLEN
Lipid paneli: 
10 yaş sonrası yılda bir, riskli has-
talarda daha erken başlanır.

Tiroid fonksiyon testleri: 
TSH, serbest T4

Çölyak taraması

Böbrek problemlerinin 
taranması: 
Tip 1 diyabet saptandıktan 3-5 yıl 
sonra olmak üzere, idrarda mikro-
albuminüri (Spot idrarda mikro-
albumin/kreatinin oranı): Böbrek 
problemlerinin ilk bulgusu

Göz muayenesi
Retinopati açısından, Tip 1 diya-
bet saptandıktan 3-5 yıl sonra ol-
mak üzere yılda bir kez yapılmalı-
dır. 

HbA1c

Tip 1 diyabetli bir kişide hayatının herhangi bir döneminde Hashi-
moto tiroiditine bağlı hipotiroidi gelişme riski %20’dir. Tip 1 diyabet-
li hastalarda yılda bir kez veya hipotiroidi’ye ait bulgular varsa, 
daha erken olmak üzere, kan tetkiki ile tiroid problemleri tarama-
sı yapılır. Bazı çocuklarda tip 1 diyabet teşhisi konduğu zaman, aynı 
anda hipotiroidi olduğu da tespit edilebilir. 

14
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 Parmakların her seferinde alkolle silinmesi parmak uçlarında kuruma 
ve soyulmaya neden olduğundan tercih edilmemelidir.
Hedef kan şekeri düzeyi, açlıkta bakılan kan şekerinin hangi aralıkta olması-
nın tercih edildiğini gösteren bir kan şekeri değer aralığıdır. Bu aralık, diyabet-
li çocuğun yaşına ve diğer bazı özelliklerine göre pediatrik endokrinoloğunuz 
tarafından belirlenecektir. Bu aralığın üst sınırı ayrıca, yüksek kan şekerini dü-
zeltmek için insülin dozu hesaplanırken de kullanılacaktır. 

Diyabet çok eski çağlardan beri bilinmekte ve ölümcül bir hastalık olarak ka-
bul edilmekteydi.  1922 yılına kadar insülin bilinmemekte ve Tip 1 diyabetin 
tedavisinde sadece karbonhidrat içermeyen ve çok düşük kalorili diyetler ve-
rilmekte idi. Açlık diyeti diye bilinen bu tedavi, Dr. Frederick Allen tarafından 
Amerika Birleşik Devletlerinin New York kentinde bir klinikte uygulanmaktay-
dı. Bu yöntemle, Tip 1 diyabet tanısı alan çocuklar sadece 1-1.5 yıl yaşayabil-
mekteydi. 

İnsülin: Bir ortopedist olan Dr. Banting ve öğrencisi Best ilk olarak 1920’de 
köpekler üzerinde çalışarak insülini saflaştırmayı başarmış ve Tip 1 diyabetli 
çocuklarda denemişlerdir. Böylece 1924’de Nobel ödülüne layık görülmüşler-
dir. Bu buluşla milyonlarca Tip 1 diyabetli çocuğun hayatı kurtulmuştur.
 
İlk kullanılan insülinler, domuz ve inek pankreaslarından elde edilirken, 
günümüzde rekombinan DNA teknolojisi ile insan insulinine benzer insü-
lin benzerleri üretilmektedir. Böylece günümüzde kullanılan insülinler, 
geçmiştekilere kıyasla, normale daha yakın kan şekeri düzeylerini elde 
etmeyi kolaylaştıracak özelliklere sahiptir. Emilimleri, etkiye başlama 
zamanları ve etki süreleri, fazla sapma göstermemektedir. Ayrıca daha 
fizyolojik ve esnek tedavi olanağı sağlamaktadır.

Yatmadan önce hedef kan şekeri düzeyi çocuğun yaşına ve bazı özellikleri-
ne göre 100/120 veya 150 mg/dL olarak seçilebilir.
Gece 03:00’de bakılan kan şekerinin de en az 100 mg/dL olması istenir. Ba-
zen bebeklerde 150 mg/dL olarak hedef kan şekeri seçilebilir.
Kan şekeri 250 mg/dL ‘nin üzerinde ölçüldüğünde, idrarda KETON bakıl-
malıdır. 

İDRARDA KETON ÖLÇÜMÜ
İdrar keton ölçüm çubukları ile idrar ketonu ölçmek, DKA erken tanısı için çok 
önemlidir. Keton ölçüm çubuğunun üzerine idrar yapılmasıyla, çubuk renk 
değiştirir. Rengin kutudaki renk spektrumuna göre: negatif, eser, az, orta ve 
yüksek miktarda pozitif şeklinde değerlendirilmesi yapılır. Orta ve yüksek 
düzeyde keton saptanması, ketoasidoz (DKA) açısından tehlikeyi işaret eder. 
Bu durumda, bol miktarda sıvı alınarak, kan şekerinin düşürülmesi yoluna gi-
dilmelidir. Eğer keton, bulantı, kusma ve halsizlik gibi bulgularla birlikte 
ise, hemen bir sağlık kuruluşunun acil polikliniğine giderek değerlendi-
rilmesi ve tedavi edilmesi gerekmektedir.

	 İdrarda	keton	bakılması	gereken	durumlar:
1. Kan şekerinin 250 mg/dL’nin üzerinde olması,
2. Halsizlik, iştahsızlık,
3. Kusma, karın ağrısı,
4. Enfeksiyonlarda.

KAN ŞEKERİ ÖLÇÜMÜ

Kan şekeri ölçümü, parmak uçların-
dan (başparmak hariç) yapılır. Her 
seferinde farklı parmağı kullanmak 
zaman içinde parmak uçlarının nasır-
laşmasını önlemek açısından önem-
lidir. Kan şekeri bakmadan önce, 
ellerin mutlaka bol su ve sabunla yı-
kanıp tam olarak kurulanması doğru 
ölçüm için çok önemlidir. Eller yıkan-
madan yapılan ölçümler, kan şeke-
rini olduğundan daha yüksek ölçül-
mesine neden olabilir. Ellerin tam 
kurulanmadan yapılan ölçümlerde 
ise, kan şekeri olduğundan daha dü-
şük olarak sonuç verebilmektedir.

DİYABETTE  İNSÜLİN TEDAVİSİNİN TARİHÇESİ 

Keton tespiti, diyabetik ketoasidozun (DKA) 
erken tanı ve tedavisinde 

ÇOK ÖNEMLİDİR.
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Her gün aynı saatte verilebilmesi için mümkün olan en pratik saat seçilir. Aile-
ler genellikle akşam 19:00 -22:00 arasında bir saat seçerler.  Tabii eğer aileler 
için sabah 7:00 veya 8:00 daha uygun ise, o saatler de seçilebilir. Önemli olan 
bazal insülinin 24 saatte bir defa aynı saatte (1-2 saatlik kaymada problem 
olmaz) verilmesidir. Bu dozun yemeklerle bir ilgisi yoktur. Hatta Humalog 
veya Novorapid ile Lantus veya Levemir, farklı kollardan, aynı anda dahi 
verilebilir. Eğer bazal insülinin saati geçirilmiş veya tamamen unutulmuşsa, 
hatırlandığı zaman verilip, saati günde 2-4 saat olmak üzere kaydırılarak eski 
saatine getirilebilir.

E T K İ  S Ü R E L E R İ

İ N S Ü L İ N  T Ü R L E R İ
v e

Etkisinin Başlaması Tepe (peak) Etki Etki Süresiİnsulin İsmi

5-15 dakika 1-2 saat 4-5 SaatHumalog, Novorapid

1-2 Saat yok 24 SaatLantus

1-2 Saat 6-12 Saat 12-24 SaatLevemir

1

         İNTENSİF İNSÜLİN TEDAVİSİ

İntensif insülin tedavisinde 2 tip insülin kullanılır. Birinci insülin tipi, uzun et-
kili (Bazal) insülin, ikincisi ise çok hızlı etkili insülindir. Her iki tip insülinde de 
kullanılan kalemler, oda sıcaklığında (25-26 C dereceyi geçmemek üzere) bı-
rakılabilir. Kullanılmayan fazla kalemler ise, buzdolabında saklanmalıdır. İnsü-
linler donarsa veya sıcağa maruz kalırsa etkisini yitirir. Aynı şekilde açılmış bir 
insülin kalemi, 28 günden uzun kullanılırsa, etkisini yitireceğinden, bitmese 
dahi kalemler 28 gün sonra atılıp, yenileri açılmalıdır.

     BAZAL (Uzun Etkili) İNSÜLİN
Bazal insülin (uzun etkili insülin), açlıktaki insülin ihtiyacımızı karşıladığından 
bazal insülin adı verilir. Bazal insülin ihtiyacı, karaciğerden kana verilen glu-
koz miktarı için gerekli olan insülindir. Karaciğer aynen bir fabrika gibi bir-
çok besinleri glukoz, yağ ve protein olarak depolar. Kan şekerini düzenlemek 
açısından, bunlardan en önemlisi glukoz depolarıdır. Karaciğerde glukoz, gli-
kojen dediğimiz bir tür nişasta şeklinde depolanır ve biz aç kalsak bile kara-
ciğerden devamlı vücudumuza salgılanan glukoz ile vücut fonksiyonlarımızı 
devam ettirebiliriz. Ancak diyabet geliştiği zaman, yemek yemesek dahi hala 
vücudumuzda belli bir miktar glukoz üretilir ve kan şekeri yükselir. İşte bunu 
önlemek için günde bir defa (nadiren bazı durumlarda da 2 defa) yapılan ba-
zal insülin, kan şekerinin yemek yemeden dahi normal düzeylerde kalmasını 
sağlar.  Bazal insülin olarak LANTUS veya LEVEMİR kullanılır. 

Bazal insülin günde bir defa kullanılıyor ise, hep aynı saatte verilmesi-
ne dikkat edilmelidir. Yapılma saatinin (+/-) 1 saatten fazla oynamaması 
kan şekerlerinin daha düzenli gitmesine yardımcı olur. 

Bazal insülin dozu az ise, 
akşam kan şekerleri iyi düzeyde ol-
masına karşın, gece 03:00’de veya 
sabah uyandığında çocuğun kan 
şekeri yükselecektir. Bu durumda 
bazal insülin dozu 1 ünite veya 
%10 arttırılır, 2-3 gün beklenir ve 
yine yüksek ise tekrar arttırılır.

Bazal insülin dozu fazla ise,  
gece boyunca ve/veya sabah 
kalktığı zaman aç karnına ba-
kılan kan şekeri seviyesi düşük 
olur. Bu durumda bazal insülin 
dozu 1 ünite veya %10-%20 azal-
tılır.

Bazal insülin dozunu 
ayarlamak için bize 
en iyi ip ucunu, saat 
03:00’deki veya sa-
bah aç karnına bakı-
lan kan şekeri verir. 
Çünkü çok kısa etkili 
insülin, çocuğumuzun 
vücudunda, 4 saat 
sonra kalmayacaktır. 
Yatmadan önceki kan 
şekeri normal sınır-
larda ise ve kısa etkili 
insülin vereli en az 3 
saat geçmiş ise, saat 
03:00’de ve sabah 
uyanınca aç karnına 
bakılan kan şekeri de-
ğerleri, bize uzun etki-
li insülin dozu ile ilgili 
bilgi verecektir.

BAZAL İNSÜLİN DOZ 
AYARLAMASI
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ÇOK HIZLI ETKİLİ İNSULİN 

Çok hızlı etkili insülinler (Humalog, Novorapid, Apidra) iki amaçla kullanıl-
maktadır:

         Tip 1 diyabetli çocuklarımızın tükettiği karbonhidratların kan şekerini 
yükseltmesini önlemek amacıyla, yemeklerden hemen önce verilir. Bu doz 
hesaplanırken İnsülin/karbonhidrat oranı (İ/K) kullanılır.

        Tip 1 diyabetli çocuklarımızın kan şekeri yüksek ise, kan şekerini düşür-
mek amaçlı kullanılmaktadır. Bu doz hesaplanırken hassasiyet faktörü (kan 
şekeri düzeltme faktörü) ve hedef kan şekeri kullanılmaktadır.

Çok hızlı etkili insülinlerin kan şekerine olan etki süresi yaklaşık 4 saattir. 
Kan şekerinin düzeltilmesi için verilen çok hızlı etkili insulinin, en son yapılan 
çok hızlı insülinden en az 3 saat sonra verilmesi, kan şekerinin çok fazla düş-
mesini önlemek açısından çok önem taşımaktadır. Bir diğer alternatif ise, eğer 
en son verilen çok hızlı etkili insulin dozundan, 3 saatten az süre zaman geç-
miş ise, kan şekeri düzeltme dozun %25 ila %50 azaltılmasıdır. İnsulin pompa-
sında ise “insülin etki süresi’’ isimli fonksiyon ile, sık aralıklarla verilen insulin 
sonucu görülebilecek hipoglisemi riski önlenmektedir.

1

2

İnsülin/Karbonhidrat Oranı
Bu oran, bir ünite insülinin, kaç gram karbonhidrat için kullanıldığını gösterir. 
Bu, yaşa, kiloya ve diğer başka faktörlere göre değişir. Tip 1 diyabetli çocuklar-
da bu değer çocuk büyüdükçe ve ergenliğe girince değişecektir.

Hedef Kan Şekeri
Hedef kan şekeri, açlıkta bakılan kan şekerinin hangi aralıkta olmasının tercih 
edildiğini göstermektedir. Bu aralık, diyabetli çocuğun yaşına ve diğer bazı 
özelliklerine göre pediatrik endokrinoloğunuz tarafından belirlenecektir. 
Bu aralığın üst sınırı ayrıca, yüksek kan şekerini düzeltmek için insülin dozu 
hesaplanırken de kullanılacaktır. Genelde yatmadan önce hedef kan şekeri 
100/120 mg/dL veya 150 mg/dL olarak seçilir. Gece 03:00’de bakılan kan şe-
kerinin de en az 100 mg/dL olması istenir. Bazen bebeklerde, hedef kan şekeri 
150 mg/dL olarak seçilebilir.

İnsülin Hassasiyet Faktörü (Kan Şekeri Düzeltme Faktörü)
Bir ünite insülinin, kan şekerini kaç mg/dL düşürdüğünü gösterir. Bu değer, 
çocuğun insüline ne kadar hassas olduğunu gösterdiği için insülin hassasi-
yet faktörü veya kan şekerini düzeltme formülünde kullanıldığı için kan şe-
keri düzeltme faktörü olarak adlandırılmıştır.

Humalog veya Novorapid dozu = Ölçülen kan şekeri – hedef kan şekeri (üst sınırı)
                                                                             
      insülin hassasiyet faktörü

Soru:  Hedef kan şekeri 120 olan bir çocukta, insülin hassasiyeti 50 ise, ve 
ölçülen kan şekeri 320 mg/dL ise, kan şekerini düzeltmek için verilecek 
Humalog dozu ne kadardır?

Cevap: 
İnsülin Dozu = 320 mg/dL – 120 mg/dL= 200 mg/dL, ve 
200 mg/dL/50mg/dL=4 ünite Humalog

KAN ŞEKERİ DÜZELTME FORMÜLÜ
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Bazen bunu doktorunuz aşağıda gösterildiği gibi kan şekeri ‘düzeltme 
skalası’ şeklinde de verebilir.

Humalog/Novorapid dozu:
Kan şekeri: <120 mg/dL: 0 ünite
Kan şekeri: 120-170 mg/dL: 1 ünite
Kan şekeri: 170-220 mg/dL: 2 ünite
Kan şekeri: 221-270 mg/dL: 3 ünite
Kan şekeri: 270-330 mg/dL: 4 ünite vs gibi

Bu durumda da, skaladaki kan şekeri aralığı bulunarak kan şekerini düzelt-
mek için gerekli doz saptanır.

Yemeklerden önce verilen çok kısa etkili insülin dozu, tüketilecek karbon-
hidratlar için hesaplanan doz ile kan şekeri düzeltme dozunun toplamına 
eşittir.

Örnek Soru: 7 yaşındaki Tip 1 diyabetli çocuğumuzun 
•	 İ/K	oranı:	her	15	grama	1	ünite,	
•	 Hedef	kan	şekeri:	80-150	mg/dL	ve	
•	 İnsülin	hassasiyeti	ise	100	mg/dL’dir.
•	 Öğle	yemeğinden	önce	ölçülen	kan	şekeri	250	mg/dL’dir.	
•	 Eğer	45	gram	karbonhidrat	içeren	bir	yemek	yiyecek	ise,	bu	çocu-
ğumuza kaç ünite Novorapid yapmalıyız?
 
Cevap:
45 gram/15: 3 ünite: Karbonhidrat için verilecek Novorapid miktarıdır
250 mg/dL-150 mg/dL= 100 mg/dL ve 100/100 mg/dL: 1 ünite kan şekeri 
düzeltmek için verilecek Novorapid miktarıdır.

Toplam: 3 ünite + 1 ünite = 4 ünite Novorapid verilmesi gerekir.

Görüldüğü gibi, karbonhidrat sayımı yapılmadan intensif  insülin tedavisinde 
başarı mümkün değildir. 

İnsülin Enjeksiyonu

İnsülin enjeksiyonu, 
deri altı yağ dokusuna 
(subkütan) yapılır. 
Yalnışlıkla kas içine 
yapılırsa kan şekeri 
aniden düşer, çünkü 
kana daha hızlı karışır 
ve etkisi daha çabuk 
biter ve kan şekeri 2 
saat sonra tekrar 
yükselir. Bu nedenle 
insülin yapılış tekniği 
ve yapılan yer önem-
lidir. İnsülin enjeksi-
yon yeri sürekli olarak 
değiştirilmelidir.

Her zaman aynı noktaya insülin enjeksiyonu yapmak, 
orada yağ dokusunun artarak lipohipertrofi denen yağ 

dokusu büyümesine neden olur. Bunun sakıncası estetik 
olmayan bir görüntü yanında, insülinin emilmesinde ve 

kana karışmasında problem yaratmasıdır.
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D İ Ğ E R  H A S T A L I K L A R
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T İ P 1  D İ Y A B E T L İ  Ç O C U K L A R D A  
K A R Ş I L A Ş I L A N  Z O R L U K L A R

Büyüme

Yeme alışkanlıklarının 
günden güne değişmesi

Aktivitelerinin günden 
güne değişmesi

Çocukluk çağı 
hastalıkları, 

enfeksiyonlar

Okulda arkadaş 
baskısı ve stres,

Okul, bakıcı ve kreş gibi 
değişik ortamlarda birden 
fazla kişilerin gün içinde 

çocuğun bakımını üstlenmesi,

Ergenlik

Ebeveynlerin 
hipoglisemi endişesi

KARBONHİDRAT SAYIMI
İntensif insülin tedavisinde en önemli nokta, karbonhidrat sayımıdır. Karbon-
hidrat sayımı yapılmadan insülin tedavisi asla başarılı olamaz. Bu ilke, insülin 
pompası için de aynen geçerlidir.

•	 Tam	taneli	tahıllar,
•	 Un	ve	undan	yapılan	besinler	(ekmek,	makarna,	yufka,	bazlama	vb),
•	 Kuru	baklagiller,
•	 Meyveler,
•	 Nişastalı	sebzeler	(bezelye,	patates,	barbunya	vb),
•	 Tatlı	ve	şekerlemeler,
•	 Peynir	dışındaki	süt	ve	süt	ürünleri	(süt,	yoğurt,	dondurma,	
	 ayran,	kefir	vb),

Çoğu diyabetli birey, kan şekeri yüksekliğinden karbonhidratları sorumlu 
tutar ve vücudun gereksiniminden daha az karbonhidrat tüketmeye gayret 
eder. Fakat bu yaklaşım yeterli ve dengeli beslenme açısından doğru bir dav-
ranış değildir. Genel olarak, Tip 1 diyabetli çocuklarımız, karbonhidrat miktarı 
sayılarak ve insülin verilerek besinlerin hemen hepsini tüketilebilir. Ancak, ba-
sit şekerler dediğimiz çay şekeri, şekerlemeler, meyve suyları ve diğer şekerli 
içecekler çok hızlı kana karışıp kan şekerini çok hızlı yükselttiğinden ve insüli-
nin etkisi ile tam bir örtüşme görülemeyeceğinden, tek başına tüketilmemeli, 
yemeklerde diğer besinlerle birlikte alınması tercih edilmelidir.  

•		Beyaz	peynir,	
•		Kaşar	peyniri,
•		Yumurta,
•		Kırmızı	et,	
•		Tavuk,	
•		Balık	(sos	içermeyen,ve	
unla	kızartılmamış	olan)
•		Sıvı	yağ,	tereyağ,
•		Zeytin,	
•		6-7	adet	fındık,	
•		6-7	adet	ceviz	veya	fıstık.
•		Marul,	salatalık

KARBONHİDRAT İÇERMEYEN BESİNLER NELERDİR?

KARBONHİDRAT İÇEREN BESİNLER NELERDİR?

Erişkinlere kıyasla Tip 1 diyabeti çocuklarımızın tedavisi birçok 
zorluklarla doludur. Çocuklar sürekli büyüdükleri için insülin 
ihtiyacı da sürekli değişiklik gösterir. Ayrıca ergenlik sırasında 
insülin ihtiyacı bazen 2 katına çıkabilir.  Bunlara çocukluk çağı 
enfeksiyonları, yeme alışkanlıkları ve fiziksel aktivitelerindeki 
değişiklikler de eklenince kan şekeri kontrolü zor olabilmekte-
dir.

25
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HİPOGLİSEMİ ve

SEMPTOMLARI

ANKSİYETETERLEME

SİNİRLİLİK AÇLIK

BAŞ DÖNMESİ HALSİZLİK

BAŞ AĞRISI TİTREME

GÖRME
BOZUKLUĞU

HIZLI
KALP ATIŞI

Hipoglisemili çocuğun bilinci açıksa teda-
visinde, 15/15 kuralı uygulanır.  Bu tedavi 
kuralına göre, 15 gramlık basit şeker (1 bar-
dak meyve suyu veya 5 kesme şeker) verilip, 
15 dakika sonra kan şekeri tekrar ölçülerek, 
gerekirse 15 gram karbonhidrat daha veri-
lir. Hipoglisemi tedavisinde yağ veya protein 
içeren besinler (süt, çikolata, reçel sürülmüş 
ekmek gibi) kullanılmamalıdır. Çünkü bun-
ların emilimi yavaş olur. Amaç en kısa sürede 
kan şekerini yükseltmektir.

Kendini ifade edemeyen veya 5 yaşın altında 
olan Tip 1 diyabetli çocuklarda yandaki şema-
da aktarılan bulguları gözlemlemek zor olabilir. 
Uzun süre diyabetli olan çocuklarda ise bu be-
lirtiler zaman içinde kaybolabilir ve ‘‘hipoglise-
mi farkında olamama” dediğimiz bir durum 
gelişebilir. Hipoglisemi farkında olamama du-
rumunda, uyarıcı belirtiler olmadığından ço-
cuk kan şekeri düştüğü halde, bilinç kaybı veya 
havale geçirene kadar farkında olamaz. Bilinç 
kaybı veya havale gibi durumlarda ise hipogli-
semi tedavisinde glukagon enjeksiyonu yapıl-
ması gerekmektedir.

•  Egzersiz sırasında veya sonrasında,
• Fiziksel aktivitede artış olunca (bahar  ayları, yaz ayları),
• İshal halinde, barsaklardan karbonhidrat emiliminin azalması sonu-
cunda,
• İnsülin dozunun yalnışlıkla yüksek dozda yapılması durumunda,
• Diyabet teşhisi konulduktan sonraki ilk 3 hafta.(Balayı Dönemi)

HİPOGLİSEMİNİN SIKÇA GÖRÜLDÜĞÜ DURUMLAR

GLUKAGON
Glucagen Hipokit

Glukagen hipokit, acil durumlarda kas içine enjekte edilen 
bir ilaçtır. Bu ilaç pankreasdan salgılanan ve insüline karşı zıt 
etkili bir hormon olan GLUKAGON içerir. Adeta insülinin kar-
şıtı bir etki gösterir ve kas içine enjekte ettikten 10-15 dakika 
sonra kan şekerini yükseltir. Glucagen hipokit, hipoglisemiye 
bağlı bilinç kaybı, havale geçirme, veya kan şekerinin çocu-
ğun ağızdan şeker alamayacak kadar düşük olduğu zaman 
kullanılır.
 
KULLANIMI: Bu ilacın ambalajında sıvı dolu bir enjektör ve 
bir şişede kuru, toz halinde ilaç bulunmaktadır. Şişenin tepe-
sindeki kapak çıkarılır ve enjektördeki sıvı şişeye boşaltılır. 
Sıvı boşaltıldıktan sonra enjektörün kapağı kapatılarak kir-
lenmesi önlenir. İlacı karıştırmak için, şişe yavaşça iki el ara-
sında döndürülür. Hızlı çalkalamak, ilacı köpürteceğinden 
tercih edilmez. Daha sonra ilaçtan 5 yaş ve altındaki çocuklar 
için 0.5 mL (yani şişenin yarısı) veya 5 yaş ve üzerindeki ço-
cuklarda 1 mL (yani şişenin tümü)  enjektöre çekilerek kas 
içine enjekte edilir (kol, bacak veya kalçaya).

Glukagonun etkisi; bulantı ve kusma olduğu için özellikle 
şuuru bulanık hastalarda kusmuğun nefes borusuna kaçma-
ması için önlem alınmalı, ve bu süreçte çocuk yana çevrili 
tutulmalıdır.
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Çocuğun bilinci kapalı değilken ama ağızdan almada zorlandığı durum-
larda kullanılan bir tedavi yöntemidir. Glucagon hipokit, aynı şekilde ha-
zırlanır. Glukagon, insülin enjektörü ile, çocuğun yaşına göre çekilir ve 
subkütan olarak (insülin yapar gibi, cilt altı yağ dokusuna) enjekte edilir. 
Hazırlanan glukagon 24 saat içinde birden fazla kullanılabilir. Kan şekeri-
ni yükseltmek için gerekirse 20-30 dakika arayla tekrar yapılabilir. 

Mini-glukagon dozu: Çocuğun yaşı kadar ünite yapılır. Örneğin Tip 1 di-
yabetli çocuğumuz 8 yaşında ise insülin enjektörü ile 8 ünite çekilir. Mini 
glukagon tedavisi aynen insülin enjeksiyonu gibi yapılır ve gerekirse 20-
30 dakikada bir aynı şişeden çekilmek üzere tekrar enjekte edilebilir. Su-
landırılan şişe, 24 saat içinde olmak koşuluyla, birden fazla kullanılabilir.
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T İ P 1  D İ Y A B E T T E  
B A L A Y I  D Ö N E M İ

Çeşitli hastalıklar çocukların hayatında kaçınılmaz 
dönemlerdir. Hastalık döneminde genellikle ço-
cukların insülin ihtiyacı artar. Vücutta insüline 
direnç vardır. Enfeksiyonlar ve buna bağlı ateş sı-
rasında kan şekeri yükselir ve vücutta keton oluşa-
bilir. Bu nedenle kan şekerinin sık aralıklarla ölçül-
mesi ve kan şekerinin çok hızlı etkili insülin olan 
Humalog veya Novorapid verilerek düzeltilmesi 
önemlidir. Aynı zamanda bol sıvı alınarak, oluşan 
ketonun idrarla atılması çok önemlidir. Çocukların 
hastalık döneminde iştahlarının az olması sonu-
cu yeterli gıda tüketmemesi de açlığa bağlı keton 
oluşumuna neden olabilir. Keton oluşumu, karın 
ağrısı ve bulantı yaptığı için biran önce tedavi edil-
mesi gerekir. Ayrıca keton oluşumu, diyabetik ke-
toasidozun bir belirtisi veya habercisi olduğundan 
ciddiye alınmalıdır. Bol sıvı verilerek ve eğer kan 
şekeri yüksek ise, çok hızlı etkili insülin verilerek 
düzeltilmesi çok önemlidir. Açlığa bağlı keton olu-
şumunda kan şekeri, genellikle normal veya düşük 
olabilir. Bu durumda da çocuğa azar azar karbon-
hidrat içeren yiyecek veya içeceklerden verildikten 
sonra kusmadığından emin olunarak verilen kar-
bonhidrat için gerekli olan çok hızlı etkili insülin 
verilmelidir.

Tip 1 diyabetli çocuğumuzda herhangi bir bakte-
riyel enfeksiyon varsa, bu enfeksiyonun tedavisi 
bir an önce yapılmalıdır. Tip 1 diyabetli çocukları-
mızda antibiyotik ve ateş düşürücü kullanılabilir. 
Antibiyotik veya ateş düşürücü şuruplardaki tat 
vermek amacıyla kullanılan şeker (karbonhidrat) 
miktarı, genellikle ölçek başına 1-2 gram olduğun-
dan küçük çocuklarda kan şekerinin yükselmesin-
de fazla katkıda bulunmaz. Kan şekerinin yüksel-
me nedeni, aslında enfeksiyonun kendisidir.

Balayı dönemi, genellikle 
diyabet teşhisi konduktan 
1-3 hafta sonra ortaya çı-
kar. Pankreasın beta hücre-
lerinin bir kısmı kan şekeri 
yüksekliği nedeniyle adeta 
uykuya yatmıştır. Tip 1 di-
yabet teşhisi konup, tedavi-
ye başlanınca, bu uykudaki 
beta hücreleri uyanmaya ve 
insülin üretmeye başlarlar. 
Bu dönemde kan şekerleri 
düşmeye başlar ve bu ne-
denle insülin dozu azaltıl-
maya başlanır. Tip 1 diyabet-
li bir çocuğun kan şekerleri 
normal düzeylere yakınsa ve 
günlük toplam insülin dozu, 
kilo başına 0.5 üniteden az 
ise, buna BALAYI DÖNEMİ 
denir. Kan şekerleri norma-
le yakın düzeyde tutulursa, 
bu dönem daha uzun süre 
devam edebilir. Balayı döne-
mi genelde 1 ila 3 ay devam 
etse de bazen aylar ve hatta 
seneler boyu devam edebi-
lir. Bazı çocuklar ise hiç bala-
yı dönemine girmeyebilir.

TİP 1 DİYABET VE EGZERSİZ
Diyabetli çocuklar hiçbir zaman fiziksel ak-
tivitelerden, okuldaki beden eğitimi ders-
lerinden veya ilgi duydukları sporlardan 
yoksun bırakılmamalı, hatta bu konuda 
teşvik edilmelidir. Spor, herkeste oldu-
ğu gibi diyabeti olan çocuklarda da çok 
olumlu etki yapmaktadır. Günümüzde bir 
çok madalyalı ve çok başarılı sporcu Tip 1 
diyabetlidir.
 
Tip 1 diyabetli çocuklarımız spor yapar-
ken, kan şekerinin düşmesini önlemek 
önemlidir. Bu nedenle spor öncesi kan şe-
keri bakılarak, yapılacak sporun süresi ve 
yoğunluğuna göre plan yapılır. Bu planda 
genel kurallar olmasına karşın, her çocu-
ğun ihtiyacına göre değiştirilmelidir.
Önemli kurallardan biri,  hasta ve ketonu 
olan çocukların spor yapmamasıdır. Aksi 
halde spor, ketonu arttırır ve çocuğun 
daha da hastalanmasına ve DKA’ya girme-
sine neden olabilir.

TİP 1 DİYABET ve 
HASTALIKLAR 
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Halsizlik

Koma

Yorgunluk

Ağızda 
Kuruluk

Çökme
Gözlerde

Kusma
Bulantı

Ağrısı
Karın

Uykuya 
Eğilim

Alıp Verme
Hızlı Soluk

DİYABETİK KETOASİDOZ (DKA)

Diyabetik ketoasidoz halk dilinde diyabetik koma olarak da bilinmektedir.
DKA’un acilen tedavisi gerekir. Tedavi edilmezse sakatlık veya ölümle sonuç-
lanabilir. DKA,genellikle insülin dozlarının atlanması, verilmemesi veya hasta-
lık durumunda gerekli tedavinin uygulanmaması sonucunda ortaya çıkabilir.

DKA belirtileri ortaya çıkınca, Tip 1 diyabetli çocuğumuzun bir sağlık kuru-
luşunun acil polikliniğine götürülmesi ve kan tetkiklerinin yapılması gerekir. 
Ağır DKA yoğun bakıma yatırılarak damardan mayi ve insülin ile tedavi edil-
mesi ve yakın takibi gereklidir. Hafif durumlarda ise, acil polikliniklerde da-
mardan mayi ve subkütan insülin tedavisi verilebilir.

DİYABETİK KETOASİDOZ (DKA) BELİRTİLERİ

TİP 1 DİYABET VE SEYAHAT
Tip 1 diyabetli hastalar, seyahate çıkarken insülin ve diğer tüm malzemeleri-
ni yanlarındaki bir el çantasına koymalı ve bagaja verilmemelidir. İnsülinler 
sıcaktan etkileneceğinden, seyahat sırasında soğuk çanta veya eczaneler-
den temin edilebilecek ve insülini soğuk tutacak küçük çantalara konabi-
lirler. Seyahat için,  fazladan malzeme almak da tedbir açısından önemlidir. 
Kırılan veya bozulan bir insülin kalemini seyahat sırasında temin etmek zor 
olabilir. Seyahat sırasında insülin pompasında problem çıkabilir. Bu neden-
le yanınıza lantus veya levemir ve hızlı etkili insülin kalemlerini de almanız 
önerilir.
Yurtdışına seyahatlerde doktordan alınan ve çocuğunuzun Tip 1 diyabetli 
olduğuna dair İngilizce bir mektup, insülin iğneleri veya kalemlerinin ve in-
sülin pompasının sorunsuz olarak güvenlikten geçmesine yardım edecektir.

  TİP 1 DİYABET VE AŞILAR
Tip 1 diyabetli çocuklarımızın normal çocukluk çağı aşılarını olmasında hiç 
bir sakınca olmadığı gibi bazı ek aşılar da önerilmektedir. Bunlardan biri grip 
aşısıdır. Tip 1 diyabetli çocuklarımıza her yıl grip aşısı önerilmektedir. Grip 
aşısının burun spreyi şeklinde (canlı aşı) değil de, enjeksiyon şeklinde (ölü) 
yapılması önerilmektedir. Zaten ülkemizde de enjeksiyon şekli mevcuttur.
 
Önerilen ikinci bir aşı ise pnömokok aşısıdır.  Tip 1 diyabetli çocuklarımızın 
zatürreden korunması için bu aşı önerilmektedir.
Aşıların düzenli yapılması, Tip 1 diyabetli çocuklarımızı hastalıklardan koru-
yarak, hastalık sonucu oluşabilecek keton ve DKA gelişmesini önleyecektir.
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TİP 1 DİYABETTE KRONİK KOMPLİKASYONLAR
Tip 1 diyabetli çocuklarımızın kan şekerlerinin iyi kontrol altında tutulması ve 
HbA1c düzeyinin % 7.5 ve altında olması ile kronik komplikasyonların önlen-
mesi amaçlanmaktadır. Kötü kontrollü Tip 1 diyabetli çocuklarda  kronik (yani 
uzun sürede ortaya çıkan) komplikasyonlar, yüksek kan şekerinin uzun süre-
de kılcal damarlara yaptığı hasara bağlı olarak görülür. Bu komplikasyonlar:

TİP 1 DİYABET TEDAVİSİNDE TEKNOLOJİK GELİŞMELER

Böbreklerde kılcal damar hasarı sonucu ilk olarak idrarda mikroal-
buminüri denen hafif protein kaçağı ile başlayarak, böbrek yetmez-
liğine varan böbrek hasarı

Nefropati Böbrek Hasarı 

Gözün ağ tabakasında kılcal damarlarda olan hasar sonucu, damar-
lardan sızan sıvı ve kanama ile körlüğe kadar gidebilir.

Retinopati Gözün Ağ Tabakasının Hasarı 

Nöropati Sinir Hasarı

   Sinirlerin kılcal damarlarını etkileyerek sinir hasarı oluşturması. 

Tip 1 diyabetli çocuklarımızın, bahsedilen bu kronik komplikasyon-
lardan korunması için HbA1c düzeyinin % 7.5’in altında tutulma-
sı ve diyabet süresi 5 yılı doldurunca, komplikasyonların tarama 
testlerinin düzenli olarak yapılması gerekir. Bu testler, göz doktoru 
tarafından her yıl retina muayenesinin yapılması, idrarda mikroal-
buminüri ve kan basıncı ölçümleri ve ayaklarda duyu muayenesi 
yapılmasıdır.Kronik komplikasyonlar erken teşhis ve tadavi edilirse 
ilerlemesi önlenebilir.

Sürekli infüzyon,
saatlik hız.

İ/K ve kan şekeri 
düzelme faktörü-
ne göre bir sefer-

de verilen doz.

Bir süre için bazal 
hızın artırılıp, azaltıl-
ması. (Hastalık veya 

yüksek fiziksel aktivi-
te gibi durumlar için.)

Bolus’u uzun bir 
sürede vermek.

Değişik zaman 
dilimlerinde 
değişik hızlar 
ayarlanabilir.

Bolus dozunun 
bir kısmını hemen 
verir, diğer kısmını 
daha uzun sürede 

verir.

1 • Motor nöropati: 
Hareketlerimizi 
sağlayan kol veya 
bacak sinirlerin-
de felçe neden 
olur. 

2 • Sensori nöropati: 
El ve ayaklarımız-
da his kusuruna 
neden olabilir.

3 • Otonomik nöropati: 
İstem dışı çalışan kaslara gi-
den sinirler: örneğin mideye 
giden sinir hasarında mide 
boşalması yavaşlar, yedik-
lerimizi sindiremeyiz. Eğer 
kalp kasına giden sinirler 
etkilenirse kalp atışı hızlana-
bilir.

İNSÜLİN POMPASI
Her konuda olduğu gibi diyabet tedavisin-
de de teknolojik gelişmeler hızla devam 
etmektedir. İlk insülin popası 1960lı yıllarda 
düşünülmüş ve 70li yıllarda, çok büyük bo-
yutlarda denenmiştir.
Günümüzde kullanılan pompalar ise, cep 
telefonları boyutlarında ve oldukça gelişmiş 
teknolojiye sahiptir.

İNSÜLİN POMPASINDA BAZAL SEÇENEKLER

İNSÜLİN POMPASINDA BOLUS SEÇENEKLER

Bazal Hız

Normal 
Bolus

Geçici 
Bazal Hız

Uzatılmış 
veya  Kare 

Bolus

Birden Çok 
Bazal Hız

Kombo veya
Çift Dalga

Bolus 
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SÜREKLİ KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM SİSTEMİ

Kan şekeri ölçüm cihazları kullanıma girdikten sonra da, bu konuda birçok ge-
lişme olmuştur. Sürekli kan şekeri ölçüm cihazı bunlardan biridir. Bu cihazlar, 
özellikle küçük çocuklarda kan şekeri düşmelerini ailelerin yakalayabilmesi 
açısından büyük rahatlık sağlamaktadır.

Ülkemizde birden fazla firmanın sürekli kan şekeri ölçüm cihazı mevcuttur. 
Medtronik insülin pompası ve kan şekeri ölçüm cihazı birlikte çalışan formu 
mevcuttur. Bu sistemde insülin pompası kendi kendine bolus vermemekte, 
ancak kan şekeri belli bir düzeyin altına düştüğü zaman otomatik olarak insü-
lin vermeyi durdurarak hipoglisemiyi önlemeye yardımcı olmaktadır.

TİP 1 DİYABETTE Amerika’da yıllardır süregelen bir araş-
tırma ekibinin çalışmaları sonucunda 
‘’BİYONİK PANKREAS’’ çok yol kat et-
miştir. Kendi oğlu da 11 aylıkken Tip 1 
diyabet tanısı alan Harvard Üniversiteli 
bir matematikçinin tasarımı olan biyo-
nik pankreas, insülinin keşfinden sonra 
Tip 1 diyabet için en büyük çığır açıcı 
tedavi olarak görülmektedir.
 

Biyonik pankreasla ulaşılmak iste-
nen amaç, hipoglisemiyi önlemek ve 
kan şekerlerini normal sınırlar içinde 
tutmaktır.  Tip 1 diyabetli erişkin ve 
çocuklarda yapılan araştırmalar çok 
olumlu sonuçlar vermekte ve 2020 
yılına kadar biyonik pankreasın kulla-
nıma girme aşamasına ulaşılacağı ön 
görülmektedir.  

Her insanın aynen kan grupları gibi, doku tipleri (HLA) var-
dır. Çocuklar doku tiplerine göre, ya Tip 1 diyabet gelişmesi-
ne dirençli olarak (koruyucu HLA taşıyan insanlar), veya Tip 1 
diyabet gelişmesine yatkın olarak (riskli HLA taşıyan insanlar) 
dünyaya gelirler. Bu genetik özelik, ancak çevresel faktörlerle 
birleşince Tip 1 diyabet ortaya çıkar. Tip 1 diyabet kalıtsal bir 
hastalık değildir. Ancak anne ve babanın doku tiplerinin birle-
şimi ile ‘’diyabete genetik yatkınlık’’ veya ‘’genetik direnç’’ orta-
ya çıkar. Aynı yumurta ikizlerinde yapılan çalışmalar da, bunun 
kanıtıdır. Genetik yapıları tıpa tıp aynı olan tek yumurta ikizle-
rinden birinde Tip 1 diyabet gelişirse, diğer ikizde gelişme ris-
kinin %30-%50 oranında olduğu saptanmıştır. Yani bu da, Tip 
1 diyabetin sadece genetik nedenlerle olmadığının kanıtıdır. 
Çevresel faktörler, Tip 1 diyabette %50-%70 oranında etkilidir. 
Tablo 1’de de görüldüğü gibi, kardeşlerden veya ebeveynler-
den birinde Tip 1 diyabet varsa, genel popülasyona göre risk 
artsa da, çocukta riskin sadece %5-8 gibi, düşük bir yüzde ol-
duğu anlaşılmaktadır. Tip 1 diyabete neden olan birçok çevre-
sel faktörlerin olduğu ortaya konmuştur. Bunlardan en başta 
geleni, bazı viralenfeksiyonlardır. Diğer faktörler arasında tok-
sinler, gıdalara eklenen maddeler ve stres de, suçlanan tetik-
leyici çevresel faktörler arasında sayılmaktadır. Bebeklik döne-
minde inek sütüne erken yaşta başlamak da (yani anne sütü 
yerine mamalarla beslenmek) çocukta ileride Tip 1 diyabet ge-
lişme riskini arttırdığı öne sürülmüştür. İnek sütünde bulunan 
bir proteinin bağışıklık sistemini etkilediği ve inek sütündeki 
bu proteinin pankreasın beta-hücrelerinin bir bölümü (GAD) 
ile benzer özellikte olduğu için bağışıklık sisteminin daha son-
ra pankreasın beta-hücrelerine de saldırdığı öne sürülmüştür.

1Ailemizde diyabetli kimse yok,  
neden çocuğumda çıktı?
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Çok şeker yemekle tip 1 diyabet gelişmez. Tip 1 diyabet otoim-
münite yani, kendi bağışıklık sisteminin kendi organına savaş 
açması sonucunda gelişmektedir. Yani, çocuğun kendi bağışık-
lık sistemi, pankreasın insülin salgılayan beta hücrelerine karşı 
savaş açar ve zaman içinde pankreasın beta hücreleri ölmeye 
başlar. Ölen hücreler, bazı organlarda olduğu gibi kendini ye-
nileyemez. Zaman içinde beta hücreleri azalarak diyabet belir-
lileri ortaya çıkar. Tip 1 diyabete neden olan bu otoimmünite, 
belirtiler ortaya çıkmadan aylar veya yıllar önce başlayabilir 
ama sessiz sedasız ilerler, çünkü pankreasın beta hücrelerinin 
sadece %10’nun çalışması bile kan şekerlerinin normal düzey-
de kalması için yeterlidir. Yani, pankreasın beta hücrelerinin 
%90’nından fazlası yitirildiği zaman, kan şekeri yükselmeye 
ve diyabet belirtileri ortaya çıkmaya başlar. Bu nedenle aile-
ler, hekime başvurmadan yaklaşık 1-3 hafta önce, adeta ani-
den başlayan çok su içip çok idrara gitme, kilo kaybı, gece idrar 
kaçırma gibi belirtilerin ortaya çıktığını fark ederler. Bu aynen 
tamamen su ile dolu bir bardağa, 1 damla daha su konmasıy-
la bardağın taşmasına benzetilebilir. Bu nedenle aileler, belir-
tilerin aniden ortaya çıktığını görürler. Halbuki, otoimmünite 
sonucu beta hücresi yıkımı, aylar veya yıllar önce başlamış 
olabilir. Bu durumunun varlığı, daha önce bilinse dahi, diyabet 
gelişimini önlemek mümkün olmamaktadır. Bu konuda yapıl-
mış çok sayıda araştırma vardır. Aileler bazen kendilerini suç-
larlar ve hekimlere ‘’acaba bu önlenebilir miydi’’ diye sorarlar. 
Şu ana kadar yapılan araştırmalar, otoimmünitenin başlattığı 
beta hücresi yıkımını durdurmanın veya ilerlemesinin önlen-
mesinin mümkün olmadığını ortaya koymaktadır.

2 Çocuğumuzda diyabeti önleyebilir miydik? 
Çok şeker yediği için mi oldu? 3 Şeker hastalığı büyüyünce 

düzelir mi?
Düzelmez, çünkü pankreasın beta hücreleri hasarı olduktan 
sonra pankreas kendini yenileyemediğinden tekrar insülin sal-
gılaması mümkün değildir. 
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4 Diğer çocuğumda da Tip 1 diyabet riski var mı, 
onun kan şekerine bakmalı mıyım?

Tip 1 diyabetli çocuğumuzun kardeşinde Tip 1 diyabet riski 
%3-5 civarındadır. Aynı yumurta ikizlerinde ise %30-%50’dir. 
Ancak kardeşlerde sürekli kan şekeri bakmak, aile içinde ve 
kardeşlerde bir endişe ve stres uyandıracak ve pratikte de fazla 
bir faydası olmayacaktır. Tip 1 diyabetin belirtilerini bilmek ve 
ancak bu belirtiler görülürse bir sağlık kuruluşuna giderek tet-
kik yaptırmak önerilmektedir.



5 Çocuğum şeker içeren gıdaları 
hiç tüketemez mi?

Tip 1 diyabetli çocuklar şeker veya karbonhidrat içeren gıdalar 
tüketebilirler. Ancak tüketilen bu gıdalardan önce gerekli mik-
tarda çok hızlı etkili insülin verilerek kan şekerinin yükselmesi 
önlenir. Karbonhidrat içermeyen diyetlere ketotik diyet denir. 
Bu tür diyet, büyüme çağında olan çocuklara çok zararlıdır. Bu 
gıdalar, kan ve idrarda ketonunu arttırır ve çocuğun büyüme-
sini, kilo alımını engeller. İnsülinin keşfinden önce, başka çare 
olmadığından, karbonhidrat içermeyen gıdalar (ketotik diyet) 
verilerek Tip 1 diyabetli çocukların 1 ila 1.5 yıl yaşamaları sağ-
lanmakta idi. Ancak şimdi insülin ve teknoloji sayesinde Tip 1 
diyabetli çocuklarımız hiç bir şeyden mahrum kalmayarak nor-
mal bir yaşantı sürdürebilmektedirler.

6 Çocuğum ateş düşürücü veya antibiyotik 
kullanabilir mi?

Tip 1 diyabetli çocuğumuzda herhangi bir bakteriyel enfeksi-
yon varsa, bu enfeksiyonun tedavisi bir an önce yapılmalıdır. 
Tip 1 diyabetli çocuklarımızda antibiyotik ve ateş düşürücü 
kullanılabilir. Şuruplardaki karbonhidrat miktarı genellikle öl-
çek başına 1-2 gram civarında olduğundan, küçük çocuklarda 
kan şekerinin yükselmesinde fazla katkıda bulunmaz. Hastalık 
sırasında kan şekerinin yükselme nedeni ateş düşürücü veya 
antibiyotik şuruplarındaki şekerden ziyade, enfeksiyonun ken-
disidir.

38 39

7 Çocuğumuz
spor yapabilir mi?

Tip 1 diyabetli çocuğumuz her türlü sporu yapabilir. Spor her-
kese olduğu gibi diyabetli çocuklara da çok faydalıdır. Sporun 
türüne, süresine ve yoğunluğuna göre pediatrik endokrinolo-
ğunuzla  görüşerek, çocuğunuza özel ve spor öncesi kan şekeri 
aralıklarına göre ayarlanmış beslenme önerileri ve insülin ska-
lası verilmesi, çocuğunuzunhem spordaki başarısını arttıracak, 
hem de hipoglisemi gelişmesini önleyecektir.

8Okulda çocuğumuzun 
insülin tedavisini kim verecek?

Okulda, Tip 1 diyabetli çocuk 13 yaşına gelene kadar öğret-
menler yada okul hemşiresi tarafından yapılması çocuğun 
daha sonra karşılaşacağı tükenmişlik sendromunun önlenme-
si yönünden fevkalade önemlidir.

9 İnsülinini 
nerede saklamalıyız?

Tip 1 diyabetli çocuğumuzun kullanmakta olduğu insülin oda 
sıcaklığında saklanabilir. Ancak insülinin fazlası buzdolabında 
saklanmalıdır. Oda sıcaklığı dendiği zaman ise 26 santigrat de-
receyi geçmemesine dikkat edilmelidir.



11Çocuğuma Lantus veya levemir vermeyi 
unuttum, ne yapabilirim?

Tip 1 diyabetli çocuğumuzda uzun ekili insülin unutulmuş ise, 
hatırlandığı anda hemen yapılmalı ve bir sonraki günlerde de 
yapılma saati 2-3 saat kaydırılarak eski saatine döndürülmeli-
dir.
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10 Çocuğum kaç yaşında kendi insülinini 
bağımsız olarak kendisi yapabilir?

Tip 1 diyabetli çocuğumuzda çok erken yaşlarda kendi insülini-
ni bağımsız olarak kendisinin yapmaya başlaması tükenmişlik 
sendromu’na (burn-out) neden olabilir. Bu nedenle en erken 
13 yaşında kendi insülinini yapması önerilmektedir. Liretatür-
de bu konuda birçok araştırma ve rapor mevcuttur. Eğer Tip 
1 diyabetli çocuğumuzu çok erken yaşta diyabet tedavisinde 
yalnız bırakır veya omuzlarına taşıyamayacağı kadar diyabet 
ile ilgili sorumluluk yüklersek,  tükenmişlik sendromuna o ka-
dar zemin hazırlamış oluruz. Tip 1 diyabetli çocuğumuz, 8-10 
yaşından beri kendi insülinini kendi yaptıysa, zaman içinde 
artık bıkacak, yorulacak ve insülinini atlayacak ve hatta hasta-
lanarak DKA’a girecektir. Böylece 15-16 yaşında olmasına rağ-
men, insülin yapmaktan bıkmış, anne veya babası yapmazsa 
kendi insülinini yapamaz hale gelmiş gençlerle karşı karşıya 
kalmış olacağız.  Her aile ‘’benim çocuğum yapmaz, sorumlu-
luk sahibidir, insülinini atlamaz’’ diye düşünebilir. Ancak bu, ço-
cuğunuzun kötü veya başkaldıran bir genç olduğu anlamına 
gelmez. Çocuğunuz ne kadar sorumluluk sahibi olursa olsun, 
‘tükenmişlik sendromu’ bir tür hastalıktır ve buna istisnasız her 
çocuk yakalanabilir. Bu nedenle çocuk 13-14 yaşına gelmeden, 
kesinlikle diyabet tedavisiyle ilgili fazla sorumluluk verilmeme-
lidir. Nasıl çocuğumuz 18 yaşına kadar araba kullanamıyor ise, 
13-14 yaşına kadar da kendi başına diyabet tedavisi yapma-
malıdır. 

12 Şeker hastalığı olan komşumuz hap kullanı-
yor. Benim çocuğuma da hap tedavisi neden 
vermiyoruz?

Komşunuzda Tip 2 diyabet olduğu için hap kullanmaktadır. 
Erişkinlerde Tip 2 diyabet, çocuklara kıyasla daha sık görülür. 
İnsülin eksikliği sonucunda Tip 1 diyabet, fakat insülin etkisin-
deki bozukluk sonucunda ise Tip 2 diyabet gelişir.  Tip 2 diya-
betliler genellikle fazla kiloludur ve ürettikleri insüline vücut-
ları dirençlidir. Çocukluk çağında ise en sık rastlanan diyabet 
türü Tip 1 diyabettir. Tip 1 diyabet, pankreastan insülin salgı-
sının yetersiz olması sonucu gelişir. Diyabetli çocuklarımızda 
insülin, yapısı nedeniyle, hap şeklinde değil, enjeksiyon (iğne 
ile) şeklinde cilt altındaki yağ dokusuna enjekte edilerek veril-
mesi zorunludur.
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Olimpiyatlarda altın madalya alan 
ve rekorlar kıran dünya çapında 
sporculardan, sanat dünyasında 
parlak noktalara ulaşan sanatçılara 
kadar pek çok Tip 1 diyabetli başa-
rılı insan vardır.

NICK JONAS
Şarkıcı

HAZAL KAYA 
Oyuncu

GARY HALL
Yüzücü

KRIS	FREEMAN	
Kayakçı

RYAN	REED
Nascar Sürücüsü

NICOLE	KIDMAN
Oyuncu

HALLE	BERRY
Oyuncu

ELVIS	PRESLEY
Şarkıcı

Aileler ve Tip 1 diyabetli 
çocuklar, Tip 1 diyabetin 
hayatlarını yönetmesine 
izin vermemeli, onlar Tip 
1 diyabeti yönetmeyi öğ-
renmelidir.  
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Elizabeth Hugh’un 
‘Yaşam Savaşı’

Elizabeth	Hugh,	11	
yaşında Tip 1 diyabet 
tanısı almış ve 14 yaşına 
kadar çok düşük kalorili 
bir diyetle ve azmi sa-
yesinde hayatta kalmayı 
başarmıştır.	Elizabeth,	
içinden yaşama isteği-
ni hiç kaybetmeyerek, 
1922’de,  insülin kulla-
nan ilk Tip 1 diyabetli 
çocuklardan biri olmayı 
başarmıştır.	Elizabeth’in	
3	tane	çocuğu	ve	8	tane	
de torunu olmuş ve 73 
yaşına kadar sağlıklı ve 
mutlu bir yaşam sür-
dürmüştür. ‘Yaşama 
savaşı’ ismi ile Türkçeye 
çevrilmiş olan ve ger-
çek hayattan alınmış bu 
romanda,	Elizabeth’in	
azmi ve yaşama sevinci 
anlatılmaktadır. Tip 1 
diyabetli çocukların aile-
lerine, kendilerine ilham 
vereceğini düşündüğüm 
bu kitabı okumalarını 
kuvvetle tavsiye ederim.
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