1. Kan Şekeri Yüksekliği (Hiperglisemi) Nedir?
Diyabetli bir çocukta hiperglisemi, kan şekerinin çocuğun yaşına göre ideal kan
şekeri değerinin üzerine çıkması olarak tanımlanabilir. Kan şekeri sınırları yaş
grubuna göre değişmekle birlikte, genellikle açlıkta 120 mg/
dl, toklukta ise 180
mg/dl’nin üstü yüksek olarak kabul edilir. Hiperglisemi önlem alınmaz
ise hızla
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ilerleyip diyabetlinin komaya girmesine neden olabilir. Kan şekerinin yüksek olması
ileri dönem komplikasyonların oluşmasına neden olacaktır.
Hiperglisemiyi tanımak ve tedavi etmek hem var olan durumu düzeltmek hemde
gelecekteki komplikasyonları önlemek bakımından önemlidir.
Diyabetli çocukta kan şekeri yüksek seyrettiğinde çocuk/ergende yeniden diyabet
belirtileri görülebilir.

2. Hiperglisemi Neden Gelişir?


Az veya hiç insülin yapmamak



Bozuk insülin yapmak



Şiş bölgeye insülin yapmak (önce kan şekerinin yükselmesine, daha sonra
egzersiz gibi uyaranla dolaşıma girerek düşmesine neden olur)



Düzensiz beslenmek, fazla besin tüketimi



Egzersiz yapmamak veya az egzersiz yapmak



Stres ve üzüntü



Hastalık Durumları

3. Hiperglisemi Belirtileri Nelerdir?


Çok su içmek



Çok sık idrara çıkmak


İdrar kaçırmak



Ağız kuruluğu



Dudaklarda çatlama, kenarlarında yara oluşumu



Susuzluk hissi



Halsizlik ve yorgunluk



Dil üstünde beyaz tabaka



İdrar renginde koyulaşma, köpürme



Görme bozukluğu (bulanık görme)



Açlık hissi, çok yemek yeme isteğine rağmen kilo kaybı



Genital bölgede yanma, kaşıntı, mantar oluşumu



Ağızda çürük elma kokusu (aseton kokusu)

Yukarıdaki belirtilerin hepsi aynı anda olmayabilir. Başlangıçta en sık görülen belirtiler: Çok su
içme ve çok idrara çıkmadır. Hiperglisemik kalınan süre uzadıkça ve kan şekeri değeri
yükseldikçe diğer belirtiler de eklenir; müdahale edilmezse ağızda keton kokusu ve diyabetik
koma gelişebilir.

ÖNEMLİ MESAJLAR



Kan şekeri yüksekliği önemlidir, önerilen değerlere düşürülmez ise kısa ve uzun dönemde
ciddi problemlere neden olacaktır.



Hiperglisemiden korunma yöntemleri, nedenleri, belirti/bulguları ve tedavisini diyabetli,
ailesi ve tüm çevresi bilmelidir.



Kan şekeri ölçümü, hiperglisemiden korunmanın başında gelir.



Hiperglisemiye ilişkin bilgiler, izlendiğiniz sağlık kuruluşundan alınmalıdır.



Hiperglisemi tedavisi çocuğun yaşına, kullandığı insüline ve hipergliseminin derecesine
göre değişebilmektedir.



Kanda ya da idrarda keton varsaacil önlem alınıp, mutlaka hastaneye gidilmelidir.



Keton tedavi edilmez ise koma gelişir, acil tedavi edilmesi gerekir.

