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Önsöz 
 

Diyabet yönetiminde glukoz izleminin önemi büyüktür. Özellikle Tip 1 diyabetli 
çocukların, ergenlerin ve erişkinlerin ve insülin tedavisi ile izlenen Tip 2 diyabetli bireylerin 
glukoz düzeyindeki dalgalanmaların saptanması, insülin dozlarının belirlenmesi ve iyi bir 
metabolik kontrol için yakın glukoz izlemi gereklidir.   

Kan glukoz ölçümünün klasik yöntemi olan parmak ucundan glukometre ile yapılan 
ölçümlerin, özellikle küçük çocuklar için ağrılı bir işlem olması, uykuda yapılan ölçüm sayısının 
yetersizliği, sadece anlık glukoz değerini göstermesi gibi birtakım sınırlılıkları mevcuttur. Ayrıca 
metabolik kontrol parametresi olarak HbA1C, glisemik değişkenlik, hedef içinde geçirilen 
zaman gibi parametreleri yansıtmamakta ve bunların hesaplanabilmesi için glukometre 
ölçümleri yeterli olmamaktadır.  

Sürekli Glukoz İzlemi (SGİ) (Continuous Glucose Monitoring-CGM) gelişen teknolojinin 
bir ürünü olarak belirtilen bu hesaplamaların yapılabilmesini mümkün kılmakta, özellikle 
diyabetli çocuklar ve aileler başta olmak üzere tüm diyabetlilerin yaşantısına büyük bir rahatlık 
getirmekte ve metabolik kontrolü iyileştirmektedir. SGİ cihazlarının kullanımı ile 
hipogliseminin erken tanınması ya da yükselmekte olan glukoz değerinin vakit kaybetmeden 
saptanması ve bu durumlara erken müdahale edilmesi mümkün olmaktadır.  

Modern SGİ (CGM) cihazları, interstisyel (dokular arası) sıvıdaki (ISF) glukozu dakikada 
birkaç kez otomatik olarak ölçen giyilebilir bir sensörden oluşur ve yakındaki bir kablosuz 
alıcıya her birkaç dakikada bir glukoz değeri gönderir ve bu değer ekranda görünür. Bazı 
cihazlarda ise okuyucu sensöre tutularak glukoz değeri ve seyri ile ilgili verilerin görünür olması 
sağlanır. Dokular arası sıvıdaki glukoz enzimatik bir teknolojiyle reaksiyona girer, bunun 
sonunda elektronlar serbestleşir ve bu da elektrik akımı üretir. Bu elektriksel sinyaller ise bir 
algoritma ile glukoz değerine dönüştürülür. Bu algoritma, diyabetlinin kendisinin yaptığı veya 
fabrika kalibrasyonu yoluyla kayıt periyotlarında doğruluk sağlar. Günümüzde SGİ (CGM)  
cihazlarının verilerinin analizini ve yorumlanmasını kolaylaştırmak için tasarlanmış, Ayaktan 
(Ambulatuvar) Glukoz Profili-AGP (Ambulatory Glucose Profile-AGP) olarak isimlendirilen, 
standart ve tek sayfalık raporlar kullanılmaktadır.  

Bu kitap, diyabet ekibinde yer alan sağlık personelinin, diyabetlilerin ve ailelerin  
SGİ'nin etkin kullanımın amacıyla, gerekli teorik ve pratik bilgileri almalarını sağlamak için 
hazırlanmıştır. Bu kitapta, Tip 1 ve Tip 2 diyabette SGİ kullanımı, poliklinik izlemlerinde SGİ 
verilerinin değerlendirilmesi ve Ayaktan (Ambulatuavar) Glukoz Profili-AGP raporlarının 
yorumlanması ile, bu veriler temelinde tedavi ve beslenme planının düzenlenmesi ve SGİ 
kullanımının çocuk ve ailenin ruhsal durumu üzerine olası etkileri konuları üzerinde 
durulmaktadır.  

Ülkemizin her yerinde diyabetli çocukların ve erişkinlerin sağlığı için emek veren 
herkese teşekkür ederiz. 
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Sürekli Glukoz İzlemi ve Tip 1 Diyabet Tedavisindeki Yeri: Temel Parametreler 
ve Ayaktan (Ambulatuvar) Glukoz Profili-AGP Raporlarının Yorumlanma 
Adımları 
 
 
Prof. Dr. Şükrü Hatun 
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Bölümü 
 
 
Sık Kullanılan Terimler 
 
Sürekli Glukoz İzlemi (SGİ): Continuous Glucose Monitoring (CGM) karşılığı olarak kullanılmıştır. 
Patern: Glukoz seyirleri ile ile ilgili tekrarlayan özellikleri (örneğin öğleden sonra saat          
13:00-15:00 arasında kan şekerinin hep yüksek olması gibi) anlatır. Örüntü kelimesi 
önerilmekle birlikte Gidişat, Kalıp, Model gibi kelimeler de kullanılabilir. 
Real Time CGM - Gerçek Zamanlı SGİ: Doku sıvısındaki glukozun her 5 dakikada bir okuyucu 
ya da akıllı telefon ekranlarında otomatik olarak görüntülendiği sistemleri anlatmaktadır. 
Intermittan CGM - Aralıklı SGİ: Doku sıvısındaki glukozun, kişi bir okuyucuyu (cep telefonu da 
olabilir) yaklaştırdığı zaman görüntülendiği, bunun dışındaki zamanlardaki glukoz ölçümlerinin 
sensör belleğinde tutulduğu sistemleri anlatmaktadır.  
Lag Time - Gecikme zamanı: Doku sıvısındaki glukoz ölçümünün hem fizyolojik nedenlerle  
hem de kullanılan cihazın teknik özelliklerinden kaynaklanan nedenlerle kan glukozu 
ölçümünü gecikmeli olarak yansıtmasıdır. Bu zaman yaklaşık 5 dakika kadardır. Bu gecikme 
bütün SGİ cihazları için geçerli olsa da süresi cihazdan cihaza değişiklik gösterebilmektedir. 
Accuracy - Doğruluk, Kesinlik: SGİ elde edilen glukoz değerleri ile parmaktan kan şekeri 
ölçümü arasındaki benzerliği anlatmaktadır. Cihazların teknolojisine, kalibrasyon zamanına ve 
kullanılan algoritmalara göre değişmektedir. 
MARD: Mean Absolute Relative Difference kısaltmasıdır. MARD, belli sayıda ve değişik glukoz 
düzeylerinde parmak ve SGİ ölçümleri arasındaki ortalama farkı göstermektedir. 
Doğruluk/kesinlik ölçümü için kullanılmaktadır. 
Ayaktan (Ambulatuvar) Glukoz Profili - AGP:  Ambulatory Glucose Profile-AGP karşılığı olarak 
kullanılmıştır. AGP raporu, bir diyabetlinin günlük glukoz değerlerinin ve glisemik kontrolle ilgili 
anahtar parametrelerin (örneğin hedef aralıkta geçirilen süre ve glisemik değişkenlik gibi) 
grafiksel ve istatistiksel olarak gösterilmesini sağlar. 
Time In Range (TIR): Hedef aralıkta (70-180 mg/dl) geçirilen süre olarak karşılanmaktadır. 
Time Below Range (TBR): 70 mg/dl altındaki  geçirilen süre. 
Time Above Range (TAR): 180 mg/dl üzerinde geçirilen süre. 
Glucose Management İndicator (GMI): Tahmini HbA1c yerine önerilen ve SGİ ortalama 
gluklozundan bir formülle hesaplanan gösterge (https://www.jaeb.org/gmi/). Glukoz Yönetim 
Göstergesi. 
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Uzun zamandan beri, başta Tip 1 diyabet olmak üzere, diyabet yönetiminde kan şekeri 
izlemi ile metabolik kontrolün iyileştirilmesi ve komplikasyonların azaltılması arasında yakın 
bir ilişki olduğu bilinmektedir. Parmaktan kan şekeri ölçümü, idrarda şeker ölçümüne göre 
diyabet takibinde önemli bir ilerleme sağlamıştır. Bu sayede yemek öncesi bolus dozlarının 
hesaplanması ve etkisinin değerlendirilmesi, açlıktaki glukoz yönetiminin ve bazal insülin 
etkisinin izlenmesi, geceye güvenle girilmesi, hipoglisemi ve hiperglisemi gibi riskli durumların 
saptanması ve tedavisi gibi girişimler mümkün hale gelmiştir. Öte yandan bütün bunların 
yapılması için yemek öncesi 3 kez ve gece yatmadan önce olmak üzere minimum 4 kez, ama 
çoğu zaman 6-10 kez parmaktan glukoz ölçümü gerekli olmuştur. Parmaktan glukoz 
ölçümünün ağrılı ve rahatsızlık verici, dolayısıyla zahmetli bir girişim olduğu ve bu nedenle, 
diyabetli bireylerinin ölçümlerini yapmak istemediği, diyabetli çocuk ailelerinin çocuklarının 
parmaklarının delinmesinden ayrı bir üzüntü duyduğu bilinmektedir. Bunun ötesinde 
parmaktan glukoz ölçümü ile ilgili en önemli sınırlılık, glukoz düzeyi ile ilgili anlık bilgi vermesi; 
hiperglisemi ve hipoglisemi ataklarını (özellikle gece olanları ve asemptomatik atakları) ve kan 
şekeri düzeylerinin yönünü (artmakta mı azalmakta mı olduğunu) yansıtmamasıdır. Bir başka 
deyişle ne kadar sık ölçüm yapılırsa yapılsın, parmaktan ölçüm ile kan şekerinin 24 saatlik bir 
resmini elde etmek mümkün olmamaktadır. 

HbA1c ölçümü de uzun süreli glisemik yönetimi ve mikrovasküler komplikasyon 
ihtimalini değerlendirmek için “altın standart” olarak kabul edilmekle birlikte bazı sınırlılıklara 
sahiptir. Bunlardan en önemlisi, HbA1c’nin sadece 2-3 aylık ortalama glukozu, öncelikle de 
hiperglisemiyi yansıtması, gün içindeki ve günler arasındaki glukoz dalgalanmalarının şiddetini 
ve sıklığını ve hipoglisemiyi yansıtmamasıdır. Oysa bu dalgalanmalar, tedavi ve/veya yaşam 
tarzı değişiklikleriyle iyileştirilebilecek hipoglisemi ve hiperglisemi paternlerini (gidişatlarını) 
gösterebilir. HbA1c ile ilgili bir diğer sınırlılık, anemi, hemoglobinopati, demir eksikliği ve 
gebelik gibi bazı durumların sonuçları etkileyebilmesidir. Bazen bunların hiçbiri olmasa bile 
HbA1c, ortalama glukozu doğru bir şekilde yansıtmayabilmektedir. 

İşte hem diyabetlilerin ve ailelerinin yükünü ve üzüntülerini azaltmak hem de glukoz 
seyrinin gece ve gündüz, eksiksiz bir tablosunu görmemizi sağlamak üzere son 10 yılda Sürekli 
Glukoz İzlemi (SGİ) (Continuous Glucose Monitoring-CGM), parmaktan ölçümün yerini almaya 
başlamıştır. Gerçek zamanlı SGİ cihazları, parmaktan ölçümle glukoz izleminden farklı olarak, 
mevcut glukoz seviyesi, glukoz dalgalanmaları, değişim hızını gösteren oklarla glukoz 
değişiminin yönü ve şiddeti gibi konularda bilgi sağlamaktadır. Bu sayede diyabetliler ve/veya 
aileleri, hipoglisemi ve hiperglisemileri önlemek veya hafifletmek için önceden 
davranabilmekte, bu da onların özellikle geceleri olmak üzere daha güvenli bir şekilde (geceleri 
rahat uyuma dahil) yaşamasına yardım etmektedir.  

Son yıllarda kullanıma giren SGİ cihazları, parmaktan doğrulama gerektirmeden glukoz 
izlemini mümkün kılmış, böylece insülin dozlarının belirlenmesi ve hipoglisemi tedavisi için SGİ 
verileri yeterli hale gelmiştir. Bu ise diyabet bakım yükünün azaltılmasında yeni bir ileri adım 
olmuştur. Bütün bunların sonucunda günümüzde birçok merkez, SGİ’nin tanıdan hemen sonra 
(eve gönderirken) kullanılmasını önermektedir. Bu şekildeki bir yaklaşımın kan şekeri 
kontrolünü iyileştirmenin yanı sıra acil servislere diyabete bağlı başvuruları azalttığı rapor 
edilmektedir. Yakın zamanda yayınlanan ve ABD ile Alman-Avusturya Tip 1 diyabetli verilerine 
dayanan bir çalışmada SGİ kullananların HbA1c’sinin <%7,5 olma oranı, kullanmayanlara göre 
ABD’de %56’ya karşın %43, Almanya/Avusturya’da ise %30’a karşın %15 bulunmuştur.  
Bütün bu olumlu etkilerin sonunda çocuklarda ve Tip 1 diyabetlilerde SGİ kullanımı hızla 
artmakta ve birçok ülkede kullanım oranı %50’lere ulaşmaktadır. Koç Üniversitesi Çocuk 
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Diyabet Merkezi’nde insülin pompa kullanım oranı %19 civarında iken, SGİ kullanım oranı 
%47’yi bulmaktadır. 
 
Sürekli Glukoz İzlemi Eğitimi 
 

Hiç kuşku yok ki SGİ kullanımı Tip 1 diyabetliler için en az idrarda glukoz ölçümünden 
parmaktan kan glukozu ölçümüne geçiş kadar, belki de ondan çok daha büyük bir ilerlemedir. 
Bütün veriler ve gözlemler, Sürekli Glukoz İzleminin öncelikle insancıl ve çocuk dostu bir 
uygulama olmasının yanı sıra, ailelerin dünyasında ve günlük yaşamında rakamların ötesinde 
derin bir anlamı ve yerinin olduğunu göstermektedir. Öte yandan ise SGİ’nin etkin bir şekilde 
kullanımı, bir başka deyişle elde edilen verilerin yorumlanması ve tedavi kararlarına yön 
verecek şekilde kullanımı için diyabet ekipleri tarafından diyabetlilerin ve ailelerinin 
eğitilmeleri gerekmektedir. Bunun için her merkezin kendi takip ettiği diyabetliler için insülin 
pompa tedavisi eğitimi gibi yapılandırılmış eğitim programı düzenlemesi yanında ulusal 
düzeyde uzaktan eğitim modüllerinin geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Bu eğitimler, SGİ 
kullanımından maksimum yararlanmak ve sürekliliği sağlamak açısından destekleyici ve 
gerçekçi olmalı, bu cihazların ancak sürekli kullanıldığında kan şekeri kontrolünü iyileştirdiği 
vurgulanmalıdır. Eğitimde önemli noktalardan birisi, bu cihazların kan glukozunu değil, dokular 
arası glukozu ölçtüğünün, bu nedenle elde edilen değerlerin parmak değerleri ile aynı 
olmayabileceğinin, güvenlik bakımından ihtiyaç olduğunda mutlaka parmaktan ölçüm 
gerektiğinin, SGİ kullanımının parmaktan ölçümü tamamen bırakmak anlamına gelmediğinin 
vurgulanmasıdır. Bunların yanında çocukların gelişim dönemleri dikkate alınarak, en başında 
sorunları ve sınırlılıkları anlatmak, diyabetlinin ve ailelerin ihtiyaçlarını belirlemek SGİ 
kullanımının sürdürülmesi bakımından önemlidir. 
 
Sürekli Glukoz İzlem Cihazlarının Bileşenleri ve Türleri 
 
 Sürekli Glukoz İzlem cihazları, aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi cilt altına yerleştirilen 
sensör, cilt üstündeki elektrik kaynağı ve veri depolamayı sağlayan transmitter ile verilerin 
gönderildiği bir okuyucudan (Akıllı telefon veya akıllı saat de olabilir) oluşmaktadır. Sensör, 
glukoz oksidaz enziminin katalizlediği biyokimyasal bir tepkime ve bunun elektrik sinyaline 
dönüşmesi aracılığıyla doku sıvısındaki glukoz düzeyini sürekli olarak ölçmekte ve her 1-5 
dakikada bir kaydetmektedir. Bu elektriksel sinyaller bir algoritma ile glukoz değerine 
dönüştürülmektedir. Bu algoritma, diyabetlinin kendisinin yaptığı kan şekeri ölçümleriyle veya 
fabrikada girilmiş olan ve yapılan ciltaltı glukoz ölçümlerine göre otomatik olarak yapılan 
kalibrasyon yoluyla kayıt periyotlarında ölçümlerini günceller ve bu kalibrasyon sayesinde 
doğru glukoz değerlerini gösterir. Kalibrasyon önerilen cihazlarda, kalibrasyonun kan şekerinin 
stabil olduğu zamanlarda yapılması ölçüm doğruluğunu belirgin şekilde etkilemektedir. 
Transmitterde depolanan veriler ise 5-15 dakikada bir alıcıya gönderilmektedir. Doku 
sıvısındaki glukoz düzeyleri, kan glukozu stabil olduğunda genel olarak kan glukoz düzeylerine 
çok yakındır ve ortalama 5 dakika kadar bir gecikme zamanı (lag time) bulunmaktadır. Bu 
fizyolojik gecikme zamanı kan şekerinin hızlı değiştiği durumlarda artmaktadır. 
 Sürekli Glukoz İzlem Sistemleri 2000 yılından beri kullanılmaktadır. Günümüzde Real 
Time (Gerçek Zamanlı) CGM (Dexcom G4, G5 ve G6, Medtronic Guardian Connect ve 
Senseonics Eversense system) ve İntermittan (Aralıklı) CGM (Abbott FreeStyle Libre) olmak 
üzere başlıca 4 sistem ilgili uluslararası kuruluşlardan onay almış durumda olup, yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Senseonics Eversense sisteminin henüz 18 yaş altında kullanım onayı yoktur. 
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Şekil 1.  Sürekli Glukoz İzlem (SGİ-CGM) cihazlarının çalışma mekanizması 

 
Real Time sistemler, doku sıvısındaki glukoz değerlerinin ortalamasını 5 dakikada bir 

göstermekte, kan şekeri düşüklüğü ve yüksekliği alarmları ile Tip 1 diyabetlileri uyarmaktadır. 
Abbott FreeStyle Libre ise doku sıvısındaki glukoz düzeylerini sürekli ölçerek transmiterde 
depolamakta, ancak okuyucu (bir süredir cep telefonları ile de okunmaktadır ve online olarak 
da paylaşılmaktadır) yaklaştırıldığında glukoz değerlerini göstermektedir. Bu sisteme yakın 
zamanda hipoglisemi ve hiperglisemi alarmları (FreeStyle Libre 2) eklenmiş ama henüz 
ülkemizde kullanıma girmemiştir. 

Genel olarak sensörler 6-14 gün kullanım süresine sahiptir. Çocuklarda kullanım onayı 
olmayan Senseonics Eversense ise, deri altında implant olarak yerleştirilmekte, Avrupa’da 6 
ay, ABD’de ise 3 ay süre ile kullanım onayı bulunmaktadır. Dexcom G4 ve Medtronic Guardian 
Connect sensörleri Asetominofen içeren ateş düşürücü ve ağrı kesicilerden etkilenmekte, bu 
tür ilaç alımından sonraki 4-8 saat süresince glukoz düzeyleri hatalı olarak yüksek 
ölçülmektedir. Sürekli Glukoz İzlem cihazlarının cihaza göre değişen “ısınma” süreleri vardır. 
Bu dönemdeki ölçümlerin hatalı olacağı dikkate alınmalıdır.  Çocuklarda da onayı olan Sürekli 
Glukoz İzlem cihazlarının temel özellikleri Tablo 1’de gösterilmiştir. 
 
Sürekli Glukoz İzlem Cihazlarının Yerleştirilmesi ve Alarmlar 

 
SGİ cihazları genellikle kollar, karın, kalçalar veya uylukların ön kısmına yerleştirilir. 

Ancak bazı cihazlar sadece belirli bölgeler için yerleştirme onayı almıştır. Bununla birlikte, 
klinik uygulamada eğitim hemşireleri sensör yerleştirme için en iyi yerleri belirlemek için 
çocuklar ve aileleri ile bireysel olarak çalışırlar. SGİ cihazının insülin verme yerinden yaklaşık 7-
8 cm (3 inç) uzağa yerleştirilmesi gerekliliği göz önüne alındığında, çocuklarda özellikle dar 
alanlı bölgelerde yer seçimi ve yerleştirme zor olabilir. Çocuklarda, özellikle de küçük 
çocuklarda, rutin çocukluk aktiviteleri sırasında beklenmedik şekilde veya kazayla sensörün 
çıkması gibi durumlar sık olabilir. 

Ek yapışkan ürünler kullanmak sensör yerleşiminin daha sağlam olmasına yardımcı 
olabilir. Bazen, sensör yerleştirme bölgelerinde cilt tahrişleri ortaya çıkabilir. Bu tür cilt 
reaksiyonları genellikle diyabet ekibi ile bireysel olarak yönetilmelidir ve bunun için topikal 
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bakım veya bariyer bantları kullanılabilir. Yerleştirme tekniği konusunda sürekli eğitim ve 
rehberlik, ailelerin SGİ kullanımı ile ilgili zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olabilir.  

SGİ cihazlarında genellikle bireyin ihtiyaçları için ayarlanabilecek uyarılar ve alarmlar 
bulunur. Uyarılar ve alarmlar, yüksek ve düşük glukoz düzeyleri için ayarlanmış eşik alarmlarını 
içerir.  Ayrıca sinyal kaybı için uyarılar ve hızla değişen glukoz seviyeleri için eğilim ok alarmları 
olarak adlandırılan uyarılar da olabilir. Çok sayıda uyarı veya alarmdan kaçınmak önemlidir, 
çünkü bunlar daha sonra sinyalleri ve SGİ verilerini göz ardı etme eğilimi gösterebilecek gençler 
tarafından bir “sıkıntı” olarak görülebilir. Diyabetliler ve aile için sürekli destek ve rehberlik 
önemlidir. 
 

 Dexcom 
G4 

Dexcom G6  Freestyle 
Libre  

Medtronic guardian  Medtrum 
A6 

Kalibrasyon Var Yok Yok Minimum günde 2 kez Minimum 
günde         
2 kez 

Isınma 
süresi 

2 saat 2 saat 1 saat 2 saat 2 saat 

Kullanım 
süresi 

7 gün 10 gün 14 gün 7 gün 14 gün 

MARD* % 13 % 9 % 11 % 9 % 9 
Alarmlar Evet Evet Libre 

2’de Var 
Evet Evet 

Yaş sınırı 2 yaş ve 
üzeri 

2 yaş ve 
üzeri  

4 yaş ve 
üzeri 

 -FDA’ya göre 14 yaş ve 
üzeri 
-Avrupa Sağlık Ajansına  
göre yaş sınırı yok 

 2 yaş ve 
üzeri 

Uzaktan  
izlem 

Yok Var Libre 
2’de Var 

Var Var 

 

Tablo 1. Çocuklarda onayı olan bazı Sürekli Glukoz İzlem cihazlarının temel özellikleri 

*MARD = Mean Absolute Relative Difference kelimelerinin kısaltılmışıdır ve yaygın olarak 
kullanılan bir doğruluk parametresidir. Tablodaki MARD değerleri firmaların bildirdiği 
değerlerdir. 
 
Sürekli Glukoz İzlem Cihazlarının Doğruluğu ve Etkileyen Faktörler 
 
 Sürekli Glukoz İzlem cihazları ile ilgili en önemli sorunlardan birini parmak 
ölçümlerinden farklı glukoz değerleri göstermesi oluşturmaktadır. Bu durum genel olarak 
“Accuracy” (doğruluk, kesinlik) terimi ile ifade edilmektedir. SGİ cihazlarının doğruluğu klinik 
ve analitik olarak iki şekilde değerlendirilir. Klinik doğruluk, ortalama performans doğruluğuna 
veya uç değerlerin sayısına dayanır. Analitik doğruluk ise, MARD = Mean Absolute Relative 
Difference ile ölçülmektedir. MARD, belli sayıda ve değişik glukoz düzeylerinde parmak ve SGİ 
ölçümleri arasındaki ortalama farkı göstermektedir.  

MARD kavramı “Lag Time - Gecikme Zamanı” kavramından farklı olup, daha çok cihaz 
ve kalibrasyonla ilgili faktörlere bağlı değişmektedir. MARD en sık bildirilen doğruluk ölçüsü 
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olsa da, kesitsel bir değerdir ve SGİ'nin sağlayabileceği eğilim yönü ve değişim oranının 
faydalarını açıklamaz. MARD, klinik araştırma verilerinden elde edilmiştir ve ancak bu 
bağlamda sistemin doğruluğunu temsil eder. Bu sebeple araştırma dışında kullanılacak kesin 
bir değer olarak anlaşılmamalıdır. Genel olarak cihazların MARD değerleri %10 altında ise bu 
cihazlar parmaktan doğrulama gerektirmeden insülin doz belirlenmesinde 
kullanılabilmektedir. Bunun için ayrı bir onay gerekmektedir. Bir SGİ cihazının doğruluğu, 
elektrik sinyalini anlamlı bir plazma glukoz değerine dönüştürmek için kullanılan kalibrasyon 
algoritmasına doğal olarak bağlıdır. Hipoglisemi değerlerinde SGİ’nin doğruluğu kalibrasyon 
algoritmasından daha çok etkilenir. Kalibrasyon, hızlı glukoz değişimi sırasında yapılırsa 
algoritma performansı ciddi şekilde bozulabilir. SGİ cihazlarının doğruluğu ilgili algoritmalar 
üzerinden de geliştirilebilir. Bazı araştırmacılar çevrimiçi, otomatik olarak güncellenen bir 
algoritma kullanarak CGM doğruluğunda bir iyileşme göstermişlerdir.  
   
Sürekli Glukoz İzleminin Yararları 
 

Sürekli glukoz izlemi (SGİ) kan glukozu takibi için parmak ucu delinerek çok sayıda kan 
alma ihtiyacının azalması, glukoz değerleri önceden ayarlanmış aralığın dışına çıktığında 
müdahale ihtiyacını gösteren sesli ve titreşimli alarmlar ve aile çocuğun yanında olmadığında 
uzaktan takip gibi özellikle küçük çocuklarda Tip 1 diyabet tedavisinin çeşitli zorluklarının 
üstesinden gelinmesinde umut vericidir. Devamlı olarak kullanıldığında SGİ'nin çocuklarda, 
ergenlerde ve yetişkinlerde HbA1c düzeylerini düşürdüğü gösterilmiştir. Avustralya’da 
2017’den beri SGİ masrafları devlet tarafından karşılanmaktadır ve yakın zamanda yapılan bir 
çalışmada SGİ kullanımının etkileri değerlendirilmiş ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir: 

• Hipoglisemi korkusunda belirgin azalma  
• Ebeveynlerin uyku kalitesinde belirgin artış 
• Gece parmak ucu glukoz ölçüm sıklığında azalma  
• Hipoglisemi duyarsızlığında azalma  
• HbA1c de anlamlı düşüş (%8,4’den %8,1’e) 

Amerikan Diyabet Birliği’nin 2019 kongresinde sunulan üç randomize çalışmada SGİ 
(CGM) kullanımının 8 yaş öncesinde, 14-24 yaş arasında ve 60 yaş üzerindeki Tip 1 
diyabetlilerde hipoglisemi, hiperglisemi veya her ikisinde azalma sağladığı rapor edilmiştir. Son 
olarak Slovenya’da yapılan bir çalışmada, okul öncesi çağdaki çocuklarda SGİ(CGM) 
kullanımının glukoz dalgalanmasını da azalttığı rapor edilmiştir.  

SGİ (CGM) kullanımının bu olumlu etkileri yalnızca “Real Time CGM”ler için geçerli 
değildir. Yakın zamanda yapılan çalışmalar hem erişkinlerde hem de çocuklarda Abbott 
FreeStyle Libre sisteminin de HbA1c ve hedef aralıkta geçen sürenin iyileştirilmesinde, 
hipoglisemi ve hiperglisemi sıklığının azaltılmasında olumlu etkisinin olduğunu 
göstermektedir.  

2017 yılına kadar bu sistemler sadece destekleyici olarak kullanım onayı almışken, 
REPLACE-BG çalışmasından sonra DEXCOM G5 ve G6, parmak ölçümlerinin yerine kullanım 
onayı almış, ayrıca Free Style Libre ve Senseonics de insülin dozlarının ayarlanmasında 
kullanım için FDA onayı almışlardır. 
 
Küçük Çocuklarda Diyabet Yönetimi ve Sürekli Glukoz İzlemi 

 
Hiç kuşku yok ki sürekli glukoz izlem sistemlerinin en fazla fark yarattığı grup küçük 

yaştaki (1-8 yaş arası) çocuklardır. Küçük çocuklarda Tip 1 diyabet yönetimi kendine özgü bir 
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şekilde zorludur. Öngörülemeyen davranış ve yeme paternleri, hızlı büyüme dönemleri ve 
sıklıkla araya giren hastalıklar gibi normal gelişimsel faktörler net insülin ihtiyacını belirlemeyi 
zorlaştırır. Erken çocukluk döneminin birçok özelliği ailelerin çocuklarının diyabetini 
yönetebilmelerini daha da zorlaştırır. Küçük çocuklarda daha çok glukoz dalgalanmaları olur, 
diyabet tedavisi için küçük insülin dozları gerekir ve parmağın delinmesini gerektiren kan 
şekeri takibine direnç görülebilir. Ayrıca küçük çocuklar ve aileleri genellikle hipoglisemi 
bulgularını anlamayabilir ve bu yaştaki çocukların içsel hisleri ya da glukoz düzeyindeki 
dalgalanmaların semptomlarını bildirme yetenekleri sınırlıdır. Aileler, çocukları özellikle 
yuvadayken veya bakıcıları ile birlikteyken çocuklarının güvenliğiyle ilgili kaygı duyabilirler. 
Bütün bu zorluklar küçük çocukların ailelerinde Tip 1 diyabetle  ilişkili anlamlı derecede kronik 
strese neden olmaktadır. Birçok anne veya baba hipoglisemi korkusundan geceleri yeterince 
uyumamakta, yine birçok anne çocuklarının güvenli bir şekilde izlemi için işlerini 
bırakmaktadır. 

Yakın zamanda yayınlanan ve küçük çocuklarda SGİ kullanımını niteliksel yöntemlerle 
değerlendiren bir çalışmada, SGİ kullanımının olumlu etkileri aşağıdaki şekilde özetlenmiştir: 

• Genel olarak ailenin endişesi azalır. 
• Aileler çocuğun güvende olduğunu hisseder. 
• Aile daha iyi uyur. 
• Semptomları anlayamayan veya ifade edemeyen çocuklarda düşük veya yüksek glukoz 

düzeylerinin saptanmasına yardımcı olur. 
• Diğer bakıcıların sürece dahil olmasını kolaylaştırır.  
• Diyabet tedavisiyle ilgili kararların alınmasına yardımcı olan daha fazla veri sağlar. 
• Parmak delerek kan glukozu kontrolü ihtiyacını azaltır. 
• Glukoz düzeylerinin daha fazla normal aralıklar içinde kalmasını sağlar. 

Bu niteliksel araştırmadaki gözlemler ile ülkemizdeki ailelerin deneyimleri tam olarak 
benzerdir. Bu araştırmaya göre glukoz düzeyi ile ilgili alarmlar ailelerin çocuk uyurken tehlikeli 
hipoglisemiyi atlama kaygılarını azaltmış ve gece boyunca parmak delerek glukoz kontrolü 
ihtiyacını azaltarak ailenin uyku kalitesi ve süresini iyileştirmiştir. Üç yaşında bir kız çocuğunun 
annesi deneyimini şöyle ifade etmiştir: "Gece uyuyabileceğimi hissediyorum... Kontrol ederken 
onu rahatsız etmek zorunda değilim... SGİ cihazı alana kadar tanıdan beri uyuduğumu 
gerçekten hissetmiyordum." 

Diyabet yönetimi açısından aileler, SGİ tarafından sağlanan verinin sensör glukoz 
düzeylerinin değişim yönü ve hızıyla ilgili bilgi vererek hızlı tedavi kararları verilmesinde 
yardımcı olduğunu bildirmişlerdir. Retrospektif analizler ek olarak parmak delerek kan glukoz 
değerlerinin alınamayabileceği günün belirli zamanlarında veya belirli aktiviteler/gıdalar 
esnasında glukoz paternleri hakkında ailelere bilgi sağlamıştır. Örneğin 6 yaşında bir kız 
çocuğunun annesi şunları belirtmiştir; "Daha çok güvenlik duygusu veriyor... Kesinlikle bana 
yardımcı oluyor... Vücudunun günün belirli zamanlarına veya belirli gıdalara veya aktiviteye 
nasıl yanıt verdiğini görüyorum." Gerçek zamanlı veriler, parmak ucu delinerek alınan kan 
glukozu kontrollerinin daha az olmasıyla birlikte anlık tedavi kararları vermelerine yardımcı 
olmuştur ve SGİ’nin glukoz değerlerinin normal aralıkta daha fazla tutulmasını sağladığını fark 
etmişlerdir. 

Üç yaşında bir kız çocuğunun annesi şöyle açıklamıştır: "Çok daha iyi kontrol altında, 
çünkü yüksek bir değeri daha da kötüleşmeden önce durdurabiliyorum veya grafiğe bakarak 
bir günde bir eğilimi çok daha iyi yakalayabiliyorum... Bence o üzerinde olduğu için değerleri 
ve genel HbA1c’si daha iyi." 

Bu veriler ışığında Sürekli Glukoz İzleminin faydaları aşağıdaki gibi sıralanabilir: 
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• Daha kolay diyabet yönetimi. 
• Hipoglisemi ve hipergliseminin azalması. 
• Ağır hipoglisemi ve ketoasidoz nedeniyle hastane başvurularının azalması ve buna bağlı 

bakım giderlerinde azalma. 
• Kan şekeri düzeylerindeki dalgalanmaların azalması.  
• Kronik komplikasyonlarda azalma, buna bağlı bakım giderlerinde azalma. 
• Özellikle küçük çocukların sürekli parmaklarının delinmesinden kaynaklanan acı-ağrı 

hissinin azalması. 
• Hem çocuk hem de ebeveyni için yaşam kalitesi ve uyku kalitesinin artması. 

 
Sürekli Glukoz İzlem Sistemlerinin yukarıda belirtilen yararları yanında bazı sorunları da 

vardır. Aynı çalışmada SGİ kullanımının olumsuz etkileri aşağıdaki gibi belirtilmiştir: 
• Cihazın yerleştirilmesinde ağrı. 
• Küçük vücutlarda pompa seti ve sensörler gibi çok sayıda cihazın yerleştirilmesinin 

zorluğu. 
• Rahatsız edici alarmlar. 
• Sinyallerin kaybolması nedeniyle veri eksiklikleri. 
• Deri irritasyonları/yapışkan sorunları. 
• Diyabet ile ilişkili bilgi/dikkat akışının sürekli olması. 

 
Sürekli Glukoz İzlem Verilerinin Özellikleri ve Uzaktan İzlem 
 
 SGİ, glukoz seviyelerini, eğilimleri ve paternleri (kalıpları, gidişatı) tespit etmek ve 
izlemek için değerli bir araçtır. SGİ verileri genellikle her 5 dakikada bir güncellenmiş bir glukoz 
değeri sağlar ve günlük 288 okuma verir. SGİ verileri glukometreler tarafından sağlanan glukoz 
verisi miktarının yaklaşık 50 katı olabilir. SGİ verileri glukoz değerlerinin büyüklüğünün               
(ne kadar yüksek veya düşük) yanı sıra, yönü ve değişim hızı (artan, azalan veya stabil) 
konusunda da bilgi sağlar. Bu tür ayrıntılı bilgiler, diyabetli kişinin ve/veya ailesinin, örneğin 
alınan besinlere veya egzersize bağlı olarak glukoz değerleri arasındaki neden sonuç ilişkilerini 
daha iyi anlamasına, dolayısıyla diyabet yönetiminde ustalaşmasına olanak tanır. SGİ verileri 
son birkaç saat içinde glukoz sapmalarını incelemek için gerçek zamanlı olarak görüntülenebilir 
veya inceleme ve yorum kolaylığı için indirilen raporlar aracılığıyla geriye dönük olarak 
görüntülenebilir. Bu tür raporlar gençlere ve ailelere insülinlerin, fiziksel aktivitelerin ve 
besinlerin glukoz seviyelerini nasıl etkilediğini öğretmek için de yardımcı olabilir. Retrospektif 
veriler glukoz seviyelerinin zaman içinde karşılaştırılması için, günlük, haftalık ve aylık 
eğilimleri göstermek için birden fazla biçimde görüntülenebilir. Gerçek zamanlı CGM verileri, 
özellikle glukoz seviyeleri hızlı değiştiğinde, ailelerin uygun ve zamanında yönetim kararları 
almalarına yardımcı olabilir.  
 Genel olarak 14 günlük SGİ verisinin 3 aylık dönemi yansıttığı kabul edilmektedir. Bazı 
SGİ sistemleri, ailelerin ya da diğer ilgililerin güncel glukoz verilerini almasına izin veren 
“paylaşım” özellikleri sunar. Bu özellik ebeveynlere çocuklarının bakımında yardımcı olma 
imkanı sağlar. Bazı ebeveynler okul sırasında öğle saatlerinde insülin dozuna yardımcı olmayı 
seçerken, diğerleri ek karbonhidrat atıştırmalıklarının gerekip gerekmediğini belirlemek için 
glukoz eğilimlerini görüntüleyerek beden eğitimi dersleri öncesi rehberlik sağlayabilir. Genel 
olarak okul hemşireleri, bebek bakıcıları, kreşler ve büyükanne ve büyükbabalar gibi ikincil 
bakıcılar SGİ yorumuna aşina olmayabilir, bu nedenle bu kişilere yönelik eğitim yapılmalıdır.  
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Trend Oklarının Anlamı ve Bu Oklara Göre İnsülin Dozlarının Ayarlanması 
  

Daha önce belirtildiği gibi SGİ cihazları glukoz seviyesini, glukoz seviyelerinin yönünü 
ve değişim hızını oklarla gösterir. Bu cihazlardaki oklarını gösterdiği glukoz değişim hızı ile ilgili 
bir standardizasyon yoktur. Tablo 2’de okların yönü ve sayısının gösterdiği glukoz değişim 
hızları cihazlara göre belirtilmiştir. SGİ cihazları hızla değişen glukoz seviyeleri için alarmla uyarı 
özellikleri de içerebilir. Eğilim okları, çocukların ve bakıcıların glukoz seviyelerinin nerede 
olduğunu anlamalarını ve glukozun önümüzdeki 30 dakika içinde hangi yöne doğru ilerlediğini 
tahmin etmelerini sağlar. Yemek öncesindeki insülin dozları okun yönüne bağlı olarak daha 
yüksek veya daha düşük hesaplanabilir, yukarı oklar için hesaplanan doz artırılır ya da aşağı 
oklar için insülin dozu azaltılabilir. İnsülin dozları genel olarak değişim hızı dikkate alınarak 
%10-20 oranında değiştirilir. Ayrıca bazı yazarlar değişim hızına ve düzeltme faktörüne göre 
insülin dozların artırılması ya da azaltılması için algoritmalar önermektedir. 
 
 

Trend oku Glukoz yönü Glukozdaki değişim 
DexcomG5/DexcomG6   

 Glukoz hızlı yükseliyor >3mg/dk veya 30 dk içinde >90 mg 

 Glukoz yükseliyor 2-3 mg/dk veya 30 dk içinde 60-90 mg 

 Glukoz yavaş yükseliyor 1-2 mg/dk veya 30 dk içinde 30-60 mg 
 Glukoz stabil - 
 Glukoz yavaş düşüyor 1-2 mg/dk veya 30 dk içinde 30-60 mg 

 
Glukoz düşüyor 2-3 mg/dk veya 30 dk içinde 60-90 mg 

 Glukoz hızlı düşüyor >3mg/dk veya 30 dk içinde >90 mg 

Medtronic  Guardian 3   

  1-2 mg/dk hızında artıyor 

  1-2 mg/dk hızında düşüyor 

  2-3 mg/dk hızında artıyor 

  2-3 mg/dk hızında düşüyor 

  3 mg/dk veya daha fazla hızla artıyor 
  3 mg/dk veya daha fazla hızla düşüyor 

Freestyle Libre   

 Hızlı yükseliyor > 2 mg/dk veya 30 dk içinde >60 mg 

 Yükseliyor 1-2 mg/dk veya 30 dk içinde 30-60 mg 
 Stabil  
 Yavaş düşüyor 1-2 mg/dk veya 30 dk içinde 30-60 mg 

 Hızlı düşüyor > 2 mg/dk veya 30 dk içinde >60 mg 
 

Tablo 2. Farklı SGİ cihazlarındaki trend oklarının anlamı 
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Sürekli Glukoz İzlemi ile İlgili İp Uçları ve Püf Noktaları 
 

1. SGİ sensörü takılıp çıkarılacak ekstra bir cihazdır. Ekstra güçlüklere katlanmak için 
motive olmalısınız. Aksi takdirde devam etmek istemeyebilirsiniz ve bu 
durumda sistemin büyük fırsatlarını kaçırırsınız. 

2. SGİ kullanmaya başlarken en az 2-4 hafta kullanmaya hazır olmalısınız. Sadece ilk birkaç 
sensörle ilgili sorunlarınız oldu diye vazgeçmeyin! 

3. Yalnızca düşük ve yüksek alarmlarını ayarlayarak başlayın. Mevcut değerlerinize bağlı 
olarak yüksek alarmını gerçekçi bir düzeyde ayarlayın (örneğin günlük 250 mg/dl gibi 
yükseklikleriniz varsa bunu dikkate alın) ve belirtilere sahip olmadan önce uyarılacak 
bir seviyede düşük alarm (genellikle 80 mg/dl) ile başlayın . 

4. Sistemi okulda kullanacak olan daha büyük çocuklar ve gençler, mümkün olduğunca 
çok sayıda alarmı kapatabilir (düşük alarmı ise kapatılmamalıdır). Bunların yerine gün 
boyunca sık sık glukoz eğrisine bakmalarını teşvik edin (yani kontrol etmeden önce 
yüksek alarmın çalmasını beklemeyin). 

5. Sistem hakkında biraz deneyiminiz olduğunda alarm ayarlarını görüşmek için 1-2 hafta 
sonrasına randevu alın. 

6. Yüksek glukoz seviyeleri ile ilgilenmeye başladığınızda, yüksek alarm seviyesini 
kademeli olarak 180 mg /dl veya daha da düşük bir seviyeye düşürebilirsiniz. 

7. Alarmları günde en fazla 2-3 alarm alacak şekilde ayarlayın. Sık sık çalan alarmlar, alarm 
bıkkınlığına neden olabilir. 

8. Rahatsız edilmek istemediğiniz zaman alarmları susturmayı unutmayın, örneğin 
okuldaki önemli bir sınavda veya bir iş görüşmesinde alarmları kapatabilirsiniz. 

9. Yüksek alarmı-> Düşünün! 
• Bolusu mu unuttunuz?              Bolus yapın 
• Bolus yaptınız?               Düzeltme faktörüne göre bir düzeltme bolusu 

yapmadan önce, önceki bolustan sonra en az 2 saat geçmesini bekleyin. 
10. Düşük alarmı-> Düşünün! 

• Kan şekerini kontrol edin. Bu ilk 2 hafta için bir güvenlik önlemidir. 
• Sisteme alıştığınız zaman: Kan testi yapmadan glukoz alabilirsiniz. 
• Tahmin edilen düşük alarmı: Glukoz miktarının üçte ikisini alın. 

11. Kalibrasyon çok önemlidir. Bu yüzden ellerinizi dikkatlice yıkayın ve testi yapmadan 
önce kurumasını bekleyin. 

12. Bazı sistemlerin kan şekeri seviyesi sabit olduğunda, yani yemeklerden önce kalibre 
edilmesi gerekir. Kalibrasyonlarınızı gün boyunca yayın ve farklı kan şekeri 
seviyelerinde kalibre etmeye çalışın. 

13. Sıklıkla kalibrasyon hataları alıyorsanız kan şekerinizi 2 veya 3 kez ölçmeyi deneyebilir 
ve kalibrasyon için ortalamayı kullanabilirsiniz (yalnızca bazı sistemlerde yapılabilir). 

14. Parmak ucu kan şekeri ile deri altı glukozu arasında 10-15 dakikalık bir gecikme süresi 
olduğunu unutmayın. Yani SGİ okumasına kıyasla kan testinde 10-15 dakika önce 
glukoz seviyesinde bir değişiklik göreceksiniz. Bunu unutursanız hayal kırıklığına 
uğrarsınız ve SGİ okumasının yanlış olduğu sonucuna varırsınız. 
İlk doku reaksiyonu nedeniyle yerleştirmeden sonraki ilk birkaç saat içinde sensör 
değerleri ile kan şekeri sonuçları arasında zayıf bir korelasyon olabilir.  

15. SGİ size çok fazla değer verecektir fakat gecikme süresi nedeniyle kan şekeri 
değerleriniz kadar doğru olmayabilir. Ancak bunu bir trend takip etme aracı olarak 
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kullanır ve okların yönünü izlerseniz çok değerli bilgiler alırsınız. Yemek bolusuna karar 
verirken trend oklarını dikkate alın. 

16. Sisteme yeni kullanmaya başladığınızda kendinize bir yemek veya düzeltme bolusu 
vermeden önce her zaman kan testi ile kontrol edin. Bununla birlikte, birçok aile, birkaç 
ay sonra SGİ’ne güvenebileceklerini, bolus vermeden önce bir kan testi ile tekrar 
kontrol etmeleri gerekmediğini görmektedir. 
 

Sürekli Glukoz İzlem Verilerine Dayalı Parametreler  
 

Daha önce belirtildiği gibi parmaktan kan şekeri izlemi ve HbA1c gibi diyabet 
yönetiminde kullanılan geleneksel parametrelerin ötesine geçecek yeni parametrelere ihtiyaç 
vardır. Diyabet için İleri Teknolojiler ve Tedaviler (ATTD) Kongresi’nin bir araya getirdiği bir 
uzmanlar grubu, SGİ verilerinin değerlendirilmesi için spesifik parametreleri tanımlamak üzere 
Şubat 2017'de toplanmıştır. Bu uzlaşı belgesindeki temel SGİ parametreleri Tablo 3’de 
sunulmuştur. Belirlenen temel parametreler arasında belirli hedef aralıklarda geçirilen zaman, 
glisemik değişkenlik ve yeterli veri toplama süresi de bulunmaktadır. 
 

Parametre Değerler Tip 1 diyabetliler için 
hedef 

Ortalama glukoz Tüm SGİ değerinden 
hesaplanır 

<154 mg/dl 

GMI(Glucose Management İndicator) 
(eski  tahmini HbA1c) 

SGİ ortalama glukozundan 
hesaplanır 

<% 7 

Hiperglisemik aralıktaki sürenin yüzdesi 
• Çok yüksek (seviye 2) 
• Yüksek (seviye 1) 

 
• >250 
• 181-250 

 
< %5 
< % 25 

Hedef Aralıkta   Geçirilen Süre (TIR) 
yüzdesi  

• 70-180 >% 70 

Hipoglisemik aralıktaki sürenin yüzdesi 
• Düşük (seviye 1) 
• Çok düşük (seviye 2) 

 
• 54-70 
• <54 

 
< %4 
< % 1 

Glukoz değişkenliği (GD) 
% GD 

 
• Stabil 
• Stabil değil 

 

 
<%36 
>%36 

Değerlendirme için 3 zaman aralığı 
• Uyku 
• Uyanık 
• 24 saat 

 
• 00.00-06.00 
• 06.00-23.59 
• 00.00-23.59 

 

Önerilen veri yeterliliği 
• Veri toplama süresi 
• Beklenen CGM okumalarının 

yüzdesi (minimum yüzde) 

 
• 14 gün 
• %70 (14 günün 10 

günü) 

 
 
>% 70 

Standartlaştırılmış SGİ  raporu AGP  
 
Tablo 3. Temel Sürekli Glukoz İzlem Parametreleri 
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Aralıklardaki Süre  
 

Aralıklardaki süre hipoglisemi aralıklarında, hedef aralıkta ve hiperglisemik aralıklarda 
geçen süreyi ifade etmektedir. Artık sadece hedef aralıktaki sürenin (TIR) (70-180 mg/dL) 
glisemik kontrolün yeterli bir ölçüsü olmadığını biliyoruz, her seviye için belirlenmiş eşik 
değerleri kullanarak hedef aralığın altında ve üstünde geçen süreyi de ölçmek gereklidir.  

TIR tanımına ilişkin fikir birliği raporunda, TIR'ın mikrovasküler komplikasyonlarla güçlü 
korelasyonu olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, <54mg / dL (<3.0mmol / L) altında geçen sürenin ve 
hipoglisemi sayısının klinik önemini destekleyen kanıtlar da vardır. Diyabet Kontrol ve 
Komplikasyonlar Çalışmasına (DCCT) katılanlar arasında, hedef aralığın içinde ve üstünde 
harcanan zamanın yüzdesi ile diyabetik retinopati ve mikroalbüminüri sonuçları arasında 
benzer ilişkiler bulmuştur. Bu bulgular, belirtilen aralıklarda harcanan sürenin glisemik 
kontrolün değerli bir ölçüsü ve klinik araştırmalar için kabul edilebilir bir son nokta olduğunu 
kuvvetle göstermektedir.  

Bugün piyasada bulunan en gelişmiş otomatik insülin iletim teknolojisi kullanıldığında 
elde edilen ortalama olarak başarılabilir sonuçlar baz alınarak, spesifik glukoz aralıklarının her 
birinde geçen zaman yüzdeleri için hedefleri formüle etmek bir seçenek olarak kabul 
edilmektedir. 670G pivot çalışma verileri şu anda önerilen TIR kategorileri kullanılarak yeniden 
analiz edildiğinde, zamanın %0,8’i çok düşükte (<54mg/dL [<3.0 mmol/L]); zamanın 3.0%’ü 
düşükte (<70 mg/dL [<3.9 mmol/L]); zamanın 72.4%’ü hedef aralıkta (70–180 mg/dL (3.9–10 
mmol/L]); zamanın 24.5%’i yüksekte (>180 mg/dL [>10 mmol/L]); zamanın 5.6%’sı çok 
yüksekte (>250 mg/dL [>13.9 mmol/L]) geçirildiğini göstermektedir.  

Yakın zamanda yayınlanan uzlaşı raporunda hedef aralıkta, hedef altında ve üstünde 
geçirilen süreler için öneriler Tip 1 diyabetliler için tanımlanmıştır. Şekil 2’de bu hedefler 
görülmektedir. 

 

 
 

Şekil 2. SGİ verilerine göre hedef aralıkta, hedef altında ve üstünde geçirilen süreler için öneriler 
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Glisemik Değişkenlik 
 
Kan şekeri düzeylerindeki aşırı sapmalar ortalama glukoz düzeylerini değiştirebilir ve 

sıklıkla hiperglisemik ve / veya hipoglisemik olaylara neden olabilir. Bununla birlikte, sadece 
HbA1c'yi baz alarak ortalama glukoz seviyelerini düşürmek için insülin tedavisini 
yoğunlaştırmak, hipoglisemide geçirilen sürenin daha uzun olmasına neden olabilir. Çeşitli 
klinik çalışmalar glukoz değişkenliğinde artışın, artmış hipoglisemi riski ile ilişkili olduğunu 
göstermektedir. Bu nedenle, değişim katsayısı gibi standart ölçümler kullanılarak glisemik 
değişkenliğin izlenmesi, hipoglisemi riskini artırmadan hem yüksek hem de düşük glukoz 
sapmalarının sıklığını ve süresini azaltarak glukoz kontrolünü iyileştirmede yardımcı olabilir. 
Konsensüs önerilerine göre değişim katsayısı için önerilen kesim noktası %36’dır, <%36 stabil 
bir glukoz profili olarak kabul edilirken >%36 stabil olmayan bir glukoz profili olarak kabul 
edilir. Genel olarak değişim katsayısının kullanılması, standart sapmaya kıyasla daha tercih 
edilir kabul edilmektedir. Bunun nedeni değişim katsayısının (CV) kişinin ortalama kan    
şekerini de hesaba katarken standart sapmanın bunu hesaba katmamasıdır. Değişim 
katsayısının aksine, ortalama glukoz azaldıkça standart sapma azalır ve standart sapmadaki 
azalmalar her zaman değişkenlikte gerçek bir azalmayı yansıtmaz. Değişim katsayısı belirli bir 
hasta için ortalama glukozdaki değişikliklerden bağımsız olarak farklı zamanlar içinde 
karşılaştırılabilir. Bu da klinisyenlerin her kontrolde gerçek glukoz değişkenliğini takip 
etmelerini sağlar.  
 
Glukoz Yönetimi Göstergesi (GMI) 
 
 Önerilerin diğer parametrelere ek olarak, diyabet yönetiminde veya glisemik aralıkları 
etkileyen diğer akut faktörlerde son zamanlarda anlamlı değişiklikler olmamışsa, HbA1c'yi 
tahmin etmek için 14 günlük SGİ verilerinin kullanılabileceği gösterilmiştir. Her ne kadar 
tahmini HbA1c (eA1C) bazı diyabetlilerde laboratuvarda ölçülen bir HbA1c'ye yakın bir tahmin 
sağlasa da bazı diyabetlilerde gerçek HbA1c'den daha yüksek veya daha düşük olabilir. Tahmini 
Hba1c ve gerçek HbA1c değerleri arasındaki potansiyel tutarsızlık diyabetliler ve klinisyenler 
için kafa karıştırıcı olabileceğinden, yakın zamanda ''eA1C'' isminin, ''Glukoz Yönetim 
Göstergesi (GMI)'' olarak değiştirilmesi önerilmiştir. Böylece bu verinin SGİ cihazının 
kullanıldığı dönemdeki glukoz değerlerinden hesaplandığı daha iyi ifade edilmiş olmaktadır. 
GMI laboratuvarda ölçülen HbA1c’den önemli ölçüde farklıysa, sonraki dönem hedefleri 
belirlenirken bu farkın dikkate alınması gereklidir. Örneğin GMI %7,4 iken laboratuvar HbA1c'si 
%8 ise GMI bu bireyin güncel glukoz seviyelerinin zaten daha düşük olabileceğini 
gösterdiğinden, glukozu çok agresif bir şekilde düşürmemeye dikkat etmek gerekir.  
 Amerikan Diyabet Derneği (ADA), GMI terminolojisinin SGİ ortalama glukoz verilerinin 
uygun kullanımı için önemli bir adım olduğunu ve diyabet yönetim yazılımına GMI'nın dahil 
edilmesinin glisemik kontrol hakkında ek bilgiler sağlayabileceğini belirtmiştir. 
 
Ayaktan (Ambulatuvar) Glukoz Profili-AGP (Ambulatory Glucose Profile-AGP)  
 

Günümüzde SGİ (CGM) cihazlarının verilerinin analizini ve yorumlanmasını 
kolaylaştırmak için tasarlanmış, Ayaktan (Ambulatuvar) Glukoz Profili-AGP (Ambulatory 
Glucose Profile-AGP) olarak isimlendirilen, standart ve tek sayfalık raporlar kullanılmaktadır.  

AGP tüm günlük glukoz profillerini tek bir 24 saatlik modelde birleştirir. Burada birden 
fazla gün boyunca toplanan tüm veriler (tarihe bakılmaksızın) 24 saatte gerçekleşmiş gibi 
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zamana göre daraltılır ve çizilir. Bu rapor formatı, klinisyenlerin gün içinde glukozun sürekli 
olarak düşük veya yüksek olduğu zamanları ve gün içinde en çok değişkenliğin ne zaman 
meydana geldiğini hızlı bir şekilde görmelerini sağlar. Medyan (50.), 25. ve 75. (çeyrekler arası 
aralık [IQR]), 5. ve 95. persentilleri temsil eden eğriler genel 24 saatlik glukoz profilini tanımlar. 
Çeyrekler arası aralık, glukoz değerlerinin %50'sinin 25. ve 75. persentil çizgileriyle temsil 
edildiği aralıktır. IQR, glukoz değişkenliğinin kolayca görüntülenmesini sağlarken, değişim 
katsayısı yüzdesi, glukoz stabilitesini ve zaman içindeki değişiklikleri değerlendirmek için 
yararlı bir parametredir.  

Günlük Glukoz Profilleri, genel profile dahil edilen her gün için 24 saatlik düzenin küçük 
resim veya takvim görünümünü sunar. Bu, belirli günlerde (örn. hafta sonu veya hafta içi) 
paternlerin karşılaştırılmasına olanak tanır ve glukoz okumalarındaki aşırı uçlardan veya 
dalgalanmalardan sorumlu olabilecek özel durumlar hakkında diyabetlilerle daha kapsamlı bir 
tartışmaya izin verir. Hedef aralığın altında harcanan zaman kırmızı, aralığın üstünde harcanan 
zaman sarı renk değişiklikleri ile gösterilir. Şekil 3’de standart bir AGP rapor örneği 
görülmektedir. 
 

 
 
Şekil 3. Bir Tip 1 diyabetlinin standart Ayaktan (Ambulatuvar) Glukoz Profili-AGP raporu 

 
Ayaktan (Ambulatuvar) Glukoz Profili-AGP (Ambulatory Glucose Profile-AGP) 
Yorumlama Adımları 
 
 Sürekli Glukoz İzleminin etkin kullanımı ve karar verme süreçlerine olan katkısını 
artırmak için verilerin belli bir sırayla yorumlanması gereklidir. Aşağıda sunulan yorumlama 
adımları Uluslararası Diyabet Merkezi tarafından önerilmektedir. Bu adımlar diyabet ekibi 
üyeleri için önerilmiş olsa da diyabetlilerin kendileri ve aileleri için de yararlı bir rehber 
özelliğindedir. 
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1. Adım: Karar vermek için yeterli veri olduğundan emin olun. Yukarıdaki örnek AGP      
14 günlük veriyi göstermektedir. En az 10 gün, ideal olarak 14 günlük veri olmalıdır.  

2. Adım: Mümkünse, AGP'nin çıktısını alarak üzerine aşağıdaki konularda notlar alın: 
a. Diyabetin türü ve süresi, yaş, ağırlık (kg) ve insülin kullanıyorsa günlük doz 

(ünite/kg). 
b. Rutin uyanma zamanı (UZ), kahvaltı (K), öğle yemeği (Ö), akşam yemeği (A) ve 

yatma zamanı (YZ). 
c. İlaç/insülin zamanları, dozu ve düzenli alındığı zamanlarda eğrinin altında geçen 

zamana etkisi (Bu, bolus insülinin yemeklerden önce alınmasının ne kadar önemli 
olduğunu vurgulamak için çok iyi bir fırsattır). 

d. Rutin olarak yapılan bir egzersiz veya ara öğün/atıştırmalık zamanı var ise not edin. 
3. Adım: Rapora notlarınızı "işaretledikten" sonra diyabetliye veya ailesine kısaca ne 

gördüğünü sorun ve bunların nedenleri konusunda açıklama isteyin. Genel olarak 
HbA1C değerinin %7'den az, glukozun %70 veya daha fazla oranda hedef aralıkta 
olması gerektiğini açıklayın. Hipoglisemide (70 mg/dL altında) geçirilen zamanın %5’in 
altında olması hedeflenmelidir. Genellikle diyabetliler glukoz seyirleri konusunda 
dürüst ve yardımcı bilgiler sağlarlar. 

4. Adım: Düşük glukoz seyirlerine bakın. 
a. %5 alt çizgisi günün belirli bir döneminde 70 mg / dL hedef çizgisine değiyorsa, o 

dönemde tüm glukoz değerlerinin %5'inin <70 mg/dL olduğunu düşünün ve 
tedavide değişiklik yapmayı planlayın. Eğer %25 çizgisi 70 mg/dL hedef çizgisine 
değiyor veya altında kalıyorsa veya %5 çizgisi 54 mg/dL'ye ulaşıyorsa hemen 
harekete geçilmelidir. 

b. Düşük glukoz olaylarını bir kez daha kontrol etmek için günlük görünümlere de 
bakın ve hafta sonları veya özel etkinlik günlerinde kümelenme olup olmadığına 
dikkat edin. 

5. Adım: Yüksek glukoz seyirlerini bakın. 
a. İnsülinin/ilacın haftada kaç kez atlanmış olabileceğini veya insülinin gerçekten 

yemeklerden önce alınıp alınmadığını sormayı unutmayın. 
b. Rutin yemek zamanlarına bakın ve kan glukozundaki yüksekliklerin yemek 

öncesinde mi sonrasında mı olduğunu tartışın. 
c. Hafta içi ve hafta sonu uyanma zamanı, yemek zamanları ve yatma zamanı 

arasındaki farklılıkları sorun. 
d. Yüksek glukoz olaylarını bir kez daha kontrol etmek ve hafta sonları veya özel 

etkinlik günlerinde kümelenip kümelenmediklerini görmek için ayrıca günlük 
görünümlerin çıktılarına bakın. 

6. Adım: Koyu mavi (değerlerin %50'si) veya açık mavi (değerlerin %90'ı) alanların çok 
geniş olduğu yerleri (glukoz değişkenliği fazla olan yerleri) tartışın. 
a. Diyabetli glisemik değişkenliği azaltmak için yiyeceklerin miktarını veya zamanını 

ayarlamak, karbonhidrat sayımını doğru bir şekilde yapmak, insülin zamanlamasını 
ayarlamak, egzersiz yapmak ve/veya stresi azaltmak gibi değişiklikler yapabilir mi? 

b. Diyabetlinin yiyecek ve egzersiz günlüğünü ya da varsa elektronik verilerini AGP ile 
eşleştirin. 

7. Adım: Diyabetlinin mevcut AGP ve SGİ verilerini bir önceki veriler ile karşılaştırın ve  
varsa ilerlemeyi tartışın. Yolunda giden ve iyileşen glukoz değerlerine dikkat edin. Her 
olumlu gelişmeyi pekiştirin. Diyabetliye “Bu olumlu değişiklikleri yapabilmek için neler 
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yaptın? Daha fazla iyileşme için neler yapabiliriz konusunda fikirleriniz var mı?” diye 
sorun. 

8. Adım: Diyabetli ile birlikte bir veya iki spesifik öneriden oluşan bir eylem planı 
oluşturun. 
a. Her zaman önce hipoglisemiyi tedavi edin.  
b. Hiperglisemiyi tedavi ederken, tedavi etmeyi planladığınız hiperglisemi zamanının 

en az 12 ile 18 saat sonrasına bakın. Koyu mavi (değerlerin %25'i) veya gri 
(değerlerin %5'i) eğrileri 70 mg / dL çizgisine veya daha düşük bir değere iniyorsa 
çok dikkatli olun veya hipoglisemi düzeleme kadar hiperglisemiyi düzeltmeyi 
erteleyin. 

9. Adım: Diyabetliye üzerinde notlarınızın da yazılı olduğu AGP verilerinin bir çıktısını 
verin. Kayıt altına almak için AGP verilerini taratın ve diyabetlinin elektronik sağlık 
kaydına ekleyin. Diyabetlinin bir sonraki randevuyu ne zaman planlayacağını ve 
herhangi bir şüphe halinde diyabet ekibini ne zaman arayacağını anladığından emin 
olun. 
 

Özet ve Öneriler 
 
1. Mümkünse başta çocuklar olmak üzere tüm Tip 1 diyabetlilerin tanıdan itibaren SGİ 

cihazları kullanması sağlanmalıdır. 
2. SGİ’nin başarılı olmasının sürekli kullanıma bağlı olduğu unutulmamalıdır. 
3. Hangi SGİ cihazının tercih edileceği ailenin ekonomik durumu, çocuğun/diyabetlinin yaşı, 

ihtiyaçları, ailenin endişe düzeyi, cihazların doğruluk oranı (MARD değeri), alarmlara olan 
ihtiyaç, kullanılan insülin tedavisi gibi faktörlere bağlı olarak diyabet ekibinin önerileri de 
alınarak belirlenir. Mümkünse ve varsa gerçek zamanlı ölçüm yapan, parmaktan ölçüm ile 
doğrulama gerektirmeyen cihazlar tercih edilmelidir. 

4. SGİ kullanılsa bile parmaktan glukoz ölçümü alışkanlığı bırakılmamalıdır. 
5. SGİ kullanan diyabetliler ve aileleri, yapılandırılmış ve standardize edilmiş bir eğitim 

almalı, SGİ dökümlerinin yorumlanmasına ortak edilmelidir. 
6. SGİ, diyabetlilerin günlük yaşamları ile başta insülin dozlarının belirlenmesi olmak üzere 

tedavi kararlarının doğru verilmesine eşsiz bir katkıda bulunmaktadır. Bunun ötesinde 
diyabetlilerin tedavi konusunda ustalaşmalarını sağlamaktadır. 

7. SGİ kullananlar temel değerlendirme parametrelerini öğrenmeli ve Hba1c dışında bir 
bakış edinmelidir. 

8. SGİ kullananlar Ayaktan (Ambulatuvar) Glukoz Profili (AGP) raporlarını yorumlama 
adımlarını öğrenmelidir. 

9. SGİ cihazlarındaki trend oklarının insülin doz belirlenmesinde kullanımı önemsenmelidir. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 24 

 

Kaynaklar/Okuma Önerileri 
 

1. Battelino T, Danne T, Bergenstal RM, Amiel SA, Beck R, Biester T, Bosi E, Buckingham BA, Cefalu 
WT, Close KL, Cobelli C, Dassau E, DeVries JH, Donaghue KC, Dovc K, Doyle FJ 3rd, Garg S, 
Grunberger G, Heller S, Heinemann L, Hirsch IB, Hovorka R, Jia W, Kordonouri O, Kovatchev B, 
Kowalski A, Laffel L, Levine B, Mayorov A, Mathieu C, Murphy HR, Nimri R, Nørgaard K, Parkin CG, 
Renard E, Rodbard D, Saboo B, Schatz D, Stoner K, Urakami T, Weinzimer SA, Phillip M. Clinical 
Targets for Continuous Glucose Monitoring Data Interpretation: Recommendations From the 
International Consensus on Time in Range. Diabetes Care. 2019 Aug;42(8):1593-1603. 

2. Beck RW, Bergenstal RM, Laffel LM, Pickup JC. Advances in technology for management of type 1 
diabetes. Lancet. 2019 Sep 13. pii: S0140-6736(19)31142-0 

3. Carlson AL, Criego AB, Martens TW, Bergenstal RM. HbA1c: The Glucose Management Indicator, 
Time in Range, and Standardization of Continuous Glucose Monitoring Reports in Clinical Practice. 
Endocrinol Metab Clin North Am. 2020 Mar;49(1):95-107 

4. Danne T, Nimri R, Battelino T, Bergenstal RM, Close KL, DeVries JH, Garg S, Heinemann L, Hirsch I, 
Amiel SA, Beck R, Bosi E, Buckingham B, Cobelli C, Dassau E, Doyle FJ 3rd, Heller S, Hovorka R, Jia 
W, Jones T, Kordonouri O, Kovatchev B, Kowalski A, Laffel L, Maahs D, Murphy HR, Nørgaard K, 
Parkin CG, Renard E, Saboo B, Scharf M, Tamborlane WV, Weinzimer SA, Phillip M. International 
Consensus on Use of Continuous Glucose Monitoring. Diabetes Care. 2017 Dec;40(12):1631-1640 

5. DeSalvo DJ, Miller KM, Hermann JM, et al. Continuous glucose monitoring and glycemic control 
among youth with type 1 diabetes: international comparison from the T1D exchange and DPV 
initiative. Pediatr Diabetes 2018;19(7):1271–5. 

6. Desrochers HR, Schultz AT, Laffel LM. Use of Diabetes Technology in Children: Role of Structured 
Education for Young People with Diabetes and Families Endocrinol Metab Clin North Am. 2020 
Mar;49(1):19-35. 

7. Hilliard ME, Levy W, Anderson BJ, Whitehouse AL, Commissariat PV, Harrington KR, Laffel LM, 
Miller KM, Van Name M, Tamborlane WV, DeSalvo DJ, DiMeglio LA. Benefits and Barriers of 
Continuous Glucose Monitoring in Young Children with Type 1 Diabetes Diabetes Technol Ther. 
2019 Sep;21(9):493-498 

8. Johnson ML, Martens TW, Criego AB, Carlson AL, Simonson GD, Bergenstal RM. Utilizing the 
Ambulatory Glucose Profile to Standardize and Implement Continuous Glucose Monitoring in 
Clinical Practice. Diabetes Technol Ther. 2019 Jun;21(S2):S217-S225 

9. Laffel LM, Aleppo G, Buckingham BA, Forlenza GP, Rasbach LE, Tsalikian E, Weinzimer SA, Harris 
DR.  A Practical Approach to Using Trend Arrows on the Dexcom G5 CGM System to Manage 
Children and Adolescents With Diabetes. J Endocr Soc. 2017 Nov 20;1(12):1461-1476 

10. Oliver N, Gimenez M, Calhoun P, Cohen N, Moscardo V, Hermanns N, Freckmann G, Reddy M, 
Heinemann L. Continuous Glucose Monitoring in People With Type 1 Diabetes on Multiple-Dose 
Injection Therapy: The Relationship Between Glycemic Control and Hypoglycemia. Diabetes Care. 
2020 Jan;43(1):53-58 

11. Piona C, Dovc K, Mutlu GY, Grad K, Gregorc P, Battelino T, Bratina N. Non-adjunctive flash glucose 
monitoring system use during summer-camp in children with type 1 diabetes: The free-summer 
study.Pediatr Diabetes. 2018 Nov;19(7):1285-1293 

12. Prahalad P, Addala A, Scheinker D, Hood KK, Maahs DM. 
CGM Initiation Soon After Type 1 Diabetes Diagnosis Results in Sustained CGM Use and Wear 
Time. Diabetes Care. 2020 Jan;43(1):e3-e4 

13. Sherr JL, Tauschmann M, Battelino T, de Bock M, Forlenza G, Roman R, Hood KK, Maahs DM. ISPAD 
Clinical Practice Consensus Guidelines 2018: Diabetes technologies. Pediatr Diabetes. 2018 Oct;19 
Suppl 27:302-325 

14. Worth C, Dunne M, Ghosh A, Harper S, Banerjee I. Continuous glucose monitoring for 
hypoglycaemia in children: Perspectives in 2020.Pediatr Diabetes. 2020 Apr 21. doi: 
10.1111/pedi.13029. 
 

 



 25 

 

Erişkinlerde ve Tip 2 Diyabet Tedavisinde Sürekli Glukoz İzlemi Kullanımı 
 
 
Prof. Dr. Oğuzhan Deyneli 
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı 
 
 

Uluslarası Diyabet Federasyonu (IDF) verilerine göre 2019 yılında global diyabet 
prevalansı %9,7 dir ve 20-79 yaşları arasında yaklaşık 463 milyon insanı etkilemektedir ve bu 
bireylerin %90’ında Tip 2 diyabet hiperglisemi nedenidir. Ülkemizde de durum diyabet 
prevalansı açısından endişe vericidir. Diyabet prevalansı 1998 yılında %7,2 iken 2010 yılında 
bu rakam %13,7’ye yükselmiştir. Bu artan diyabet sıklığı ile birlikte metabolik kontrolü daha iyi 
hale getirerek komplikasyonları önleyecek bir tedavi ve izlem stratejisi geliştirmek çok daha 
önemli hale gelmiştir. İyi metabolik kontrol ancak düzenli kan şekeri izlemi, diyabetli bireyin 
eğitimi ve iyi bir medikal tedavinin birlikte uygulanması ile sağlanabilir. Ancak HbA1c ölçümü 
ve kapiller kan şekeri izlemi glukozun günlük yaşamdaki iniş çıkışlarını ve gece veya diğer 
saatlerdeki asemptomatik hipoglisemileri tespit edemez. Glukoz izleminde uzun yıllardır 
kullanılan Evde Kapiller Glukoz Ölçümleri (SMBG)’nden sonra geliştirilen sürekli glukoz izlem 
teknolojisi, diyabetin yönetilmesinde yeni bir çığır açmıştır. İlk bölümde ayrıntılı olarak 
anlatılan SGİ ile 24 saat boyunca kesintisiz glukoz izlemi yapılabilmekte, gece uykuda veya gün 
içindeki asemptomatik hipoglisemiler fark edilebilmekte, kan şekerinin inişleri ve çıkışları 
analiz edilebilmektedir. SGİ kullanımının glukoz kontrolü ve diğer klinik faydaları Tip 1 diyabetli 
bireyler için çok sayıda araştırma ile net olarak ortaya konmuştur. Tip 1 diyabete kıyasla 
SGİ’nin Tip 2 diyabetteki etkilerinin değerlendirildiği klinik araştırma sayısı daha az olsa da 
SGİ’nin tüm Tip 2 diyabetli bireyler için ama özellikle insülin ile izlenen hastalar için Hba1c 
değerlerini düşürerek diyabet kontrolüne ek katkı sağladığı görülmektedir. Bu konuda 2018 
yılında yayınlanan bir metaanaliz, SGİ kullanımının %43’ü bazal bolus insülin tedavisi ile izlenen 
Tip 2 diyabetli bireylerin HbA1c değerlerinde anlamlı bir düşüş sağladığını ortaya koymuştur. 
Ancak kilo değişimine katkısı ile ilgili bilgiler çelişkilidir. Yaşam tarzı değişikliğini ve beslenme 
düzenine etkilerini değerlendiren çalışmalarda olumlu etkiler görülse de net fayda kan şekeri 
kontrolüne katkısı kadar ortaya konamamıştır. Son yıllarda yapılan diğer değerlendirmeler de 
HbA1c değerini % 0.9 anlamlı olarak azalttığı göstermiştir.  

Erişkinlerde SGİ’nin kullanıma girmesiyle farklı diyabet gruplarında tedavi hedefleri de 
aşağıda yer alan şekildeki gibi güncellenmiştir. Artık sadece HbA1c değil, hedefte geçirilen 
zaman ile hipoglisemide ve hiperglisemide geçirilen zaman da iyi glukoz kontrolü göstergesi 
olarak kullanılmaktadır. Günümüzde SGİ, yoğun insülin tedavisi ile izlenen ve/veya hipoglisemi 
riski olan tüm diyabetli bireyler için ve bunun yanısıra diğer tedaviler ile izlenen ve hipoglisemi 
riskini azaltarak daha iyi kan şekeri kontrolü, daha uzun süre hedef aralıkta kan şekeri kontrolü 
isteyen çoğu diyabetli birey için önerilmektedir. 
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Şekil 1. Farklı Diyabet Gruplarında SGİ Temelli Hedefler 

* >250 mg/dl olan değerleri de içerir 
**<54 mg/dl olan değerleri de içerir 
Gebelikte T2 DM ve Gestasyonel DM için çok sınırlı veri olduğu için % olarak belirtilmemiştir.  
Battelino T, Danne T, Bergenstal RM, et al. Clinical Targets for Continuous Glucose 
Monitoring Data Interpretation: Recommendations From the International Consensus on 
Time in Range. Diabetes Care 2019;42(8):1593-1603. 
 

Son dönemlere kadar SGİ (CGM) sistemi ölçümlerinin diyabetli bireylerin izleminde 
görev alan klinisyenler tarafından kullanımı, izlemin yüklenmesi için ek zaman gerekmesi ve 
karmaşık olan grafiklerin okunması gibi zorluklar nedeniyle istenen düzeyde değildi. Bu 
nedenle geliştirilen basit, anlaşılır bir raporlama yöntemi olan Ambulatuvar (Ayaktan) Glukoz 
İzlemi raporu diyabet tedavisinde bu karmaşık verinin kolayca anlaşılarak diyabet tedavisinin 
düzenlenmesinde kullanılmasına olanak sağlamıştır. Bu ölçümlerin nasıl değerlendirileceği ile 
ilgili ayrıntılı bilgiler bir önceki “Ayaktan (Ambulatuvar) Glukoz Profili-AGP (Ambulatory 
Glucose Profile-AGP) ve Yorumlama Adımları” bölümünde verilmiştir. Erişkin Tip 1 diyabetli ve 
Tip 2 diyabetli bireylerin izleminde de bu değerlendirme yöntemi kullanılmaktadır. SGİ (CGM) 
sistemi ile yapılan ölçüm verileri değerlendirilirken SBMG ile takipte olduğu gibi öncelik 
hipoglisemilerin düzeltilmesi olmalı, ilk olarak gece dönemi, ardından sabah açlık ve öğün 
önceleri, en son postprandial dönem değerlendirilmeli ve tedavi değişiklikleri bu sıra ile 
planlanmalıdır. Cihazlar hastaya özel hedef glukoz ayarı yapmaya imkan vermektedir, gerekli 
durumlarda 70-180 mg/dl dışındaki bir aralık seçilebilir. 
 
 
 
 

T1 ve T2 DM Yaşlı/Riskli T1 ve T2 DM Gebelik T1 DM Gebelik T2&GestDM

<%5 

<%25* 

>%70 

<%4** 
<%1 

<%10 

<%50* 

>%50 

<%1 

<%25 

>%70 

<70 mg/dl 

>180 
mg/dl 

>250 
mg/dl 

70-180 
mg/dl 

<54 mg/dl 

>250 
mg/dl 

>180 
mg/dl 

70-180 
mg/dl 

<70 mg/dl 

>140 
mg/dl 

63-140 
mg/dl 

<63 mg/dl 
<54 mg/dl 

<%4** 
<%1 

<63 mg/dl 
<54 mg/dl 

>140 
mg/dl 

63-140 
mg/dl 

>16 saat 
48 dk 

<1 saat 

<6 saat 

<12 saat 

>12 saat 

>16 saat 
48 dk 

<6 saat 

<15 dk <15 dk 
<1 saat 
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Çocuklarda ve Erişkinlerde Sürekli Glukoz İzlemi Cihazları ve Uygulama Süreci 
 
 
Uzman Çocuk Diyabet Hemşiresi Ecem Can 
Koç Üniversitesi Hastanesi 
Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Bölümü 
 
 
Sık Kullanılan Terimler 
 
SMBG (Self Monitoring Blood Glucose): Sürekli kendi kendine kan glukozu izlemi karşılığı 
olarak kullanılmıştır. 
Kalibrasyon: Parmak ucundan ölçülen kan glukozu değerinin sensör kumandasına/telefona 
girilmesidir. 
Trend Okları: SGİ cihazlarında glukoz seviyelerinin yönünü (düşme/yükselme) ve değişim 
oranını belirten oklardır. 
 

Diyabet teknolojileri hızla gelişmektedir. Diyabetli gençler ile aile üyelerinin eğitimi 
gelişmiş diyabet teknolojilerinin doğru uygulanması ve biyomedikal ve psikososyal sonuçlara 
ilişkin maksimum fayda elde etmek amacıyla sürekli kullanımın önündeki engelleri belirlemek 
ve aşmak için kritik bir önem taşır. Sürekli Glukoz İzlem (SGİ) cihazlarının gelişmiş performansı 
kullanımlarında bir devrime yol açmış ve genellikle geleneksel parmak ucundan glukoz izleme 
ihtiyacını ortadan kaldırarak glukoz izlemi için standart bir bakım olarak ortaya çıkmıştır. Bu 
tür araçların güvenli ve etkili bir şekilde kullanılması, diyabetli gençler ve aile üyeleri için 
önemli ölçüde eğitim ve destek gerektirir.  

Tip 1 diyabetli bireyler, günlük diyabet yönetimi için glukoz izleme ve insülin iletimi için 
gelişmiş diyabet teknolojilerini kullanarak diyabet öz bakımının bazı görevlerini bireyden bu 
teknolojilere kaydırmıştır. Uluslararası Çocuk ve Ergen Diyabet Birliği (ISPAD) ve Amerikan 
Diyabet Derneği (ADA), diyabetli gençler ve aileleri için teknoloji kullanımından faydalanma 
imkanlarını iyileştirmek ve onları bilgilendirmek amacıyla başlangıçta ve sürekli yapılandırılmış 
eğitim ihtiyacını ortaya koymuştur. 

Tip 1 diyabetli gençlerde hedef glisemik kontrolün sağlanmasındaki eksiklikler göz 
önüne alındığında diyabet ekipleri hedef glisemik sonuçların elde edilmesine yardımcı olmak 
için mevcut gelişmiş diyabet teknolojilerini kullanmalıdır. Bunu yapmak için gerçekçi olmayan 
beklentileri ve artan öz bakım yükünü önlemek için multidisipliner diyabet ekibi yaklaşımıyla 
yeterli eğitim ve destek sağlanması gereklidir.  

 
Sürekli Glukoz İzlemi (SGİ) 
 

Birçok diyabetli ve ailesi, glisemik kontrolü optimize etmek ve glisemik dalgalanmaları 
azaltmak için SGİ cihazları kullanmaktadır. Geçmişte SGİ kullanımı çocuklarda her zaman  
Hemoglobin A1c (HbA1c)’nin daha iyi olmasını sağlamıyordu fakat daha iyi performansa sahip 
yeni SGİ cihazları pediyatrik, ergen ve genç yetişkin diyabetlilerde glisemik kontrolün ve  
HbA1c’nin iyileştirilmesini sağlamış ve böylece SGİ kullanımı son yıllarda hızla artmaya 
başlmıştır. Birçok profesyonel kuruluş Tip 1 diyabetli tüm çocuklar ve ergenler için SGİ 
kullanımını desteklemektedir.  
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Çocuklarda ilgi arttıkça giderek karmaşıklaşan bu sistemlerin güvenli ve etkili 
kullanımını sağlamak için çocukları ve ailelerini; 

• SGİ cihazlarının bileşenleri ve temelleri,  
• Cihazların yerleştirilmesi,  
• Cilt bakımı,  
• Glukoz verilerinin yorumlaması hakkında eğitmek gerekir. 

Sürekli Glukoz İzlemine bir giriş olarak, çocukların ve ailenin SGİ’nin diyabet yönetimine 
nasıl dahil edileceğine dair gerçekçi beklentileri öğrenmesi gerekir. Diyabetli ve aileleri bir 
cihaz sorunu (örneğin ekranda glukoz değeri yokluğu ve / veya trend oklarının kaybolması) 
veya semptomların görüntülenen değerle uyuşmadığında parmak ucundan kan glukozunun 
hızlı teyidi gibi güvenlik için doğrulayıcı SMBG (sürekli kendi kendine kan glukozu izlemi) 
kontrollerinin yapılması gereken durumları anlamalıdır. Gençler ve aile üyelerine, interstisyel 
boşluktaki sensör ucunun yerini içeren, sensör yerleşiminin görsel bir grafiğini göstermek 
faydalı olabilir. 
 

 
 
Şekil 1. SGİ cihazlarının ve glukometrelerin glukoz ölçme yöntemi 

 
Sensör glukoz verisinin genel olarak kan glukoz düzeyini 10-15 dakika kadar geriden 

izleyeceğini bilmek ve SGİ doğruluğunu etkileyen faktörleri dikkate almak diyabetliler ve bakım 
verenler için yönetimle ilgili güvenli kararlar almak adına hayati bilgilerdir. 

 
Kalibrasyon  
 

SGİ cihazları hızla glukoz verilerinin birincil kaynağı haline gelmektedir. Bu nedenle 
gençlere ve ailelerine SGİ'nin potansiyel sınırlılıkları hakkında bilgi vermek ve gerektiğinde 
parmak ucundan kan glukozu kontrolü yapma yeteneklerini doğrulamak önemlidir. Üreticinin 
önerilerine bağlı olarak bazı SGİ cihazlarının kalibre edilmesi gerekebilir. Diğer cihazlar için 
yanlış olduğundan şüphelenilen zamanlarda veya semptomlar SGİ okumasıyla eşleşmediğinde 
kalibrasyon yapmak gerekir. SMBG (sürekli kendi kendine kan glukozu izlemi) kalibrasyonları 
SGİ sistemine genellikle SGİ oku sabit olduğunda veya sadece üretici tavsiyelerine göre hafifçe 
değişen glukoz seviyelerini gösterdiğinde girilmelidir (genellikle sabah uyandığında, aç karnına 
yapılan ölçümler kan glukozunun stabil olduğu zamanlar). Dexcom G6 SGİ sistemi çocuklarda 
kullanım için FDA tarafından onaylanmış ve kalibrasyon gerektirmeyen tek SGİ cihazıdır. 
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Çocuklarda Onayı Olan SGİ Cihazlarının Özellikleri ve Uygulanması 
 
Freestyle Libre 

• Anlık (flash) glukoz ölçüm sistemidir.  
• Bir okuyucu ya da telefonla sensör üzerinden tarama yapıldığında glukoz değerini 

gösterir. Arka planda her 15 dakikada bir devam eden glukoz ölçümleri kullanıcı 
tarafından tarama yapılmadığında o anda görülmez fakat kaydedilir. AGP raporu arka 
planda devam eden bu ölçümlerden elde edilen verilere dayanarak hazırlanır.    

• Okuyucusu aynı zamanda kandan keton ölçümü yapma özelliğine sahiptir.  
• Sensör kullanım ömrü 14 gündür.  
• Kalibrasyon gerektirmez.  
• Alarm sistemi yoktur. Ancak Freestyle Libre 2’nin alarm özelliği bulunmaktadır. 
• Trend okları mevcuttur.  
• Freestyle Libre’nin 4 yaş altı için FDA onayı bulunmamaktadır. 
• Sensör uygulaması için önerilen kullanım yeri kollardır. 
• Freestyle LibreLink aplikasyonu ile telefon okuyucu olarak kullanılabilir. LibreView 

üzerinden sağlık profesyoneli hesabı oluşturulup kullanıcıların da LibreView hesabı 
açmaları sağlanır. Sonrasında sağlık ekibi hesabı tarafından diyabetli kişilere davet 
gönderilir ve kullanıcılar sağlık ekibi hesabına eklenmiş olur. Böylelikle sağlık ekibi 
uzaktan (diyabetli kliniğe gelemese de) ağa katılmış olan diyabetlillerin glukoz 
geçmişlerini görüntüleyip rapor alabilir. LibreView uygulaması glukoz verilerinin sağlık 
ekibiyle paylaşılmasına imkan sunar. 

• LibreLinkUp uygulaması ile diyabetli kişi 20 kişi ile glukoz verilerini paylaşabilir. Son 100 
glukoz ölçümü görünebilir. 

 
 
 

 
 
Şekil 2. Freestyle Libre Sensör Yerleştirilmesi 
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Dexcom G4 

• Gerçek zamanlı sürekli glukoz ölçüm sistemidir. 
• Her 5 dakikada bir glukoz ölçümü yapar.  
• Günde 2 kez kalibrasyon ister. Kalibrasyon yapılmasa da ekranda ölçüm göstermeye 

devam eder.  
• Yüksek/düşük alarmlarına ve trend oklarına sahiptir. 
• Önerilen kullanım süresi 7 gündür. 
• 2 yaş ve üzeri için FDA onayı bulunmaktadır. 

Dexcom G5 
• Her 5 dakikada bir glukoz ölçümü yapar.  
• Günde 2 kez kalibrasyon gerektirir. Kalibrasyon yapılmasa da ekranda ölçüm 

göstermeye devam eder.  
• Yüksek/düşük alarmlarına ve trend oklarına sahiptir. 
• Dexcom G4’ten farkı, telefon ile kullanılabilmesi ve uzaktan takip imkanıdır. 
• Önerilen kullanım süresi 7 gündür. 

Not: Acetaminophen (parasetamol) içeren ilaçlar Dexcom G4 ve G5 sistemi olumsuz 
etkilemektedir. Acetaminophen (parasetamol) içeren ilaçlar alındığında Dexcom G4 ve G5 
sistemi hatalı olarak yüksek değerler gösterebilir.  
 
Dexcom G6 

• Önceki sistemlerden (Dexcom G4 - G5) farklı olarak kalibrasyon gerektirmez. 
• Her 5 dakikada bir glukoz ölçümü yapar.  
• Yüksek/düşük alarmlarına ve trend oklarına sahiptir. 
• Asetominofenden etkilenmez. Maksimum asetaminofen dozundan daha yüksek almak 

(örneğin yetişkinlerde her 6 saatte bir > 1 gram) G6 değerlerini etkileyebilir ve gerçekte 
olduğundan daha yüksek görünmelerini sağlayabilir. 

• Önerilen kullanım süresi 10 gündür. 
• Telefon ile kullanılabilir ve uzaktan izlem imkanı sunar.  
• Transmitterı Dexcom G4 ve G5’e kıyasla daha incedir. 
• Sensör uygulanması aparat sayesinde önceki sistemlere göre daha pratiktir. 
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Şekil 3. Dexcom sensör uygulaması 

 
Dexcom Takılacak Bölgeler 

Dexcom sensör insülin yapılan tüm bölgelere takılabilir (kol, karın, bacak, kalça, bel). 
Firmanın sensör takılacak bölgeler ile ilgili önerileri aşağıdaki şekildedir: 

• Yetişkinler için 18 yaş ve üzeri: Karın bölgesine uygulayın (vücudun ön cephesi, seçenek A). 
• Çocuklar ve ergenler için 2 -17 yaş arası: Karın bölgesi(vücudun ön cephesi, seçenek A) 

ya da üst kalçaya (vücudun arka cephesi, seçenek B) uygulayın. 
 

 
 
Dexcom kalibrasyon 

Sensör takıldığı ilk gün 2 saatlik başlangıç kalibrasyonu olarak 2 farklı parmaktan 
ölçülen kan şekeri değerini okuyucuya girmek gerekir. 2 saatlik başlangıç kalibrasyonu 
girildikten sonra başlangıç kalibrasyonundan 12 saat sonra kalibrasyon olarak 2 kan şekeri 
değeri girmek gerekir. Bu noktadan sonra her 12 saatte bir 1 kan şekeri değeri girmeyi sistem 
hatırlatacaktır. Kalibrasyon yapılırken kan şekeri değerleri 40-400 mg/dL arasında olmalıdır. 
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Dexcom vericisinin çıkarılması 

Güvenlik kilidi aplikatörden çıkarıldıktan sonra, vericiyi çıkarmak çıkarmaya yardımcı 
olacak bir alet olarak kullanılabilir.  

• Güvenlik kilidinin yuvarlak kenarını tutun.  
• Güvenlik kilidinin tırtıklı kenarının aşağıdaki gösterilen şekilde aşağıya doğru 

baktığından (çıkarma ucunun uzağında kalan yön) emin olun. 
• Tırtıklı kenarları sensör podundaki vericinin geniş kenarına “oturacak” şekilde takın. 

Güvenlik kilidini gidebileceği son noktaya kadar aşağıya doğru bastırın, vericiyi sensör 
podundan dışarı çıkarın.  

• Vericiyi alın, temizleyin ve bir sonraki glukoz izleme oturumuna kadar serin ve kuru bir 
yerde saklayın.  

• Güvenlik kilidini saklamadıysanız sensör podunun arka kısmında bulunan tırnakları 
ayırmak için parmaklarınızı kullanın (sensör podu tırnak kanatlarına en yakın kenar).  

 
Şekil 4. Dexcom Vericisi Uygulaması. Dexcom G5 sensörün uygulanışı Dexcom G4 ile aynı şekildedir. 
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Şekil 5. Dexcom G6 uygulanması 

 
Medtronic Guardian Connect  

• Gerçek zamanlı Sürekli Glukoz İzlem sistemidir. 5 dakikada bir ekranda glukoz 
güncellenir. 

• Telefonlar okuyucu (receiver) olarak kullanılır. Telefonun iPhone olması 
gerekmektedir. 5 kişiye kadar da uzaktan takip imkanı sunar. 

• Günde 2 kez kalibrasyon gereklidir. Sistem; sensör yeni takıldığında ilk kalibrasyonu 2 
saat içerisinde, ikinci kalibrasyonu ilk kalibrasyondan sonra 6 saat içerisinde, sonraki 
kalibrasyonları ise 12 saatte 1 olacak şekilde ister. Günde 2 kez kalibrasyon yapılmazsa 
ekranda glukoz ölçümü göstermez. 

• Alarm sistemi ve trend okları vardır. 
• İnsülin yapılan tüm bölgelere uygulanabilir. 
• Önerilen kullanım süresi 6 gündür. Guardian 3 sensörün kullanım süresi 7 gündür. 
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Şekil 6. Medtronic Guardian Connect sensör uygulaması 

 

 

   
 
Şekil 7. Sensörün yapışkan bantlarla sabitlenmesi 
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 Dexcom G4 Dexcom 
G6  

Freestyle 
Libre  

Medtronic 
Guardian  

Medtrum 
A6 

Eversense 
ve 
Eversense 
XL 

Kalibrasyon Var 
(kalibrasyon 
yapılmasa 
da ekranda 
ölçüm 
gösterir) 

Yok Yok Minimum 
günde 2 kez 
(kalibrasyon 
yapılmazsa 
ekranda ölçüm 
göstermez) 

Minimum 
günde 2 
kez 

Günde 2 
kez 

Isınma 
süresi 

2 saat 2 saat 1 saat 2 saat 2 saat Küçük bir 
cerrahi 
prosedür 
ile-Isınma 
süresi 24 
st 

Kullanım 
süresi 

7 gün 10 gün 14 gün 7 gün 14 gün 90 
gün/180 
gün 

MARD* %13 %9 %11,4 Karın %10,6 
Kol %9,1 

%9 %8,5 

Alarmlar Evet Evet Libre 
2’de Var 

Evet Evet Evet 

Yaş sınırı 2 yaş ve 
üzeri 

2 yaş ve 
üzeri  

4 yaş ve 
üzeri 

 -FDA’ya göre 
14 yaş ve üzeri 
-Avrupa Sağlık 
Ajansına göre 
yaş sınırı yok 

 2 yaş ve 
üzeri 

FDA’ya 
göre 
18yaş ve 
üzeri 

Uzaktan  
izlem 

Yok Var Libre 
2’de Var 

Var Var Var 

Keton 
ölçümü 

Yok Yok Var Yok Yok Yok 

Tablo 1. Sürekli Glukoz İzlem cihazlarının temel özellikleri 

*MARD = Mean Absolute Relative Difference kelimelerinin kısaltılmışıdır ve yaygın olarak 
kullanılan bir doğruluk parametresidir. Tablodaki MARD değerleri firmaların bildirdiği 
değerlerdir. 
 
Glukoz Verilerinin Aktarımı ve Paylaşımı 
 
Freestyle Libre 

Freestyle libre masaüstü programından sarı renkli kablo aracılığıyla okuyucunun 
bilgisayara bağlanması ile uygun tarihler (son 2 hafta, son 3 ay) ve hedef aralıklar (70-140 
mg/dl/70-180mg/dl) seçilerek kan glukozu dökümü alınabilir ya da LibreView sistemi 
üzerinden sağlık ekibi için bir hesap oluşturulur. Takipli diyabetliler kendileri için de LibreView 
hesabı oluşturup sağlık ekibinin ağına katılır. Böylelikle sağlık personelleri evde de kendi 
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LibreView hesaplarından ağa eklenmiş olan takipli bireylerin glukoz verilerini 
görüntüleyebilirler. 
 

 
 
LibreView Koç Üniversitesi Hastanesi Pediatrik Endokrin ve Diyabet ağındaki diyabetlilerin 
glukoz profillerinin görünümü aşağıdaki gibidir. 

 

 
 
Dexcom G4-G5-G6: 

• Diyabetli birey eğer okuyucu kullanıyorsa Dexcom Clarity (https://clarity.dexcom.eu/) 
sağlık profesyoneli hesabı oluşturulur. Bir kullanıcı adı ve şifre belirlenir. Diyabetlinin 
okuyucusu siyah Samsung girişli kablo yardımıyla bilgisayara bağlanır. Yeni bir hasta 
ekle seçeneğine girilerek hastanın adı soyadı, doğum tarihi bilgileri girilip kaydedilir. 
Sonrasında verileri yükle seçeneği ile veriler indirilir. Veriler indirildikten sonra güncel 
raporlara git seçeneği ile tarih ve hedef glukoz değerleri seçilerek rapor masaüstüne 
kaydedilir. 
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• Diyabetli birey Dexcom G5-G6 kullanıyor ve aplikasyon üzerinden telefon ile 
glukozlarını izliyor kumanda kullanmıyorsa diyabetlinin firma temsilcileri tarafından 
oluşturulmuş Dexcom Clarity hesabına giriş yapılır (Diyabetli bireyin kullanıcı adı ve 
şifresi girilerek). Sonrasında glukoz verileri indirilip yine tarih ve hedef glukoz değerleri 
seçilerek rapor masaüstüne kaydedilir. Bu dökümü alırken herhangi bir ek kabloya 
ihtiyaç duyulmaz (Diyabetli bireyler telefon ile buluta verileri aktarmış olduklarından). 

 

 
 
 
Medtronic Guardian Connect 

Firma temsilcileri diyabetli bireyler için Google üzerinden girilen Carelink hesabı 
oluştururlar. Sağlık personelleri https://carelink.minimed.eu/ adresi üzerinden diyabetli 
kişinin kullanıcı adı ve şifresini girerek uygun tarih ve hedef glukoz değerlerini seçerek raporu 
görüntüleyebilirler. Bu dökümü alırken herhangi bir ek kabloya ihtiyaç duyulmaz (Diyabetli 
bireyler telefon ile buluta verileri aktarmış olduklarından). 

 
 
 
İ-pro (Retrospektif CGM)  

Retrospektif SGİ kısa bir süre boyunca aralıklı olarak uygulanır ve sağlık 
profesyonellerine tanıya ve tanı değişikliklerine yardımcı olmak ve glisemik kontrolü 
iyileştirmek için bir eğitim aracı olarak kullanılır. Kullanıcının ekranda kan şekerini görme 
durumu ve alarm sistemi yoktur. Sürekli interstisyel sıvıdan ölçülen glukoz sonuçları 
bilgisayardan döküm alındığında görülmektedir. Diyabetliden I-pro takılı olduğu süre boyunca 
günde 3 kez aç karnına yaptığı kan şekeri ölçümlerini tam saatiyle beraber (07:32 gibi) yazması istenir. 
Bilgisayar ortamında kablo aracılığıyla https://carelink.minimed.eu/ipro/hcp/login.jsf?bhcp=1 
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linki üzerinden sağlık profesyonelinin kullanıcı adı ve şifresiyle diyabetlinin kaydettiği kan 
şekerleri tarih ve saatleriyle birlikte girilir ve rapor oluşturulur. 
 

 
 
 
Kliniğimizde SGİ Uygulama Süreci 
 

Öncelikle diyabetli çocuk ve ailesiyle ilk görüşme yapılır. Bu görüşmede Türkiye’de ve 
dünyada bulunan SGİ sistemleri tanıtılır. SGİ cihazlarının tüm özellikleri (vücutta kullanım 
süresi, boyutları, kalibrasyon gerektirip gerektirmediği, keton ölçümü yapan/yapmayan, 
uzaktan erişim imkanı sunan, telefon ile kullanılabilen (aplikasyon üzerinden), trend okları, 
düşük/yüksek alarmları, MARD değerleri) anlatılır. Türkiye’de bulunan tüm sensörlerin 
broşürleri ve firma temsilcilerinin iletişim bilgileri verilir. SGİ cihazı seçme kararı diyabetli ve 
ailesine bırakılır.  

Aile herhangi bir SGİ sistemini kullanmaya karar verdiğinde diyabet hemşiresine ve 
firma temsilcisine uyan bir tarih belirlenir. Diyabet eğitim odasında firma temsilcisi ve diyabet 
hemşiresi beraber SGİ cihazını uygular, aile rehberlik yapılarak uygulama yapmaya teşvik edilir. 
Dexcom ve Medtronic Guardian Connect sensörleri için bir hafta demo süreci uygulanır. 
Sonrasında aile kullanmaya kesin karar verirse firma temsilcisi ile irtibat kurulur. 

SGİ cihazına özgü özellikler tekrar kişinin kendi cihazı üzerinden anlatılır. Eğer 
kalibrasyon gerektiren bir sistemse uygun kalibrasyon sıklığı ve zamanları açıklanır. Trend 
oklarının ve alarmların yorumlanması, cihazlara karbonhidrat ve insülin dozlarının 
girilebileceği (dökümlerde ayrıntılı veri görebilmek için), ideal glukoz okutma sıklığı (Freestyle 
Libre kullanıcıları için), cihazların kumandasında/telefonda geçmiş glukoz değerlerini gösteren 
grafikleri yorumlama, cihazın ısınma süresi, ilk gün glukoz değerlerinin parmak ucundan daha 
farklı olabileceği ve parmak ucundan kan glukozu teyidinin gerekliliği anlatılır.  

Glukoz dökümlerinin nasıl alınacağı (hangi program veya internet sitesi üzerinden 
döküm alınacağı ve herhangi bir ek kablo/aparat gerekip gerekmediği) diyabetli ve ailesine 
öğretilir.  

Cihazın teknik özellikleri, şarj edilmesi, nereden nereye girileceği yeni bir telefon 
kullanmayı öğretir gibi gösterilir. 

Teknik uygulama yapılırken (cihaz subkutan doku altına yerleştirilirken) evde ailenin 
kendi kendine kolay yapabilmesi için aynı zamanda video çekilir. Sensörün hangi bölgelere 
uygulanabileceği bireye özel kişiselleştirilmiş şekilde anlatılır.  

Cilt sorunlarını önlemek için sensörün farklı bölgelere takılmasının (rotasyonun) önemi 
anlatılır. Cilt sorunlarında kullanılabilecek spreyler, kremlerin bilgisi verilir. Pediatrik 
popülasyonda sensörün zamanından önce çıkmasına önlem olarak ek olarak sabitleyici şeffaf 
su geçirmez bantlar (Tegaderm gibi) kullanılır. Ona rağmen sensör sabitleme konusunda sorun 
yaşayan kişiler için ayrıca farklı bantlar (Kinesiotape gibi) önerilir.  
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Diyabetli bireyin ve ailenin soruları cevaplanır. Eğer aile ihtiyaç duyarsa ikinci ve sonraki 
uygulamalar da diyabet hemşiresi ile beraber yapılır, fakat sensörün uygulaması 
aileye/diyabetli bireye yaptırılır.  
 
Sürekli Glukoz İzlemi Cihazı Kullanan Bir Kişi için 10 Temel Öneri 
 

1. SGİ cihazınızı mümkün olduğunca uzun süre kullanın. 
2. Sensörü, yemek zamanı veya yatma zamanı parmak ucundan kan glukozu seviyelerini 

kontrol ederek günde en az iki kez kalibre edin. Bir SGİ cihazını kendi sensör glukoz 
seviyeleri ile kalibre etmek yanlış okumalara neden olacaktır. 

3. Kan glukozu değerlerini her zaman yemek saatlerinden önce, yatma zamanlarında ve 
SGİ  cihazı 180 mg/dl’den yüksek veya 64 mg/dl’den düşük  gösterirse parmak ucunu 
delerek kontrol edin. Parmak ucundan ölçülen kan glukozu bakılmadan, yüksek veya 
düşük sensör glukozu düzeylerini düzeltmek için ek insülin veya karbonhidrat 
verilmemelidir. 

4. SGİ trend okları yardımcı olabilir, ancak yorumlanması zordur. Genellikle bir süre 
yakından gözlemlemek ve kan glukoz düzeyinizi kontrol etmeden ve sonuca göre 
hareket etmeden önce stabil izlemesini beklemek en iyisidir. 

5. Yemeklerden hemen sonra glukoz seviyelerindeki yükselmeler normal ve beklenen bir 
durumdur (144-216 mg/dl’ye kadar). Yemeklerden önce, yemekten 2-3 saat sonra ve 
gece boyunca paternlerini arayın. Son kısa etkili insülinden en az 2 saat sonrasına kadar 
yüksek glukozu düzeyleri için bir düzeltme yapılmadığını unutmayın. Gerekirse 
paternleri sizi izleyen diyabet ekibi ile tartışın. 

6. Sensörü üreticinin önerdiği şekilde değiştirin (genellikle her 6-7 günde bir) veya takılan 
bölgede renk değişikliği, kızarıklık, ağrı veya akıntı varsa değiştirin. Bölgeler arasında 
her zaman rotasyon yapın. Düzgün çalışmıyorsa sensörü değiştirin ve ekipmanla ilgili 
herhangi bir sorun için (garanti sorunları) firma ile irtibat kurun. 

7. Sensörün kullanımından emin ve rahat olduğunuzda SGİ alarmlarını açın. Uygun 
olduklarından emin olmak için alarm ayarlarını ekiple görüşmek yararlı olabilir. 

8. Ebeveynler ve diyabetli çocuğun bakımından sorumlu diğer kişiler sürece dahil 
olmalıdır. Haftada en az iki kez SGİ verilerini indirip beraber bakın ve izlem defterine 
yazmaya devam edin. Her türlü paterni (hem endişe verici hem de olumlu) tartışın ve 
problemi gerektiği gibi birlikte çözün. 

9. Okulda SGİ kullanımı ile ilgili beklentilerin açık olduğundan ve çocuk, ebeveyn(ler) veya 
bakıcı(lar) ve okul tarafından kabul edildiğinden emin olun. Özellikle okulda bir telefon 
bulundurmayı ve öğretmenlerin alarmlara nasıl tepki vereceğini tartışın. Bu konular 
görüşülmeli ve okul bakım planına dahil edilmelidir. 

10. SGİ verilerini yüklemek için etkin bir hesabın (Libre kullanıcıları için LibreView, Dexcom 
kullanıcıları için Clarity ve Medtronic kullanıcıları için CareLink) olduğundan emin olun. 
Kullanıcı adını ve şifreyi güvenli bir şekilde kaydedin ve diyabet ekibine SGİ verilerine 
ekip tarafından erişilebilmesi için tavsiyelerde bulunun. 

 
Okul Hemşireleri Perspektifinden Okul Ortamında Modern Diyabet Cihazları 
 

Diyabetli gençler hafta içi uyanık kaldıkları zamanların neredeyse yarısını okulda 
geçirdiklerinden okul diyabet yönetimi için kritik bir yer olmaktadır. Bu gençler bağımsız 
beceriler geliştirinceye kadar okul hemşirelerinden glukoz izleme ve insülin dozu konusunda 
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yardım alırlar. Önemli rollerine rağmen bazı engeller okulda optimal diyabet bakımı 
sağlanmasını engelleyebilir. Genel diyabet desteği göz önüne alındığında okul hemşireleri 
zaman kısıtlamaları ve diyabet bilgisinin eksikliğini büyük engeller olarak bildirmişlerdir. Yeterli 
eğitimli okul hemşireleri Tip 1 diyabetli çocukların okulda güvende olmalarını ve gelişmelerini 
ve öğrenmelerini sağlamak için hayati öneme sahiptir. 

Bu engellere ek olarak diyabet yönetiminin doğası insülin pompaları, sürekli glukoz 
cihazları ve hibrit kapalı döngü sistemleri de dahil olmak üzere diyabet yönetimi için yeni 
teknolojilerin hızlı bir şekilde ortaya çıkmasıyla değişmektedir. Bu cihazların kullanımı pediatrik 
hastalar arasında hızla yaygınlaşmakta ve modern diyabet bakımında standart haline 
gelmektedir. 

Şu anda modern diyabet cihazlarının okullarda kullanımı için birleştirici bir klinik kılavuz 
yoktur ve bu teknolojilerin okul ortamında nasıl kullanılacağı hakkında çok az şey 
bilinmektedir. Bazı okul hemşireleri bu teknolojiye uyum sağlama sürecini kendileri için “yeni 
bir dil öğrenme”ye benzeyen bir zorluk olarak ifade etmişlerdir.  

Okul hemşireleriyle yapılan görüşmeler sonucunda 4 ana tema belirlenmiştir: 
1. Okul hemşireleri cihazlarla ilgili becerilere ihtiyaç duyar ve daha fazla eğitim ister. 

• Kapsamlı beceriler,  
• Rutin cihazlar, 
• Özel eğitim ve destek ihtiyacı. 

2. Cihazlar için isteklilik uygulama konusundaki kaygılar nedeniyle azalmaktadır. 
• Öğrenci verimliliği ve bağımsızlığı,  
• Güvenlik ağı (düşük/yüksek olmadan önlem alabilmek),  
• Kötü planlama (daha ne olduklarını anlayamadan çocukların okula gelmesi),  
• Uzaktan izlem sorunları (ebeveynlerin aşırı kaygısı, acil bir yönetim 

gerektirmediği durumlarda da sık sık okul hemşiresinin aranması). 
3. Cihazların kurumsal ve sınıf düzeyinde okullara entegre edilmesinde engeller 

bulunmaktadır. 
• Okul/sınıf politikası (okulda pompa seti arızası olduğunda ebeveynlerin 

değiştirmek için geleceği beklentisi, öğrencilerin Wi-Fi ağına erişmesini 
engelleyen sorunlu internet bağlantıları ve okul çapında politikalarla ilgili 
kısıtlamalar, veri paylaşımı için gerekli olan Bluetooth'u kullanma sıkıntısı), 

• Okul hemşiresi sorumluluklarının artması (işitme, görme, büyüme, skolyoz 
taramaları, diş muayeneleri, yaralı ve hasta öğrenciler, acil durumların yanı sıra 
SGİ izlemi yapmak, SGİ’yi izleme veya pompa setlerini değiştirme gibi cihazlarla 
okul hemşiresi görevlerini sınırlayan politikalar), 

• Değişken okul personeli katılımı (hemşire ve öğretmenlerin farklı yaklaşımları, 
öğrenci tarafında bazı hayal kırıklıkları, değişken öğretmen desteği (dikkat 
dağılmasını önlemek için cep telefonlarına erişimi kısıtlayan kurallar ve CGM 
alarmlarının kaçırılması)). 

4. Okul hemşireleri ve klinisyenler arasındaki iş birliği sınırlıdır. 
• İletişim zorlukları (“Diyabet bakımı verenlerin bazı talimatları var, yargılarımı 

kullanmalı ve bana söylediklerinin çoğunu yorumlamam gerektiğini 
söyleyebilirim”). 

• Okul hemşiresi katkılarının değeri (“İyi bakım sağlayabilmemiz için çocuklara 
neler olduğu hakkında bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Biz sağlık ekibinin 
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parçasıyız, ama bize ayrı bir varlık olarak muamele edildiğini düşünüyorum. 
Sanki 'okul' muamelesi görüyoruz”). 

• Öğrenciler için daha iyi iş birliği (“Doktorlar arasında daha fazla iletişim olmasını 
isterdim… Asla 'Peki, okulda neler oluyor?' demek için okula danışmazlar”). 

Okul hemşireleri ve diyabet klinisyenleri arasındaki ilişkiler ve okul hemşiresiyle en iyi 
nasıl bilgi paylaşılacağı ve iş birliği yapılabileceği konusundaki tutumlar arasında büyük 
farklılıklar gösterilmiştir. Bu ilişkiden memnun olan hemşireler sık sık güncellenen direktifleri 
zamanında almayı veya acil bir soru olması durumunda arayabilecek hazırda bir sağlık ekibine 
sahip olduklarını belirtmiştir. Daha sık olarak okul hemşireleri günlük yönetim kararları için 
ebeveynlere güvenmenin daha pratik ve verimli olduğunu bildirmiştir. Yine de bu durum bazı 
okul hemşireleri için ebeveynlerden ilaç direktifi almanın yasallığı konusunda gerginlik 
yaratmıştır ve bazen karanlıkta hissettiklerini ifade etmişlerdir. 

Sonuç olarak hemşireler, ev ve okul arasındaki bakımın sürekliliği için pompalar ve SGİ 
ile ilgili kapsamlı becerileri öğrenme ihtiyacını ifade etmektedir. Hemşirelerin ayrıca cihaz 
bilgisini ebeveynler, çocuklar ve diğer personel ile rutin diyabet eğitimine entegre etmeye 
hazır olması gerekmektedir. 

Hemşireler günlük sorular, sorun giderme ve eğitim için sık sık YouTube video 
eğitimlerine, üretici web sitelerine, kullanım kılavuzlarına ve akran sağlık hizmeti 
sağlayıcılarına başvurmaktadır. 

Okul hemşireleri zamanla SGİ sistemleriyle bir miktar konfor geliştiğini belirtirken, ek 
örgün eğitim fırsatlarına ve gelişmiş, kolayca erişilebilir kaynaklara duyulan ihtiyacı güçlü bir 
şekilde hissetmektedir. Hemşireler öğrencilerle birlikte öğrenmekten ziyade, mevcut bilgi 
tabanlarını temel alan, rollerine göre uyarlanmış kaynaklarla “daha kapsamlı bir eğitime” 
ihtiyaç duyduklarını dile getirmektedir. İstenen eğitim fırsatları uygun, erişilmesi veya 
programlanması kolay olmalı, pratik uygulama için bir fırsat sağlamalı ve cihazların değişen 
çeşitlerine ayak uydurmak için eğitimler sık sık güncellenmelidir. 

Okul hemşireleri öğrenciler ve ebeveynleri için cihaz kullanımının olumlu yönlerini 
belirtmekte ve okul ortamına cihazları dahil etme konusunda olumlu bir tutum 
sergilemektedir.  

Genel olarak okul hemşirelerinin tutumları, sık ziyaretleri ve öğrencilerle uzun vadeli 
ilişkileri göz önüne alındığında gündüz diyabet yönetimine değerli katkılar sağladıklarını 
göstermektedir. Hemşireler öğrencilerin kan glukozlarındaki eğilimleri yorumlamalarına ve 
insülin ayarlamaları için önerilerde bulunmalarına yardımcı olmak için ayrıntılı glukoz, insülin 
dozu ve gıda alımı günlüklerini tuttuklarını belirtmektedir. Yine de sağlık ekibi ile genel bir 
işbirliği eksikliği bulunmaktadır. 

Sonuç olarak, modern cihazlar giderek yaygınlaşmakta ve pediatrik diyabet bakımını 
yeniden şekillendirmektedir. Okullarda bu cihazlar giderek daha fazla bulunmaya başlamıştır. 
Okul hemşireleri, modern diyabet cihazlarına birçok avantaj sağlarken, bu ortamda etkili 
uygulama ile ilgili endişeleri de artırmaktadır. Çocuklar hafta içi günlerinin önemli bir 
bölümünü okulda geçirirken, bu ortamda kullanılan cihazların genel glisemik kontrolleri ve 
yaşam kalitelerinde rol oynayabilir. Pediatrik diyabet yönetiminin modern çağında, diyabetli 
gençlerin kapsamlı bakımı için iş birliğine dayalı bir okul temelli bakım modeli için geliştirilmiş 
bir strateji gereklidir. 
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Şekil 8. Okul hemşirelerinin, diyabet cihazlarını okul ortamına entegre etmedeki algılanan 
engelleri okul, hemşire, diyabet sağlayıcısı ve aile düzeyinde gruplandırmalarla özeti 
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Çocuklarda ve Erişkinlerde Sürekli Glukoz İzlem Cihazlarının Kullanımında 
Sık Karşılaşılan Sorunlar 

 
 
Uzman Diyabet Eğitim Hemşiresi Eda Nur ÇİLİNGİROĞLU 
Koç Üniversitesi Hastanesi  
Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı 
 
 

Sürekli glukoz ölçüm cihazlarının diyabet yönetiminde kan şekerini kontrol altına 
almayı kolaylaştırmak, hipoglisemi ve hiperglisemiye erken müdahaleyi sağlamak, yaşam 
kalitesini yükseltmek, komplikasyon riskini azaltmak gibi pek çok faydası vardır. Sürekli glukoz 
ölçüm sistemi kullanımının diyabetli birey, ailesi, sosyal çevresi ve takip eden sağlık ekibi için 
kolaylaştırıcı yönleri olmasının yanında bazı zorlukları da vardır.  
Sürekli glukoz ölçüm sistemi kullanımında karşılaşılan durumlar: 

• Cilt Problemleri 
• Sensör ve Kapiller Ölçüm Arasındaki Fark 
• Fiziksel Görünüş/Vücut İmajı Kaygısı 
• Bağlantı Kopması 
• Kalibrasyon Zorluğu 
• Kan Glukozu Sonuçlarının Aktarılması 
• Alarmlardan Rahatsızlık Duyulması 
• Kan Glukozu Seyrini Sürekli Görmenin Yarattığı Zorluk 
• Teknik Zorluk 
• Maliyet 

Cilt Problemleri 
 

Sürekli glukoz izlemi cihazlarının uygulanmasından sonra ciltte kaşıntı, kızarıklık, 
döküntü gibi belirtiler görülebilir. Bu belirtiler görüldüğünde cihazın çıkarılması ve cilt kontrolü 
yapılması gereklidir. 

F. Lombardo ve çalışma arkadaşları tarafından alerjik kontakt dermatit değerlendirmesi 
için insülin pompası ve sürekli glukoz izlemi cihazlarını kullanan çocuk ve ergen Tip 1 diyabetli 
64 hastada yapılan çalışmada diyabetlilerin % 27.8’inde alerjik hastalık öyküsü, kaşıntı, akıntı, 
ödem gibi bulgularının olduğu belirtilmiş, yaşanan cilt tahrişinin sensör yapışkanlarına 
bağlanmıştır. 
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Tip 1 Diyabetli çocuk ve ergenlerle alerjik kontakt dermatit gelişimi arasında kanıta 
dayalı çalışma bulunmasa da bireysel ve spesifik özellikler, cilt bariyerinin bozulması, 
immünolojik inflamatuar sistemler reaksiyon gelişimine katkıda bulunabilir. Tip 1 diyabetli 
çocuk ve ergenlerde sürekli glukoz izlemi cihazlarının ilk kullanımında alerjik kontakt dermatit 
yönünden yakından takip edilerek cilt reaksiyonlarının değerlendirilmesi, hipoalerjenik bant 
ve gerekli olduğunda bariyer kullanılması önerilmiştir. 

S. Kamann ve arkadaşları tarafından yapılan olgu çalışmasında, 12 yaşında 6 yıldır Tip 1 
diyabetli ve sürekli glukoz izlemi cihazı kullanımı olan diyabetli çocuğun kaşıntı yakınması 
sonrası sensör çıkarıldığında, ciltte kızarıklık, eritem ve veziküller gözlemlenmiştir. Deriye 
Hydrocolloid flaster yapıştırılarak sensör uygulanmış, bu şekilde deri ve sensör arasındaki 
temas önlenmiştir. 14 gün sonra sensör çıkarıldığında alerjik reaksiyon bulgusu olmadığı, 
sadece sensör giriş yerinde hafif kızarıklık olduğu görülmüştür. 
 

 
 

A) Glukoz izlem sensörü 
B) 3 günlük kullanım sonrası oluşan alerji 
C) Hydrokolloid Flaster yapıştırılan sensör 
D) 14 günlük kullanım sonrası alerji bulgusu yok, sensörün giriş yerinde kızarıklık  

 

Ne yazık ki tıbbi sistemlerde kullanılan bileşenler hakkında genellikle ayrıntılı bilgi 
yoktur ve SGİ sistemlerinin yapıştırıcıları genellikle farklı malzeme bileşenlerinin bir 
karışımından oluşur. Ayrıca yapıştırıcının kendisinin değil, sensör bileşenlerini birbirine 
sabitleyen tabaka tutkalı bileşenlerinin cilt reaksiyonlarına neden olabileceğine dair bir 
gösterge vardır. Uzun süreli sensör kullanım süresi nedeniyle bileşenler yayılır ve cilt ile temas 
edebilir. Ayrıca, sensörlerin bileşenleri cilt yapışkanını çözebilir ve dağıtabilir. 

Genellikle SGİ kullanımının artan yararı kızarıklık, kuru cilt veya yara izi gibi küçük cilt 
sorunlarından daha ağır basmaktadır. Kontakt dermatit durumunda alerjik ve tahriş edici 
formlar arasında bir ayrım yapılmalıdır. 

Alerjik kontakt dermatit, bir vücut yapısında veya vücut fonksiyonunda kalıcı bir 
bozulma oluşturur, çünkü benzer koşullar altında tekrar ortaya çıkması beklenir. Bir alerjene 
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karşı duyarlılık genellikle ömür boyu sürer ve ilgili maddelere karşı çapraz reaktivite de ortaya 
çıkabilir. Şu anda temas alerjisini tedavi etmek için bir tedavi yoktur. Eğer birisi bir zamanlar 
hassaslaşırsa, yeniden maruz kaldıktan sonraki birkaç gün içinde bir reaksiyon meydana 
gelecektir. Bu nedenle, alerjene maruz kalmanın önlenmesi veya önemli ölçüde azaltılması tek 
anlamlı eylemdir. 

 
Cilt Problemlerinin Yönetimi için Öneriler 
 

Sensör uygulaması öncesi cildin temiz ve kuru olduğundan ve uygulanan cilt bölgesinin 
sağlıklı olduğundan emin olunmalıdır. Bölgeler arasında sürekli rotasyon yapılmalıdır. Deri 
dezenfeksiyonu olarak alkol kullanılması ciltte tahriş oluşturacağı için tercih edilmemektedir. 
Sensör uygulamasında özellikle Tip 1 diyabetli küçük çocuklarda vücuda uygulama yapılmasına 
bağlı korku, endişe oluşabilir. Korku ve endişe duygusu için diyabetli ve ailesi bilgilendirilerek 
sakinleştirilir. Sensör girişinde oluşabilecek rahatsızlık hissini önlemek için Emla krem 
uygulanabilir. Sensör uygulamasında vücuda giriş yerinde hafif kanama olabilir. Kanama 
devam ederse sensör çıkarılarak giriş bölgesi kanama yönünden kontrol edilmelidir. Ayrıca 
sensör içine fazla kanama olması kan şekeri sonuçlarını etkileyecektir. Alerjik reaksiyon gelişen 
hastalar için tedavide kortikosteroidli kremler kullanılır, tekrar sensör uygulamasında 
uygulamadan önce Hydrokolloid flaster, Tegaderm, Cavilon, Opsite sprey cihaz ve deri 
arasında bariyer oluşturacak şekilde uygulanarak reaksiyonlar önlenebilir. Ayrıca Opsite sprey 
uygulamadan önce yapışkan kuvvetlendirici olarak da kullanılabilir. Bunun yanı sıra 
uygulamadan önce silmek için yapışkan kuvvetlendirici mendiller de uygulanabilir. Mastisol 
gibi sıvı spreyler de yapışkan kuvvetlendirme görevi görür bir bariyer oluşturur ve enfeksiyon 
riskini aza indirir. Ciltte akıntılı bir görünüm, irritasyon belirtileri varsa ise Furacin, Bactroban 
gibi antibiyotikli kremler kullanılması önerilir. 

 
Sensör ve Kapiller Ölçüm Arasındaki Fark 

 
Sensörden glukoz ölçümü ve kapiller kan şekeri arasında yaklaşık 10 dakikalık fark 

vardır ve bu fark fizyolojik olarak normal kabul edilir. Özellikle hipoglisemi ve hiperglisemi 
durumunda bu süre uzayabilir. Hipoglisemide tedavi olarak glukoz alındıktan sonra kan şekeri 
kontrolü sensörden yapıldığında hipoglisemi değeri ölçümü alınıyorken, kapiller ölçümde kan 
şekeri normal aralıkta bulunur. 

Bu nedenle hipoglisemi ve hiperglisemide tedavi ve takipte parmak ucu kan şekeri 
ölçümü yapılmalıdır. Sensörler doku altındaki interstisyel sıvıdan glukoz ölçümü yaptığından 
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glukoz ölçümleri ekrana/telefona yaklaşık 10 dakika kadar geç yansımaktadır. Bu cihazların 
hatalı ölçüm yaptığı anlamına gelmez.  

Sensör ve parmak ucu kan şekeri ölçümü arasında oluşan bu fark diyabetli çocukların 
ebeveynleri başta olmak üzere, diyabetliler ve aileleri için endişe oluşturmaktadır. Sensör 
uygulamasında yaşanabilecek bu farklılık hakkında diyabetliler ve aileler bilgilendirilmeli, 
hipoglisemi ve hiperglisemi durumlarında takibin parmak ucundan yapılmasının gerekliliği 
anlatılmalıdır. 
 
Fiziksel Görünüş/Vücut İmajı Kaygısı 
 

Bazı araştırmalarda diyabetli bireyler sensörün büyük ve dikkat çekici olup olmadığı 
konusunda endişelerini bildirmişlerdir. Çalışmalarda, SGİ kullanmanın diyabetlileri robotik 
hissetme, diğerlerinden farklı hissetme, diyabetlerini sürekli olarak hatırlatan bir araç olarak 
görme gibi endişelere ittiğini bildirmiştir. Özellikle ergenlik döneminde SGİ cihazının 
saklanması ve hatta bölge seçiminin kıyafetlere uygun yapıldığı ifade edilmiştir. 

Tip 1 diyabetli çocuklar, ergenler ve çoğunlukla yetişkinler de sürekli cihaz taşımanın 
fiziksel olarak nasıl hissettireceğini, dışarıdan nasıl algılanacağını merak eder, hatta bu konuda 
endişe duyarlar. Sürekli glukoz izlemi cihazı kullanan diyabetliler sensöre alıştıktan sonra 
genellikle bu tedirginliği yaşamazlar. Sensör kullanımının ilk dönemlerinde çevreden gelen 
sorular nedeniyle rahatsızlık duyulabilir. Bu dönemde diyabetli ve ailesinin psikolojik olarak 
desteklenmesi önemlidir. Özelikle çocuklarda sensörler için kullanılan renkli bantlar ve 
yapıştırıcılar uyum sürecini kolaylaştıracaktır. 
 
Bağlantı Kopması – Kalibrasyon Zorunluluğu 
 
Dexcom: Mesafe dışına çıkıldığında (6 metre) ölçüm sonuçları görünmez, mesafe içine 
girildiğinde ölçülmeyen sonuçlar aktarılır.  
Free Style Libre: Günde 3 defa 8 saat ara ile ölçüm yapılmazsa veri kayıtları silinecektir. 
Okuyucu cihaz ve telefon aynı anda kullanılacaksa önce okuyucu tanıtılmalıdır. 
Guardian Connect: Mesafe dışına çıkıldığında (2 metre) ölçüm sonuçları görünmez, mesafe 
içine girildiğinde ölçülmeyen sonuçlar aktarılır.  

Dexcom ve Guardian Connect sensörleri günde 2 kez kalibrasyon (parmak ucundan kan 
glukozu ölçümü) gerektirmektedir. Ayrıca ek olarak; kalibrasyon hatası, sensör arızası 
durumları, sensörle ilgili bağlantı sorunları olabilmektedir (bluetooth, WİFİ ağına erişim 
sorunları vs). Bu durum da diyabetli çocuk, yetişkin ve diyabetli aileleri için yük 
oluşturabilmektedir. 

 
Cihazdan Glukoz Sonuçlarının Aktarılması 
 

Genellikle aşağıdaki birkaç ayar yapıldıktan sonra, her sensör için farklı program ya da 
linkler kullanılarak kan glukozu verileri indirilebilmektedir: 

• Cihazın saat ve tarihinin doğruluğu kontrol edilmelidir. 
• Döküm alınması gereken hedef aralık ayarlanmalıdır (ör: 70-180 mg/dl). 
• Döküm alınması istenen zaman aralığı ayarlanmalıdır (2 hafta, 3 ay). 

Bazen glukoz verilerinin dökümünü bilgisayar ortamına aktarmada güçlük 
yaşanabilmektedir (teknoloji, bilgi yükü). 
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Alarmlardan Rahatsızlık Duyulması 
 

Sürekli glukoz ölçüm sistemleri kullanımında sık karşılaşılan sorunlardan biri de 
alarmlardan duyulan rahatsızlıktır. Çalışma/ders süresi boyunca çalan alarmlar utanç verici ve 
sinir bozucu olarak tanımlanmıştır. Ayrıca gece uykusunun bölünmesi, alarmlara bağlı uyku 
düzeninde değişme, yanlış alarmlar, teknolojiye güven problemi gibi stres kaynakları 
oluşabilmektedir. Diğer taraftan çalışmalardaki bazı kişiler geceleri hipoglisemi olaylarından 
sonra CGM sayesinde daha güvende uyuduklarını belirtmişlerdir. Özellikle hipoglisemi 
düzeldikten sonra alarmların hala devam etmesinin sinir bozucu olduğu bildirilmiştir. Fakat bu 
durum yine sensörlerin fizyolojik gecikmesiyle ilişkilidir. 
 
Glukoz Seyrini Sürekli Görmenin Yarattığı Zorluk 
 

Parmak ucundan kan glukozu takibinden sonra SGİ kullanmaya başlayan diyabetli 
bireyler için, sürekli kan glukozunu ve trend oklarını, kan glukozu seviyelerinin ne kadar 
dalgalandığını görmek ve hatta retrospektif analizi indirip inceleyerek elde edilen 
bilgiler/sayılar stres yaratabilmektedir. Ayrıca, glukoz seviyelerini hedef aralıkta tutmaya çok 
fazla odaklanmak ve insülin ile aşırı tedaviye ve olası sonraki hipoglisemiye yol açabilmektedir. 
Diyabetli bireyler ve ailelerine, glukoz kontrolü yapmak için ideal sayılar söylenmeli, sürekli 
kan glukozuna bakmanın ekstra faydasının olmayacağı anlatılmalıdır. Özellikle öğünden 
sonraki ilk 1 saat içerisindeki değişiklikleri dikkate almamaları konusunda hatırlatmalar 
yapılmalıdır. 

 
Teknik Zorluklar 
 

Teknik eğitim, SGİ’yi günlük yaşamda kullanmak için mücadele etmek ve diyabetli 
bireylerin teknik konularda sıkıntı yaşadıklarında kendi başlarına çözmeleri gerektiği anlamına 
geldiğinden SGİ kullanımında önemli bir rol oynamaktadır. Niteliksel görüşmelerle yapılan bazı 
çalışmalarda SGİ kullananlar, cihazların karmaşıklığından bahsetmişlerdir. SGİ  kullanımının ilk 
aşamasında, bilgi miktarını aşırı ve stresli olarak tanımlamışlardır. Bu sebeple kişiselleştirilmiş 
teknik bir eğitim çok önemlidir. 

 
Maliyet 
 

Tip 1 Diyabetliler tanı anından itibaren ömür boyunca kan şekeri takibi yapmak, insülin 
uygulamak zorundadırlar. Hipergliseminin yaratabileceği komplikasyonlardan korunmak ve 
sağlıklı yaşamak için HbA1c ve kan şekeri değerleri hedef aralıklarda tutmaları gerekmektedir. 
Sürekli glukoz izlem cihazlarının HbA1c üzerine olumlu etkisi bilinmektedir. Ne yazik ki 
ülkemizde geri ödeme kapsamına girmediği için maliyet nedeniyle pek çok diyabetli sensör 
kullanamamaktadır. Sürekli glukoz izlemi cihazlarının kullanımının yaygınlaşmasında maliyet 
önemli bir faktördür. Türkiye dahil olmak üzere dünyadaki çoğu ülkede sağlık politikaları, 
sigorta şirketleri ve devlet SGİ cihazlarının ve sensörlerin geri ödemesini  kapsamamaktadır. 
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İnsülin Pompa Tedavisinde Sürekli Glukoz İzlemi Verilerinin Kullanımı 
 
Doç. Dr. R. Gül Yeşiltepe Mutlu 
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Bölümü 
 
Terimler 
 
Sürekli Deri Altı İnsülin İnfüzyonu (İnsülin Pompa Tedavisi): Bazal ve bolus insülini vücuda en 
uygun (fizyolojik) şekilde vermek üzere tasarlanmış küçük elektromekanik sistemler. İnsülin 
pompaları, insülin akışını kontrol eden ana makinenin yanı sıra, insülini depolamaya yarayan 
rezervuar ve cilt altına verilmesini sağlayan infüzyon setinden oluşur. 
Sensörle Güçlendirilmiş Pompa (SGP): Sürekli glukoz izlem sisteminin entegre olduğu insülin 
infüzyon pompası, sensörlü pompa olarak da geçer.  
Bazal İnsülin: İnsülin pompasının sürekli ilettiği insülin (yemek yenmese dahi arka planda 
iletimi devam eden insülin). 
Bazal Hız: 24 saat boyunca, önceden ayarlanmış ya da sistem tarafından otomatik olarak  
belirlenen hızlarda sürekli ve az miktarda gönderilen insülin hızı. Bazal insülin hızı (ü/saat 
cinsinden ayarlanır. 
Bolus İnsülin: Yemeği karşılamak veya yüksek kan şekerini düzeltmek için bir anda belli bir 
miktarda gönderilen insülin  
Bolus Hesaplayıcı: Glukoz düzeyi ve karbonhidrat miktarına göre verilecek bolus insülin 
dozunu otomatik olarak hesaplayan sistem. Uygun şekilde kullanılabilmesi için aşağıdaki 
parametrelerin (KİO, İDF, AİS, HG) bu sisteme kaydedilmiş olması gerekir. 
Karbonhidrat İnsülin Oranı (KİO): 1 ünite insüline karşılık gelen karbonhidrat miktarını 
tanımlamaktadır. Kişiden kişiye ve öğünler arasında değişiklik gösterir. 
İnsülin Duyarlılık / Düzeltme Faktörü (İDF): 1 Ünite insülinin kan glukozunu kaç mg/dl 
etkilediğini (düşürdüğünü) gösterir. Kişiden kişiye ve gün içinde farklı zaman dilimlerine göre 
değişiklik gösterir. 
Aktif İnsülin Süresi (AİS): Bolus insülininin aktif insülin olarak izlendiği süreyi ayarlamayı 
sağlayan Bolus hesaplayıcısı ayarı. Pompa hızlı etkili insülinlerin etki süresini dikkate alarak 
kullanıcının vücudunda önceki boluslardan kalan aktif insülin olup olmadığını tahmin ederken 
aktif insülin süresini dikkate alır. Bu sistem yüksek kan şekerinin gereğinden fazla 
düzeltilmesinden kaynaklanan hipogliseminin önlenmesine katkıda bulunur. 
Aktif İnsülin (Aİ) - (Insulin on Board): Bir önceki bolustan sonra vücutta halen aktif olan 
tahmini insulin miktarıdır. 
Hedef Glukoz Değeri: Bolus hesaplayıcısı bu hedef aralığı esas alarak  bolus dozunu hesaplar. 
Ayarlanan yüksek ve düşük değerler (örneğin 80-100), glukoz düzeyi düzeltildiğinde gelmesi 
istenen aralığı belirler. Bir aralık yerine tek bir hedef değer de kullanılabilir. Glukoz değeri 
yüksek hedef değerin üzerindeyse bir düzeltme dozu hesaplanır. Aksine düşük hedef değerin 
altındaysa eksi düzeltme hesaplanır ve besin bolusundan çıkartılır. 
Düşük Duraklatma: Sensör glukozu belirlenen eşik değere (60-70 mg/dl) düştüğünde 
pompanın insülin iletimini durdurmasıdır. 
Düşük Öncesi Duraklatma: Sensör glukozunun belirlenen düşük glukoz değerinden 20-30 mg 
üstteki bir değere 30 dakika içinde ulaşması öngörülüyorsa pompanın insülin iletimini 
durdurması sistemidir. Hipoglisemilerin önlenmesi için tasarlanmıştır. 
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Tip 1 Diyabet Yönetiminde İnsülin İnfüzyon Pompası Kullanımı ve 
Sağladığı Yararlar 
 

İnsülin pompasının ilk kez kullanılmaya başladığı tarih 40 yıl öncesine kadar uzansa da 
geniş çapta kullanılmaya başlanması ancak 20 yıl önce mümkün olabilmiştir. Ekonomik 
nedenlerden ötürü ülkemizde kullanım oranları diğer batı ülkelerine kıyasla sınırlı olsa da son 
yıllarda insülin pompası hem diyabetliler hem de diyabet ekiplerinin ilgi odağında yer 
almaktadır. İnsülin pompası cilt altına yerleştirilen teflon veya çelik bir kateter aracılığıyla, 
değişen hızlarda hızlı veya ultra hızlı insülin ileten, kişiye özel olarak programlanabilen ve pille 
çalışan bir cihazdır (Şekil 12). Diyabet ekibi veya diyabetli kişinin kendisi tarafından günlük 
rutin hayatın dışına çıkıldığı zamanlarda insülin hızlarında değişiklik yapılması (artırılması veya 
azaltılması) gereken durumlarda (örneğin tatil, kamp, kızlarda regl dönemi, enfeksiyonlar 
sırasında) farklı bazal insülin modelleri önceden planlanabilir. Önceden programlanmış 
karbonhidrat / insülin oranları, insülin duyarlılık faktörü, hedef glukoz aralığı değerlerinin 
girildiği bolus hesaplayıcısı fonksiyonu sayesinde yemek ve düzeltme boluslarının 
hesaplanması daha kolaydır. Farklı öğün içeriklerine göre farklı bolus gönderim seçenekleri 
(standart/yayma/ikili) mevcuttur.  

 

 
 

Şekil 1.  Sensörle güçlendirilmiş insülin pompası temsili çizim 

 
İnsülin pompa tedavisi,  tüm yaş grupları için güvenli ve etkili bir tedavi seçeneği olarak 

kabul edilmektedir. Son yıllarda yapılan pek çok araştırmada insülin pompası kullanımının 
daha iyi glisemik kontrol ve şiddetli hipoglisemi ve diyabetik ketoasidoz sıklığında azalma ile 
ilişkili olduğu kanıtlanmıştır. İnsülin pompası kullanımı ile HbA1c’deki düşüş %0.2-1.1 arasında 
değişmektedir. Bu düşüş yüksek Hba1c’li diyabetlilerde daha belirgin olmaktadır. Bununla 
birlikte HbA1c’nin ötesinde pompa kullanımı ile daha az glisemik dalgalanma ve daha az 
komplikasyon mümkün olmaktadır. Ek olarak, yakın tarihli bir çalışmada kardiyovasküler 
mortalitenin de azaldığı gösterilmiştir. Bütün bu özellikleri ile insülin pompası özellikle 
pediatrik popülasyon için birçok ülkede ilk tercih edilen insülin tedavisi yöntemi haline 
gelmiştir.  
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Sensörle Güçlendirilmiş İnsülin Pompalarının Özellikleri ve Sağladığı Avantajlar 
 

SGİ sistemlerinin insülin pompasına entegrasyonu, insülin pompasının icat 
edilmesinden neredeyse kırk yıl sonra gerçekleşmiştir ve böylece yapay pankreas geliştirilmesi 
yolunda ilk adım da atılmıştır. Sensörle güçlendirilmiş insülin pompası kullanımının glisemik 
kontrolü iyileştirmedeki etkinliğinin çoklu doz insülin tedavisine göre çok daha fazla olduğu 
çeşitli araştırmalarda gösterilmiştir. SGİ entegrasyonu ile insülin pompalarına sofistike insülin 
verme, karar verme algoritmalarının dahil edilebilmesi mümkün olmuştur. Bu algoritmalardan 
ilk kullanılanı SGİ glukoz değeri belli bir seviyenin altına indiğinde insülin iletimini durduran 
sistem (düşük duraklatma) olup nokturnal hipoglisemiyi standart insülin pompasına kıyasla 
%31.8 oranında azaltmıştır. Ancak hipoglisemi sıklığındaki azalma sensör kullanım süresiyle 
ilişkili bulunmuştur, öyle ki sensör kullanımı ancak %60 ve üzerinde olanlarda bu iyileşme 
gözlemlenmiştir. Bir sonraki kuşak sensörle güçlendirilmiş insülin pompalarında ise düşük 
öncesi duraklatma özelliği sayesinde sensör glukozu daha hipoglisemik sınıra düşmeden 
hipogliseminin engellenmesi önemli ölçüde mümkün olabilmektedir. Bunun yanı sıra glukoz 
seviyesindeki artış veya düşüş oranını gösteren yukarı ve aşağı eğilim okları insülin pompa 
tedavisini optimize etmek için kullanılmaktadır.  

2011 yılında yayınlanan STAR 3 araştırmasının sonuçları sensörle güçlendirilmiş insülin 
pompası kullanımının HbA1C’de düşüş sağladığını göstermiştir. Bu araştırmada sensör 
kullanım süresinin 7-12 yaş grubunda 13-18 yaş grubu ergenlere kıyasla yaklaşık 1,5 kat daha 
fazla olduğu da gözlenmiştir. SGP kullananlarda hedef HbA1c düzeyine ulaşma oranı daha fazla 
iken, hiperglisemi maruziyeti ve glisemik değişkenlik daha düşüktür.  

SGP'nin 7 yaşından küçük çocuklarda kullanımı ile ilgili çalışmalar, başlangıçta daha 
yüksek HbA1C düzeyi (>%7,5) olanlarda glisemik kontroldeki iyileşmenin daha belirgin 
olduğunu göstermektedir. Bununla beraber özellikle okul öncesi çocukların ebeveynlerinin 
SGP kullanımı ile yaşam kalitelerinin arttığı ve hipoglisemi korkusunun azaldığı hem klinik 
tecrübeler hem de araştırmalar ile doğrulanmıştır. 
 
Düşükte Duraklatma Özelliği Nedir? 
 

Bu özellik yalnızca sensörle güçlendirilmiş insülin pompalarında bulunmaktadır. İlk kez 
2009 yılında Medtronic Paradigm Veo ve Minimed 530G’de (Medtronic Diabetes, Northridge, 
CA) kullanılan sonrasında MiniMed 640G’de de bulunan bu sistem daha da geliştirilmiş 
özelliklerle bir arada kullanılmaya devam etmiştir. 

Mevcut düşükte duraklatma sistemleri, sensör glukozu önceden tanımlanmış bir düşük 
sensör eşiğine (örneğin 60 mg/dl) ulaştığında insülin iletimini keser. Düşükte duraklatma olayı 
meydana geldiğinde, bazal insülin iletimi kullanıcı tarafından manuel olarak tekrar 
başlatılmadığı sürece insülin iletimi en az 30 dakika boyunca duraklatılmış olarak kalır. En az 
30 dakikalık duraklatma süresinin ardından, aşağıdaki koşullar karşılandığı takdirde bazal 
insülin iletimi otomatik olarak tekrar başlatılır: 

• Sensör glukozu düşük limitinin en az 20 mg/dl üzerindeyse (örneğin düşük limiti 60 
ise sensör glukozu 80 mg/dl olduğunda) 

• Sensör glukozunun 30 dakika içinde düşük limitinin 40 mg/dl üzerinden de yüksek 
bir seviyeye çıkacağı tahmin edildiyse (düşük limiti 60 ise sensor glukozunun 30 
dakika içinde 100 ve üzerine çıkacağı öngörülüyorsa) 
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Duraklatma esnasında bu kriterler karşılanmadığı sürece veya bazal insülin kullanıcı 
tarafından manuel olarak tekrar başlatılmadığı sürece bazal insülin iletimi maksimum iki saat 
boyunca durdurulur.  Kullanıcının herhangi bir müdahelesi olmazsa 2 saat sonra tekrar başlar. 

SGP geliştirildikten sonra düşükte duraklatma özelliğinin glisemik profile etkisini 
inceleyen araştırmalar bu özelliğin hipoglisemi süresi ve şiddetini azalttığını göstermiştir. Bu 
iyileşme en çok gece hipoglisemisi üzerinde görülmüştür ve hiperglisemide geçirilen süre ve 
HbA1C düzeyleri artmadan gece hipoglisemilerinde neredeyse %40’a varan oranlarda azalma 
olduğu saptanmıştır. Düşük duraklatmanın ardından ölçülen sensör glukozu düzeylerinin 
hiperglisemik sınırlara ulaşmadığı (duraklatma sonrası 2. saatte ortalama 93, 4. saatte de 
ortalama 169 mg/dl olduğu) gösterilmiştir. İnsülin iletimi başladıktan sonraki 2. saatte glukoz 
seviyesinde görülen bu gecikmeli yükseliş, hızlı etkili insülin analoglarının farmakodinamik 
profilinden kaynaklanmaktadır, çünkü bu insülinlerin zirve (pik) etkisi uygulamadan 1-3 saat 
sonra gerçekleşir. 

 
Düşük Öncesi Duraklatma Özelliği Nedir? 
 

Son yıllarda sensör teknolojilerinin gelişmesiyle diyabetli bireyleri hipoglisemiden daha 
etkin bir şekilde korumak amacıyla düşük öncesi duraklatma özelliği kullanan SGP sistemleri 
geliştirilmiştir. Bu pompalarda sensör glukoz değerinin önceden ayarlanmış düşük glukoz 
sınırına ulaşması veya bu değerin altına düşmesi tahmin edildiğinde insülin iletimi durdurulur 
ve hipoglisemiden çıktıktan sonra bazal insülin iletimini otomatik olarak geri yükler. Bu özellik 
Avrupa ve Avustralya'da 2015 yılında MiniMed 640G (Medtronic Diabetes, Northridge, CA) ile 
tanıtılmıştır. PLGS teknolojisine sahip diğer bir ticari cihaz Tandem t: Dexcom G6 CGM 
(Dexcom, San Diego, CA) kullanan Bazal IQ Teknolojisine sahip ince X2 İnsülin Pompası 
(Tandem Diyabet bakımı, San Diego, CA) olup henüz ülkemizde bulunmamaktadır. 

Düşük öncesi duraklatma özelliğine sahip pompalar sensör glukozu değeri düşük 
limitine yaklaşmakta olduğunda daha hipoglisemi gelişmeden insülin iletimini durdurur. Bu 
özellikle düşükte geçirilen sürenin en aza indirilmesi için insülin iletiminin duraklatılması 
amaçlanmıştır.  

Hem düşükte duraklatma hem de düşük öncesi durklatma özelliği insülin iletimini 
otomatik olarak duraklatmak için kan şekeri değerini değil, sensör glukozu değerini kullanır. 
Bununla birlikte, kan şekeri ölçümü sensör glukozu değerinden daha yüksek olabilir. Bu 
hiperglisemiyle sonuçlanabilir. Benzer şekilde sensör glukozu düşük limitine yaklaşmakta 
olmadığı için pompanız insülin iletimini duraklatmayabilir. Bununla birlikte, kan şekeri sensör 
glukozu değerinden daha düşük olabilir. Bu durum hipoglisemiyle sonuçlanabilir. Bu yüzden 
her zaman kan şekerinin kontrol edilmesi gerekir. 

Düşük öncesi duraklatmanın meydana gelmesi için aşağıdakilerin her ikisinin de 
gerçekleşmesi gerekir: 

• SG değeri düşük limitinin en fazla 70 mg/dL üzerinde ise (yani eğer düşük limiti 60 
olarak alınıdysa sensör glukozu hızlı düşüş gösteriyor olsa bile insülin iletiminin 
otomatik olarak duraklatılması için o an ölçülen sensör glukozunun en fazla 130 
mg/dl olması gerekir.) 

• SG değerinin yaklaşık 30 dakika içinde düşük limitinin 20 mg/dl üzerinde olan bir 
seviyeye geleceği veya bu seviyenin altına düşeceği öngörüldüyse 

Düşük öncesi duraklatma meydana geldiğinde, bazal insülin iletimi manuel olarak 
tekrar başlatılmadığı sürece en az 30 dakika boyunca duraklatılmış olarak kalır. En az 30 
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dakikalık duraklatma süresinin ardından, aşağıdaki koşullar karşılandığı takdirde bazal insülin 
iletimi otomatik olarak tekrar başlatılır: 

• SG değeri düşük limitinin en az 20 mg/dl üzerinde ise 
• SG değeri 30 dakika içinde düşük limitinin 40 mg/dl üzerinden de yüksek bir 

seviyeye çıkacağı tahmin edilmekteyse 
Duraklatma esnasında bu kriterler karşılanmadığı sürece veya insülin iletimi manuel 

olarak tekrar başlatılmadığı sürece insülin iletimi maksimum iki saat boyunca duraklatılacaktır. 
Dışarıdan bir müdahele olmadığı takdirde pompa insülin iletimine iki saat sonra tekrar başlar.  
 Düşük öncesi duraklatma sisteminin glisemik profile etkisini araştıran çalışmalarda <60 
mg/dl altında geçirilen zaman yüzdesinin %60-70 oranında azaldığı ve bunu sağlarken HbA1C 
düzeylerinde artışa neden olmadığı gösterilmiştir. Duraklatma sonrası şiddetli rebound 
hiperglisemi veya ketonemi ve diyabetik ketoasidoz riski artmamaktadır fakat bazı çalışmalar 
hiperglisemide geçirilen zaman yüzdesinde ılımlı bir artış rapor etmiştir. Düşük öncesi 
duraklatma özelliğinin kullanımı hipoglisemi duyarsızlığı olan diyabetli kişilerde de ağır 
hipoglisemi sıklığını azaltmıştır.  
 
Sensörle Güçlendirilmiş İnsülin Pompası Kullanımında SGİ Verilerinin Günlük 
Hayatta Kullanımı 
 

Tüm sürekli glukoz ölçüm sistemlerinin ekranında glukoz değişiminin yönünü (düşmesi 
veya yükselmesi) ve hızını gösteren oklar bulunur. Eğilim okları kan şekerinin hızlı değiştiğini 
(dakikada 2 mg/dl’den fazla), normal hızda değiştiğini (dakikada 1 ila 2 mg/dl arasında) veya 
sabit kaldığını (dakikada 1 mg/dl’den az) gösterir. Böylece mevcut glukoz seviyesi ve öngörü 
uyarıları ile birlikte eğilim okları, hangi işlemin yapılması gerektiğini gösterir ve bu nedenle bir 
diyabetlinin glukoz yönetim stratejisini ayarlamak için kullanılabilir. Örneğin, mevcut glukoz  
düzeyi ve eğilim okları, sensör glukozunun hedef aralığın üzerinde yükselme olasılığı olduğunu 
gösteriyorsa düzeltme bolusu verilmesi veya bazal hızın geçici olarak arttırılması hiperglisemiyi 
önlemek için gerekli olabilir. Aynı durum yemekten önce söz konusu ise hesaplanan bolusun 
%20 arttırılması düşünülebilir. Ancak eğilim okları sensör glukozunun düşeceğini gösteriyorsa 
hesaplanan bolus %10 ila %20 oranında azaltılabilir veya bolus doz yemeğin ortasında 
verilebilir. 

SGP kullanımında bu okların kulanıcının günlük diyabet yönetimine nasıl katkıda 
bulunacağı aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 
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Sensörle Güçlendirilmiş İnsülin Pompası Kullanımında SGİ’ne Ait Retrospektif 
Verilerin Yorumlanması ve Diyabet Yönetiminde Kullanılması 
 

İnsülin pompası ve CGM teknolojisi, diyabetlilere verileri değerlendirmeleri için çeşitli 
yollar sunmaktadır. Diyabetli ve diyabet ekibi, uygun yazılımla indirilen verilerle günlük ne 
kadar bazal, bolus ve düzeltme dozu yapıldığı, diyabetlinin ne kadar bolus insülin eklediği, 
bolus hesaplayıcısının nasıl kullanıldığı infüzyon setlerinin ne sıklıkla değiştirildiği, CGM ve 
glukoz verileri gibi birçok veriyi gözden geçirebilirler. Bu veriler planlanmış randevularda 
diyabet ekipleri tarafından hastanede incelenmek üzere hastanede veya evde indirilebilir. 
Pompa tedavisine yeni başlandığında veya kan şekeri değerleri istenilen seviyede olmadığı 
zamanlarda pompa ayarlarının yapılması için hastane ziyaretlerinde bu verilerin indirilmesi 
şiddetle tavsiye edilir. Geliştirilmesi gereken hususlarda diyabet ekipleri verileri inceleyerek 
yardımcı olmalıdır.  

SGP’lara ait raporlarda değerlendirilmesi gereken başlıca sekmeler aşağıda 
özetlenmiştir: 

TEDAVİ YÖNETİM TABLOSU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPİZODLARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ 

A İnsülin profil grafiği:  bazal 
hızları ve bolusları (ort) 
gösterir 

B  insulin duyarlılık faktörü 
ve ins/karb oranı 

C  gece boyunca sensor 
glukoz profili, açlık-tokluk 
sensor glukoz ort 

D  İstatistik tablosu, ort 
glukoz, SD, ahmini hba1c, ort 
karbonhidrat  

E  Hipoglisemi-hiperglisemi 
patern tablosu 

F  Pompa kullanım tablosu, 
ort. Günlük bazal insulin, 
bolus insulin, toplam insulin 
miktarı, oranı 
G  Toplam duraklatma süresi 

H  Sensor kullanım tablosu, 
ort sensor glukoz değeri, 
sensor kullanım süresi 
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1.  

 

 

 

Eğilim grafikleri ve pasta grafikler  

 

 

 

GÜNLÜK AYRINTILI RAPOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

O 

P 

N  Glukoz sekmesi. sensor eğrisi,  
günlük değişkenlik.  
Kan glukozu ölçümleri.  

O KH sekmesi: Gün içinde 
alınan KH miktarları. İ/K 
oranını değerlendirmek için 
yararlı. 

P İnsülin sekmesi. Bazal hız ve 
bolusları değerlendirmek, 
duraklatmaları görmek mümkün 

J 

K 

L 

M 

J Hipoglisemik ve hiperglisemik  
epizodlar/bu epizodlara yol açan 
nedenler 

K Olay sıklığını gösteren pasta 
grafik  
(%10’un 
altındaysdeğerlendirmeye 
 gerek yok) 

L Olay sıklığını ve tipini  
gösteren tablo 

M Diğer gözlemler  
(örn set değişimi yetersiz,  
hastanızı bu konuda uyarın gibi) 
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Kişisel veriler gibi eğilim grafikleri de ortalama kan şekeri hakkında bilgiler içerir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 1 

1 Bolus olayları sekmesi    
en fazla 10 bolusa kadar  
bu tabloda gösterilebiliyor.  

2 İstatistik tablosu  
Günlük insulin miktarları,  
sensor değerleri, günlük KH miktarı 
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SGP raporunda eğriler her gün için SGİ’den alınan ortalama glukoz verilerini, noktalar 
ise parmaktan yapılan kan glukozu ölçümlerini ifade eder. Bu veriler, diyabetlinin ihtiyaçlarına 
ve diyabet ekibinin önerilerine göre ayarlanabilen hedef glukoz düzeyleri dikkate alınarak 
grafiklere yansıtılır. Eğilim grafikleri, glukoz değerlerinin hedef aralığın altında, üstünde veya 
içinde olduğunu açıkça gösterir. Ayrıca grafikler diyabetli ve profesyonel ekibe kan şekeri 
eğilimlerini belirlemede yardımcı olur. Örneğin eğilim grafiği her sabah saat 04:00’da glukozun 
yükseldiğini gösteriyorsa diyabetli yüksek ihtimalle hormon seviyelerindeki artışa bağlı olarak 
kan şekerinin yükseldiği şafak fenomeni yaşıyordur. Bu durum (şafak fenomeni), kan glukozu 
yükselmeye başlamadan 2-3 saat öncesinden başlayarak sabahın erken saatlerinde bazal hızın 
4 saatliğine artırılmasını gerektirir.  

Pasta grafikler ise sensör glukozu ortalamasını ve bu ortalamaların, belirli günlerde ve 
günün belirli zamanlarında hedef aralığın altında, üstünde veya içinde olduğunu gösterir. Pasta 
grafikler, sensor glukozu seviyelerinin çoğunluğunun hangi aralıkta olduğunu gösterir. 
Örneğin, bir diyabetlinin glukoz değerlerinin %55’i belirli bir gün içinde hedef aralığın 
içindeyse, pasta grafiğin büyük kısmı (%55) hedef aralığın içinde görünecektir. 

Buradaki amaç, glukoz değerlerini olabildiğince hedef aralığın içinde tutup, düşük 
(hipoglisemi) ve yüksek (hiperglisemi) değerleri bu aralığın dışında tutabilmektir.  
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SGİ Verilerine Göre Bazal Hız Ayarlarını Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken 
Hususlar 

Genellikle 4 veya daha fazla saat boyunca yemek yenmediğinde kan şekeri %20’den 
fazla değişmezse, bazal hız doğrudur. Ancak yüksek yağlı yemekler, egzersiz, hastalık, 
uykusuzluk, stres gibi birçok faktör bazal hızı etkileyebilir. Yemek yenmediği zamanlarda SGİ 
verileri kullanılarak bazal hızın %10 ila %20 oranında değişiklik yapılarak ayarlanması bilinen 
bir yaklaşımdır. Bazal hızın, bazal hız denetimi (kontrol edilmesi) ile ayarlanması daha basit bir 
yaklaşımdır. Diyabetli bazal hız kontrolünden 8 saat öncesine kadar orta derecede ve 
üzerindeki egzersizden kaçınarak, 4 saat boyunca karbonhidrat almadan bir zaman ayırmalıdır. 
Farklı günlerdeki farklı bazal hızların değerlendirilmesiyle bazal hızın ince ayarları yapılabilir. 
Yemek yemeden geçirilen 4 saat boyunca glukoz değerlerinin %20’den fazla değişmiyorsa 
bazal hız uygun demektir. Bazal hızdaki değişiklikler sensör şekeri seviyesinde görülen artma 
ve azalma zamanından 2-3 saat öncesine ayarlanmalıdır. 

SGİ Verilerine Göre Bolus Ayarlarını Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken 
Hususlar  

KİO için; yemekten 2 saat sonraki tokluk şekeri, açlık şekerinden 30-60 mg/dl’den daha 
fazla olmamalıdır. Eğer yemekten 2 saat sonraki tokluk şekeri değeri açlık değerine göre 60 
mg/dl’den fazla yükselirse KİO %10-%20 azaltılabilir (Örneğin 1 üniteye 10 gramken 1 üniteye 
9 gram). Eğer yemekten 2 saat sonraki tokluk şekeri değeri açlık değerine göre 30 mg/dl’den 
az yükselirse, KİO %10-%20 artırılabilir. 

İDF için; düzeltme yapıldıktan 2 saat sonra hedeflenen azalma miktarının yarısına, 4 
saat sonra ise hedeflenen değere ulaşılmalıdır. Eğer düzeltmeden 2 saat sonra hedeflenen 
azalma miktarının yarısına 4 saat sonra ise hedeflenen değere ulaşılamazsa İDF %10-%20 
oranında değiştirilebilir.  
SGP Kullanımında Düşük ve Düşük Öncesi Duraklatmada Sık Yapılan 4 Hata: 

1. Sadece sensor glukozuna göre müdahele kararı vermek.  
Herhangi bir müdahelede bulunmadan önce kan glukozu bakılmalı ve buna göre karar 
verilmeli! 

2. Düşük öncesi duraklatmada kan glukozu düşük olmasa dahi meyve suyu ile 
müdahele etmek 
Kan glukozu 70’in altında değilse basit şeker vermeye gerek yoktur. 

3. Pompa duraklatıldığında meyve suyu verildiyse pompayı tekrar başlatmamak 
Ciddi hiperglisemiye yol açabilir. Meyve suyu verildiğinde aktif insulin yoksa pompa 
tekrar başlatılmalı. 

4. Basit şeker verdikten sonra şeker seviyesini stabil tutmak için ek olarak bir de 
kompleks karbonhidrat vermek ve bunun için bolus göndermemek. 
Hipoglisemi düzeldikten sonra ek karbonhidrat vermeye gerek yoktur. Bu şekilde 
fazladan karbonhidrat vermek ve beraberinde bolus insulin vermemek ciddi 
hiperglisemiye yol açacaktır. 
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Sürekli Glukoz İzlemi Verilerinin Beslenme Planlaması ve Karbonhidrat 
Sayımı/Yönetimine Katkıları 
  
Diyetisyen Tuğba Gökçe 
Koç Üniversitesi Hastanesi 
Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Bölümü 
 
Sık Kullanılan Terimler 
Karbonhidrat (KH): Vücudun en önemli enerji kaynağı olan karbonhidratlar farklı yapıdaki 
şekerlerin birleşmesinden oluşur. Sindirime uğrayan karbonhidratlar, şekere parçalanırlar ve 
emilerek kan dolaşımına geçerler. 
Karbonhidrat İnsülin Oranı (KİO- K/İ ): 1 ünite insüline karşılık gelen karbonhidrat miktarını 
tanımlamaktadır. Kişiden kişiye değişiklik gösterir. 
İnsülin Duyarlılık / Düzeltme Faktörü (İDF): 1 Ünite insülinin kan glukozunu kaç mg/dl 
etkilediğini (düşürdüğünü) gösterir. Kişiden kişiye değişiklik gösterir. 
Glikolize Hemoglobin (HbA1c): Kan hücrelerine bağlanmış şeker zincirlerinin ölçümü ile son 
2-3 ay içindeki kan şekerinin ortalama düzeyini gösterir. 
Sürekli Glukoz İzlemi (SGİ): Continuous Glucose Monitoring (CGM) karşılığı olarak 
kullanılmıştır. 
Prandiyal: Yemek öncesi glukozu tanımlamaktadır. 
Postprandiyal Glisemi (PPG): Öğün sonrası kan glukozu seyrini ifade eder. 
Glisemik İndeks (Gİ): Karbonhidratlı bir besinin yendikten belirli bir süre sonunda kan 
glukozunu yükseltebilirliğini ifade eder. 
Glisemik Yük (GY): Yiyeceklerin glisemik indekslerini ve yenen miktarını birlikte değerlendiren 
bir kavramdır. 
Gıda İnsülin İndeksi (Gİİ): Sağlıklı kişilerde referans gıdaya verilen postprandiyal insülin 
yanıtlarının bir ölçüsüdür. Bolus insülin hem Gİİ hem de yemeğin porsiyon büyüklüğü dikkate 
alınarak hesaplanır ve bireyselleştirilmiş KİO’ya göre ayarlanır. 
Pankowska Denklemi (PD): Yağ ve proteinden gelen her 100 kcallik birimleri bir “Yağ Protein 
Birimi” olarak tanımlar ve karbonhidrat içeriğine göre standart bolus olarak verilen insülin 
dozuna ek bir bolus insülin hesaplanmasını gerektirir. 
Bazal İnsülin: Yemek harici kan glukozu yüksekliklerini karşılaması için yapılan 24 saat ekili 
insülin  
Bolus İnsülin: Yemeği karşılamak veya yüksek kan şekerini düzeltmek için gönderilen insülin. 
İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü 1 (IGF-1): Genellikle lokal olarak etki gösteren ve spesifik 
hücrelerde büyümeyi uyaran, primer aminoasid dizilimleri birbirlerine ve insan proinsüline 
benzeyen küçük peptidlerdir. 
Coefficient Variation (CV) Değeri: Kan glukozundaki dalgalanmaları ifade eder. 
Area Under the Curve (AUC): Kan glukoz eğrisi altında kalan alanı ifade eder. 
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HbA1c halihazırda genel glisemik kontrolün ve komplikasyon gelişme riskinin anahtar 
bir belirteci olarak kabul edilse de iyi bir diyabet kontrolünde daha kapsamlı bir bakışa ihtiyaç 
duyulmaktadır. Parmaktan kan glukozu ölçümü her ne kadar “altın standart” olarak kabul 
görmüş olsa da, bu ölçümler sadece bir “anlık görüntü” sağlamakta olup glukozdaki yükselişler 
ile günlük glisemik değişkenlik hakkında bilgi edinmek bakımından çeşitli sınırlılıklara sahiptir.  

SGİ sistemleri ise, adından da anlaşılacağı üzere interstisyel sıvının glukoz değerlerini 
ölçerek diyabetli kişiye sürekli glukoz verisi sağlamaktadır. Mevcut SGİ sistemlerinin doğruluğu 
ve hassasiyeti son yıllarda önemli ölçüde iyileşmiştir ve bazı sistemler kapiller glukoz ölçümü 
ile doğrulama ihtiyacı olmaksızın insülin dozu hesaplama kararı alınabileceği yönünde 
onaylanmıştır. 
 
Tip 1 Diyabette Beslenme Yönetimi 
 

Diyabetli çocuklar için beslenme önerileri, tüm çocuklar ve yetişkinler ve dolayısıyla 
tüm aile için geçerli olan sağlıklı beslenme önerilerine dayanmaktadır. Beslenme önerileri 
çocuğun kültürel, etnik özellikleri, aile gelenekleri ve psikososyal ihtiyaçlarına göre 
uyarlanmalıdır. Benzer şekilde insülin tedavi yöntemi seçimi, çocuğun beslenme alışkanlıkları 
ve yaşam tarzı dikkate alınarak yapılmalıdır.  

Çocuklar günün yaklaşık 8 -10 saatini uyuyarak, kalan zamanları ise aralıklı bir şekilde 3 
veya daha fazla öğün yiyerek geçirmektedir. Uykuya geçmeden önceki atıştırmalıkların da gece 
boyu glisemiyi etkilediği düşünülürse beslenmenin düzenlenmesi günün çok büyük bir 
kısmında kan glukozunun hedef aralıkta geçen zamanının artmasına ve diyabet kontrolünde 
iyileşmeye olanak tanımaktadır. 

Günümüzde en yeni teknoloji insülin pompalarında dahi yemeğin uygun bir şekilde 
planlanması ve karbonhidrat sayımının yapılması gerekmektedir. Hibrid Closed Loop (tam 
kapalı olmayan) sistemlere, yemeklerin yaratacağı etkilerin yönetiminin de dahil edildiği tam 
kapalı bir sistem geliştirilene dek öğünlerin düzenlenmesi ve yiyeceklerle alınan 
karbonhidratların öğünlerdeki insülin ile iyi bir şekilde eşleştirilmesini sağlamak hala önemini 
korumaktadır.  

Detaylı besin tüketimi, açlık ve tokluk kan glukozu değerleri ve öğünlerdeki hızlı etkili 
insülin miktarlarının kaydı alınarak kişiye özgü K/İ oranları belirlenmekte ve bu şekilde de kan 
glukozunun hedef aralıkta seyretmesi sağlanıp daha iyi bir postprandiyal glisemi elde 
edilebilmektedir. Diyet öyküsü alınarak sadece kişiye özgü değil, kişinin gün içindeki 
öğünlerine özgü K/İ oranları belirlemek de mümkündür. Bu ise klinik açıdan; bir diyabetli için 
esnekliğin/özgürlüğün artması anlamına gelmektedir. 

Stabil/kararlı bir kan glukozu elde edebilmek için; haftada birkaç kez her öğün için 
tokluk kan glukozunun periyodik olarak ortalamaları kullanılarak aykırı değerlerin etkilerinin 
en aza indirgenmesi ve kan glukozunun güvenilir aralıkta kalmasını sağlamak hedeflenerek K/İ 
oranlarının güncellenebileceği önerilmektedir. Kişiye özgü yaklaşımla detaylı bir diyet öyküsü 
alınarak öğün türü hatta yemeğe özel K/İ oranı belirlemek mümkündür. Karbonhidrat 
sayımının sağladığı avantajlar; 

1. Her öğün için spesifik değerlendirme yapılabilmesi, 
2. Tutarlılık ve tekrarlanabilirliğin değerlendirilmesi, 
3. Farklı türde gıdalar ve kombinasyonlarına yönelik varyasyonun saptanması şeklinde 

özetlenebilir. 
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Kişinin öğünde aldığı karbonhidrat miktarı, K/İ ve İDF oranları mükemmel bir şekilde 
ayarlanmış olsa dahi tokluk kan glukozunun günden güne farklılık gösterebilmesi  
postprandiyal glisemiyi etkileyen başka parametrelerin de olduğunu göstermektedir. Bunlar; 

• KH sayımının doğruluğu, 
• Besin tüketim sırası ve zamanlaması, 
• Glisemik indeks/yük, 
• Karbonhidratların kompleks yapıda olup olmaması, 
• Gastrik boşalmadaki değişkenlikler, 
• Öğünün protein, yağ ve lif içeriğine bağlı olarak karbonhidratların emilim farklılıkları, 

diyabetik gastroparezi olasılığı,  
• Enjeksiyon bölgesi,  
• Lipodistrofi ve deri sıcaklığına bağlı deri altı dokulardan insülin emilim oranlarındaki 

değişkenlik, 
• İnsülin farmakodinamiği, 
• Diğer ilaçlar şeklindedir. 

Tüm bu bilgilere dayanarak, ‘’karbonhidrat sayımı’’nın ötesinde daha kapsamlı bir ifade 
ile ‘’karbonhidrat yönetimi’’nin gerekliliğinden bahsedebiliriz. Karbonhidrat yönetimi için 
gerekli ve düzenlenebilir bazı parametreler aşağıda detaylı bir şekilde anlatılacaktır. 
 
Öğünler ve Günün Düzenlenmesi 
 

Yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenme Tip 1 diyabetli tüm çocuk ve ergenler için 
önerilmektedir. Beslenme önerileri diyabet yönetimini iyileştirmek ve kardiyovasküler riski 
azaltmak amacıyla tüm çocuklar ve aileleri için uygun sağlıklı beslenme ilkelerine 
dayanmaktadır. Optimum makrobesin ögesi dağılımı diyabetli gencin bireysel 
değerlendirilmesine bağlı olarak değişmekle birlikte, günlük enerjinin yaklaşık %45-50’si 
karbonhidratlardan, %15-20’si proteinlerden, <%35 ise yağlardan (doymuş yağ <%10) gelecek 
şekilde planlanmalıdır. Optimum glisemik sonuçlar elde etmek için yemek zamanı rutinlerinin 
oluşturulması ve diyet kalitesinin artırılması çok önemlidir. 

Öğünlerin düzenlenmesi kadar günün genel olarak bir düzen içerisinde geçirilmesi de 
çok önemlidir. Tip 1 diyabetli çocuk ve ergenlerde düşük uyku kalitesi ve bozulmuş sirkadiyen 
ritmin artmış HbA1c ve artmış insülin kullanımı ile ilişkili olduğu birçok çalışmada gösterilmiştir. 
Gece boyunca glisemik kontrolün kalitesi kan glukozunun hedef aralıkta olduğu zaman 
yüzdesi, nokturnal hipoglisemi varlığı ve nokturnal hiperglisemi varlığı şeklinde 3 parametre 
ile tanımlanmaktadır. 3 ana öğünün mutlaka tüketilmesi aynı zamanda insülin atlanmaması, 
şeker eklenmiş gıdaların ve içeceklerin yenmemesi, doymuş yağların azaltılması, öğün 
aralarındaki atıştırmalıkların gerekmedikçe alınmaması beslenme önerilerine genel bir çerçeve 
olarak düşünülmelidir. 

Bolus insülin verilmeden yenen atıştırmalıklar kan glukoz profilinde bozulmaya neden 
olmaktadır. Aralarda yenen atıştırmalıkların ve sık sık ara öğün almanın da glisemik kontrolü 
kötüleştirdiği gösterilmiştir. Uluslararası Çocuk ve Adolesan Diyabet Birliği (ISPAD) diyabetli 
çocuk ve ergenler için yayımlanan beslenme konsensusunda diyet kalitesini ve glisemik 
sonuçları iyileştirmek için yemek zamanı rutinlerinin oluşturulması ve atıştırmalıkların/ara 
öğünlerin gerekmedikçe alınmaması, mümkünse sınırlanması gerektiği vurgulanmıştır. 

Günümüzde Tip 1 diyabetin yönetiminde regüler insülin yerine lispro (Humalog; Eli 
Lilly, Indianapolis, IN) kullanılmaktadır. Çalışmalarda, bazal insülin rejiminden bağımsız olarak 
lispro kullanımında daha az noktürnal hipoglisemi olduğu gösterilmiştir. Bu, lispro insülinin 
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regüler insülinlere kıyasla etki sürelerinin daha kısa olmasından, ara öğün zorunluluğunu 
ortadan kaldırmasından kaynaklanmaktadır. 

Ara öğün ‘’ana öğünden yaklaşık 2,5-3 saat sonra tüketilen atıştırmalıklar’’, ‘’Ana 
öğünlerden sonra ya da önce alınan <50kcal içerikli yiyecekler’’ veya ‘’İçecek öğünü, hafif 
yemek veya atıştırmalık’’ şeklinde birçok benzer şekilde tanımlanmaktadır. Ara öğünlerde 
alınan karbonhidratlar bazal insülin tarafından karşılanmaktadır. Bir kişinin ara öğün alımı 
belirlenen miktardan fazla olduğu taktirde bazal insülin yeterli gelmeyecek ve diyabetli kişi bir 
sonraki öğüne hiperglisemik bir değerle başlayacaktır. Gün içinde ikiden fazla ara öğün alımı 
HbA1c değerinin artması, daha fazla eklenmiş şeker alınması, tatlı tüketimi ve TV başında 
geçirilen zamanın artması ile ilişkili bulunmuştur.  

Genel olarak Tip 1 diyabetliler akranlarına kıyasla daha az öğün atlamaktadır. Öğün 
atlayan ve atıştırmalık alışkanlığı daha fazla olanların glisemik kontrolünün daha kötü olduğu, 
daha sağlıksız beslendikleri ve boş geçirilen zamanlarının daha fazla olduğu bulunmuştur. Ara 
öğün alımı veya miktarının bireyin bir önceki postprandial glukoz değerine göre belirlenmesi 
önerilmektedir. Bu değer >230mg/dL ise ara öğün alınmamalı, 140-230 mg/dL aralığında kişi 
isterse ara öğün miktarının yarısını tüketmeli, <140mg/dL ise kişi isterse ara öğününün 
tamamını tüketebilir şeklindedir. 
 

1. Öğünde Alınması Gereken Karbonhidrat Miktarındaki Sapma  
 
Alınan karbonhidrat miktarı ile kan glukozunu prandiyal düzeylere döndürmek için 

gerekli olan insülin miktarı arasında doğrusal bir korelasyon tanımlanmıştır. Bununla birlikte, 
yakın zamanda yayımlanan bir derlemede daha fazla miktarlarda karbonhidrat alındığında kan 
glukozundaki dalgalanmalar ile alınan karbonhidrat miktarı arasında her zaman doğrusal bir 
ilişki olmayabileceği belirtilmiştir. 

Karbonhidrat sayımı kişinin insülin dozlarını ayarlayarak günlük karbonhidrat miktarını 
bir öğünden diğerine farklılıklar gösterebilecek şekilde dağıtabilmesine olanak tanımaktadır. 
Bu da alınan karbonhidrat miktarının öğünler arasındaki dağılımındaki farkın en fazla ne kadar 
olabileceği sorusunu doğurmaktadır. Elise ve arkadaşlarının nın yaptığı bir çalışmada, 77 Tip 1 
diyabetli çocuğun 28 günlük diyet kaydı tutulmuş ve alınan karbonhidrat miktarları ile kan 
glukozu üzerine etkileri değerlendirilmiştir. Alınması gereken karbonhidrat miktarından 
%30’luk sapma olması karbonhidrat alımında ‘’değişkenlik’’ olarak tanımlanmıştır. 
Karbonhidrat alımındaki değişkenliklerin sırasıyla en fazla ara öğünlerde (özellikle ikindi), 
akşam ve öğle yemeklerinde, sabah kahvaltısında şeklinde olduğu saptanmıştır. Karbonhidrat 
alımında %20’lik sapma olması postprandiyal glisemiyi etkilemezken, bu değişimin %30 kadar 
olması hipoglisemi ya da hiperglisemik olayların artmasına neden olmuştur. Örneğin 60 gr 
karbonhidrat alacak bir kişi için karbonhidrat alımında 10 gr’lık sapma olması (yaklaşık %20) 
postprandiyal kan glukozunu etkilemezken, aynı yemek için 20 gr karbonhidratlık bir sapma 
olması (yani %30 kadar) bu dengeyi etkileyecektir. Aynı şekilde Smart ve arkadaşları, 17’si 
insülin pompası, tamamı SGİ kullanan 31 Tip 1 diyabetli çocukta yaptıkları bir çalışmada, 60 gr 
karbonhidrat için insülin verilen bir öğünde karbonhidrat miktarında ± 10 gr'lık bir 
varyasyonun postprandiyal glisemi üzerindeki etkisini araştırmıştır. 

Öğünlerin protein ve yağ içerikleri aynı tutularak her çocuğa 3 ardışık günde 50, 60 ve 
70 gr karbonhidrat verilerek, rutin olarak kullandıkları şekilde K/İ ve İDF oranları gereğince 60 
gr karbonhidrat için gerekli insülin gönderilmiştir. 50-70 gr karbonhidrat içeren yemekler için 
60 gr karbonhidrata göre insülin dozu gönderilmesi postprandiyal kan glukozunun hedef 
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aralıkta kalmasını korumuştur . Bunun pratikteki anlamı ise tabakta kalan yarım dilim ekmeğin 
postprandiyal gliseminin hedef aralıkta kalması açısından problem yaratmayacağıdır. 
  

2. Kan Glukozundaki Ani Yükselişler (Glisemik Yük) 
 
Karbonhidrat miktarına ek olarak, alınan karbonhidratın türü de öğündeki insülin 

gereksinimlerini ve postprandiyal glukoz dalgalanmaların büyüklüğünü ve zamanını 
etkilemektedir. Glisemik indeks (GI) karbonhidrat içeren gıdaları yiyen sağlıklı kişilerde iki saat 
boyunca glukoz seviyelerindeki yükseltme yeteneklerine göre sıralamaktadır. Glisemik yük ise 
bir besinin glisemik indeksini ve alınan karbonhidratın miktarı ile birlikte değerlendirmektedir. 

Öğünlerde glisemik indeksi yüksek gıdaların oluşu ve öğünün protein, yağ ve lif 
içeriklerinin birbirinden farklı olması tokluk kan glukozuna farklı etkilere neden olacağından 
her yemek için standart bir öneride bulunmak güçtür. Ayrıca öğünün içeriği gibi yapılan 
insülinin türü ve uygulama zamanı da postptandiyal glukozu etkiler. Rochelle ve arkadaşları 
tarafından çoklu doz insülin tedavisi alan 20 Tip 1 diyabetli çocuklarda SGİ kullanılarak, 4 
ardışık günde yüksek ve düşük GI’e (GI: 84 ve 48) sahip öğünlerin postprandiyal glukozdaki 
dalgalanmalara olan etkileri ve bu öğünler için optimal insulin tedavisi araştırılmıştır. Yüksek 
ve düşük glisemik indeksli öğünlerde pre-prandial (yemekten hemen önce) ultra hızlı etkili 
insülin uygulanmış, düşük Gİ’li öğünlerde ise preprandial regüler insulin ve postprandal (ilk 
lokmadan 15 dk sonra) ultra hızlı etkili insülin uygulanmıştır. Preprandial ultra hızlı etkili insülin 
uygulanan öğünlerde düşük Gİ’li öğünler için 30-180 dakika aralığı boyunca postprandial 
glukoz dalgalanmaları yüksek Gİ’li öğünlere göre anlamlı şekilde düşük saptanmıştır. Düşük 
Gİ’li test yemeği için regüler insulin kullanılan kişilerde ultra hızlı etkili insülin kullanılanlara 
göre 30. dakikadaki kan glukozları 1.1 mmol kadar yüksek bulunmuştur. Düşük Gİ’li test 
yemeğini yiyen kişilerde postprandial ultra hızlı etkili insülin uygulanan kişilerde preprandial 
uygulananlara göre 30. ve 60. dakikalarda (2.5mmol.) belirgin  kan glukozu yükseklikleri 
gözlenmiştir. Düşük Gİ’li yemeğe rağmen postprandial hiperglisemi gelişmesi insülinin öğün 
öncesi yapılmasının gerekliliğini bir kez daha vurgulamaktadır.  

Birçok çalışmada düşük glisemik indeksli yiyeceklerin günlük diyette yer almasının, Tip 
1 diyabetli kişilerin uzun süreli glisemik kontrolünü iyileştirebileceği ve konvansiyonel insülin 
rejimleri ile tedavi gören çocuklar düşük glisemik indeksli yemekler yediklerinde postprandiyal 
glukoz dalgalanmalarının iyileştiği gösterilmektedir. 
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Parillo ve arkarkadaşları Tip 1 diyabetli yetişkinlerde yaptığı bir çalışmada, eşit 
karbonhidrat içeriğine sahip düşük ve yüksek glisemik indeksli yemeklerde postprandiyal 
glukoz konsantrasyonlarını karşılaştırmıştır. Düşük glisemik indeksli öğün sonrası kan glukoz 
düzeyleri anlamlı şekilde daha düşük bulunmuş, eğri altında kalan alan yüksek glisemik indeksli 
öğüne kıyasla %20 daha az bulunmuştur (P=0.006). 

Dünya Sağlık örgütünün de önerileri doğrultusunda günde 400 gr kadar sebze ve 
meyve yenmelidir. Bununla birlikte tam tahıllı ürünler ve kuru baklagillere öğünlerde sıklıkla 
yer verilerek lif alımı artırılmalı, miktara dikkat edilerek öğünün glisemik yükünün azalması 
sağlanmalıdır. Öğünlerdeki lif içeriğinin artırılmasının yanında, öğünlere protein eklenmesi 
(öğlen ve akşam öğünlerinde yoğurt yemek gibi), düşük Gİ’li karbonhidratlara yer verilmesi, 
bolus insülinin mutlaka yemek öncesinde yapılması, karbonhidrat ihtiyacının en fazla %20’ye 
kadar artırılması (maksimum artış miktarının belirlenmesi), glisemik indeksi yüksek gıdalara 
diyette az yer verilmesi, gerekli durumlarda fazladan alınan protein ve yağlar için de insülin 
yapılması gibi değişiklikler kan glukozundaki ani yükselişler için çözüm olabilmektedir. 
 

3. Düşük Karbonhidratlı Beslenme ve Protein, Yağlar ve Lifin Glisemi Üzerine Etkileri 
 
Karbonhidratlar, postprandiyal glisemik yanıt üzerinde etkisi olan birincil makro besin 

ögesidir. Tip 1 diyabetli çocuklarda ve ergenlerde doğru büyümeyi sağlamak için diyetle 
alımları sınırlandırılmamalıdır. Ancak bazı araştırmalar, sağlıklı beslenme bilgisi ile diyabet 
yönetimi için uygun gıdalar arasında tutarsızlıklar olduğunu göstermektedir. Yüksek yağ içeren 
ancak düşük karbonhidratlı yiyecekler düşük glisemik yanıt oluşturmaları nedeniyle diyabetli 
kişiler için kan glukozu yönetimi bakımından iyi seçimler olarak tercih edilmektedir.  

KH sayımı çok doğru bir şekilde uygulansa dahi bazı günlerde yemek sonrasında uzamış 
kan glukozu yükseklikleri görülebilmektedir. Yapılan çalışmalardan da biliyoruz ki protein ve 
yağlar bu duruma neden olan esas etkenlerdir. Bu nedenle karbonhidrat sayımı beslenmenin 
yönetiminde temel bir yere sahip olsa da iyi bir postprandiyal glisemi için protein ve yağların 
etkilerinin de değerlendirilmesi gerekmektedir. 

 
Öğündeki karbonhidrat miktarının azaltılması ile protein ve yağ alımlarında artış 

meydana gelmektedir. Bu da glukoagon, kortizol, büyüme hormonu, IGF-1 gibi bazı 
hormonların salınımı ile kan glukozunun yavaş ve sürekli bir şekilde artmasına neden 
olmaktadır.  
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Şekil 1 de Tip 1 diyabetli kişide karbonhidrat, protein ve yağın kan glukoz seviyelerinin 
ve insülin gereksinimlerinin artmasına katkıda bulunduğu mekanizmalar gösterilmektedir. 
 

 
Şekil 1. Tip 1 diyabetli kişide karbonhidrat, protein ve yağın kan glukoz seviyelerinin ve 
insülin gereksinimlerinin artmasına katkıda bulunduğu mekanizmalar 

Sayılar insülin gereksinimi olan noktaları göstermektedir.  
1. Glukozu metabolize etmek için insülin gereklidir. 
2. Glukoneogenezi durdurmak için insülin gereklidir.  
3. Glikojenin glukoza dönüşümünü durdurmak için insülin gereklidir. 
4. İnsülin, insülin direncine karşı koymak için gereklidir.  

(Okların genişliği kan glukozu düzeyindeki artışa olan katkıyı göstermektedir. pPARs, peroxisome 
proliferator–active edilmiş reseptörleri ifade eder.) 
 

Diyetle alınan karbonhidrat hızla emilir ve kan glukoz konsantrasyonunu hızla arttırır. 
Diyetle alınan proteinler, amino asitlere ayrışarak glukoneogenez yoluyla glukoza 
dönüştürülür ve glukagon, kortizol, büyüme hormonu, IGF-1 ve ghrelin gibi birçok hormonun 
salınmasına etki ederek kan glukoz seviyelerinde gecikmeli ve daha fazla bir artışa neden 
olmaktadır. Klinik uygulamada, SGİ sistemleri, farklı yemek türlerinin glisemik etkilerini 
göstermekte ve bu veriler ise öğün için hesaplanan bolus insülinin sadece karbonhidrat 
sayımına dayalı yapılmasının çeşitli sınırlılıklara sahip olduğunu göstermektedir. 

Diyetle alınan yağlar ise bir dizi mekanizma ile gecikmiş glisemik yanıta neden olurlar. 
Serbest yağ asitleri, peroksizom proliferatör ile aktive edilmiş reseptörler (pPARs) ve serbest 
yağ asidi reseptörlerini etkileyerek insüline karşı hücresel yanıtı azaltırlar ve insülin direncinde 
artışa yol açarlar. Ayrıca yağlar glukagon, GLP-1, gastrik inhibitör polipeptit ve ghrelin dahil 
olmak üzere glisemik regülasyonu etkileyen diğer hormonları da etkilerler. Yağdaki 
triaçilgliseroller, gliserole metabolize olarak glukoneogenez için kullanılırlar. Bir yemeğe ekstra 
yağ eklenmesi, gastrik boşalmanın gecikmesine de neden olmaktadır. 
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Yağların Glisemi Üzerine Etkileri 
 

Yağlar gastrik boşalmayı geciktirerek ilk saatlerde postprandiyal kan glukozu yükselişini 
azaltmakta olup, ilerleyen saatlerde gecikmiş hiperglisemiye neden olmaktadır. Proteinler ise 
tek başlarına alındığında 50 gr ve üzerindeki miktarlarda, karbonhidratlarla birlikte 
alındıklarında ise 30 gr ve üzerindeki miktarlarda postprandiyal kan glukozunu etkilemekte 
olup, postprandiyal periyotta 150-300. dakikalarda yükselişlere neden olmaktadır.  

Yüksek yağlı öğünlerden sonra kan glukozundaki ‘’gecikmeli’’ artış nedeniyle, hemen 
yemek sonrasında hipoglisemi meydana gelebilmektedir. Yağlar yemekten sonraki ilk 1 
saatteki glukoz yanıtını azaltırken hem proteinler hem yağlar 3. saatten itibaren hiperglisemiye 
neden olmaktadırlar. Postprprandial hipoglisemi, protein içeriği yüksek öğünlerden ziyade 
sıklıkla yağ içeriği yüksek öğünlerden sonra gerçekleşmektedir. Yağlar tek başlarına alındığında 
ise kan glukozunda 5.5-8 saat kadar gecikmeli bir artışa neden olmakta ve ekstra insülin ihtiyacı 
doğurmaktadır. 

Öğünlerde alınan yağ miktarı arttıkça postprandiyal glisemi yanıtı da doğrusal olarak 
artmakta ve ek insülin ihtiyacı oluşmaktadır. Bell ve arkadaşları yağ türünün (tekli doymamış, 
çoklu doymamış veya doymuş) postprandiyal yanıt bakımından fark yaratmazken, yağ 
türünden bağımsız olarak miktarının fazla olduğu öğünlerde eğri altında kalan alanın diğer 
öğünlere göre daha fazla olduğunu bulmuşlardır. Bunun tam tersi olarak Bozzetto ve 
arkadaşları insülin pompa tedavisi alan 13 Tip 1 diyabetli gençte yapmış olduğu çalışmada eşit 
karbonhidrat miktarına sahip düşük GI ve yüksek GI’li öğünlerin yağ eklenmeden, doymuş yağ 
eklenerek (tereyağı) ve tekli doymamış yağ asitleri (zeytinyağı) eklenerek oluşturulan 3 
duruma göre meydana gelen postprandiyal yanıtları 6 saatlik SGİ izlemi ile değerlendirmiştir. 
Yüksek GI’li öğünlerden sonra ilk 3 saat boyunca oluşan glisemik yanıt, düşük GI’li öğünlere 
göre anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur. Çalışmanın bir diğer sonucu ise; yüksek GI’li öğünler 
arasında zeytinyağı eklenen öğünden sonra ilk 3 saat boyunca oluşan kan glukozu yanıtı (PPG) 
(AUC) yağsız olan öğüne ve tereyağı içeren öğüne kıyasla daha düşük bulunmuştur. Düşük GI’li 
öğünler arasında 3 durumda da tokluk kan glukozu bakımından anlamlı bir fark oluşmamıştır. 
Karışık bir öğündeki karbonhidratın kalitesi tokluk kan glukozundaki yükselmenin şeklini ve 
boyutunu etkilemektedir. Ayrıca, yüksek GI’li öğüne tekli doymamış yağ asitlerinin eklenmesi 
aynı öğünün yağsız veya tereyağı (doymuş yağ) eklenerek yendiği zamana kıyasla gözlenen 
erken postprandiyal glukoz yanıtını zayıflatmaktadır. Bu nedenle, optimal bir prandial insülin 
uygulaması için, karbonhidrat miktarına ek olarak, hem karbonhidrat hem de yağ kalitesinin 
dikkate alınması gerekmektedir. Doymuş yağ asitlerinin postprandiyal insülin duyarlılığını 
kötüleştirdiğine ve gastrik boşalmayı yavaşlattığına dair kanıtlar olmakla birlikte, tekli 
doymamış yağ asitleri postprandial insülin duyarlılığını geliştirmekte ve GLP-1 salgısını 
uyarmaktadır. Bu da doymuş ve tekli doymamış yağ asitlerinin postprandiyal glukoz yanıtı 
üzerindeki olası ters etkilerini açıklamaktadır. 
 
Proteinlerin Glisemi Üzerine Etkileri 
 

Diyabetli olmayan kişilerde diyetle alınan proteinler amino asitlere ayrışarak gerekli 
insülin yanıtını uyarmakta ve bu şekilde postprandiyal glisemiyi değiştirmemektedir. Ek olarak, 
proteinler aynı anda glukagon salgılanmasını uyararak hepatik glukoz salınımını ve kan glukoz 
seviyelerinin düzenlenmesini desteklemektedir. İnsülin sekresyonu üzerindeki uyarıcı etkisi 
nedeniyle, Tip 2 diyabetli kişilerde postprandiyal glisemiyi iyileştirmede faydalı olduğu ileri 
sürülmektedir.  
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Tip 1 diyabetli kişilerde ise proteinlerin gecikmiş postrprandiyal glisemiye neden olarak 
insülin ihtiyacını artırıyor olması birkaç mekanizma ile açıklanmaktadır. Bunlar:  

1. Glukoz homeostazını etkileyecek hormonları değiştirmesi (yemek sonrası plazma 
glukagon, kortizol, büyüme hormonu ve IGF-1 konsantrasyonlarının sürekli olarak kanda 
artırması ve ghrelini düşürmesi),  

2. Amino asitlerin glukoneogenez yolakları ile glukoza dönüştürülmesidir. 
Proteinler yukarıda bahsedilen etkileri nedeniyle, Tip 1 diyabetli kişilerin gece ara 

öğünlerinde rutin olarak önerilmesine rağmen bu önerinin geçerliliği henüz kesin değildir. 
Güncel çalışmalarda protein içeriği yüksek olan akşam yemeğinin standart bir gece ara 
öğününe kıyasla Tip 1 diyabetli erişkinlerde noktürnal hipoglisemi insidansını azalttığı 
gösterilmiştir. 

Diyet yağlarının ve yağ asitlerinin gecikmiş hiperglisemiye katkıda bulunma 
mekanizmaları ise insülin duyarlılığını bozmaları, hepatik glukoz üretimini arttırmaları ve 
gastrik boşalmayı geciktirmeleri şeklindedir. Bu da kan glukozunun pik yapma zamanının ve 
kan glukoz miktarının artmasını da açıklamaktadır. Protein ve yağlar birlikte tüketildiklerinde 
ise postprandiyal glisemide daha güçlü bir etkiye neden olmaktadırlar.  

Tüm bu bilgiler ışığında ‘’Öğünlerde fazladan alınan protein ve yağlar için ne kadar 
insülin artışı yapılmalı?’’ ve ‘’Bu insülin ne şekilde verilmelidir?’’ soruları doğmaktadır. Bell ve 
arkadaşlarının yapmış olduğu derlemede, 40 gr ve üzerinde yağ içeren öğünler için başlangıç 
olarak %35 kadar doz artışı yapılması önerilmekte olup insülin pompa tedavisi alan kişilerde 
bu insülinin %50-50 oranlarında, ikinci kısmın 2-2,5 saate yayılması şeklinde önerilmektedir. 
Bu başlangıç değerlerine göre kan glukoz izlemi yapılarak oranlar ve saatlerin kişiye özgü 
ayarlanması gerektiği de vurgulanmaktadır. ISPAD beslenme konsensusunda ise yüksek yağlı 
ve yüksek protein içeren öğünlerde konservatif bir yaklaşım olarak başlangıç için %15-20 doz 
artışı ihtiyacı olduğu belirtilmektedir. Lopez ve arkadaşlarının yüksek yağlı veya yüksek protein 
içeren öğünlerde Pankowska, Gıda İnsülin indeksi ve sadece Karbonhidrat Sayımı ile insülin 
doz hesaplamasını karşılaştırdığı bir çalışmada 33 Tip 1 diyabetli çocuğun öğünlerini yedikten 
sonraki 5 saat boyunca egzersizleri sabit tutulmuş, herhangi bir besin alımı olmadan SGİ ile kan 
glukozu izlemi değerlendirilmiştir. Pankowska denklemine göre insülin verilen durumlarda 
postprandiyal hiperglisemi azalmış, postprandiyal hipoglisemi sıklığında diğer yöntemlere göre 
ciddi artış gözlenmiştir. KH Sayımı ve Gİİ kıyaslandığında ise tokluk kan glukozunda anlamlı bir 
fark gözlenmemiştir. 

Evans  ve arkadaşları ise yüksek yağlı veya yüksek protein içeren öğünlerde öglisemiyi 
korumak için gerekli insülin miktarı ve bu insülinin veriliş şeklinin belirlenmesini amaçlayan 
çalışmalarında; 1. Yüksek proteinli ve düşük proteinli öğün, 2. yüksek protein ve yüksek yağlı 
öğün ile 3. düşük protein ve düşük yağlı öğün tüketimi sonrasında 5-15 dakikalık aralıklarla kan 
glukozu bakılmış, 5 saatlik postprandiyal glukoz izlemi gerçekleştirilmiştir. Kan glukozunun 
hedef aralıkta (4-8mmol/L) seyretmesi için kişilere intravenöz insülin verilerek insülinin ihtiyaç 
duyulduğu zaman ve miktarlar kayıt altına alınmıştır. 

13-21 yaş aralığındaki 15 kişiden 3 Tip 1 diyabetli çalışmayı tamamlamıştır. Kişiler 
öğüne 4,5-6,5 mmol aralığında başlayacakları şekilde kan glukozları sabitlenerek çalışmaya 
başlatılmıştır. İlk sonuçlar: 

1. Yüksek protein alan grupta ek insülin ihtiyacının daha fazla olduğu, 
2. Aynı şekilde yüksek yağ ve yüksek proteinli öğünde düşük yağ ve düşük proteinli öğüne 

oranla insülin ihtiyacının daha fazla olduğu şeklindedir. 
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İlginç bir şekilde yüksek proteinli öğünlerde insülin ihtiyacının %54 artar iken, yüksek yağ ve 
yüksek proteinli öğünde bu değerin yaklaşık %95 kadar artmış olmasıdır. Bu çalışmada, yağ ve 
proteinler birlikte alındıklarında katmanlı bir etki gösterdikleri sonucuna varılmıştır. 

Özellikle klinik uygulamalar için bir diğer önemli bulgu ise yağ ve proteinlerin kan 
glukozunda yarattığı yanıtların/değişimlerin bireysel olduğudur. Bazı katılımcılarda insülin 
ihtiyacındaki artış %20 iken, bazılarında %100 olarak bulunmuştur. Bu da uluslararası 
rehberlerde önerilerin bu çalışmalardan elde edilen sonuçların alt limitine yönelik olmasının 
konservatif amaçlı olduğunu göstermektedir. 

İnsülinin verilişindeki dağılımına bakıldığında ise; toplam insülin miktarının büyük 
çoğunluğunun ilk 2 saatte verilmesi gerektiği bulunmuştur. Test öğünleri yüksek karbonhidratlı 
bir öğün denilemeyecek miktarda, 30 gr karbonhidrat içermektedir. Buna rağmen öglisemiyi 
sağlamak için ek insülinin çok büyük bir kısmının önden verilmesi gerekmiştir. Protein ve yağlar 
için yapılacak olan ek insülinin yarıdan fazlasının ilk 2 saat içinde verilmesi gerektiği sonucuna 
varılmıştır. Bu nedenle biz de kliniğimizde çoklu doz insülin tedavisi alan çocuklarda ek insülini 
ilk lokmadan sonraki 1. saatte vermelerini önermekteyiz.  

Lopez ve arkadaşları insülin pompa tedavisi alan Tip 1 diyabetli çocuklarda yüksek yağlı 
ve yüksek protein içeren öğünler için bolus gönderme oranlarını değerlendirdikleri bir 
çalışmada, insülinin en az %60 kadarının önden gönderilmesi gerektiği sonucuna varmışlardır. 
Birçok insan yağlı öğünlerde insülinin sonradan verilmesi gerektiğini düşündüğü için bu bulgu 
çok önemlidir. Gecikmiş hiperglisemilerin önlenmesi için toplam insülinin %60-70 kadarının 
önden gönderilmesi en ideal oranlar olarak belirlenmiştir. 
Biz ise kliniğimizde;  

1. Yüksek yağlı (>20g) öğünlerde konservatif bir yaklaşım olarak %20-35,   
2. Hem protein (>30g) hem yağ içeriği yüksek öğünlerde %35-50 kadar doz artışı 

yapılması şeklinde önermekteyiz.  
İnsülinin verilişi bakımından ise önerilerimiz; 

1. İnsülin pompa tedavisi alan kişilerde; yukarıda yapılan artışla birlikte toplam insülinin 
ikili bolus şeklinde gönderilmesi ve ikinci kısmın 3 saate yayılması, 

2. Çoklu doz insülin tedaviis alanlarda ise; öğün için gerekli dozun kişinin o öğün için 
normalde kullandığı K/İ oranı ve İDF değerlerine göre belirlenerek yemekten 15-20 
dakika önce verilmesi, artış yapılan miktarın ise ilk lokmadan 1 saat sonra verilmesi 
şeklindedir. 

 
Lifli Besinlerin Glisemi Üzerine Etkileri 
 

Lifler çözünür ve çözünmez olmak üzere iki şekilde bulunmaktadır. Çözünebilir lif içeren 
sebzeler, baklagiller ve meyveler kan lipit seviyelerini azaltmaya yardımcı olduklarından Tip 1 
diyabetli çocuklar ve gençler için kardiyovasküler sağlık açısından özellikle önerilmektedir. 
Baklagiller, meyve, sebze ve tam tahıllar gibi çeşitli lif içeriğine sahip yiyeceklerin alınması 
teşvik edilmelidir. Birçok ülkede çocukların diyetle lif alımı önerilen miktarlardan düşüktür.  

 
Yaşa göre günlük lif ihtiyacı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

Yaş Günlük Lif Miktarı Önerileri 
1 yaşa kadar Belirlenmemiş 
1 yaş üzeri 14 g /4184 kilojoule (1000 kcal) 3.3 g /megajoule  
Alternatif Yöntem  
2 yaş üzeri çocuklar Yaş + 5 = günlük lif alımı (gr) 
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Yüksek lif içeren diyetler (özellikle çözünmeyen lif kaynaklarından) ile kardiyovasküler 

hastalık ve koroner kalp hastalığı riski azalmaktadır. Ek olarak, meyvelerden daha fazla lif 
alınması daha az kardiyovasküler hastalık görülme riski ile ilişkilidir. Lif alımı arttıkça glisemik 
kontrol de iyileşmektedir. Diyetin tam tahıllar bakımından zengin olması, tokluk hissinin 
artmasına, yüksek enerji içeren yiyeceklerin yerini almasına ve kilo alımının önlenmesine de 
yardımcı olmaktadır.  
 
Bolus Zamanlaması ve Öğünde Yiyeceklere Başlama Sırası 

 
Postprandiyal glisemiyi tüm makrobesin ögeleri etkilerken temelde karbonhidratların 

belirleyici olduğu bilinmektedir. Güncel insülin doz stratejileri yemeğin karbonhidrat miktarına 
odaklanırken protein ve yağların da göz önünde bulundurulması gerektiğini söyleyen birçok 
kanıt bulunmaktadır. Protein ve yağlar insülin sekretagogu olmaları nedeniyle sağlıklı kişilerde 
kan glukozunda minimal yükselişlere neden olurken, diyabetli kişilerde postprandiyal 
glisemiye ciddi etkileri bulunmaktadır. 

Ana karbonhidrat yükünden önce çorba veya salata yenmesi yemeklerden sonra 
glisemik profilleri belirgin şekilde düzeltmektedir. Bunu basitçe karbonhidrat yükü alınmadan 
önce sindirim yolağında sebze (lif) yatağı oluşturulması ve emilim için bir bariyer görevi 
görmesi şeklinde açıklayabiliriz. Özellikle açlık kan glukozunun yüksek olduğu ve beklemek için 
yeterli zamanın olmadığı durumlarda öğüne salata, sebze çorbası, et ve ürünleri gibi yiyecekler 
ile başlamak faydalı olacaktır. Ancak küçük yaş grubunda mide kapasitesinin de küçük 
olmasına bağlı olarak çocuklar hemen doygunluk hissedebilmekte ve yemeklerinin tamamını 
bitirmekte güçlük yaşayabilmektedirler. Özellikle erken çocukluk (1-3 yaş) döneminde en 
büyük zorluk iştahın ve öğünün tamamının yeneceğinin öngörülememesidir. Öğünler arasında 
atıştırmalıkların azaltılması ve yeme düzeni bakımından bir rutin oluşturulması yemek 
zamanlarında çocuğun acıkmasına ve yemeğini bitireceği konusunda emin olmaya olanak 
tanımaktadır. Çocuğun yeterli miktarda yemek yememesi nedeniyle insülin ayarlamasındaki 
güçlükler bolus dozlarının yemek sonrasında yapılmasına veya atlanmasına neden 
olabilmektedir. Bu nedenle postprandial kan glukozu yükselen çocukta büyük miktarda yapılan 
düzeltme dozu hipoglisemi ile sonuçlanacaktır. Tüm bu nedenler ve SGİ verileri 
değerlendirildiğinde sürekli atıştırmanın çalışmadığı/işe yaramadığı görülmektedir. 
 

 
 

Özellikle küçük yaş çocuklarda yemek yeme süresi 30-40 dakikayı bulabilmektedir. 
Oysa tüm öneriler öğünün 20 dakika içerisinde bitirileceği düşünülerek belirlenmektedir. 
Yavaş yiyen çocuklarda karbonhidrat alımı da yavaş olmakta ve kan glukozundaki yükseliş de 
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uzun sürede gerçekleşmektedir. Bu da ailelerin hipoglisemi yaşama korkusu nedeniyle bolus 
insülini öğün öncesinde yapmaktan kaçınmaları gibi sık rastlanan bir tutuma yöneltmekte olup 
genellikle postprandial hiperglisemi ile sonuçlanmaktadır. Bu nedenle insülinin büyük bir 
kısmının yemek öncesinde gönderilmesi gerekmektedir. Şekil 2 ve şekil 3’te aynı çocuğun 
preprandiyal ve postprandiyal insülin uyguladığızamanlardaki SGİ verileri yer almaktadır. 
Preprandial bolus insülin uygulanması, çoklu doz insülin tedavisi alan çocuklar da dahil olmak 
üzere tüm diyabetli küçük çocuklar için önerilmektedir. 

 
Şekil 2. Bolus insülini postprandiyal uygulayan bir çocuğun SGİ verileri 

 
Şekil 3. Aynı çocuğun bolus insülini preprandiyal uyguladığı süreçteki SGİ verileri 

Özellikle küçük yaş grubu çocuklarda önerilenden daha fazla doymuş yağ alımı ve daha 
az sebze ve meyve yendiği bilinmektedir. Ayrıca bu yaş grubunda karşılaşılan en büyük 
zorluklardan biri çocuğun iştahı ve öğünde yiyebileceği yemek miktarının öngörülemez 
olmasıdır. Birçok aile bu nedenle öğün insülinini yemekten sonra yapmayı tercih etmektedir. 
Bu da insülin ile yemekteki makronutrientlerin eşleşmesi bakımından güçlük yaratmakta ve 
genellikle hiperglisemi ile sonuçlanmaktadır. Seckold ve arkadaşları tarafından yapılan bir 
çalışmada, öğün düzeni rutini oluşturmanın glisemik hedeflere ulaşmak üzerindeki etkisi 
değerlendirilmiştir. 5 yaş civarındaki 22 Tip 1 diyabetli çocuğun besin tüketim kaydı alınarak 
makronutrient alımları, öğün zamanları (rutinleri) ve bolus insülin zamanları kaydedilmiştir. 
HbA1c değerlerinin günlük alınan karbonhidrat, protein ve yağ miktarı ile ilişkili olmadığı, çok 
büyük çoğunluğun önerilenden daha az miktarda sebze, meyve ve et tükettiği, öğün saatleri 
bakımından rutin zamanları olan ve düzenli beslenen çocukların gün içinde sık sık atıştıran 
çocuklara kıyasla metabolik kontrollerinin ve HbA1c değerlerinin anlamlı şekilde daha iyi 
olduğu saptanmıştır.  
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İnsülin enjeksiyon zamanları açlık kan glukozuna göre ayarlanmakla birlikte öğünün 
içeriği de dikkate alınarak belirlenmelidir. Açlık kan glukozunun sensör verisi 54-72mg/dL 
aralığında ise insülin enjeksiyonunun yemekle eş zamanlı, 72-108 mg/dL aralığında ise 
yemekten 5-10 dakika önce, 108-198 mg/dL aralığında ise yemekten 10-15 dakika önce, 198-
270 mg/dL aralığında ise yemekten 15-20 dakika önce, >270 mg/dL ise yemekten >20 dakika 
önce yapılması önerilmektedir. Açlık kan glukozuna göre belirlenen bu zamanların yanında 
öğüne hangi yiyecekle başlandığı da postprandiyal gliseminin belirleyicilerinden biridir. 
Örneğin, pratik olarak günlük yaşamda açlık kan glukozunun yüksek olduğu ancak beklenecek 
vaktin olmadığı durumlarda öğüne balık, salata vb gibi karbonhidrat içermeyen yiyeceklerle 
başlamak da beklemekle eş değer gibi düşünülebilir. E.M. Faber ve arkadaşlarının yapmış 
olduğu bir çalışmada öğüne karbonhidrat veya protein ve yağ ile başlamanın postrprandiyal 
glisemi üzerine etkileri incelenmiştir. 7-17 yaş aralığında 20 Tip 1 diyabetli çocuk ve gençte 
yapılan bu çalışmada izokalorik 2 öğün farklı sıralamalar ile yedirilerek kan glukozundaki 
etkileri izlenmiştir. Test yemeği olarak öğünün protein ve yağ içeriği karbonhidratlardan 15 
dakika önce yedirilmiş, kontrol yemeğinde ise öğün makronutrient dağılımı bakımından eşit 
olarak alınacak şekilde yenmiştir. Her iki öğünde de insülin enjeksiyonu yemekten 15 dakika 
önce uygulanmıştır. Postprandiyal periyotta 3 saat boyunca kapiller kan glukozu ve sensör 
verileri ile kan glukozu izlemi yapılmıştır. Kan glukozundaki pik değerleri bakımından bir fark 
gözlenmezken, protein ve yağ ile başlanan öğünlerin tokluk kan glukozu değerleri kontrol 
yemeğine kıyasla 1mmol/L (18mg/dL) daha az bulunmuştur. Çalışmada öğünlere protein ve 
yağ ile başlamanın tokluk kan glukozunu ve postprandiyal glukoz dalgalanmalarını azalttığı 
sonucuna varılmıştır. Ayrıca öğüne ana karbonhidrat yükünden önce çorba veya salata ile 
başlamanın daha iyi bir postprandiyal glisemi sağladığı bilinmektedir. 
 
Egzersiz 
 

Düzenli egzersiz, diyabetli çocuk ve gençlerde kardiyovasküler hastalık riskini 
azaltmakta ve HbA1c’de yaklaşık %0,3`luk azalmaya destek olmaktadır. Ayrıca düzenli egzersiz 
günlük toplam insülin ihtiyacının da azalmasına yardımcı olmaktadır. Diyabetli çocuk ve 
ergenler için her gün 60 dakika fiziksel aktivite önerilmektedir. Başka bir deyişle fiziksel 
aktiviteye 1 günden fazla ara vermemek kaydıyla haftada toplam 150 dakika fiziksel aktivite 
yapılması önerilmektedir. Ayrıca kan glukozu regülasyonu için haftada 2-3 kez direnç 
egzersizleri önerilmektedir. 

Egzersiz genel olarak aerobik, anaerobik ve kombine egzersizler şeklinde 
sınıflandırılmaktadır. Aerobik egzersizler (yürüyüş, bisiklet, koşu ve yüzme) büyük kas 
gruplarının tekrar eden ve devam eden hareketinin sağlandığı gruptur. Anaerobik (direnç) 
egzersizler ise serbest ağırlıklı, vücut ağırlığının ya da elastik direnç bantlarının kullanıldığı 
primer olarak anaerobik enerji üretiminin olduğu egzersizlerdir. İki egzersiz türü de diyabetliler 
için önerilmektedir. Tip 1 diyabetlilerde kardiyo-metabolik kontrolün iyileştirilmesinde en 
etkili egzersiz türünün ne olduğu kesin olarak bilinmemektedir. 

Genellikle kan glukozu aerobik egzersizlerde düşme eğiliminde iken anaerobik 
egzersizlerde tam tersine yükselme eğiliminde olup, karışık egzersizlerde ise stabil 
kalmaktadır. Egzersizin yoğunluğu ve süresi, başlangıç kan glukoz değeri, bireysel formdalık, 
insülin-glukagon ve diğer karşıt hormonların konsantrasyonu ve bireysel beslenme durumu 
gibi ek nedenlere bağlı olarak farklı glukoz yanıtları oluşabilmektedir. 
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Egzersizin insülin duyarlılığını artırması nedeniyle kan glukoz kontrolünü iyileştirmek 
için yemek yeme zamanı ile fiziksel aktivite arasındaki optimum zamanlamanın nasıl olması 
gerektiği bilinmemektedir. Solomon ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada kahvaltıdan hemen 
önce, hemen sonra ve 30 dakika sonra egzersiz yapılmasının postprandiyal glisemi üzerine 
etkileri araştırılmıştır. 48 Tip 1 diyabetli yetişkinde yapılan çalışmada üç ayrı fiziksel aktivite 
durumunun etkileri incelenmiştir. Bunlar: hareketsiz durma (30 dakika), yürüme (30 dakika) 
ve vücut ağırlığı (3 set 10 squat, 10 şınav, 10 lunges, 10 mekik) egzersizleridir. Her müdahalede 
16 katılımcı A'dan D'ye (A: kontrol grubu, B: Hemen önce, C: Hemen sonra, D: 30 dk sonra) 4 
denemeyi tamamlamıştır. Kahvaltı sonrası 2 saat boyunca interstisyel glukoz ölçümleri SGİ 
tarafından ölçülerek kayıt altına alınmıştır. 

Kahvaltıdan hemen sonra yürüyüş veya vücut ağırlığı egzersizlerinde ortalama kan 
glukozu, CV değeri (kan glukozundaki dalgalanmalar) ve AUC (eğri altında kalan alan) değerleri 
kontrol grubuna (egzersiz yapmayan gruba) göre anlamlı şekilde daha iyi (düşük) bulunmuştur. 
Bu parametreler, kahvaltıdan hemen önce veya kahvaltıdan 30 dakika sonra yapılan egzersiz 
gruplarında diğer gruplara kıyasla farklı değildir. Kahvaltıdan sonra glukoz kontrolünü 
iyileştirmek için yemekten kısa bir süre sonra düşük ila orta yoğunlukta aktivite yapılmalıdır. 
Bu çalışmanın sonucu olarak, aktivitenin türünden ziyade yapıldığı zamanın daha önemli 
olduğu görülmektedir.  

Egzersiz sonrası 24-48 saat boyunca insülin duyarlılığı artmaktadır. SGİ kullanımı ile 
genel olarak Tip 1 diyabetlilerde öğleden sonra yapılan egzersizlerin nokturnal hipoglisemiye 
(gece hipoglisemisi) neden olduğu görülmektedir. Egzersiz sonrasında insülin duyarlılığının 
artması nedeniyle egzersizden hemen önce ve hemen sonra yenen yemeğin bolus insülin dozu 
yaklaşık %50 kadar azaltılabilir. Gece ara öğününde düşük glisemik indeksli karbonhidratlar 
tercih edilmelidir. Aynı zamanda insülin duyarlılığını artırması nedeniyle egzersiz, insülin 
direnci gelişen Tip 1 diyabetlilerde tedavinin bir parçası olarak diyabet yönetimine 
eklenmelidir. SGİ verilerine bakılırken egzersiz yapılan günlerin de SGİ cihazına kaydedilmesi 
kapsamlı bir değerlendirme yapılabilmesine olanak tanımaktadır. 
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Yiyeceklerin kan gukozunu ne şekilde etkilediği, insülinin öğün öncesi ve sonrası 
verildiği durumlardaki etkileri gibi bütün bu değişimleri görebilmek için SGİ kullanımına ihtiyaç 
olmaktadır. 

SGİ öğünlerin planlanması, uygun yiyeceklerin bir araya getirilmesi gibi öğün 
yönetiminin bireye özgü yapılabilmesi için önemli ve gerekli bir araçtır. Diyabetli kişinin, sık 
yediği yiyeceklerin kan glukozuna olan etkilerini tanımasına, öğünlerde iyi bir yiyecek 
kombinasyonu yapmasına olanak tanır ve kendi beslenme planını kendisinin nasıl oluşturacağı 
konusunda yol gösterici olacaktır. Yemek sonrası kan glukozundaki piklerin en aza 
indirilmesine (<10mmol/L (180mg/dL)), kan glukozundaki dik çıkışların azaltılmasına (<2-
3mmol/L), glisemik değişkenliğin azaltılmasına (SD<2mmol/L), trend okları ile öğün dozlarında 
ve zamanında değişiklik yapılmasına, davranışsal değişikliğe ve erkenden müdahale etmeye 
imkan tanıyarak postprandiyal kan glukozundaki dalgalanmaları önlemeye yardımcı olur. 
Yiyeceklerin yönetimindeki katkılarının yanı sıra egzersiz için de SGİ sistemlerine her koşulda 
(egzersiz öncesi, sırası ve sonrasında) ihtiyaç duyulmaktadır. 

SGİ’ler sadece kan glukoz izlemini değil KH, insülin gibi verilerin de girilebildiği ve bu 
verilerle daha kapsamlı bir bakış elde edilmesine, öğünlerde alınan karbonhidrat miktarı, hızlı 
etkili insülin, uzun etkili insülin, egzersiz gibi verilerin kaydedildiği takdirde bu cihazların daha 
etkin kullanımı için geriye dönük çok fazla bilgi edinilmesine imkan sağlamaktadır. Bu verilerin 
girildiği saatlerden kişinin öğün saatleri, alınan karbonhidratın gün içindeki dağılımları gibi en 
temel bilgileri edinmek de mümkündür. Bunun yanı sıra bu verilerin dökümünde günlük 
toplam ve sabah, öğlen, akşam, gece gibi günün belirli zamanlarındaki KH ve insülin alımlarının 
2 haftalık ya da 3 aylık ortalamaları yer almaktadır. Bu da bizlere öğüne özgü K/İ oranını kontrol 
etme imkanı sunmaktadır. Ayrıca öğünlerden sonra kan glukozunun kaçıncı saatte zirve 
yaptığını gösteren bu verilerden öğünün genel olarak içeriği hakkında bilgi edinmek de 
mümkündür. Örneğin bir dökümden öğlen yemek sonrası kan glukozu ortalamasının 3. saatte 
zirve yaptığı görülüyorsa, bu öğünün protein ve/veya yağ içeriğinin fazla olabileceği, okul gibi 
dışarda yenen bir öğün ise ayrıca değerlendirilmesi gerektiği düşünülmelidir. 

Gün gün verilerin olduğu sayfalarda ise kan glukozunun 24 saatlik verilerinin yanı sıra 
günlük karbonhidrat alımları, hızlı ve uzun etkili insülin miktarları yer almaktadır. Bu şekilde 
açlık ve tokluk kan glukozlarının hedef aralıkta olduğu zamanlara bakılarak K/İ kontrolü 
yapılabilmektedir. Ayrıca hafta içi, hafta sonu farklılıkları ve egzersiz yapılan günler rahatlıkla 
görülebilmektedir. Örneğin hafta içi ikindi saatlerinde glukoz yükseklikleri olan bir çocuk için 
okuldaki ikindi ara öğünleri sorgulanabilir. Bu şekilde diyabetli çocukla görüşmeden önce SGİ 
verisini incelemek, geçirilen zamanın daha etkili ve kişiye özgü olmasına da olanak 
tanımaktadır. 

Besin tüketim kayıtları incelenirken kapiller kan glukoz ölçümleri yalnızca 2. saatteki 
kan glukozu hakkında bilgi vermekte olup postprandiyal sürecin tamamını görmek açısından 
yetersiz kalmaktadır. Ayrıca kişinin 1. saatteki kan glukozunun düşük ya da yüksek oluşu da 
öğünün içeriği hakkında bilgi vermektedir. Bu veriye göre insülin zamanlaması, öğün sıralaması 
konusunda değişikliğe gidilmesi gerekebilmektedir. Tüm bu bilgilere ise yalnızca SGİ verileri ile 
ulaşılabilmektedir. 

Ayrıca parmaktan kan glukozunun rutin olarak bakılmadığı ikindi, gece gibi zamanlarda 
kan glukozunun nasıl ilerlediği hakkında bilgi edinerek, bir nevi önümüzü görerek, nasıl 
müdahale edilmesi gerektiği kararını almamıza kolaylık sağlamaktadır. 
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Bir çok diyabetli kişide tokluk kan glukozu ölçüm sıklığı zamanla azalmakta, genelde 
tokluk kan glukoz ölçümü aksatılmaktadır. SGİ kullanan kişilerde tokluk kan glukozu 
paternlerinin izlenme kolaylığı kişinin ölçüm yükünü de azaltmaktadır. Tüm bu bilgiler 
değerlendirildiğinde SGİ’nin beslenme açısından katkıları aşağıdaki gibi özetlenmiştir: 

 
1. Kan glukozunun uçlarda olmadığı (hedef aralıkta olduğu) durumlarda öğün dozu kararı 

için güvenilir bilgi sağlar. 
2. Trend oklarına göre kan glukozunun eğilimi hakkında bilgi verir. 
3. Kapiller kan glukozu ölçümü yükünü azaltır, yiyeceklerin spesifik olarak kan glukozuna 

etkilerinin anlaşılmasına ve kişinin kendini tanımasına olanak tanır. 
4. Tokluk kan glukoz ölçümü hatırlatması gibi alarmlarla bilgilerin kaydedilmesine katkı 

sağlar. 
5. Belirli/sık yenen yiyeceklerin kan glukozunda yarattığı yüksekliğin/düşüklüğün zamanı 

hakkında bilgi verir ve bolus zamanlaması için daha doğru karar verilmesine olanak 
tanır. 

6. Çeşitli egzersizlerin kan glukozuna etkilerinin nasıl olduğu konusunda bilgi verir, 
7. KH ve insülin değerleri girilerek 2 haftalık veya 3 aylık verilerle kişiye K/İ ve İDF 

oranlarının kontrolünü yapma şansı tanır. 
8. Gece uyku süreci gibi bilinmeyen zamanlarda kan glukozunun ne şekilde seyrettiği 

konusunda geriye dönük bilgi sağlar. 
9. Trend okları sayesinde hiperglisemi, hipoglisemi oluşmasına izin vermeden hedef 

aralıkta geçen zamanın artmasına olanak tanır, ek KH alınmasını daha bilinçli şekilde 
yapmaya imkan sağlar. 

10. Kişiye, hatta kişinin öğününe özgü K/İ belirlenmesinde katkı sağlar, ve kan glukozunun 
öğün sonrasında zirve yaptığı zamanı gösterir. 

11. Protein ve yağ içeriği yüksek öğünlerde gerekli olan ek insülin miktarının ve veriliş 
zamanının belirlenmesine, bireysel olarak ayarlama yapılabilmesine olanak tanır. 

 
Postprandial glisemiyi etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu bileşenler insülin 

dozunun alınan karbonhidrata uygun şekilde belirlenmesi, karbonhidrat sayımı, bolus insülinin 
yemekten 15-20 dakika önce verilmesi, öğünlerin düzenlenmesi ve yapılandırılması (3 ana 
öğün ve gerekli durumlarda en fazla 2 küçük ara öğün), glisemik indeks ve uygun miktarda 
karbonhidrat alımı, düşük glisemik indeks içeren yiyeceklerin yenmesi ve alınan protein ve 
yağlar için de insülin hesaplanması şeklinde sıralanabilir. Tip 1 diyabette beslenmenin bireysel 
değerlendirmesi yapılırken tüm bu bileşenlerin gözetilmesi gerekmektedir. 
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Sürekli Glukoz İzlemi Kullanımının Çocuk ve 
Ailenin Ruhsal Durumu Üzerine Olası Etkileri 
 
 
Uzm. Klinik Psk. Serra Muradoğlu 
Koç Üniversitesi Hastanesi 
Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Bölümü 
 
 

Diyabet bakımı ve yönetimi son çeyrek asırda diyabet teknolojinin katkısıyla gelişmeler 
kaydetmiştir. Bu gelişmelerin diyabetlilerin hayatlarındaki etkisi bir çok etkene bağlı olmakla 
birlikte öncelikle kronik hastalara yönelik sağlık bakımı hizmetlerini geliştiren bir modelden 
bahsedelim. Bir çalışmada diyabetlilere yönelik Kronik Bakım Modeli kişilerin sağlık bakımını 
olumlu yönde geliştiren dört kategoriyi ele alır. Bunlar; sağlık çalışanlarının becerilerinin 
geliştirilmesi, hastaların desteklenerek ve eğitilerek güçlendirilmesi, sağlık bakım servislerinin 
daha planlı ve takım bazlı yapılması ve sağlık bilgi teknolojisinin daha iyi kullanımı olarak 
sıralanabilir. 

Birinci kategoriye göre tedavi kararları açık ve belirlenmiş rehberlere dayandığında ve 
klinik araştırmalarla desteklendiğinde sağlık çalışanlarının becerilerinin arttığı 
gözlemlenmiştir. Bu nedenle sağlık uygulayıcılarının tedavi kararlarına yönelik becerileri 
sürekli eğitim ile artırılması önemlidir. 

İkinci kategoriye göre kronik hastalığı olan tüm kişiler, sağlıkları üzerinde etkisi olan 
davranışlara sahip olurlar, buna öz-yönetim denilebilir. Bu nedenle etkili öz yönetim desteği, 
hastalara ne yapacakları hakkında bilgi vermenin yanında kişiye sağlıklarının yönetiminde 
merkezi bir rolü olduğunu hissettirir. Ayrıca kronik hastalığı olan insanlar için temel bilgiler, 
stratejiler ve yerleşik programların kullanımını içerir. Böylece kolektif bir yaklaşım kullanarak 
hastalar ve sağlık hizmeti sağlayıcıları sorunları belirtmek, hedefleri belirlemek, öncelikleri 
belirlemek, yönetim planları oluşturmak ve daha sonra sorunları birlikte çözmek için birlikte 
çalışırlar. 

Sağlık hizmetlerinin daha planlı ve takım bazlı olmasını sağlamak üçüncü kategoridir. 
Kronik rahatsızlıkları olan kişilerin sağlığını yönetirken amaç bireyleri mümkün olduğunca 
sağlıklı tutmaktır. Bu sadece hangi bakımın gerekli olduğuna karar vermeyi değil, aynı zamanda 
yapısal ve planlı etkileşimleri kullanarak hastanın doğru bakımı almasını sağlamak için 
sorumlulukları dile getirmeyi gerektirir. Bu nedenle planlı ve takım bazlı çalışmak verimin 
artırılmasına yardımcı olur.  

Son kategori ise kişilerin sağlık verilerine anlık ulaşabilmek, sağlık bakımıyla ilgili 
hatırlatıcıların kullanımı, sağlık verilerinin özetlenerek bakımın izlenmesi ve planlanmasına 
katkı sağlaması gibi bilgi sistemlerinin kullanımını içerir. 

Özet olarak diyabetlilere yönelik maksimum sağlık bakımı için sağlık çalışanlarının ve 
diyabetlilerin eğitiminin sürdürülmesi, planlı ve takım bazlı destek verilmesi ve sağlık bilgileri 
teknolojisinin kullanımı bir arada önemlidir. Tip 1 diyabet yönetiminde de ne sadece sağlık 
personelinin bilgisi ve desteği ne de sadece teknoloji kullanımı istenen glisemik iyileşmeyi 
sağlayabilmektedir. Bu dört ayağın öneminin bilincinde olmak ve sistemi her yönden 
desteklemek hedeflenmelidir. 

Tip 1 diyabetlilerin teknoloji kullanımıyla ilgili tutumları ve davranışları ekonomik, 
sosyal ve fiziksel yönlerden etkilenebilmektedir. Daha genel bakıldığında kişilerin veya bir 
toplumun herhangi bir alanda teknolojiyi kullanıp kullanmamayı tercih etmeleri belirli 
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koşullara bağlı olarak bulunmuştur. Teknoloji Kabul Modeli’ne göre algılanan fayda ve 
algılanan kullanım kolaylığı sistemi kullanmaya yönelik davranışsal niyeti etkilemektedir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sürekli Glukoz İzlemi (SGİ) kullanımını etkileyen faktörlere Teknoloji Kabul Modeli 
üzerinden bakılan bir araştırmaya göre teknolojiye yönelik öz yeterlilik, kullanım kolaylığı ve 
fayda olumlu etki yaparken aşırı bilgi yükü ve vücut değişiminin görünürlüğü olumsuz etkileri 
olarak bulunmuştur.  

SGİ kullanımı için bir kıstas olmamakla birlikte özellikle şu koşullarda sürekli kullanımı 
önerilmektedir: 

• Sürekli ölçüm yapan kişiler 
• Ciddi hipoglisemi atakları olanlar 
• Özellikle küçük çocuklar gibi hipoglisemi farkındalığı olmayanlar 
• Gece hipoglisemisi yaşayanlar 
• HbA1c düzeyinden bağımsız geniş glukoz dalgalanmaları olanlar 
• Fazla kan şekeri değişkenlikleri olan ve hipoglisemileri fark etmede zorluk yaşayan 

diyabetli çocuklar 
• HbA1c düzeyi hedef aralığın dışında olanlar 
• HbA1c düzeyi %7’nin altında olan kişiler (hedef glisemik kontrolü koruyabilmek ve 

hipoglisemi riskini azaltmak için) 
SGİ kullanmaya ilgisi olan ebeveynlerin özelliklerini inceleyen bir araştırmaya göre 

pompa kullanıyor olmak, günde 6 kereden fazla parmak ölçümü yapmak, düşük/yüksek kan 
şekerleri için endişelenmek SGİ kullanım tercihiyle ilişkili faktörler olarak bulunurken çocuğun 
yaşı ve HbA1c değeri ilişkili olarak bulunmamıştır. 

Teknoloji kullanımının diyabet yönetimine etkileri uzun yıllardır araştırılmakla birlikte, 
ebeveynler ve çocuklar üzerindeki psikososyal etkilerine dair araştırmalar son yıllarda 
artmaktadır. Çalışmalar hem olumlu hem olumsuz etkileri olduğunu gösterir niteliktedir. Bu 
bölümün devamında yapılan niceliksel araştırma derlemelerinden bilgiler paylaşılacaktır.  
 
SGİ Kullanımı ve Psikososyal Etkisi 

 
Yaşam kalitesinin SGİ kullanan gençler arasında, özellikle SGİ’yi sürekli kullanan gençler 

arasında, kan şekerinin glukometre yoluyla izlenmesine kıyasla daha yüksek olduğu 
bulunmuştur. Ayrıca ergenler aralıklarla SGİ değerlerini görmenin hipoglisemi korkularını ve 
endişelerini azalttığını, yaşam kalitelerini artırdığını belirtmiştir. 

Diğer çalışmalar SGİ'nin bakım veren üzerindeki göreceli etkisini incelemiştir. SGİ ve 
uzaktan izleme raporu kullanan küçük yaş çocuklarının ebeveynleri endişe ya da streslerinde 

Algılanan Fayda 

Sistemi 
kullanmaya 

yönelik 
davranışsal niyet  Algılanan kullanım 

kolaylığı 

Kullanıma yönelik 
tutum 

Şekil 1. Teknoloji Kabul Modeli 
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azalma belirtmişler ve SGİ'nin “gönül rahatlığı ve güvenlik duygusu” getirdiğini söylemişlerdir. 
Bununla birlikte, SGİ kullanan gençlerin ebeveynleri ise diyabetin SGİ kullanıcısı olmayanların 
ebeveynlere kıyasla aile hayatına (okul, iş ve finans alanları aracılığıyla) daha fazla olumsuz 
etkisi olduğunu belirtmiştir. 
 SGİ'nin hipoglisemi korkusu ile birlikte sıklıkla değerlendirilen uyku düzeni üzerindeki 
etkisi hakkında karışık bulgular vardır. Bakım verenler SGİ kullanımından sonra % 38'i alarmlar 
nedeniyle uyku bozukluğu ve % 19'u hipoglisemi korkusu nedeniyle uyku problemlerinin 
arttığını bildirmektedir. Benzer şekilde küçük çocukların ebeveynlerinde, gece hipoglisemisi 
endişeleri SGİ kullanmayanlara göre daha yüksektir. SGİ kullanan gençlerde özellikle uykuya 
dalma ve sürdürmede problemler bulunurken, başka bir örneklemde SGİ kullanımı ile 
çocukların uyku kalitesi veya sürelerinde arasında bir ilişki bulunmamıştır. 

Çalışmalar ayrıca SGİ kullanımı ve bırakılması ile ilgili faktörleri de incelemiştir. SGİ  
kullanımıyla ilgilenen gençler ve aileleri ilgisiz olan gençlere göre daha fazla uyum ve yaşam 
kalitesi, daha az diyabet spesifik aile çatışması belirtmişlerdir, ancak diyabet yönetiminde 
ebeveyn katılımı açısından bir farklılık bulunmamıştır. Ayrıca daha yüksek SGİ öz-yeterlik 
bildiren gençlerin SGİ'lerini daha sık kullandıkları, kan şekeri izleme ile ilgili daha fazla çatışma 
bildiren gençlerin ise daha az kullandıkları bulunmuştur. SGİ kullanım tutarlılığını 
değerlendiren bir çalışmada, haftada sadece 0 ila 2 gün SGİ kullananların, 3 ila 7 gün 
kullananlara kıyasla daha fazla depresif belirtileri ve diyabet tükenmişliği olduğu ve daha düşük 
yaşam kalitesi düzeyleri olduğu bulunmuştur. Odak grup çalışmaları ise SGİ'den kaynaklanan 
cilt tahrişinin dikkatte bozulma, ebeveynde suçlu hissetme, aile içi çatışma ve geleceğe yönelik 
endişelere sebep olması nedeniyle sürekli kullanımı olumsuz etkilediğini göstermektedir. 

 
Sürekli Subkutan İnsülin İnfüzyonu (SSİİ) ve Psikososyal Etkisi 
 

Yaşam kalitesi, SSİİ ile ilgili en çok çalışılan psikososyal değişkendir. Yaşam kalitesi SSİİ 
kullanıcılarında çoklu doz insülin kullanan gençlere kıyasla genellikle daha yüksek 
bulunmuştur. Pompa tedavisini kullanmaya erken (teşhisten sonraki 30 gün içinde) ve geç 
dönemde (teşhisten en az 12 ay sonra) başlayanlar arasında ise yaşam kalitesi düzeylerinde 
fark bulunmamıştır. 

Kaygı ile ilgili olarak, SSİİ kullanan gençler ve bakım verenler çoklu doz insülin 
kullananlara kıyasla daha az hipoglisemi korkusu ve anksiyete bildirmişlerdir. Bununla birlikte, 
çoklu doz insülin kullanan küçük çocuklar (6-10 yaş) ve bakım verenleri daha fazla enjeksiyon 
korkusu belirtmişlerdir. 

SSİİ'nin bakım verenler üzerindeki psikososyal etkisine dair tutarsız sonuçlar vardır. Bir 
çalışmada ağır yük hissinde bir fark bulunmazken, başka bir çalışmada çoklu doz insülin SSİİ'ye 
geçtikten sonra ağır yük, hipoglisemi korkusu ve ebeveynlik stresinde azalma rapor edilmiştir. 
İki grup arasında bakım verenlerin yaşam kalitesi ve aile çatışmaları anlamında bir fark yoktur. 

SSİİ kullanıcıları arasında uyku ile ilgili bulgular da tutarsızdır. Bir çalışma, uyku ile ilgili 
zorluklar veya uyku kalitesi arasında hiçbir fark bulunmazken, başka bir çalışma SSİİ kullanan 
çocukların uykuya geçme ve sürdürmede daha fazla zorluk yaşadığını göstermiş ancak 
ergenlerde fark gözlenmemiştir. 

SSİİ kullanan ve kullanmayan kişilerde öz-yönetim ve ilgili faktörler ile ilgili olarak bir 
çalışmada öz-yönetim, öz-yeterlik, hastalık bilgisi veya stres düzeyinde bir fark bulunmamıştır. 
Başka bir çalışmada diyabetle ilgili inançlar veya başa çıkma stratejilerinde anlamlı bir fark 
olmadığı, ancak SSİİ kullanan kişilerin, kalem kullanan gençlerle karşılaştırıldığında daha fazla 
kontrol hissi yaşadığı bulunmuştur. Ayrıca çoklu doz insülin kullanan gençlerle 
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karşılaştırıldığında, SSİİ kullanıcıları ve bakım verenleri çocuk-ebeveyn işbirliğine olumsuz bir 
etkisi olmadan kendine bakımla ilgili daha fazla beklentileri olduğunu belirtmişlerdir.  

Takılabilirlik, spor yaparken güçlük gibi endişelerin yanında SSİİ kullanımını bırakan 
gençlerin % 63'ü kullanırken yaşam kalitelerinin daha kötü olduğunu bildirmiştir. İnfüzyon 
bölgelerindeki cilt problemleri (örneğin ağrı, tahriş, kaşıntı) kullanıma devam etmeme 
oranlarını da etkileyebilecek olumsuz bir duygusal etkiye (örneğin konsantre olma zorluğu, 
kullanımla ilgili artan çatışma, endişe veya sıkıntı) sahip olabilir. Sürekli kullanımı öngören 
faktörler arasında daha fazla destek arayışına girme, uyumlu başa çıkma stratejileri kullanma 
ve ebeveynler diyabetlerini anladığını hissetme sayılabilir. 

Özet olarak literatür, diyabet teknolojisinin gençler ve aileleri arasında kullanımının 
olumlu ve olumsuz psikososyal yönleri olduğunu göstermektedir. Teknolojinin faydalarına 
ilişkin en güçlü kanıt yaşam kalitesinde görülmektedir. Diyabet teknolojisinin kullanımı, 
gençlerin yaşam kalitelerinde nötr veya olumlu etkisi olduğunu göstermektedir. Çocukların 
kaygıları ve hipoglisemi korkuları da teknoloji kullanımı ile azalma eğilimindedir. Çalışmalar 
teknolojinin kontrol ve bağımsızlık duygusunu arttırdığını göstermektedir. Bakım verenlerle 
yapılan çalışmalar teknolojinin ya psikososyal alanlarda fark yaratmadığını ya da ağır yük hissi, 
stres ve endişeleri azalttığını göstermektedir. 
 
Teknoloji Kullanımının Psikososyal Etkisine Dair Niteliksel Çalışmalar 

 
 Literatürde teknoloji kullanımıyla ilgili Tip 1 diyabetli çocukların ve ailelerin 
deneyimlerini araştıran niteliksel çalışmalar da bulunmaktadır. Aşağıda diyabet 
teknolojilerinin psikososyal etkilerine dair bulgular paylaşılacaktır. Şekil 2 niteliksel 
çalışmalarda ortaya çıkan temalar ve ilişkili ana konuları göstermektedir. 

2018 yılında yayınlanmış niteliksel derlemeye göre SGİ kullanan kişiler ve aileleriyle 
yapılan çalışmalarda çeşitli temalar bulunmuştur. Aşağıda bu temalar kapsamında SGİ 
kullanımının psikososyal etkilerine dair bilgiler yer almaktadır. 

SGİ ile etkileşim teması sensörlerinin takılması, vücutta taşınması, cihazdaki 
düğmelere basarak menüsünde gezinmek veya uyarıları yanıtlamak gibi gereklilikleri 
içermektedir. Kullanıcılar vericilerin (transmitter) insülin pompalarının setlerinden daha büyük 
ve rahatsız edici olduğunu dile getirmişlerdir. SGİ’nin takılması ve kullanımı sırasında fazla acı 
verdiğini, ciltte hassasiyetlere ve tahrişe sebep olduğunu belirtmişlerdir. Cihazdan 
kaynaklanabilen kalibrasyon hataları veya sensör hataları da dile getirilen sorunlar arasındadır. 
Bunlarla birlikte alarmlar kullanıcılar için dikkat bozucu, endişelerini artırıcı faktörler olarak 
belirtilmiştir. Kullanıcıların alarmları yararlı veya rahatsız edici bulmaları alarmların sıklığı ve 
duruma yönelik algılanılan fayda ile ilişkili bulunmuştur. 

SGİ ile yaşama yükü teması duygusal yük, SGİ için harcanan zaman, uyku düzeninde 
değişim ve maaliyet/ergenlerde kaybetme korkusunu içermektedir. SGİ kullanan bir ergenin 
ebeveyni cihazın üzerinde yarattığı duygusal yükü şu şekilde ifade etmiştir: 

“Herhangi bir teknoloji gibi, bir eklenmiş şey daha. Eklemek zorunda olduğu bir şey 
daha. Satın almamız gereken bir şey daha var. Diyabeti yönetmemize yardım etmek için 
güvenmemiz gereken bir şey daha var. Konuşmak için bir şey daha var. Sorun gidermek için bir 
şey daha var. 

Sabah uyandığınız zamandan duşa, otobüse binmeye, her gün insanların bunu 
yapmasına gerek kalmadan yapabilecekleri küçük şeylere dahil olmayı öğrenmek için 
öğrenmeniz gereken bir şey daha var." 
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Kullanıcılar cihazı diyabetin sürekli hatırlatıcısı olarak görebilmektedir. Kimileri uyku 

kalitelerini olumlu yönde etkilediğini belirtirken diğerleri alarmların uykularını bozduğunu dile 
getirmiştir. 

Diğerlerinden farklı hissetme teması ise diyabeti görünür kılıp farklı hissettirmek, 
beden imajını değiştirmek ve alarmın zamansız ötmesiyle ilgili sosyal kaygıları içermektedir. 
Kullanıcılar SGİ’nin görünürlüğünü saklamanın zor olduğunu ve bunu gören, alarmları duyan 
insanların ilgileri ile sosyal kaygılar yaşadıklarını belirtmişlerdir. Bunlara rağmen daha az ölçüm 
yapmayı sağladığı için diğer kullanıcılar avantajlı bulmaktadır. Beden imajıyla ilgili olarak bazı 
kullanıcılar kendilerini robotik hissettiklerini, vücutlarında bir cihaz taşımanın kendilerinin ve 
diğer insanların bedenlerini algılayışını değiştirdiğini ifade etmişlerdir. 

Güçlenmiş hissetme teması güvenlik/rahatlama ve özgürlük hislerini içermektedir. SGİ 
kullanan kişiler ve bakım verenler beklenmedik hipoglisemilerden dolayı daha az korku 
duyduklarını ve güvende hissettiklerini belirtmişlerdir. Ayrıca özellikle çocukların bakım 
verenleri çocukları okulda veya bir arkadaşıylayken daha fazla özgür ve rahat hissettiklerini 
belirtmişlerdir. 5 yaşındaki bir çocuğun ebeveyni şu şekilde ifade etmiştir: 

“…kendi bedeninde daha fazla kontrol hissediyor. Onu seviyor ve onun en iyi arkadaşı 
olduğunu söylüyor. Ona başka bir odada olmanın özgürlüğünü veriyor ve "izlendiğini" 
hissettirmeyerek kendine güveninin artmasına yardımcı oluyor. Sensörlerimiz olmadığında, 
hepimiz için çok daha korkutucu oluyor ve oğlum kontrolü elinden kaybetmekten nefret ediyor. 
Ona bir 'ses' veriyor.” 

Şekil 2. Temalar ve Ana Konuların Tematik Haritası 
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Diğer bir tema olan glukoz bilgileri ile etkileşim SGİ verilerini yönetme, daha iyi bir 
glukoz kontrolü sağlama ve SGİ verilerini sorgulamayı içermektedir. SGİ kullanmayan kişiler 
günde 2-8 arası ölçüm yapabilirken SGİ kullanıcıları her gün yüzlerce glukoz verisi elde 
edebilmektedir. Bu bilgiler yardımcı olabilirken aynı zamanda bunaltıcı da olabilmektedir. 
Glukoz trendine yönelik bilgiler kan şekeri kontrol sıklığını aza indirirken, insülin dozu 
ayarlamaları, besin alımı, egzersiz yönetimi ve genel örüntü değerlendirmesi için de oldukça 
önemli bulunmuştur. Fakat verilerin çokluğu kullanıcılar için bir uğraş gerektirmekte ve 
kendine olan güvenlerini azaltabilmektedir. Ayrıca diyabet eğitimcileri de raporları doğru 
yorumlayamama, doğru indirme materyallerine sahip olamama ve klinik görüşmelerde verileri 
yeterince yorumlayamama ile ilgili kaygılarını dile getirmişlerdir. Kullanıcılar SGİ verilerinin 
doğruluğuna yönelik ise her zaman doğru ölçümler yapmasa da trend oklarının onlar için daha 
önemli olduğunu ve bu hataların tolere edilebilir olduğunu ifade etmişlerdir. 

İlişkiler yönünden bakıldığında SGİ kullanımı çocuk ebeveyn ve sağlık çalışanları 
arasındaki ilişkide değişimlere sebep olmuştur. Ebeveynler SGİ’den dolayı diyabetle ilgili daha 
az stres ifade etmişlerdir. Ebeveyn çocuk ilişkisine dair olumlu ve olumsuz etkileri ebeveynin 
tutumuna göre değişiklik göstermiştir. Ebeveyn kendisini bir dayanak olarak sunuyorsa, 
yardımı istendiğinde sağlıyorsa ve yargılayıcı değil yapıcı konuşmalar yapıyorsa bu tutumları 
ilişkileri için yararlı ve destekleyici olarak bulunmuştur. Fakat çocukları SGİ okumaları hakkında 
sorgulamak, çocuğa 'neyi yanlış yaptıklarını' sormak veya çocuğa SGİ 'casusluk yapıyormuş gibi 
hissettirmek' ilişkileri için olumsuz ebeveyn tutumları olarak bulunmuştur. Kullanıcı ve sağlık 
çalışanları arasındaki ilişkide ise SGİ kullanımına yönelik bilgi yetersizliği ve verilerin aşırı yük 
oluşturması sebebiyle sağlık çalışanlarının kullanımı desteklememesi veya yararlı bilgiler 
verememesi olumsuz etki yapabilmektedir. 

Özellikle telefon üzerinden anlık SGİ verilerinin izlemine olanak veren cihazların aileler 
ve çocuklar üzerindeki etkisini araştıran niteliksel bir çalışmaya göre bu teknolojinin ailelerin 
diyabet yönetimini geliştirmiş ve hipoglisemi kaygısını azaltmış olmakla birlikte sensörün 
yarattığı rahatsızlık/cilt problemleri, ölçümlerin doğruluğu ve alarmların yoruculuğu sürekli 
kullanım için engel oluşturmaktadır. Telefon üzerinden anlık verilerin görülebildiği sistemleri 
kullanan ebeveynler genel olarak uyku kalitelerinin arttığını, uykuda ve gün içerisinde 
çocuklarından ayrı oldukları zamanlarda iç huzurlarının arttığını ve bununla birlikte özgürlük 
ve güven hislerinin arttığını belirtmiştir. Uzaktan kontrolün olduğu sistemler ayrıca 
öğretmenler gibi üçüncü kişilerin yükünü hafifletirken, bazen eşler arasında çocuğun bakımıyla 
ilgili tartışmalara da yol açtığı belirtilmiştir. Bir ebeveyn bu durumu şu şekilde dile getirmiştir: 

“. . . böyle söylemek doğruysa, daha fazla hesap vermeme sebep oldu. Eşim (kocası) 
bana mesaj atıp “neden şekerleri yüksek?” diye sorardı, ve ben şekerini kontrol etmemiş 
olabiliyordum. Ben de 'o okulda; bilmiyorum; cevabım yok' diye söylerdim. Eve geldiğinde 
onunla görüşürdüm. Durumun diğer tarafı da düşük olduğu zamanlar, “Bununla ilgili ne 
yapıyorsun?” derdi.  Aramızda biraz sürtüşme olduğunu gördüm.” 

Gençler ve bakım verenlerde SSİİ kullanımı ile ilgili araştırmalar ise esneklikte ve 
refahta artışa ve gençlerin glisemik düzeyleriyle ilgili vücutlarındaki ipuçlarını dinleme ve cevap 
verme becerilerinde gelişmeye yardımcı olduğu göstermektedir. 2 yaşındaki çocukların bakım 
verenlerinde SSİİ'nin zorlayıcı olduğunu, ancak kontrolde olma hissi verdiğini tespit etmiştir. 
Gençler, bakım verenler ve sağlık personelleri perspektiflerini değerlendiren bir çalışmada 
olumlu (örneğin esneklik, kullanım kolaylığı) ve olumsuz (örneğin maliyet / sigorta kapsamı, 
diyabetin görünür olması) yönlerinin SSİİ kullanımı başlangıcında değerlendirilmesinin önemli 
olduğu tespit edilmiştir. Yalnızca sağlık personelleriyle yapılan bir çalışmada, SSİİ’ye aileler 
tarafından değer verildiği, davranış değişikliğini kolaylaştırabildiği ve ailenin refahını 
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artırabileceği düşünülürken, aynı zamanda yüksek kullanıcı talepleri ve çevresel desteğin zayıf 
olması (örneğin okul, finansal destek) nedeniyle aileler için zorlayıcı olduğu düşünülmüştür. 
 
Teknoloji Kullanımı Öncesi Koşulların İyileştirilmesi 

 
Diyabet teknolojilerine geçiş Tip 1 diyabetli ailesi ve doktoru ile ortaklaşa verilen 

kararla gerçekleştirilmektedir. Bu kısımda teknoloji kullanım kararının devamlılığını sağlamak 
ve kullanımdan maksimum verim elde edebilmek için klinik gözlemimizde ve araştırmalarla 
desteklenen öneriler paylaşılacaktır.  

SGİ kullanımı için aileden ve doktorundan gelen talep doğrultusunda diyabet eğitim 
hemşiresi aileye ve çocuğa cihazlar hakkında bilgi vermektedir. Bu bilgilendirme görüşmesine 
özellikle çocuğun katılımı, cihazın olumlu ve olumsuz özelliklerini kavrayabilmesi açısından 
desteklenmelidir.  

SSİİ gibi insülin tedavisini değiştiren durumlar için kliniğimizde aile ve çocuğun doktor, 
hemşire, diyetisyen ve psikolog görüşmelerini tamamlamaları beklenmektedir. Psikolog ile 
yapılan görüşmenin içeriği ailenin sürece psikolojik olarak hazırlanmasına yöneliktir. Bu 
görüşmede çocuk 8 yaş üzeriyse ve kendini ifade edebilme becerileri iyiyse öncelikle yalnız 
olarak görüşmeye alınır. Bu sürede pompa kullanımına nasıl karar verdikleri, kendisinin isteyip 
istemediği ve neden böyle bir karar verdiğine yönelik konuşma yapılır. Ardından bu sürecin 
yaratabileceği olumlu ve olumsuz şeyler, sürece dair varsa kaygıları sorgulanır ve birlikte 
üzerine düşünülür. Eğer spor yapan biriyse ilgilendiği spora göre pompayı nasıl yönetebileceği 
konuşulur. Okul veya arkadaş ortamında pompası hakkında bilgi vermek isterse nasıl 
açıklayacağına dair birlikte düşünülür. Bir pompa resmi üzerinden takılma işlemi, neler 
hissedebileceği aşamalandırılarak takılma öncesindeki plandan ve gidişattan haberdar olması 
sağlanır. Çocuğun soruları tamamlandıktan sonra ebeveynler ile ayrı görüşülür. Çocukla benzer 
şekilde ailenin pompa tedavisini isteme nedenleri, beklentilerinin gerçekçi olup olmadığı ve 
sürece dair kaygıları ele alınır. Pompa tedavisi ile birlikte ailede veya çocuğun beslenme 
düzeninde, diyabetle ilgili sınırlarında esneklik olup olmayacağı sorgulanır. Düzenin sağlık 
personellerinin önerdiği şekilde korunmasının pompadan alınacak verimi artıracağı belirtilir. 
Yeni düzenin getireceği olası kafa karışıklıklarının da normal olduğu ifade edilerek çocukla 
birlikte öğrenmenin desteklenmesi ve aile üyelerinin sürece aynı yakınlıkta olması önerilir.  

Bunların yanı sıra çocuğun da sürece katkısı yaşına göre belirlenmelidir. Gözlemlerimiz 
yaklaşık 8 yaş itibariyle çocukların pompadan gelen uyarıları anlama, yönetme ve bolus 
göndermede bakım vereni gözetiminde başarılı olduğu yönündedir. Daha küçük çocuklar için 
alarmları duyduğunda ebeveynine haber vermesi, düşük veya yüksek hissettiğinde cihazla 
kontrol etmesi, cihaz değişimleri sırasında ebeveynine yardım etmesi (yaşına göre materyalleri 
hazırlayabilir, düzgün bir şekilde oturabilir, takılacak yeri seçebilir vs.) sürece dair alabilecekleri 
sorumluluklardır. Özellikle küçük yaş çocuklarında bazen sensör değişimleri zorlayıcı 
olabilmektedir. Bu zamanları daha kolay geçirebilmek için ailelere bazı önerilerde 
bulunulabilir. Çocuklar sensör değişimi olacağından gün içinde haberdar edilmelidir (örneğin 
bugün öğlen yemeğinden sonra sensörü değiştireceğiz). 

Değişimler için ev içerisinden bir yer belirlenmesi, çocuğun orada bulunacak oyuncağını 
seçmesi mekanın sınırlandırılması için yardımcı olacaktır. Süreyi sınırlandırmak için de küçük 
kum saatleri kullanılabilir. Çocuğa bu kumlar bitene kadar sensörü değiştirmiş olacakları, 
çevirerek çocuğun süreyi başlatabileceği söylenebilir. Mekan ve zamanda net sınırlar 
çizildiğinde, adımlardan haberdar edildiğinde ve işbirliği desteklendiğinde çocuğun uyumu 
artacaktır.  



87 

Teknoloji kullanımının aile ve çocuk üzerinde ekstra bir yük oluşturmasıyla ilgili farklı 
araştırma sonuçları olmakla birlikte belirli ebeveyn tutumlarının süreci daha olumlu etkilediği 
bilinmektedir. Teknolojinin getirdiği ölçüm kolaylığı gereğinden fazla ölçüm yapılmasına sebep 
olabilmektedir. Bu durum aile üzerinde bir stres yaratırken çocuk üzerinde de kontrolde 
hissedememe, güvensizlik, oyunlarında ve günlük akışında bölünmeye sebep olarak 
hırçınlıkların veya içe kapanmaların artmasına neden olabilir. Sürekli kan şekerlerinin merak 
edilmesi diyabetin bireyin kişiliğinin önüne geçmesine, ailenin tek ilgilendiği ve önemsediğinin 
diyabetin kontrolde gitmesini sağlamak olarak algılanmasına neden olabilir. Bununla birlikte 
teknolojinin çocukların veya gençlerin davranışlarının, diyabet yönetimlerinin sorgulanması 
veya eleştirilmesi için kullanılmaması gerekmektedir. Şeker yükseklikleri veya düşükleri 
hakkında ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte düşünmeleri, kendilerinin nasıl katkı 
sağlayabileceğini belirtmeleri, bu durumun bir daha olmaması için nasıl planlar yapabilecekleri 
hakkında birlikte akıl yürütmeleri ilişkilerini daha olumlu etkileyecek ve çocuğun daha uzun 
süreli teknoloji kullanımını sağlayabilecektir. 

Özellikle ergenlerde cihazın kullanımına dair nötr veya olumlu tutumlarının olması 
kullanımın devamlılığını sağlayabilmek için önemlidir. Araştırmalar ve klinik gözlemler 
ebeveynlerin çocuğun rızasını almadan teknoloji kullanımına karar vermelerinin ilişkilerini ve 
tedaviyi olumsuz yönde etkileyebildiğini göstermektedir. Bu nedenle ebeveynin baskılayıcı 
tutum yerine daha destekleyici, orta yol bulucu ve çocuğun deneyerek karar vermesine 
yardımcı olan tutumları önerilmektedir. Fakat bunu yaparken sağlıkla ilgili kararların alımında 
ebeveynlerin ve doktorların şu anki koşullarda tedavileri için en yararlı ve doğru olanı seçtikleri 
ve bunu çocukla paylaştıklarını belirtmeleri önemlidir. Bu tutumla ebeveyn çocuğuna sınırları 
net çizerken, aynı zamanda çocuğun iş birliğini ve kontrol hissini desteklemelidir. 
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Sürekli Glukoz İzleminin 
Etkin Kullanımı 

Sürekli Glukoz İzlemininin (SGİ) kullanımına girmesi, Tip 1 diyabetliler için en az idrarda 
glukoz ölçümünden, parmaktan kan glukozu ölçümüne geçiş kadar, belki de ondan çok daha 
büyük bir ilerlemedir. Bütün veriler ve gözlemler, Sürekli Glukoz İzleminin öncelikle insancıl ve 
diyabetli dostu bir uygulama olmasının yanı sıra, çocukların/ ailelerin dünyasında ve günlük 
yaşamında rakamların ötesinde derin bir anlamı ve yerinin olduğunu göstermektedir. Öte 
yandan SGİ’nin etkin bir şekilde kullanımı, bir başka deyişle elde edilen verilerin yorumlanması 
ve tedavi kararlarına yön verecek şekilde kullanımı için diyabet ekipleri yanında diyabetlilerin 
ve ailelerinin eğitilmeleri gerekmektedir. Bunun için her merkezin kendi takip ettiği diyabetliler 
için, insülin pompa tedavisi eğitimi gibi, yapılandırılmış eğitim programı düzenlemesi yanında 
ulusal düzeyde uzaktan eğitim modülleri geliştirilmesine ihtiyaç vardır. 

Bu kitapta, Tip 1 ve Tip 2 diyabette SGİ kullanımı, poliklinik izlemlerinde SGİ verilerinin 
değerlendirilmesi ve Ayaktan (Ambulatuavar) Glukoz Profili-AGP raporlarının yorumlanması, 
bu veriler temelinde tedavi ve beslenme planının düzenlenmesi ve SGİ kullanımının çocuk ve 
ailenin ruhsal durumu üzerine olası etkileri konuları üzerinde durulmaktadır.  




