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FİZİKSEL AKTİVİTE-EGZERSİZ NEDİR?

Fiziksel aktivite; vücutta kas 
hareketinin olduğu herhangi 

bir aktiviteyi anlatır. 

Egzersiz; planlanmış, 
tekrarlı olarak yapılan 

fiziksel aktivitedir.
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FİZİKSEL AKTİVİTEMİZİ ARTTIRMALIYIZ
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DİYABETTE FİZİKSEL AKTİVİTE / EGZERSİZİN 
FAYDALARI-1

Kan şekeri kontrolünü iyileştirir

İnsülin duyarlılığını arttırır

Hipertansiyonun kontrolüne destek olur

Kan yağlarını azaltır; kötü kolesterolü düşürürken iyi 
kolesterolü yükseltir

Diyabete bağlı ileri dönem sağlık sorunlarının 
azaltılmasına yardımcı olur
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DİYABETTE FİZİKSEL AKTİVİTE / EGZERSİZİN 
FAYDALARI-2

Egzersiz düzenli yapılırsa, hem genel vücut yağ 
dağılımını hem de karın bölgesindeki yağı azaltır

Böylece kilo vermeye ve kaybedilen kilonun 
korunmasına yardımcı olur

Genel sağlık ve ruh sağlığının iyileştirilmesine katkı 
sağlar

İyilik hissini ve yaşam kalitesini arttırır
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HER YAŞTA EGZERSİZ
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DİYABET VE EGZERSİZ

Egzersiz Planlarken Dikkat Edilecek
 Risk Faktörleri:

Fiziksel kısıtlılıklar

Bacaklarda damar hastalığı 

Yürürken bacak krampları olması

Kalp hastalığı, hipertansiyon

Diyabete bağlı sinir hasarı

Ayak yarası

Diyabetik böbrek hastalığı

Diyabetik göz dibi hasarı

Sık tekrarlayan hipoglisemi atakları 
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FİZİKSEL AKTİVİTE VE KAN ŞEKERİ ÖLÇÜMÜ

Fiziksel aktiviteye başlayacak diyabetli kan 
şekeri takibi yapmayı bilmelidir.

Egzersizden önce ve sonra, gerekirse egzersiz 
sırasında kan şekerini ölçmelidir.

TE
ST
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EGZERSİZDEN ÖNCE DİYABETLİNİN 
KAN ŞEKERİ KAÇ OLMALI?

Egzersizden önce 100-250 mg/dl arasında olmalı

100 mg/dl’nin altında ise 15 g karbonhidrat alınmalı

250 mg/dl veya üzerinde ise idrarda keton testi yapılmalı 

 Keton pozitif ise negatif oluncaya kadar egzersiz yapılmamalı 

 Keton negatif ise  hafif şiddette egzersiz yapılabilir 

Her durumda egzersiz sırasında yanında karbonhidrat içeren gıda 
(kesme şeker, meyve suyu gibi) bulundurulmalı
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EGZERSİZ YOĞUNLUĞU VE SIKLIĞI

Haftada 5 (en az 3) gün, günde 30-45 dk yapılmalı

5-10 dk ısınma hareketleri ile başlamalı

20-30 dk uygun tempoda sürdürülmeli

Sonunda 10-15 dk’lık soğuma egzersizleri ile 
yavaşlayarak bitirilmeli

İdeal sporlar: bisiklet çevirme, yüzme

En kolay ve düzenli yapılabilen egzersiz yürüyüştür
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EGZERSİZ YAPARKEN KALP HIZI EN FAZLA KAÇ OLMALI?

 Maksimum kalp hızı = 220 – yaşınız

Örnek:

50 yaşındaki bir kişi için

220 - 50 = 170

Egzersize yeni başlayanlar için yarısı hedeflenir. 
Bu birey egzersize yeni başlıyorsa kalp hızı 

dakikada 85’ten fazla olmamalıdır.
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EGZERSİZ SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Güvenli kan şekeri düzeyi 
sağlanmalı

Uygun sıvı alımı sağlanmalı 

İyi bir ayak bakımı sağlanmalı

Uygun bir spor ayakkabısı seçilmeli 

Vücut hijyenine dikkat edilmelidir
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DİYABET VE EGZERSİZ

Egzersiz sırasında:

Terleme, titreme, kalp çarpıntısı, solukluk/solgunluk, bilinç 
bulanıklığı, konuşma ve koordinasyonda bozulma varsa egzersiz 
derhal sonlandırılmalıdır.

Hemen egzersiz bırakılmalı, 5-6 kesme şekeri veya meyve suyu 
alınmalıdır. 15 dakika sonra şikayetler devam ediyorsa aynı miktarda 
şeker veya meyve suyu tekrar alınmalıdır.

Bilinç bulanıklığı hissediliyorsa en yakın sağlık kuruluşuna gidilmelidir.
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DİYABET VE EGZERSİZ
Egzersiz sırasında kan şekeri düşmesini önlemek için:

Aç karnına egzersiz yapılmamalı

Egzersizden yarım – bir saat önce karbonhidrat içeren ara öğün alınmalı
Egzersiz uzarsa aktivite sırasında ek karbonhidrat alınabilir
Yoğun egzersiz yapılacaksa öncesinde, egzersiz sırasında ve sonrasında ek 
karbonhidrat alımı gerekebilir

Kan şekeri düşmesi, aktiviteden 24-36 saat sonrasına kadar gelişebilir

İnsülin ihtiyacı egzersiz öncesi ve bazen sonrasında da azalabilir

Şeker
Karbonhidrat

Meyve
Karbonhidrat

Et ve Ürünleri
Protein, yağ

Süt ve Yoğurt
Karbonhidrat,
protein, yağ

Sebze
Karbonhidrat,
lif

Yağ (katı-sıvı)

Ekmek, Tahıllar, Nişastalı Besinler
Karbonhidrat, protein, lif
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DİYABET VE EGZERSİZ

Yoğun egzersiz sonrasında kan şekeri yükselebilir.

Kanda veya idrarda keton varsa egzersiz yapılmaz.

Egzersiz öncesinde, sırasında ve sonrasında kan şekeri 
düzeyi izlenmelidir.

TE
ST
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TİP 1 DİYABETLİLER EGZERSİZ YAPARKEN 
NELERE DİKKAT ETMELİDİR?

Yemekten 1-3 saat sonra yapılmalıdır.

Egzersiz öncesi kan şekeri 100 -250 mg/dl arasında olmalıdır. 

Egzersiz öncesi, sırası ve sonrasında kan şekeri ölçülmeli, gerekirse ilave 
karbonhidrat alınmalıdır.

Egzersiz bir önceki insülin dozunun en fazla etki ettiği zamana 
rastlamamalıdır.

Egzersizden önceki insülin aktivite sırasında daha fazla kullanılacak bölge 
üzerine yapılmamalıdır (koşma-bacak, cam silme-kol gibi).

Yarım saat sürecek bir egzersiz için 25-30 g ek karbonhidrat alınmalıdır.



-16-

250 KKAL ENERJİ HARCANMASINI 
SAĞLAYAN AKTİVİTELER

1 saat
Bisiklete binme

3-4 km 
Yürüyüş

2 saat
Balık tutma

40 dk.
Yüzme

1 saat 
Bahçede çalışma

35 dk.
Tenis oynama
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DİYABETE BAĞLI SİNİR HASARI VARSA

ÖNERİLENLER 
EGZERSİZLER

ÖNERİLMEYENLER
EGZERSİZLER

Ağırlık kaldırmayı içermeyen 
aktiviteler yapılabilir. 
Bunlar;

 Yüzme

 Bisiklet

 Kürek çekme

 Kol egzersizleri

Ağır ve zorlayıcı egzersizler 
önerilmez.

 Koşu/bandı

 Uzamış yürüyüş

 Koşma

 Step egzersizleri uygun 
 değildir
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DİYABETE BAĞLI GÖZ DİBİ HASARI VARSA

ÖNERİLENLER 
EGZERSİZLER

ÖNERİLMEYENLER
EGZERSİZLER

Düşük yoğunluklu kalp-damar 
sistemini güçlendiren egzersizler 
yapılabilir

Yüzme

Yürüme

Düşük yoğunluklu aerobik

Kondüsyon bisikleti

Dayanıklılık egzersizleri

Ağır ve zorlayıcı egzersizler 
önerilmez

Ağırlık kaldırma

Koşu

Yüksek yoğunluklu aerobik

İzometrik egzersizler

Tenis, masa tenisi gibi
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DİYABETE BAĞLI BÖBREK HASARI VARSA

ÖNERİLENLER 
EGZERSİZLER

ÖNERİLMEYENLER
EGZERSİZLER

Hafif ya da orta yoğunluklu 
egzersiz yapılabilir.

Yüksek yoğunluklu egzersiz 
önerilmez.


