
DİYABETE GİRİŞ 
 
 

TİP 1 DİYABET 
 
 

Tip 1 diyabette (daha önce “çocuklukta başlayan – jüvenil – diyabet” ya da “insüline 

bağımlı diyabet“ şeklinde adlandırılıyordu), vücut insülin üretmeyi durdurur. Diyabeti olan 

kişilerin yaklaşık yüzde 5 ila 10’unda,  çocuklarda ya da genç erişkinlerde ortaya çıkan Tip 

1 diyabet bulunmakla birlikte, Tip 1 diyabet her yaşta ortaya çıkabilir. Tip 1 diyabet, 

genellikle zayıf ya da ortalama kiloda olan hastalarda ortaya çıkar. 

 

Tip 1 diyabet, vücudun kendi savunma sisteminin (immün sistem-bağışıklık sistemi) 

pankreasın beta hücrelerini yıktığı zaman ortaya çıkar. Nedeni tam olarak bilinmemekle 

birlikte, bilim insanları hem aile öyküsünün hem de çevresel faktörlerin (Coxsackie B 

virüsü gibi virüsler olabilir) bu “otoimmün süreç”i tetiklediğine inanmaktadırlar.  

 

Beta hücreleri insülin üreten “fabrikaları”dır ve tip 1 diyabet hastaları kendi insülinlerini 

üretemezler, yaşayabilmek için günlük insülin dozları almaları gerekir.  

 

 

 

Semptomlar 

Tip 1 diyabetin çeşitli belirtileri vardır; herhangi biri aniden ve gürültülü bir tabloyla 

başlayabilir. 

 Aşırı su içme 

 Sık idrar yapma 

 Ani, açıklanamayan kilo kaybı 

 Açlık hissinin artması 

İnsülin 

Beta Hücresi 

Kan Dolaşımı 



 Ani bulanık görme 

 Yorgunluk, halsizlik 

 Nefesin kötü kokması 

 İyileşmeyen yaralar 

 İdrarda şeker bulunması 

 Ayakta karıncalanma, iğnelenme hissi 

 Cilt kaşıntısı 

 Çeşitli vajinal ya da mesane infeksiyonları 

 Bilinç kaybı 

 

Doktorunuza Sorun 

Doktorunuz tip1 diyabet, daha iyi anlamanıza ve kan şekerinizi kontrol altında tutmanıza 

yardımcı olabilir. Aşağıdaki soruların cevaplarını bilmek isteyebilirsiniz: 

 

 Hangi tip insülini kullanmalıyım?  

 

 

 Hangi yan etkiler açsından dikkatli olmalıyım?  

 

 

 Benim hedef kan şekeri düzeyim nedir?  

 

 

 Hipogliseminin (kan şekerini düşük olması) belirtileri nelerdir?  

 

 

 Hipergliseminin (kan şekerinin yüksek olması) belirtileri nelerdir?  

 

 

 Kan şekeri düzeyimi ne sıklıkta kontrol etmeliyim?  

 

 

 Kan şekerim kaç olduğunda sizinle temasa geçmemi istiyorsunuz?  

 

 



 Hastalandığımda ne yapmalıyım?  

 

 

 Ne zaman tıbbi yardım istemeliyim?  

 

 

 Bir insülin dozunu atladığımda ne yapmalıyım?  

 

 

 Diyabet tedavime ne tür bir diyet ve egzersiz yardımcı olabilir?  

 

 

  


