
DİYABETE GİRİŞ 
 
 

 

TİP 2 DİYABET: NEDENLERİ VE BELİRTİLERİ 
 
 

Tip 2 diyabette, vücut insülin üretir, ama ya yeterli değildir ya da  vücut bu 

insülini yeteri kadar kullanamıyordur. Vücudun insülin kullanamamasının iki 

nedeni vardır: 

 

 Beta hücreleri insülin üretir, fakat ürettiği insülin kan şekerini düşürecek ve 

vücudun enerji ihtiyacını karşılayacak kadar değildir.  

  

 “İnsülin direnci” denen bir durumda, vücudun hücreleri iyi bir şekilde 

çalışmamakta ve glukozun içeriye geçişini sağlayamamaktadır.  

 

Tip 2 diyabet, tüm diyabet vakalarının yüzde 90 ile 95’ini oluşturur ve 

genellikle 40 yaşından sonra başlar; bu nedenle eskiden “erişkin yaşta 

başlayan diyabet” adıyla anılırdı. Ancak, tip 1 diyabette olduğu gibi, t,p 2 

diyabet de herhangi bir yaşta ortaya çıkabilir ve bugün çocuklarda da 

görülebilmektedir.  

Tip 2 diyabet, bazı kişilerde uygun bir egzersiz, diyet ve ağızdan alınan 

ilaçlarla kontrol altında tutulabilir. Bu kişiler için, uygun bir programın 

yakından takibiyle, kan şekeri normale yakın sınırlarda korunabilir, sağlıklı ve 

enerjik hissedilebilir ve diyabetle ilişkili komplikasyonlar önlenebilir ya da 

geciktirilebilir. Tip 2 diyabetli diğer kişilerde kan şekerinin kontrol altında 

tutulabilmesi için ağız yolundan kullanılan ilaçlara ve/veya insülin dozlarına 

ihtiyaç duyulur.   

 

BELİRTİLER 

Tip 2 diyabetin belirtileri tip 1 diyabetin belirtilerine benzer. Ancak, bu 

belirtiler çok daha yavaş ilerler ve aylar ya da yıllarca fark edilmeyebilir. 

Düzenli sağlık kontrolleri sizin bu durumu fark etmenizi ve ciddi 

komplikasyonları önlemek için uygun bir tedavi almanızı sağlayabilir. Tip 2 

diyabetin en sık görülen belirtiler aşağıdaki gibidir: 

 



 Aşırı susama 

 Sık idrara çıkma ihtiyacı 

 Acıkmanın artması 

 Ani bulanık görme 

 Yorgunluk, halsizlik 

 İyileşmeyen yaralar 

 İdrarda şeker bulunması 

 Ayaklarda karıncalanma ve iğnelenme hissi 

 Deride kaşıntı 

 Sık vajinal ya da mesane infeksiyonları 

 

Nedenler ve Risk Faktörleri 

 

Tip 2 diyabetin tam olarak nedeni ve hastalığı neyin tetiklediği hala 

bilinmiyor, ancak son yıllarda tanı konan hasta sayısının artmasıyla yeni 

çalışmalar hazırlanmakta ve yeni teoriler ortaya atılmaktadır.   

 

Kuşkusuz ki genetik ve aile öyküsü önemli bir rol oynuyor; eğer anne ya da 

babanızdan biri diyabet hastası ise sizde de diyabet olma şansı artar. Tp 2 

diyabeti olan kişilerin çocuklarının yıllık sağlık kontrollerinde kan şekerlerine 

baktırmaları gerekir.  

 

Araştırmalar, yaşam biçiminin de bu hastalıkta rol oynadığını gösteriyor. 

İnsanlar daha hareketsiz yaşamlar sürdükçe, başta aşırı kilolu ve aktif 

olmayan çocuklar olmak üzere yeni tip 2 diyabet vakalarının sayısında 

dramatik bir artış oluyor.  

 

Farkında olunması gereken diğer risk faktörleri aşağıdaki gibidir: 

 Tip 2 diyabet genellikle 45 yaşından sonra ortaya çıkar, ancak son 

yıllarda ortalama başlangıç yaşı daha düşük olmaktadır. Tip 2 diyabete 

çocuklarda da rastlanmaktadır. 

  

 Gestasyonel diyabet (gebelik diyabeti), kadını daha sonraki hayatında 

hemen hemen yüzde 40 oranında daha yüksek bir tip 2 diyabet riski 



altında bırakıyor. 

  

 Irk ve etnik köken, özellikle Afrika kökenli Amerikalılar, Hispanik/Latino 

Amerikalılar, Yerli Amerikalılar ve Asya Kökenli Amerikalılarda tip 2 

diyabet gelişme şansının artmasında rol oynar. 

 

Riskin Azaltılması 

 

2002 Diyabet Önleme Programı’nda, Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından yapılan 

geniş ölçekli bir çalışmada şunlar bulgulandı:  

 

 Diyet ve egzersizde yaşam biçimi değişiklikleri ve biraz kilo vermek, 

diyabeti önleyebilir ya da başlangıcını geciktirebilir. (Çalışmaya katılanlar 

haftada 150 saat egzersiz yapmışlar ve vücut ağırlıklarının yüzde yedisini 

vermişlerdir) 

  

 Yaşam biçimini değiştirenlerde tip 2 diyabet oluşmariski yüzde 58 

oranında azaldı. 

 

 Yaşam biçimi (hareketlilik ve tedaviler) değişikliği tüm yaş ve etnisite 

gruplarında etkili oldu.  

 

 Metformin adı verilen tip2 diyabet ilacı kullanan ve düzenli tıbbi bakım 

altında olanlarda t,p2 diyabet riski yüzde 31 oranında azaldı.  

   

Doktorunuza Sorun 

Sşze yardımcı olan sağlık bakım personeli tip 2 diyabeti ve kan şekerinizi 

kontrol altında tutmak için neler yapabileceğinizi daha iyi anlamanıza 

yardımcı olabilir. Sormak isteyebileceğiniz bazı hususları aşağıda bulabilirsiniz: 

 İlaç kullanmam gerekiyor mu?  

  

 Gerekiyorsa,  ağızdan ilaç kullanabilir miyim?  

  

 Hapla birlikte ya da hap yerine insüline ihtiyacım var mı?  

  



 İlaçların yan etkileri nelerdir? 

  

 İlacımı almayı unutursam ne yapmalıyım?  

  

 Diyet ve egzersiz yapmak benim durumuma nasıl yardımcı olacak? 

  

 Benim hedef kan şekeri düzeyim nedir?  

  

 Hipogliseminin (kan şekerinin düşük olması) belirtileri nelerdir?  

  

 Hipergliseminin (kan şekerinin yüksek olması) belirtileri nelerdir?  

  

 Kan şekerimi ne sıklıkta kontrol ettirmeliyim?  

  

 Anormal kan şekeri düzeyinin kaç olduğunu düşünüyorsunuz?  

  

 Size ne zaman yardım için başvurmalıyım? 

 

BD Diyabet Öğrenme Merkezi, diyabetin nedenleri, semptomları ve retinopati ve nöropati gibi 

komplikasyonlarını tanımlar. Bu site, kan şekerinin izlenmesi, insülin enjeksiyonu ve kesici ve delici cisim 

atıklarının güvenli bir biçimde atılması hakkında ayrıntılı bilgi içerir. İnteraktif küçük sınavlar, eğitime yönelik 

literatür indirme ve animasyonlu gösterimler diyabet bakımı becerilerinin öğrenilmesine yardımcı olur.  

Önemli Not: Bu internet sitesinin içeriği profesyonel tıbbı tavsiye, tanı ya da tedavi yerine geçmez. Bu  sitede 

okudunuz şeylere dair doktorunuzun tavsiyesini mutlaka dinleyin ya da öncelikle doktorunuza sormayı ihmal 

etmemelisiniz.  
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