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Bugün Tip 2 diyabetten bahsedece¤iz. Bu size zor gibi gelir
fakat merak etmeyin! Ne demek oldu¤unu, neden oldu¤unu
ve doktorlar›n bunu nas›l tedavi etti¤ini size anlataca¤›z.

‹lk önce vücudunuzdan bahsedelim…

Koflmak, oynamak ve ders çal›flmak için özel bir yak›ta
ihtiyac›n›z vard›r.

Bu yak›t, makarna ve elma gibi yiyeceklerde vard›r.

Yemek yedi¤inizde yemekler uzun ve kaygan bir boru yolu ile
(yemek borusu) midenize gider.

Midenizde yemekler ezilir ve flekere dönüfltürülür. fieker
vücudunuzu çal›flt›ran yak›tt›r.

MERHABATip 2 Diyabet ve fiiflmanl›k - Say› 16
(A¤ustos 2006’da güncellenmifltir)

Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa¤l›k Bilimleri Enstitüsü, Reading, ‹ngiltere’de (A¤ustos,
2006) Fernando Vera, Msc. ve Prof. Gary Butler taraf›ndan haz›rlanm›flt›r. Metnin baz› bölüm-
leri Büyüme ve Büyüme Bozukluklar› Kitapç›k Serisi’nden (Üçüncü Bask›, 2000)* al›nm›fl ya
da uyarlanm›flt›r ve farkl› yafllarda ve farkl› okurluk seviyesindeki kiflilere ayn› bilgileri sa¤layan
rehber seçene¤i sunduklar›ndan beraber kullan›labilir. Kolay baflvuru için her serinin numa-
ralama düzeni ayn›d›r. 

Bu rehber Hormon Bozukluklar› Serisine aittir. Serinin di¤er rehberleri afla¤›da sunulmaktad›r.

Say› 2. Büyüme Hormonu Eksikli¤i
Say› 3. Ergenlik ve Büyüme Hormonu Eksikli¤i Olan Çocuk
Say› 4. Erken Ergenlik
Say› 5. Kortizol ve BH Eksikli¤i ve Tekrarlayan Hipoglisemisi

Olan Çocuklar için Acil Bilgiler
Say› 6. Konjenital Adrenal Hiperplazi
Say› 7. Genç Yetiflkinlerde Büyüme Hormonu Eksikli¤i 
Say› 10. Yap›sal Büyüme ve Ergenlik Gecikmesi 
Say› 11. Ço¤ul Hipofiz Hormonu Eksikli¤i 
Say› 12. fiekersiz Diyabet (Diyabet ‹nsipit)
Say› 13. Kraniyofarinjioma
Say› 14. ‹ntraüterin Büyüme Gerili¤i ya da Gestasyon Yafl›na Göre Küçük Çocuk
Say› 15.a. Hipertiroidizm
Say› 15.b. Hipotiroidizm

Bu rehberlerin gelifltirilme maliyeti Serono-Merck Ltd, Bedfont Cross, Stanwell  Road, Feltham,
Middlesex,TW14  8NX, ‹ngiltere taraf›ndan karfl›lanm›flt›r (t›bba hizmet olarak). Child Growth
Foundation (www.childgrowthfoundation.org) taraf›ndan da ek yard›m yap›lm›flt›r.

*Dr Richard Stanhope (Gt. Ormond Street/Middlesex Hastanesi, Londra) ve Bayan Vreli Fry
(Child Growth Foundation) taraf›ndan yaz›lm›flt›r.
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Ancak, Tip 2 diyabetiniz varsa vücudunuz art›k kap›lar› açma-
yarak insülini tan›mazdan gelir.

Bu art›k flekerin içeri girememesi anlam›na gelmektedir. Tip 2
diyabet “fleker diyabeti” olarak da adland›r›l›r. Bu durum
çocuklar›n vücutlar› insülin üretmedi¤i için insülin i¤nelerine
ihtiyaç duyulan Tip 1 diyabetten farkl›d›r.  

Tip 2 diyabetin varsa vücudun art›k flekeri kullanm›yor demek-
tir. K›sa bir süre içinde kan›nda çok fazla fleker birikir.

Kan›nda çok fazla fleker olmas› kalp ve böbrek gibi organlara
zarar verebilir.

BEN‹M ‹Ç‹N T‹P 2 D‹YABET NEDEN TEHL‹KEL‹?

fieker midenizden ç›kt›ktan sonra kana kar›fl›r. Daha sonra
akci¤erleriniz, kalbiniz ve kaslar›n›z gibi tüm bölümleri besle-
mek için vücudunuzda dolafl›r. 

Ancak, flekerin bütün vücut bölümlerine girebilmesi için bir
anahtara ihtiyac› vard›r.

fieker için gerekli olan bu anahtara insülin ad› verilir. ‹nsülin,
flekerin tüm vücut k›s›mlar›na girebilmesi ve onlar› besleye-
bilmesi için bütün kap›lar› açarak size yard›m eder.

Genelde, vücudunuz insülini çok sever ve flekerin girebilmesi
için insülinin tüm bölümlerin kap›lar›n› açmas›na izin verir. 

T‹P 2 D‹YABET NED‹R?
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Tip 2 diyabetten kaç›nman›n en iyi yolu ayn› zamanda en
kolay yoldur. Sa¤l›kl› beslen ve her gün biraz egzersiz yap. 

Uygulaman için baz› e¤lenceli önerilerimiz var:

• Bir sürü gazozlu içecek yerine meyva suyu ya da su içmeyi
deneyin.

• Patates cipsi ve kurabiye yerine çilek, dilimlenmifl elma ya da
baflka bir meyve yeme¤i deneyin.

• Baflka sa¤l›kl› çerezler bulabilir misin?

• Ö¤leden sonra TV seyretmek yerine aç›k havada oyun oyna-
may› ya da bisiklete binmeyi deneyin.

• Hiç koflmay› ya da sek sek oynamay› denedin mi?

• Peki ya kaykaya binmeyi ya da dans etmeyi denedin mi?

• Deneyebilece¤in baflka e¤lenceli sporlar hangileri?

T‹P 2 D‹YABETTEN NASIL KAÇINAB‹L‹R‹M?

Doktorlar dedektiflere benzer. Çocuklarda neden Tip 2 diya-
bet olufltu¤u gizemini çözmek için ipuçlar› ararlar. Çok
flansl›y›z ki doktorlar en önemli ipuçlar›n› buldular.
Bunlar kilo ve egzersizdir.

Fazla kilolu ve egzersiz yapamayan çocuklarda daha sonra
Tip 2 diyabet olabilir. Fakat pani¤e kap›lmay›n! Doktorlar
bunu engellemenin yolunu da buldular.

T‹P 2 D‹YABET NEDEN OLUR?
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Tebrikler
Art›k Tip 2 diyabetin ne oldu¤unu, tehlikelerini ve nas›l
kaç›nabilece¤ini ö¤rendin. Bu broflürde anlayamad›¤›n yerler
var ise doktoruna ya da hastanedeki di¤er yard›ma haz›r
kiflilere sormaktan çekinme. Bunlar› ve di¤er olas› sorular›n›
sana aç›klamaktan mutluluk duyacaklard›r.  



ESPE (European Suciety for Pediatric Endocrinology) taraf›ndan haz›rlanan bu rehber
Pfizer ‹laçlar› Ltd. fiti’nin katk›lar›yla bas›lm›flt›r.


