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TİP 1 DİYABET HASTALIĞI 

Vücudun savunma sisteminin 

pankreas ın ins ülin hormonu üreten 

hücrelerine s aldırmas ı s onucu geliş en 

otoimmün  bir has talıktır.  

Pankreas , hücre harabiyetine bağlı  

çok az ins ülin hormonu üretir ya da  

hiç ins ülin üretmez.  
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• Dünyada son rakamlarla 1.1 milyondan fazla tip 1 diyabet 

tanılı çocuk ve ergen yaşamaktadır.  

• Tüm diyabetlilerin yaklaşık %10’u tip 1 diyabet tanısı alır. 

• Her yaşta insanı etkilemekle birlikte, genellikle çocuklarda 

ya da genç erişkinlerde daha sık gelişir.  

• Tip 1 diyabet yönetimi ise tedavinin en önemli 

basamağıdır. 
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Tip 1 diyabetin nedenleri nelerdir?  

Tip 1 diyabet geliş iminde  üç önemli ris k faktörü; 

• Kalıtıms al (genetik) faktörler: Kiş ideki diyabete yatkınlık s ağlayan doku grupları doğuş tan var olabilir. 

Bu kalıts a l özellikler diyabet geliş me  ris kini artırabilir. 

• Kiş inin kendis ine karş ı geliş tirdiği allerji (otoimmünite): Normalde bizi has talıklardan koruyan 

bağış ıklık s is temi, bazen belli organ ya da dokuları yabancı olarak tanımlayarak bu dokularla  

s avaş maya  baş lar. Tip 1 diyabette bu durum pankreas a ya da ins ülin s algılayan hücrelere karş ı olup, 

pankreas  hücrelerini yabancı cis im olarak algılayıp yok ederler. 

• Çevres el etkenler (virüs , kimyas al maddeler): Çevres el faktörler aras ında  bazı virüs lerle oluş an 

infeks iyonların geçirilmes i, katkı maddeleri ya  da s tres  s ayılabilir. 
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Tip 1 diyabetin belirtileri nelerdir? 
 

• Tip 1 diyabette pankreas yeterli insülin üretemez. İnsülin eksikliğine 

bağlı nedenlerle dolaşımdaki şeker hücre içine giremez ve enerjiye 

dönüştürülemez.  

• Dolaş ımdaki ş ekerin hücre içine girememes i kan ş ekerinin 

yüks elmes ine (hiperglis emi) ve böbreklerden s üzülerek idrarla  

atılmas ına (glukozüri) neden  olur.  

• Şekerin idrara  geçmes i idrarla  s ıvı kaybına da neden olarak vücutta  

s us uzluğa yol açar.  
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Tip 1 diyabetin belirtileri nelerdir? 
 

• Halsizlik ve yorgunluk  

• Sürekli susama hissi/ ağız kuruluğu. 

• Çok sık su içme 

• Sık sık ve bol miktarda idrara çıkma 

• Gece idrara çıkma ve hatta yatağını ıslatma. 

• Sık yemek yeme gereksinimi   

• Kilo kaybı 

• Davranış değişikliği 

• Diyabet belirtileri diyabetlilerin çoğunda bir aydan kısadır ve bu belirtiler fark 

edilemediği zaman çocuklar genellikle diyabetik ketoasidoz denilen koma halinde 

hastaneye gelirler. Bu durum çok ciddi ve hayatı tehlikeye sokabilen bir durumdur. 
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Kronik bir hastalık olan ve yaşam kalitesini etkileyen tip 1 diyabetin 

bakım ve tedavis inde, diyabetli bireyin s ürece katılımı ve s orumluluk 

üs tlenmes i önemlidir. 

• Tip 1 diyabet yönetimi, diyabetli çocuk, 

ergen ya da yetiş kin bireyin tedavi 

uyumunu des tekleyen öz bakım 

davranış larıdır.  

• Diyabet eğitimi is e, diyabet tedavis inin ve 

diyabet yönetiminin temelidir.  
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Tip 1 diyabet yönetiminde, diyabet eğitiminin baş lıca hedefleri 

şunlardır:  
• Diyabetli bireyin, diyabet yönetiminde gerekli bilgi ve öz bakım becerileri 

kazanmasının sağlanması. 

• Diyabetli bireyin, diyabetle yaşama uygun yeni yaşam alışkanlıkları 

kazanmasının sağlanması ve bu alışkanlıkların sürdürülebilirliğinin 

desteklenmesi. 

• Diyabetli bireyin yaşam kalitesinin korunması ve olası komplikasyonların 

önlenmesi ya da geciktirilmesi. 

• Diyabetli birey ile birlikte ailesinin ve yakın sosyal çevresinin hastalık 

hakkında bilgilendirilmesinin sağlanması. 

• Diyabetli bireyde, sağlıklı bir yaşam için olumlu davranış değişikliğinin 

sağlanması. 
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Tip 1 diyabet yönetiminde, diyabet eğitiminin baş lıca hedefleri 

şunlardır:  
• Diyabet eğitiminin; diyabetli bireyin kişilik özellikleri, yaş grubu, sosyo-kültürel 

yapısı dikkate alınarak bireyselleştirilmesi. 

• Diyabet eğitiminde bireyin fizyolojik, zihinsel ve ruhsal yapısının göz önünde 

bulundurulması. 

• Diyabetli bireye öğrenmeyi öğreterek, yaşam boyu öğrenme alışkanlığı 

kazandırılması. 

• Diyabet tedavi ve bakımında yer alan teknolojik gelişmelerin takip edilmesi ve 

diyabet eğitimine dahil edilerek bireyin yaşamına entegre edilmesi. 

• Diyabet eğitiminin belli aralıklarla değerlendirilmesi ve probleme dayalı yaklaşımla 

eğitimin sürekliliğinin sağlanması. 

• Diyabetli bireyin eğitiminde gerektiğinde diyabet akran desteğinin sağlanması.  
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Tip 1 diyabet 

yönetimi 

Diyabetli 
bireyin tıbbi 
bes lenme 

planını 
yürütmes i 

Düzenli 
fiziks el 
aktivite 

planlamas ı 

Tıbbi ilaç tedavis inin 
etkin yürütülmes i Bireys el kan 

ş ekeri izlemi 

Diyabet öz 
yönetimi eğitimi 
ve öz yönetim 

des teği  
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Tip 1 Diyabet  

Öz Yönetim Becerileri  

Nelerdir? 
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Tip 1 diyabet yönetiminde başarınızı güçlendirecek öneriler; 

• Diyabetle aktif bir yaşam sürün ve keyif aldığınız spor aktivitelerini yaşamınıza katın. 

• Sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanın ve tükettiğiniz besinlerin kan şekerine etkisini 

öğrenin. 

• Diyabetle yaşam boyu öğrenme alışkanlığı kazanın. 

• Günlük beslenme, egzersiz, kan şekeri ve insülin dozu ilişkisini iyi yönetin. 

• Kan ş ekeri takip ve kaydını düzenli yürütün.  

• Mümküns e, diyabet teknolojilerinden faydalanın.    

• İns ülin dozlarınızı tükettiğiniz bes inlere ve kan ş ekerinize göre ayarlamayı bilin. 

• Karbonhidrat s ayımına göre ins ülin uygulama yöntemini öğrenin. 

12 



Tip 1 diyabet yönetiminde başarınızı güçlendirecek öneriler; 
• Başka hastalık durumunda insülin doz ayarlarınızı, diyabet sağlığı bakım ekibinizle 

birlikte gözden geçirmeyi ihmal etmeyin.   

• Kan şekeriniz hedefin üstünde (hiperglisemi) ya da hedefin altında (hipoglisemi) 

olduğunda nasıl yöneteceğinizi bilin ve gerekli önlemleri alın. 

• Ayak sağlığınıza önem gösterin ve düzenli diyabet sağlığı bakım ekibinize ayak 

muayenenizi yaptırmayı ihmal etmeyin. 

• Diyabetle yaşam, psikolojik sağlığınızı ve yaşamla uyumunuzu etkiliyorsa uzman 

desteğinden faydalanın. 

• Düzenli diş hekiminize gitmeyi aksatmayın. 

• Diyabet aşı programınız hakkında, hekiminiz ya da diyabet eğitim hemşirenizden 

bilgi alın. 

• Diyabetli arkadaşlar edinin ve gerektiğinde diyabet akran desteği alın.  
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