
g�b� yakınmalarınız oluyorsa, 

s�z�n de �nsül�n d�renc� sorununuz olab�l�r. 

İNSÜL İN  D İRENCİ  

Uzm. Hem. Șenay Zuhur
senayzuhur.com

“Așırı yemek yem�yorum, y�ne de k�lo
verem�yorum.”,
“Ne yesem yarıyor ve devamlı k�lo alıyorum.”
“Çok sık acıkıyorum ve sürekl� yemek yeme
gereks�n�m� h�ssed�yorum.”



İnsül�n, d�yabette anahtar rol oynayan 

b�r hormondur. 

D�yabette �nsül�n hormonunun etk�nl�ğ� (�șlev�)

bozulur ya da �nsül�n�n yeterl� m�ktarda

salgılanmasıyla �lg�l� sorun (eks�kl�ğ� sorunu) gel�ș�r.  

İNSÜL İN  HORMONU 
N E  İ Ş E  Y A R A R ?

Uzm. Hem. Șenay Zuhur
senayzuhur.com



Uzm. Hem. Șenay Zuhur
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Pankreas, karın bölges�nde
m�den�n hemen altında ve
arkasında bulunan b�r organdır.

İnsül�n, pankreasta bulunan 
Beta hücreler�nden salgılanan 
b�r hormondur. 



İNSÜL İN  HORMONUNUN GÖREVLERİ

Uzm. Hem. Șenay Zuhur
senayzuhur.com

Kandak� șeker�n (gl�kozun) kas, yağ ve karac�ğer g�b�
dokulara alınmasını, depolanmasını ve kullanılmasını
sağlar.

Vücudun dokularına �nsül�n hormonu sayes�nde g�ren șeker
enerj� kaynağı olarak kullanılır. Böylece kanda șeker düzey�,
�nsül�n hormonunun etk�s�yle düzenlen�r. 

Vücutta yağ ve prote�n mekan�zmaları üzer�nde de etk�l�
olan b�r hormondur. 

        



İnsül�n hormonu vücutta bu düzenlemeler� yaparken

“�nsül�n reseptörü” den�len b�r yapıya

bağlanarak etk�s�n� göster�r. 

Eğer �nsül�n reseptörler�, çeș�tl� nedenlerle bu hormonunun

bağlanmasına �z�n vermez �se kanda yeterl� oranda �nsül�n

hormonu olmasına rağmen görev�n� yapamaz. 

Bu durumda �nsül�n d�renc� sorunu yașanır.

İNSÜL İN  D İRENCİ  

Uzm. Hem. Șenay Zuhur
senayzuhur.com



İNSÜL İN  D İRENCİ  NEDİR?  

Uzm. Hem. Șenay Zuhur
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İnsül�n hormonu, vücudun per�fer�k
dokularında �nsül�ne duyarlılığın azalması
neden�yle görev�n� yer�ne get�remez. 

Bu durumda kandak� șeker�n (gl�kozun)
dokulara alınıp enerj� olarak kullanımı ve
gl�kojene dönüșümü yeters�z olur. 
Bu sorun  �nsül�n d�renc� olarak tanımlanır.

İnsül�n d�renc� sorunu gel�șt�ğ�nde;
vücudun yağ, karac�ğer, �skelet ve kalp
kası hücreler� �nsül�ne yeter�nce yanıt
veremez. İnsül�n d�renc�nde kanda �nsül�n
m�ktarı yüksek olmasına rağmen etk�l�
kullanılamaz. 



Uzm. Hem. Șenay Zuhur
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K�ș�de �nsül�n d�renc� gel�șt�ğ�nde,
pankreasın beta hücreler� daha
fazla �nsül�n hormonu salgılar. 

İnsül�n hormonunun așırı
salgılanması; k�ș�de açlık h�ss�ne,
așırı yeme ve atıștırma eğ�l�m�ne
neden olarak b�r kısır döngü
olușturur. 



İNSÜL İN  D İRENCİ  
BAŞKA HANGİ  SORUNLARA NEDEN  OLUR?

Uzm. Hem. Șenay Zuhur
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Pankreasın �nsül�n rezervler� azalarak kanda

İnsül�n d�renc� arttıkça, kandak� șeker�

Kanda dolașımda olan �nsül�n artıșına
rağmen bu hormonunun gl�koz, yağ ve
prote�n metabol�zmasındak� var olan etk�s�
(�șlev�) azalır. 

     

       dolașan �nsül�n m�ktarı artar. 
       

       dengeleyeb�lmek amacıyla pankreastan
       �nsül�n salınımı artar. 
      



İNSÜL İN  D İRENCİ  NEDENLERİ

Uzm. Hem. Șenay Zuhur
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Karın çevres� yağlanmasıyla
b�rl�kte gel�șen k�lo sorunu
Harekets�z yașam tarzı
S�gara kullanımı
Stresl� yașam tarzı
Sağlıksız beslenme alıșkanlığı
A�les�nde �nsül�n d�renc� sorunu
ya da t�p 2 d�yabet hastalığı
bulunan k�ș�ler de genet�k
faktörler



Bel çevres�n�n gen�șlemes� (�deal bel çevres�
kadınlarda 80 cm altı ve erkeklerde 94 cm altı
olmalı)
 Hızlı k�lo artıșı ve k�lo verememe 
 Sürekl� açlık h�ssetme, sık tatlı yeme �steğ� ve
m�dede kazınma h�ss�
Yemek öğünü sonrası (unlu, șekerl�, yağlı vb.)
üzer�ne ağırlık basması h�ss�, uyku hal�,
konsantrasyon güçlüğü, baș ağrısı yașanması
Yemeklerden sonra terleme, ellerde t�treme ve
baygınlık h�ssetme
Yorgunluk ve hals�zl�k h�ss�
Koltuk altında ve boyun bölges�nde esmerleșme
ya da kararma
Kadınlarda adet düzens�zl�ğ� sorunu yașanması

İNSÜL İN  D İRENCİN İN  BEL İRT İLERİ

Uzm. Hem. Șenay Zuhur
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İNSÜL İN  D İRENCİ  
SAĞLIĞ I  NASIL  ETK İLER?

Uzm. Hem. Șenay Zuhur
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İnsül�n
hormonunun

etk�nl�ğ� azalır 

T�p 2 d�yabet
r�sk� olușur 

Kan yağı değerler�
bozulur 

Karac�ğer
yağlanması
gel�șeb�l�r 

Yüksek tans�yon
r�sk� olușur 

Kalp damar
sağlığı bozulur

Genç kadınlarda
pol�k�st�k over

sendromu gel�ș�r

Metabol�k
sendrom sorunu

gel�ș�r



İNSÜL İN  D İRENCİ  
NASIL  TEDAVİ  ED İL İR?

İnsül�n d�renc� sorunu gel�șen k�ș�n�n,
öncel�kle tıbb� açıdan
değerlend�r�lmes� öneml�d�r.

K�ș�n�n kanında bakılan bazı testlerle,
�nsül�n d�renç sev�yes� ölçülür. 

Uzm. Hem. Șenay Zuhur
senayzuhur.com
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İnsül�n d�renc�n�n tedav�s�; k�ș�n�n yașı, c�ns�yet�, 

bașka hastalıklarının olup olmadığı, beslenme alıșkanlığı, f�z�ksel

akt�v�te düzey� ve yașam șekl�ne göre o k�ș�ye özgü planlanır.

Sağlıklı yașam alıșkanlıkları ben�msenmes� �nsül�n d�renc�, ș�șmanlık

ve t�p 2 d�yabet g�b� sağlık sorunlarının önlenmes�nde öneml�d�r. 

İnsül�n d�renc�n�n tedav�s�nde; med�kal tedav�yle b�rl�kte mutlaka

k�ș�n�n sağlıklı yașam davranıș değ�ș�kl�ğ�ne g�tmes� hedeflen�r.

İNSÜL İN  D İRENCİ  
NASIL  TEDAVİ  ED İL İR?



SAĞLIKL I  YAŞAM İÇ İN  
DAVRANIŞ  DEĞİŞ İKL İĞ İN İN  SAĞLANMASINDA

Uzm. Hem. Șenay Zuhur
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Sağlıklı, yeterl� ve dengel� b�r beslenme planı sürdürülmes�
Öğünlerde bes�nler�n yavaș ve daha fazla ç�ğnenerek
tüket�lmes�
Hazır gıda tüket�m�nden ve atıștırma alıșkanlığından
kaçınılması
K�ș�ye uygun düzenl� b�r egzers�z programıyla, akt�f yașam
sürdürülmes�
K�lo verme hedef�nde vücut ağırlığının altı ayda ortalama
%5-10’unun azaltılması ve �deal k�lo kontrolünün
sağlanması
Bel kalınlığı ölçüler�n�n kadınlarda 80 cm altı ve erkeklerde
94 cm altı tutulması
S�gara g�b� zararlı maddelerden uzak durulması
Sağlıklı ve kal�tel� uyku alıșkanlığı kazanılması
Yașanan stres durumunun etk�l� yönet�lmes� 
Tıbb� kontroller�n �hmal ed�lmemes�


