
Täytä tämä tyypin 2 
diabeteksen oireiden 

tarkistuslista

Oletko epävarma siitä, voisiko sinulla olla tyypin 2 diabetes?

Tutustu joihinkin yleisiin tyypin 2 diabeteksen oireisiin alla ja ota ensimmäinen askel 
saadaksesi tietää, mitä näiden oireiden syyt ja seuraukset ovat. 

Tarkistuslistan täyttäminen auttaa sinua keskustelemaan lääkärisi kanssa ja antaa sinulle 
paremman käsityksen tyypin 2 diabeteksesta.   
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1. KÄYTKÖ VESSASSA AIEMPAA USEAMMIN?   

Tyypin 2 diabeteksen yleisin oire on lisääntyneet käynnit vessassa. Tämä johtuu 
siitä, että munuaisten on tehtävä ylitöitä suodattaakseen kaiken liian sokerin pois 
elimistöstä.1 Munuaiset tekevät tämän laimentamalla verenkierrossa olevan 
sokerin lisäämällä nestettä muista elimistön kudoksista. Tämä ylimääräinen neste 
poistuu elimistöstä virtsan kautta, mikä johtaa useampiin käynteihin vessassa ja 
kuivumiseen.1 Kuivuminen saa elimistön juomaan enemmän, mikä saa sinut 
virtsaamaan yhä useammin.  

2. OLETKO USEIN VÄSYNYT? 

Koska kyky käyttää sokeria elimistön energiantuotantoon on vähentynyt, tunnet 
olosi väsyneemmäksi.1 Koska verensokeritaso pysyy korkeana, veri paksunee, 
mikä vaikeuttaa hapen kuljettamista soluihin. Elimistön kuivumisella voi myös olla 
osa tässä uupumuksessa.1   

3. OLETKO NÄLKÄINEN RIIPPUMATTA SIITÄ, KUINKA PALJON SYÖT? 

Kun elimistö ei pysty muokkaamaan ruokaa energiaksi, elimistön solut eivät saa 
riittävästi ravintoaineita verestä. Energian puute lisää nälän tunnetta.3 Koska et 
ole kylläinen ja jatkat syömistä, verensokeritaso nousee yhä enemmän, mikä 
aiheuttaa väsymyksen tunteen ja lisää janoisuutta.4,5 



Infographic: Did you know

Vastasitko mihinkään kysymyksistä kyllä? 

Varaa aika lääkärillesi ja keskustele hänen kanssaan oireista, joita sinulla on.  
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4. ONKO NÄKÖSI HÄMÄRTYNYT? 

Korkea verensokeritaso imee itseensä nestettä kudoksissa, mukaan lukien 
silmien mykiöt. Tämä haittaa kykyä tarkentaa katse.1 Kun vaurio on tapahtunut, 
sen paraneminen voi viedä useita viikkoja. Kun verensokeritaso on liian korkea 
useiden vuosien ajan, se voi vaurioittaa verkkokalvon (silmän takaosa) verisuonia 
vakavasti. Jos tilaa ei hoideta, näkö voi muuttua pysyvästi.6

5. KOETKO PISTELEVÄÄ TUNNETTA KÄSISSÄSI JA JALOISSASI?

Korkea verensokeritaso voi vaurioittaa elimistön hermoja. Tätä kutsutaan 
neuropatiaksi, jota on neljä eri muotoa. Henkilöllä tämä sairaus voi esiintyä 
yhdessä tai useammassa muodossa. Sairauden yleisin muoto on perifeerinen 
neuropatia, mikä aiheuttaa pistelevää ja polttavaa tunnetta ensin jaloissa ja 
sitten käsissä.7

6. PARANEVATKO MUSTELMAT HITAASTI?

Verisuonten tukkeutuessa veren on vaikeampi kiertää elimistössä. Silloin haavoja 
parantavien ravintoaineiden ja hapen kulkeutuminen haavoihin vaikeutuu.8 
Aiemmin kuvatun neuropatian vuoksi vammat voivat jäädä pitkäksi aikaa 
huomaamatta, mikä taas lisää infektioriskiä. Tyypin 2 diabetesta sairastavat 
tuottavat myös entsyymejä ja hormoneja, jotka heikentävät immuunijärjestelmän 
toimintaa.8

Napsauta tästä saadaksesi 
Kysymyksiä lääkärillesi -kirjasen


