
GESTASYONEL DİYABETTE 
TEDAVİ 

Prof. Dr. Erdinç ERTÜRK 
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Endokrinoloji Bilim Dalı 
 
 

Diyabetes Mellitusta Mezuniyet Sonrası Güncelleme Toplantısı 
16 Ocak   2010 – Bursa  



2 

Gestasyonel DM riskler 

 Makrosomi 

 Omuz distozisi 

 Brakial pleksus yaralanması 

 Klavikula kırığı 

 Neonatal hipoglisemi 

 Sarılık 

 Polisitemi 

 Solunum distresi 

 Hipokalsemi 
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Gestasyonel DM riskler 

 Makrosomi 

 Omuz distozisi 

 Brakial pleksus 
yaralanması 

 Klavikula kırığı 

 Neonatal hipoglisemi 

 Sarılık 

 Polisitemi 

 Solunum distresi 

 Hipokalsemi 

 Perinatal mortalite artışı 

 Artmış sezeryan 
gereksinimi 

 Artmış preeklampsi oranı 

 Çocukta DM görülme 
olasılığında artma 

 Fetal malformasyon ?? 



4 

GDM tedavisinde hedefler 

 Normogliseminin sağlanması 

 Ketozun önlenmesi 

 Yeterli kilo alımının sağlanması 

 Bebeğin gelişiminin iyi olması 



Normoglisemi hedefleri 

Dernek Açlık  1hPP  2hPP 

ADA  105  155  130 

ADIPS 100  145  126 

CDA  95  140  120 

ACOG  95  130  120 

TEMD  95  140  120 

ADA:American, ADIPS:Autrasian, CDA:Canadian, ACOG:AmObstet&Gyn TEMD:Tr 
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GDM standart tedavi 

 Tıbbi beslenme tedavisi 

 Fiziksel aktivite 

 Evde kan şekeri izlemi 

 İnsülin tedavisi 

 

 Oral hipoglisemik ajanların yeri yoktur 
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GDM standart tedavi 

 Tıbbi beslenme tedavisi 

 Fiziksel aktivite 

 Evde kan şekeri izlemi 

 İnsülin tedavisi 

 

 Oral hipoglisemik ajanların yeri tartışmalıdır 
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GDM standart tedavi 

 Tıbbi beslenme tedavisi 

 Fiziksel aktivite 

 Evde kan şekeri izlemi 

 İnsülin tedavisi 

 

HASTANIN EĞİTİMİ 
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GDM Hasta eğitimi 

 GDM hakkında bilgilendirme 

 Kan şekeri ölçümü tekniği 

 Kan şekeri ölçüm sıklığı 

 Diyet önerileri 

 Fiziksel aktivite önerileri 

 İnsülin enjeksiyonu uygulaması 

 İnsülin doz değişiklikleri 

 Kalori-karbohidrat sayma 

 Hipoglisemi eğitimi 

 Doğum sonrası öneriler 
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GDM standart tedavi 

 Tıbbi beslenme tedavisi 

 Fiziksel aktivite 

 Evde kan şekeri izlemi 

 İnsülin tedavisi 
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GDM ta tıbbi beslenme tedavisi 

 GDM un en temel tedavisidir 

 % 85 fazla GDM lu hastada  farmakolojik 
tedavi gerekmez 

 Kişisel olmalıdır 

 Diyetisyen tarafından verilmelidir 

 Temel hedef normoglisemi sağlanmasıdır 
 Fetal gelişim ve maternal gereksinim karşılanmalıdır 

 Aşırı kilo artışı önlenmelidir 

 Ketozdan kaçınılmalıdır 
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GDM tıbbi beslenme tedavisi önerisi 

 Kalori gereksinimi hesaplanmalıdır 

 Karbohidrat oranı kısıtlı olmalıdır 

 Glisemik indeksi yüksek gıdalar kısıtlanır 

 Öğün dağılımı planlanır 
 3 ana 3 ara olmak üzere toplam 6 öğün alması önerilir 

 Uzun açlıktan kaçınılmalıdır 
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Kalori düzenleme 

 İdeal kilosuna göre kalori verilmelidir 

 BMI 22-25 arasında olanlara 30 kcal/kg 

 BMI 26-29 arasında olanlara 24 kcal/kg 

 BMI > 30 arasında olanlara 15 kcal/kg 

 BMI < 22 arasında olanlara 40 kcal/kg 
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Kalori dağılımı 

 Toplam kalorinin   

 % 50 kadarı karbohidratlardan 

 Kompleks lifli karbohidratlardan 

 % 25 kadarı yağlardan 

 Doymamış yağlardan 

 % 25 kadarı proteinlerden 

 

      karşılanır 
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Öğünlerde kalori dağılımı 

 % 15 kadar kahvaltıda 

 % 25 kadarı öğle yemeğinde 

 % 30 kadarı akşam yemeğinde 

 

 Toplam kalorinin % 30 si ara öğünlerde 
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GDM tatlandırıcı kullanımı 

 Sakkarin plasental geçer- Kullanılmamalıdır 

 Diğer tatlandırıcılar makul düzeyde 

kullanılabilir 
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GDM standart tedavi 

 Tıbbi beslenme tedavisi 

 Fiziksel aktivite 

 Evde kan şekeri izlemi 

 İnsülin tedavisi 

 

 



Önerilen egzersiz yoğunluğu 

 Egzersiz yoğunluğu hedef kalp hızının % 70 
aşmamalıdır 

 HRmax: (220-yaş) 

 Hedef : 0,7 * HRmax 

 Günde 30-60 dakika süre ile uygulanmalıdır 

 Hergün veya günaşırı uygulanmalıdır 

 KŞ üzerine etkinliği 2-4 haftadan sonra 
görülür 
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Egzersiz tipi 

 Önerilenler 
 Tempolu yürüme 

 Jogging 

 Aerobik dans 

 Yüzme 

 Bisiklet 

 Dans 

 

 Önerilmeyenler 

 Kayak 

 Ata binme 

 Buz hokey 

 Futbol 

 Basketbol 

 Ağırlık kaldırma  
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Egzersiz kontrendikasyonları 

 Hipertansiyon 

 Kalp hastalığı 

 Morbid obezite 
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GDM standart tedavi 

 Tıbbi beslenme tedavisi 

 Fiziksel aktivite 

 Evde kan şekeri izlemi 

 İnsülin tedavisi 
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Kan şekeri monitorizasyonu 

 Günde en az 4 ölçüm yapılmalıdır 

 Sabah aç ve her öğünden 1 saat sonra 

 Glukometreler plazma ölçümü uyumlu olmalıdır 
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GDM standart tedavi 

 Tıbbi beslenme tedavisi 

 Fiziksel aktivite 

 Evde kan şekeri izlemi 

 İnsülin tedavisi 
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İnsülin tedavisi başlama kriterleri 

 Açlık glisemi düzeyi 126 mg/dl üzerinde olanlar  

 TBT ve fiziksel aktivite ile glisemi hedeflerine 

ulaşılamayan hastalar 

 Yakın monitorizasyonda (günde 4 ölçüm) haftada 2 ölçümden 

fazla hedef dışı değer varsa 
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İnsülin tedavisi başlama kriterleri 

 Açlık glisemi düzeyi 126 mg/dl üzerinde olanlar  

 TBT ve fiziksel aktivite ile glisemi hedeflerine 

ulaşılamayan hastalar 

 Yakın monitorizasyonda (günde 4 ölçüm) haftada 2 ölçümden 

fazla hedef dışı değer varsa 

 Bazı çalışmalarda glisemi hedefine ulaşılmamış olsa da 

fetal hiperinsülinemi özelliği göstermeyen hastalarda 

insülin tedavisi eşiği daha yüksek tutulabilir  

 Fetal abdominal çevre < 70 pörsantil ise 
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İnsülin seçimi 

 Plasental geçişi yoktur 

 Antikor ile bağlı insülinler plasental geçiş yapabilir 

 İnsan insülini tercih edilir 

 Yıllarca kullanılmıştır 

 Hızlı etkili analog insülinlerin de gebelikte kullanımının güvenilir 

olduğu son yıllarda gösterilmiştir 

 İnsan insülinleri karşılaştırmalı çalışmalarda sonuçlar farklı bulunmamış 

 İnsülin lispro ve aspart ile çalışmalar var, glulisine ile yok 

 Uzun etkili analoglar ile yeterli çalışma yoktur 

 Glarjinin yüksek IGF reseptör afinitesinin mitojenik rolü endişe 

nedenidir  
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İnsülin tedavisi özellikleri 

 GDM lu hastaların % 15 kadarı insülin tedavisi 

almaktadır 

 Bazal-bolus tedavi tercih edilir 

 Öğünler öncesi kısa- gece yatmadan bazal insülin 

 Bazı olgularda sabah ek bazal enjeksiyon gerekebilir 

 Düşük dozlarla başlanıp gereksinime göre artırılır 

 Tipik başlama dozu öğünler öncesi ve yatmadan önce 4 ünite 

 Genellikle gerekli doz kg başına 0,3-1 U kadardır 

 Pregestasyonel diyabetik hastalara göre hipoglisemi 

daha nadir görülür 
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GDM standart tedavi 

 Tıbbi beslenme tedavisi 

 Fiziksel aktivite 

 Evde kan şekeri izlemi 

 İnsülin tedavisi 

 

 Oral hipoglisemik ajanların yeri tartışmalıdır 
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GDM oral antidiyabetik ajanlar ile ilgili 
kaygılar 

 Maternal yan etkisi olabilir mi? 

 Plasentayı geçer mi? 

 Fetüs için teratojenik mi? 

 Fetal yan etkisi olabilir mi? 

 Plasentanın glukoz uptake ini artırır mı? 
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Gebelikte metformin kullanımı 

PCOS da güvenli ise ; 

   T2DM ve GDM hastalarında da   

    güvenli olabilir 
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GDM de metformin kullanımı 

 Yapılan çalışmalarda plasental geçiş vardır (B) 

 Gebelikte kullanımında fetal anomali veya gelişme 
yetersizliği saptanmamıştır 

 İnsülin ile karşılaştırmalı çalışmalarda (MiG) 
 Glisemi kontrolü farklı değil 

 Sadece % 8 hastada hedefe ulaşılamamış 

 Makrosomi ve diğer riskler insülinden farklı bulunmamış 

 Preterm doğum oranı daha yüksek bulunmuş 

 Neonatal hipoglisemi daha düşük bulunmuş 

 FDA onayı olmasa da çoğu otör glibenclamide güvenli 
olarak değerlendirmektedir (Güney Afrika) 
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GDM de sulfonilüre kullanımı 

 Yapılan çalışmalarda plasental geçiş olmadığı 
gösterilmiştir 

 İnsülin ile karşılaştırmalı çalışmalarda (glibenclamide) 
 Glisemi kontrolü farklı değil 

 Sadece % 4 hastada hedefe ulaşılamamış 

 Makrosomi ve diğer riskler insülinden farklı bulunmamış 

 Maternal hipoglisemi riski daha düşük bulunmuş 

 Neonatal hipoglisemi sonuçları çelişkili 

 FDA onayı olmasa da çoğu otör glibenclamide güvenli 
olarak değerlendirmektedir 
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Doğum sonrası riskler 

 GDM lu hastaların > %90 doğumdan sonra normoglisemi 
olur 

 Sonraki hamilleikte GDM oranı % 60-90 

 22 yıllık izlemde % 36 sında T2DM gelişir 

 Risk durumu 
 IGT (% 20 erken dönem) 

 DM  (RR 7,5) 

 BMI, BÇ, WHR 

 

 6-12 hafta sonra 75 gr standart OGTT yapılmalı 

 Yılda en az 1 kere AKŞ izlemi önerilmeli 

 



 


