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Öz

Amaç: Araştırmanın amacı, gestasyonel diyabetli
kadınlarda sağlık durumu yönetimini
değerlendirmektir.

Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel olarak planlanan
bu araştırma, 01.03.2010 - 31.08.2010 tarihleri
arasında bir üniversite hastanesi gebe polikliniğinde
yürütüldü. Araştırmanın evrenine, araştırma tarihinde
gebe polikliniğine başvuran ve oral glukoz tolerans
testi ile gestasyonel diyabet tanısı alan hastaların
tamamı (149) alındı. Araştırma kapsamına, gebelik
öncesi insulin kullanmayan ve gebeliğinin 24-
38.haftaları arasında en az iki ay eğitim programına
katılan gebeler dahil edildi. “İnsülin-diyet-egzersiz”
sağlık yönetim programında 60 ve yalnızca “diyet-
egzersiz” sağlık yönetim programında 60 olmak
üzere 2 grupta toplam 120 kişi kapsama alındı.
Verilerin istatistiksel analizinde; aritmetik ortalama,
yüzde dağılımı, ki-kare ve t-testi kullanıldı.

Bulgular: Yaş ortalaması 32,8±5,1 olan
kadınların %47,5’i ilkokul mezunu, %80,8’i ise ev
kadınıdır. “İnsülin-diyet-egzersiz” programı ile sağlık
yönetimi sürdürülen kadınların, ortalama HbA1c
(p=0,016) ve tokluk kan şekeri değerlerinin
(p=0,034), yalnızca “diyet-egzersiz” programında
yer alan kadınlardan istatistiksel olarak anlamlı
düzeyde daha düşük ve kontrollü olduğu belirlendi.
Ortalama açlık kan şekeri değerinin, insülin kullanan
grupta daha düşük olduğu, ancak bu değerin
istatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptandı
(p=0,131). Her iki grup karşılaştırıldığında verilen
diyet (p=0,003)  ve egzersiz (p=0,269)
programlarına uyum oranının insülin kullanan grupta
daha düşük olduğu belirlendi.

Sonuç: Gestasyonel diyabetes mellitusun anne ve
yenidoğan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin en
aza indirilmesinde kadınların sağlık yönetim
programlarına etkin katılımı sağlanarak yaşam biçimi
değişikliklerinin oluşturulması büyük önem
taşımaktadır.

Anahtar sözcükler: Gebelik, Gestasyonel
diyabetes mellitus, Sağlık durumu yönetimi

Abstract

Objective: The aim of the study is to assess the
health management in women with gestational
diyabetes mellitus.

Method: Designed as descriptive and cross-
sectional, the study was performed in the pregnancy
clinic of a university hospital between 1st January
and 31st August 2010. All patients applying to the
clinic during the study with gestational diyabetes via
oral glucose tolerance testing (n=149) constituted
the universe of the study. Not using insulin, pregnant
were included in the study that participating in the
educational program at least for two months
between the weeks 24 and 38 during their
pregnancies. Totally 120 individuals were recruited,
60 as “insulin-diet-exercise” health management
program, and 60 in only “diet-exercise” health
management program.

Findings: The mean age of the women were
32,8±5,1 and 47,5% were primary school
graduates. Of the women, 80.8% were housewives.
It was determined that the mean HbA1c (p=0,016)
and postprandial blood glucose levels (p=0,034) of
women in “insulin-diet-exercise” health
management program were statistically and
significantly lower and controlled than those in only
“diet-exercise” health management program. The
mean fasting blood glucose level was lower in those
using insulin, but this score was statistically
insignificant (p=0,131). The comparison of the two
groups revealed that the rate of compliance with the
diet (p=0,003) and exercise (p=0.269)  programs
prescribed was lower in those using insulin.

Conclusion: Forming life style changes by
involving women into health management programs
effectively plays a key role in decreasing the negative
effects of gestational diyabetes mellitus to the lowest
levels for both the mothers and the newborns.
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Giriş 
Gestasyonel diyabetes mellitus (GDM) ilk

kez gebelikte ortaya çıkan değişik düzeylerdeki
karbonhidrat intoleransıdır (1, 2, 3). Tarama
biçimine, tanı ölçütlerine, topluma ve
uygulanan teste bağlı olarak tüm gebeliklerin
%1-14’ünde saptanan GDM, gebelerde en sık
görülen metabolizma bozukluğudur (4, 5).

Obezite, daha önceki gebeliklerinde GDM
ortaya çıkmış olması, 4000 gr. üzerinde doğum
yapmış olmak (makrozomi), >25 yaş ya da
>30 yaş grubunda olmak, hipertansiyon ve
ailede diyabet öyküsü GDM gelişimi için risk
faktörleridir (3, 6). GDM, kadında sezaryen
doğum endikasyonu ve preeklamsi, fetusta ise
makrozomi, doğum travması,
hiperbilurubinemi ve neonatal hipoglisemi gibi
komplikasyonların gelişmesine neden
olabilmektedir (1, 7). GDM’nin tanı ve
taramasının nasıl yapılması gerektiği halen
netlik kazanmamıştır. Dünya Sağlık Örgütü

(DSÖ), GDM gelişimi açısından düşük risk
grubunda olan kadınlara tarama gerekmediğini
belirtmektedir. Öte yandan, Amerikan Diyabet
Birliği (ADA), risk etmeni yoksa 24-28 haftalar
arasında, yüksek risk grubunda ise gizli kalmış
tip 2 DM'yi saptamak için gebeliğin ilk üç ayı
içinde tarama programına alınmasını
önermektedir (8). Bu nedenle risk faktörlerinin
erken tanılanması ve doğru sağlık durumu
yönetiminin sağlanması anne ve yenidoğan
komplikasyonlarının önlenmesi açısından
büyük önem taşımaktadır (3, 9).

GDM yönetiminde, kişiye özel düzenli bir
beslenme ve egzersiz programı, kan glukoz
düzeyi izlemi yapılmalı; gebe gerekli ise insülin
tedavisi ile kontrol altında tutulmalı ve özellikle
tokluk kan şekeri ve HbA1c değeri düzenli
olarak izlenmelidir (6, 9, 10, 11). GDM’de
tedavinin ana hedefi glisemi düzeylerini
normal değerlerde tutabilmektir. Diyet ve
egzersiz gibi farmakolojik olmayan tedavi

Tablo 1. Kadınların sosyo-demografik özelliklerine göre dağılımı

Demografik Özellikler   (N=120) Sayı %

Yaş

18-23 yaş arası 4 3,3
24-29 yaş arası 29 24,2
≥30 Yaş 87 72,5

Eğitim Durumu

Okur-Yazar Değil 6 5,0
İlkokul 57 47,5
Ortaöğretim/Lise 31 25,8
Önlisans/Lisans 26 21,7

Meslek

Ev kadını 97 80,8
İşçi 6 5,0
Memur 9 7,5
Serbest 8 6,7

Ekonomik Durum

Gelirim giderimden az 24 20,0
Gelirim giderimi karşılıyor 82 68,3
Gelirim giderimden fazla 14 11,7

Sağlık Güvencesi

Var 116 96,7
Yok 4 3,3

Yaşanılan Yer

İl 74 61,7
İlçe 33 27,5
Köy 13 10,8
Toplam 120 100   
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seçenekleri, GDM yönetiminde önemli bir yere
sahiptir. GDM’li olguların ortalama %60’ında
tek başına diyet tedavisi ile hedef glisemik
değerlere ulaşılabilir. Bu nedenle tedaviye anne
ve bebeğin sağlığı için gerekli kalori ve besin
elemanlarını içeren diyet ile başlanır (12).
Ayrıca, egzersize bağlı kan glukoz
düzeylerinde düşmeler olmaktadır. Üçüncü
Uluslararası GDM Workshop-Konferansı'nda,
herhangi bir tıbbi ve obstetrik kontrendikasyon
yoksa egzersizin bir tedavi seçeneği olarak
önerilmesi kararlaştırılmıştır (13). Diyet ve
egzersiz ile relatif öglisemi sağlanamazsa,
komplikasyon gelişiminin önlenmesi ve yaşam
kalitesinin bozulmaması amacıyla geride kalan
%40 olguda insülin tedavisine başlanır (12,

14). Bu nedenle, GDM yönetimine yaşam
biçimi değişiklikleriyle başlanmalı ve glisemik
kontrol hedeflerine ulaşmak için gerektiğinde
farmakolojik ajanlar eklenmelidir (15). Bu
aşamada, sağlık profesyonelleri tarafından
verilecek, etkin bir sağlık bakım danışmanlığı
kadın için yol gösterici olacaktır.

Bu çalışma, gestasyonel diyabetli kadınlarda
sağlık durumu yönetimini değerlendirmek
amacıyla planlanmıştır.

Gereç ve Yöntem
Araştırmanın Tipi, Yeri ve Zamanı: 
Gestasyonel diyabetli kadınlarda sağlık

durumu yönetiminin değerlendirilmesi
amacıyla ve kesitsel olarak planlanan bu

Tablo 2. Sağlık yönetim biçimlerinin değerlendirilmesine ilişkin bulguların dağılımı

Faktör “İnsülin-diyet-egzersiz” “Diyet-egzersiz” Test

programı ile sağlık programı ile sağlık 

durum yönetimi durum yönetimi

Ort±SS Ort±SS

HbA1c 4,67±0,60 5,02±0,93 t:-2,449
Değeri (%) p: 0,016*
Tokluk Kan 105,31±16,94 112,78±20,91 t:-2,149
Şekeri p:0,034*
Açlık Kan 86,20±16,81 90,18±11,33 t:-1,522
Şekeri p:0,131

* p<0,05

Tablo 3. Sağlık yönetim biçimleri ve verilen programlara uyum arasındaki ilişkinin dağılımı

Programa Uyum “İnsülin-diyet- “Diyet-egzersiz” Test

egzersiz” programı programı ile sağlık durum

ile sağlık  durum yönetimi yönetimi

n                          % n                        %

Diyet
programına
uyanlar 18                      30,0 34                    56,7 x2=8,688
Diyet programına 
uymayanlar 42                      70,0  26                    43,3 p=0,003*

Toplam 60                     100,0 60                   100,0
Egzersiz 
programına
uyanlar 23                       38,3 29                    48,3 x2=1,222

Egzersiz 
programına
uymayanlar 37                       61,7 31                    51,7 p=0,269
Toplam 60                      100,0 60                   100,0

* p<0,05
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araştırma, 01.03.2010 / 31.08.2010 tarihleri
arasında, Malatya İnönü Üniversitesi Turgut
Özal Tıp Merkezi Araştırma ve Uygulama
Hastanesi gebe polikliniğinde yürütülmüştür.
Araştırmanın uygulandığı poliklinikte GDM
tanısı alan gebeler, öncelikle diyabet
polikliniğine, daha sonra ise diyetisyene
konsülte edilmektedir. Diyetisyen tarafından
kişiye özel diyet listesi verilen gebe, en son
aşamada diyabet eğitim hemşiresi tarafından
eğitim programına alınmaktadır. Bir hafta
sonra ilk izlem için çağrılan gebelerde, kan
glukoz düzeyi değerlendirilmekte ve sonraki
izlemler için tarih verilmektedir. İzlemler gebe
ve diyabet poliklinikleri işbirliğiyle her hafta
rutin olarak ortak bir günde (her perşembe)
yapılmakta ve ilerleyen haftalarda laboratuvar
sonuçlarına göre gerekli ise insülin tedavisine
başlanmaktadır. Veriler araştırmacılar
tarafından bu ortak günde, yüz yüze görüşme
yöntemi kullanılarak toplanmıştır.

Örneklem Seçimi: Araştırmanın evrenini,
araştırma tarihinde gebe polikliniğine başvuran
ve oral glukoz tolerans testi (OGTT) ile GDM
tanısı alan hastaların tamamı (149)
oluşturmaktadır. Araştırmaya, gebelik öncesi

insülin kullanmayan, gebeliğinin 24-38.
haftaları arasında, en az iki ay eğitim
programına alınarak klinik olarak izlenmiş,
“insülin-diyet-egzersiz” sağlık durumu
yönetim programında 60 ve yalnız “diyet-
egzersiz” sağlık durumu yönetim programında
60 olmak üzere 2 grupta toplam 120 kişi
alınmıştır.

Veri Toplama Araçları: Literatür araştırması
yapılarak hazırlanan veri toplama formu,
katılımcıların kişisel özelliklerini ve GDM ile
ilgili bilgileri içeren 34 sorudan
oluşturulmuştur.

Araştırmanın Etik Yönü: Araştırmanın
uygulanabilmesi için, gerekli yazışmalar
yapılarak Malatya İnönü Üniversitesi Turgut
Özal Tıp Merkezi Araştırma ve Uygulama
Hastanesi'nden yazılı izin alınmıştır. Verilerin
toplanması aşamasında, araştırmacılar
tarafından araştırmanın amacı ve yararları
anlatılarak tüm katılımcılardan sözlü onam
sağlanmıştır.

Veri Analizi: Veriler, SPSS 16.00
programında değerlendirilmiştir. Verilerin
istatistiksel analizinde; aritmetik ortalama,
yüzde dağılımı, ki-kare ve t-testi kullanılmıştır.

Bulgular  
Araştırmaya katılan kadınların yaş

ortalaması 32,8±5,1 olup, %72,5’i i ≥30  yaş
grubunda yer almaktadır. Kadınların %47,5’i
ilkokul mezunu ve  %80,8’i ev kadınıdır.
%68,3 ile gelir düzeyi giderini karşılayan
kadınların, %61,7’si il merkezinde yaşamakta
ve % 96,7’sinin bir sağlık güvencesi
bulunmaktadır (Tablo 1).

Gestasyonel diyabetli kadınların sağlık
durumu yönetim biçimlerinin
değerlendirilmesine ilişkin bulguların dağılımı
Tablo 2’de görülmektedir. “İnsülin-diyet-
egzersiz” programı ile sağlık durumu yönetimi
sürdürülen kadınların, ortalama HbA1c
(p=0,016) ve tokluk kan şekerleri değerlerinin
(p=0,034), “yalnız diyet-egzersiz”
programında yer alan kadınlardan istatistiksel
olarak anlamlı düzeyde daha düşük olduğu
belirlenmiştir. Ortalama açlık kan şekeri
değerinin, “insülin-diyet-egzersiz” programı ile
sağlık durumu yönetimi sürdürülen
kadınlarında daha düşük olduğu (p=0,131),
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ancak bu değerin istatistiksel olarak anlamlı
olmadığı saptanmıştır.

Tablo 3’te sağlık durumu yönetim biçimleri
ve verilen programlara uyum arasındaki
ilişkinin dağılımı yer almaktadır. “İnsülin-diyet-
egzersiz” programı sağlık durumu yönetiminde
yer alan kadınlarda verilen diyet programına
uyum oranının, “diyet-egzersiz” programı
sağlık durumu yönetiminde yer alan
kadınlardan daha düşük olduğu belirlenmiştir.
Gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak
anlamlı olduğu saptanmıştır (p=0,003).
Egzersiz programına uyum oranının insülin
kullanan grupta daha düşük olduğu, ancak bu
değerin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı
belirlenmiştir (p=0,269). İnsülin kullanan
grupta, insülin programına uyum oranının
%100.0 olduğu saptanmıştır.

Tartışma
Gestasyonel diyabetes mellitusta tedavinin

ana hedefi glisemi düzeylerini normal
değerlerde tutabilmektir. Amerika Diyabet
Derneği, diyabetli gebe kadınların açlık kan
şekeri düzeyinin 60-90 mg/dL arasında, tokluk
kan şekeri düzeyinin 120  mg/dL ve HbA1c
konsatrasyonunun ise %6.1’in altında olmasını
önermektedir (16, 17). Yogev ve arkadaşlarının
yaptığı çalışmada, diyabetik gebelerde tokluk
kan şekeri değerinin 110-120 mg/dL, açlık kan
şekeri değerinin ise 90-100 mg/dL’nin altında
tutulması gerektiği belirtilmektedir (18).
Çalışmamızda, “insülin-diyet-egzersiz”
programı ile sağlık durumu yönetimi
sürdürülen kadınlarda ortalama tokluk kan
şekeri (105,31±16,94, p=0,034), açlık kan
şekeri (86,20±16,81, p=0,131)  ve HbA1c
(4,67±0,60, p=0,016) değerlerinin yalnız
“diyet-egzersiz” programında yer alan
kadınlardan daha düşük ve kontrollü olduğu
saptandı (Tablo 2). Bu durum,
farmakolojik+non-farmakolojik (insülin-diyet-
egzersiz) tedavi protokolünün,  tek başına
uygulanan non-farmakolojik (diyet-egzersiz)
tedaviye göre GDM yönetiminde daha etkin
olduğunu düşündürmektedir. Coustan ve
Imarah’ın yapmış olduğu çalışma bu
düşüncemizi destekler niteliktedir. “İnsulin ve
diyet” tedavisi alan 115 kadında 4000 gram
üzerinde doğum ağırlığı oranı %7 iken, yalnız
“diyet” tedavisi alan 184 kadında bu oran %
18,5, hiçbir tedavi almayan 146 kadında ise

%17,8 olarak saptanmıştır.  Aynı çalışmada
“insülin ve diyet” tedavisi alan kadınlarda
sezaryen oranı %16,3 iken, yalnız “diyet”
tedavisi alanlarda %30,4, tedavi almayan
kadınlarda ise %28,5 olduğu bildirilmektedir
(19).

“İnsülin-diyet-egzersiz” programı sağlık
durumu yönetiminde yer alan kadınlarda
verilen diyet ve egzersiz programına uyum
oranının (diyet=%30,0, egzersiz=%38,3),
“diyet-egzersiz” programı sağlık durumu
yönetiminde yer alan kadınlardan
(diyet=%56,7, egzersiz=%48,3) daha düşük
olması (Tablo 3) ve buna karşın insülin
kullanan grupta, insülin programına uyum
oranının  %100.0 olarak belirlenmesi
düşündürücüdür. Bu durum her iki gruptaki
gebelerin non-farmakolojik (diyet, egzersiz)
tedavinin önemi hakkında yeterli bilgiye ve
farkındalığa sahip olmamasından
kaynaklanabilir. Bu aşamada eğitim, önem
kazanmakta, kişilerin ekiple işbirliği yaparak
sağlık ve hastalıkla ilgili kararlara aktif
katılımını sağlamak gerekmektedir (15). Birey,
sağlığını koruma, sürdürme ve geliştirmeden
sorumludur ve sağlıklı yaşam biçimini
sergilemede, bu yaşam biçimine ilişkin
etkinlikleri yerine getirmede aktif rol
üstlenmelidir (20).

Dünya Sağlık Örgütü’nün “21.Yüzyılda
Herkes İçin Sağlık” hedefleri arasında, sağlık
profesyonellerinin sağlığı koruma ve
geliştirmeye yönelik uygun bilgi, tutum ve
beceriye sahip olması gerektiği
vurgulanmaktadır. Aynı hedefler arasında,
uygun bilgi, tutum ve beceriye sahip sağlık
profesyonellerinin, insanların sağlıklı yaşam
biçimini benimsemeleri ve olumlu sağlık
davranışı sergilemelerinde etkin rol alması
gerektiği belirtilmektedir (21). Bu nedenle,
sağlık profesyonelleri tarafından etkin bir
sağlık bakım hizmeti sunularak, verilen
eğitimde hastalardan beslenme ve egzersiz
alışkanlıklarında değişiklik yapmaları ve yeni
bir yaşam biçimi oluşturmaları istenmelidir.

Sonuç
Sonuç olarak, “insülin-diyet-egzersiz” ve

yalnızca “diyet-egzersiz” programı ile sağlık
durumu yönetimi sürdürülen gruplar
karşılaştırıldı ve her iki grupta non-
farmakolojik (diyet-egzersiz) yöntemlere olan
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uyumun istenilen düzeyde olmadığı saptandı.
İnsülin kullanan grupta verilen diyet ve
egzersiz programlarına uyum oranı daha düşük
olmasına karşın, insülin kullanımı uyum
oranının %100.0 olduğu, ortalama açlık ve
tokluk kan şekeri ile HbA1c değerlerinin ise
daha düşük ve kontrollü olduğu görüldü. Bu
sonuçlar doğrultusunda;                                                                                

- Uygun glisemik hedeflerin tanımlanması
amacıyla her gebe için kişiye özel bir tedavi
biçiminin oluşturulması,

- GDM’nin anne ve yeni doğan sağlığı
üzerindeki olumsuz etkilerinin en aza
indirilmesinde kadınların yeni bir yaşam biçimi
oluşturarak sağlık durumu yönetim
programlarına etkin katılımlarının sağlanması,

- Sağlık hizmet uygulayıcılarının,
antepartum, intrapartum ve postpartum
dönemlerde GDM’li kadına özgü bakımı
sağlamak için etkili girişim ve bilgileri
kullanması ve doğru sağlık davranışlarını
desteklemede danışman olması önerilmektedir.
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