cEBELiKTE $EKER HAsrALrGr ( Diabetes In Pregnancy

-

cnnnlir Snrpni

Gestational Diabetes)

gelmez.

Kimlerde Gdriiriiliir

?

Her rktan ve soydan gelen kadrnda gdriilmekle birlikte genellikle Asyalt,
Ortado[ulu, Filipin veya Pasific Adalan halkrndan gelen kadrnlarda daha srk
g0riilmektedir ve gebelikte g0riilen geker hastali[i her gegen giin biraz daha artmaktadrr.

Gebelik $ekerinin Nedeni Nedir

?
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Gebelik gekeri gebelikte hormonsal desigiklikler nedeniyle vucudun insiilin
denilen maddeyi dopru bir qekilde lullanamamasrndan kaynaklamr. Insiilin vucuttaki kan
$ekeri seviyesini sa$hkh diizeyde tutnak bakrmrndan dnemlidir. Gebelikte b0tiin
kadrnlarda hot-o*a degigiklikler olmakla birlikte ancak bazrlannda gebelik gekeri olur.

Kadrnda Gebelik $ekeri Olmasmn Yarattrlr Sorunlar
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vegeberikeekerigenerlikre

En Onemli sonrn bebeginkilosunrn nor-malin iisttine grkmasi ve gebelik gekerinin
heniiz dofmamrs olanbebe[in sagh$ iizerinde yapfi$ di$er etkilerdir.
Bebek gok btiy[ytip kilosu 4veya4 kilodan fada olursa annenin normal dofum
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Gebelik gekeri olan kadrnlarda erken dofum riski yaqanabilir.
Gebelik qekerine yakalanan kadrnlann ilerde tip 2 denilen geker hastah[rna
yakalanma riski daha fazladr.
Tip 2 denilen geker hastah[r 40 ya$lnl gegmi$ kadrnlarda gitgide
yaygrnlaqmaktadu. Uygun grdalar yemeye ve duzenli olarak egznrsizyapmaya
dilil<at ederek kontrol altrnda tutulabilecegi gibi tablet veya insulin enjeksiyonu
yoluyla da kontrol altrndatutulabilir. Tip2 geker hastah[r denetim altrna
ahnmazsa kalp, bobrek ve gtiz hastahklan gibi ciddi rahatsrdrklara neden olur.

Gebe Kadrnlann Yapmast Gereken $eyler
Gebe kadrnlar, gebelik tamsr kondu$und4 26.ve 34. haftasrnda yaprlan kan
gekeri tahlili de dahil olmak tizere diizenli saShk kontroltinden gegmelidirler. Bu tahlilin
yaprhp yaprlmadr[mdan emin de$ilseniz doktorunuza veya ebeye sorunuz.
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Daha dnceki bir gebelik srrasrnda gebelik qekeri gegirdiyseniz
Soy gegmiqinizde gebelik gekeri veya geker hastahfr varsa
Daha 6nce tilti bebek dofurduysantzveye sebebi agrklanamayan gekilde dolum
dncesi karmmzdaki bebesi kaybettiyseniz dokturunuza bunlan belirtiniz.

Hastahfr Kontrol Altrnda Tutma yqllarr
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Perhiz yapmak

Her 6['rin dtizenli yemek yemek. Hastanedeki diyet uzrnanlan hangi grdalarin
yenmesi, hangilerinin yenmemesi ve ne kadar yenmesi konulannda size bilgi
verebilirler. Gerekirse terctiman da ga$nlabilir.
Gebelik stiresince fazla kilo almaktan kagrnmak.
Diizenli olarak kan tahlili yaptirmak- Gebe kadrrun kan gekerini normal dtizeyde
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Kan gekerinin daha sonra da dtizenli Olgiilmesi - $eker seviyesi do[umdan sonra
normale ddnse de, gebelik gekeri gegiren kadrnlann dolumdan alu veya sekiz
hafta sonra kan gekeri tahlili yaptirmalan , bundan sonra da diizenli olarak her iki
ylda bir tahlil yaptrmalan gereklidir.

Gebelik gekeri Riskini Azaltmak Mfimkiin mfidflr ?
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Kilosunu safl*h diizeyde tutan ve vucutga hareketli olan kigilerin hem gebelik
$ekerine hemde Tip 2 denilen geker hastahlrna tutulma olasrhfr daha azh.

