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Διαβήτης κύησης
(Gestational Diabetes Mellitus: GDM)
χαρακτηρίζεται κάθε δυσανοχή στη
γλυκόζη η οποία αρχίζει ή ανευρίσκεται
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Η

πρώτη αναφορά για το Σακχαρώδη διαβήτη
κύησης έγινε το 1924 από τον Heinrich
Gottleib Bennewitz, έναν φοιτητή Ιατρικής στο
Βερολίνο, ο οποίος περιέγραψε τα
συμπτώματα και κατέγραψε πως εμφανίζεται
 - με την εγκυμοσύνη,
 -διαρκεί όσο η εγκυμοσύνη και
 -τελειώνει σύντομα μετά την εγκυμοσύνη.

Ο

Σακχαρώδης διαβήτης κύησης εμφανίζεται από
-τη σχετικά ελαττωμένη έκκριση ινσουλίνης και
-την ελαττωμένη ευαισθησία των ιστών στη δράση
της (αντίσταση στην ινσουλίνη).
 Συμβαίνει στο δεύτερο τρίμηνο της εγκυμοσύνης,
όταν δηλαδή εμφανισθεί η φυσιολογική αντίσταση
στην ινσουλίνη και είναι το αποτέλεσμα της
εκκριτικής αποτυχίας του β-κυττάρου να
ανταποκριθεί στο μεταβολικό stress που
εμφανίζεται στην εγκυμοσύνη.

Η

αντίσταση στην ινσουλίνη οφείλεται
- στην αύξηση των επιπέδων των πλακουντιακών
ορμονών, αλλά και
- στην αύξηση των επιπέδων των ορμονών της
μητέρας (η κορτιζόλη, η οιστραδιόλη, η
προλακτίνη, η προγεστερόνη και το πλακουντικό
γαλακτογόνο).

η

αυξημένη λιπόλυση,
 η αυξημένη πρόσληψη τροφής,
 η αύξηση του σωματικού βάρους,
 η μειωμένη δραστηριότητα
ενισχύουν την αντίσταση της ινσουλίνης

 Διαταραχή

ανοχής στη γλυκόζη που εμφανίζεται
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης (24η – 28η
εβδομάδα)
 Αδιάγνωστη διαταραχή στην ανοχή της γλυκόζης
προϋπάρχουσα της εγκυμοσύνης
 Αδιάγνωστος διαβήτης τύπου 2 πρωϋπάρχων της
εγκυμοσύνης
 Εγκυμοσύνη συνυπάρχουσα χρονικά με πρόδρομη
φάση Διαβήτη τύπου 1

 Ελλατωμένα

επίπεδα γλυκόζης πλάσματος
νηστείας (ιδίως στο 1ο τρίμηνο)
 Μειωμένη ευαισθησία στην ινσουλίνη
 Αυξημένα μεταγευματικά επίπεδα γλυκόζης
 Αυξημένη λιπόλυση → αυξημένα ελεύθερα
λιπαρά οξέα
 Αυξημένα επίπεδα ινσουλίνης νηστείας και
μεταγευματικά → υπερτροφία και υπερπλασία
των β-κυττάρων

 Αντίσταση

στη δράση της ινσουλίνης ιδίως
στο τέλος του 2ου και στο 3ο τρίμηνο της
εγκυμοσύνης

 Μειωμένη

εφεδρεία των β-κυττάρων του
παγκρέατος να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες σε
ινσουλίνη της προχωρημένης εγκυμοσύνης →
υπεργλυκαιμία



Ο επιπολασμός του GDM ποικίλει από 1% – 14% ανάλογα με το
είδος του πληθυσμού (φυλή και εθνότητα) και τα διαγνωστικά
κριτήρια που χρησιμοποιούνται



Περίπου 7% όλων των κυήσεων παγκοσμίως παρουσιάζει GDM.
Το 90% των κυήσεων που επιπλέκονται με διαβήτη έχουν GDM.



Ο επιπολασμός του GDM σε ένα συγκεκριμένο πληθυσμό
ποικίλει ανάλογα με τον επιπολασμό του ΣΔ τύπου 2 σε αυτόν.



Τα τελευταία 20 χρόνια παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση του
επιπολασμού του GDM και ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες φυλές ή
εθνότητες (10 – 100%)(Ν.Α. Ασία, Ν.Αμερική, Ισπανία)

Οικογενειακό ιστορικό Σακχαρώδη διαβήτη
τύπου ΙΙ ή διαβήτη κύησης
(συγγενείς πρώτου βαθμού)
 Ατομικό ιστορικό δυσανοχής στη γλυκόζη ή
διαβήτη κύησης
 Ηλικία μεγαλύτερη των 30 ετών (κατ’
άλλους 25 ετών)
 Παχυσαρκία πριν την εγκυμοσύνη ή ταχεία
αύξηση βάρους κατά την εγκυμοσύνη


Λιποβαρείς γυναίκες (<50 kg)
 Είχαν νεογέννητο με υπέρμετρο βάρος
(μακροσωμία) σε προηγούμενη κύηση
 Φτωχό Μαιευτικό ιστορικό: αυτόματες
αποβολές, ενδομήτριος θάνατος,
περισσότερες
από τέσσερεις εγκυμοσύνες


Γλυκοζουρία (++ και πλέον στη γενική ούρων)
 Υπέρταση
 Δυσλιπιδαιμία
 Φυλή ιδιαίτερα επιρρεπής στην εμφάνιση διαβήτη
όπως (Ν.Α. Ασία, Ν. Αμερική,
 Αφρική, Ισπανία, νησιά Ατλαντικού, αυτόχθονες φυλές
Αυστραλίας)
 Γυναίκες που κάπνιζαν πριν την εγκυμοσύνη
 Γέννηση εμβρύου με συγγενείς διαμαρτίες


Η

κλινική εικόνα του Σακχαρώδη διαβήτη
κύησης είναι όμοια με του Σακχαρώδη διαβήτη
και περιλαμβάνει συμπτώματα, όπως
-η πολυδιψία,
-η πολυουρία,
-η νυκτουρία,
-η επιρρέπεια σε λοιμώξεις
- διαταραχές στην όραση
- κόπωση-αδυναμία

Ο

διαβήτης της εγκυμοσύνης έχει όλες τις
κλινικές και παθολογικές εκδηλώσεις του
κλινικού διαβήτη.
 Επίσης με την αύξηση της γλυκόζης στην
μητέρα, προκαλείται υπεργλυκαιμία στο
έμβρυο μέσω της πλακουντιακής κυκλοφορίας.

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ
ΣΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ
 Υπογλυκαιμία












Υπεργλυκαιμία
Διαβητική κετοξέωση (ΔΚΟ)
Αυτόματες εκτρώσεις του πρώτου τριμήνου
Υπερτασική νόσος της κύησης
Υδράμνιο
Ενδομήτρια βραδύτητα ανάπτυξης
Προεκλαμψία
Μεταβολές στον πλακούντα
Υποκλινικός υποθυρεοειδισμός
Διενέργεια καισαρικής τομής

ΆΛΛΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
 Γλυκοζουρία
 Πρόωρος

τοκετός
 Λοιμώξεις ουροποιητικού
 Ατονία της μήτρας
 Αμφιβληστροειδοπάθεια.
Ο

κίνδυνος επανεμφάνισης διαβήτη σε
επόμενες κυήσεις κυμαίνεται μεταξύ 60-90%
και εξαρτάται από το βάρος της εγκύου το
πρώτο τρίμηνο.

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ


Ο GDM συσχετίζεται με οξείες και σοβαρές επιπλοκές του εμβρύου:

✓

Αιφνίδιος ενδομήτριος (μετά την 38η εβδομάδα) και περιγεννητικός θάνατος

✓

Νεογνική Μακροσωμία ή μεγάλα για την ηλικία κύησης έμβρυα

✓

Τραυματισμός του εμβρύου κατά τον τοκετό ή ασφυξία

✓

Ωμική δυστοκία – παράλυση του Erb

✓

Σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας του νεογνού (ARDS)

✓

Πολυδράμνιο

✓

Υπερτροφική καρδιοπάθεια του εμβρύου

✓

Μεταβολικές επιπλοκές του νεογνού (υπογλυκαιμία, ίκτερος,
υπασβεστιαιμία, πολυερυθραιμία)

Δυσανάλογη αύξηση του βάρους με πληθωρική εμφανιση και υπερβολική
εναπόθεση λίπους σε νεογέννητο αρρύθμιστης διαβητικής μητέρας



Η αυστηρή ρύθμιση της υπεργλυκαιμίας κατά τη διάρκεια
της εγκυμοσύνης μειώνει σημαντικά τις επιπλοκές τόσο
του εμβρύου όσο και της μητέρας

❖

Μείωση της μακροσωμίας από 21% σε 10%

❖

Μείωση του ενδομήτριου θανάτου, της ωμικής δυστοκίας
από 4% σε 1%

❖

Γενικώς η διατήρηση των επιπέδων γλυκόζης πλησίον των
φυσιολογικών ορίων κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης
μειώνει την περιγεννητική θνησιμότητα και νοσηρότητα
σχεδόν στα επίπεδα που παρατηρούνται στο γενικό
πληθυσμό



Ο GDM συσχετίζεται με μακροχρόνιες επιπλοκές στην
παιδική και μετέπειτα ηλικία:

✓

Παχυσαρκία: παιδιά μητέρων με GDM είναι υπέρβαρα κατά 30%
συγκριτικά με παιδιά φυσιολογικών ή προδιαβητικών μητέρων
ανεξάρτητα από το βάρος γέννησης (επίδραση του διαβητικού
περιβάλλοντος στην ενδομήτρια ανάπτυξη)

✓

Αυξημένη συχνότητα εμφάνισης IGT και ΣΔ τύπου 2 με την
πάροδο της ηλικίας στα παιδιά μητέρων με GDM συγκριτικά με
τα παιδιά προδιαβητικών ή φυσιολογικών μητέρων

✓

Αυξημένη συχνότητα εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων

 Δεν

υπάρχει ομοφωνία στο αν ο έλεγχος για
GDM πρέπει να γίνεται σε όλες τις έγκυες ή σε
ορισμένες ομάδες ανάλογα με το ιστορικό και
τους παράγοντες κινδύνου

Η

ADA και η ACOG προτείνουν screening και τον
τρόπο διενέργειας αυτού ανάλογα με τον βαθμό
επικινδυνότητας για GDM το οποίο σήμερα έχει
την ευρύτερη αποδοχή

 Το

screening σε όλες τις έγκυες έχει μεγαλύτερη
ευαισθησία για διάγνωση του GDM

Διαδικασία ανίχνευσης (screening) Σακχαρώδη
διαβήτη κύησης
Οι γυναίκες με ΣΔΚ κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες:
-Χαμηλού
-Μέσου
-Υψηλού Κινδύνου


Χαμηλού κινδύνου: Δεν απαιτείται οποιαδήποτε δοκιμασία ανοχής
γλυκόζης αν πληρούνται όλα τα παρακάτω:
 Ηλικία <25 ετών
 Φυσιολογικό βάρος πριν την εγκυμοσύνη
 Αρνητικό ιστορικό διαβήτη σε άτομα α΄βαθμού συγγένειας
 Αρνητικό ιστορικό αποτυχημένης εγκυμοσύνης
 Αρνητικό ιστορικό διαταραχής στη γλυκόζη
 Φυσιολογικό βάρος γεννήσεως
 Μέλος χώρας –έθνους με χαμηλό επιπολασμό GDM

Διαδικασία ανίχνευσης (screening) Σακχαρώδη
διαβήτη κύησης
 Μέσου

κινδύνου: δοκιμασία ανοχής γλυκόζης στην

24η - 28η εβδομάδα με:

➢

➢

Δοκιμασία 2 σταδίων:
τεστ ανοχής με 50 gr γλυκόζης (GTT) η οποία
ακολουθείται από OGTΤ στις έγκυες που πληρούν τα
κριτήρια υποψίας για διάγνωση της GTT (>140 ή
>130mg/dl)

Δοκιμασία 1 σταδίου:
OGTT σε όλες τις έγκυες μέσου κινδύνου

Διαδικασία ανίχνευσης (screening) Σακχαρώδη
διαβήτη κύησης
Εκτίμηση του κινδύνου για GDM πρέπει να γίνεται
στην πρώτη εξέταση της εγκύου
 Υψηλού

κινδύνου: δοκιμασία ανοχής γλυκόζης 1 ή 2

σταδίων γίνεται το συντομότερο δυνατό αν ένα ή
περισσότερα από τα παρακάτω υπάρχουν:
Σοβαρή παχυσαρκία
 Ισχυρό οικογενειακό ιστορικό διαβήτη τύπου 2
 Προηγούμενο ιστορικό: GDM, IGT, γλυκοζουρία


Εάν GDM δεν διαγνωσθεί η δοκιμασία ανοχής γλυκόζης
επαναλαμβάνεται στις 24- 28 εβδομάδες ή σε οποιοδήποτε
χρόνο που η ασθενής έχει συμπτώματα ή σημεία που
υποδηλώνουν υπεργλυκαιμία

Screening για GDM με 50 gr OGTT
Επίπεδα
γλυκόζης
> 140 mg/dl

Ποσοστό
εγκύων με
θετικό τεστ
14-18 %

> 130 mg/dl

20-25 %

Ευαισθησία
για GDM
≈ 80 %

≈ 90 %

Δοκιμασίες διάγνωσης του GDM
Γλυκόζη
(mg/dl)

ADA
ADA
100gr-OGTT 75gr OGTT

WHO
75gr OGTT

Νηστείας

95

95

126

1η ώρα

180

180

-

2η ώρα

155

155

140

3η ώρα

140

-

-

ADA: για τη διάγνωση του GDM απαιτούνται δύο ή περισσότερς τιμές με
75 ή 100γρ. OGTT
WHO: για τη διάγνωση του GDM απαιτούνται μία από τις δύο τιμές
(IGT εκτός εγκυμοσύνης)

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΔ Κύησης


Γλυκόζη νηστείας > 126 mg/dl (7mmol/l)



Η έγκυος πρέπει να είναι για τουλάχιστον για 8 ώρες προ της μέτρησης*



Ή Συμπτώματα υπεργλυκαιμίας και τυχαία τιμή γλυκόζης πλάσματος
>200mg/dl (11,1mmol/l), ανεξάρτητα από την πρόσληψη τροφής



Τα κλασικά συμπτώματα υπεργλυκαιμίας περιέχουν την πολυουρία, την
πολυδιψία και ανεξήγητη απώλεια βάρους



Ή Μεταγευματική γλυκόζη πλάσματος (μετά 2ώρο) > 200mg/dl
(11,1mmol/l) κατά τη δοκιμασία ανοχής γλυκόζης



Η δοκιμασία πρέπει να εφαρμόζεται με βάση τις οδηγίες του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας (WHO), με χρήση ισοδύναμου 75g άνυδρης
γλυκόζης διαλυμένης σε νερό*

Θεραπευτική αντιμετώπιση του GDM
ΔΙΑΙΤΑ




Σκοπός της θεραπείας είναι η
επίτευξη και η διατήρηση της
ευγλυκαιμίας σε όλη τη διάρκεια
της κύησης και τον τοκετό, για να
προληφθούν οι δυσμενείς
επιπτώσεις τόσο για την μητέρα,
όσο και για το έμβρυο.
Στόχος της δίαιτας είναι να
εξασφάλισει το ελάχιστο των
θρεπτικών απαιτήσεων της
εγκυμοσύνης, την επίτευξη των
γλυκαιμικών στόχων, χωρίς να
προκαλεί ελάττωση ή υπερβολική
αύξηση του βάρους

ΒΜΙ

≥ 30

Kcal/Kg Στόχος
(Kg)
12-15
≤7

27-29

25

10-12

22-26

30

12-14

< 22

40

15-18

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ
Η

παρακολούθηση της διαβητικής έγκυου
πρέπει να πραγματοποιείται σε ειδικά
οργανωμένο κέντρο, ικανό να παρέχει
-διαβητολογική,
-μαιευτική και
-νεογνική φροντίδα κάθε 1 έως 2 εβδομάδες.

ADA: Προτεινόμενοι Γλυκαιμικοί
Στόχοι
 Τριχοειδικό

αίμα (mg/dl)
-Γλυκόζη νηστείας 70-95 (90)*
-1 ώρα μετά το γεύμα 90-140 (120)
-2 ώρες μετά το γεύμα 80-120 (110)

Θεραπευτική αντιμετώπιση του GDM


Η άσκηση είναι ένα μέσο αντιμετώπισης του
Σακχαρώδη διαβήτη κύησης, καθώς βελτιώνει το
γλυκαιμικό έλεγχο, κυρίως με αύξηση της ευαισθησίας
των ιστών στη δράση της ινσουλίνης. Επομένως, είναι
δυνατόν να μειωθούν οι τιμές γλυκόζης νηστείας και οι
μεταγευματικές. Με βάση την Αμερικανική
Διαβητολογική Εταιρεία, η εφαρμογή ελαφρού
προγράμματος άσκησης των εγκύων με διαβήτη είναι
επιτρεπτή, αλλά μόνο σε περιπτώσεις που η γυναίκα
δεν παρουσιάζει αρτηριακή υπέρταση, πρόωρη ρήξη
εμβρυϊκών υμένων ή αιμόρροια.

Θεραπευτική αντιμετώπιση του GDM
ΑΣΚΗΣΗ
Προτείνεται άσκηση 30΄ το 24ωρο στις έγκυες που είναι
ικανές να ασκηθούν (γρήγορο βάδισμα)
Άσκηση των άκρων σε καθιστική θέση για τουλάχιστον
10΄ μετά το γεύμα
Κανονική αεροβική άσκηση με κατάλληλη προθέρμανση
και τερματισμό


Η άσκηση μειώνει ιδίως τα μεταγευματικά επίπεδα γλυκόζης

Θεραπευτική αντιμετώπιση του GDM
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ
Έγκυες που αποτυγχάνουν με τη δίαιτα και την άσκηση να
πετύχουν τους θεραπευτικούς στόχους ή παρουσιάζουν σημεία
επιταχυνόμενης αύξησης του εμβρύου απαιτούν θεραπεία με
ινσουλίνη
Σχεδόν αποκλειστικά η επίτευξη ιδανικού γλυκαιμικού ελέγχου
απαιτεί πολλαπλή και εντατικοποιημένη ινσουλινοθεραπεία
Τα ταχείας και βραχείας δράσης ανάλογα ινσουλίνης είναι
ασφαλή αλλά δεν φαίνεται να υπερτερούν των ανθρωπίνου
τύπων ινσουλινών
Τα μακράς δράσης ανάλογα ινσουλίνης (glargine, detemir) δεν
χρησιμοποιούνται προς το παρόν ως ‘basal insulin’ στην
εγκυμοσύνη

Θεραπευτική αντιμετώπιση του GDM

Η έγκυος με διαβήτη πρέπει να
εκπαιδευτεί ώστε να προσαρμόζει τη
δοσολογία
της ινσουλίνης ταχείας δράσης βάσει
των τιμών γλυκόζης του αυτοελέγχου,
της
προσλαμβανόμενης τροφής, καθώς και
της σωματικής άσκησης. Επίσης είναι
απαραίτητη η εκπαίδευση του
οικογενειακού περιβάλλοντος της
διαβητικής εγκύου
στη χρήση γλυκαγόνης για την άμεση
αντιμετώπιση βαρείας υπογλυκαιμίας

Θεραπευτική αντιμετώπιση του GDM







ΠΡΟΛΗΨΗ

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης της Κύησης, μια από τις πιο
συνηθισμένες παθολογικές καταστάσεις της κύησης, σχετίζεται με
βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη νοσηρότητα τόσο για το
έμβρυο - νεογνό, όσο και για τη μητέρα. Η σύγχρονη θεραπευτική
αντιμετώπιση του διαβήτη κύησης περιέχει τον αυτοέλεγχο της
γλυκόζης αίματος, τη δίαιτα και τη χορήγηση ινσουλίνης, αν είναι
απαραίτητο.
Νέες έρευνες έχουν δείξει ότι η εφαρμογή ενός προγράμματος
άσκησης βοηθά τις έγκυες με διαβήτη κύησης να επιτυγχάνουν
καλύτερο γλυκαιμικό έλεγχο και χαμηλότερες τιμές γλυκόζης
νηστείας. Ταυτόχρονα, η άσκηση έχει προταθεί και ως μέσο
πρόληψης του διαβήτη κύησης, καθώς η εφαρμογή προγράμματος
άσκησης πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της κύησης οδηγεί σε
ελάττωση του κινδύνου εμφάνισης του Σακχαρώδη διαβήτη
κύησης.
Επίσης, για να είναι αποτελεσματικό ένα πρόγραμμα άσκησης θα
πρέπει να είναι πλήρως εξατομικευμένο και εναρμονισμένο με τις
ανάγκες της εγκύου. Επιπρόσθετα, για να είναι και ασφαλές, θα
πρέπει να έχει προηγηθεί νδελεχής ιατρικός έλεγχος

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Η διατροφική αγωγή εξατομικεύεται και εξαρτάται
από την ηλικία της εγκύου, το βάρος πριν την
εγκυμοσύνη και το θεραπευτικό σχήμα.
 Είναι απαραίτητη η εναρμόνιση της διατροφής με το
σχήμα της θεραπείας, για να ελαττώνεται σε
σημαντικό βαθμό η μεταγευματική υπεργλυκαιμία,
αλλά και επιπλέον να προσλαμβάνεται οξοναιμία


ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Η

δίαιτα θεωρείται αποτελεσματική όταν
 Στοχεύει στη διατήρηση φυσιολογικών
επιπέδων σακχάρου στο αίμα καθ’ όλο το
24ωρο
 Παρέχει τα απαραίτητα συστατικά για τη
διατήρηση καλής υγείας της μητέρας και του
εμβρύου
 Προφυλάσσει την έγκυο από κετο-οξέωση
 Έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση
επιθυμητού σωματικού βάρους για την έγκυο.


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ


Ο Σακχαρώδης διαβήτης της κύησης είναι μια μορφή μεταβολικού
νοσήματος, που εμφανίζεται κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης και
συνήθως ιάται μετά τον τοκετό.



Οι κύριοι παράγοντες εμφάνισης του είναι η κληρονομικότητα και η
παχυσαρκία. Μπορεί να διαγνωστεί με εργαστηριακές εξετάσεις στο αίμα
και στα ούρα.



Η θεραπεία πραγματοποιείται κυρίως με ειδικό διαιτολόγιο, το οποίο
δημιουργείται σε συνεργασία με τον γυναικολόγο, τον ενδοκρινολόγο και
τον διαιτολόγο, με βάση το δείκτη μάζας και τις ιδιαιτερότητες της
εγκύου. Επίσης, η άσκηση βοηθά στην αντιμετώπιση του διαβήτη κύησης
και στην πρόληψή του. Αν κριθεί απαραίτητο γίνεται με φαρμακευτική
αγωγή (ινσουλινοθεραπεία). Η ψυχολογική υποστήριξη και οι συμβουλές
είναι απαραίτητα για την καλύτερη ποιότητα ζωής της εγκύου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ


Η ομάδα των επιστημόνων (γυναικολόγος, μαία, νοσηλευτής, ψυχολόγος
και ενδοκρινολόγος), που παρακολουθεί την έγκυο, πρέπει να
διοργανώνει σεμινάρια για τις εγκύους και να ενημερώνει εκείνες και τον
γενικό πληθυσμό για τις επιπτώσεις του Σακχαρώδη διαβήτη της κύησης
για τη μητέρα και το έμβρυο. Η πρόληψη είναι σημαντικό μέρος για την
αποφυγή της νόσου.



Στην επιστημονική κοινότητα, οι μελετητές εξερευνούν τρόπους να
σταματήσουν την εξέλιξη της νόσου, αν και τα ποσοστά της νόσου
μειώνονται, λόγω του προγεννητικού ελέγχου και της αποφυγής κινδύνων
ανάπτυξης του διαβήτη από την έγκυο.
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