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G!R!S VE AMAÇ . 
Gebe ligin oluşmasıyla kadın organizmasında büyük 

degisimler ortaya çıkar. Anatomik, fizyolojik ve biyokimyasal 

adaptasyonlar hemen fertilizasyon sonrası oluşmaya başlar(l). 

Gebelik güçlü bir diabetoJenik etki ortaya çıkarır. Diabetes 

Mellitus (D . M) gebelik tarafından alevlendirilebilecegi gibi bazı 

kadınlarda da sadece gebelikte klinik diabet açıga cıkabilir(l). 

Diabet gerek fetus gerekse anne için çeşitli riskleri acıga 

çıkarır . 19.YY'a kadar geriye giden bildirilerde maternal ve fetal 

ınortalite ile D.M arasındaki iliskj açıklanmaktadır(2). Gebelikte 

oral glukoz tolerans testi ile ilgili O'Sullivan ve Mahan'ın 

klasik çalışmalarından bugüne gebelikte glukoz intoleransını 

tanımlamaya oları ilgi gider€k a.rtrnıştır(2). 

Biz de bu amaçla pol ikl inigimize başvuran 24 hafta ve 

üzerindeki tüm gebelere glukoz tarama testi uyguladık. Bu standart 

testi gestasyonel diabetin Erzurum ve civarında ne oranda oldug-unu 

ortaya çıkarmak ve bunu yaparken de 50 gr. l ık g 1 ukoz screeni ng 

testin en ·uygun yol oldugunu göstermek amacıyla yaptık. 
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GENEL B:tLG:tLER 

Diabet Mellitus ve Gebelik 

!nsül inin kullanım alanına geçmesinden önce diabetes 

ınellitus'lu kadınlarda gebelik hemen:hiç görülmemekteydi. Bunun 

nedeni. diabet vakalarının çogunun puberteden önce ölmesi veya bu 

vakalardaki asırı hipergliseminin, puberte sonrası amenore ve 

infertiliteye yol açmasıydı(3). Nadiren gebelik gerçeklestiginde 

sonuç bir faciayla noktalanmakta. anne veya çocuk veya her ikisi 

de ölmekteydi . 1921 'de Banting ve Best, insülini keşfetti ve bu 

olayın hemen ardından. bu madde hastalıgın tedavisini olusturdu . O 

zamandan beri , diabetes mellitusun bir gebelik komplikasyonu 

oluşturmasına ilişkin çok fazla bilgi toplanmıstır ve günümüzde bu 

bilgilerin ısı~tı altında, diabetes mellitus'lu kadınlar normal 

gebelik sonuçlarını bekleyebilmektedir (3). 

Gebelik sırasında karbonhidrat metabolizmasındaki degişimler 

Normal kadınlarda gebelik hiperinsülinemi ve ilerleyen 

insülin rezistansı ile özgüldür (4). Normal gebe kadınlarda glukoz 

artışı yemeklerden sonra re latif olarak az olsa da (30-35 mg/dl) 

insülin yanıtında belirgin artış vardır(5). Gebe kadınların 

ortalama 24 saatlik plazma insül in degerleri gebe olmayan 

kadınlardan 1/3 oranında daha fazladır(6). Normal gebe kadınlarda 

insülin direnci gelişiminin mekanizması karmasıktır(5). Puavali ve 

arkadaşları insUlin etkisinin azalışını bir post-receptör defekte 

baglamıslardır(7). 

Maternal Aminoasid metabolizması 

Maternal aminoasitlerin plasenta'dan fetüse transferiyle 
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annede kısmen alanini ilgilendiren bir hipoaminoasidemi oluşur . 

Alanin anne karacig-erirıde glukoneogenezis için anahtar bir 

öncüldür (5). Freinkel, Metager, Phels ve arkadaşları çok hafif 

gestasyonel diabette bile kadınlarda arninoasidlerin plazma 

degerlerinde kesin degişimler oldugunu bildirdiler. Dallı zincirli 

bir aminoasit o 1 an i zol osi n' in plazma deger 1 erindeki artış 

yemekten sonra uzun süre devam etmektedir . Aminoasitler plasentayı 

kolayca geçtiğinden ve B hücrelerini uyardıgından glukoz'dan daha 

erken insülin salınımına yol acar. Bazı aminoasitlerin 

postprandial yüksek düzeyler~nin inutero hiperinsülinemi ve fetal 

gelişimde Bnemli rolleri vardır (5). 

Maternal Lipid metabolizması 

Normal gebelik sırasında lipid metabolizması tümüyle 

etkilenir. Erken gebelikte anabo lik yag depolanması olurken 

gebeligin sonlarına dogru anne yag dokularında katabolizan etki 

artar. 

Erken gebelikte insül in glukozun yag hücrelerine 

transportunda rol oynar. Lipol iz inhibe edi 1 ir ve yag hücreleri 

hipertrofisi olusur. Geç gebelikte ise plasenta! h.CS'nin (human 

chorionic sornatomammotropin) zıt etkileriyle lipoliz uyarılır. 

Gebelikteki en önemli lipid degisikligi plazma 

trigl iseridlerindeki artıştır. insan gebe 1 iginin son trimesteri 

boyunca hipertriglisemidemi sonucunda VLDL' ler artar. Kolesterol 

ve fosfolipid konsantrasyonları da yükselir . Diabetlilerde lipid 

bozuklukları sıktır. Hiperlipidemi diabetik sendrom, genetik alt 

yapı ve çevrenin karşılıklı etkileşimi sonucu oluşur . Gebelikte 



4 

kolesterol, fosfolipid ve trigliseridlerde devamlı artıs olur . Bu 

da zaten lipid metabolizması bozuk olan diabetl i kadında 

semptomların alevlenmesine yol acar (5) . 
. 

Diabetik kadınların çogu kehdi durumlarını iyi bilmez. 

Çogu da gebelik başlangıcında insülin kullanmazlar. Bu nedenle 

gebe kadınların önceki öykülerinin bilinmesi önemlidir. Ailesel 

diabet öyküsü. 4,5 kg'dan ag-ır bebek veya ölü dog-um öyküsü diabet 

tanısı koymak acısından önemlidir. Rutin bir prenatal muayene 

sırasındaki glikozüri sonucu iyi bir ipucudur (8). 

Gebe 1 ikte karbonhidrat ınetabo 1 i zmas ı ndaki bozuk 1 uk 1 arı 

tesbit etmenin en iyi yolu tüm kadınlara 2. trimester sonunda 26. 

gebelik haftasından başlayarak bir kan glukozu taraması 

yapılmasıdır. Mükemme 1 bir tarama testi. 50 gr ora 1 g 1 ukoz yükünden 

1 saat sonra kan örneg-i alarak glikoz değerini tesbit etmektir. 

Eger plazma degeri 140 mg/dl 'yi aşıyorsa tarama pozitif olarak 

degerlendirilir ve hastaya 3 saatlik oral glikoz testi yapılır(9). 

Gebelikleri diabetle komplike olan kadınlar gebelikten 

önce diabeti bilinenler ve gestasyonel diabetikler olarak iki 

sınıfa ayrılır. Amerikan Obstetrik ve Jinekologlar Birligi 1986 ' da 

Whi te' ı n bu konudaki sınıflandırmasını modi f iye etmiş 1 erdir ( 1) . 

Bu sınıflandırma asagıdaki tabloda gösterildigi gibidir: 
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Gebeligi komplike eden diabet~n sınıflandırılması 

Gebelik öncesi diabet 

Başlama yası Süresi (yı 1) Vasküler hastalık 

Herhangi bir yaş Herhangi bir süre Yok 

20 üzeri 10 yıldan az Yok 

10 ile 19 arası 10 ile 19 yı 1 Yok 

lO'dan önce 20 yıldan çok Benign retinopati 

Herhangi bir yas Herhangi bir süre Nefropati 

il Proliferatif retino 
pati 

,, il il il Kalp hasta 1 ıgı 

Gestasyonel Diabet 

Açlık Plazma Glikozu 

105 mg/dl'den az 

.105 mg/dl 'den çok 

ve 

ve/veya 

Tokluk Plazma Glikozu 

120 mg/dl 'den az 

120 mg/dl'den cok 
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Gestasyonel diabet gebelik tarafından oluşturulan 

karbonhidrat intoleransı olarak tanımlanır (1). 1986 yılında 

Amerikan Diabet Birliği gestasyonel diabet hakkında aşagıdaki 

bildiriyi yayımlamıstır(l0) : 

I - TANIM, BEL!RLENMES! VE TANISI 

A- TANIM: Gestasyonel diabetes mellitus çeşitli şiddetlerde 

olan ve gebelik sırasında başlayan ve ilk kez gebelik sırasında 

tanınan karbonhidrat intoleransıdır. Tanım gebelik sonrasında 

durumun devam edip irısülin gereksinimi olmasından etkilenmez. 

Arıcak gebelik öncesinde de glikoz irıtoleransını varlıgını ekarte 

etmez. 

B- BEL!RLENMES!: Tüın gebe kadınlar glikoz intoleransı açısından 

taranmalıdır . Çünkü seçici bir taramanın yetersiz oldugu 

bilinmeyen tüm gebe kadınlar 24 ve 28. gebelik haftaları arasında 

son yemeg-in zamanına ve günün hangi saatinde olduguna 

bakılmaksızın 50 gr glikoz verilerek 1 saat sonra venöz plazma 

glikoz degerleri ölclilmelidir. Bulunan deger 140 ıng/dl ' yi aşıyorsa 

bu hastaya tam bir glikoz tolerans testi yapılmalıdır. 

C- TANISI : Tanı 100 gr'lık oral glikoz tolerans testinin 

O'Sullivan ve Mahan'ın kriterlerine göre degerlendirilmesiy l e 

konmalıdır. veya daha fazla glikoz konsantrasyonları şu 

degerleri bulmalı veya geçmelidir: 

Ac l ık 105 mg/dl 

1.saat 190 mg/dl 

2.saat 165 mg/dl 

3.saat 145 ıng/dl 
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II- OBSTETRlK VE PER!NATAL öNEMl 

A- Aç 1 ık 105 mg/dl 'ye eşit veya daha yüksek ve post prandial 

120 mg/dl 'ye eşit veya daha yüksek gl isemi deg-eri taşıyan anneler 

intrauterin veya neonatal ölüm açısınq.an büyük risk altındadırlar. 

Bu anneler dogwn öncesi fetüs acısından çok dikkatli 

incelenmelidirler. En uygun obstetrik bakım altında gestasyonel 

diabetli hastaların çocukları açlık ve postprandial anne glikoz 

degerleri normal sınırla:ı:.- al tında sürdürülebi 1 irse perinatal 

ınortalite riski acısından genel popülasyona oranla bir farklılık 

göstermezler. Gestasyonel qiabetli türn hastalar fetal makrosomi 

yanında neona ta 1 morbidi teyi etki 1 eyen hi pog 1 isemi , hi poka 1 semi. 

polisitemi ve hiperbiluribinemi açısından büyük risk altındadırlar 

( 10) . 

Diabet Mellitusun gebeligi komplike ettigi hallerde 

kadının en sık karsılastıgı problemler şunlardır: 

Hipoglisemi 

Hiperglisemi 

Uriner yol enfeksiyonu 

- Hipertansiyon 

Hidramniyos 

- Retinopati 

Diabetik annelerin çocukları da şu sayılan riskleri 

taşırlar(3): 
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- Dilşük (abortus) 

- Kongenital anomaliler 

Respiratuar distres 

Hipoglisemi 

- Makrosomi 

- Hipokalsemi 

- Hiperbiluribinemi(3) 

Bu sayılan risl<ler arasında özellikle kongenital 

anomalilere kısaca deginmek istiyorum. BUyUk çaplı klinik 

çalışmaların çogu diabetik anne çocuklarının anomaliler açısından 

Uç kat daha fazla risk taşıdıklarını ifade etmektedir. Bu 

anomaliler her sistemde görülebilir. Bunlardan seyrek görülen 

fakat başka vakalarda 

anomalinin görUldUgU 

rast 1 anmayan biri 

bütün çocukların 

sakral agenezistir . Bu 

anneleri diabetiktir. 

göre anomaliyi 

gebe ligin 3-6 

Anomali gösteren çocuklarla yapılan çalışmalara 

tetikleyici olayın etki gösterdigi zaman 

haftalarıyla sınırlanmıştır (3). Miller ve arkadaşları (11) 

birinci trimesterin sonunda diabetik kadınların hemoglobin Alc 

düzeylerini incelemiş ve ancak yüksek hemoglobin Alc' li 

gebeliklerde anomali sıklıgının arttıgını saptamıştır. Bu 

bulgulara göre gebel igin erken dönemlerindeki hipergl isemi 

anomalilere yol açmaktadır. Ek olarak gebeligin erken dönemlerinde 

glikoz kontrolüniln iyi olması diabetik annelerin çocukları için 

anomalileri önleyici deg-erdedir (11). Buna karsılık Amerikan 

Ulusal Saglık Enstitüsü tarafından yapılan çok merkezli bir 

çalışmada (3,12) bu veriler dogrulanmamıstır . 
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III- TERAPOT!K YAKLAŞIMLAR 

A- TUm gestasyonel diabet mellitus olgularında anne ve fetus 

yakından izlenmelidir. Annenin izlenmesi açlık ve post prandial . 
glikozun moniterizasyonuna yöneltiimelidir. Böylece g 1 ikoz 

hemeostazisi yakından izlenir(l0). 

B- Anne uı-irıer glikozunun moniterize edilmesinin etkili ve 

yeterli olmadıgı bilinmektedir. 

C- Yogun fetal izleme uygundur. Fakat başlangıç zamanı, 

izleme sıkl ıg-ı ve teknikleri fetusun içinde bulunduğu düşünülen 

risklere göre programlanmalıdır. 

D- Tüm gestasyone l diabetli kadınlar Amerikan Diabet 

Birliginin tavsiyelerine uygun olaı·ak diet programına girmelidir. 

SUkroz alımı sınırlandırılmalıdır. 

E- Eger diet açlık plazma glikoz düzeyini< 105 nıg/dl ve/veya 

2 saatlik postprandial plazma glikoz düzeyini < 120 mg/dl 'de iki 

hafta arayla yapılan kontrollerde bu sayılan degerlerde 

tutamıyorsa 

kullanılırsa 

insülin 

yüksek 

tedavisine başlanmalıdır. Eger insül in 

preparatları saflıktaki insülin 

kunanı lmal ıdır. 

F- Gebe 1 ik sırasında oral hipoglisernik. ajanlar 

kullanılmamalıdır. 

G- Gestasyonel diabet mellituslu kadınlar emzirme açısından 

desteklenmelidirler(l0). 
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GESTASYONEL D!ABETTE TESTLER!N UYGULANMASI VE MANTIGI 

Yıllar gectikce gestasyonel diabetin karmaşık yapısı 

daha anlaşılır hale gelmiştir. Tanım bile " Dogumdan sonra geçen 

gebelige baglı glikoz intoleransından (13)." insülin gerektirsin 

veya gerektirmesin, 

gebelik sırasında 

doğumdan sonra sürsün veya sürmesin ilk kez 

farkedilen karbonhidrat intoleransına (10) 

dönüşmüştür. Çogu araştırmacı, gebelikteki agır ~Tlikoz toleransı 

bozuklugunun annede gelecekte diabet oluşması egilimi ile birlikte 

artan fetal morbidite ve rnortalite ile ilgili oldugunda 

birleşmektedir. Gebelikte belirgin biçimde insüline bagımlı diabet 

tablosu sergileyen kadınların az olmasına karşın tanı ve tedavide 

gecikme, yüksek fetal ölüm riskiyle sonuçlanan ketoasidoza neden 

olacagından. bu kadınlar önemli bir hasta alt grubunu 

oluşturmaktadırlar. Arıormallig-in daha hafif derecelerinin önemi 

ise daha tartışmalı bir konudur (14). Kapiller mi yoksa venöz kan 

mı kullanılacagı ve glikoz tlüzeylerinin kanda mı yoksa plazmada mı 

belirlenecegine karar vermek önemlidir . 

Gebelikte glikoz intoleransına ilişkin ilk önemli 

çalışma O'Sullivan ve Mahan'ın yaptıg-ıdır. Testlerin üst sınırı 

herbir örnekleme zamanındaki degerin 2 SD üstü olarak 

tanımlanmıştıf. 4 degerin 2'si ortalama degerleri karşılar ya da 

geçerse sonucu (+) kabul etmişlerdir. Bu hastalara gestasyonel 

diabet tanısı koymuşlardır. Cal ışmalarında 752 gravidayı 100 gr 

lık oral glikoz testine tabi tutmuşlardır. Yaklaşık % 2 hastada 

anormal gebe 1 ik g 1 ikoz tı:_) 1 er ansı tespit etmiş 1 erdir. Bu hastaların 
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% 23'ünde izleyen 8 yılda açık diabet gelişmiştir. 

Sonraki artmış maternal diabet riski yanında gestasyonel 

diabet kriterleri taşıyan hastalarda perinatal mortalitenin de 

yüksek oldugu saptanmıştır ( 15). 25 yaşında ve üzerindeki 

gestasyonel diabetli kadınlarda ise: kontrol grubuna oranla 

perinatal mortalitede artış saptanamamıştır (15) . 

O'Sullivan ve Mahan'ın verileri bugün ABD'de en sık 

kullanılan ve bilinen oral glikoz testini oluşturmaktadır. 

Amerikan Ulusal Diabet Veri Grubu testlerin tam kan yerine venöz 

plazma ile yapılması gerektigini belirtmiştir. 

Uygulama basitligi .yüzünden rastgele glikoz örneklemes i 

de gestasyonel diabeti ort,:ı.ya çıkarmak için uygulanan bir 

yöntemdir ( 16) . 

En iyi belgelenmiş tarama prosedürü son agunun zamanına 

bakılmaksızın 50 gr glikozun alınmasından 1 saat sonra plazma 

glikozunun ölçülmesidir (14.15). 50 gr gikoz tolerans testinde 

esik deger 130 mg/dl olarak secildiginde testin sensitivitesi % 

l00'e spesifikligi de % 80'e çıkmaktadır. Plazma glkozu 

degerlerinin serum ve yine plazmadan elde edilen glikoz oksidaz 

yöntemi degerlerine göre daha düşük oldugu belirlenmiştir. Ancak 

farklılıklar önemli degildir (17.22). 

Gestasyonel Diabet Mellitus üzerine yapılan 2. uluslar 

arası çal ısrna konferansı 50 gr glikoz screening testinin yemegin 

zamanına bakılmaksızın yapılmasını tavsiye etmiştir. Bu O'Sullivan 

ve arkadaş 1 arının yöntemine benzerdir. Böylece ~ 1 ikoz screeni ng 

testine uyum daha kolay hale gelmektedir. 
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ABD'de 50 gr çılı.ıhuz screening testinin uygulanmasında 

iJd oneri vardır. Anıeı-ıkan Obstetrik ve Jinekologlar Birligi 

U\.COGl 30 yas ve yukarıs1rıd.aki kadınlara larama yapılmasını 

örıennekteclir. 30 yaş altındaki kadınlarda ise tarama öyküde diabet 

riski varsa uygulanmoktadır . II. ul\_tslararası diabet çalışma 

konferansı ise tüm gebe kad1nlara tarama uygulanmasını 

,:,nerınektedir . Tum gebe kadınalar taı··anıa programına al ındıgında 

yapılan testin sensitivıtesi ylikselmektedir (151. 

Gastrointestinal hastalıkların varlıgında veya glukoz 

veya polimer solUsyonlara intoleı ·ansı olanlara intravenöz glikoz 

tolerans testi uygulanınaktadı,ı-. Feriferik olarak verilen gglikoz 

pankreasa nonfizyolojik bir uyarı yapmakta ve glikozun karacigere 

uptake'i azalarak testin tanısal degeri dLlşmektedir . Gebelere 

uygulandıgında intrven0z testlerde oral testlere oranla daha 

yüksek anorwal sonuçlara rastlanmaktadır . WHO intravenBz testlerl e 

oral testler arasında zayıf korelasyon oldugunu belirtmiştir(15). 

Gestasyonel diabetli kadınlarda postpartum glikoz 

toleransı ve uygulanacak testler konusunda ise henüz bir f iki:r 

hiı:-ligi yoktur. Bununla birlikte postpartum devrede 100 gramlık 

ora 1 glikoz testi uygulanması üzerinde durulmaktadır (15) . 

Glikozik hemoglobin ve diger kan proteinlerinin de 

gestasyonı:l diabette izleme ve ta1·arna aınacıyla kul lanılabilecegi 

ileri sUrUlmüstür. Glikohemoglobin degerlerinin yararlı bir tarama 

testi oimadıgını d.l.isündüren çok sayıda araştırma vardı r. 

Glikolizasyon yavaş ve uzun sür-ede gercekleştiginden erken 

gebelikte oluşan ar:tnıış eri tropoez ve çok miktardaki yeni 

hemoglobin henüz glikol izasyondan etkilenmemiş olacaktır. Yapı lan 
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çeşitli çalışmalarda hemoglobin Alc'ye ait çok sayıda degişken 

sonuç elde edilmiş bu da testin klinik kullanımdaki yararlılıgını 

azaltınıştıı· (15). 

Bazı araştırmacılar ise fruktozanıin assaylarını tarama 

testi olarak kullanmışlardır . Ancak bu yönteminde 50 gr glikoz 

screening testi kadar yararlı olmadı~ı bulunmuştur (15) . 

Yapılan çalışmalarda gestasyonel diabetin insidansı %3 

ile 96 12 arasında olarak belirlenmiştir. Ancak 3 saatlik glikoz 

tolerans testinin zorlugu gestasyonel diabetli kadınların tümünün 

ortaya çıkarılamadıgını düşündürmüs ve daha kolay uygulanabilecek 

test 1 er araştırılmıştır. 50 graıııl ık g 1 ikcız screeni ng testi bu 

amac l a en s ık ve en kolay kul l anılan t est haline gelmiştir 

(2.14 , 15,17,18). 



MATERYAL VE METOD 

AtatUrk Univeısilesi Tıp Fakültesi Kadı n Hastalıkları ve 

L>ogurn Poliklinigimize 1.1.1992 ile 31 . 06.1993 tarihleri arasında 

başvur arı 24. gebelik hö ftas ı nı gecen 825 gebeye g 1 ukoz taraması . 
uyguladık(9). Her bır hastaya 50 gr glikoz iceren bi~ solüsyonu(% 

20 clexlrozdan 2 50 rnl) içirip 1 saat sonra Hitachi 705 model 

Boehrirıger-Manheirn ot() ,:ı.rıalizör-iJnde özel kitiyle serum glukozunu 

bel iı· ledik. 135 nıg/dl ; deki degerleri anormal kabul edip 

hastalarımızc.t OGTT uyguladık . 

arkadaşlarının degerleriııe çıöre: 

OG17' sonuçlarını O'Sullivan ve 

iki deger verilen sayılar ı 

harşılıyr:)r veya geç1yoı·sa µozilif kabul ettikflO. 21 ı. 

G 1 ukoz screerıi ng' i ı ta.raınas ı) için endikasyon koymadık. 

Testi rutin uyguladık . 50 kisilik bir gebe grubunda tarama testini 

açlık halinde uyguladık. Ayrıca hasta.ıaı·ınnzı yaş ve µaritelerine 

göre de sınıflandırdık (15J. 

0GTT'ni O'Sullivan•ve Mı:ı.han'ın kriterlerine göre (1,21) 

100 gr glukoz verdikten sonra uygul~dık . Hastalarımız test öncesi 

3 gün boyunca 150 gr karbonhidrat içeren bir diyetle beslendiler. 

Sabah poliklinig-imize aç karnına gelen hastalardan ( en az 10-16 

saattir bir şey yememişlerdi) sabah aç karnına kan alındı . Daha 

sonra 100 gr ·gıu.koz içeren solüsyon % 20 dextroz 500 ml ) 

hastaıara iç iri ldi. Bir, iki ve üç saat sonra tekrar kaıı şeker l eı·i 

alındı . Hastalar test boyunca oturtuldu ve sigara içmelerine de 

izin verilmedi. 

!statistiki analizlerde i'-'fini tab paket programı ile 

grupları bi.rl>irleriylB karsılaştırırken gruplar arası 

farklılıktesti Student t testi yanı sıra sensitivite ve 
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spesifite testleri kul laıulclı (23 .l. Testler :in prediktif degerleri 

de tesbit edildi (24ı. 

Pozitif 

He'.Jü ti. f 

Total 

p / 0.05 i:.inemsız 

p <: (J.05 az önemli (t") 

p <. O. O 1 önemli 

p < 0.001 cok önemli olarak kabul edildi. (t*~"') 

Xı- X2 
t=--------

\/-::-~ -:: 
HASTALIK 

VAH 

sonuç A. 

C 

A+C 

A 
Sensitivite = 

A+C 

D 
Spesifite 

B+D 

Pozitif testin 
prediktif degeri 

Neçratif testin 
Fredihtif deqeri = 

A+D 
Kesinlik== 

YUK 

B 

D 

B+D 

A 

A+B 

D 

C+D 

A+B+C+D 

A+C 
Prevalance = 

s2 
formuıu kullanıdı. 

TOTAL 

A+B 

C'+D 

A+B+C+D 

A+B+C+D Şeklinde hesaplandı (24). 
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BULGULAR 

Erzurum ve civarındaki ç_rebelerde tarama testi olarak 

glukoz screening uygulaması ve sonucunda gestasyonel diabetin 

saptanması amacıyla 01.01.1992 ile 31.06.1993 tarihleri arasında 

po 1 ik 1 i nigimize başvuran 24. gebe 1 ik h~f t.as ını geçmiş 825 hastaya 

test uyguladık. Bu prospektif çalışmamızda gebelik esnasında ilk 

kez ortaya cıkan çeşitli şiddetteki karbonhidrat intoleransı 

olarak tanımlanan gestasyonel diabeti ortaya çıkarmayı amaçladık 

( 23 J • Amacımız dog-ru 1 tusunda 825 hastaya tarama testi uygu ı adık. 

Taraırıa testi sonucu glukoz düzeyleri 135 mg/dl ve üzerinde cıkan 

hastalara OGTT uyguladık. Tablo 1 'de tarama sonuçlarımız 

göı:-illrııektedir: 

Tablo 1: Tarama testi ve OGTT sonuçları 

n O.,' ,o 

Taranan hasta sayısı 825 -

Pozitif taramu testi 41 4.969 

Pozitif OGTI 10 1. 212 

Tarama testi uyguladıgımız 825 gebenin yaslarını tesbit 

ederek gruplara ayırdık. Tablo 2'de tarama testi uygulanan 

gebelerin yas dagılımı g6rülmektedir: 

YAS 

25 yaş altı 25-29 30-34 35-39 40-44 

n 70(%8.484} 400(%48.484) 320 (9638. 787} 31(%3.757) 4(%0.484) 

Tablo 2: Gebelerin yaş dagılımı 
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Glukoz t arama te s ti uyguladıg-ımız 24.gebelik haftasını 

geçen gebelerden elde ettigimiz test sonuçlarını 4 grupta 

inceledik. Bu sonuçları tablo 3'te gösterdik : 

Tablo 3 : Gluk•.JZ tarama testi serum glukoz degerleri 

% mg Hasta sayısı 
! 

Pozitif OGTT 

60-100 682 uygulanmadı 

100-135 102 uygulanmadı 

)135-180 40 9 ( o,. 
' 0 22.5 ) 

>180 1 1 ( % 100 ) 

Glukoz tarama testinde serum glukoz degerleri l40mg/dl 

v e üzerindeki hasta sayısı v·e pozitif OGTT sonuçları ise tablo 

4'de görülmektedir: 

> 

Tablo 4: >140 mg/dl üzerindeki hasta sayısı ve pozitif OGTT 
sonuçları 

Hasta sayısı Pozitif OGTT 

140-180 mg/dl 15 9 ( % 60 ) 

Glukoz tarama testi sonucu 180 mg/dl üzerinde olan bir 

hastamız vardı. OGTT'de pozitif olan bu hastamız 40-44 yaş 

grubunda idi. Bu hastamızın sonucu da tablo 5'de görülmektedir: 

Tablo 5: Test degeri 180 mg/dl üzerinde olan hasta sayısı 

Screening test degeri Hasta sayısı Pozitif OGTI 

> 180 mg/dl 1 1 ( o, 
'O 100 ) 

Tablo 3 ve tab l o 4'deki bulgularımız incelendiginde 

glukoz screening test sonuçları 135-140 mg/dl arasında olan 25 

hastanın hiçbirinde OGTT sonucunun pozitif olmadıgını görmekteyiz. 
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Bu bu lguınuzu da tah l o 6 'da sunuyc,ruz: 

Tablo 6: Screeninq test sonucu 135- 140 mı_:r/dl arasında olan 
ha~:ta l ar ve OGTT sonuç l ,:ff 1 : 

Screening test Hasta sayısı Pozitif OGTT 
deg-eri mg/cll 

135-140 25 - ( % Ü ) 

Test sonuçlarına göre: 140-180 mg/dl arasında bir sonuç 

bulunan 15 hasta ile screening test sonucu 180 mg/dl üzerinde olan 

bir hastada yani toplam 16 hasta.da OGTT sonuçları pozitif olan 

hasta sayısı ise 10 olarak .bulundu. Bu s,;:ınuçlaı:-a oöre screening 

test sonuçlarını 135 mg/dl vı:: UzerindeJ.::i deg>?rler 1çin ve ayrıca 

140 mg/dl ve üzerindeki degerlf3r :için spesifite ve sensitivite 

acısından ayrı ayrı yorumladık. Bul9ularımızı tablo 7 ve tablo 

8'de sunuyoruz. 

Tablo 7: Screening testi 135 mg/dl ve üzerindeki hastalarda 
OGTT sonuçlarına göre (+l qestasyonel diahet oranı 

Screening test kan Bayı Gestasyonel diabet 
g 1 ul<oz deg-er i >135 mg/dl total 

var yok 

Pozitif 41 10 31 
A+B A B 

negatif 784 o 784 
C+ü C D 

TOTAL 825 10 815 
A+B+C+D 

Bu sonuçlara göre screening test OGTT ile 

l<arşılastırı ldıgında gestasyonel diabetirı ortaya çıkartı lınasında 

testin; 

Spesifitesi ~ % 96 
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Sensitivitesi ~ % 100 olarak bu lundu. 

Pozitif testü1 p.redı.ktif degerj ıse = % 24 idi. Negatif 

testin prediktif deı;:reri ıse 1 olcı.ı·a]\ l·ı esap landı. 

Ancak tablo 8'den de görUle~ilecegi gibi screening test 

140 rng;dl ve ıJzerinde olan 16 hastaya. OGTT uygulandıgınd,1 ortaya 

şu sonuçlar çıkıyordu: 

Tablo 8: 140 ıng/dl ve üzerindeki screerıing test degeı-- leri 
icin 0GTT sonuclar1 

Scı-eening test Sayı Gestasyonel dıabet 
kan g l uJrnz düzeyleri totı:.-ı. 1 

' ,, 140 mg/dl Var Yok ., 

Pozitif 16 10 6 
A+B A B 

Negatif 809 o 809 
Cı-D C D 

TOTAL 825 10 815 
A+B+C+D 

Bu sonuçlara ybre~ 

Spesifite = 0.99 
815 

10 
Sensitivite 1.00 = % lOO'e yükseliyordu. 

10 

Pozitif t:est: in pt·ed ikti f deger i ise S'fı 62 olarak bulundu. 

Negatif testin prediktif degeri ise 1 olarak hesaplandı. 

Glukoz screening test sonucu 135-181 mg/dl arasında olan 

41 hastanın dagılımı tablo 9'daki gibiydi: 



Tablo 9: Test sonucu 135-181 ıııcr/dl arasındaki hastalar 

Hasta Screening OGTT Hasta Screening OGTT 
test mg/d l test mg/dl 

l 148 ( +) '> ? 
ı;.~ 138 

2 135 23 135 

3 152 ( +) 24 
: 

141 

4 136 25 144 

5 135 26 140 

6 138 27 139 

7 142 28 139 

8 136 29 140 

9 146 (+)· 30 137 

lü 151 ( +) 31 137 

11 155 ( +) 32 136 

12 140 33 145 (+) 

13 165 (+) 34 136 

14 154 C + l 35 156 ( +) 

15 137 36 138 

16 138 37 135 

17 139 38 135 

18 135 39 136 

19 ·135 40 139 

20 136 41 181 

21 136 

Tablo 9'daki degerlerin ortalaması 141. 95 olarak 

bul undu. Standart sapması 9.42, hata ortalaması da 1.5 idi. 
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Glukoz screening test degerleı· i > 135-180 mg/dl arasında 

olan 31 hastanın glukoz screening test sonuçları ve yaşları ise 

tablo lO'da gBsterilmietir. 

Tablo lü: Screening test sonucu 13:j-180 mg/dl arasındaki OGTI 
r-ı olan 31 hastanın sonuçları ve yasları 

Hasta Screening yaş Hasta Screening Yaş 
test mg/dl test mg/dl 

1 135 31 17 141 28 

2 136 27 18 144 35 

3 135 30 19 140 31 

4 138 23 20 139 31 

5 142 24 21 139 31 

6 136 24 2 ., .:. 140 34 

7 140 28 23 137 27 

8 137 29 24 137 22 

9 138 24 25 136 20 

10 139 33 26 136 25 

11 135 39 27 138 27 

12 135 23 28 135 35 

13 136 31 29 135 28 

14 136 29 30 136 26 

15 138 30 31 139 30 

16 139 32 

Tablo 10'da screening test sonuçları ortalaması 137.65 

standart sapması da 2.30 olarak tesbit edildi. Yaş ortalaması ise 

28.68 idi. 
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T,3.blo ':l ve 10'da sc.reenirıg test o:rlalaıııa.laı·.ı 1:.ıırbirleriyle 

karşılaşt1Çr1nda p \, U.ü71 olar-ak te;-::bit edıldi. Yani screening 

test scıııucları cffasında faı-Jdıl ık yoktu. 

Glukoz screenıng test sonucu 135-181 my/dl arasında olan 

41 hastanın test SNıuçl.arıyla. yas : 1iag1 i1rnlar1 lablo 11 'de 

9c.,ster1 lmistir. 

Ta.blü 11: Screeninçı test sonucu 1 .35-181 mg/dl arasındaki 41 
hasta ve yaş dagılımları 

Hasta Screening 
test mg/dl 

1------- 148 -------
2------· 135 ----
3------- 152 -----
4------- 136 -----
5-------- 135 -----
ti------- 138 ----·-
7------ 142 

.... ____ 
8------ 136 -----
9------ 146 

_......_ ___ .___ 

10----- 151 -----
11--·----- 1~5 -----
12------- 140 ----·-
13------ 165 -----
14------- 154 -----
15------- 137 -----
16------ 138 -----
17------ 139 ---·-·-
18------ 135 -----
19------ 135 -----
20------ 136 -----
21------ 136 -----

ortalaması 

Sereeni rıçr 

ise 

yaş Hasta Screening yas 
test mg/dl 

30 2 2 -----·- -- 138 ·------- 35 
31 23------- 139 ------- 32 
29 24--------- 141 ------- 28 
27 25-------- 144 -----·-- 25 
30 26-------- 140 --------- 31 
,D 27-------··· 139 ---·-.. ~----·-- 28 
24 28------·- 139 --------- 31 
24 2 9--------- 140 ------- 34 
26 30------- 137 ------- 27 
32 31------- 137 --------- 22 
31 32------- 136 -------- 20 
28 33------- 145 ------~ 27 
37 34------- 136 -------- 25 
34 . 35------·- 156 ------- 34 
29 36-------- 138 -------- 27 
24 37------- 135 ------- 35 
33 :38- ------·- 135 --....----- 28 
.39 39-----·--- 136 ------- 26 
23 40------- 139 ------- 30 
31 41------- 181 ------- 42 
29 

test sonuçları ortalaması 141.95. yas 

29 .29 olarak tesbit edildi. 

OGTT (+J olan 10 hastanın yaş ortalaması 32.20 olarak 

bulundu. Bu ıu hastan1n yaş ortala.ma.ları ile tablo 11 'deki 41 

hastanın yaş ortalamaları karşılastırıldıçrında p= 0.11 olarak 

bulundu. lü hastanın heı·- 2 grupta da aynı olduğu düşünülürse arada 
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fark olmaması rwnua ldir. 

OGTT (+l olan 10 tıdstanın screening test sonuçlarıyla 

yaslarını da tablo 12'de sunuyoruz. 

Tablo 12: OGTT (+) olan 10 hc1st,anın glukoz screening test 
yaşları 

Hasta Screening test OGTT yaş 

1 145 (+) 27 

2 148 (+) 30 

3 152 (+) 29 

4 156 ( +) 34 

5 1"46 ( +) 26 

6 151 ( +) 32 

'7 155 ( +) 31 

8 154 t +) 34 

9 181 ( +) 42 

10 ,165 ( +) 37 

Bu grubun yas ortalaması 32.20 screening test ortalaması 

ise 153.3 olarak bulunmuştur. 

Screening test sonucu > 140 mg /dl olup da OGTI sonucu 

(-) olan 6 hasta vardır. Bu hastaların screening test sonuçlarıyla 

yaşları tablo 13'de gösterilmiştir; 
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Tablo 13: OGTI (-) ..:,luı.ı t.la sı:r ,~ t·ııinı:.r te~t s•:ınucu , 140 mq/dl 
,:, 1 c:ı n 6 t1a ~d rı 

1 
1 1 

Hasta Screening test Hasta vas OGTT 
mg/dl 

1 142 ,-:_:4 r - > 

2 140 28 (-) 

3 141 28 ( -- l 

4 140 31 (-) 

5 144 15 ( - ) 

6 140 34 ( - ) 

Screening t~st ortalamas1 : 141.146 mg/dl, yaş ortalaması 

30 olarak bulundu. OGTT (+) •)lan hastaları n sı:;reening test 

sonuçlarıyla yaşları açısından her 2 grup anı.sındô far}:. yoktu. 

p=0. 1 2. 

O'Sullivan ve Maharı'ın kriterl-.?rinı:- gr)re OGTT (+) olan 

10 hastadan elde edilen degerleri tablo l4'de oldugu gibi bulduk: 
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Tablo 14: OGTT (+ ) o la n 10 has la 

Tam kan Açlık 1 saat 2:saat 3 saat 
normal 
degerleri 90 165 14 3 1 27 

Plazma degerleri 105 190 165 145 O' Sullivan 
degerle r i 

Hasta Screening 
test 

1 165 95 185 190 15 5 

2 181 110 190 191 154 

3 154 110 191 164 148 

4 155 99 195 160 148 

5 151 95 199 168 145 

6 146 109 185 175 1 65 

7 156 10 5 185 175 160 

8 1 ı:: ' ) J~ 107 ' 205 15 0 148 

9 148 95 196 140 146 

10 145 105 185 16 5 125 

Görüldügü gibi OGTT ' ni ( + .l kabul etmek için buldugumuz 

degeı· ıer in en az ikisi veri l en d e gerlerle aynı veya daha 

yükseJ,;:t ir. 
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OGTT (+) olan 10 hastanın sonuçları aşagıda bir grafikle 

gösterilmiştir: 

200 

■ Açlık 
150 

0 1 Saat 

100 fi 2 Saat 

il 3 Saat 
so 

1. 3. 4. s. 6. 7. 9, ı O. O'sulll 
Hasta Hasta Hasta Hasta Hasta Hasta Hasta Hasta Hasta Hasta van 
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Hastalarımız arasından ra.stge 1 e sect ig imiz 50 hastaya 

screening testi aç karnına uyguladık. Aynı kriterlere uyan 50 

hastaya ise t ok karnına screening test uygulandı. Sonuçların 

ortalaması tablo 16 ve 17 ' de g6sterilm1stir. 

Tablo 16: Aç karnına gluJrnz s c reening uygulanan 50 hastada 
s onuçlar: 

Screening test mg / dl yas 
(ortalamaı (ortalama) 

n = 50 84.2 ırıq/dl 27.70 

5 0 has t anın s cre e ni n g t est orta.laması 84. 2 mg/d l 

screenirıg t es t standart sapması i s e 16.4, ınax.deger 145.0, 

nıin.deger ise 61.0 olarak tesbit edildi. 

Tablo 17 

n = 50 

Tok karnına glukoz screening uygulanan 50 hastada 
sonuçlar 

Screening te::: t mg/dl yaş 

(ort alama ) (ortalama ) 

as·. 7 27.34 

Bu grubta screening test ortalaması 85.7 mg/dl, yas 

ortalaması ise 27. 34 idi. Grubun standart sapması screening test 

sonuçları icin 18.2. max deg-er 156.ü mg/dl .. nlin cleger ise 61 mg/dl 

olarak bulundu, 

Her 2 grubun screening test ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak fark yoktu. ( p = 0.67) 

Yine her iki grubun yaş ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak fark yoktu. ( p =O. 71 
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Tok ol arak screenı ng test uygu l örıctn 682 has lôrııl zda t•:>st deget~ 1 eri 

60-100 mg/d.l an::ısında deqişiyürdu. ürtal,:ıması 79.24 mg/dl olarak 

bulundu . Standarl sapması 9.78 . ııEı.x dPqer 99.00 . min degP.r 60.00 

u 1 aı·ak bu. 1 undu. 

Bu g-rup ile .::ıyrn kriterler-i taşıyan ve tok karnına 

screening test · uy,;rulanan 50 hişıi ik kontrol grubunda screening 

te::::t ortalaması 85.7 .. standaı·t sapınası ise 18.2 olarak bulundu. Bu 

iki g ı: up a.ras ıııdct f.l r h istatistiki olarak az önemli bulundu. 

(p = 0.015) 

102 hastaınızd,:ı ise sı;reening test sonucu 100-135 mg/dl 

eı.rasırıda)'dı ve ortaiarnas1 Hlt!.6'7 ıng/cll olarak bulundu. Grubun 

st.andaı·t sapmcısı 7.lti, Jll<.'lX cieÇıeri 131..00 ıııçı/d1 nün degeri ise 

1.00.00 mgıdl olarak saptandı. 

ACOG 1986'da (l) White sınıflamasını modifiye etmiş ve 

gestasyonel diabet sınıf A2 olarak açlık plazma glikozu 105 

rııçr/dl 'den çok ve/veya tokluk plazma çrliJ.wzu 120 mg/dl 'den çok 

degerlerini t~sbit etmiştir. Aynı sınıf larıdınnada gestasyonel 

Lliabet sınıf Al olarak da. açlık plazma glü.ozu 105 mg/dl 'den az 

ve/veya tokluk plazma glikozu 120 mg/dl'den az olarak tesbit 

edilmiştir. 'fu.karıda adı •J€çerı 102 hastamızın 10 tanesi bu tanıma 

göre sınıf A2 . geı-i kalan 92 tanesi ise sınıf Al olarak 

tanımlannıalıdır. Bu hastalaı:-ın sc:ı:-eerıing test sonuçları tablo 

ıa · cte gösterilmiştir. Bu tablodaki hastalar sınıf Al ve A2 

hastaları temsil etmektedir. 



Tablo 18: Glukoz screeninÇ,T test sonucu 100·-1 35 mg/dl 
arasırıdaJ<.j 102 hastanın degerleri 

Hasta Sere. Hasta Sere. Hasta Sere. Hasta Sere. Hasta 
test test test test 

1 105 25 100 49 118 73 104 97 

2 110 26 101 50 104 74 104 98 . 
3 101 27 105 51 105 75 105 99 

4 102 28 109 52 114 76 101 100 

5 105 29 105 53 11 2 77 106 10 1 

6 10"1 30 114 54 104 78 108 102 

. .,. 108 31 112 55 105 79 108 I 

8 102 32 l 0.3 56 105 80 115 

9 102 33 104 57 102 81 107 

10 100 34 104 58 106 82 108 

11 110 35 101 59 114 83 112 

12 105 36 119 60 112 84 114 

1.3 107 37 119 bl 103 85 105 

14 102 38 109 62 104 86 107 

15 102 39 110 63 101 87 109 

16 104 40 105 64 119 88 111 

17 101 41 107 65 10 9 89 101 

18 105 42 102 66 110 90 102 

19 113 43 101 67 105 91 102 

20 103 44 114 68 107 92 131 

21 114 45 117 69 102 9.3 125 

22 113 46 100 70 1 01 94 128 

23 111 47 107 71 114 95 120 

24 105 48 111 72 116 96 121 

Sere. 
test 

129 

121 

122 

120 

126 

104 
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Heıs tal arımızı ı:)('tr i t.ı:ı say J sına o öre çrrup l arıd ı rd ı g ıını zda 

asagıda.ki sonucu buldu}:. 

Tablo 19: Yaş grupları ve parite dagılımı 

25 yaş altı 25-29 30-34 35-39 40-44 

sayı parite sayı parite sayı parite sayı parite sayı par . 

70 400 320 31 4 
% 0.757 9,s 3 .1 O,· 3.35 % 3 . 55 % 6.25 '0 

8.44 48.484 38 .78'7 3.757 0.484 

25 yas altı grupta ilk kez gebe kalıp polikliniğimize 

başvuran kadırılarla en çok 3 çocugu ola n kadınlar mevcuttu. Bu 

gru~un parite ortalaması 0.757 olarak bulundu. Diger grupların 

parite 1 eı- i tabloda g ı":i:rülmektedir. 40-44 yaş grubundaki 4 

:hastamızın hepsinin c c•k sayıda ço c:ı..ıg-u vardı. Bu gruptaki 4 

hastadan birinde UGTT (+ ·ı iken digeı· üç hc,stanın screening test 

sonucu ortalaması 102 ıng/d l idi. Bu 4 haslet tablo 20' de 

görülmektedir . 

Tablo 20: 40-44 yas grubu 

Hasta yas parite screening OGTT 
test 

l 41 5 101 (-) 

2 40 4 95 ( - ) 

3 40 9 110 (-) 

4 42 7 181 (+) 

35-39 yas grubu hastalarının yaş orta laması 36.65 olarak 

bulundu. 

Parite sayısı ile screening test glukoz degerleri 

arasında istatistiki bir korelasyon yoktu. <p = 0.15) 
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bu1dugunıuz lvı.sta savımı:;_; 15 VB r,:,zitif 0 1:=:TT sayunız da 9 olarak 

çıkmıştır. ( Ta.blı:.ı 21 ) 

Tablo 21: ~kreenirıu t.~st 140- FH) rnçr/dl a:nıs1 sonuç·larımız 

Screening test TOTAL gestasyonel 
> 140-180 mg/dl 

Pc.•zitif 15 9 
A+B A 

Nega.tif 809 o 
C+D 

TOTAL 824 9 
A+C 

Bu sonuca göıe testin seneitivitesi 

809 

VAR 

C 

9 

9 

diabet 
YOK 

6 
B 

809 
D 

815 
B+D 

=1=96100 

Spesifitesi ise ı = 0.99 % 99 ularak tesbit edildi . 
81 5 

Screenirıçr test sonucu 180 mg/dl üzerinde olan hastamız 

icirı testin sensivitesi de 9o 100 olarak bulundu . Bu hastamızın 

OGTT' de (+l di. 
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TARTISMA 

GDM gebelik sırasında ortaya cıkan çeşitli siddetlerdeki 

karbonhidrat intoleransı olarak tanımlanmaktadır (10,17,25,26) . 

Tanım durumun şiddeti veya insülin gereksinimine baglı degildir. 

GDM tip I veya tip I I diabe tik :has tal arı da i çerebi 1 ir 

(10,15,17,21.22,25.26). GDM'ta genellikle gebelik öncesi glukoz 

intoleransı çok hafiftir . GDM' i oları gebe kadınlarda kısa süreli 

maternal morbidite örnegin : gebelikte ortaya çıkan hipertansiyon , 

polihidranıniyos ve sectio orarıları artmıştır. Uzun dönemde ise GDM 

bozuk glukoz toleransı veya aşikar DM ile iliskilidir. GDM'ün 

saptanması aşikar DM' in, önlenmesi şansını dogurur 

(15,17,21,22,26,27,35,41). 

Gestasyonel diabet mellitus icin (GDM) tüm gebe kadınlar 

taranmalıdır. Çünkü sadece öyküdeki risk faktörleri 

kullanıldıgında araştırmanın sensitivitesi % 63 ,spesifitesi de% 

53'de kalmaktadır (27,37). Tüm gebe kadınlar 27-31.haftalar· 

arasında taranmalıdır 10.25,28,41) . En sık kullanılan tarama 

yöntemi de 50 gr oral glukoz yükünü takiben 1 saat sonra venöz 

karıdan glukoz ölçülmesidir . 50 gr glukoz ac ya da tokken 

uygulanabilir (14.15 .27.30). Tarama için 50 gr'lık test sonrası 

130 mg/dl veya 140 mg/dl eşik deger olarak kabul edilmektedir. Bu 

eşik degerleri aşan hastalar için GDM' in kesin tanısı 3 saatlik 

OGTT'ni takiben konulmaktadır. Burada işin içine maliyet hesapları 

da girmektedir (15,28,37,41.42). Bu çalışmayı yaptıgımız dönemde 

hastanemizde screening testin maliyeti yaklaşık 60 bin 1 ira iken, 

3 saatlik OGTT'nin maliyeti ise 150 bin liraydı. Tüm hastalara 

OGTT' nirı uygulanmasının maliyeti çok artıracagı açıktır . Bizim 
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çalışmamızda screening test uygulamasıyla 74 milyon lira tasarruf 

edilmiştir. Bu tasarrufa personelin ayırdıgı zaman da dahil 

edilmemiştir. 

Bir hastada GDM tanısı konduktan sonra maternal ve 

perinatal riskleri azaltmak için bir pl~n yapılmalıdır. Tedavinin 

ana planı diyet kısıtlamasıdır. Hastalar ayrıca düzenli egzersiz 

planına alınır (8,15,46,47). Bu hastalarda antenatal testlere 36-

40. haftalar arasında başlanır. Ya haftada iki kez biofizik profil 

skorlaması ya da zamanı uygunsa haftalık kontraksiyon stress 

testler uygulanır (15,49,50) . Biz de GDM tanısı koydugumuz 

hasta 1 arımızı biof izik profil skorlaması iç in uygun haf tal arda 

poliklinigimize başvurmaları konusunda uyardık. GDM'lu kadınların 

yaklaşık % 5-20 ' sinde dogum sonrası bozuk glukoz toleransı ya da 

DM devam etmektedir (1.3.4). Bu nedenle bu hastalara postpartum 6 

hafta sonra OGTI'ni tekrar yaptırmaları önerildi (1,4,15,51,52) . 

Çal ısmamızda 50 gr glukoz tara.ma testini kullanmamızın 

nedeni.. yapılan çalışmalarda gestasyonel diabeti ortaya çıkarmada 

en yararlı yöntemin bu oldug-unun tesbit edilmesi nedeniyledir. 

Rastgele glukoz örneklemesi yoluyla yapı lan taramalarda GDM' un 

gerçek insidensi ortaya çıkarılamamaktadır. Tarama testi için 

karışık bir besin yemegi sonrası yapılan örneklemede de test 

yararlılıg-ı 50 gr glukoz tarama yöntemine göre yetersiz 

bulunmuştur (15.43) . Oral glukoz toleranslarının uygulanmasında 

standart bir diyet kullanımı gerekip gerekmedigine ilişkin yapılan 

bir çal ısmada diyet gerekmedigi sonucuna varılmıştır. Hastaların 

uygun olan her zamanda oral testlere alınabilecegi bulunmuştur 

(15,34). Glikol ize hemoglobin ve dig-er kan proteinleri de GDM'ta 
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tarama ve tanısal amaçlı olarak kul 1 anı ım'ıst ır 

(15,28,29.39,40,44,45) . Glikolizasyon yavaştır ve glukoz veya 

fosforik şekerler proteinlere irreversible o larak baglanırlar . 

Yine de bir tarama testi olarak kul lanıldıgında glikohemoglobin 

seviyeleri gestasyone 1 diabet ten etkti.1 enen has tal arın cogunu 

ortaya çıkarabilir (15 , 44,53). Ancak çeşitli yön l eri 

incelendiginde glikohemoglobin degerlerinin yararlı bir tarama 

testi olmadıgı düşünülmektedir (15,44,45) . Gebelik sırasında 

glukoz intoleransı test öncesi kısa devrede hiperglisemik durum 

şeklinde belirir . Erken gebelikteki artmış eritropoez nedeniyle 

büyük miktarlarda ortaya çıkan hemoglobin de tam gliko lize durwna 

henüz eri sememi şt i r, bu nede n 1 e de g 1 iko 1 i zas yon yüzdes i düşer. 

!on degisim kromot ografisi ile yap ı l an ö l çüml erde hemoglobin 

Alc ' nin diabetik olmayan gebeler de gebelik sırasında degerlerinin 

azaldıgı gösterilmiştir (15,45). Gebe olmayan hastalarda, diabetik 

olmayan hastalarda, normal, gebelerde ve GDM' lu gebelerde her grup· . 
icin kendi arasında glikolize hemoglobin Alc ' nin degerleri 

arasında belirgin farklılıklar oldugu görülmüştür. Bu farklılık da 

bu testin klinik kullanımını azaltmaktadır. Risk faktörleri olsun 

ya da olmasın GDM'lu hastaların ortaya çıkartılmasında hemoglobin 

Alc testi glµkoz screening testin gösterdigi yararlılıgı 

gösteremez (15 , 28,44.45). 

Glikolize hemoglobinle 50 gr lık glukoz screening 

testini karsılastırmak amacıyla yapılan çalısmalarda 50 gr lık 

glukoz screening testinin daha büyük spesifite, sensitivite ve 

pozitif prediktif degere sahip oldugu ve sonuç olarak 50 gr lık 

screening testin glikol ize hemoglobine oranla daha iyi bir rutin 
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tarama testi oldugu sonucuna varılmıştır (14,15,28,29,44,45) .. 

Shah ve arkadaşlarının yaptıgı bir dizi çalışmada 

hemoglobin Alc ve 50 gr glukoz Challenge testi karşılaştırılmıştır 

(15,28.37). NDDG kriterlerine göre gestasyonel diabet olan 18 

hastanın 15 tanesinde anormal glukoz. screening test sonuçları 

varken, sadece 4 tanesinde anormal glikolize hemoglobin degerleri 

oldugu görülmüştür (28.37). Yine yapılan başka çalışmalarda 

Hemoglobin Alc testinin sensitivitesi ve spesifitesinin yeterince 

yüksek olmadıgı görülmüştür (29,37,45,55). 

Glikolize hemoglobin degerlerinin tarama amacından çok, 

gebelik sırasında erken dönemde kongenital anomalilerin saptanması 

amacıyla kullanıldıg-ı görülmektedir (1,8.15.37,39,40,54,55). 

Tilin bu nedenler le 1 i teratürde be 1 irt ildigi gibi 50 

gr' 1 ık tarama testini en uygun test olarak seçip çal ısmamızda 

uyguladık (l,2,3,8,9,10.14,15,18,41.42). 

Carpenter ve Coustan'ın yaptıgı bir çalışmada 50 gr lık 
. 

glukoz screening testinde eşik degerin 135 mg/dl'de tutulması 

gerektigi gösterilmiştir. Bu degerin altında diabet olasılıgı % 

l'in altına inmektedir. 182 mg/dl degeri üzerinde ise diabet 

olasılıgı % 95'e çıkmaktadır (17). Biz de çalışmamızda 135 

mg/dl 'yi 1 i teratüre uygun olarak eşik deger olarak kabul ettik. 

Screening test sonucu 181 mg/dl çıkan bir hastamızda da OGTT 

sonucu GDM tanısı kesinleşti. Bu olguda testinıizin sensitivitesi % 

100' e çıkmıştı. Yine aynı çalışmada screening test degeri 130 

mg/dl altında çıkan hastaların hiçbirine 3 saatlik OGTT 

uygul·anmadıgı belirtilmektedir(17) .O'Sullivan ve arkadaşlarının 

verileri de hastaların% l'inden azında eger eşik deqer 142 mg/dl 
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altında ise 3 saatlik OGTT'nin bozuk çıktıgını bulmuşlardır.- Yani 

O'Sullivan ve arkadaşları eşik degerin 142 mg/dl üzerinde 

tutulması gerektigi üzerinde durmaktadırlar. Bu çalışmada gebe 

kadınlar 24-33. gebelik haftalarında teste tabi tutulmuşlardır. 

Daha erken gebelik haftalarında tol~rans testleri sonuçları 

kesinlik göstermemektedir. Bu nedenle 24 . gebelik haftasını geçmiş 

kadınlarda 50 gr glukoz ile tarama yapılması önerilmektedir. 182 

mg/dl üzerindeki degerlerde ve 135 mg/dl altındaki degerlerde OGTI 

önerilmemektedir (14,15,17,20;27 , 38) . 

Bizim calısmamızda da 825 hasta taranmıştır . Pozitif 

tarama testi sayımız 135 mg/dl, eşik deger alındıgında 41 olmuştur . 

(% 4 . 969) Bunlar arasında pozitif OGTI sayısı ise 10 olarak 

bulunmuştur. (% 1.212) Gestasyonel diabetin insidensi ise 

literatürde% 3 ile% 12 arasında belirtilmektedir (17) . 

Gestasyone 1 diabet me 11 it üzerine yapı 1 an iki nci 

ulus 1 ararası ça 1 ışına konferansında son yemegin zamanına 

bakı lmaksızın, günün herhangi bir saatinde tüm gebe kadın l arın 50 

gr 1 saatlik oral glukoz screening testine tabi tutulmalar ı 

gerektigi sonucuna varılmıştır (1,2,14,18.41,42) . 

Carpenter ve Coustan gebe kadınları 24-33. gebelik 

haftaları aras ında teste tabi tutmuşlardır. Bu sınırlamayı test 

koşullarında birlik saglamak için yapmışlardır . Yine bu devrede 

hastaların çogunda insUlin rezistansı mevcuttur ve tolerans 

testlerinin en iyi netice verdigi devre bu devredir (14,17,20). 

Ayrıca gestasyonel diabette tarama testi olarak 50 gr 1 

saat 1 ik screening test uygulaması klasik bilgi olarak kitaplara 

geçmiştir (1,2,3,8,15,37). 
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2 . trimesterde 24 yasını gecmis gebelerde 

testinde 135 mg/dl altındaki degerlerle 

50 gr' l ık 

182 mg/dl 

üzerindeki degerlerde ek çalışmalara gereksinim olmadıgı ileri 

sürülmektedir (14,15,17,20). 

Literatürde genellikle yaş sın:ırı olarak 24 ve 25 yasını 

geçmiş gebelere test uygulandıg-ı görülmektedir . Dacus ve 

arkadaşlarının yaptıgı bir çalışmada ise gestasyonel diabetik 

kadınların% 37 . B'inin hiçbir klasik risk faktörü taşıınadıgı ve 25 

yaş sınırlamasına da uymadıgı belirtilmektedir (2,14,15,56). 

Testin eşik degerinin alçaltılması sensitiviteyi 

arttırmaktadır. Ancak bu da ma.liyeti yükseltmektedir (2,14,15,56) . 

Tüm bu nedenlerle biz de çalışmamızda yas sınırı 

koymadık. Po l ikl inigi mize başvuran 24. gebelik haftasını geçmiş 

gebelere test uyguladık ( l,2,8,14.15,18,41,42,56). 

Yapılan çalışmalarda 50 gr'lık glukoz tarama testinin aç 

ya da tokken yapıldıgında sonuçlar arasında bir farklılık olmadıgı 

vurgulanmaktadır (15,30 , 31). Biz de çalışmamızda aç ya da tok 

olarak testi uyguladıgımız iki grup arasında farklılık olmadıgını 

bulduk. (p=0 . 67) 

Yapı lan bir çal ısmada 3563 obstetrik hasta 50 gr' 1 ık 

glukoz screening testine tabi tutulmuş ve bunların 517 tanesinde 

( % 14.5) anormal screening test sonucu elde edilmiştir (2) . Bizim 

serimizde bu oran % 4.969 olmuştur. Yine aynı çalışmada pozitif 

OGTI' ne göre diabet insidensi % 2. 1 olarak bulunmustur. Bizim 

serimizde ise bu oran% 1 . 212 olarak tesbit edilmiştir. Bu grupta 

testin sensitivitesi % 100, spesifitesi 96 88, pozitif prediktif 

degeri % 24 negatif prediktif degeri ise 1 olarak belirlenmiştir. 
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Yine yapılan başka bir çalışmada (19) rastgele 50 gr'l ık 

glukoz screening testi uygulanan 1118 hastada % 7 . 2 oranında 

anormal screening test sonucu çıkarken % 1. 5 oranında da anormal 

OGTT sonucu bulunmuştur . Görüldügü gibi bu sonuç l ar bizim 

sonuçlarımıza yakındır . 

O'Sullivan 50 gr glukoz screening testini k u llanarak 

yaptıgı b i r çalışmada 752 hastadan 19 tanesinin 130 mg/dl esik 

degerini aştıgını buldu. Testinin sensitivitesi % 79 idi . 

Spesifitesi ise % 87 olarak tesbit edilmişti (15). 135 mg/dl esik 

deger için bizim test sensitivitemiz % 100, spesifitemiz ise% 96 

cıktı. O'Sullivan ' ın pozitif prediktif degeri % 14, bizim pozi tif 

prediktif degerimiz ise % 24 idi. Eşik degerimiz 140 mg/dl 'ye 

çıktıgında ise sensitivite yine % 100 iken testin spesifikligi % 

99'a çıkıyordu.Yine 140 mg/dl eşik degeri icin pozitif prediktif 

degerimiz % 62'ye yükseliyordu. 

Coustan 

O'Sullivan, 

yaptıkları 

Amankwah, Carpenter, Lavin, Marquet te, 

screening testlerinde (15,17 , 26,31, 4 2,57,58) 

bizim testimizle benzer sonuçlar elde etmişlerdir.Bu sonuçları 

bizim sonuçlarımızla karşılaştırmalı olarak sunuyoruz : 



50 gr 1 saatlik oral glukoz tarama. testi sonuçları 

O'sullivan Aıııanlaıah Carpenter Lavin ftarquette Coustan Biz 

Eşil< değer 142 130 130 150 130 130 140 
mg/dl 

OGTT kriteri O'Sullivmı Kriterleri 

Hazırlık kriteri Yok Yok 25 yaş üzeri Yok Açlık Yok Yok 

Gestasyonel yaş ? 32-33 hafta 24-28 hafta İlk ziyaret 28 haf~ 24-28 hafta 24 hafta 
sonrası 

Sa.yı 752 1184 381 2CTrl 434 6214 825 

OG".l"'l" (X) Sayısı 752 (100) 299 (X25) 109 (X29) l37 (X"l) 112 ("26) 1446 ("23) 41 ("4.9) 

GD!t Sayısı <X> 19 (X25) 71 ("6.0) 24 ("6 . 3) 30 CXl.4) 12 (Y.2.8) 125 (Y.2.0) 10 U.21> 
Screening test 
sensitivitesi CX) 79 ? ? ? ? ? 100 

Spesifite 87 80 76 95 76 78 99 
Pozitif prediktif 
test <X> 14 24 22 22 11 9 62 

Tablo'dan da görülebileceği gibi tarmııa. testi somıçları.ınız literatürle uyumludur. 
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Ama.nkwah ve arkadaşlarının yaptıgı bir cal ısmada ise 

testlerin pozitif prediktif degerleri % 9 ile % 24 arasında 

degisiyordu (31). 

6000 hastayı içeren büyük bir grup calısmasında da 

Coustan ve arkadaşları gestasyonel diabetin insidensini 130-139 

mg/dl eşik degerleri icin % 2 olarak tesbit etmişlerdir(26,55). 

Aynı insidens bizim calısınamızda % 1.212 olarak bulundu. Bu grubun 

pozitif prediktif degeri % 9'du. 

1985 ve 1986 yıl: larında ACOG ve 2. uluslararası 

gestasyonel diabet ınellit çalışması sonuçlarına göre iki farklı 

uygulama önerilmiştir. ACOG 30 yaş ve üzerindeki kadınlara 50 gr 

glukoz taramasını önerirken 2. uluslararası gestasyonel diabet 

çalışma grubu tüm gebe kadınların taranmasını önermistir(15). ACOG 

önerilerine göre ydpılan calısınaların 
• 

sensitivitesi % 65'te 

kalmıştır . Tüm gebe kadınlara test uygulandıgında ise testin 

sensitivitesi % 95'e cıkmıştır (15,17,20,26,55,58). Biz de yaşı 

dikkate almadan pol ikl inigimize başvuran tüm gebe kadınlara test 

uyguladık ve sensitiviteyi % 100 olarak tesbit ettik. 

Tüın gebe kadınlar 130 mg/dl eşik degeri icin 50 gr 

glukoz tarama testi ile incelendiklerinde testin sensitivitesi % 

lOO'e yaklaşmıştı . Ancak bu çalışmada maliyetin arttıgı 

belirtilmiştir ( 15,20,42,55,58). 
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Yapılan başka çaiışmalarda da 1 saatlik 50 gr glukoz 

tarama testinin güvenilir oldugu belirtilmiştir. Bu çalışmalarda 

135 mg/dl olarak seçi len eşik degerin- biraz keyfi oldugu 

belirtilmektedir. Genel olarak eşik deger ne kadar düşük olarak 

kabul edilirse sensitivite artmakta anfak spesifite azalmaktadır 

(15,17,18.19). Bizim çalışmamızda da eşik deg-er 140 mg/dl'ye 

çıkartıldıgında spesifite artmıştır. Yukarıdaki çalışmalarda 50 gr 

glukoz screening testinde günün herhangi bir saatinde aç veya tok 

olduguna bakılmaksızın yapılan incelemelerin basit ve kolay kabul 

edilebilir bir çalışma oldugu belirtilmektedir (18,21,27). Aynı 

biçimde bizim çal ışmaİnızda dçı. hastaların bu programa son derece 

rahat bir şekilde uydukları gözlenmiştir. 

Diger çalışmalarda da gestasyonel diabetik kadınların% 

37 .8' inin klasik risk faktörlerinden h içbirini taşımadıgı ileri 

sürülmektedir . Bu nedenle de tüm gebelerin diabeti atlamamak için 

taranması gerekliligi üzerinde durulmaktadır (2.15,17,21,22). 

Screening test eşik degeri düşük tutuldukça testin sensitivitesi 

artmakta ancak uygulanan OGTT'nin sayısı artarak maliyet 

yükselmektedir. Bu çal ışınalarda da hastalar için en önemli risk 

faktörünün önceki gestasyonel diabet oldugu söylenmektedir 

(2,15,17,21,22). 

O'Sullivan ve arkadaşları da 50 gr glukoz screening 

testinde 130 mg/dl eşik degerini aşan 25 yaş üzerindeki · tilin 

hastalara OGTT uygulanması gerekliligi üzerinde durmaktadırlar. Bu 

çalışmada O'Sullivan ve arkadaşları risk faktörlerini 

araştırmaksızın 25 yaş üzerindeki tüın gebelerin tarama programına 

a 1 ınmasını önermektedirler ( 9, 20. 21, 22) . 
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Dacus ve arkadaşlarının çalışmasında gebelik sırasındaki 

glukoz intoleransının ortaya çıkarılması için uluslararası bir 

tarama yönteminin geliştirilmesi gerekliligi belirtilmektedir. Bu 

çalışmada 50 gr glukoz screening testin gestasyonel diabeti ortaya 

çıkarmada sensitivitesi % 82.6 . spesif~tesi % 98.1 pozitif testin 

prediktif degeri de % 82.6 olarak bulunmuştur (32). 140 mg/dl ve 

üzerindeki eşik degerler için bizim çalışmamızda da testin 

sensitivitesi % 100 , spesifitesi % 99 pozitif testin prediktif 

degeri de% 62 olarak bulundu. Bu degerler literatürde belirtilen 

degerlerle uygunluk göstermektedir. 

Landon ve arkadasl.arının çalışmasında da 135 mg/dl 

üzerindeki tarama testi degerlerine OGTT uygulandıgında testin 

sensit.ivitesi % 93 spesifitesi de % 96 olarak bulunmuştur (33). 

Amerikan Diabet Workshop konferansında da 50 gr'lık 

glukoz tarama testinin en iyi rutin tarama testi oldugu 

belirtilmiştir (15,19,35,38,41) . 

!lginç olarak T.Lind ve J.Anderson tüm gebe kadınların 

incelenmesinin pahalı oldugunu ayrıca rastgele yapılacak bir kan 

glukozu örneklemesinin daha ucuz ve kolay oldugunu ileri 

sürmektedirler (36) . Farklı olarak yapı lan bu tek çalışma ters 

fikir ileri süren tek çalışmadır. Biz daha önceki literatürlerden 

de görülebilecegi gibi bu calısmanın sorıucunu uygun bulmamaktayız. 

Biz yine çalısmamızda glukoz tarama testi sonuçlarımızın 

yaş ve parite ile farklılık gösterınedigi sonucuna vardık . 

Literatürde ise özellikle 25 yas ve üzeri gebeliklerde tarama 

testi uygulanması gereklilig-i vurgulanmaktadır 05,26,31). Biz 

çalışmamızın sonuçlarına göre, maliyeti de fazla artırmadıgı için 
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tüm gebelere yas ve pariteye bakılmaksızın tarama testi 

uygulanması gerektigi kanaatine vardık. 
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SONUÇ 

Bölgemizde gestasyonel diabetin sıklıgını ortaya . 
çıkarmada taı-aına testi olarak 50 gr- lsaat glukoz screening 

testinin yararlılıgını saptamak amacıyla yaptıgımız bu calısmada; 

1- Pol ikl inig imize başvuran 24. gebe 1 ik haftasını gecen tüm 

gebelere yaş ve parite özellikleri gözönüne alınmaksızın tarama 

testi uygulanması gerekliligine: 

2- Eşik deger olarak 140 mg/dl seçildiginde testin 

sensitivitesinin % 100'e, spesifitesinin 99'a ve pozitif 

prediktif degerinin de% 62'ye eristigine. 

3- Aç veya tok olarak yapılan test sonuçları farklı lık 

göstermediginden uygulamayı da kolaylaştırdıgı için pol ikl inige 

başvuran tüm gebelere aç veya tok olduklarına bakılmaksızın tarama 

uygulanmasının uygun ~lduguna: 

4- Tarama testi olarak 50 gr glukoz screening yönteminin 

uygulanmasıyla OGTT uygulanmasına oranla maliyet acısından son 

derece ekonomik bir durwna ulaşılab:ilecegi sonucuna vardık. 

Tüm bu nedenlerle en iyi belgelenmiş tarama ,yöntemi olan 

glukoz screening testinin tüm gebe olgulara uygulanarak 

gestasyonel diabeti bulunan vakaların daha yakından izlenmesi 

gerekti~i kanısındayız . 
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01 . 01.1992 ile 

öZET 

31.06.1993 tarihleri arasında 

poliklinigimize basvuran 24 . gebelik haftasını asmış 825 gebeye 

gestasyonel diabet mellit sıklıgını ortaya çıkarmak amacıyla 50 gr 

lık glukoz tarama test:i uyguladık. OGTI'ni ise 135 mg/dl eşik 

degeri Uzerindeki gebelere uyguladık. Taranan hastalar içinde 

pozitif tarama testi oranımız % 4.969. pozitif OGTT oranımız ise 

9ı; 1. 212 dUzeyinde gerçekleşti. Eşik deger olarak 140 mg/ dl 

seçildiginde 

sensitivitesi 

yükseldi . Yaş 

uyguladıgımız testin spesifitesi 

% l00'e, pozitif prediktif degeri de 

parite ve tokluk durumunun test 

96 99'a . 

% 62'ye 

sonucunu 

degistirmedigi gözlendi. Bu nedenle poliklinige başvuran 24. 

gebelik haftasını gecen tilin olgulara. 50 gr 1 ık g l ukoz tarama testi 

uygulanması. ucuz, güvenli ve kolay uygulanabilir bir yöntem 

olarak tesbit edildi. 
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SUMMARY 

We have been studied 50 gr-1 hour glucose screening test 
: 

to diagnose gestastional diabetes mellitus incidence in our 

clinics between 01.01.1992 and 31.06.1993. Screening test was 

given to 825 gravid women . All women were screened at 24 weeks and 

then. 4. 969 5'6 were fourıd pos iti ve for screening test and 1 . 212 % 

were to be diabetic . If the threshold was chosen 140 mg/d l 

specifity of t he test 99 % and sensitivity 100 % were found. 

Positive predictive value was found 62 % also. 

There were no association be tween the test values a nd 

age. pari ty or fasting state. So we recommend al 1 pregnant women 

should be screened at 24 week and t hen f or gestational diabetes 

mellitus. We should proved this procedure easy to perform, 

e~onomic and e f ficient. 
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KISALTMALAR 

DM . ........ Diabetes Mellitus 

hCS . . ... ... Human Chorionic Somatomammotropin 

VLDL .. . . . .. Very Low Density Lipoprotein 

GDM ........ Gestational Diabetes Mellitus 

ABD . .. ... . . Amerika ~irleeik Devletleri 

ACOG .. ..... Arnerican College of Obatetricians and 

Gynecologist. 

NDDG . ...... National Diabetes Data Group 
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