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ABSTRACT

Doğurganlık çağındaki kadınlarda diyabet sıklığının artmasıyla birlikte, diyabetle, komplike gebeliklerin oranı da
artmıştır. Gestasyonel diyabet gebelikte başlayan veya gebelik sırasında tanı konulan karbonhidrat intoleransı olarak tanımlanır. Gebeliğin en yaygın komplikasyonlarından
birisidir. Gestasyonel diabetes mellitus; gestasyonel hipertansiyon, preeklampsi, sezaryen doğum ve onlarla ilişkili
potansiyel morbiditeler için yüksek risk taşır. Gestasyonel
diabetes mellitusla ilişkili neonatal medikal komplikasyonlar, neonatal hipoglisemi, hiperbilirubinemi, polisitemi,
hipokalsemi ve respiratuar distrestir. Tüm gebelere 24.-28.
gebelik haftasında gestasyonel diyabet taraması yapılmalıdır.
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GİRİŞ

durum, özellikle gebeliğin ikinci yarısında fetusun
artan aminoasit ve glukoz gereksinimini sağlaması
için anneyi hazırlar. Gebelik öncesi glukoz toleransı normal olan, ancak gebeliğin geç döneminde
GDM gelişen kadınlarda subklinik bir metabolik
disfonksiyon olduğu düşünülmektedir. Normal gebelik sürecinde ortaya çıkan insülin duyarlılığındaki
% 60’lık düşüş, bu kadınlarda klinik hiperglisemi/
GDM’ye yol açar. Gestasyonel diyabet ile sıklıkla
birlikte olan maternal obezite, maternal beyaz yağ
dokusunda ve plasentada inflamasyon artışı ile ilişkilidir. Beyaz yağ dokusundan adipokinler ve leptin,
adiponektin, TNF-α, interlökin-6 gibi sitokinler salgılanır. Plasenta da, adiponektin hariç, benzer bir sitokin gen ekspresyon profili gösterir. Salgılanan sitokinlerin neden olduğu inflamasyonun, gestasyonel
diyabetli gebelerde artmış insülin direnci ile ilişkili
olabileceği düşünülmektedir. Maternal pankreatik
β-hücrelerinin artan insülin gereksinimini karşılayacak yeterli insülini salgılayamaması halinde GDM
gelişmektedir (2).

Diabetes mellitus (DM), gebeliğin en yaygın tıbbi
komplikasyonudur. Konsepsiyon öncesi bakım ve
glisemik kontrol önerilmesine rağmen, birçok kadında diyabet tanısı ilk olarak gebelik sırasında konulmaktadır. Gestasyonel diabetes mellitus (GDM) ilk
kez gebelik sürecinde fark edilen herhangi bir derecedeki glukoz intoleransı olarak tanımlanır. Gebeliklerin % 4’ü GDM ile komplike olmaktadır. GDM’li
gebeler, ilerideki on yıl içinde yaklaşık %50 olasılıkla
tip 2 diyabet geliştirme riski altındadırlar (1).
PATOFİZYOLOJİ
Normal bir gebelik, plasentadan salgılanan büyüme
hormonu, kortikotropin salgılatıcı hormon, plasental
laktojen, tümör nekrozis faktör-α (TNF-α) ve progesteron gibi diyabetojenik hormonların etkisiyle,
insülin direnci, hiperinsülinemi ve hafif postprandial hiperglisemi ile seyreden bir durumdur. Bu

With the increase in the prevalence of diabetes in women
of reproductive age, the proportion of pregnancies complicated by preexisting diabetes is also increased. Gestational diabetes mellitus is a condition in women who have
carbonhydrate intolerance with onset or recognition during
pregnancy. It is one of the most common medical complication of pregnancy. Women with gestational diabetes mellitus are at higher risk for gestational hypertension, preeclampsia, and cesarean delivery and its associated potential
morbidities. Neonatal medical complications associated
with gestational diabetes include neonatal hypoglycemia,
hyperbillirubinemia, policythemia, hypocalcemia and respiratory distress. All pregnant patients should be screened for
gestational diabetes mellitus at 24-28 weeks of gestation.
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RİSK FAKTÖRLERİ
Aşağıda belirtilen risk faktörlerinden herhangi birisine sahip gebede GDM riski artmıştır. Birden fazla
risk faktörüne sahip gebede GDM gelişim riski daha
da yüksektir (3-7).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tip II DM için yüksek riskli etnik grupların üyesi
olmak
Birinci derece akrabalarda DM öyküsü
Önceki gebeliklerde GDM öyküsü
Vücut kitle indeksinin 30 kg/m2’nin üzerinde olması
Gebelik öncesi ve gebelikler arasında anlamlı kilo
artışı
Gebelik sırasında anlamlı kilo artışı
Maternal yaşın 25’in üzerinde olması
4100 g üzerinde doğum öyküsü
Nedeni belli olmayan ölü doğum veya anomalili
doğum öyküsü
Annenin doğum ağırlığının > 4100 g veya 2700< g
olması
İlk prenatal vizit sırasında glukozüri saptanması
Metabolik sendrom, polikistik over sendromu,
glukokortikoid kullanımı ve hipertansiyon gibi
diyabet gelişimi ile ilişkili durumlar

TANI ve TARAMA
Yüksek plazma glukoz düzeyleri, glukozüri ve ketoasidozu olan gebelerde tanıda sorun yoktur. Benzer olarak rastgele plazma glukoz düzeyi 200 mg/
dl’nin üzerinde olup, ek olarak polidipsi, poliüri
ve açıklanamayan kilo kaybı gibi klasik bulgu ve
belirtileri olan veya açlık glukoz düzeyi 125 mg/
dl’nin üzerinde olan kadınlarda aşikâr diyabet düşünülmelidir. Aşikâr diyabette tanısal eşik değer
126 mg/dl veya üzerinde bir açlık plazma glukozunun olmasıdır. Bu verinin kullanılmasının nedeni,
bu değerin üzerinde retinopati riskinin dramatik
artış göstermesidir.
Gestasyonel diyabet taranmasına yönelik optimal
yaklaşım açısından görüş birliği yoktur. Evrensel mi
yoksa seçilmiş taramanın mı kullanılması gerektiği
ve gestasyonel diyabet riski olan kadınları tanımlamak için hangi 50 g’lık glukoz test eşiğinin daha iyi
olduğu, tartışılan temel konular arasındadır. Elli g’lık
glukoz yüklemesinden 1 saat sonra plazma glukoz
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düzeyi ölçülür. Değerin ≥ 140 mg/dl olması, gestasyonel diyabeti olan gebelerin %80’ini tanımlayacaktır. Eşik değerin 130 mg/dl ve üzeri olarak
alınması ise testin duyarlılığını %90’ın üzerine çıkaracaktır. Erken gebelik döneminde glukoz intoleransı olup olmadığı bilinmeyen gebelerde tarama
24.-28. gebelik haftaları arasında yapılmalıdır. İki
basamaklı işlemde, 50 g’lık glukoz yükleme testinin ardından sonuçlar daha önce belirlenen plazma
glukoz değerlerini aşıyorsa, tanıyı doğrulamak için
100 g’lık oral glukoz tolerans testi (OGTT) yapılır.
Gestasyonel diyabet taramasına yönelik stratej.iler
Tablo 1’de sunulmuştur (8).
Tablo 1. GDM’u saptamada risk değerlendirmesine göre önerilen tarama stratejisi.
GDM riskini değerlendir; ilk prenatal muayenede riski belirle
Düşük Risk: Aşağıda gösterilenlerin tamamı varsa rutin olarak
kan glukoz testlerine gerek yoktur.
- GDM prevelansının düşük olduğu bir etnik grubun üyesi
- Birinci derece akrabalarında diyabet yok
- Yaş<25
- Gebelik öncesi normal kilo
- Normal doğum ağırlığı
- Anormal glukoz metabolizma öyküsü yok
- Kötü obstetrik sonuç öyküsü yok
Orta Risk: 24-28. haftalar arasında aşağıdakilerden birini kullanarak kan glukoz testlerini uygula.
- İki basamaklı işlem: 50 gr glukoz yükleme testinden sonra,
sonuç eşik değerin üzerinde saptanırsa tanısal 100 g oral glukoz testlerini uygula.
- Tek basamaklı işlem: Tüm olgulara tanısal 100 g oral glukoz
tolerans testi yapılır.
Yüksek Risk: Aşağıdakilerden bir veya daha fazlası olduğunda
yukarıda tanımlanan testleri kullanarak en kısa sürede kan glukoz
testlerini uygula.
- Ciddi obezite
- Tip 2 diyabet için güçlü aile öyküsü
- Daha önceki gebeliğinde GDM, bozulmuş glukoz metabolizması veya glukozüri öyküsü: GDM tanısı konulmazsa,
kan glukoz testleri 24.-28. haftalar arasında yada hiperglisemiyi gösteren semptom ve bulguların olduğu herhangi bir
zamanda yinelenmelidir.
Tablo 2. Gestasyonel diyabet tanısı koymak için OGTT değerleri.
Zaman

100 g glukoz

75 g glukoz

Açlık
1. saat
2. saat
3. saat

95 mg/dl
180 mg/dl
155 mg/dl
140 mg/dl

95 mg/dl
180 mg/dl
155 mg/dl
-

Test, en az 8 saat en fazla 14 saatlik bir açlık ve en az 3 günlük kısıtlanmamış diyet (≥150 g karbonhidrat/gün) ve fiziksel aktiviteden
sonra yapılmalıdır. Gebe oturur durumda olmalı ve test sırasında
sigara içmemelidir. Pozitif tanı için iki veya daha fazla yüksek değer olmalıdır.
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Gestasyonel diyabeti saptamak için kullanılmakta olan
2 saat’lik 75 g oral glukoz tolerans testi ve standart 100
g 3 saatlik OGTT değerleri Tablo 2’de sunulmuştur (9).
GESTASYONEL Diyabet
Gestasyonel diyabet gebelikte ortaya çıkan veya ilk
defa gebelikte tanı alan karbonhidrat intoleransıdır.
Gebeliklerin %8-9’unu komplike eder ve yüksek
riskli grupta iki kat daha sık görülür (10). Gestasyonel
diyabette aşikâr diyabetten farklı olarak fetal anomali
insidansı artmamıştır. Aşikâr diyabeti olan gebelerde
fetal ölüm riski gestasyonel diyabeti olanlara göre
daha yüksektir (11). Gebeliğin son 4-8 haftasında açlık hiperglisemisinin >105 mg/dl olması artmış fetal
ölüm riski ile beraber, maternal hipertansiyon ve artmış sezaryen doğum sıklığı ile ilişkilidir (12).
Maternal hiperglisemi, özellikle gebeliğin ikinci yarısında aşırı somatik büyümenin uyarılmasına yol açan
fetal hiperinsülinemiye neden olur. Sonuç makrozomidir. Doğum ağırlığı >4500 g olan bebekler makrozomik olarak tanımlanır. Perinatal amaç, makrozomiye
bağlı zor doğumun ve eşzamanlı olarak omuz distosisi
ile ilişkili doğum travmasının önlenmesidir. Sıklıkla
diyabetik bir anne fetusunun özelliği olan makrozomiden beyin dışında birçok fetal organ etkilenir. Spesifik
olarak, diyabetik anne bebeklerinin omuz ve gövdelerinde omuz distosisi ya da sezaryen doğum gereksinimine yol açan aşırı yağ birikimi vardır. Ayrıca neonatal
hiperinsülinemi doğumdan sonra dakikalar içinde neonatal hipoglisemiyi başlatabilir (8).
Yönetim
Gestasyonel diyabetli gebelerde diyet danışmanlığı
ve programı yararlıdır. Gebe kalmadan önceki vücut
ağırlığına göre 30 kkal/kg/gün olacak şekilde bir beslenme programı hazırlanmalıdır. Vücut kitle indeksi
30 kg/m2’nin üzerinde olanlara %30’luk bir kalori
kısıtlaması düşünülmelidir. Gebelik sırasında fiziksel
aktivite gestasyonel diyabet riskini azaltır. Ayrıca aşırı kilolu gestasyonel diyabetli kadınlarda egzersizle
insülin tedavisi gereksinimi azalır. Standart diyet ve
egzersiz yönetimi ile açlık kan şekeri 95 mg/dl’nin altında veya postprandial 2. saatteki kan şekeri 120 mg/
dl’nin altında tutulamıyorsa genellikle insülin tedavisi başlanır. Son zamanlarda glibürid ve metformin
gibi ajanların kullanımına ait kanıtların artmasına

rağmen, gebelik sırasında oral hipoglisemik ajanların
rutin kullanımı önerilmemektedir. Makrozomik fetuslarda brakiyal plexus yaralanmalarından kaçınmak
için elektif sezaryen doğumun tercih edilmesi önemlidir ve sonografik olarak fetal ağırlığın ≥ 4500 g olduğu
gebelerde sezaryen doğum planlanmalıdır. Gestasyonel diyabet öyküsü olan kadınlar postpartum 6 ve 12.
haftalarda daha sonra da uygun aralıklarla 75 g’lık
OGTT ile aşikâr diyabet gelişimi açısından değerlendirilmelidir (13-16).
PREGESTASYONEL Diyabet
Pregestasyonel (aşikâr) diyabetin, maternal ve perinatal sonuçlar üzerine belirgin bir şekilde kötü etkisi
vardır (17).
Maternal komplikasyonlar
Gebelik ve diyabet beraberliği, maternal sağlığı ciddi
bir şekilde risk altına sokar. Maternal ölüm ender olsa
da normale göre 10 kat artmış risk söz konusudur (18).
Diyabetik retinopati, 24-64 yaşlar arasında körlüğün
önde gelen nedenlerinden olup, bozulmuş glukoz intoleransı olan kişilerin %8’inde görülür (19). Nefropati
diyabetin önemli bir komplikasyonudur ve preeklampsi, uteroplasental yetmezlik ve preterm doğum
ile ilişkilidir (20). Kronik hipertansiyon aşikâr diyabete
sahip gebe kadınların %5-10’unda gözlenir. Preeklampsi uteroplasental yetmezlik ve ölü doğum riski
belirgin olarak artmıştır (21).
Pregestasyonel diabetes mellituslu kadınlarda, semptomatik koroner arter hastalığı, özellikle uzun süreden beri hastalıktan muzdarip hipertansif ve nefropatili hastalarda sık görülür (22).
Diyabetik nöropati gebelikte nadirdir fakat gastroparesise bağlı inatçı bulantı ve kusma görülebilir
(23)
. Diyabetik ketoasidoz aşikâr diyabetli gebelerin
%5-10’unda görülen çok ciddi bir komplikasyondur.
Fetal kayıp riski yaklaşık %20’dir. Bunun nedeni çoğunlukla kesin veya göreceli insülin yetmezliğidir.
Diyabetik ketoasidoz için en yaygın risk faktörleri,
tokoliz için β-mimetik ilaç kullanımı, infekiyonlar
(sıklıkla influenza veya üriner sistem infeksiyonları)
ve fetal akciğer olgunlaşması için antenatal kortikosteroid kullanımıdır. Gebeler, gebe olmayanlara göre
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daha düşük glukoz değerlerinde ketoasidoza girebilirler (24,25).
Fetal, neonatal ve obstetrik komplikasyonlar
Pregastasyonel diyabetli gebelerde fetal ve neonatal
komplikasyonlar doğrudan glisemik kontrol ile ilişkilidir. Prekonsepsiyonel dönemden doğuma kadar olan
dönemde, glisemik kontrolün iyi sağlanması, konjenital malformasyonları, fetal ve neonatal riskleri diyabeti olmayan gebeler seviyesine indirir. Konjenital
malformasyonlar, pregestasyonel diyabeti olan gebelerde 2-4 kat daha fazla görülür ve direkt olarak perikonsepsiyonel dönemdeki hipergliseminin derecesi
ile ilişkilidir. Tip 1 diyabeti olan gebelerde %2.9-7,5,
tip 2 diyabeti olan gebelerde ise %2.1-12.3 oranında
malformasyonlar gözlenir (26,27). Sık görülen bazı konjenital anomaliler Tablo 3’te sunulmuştur (28).
Tablo 3. Diyabetik annelerin çocuklarında görülen bazı konjenital anomaliler.
• Atrial septal defekt
• Ventriküler septal defekt
• Büyük damarların transpozisyonu
• Aort koarktasyonu
• Fallot tetralojisi
Kardiyak anomaliler
• Trunkus arteriozus
• Dekstrokardi
• Kardiomegali
• Nöral tüp defektleri
Santral sinir sistemi anomalileri • Anensafali
• Holopresensefali
• Hidronefroz
• Renal agenezi
Renal anomaliler
• Uretral duplikasyon
• Duodenal-anorektal atrezi
• Omfalosel
Gastrointestinal anomaliler
• Kaudal regresyon sendromu
Spinal anomaliler
• Sakral agenezi

Prematürite, pregestasyonel diyabete sahip gebelerde
sık görülen preterm doğum eylemi nedeniyle önemli bir sorundur. Preterm infantlar, respiratuar distress
sendromu ve diğer prematürite ile ilişkili komplikasyonlar nedeniyle yüksek risk altındadırlar (29).
Makrozomi (fetal ağırlık ≥4000-4500 g), normal poulasyonda %6-10 oranında görülürken, pregestasyonel diyabete sahip gebelerde %40-60 sıklıkta görülür.
Makrozomik fetuslar artmış omuz distosisi ve doğum
travması riskine sahiptir (30).
Fetal büyüme kısıtlılığı, mikrovasküler komplikas20

yonlu veya hipertansiyonlu pregestasyonel diyabetli
gebelerde, normal popülasyona göre 6-10 kat daha
fazla görülür (31).
Erken gebelik ve perinatal kayıplar sık görülür. Nedeni açıklanamayan fetal ölümlar göreceli olarak
aşikâr diyabetli gebelere özgü bir fenomendir. Bu
bebekler tipik olarak gebelik yaşına göre büyüktürler ve genellikle 35. hafta veya daha sonra olmak
üzere doğum eyleminden önce ölürler. Neonatal
morbidite ve mortalite riski de yüksektir. Diyabetli
annelerin bebeklerinde respiratuar distress sendromu, hipoglisemi, hipokalsemi, hiperbilüribinemi,
polisitemi ve kardiyomyopati riski yüksektir. Ayrıca
diyabetik gebelerde abortus, preeklampsi ve gestasyonel hipertansiyon, polihidramniyos, preterm doğum gibi obstetrik komplikasyonlarda ve sezaryen
oranında artış vardır (8).
GEBELİKTE DiyabetİN YÖNETİMİ
Yönetim, gebelikten önce başlamalı ve her trimestrde
spesifik hedefleri içermelidir. Diyabetik annelerin bebeklerindeki erken gebelik kayıplarını ve konjenital
malformasyonları önlemek için gebelikten önce uygun medikal bakım ve eğitim önerilmektedir. Gebelik öncesinde insülin kullanılarak sağlanan optimal
glukoz kontrolünde hedef, açlık 70-100 mg/dl, tokluk
1. saat <140 mg/dl ve 2. saat <120 mg/dl olmalıdır.
Erken metabolik durumu değerlendirmek için, son
4-8 hafta içerisindeki kan glukoz ortalamasını gösteren glikolize hemoglobin ölçümü kullanılır. Malformasyonlar için en önemli risk %10’u aşan değerlerde
ortaya çıkar. Nöral tüp defekti riskini azaltmak için,
gebelik öncesi ve gebeliğin erken dönemlerinde 400
µg/gün folik asit verilmelidir (8).
İlk trimestr
İnsülin, aşikâr diyabeti olan gebelerde kullanılır.
Oral hipoglisemik ajanların pregestasyonel diyabette kullanımları önerilmemektedir. Maternal glukoz
kontrolü, genellikle çoklu insülin enjeksiyonları ve
diyet ayarlaması ile gerçekleştirilebilir. Ortalama
insülin gereksinimi sıklıkla 1. trimestrde 0.7-0.8 U/
kg/gün, 2. trimestrde 0.8-1 U/kg/gün ve 3. trimestrde 0.9-1.2U/kg/gün civarındadır. Tablo 4’te gebelik
sırasında hedeflenen kan glukoz değerleri gösterilmiştir (32).
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Tablo 4. Gebelikte hedeflenen Kapiller glukoz seviyeleri.
Örnek
Açlık
Yemekten önce
Tokluk 1. saat
Tokluk 2. Saat
ortalama
HbA1c

Düzey
≤95 mg/dl
≤100 mg/dl
≤140 mg/dl
≤120 mg/dl
100 mg/dl
≤ %6

güvenle kullanılabilir. Ancak, pregestasyonel diyabete sahip kadınlarda vasküler hastalık riski nedeniyle oral kontraseptifler sorun oluşturabilir. Birçok
klinisyen, pelvik infeksiyon riski olasılığındaki artış
nedeniyle diyabetli kadınlara rahim içi araçları önermekten kaçınır. İsteyen diyabetli gebelere puerperal
sterilizasyon seçenek olarak sunulmalıdır (8).
Kaynaklar

İkinci trimestr
Maternal alfa-fetoprotein düzeyleri, diyabetik gebeliklerde daha düşük olabilir ve buna göre yorum yapılmalıdır. Hedeflenmiş sonografi önemlidir ve obez
diyabetik gebelerdeki fetal anomalileri saptamak
normal populasyona göre daha zordur (33). İnsülin
gereksinimi 24. gebelik haftasından sonra genellikle
artmaya başlar. Bunun nedeni insülin antagonisti olan
gebelik hormonlarının üretimindeki artıştır (34).
Üçüncü trimestr ve doğum
Çoğunlukla iri bebeğin travmatik doğumunu engellemek için sezaryen doğum yapılmaktadır. Fetus çok
büyük değil ve serviks uygunsa, doğum indüksiyonu
denenebilir. Ancak sezaryen oranı, diyabetik gebeliklerde %50-80 arasındadır. Doğum eylemi ve doğum
sırasında önerilen insülin yönetimi Tablo 5’te özetlenmiştir (8,32).
Tablo 5. Doğum eylemi ve doğum sırasında önerilen insülin
yönetimi.
•

Orta etkili insülinin olağan dozu gece yatarken verilir.

•

İnsülinin sabah dozu yapılmaz.

•

İntravenöz salin infüzyonuna başlanır.

•

Aktif doğum eylemi başlayınca veya glukoz düzeyleri <70
mg/dl’ye düşünce, infüzyon salinden %5’lik deksroza değiştirilir ve yaklaşık 100 mg/dl’lık bir glukoz düzeyi elde etmek
için 100-150 mL/st hızında verilir.

•

Glukoz düzeyleri insülin veya glukozun infüzyon hızını ayarlamak amacıyla satte bir kontrol edilir.

•

Regüler (kısa etkili) insülin, glukoz düzeyleri 100 mg/dl’nin
üzerine çıkarsa 1.25 U/st’lik bir hızda intravenöz infüzyonla
uygulanır.

KONTRASEPSİYON
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