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Özet

Abstract: Postpartum glucose tolerance test
application rates and non-application causes in
gestational diabetes mellitus cases

Amaç: Gestasyonel diabetes mellitus, artan oranlarda görülen ve
genel popülasyonu ilgilendiren uzun vadeli sonuçlara sahip bir
sa¤l›k sorunudur. Bu popülasyon daha yak›ndan takip edilmeli, uygulanmama nedenleri araﬂt›r›lmal› ve bu kiﬂiler takip protokollerine dahil edilmelidir. Bu çal›ﬂmada, düﬂük sosyo-ekonomik popülasyonda bulunan ve gestasyonel diabetes mellitus tan›s› alm›ﬂ kad›nlarda postpartum glukoz tolerans testlerinin uygulanma oranlar›n› araﬂt›rd›k. Ayr›ca, glukoz tolerans testi için baﬂvurmama nedenlerini de inceledik.

Objective: Gestational diabetes mellitus is a health problem with
long-term consequences that concern the general population seen
at increasing rates. This population should be followed up more
closely and the reasons of those who do not apply should be investigated and these people should be included in follow-up protocols.
In this study, we investigated the rates of application for postpartum
glucose tolerance tests of women who had gestational diabetes mellitus diagnosis in a low socioeconomic population. We also examined the reasons for not applying to have a glucose tolerance test.

Yöntem: Çal›ﬂmaya, düﬂük sosyo-ekonomik düzeyde olan, üçüncü basamak bak›m merkezinde takip ve tedavi edilen toplam 738
gestasyonel diyabet hastas› dahil edildi. Glukoz tolerans testi yap›lan olgular› ve bu testi yapt›rmama nedenlerini araﬂt›rmak amac›yla bu hastalara 8. postpartum dönemden sonra ulaﬂ›ld›.

Methods: A total of 738 gestational diabetes patients with low
socioeconomic status who were followed-up and treated at a tertiary
care center were included in the study. These patients were reached
after the 8th postpartum period to investigate the cases of having glucose tolerance testing and the reasons for not having it.

Bulgular: Çal›ﬂmaya kat›lan 738 hastan›n 227’si (%30.7) postpartum dönemde glukoz tolerans testine baﬂvurmuﬂtu. Kalan 511 hastan›n 337’si (%65.9) bilgilendirilmedikleri için baﬂvurmad›¤›n›,
98’i (%19.1) baﬂvurmama nedeni olarak mali güçlükler yaﬂad›¤›n›,
40’› (%7.8) eﬂlerinin kendilerini sa¤l›k merkezine getirmedi¤i için
baﬂvurmad›¤›n›, 36’s› (%7.2) ise testin gerekli olmad›¤›n› düﬂündükleri için gelmediklerini belirtti.

Results: 227 (30.7%) of the 738 patients who participated in the
study, had applied for glucose tolerance testing in the postpartum
period. Of the remaining 511 patients, 337 (65.9%) indicated that
they did not apply because they were not informed about it, 98
(19.1%) of them indicated the financial impossibilities as the reason
of not applying, 40 (7.8%) of them did not apply because their husbands did not take them the health center, 36 (7.2%) indicated that
they did not attend because they did not consider it necessary.

Sonuç: Postpartum dönemde glukoz tolerans testi baﬂvuru oranlar›, düﬂük sosyo-ekonomik popülasyonda oldukça düﬂüktür.
Uzun vadeli sonuçlar bak›m›ndan yeni sa¤l›k politikalar›na ve bu
popülasyonu takip etmek için takip sistemlerine gereksinim oldu¤u aç›kt›r.
Anahtar sözcükler: Gestasyonel diyabet, glukoz tolerans testi, postpartum, tip 2 diyabet.

Conclusion: In the postpartum period, glucose test admission rates
are quite low in the low socioeconomic population. It is clear that
there is a need for new health policies and follow-up systems following this population in terms of long-term outcomes.
Keywords: Gestational diabetes, glucose tolerance testing, postpartum, type 2 diabetes.
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Giriﬂ
Gestasyonel diabetes mellitus (GDM) ilk kez, hastal›klar› gebelikle iliﬂkili insülin direncinin geçici olarak
ortaya ç›kt›¤› gebelerde fark edilmiﬂtir.[1] GDM, artan
oranlarda görülen bir sa¤l›k sorunudur.[2] Genellikle
gebelikten sonra geçse de, dislipidemi, obezite, hipertansiyon, kardiyovasküler hastal›klar ve di¤er metabolik bozukluklar ile özellikle de uzun vadede tip 2 diyabet gibi riskler taﬂ›maktad›r.[3,4] Uzun vadeli riskler nedeniyle postpartum glukoz taramas›, tüm sa¤l›k sistemleri taraf›ndan önerilmektedir. NICE, gestasyonel diyabet tan›s› alm›ﬂ kad›nlar›n %50’ye kadar›n›n do¤umdan sonraki 5 y›l içinde tip 2 diyabet geliﬂtirdi¤ini belirtmektedir.[5]
GDM tan›s› alan kad›nlar, gebelik s›ras›nda tedavi
için isteklidir ancak gebelik sonras›nda glukoz testine
yeterince ilgi göstermemektedir.[6,7] Glukoz tolerans
testine (GTT) sevk edilen, özellikle de yüksek sosyoekonomik kategoride yer alan hastalar daha yüksek bir
baﬂvuru oran›na sahiptir; ancak düﬂük sosyo-ekonomik
gruptaki hastalarda bu oran daha düﬂüktür.[8] Bu çal›ﬂman›n da amac›, GDM tan›s› alan düﬂük sosyo-ekonomik düzeyde olan kad›nlarda postpartum GTT taramas› deneyimini ve perspektifini derinlemesine incelemektir.

için, Amerikan Diyabet Birli¤i’nin (ADA) onaylad›¤›
kriterler (tek ad›ml› 75-g OGTT) kullan›ld›.[9] ADA’ya
göre, üç de¤erden biri yükseldi¤inde (Açl›k ≥92
mg/dL, ilk saat ≥180 mg/dL, ikinci saat ≥153 mg/dL)
hastaya GDM tan›s› konuldu. GDM tan›s› alan hastalar ayn› diyabet klini¤inde takip edildi ve diyabet hemﬂiresi taraf›ndan bilgilendirildi. Hastalar, do¤um takip
dönemi sonras›nda hastaneden taburcu edildi¤inde
GDM hakk›nda bilgilendirildi ve postpartum 6. haftada diyabet taramas› için ça¤r›ld›.
Postpartum 12. haftadan sonra tüm hastalar telefonla arand› ve sözlü izinleri al›nd›ktan sonra sözel bir
anket uyguland›. Anket yan›tlar› daha sonra bilgisayara
kaydedildi. Anket sonunda yan›tlar, tekrar kat›l›mc›lara
okunarak teyit edildi. Tüm hastalara ayn› araﬂt›rmac›
taraf›ndan ayn› anket uyguland›. Telefon anketi s›ras›nda tüm kat›l›mc›lara ailenin toplam ayl›k geliri soruldu ve geliri fakirlik s›n›r›n›n alt›nda olanlar çal›ﬂmaya dahil edildi. Postpartum diyabet taramas›, postpartum 6–12. haftada oral GTT yapt›ran kad›nlar olarak
tan›mland›.
Temel demografik veriler ve anket sonuçlar› SPSS
v21 program›na (SPSS Inc., Chicago, IL, ABD) kaydedildi.

Bulgular
Yöntem
Bu kesitsel çal›ﬂma, üçüncü basamak bak›m merkezi olan Bursa Yüksek ‹htisas E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi’nde Ocak 2015 – Haziran 2016 tarihleri aras›nda gerçekleﬂtirildi. Bu dönem boyunca çal›ﬂmaya, düﬂük sosyo-ekonomik düzeyde olan, diyabet tan›s› geçmiﬂi veya geçmiﬂ gebeliklerinde GDM öyküsü bulunmayan, kendilerine hastane kay›tlar›ndan ve telefon
numaralar›ndan ulaﬂ›lan ve GDM tan›s› alm›ﬂ 926 hastan›n 738’i dahil edildi. Düﬂük sosyo-ekonomik durum,
Türk ‹statistik Enstitüsü’nün Ocak 2015 verilerine göre belirlendi. Çal›ﬂma için yerel etik kuruldan onay
al›nd› (Bursa Yüksek ‹htisas E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi Etik Kurulu, 613-2014).
Hastalar›n tan›s›nda tek ad›ml›k bir yaklaﬂ›mdan
faydalan›ld›. 2010 y›l›nda Uluslararas› Diyabet ve Gebelik Çal›ﬂma Grubu Birli¤i (IADPSG), GDM tan›s›
için yeni kriterler oluﬂturdu. Yeni IADPSG kriterleri
a¤›rl›kl› olarak 90 persantilin üzerinde olan parametrelerin perinatal riskine odaklanarak haz›rland›. Tan›
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GDM’li kad›nlar›n ortalama yaﬂ› 30.8±5.1 idi. Hastalar›n demografik özellikleri Tablo 1’de verilmiﬂtir.
Kat›l›mc›lar›n 427’si (%57.8) lise, 249’u (%33.7) ilkokul mezunuydu ve 62’si (%8.5) okur-yazar de¤ildi; kat›l›mc›lar›n hiçbiri bir üniversite bitirmemiﬂti.
Çal›ﬂmaya kat›lan 738 hastan›n 227’si (%30.7) postpartum dönemde tekrar GTT için baﬂvururken, 511’i
(%69.3) tekrar GTT için baﬂvurmad›. Anket sonucunda, GTT’ye baﬂvurmama nedenleri 4 ana baﬂl›k alt›nda
topland›. Yeterince bilgilendirilmedi¤i ve uzun vadeli
riskleri bilmedi¤i için hastaneye gitmedi¤ini söyleyen

Tablo 1. Çal›ﬂma popülasyonunun demografik özellikleri (n=738).
Ortalama
Yaﬂ

30.8±5.1

Gravida

1.8±1.1

Do¤umda gestasyonel hafta

38.9±1.7

Preeklampsi

71 (%9.6)

Sezaryen

84 (%11.3)

Gestasyonel diabetes mellitus olgular›nda postpartum glukoz tolerans testi

511 hastadan 98’i (%19.1) mali güçlükler ve sa¤l›k sigortas› problemleri nedeniyle gitmedi¤ini, 40’› (%7.8)
eﬂleri kendilerini hastaneye götürmedi¤i için baﬂvuramad›¤›n› söylerken, hastalar›n 36’s› (%7.2) testin gerekli oldu¤unu düﬂünmediklerini ileri sürdü (ﬁekil 1).

Tart›ﬂma
Çal›ﬂmam›zda, düﬂük sosyo-ekonomik düzeydeki
hastalar›n büyük ço¤unlu¤unun (%69.3) postpartum
dönemde GTT için bir sa¤l›k merkezine dönmedi¤i
görülmektedir. Bu durum, uzun vadeli komplikasyonlar aç›s›ndan bir kamu sa¤l›¤› sorunudur. GDM geçmiﬂi olan hastalar›n, GDM geçmiﬂi olmayan kad›nlara k›yasla hayatlar› boyunca tip 2 diyabet geliﬂtirme olas›l›klar› yedi kat daha fazlad›r.[10] Bu hastalar ayn› zamanda,
sonraki gebeliklerinde erken diyabet riski taﬂ›maktad›r.
Ekelund ve ark. çal›ﬂmalar›nda GDM’li hastalar›n
%51’inin bozulmuﬂ glukoz tolerans›na sahip oldu¤unu
ve %30’unun 5 y›l içinde diabetes mellitus geliﬂtirdi¤ini ortaya koymuﬂtur.[11] Gestasyonel insülin gereksinimi
ve tan› esnas›nda erken gestasyonel yaﬂ (örn. gebeli¤in
24. haftas›ndan önce), tip 2 diabetes mellitus geliﬂtirmeye yönelik majör risk faktörleridir. Gebelik esnas›nda insülin kullanan kad›nlarda göreceli ba¤l›l›k ölçüsü
2.8 ile 4.7 aras›nda de¤iﬂmektedir.[12]
Çal›ﬂmalar, yüksek riskli kiﬂilerin erken tespit edilmesi ve yaﬂam tarz›nda de¤iﬂiklikler yap›lmas› halinde
tip 2 diyabete yönelik riskin önemli ölçüde azald›¤›n›
göstermektedir. Tuomilehto ve ark., yaﬂam tarz› de¤iﬂikliklerinin tip 2 diyabet oran›n› %58’e kadar azaltabildi¤ini göstermiﬂtir.[13] Bu hastalar›n erken saptanmas› ve gerekiyorsa yaﬂam tarz› de¤iﬂikliklerine ve tedaviye yönlendirilmeleri gerekmektedir.[14] Düﬂük sosyoekonomik düzeydeki popülasyonlarda yaﬂam tarz› de¤iﬂiklikleri yapmak kolay de¤ildir. Beslenme de¤iﬂiklikleri yönünden de¤erlendirildi¤inde, sosyo-ekonomik düzey azald›kça karbonhidrat yönünden bask›n beslenme
al›ﬂkanl›klar› artmakta ve protein a¤›rl›kl› beslenme
azalmaktad›r.
Postpartum GTT baﬂvuru oranlar› geliﬂmiﬂ ülkelerde yüksektir. Bu oran, Paez ve ark.’n›n çal›ﬂmas›nda
%85 olarak bulunmuﬂtur. Halle ve ark. bu oran› %97
olarak saptam›ﬂt›r. Düﬂük sosyo-ekonomik düzeydeki
popülasyonumuzda bu oran› %30.7 olarak bulduk.[15,16]
Postpartum GTT için baﬂvurmayan hastalar›n büyük ço¤unlu¤u (n=337, %65.9), yeterince bilgilendiril-

ﬁekil 1. Postpartum GTT’ye baﬂvurmama nedenleri (n=511).

medi¤ini ve uzun vadeli komplikasyonlardan haberleri
olmad›¤›n› söylemiﬂtir. Bu gruptaki kad›nlar, uzun vadeli riskleri bilmeleri halinde postpartum GTT için
baﬂvuracaklar›n› belirtmiﬂtir. Postpartum GTT konusunda baz› sa¤l›k uzmanlar› aras›ndaki anlaﬂmazl›k,
hastalar›n sa¤l›k merkezlerine sevk edilmesini güçleﬂtirmektedir.[17] Büyük sa¤l›k kuruluﬂlar›n›n, özellikle de
ADA, Amerikan Jinekoloji ve Obstetrik Derne¤i
(ACOG) ve Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün (WHO) farkl›
görüﬂlere sahip olmas› da bu konuda kafa kar›ﬂ›kl›¤›na
yol açmaktad›r. Buna ek olarak, ço¤u ülkede postpartum GTT taramas›n› kimin yapaca¤› (do¤um uzmanlar›, endokrinologlar, aile hekimleri) konusunda da kesin
ölçütler bulunmamaktad›r. Türkiye Cumhuriyeti Sa¤l›k Bakanl›¤›, gebelik yönetimi k›lavuzunda GTT taramas›n›n düﬂük riskli popülasyonlarda 24 ila 28. gebelik
haftas› aras›nda yap›lmas›n› önermektedir.[18] Türk Perinatoloji Derne¤i, Türk popülasyonu için tek ad›ml›
75-g tan›lama testini önermektedir. Dernek, bu yaklaﬂ›m›n maliyet ve hasta uyumu bak›m›ndan daha uygun
oldu¤unu belirtmiﬂtir.[19]
Postpartum GTT taramas›na kat›lmayan hastalar›n
98’i (%19.1), bu test için sa¤l›k merkezine gitme ve testi yapt›rma konusunda yeterli mali olanaklara sahip olmad›¤›n› belirtmiﬂtir. Düﬂük sosyo-ekonomik düzeydeki kiﬂilerin baz›lar› sa¤l›k sigortas›na sahip de¤ildir,
bu nedenle test ücretlerini ödemekte güçlükler yaﬂamaktad›r. Bu grup ayn› zamanda sa¤l›k merkezlerine
Cilt 26 | Say› 2 | A¤ustos 2018
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eriﬂimde de güçlük yaﬂamaktad›r. Erken postpartum
dönemde kan glukoz de¤erlerinin normalleﬂtirilmesi,
insanlar›n postpartum GTT için baﬂvurmamas›na yol
açmaktad›r. Özellikle ailesinden destek almayan kad›nlar, zaman yoklu¤unu bahane etmekte ve postpartum
GTT taramas›na baﬂvurmamaktad›r.[8] Uzun vadeli diyet ve yaﬂam› s›n›rlayan tedbirlerin olas›l›¤› da postpartum GTT taramas›na baﬂvuran hasta oran›n› azaltmaktad›r.[20] Popülasyonumuzda 36 (%7.2) kad›n, postpartum GTT’nin gerekli bir test oldu¤unu düﬂünmedi¤inden baﬂvurmam›ﬂt›r.
Clark ve ark., sa¤l›k sistemi taraf›ndan takip edilen ve
teﬂvik edilen popülasyonlarda postpartum GTT taramas› yapt›rma oran›n›n daha yüksek oldu¤unu göstermiﬂtir.[21] Çal›ﬂmam›zda oldu¤u gibi düﬂük sosyo-ekonomik
popülasyonlardaki sa¤l›k sigortas›yla ilgili sorunlar da
postpartum GTT baﬂvurusu oran›n› etkilemektedir. Popülasyonumuzdaki hastalar›n 98’i (%19.1), sa¤l›k sigortas› sorunlar›n› baﬂvurmama nedeni olarak göstermiﬂtir.
E¤itim seviyesinin de postpartum GTT baﬂvuru oranlar›n› etkiledi¤i bilinmektedir.[22] Popülasyonumuzda, kat›l›mc›lar›n 62’si (%8.5) okur-yazar de¤ildi ve hiçbir kat›l›mc› üniversiteden mezun olmam›ﬂt›.
Hasta popülasyonumuzdaki 40 (%7.8) kat›l›mc›,
postpartum GTT taramas›n› yapt›ramad›klar›n› çünkü
eﬂlerinin tarama testi için kendilerini sa¤l›k kuruluﬂuna
götürmedi¤ini belirtmiﬂtir. Bu çerçevede aile fertlerinin de GDM hakk›nda e¤itilmesi gerekti¤ini düﬂünüyoruz. Bandyopadhyay ve ark., aile fertlerinin diyabet
e¤itimine kat›lmas› halinde postpartum GTT baﬂvuru
oran›n›n artt›¤›n› göstermiﬂtir.[8]
Bu çal›ﬂman›n ana s›n›rlamalar›ndan biri, uzun vadeli takip sonuçlar›n›n olmamas›d›r. Risk alt›ndaki popülasyonun uzun vadeli takibinde diyabetin geliﬂip geliﬂmedi¤i bilinmemektedir. Takip eden gebeliklerin sonuçlar› da çal›ﬂma grubumuz için bilinmemektedir.
Tüm popülasyonlar, postpartum GTT’ye baﬂvurmamak için farkl› sebepler öne sürmektedir. Kanada’da
gerçekleﬂtirilen bir çal›ﬂmada, en yayg›n neden yeterli
zaman›n olmamas› iken, ABD’deki bir çal›ﬂmada en
yayg›n neden ise uzun vadeli tedavi gereksinimleri olarak saptanm›ﬂt›r.[19,23] Bizim popülasyonumuzda ise en
yayg›n neden, yeterince bilgilendirilmemektir.
Klinik uygulama bak›m›ndan çal›ﬂmam›z, hastalar›n
ve yak›nlar›n›n postpartum dönemde, hastaneden taburcu olmadan önce yeterince bilgilendirilmesi gerek-
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ti¤i sonucuna varmaktad›r. Ayn› zamanda bu popülasyon, sa¤l›k sigortas› sorunlar› nedeniyle postpartum
dönemde kaybedilmemelidir. Kat›l›mc›lara e-posta
göndermenin veya kat›l›mc›larla telefonda hat›rlat›c›
konuﬂmalar yapman›n, postpartum GTT baﬂvuru oran›n› art›rabilece¤ini düﬂünüyoruz.

Sonuç
Çal›ﬂmam›zda, düﬂük sosyo-ekonomik düzeydeki
hastalar›n postpartum dönemde çok düﬂük GTT baﬂvuru oran›na sahip oldu¤unu bulduk. Bu hasta grubunun ve postpartum GTT baﬂvurular›n›n takibi bir kamu sa¤l›¤› sorunu olarak görülmelidir ve aile hekimleri ile do¤um uzmanlar›, bu hastalar› uzun vadeli komplikasyonlardan korumak için uyum içinde çal›ﬂmal›d›r.
Ç›kar Çak›ﬂmas›: Ç›kar çak›ﬂmas› bulunmad›¤› belirtilmiﬂtir.
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