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ABSTBAcT

Nateglinid tip 2 diabetin tedavisinde son zamanlarda' kabul görmüş, yemek saatlerindeki fizı1olo-

Nateglinid is a brand new drug that orga.nizes and
time
high glucose rate at physiolJgic m;aI

jik, yüksek glikozu düzenleyen yeni bir ilaçtır.
Nategİinidi diğer hipoglisemik ajanlardan ayıran
özelliği; hızlı ve kısa sürede insülin sekresyonu

sağlaması, yemek zamanlarındaki glikoz artışlaı:ını
etkili olarak azaltması ve hi.poglisemik atak riskinin çok nadir:olmasıdır. Yapmı! olduğumuz araştırmaya görgı intihar amaçlı ve aşırı doz
nateglinide alınımı ile ilgili literatürde daha önce
sadece bir vaka rapor edilmiştir. Bu çalışmada
intihar amaçlı yüksek doz nategtinide (her biri 120

mg tablet; toplam 2400 rng) alımına bağlı

17

yaşında baı7an hastada gelişen hipoglisemi tablosu sunulmuştur. Hastada glukoz infüzyon tedavisi
ile kan şekeri seviyesi düzeltilmiştir, Sonuç olarak
aşıııı doz oral nateglinid]alınımı çabuk fakat hafif,
nispeten kısa ve geri dönebilir hipoglisemiyi ortaya çıkarır. Bu yeni kuşak antidiabetik ajan tanınma|ı ve hekimler hipogliseı:ni riski açısından uyanık olmalıdır
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Diabet ABD'de en ya)agın endokrin bozuklukur ve hastalığn tedarisind. çeşitli ilaçlar

(hipogliiemik ajanlar) halen ]kullanıImaktadır. Bu
ilaçların aşırı dozda kullanımı ile
pek çok
rapor (sulfoni lürel er, metformi n) yalıınlanmıştır

ınlış
(1, 2). Hipoglisemik ajarIarla zehirlenme,y:
veYa
gıbi, intihar amaçlı

,lr- ,orrr"r=olabilece$
;İ;;; ;;açlı da k*ull an,labilinir,

Bu i l açların

görülmealımlarına bağlı çcşitli komplikasyonlar

görülen klinik
;';;;.F;İiİği,"*i
"[ doz insülin
",yüksek
;;;;.'n.r14lnla,dan
oral
,İrr",'hd' lrlpoği,,-iye neden olurken]
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İntihar Amacalı Yüksek Doz Nateglinid AIımına Bağlı Hipoglisemi

glikozunda daha yavaş ve daha uzun süre duşiişe
neden olan ilaçların başında gelir (3). Nateglinid
tip 2 diabetin tedavisinde son zamanlarda kabul
görmüş, fizyolojik yemek saatlerindeki yüksek
glikozu düzenleyen yeni bir ilaçtır. Nateglinid,
tedaviye cevapsız diabetik hastalar, hipoglisemi
sorunu olan yaşlı hastalar, tıöbrek yetersizli$
veya hafif karaciğer bozukluğu olan hastalar,
hipoglisemi sorunu ile karşı[aşan düşük doz

süLfonilüre alan hastalar, metformin veya
thiazolidinedion tek doz tedavisi ile yeterii
glisemi kontrolü sağlanamayaı-ı hastalar ile

postprandial hiperglisemili tip 2 diabetik hastaların tedavisinde veya sürek]i olan
hiperinsulinemide yeni olarak tanınan iyi tedavi

Hızlı ve

l«sa insülin
edici bir
artışlarını
giikoz
salınımı, yemek zamanlarındai<ı
etkili olarak azaltmasr ve hipoglisemik atak riskinin en düşük olması gibi özelikler nateglinidi
diğer hipoglisemik ajanlardan farklı kılar (7).
Sülfonilüreler ile karşılaştınldığında, nateglinide
insülin sekresyonunu hızlı fakat kısa süreli uyaran bir a.;andır (5). Nateglinid'nin etki mekaniz-

tercihtir (4-6).

ması sülfonilüreler ve rcpaglinide bağlı olmasına

rığmen önemli farklılıklar içerir. Nateglinid
ııılliınilüre değildir, fakat glibcnclıınidc ve
pilılıiziclc g,bi yayg;n olarak kullanılaır <.ırıl

lıılı,,p,,liscrııik ajanların etki mekanizmasını paylı*
:,ıı (l,i;. [,.l:ıtcglinid tedavi edici veya aşırı dozcla
[ıııll;ııııııı;ı l,ııillı hİpoglİsemİ ve İntİhar amaçlı
,ı|]ıı ı (l()7 .ılıııııııı lİtcratürde pek rastlanmamakta,|ıı. l lızlı ııı:iilııı sı,kresyonu sağlayan ve yeni bir

;tııtıılıtıc(ı[ı,,l;ıiı, il;ılıı tiııce çok nadir görülen
ıı:ıtr:glııııılııı ıııli!ü;ı!, ;ıııı:ıçlı ve aşlrı miktarda alı!iıtı:i|lııi;ı li;rijlı iıl;ıı,;ı[:. lıi1,,,,11liscıı,ıi gclişmesini ve
j ı, ışığı ırrla tartışmayı
l ıil ıı ı1:,I i,.eı ı ı ı ı t:tl;ıvısı ııı l i tr:r;ıı.i
:ıııı:ı,;l;ıtlıl:.
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Daha öncedcır sağlıklı, 17 yaşında, bayan
hasta ilaç intoksikasyonu ön tanrsr ile devlet has-

tanesinden acil servisimize sevk edildi. yalonlarından ve kendisinden alınan bilgiye göre, babasının olan nateglinid tabletten intihar amaçlı 20
tane (her biri 120 mg tablet; toplam 2400 mg)
ilaç almış. Hastanın özgeçmişinde herhangi bir
hastalığ olmadığ ve aile sorgulamasında babasının şeker hastalıS olduğu, bu nedenle nateglinid
kullandığı öğrenildi. Hastanemize ilaç alımından

Tol

yaklaşık 2-3 saat sonra başvurduğunda terleme,
takipne, taşikardi, huzursuz olan hastanın baş
dönmesi, halsizlik ve bulantı şikayeti de vardı,

TA

Hastanın fizik muayenesinde genel durumu
orta, bilinci açık, oryante, koopere ve oksijen
saturasyonu %98, vital bulguları (I{B: 100/60

gli

0C, SS:35)
mmFlg, Nb:110/dk, A:35.5

ve

de

ol:

diı

ka

Glaskow Koma Skoru 15 olup vital bulgularında
bir miktar sapma vardı. Tüm sistem muayenesi
doğaldı. Laboratuar bulguları glikoz: 50 mgldl
(normal 70-110) dışında (hemogram, böbrek ve
karaciğer fonksiyon testler, elektrolitler) norm aldi. Hasta gece ve hafta sonu geldiginden insülin
düzeyine balılamamıştır. Benzodiazepin,
barbitürat, metamfetamin, kokain, opioidler,

ed

antidepresanları içeren idrar numunesi ile bakılan toksik tarama testi negatif bulundu.

d
o

fensiklidin, tetrahisrocannabion ve trisikiik

Dış merkezden

oh5 dekstroz bağlı
şekilde

hastanemize sevk edilen hastanın glikoz
infüzyonuna rağmen hipoglisemi semptomları
(terleme, halsiziik, bulantı, baş dönmesi ve hafif
uykuya meyii) vardı. Hastaya dış merkezde
nazogastrik iie irrigasyon ve aktif kömür uygu-

bulgularla nateglinid
hipoglisemi düşünülerek
bağlı
intoksikasyonuna

lanmış.
lıastaya

iik

Bu

stabilizasyon uygulandıktan sonra,

ıı:ız«ıgıstrik (1S ch.) yerleştirilerek yaklaşık 500 cc

scrrıııı lizyıılojik (SF) ile mide yıkaması yapıldı,
l]ir rlcl-;ı cılır,ı;ık iızcrc 1 gıl kg (60 g.) aktif kömür
nızogıstı,ik ti]ptcıı ııygı.ılıııdı. l)aha sonra takip
vc tecl:ıvi içiıı ı-ı-ıiiclılıılc odasıırdan acil gözlem
ocl:rsırıa ılıııan hastaya, hipoglisemi semptomlırı
olcluğu için %5 dekstroz 100 ccl saatte devamlı
infuzyon gönderildi ve oral alım durduruldu,

devamlı infuzyonda ortalama kan
şekerleri 60-100 m{dL (normal 70-110) civarında seyretti. 24 saat sonunda glikoz infuzyonu
durduruldu ve oral alım sağlanarak kan şekerleri
takip edildi. Bu durumda kan şekerleri ortalama

Yaklaşık 24

saat

ve hipoglisemi

semptomları
bir şikayeti
herhangı
azaldı- Hastanın 48. saatte
seynormal
kalmazken, kan şekerleri (100-130)

110-120 seyretti

rctti. Hasta ilaç alımdan sonraki 2. günün so-

nunda psikiyatri bölümüne konsülte edilerek şifa

ile taburcu edildi. Hastanın kontrollerinde problem yaşanmazken, ek bir patolo3iye de rastlanılmadı-
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sonra kan şekeri tekrar düşmüştür. Böylece 6 saat

llilıiıglisemi (serum glikoz 50-60 rnğdL
,ı,; ,,ltlrığunda semptomlarl ortaya

çıkan ve

..|1|.,,; ,ılıııııııa cevap olarak semptomları düzelen
ı,l,ıı;ıl. ı.ııııııılaırır) belki en yay$n endokrin acil,liı ı 1) l lilıtıglisemi insulin ve sulfonilürelerin
i._.ıııilı [.,,ıiiyt; kullanmaya bağlı oluştuğu rapor
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ı:ıiil!iıi:,ııı Aşırı dozlarda sulfonilüre alımı du{'ıiiiiiiııül,ı 11-ııclİkİe uzamış hİpoglİsemİ İle soi:iıli.,ıiı, 1v;ıl,ı:ı ı,ırporlarında genelik_le >48 saat)
|,? aii!l !l!,!,||('l7, glikoz veriimesi Ve oktreotide
{ili;,!=ıii,,,ıııı ii1,1ıscııri sağlamak için gerekebilir
i:ji, i ;ii|i ,.l.ı.:ıi dc insülin, sulfonire ve
iil*li',ı ıııi!ı ı,ılıi tlıilcr antidiabetik ajanların daha
JE=!= Lıı|l,ıııılııı.ısıııclan dolayı, bunlara bağlı

i:L.aiİ.,ııt,,ııı \,(, y:ıIı ctki daha çok görülmektei_. İ!ı..',ı!. ıı,ııı,Lllıııiı.l ycni olmasl ve piyasada az
; ii-iıı ıııı,il,.,,ilıiı|;yon ve doz aşımına dahaaz

şiiilliı:ııı,ıl;t,ıılıı,, N:ıtcglinid gibİ aynl grupta
İiş:iı:ış:llıılıl ılııııııııııa bağh hipoglisemi raEti:İııılrı;i , l,ı[;;ıt ;ılııran doz klinik olarak

i
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içiıı lrasta 72 saat gözleniııfiizyonu ile kan gliko-
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i;i* *}iiıııııai:. .ıııt,:ıl:4-6 hafta içinde hasta
Şi ;:9;!ı!ı iıı1,,,1,1ı..,,ıııi!: ;ıtaklarla başvurmuşİJ*ı,.ı:!lıii,l ı ıı.ıl ;ılıııclıktan 1 saat içinde
i.t:lıil ı.!!,i,,ı , ı! ı;ıy;ı çıkar ve doza bağİı

şİıl.,!jii ,lıı!,,ı, liııkat hayati tehlike
,ğŞi: şlııL,,; ılii;iil.Itiiiii l00 mgi kg do§İı=i:+ L:;.tııiia. l,ıı.ıl;ı 3 saatten daha
iiığ i!i;,ırı ,,lp,,tıııııızcl;ı da ilaç aldık-
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tı lıiiıtıglııı,ıııil,: ctkisinin daha
}.:lıııii; ı, l ıııli/klitl,ızunda en
ı.:|ilıi ı,. ılıizt,yiııiı-ı devamlı
çıli|,,,ı1ııı . (l 1.12). Bizim
'E!.i iı,ı!ı.ı:llı}ı|l .ılıııtıııı ilc ilgıli
Eelua lıiı ,ılç,ıı ı;ılıtıı, t,tlilın'şt'r.
l !ll!ilı,ıı ;llliil(Iı :tşlrı doz
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boyunca nateglinidinin hipoglisemik etkileri

uzamış ve intravenöz g|ıkoz verilmesi (total olarak 100 gr) ile öglisemiyi sağlanmıştır (11). Bi-

zıln olgumuzda

hİpoglİsemi ve semptomlar1
görülmüş olup ciddi hipoglisemi tablosuna girmemiştir. Literatürle uyumlu olarak olgumuzda
hipoglisemi, glikoz infuzyonu ile tedavi olmuştur. Nateglinid genelikle iyi tolere edilen ve

guvenli kabul edilen antidiabetik

ilaçtır.

Nateglinid alımına bağlı hipoglisemi, üst solunum yolu enfeksiyonları, baş a$ısı ve grip benzeri semptomların olduğu yan etkiler rapor edilmiştir ve hipoglisemi gibi metabolik bozukluk
nateglinidin da|ıa faz|a alım]arında çok nadir
olarak oluşmuştur. Semptomatik hipoglisemi
görülme sıklı$ndaki artış doza bağlı olarak görülebilir. Fakat nateglinid tedavisi alan hastalarda

tanımlanmış hipoglisemi sıklığı, semptomatik

hipoglisemi görülme oranından çok daha düşüktür, oranlama 30 mg grupta %2.4, 1,20 mg grupta

55,3 tür. Ayrıca ciddi hipoglisemi (glikoz 2.2
mmoUl- veya < 40 mg /dL) nadir ve şüpheli
hipoglisemi ataklarının çoğunluğu kan glikoz

ölçürnün 3.3 mmol fi,veya daha fazlası: 60 mg
/dL ile birliktedir (6). Olgumuz bu bilgıler ışı-

ğnda orta derecede hipoglisemi

olarak

tanımlanabilinir. 16 haftalık tip 2 diabetik hastalardaki klinik bir çalışmada gunlük 3 defa 120 mg
nateglinid tedavisinden sonra (hastaların %1.3)
hafif hipoglisemi rapor edilmiştir. İlacı alan hastalarda fizik muayene bulguları, vital bulgular,
eiektrokardiogram (EKG) ve laboratuar sonuçla-

rında klinik olarak önemli anormaliliğe rastlanılmamıştır (13). Hastamızda herhangi bir fizik
muayene bulgusu yoktu, hipoglisemiden başka
herhangi bir yan etkiye rastlanılmanııştır. Hastaların 7 gün boyunca gittikçe artarak g;ınde 720
mg kadar yükselen dozlarda nateglinid (120mg
film tablet) kullanılması, iyi tolere edilmiştir.
Klinik çalışmalarda, nateglinid doz aşımıyla hiç
karşılaşılmamıştır. Ancak olası bir aşırı doz, glikoz düzeyini düşürücü etkinin abartılmasıyla ve
bunun ile birlikte hipoglisemi semptomların
gelişmesiyle sonuçlanabilir (14). Hastamızda
hem doz aşımı hem de hipoglisemi semptomları
mevcuttu. Bilinç kaybıırın veya nörolojİk bulgu-

ların eşlik etmeaiği hipoglisemi semptomları,

oral glikoz veya bazen intravenöz dekstoz kullanarak tedavi edilmelidir. Daha ciddi hipoglisemi

