Effectiveness and safety of exenatide in Korean patients with type 2 diabetes inadequately
controlled with oral hypoglycemic agents: an observational study in a real clinical practice
Oral hipoglisemik ajanlarla yetersiz kontrol edilen Tip 2 diyabetli Koreli hastalarda exenatidin etkinliği
ve güvenilirliği: gerçek klinik uygulamada gözlemsel bir çalışma
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ÖZET
GİRİŞ: Randomize klinik çalışmalarda tip 2 diabetes mellituslu (T2DM) hastalarda kısa etkili exenatidin
etkinliği ve güvenilirliği gösterilmiştir.Bu gözlemsel çalışmanın amacı, en uygun olarak oral
hipoglisemik ajanlarla kontrol edilen T2DM'li Koreli hastalarda günde iki kez exenatide'nin etkinliğini
ve güvenilirliğini araştırmaktır.
YÖNTEMLER:Bu çalışma, Mart 2008 - Mart 2014 tarihleri arasında günde iki kez 5-10 μg kısa etkili
eksenatidin sonrası, prospektif, gözlemsel, tek kollu, çok merkezli (71 merkez) post hoc analizi olup,
ilaç 20 hafta boyunca takip edildi. Eksenatid tedavisi öncesi ve sonrasında hemoglobin A1c (HbA1c),
açlık plazma glikozu (FPG) ve vücut ağırlığı değişiklikleri incelendi.En az bir kez exenatide ile tedavi
edilen ve güvenlik için takibi tamamlanan hastalarda advers olaylar ve advers ilaç reaksiyonları
tahmin edildi.
BULGULAR:20 hafta Eksenatid ile tedaviden sonra ortalama HbA1c ve vücut ağırlığı, sırasıyla %
8.4'ten % 7.7'ye ve 83.4 kg'dan 80.2 kg'a anlamlı olarak azaldı (her ikisi de p <0.001).Başlangıçtaki
daha yüksek glikoz ve HbA1c düzeyleri olan kişiler, glikoz düzeyinde daha büyük bir azalmayla
bağımsız bir ilişki gösterdi.Buna ek olarak, 5 yıldan daha az diyabet süresi kısa sürede glikoz
düzeyindeki düzelme için bağımsız bir öngördürücüdür.Çalışma konularının çoğunluğu, exenatide
tedavisinden sonra hem vücut ağırlığı hem de glukoz düzeyinde (% 63.3) bir düşüş gösterdi.Güvenlik
profili açısından, eksenatid tedavisi genellikle iyi tolere edildi ve ciddi advers olay insidansı nadirdi (%
0.8). En sık görülen yan etkiler gastrointestinal ve hipoglisemi deneklerin% 1.7'sinde bildirildi.
SONUÇ:Gerçek klinik uygulamada, kısa etkili ekseniat ile 20 haftalık tedavide iyi tolere edildi ve
T2DM'li koroner hastalarda oral hipoglisemik ajanlarla en uygun olarak kontrol edilen önemli bir
vücut ağırlığı ve glikoz azalması gösterildi.
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