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ÖZET 

Erişkin Still Hastalığı (ESH), ateş, döküntü, eklem bulguları ile karakterize,  etiyolojisi tam olarak 
bilinmeyen sistemik bir bağ dokusu hastalığıdır. Hastalık tipik deri döküntüleri ve eklem bulguları 
olmaksızın tek başına yüksek ateşle karşımıza çıkabilmektedir. ESH’nin patognomonik bir laboratuvar 
bulgusu yoktur. Tanıda benzer klinik bulguları olabilen infeksiyon, neoplazm ve diğer sistemik 
hastalıkların ekarte edilmesi önem taşır. Bu yazıda, bir aydır süren, 40˚C’e varan intermittant tipte 
yüksek ateş, diz ve ayak bileği eklemlerinde ağrı ve hareket kısıtlılığı ile başvuran 46 yaşındaki kadın 
hasta sunularak, nedeni bilinmeyen ateş nedenleri arasında önemli bir yer tutan ESH’nın tartışılması 
amaçlanmıştır. 
Anahtar Kelimeler:  Erişkin Still Hastalığı,  Nedeni Bilinmeyen Ateş 
 

Abstract  
Adult Still Disease(ASD) is characterized by fever, rash and joint symptoms whose etiology is not 
precisely known is a systemic inflammatory disorder. 
As ASD may appear only fever without rash or joint symptoms, ASD does not have any patognomonic 
signs as a laboratory result. In this respect, it is important to distinguish it from infection, neoplasm 
and other systemic disorders, which are accompanied by similar symptoms in diagnosis. In this case 
report we present a 46 year old female patient who have 40˚C intermittant high fever, ache in knee 
and ankle joints and movement limitations to discuss ASD which holds a significant place among the 
diseases of fever of unknown origin. 
Keywords: Adult Still Disease, Fever of Unknown Origin 
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Giriş:  
Nedeni bilinmeyen ateş (NBA) üç haftadan 
uzun süren, 38,3˚C üzerinde seyreden ve 
nedeni açıklanamayan ateş olarak 
tanımlanmaktadır.1,2 Ülkemizde NBA 
etiyolojisinde enfeksiyonlar, kollajen doku 
hastalıkları ve neoplaziler; bunlar içerisinde ise 
en sık akciğer dışı tüberküloz, ikinci sıklıkta 
Erişkin Still Hastalığı (ESH) görülmektedir.3  
 
 
 
 

Bu olgu sunumunda, bir aydır süren, 40˚C’e 
varan intermittant tipte yüksek ateş, diz ve 
ayak bileği eklemlerinde ağrı ve hareket 
kısıtlılığı ile başvuran 46 yaşındaki kadın 
hastanın kliniği paylaşılarak NBA nedenleri 
arasında önemli bir yer tutan ESH’nın 
tartışılması amaçlanmıştır. 
 
Olgu:  
Bir aydır süren, 40˚ C ’e ulaşan intermittant 
ateş, diz ve ayak bileği eklemlerinde ağrı 
şikayeti ile İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Dahiliye Polikliniğine başvuran 46 
yaşındaki  kadın hastanın fizik bakısında; ateş 
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40˚C, diz ve ayak bileği eklemlerinde 
hassasiyet ve hareket kısıtlılığı, gövde ve üst 
ekstremitelerde maküler lezyonlar saptandı. 
Diğer sistem bakıları olağandı. 
Olgunun labaratuvar tetkiklerinde; eritrosit 
sedimantasyon hızı 120/saat, beyaz küre 
24500/mm3, hemoglobin 12.9gr/dl, trombosit 
379000/mm3, periferik yaymasında lökositoz, 
%95 nöfrofil hakimiyeti ve sola kayması vardı. 
Brusella, Grup Aglütünasyon, Rose Bengal 
Testleri negatif olarak saptandı.  
Radyolojik incelemesinde; Postero anterior 
akciğer grafisi, diz ve ayak bileği grafileri, batın 
ultrasonografisi, batın ve toraks bilgisayarlı 
tomografik incelemesi normaldi. İnfektif 
endokardit açısından yapılan transtorasik 
ekokardiografi normal olarak değerlendirildi.   
Olası kollajenoz ve vaskulit açısından istenen 
Romatoid Faktör (RF), Antinükleer Antikor 
(ANA), Antinötrofilik Sitoplazmik Antikor 
(ANCA) negatif olarak saptandı. Ilımlı karaciğer 
fonksiyon testleri yüksekliği olan olgudan 
istenen otoimmün ve viral hepatit serolojik 
incelemeleri negatifti. Kemik iliği aspirasyonu 
sonucu olağandı. Olası ESH yönünden serum 
ferritin düzeyine bakıldı. Ferritin düzeyi 21500 
ng/ml saptanan olguda; Yamaguchi ve 
arkadaşlarının tanı kriterlerine göre dört majör 
ve iki minör kriteri karşılayan hastada ESH 
düşünüldü.1,3  
Hastaya 1mg/kg metil prednizolon başlandı. 
Klinik bulgularında ve ateş ataklarında 
düzelme saptanmadı. Literatürde tedaviye 
dirençli vakalar bildirilmesi ve bu vakalarda 
pulse steroid tedavisinin ve Anti-TNF ajanların 
etkili olması nedeniyle, hastaya üç gün pulse 
steroid tedavisi (1g/gün metil prednizolon) 
verildi. Hastanın klinik bulgularının gerilemesi 
nedeniyle oral 1mg/kg metil prednizolon 
idame tedavisine geçildi.  
Tartışma:  
ESH, etyolojisi ve patogenezi tam olarak 
bilinmeyen sistemik inflamatuar bir hastalıktır. 
Ateş, döküntü ve eklem bulguları ile 
karakterizedir. Hastalığın patognomonik 
bulgusu yoktur. Tanı için, enfeksiyon, neoplazi 
ve diğer sistemik hastalıkların ekarte edilmesi 
gerekmektedir.4,5 Hastalıkta görülen klinik 
bulgular; hastaların çoğunda görülen bir veya 
iki defa 40˚C’i aşabilen yüksek ateş, 
ekstremitelerde, bazen gövde ve yüzde; 
genellikle ateşle birlikte ortaya çıkan çabuk 

solan maküler, makülopapuler döküntülerdir. 
Yaygın eklem ağrısı hastaların tümünde vardır, 
bazen artrit olmadan yalnızca artralji ile 
karşımıza çıkabilmektedir. Tanı kriteri olarak 
sadece artraljinin artrite eşdeğer kabul edildiği 
birçok çalışma vardır.6,7 Lenfadenopati,  
splenomegali, hepatomegali diğer tanı 
kriterleridir. Bizim olgumuzda ise yüksek ateş, 
deri lezyonları ve artralji saptanırken 
organomegali saptanmadı. 
ESH’nin diğer bağ dokusu hastalıklarından 
ayırıcı tanısında, ANA ve RF negatifliği önem 
taşır. Ayrıca belirgin derecede yükselmiş 
ferritin seviyelerinin tanı koydurucu değeri 
vardır. Bu nedenle NBA nedeniyle izlenen 
hastada, özellikle romatolojik bulgular varsa 
mutlaka serum ferritin seviyesine bakılması 
önerilmektedir.7,8 Bizim olgumuzda ANA ve RF 
negatifliği bulunurken serum ferritin seviyesi 
1500 ng/ml’nin üzerinde saptandı.  
 “Yamuguchi’nin 1992 Kriterleri”ne göre  ESH 
tanısı için en az iki major kriter içeren beş 
kriter veya daha fazlası yeterlidir.9,10,11 (Tablo 1 
) Olgumuzda dört majör ,ve  iki minör kriterin 
uyumlu olması nedeniyle ESH  düşünüldü.  
 
Tablo-1: ESH Tanı Kriterleri (Yamaguchi ve ark.) 

Majör Kriterler Minör Kriterler 
1-)39 0C’nin üzerinde ateş 
2-) Artralji, 2 haftadan uzun 
3-) Still raş 
4-) Nötrofilik lökositozis 

1-) Boğaz ağrısı 
2-) LAP veya splenomegali 
3-) Karaciğer disfonksiyonu 
4-)RF ve ANA negatifliği 

 
ESH’da tedavi protokolüne, hastalığın ciddiyeti 
ve organ tutulumuna göre karar verilmelidir. 
Nonsteroid anti inflamatuar ilaçlar (NSAİİ) ilk 
sırada önerilmelerine rağmen çok az etkili 
oldukları, kortikosteroidlerin daha etkili 
olduğu bulunmuştur.6,10 Akut alevlenmeler 
sırasında NSAİİ ile birlikte steroidler kullanılır. 
Birçok hastada prednizon dozu akut alevlenme 
sırasında 1 mg/kg/gün’dür ve bu doz birçok 
hastada etkilidir. Pulse metil prednizolon; ciddi 
karaciğer tutulumu, kardiak tamponad, 
dissemine intravaskuler koagülasyon (DİC) 
veya diğer komplikasyonlar gibi yaşamı tehdit 
eden durumlarda kullanılır.9 Kronik 
durumlarda ise düşük doz kortikosteroid 
tedavisi kullanılır (5-20mg/gün).12 
İmmünmodüle edici ilaçlar, inatçı 
poliartritlerde steroid tedavisine ilave olarak 
kullanımı önerilir.7,10,12,13 Bazı olgularda ise 
Anti-TNF ajanların etkili olduğu bildirilmiştir. 
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14,15 Olgumuza aktif dönemde 1/mg/kg/gün 
metil prednizolon bir hafta süre ile idame dozu 
verildi. Ancak olgunun klinik ve laboratuar 
bulgularında düzelme saptanmaması  üzerine 
düşük doz metil prednizolondan pulse metil 
prednizolon (1g/gün ardışık 3 gün) tedavisine 
geçildi.  Bu tedaviyle hastanın klinik bulguları 
gerileyince oral 1mg/kg metil prednizolon ile  
idame tedavisine geçildi.  
Sonuç olarak, ESH genç erişkin NBA’li 
hastalarda ön planda düşünülmesi gereken 
hastalıklardan birisidir. ESH düşünülen 
hastalar ayırıcı tanısının ve tedavisinin 
yapılabileceği uygun yerlere 
yönlendirilmelidirler  
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ÖZET 
Tip 2 diabetes mellitus (DM), insülin rezistansı ve β-hücre disfonksiyonu ile karakterize kronik bir 
hastalıktır. Dipeptidil peptidaz- 4 (DPP-4) inhibitörleri tip 2 DM tedavisi için tasarlanmış, inkretin 
sistemi tabanlı yeni nesil antihiperglisemik ajanlardır. Bu ilaçlar glukoz düşürücü etkilerini DPP-4 
aracılı aktif inkretinlerin özellikle Glucagon like peptid-1 (Glukagon benzeri peptid-1, GLP-1)’in aktif 
degradasyonunu önleyerek ve gıda-uyarıcılı insülin salınımını güçlendirerek gösterdiği 
düşünülmektedir. Günümüz çalışmalarına göre DPP-4 inhibitörleri, insülin sekresyonunu uyarırken 
glukagon sekresyonunu baskılamaktadır. Yine çalışmalara göre β-hücre kitlesi hem proliferasyonla 
hem de apoptozisin azalmasıyla artabilmektedir. Genellikle iyi tolere edilirler ve düşük hipoglisemi 
riski ve bazı çalışmalara göre de kilo kaybı ile ilişkilidirler. Uzun dönem klinik tecrübe, yan etkileri ve 
kardiyovasküler mortalite ve morbidite üzerine çalışmalara gelecekte ki kullanımları açısından gerek 
vardır. 
Anahtar Kelimeler: Dipeptidil peptidaz-4, Diabetes Mellitus 

 
ABSTRACT 

Type 2 diabetes mellitus is a chronic disease characterized with insulin resistance and β- cell 
dysfunction. The dipeptidyl peptidase (DPP)-4 inhibitors are the novel class of antihyperglycaemic 
agents based on incretin system which were developed for the treatment of type 2 diabetes mellitus.  
The glucose-lowering effect of these agents is thought as to make the augmentation of nutrient-
stimulated insulin release through inhibition of the DPP-4-mediated degradation of the active form of 
incretins, particularly glucagon-like peptide-1(GLP-1). Results of the recent studies show that DPP-4 
inhibitors stimulate  insulin secretion and inhibit  glucagon secretion. In the light of studies pancreatic 
β-cell mass can be increased by both proliferation and inhibition of apoptosis. They are usually well 
tolerated, with a lower risk of hypoglycaemia and with weight loss in some studies. Long-term clinical 
experiences and side effects and  studies based on cardiovascular mortality and morbidity are 
needed for their future usage. 
Key words: Dipeptidil peptidaz-4, Diabetes Mellitus 

 
Bilge U. DPP-4 İnhibitörleri ve Diabetes Mellitus. TJFMPC, 2012;6(3):45-48. 

 
Giriş 

Tip 2 Diyabetes Mellitus (DM) çevresel ve 
genetiksel faktörlerin önemli olduğu heterojen 
bir hastalıktır 1. Erken evrede başlayan insülin 
rezistansı yanında 2 pankreatik  β-hücre 
disfonksiyonu 3 da DM patogenezinde önemli 
bir rol oynar. DM’in doğal seyrinde; plazma 
insülin cevabının artmış olması, β-hücre 
fonksiyonunun normal olduğu anlamına 
gelmez.  
 
 
 
 

Yapılan çalışmalara göre β-hücre yetersizliği 
düşünülenden daha şiddetli ve daha erken 
oluşur. Tip 2 DM, insülin rezistansı, pankreatik 
insülin sekresyonunda azalma, kontrolsüz 
hepatik glukoz üretimi ve diğer hormonal 
bozukluklarla giden progresif bir hastalıktır. 
Pankreatik β-hücre disfonksiyonu United 
Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS) 
çalışmasıyla daha açık hale getirilmiştir. UKPDS 
çalışması göstermiştir ki, Tip2 DM’li hastalar 
tanı aldıklarında pankreatik β-hücre 
fonksiyonunun yarısını kaybetmiştir ve bu 
kayıp çalışmalara göre %80’leri de 
bulabilmektedir.2,4,5 Kas ve karaciğerdeki 
insülin direnci ve β-hücre yetmezliği DM 
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gelişimindeki üçlü sac ayağını oluşturur.  
Hiperglisemi ve kötü metabolik kontrol insülin 
duyarlılığında azalmaya yol açar fakat 
progresif β-hücre yetmezliği hastalık 
progresyonunun hızını belirler 6. Sülfonilüreler, 
biguanidler, α-glukozidaz inhibitörleri, 
meglitinidler, DPP-4 inhibitörleri ve 
tiazolidinedionlar, DM tedavisinde yer alan 
oral hipoglisemik ajanlardır. 1 DPP-4 
inhibitörleri bu grup içinde Tip 2 DM 
tedavisinde kullanılmaya başlanan yeni grup 
antihiperglisemik ajanlardır. 7  
GLP-1(Glucagon like peptide-1, Glukagon 
benzeri peptid-1) ekzojen olarak verildiği 
zaman diabetik hastada kan glukozunu 
normalleştirebilen bir inkretin hormondur. 8 
GLP-1, yemek sonrası enteroendokrin L 
hücrelerinden salınarak dolaşıma karışır ve 
glukoz bağımlı insülin salınımını arttırır fakat 
bu etkisi Dipeptidil Peptidaz-4 (DDP-4) 
tarafından hızlı inaktivasyonu nedeniyle 
kısadır. 9,10 DPP-4 inhibitörleri, özellikle  GLP-
1’in aktif formunun DPP-4 aracılı 
degradasyonunu inhibe eder ve intakt peptid 
oranı yükselir buna bağlı olarak gıda ilişkili 
insülin salınımını arttırır ve antihiperglisemik 
etki ortaya çıkar. 9,11 
GLP-1 insülin sentezini ve pro-insülin gen 
ekspresyonunu regüle ederken en az iki adacık 
hormonunun daha, glukagon ve somatostatin, 
salınımını regüle eder. Adacık dışı fonksiyonları 
olarak santral sinir sistemi stres cevabında, 
hipotalamopitüiter fonksiyonda ve gastrik 
boşalmanın baskılanmasında rol oynar. 10,12 
Özetlemek gerekirse GLP-1 glukoz toleransını 
α ve β-hücre fonksiyonunu iyileştirerek sağlar 
ve bunu da glukoz bağımlı insülin 
stimülayonunu ve glukagon sekresyonunu 
baskılayarak yapar. Aynı zamanda gastrik 
boşalmayı yavaşlatma ve iştahı baskılama gibi 
pankreas dışı etkileri de vardır. 7 GLP-1’in 
endokrin pankreas, kalp ve mide üzerinde 
direkt etkileri varken karaciğer ve kas üzerine 
etkileri indirekt yoldandır. 13 GLP-1’in periferik 
dokular üzerinde ki direkt ve indirekt etkileri 
Şekil-1’de özetlenmiştir.  
İnkretin etkisi tip 2 DM’de azalmıştır. GLP-1 
konsantrasyonunu arttırmak tip 2 DM’li 
hastalarda plazma glukozunu düşürebilir hatta 
normalleştirebilir. 14 GLP-1’in antidiabetojenik 
etkisini geliştirmek, DPP-4 tarafından hızlı 
inaktivasyonu nedeniyle güçtür. Bunun için 3 

yaklaşım denenebilir; 1- GLP-1’in devamlı 
infüzyonu 2-DPP-4’e dirençli GLP-1 
analoglarının kullanımı 3- DPP-4 inhibe eden 
bileşiklerin kullanımı. 15  
DPP-4 inhibitörleri inkretin bazlı tedaviler 
içinde DM tedavisinde güncel olarak 
kullanılmaktadır. Şu an için dünya da 5 farklı 
seçenek mevcuttur; sitagliptin, vildagliptin, 
saxagliptin, alogliptin ve linagliptin. 7 
Bunlardan sitagliptin ve vildagliptin Türkiye’de 
de bulunmaktadır. Bu makalede DPP-4 
inhibitörlerinin DM tedavisinde ki yerleri ve 
olası ek faydaları üzerinde durulacaktır. 
 

DPP-4 inhibisyonu ve Etkileri 
DPP-4 inhibisyonu inkretinlerin hızlı yıkımını 
önleyen ve DM tedavisinde umut veren 
terapotik bir hedef olarak görünmektedir. 
DPP-4 inhibitörleri anti-hiperglisemik etkilerini 
inkretinlerin konsantrasyonlarını ve etkilerini 
uzatarak gösterirler. DPP-4 inhibitörleri oral 
olarak aktif, düşük moleküler ağırlığı olan ve 
plazma DPP-4 aktivitesinin %90’dan fazlasını 
24 saatten fazla inhibe edebilen moleküllerdir. 
Bu ajanlar aktif inkretin seviyelerini hızlı 
degradasyonu önleyerek arttırır. Böylece 
endojen inkretinde artışa bağlı olarak 
pankreatik insülin rezervinin tamamen 
tükenmediği erken evre DM tedavisinde etkili 
olurlar. 14,16 DPP-4 inhibitörlerinin uygulandığı 
hayvan modellerinde; açlık ve tokluk glukoz 
kontrolünde düzelme, plazma insülin 
seviyelerinde ve pankreatik insülin içeriğinde 
artış saptanmıştır. 17,18,19 Kronik DPP-4 (2-3 ay) 
tedavisinin hücre proliferasyonunu uyararak 
ve apoptozisi azaltarak β-hücre kitlesini 
arttırdığı da yine hayvan deneylerinde 
gösterilmiştir. 20,21,22 Tip 2 DM’li hastalarda 
yapılan takip süreleri yaklaşık 2 yıl olan 
çalışmalarda adacık hücre fonksiyonunda ve 
açlık ve postprandial ölçümlerde düzelmeler 
görülmüştür. 23 
DPP-4 inhibitörlerinin anti-diabetik 
etkinliklerini sağlayan başka bir 
mekanizmada biolojik olarak aktif GLP-1 ve 
GIP (glucose-dependent insulinotropic 
polypeptide) seviyelerini yemek sonrası 
arttırmasıdır. DPP-4 inhibitörleri aynı 
zamanda glukagon salınımını da baskılar ve 
böylece hepatik glukoz salınımını azaltır. Bu 
olay diabetin kötüleşmesinde glukagon 
artışının da ilişkili olması nedeniyle 
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önemlidir. 15,24,25 DPP-4 inhibisyonu Tip-2 
DM’li hastalarda α ve β-hücrelerinin 
hipoglisemiye uygun cevap vermesini sağlar. 
Bunun da ötesinde α hücrelerinin 
hiperglisemiye karşı olan baskılayıcı, 
hipoglisemiye karşı olan uyarıcı etkilerini 
arttırır. Bu verilere göre DPP-4 inhibitörleri 
hipoglisemi riskini azaltabilmektedirler. 4,6,26 
DPP-4, aynı zamanda T-lenfositler üzerinde de 
eksprese edilir ve CD26 olarak da bilinir. DPP-
4’ün T hücre aktivasyonu, T-hücre 
proliferasyonu ve kemotaksis üzerine etkileri 
olduğu bilinse de DPP-4 inhibisyonunun 
burada ki etkisi tam açıklığa 
kavuşturulamamıştır. DPP-4 inhibitörlerinin tip 
2 DM hastalarında kullanımında immunolojik 
bir yan etkileri olmadığı kabul edilmektedir. 14 

 
DPP-4 inhibitörlerinin DM tedavisinde 

kullanımları; 
DPP-4 inhibitörleri Tip2 DM tedavisinde 
kullanılmaya başlanan yeni sınıf oral anti 
diabetik (OAD) ajanlardır. American 
Association of Clinical Endocrinologists 
klavuzu, inkretin bazlı tedavileri hem bakir 
hem de diğer oral antidiyabetik ajanlarla 
tedavi edilmekte olan hastalarda kombinasyon 
olarak kullanımını önermektedir. Tedavi 
almayan hastalarda DPP-4 inhibitörleri; 
başlangıç HbA1C’si %6-7 olanlarda monoterapi 
olarak, HbA1C > %7 olanlarda ise kombinasyon 
tedavisi olarak önerilmektedir. Metformin ile 
kombinasyonlarında HbA1C değerinde 
monoterapiye göre anlamlı düşüş sağlarlar. 27 
DPP-4 inhibitörleri, metformin, Tiazolidindion 

veya sülfonilüre tedavisine ek olarak HbA1C 
değeri hedef değerde (<%6.5) olmayan 
hastalarda kullanılabilir. 28 Metformine 
sülfonilüre eklenmesi monoterapiye göre 5 kat 
daha fazla hipoglisemi riskine neden olur. 
Post-prandiyal hipergliseminin hedeflendiği 
tedavilerde hipoglisemi riski düşük 
olduğundan metformin ile kombinasyonda 
sülfonilürelerin yerine kullanılabilirler. 29 Yine 
başka bir kılavuza göre; 70 yaş üstü diabetik 
hastalarda sülfonilüreler beklenmedik 
hipoglisemiye neden olabileceklerinden, DPP-
4 inhibitörleri metformine ek olarak 
önerilmektedir. 30 
Türkiye’de bu grup ilaçlardan sitagliptin ve 
vildagliptin bulunmaktadır. Sitagliptin plasebo 
ile karşılaştırıldığında hemoglobin A1C 

(HbA1C)’yi %0.5-%0.9 oranında, açlık plazma 
glukozunu 12-13 mg/dl, 2 saatlik tokluk 
glukozunu ise 49 mg/dl olarak azaltır. 4,30 
Vildagliptin HbA1C’yi %0,5-1,1 oranında, açlık 
plazma glukozunu ise 11-23 mg/dl olarak 
azaltabilir. DPP-4 inhibitörleri, metformin, 
sülfonilüre ve tiazolinedionlar ile kombine 
kullanılabilirler ve plaseboya göre anlamlı 
HbA1C düşüşleri sağlarlar. 26,30,31 Hem 
sitagliptinin hem de vildagliptinin tek başına 
kullanımlarında vücut ağırlığı üzerine etkileri 
yoktur yani kilo alımı yapmazlar. 4,31,32 

 
DPP-4 İnhibitörleri ve Güvenilirlik 
DPP-4 inhibitörleri kilo artışı yapmazlar ve 
renal yetmezliği olan hastalarda doz 
ayarlaması ile kullanılabilirler. Gastrointestinal 
yan etkileri azdır ve spesifik olarak 
kardiyovasküler hastalıklar hakkında henüz 
yeterli çalışma olmamasına rağmen 
kardiyovasküler olaylarda azalma ile ilişkili 
görünmektedirler. 29 
DPP-4 inhibitörleri etkin glisemik kontrol 
sağlarken hipoglisemi riskleri düşüktür. Vücut 
ağırlığı üzerine nötral etkilerinin olması 
yanında günlük tek doz olarak kullanılmaları 
nedeniyle (sitagliptin, saxagliptin, alogliptin) 
hasta uyumunu da arttırırlar. DPP-4 
inhibitörleri glukagonu baskılar ve Tip-2 
DM’nin patogenezinin her safhasında etkili 
görünmektedirler.   
 β - hücre yetersizliğine rağmen glukagonu 
baskılaması nedeni ile insülin ile kombine 
kullanılabilir ve insülin dozunun azaltılmasını 
sağlayabilirler. 33 Yapılan 24 haftalık bir 
çalışmada devam eden insülin tedavisine ek 
olarak verilen sitagliptin tedavisini hastaların 
iyi tolere ettiği ve glisemik kontrolde düzelme 
sağladığı bildirilmiştir. Çalışma sonunda 
hastaların bazal vücut ağırlıklarında belirgin bir 
değişiklik gözlenmemiştir. 34  
Sitagliptin ve glipizid ile yapılan çalışmalarda 
ise sitagliptinin sülfonilüre tedavisine göre 
daha az hipoglisemi yaptığı, sülfonilüre 
tedavisinin kilo arttırıcı etkisinin aksine kilo 
kaybı sağladığı gösterilmiştir. Ayrıca HbA1C 
değerlerindeki düşüşler benzer bulunmuştur. 
35,36 DPP-4 inhibitörü ve metformin sabit doz 
kombinasyonu yurtdışında bulunmaktadır. 32 
Saxagliptin ile yapılan bazı çalışmalarda, küçük 
boyutta, geriye dönüşlü, doz bağımlı olarak 
absolü lenfosit sayısında düşüşler 
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belirlenmesine rağmen bu etki diğer DPP-4 
inhibitörlerinde gözlenmemiştir. Saxagliptin ile 
belirlenen bu etki 20 mg’ı aşan dozlarda 
(terapotik dozu 5 mg) gözlenmekle birlikte 
lokosit sayısı veya nötrofil sayısı üzerinde bir 
etkisi yoktur ve immün sistemi etkilediğine 
dair de bir kanıt bulunamamıştır. Erken 
dönemde sitagliptin ve vildagliptin ile yapılan 
bir meta analizde her ikisinde de bazı 
enfeksiyonlarda artış görülmekle birlikte bu 
artışın üriner sistem enfeksiyonlarında her iki 
inhibitörle, nazofarenjitte ise sadece sitagliptin 
ile ilgili olduğu belirtilmiştir. Sonrasında 
yapılan güvenlik analizlerinde ise plasebo ile 
karşılaştırıldığında hem sitagliptin hem de 
vildagliptin ile böyle bir enfeksiyon artışının 
olmadığı bildirilmiştir. 7 
Sitagliptin, alogliptin ve linagliptin insanlarda 
belirgin bir metabolizmaya uğramazlar, 
yaklaşık %80 düzeyinde değişmeden elimine 
edilirler. DPP-4 inhibitörleri genel olarak renal 
yoldan atılırlar ve renal yetmezlikte doz 
ayarlaması ile kullanılabilirler. Hepatik 
yetmezlikli hastalarda da iyi tolere edilir 
görünmektedirler. 7,29 DPP-4 inhibitörlerinin 
yarılanma ömürleri, doz, metabolizma ve 
eliminasyon yerleri açısından farklılıkları Tablo 
1’de verilmiştir. 
DPP-4 inhibitörleri metformin, pioglitazon, 
rosiglitazon,sülfonilreler ve statinler ile 
kombine edilebilirler ve belirgin bir ilaç-ilaç 
etkileşimi oluşturmazlar. 7  
  

SONUÇ 
DPP-4 inhibitörleri yeni sınıf oral anti-diabetik 
tedavi seçeneğidirler. Diğer tedavi seçenekleri 
ile karşılaştırıldıklarında daha az hipoglisemi 
riskine neden olurken benzer glisemik 
düzelme sağlarlar. Sülfonilüre tedavisinde 
görülen hipoglisemi riski DPP-4 
inhibitörlerinde daha düşük görünmektedir. 
Tiazolinedionlarda görülen kemik kırığı, 
konjestif kalp yetmezliği, kilo alımı gibi 
risklere, yapılan çalışmalarda rastlanmamıştır. 
Bu güncel veriler ışığında yan etki açısından 
daha güvenli görünmektedirler. 4,7,32,36 DPP-4 
inhibitörleri ve diğer oral antidiabetik ilaçların 
karşılaştırması Tablo2’de verilmiştir.  
Klinik kullanıma yeni girmelerine rağmen 
çalışmalara göre daha az hipoglisemi 
yapmaları yanında β-hücre fonksiyonu üzerine 
olumlu etkileri ve glukagonu baskılaması 

nedeniyle umut veren tedavi seçeneği olarak 
görünmektedirler. 7,15,26 Bu ilaç grubunun 
glisemik kontrol üzerine faydalı etkileri 
olmasına rağmen kardiyovasküler mortalite ve 
morbiditeyi ele alan primer sonlanım 
çalışmalarının olmaması en büyük eksikliğidir. 
Uzun süreli çalışmalar ile bu grup ilaçların yan 
etki profili ve kardiyovasküler sistem üzerine 
etkileri açısından ele alınmalarına ihtiyaç 
vardır. 
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Tablo 1. DPP-4 inhibitörlerinin yarılanma ömürleri, doz, metabolizma ve eliminasyon yerleri açısından 
farklılıkları (Referans 7’den adapte edilmiştir.) 
İnhibitör t1/2(saat) Doz Metabolizma Eliminasyon yeri DPP-4  

inhibisyonu 

Sitagliptin 8-24 100 mg qd Belirgin metabolizasyonu yok Renal (˷%80 değişmeden) Maksimum %97 

Vildagliptin 1 ½-4½
 

50 mg bid İnaktif metabolitine hidrolize olur  
(P450 enzim bağımsız)  

Renal (%22 değişmeden,  
%55 primer metabolit) 

Maksimum %95 

Saxagliptin 2-4 (ana) 3-7(metabolit) 5 mg qd Hepatik metabolizasyonla aktif 
 metabolitine döner(P450 3A4/5  
üzerinden) 

Renal (%12-29 değişmeden,  
%21-52 primer metabolit) 

Maksimum %80 

Alogliptin 12-21 25 qd Belirgin metabolizasyonu yok Renal (>%70 değişmeden) Maksimum %90 

Linagliptin 10-40 5 mg qd Belirgin metabolizasyonu yok Bilier (>%70 değişmeden); 
 <%6 renal 

Maksimum %80 
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Tablo 2. Oral Antidiabetik İlaçların Monoterapi Olarak Kullanımlarında ki Özellikleri (Referans 4 ve 
31’den adapte edilmiştir.) 
 

  

       
         

İlaç Grubu 

 
    Mekanizma 

 
Örnekler 

HbA1C 
Değişimi 
Ortalama 
(%) 

 
Avantajları 

 
Dezavantajları 

α-Glukozidaz 
inhibitörleri 

• Bazı 
karbohidratların 
yavaş sindirimi  

Akarboz 
Miglitol 

0.5-0.8 Kilo nötral 
Hipoglisemi 
yapmaz 
 

Sık 
gastrointestinal 
(GI) yan etki, 
günde 3 kez 
kullanım  

Biguanidler •Hepatik glukoz 
üretimini azaltır   

Metformin 1.5 Kilo nötral, 
Lipid profilini 
düzeltebilir  

GI yan etkileri; 
laktik asidoz 
(nadir). Renal 
yetmezlikte 
kontrendike. 

Dipeptidil 
peptidaz-4 
enzim 
inhibitörleri 

• Inkretinlerin 
degradasyon 
inhibisyonu  

Sitagliptin 
Alogliptin 
Saxagliptin 
Vildagliptin 

0.5-0.7 Kilo nötral 
 

Tecrübe az, 
uzun dönem 
etkinlikleri net 
değil 

Glitinidler • Pankreatik insülin 
sekresyonunu 
uyarır 

Nateglinid 
Repaglinid 

1-1.5 Kısa süreli etki Kilo alımı, 
günde 3 kez 
kullanım, 
hipoglisemi  

Sülfonilüreler • Pankreatik insülin 
sekresyonunu 
uyarır 

Acetoheksim
id 
Klorproamid 
Glimepirid 
Glipizid 
Gliburid 
Tolazamid 
Tolbutamid 

1.5 Hızlı etkili Kilo alımı, 
hipoglisemi 

Tiazolidinedio
nlar 

• İnsülin direncini 
azaltır 
• Hepatik glukoz 
üretimini azaltır   

Pioglitazon 
Roziglitazon 

0.5-1.4 Lipid profilini 
düzeltir. 
Myokard 
Infarktüs (MI) 
riskinde 
azalma 
(pioglitazon) 

Sıvı yüklenmesi, 
konjestif kalp 
yetmezliği, 
Kemik kırıkları, 
MI riskinde 
artış 
(roziglitazon) 
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Şekil1. GLP-1’in Periferal Dokular Üzerinde ki Direkt ve İndirekt Etkileri (Referans 12’den adapte 
edilmiştir.) 
 


