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1  Descrición
Sitagliptina (SIT) é cabeza de serie dun 

novo grupo de antidiabéticos orais (ADOS) 
denominados inhibidores da dipeptidil 
peptidasa-4 (DPP-4). Está indicada “en 
asociación” con outros ADOS no tratamento 
da Diabetes mellitus tipo 2 (DM2). A SIT co 
bloqueo da DDP-4 inhibe a metabolización das 
hormonas incretinas seguintes: péptido similar 

ao glicagón (GLP-1) e péptido insulonotrópico 
dependente da glicosa (GIP). Estas incretinas 
son liberadas ao longo do día polo intestino 
ao sangue e aumentan a secreción de insulina 
e a diminución de glicagón, coa conseguinte 
diminución da glicemia. 

Adminístrase con ou sen alimentos. Presenta 
unha absorción moi rápida, alcanzándose 

a concentración plasmática máxima 1-4 
horas dende a súa administración, ten unha 
biodispoñibilidade do 87%, unha unión a 
proteínas plasmáticas do 38%. A eliminación é 
polos riles de maneira inalterada.

Os efectos adversos máis frecuentes que 
apareceron nos ensaios en monoterapia foron: 
hipoglicemia, cefalea, estrinximento e mareos. 

2  Indicacións autorizadas
En pacientes con Diabetes mellitus tipo 2 (DM2) 
• Para mellorar o control glicémico en 

combinación con metformina nos casos onde 
a dieta e o exercicio, xunto co tratamento 
con metformina soa, non logren un control 
glicémico adecuado.

• Para mellorar o control glicémico en 

combinación cun agonista PPARγ naqueles 
casos onde a dieta e o exercicio, xunto co 
tratamento cun PPARγ en monoterapia, non 
consiga un control glicémico adecuado.

• En combinación con sulfonilureas + 
metformina, cando a dieta e o exercicio xunto 
co tratamento dual con estes axentes non 

logren un control glicémico adecuado.
• En combinación cunha sulfonilurea, nos 

casos onde a dieta e exercicio, xunto coa dose 
máxima tolerada dunha sulfonilurea soa, non 
logren un control glicémico adecuado e cando 
a metformina estea contraindicada ou haxa 
intolerancia.



4  Datos de eficacia nos ensaios clínicos realizados
4.1 FRONTE A PLACEBO

Estes primeiros cinco estudos que se 
amosan son fronte a placebo. Búscase con 
eles superioridade (diferenza de HbA1c fronte 
a placebo ≥ 0.5%) en monoterapia ou en 
combinación (dobre ou tripla terapia) xunto a 
outros ADOS. 

4.1.1 En monoterapia
Estudos 021 e 023: ensaios con igual 

deseño e variables. Paralelos, dobre cegos, 
multicéntricos, controlados con placebo en 
pacientes con DM2 con idades entre 18 e 
75 anos (media 55 anos) e con ≥ 5 anos do 
diagnostico da súa diabete, podendo estar 
tratados con ADOS previamente ao estudo. Os 
pacientes tiñan un mal control da súa glicemia 
cando están sen tratamento hipoglicemiante 
(HBA1c ≥7% e ≤10%; media: 8%). Foron 
aleatorizados en tres brazos: SIT 100 mg/24h, 
SITA 200 mg/24h ou placebo, cunha distribución 
no estudo 021 (n= 741) 1:1:1 durante 24 
semanas e no estudo 023 (n= 521) 2:2:1 
durante 18 semanas. A variable principal foi o 
cambio da HbA1c ao final do estudo. 

Resultados: no estudo 021 os pacientes a 
tratamento con SIT 100 mg, a diferenza fronte 
a placebo foi de -0,79 e os que recibían 200 
mg -0,94. No estudo 023 foi de –0,60 e 
–0,48 respectivamente.

Nos dous estudos as diferenzas con placebo 
foron significativas, tendo as dúas doses igual 
eficacia.

4.1.2 En terapia combinada: 
z 20V1 (con metformina): multicéntrico 

de 24 semanas de duración, dobre cego, 
aleatorizado, controlado con placebo, avalíase 
a seguridade e a eficacia da adición de SIT en 
pacientes con DM2 con control inadecuado da 
súa glicemia (HbA1c: ≥7 e ≤10%; media: 8%) 
que están a tratamento con doses estables 

de metformina (≥ 1.500 mg/día). Foron 
aleatorizados 701 pacientes cunha distribución 
2:1 para recibir SIT 100 mg/24h ou placebo. A 
variable principal foi o cambio medio na HbA1c 
ao final do estudo

Resultado: a diferenza ás 24 semanas fronte 
a placebo foi de –0,65% (CI 95%:-0,77%;-
0,53%). Non houbo diferenzas en EA entre 
os grupos, incluíndo hipoglicemias e efectos 
gastrointestinais.

z P019 (con pioglitazona): estudo semellante 
ao anterior, onde se avalía a seguridade e a 
eficacia da SIT fronte a placebo en pacientes 
con control inadecuado da súa glicemia 
(HbA1c ≥7% e ≤10%; media: 8%) cando están 
a tratamento estable con pioglitazona (30-45 
mg/24h). Aleatorizáronse 353 pacientes cunha 
distribución 1:1 para recibir SIT 100 mg/24h 
ou placebo. A variable principal foi o cambio 
medio na HbA1c ao final do estudo. 

Resultado: a diferenza ás 24 semanas fronte 
a placebo foi de –0,70% (CI 95%:-0,85%; 
-0,54%).

z 035 (con glimepirida ± metformina): 
estudo dobre cego, aleatorio, onde pacientes 
a tratamento con glimepirida (4-8 mg/día) 
soa ou asociada a metformina ≥ 1.500 mg e 
control inadecuado da glicemia (HbA1c ≥7,5% 
pero ≤10,5%; media:8,3%) son distribuídos 1:1 
(n=441) en dous brazos para recibir SIT 100 
mg por día ou placebo. A variable principal do 
estudo foi o cambio medio na HbA1c ao final 
do estudo.  

Resultado: no grupo que estaba a tratamento 
combinado con glimepirida+metformina a 
asociación de SIT diminuíu a HbA1c fronte 
a placebo en –0,89% (IC95%: -1.10;-0,68) 
e no brazo que estaba só a tratamento con 
glimepirida a asociación de SIT diminuíu a 
HbA1c fronte a placebo en –0,57% (CI95%: 
-0,82;-0,32). O número de hipoglicemias nos 

pacientes que recibiron SIT foi superior ao 
grupo placebo: 12,2% fronte 1,8% no grupo 
placebo.

4.2 FRONTE A COMPARADOR 
ACTIVO:

24V1: dobre cego, multinacional, aleatorio, 
paralelo, de non inferioridade fronte a un 
control activo e de 104 semanas de duración. 
Avaliouse a eficacia e a seguridade da SIT 
fronte a unha sulfonilurea (glipizida) en 
pacientes con DM2 e inadecuado control 
glicémico. Aleatorizáronse 1172 que estaban 
a tomar metformina en monoterapia a doses 
estables ≥ 1500 mg/día e unha HbA1c ≥ 
6,5 e ≤10%; media: 7,50%. Os pacientes 
distribuíronse 1:1 para recibir SIT 100 mg 
unha vez ao día ou glipizida (dose inicial de 
5 mg/día ata un máximo de 20 mg/día), sendo 
a dose media de glipizida acadada no estudo: 
10,6 mg/día. A variable principal foi o cambio 
na HbA1c ao final de estudo, foi un estudo de 
non inferioridade (marxe de non inferioridade: 
diferenza da HbA1c entre SIT e glipizina ≤ 
0,3% HbA1c).

Resultado: o cambio ao final do estudo nos 
dous brazos foi o mesmo –0,67% (IC95%: 
-0,09; 0,08), aínda que a glipizida acadou as 
cifras máis baixas de HbA1c antes que a SIT, 
sendo a diferenza máxima entre brazos ás 24 
semanas. Non se atoparon diferenzas entre 
subgrupos con diferentes niveis de HbA1c 
basal. Os abandonos por efectos adversos foi 
similar (3%) nos dous brazos. No que respecta 
ás hipoglicemias, no grupo a tratamento con 
glipizina foron superiores: 32% vs. 5%. Os 
abandonos por falta de eficacia foron maiores 
coa SIT fronte a glipizida (14% vs. 10%). O 
incremento de peso no brazo a tratamento coa 
sulfonilurea fronte a SIT foi de 2,5 kg.
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3  Posoloxía e forma de administración
A dose é de 100 mg unha vez ao día. SIT pódese tomar con ou sen alimentos. No caso de omitir unha dose, debe tomarse cando se recorde. 

Non se tomará unha dose dobre o mesmo día.
Cando se combina con sulfonilurea, pódese estudar baixar a dose da sulfonilurea para diminuír o risco de hipoglicemias.

IR En IR leve (CrCl ≥50ml/min) non se require axuste de dose, en IR moderada ou grave non se recomenda  
o uso de SIT xa que a experiencia é limitada

IH Non é necesario axuste de dose en IH leve ou moderada. Non hai datos en IH grave

Anciáns Non se precisa axuste de dose en función da idade. Os datos en pacientes ≥75 anos son limitados  
polo que se debe usar con precaución

Pediatría Non se recomenda o seu uso en menores de 18 anos debido á falta de datos de eficacia/seguridade a esas idades
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SIT + METF SIT+ SULFONILUREA. SIT+MET+ SULFO SIT+PIOGLITAZONA

Trast. metabólicos

Hipoglicemia Moi frecuente Moi frecuente Frecuente

 Sistema nervioso

Somnolencia Pouco frecuente

Sist. gastrointestinal

Diarrea Pouco frecuente

Náuseas Frecuente

Flatulencia Frecuente

Estrinximento Frecuente

Dor abdominal Pouco frecuente

Trast. xerais

Edema periférico Frecuente

• Hipersensibilidade ao principio activo ou a al-
gún dos excipientes.
Advertencias e precaucións especiais 
de emprego:

• Non se debe utilizar na DM1 nin no trata-
mento da cetoacidose diabética.

• Aínda que en monoterapia e terapia com-
binada xunto con metformina e pioglitazona 
non produciu máis hipoglicemias que o place-
bo, nos casos de asociación con sulfonilureas, 
a incidencia de hipoglicemias foi superior. Non 
se estudou adecuadamente na asociación con 
insulina.

• Reaccións  Hipersensibilidade: foron co-
municados casos de reaccións de hipersensi-
bilidade postautorización (anafilaxia, anxio-
dema, enfermidades exfoliativas da pel). Estas 
reaccións ocorreron nos tres primeiros meses 
dende o inicio do tratamento. No caso de 
sospeitar unha reacción alérxica, débese inte-
rromper o tratamento. 

• Embarazo e lactación: estudos en animais 
amosan toxicidade na reprodución. Non se dis-

pón de datos en mulleres embarazadas. Non 
se debe utilizar no embarazo. Non se debe 
utilizar na lactación por falta de datos.
Interaccións farmacolóxicas:

Efectos doutros fármacos sobre a SIT
• Metformina: a coadministración non alte-

rou significativamente a farmacocinética de SIT. 
• Ciclosporina: a ciclosporina (potente 

inhibidor da glicoproteína p) incrementa a 
AUC e Cp.max da SIT nun 29% e 68% respec-
tivamente, estes cambios non parecen signi-
ficativos polo que non parece que produzan 
interaccións importantes outros inhibidores da 
glicoproteína p.

• O CYP3A4 con contribución do CYP2C8 
ten un papel limitado no metabolismo da SIT, 
xa que maioritariamente se elimina inalterado. 
No caso de IR grave poderían estas rutas me-
tabólicas acadar unha función importante no 
metabolismo da SIT, por iso inhibidores poten-
tes de CYP3A4 (ex.: ketoconazol, itraconazol, 
ritonavior, claritomicina) poderían alterar a 
farmacocinética da SIT en IR grave.

• Estudos “in vitro” amosaron que SIT é un 
substrato de OAT3 (transportador renal). En 
estudos “in vitro” o transporte de SIT media-
do por OAT3 foi inhibido por probenecid, aínda 
que o risco da interacción non parece clinica-
mente significativo. Non se avaliou “in vivo” a 
coadministración de inhibidores de OAT3 e SIT

Efecto de SIT sobre outros fármacos
• Digoxina: a SIT incrementou a concentra-

ción de digoxina plasmática lixeiramente polo 
que non se recomendan axustes da dose de 
digoxina. Pero cando hai risco de intoxicación 
por digoxina débese vixiar a administración 
concomitante.

• Os datos “in vitro” suxiren que SIT non in-
hibe nin induce as isoenzimas da CYP450. Nos 
ensaios clínicos SIT non alterou a farmacoci-
nética de metformina, gliburida, simvastatina, 
rosiglitazona, warfarina ou anticonceptivos 
orais, o que fai supoñer a escasa incidencia da 
SIT sobre CYP3A4,2C8,2C9 e o transportador 
de catións orgánicos (TCO).
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5  Datos de seguridade
As reaccións adversas identificadas nos ensaios clínicos controlados con placebo e que se consideran relacionados co fármaco amósanse na táboa 1
Táboa 1:
[Clasificación: moi frecuentes (≥10%); frecuentes ( ≥1% e <10%); pouco frecuentes ( ≥0,1% <1%)].

Ademais dos efectos relacionados co 
fármaco, outros acontecementos adversos 
adicionais, notificados cunha frecuencia 
>5%, e con máis frecuencia nos pacientes 
tratados con SIT foron: arrefriado e 

nasofarinxite, outros acontecementos 
pero cunha frecuencia < 5% e que tamén 
foron máis frecuentes nos grupos tratados 
fronte a placebo foron artrose e dor nas 
extremidades.

Na experiencia postcomercialización 
notificáronse reaccións de hipersensibilidade 
(frecuencia descoñecida) como anafilaxia, 
anxiodema, rash cutáneo ou enfermidades 
exfoliativas da pel.

Contraindicacións



60  

51,6 

59,7  

4,5 

3,3 

706050403020100

metformina (2000/24h)

glipizida (10mg/24h)

sitagliptina (100mg/24h)

rosiglitazona (6mg/24h)

pioglitazona (30mg/24h)

7  Avaliación Terapéutica
EXPERIENCIA CLÍNICA INSUFICIENTE
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A información contida neste boletín é froito da revisión da evidencia científica dispoñible ata o momento; polo tanto, é susceptible de 
modificacións en función dos avances científicos futuros que se produzan.

Bibliografía. 
- Laboratorios Merck Sarp Dohne. Sitagliptina (Januvia®). Ficha técnica.
- http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/januvia/H-
 Raz I,Hanefeld M. et al. Efficacy and safety of the dipeptidyl peptidase-4 inhibitor sitagliptin as monotherapy in patients with type 2 diabestes 

mellitus. Diabetologia (2006) 49:2564-2571.
- Charbonne B,Karasik A et al. Efficacy and safety of the dipeptidyl peptidase-4 inhibitor sitagliptin added to ongoin Metformin therapy in patients 

with type 2 diabetes inadequately controlled with Metformin alone. Diabetes Care, vol 29, number 12, december 2006.
- Rosenstock j, Brazg Re t al. Efficacy and safety of the dipeptidyl peptidase-4 inhibitor sitagliptin added to ongoin Pioglitazona therapy in patients 

with type 2 diabetes: A 24 week, multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group study. Clinical Therapeutics/ volumen 
28, number 10, 2006.

- Hermansen K, Kipnes Me t al. Efficacy and safety of the dipeptidyl peptidase-4 inhibitor,sitagliptin, in patients with type 2 diabetes mellitus 
inadequately controlled on glimepiride alone or on glimepiride and metformin. Diabetes Obes Metab. 2007 sep;9(5):733-45.

- Nauck MA et al. Efficacy and safety of the dipeptidyl peptidase-4 inhibitor, sitagliptin, compared with the sulfonylurea, glipizide, in patients with 
type 2 diabetes inadequately controlled on metformin alone: a randomized, double-blind, non inferiority trial. Diabetes, Pbesity and Metabolism, 
2007;9(2):194-205.

CONSELLERÍA DE SANIDADE

6  Custo tratamento mes 

SIT abre unha nova liña de ADOS por ter un 
mecanismo da acción diferente aos existentes 
polo que podería xerar novas alternativas para 
o clínico no tratamento da diabetes. 

A dificultade para situala dentro dos 
algoritmos existentes no tratamento na DM2 
é debida a existencia de outros antidiabéticos 
orais dos que hai ampla experiencia de uso e 
que en ningún caso son superados en eficacia 
pola SIT, e á falta de máis estudos onde se 
comparan alternativas. 

A seguridade a curto e medio prazo parece 
aceptable. Polos datos dos estudos a SIT pro-
duce menos hipoglicemias que as sulfonilureas 
(aínda que cando se asocian ambos, como se 
comproba nos estudos, a súa frecuencia au-
menta) e o efecto sobre o peso é neutro. De-
bido a que ten un mecanismo de acción novo 
que provoca a inhibición dunha enzima con 
numerosos substratos, é necesario coñecer 
máis sobre a súa seguridade a longo prazo.

SIT non está autorizada para administrala en 
monoterapia. 

Neste momento e cos datos actuais na te-
rapia de combinación, cando modificar há-
bitos de vida + metformina non é suficiente, 
a asociación dunha sulfonilurea segue sen-
do de elección por ser máis custo/efectivo; 
só no caso de paciente con hipoglicemias 
graves ou contraindicación a estas, podería 
pensarse no uso da SIT como alternativa. 
Mentres non se clarifique o lugar que pode 
ocupar na DM2 consideramos que a expe-
riencia coa SIT na DM2 non é suficiente.

Débese prescribir de maneira moi rigorosa a pacientes que cumpran coa indicación autorizada. CLASIFICACIÓN
NOVIDADE TERAPÉUTICA EXCEPCIONAL

O novo medicamento supón un tratamento eficaz para unha enfermidade que non podía ser tratada ou controlada con algún medicamento existente

IMPORTANTE MELLORA TERAPÉUTICA
A novidade supón unha mellora evidente na eficacia ou seguridade do tratamento ou control dunha enfermidade que xa dispoñía de tratamento. 

MODESTA MELLORA TERAPÉUTICA
O medicamento constitúe un avance modesto, pero real, sobre outros medicamentos dispoñibles. 

POUCA OU NULA MELLORA TERAPÉUTICA
O novo medicamento non achega ningunha vantaxe significativa respecto a outras alternativas para a enfermidade na que está indicado. 

EXPERIENCIA CLÍNICA INSUFICIENTE
A bibliografía dispoñible sobre a novidade terapéutica é insuficiente, ou pouco concluínte, ou mostra unha experiencia insuficiente, que non permite establecer conclusións significativas.


