Incretinen, aanknopingspunten voor de
behandeling van diabetes mellitus type 2
dr A. Kooy
Nr 5 | 2010 (44) | Pagina 49-55 | Thema-artikel | 01-05-2010

onder medeverantwoordelijkheid van de redactiecommissie
Inleiding
Fysiologie
Pathofysiologie
Behandelcriteria, gevestigde middelen en nieuwe behandelmogelijkheden
Glucagon-like peptide-1-receptoragonisten
Dipeptidylpeptidase-4-remmers
Plaatsbepaling

In de afgelopen jaren zijn twee nieuwe geneesmiddelengroepen voor de behandeling van diabetes mellitus type 2 in de
handel gebracht, namelijk de ‘glucagon-like peptide’-1-receptoragonisten met exenatide en liraglutide en de
dipeptidylpeptidase-4-remmers met saxagliptine, sitagliptine en vildagliptine. Beide groepen grijpen aan op het
incretinesysteem. Gezien de intensieve marketing die deze middelen vergezelt, is de vraag aan de orde hoe deze
middelen zich verhouden ten opzichte van de huidige bloedglucoseverlagende middelen en insuline wat betreft
werkzaamheid en bijwerkingen op de langere termijn (Gebu 2010; 44: 49-55).

Inleiding
Diabetes mellitus is een veel voorkomende aandoening die de levensverwachting verkort en het risico op hart- en
vaatziekten verhoogt.1 2 Het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH) van het Nederlands instituut voor
onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) stelde vast dat in 2008 de incidentie van diabetes mellitus in de
huisartsenpraktijk 5,3 per 1.000 personen was. In datzelfde jaar is diabetes mellitus bij bijna 45 per 1.000 patiënten in de
huisartsenpraktijk vastgesteld. In de leeftijdsgroep van 65 tot 75 jaar heeft 15% diabetes mellitus.3
Ondanks de introductie van insuline in 1922 en van diverse orale bloedglucoseverlagende middelen in de jaren daarna,
blijken complicaties op de lange termijn nog steeds onvermijdelijk. Metformine is in Nederland het meest
voorgeschreven orale bloedglucoseverlagende middel met ruim 530.000 gebruikers in 2008, gevolgd door de
sulfonylureum (SU)-derivaten glimepiride en tolbutamide met ruim 140.000 en 80.000 gebruikers. In datzelfde jaar
gebruikten ruim een kwart miljoen patiënten insuline.4
In Gebu 2000; 34: 103-110 is voor het laatst een overzicht gegeven van de tot dan toe beschikbare orale
bloedglucoseverlagende geneesmiddelen en in 2007 zijn de thiazolidinedionderivaten nader besproken (Gebu 2007; 41:
105-112). Sindsdien zijn twee nieuwe geneesmiddelengroepen geïntroduceerd met als aangrijpingspunt het
incretinesysteem, namelijk de ‘glucagon-like peptide’ (GLP)-1-receptoragonisten en de dipeptidylpeptidase (DPP)-4remmers. De vraag is echter hoe werkzaam en veilig deze nieuwe middelen zijn en wat men op de langere termijn van
deze middelen mag verwachten.
Na een beknopt overzicht van de huidige inzichten in de (patho)fysiologie worden de behandelcriteria, gevestigde
middelen en nieuwe behandelmogelijkheden besproken. Vervolgens komen beide nieuwe geneesmiddelengroepen aan
bod. Ten slotte volgt een plaatsbepaling.
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Fysiologie
Incretinesysteem. Incretinen, zoals GLP-1 en ‘glucose-dependent insulinotropic polypeptide’ (GIP), zijn darmhormonen
die onder meer de glucoseregulatie via het pancreas reguleren. GLP-1 is in dit verband het belangrijkste incretine.
Incretinen stimuleren de afgifte van insuline bij hoge bloedglucoseconcentraties en remmen tegelijkertijd de
glucagonafgifte door de α-cellen (stap 1 en 2, zie fig.). Dit glucoseafhankelijke samenspel speelt een belangrijke rol bij
het onderhouden van normoglykemie (glucoseconcentratie nuchter veneus plasma: 3,8-6,1 mmol/l).5 De darmhormonen
verhogen mogelijk, op indirecte wijze, de gevoeligheid van weefsels voor insuline (stap 3, zie fig.). Ook nemen de
snelheid van de maag-darmpassage en de eetlust af onder invloed van incretinen (stap 4 en 5, zie fig.).6-9 DPP-4 is het
enzym dat de afbraak van onder meer incretinen verzorgt (stap 6, zie fig.). Het is aanwezig in organen, weefsels,
lichaamsvloeistoffen, alsmede in het darmslijmvlies. Behalve darmhormonen zijn ook andere peptiden, cytokinen en
chemokinen substraat voor DPP-4.10
Figuur. Het incretinesysteem en de nieuwe geneesmiddelen.

Het incretinesysteem en de nieuwe geneesmiddelen.

Image not found or type unknown
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Bij voedselinname worden incretinen, waaronder GLP-1, afgegeven. Deze migreren via de bloedbaan naar het pancreas,
waar ze bij hoge bloedglucoseconcentraties insulineafgifte door de β-cellen stimuleren en glucagonafgifte door de αcellen remmen. GLP-1-receptoragonisten (in deze fig. exenatide, maar ook liraglutide) binden aan de GLP-1-receptor op
de β-cel in het pancreas en bewerkstelligen eenzelfde effect (stap 1 en 2). Incretinen circuleren slechts enkele minuten,
afhankelijk van de activiteit van het enzym DPP-4. DPP-4-remmers (in deze fig. sitagliptine, maar ook saxagliptine en
vildagliptine) kunnen de circulatietijd van incretinen verlengen door het enzym DPP-4 te remmen (stap 6). Met
toestemming overgenomen uit: Kleefstra N, van Hateren ST, Houweling B, Verhoeven S, Kooy A, Goudswaard L, Bilo HJG.
Nieuwe bloedglucoseverlagende middelen bij type 2-diabetes. Een literatuuroverzicht. Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;
154: 2-11.

Pathofysiologie
Diabetes mellitus type 2 (niet-insuline afhankelijke diabetes mellitus). Diabetes mellitus type 2 wordt
gekenmerkt door een combinatie van een relatief insulinetekort en insulineresistentie, dat wil zeggen een verminderde
gevoeligheid voor de metabole effecten van insuline (Gebu 2000; 34: 103-110).11 Als er sprake is van een verminderde
gevoeligheid voor insuline zullen de β-cellen van het pancreas meer insuline produceren om normoglykemie te
handhaven. Na verloop van tijd zijn de β-cellen van het pancreas niet meer in staat om voor deze insulineresistentie te
compenseren en zullen te hoge bloedglucoseconcentraties ontstaan. Na een stadium van gestoorde glucosetolerantie
ontstaat vervolgens manifeste diabetes mellitus type 2 (Gebu 2000; 34: 103-110).11
Er is al langer aandacht voor het incretinesysteem bij de pathofysiologie van diabetes mellitus type 2. Zo worden bij
diabetes mellitus type 2 onder meer verstoringen in het incretinesysteem gezien.7-8 11 In theorie zouden een
verminderde afgifte van GLP-1 en/of een versnelde afbraak van incretinen de oorzaak van de aandoening kunnen zijn,
maar dit is niet opgehelderd. Het effect van GLP-1 op de insulineafgifte is bij patiënten met diabetes mellitus behouden,
er lijkt echter wel GIP-resistentie te bestaan.7 8

Behandelcriteria, gevestigde middelen en nieuwe
behandelmogelijkheden
Behandelcriteria. In nationale en internationale richtlijnen5 12 wordt aanbevolen de behandeling van patiënten met
nieuwe diabetes mellitus type 2 te beginnen met leefstijlinterventies (dieet, lichaamsbeweging) alvorens wordt
begonnen met medicamenteuze therapie. Leefstijlinterventies verlagen het risico op het ontwikkelen van diabetes
mellitus type 2 bij patiënten met een hoog risico (Gebu 2010; 45: 22-23).13
Gevestigde middelen en nieuwe behandelmogelijkheden. De tot nu toe beschikbare middelen verlagen de
bloedglucoseconcentratie door de insulinegevoeligheid te verbeteren (metformine, thiazolidinedionderivaten) of de
insulinesecretie uit de β-cel te bevorderen (SU-derivaten, repaglinide) (Gebu 2000; 34: 103-110). In nationale en
internationale richtlijnen5 12 wordt aanbevolen om de medicamenteuze behandeling te beginnen met metformine.
Alleen van metformine is tot op heden de werkzaamheid aangetoond op harde eindpunten (Gebu 2000; 34: 103-110).14
De richtlijnen verschillen wat betreft de volgende stap in de behandeling.5 12

Thiazolidinedionderivaten.
Pioglitazon en rosiglitazon behoren tot de thiazolidinedionderivaten. Van deze orale bloedglucoseverlagende middelen
werd geclaimd dat zij de cardiovasculaire complicaties van diabetes mellitus zouden verminderen. Van rosiglitazon is in
meerdere onderzoeken aangetoond dat dit het risico op cardiovasculaire incidenten verhoogt (Gebu 2007; 41: 105-112
en Gebu 2008; 42: 21-22). Daarbij gaat het met name om hartfalen. De European Medicines Agency (EMA) heeft
aangegeven dat het middel niet mag worden gebruikt door patiënten met ischemische hartaandoeningen en/of perifere
arteriële aandoeningen en ook niet door patiënten met een acuut coronair syndroom (Gebu 2009; 43: 6). Van pioglitazon
is eveneens een verhoogd risico op hartfalen vastgesteld (Gebu 2007; 41: 105-112) maar lijkt het risico op de bij
rosiglitazon vastgestelde cardiovasculaire incidenten niet significant verhoogd. Artsen die thiazolidinedionderivaten
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voorschrijven of willen voorschrijven dienen zich te realiseren dat deze middelen het risico op cardiovasculaire
incidenten verhogen en dat deze informatie voor patiënten van groot belang kan zijn. In dit artikel zullen vergelijkende
onderzoeken van orale bloedglucoseverlagende middelen en thiazolidinedionderivaten buiten beschouwing worden
gelaten.

Maten voor werkzaamheid van bloedglucoseverlagende middelen in klinisch onderzoek.
De behandeling van diabetes mellitus type 2 is primair gericht op de reductie van morbiditeit (microvasculaire
(retinopathie, neuropathie en nefropathie) en macrovasculaire complicaties) en voortijdige mortaliteit. In klinisch
onderzoek wordt vaak als belangrijkste maat voor de werkzaamheid van bloedglucoseverlagende middelen het
geglycolyseerde hemoglobine (HbA )-gehalte gebruikt. Dit is een maat voor de bloedglucosewaarden van de patiënt
1c

gedurende de afgelopen zes tot acht weken. Normaal is het HbA -gehalte <7% (Gebu 2000; 34: 103-110). Vanaf 6 april
1c

van dit jaar wordt in Nederland het HbA -gehalte ook gerapporteerd in de nieuwe eenheid mmol/mol en vanaf 1 januari
1c

2011 alleen in de nieuwe eenheid. Hierbij komt een HbA -gehalte van 7% overeen met 53 mmol/mol.15 In dit artikel
1c

wordt nog de oude eenheid gebruikt.
Er zijn verscheidene grote onderzoeken uitgevoerd naar de associatie tussen het HbA -gehalte bij patiënten met
1c

diabetes mellitus type 2 en morbiditeit en mortaliteit.
Een scherpe HbA

-instelling verlaagt het risico op microvasculaire complicaties,16 maar niet op macrovasculaire

1c

complicaties en mortaliteit 14 17 18. In een onderzoek dat deel uitmaakte van de ‘United Kingdom Prospective
Diabetes Study’ (UKPDS) was niet alleen het risico op microvasculaire complicaties verlaagd bij een scherpe instelling
van het HbA

, maar ook op myocardinfarct en mortaliteit door alle oorzaken. [19] Echter een te laag HbA1c-gehalte

1c

(<6%) ging gepaard met een verhoogd risico op mortaliteit door alle oorzaken.18 In een meta-analyse van zes
onderzoeken (n=33.040, 163.000 persoonsjaren)14 16-18 20 21 toonden onderzoekers dat het risico op niet-fataal
myocardinfarct (odds ratio OR 0,83 [95%BI=0,75-0,93], ‘Number Needed to Treat’ NNT=131 gedurende vijf
behandeljaren) en coronaire hartziekte (OR 0,85 [0,77-0,93] NNT=93 gedurende vijf behandeljaren) was afgenomen bij
een HbA

-gehalte van 6,6 versus 7,5%, maar dat het risico op beroerte en mortaliteit door alle oorzaken niet was
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afgenomen.22 In tegenstelling tot het verlagen van het risico op microvasculaire complicaties, geven onderzoeken dus
uiteenlopende resultaten wat betreft de risicoreductie van cardiovasculaire aandoeningen en mortaliteit.
Bovendien worden micro- en macrovasculaire complicaties bij diabetes mellitus type 2 niet alleen veroorzaakt door een
verstoord glucosemetabolisme, maar ook door hypertensie en een verstoord lipidenmetabolisme. Er is een duidelijke
relatie aangetoond tussen cholesterol- en bloeddrukverlaging en verminderde morbiditeit en mortaliteit bij patiënten
met diabetes mellitus.23 24

Glucagon-like peptide-1-receptoragonisten
Farmacologie. Tot deze groep geneesmiddelen behoren exenatide en liraglutide. Beide middelen worden subcutaan
toegediend.25 26 Na toediening binden de GLP-1-receptoragonisten aan de GLP-1-receptor op de β-cel. Exenatide moet
binnen een uur voor de ochtend- en avondmaaltijd worden toegediend, liraglutide kan eenmaal daags onafhankelijk van
de maaltijd worden toegediend.25 26
Indicatie. Exenatide en liraglutide zijn respectievelijk in 2006 en 2009 geregistreerd voor de behandeling van diabetes
mellitus type 2 in combinatie met metformine en/of een SU-derivaat, indien met maximaal verdraagbare doseringen van
deze middelen geen adequate glykemische controle wordt bereikt. Liraglutide is tevens geregistreerd voor de
behandeling van diabetes mellitus type 2 in combinatie met metformine en een thiazolidinedionderivaat bij patiënten bij
wie onvoldoende glykemische controle wordt bereikt met die combinatie. Om voor vergoeding in aanmerking te komen
moet de patiënt een fors overgewicht hebben, een ‘Body Mass Index’ (BMI) van ≥35 kg/m2, en een combinatie van
metformine en een SU-derivaat in maximale dosering hebben gebruikt waarbij de glykemische controle onvoldoende
was. Het eerste recept moet worden geschreven door een internist.25 26

4 / 13

Onderzoek op harde eindpunten met de nieuwe bloedglucoseverlagende middelen ontbreekt.
Werkzaamheid. Van de GLP-1-receptoragonisten zijn geen onderzoeken beschikbaar waarin de werkzaamheid is
onderzocht op harde eindpunten, namelijk morbiditeit (micro- en macrovasculaire complicaties) of mortaliteit. In de
onderzoeken die hieronder worden besproken, worden veranderingen van het HbA -gehalte, een surrogaateindpunt, als
1c

primair eindpunt gehanteerd.
Exenatide. In vier gerandomiseerde dubbelblinde en placebogecontroleerde onderzoeken werd de werkzaamheid van
exenatide onderzocht bij patiënten met diabetes mellitus type 2 (zie tab. 1).27-30 Als de resultaten van deze
onderzoeken in een meta-analyse werden samengevat, bleek dat exenatide het HbA -gehalte 1,01% liet dalen ten
1c

opzichte van placebo (-1,18 ? -0,84)31 en dat er sprake was van een matige maar significante gewichtsafname van 1,02,5 kg bij gebruik van exenatide vergeleken met placebo, en 3-6 kg vergeleken met insuline.32 Ingesloten patiënten
hadden reeds een BMI van 34 kg/m2. Gewichtsverandering was bovendien één van de vele secundaire eindpunten in de
onderzoeken. Tevens zijn er twee onderzoeken gepubliceerd waarin een preparaat met gereguleerde afgifte (mga) is
onderzocht.33 34 Aangezien dit preparaat niet in Nederland is geregistreerd, worden deze onderzoeken buiten
beschouwing gelaten.
In vier gerandomiseerde niet-geblindeerde onderzoeken bleek dat exenatide niet minder werkzaam is dan insuline 35-38
en in één gerandomiseerd onderzoek was exenatide minder werkzaam dan insuline in het verlagen van het HbA1cgehalte.39

Tabel 1. Overzicht van onderzoeken met exenatide.

* Significant werkzamer dan placebo.

Liraglutide. In zes gerandomiseerde fase III-onderzoeken [40-45] werd de werkzaamheid van liraglutide als
monotherapie en in combinatietherapieën onderzocht (zie tab. 2). Liraglutide verlaagde het HbA -gehalte significant
1c

sterker dan placebo40 41 43 44 en was werkzamer dan glimepiride42, insuline glargine44 en exenatide45. De klinische
relevantie van de geringe verschillen in afname van het HbA -gehalte (-0,62 ? -0,34%) ten opzichte van het
1c

vergelijkende middel is onbekend. In de zes onderzoeken werden doseringen van 1 dd 1,2 en 1,8 mg liraglutide gebruikt.
40-45 De ‘Defined Daily Dose’ (DDD) van liraglutide is 1,2 mg. Twee onderzoeken waren niet geblindeerd 44 45 en in
één onderzoek is het onduidelijk of de insuline maximaal werd gedoseerd.45 Gewichtsveranderingen verschilden
significant met het vergelijkende middel in het voordeel van liraglutide, maar waren matig (-3,2 ? 0,3 kg ten opzichte van
het gem. gewicht bij randomisatie).40-45

Tabel 2. Overzicht van gerandomiseerde fase III-onderzoeken met liraglutide.
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* Vergeleken met placebo. ** Significant werkzamer dan het vergelijkende middel. *** Niet minder werkzaam (noninferieur) dan het middel waarmee werd vergeleken.

Bijwerkingen. Gastro-intestinale klachten, zoals misselijkheid en braken, zijn te verwachten bij GLP-1-receptoragonisten
omdat deze middelen de maag-darmpassage vertragen. Deze klachten kwamen significant vaker voor bij gebruik van
exenatide dan bij placebo (relatief risico RR variërend van 1,7-3,8 voor misselijkheid, braken en diarree bij exenatide 5
en 10 µg vs. placebo). In vergelijking met insuline (<1-9%) kwamen deze klachten significant vaker voor bij exenatide
(33-57%).32 Gastro-intestinale klachten kwamen vaker voor bij liraglutide (44-51%) dan bij glimepiride (17-26%).41 42
Ook vergeleken met placebo (19% vs. 45-56%)43 en insuline (0,4-1,7% vs. 6,5-13,9%)44 kwamen gastro-intestinale
bijwerkingen vaker voor bij liraglutide, maar alleen in dit laatste geval is getoetst en aangetoond dat dit verschil
significant was. In een gerandomiseerd niet-geblindeerd onderzoek werden gastro-intestinale bijwerkingen gemeld bij
45,5 en 42,7% van de liraglutide- en exenatidegebruikers, echter dit verschil is niet statistisch getoetst.45
Ernstige hypoglykemieën komen zelden voor bij GLP-1-receptoragonisten (0,2%) en dit werd alleen gemeld bij patiënten
die ook een SU-derivaat gebruikten.31
Gebruik van exenatide is geassocieerd met nierinsufficiëntie. De EMA ontving tussen oktober 2006 en maart 2007 86
meldingen van nierinsufficiëntie of toename van serumcreatinineconcentraties bij gebruikers van exenatide, waarvan 47
patiënten geneesmiddelen gebruikten die ook zijn geassocieerd met renale bijwerkingen en 65 patiënten
predisponerende factoren voor nierfunctiestoornissen hadden. (Gebu 2009; 43: 103-104).
Zowel bij gebruik van exenatide als liraglutide zijn enkele gevallen van pancreatitis beschreven. De Amerikaanse
registratieautoriteit Food and Drug Administration (FDA) waarschuwde in 2007 voor de mogelijke relatie tussen het
gebruik van exenatide en acute pancreatitis. Sinds deze waarschuwing heeft de FDA zes meldingen ontvangen van acute
pancreatitis bij gebruikers van exenatide, waarvan twee patiënten zijn overleden.46 In een analyse door de FDA was het
incidentiecijfer van pancreatitis 2,2 per 1.000 persoonsjaren bij liraglutidegebruikers vergeleken met 0,6 bij nietgebruikers.47
Interacties. Voorzichtigheid is geboden bij gelijktijdig gebruik van middelen met een smalle therapeutische breedte of
met middelen die zorgvuldige klinische controle vereisen, omdat exenatide en liraglutide de mate en snelheid van
absorptie van oraal toegediende geneesmiddelen kunnen verminderen door vertraging van de maag-darmpassage (
Gebu 2008; 42: 41-42). Bij aanvang en wijziging van een behandeling met GLP-1-receptoragonisten is extra controle
aangewezen van de ‘International Normalized Ratio’ (INR) bij gebruik van cumarinederivaten.25 26
Contra-indicaties.
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Vanwege de beperkte ervaring met GLP-1-receptoragonisten bij matige of ernstige nier- en leverinsufficiëntie of bij
patiënten jonger dan 18 of ouder dan 75 jaar wordt gebruik van deze middelen niet aanbevolen bij deze groep patiënten.
25 26
Gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding. Vanwege het gebrek aan gegevens mogen GLP-1receptoragonisten niet tijdens de zwangerschap of het geven van borstvoeding worden gebruikt.25 26

Methodologische beperkingen van de onderzoeken met de nieuwe bloedglucoseverlagende middelen.
In veel onderzoeken wordt gebruik gemaakt van een één of enkele weken durende enkelblinde placebo ‘lead in’-fase
waarin de therapietrouw van de patiënten aan een dieet en een oefenprogramma werd onderzocht. Alleen patiënten
met een hoge mate van therapietrouw (>80%) mochten verder aan het onderzoek deelnemen. Er werden strenge
uitsluitcriteria gehanteerd en patiënten mochten geen voorgeschiedenis met hart-, lever-, nier- of psychiatrische
aandoeningen hebben. In deze periode viel in nogal wat onderzoeken een aanzienlijk deel van de gerandomiseerde
patiënten uit. Van de overgebleven patiënten vielen nog eens patiënten uit vanwege bijwerkingen, gebrek aan
therapietrouw of werkzaamheid. In sommige onderzoeken viel op deze wijze tot circa 40% van de patiënten uit.
De gehanteerde analysemethoden, namelijk de ‘last observation carried forward’ (LOCF)-methode, is niet de meest voor
de hand liggende methode om te gebruiken als er veel uitvallers in een onderzoek optreden.
Van de uiteindelijk bereikte verschillen in HbA -gehalten tussen de verschillende geneesmiddelen dient men zich af te
1c

vragen wat de klinische relevantie daarvan is.
Er is dus sprake van onderzoeken met sterk geselecteerde patiëntengroepen, waarin vervolgens gebruik wordt gemaakt
van verrijkingsfasen, waarin een aanzienlijk aantal patiënten uitviel en waar bij de uitkomsten kritische vragen gesteld
dienen te worden over de klinische relevantie van de bereikte verschillen. De generaliseerbaarheid van de resultaten is
derhalve zeer beperkt.

Dipeptidylpeptidase-4-remmers
Farmacologie. Tot de groep van DPP-4-remmers behoren saxagliptine, sitagliptine en vildagliptine. De DPP-4-remmers
verlengen de korte circulatietijd en daarmee ook de werkingsduur van incretinen door het enzym DPP-4, dat
verantwoordelijk is voor de afbraak van incretinen, te remmen (stap 6, zie fig.).10
Indicatie. Sitagliptine en vildagliptine zijn in 2007 in de handel gebracht. Saxagliptine is in oktober 2009 geregistreerd
en per 1 maart 2010 op de markt verkrijgbaar. Saxagliptine, sitagliptine en vildagliptine zijn geregistreerd voor diabetes
mellitus type 2 als toevoeging aan metformine, een SU-derivaat of een thiazolidinedionderivaat als met deze middelen in
monotherapie onvoldoende glykemische controle wordt bereikt.48-50 Sitagliptine is daarnaast geregistreerd als
monotherapie wanneer metformine niet wordt verdragen of is gecontraïndiceerd, en in combinatie met metformine en
een SU-derivaat of een thiazolidinedionderivaat. Tevens is gebruik van sitagliptine in combinatie met insuline (met of
zonder metformine) geregistreerd als een dieet en lichaamsbeweging onvoldoende glykemische controle geven.49
Werkzaamheid. Van de DPP-4-remmers zijn geen onderzoeken beschikbaar waarin de werkzaamheid is onderzocht op
harde eindpunten. In de onderzoeken die hieronder worden besproken, worden veranderingen van het HbA1c-gehalte,
een surrogaateindpunt, als primair eindpunt gehanteerd. Er is geen onderzoek gepubliceerd waarin de werkzaamheid
van DPP-4-remmers is vergeleken met insuline.
Saxagliptine. De werkzaamheid van saxagliptine is onderzocht als toevoeging bij patiënten die reeds met metformine
en het SU-derivaat glibenclamide werden behandeld en in combinatie met metformine ‘off-label’ bij niet eerder
behandelde patiënten (zie tab. 3).51-53 Een onderzoek waarin werd vergeleken met een thiazolidinedionderivaat wordt
buiten beschouwing gelaten (Gebu 2007; 41: 105-112).54 Saxagliptine verhoogde de werkzaamheid van de behandeling
significant ten opzichte van placebo, maar de verlaging van het HbA -gehalte was gering (-0,5 ? -0,83%) en de klinische
1c

relevantie hiervan is onduidelijk.51-53

7 / 13

Tabel 3. Overzicht van onderzoeken met saxagliptine.

* Significant werkzamer dan placebo.

Sitagliptine. De werkzaamheid van sitagliptine is in twee meta-analysen van gerandomiseerde dubbelblinde
onderzoeken onderzocht. Hierin zijn ook onderzoeken met thiazolidinedionderivaten ingesloten (zie tab. 4).31 55 De
meta-analyse uit de Cochrane-bibliotheek vatte zes onderzoeken samen waarin sitagliptine werd vergeleken met
placebo.55 In de andere meta-analyse werden zeven onderzoeken ingesloten om de werkzaamheid van sitagliptine te
vergelijken met placebo.31 In zes onderzoeken werd sitagliptine in een combinatietherapie vergeleken met andere
combinatietherapieën.55 Vildagliptine was significant werkzamer dan placebo30 55, significant minder werkzaam dan
merformine56 en verhoogde de werkzaamheid van een combinatietherapie niet55. Vergeleken met placebo was er
sprake van een matige maar significante gewichtstoename van 0,52 tot 0,69 kg bij gebruik van sitagliptine.31 55

Tabel 4. Overzicht van meta-analysen van onderzoeken met sitagliptine.
* Significant werkzamer placebo. ** Significant minder werkzaam dan het middel waarmee werd vergeleken. ***
Significant werkzamer dan combinatietherapie zonder sitagliptine.

Vildagliptine. De werkzaamheid van vildagliptine is in twee meta-analysen van gerandomiseerde dubbelblinde en
placebogecontroleerde onderzoeken onderzocht. Hierin zijn ook onderzoeken met thiazolidinedionderivaten ingesloten
(zie tab. 5).31 55 In een gerandomiseerd dubbelblind onderzoek is vildagliptine direct met metformine vergeleken.56
Vildagliptine was significant werkzamer dan placebo 31 55, significant minder werkzaam dan merformine56 en
verhoogde de werkzaamheid van een combinatietherapie niet55. Vildagliptine geeft een significante maar matige
gewichtstoename ten opzichte van placebo (+0,76 kg).55

Tabel 5. Overzicht van meta-analysen van onderzoeken met vildagliptine
* Significant werkzamer dan placebo. ** Non-inferioriteit niet aangetoond ten opzichte van het middel waarmee werd
vergeleken. NS=statistisch niet significant.

Bijwerkingen. In een meta-analyse van onderzoeken met sitagliptine en vildagliptine bleek dat deze middelen niet zijn
geassocieerd met gastro-intestinale klachten.31 In onderzoeken met saxagliptine werd diarree (5,5-9,6%) gemeld, maar
het is niet getoetst of deze bijwerking vaker voorkwam bij de saxagliptine- of de controlegroep.51-53
Ernstige hypoglykemieën zijn niet gemeld bij gebruik van saxagliptine,51-53 sitagliptine of vildagliptine.55
In een systematisch literatuuroverzicht dat verscheen in de Cochrane-bibliotheek was bij gebruik van sitagliptine het
relatieve risico op infecties door alle oorzaken, gebaseerd op acht onderzoeken bij 3.589 patiënten, significant verhoogd
(RR 1,29 [1,09-1,52]).55 In een meta-analyse van onderzoeken met sitagliptine en vildagliptine was het risico op
nasofaryngitis significant verhoogd bij sitagliptine (RR 1,38 [1,06-1,18]) en werden urineweginfecties significant vaker
gezien bij beide DPP-4-remmers (RR 1,52 [1,10-1,72]).31 Daarnaast zijn bij gebruik van saxagliptine nasofaryngitis (2,59,9%), bovenste luchtweg- (4,4-8,3%) en urineweginfecties (5,0-10,7%) gemeld.51-53
Van de nieuwe geneesmiddelen zijn de meest frequent voorkomende bijwerkingen bekend, maar de
langetermijnbijwerkingen zijn, evenals zeldzame bijwerkingen, nog onbekend.
De FDA ontving in de periode van oktober 2006 tot februari 2009 88 meldingen van acute pancreatitis bij gebruikers van
sitagliptine, waarvan 19 optraden binnen 30 dagen na aanvang van het gebruik van sitagliptine en herstel optrad bij 47
patiënten na staken van het middel. In 45 gevallen was er sprake van één of meer risicofactoren voor het ontwikkelen
van pancreatitis, zoals obesitas.57
Het risico op hoofdpijn bleek in een meta-analyse bij 4.517 patiënten significant verhoogd bij gebruik van de DPP-4remmers sitagliptine en vildagliptine (RR 1,38 [1,10-1,72]). Alleen voor vildagliptine afzonderlijk is dit risico significant
verhoogd (RR 1,47 [1,12-1,94]).31 Ook bij gebruik van saxagliptine is hoofdpijn (5,8-9,9%) gemeld.51-53
Omdat DPP-4 wijdverspreid in het lichaam aanwezig is en niet alleen darmhormonen, maar ook andere peptiden,
cytokinen en chemokinen substraat zijn voor DPP-4,10 zijn langetermijngegevens over de veiligheid van DPP-4-remmers
van groot belang.
Interacties.
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Saxagliptine is substraat van CYP3A4. Interacties zijn te verwachten met krachtige remmers (bv. diltiazem, ketoconazol)
en inductoren (bv. rifampicine) van dit enzym.48 Sitagliptine wordt in geringe mate gemetaboliseerd door CYP3A4.
Krachtige remmers kunnen bij patiënten met ernstige nierinsufficiëntie de farmacokinetiek van sitagliptine veranderen.
Sitagliptine heeft een gering verhogend effect op de plasmaconcentratie van digoxine. Bij patiënten met een risico op
digoxinetoxiciteit wordt aanbevolen om bij gelijktijdig gebruik van digoxine en sitagliptine de plasmaconcentraties van
digoxine te controleren (Gebu 2007; 41: 117-119).49 Vildagliptine geeft een lage kans op interacties, omdat het geen
substraat, remmer of inductor is van CYP450-enzymen (Gebu 2009; 43: 59-61).50
Contra-indicaties. Vanwege de beperkte ervaring met DPP-4-remmers bij matige of ernstige nier- en leverinsufficiëntie
of bij patiënten jonger dan 18 of ouder dan 75 jaar wordt gebruik van deze middelen niet aanbevolen bij deze groep
patiënten.48-50
Gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding. Vanwege het gebrek aan gegevens mogen DPP-4-remmers niet
tijdens de zwangerschap of het geven van borstvoeding worden gebruikt.48-50

Ge-Bu Plaatsbepaling
De introductie van twee nieuwe geneesmiddelengroepen bij de behandeling van diabetes
mellitus type 2 die beide aangrijpen op het incretinesysteem, namelijk de ‘glucagon-like
peptide’ (GLP)-1-receptoragonisten en de dipeptidylpeptidase (DPP)-4-remmers, roept de
vraag op hoe deze middelen zich verhouden ten opzichte van de huidige
bloedglucoseverlagende middelen en insuline wat betreft werkzaamheid en bijwerkingen op
langere termijn.
Diabetes mellitus type 2 is een aandoening met een verhoogd risico op cardiovasculaire
aandoeningen en dientengevolge een verkorte levensverwachting. De behandeling is er
daarom op gericht om micro- (retinopathie, neuropathie en nefropathie) en macrovasculaire
complicaties en sterfte terug te dringen. In onderzoeken met de nieuwe geneesmiddelen, die
overigens door de industrie zijn gesponsord, wordt de werkzaamheid primair getoetst op basis
van het gehalte van het geglycolyseerde hemoglobine ofwel het HbA1c-gehalte, een
surrogaateindpunt.
Gewichtsverandering, een van de vele surrogaateindpunten, wordt eveneens als eindpunt
gehanteerd en de GLP-1-receptoragonisten lijken gunstigere, maar beperkte effecten op het
gewicht te hebben bij reeds zeer obese patiënten. Hoewel een verlaging van het HbA1cgehalte een gunstig beloop voorspelt wat betreft microvasculaire complicaties, is het nog niet
duidelijk hoe een verlaging van dit gehalte zich verhoudt tot de risicoreductie van
cardiovasculaire aandoeningen en mortaliteit. Er is daarom behoefte aan onderzoek met de
nieuwe middelen waarin de werkzaamheid wordt getoetst op harde eindpunten.
In Gebu 2008; 42: 41-42 is de plaats van de GLP-1-receptoragonist exenatide ten opzichte van
andere bloedglucoseverlagende middelen besproken. Tot op heden is er geen aanleiding deze
beoordeling te herzien. De werkzaamheid van liraglutide, het andere geneesmiddel uit deze
groep, is als monotherapie en in combinatietherapieën onderzocht. Het middel draagt bij aan
een extra verlaging van het HbA

-gehalte in combinatietherapieën, maar net als bij exenatide

1c

ontbreken gegevens op harde eindpunten. De plaatsbepaling van liraglutide en exenatide ten
opzichte van insuline wordt beperkt door het feit dat deze onderzoeken niet waren
geblindeerd. Bovendien is er niets bekend over de langetermijneffecten van GLP-1receptoragonisten, hetgeen niet pleit voor een prominente rol binnen de behandeling van
diabetes mellitus type 2. Bij patiënten die niet uitkomen met de combinatie van metformine en
een sulfonylureumderivaat heeft de toevoeging van insuline de voorkeur boven de toevoeging
van een GLP-1-receptoragonist.
De groep van DPP-4-remmers kent momenteel drie geneesmiddelen, sitagliptine, vildagliptine
en het in 2010 beschikbaar gekomen saxagliptine. Ook bij deze middelen ontbreekt onderzoek
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op harde eindpunten. Van deze middelen is niet of onvoldoende aangetoond dat ze werkzamer
zijn dan de huidige therapieën, de onderzoeken kennen diverse methodologische beperkingen
en gegevens over bijwerkingen op de lange termijn ontbreken.
Concluderend, op basis van het ontbreken van gegevens over de werkzaamheid op harde
eindpunten en de veiligheid op de lange termijn van GLP-1-receptoragonisten en DPP-4remmers, is de plaats van deze middelen binnen de behandeling van diabetes mellitus type 2
zeer beperkt. Ze zijn geen middelen van eerste keuze, hebben geen meerwaarde ten opzichte
van de gevestigde orale bloedglucoseverlagende middelen en gebruik is slechts te
rechtvaardigen bij toepassing in een beperkte groep patiënten, onder nauwgezette controle,
conform de insluitcriteria van de klinische onderzoeken.
Trefwoorden. Diabetes mellitus type 2, glucagon-like peptide-1-receptoragonisten,
dipeptidylpeptidase-4-remmers, exenatide, liraglutide, saxagliptine, sitagliptine, vildagliptine
Overige stof- en merknamen:
digoxine

Lanoxin®

diltiazem

merkloos, Tildiem®

insuline glargine

Lantus®

ketoconazol

merkloos, Asquam®, Nizoral®

rifampicine

merkloos, Rifadin®

Stof- en merknamen, DDD's en kosten van bloedglucoseverlagende geneesmiddelen.
* 'Defined Daily Dose' (DDD). ** Verkrijgbaar in twee sterkten (5 µg en 10 µg), die dezelfde prijs hebben.
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