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De eerste registratie van het anti-diabeticum sitagliptine (DPP-4-type) in 2007 (alleen in combinatie met metformine of
pioglitazon) is inmiddels verder uitgebreid: als monotherapie bij metformine-contra-indicatie en in verschillende
combinatietherapieën met andere antidiabetica. Hoewel er in tien jaar meer statistisch significante aanwijzingen
kwamen voor werkzaamheid wat betreft daling van de surrogaatuitkomstmaat HbA , is er bewijs gekomen van ‘geen1c

effect’ op harde cardiovasculaire uitkomstmaten en mortaliteit. Werkzaamheid ten aanzien van diabetes gerelateerde
morbiditeit bleef onbewezen. Vanwege het uitblijven van klinisch relevante werkzaamheid, tien jaar na de Nederlandse
registratie, krijgt sitagliptine de Gebu-pilwaardering 'onvoldoende toegevoegde waarde' bij de behandeling van diabetes?

Ge-Bu Plaatsbepaling
Sitagliptine is een oraal bloedsuikerverlagend geneesmiddel van het DPP-4-type bedoeld
voor patiënten met diabetes type 2. Naast de combinatiebehandeling met metformine of
met pioglitazon, is de registratie uitgebreid met sitagliptine als monotherapie als
metformine gecontraïndiceerd is. Ook werd het middel geregistreerd als
combinatiebehandeling met sulfonylureumderivaten en/of insuline en als tripletherapie in
de combinatie sitagliptine en metformine met pioglitazon, sulfonylureumderivaten of
insuline.
Gerandomiseerd onderzoek naar daling in de surrogaatuitkomstmaat HbA

-waarde laat

1c

een statistisch significant lagere waarde van sitagliptine ten opzichte van placebo zien.
De daling is echter bescheiden en de klinische relevantie is onduidelijk en onbewezen.
Na registratie is het nut van sitagliptine op microvasculaire en macrovasculaire
eindpunten niet aangetoond in gerandomiseerd onderzoek. Het enige onderzoek dat
naar de cardiovasculaire uitkomsten is gedaan tien jaar nadat het middel werd
geregistreerd, laat zien dat sitagliptine niet beter werkt dan placebo.
Na de registratie is acute pancreatitis als ernstige bijwerking met onbekende frequentie
aan de productinformatie van sitagliptine toegevoegd, hoewel daarvoor in onderzoek tot
nu toe geen aanwijzingen werden gevonden.
Het aantal gebruikers van sitagliptine ten opzichte van de meest gebruikte orale
bloedglucoseverlagende geneesmiddelen, waaronder metformine, is beperkt.
Sitagliptine heeft op dit moment geen plaats in de NHG-Standaard Diabetes mellitus
type 2 en de besproken onderzoeksresultaten vormen geen aanleiding dit te
heroverwegen.
Na het na tien jaar opnieuw wegen van de balans van werkzaamheid en bijwerkingen van
sitagliptine wordt de Gebu-pilwaardering van het middel bijgesteld van ‘matig of niet te
beoordelen’ (pilwaardering destijds ‘+/-‘) naar een waardering van ‘onvoldoende’ nu:
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