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Úvod
Medzi základné terapeutické intervencie 

pri diabetes mellitus (DM) 2. typu patrí dié-

ta, primeraná fyzická aktivita a farmakoterapia 

orálnymi antidiabetikami a substitučná liečba 

inzulínom. V súčasnosti je k dispozícii široká 

paleta orálnych antidiabetických liekov s rôz-

nym mechanizmom účinku. Keďže inzulínová 

rezistencia (IR) a porucha sekrécie inzulínu sú 

najdôležitejšími patogenetickými mechaniz-

mami, ktoré sa podieľajú na rozvoji DM 2. ty-

pu, doterajšie liečebné prístupy sa zamerali na 

ovplyvnenie zvyčajne jedného z týchto dvoch 

hlavných mechanizmov. Z inzulínových senziti-

zérov, ktorých primárnym cieľom je znížiť IR, sa 

v klinickej praxi najprv začali používať biguanidy 

(z nich sa v súčasnosti v klinickej praxi použí-

va len metformín) a neskôr aj tiazolidíndióny. 

Inzulínové sekretagogá – deriváty sulfonylurey 

(SU), deriváty meglitinidu, zosilňovače inkretíno-

vého účinku – terapeuticky ovplyvňujú druhý 

hlavný defekt DM 2. typu, t. j. poruchu sekrécie 

inzulínu (1).

Zosilňovače inkretínového účinku, ku 

ktorým patria (analógy glukagónu podobného 

peptidu-1 (GLP-1) a inhibítory dipeptidyl pepti-

dázy-4 (DPP-4/,) označujeme ako fyziologické 

inzulínové sekretagogá, pretože sekréciu inzulí-

nu stimulujú len v postprandiálnom období.

Inhibítory enzýmu DPP-4 tým, že blokujú 

tento enzým, zabraňujú degradácii inkretíno-

vých hormónov, t. j. GLP-1 a glukózo-depen-

dentného inzulínotropného polypeptidu (GIP), 

čo vedie k zvýšeniu plazmatickej koncentrá-

cie týchto hormónov s následným zvýšením 

postprandiálnej glukózou navodenej sekrécie 

inzulínu a k zníženiu postprandiálnych hladín 

glukagónu. Inhibícia produkcie glukagónu ve-

die sekundárne k zníženiu hepatálnej glukone-
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Sitagliptine – representative of the new group of drugs indicated in the treatment of type 2 diabetes mellitus

Inhibition of the enzyme dipeptidyl peptidase-4 (DDP-4) prevents degradation of in cretin hormones (glucagone–like peptide-1 [GLP-1] and 
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tion – combination of sitagliptine with metformin and a sulphonylurea, in patients with insufficient glycemic control of dual therapy with 

metformin and a sulphonylurea. Side effects of sitagliptine are rare, only slight increase of the nasopharyngitis and upper respiratory tract 

infections was reported. Gastrointestinal side effects in patients receiving sitagliptine are uncommon and regarding glucose–dependent 

stimulation of insulin secretion sitagliptine does not cause hypoglycemias and weight gain.
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ogenézy (2, 3). Inhibítory DPP-4 sa podávajú 

perorálne. V Slovenskej republike (SR) sú v sú-

časnosti schválené na použitie (registrované) 

dva inhibítory DPP-4: sitagliptín a vildagliptín. 

Sitagliptín bol uvedený na slovenský trh ako pr-

vý inhibítor DPP-4 v októbri 2007. V októbri 2008 

prišiel do klinickej praxe v Slovenskej republike 

aj ďalší inhibítor DPP-4 – vildagliptín a jeho fixná 

kombinácia s metformínom. V apríli 2009 prišla 

na trh v SR aj fixná kombinácia sitagliptínu 

s metformínom (4, 5, 6, 7, 8).

Sitagliptín v klinických 
randomizovaných štúdiách

Takmer 4000 diabetikov 2. typu sa zúčast-

nilo doteraz publikovaných klinických štúdií so 

sitagliptínom. V registračných štúdiách III. fázy 

bol sitagliptín použitý jednak ako monoterapia 

a jednak ako prídavná liečbu k metformínu, resp. 

k pioglitazónu.

Raz a spol. v 18-týždňov trvajúcej štúdii s 521 

diabetikmi 2. typu, ktorí boli dovtedy nedostatoč-

ne kompenzovaní diétnymi a režimovými opat-

reniami, eventuálne boli nedostatočne liečení 

orálnymi antidiabetikami, ktoré boli vysadené 

počas očisťovacej (wash – out periódy, zistili, že 

podávanie sitagliptínu v monoterapii v dávke 100 

mg denne viedlo k štatisticky signifikantnému 

zníženiu HbA1c o 0,6 % v porovnaní s placebom. 

U pacientov s východiskovou hladinou HbA1c ≥ 

9 % mal sitagliptín najvýraznejší účinok, došlo 

k poklesu HbA1c o 1,2 %. U pacientov liečených 

sitagliptínom v tejto štúdii došlo k zlepšeniu 

ukazovateľov funkcie β-buniek (HOMA-B, pomer 

proinzulín/inzulín). Nebola zaznamenaná vyššia 

incidencia hypoglykémií, ani gastrointestinálnych 

(GIT) nežiaducich účinkov v porovnaní s place-

bom. Sitagliptín mal v tejto štúdii neutrálny vplyv 

na telesnú hmotnosť. Efekt sitagliptínu bol lepší 

u pacientov, ktorí mali kratšie trvanie DM 2. typu 

pred nasadením štúdiovej liečby (9).

Aschner a spol. v 24-týždňovej štúdii so 

741 diabetikmi 2. typu hodnotili účinnosť a bez-

pečnosť monoterapie sitagliptínom v dávkach 

100 mg a 200 mg podávaných 1-krát denne 

v porovnaní s placebom. Sitagliptín v dávke 100 

mg denne viedol k štatisticky významnému 

zníženiu HbA1c o 0,8 v porovnaní s placebom, 

po podávaní sitagliptínu v dávke 200 mg denne 

poklesol HbA1c o 0,9 % v porovnaní s placebom. 

Po liečbe sitagliptínom v dávke 100 mg denne 

sa postprandiálna glykémia znížila o 2,6 mmo-

l/l, po dávke 200 mg o 3,0 mmol/l v porovnaní 

s placebom. Aj v tejto štúdii došlo k zlepšeniu 

ukazovateľov funkcie β- buniek, nebola zazna-

menaná vyššia incidencia hypoglykémií a ne-

došlo k vzostupu telesnej hmotnosti pri liečbe 

sitagliptínom (10).

Cieľom štúdie Charbonella a spol. bolo 

zistiť účinnosť a bezpečnosť sitagliptínu 100 

mg denne pridaného k liečbe metformínom, 

užívaného v dávke ≥ 1500 mg denne v skupi-

ne 701 pacientov s DM 2. typu nedostatočne 

kompenzovaných monoterapiou metformínom. 

Po 24 týždňoch liečby sitagliptínom pridaného 

k metformínu došlo k štatisticky významnému 

zníženiu HbA1c v priemere o 0,7 % v porovnaní 

s placebom. V tejto štúdii došlo tiež k zlepšeniu 

ukazovateľov funkcie β-buniek, nebolo zazna-

menané zvýšené riziko hypoglykémií a vplyv 

na hmotnosť bol rovnaký ako v placebovom 

ramene (11).

Rosenstock a spol. v štúdii s 353 diabetikmi 

2. typu sledovali efekt pridania sitagliptínu 100 

mg denne k pioglitazónu podávaného v dávke 

30 alebo 45 mg denne. Po 24 týždňoch liečby 

pridania sitagliptínu k pioglitazónu došlo k po-

klesu HbA1c o 0,7 % v porovnaní s placebom. 

Po liečbe sitagliptínom v tejto štúdii sa znížila 

koncentrácia proinzulínu v plazme, nebola za-

znamenaná vyššia incidencia hypoglykémií v ak-

tívnej skupine oproti placebovej vetve, vplyv na 

hmotnosť bol porovnateľný s placebom (12).

V postregistračnej 24- týždňov trvajúcej 

štúdii Hermansena a spol. sa zisťoval účinok 

pridania sitagliptínu 100 mg denne k SU deri-

vátu – glimepiridu v dávke ≥ 4 mg denne alebo 

ku kombinácii glimepirid/metformín. Pridanie 

sitagliptínu viedlo v celom súbore 441 diabeti-

kov 2. typu k zníženiu HbA1c o 0,7 % v porovnaní 

s placebom. V podskupine 229 diabetikov 2. ty-

pu, kde sa sitagliptín pridal k východiskovej kom-

binácii metformín a glimepirid došlo k zníženiu 

HbA1c o 0, 9 % v porovnaní s placebom (13).

Klinicky zaujímavé sú aj štúdie, kde sa ako 

komparátor k sitagliptínu nepoužilo placebo, ale 

nejaké iné orálne antidiabetikum. V 52-týždňovej 

štúdii Naucka a spol. sa porovnávala účinnosť 

sitagliptínu v dávke 100 mg denne s SU derivá-

tom – glipizidom titrovaným do dávky 20 mg 

denne u 1 172 pacientov s DM 2. typu, ktorí boli 

nedostatočne kompenzovaní monoterapiou 

metformínom. V obidvoch skupinách pacientov 

došlo k poklesu HbA1c o 0,7 %. Táto non-infe-

riórna štúdia potvrdila klinicky dobrú účinnosť 

sitagliptínu porovnateľnú s účinkom glipizidu 

s výhodou minimálneho rizika hypoglykémií 

a neutrálneho vplyvu na telesnú hmotnosť (14). 

V tabuľke 1 je prehľad najdôležitejších klinic-

kých štúdií so sitagliptínom (účinok sitagliptínu 

v dávke 100 mg 1-krát denne).

Implikácie pre klinickú prax
Podľa Európskej liekovej agentúry EMEA 

(European Medicines Agency) je sitagliptín 

(Januvia®), indikovaný na liečbu diabetes 

mellitus 2. typu ako duálna perorálna liečba 

v kombinácii s:

– metformínom u pacientov s nedostatoč-

nou glykemickou kompenzáciou napriek 

maximálnej tolerovanej dávke monoterapie 

metformínom;

– SU derivátom u pacientov s nedostatočnou 

glykemickou kompenzáciou napriek maximál-

nej tolerovanej dávke sulfonylureového anti-

diabetika, u ktorých metformín nie je vhodný 

pre kontraindikácie alebo intoleranciu;

– tiazolidíndiónom u pacientov s nedostatoč-

nou glykemickou kompenzáciou, u  ktorých 

Tabuľ ka 1. Prehľad klinických štúdií so sitagliptínom (účinok sitagliptínu v dávke 100 mg 1-krát denne)

Štúdia Raz et al. (9) Aschner et al. 

10)

Charbonnel et 

al. (11)

Rosenstock

et al. (12)

Hermansen

et al. (13)

Hermansen

et al. (13)

Nauck

et al. (14)

Počet pacientov 521 741 701 353 212 229 1172

Trvanie štúdie (v týždňoch) 24 24 24 24 24 24 52

Liečba na začiatku štúdie – – metformín pioglitazón glimepirid
glimepirid + 

metformín
metformín

Komparátor placebo placebo placebo placebo placebo placebo glipizid

Priemerná východisková 

hodnota HbA1c (%)
8,1 8,0 8,0 8,1 8,4 8,3 7,5

Priemerný pokles HbA1c 

oproti komparátorovi (%)
– 0,6 – 0,8 – 0,7 – 0,7 – 0,6 – 0,9 – 0,7
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je vhodné použitie tiazolidíndiónového an-

tidiabetika.

Možná je aj trojkombinačná liečba, t. j. 

kombinácia sitagliptínu s metformínom a SU de-

rivátom, ak diétne a režimové opatrenia plus 

dvojkombinácia týmito farmakami nezabezpe-

čia dostatočnú kontrolu glykémie.

Kontraindikovaný je u pacientov s pre-

citlivenosťou na sitagliptín alebo na niektorú 

z pomocných látok tohto prípravku. U detí do 

18 roku sa jeho podávanie neodporúča. Počas 

tehotenstva a laktácie sa sitagliptín pre nedosta-

tok adekvátnych údajov nesmie používať.

Odporúčané dávkovanie sitagliptínu je 

100 mg perorálne v jednej dennej dávke poda-

nej počas jedenia alebo mimo neho. Pri pridaní 

sitagliptínu do kombinácie s metformínom, 

eventuálne s tiazolidíndiónom sa dávkovanie 

úvodného prípravku nemení. U pacientov 

s miernym a stredne závažným hepatálnym 

poškodením a s miernym poškodením funkcie 

obličiek (klírens kreatinínu > 50 ml/min.) nie je 

nutné upravovať dávku sitagliptínu. U pacien-

tov so závažným zhoršením hepatálnej funkcie 

a pri výraznejšom poškodení funkcie obličiek sa 

sitagliptín neodporúča. U pacientov 65-ročných 

a starších nie je nutná úprava dávky, u pacien-

tov 75-ročných a starších sú malé skúsenosti 

s liečbou sitagliptínom a preto je nutná zvýšená 

opatrnosť (5).

Plnohodnotný účinok sitagliptínu je viazaný 

na prítomnosť dostatočnej sekrécie vlastného 

GLP-1, a preto bude liečba týmto preparátom 

pravdepodobne účinnejšia vo včasnejších fázach 

rozvoja DM 2. typu. Nežiaduce účinky sitagliptí-

nu boli vo všetkých klinických štúdiách zriedkavé 

a porovnateľné s placebom. Zaznamenaná bola 

len mierne zvýšená incidencia nazofaryngitíd 

a infekcií horných dýchacích ciest. Má minimálny 

výskyt gastrointestinálnych nežiaducich účinkov, 

vzhľadom na glukózodependentnú stimuláciu 

sekrécie inzulínu nevyvoláva hypoglykémie, ani 

nevedie k priberaniu na hmotnosti. Keďže en-

zým DPP-4 má tiež významnú úlohu v aktivácii 

T-lymfocytov (DPP-4 je identický s T- lymfocy-

tárnym membránovým proteínom CD26/15/), 

inhibícia DPP-4 inhibítormi DPP-4, kde patrí aj 

sitagliptín, môže byť teoreticky spojená s nega-

tívnym vplyvom na imunitný systém, avšak do-

terajšie klinické skúsenosti s týmito preparátmi 

tieto obavy nepotvrdzujú (20).
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