
Els nous grups d’hipoglucemiants per al trac-
tament de la diabetis de tipus 2 actuen sobre 
el sistema hormonal de les incretines. Són 
objecte d’una forta promoció, basada en el 
suposat avantatge que reduirien la concentra-
ció d’hemoglobina glicosilada (HbA1c) sense 
induir episodis d’hipoglucèmia greu ni promoure 
augment de pes. A Catalunya el seu consum 
augmenta de manera il·lògicament excessiva 
(vegeu el Quadre 1).

El GLP-1 (pèptid anàleg del glucagó) és una hor-
mona incretina intestinal que estimula la secre-
ció d’insulina i disminueix l’alliberació de gluca-
gó. El GLP-1 natural és ràpidament degradat per 
l’enzim dipeptidilpeptidasa 4 (DPP-4).1 

La sitagliptina (Januvia®, Tesavel®, Xelevia®, i 
en combinació amb metformina Efficib®, Ja-
numet®, Velmetia®) i la vildagliptina (Galvus®, i 
combinada amb metformina, Eucreas®), ano-
menades “gliptines”, són inhibidors de la DPP-4 
que s’administren per via oral. Incrementen la 
concentració plasmàtica de GLP-1 endogen. 
L’exenatida (Byetta®), d’administració per via 
subcutània dues vegades al dia, és un anàleg 
del GLP-1 resistent a la DPP-4 amb una semi-

vida d’eliminació de 2-3 hores. S’està avaluant 
una presentació d’exenatida d’alliberació prolon-
gada, d’administració una vegada a la setmana.2 
La liraglutida (Victoza®), un anàleg del GLP-1 de 
llarga durada que es pot administrar una vegada 
al dia, està pendent de comercialització.

No s’ha demostrat que redueixin les compli-
cacions de la diabetis ni la mortalitat.3 Els 
assaigs clínics van ser generalment curts (12-52 
setmanes) i la variable principal avaluada hi va 
ser la variació de l’HbA1c, una variable subroga-
da (vegeu el Quadre 2). En contrast, cal recordar 
que està ben demostrat que la metformina re-
dueix les complicacions de la diabetis i la morta-
litat, i les sulfonilurees i la insulina redueixen les 
complicacions microvasculars.

Els resultats d’assaigs clínics indiquen que en 
pacients diabètics que no es regulen de ma-
nera adequada amb dieta i metformina, afegir 
sitagliptina (100 mg al dia), vildagliptina (50 mg 
dues vegades al dia), exenatida o liraglutida 
redueix l’HbA1c en 0,5 a 1,5%.4 La pèrdua de 
pes amb els inhibidors de la DPP-4 és de fins a 
1,5 kg i amb els agonistes del GLP-1 és de 2,6 
a 3,7 kg. En dos assaigs comparatius entre un 
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agonista del GLP-1 (exenatida de llarga durada5 
i liraglutida6) i un inhibidor de la DPP-4 (sitaglip-
tina), l’agonista del GLP-1 va reduir més l’HbA1c 
i el pes que la sitagliptina, però la nàusea va ser 
més freqüent amb exenatida i liraglutida que 
amb sitagliptina.

En pacients que no es regulen amb una sul-
fonilurea, afegir sitagliptina (100 mg al dia) o 
bé vildagliptina (50 mg al dia) a la glimepirida 
redueix l’HbA1c mitjana en un 0,6% en compa-
ració d’afegir placebo,7 i l’addició d’exenatida o 
liraglutida la redueix d’un 1,1%. 

Tot i que no hi ha assaigs comparatius entre 
sitagliptina i vildagliptina, les dades indirectes 
suggereixen que combinades amb metformi-
na, una sulfonilurea o pioglitazona produeixen 
millores similars de l’HbA1c. En un assaig 
comparatiu la liraglutida (1,8 mg una vegada al 
dia) es va mostrar més eficaç i més ben tolerada 
que l’exenatida (10 μg dues vegades al dia).8,9 
S’ha suggerit que la liraglutida redueix la pressió 
arterial sistòlica. No obstant, les diferències ob-
servades en alguns estudis no han estat signifi-
catives i en l’assaig comparatiu entre liraglutida i 
sitagliptina cap dels dos fàrmacs no va reduir la 
pressió arterial de manera significativa.6,10

Els principals efectes adversos de la sitaglipti-
na i la vildagliptina són nàusea, restrenyiment 

i cefalea. S’ha descrit un lleuger increment de 
la incidència d’infeccions amb sitagliptina o 
vildagliptina, sobretot rinofaringits i infeccions 
urinàries, possiblement atribuïbles a l’efecte inhi-
bidor de la DPP-4.11 També s’han notificat casos 
d’anafilàxia, angioedema, urticària, vasculitis 
cutània i síndrome de Stevens-Johnson amb 
sitagliptina, i angioedema i urticària amb vilda-
gliptina.12 Aquests efectes van aparèixer durant 
els primers tres mesos de tractament i alguns 
casos just després de la primera dosi.

Les gliptines tenen un efecte neutral sobre el 
pes. Combinades amb metformina no semblen 
produir canvis significatius en el pes, però quan 
s’associen a una sulfonilurea el poden augmentar. 

En combinació amb metformina, el risc d’hipo-
glucèmia no augmenta de manera significativa, 
però quan es combinen amb una sulfonilurea, el 
risc és més alt. Quan un pacient tractat amb una 
sulfonilurea inicia tractament amb una gliptina, 
cal reduir la dosi de cada fàrmac per minimitzar 
el risc d’hipoglucèmia. 

S’han descrit trastorns de la conducció car-
díaca,13 depressió amb sitagliptina i disfun-
ció hepàtica i hepatitis amb vildagliptina. La 
vildagliptina està contraindicada en pacients 
amb afectació hepàtica o amb augment de 
transaminases. 

En estudis en animals la sitagliptina s’ha asso-
ciat a un augment del risc de neoplàsia (adeno-
mes i carcinomes).14
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Quadre 1. La comercialització de la sitagliptina.1

La comercialització de la sitagliptina és un bon exemple de la rapidesa amb la qual els laboratoris poden llançar 
nous productes al mercat amb l’aplicació de noves tècniques.

La sitagliptina va ser aprovada per l’FDA només 3,8 anys després del seu descobriment, en comparació d’una 
mitjana de 14,2 anys per a tots els fàrmacs aprovats entre 1990 i 1999. Una vegada aprovada, la companyia va 
iniciar una intensa campanya per presentar-la com un nou tipus de fàrmac (fòrums “educatius”, visitadors mèdics i 
comunicats de premsa a través del web i per via satèl·lit a milers de professionals). En 8 dies ja s’havia visitat un 70% 
dels metges i s’havia subministrat el medicament a les farmàcies. En 14 dies s’havia negociat el seu finançament per 
mútues de salut amb uns 188 milions d’afiliats (que equival a un 73% de la població assegurada als Estats Units). 
El laboratori també va establir una aliança amb la Societat Americana de Diabetis per elaborar “material educatiu” i 
guies per als pacients, i per formar educadors sobre diabetis, a fi d’identificar un nombre més elevat de pacients no 
diagnosticats perquè busquessin i demanessin tractament.

L’èxit d’aquesta campanya va ser immediat. Un mes després de la seva aprovació, un 14% a 20% de les noves 
prescripcions de medicaments per a la diabetis de tipus 2 eren de sitagliptina.

Es calcula que a finals de 2007 s’havien fet tres milions de receptes i que la sitagliptina s’havia convertit en la segona 
marca d’hipoglucemiant en nombre de receptes als Estats Units. Les vendes havien passat de 42 M$ a finals de 
2006, a 272 M$ a l’inici de 2008.

A Catalunya la sitagliptina va ser el cinquè principi actiu amb més increment de l’import líquid (33,8%) a càrrec del 
CatSalut, amb 1,8 milions d’euros el gener-abril de 2010.

1  Kao DP. BMJ 2009;338:141-4. http://www.icf.uab.es/WebsietesDB/shortcut.asp?refid=85028

Gliptines: infeccions i reac-
cions d’hipersensibilitat 



Els efectes adversos més freqüents de 
l’exenatida i la liraglutida són nàusea (fins a un 
57% dels pacients), vòmits (17%) i diarrea; 
en assaigs clínics han obligat a retirar el trac-
tament en un 4 a 8% dels pacients.11 Semblen 
dependre de la dosi. Són més freqüents a l’inici 
del tractament i probablement en pacients de 
més de 70 anys o amb alteració renal. No se 
sap si la lleugera pèrdua de pes que presenten 
els pacients tractats està relacionada amb els 
trastorns digestius. S’ha descrit hipoglucèmia, 
sobretot quan s’administra combinada amb una 
sulfonilurea, però acostuma a ser lleu o mode-
rada.15 En assaigs clínics, fins a un 67% de pa-
cients van desenvolupar anticossos antiexena-
tida, però no se sap si en poden reduir l’eficàcia 
o augmentar la toxicitat.11 

Amb sitagliptina s’ha descrit augment de la 
creatinina. En cas d’insuficiència renal modera-
da o greu no es recomanen ni la sitagliptina ni 
la vildagliptina. S’han descrit alguns casos de 
rabdomiòlisi en pacients tractats amb sitaglipti-
na i una estatina.16,17

També s’ha descrit augment de la creatinina 
amb exenatida.18 El novembre de 2009 l’FDA va 
alertar sobre el risc d’afectació renal, arran de 
la notificació de 60 casos d’insuficiència renal 
aguda.19 No se’n recomana l’ús en pacients amb 
insuficiència renal greu i cal precaució en cas 
d’insuficiència renal moderada.

Exenatida i liraglutida poden ser causa de 
pancreatitis,1 un efecte que seria atribuïble 
a l’acció sobre el GLP-1.20 L’FDA ha alertat 
d’aquest possible risc en dues ocasions.21,22 
En cas de dolor abdominal greu, cal sospitar 
que la pancreatitis ha estat induïda pel fàrmac, 
retirar-lo immediatament i no reintroduir-lo des-
prés que el pacient s’hagi recuperat.23 En els 
pacients amb antecedent de pancreatitis o amb 
factors de risc, com litiasi biliar, alcoholisme 
o hipertrigliceridèmia, no es recomana iniciar 
tractament amb anàlegs del GLP-1. 

També s’han notificat casos de pancreatitis agu-
da amb sitagliptina24 i amb vildagliptina.

En rosegadors la liraglutida produeix un aug-
ment de la incidència d’hiperplàsia focal de 
cèl·lules tiroïdals C, una lesió que es considera 
preneoplàstica de càncer medul·lar de tiroides, 
i també tumors de cèl·lules C (adenomes i car-
cinomes).25 També s’han observat adenomes en 
rates que rebien exenatida.26

En assaigs clínics la liraglutida s’ha associat a 
un augment de la incidència d’efectes adversos 
tiroïdals, però no l’exenatida.27 L’FDA ha exigit 
al laboratori fabricant de liraglutida un estudi 
epidemiològic per avaluar el risc de càncer 
de tiroides i d’altres tipus, així com els riscos 
d’hipoglucèmia greu, pancreatitis i reaccions 
al·lèrgiques.
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Anàlegs del GLP-1: 
efectes digestius freqüents

Risc de pancreatitis

Alteració de la funció renal

Possible risc carcinogènic 
dels anàlegs del GLP-1

Quadre 2. Variables subrogades i risc cardiovascular.

•  L’aprovació dels nous antidiabètics s’ha basat en el seu efecte sobre l’HbA1c. En els darrers anys, però, s’ha 
posat en dubte la validesa de l’HbA1c per predir el risc de complicacions de la diabetis.1 

•  En la diabetis de tipus 1 és possible que l’HbA1c sigui una bona variable de mesura, però el seu valor en la de ti-
pus 2 és menys consistent. La informació sobre l’efecte dels fàrmacs antidiabètics per prevenir les complicacions 
macro i microvasculars és molt limitada o inexistent.

•  Per exemple, en l’assaig UKPDS la insulina i les sulfonilurees van produir reduccions d’HbA1c similars a les obtin-
gudes amb metformina, però no van reduir tant el risc d’infart de miocardi i d’altres complicacions de la diabetis. 
D’altra banda, la recentment retirada rosiglitazona incrementava el risc d’infart de miocardi i els resultats d’assaigs 
clínics recents indiquen que el tractament intensiu de la glucèmia augmenta la mortalitat. Convé per tant que 
l’eficàcia dels fàrmacs antidiabètics es mesuri segons el seu efecte sobre la morbimortalitat cardiovascular a 
llarg termini.2

•  Dades recents indiquen que en pacients amb diabetis tractar la hipertensió arterial i la dislipèmia pot ser tant 
o més important que reduir l’HbA1c en un 1%.3

1  Montori VM, Gandhi GY, Guyatt GH. Lancet 2007;370:1104-06. http://www.icf.uab.es/WebsietesDB/shortcut.asp?refid=81485

2  Goldfine AB. N Engl J Med 2008;359:1092-95. http://www.icf.uab.es/WebsietesDB/shortcut.asp?refid=83926

3  Hirsch IB, Brownlee M. JAMA 2010;303:2291-92.



En els pacients amb diabetis de tipus 2 que no 
responen adequadament amb metformina o 
una sulfonilurea, l’addició d’una gliptina (sita-
gliptina, vildagliptina) o d’un anàleg del GLP-1 
(exenatida, liraglutida) redueix modestament 
l’hemoglobina glicosilada. No se sap si també 
redueix les complicacions de la diabetis o la 
mortalitat cardiovascular. Les gliptines poden 
augmentar el risc d’infeccions i de reaccions 
d’hipersensibilitat, i l’exenatida i la liraglutida 
produeixen nàusea molt sovint. S’han notificat 
casos greus de pancreatitis amb ambdós grups 
de fàrmacs i preocupa el possible risc carcino-
gènic dels anàlegs del GLP-1.

Atès que no s’ha establert la seva relació benefi-
ci-risc a llarg termini, la sitagliptina, la vildaglipti-
na i l’exenatida es consideren fàrmacs de terce-
ra línia. L’addició d’una gliptina podria ser una 
alternativa només quan no s’aconsegueix una 
regulació adequada de la glucèmia amb com-
binacions de primera i segona línia, sobretot en 
pacients amb episodis freqüents d’hipoglucèmia 
i/o amb augment de pes atribuïble al tractament 
amb sulfonilurees que suposi un problema im-
portant. La combinació d’una gliptina i metfor-
mina sembla tenir una millor relació benefici-risc 
que la combinació d’una gliptina amb un altre 
hipoglucemiant. En els pacients amb excés de 
pes molt limitant, l’addició d’exenatida al trac-
tament oral pot ser una alternativa a la insulina, 
perquè en principi fa perdre pes. No obstant, cal 
ser molt prudent amb l’ús d’aquests fàrmacs i 
seguir de molt a prop els pocs pacients que els 
necessiten.
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