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Sammanfattning 
Diabetes mellitus är en sjukdom som förekommer som typ-1 och typ-2. Den sistnämnda 

är vanligast och förekomsten ökar. Sjukdomen påverkar patientens livsstil och det krävs 

mycket egenvård med glykemisk kontroll som mål. Den orsakar oftast allvarliga 

komplikationer på både mikro- och makrovaskulär nivå. Behandlingen av Diabetes 

mellitus typ-2  är i första hand ändrade kostvanor, viktkontroll och mer motion, men även 

farmakologisk behandling i form av perorala läkemedel kan komma ifråga. 

Syftet med studien var att fördjupa sig i diabetes mellitus i sin helhet, men framför allt i 

diabetes typ-2. Att studera metformins och sitagliptins effekt på diabetes typ-2, enskilt 

och i kombination och när och varför man ska kombinera metformin med sitagliptin. 

Även en del landstings behandlingsrekommendationer studerades. 

Metoden som använts var att söka och studera litteratur i form av artiklar från 

databaserna Medeline/Pubmed, Cochrane Library, SveMed+ och Svensk MeSH. 

Dessutom användes bland annat FASS på nätet. 

Resultatet visade metformin och sitagliptin i monoterapi och deras effekt och verkan på 

diabetes mellitus typ-2. Vid kombinationsterapi med metformin och sitagliptin visade 

flera studier att HbA1c-värdet sänktes. Några studier visade att risken för hypoglykemi 

med tillägg av sitagliptin till metformin inte ökar nämnvärt. Även övriga 

läkemedelsrelaterade biverkningar och behandlingsrekommendationer från olika 

landsting framkom. 

Slutsatser som framkom var att; metformin är ett väl beprövat läkemedel som 

fortfarande efter mer än 50 år uppfyller kraven på effekt mot sjukdomen diabetes mellitus 

typ-2. Läkemedlet sitagliptin däremot har i och för sig en sänkande effekt på förhöjt 

blodsocker, men läkemedlets långsiktiga konsekvens på kroppen och studier som är 

gjorda på detta saknas ännu. Kombinationen sitagliptin med metformin rekommenderas 

inte av några från oss upptäckta landsting i Sverige, snarare metformin tillsammans med 

sulfonureider eller insulin. 

 

Sökord: metformin, sitagliptin, Januvia, kombinationsterapi, monoterapi, diabetes typ-2 
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Introduktion 

Diabetes mellitus 
Diabetes mellitus är ett tillstånd med kroniskt högt blodsocker. Man skiljer på typ-1 

diabetes och typ-2 diabetes. Vid typ-1 har bukspottkörteln helt slutat att producera insulin 

och vid typ-2 är det vanligt att kroppen har nedsatt insulinkänslighet och/eller nedsatt 

insulinsekretion. Sjukdomen påverkar livsstilen och kräver att patienten lär sig leva med 

den. Hyperglykemi kan till en början vara symptomfritt, men med ökad blodsockernivå 

kommer de typiska diabetessymtomen såsom; ökad törst, stora urinmängder och 

viktnedgång. Diabetes mellitus kan på sikt leda till både mikrovaskulära som 

makrovaskulära komplikationer. Utveckling till dessa komplikationer beror på 

blodsockernivån, hur länge man har haft sjukdomen och vissa med sjukdomen 

associerade riskfaktorer för hjärt-, och kärl sjukdom (1). Beroende på sena skador i 

njurar, ögon, nerver, perifer eller central cirkulation står sjukdomen för ca 8% av alla 

sjukvårdskostnader i Sverige (2).   

 

Diabetes mellitus typ-2 
Diabetes mellitus typ-2 (DMT-2) är den vanligaste formen av diabetes. Cirka 85% av all 

diabetes i Skandinavien är DMT-2 (2). Före 25 års ålder är typ-2 ovanlig, vid 35 års ålder 

är typ-1 och typ-2 lika vanligt men därefter dominerar typ-2. Enligt läkemedelsverket 

visar epidemiologiska studier att DMT-2 kommer att öka i Norden. Dels på grund av att 

övervikten ökar, dels på grund av ökad immigration av olika befolkningsgrupper som har 

höga genetiska anlag för sjukdomen. Vid DMT-2 kan komplikationer utvecklas på 

mikrovaskulär nivå men framför allt dominerar de makrovaskulära komplikationerna. 

Den vanligaste orsaken till för tidig död hos patienter med DMT-2 är hjärt,- och kärl 

sjukdom (1).  
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Sjukdomen uppkommer genom samverkan mellan brist på insulinproduktion och nedsatt 

perifer insulinkänslighet, det vill säga insulinresistens. Detta är en sjukdom som ofta 

progredierar med tilltagande diabetesduration.  

Andra typer av diabetes är ofta sekundära, exempelvis; pankreatogen diabetes, 

steroiddiabetes och graviditetsdiabetes. De kvinnor som haft det sistnämnda är utsatta för 

ökad risk för typ-2 diabetes senare i livet (1). 

 

Behandlingsmål för diabetes typ-2 
De övergripande målen för diabetesbehandling är att behålla hög livskvalitet och 

förhindra akuta och långsiktiga komplikationer.  

Långsiktiga komplikationer uppkommer till följd av mikro-, och makrovaskulära 

defekter. 

Att slippa diabetessymtom som tex polyuri, törst och trötthet är också ett primärt 

 mål. 

Till mer akuta komplikationer räknas ketoacidos och hyperglykemiskt, hyperosmolärt 

syndrom (HHS) samt hypoglykemi (3). 

Ketoacidos 

Insulin är ett livsnödvändigt hormon som bland annat ser till att kroppen får energi till 

sina celler i form av glukos. Om cellerna inte får glukos så förbränner de istället 

kroppsfett. Då bildas restprodukter i form av ketoner eller syror. Det kan resultera i 

syraförgiftning eller ketoacidos, som är ett livshotande tillstånd som kräver akut 

behandling, med vätska och insulin ofta som infusion (3).  

Hyperglykemiskt, hyperosmolärt syndrom (HHS) 

Detta drabbar ofta äldre patienter med DMT-2, det visar på högt plasmaglukos och 

hyperosmolalitet med för höga halter lösta substanser i blodet. Kräver 

intensivövervakning och uppvätskning i kombination med små insulindoser (3). 
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Hypoglykemi 

Detta innebär för lågt blodglukosvärde. Dessa episoder sänker patientens livskvalitet och 

om de upprepas och är djupa hypoglykemier kan det orsaka hjärnskador och i värsta fall 

leda till dödsfall pga hjärtarytmier eller trafikolyckor. Patienten bör lära sig att känna igen 

och uppfatta varningssignaler på en hotande hypoglykemi. Om patienten är vaken 

behandlas hypoglykemin med ett glas mjölk och smörgås, sockerbitar, ett glas juice eller 

druvsocker. Om patienten inte är vaken bör man ge glukos intravenöst eller glukagon 

intramuskulärt eller subkutant (3). 

 

Normal insulinomsättning 
Insulin är ett hormon som frisätts från betacellerna i de Langerhanska öarna i pankreas 

(bukspottkörteln). Det frisätts både vid snabba ökningar av blodsockervärdet och när det 

stiger över en viss gräns. Insulin kan förklaras som ett bränslelagrande hormon som ökar 

glukosupptaget från blodet till muskler och fettvävnad. 

 I bukspottkörtelns alfa-2- celler utsöndras glukagon som har motsatt effekt på 

glukosomsättningen, det är ett bränslemobiliserande hormon som ökar blodets 

glukoskoncentration och hjärtats kontraktionskraft (4). 

 

Peroral läkemedelsbehandling av diabetes mellitus typ-2 
Behandlingen av diabetes typ-2 består i första hand av ändrade kostvanor, mer motion, 

viktkontroll och rökstopp. Om denna livsstilsförändring inte ger tillräcklig effekt på det 

höga blodsockret, sätter man ofta in perorala läkemedel. Dessa brukar oftast indelas i 

sulfonureider, biganuider, metiglinider, alfa-glukosidashämmare och tiazolidindioner 

(glitazoner). Metformin som är en biguanid och sulfonureiderna används som första 

handsmedel; metformin till mer överviktiga.  

För att, även efter några år av sjukdom, kunna hålla sin blodglukoshalt på en acceptabel 

nivå brukar man kombinera de olika läkemedlen. Metformin kan i teorin kombineras med 

alla de övriga läkemedlen (1). 
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Syfte och frågeställningar 
Diabetes mellitus typ-2 är en sjukdom som ökar, som farmaceut kommer man ofta i 

kontakt med personer som har sjukdomen och som behandlas på olika sätt för den. Därför 

är det för yrkesrollen av vikt att fördjupa sig i ämnet.  

Eftersom det är en svår och kronisk sjukdom, som även är kostsam för samhället förstår 

man vikten av att upprätthålla en god glukoskontroll för att förebygga och minska både 

personligt lidande och samhällets kostnader (5, 6).  

Metformin är förstahandsmedel vid DMT-2 hos patienter med övervikt och påtaglig 

insulinresistens. Det har använts i mer än femtio år och är väl beprövat. Metformin har 

dessutom visat sig reducera risken för hjärt och kärl sjukdomar (7). Däremot sitagliptin är 

ett nytt läkemedel som är godkänt av läkemedelsverket och ingår i läkemedelsförmånen 

sedan 2007. Sitagliptin är godkänt som tillägg till metformin, sulfonureider, glitazoner 

eller till kombinationen metformin/ sulfonureider (1). 

Syftet med studien är att fördjupa sig i diabetes mellitus i sin helhet, men framförallt i 

diabetes typ-2.  

De specifika frågeställningarna är att studera: 

 Metformins och sitagliptins effekt på diabetes typ-2, enskilt och i kombination. 

 När och varför man ska kombinera metformin med sitagliptin. 

 Behandlingsrekommendationer i några landsting i Sverige. 

Metod 

Litteraturstudie 
Databaser på biblioteket som användes var Medeline/Pubmed, Cochrane Library, 

SveMed+ och Svensk MeSH. Dessutom användes FASS på nätet. Det användes även 

sekundär sökning utifrån referenser på tidigare hittade artiklar samt annat material. 

Sökord som användes och kombinerades på olika sätt var Metformin, Sitagliptin, Januvia, 

kombinationsterapi, monoterapi och diabetes typ-2. Sökningen efter artiklar och annat 

material gjordes från januari till mars 2009. Dessutom söktes material från 

landstingshemsidor där adekvat information fanns att tillgå. Inklutionskriterier var att 

materialet skulle vara på svenska eller engelska och innehålla information om enskild och 
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kombinationsterapi med metformin och sitagliptin. Exlusionskriterier var studier på 

mindre än 28 personer. 

Analys 
Bedömning av artiklars vetenskapliga värde gjordes utifrån titel och sammanfattning, 

med hjälp av ett PM från Karolinska institutet (8). Därefter lästes materialet som valts ut. 

För en bättre överblick gjordes en sammanställning av artiklar och studier (se bilaga 1).  

 

Resultat 

Metformin 
 

Indikation/ kontraindikation 
Indikationen är behandling av diabetes mellitus typ-2 hos vuxna, speciellt överviktiga, 

där inte kost och motion ger tillräcklig glykemisk kontroll. Metformin kan användas i 

monoterapi eller tillsammans med annat antidiabetikum eller insulin.  

Kontraindikationer förutom överkänslighet mot metformin eller något av  

hjälpämnena är (9): 

- diabetisk ketoacidos eller diabetisk pre-koma 

- njursvikt eller renal dysfunktion (kreatininclearance mindre än 60ml/min)  

- akut tillstånd som påverkar njurfunktionen till ex dehydrering, allvarlig infektion, 

chock eller injicering av joderade kontrastmedel. 

- sjukdom som kan orsaka vävnadshypoxi ex hjärtinfarkt, hjärt-, eller lungsvikt 

- leversvikt, akut alkoholförgiftning eller alkoholism. 

 

Känsliga patientgrupper – barn, äldre, gravida 
Äldre patienter kan ha nedsatt njurfunktion, därför bör dosen justeras efter detta. Man bör 

göra regelbundna kontroller av njurfunktionen. 

Det finns inga data om metformin till barn, därför används inte läkemedlet till barn. 
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Inte heller gravida ska ta metformin. Det finns för lite studier på människa i detta 

tillstånd, istället bör insulin användas till gravida för kontroll av blodsockernivån. 

Ammande måste ta beslutet att sluta med metformin eller inte amma vidare. Studier på 

råttor visar att metformin går över i modersmjölken, liknande studier saknas hos 

människa (9). 

 

Metformin i monoterapi ger inte hypoglykemi och har därför inte effekt på förmågan att 

framföra fordon eller maskiner. Om däremot  metformin ges i kombination med annat; ex 

insulin, sulfonureider eller repaglinid påverkas insulinsekretionen och detta kan orsaka 

hypoglykemi med bland annat fara i trafiken.  

Vid överdosering är risken stor för laktacidos, den bästa behandling mot detta är 

hemodialys där metformin och laktat avlägsnas från blodet (9). 

 Fall av laktacidos har förekommit bland äldre patienter med nedsatt njurfunktion till 

följd av tex njursten, läkemedel (NSAID el ACE-hämmare) och intravenös 

kontraströntgen. Laktacidos är en sällsynt biverkan av metformin men den är desto 

allvarligare (10). 

 

Interaktioner 
Interaktioner, metformin med annat som bör undvikas: 

Alkohol: ökad risk för laktacidos vid akut alkoholförgiftning, speciellt vid fasta, 

undernäring eller leversvikt 

Joderade kontrastmedel: intravaskulärt administrerade kan de ge njursvikt som i sin tur 

ger ackumulering av metformin och risk för laktacidos (9). 

 

Interaktioner, metformin med annat som ska användas med försiktighet: 

Glukokortikoider (lokalt eller systemiskt administrerade), beta 2-agonister och 

diuretikum har alla hyperglykemisk verkan och kan därför kräva dosjustering av det ena 

eller andra läkemedlet.  

ACE-hämmare kan också sänka blodsockernivån, dosjustering krävs (9). 
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Biverkningar enl FASS 
Mycket vanliga (> 1/10) 

Vanlig (>1/100; <1/10) 

Mindre vanlig (> 1/1000; < 1/100) 

Sällsynt (> 1/10 000; < 1/ 1000) 

Mycket sällsynt ( < 1/ 10 000), inklusive enskilda rapporter  

 

 Biverkningar av metformin: 

Enskilda rapporter: Onormala leverprover eller hepatit, som går över vid utsättning av 

läkemedlet. 

Mycket sällsynta: Hudreaktioner (erytem, pruritus och urtikaria), minskning av B12 

absorptionen och sänkta serumnivåer vid långtidsbehandling av metformin, Laktacidos 

Vanliga: Smakförändringar. 

Mycket vanliga: Gastrointetinala störningar som illamående, kräkningar, diarre, 

buksmärta och aptitlöshet. Ofta övergående med tiden, kan lindras genom att ta 

metformin 2-3 gånger dagligen, tillsammans med mat. Dosökning bör ske långsamt (9). 

 

Farmakodynamik 
Metformin är en biguanid som sänker både den basala och postprandiala nivån av 

blodsockret i plasman. Läkemedlet stimulerar inte insulinutsöndringen, därför orsakas 

inte hypoglykemi. Metformin verkar på tre sätt: 

- reduktion av leverns produktion av glukos, genom hämning av glykoneogenesen 

och glykogenolysen. 

- ökning av cellers insulinkänsligheten och förbättring av glukosupptaget i 

muskulaturen 

- fördröjning av intestinal glukosabsoption (9). 

 

Kontrollerade kliniska undersökningar visar att metformin reducerar totala värdet av 

kolesterol, LDL kolesterol och triglycerider (9). 
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Farmakokinetiken 
Absorberas relativt snabbt, når T-max efter 2,5 tim. Den absoluta biotillgängligheten är 

ca 50-60%. Födointag kan minska/försena absorptionen något men detta har ingen 

kliniskt visad relevans. Plasmabindningsgraden är obetydlig. Metformin utsöndras 

oförändrat i urin. Efter en normal peroral dos metformin är eliminationshalveringstiden 

ca 6,5 tim. Nedsatt njurfunktion gör att eliminationshalveringstiden förlängs och detta 

leder till förhöjda metforminnivåer i blodet (9).  

 

Sitagliptin 

Indikation/kontraindikation 
Används vid behandling av typ-2 diabetes, i kombination med metformin eller 

sulfonuerid, då monoterapi av dessa preparat tillsammans med kost och motion inte är 

tillräckliga för tillfredsställande glykemisk kontroll. Sitagliptin används även i 

kombination med både metformin och sulfonuerid då man inte uppnår god glykemisk 

kontroll med enbart kombination med ett av dessa preparat. 

Man kombinerar även sitagliptin med PPRAγ-agonister (glitazoner) då monoterapi av 

denna i kombination med kost och motion inte ger tillfredsställande glykemisk kontroll. 

Skall inte användas om man är överkänslig mot aktiva substansen eller hjälpämnen. 

Patienter med måttlig eller kraftigt nedsatt njurfunktion skall inte behandlas med 

sitagliptin på grund av begränsade erfarenheter av detta (9). 

 

Känsliga patientgrupper – barn, äldre, gravida 
Barn under 18 år bör inte behandlas med sitagliptin, här saknas erfarenheter av säkerhet 

och effekt. Vid behandling av äldre över 75 år bör man vara försiktig eftersom att data 

om säkerhet saknas. 

Adekvata data från studier på gravida saknas, man rekommenderar gravida att avstå från 

att använda sitagliptin. Kategori B:3. (9, 11) 
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Interaktioner 
Risken för kliniskt betydelsefulla interaktioner med andra läkemedel är låg. 

Sitagliptins plasmakoncentration kan öka måttligt med cyklosporin, dessutom kan  

plasmanivåerna av digoxin öka litet. Dessa förändringar av läkemedlenas kinetik har 

ingen klinisk betydelse och kräver därför ingen dosjustering. Trots att sitagliptin inte ger 

hypoglykemi, vilket andra orala antidiabetikum kan göra, skall man vara försiktig med 

förskrivning av läkemedel som kan sänka blodsockret, exempelvis probenecid, 

betablockerare och NSAID (9, 11). 

 

Biverkningar enl FASS 
Mycket vanliga (> 1/10) 

Vanlig (>1/100; <1/10) 

Mindre vanlig (> 1/1000; < 1/100) 

Sällsynt (> 1/10 000; < 1/ 1000) 

Mycket sällsynt ( < 1/ 10 000) 

 

Sitagliptin med metformin 

Vanliga biverkningar:  illamående. 

Mindre vanliga biverkningar:  somnolens, diarré, övre buksmärta och 

blodglukossänkning. 

 

Silagliptin med en sulfonuerid 

Mycket vanliga biverkningar: hypoglykemi.  

 

Sitagliptin med metformin och en sulfonuerid: 

Mycket vanliga biverkningar: hypoglykemi 

Vanliga biverkningar: förstoppning. 

 

Sitagliptin med en PPRAγ-agonist (pioglitazon) 

Vanliga biverkningar: hypoglykemi, flatulens och perifert ödem (9). 
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En studie på effektivitet och säkerhet med DPP-4 hämmaren sitagliptin i monoterapi på 

patienter med DMT2, visar att det inte förekommer  några signifikanta skillnader i 

biverkningar jämfört med placebo (12). 

 

Farmakodynamik 
Sitagliptin är en dipetidyl peptidas-4-hämmare (DPP-4-hämmare), det hämmar enzymet 

DPP-4 som i sin tur begränsar aktiviteten av inkretinerna glukagonlik peptid-1 (GLP-1) 

och glukosberoende insulinotropisk polypeptid (GIP) (9). 

Inkretinerna GLP-1 och GIP frigörs hela tiden från tarmen, men ökar vid måltider, de 

hjälper kroppen att ta hand om födan. Vid normala eller förhöjda blodglukosvärden ökar 

GLP-1 och GIP insulinsyntesen samt insulinfrisättningen från betaceller i pankreas.  

GLP-1 sänker dessutom glukagonsekretionen från alfacellerna i pankreas. 

Eftersom att enzymet DPP-4 hydrolyserar inkretiner till inaktiva substanser, ger en 

hämning av enzymet ökad mängd av dessa inkretiner. Effekten av GLP-1 och GIP är 

glukosberoende, vid låg blodglukos stimuleras inte insulinfrisättning och 

glukagonutsöndringen hämmas ej (9). 

 

Farmakokinetik 
Sitagliptin absorberas snabbt och man uppnår maximal plasmakoncentration efter 1 – 4 

timmar. Absolut biotillgänglighet för sitagliptin är ca 87%. Kan intas med eller utan föda, 

någon effekt på farmakokinetik vid samtidigt intag av fettrik föda har inte påvisats. 

Sitagliptin elimineras huvudsakligen oförändrat i urinen (ca 79%) och metaboliseras 

mycket lite (9). 

 

Metformin och sitagliptin i kombinationsterapi 

Sänkning av blodsockernivån 
Analys av 6 olika studier visar reducering av HbA1c värdet vid användning av 

kombinerad behandling med metformin och sitagliptin. 
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Charbonell et al (13) utförde en 24 veckors studie på en kombinationsterapi med 

sitagliptin och metformin. Sjuhundraen (701) personer med  HbA1c värdet på mellan 7,5 

–10 % fick antingen metformin och placebo eller metformin och sitagliptin. 

Metforminstyrkan var minst 1500 mg per dag antingen som redan påbörjad eller ny 

terapi. Som tillägg;  sitagliptin 100 mg per dag  eller placebo. HbA1c reducerades 0,7% 

med sitagliptin jämfört med placebo. 

 

Goldstein et al (14) utförde en 24 veckors studie på Ettusennittioen (1091) personer med 

HbA1c värde mellan 7,5- 11 %. Sex olika behandlingsregimer utfördes: Sitagliptin 100 

mg/dag + metformin 2000 mg/dag, sitagliptin 100 mg/dag + metformin 1000 mg/dag, 

metformin 2000 mg/dag, metformin 1000 mg/dag, sitagliptin 100 mg/dag eller placebo. 

Detta resulterade i sänkning av HbA1c med: -2,07% (sitagliptin 100 /metformin 2000), -

1,57% (sitagliptin 100/ metformin 1000), -1,30% (metformin 2000), -0,99% (metformin 

1000) och -0,83% (sitagliptin 100) jämfört med placebo. 

 

Hermansen et al (15) utförde en 24 veckors studie av sitagliptin- mot placebobehandling 

på patienter som inte hade tillräckligt god glykemisk kontroll av metformin och/eller 

glimepirid. 

Fyrahundrafyrtioen (441) patienter deltog i studien. Deras HbA1c värden låg mellan 

7,5%-10,5%, den påbörjade behandlingen bestod av glimepirid 4 mg-8mg/dag i 

monoterapi, eller i kombination med metformin 1500 mg-3000 mg/dag i minst 10 veckor. 

De fick sitagliptin 100 mg/dag eller placebo. 

HbA1c reducerades med 0,74% jämfört med placebo för de som behandlats med 

glimepirid och sitagliptin medan de som behandlats med alla tre läkemedlen hade en 

sänkning med 0,89% jämfört med placebo. 

 

Nauck et al (16) gjorde en studie på 52 veckor med ettusenetthundrasjuttiotvå (1172) 

patienter som delades in i två grupper. Den ena gruppen (n=588) fick metformin ≥ 1500 

mg per dag + sitagliptin 100 mg per dag. Den andra gruppen (n=584) fick metformin 

≥1500 mg per dag + glipizid (SU) 5- 20 mg per dag. Sänkningen av HbA1c var lika stor i 

båda grupperna; -0,67%. 
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Scott et al (17) utförde en studie på 18 veckor med tvåhundrasjuttiotre (273) personer. 

Dessa personer fick metformin ≥1500 mg per dag och blev sedan slumpmässigt utvalda 

att få tillägg med placebo, sitagliptin (100 mg/ dag) eller rosiglitazon (8 mg/ dag). 

Sänkningen av HbA1c blev –0,73 % för sitagliptin, - 0,79 % för rosiglitazon samt – 0,22 

% för placebo. 

 

Raz et al (18) gjorde en studie under 30 veckor med etthundranittio (190) patienter. 

Patienterna som redan fick metformin ≥1500 mg per dag blev slumpmässigt tilldelade 

sitagliptin 100 mg /dag eller placebo. Resultatet blev en förbättring av HbA1c med – 1,0 

%, vid två olika mättillfällen. 

 

Risk för hypoglykemi 
Vid kombinationsterapi; sitagliptin med metformin visar analys av 3 studier att risken för 

hypoglykemi är likvärdig med placebo eller något högre (13, 14, 15). 

 

Dessutom visar en studie att tillägg sitagliptin till metformin gav en signifikant 

minskning av risk för  hypoglykemi, jämfört med tillägg glipizid till metformin; 5% mot 

32%, p<0,001 (16). 

 

Övriga läkemedelsrelaterade biverkningar 
Studier visar att de vanligaste biverkningarna med metformin i monoterapi: GI 

(buksmärta, illamående, diarre, anorexia) inte blir vanligare vid tillägg av sitagliptin än 

med enbart metformin ( 13, 19). 

Med tillägg av sitagliptin till metformin är farhågorna att hämning av DPP-4 kan ge 

försämrad sårläkning, tumörutveckling och ökad risk för infektion ( 20, 21).  

 



 

17 

Behandlingsrekommendationer från olika landsting 
Norrbottens läns landstings läkemedelskommité rekommenderar vid otillräcklig 

glukoskontroll med metformin och glibenklamid i första hand insulinbehandling. 

Inkretinhämmare skall endast användas som tillägg i noga utvalda fall (22). 

 

Stockholms läns landsting (Janusinfo) har informerat på sin kloka lista från 2009, att som 

perorala läkemedel rekommenderas metformin och i andra hand sulfonuerider. Inte heller 

här nämns sitagliptin (23). 

 

Sörmlands läns landsting rekommenderar metformin i första hand och glitazoner som 

tillägg med viss försiktighet. Sitagliptin och andra DPP-4-hämmare rekommenderas inte, 

annat än med stor försiktighet (24). 

 

Blekinge läns landsting rekommenderar i första hand metformin men även sulfonuerider. 

Man anser att läkemedel med inkretinhämmare bör förbehållas specialisterna (25). 

Diskussion 
DMT-2 är den vanligaste typen av diabetes och den ökar sakta men säkert. Sjukdomen 

orsakar i längden nästan alltid allvarliga komplikationer i små och stora kärl. Dessa 

komplikationer ger lidande för individen samtidigt som den orsakar samhället stora 

förluster.  Att försöka förhindra övervikt hos befolkningen skulle vara effektivt och 

dessutom positivt med tanke på risk för andra sjukdomar. Det är svårt att komma till rätta 

med detta problem, därför tjänar alla på att det forskas i att försöka få fram mer effektiva 

läkemedel mot DMT-2.  

Metformin är ett läkemedel som använts i mer än 50 år, man har därför en bra 

uppfattning om dess verkan och effekter på diabetes mellitus typ-2. Att läkemedlet 

dessutom sänker kolesterolvärdet samt minskar risken för hjärt- kärlsjukdomar är en bra 

anledning till att metformin är ett förstahandsval i många fall av diabetes typ-2 (7,9). 

Laktacidos är en sällsynt och allvarlig biverkan vid metforminbehandling, den kan 

undvikas om behandlingen övervakas noggrant bland annat när det gäller patienter med 

sämre njurfunktion, interaktioner med andra läkemedel och överdosering (10). Sitagliptin 

är ett av de nyare läkemedlen i kampen mot DMT-2. Att hämma enzymet DPP-4 för att 
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sänka aktiviteten av inkretiner är inte lika beprövat och man befarar komplikationer vid 

långsiktig användning (20). 

I teorin visar det sig att sitagliptin har bra effekt mot högt blodsocker samtidigt som det 

varken ger hypoglykemi eller ökad kroppsvikt. Detta visar många studier som oftast är 

gjorda på sitagliptin jämfört med placebo (13,14,15,16,17,18,19,20).  

Studien av Nauck et al som har jämfört sulfonureiden glipizid med sitagliptin som tillägg 

till metformin i kombinationsterapi visar ingen signifikant skillnad mellan de två 

läkemedlen när det gäller nedgång av HbAc1 (16).   

 Däremot visar glipiziden ökad risk för hypoglykemi samt risk för viktökning. Dessa 

svårigheter har ingen terapeutisk signifikant betydelse, enligt läkemedelskommitén i 

Norrbottens läns landsting (26). Att man har jämfört sitagliptin med placebo i de flesta 

studier kan ge en skev bild av läkemedlets positiva effekt på diabetes typ-2. Detta 

eftersom man inte har så många studier som visar jämförelsen sitagliptin med något annat 

läkemedel i kombination med metformin.  

De flesta studier som har granskats är sponsrade eller har på annat sätt fått stöd av Merck 

& Co, som är det amerikanska läkemedelsföretag som har utvecklat bland annat DPP-4-

hämmaren Januvia (sitagliptin) och Janumet (sitagliptin/metformin). Resultatet kan 

därför möjligen vara vinklat till sitagliptins fördel. 

 Det behövs ytterligare studier om vilka konsekvenser sitagliptin och andra DPP-4 

hämmare har på lång sikt på kroppen. Sitagliptin är ett dyrt läkemedel jämfört med 

tidigare preparat som exempelvis glipizider. Flera landsting i Sverige (22,23,24,25) har 

liknande rekommendationer som Norrbottens läns landsting, som avser användning av 

inkretiner som tilläggsbehandling till metformin. Sammanfattningsvis rekommenderas 

inte sitagliptin, utan snarare sulfonuerider eller insulin som tilläggsbehandling till 

metformin. 
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Författare, 
Publiceringsår Titel Syfte Population Typ av text 

Sammanfattning 
resultat 

Brazg R, Xu L, 
Dalla Man C, 
Cobelli C, Thomas 
K, Stein P P, (2006) 

Effect of adding 
sitagliptin, a 
dipeptidyl peptidase-
4 inhbitor, to 
metformin on 24-h 
glycemic control and 
ß-cell function in 
patients with type 2 
diabetes. 

Att studera effekten 
av sitagliptin, en 
DPP-4-hämmare, på 
patienter som 
behandlades med 
metformin men inte 
fick tillräcklig effekt 
av denna behandling.

28 patienter med typ-
2 diabetes, män och 
kvinnor i åldern 25 - 
75 år. 

Dubbel-blind, 
randomiserad 
placebostudie över 
två perioder. 

Glykemiska mål 
uppnåddes dvs 
statistisk signifikant 
skillnad med 
sitaliptinbehandling 
jmf med placebo. ß-
cell funktionen 
förbättrades vid 
införandet av 
sitagliptin-terapi. 
Ingen viktökning, 
gastrointestinala 
biverkningar eller 
hypoglykemi 
noterades. 

Charbonnel B, 
Karasik 
A, Liu J, Wu M, 
Meininger G, (2006) 

Efficacy and safety 
of the Dipetidyl 
Petidase-4 Inhibitor 
Sitagliptin Added to 
Ongoing Metformin 
Therapy in Patients 
With Type 2 Diabetes 
Inadequately 
Controlled With 
Metformin Alone 

Studera effektivitet 
och säker- 
het med DPP-4 
hämmaren sitagliptin 
som tillägg till redan 
påbörjad 
metforminbehandling 
på patienter som 
hade 
otillfredställande 
glykemisk kontroll 
med metformin som 
monoterapi 

701 patienter i  
åldrarna 19 - 78 år 
med mild till måttlig 
hyperglykemi                

Multinationell,  
randomiserad 
placebokontrollerad 
dubbelblind 
paralellgruppsstudie.

En signifikant större 
del av patienterna 
erhöll ett minskat 
värde av HbA1c 
<7% med sitagliptin 
(47%) jämfört med 
placebo 
(18,3%)Ingen ökad 
risk för GI-
biverkningar jmf med 
placebo 
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Författare, 
Publiceringsår Titel Syfte Population Typ av text 

Sammanfattning 
resultat 

Giger R, Nicoucar 
K, Kurt A M, 
Grouzman E, 
Lacroix J S (2000) 

Study of the enzyme 
peptidyl peptidase IV 
in nasal mucosal 

Att undersöka var 
DPP IV är 
lokaliserad i 
mänskliga näs-
slemhinnan och 
mäta aktiviteten i 
nässlemhinnan av 
DPP- IV in vitro hos 
patienter som led av 
kronisk rinitis. 

45 patienter som led 
av kronisk rinitis. 

Observationsstudie
 (ABSTRACT) 

Låg aktivitet av DPP 
IV associerades 
med hög förekomst 
av inflammerade 
celler i mänsklig 
nässlemhinna. 

Goldstien B J, 
Feinglos M N, 
Lunceford J K, 
Johnson J, 
Williams-Herman D 
E (2007) 

Effect of Initial 
Combination 
Therapy With 
Sitagliptin, a 
Dipeptidyl 
Peptidase-4 
Inhibitor, and 
Metformin on 
Glycemic Control in 
Patients With Type 2 
Diabetes 

Att undersöka effekt 
och säkerhet av 
initial 
kombinationsterapi 
med sitagliptin och 
metformin hos 
patienter med typ-2 
diabetes och 
otillräcklig glykemisk 
kontroll med diet och 
motion 

1 091 patienter med 
typ-2 diabetesi 
åldrarna 18-78 år. 

Randomiserad 
dubbel- 
blind, placebo- 
kontrollerad 
parallell- 
grupps studie. 

Sänkningar på A1C-
värden i ett spann 
av 0,83% till 2,07% i 
de olika 
testgrupperna. Låg 
förekomst av 
hypoglykemi. 

 
 
 
 
 



 

 

Författare, 
Publiceringsår Titel Syfte Population Typ av text 

Sammanfattning 
resultat 

Green J, Feinglos M 
(2008) 

New combination 
treatments in the 
management of 
diabetes: focus on 
sitagliptin - metformin 

Studera kombinerad 
terapi av metformin 
och sitagliptin, dess 
effekt och säkerhet 

  Systematisk översikt Kombinationen 
metformin/sitagliptin 
har visat sig sänka 
blodsockret effektivt 
för typ-2 diabetiker, 
med liten risk för 
hypoglykemi.Däremot 
andra noterade 
biverkningar som 
visar sig öka är övre 
luftvägsinfektion, 
nasofaryngit och 
huvudvärk. 
Långtidsstudier är 
nödvändiga för att 
utvärdera den beta-
cell bevarande 
effekten av terapin. 

Henriksson F, Agardh 
C-D, Berne C, 
Bolinder J, Lönnqvist 
F, Stenström P, 
Östensson C-G, 
Jönsson B (2000) 

Direct medical costs 
för patients with type 
2 diabetes in Sweden 

Att uppskatta totala 
medicinska kostnader 
för samhället 
avseende patienter 
med typ-2 diabetes i 
Sverige, och 
undersöka hur olika 
faktorer påverkar 
kostnaderna. 

777 st patienter med 
typ-2 diabetes  i 
åldern 30 år eller 
äldre 

Observationsstudie Total årlig medicinsk 
kostnad för svenska 
typ-2 diabetes -
patienter 
uppskattades till 7 
miljarder SEK med 
1998 års priser. 
Patienter med både 
micro- och 
makrovaskulära 
sjukdomar hade mer 
än tre ggr högre 
kostnader än patienter 
utan. 



 

 

 

Författare, 
Publiceringsår Titel Syfte Population Typ av text 

Sammanfattning 
resultat 

Nauk M A, Meininger 
G, Sheng D, 
Terranella L, Stein P 
P (2007) 

Efficacy and safety of 
the dipeptidyl 
petidase-4 inhibitor, 
sitagliptin, compared 
with the sulfonurea, 
glipizide, in patients 
with type 2 diabetes 
inadequately 
controlled on 
metformin alone: a 
randomized, double-
blind, noninferiority 
trial 

Att jämföra effektivitet 
och säkerhet mellan 
sitagliptin och glipizid 
på patienter med typ-
2 diabetes och 
otillräcklig glykemisk 
kontroll med bara 
metformin i 
monoterapi. 

1 172 patienter, män 
och kvinnor i åldern 
18 - 78 år med typ- 2 
diabetes. 

Multinationell, 
randomiserad 
paralellgrupps studie. 

Likvärdig sänkning 
av HbA1c-värden i 
de båda grupperna 
(sitagliptin)/ (glipizid). 
Med en lägre fraktion 
av hypoglykemi hos 
patiienterna som fick 
sitagliptin. 

Raz I, Chen Y, Wu 
M, Hussain S, 
Kaufman K D, 
Amatruda J M, 
Langdon R B, Stein P 
P, Alba M (2008) 

Efficacy and safety of 
sitagiptin added to 
ongoing metformin 
therapy in patients 
with type 2 diabetes 

Syftet var att 
utvärdera effektivitet 
och säkerhet med 
sitagliptinterapi som 
tillägg till metformin. 

190 patienter med 
typ-2 diabetes. 

Randomiserad 
multinationell, 
placebo- 
kontrollerad 
dubbelblind 
parallellgruppsstudie 
(ABSTRACT) 

Sitagliptin 
reducerade HbA1c- 
värdet signifikant 
jämfört med placebo. 
Det tolererades väl, 
har neutral effekt på 
vikt och ökade inte 
risken för 
hypoglykemi och GI-
biverkningar 
signifikant. 

 
 



 

 

 
 

Författare, 
Publiceringsår Titel Syfte Population Typ av text 

Sammanfattning 
resultat 

Raz I, Hanefeld M, 
Xu L, Caria C, 
Williams-Herman D, 
Khatami H (2006) 

Efficacy and safety of 
the dipeptidyl 
peptidase-4 inhibitor 
sitagliptin as 
monotherapy in 
patients with type 2 
diabetes mellitus 

Syftet var att 
utvärdera effektivitet 
och säkerhet med 
sitagliptin som 
monoterapi på 
patienter med typ 2 
diabetes och 
otillräcklig glykemisk 
kontroll 

521 patienter, män 
och kvinnor i åldern 
27-76 år 

Multinationell, 
randomiserad, 
dubbel-blind, 
placebokontrollerad 
paralellgrupps studie. 

HbA1c-värdet 
reducerades 
signifikant med 
sitagliptinterapi jmf 
med placebo. 
Sitagliptin hade en 
neutral effekt på 
kroppsvikt. Inga 
effekter av 
hypoglykemi eller GI 
biverkningar skilde 
de båda grupperna 
åt. 

Scott R, Loeys T, 
Davies M J, Engel S 
S (2008) 

Efficacy and safety of 
sitagliptin when 
added to ongoing 
metformin therapy in 
patients with type 2 
diabetes 

Att fastställa säkerhet 
och effektivitet med 
sitagliptin som tillägg 
till fortgående 
metforminterapi vid 
otillräcklig glykemisk 
kontroll hos typ-2 
patienter. 

273 patienter som 
redan fick 
metforminterapi. 

Multinationell, 
randomiserad, 
dubbelblind, 
paralellgruppsstudie. 

Värdet på HbA1c 
förbättrades med 
0,73% för sitagliptin, 
0.79% för rosiglitazon 
mot placebo 0,22%. 
Viktökning noterades 
med 
rosiglitazonterapi 
medan viktreducering 
noterades hos 
sitagliptin och 
placebo-gruppen. 
Båda 
terapigrupperna 
tolererade 
läkemedlen väl. 

 
 



 

 

 
Författare, 
Publiceringsår 

Titel Syfte Population Typ av text Sammanfattning 
resultat 

Williams-Herman D, 
Round E, Swern A S, 
Musser B, Davies M 
J, Stein P P, 
Kaufman K D, 
Amatruda J M (2008) 

Safety and tolerability
of sitagliptin in 
patients with type 2 
diabetes: a pooled 
analysis 

Fastställa säkerhet  
och tolerans av 
sitagliptin hos 
patienter genom 12 
st poolade 
dubbelblinda studier 

6 139 patienter med  
typ-2 diabetes 

Dubbel-blind 
randomiserad fas IIb 
och III studie 

Biverkningar för de 
som fick läkemedlet, i 
för- 
hållande till placebo-
gruppen, var lägre 
främst p g a att 
placebo-gruppen 
hade sämre 
hypoglykemiska 
värden. Bland hjärt- 
och kärlrelaterade 
biverkningar (inkl 
allvarliga 
biverkningar) fanns 
ingen signifikant 
skillnad.  

 
 
 
 



 

 

 
Bilaga 2 
 
 
Basala nivåer- fastande vid provtagning 

DPP-4-hämmare- dipeptidylpeptidas-4-hämmare, enzymhämmare 

FASS- farmaceutiska specialiteter i Sverige 

Flatulens- väderspänning, tarmgas 

GIP- glukosberoende insulinfrisättande peptid, inkretinhormon 

GLP-1- glukagonlikpeptid-1, inkretinhormon 

HbA1c- hemoglobin i blodet som förenats med glukos bildar HbA1c 

HHS- hyperglykemiskt, hyperosmolärt syndrom 

Hypoxi- dålig tillförsel av syrgas till vävnad 

Inkretiner- hormoner som underlättar för kroppen att ta hand om födan  

Ketoner- en grupp organiska ämnen, vanliga i naturen, bland annat aceton 

Laktacidos- lågt pH el försurning i kroppen på grund av kraftig ökning av mjölksyra. 

Ofta på grund av dålig cirkulation till en kroppsdel eller till kroppen i allmänhet på grund 

av nedsatt lungfunktion, eller också på grund av störning i ämnesomsättningen  

Polyuri- tillstånd med stora mängder urin 

Postprandiala  nivåer- efter måltid provtagning 

PPRAγ-agonist- peroxisome proliferator activated receptor 

Pre-koma- begynnande stadie till koma  

Progrediera- fortskridande, under utveckling 

 

 

 

 

 

 
 
 


