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REZUMAT
Inhibitorii de DPP-4 reprezintă o clasă nouă de medicamente hipoglicemiante, care, prin acţiunea de inhibare a
dipeptidil peptidazei-4 (DPP-4), prelungesc durata de viaţă a incretinelor endogene: glucagon-like peptide 1 (GLP1) şi polipeptidul insulinotropic glucozo-dependent (GIP), amplificând, astfel, efectele lor biologice. Mai multe date
au arătat, că, pe lângă efectele lor hipoglicemiante, inhibitorii de DPP-4 joacă şi un rol important cardioprotector:
reduc aria infarctului miocardic, stabilizează activitatea electrică a cordului în timpul ischemiei miocardice, reduc
leziunea de ischemie/reperfuzie, previn remodelarea ventriculară stângă după infarct miocardic. Mai mult, inhibitorii de DPP-4 pot mobiliza celulele stem/progenitoare către zonele cardiovasculare afectate, favorizând astfel
repararea tisulară, îmbunătăţesc metabolismul miocardului, reglează peptidele cardioactive şi conferă protecţie
vasculară, atât prin efectele lor antiinflamatorii şi antiaterosclerotice, cât şi prin relaxarea vasculară pe care o
induc. De asemenea, sunt studii care au dovedit faptul că inhibitorii de DPP-4 influenţează şi factorii de risc pentru
ateroscleroză coronariană la pacienţii cu diabet: dislipidemia, hipertensiunea arterială şi microalbuminuria.
Cuvinte cheie: inhibitori de DPP-4, protecţie cardiovasculară, ateroscleroză

ABSTRACT
DPP-4 inhibitors are a new class of hypoglycemic drugs, that prolong the life of endogenous incretins glucagonlike peptide 1(GLP-1) and glucose-dependent insulinotropic polypeptide (GIP) by inhibiting the action of dipeptidyl
peptidase-4 (DPP-4), and thereby enhancing their biological effects. More data showed that besides their hypoglycemic effects, DPP-4 inhibitors play an important cardioprotective role: they reduce the size of myocardial infarction and the ischemia/reperfusion injury, they stabilize the heart’s electrical activity during myocardial ischemia
and help prevent left ventricular remodeling after myocardial infarction. Moreover, DPP-4 inhibitors can mobilize
stem/progenitor cells to move to sites of cardiovascular injury, thus enabling tissue repair, they improve myocardial metabolism, help regulate cardioactive peptides and confer vascular protection through their anti-inflammatory and anti-atherosclerotic effects, as well as through the vascular relaxation they promote.
Furthermore, there are studies that have shown that DPP-4 inhibitors also influence the risk factors for coronary
atherosclerosis in patients with diabetes: dyslipidemia, hypertension and microalbuminuria.
Keywords: dipeptidyl peptidase-4 inhibitors, cardiovascular protection, atherosclerosis

Riscul de boală cardiovasculară la pacienţii cu
diabet zaharat tip 2 este de 2-3 ori mai mare faţă de
populaţia generală (1), în Europa boala cardiacă
ischemică reprezintă principala cauză de mortalitate
a acestora. Prezenţa diabetului şterge diferenţele în
ceea ce priveşte riscul cardiovascular dintre femei
şi bărbaţi (2). Mai mult, au fost studii care au demonstrat faptul că utilizarea anumitor agenţi hipo-

glicemianţi s-a asociat cu o creştere a evenimentelor
cardiovasculare (3). Datorită acestui fapt, cercetările
din domeniul terapiei DZ tip 2 s-au orientat în
ultimul timp către noi clase de medicamente, capabile să acţioneze asupra mecanismelor compexe ale
diabetului, dar care totodată să influenţeze favorabil
şi ceilalţi factori de risc ai aterosclerozei. În acest
sens, s-a dezvoltat medicaţia bazată pe incretine,
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din care fac parte inhibitorii de dipeptidil peptidază
4 sau gliptinele.
Inhibitorii de DPP-4 acţionează prin inhibarea
dipeptidil peptidazei 4, o enzimă ubicuitară în organism, care inactivează rapid incretinele endogene,
crescând astfel concentraţia de glucagon like peptid-1 (GLP-1) şi de polipeptid insulinotropic dependent de glucoză (GIP). Cei doi hormoni intestinali
au ca efect principal stimularea răspunsului la insulină din celulele β pancreatice, într-o manieră dependentă de glucoză. Spre deosebire de GIP, GLP1 acţioneză şi la nivelul celulelor α pancreatice,
inhibând secreţia de glucagon, această acţiune fiind,
de asemenea, dependentă de glicemie. Prezenţa receptorilor specifici ai GLP-1, la nivelul altor organe
şi sisteme, explică efectele pleiotrope extrapancreatice ale acestei grupe de medicamente. Printre
aceste efecte, cel cardioprotector ar putea să confere, pe temen lung, multiple beneficii inhibitorilor
de DPP-4.
Principalele efecte ale inhibitorilor de DPP-4 la
pacienţii cu DZ tip 2 sunt reprezentate de scăderea
glicemiilor a jeun şi postprandiale, cu un risc mic
de hipoglicemii şi îmbunătăţirea funcţiei celulelor
β pancreatice (4,5). Mai multe date au arătat că, pe
lângă aceste efecte antidiabetice, inhibitorii de DPP4 joacă şi un rol important cardioprotector: reduc
aria infarctului miocardic, stabilizează activitatea
electrică a cordului în timpul ischemiei miocardice,
reduc leziunea de ischemie/reperfuzie, previn remodelarea ventriculară stângă după infarct miocardic (6,7). Mai mult, inhibitorii de DPP-4 pot mobiliza celulele stem/progenitoare către zonele cardiovasculare afectate, favorizând astfel repararea
tisulară (8). Pe lângă rolul lor în îmbunătăţirea metabolismului miocardului, inhibitorii de DPP-4 reglează peptidele cardioactive şi conferă protecţie
vasculară, atât prin efectele lor antiinflamatorii şi
antiaterosclerotice, cât şi prin relaxarea vasculară
pe care o induc (9-11).
Un interes deosebit pentru cercetători l-a reprezentat studierea mecanismelor de acţiune prin care
inhibitorii de DPP-4 exercită aceste efecte. Multiple
studii au arătat existenţa mai multor posibile căi de
semnalizare implicate în realizarea efectului cardioprotector. Nu sunt încă destule date, care să precizeze dacă efectul cardioprotector al inhibitorilor se
datorează efectului lor hipoglicemiant sau acţiunii
directe asupra cordului.

EFECTELE PROTECTOARE
CARDIOVASCULARE
Mecanismul prin care inhibitorii de DPP-4 reduc ischemia miocardică a fost intens cercetat în

numeroase studii. Se pare că sitagliptina reduce
aria miocardului infarctizat prin activarea căii PKA
AMPc dependentă (6). Activarea PKA determină
reducerea activităţii kinazei Rho şi a remodelării
citoscheletului actinic, efecte ce conferă protecţie
în condiţii de ischemie miocardică (12). Activarea
receptorilor incretinici determină creşterea intracelulară a AMPc, ce duce la fosforilarea proteinelor
CREB (CREBP-cAMP Response Element Binding
Protein) şi activarea PKA. Fosforilarea CREB induce translocarea CREB din citoplasmă în nucleu
(13,14). Transcripţia factorului CREB este un reglator pozitiv a regiunii promotoare a genelor ce codează citocrom c si Bcl-xl, iar creşterea expresiei
Bcl-xl s-a arătat că modifică raportul celor două familii de proteine Bcl, anti- şi pro-apoptotice în favoarea celor cu efect anti-apoptotic. De asemenea,
CREB a indus şi creşterea expresiei citocromului c,
o proteină mitocondrială importantă, de altfel depletizată în timpul apoptozei. În combinaţie, aceste
efecte duc la prezervarea unei funcţii mitocondriale
normale şi rezistenţă la apoptoză (15). S-a demonstrat atât la şoarecii diabetici, cât şi la cei nediabetici,
că sitagliptina upreglează expresia AKT kinaza
(sinonim cu PKB- Protein Kinaza B), ce are rol în
conservarea funcţiei miocardice şi favorizarea recuperării după leziunea de ischemie/reperfuzie (16).
Pe animalele de experienţă, vildagliptina a stabilizat
activitatea electrică a cordului, prin prevenirea disfuncţiei mitocondriale cardiace cauzată de stresul
oxidativ sever din timpul leziunii de ischemie/reperfuzie, reducând astfel vulnerabilitatea la aritmii
(7). Inhibitorii de DPP-4 pot bloca degradarea factorului SDF-1α (stromal-derived factor-1α), care
este unul dintre substraturile fiziologice ale DPP-4.
Prin axa SDF-1α/ CXCR4 (CXCR4: C-X-C chemokine receptor type 4 (fusin sau CD184), cunoscut şi
ca CXCL 12), inhibitorii de DPP-4 stimulează mobilizarea din măduva osoasă a celulelor endoteliale
progenitoare (PCs) şi favorizează, astfel, procesul
de reparare cardiovasculară mediat de EPC (endothelial progenitor cell) (17,18). În condiţii ischemice, SDF-1α este upreglat şi se leagă de receptorul
său CXCR4, stimulând măduva osoasă să elibereze
EPCs. Acestea sunt recrutate apoi în zonele de ischemie şi stimulează, la acest nivel, procesul de reparare cardiovasculară (19).
Cercetări recente au evidenţiat implicarea unor
mecanisme moleculare în reducerea şi reparaţia
leziunilor vasculare. Între acestea, HMGB1 (High
Mobility Group Box 1), o proteină nucleară eliberată după necroza celulelor nucleate, recrutează celule endoteliale progenitoare (cu rol de reparaţie a
leziunii vasculare) la locul leziunii şi stimulează
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reparaţia vasculară si neovascularizaţia în modele
experimentale (20,21).
Dipeptidil peptidaza-4 inactivează HMGB1 prin
clivaj proteolitic (22). Administrarea unui inhibitor
de dipeptidilpeptidază-4 a dus la creşterea nivelurilor HMGB1 intact, ceea ce, teoretic, ar putea corecta, la pacienţii cu diabet tip 2, reducerea efectului
HMGB1(22). Inhibiţia DPP-4 poate să vizeze şi alte mecanisme de reparaţie vasculară, cum ar fi HIF1α (Hypoxia-inducible factor-1α). HIF-1α este un
factor de transcripţie cu rol esenţial pentru angiogeneză şi reparaţie vasculară. Nivelurile HIF-1α sunt
reduse la pacienţii cu diabet şi complicaţii vasculare,
fapt care ar putea explica scăderea răspunsului de
reparaţie vasculară la pacieţii diabetici cu ischemie
miocardică, cât şi întârzierea vindecării rănilor la
pacienţii cu ulceraţii plantare (23, 24).
Pe de altă parte, creşterea nivelului ori stabilizarea expresiei HIF-1α s-a dovedit a fi importantă
pentru ameliorarea vindecării rănilor în cadrul unor
modele experimentale animale (25). Între altele,
HIF-1α îşi exercită efectul prin activarea SDF-1
(stromal cell-derived factor 1), o chemokină care
stimulează mobilizarea celulelor progenitoare endoteliale de la nivelul măduvei şi recrutarea acestora
la nivelul leziunilor ischemice tisulare. Deoarece
SDF-1 este, de asemenea, un substrat pentru DPP-4
care îl inactivează, utilizarea inhibitorilor de DPP4, prin creşterea nivelurilor SDF-1 şi ale HMGB1
intact, rămâne o cale de explorat în tratamentul
bolii coronariene ischemice, al arteriopatiei obliterante şi al ulcerelor plantare la pacienţii cu diabet
zaharat tip 2 (26).
DPP-4 este o adipokină, eliberată de adipocitele
diferenţiate şi care, prin efectele autocrine şi paracrine exercitate, favorizează insulinorezistenţa (27,
28). DPP-4 scade insulinosensibilitatea nu doar în
ţesutul adipos, ci şi la nivelul altor organe insulinosensibile. Se cunoaşte faptul că la pacienţii cu diabet sau cardiomiopatie insulino-rezistentă, capacitatea miocardului de a prelua glucoza în condiţii de
hipoxie este alterată. Într-un studiu, s-a arătat că
sitagliptina creşte preluarea miocardică de glucoză
la pacienţii non-diabetici cu cardiomiopatie nonischemică. În acelaşi studiu, s-a observat că sitagliptina nu a influenţat semnificativ nivelul glicemiei a
jeun la pacienţii non-diabetici, ceea ce sugerează că
efectele miocardice ale sitagliptinei ar putea fi mediate de GLP-1R de la nivelul miocardului, independent de efectul asupra statusului glicemic (28).
Într-un studiu efectuat pe şoareci ob/db, Lenski
şi col. au arătat că după 10 săptămâni de tratament
cu sitagliptină, s-a îmbunătăţit toleranţa la glucoză
şi s-a redus creşterea în greutate. La nivelul miocar-
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dului a scăzut fosforilarea AMP protein kinaza
(AMPK), acetil-CoA carboxilaza (ACC), tuberinei-2 (TSC2), expresia proteinei 53 (p53) şi translocazei acizilor graşi (FAT/CD36), ceea ce s-a asociat
cu reducerea stresului oxidativ, fibrozei miocardice
şi remodelării ventriculare (10).
DPP-4 scindează şi inactivează peptide cardioactive, printre care neuropeptidul Y, brain natriuretic
peptide (BNP) şi GLP-1. Inhibitorii de DPP-4 pot
să exercite efecte benefice asupra miocardului infarctizat, prin inhibarea degradării GLP-1 şi a altor
peptide cardioactive, precum BNP, strâns corelată
cu severitatea disfuncţiei ventriculare stângi (29).
DPP-4 înlătură cei doi aminoacizi amino-terminali
Ser şi Pro ale formei active a BNP (BNP 1-32),
transformând-o în BNP (BNP 3-32), cu activitate
biologică de 3 ori mai mică. Sunt însă necesare mai
multe studii, care să cerceteze capacitatea inhibitorilor de DPP-4 de a creşte biodisponibilitatea BNP
endogen intact (BNP 1-32) şi de a întârzia, astfel,
progresia spre insuficienţă cardiacă (30). De asemenea, în practica clinică trebuie avut în vedere
faptul că tratamentul cu inhibitori de DPP-4 poate
afecta valoarea BNP ca şi biomarker de diagnostic
şi prognostic la pacienţii cu insuficienţă cardiacă.
Este cunoscut faptul că mecanismele inflamatorii
şi imunoreglatorii joacă un rol cheie în ateroscleroză,
infarct miocardic, insuficienţă cardiacă etc. şi că inhibitorii de DPP-4 ar putea exercita un rol favorabil
asupra acestora. Unele studii la şoareci au arătat că
inhibitorii de DPP-4 exercită efecte antiaterosclerotice şi reduc inflamţia prin inhibarea activării monocitelor şi chemotaxisului (31). Mai mult, sitagliptina poate reduce inflamţia la nivelul plăcii de
aterom şi, astfel, să stabilizeze leziunile aterosclerotice. Experimente pe şoarecii deficienţi în apolipoproteina E sugerează că acest efect este posibil
mediat de GLP-1, care inhibă atât migrarea monocitelor indusă de chemokine, cât şi eliberarea din
macrofage de MMP-9 (MMP-metalloproteinase)
(32). Chiar dacă acest studiu a arătat o corelaţie inversă semnificativă statistic între actvitatea GLP-1
şi producţia de MMP-9, rămâne de demonstrat dacă
nivelul plasmatic al GLP-1 ar putea juca un rol
determinant în stabilizarea leziunilor aterosclerotice la pacienţii cu DZ tip 2. Datele din acest studiu nu exclud posibilitatea ca îmbunătăţirea controlului glicemic la şoarecii trataţi cu sitagliptină să
influenţeze nivelul vascular al chemokinelor şi al
moleculelor de adeziune sau să influenţeze secundar
migrarea celulară. Un alt studiu a arătat efectele protectoare ale sitagliptinei împotriva restenozei după
injuria carotidiană la şobolani, care se exercită prin
reducerea adeziunii monocitelor şi actvării NFkB
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în celulele netede din peretele vascular. Acest lucru
sugerează potenţialul terapeutic al inhibitorilor de
DPP-4 în tratarea complicaţiilor macrovasculare la
pacienţii cu DZ tip 2 (33).
La pacienţii diabetici, inflamaţie nu există doar
la nivelul peretelui vascular, ci şi la nivelul altor
organe şi ţesuturi: insule pancreatice, ţesut adipos.
Este bine ştiut faptul că inflamaţia de la nivelul ţesutului adipos şi reducerea funcţiei β celulare la
aceşti pacienţi joacă un rol important în dezvoltarea
bolilor cardiovasculare şi progresia disfuncţiilor
metabolice. Dobrian şi col. au arătat că sitagliptina
reduce semnificativ inflamaţia în ţesutul adipos şi
în insulele pancreatice pe modelul şoarecilor cu
obezitate, unde sitagliptina a redus infiltrarea macrofagelor în ţesutul adipos şi expresia ARNm a genelor inflamatorii, incluzând IL-6, TNF-α, IL-12, în
adipocite şi insule pancreatice (31). Prin efectele
lor antiinflamatorii, inhibitorii de DPP-4 îmbunătăţesc statusul inflamator asociat diabetului zaharat
tip 2 şi conferă, astfel, protecţie cardiovasculară.
Se cunoaşte faptul că disfuncţia celulelor endoteliale determină reducerea eliberării de oxid nitric
şi favorizează inflamaţia, contribuind astfel la apariţia insulinorezistenţei. DPP-4 este bine exprimată
în sistemul cardiovascular, dar mai ales în celulele
endoteliale, astfel că hiperglicemia se însoţeşte de
creşterea activităţii şi expresiei DPP-4, în special în
celulele endoteliale microvasculare (34). Îmbunătăţirea controlului glicemic obţinută în urma tratamentului cu inhibitori de DPP-4 se însoţeşte de
creşterea eliberării de oxid nitric şi reducerea inflamaţiei la nivelul celulelor endoteliale.
Cuplarea produşilor finali de glicozilare avansată
(AGEs) cu receptorii lor membranari (RAGE) contribuie la apariţia complicaţiilor vasculare în diabet.
În acest sens, Matsui T. şi col. au arătat într-un studiu că vildagliptina poate juca un rol protector împotriva injuriei vasculare la diabetici, prin reducerea
efectelor nocive ale stresului oxidativ indus de
AGEs-RAGE (35). Într-un alt studiu, s-a observat că
inhibitorii de DPP-4 ar putea regla la om creşterea
endotelială la nivel microvascular, prin stimularea
sintezei de VEGF (vascular endothelial growth factor) de către GLP-1. Acest lucru le-ar putea conferi
inhibitorilor de DPP-4 rol terapeutic în recuperarea
după apariţia complicaţiilor vasculare din diabet
(36).

EFECTELE BENEFICE ASUPRA FACTORILOR
DE RISC CARDIOVASCULAR
S-a dovedit, în numeroase studii, faptul că inhibitorii de DPP-4 influenţează factorii de risc pentru
ateroscleroza coronariană la pacienţii cu diabet:
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dislipidemia, hipertensiunea arterială şi microalbuminuria.
Inhibitorii de DPP-4 îmbunătăţesc profilul lipidic. Ei scad nivelul seric al trigliceridelor, colesterolului şi reduc sinteza la nivel intestinal a apolipoproteinei B-48. Matikainen şi col. au cercetat într-un
studiu efectele vildagliptinei asupra nivelului plasmatic al lipidelor şi metabolismului lipoproteinelor
după o masă bogată în grăsimi la pacienţii cu DZ
tip 2 şi au arătat că inhibitorii de DPP-4 au îmbunătăţit postprandial nivelul plasmatic al trigliceridelor şi al apolipoproteinei B-48 conţinută de
chilomicroni (37). Boschmann şi col. au demonstrat
că inhibitorii de DPP-4 nu influenţează direct metabolismul lipidic, ci prin activarea sistemul nervos
simpatic, care determină creşterea mobilizării postprandiale a lipidelor şi oxidarea lor la pacienţii cu
DZ tip 2 (38). În momentul de faţă însă, informaţiile
legate de efectele inhibitorilor de DPP-4 asupra
metabolismului lipidic sunt foarte limitate, iar mecanismele implicate nu au fost pe deplin elucidate.
Este cunoscut faptul că activitatea DPP-4 este
crescută la pacienţii hipertensivi. Există studii care
au arătat că sitagliptina determină reduceri mici,
dar semnificative statistic, de 2-3 mmHg ale valorilor TA măsurate pe 24 de ore în ambulator, la pacienţii nediabetici cu valori ale TA uşor sau moderat
crescute (39). Mai mult decât atât, efectul sitagliptinei de scădere a tensiunii arteriale sistolice se produce independent de reducerea nivelului glicemiei
(40).
Pacienţii cu diabet zaharat tip 2 şi micro-, respectiv macroalbuminurie au prezentat un risc de
evenimente cardiovasculare fatale de 2-12 ori mai
mare faţă de cei fără eliminare crescută de albumină
în urină. (41,42). Mai mult, la pacienţii cu diabet
zaharat şi normoalbuminurie, orice grad de albumină urinară măsurabilă poartă un risc semnificativ
cardiovascular şi nu s-a stabilit o valoare prag, de la
care începe să se asocieze riscul cardiovascular (43).
Albuminuria poate fi redusă prin îmbunătăţirea insulinosensibilităţii (44), scăderea în greutate (45),
scăderea valorilor tensiunii arteriale şi optimizarea
controlului glicemic (46).
Într-un studiu randomizat efectuat pe 85 pacienţi
cu DZ tip 2, cu vârste cuprinse între 20 şi 80 de ani
şi o valoare a HBA1c sub 8,4%, s-a analizat efectul
sitagliptinei asupra microalbuminuriei. După 6 luni
de tratament, microalbuminuria a scăzut semnificativ la pacienţii care s-au aflat în tratament cu sitagliptină faţă de lotul martor, aflat în tratament cu
alţi agenţi hipoglicemianţi. Reducerea excreţiei urinare de albumină la pacienţii cu normoalbuminurie,
sugerează atât faptul că tratamentul cu sitagliptină
poate preveni dezvoltarea microalbuminuriei, cât şi
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potenţialele beneficii ale utilizării acesteia în stadiul
iniţial al nefropatiei (47). Mecanismele prin care
sitagliptina reduce eliminarea renală de albumină
nu sunt clare, dar s-au emis câteva ipoteze în acest
sens. Un mecanism posibil ar putea fi reprezentat
de scăderea valorilor glicemice. Atenuarea excursiilor glicemice, prin reducerea atât a glicemiilor a
jeun, cât şi a celor postprandiale, ar putea determina
scăderea inflamaţiei la nivel vascular (48). Un alt
mecanism posibil ar fi determinat de creşterea nivelului de GLP-1, care inhibă formarea produşilor finali de glicozilare avansată indusă de upreglarea
ARNm al VCAM-1 (vascular endothelial cells) la
nivelul celulelor endoteliale vasculare (49).

CONCLUZII
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tamentul DZ tip2 şi care s-a dovedit a avea şi un
important rol în protecţia cardiovasculară. Prin multiplele efecte benefice determinate: reducerea leziunii de ischemie/reperfuzie, efectele antiinflamatorii
şi antiaterosclerotice, promovarea regenerării endoteliale vasculare etc., inhibitorii de DPP-4 oferă beneficii pacienţilor cu patologie cardiovasculară asociată. Pe lângă efectele mediate de GLP-1, inhibitorii
de DPP-4 ar putea exercita şi efecte directe, incretin-independente, atât la nivelul vaselor şi cordului,
cât şi asupra factorilor de risc cardiovascular. Mecanismele prin care inhibitorii de DPP-4 realizează
cardioprotecţie rămân însă neclare, fiind necesare
studii ulterioare care să analizeze efectele inhibitorilor de DPP-4 la nivel cardiovascular şi beneficiile potenţiale ale utilizării lor pe termen lung.

Inhibitorii de DPP-4 reprezintă o nouă clasă de
medicamente, ce şi-a demonstrat eficacitatea în traBIBLIOGRAFIE
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