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Leki inkretynowe − nowy kierunek  
Leczenia retinopatii cukrzycowej

incretins − a new direction in treatment  
of diabetic retinopathy
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peptyd  1,  GLP-1,  glukozozależny  peptyd  
insulinotropowy,  GIP

Streszczenie
Cukrzyca prowadzi do powikłań o charakterze  

makro- i mikroangiopatii. Retinopatia cukrzycowa to  
powikłanie cukrzycy o charakterze mikroangiopatii  
i jedna z głównych przyczyn ślepoty. Przewlekła hi-
perglikemia prowadzi do wielu zaburzeń metabolicz- 
nych, stresu oksydacyjnego i stanu zapalnego w or- 
ganizmie. Obecnie leczenie cukrzycy to nie tylko  
jej prawidłowe wyrównanie metaboliczne, ale przede 
wszystkim wprowadzanie nowych efektywnych leków 
mogących zapobiegać retinopatii cukrzycowej  lub  opóź-
niać  jej  progresję.

W ostatnich latach wiele uwagi poświęca się  
hormonom inkretynowym (inkretynom): glukagono- 
podobnemu peptydowi 1 (glucagon-like peptide 1 − 
GLP-1) oraz żołądkowemu peptydowi hamującemu,  
zwanemu też glukozozależnym peptydem insuli- 
notropowym (glucose-dependent insulinotropic pepti- 
de − GIP). Oba hormony są produkowane i wy- 
dzielane przez komórki jelit po spożyciu pokarmu  
w odpowiedzi na bodziec glikemiczny. Obydwa, ja- 
ko mediatory efektu inkretynowego, stymulują ko- 
mórki β trzustki do wydzielania insuliny. Enzym 
dipeptydylopeptydaza 4 (dipeptidyl peptidase 4 −  
DPP-4) inaktywuje GLP-1. U chorych na cukrzycę  
typu  2  efekt  inkretynowy  jest  osłabiony. 
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Summary
Diabetes leads to macro- and microvascular com-

plications. Diabetic retinopathy as the microvascu- 
lar complication of diabetes is one of the leading  
causes of blindness. Chronic hyperglycaemia causes  
a range of metabolic abnormalities, presenting as  
metabolic syndrome, oxidant stress and inflammation.  
Currently, management of diabetes involves more  
than merely metabolic control; it also involves using  
new and effective therapeutic strategies to prevent  
diabetic  retinopathy  or  delay  its  progression. 

In recent years, an increasing research atten-
tion has been focused on incretin hormones: gluc- 
agon-like peptide-1 (GLP-1) and gastric inhibitory  
polypeptide (GIP) also known as glucose-dependent  
insulinotropic peptide. Both are produced and re- 
leased from intestinal cells in response to glycaemic  
stiumulus following food intake. Both are known  
to be mediators of incretin effect, stimulating pan- 
creatic β cells to release insulin. Dipeptidyl pepti- 
dase-4 enzyme (DPP-4) inactivates GLP-1. In type 2  
diabetes  incretin  effect  is  attenuated. 

There are two strategies in the management of  
type 2 diabetes, which affect the incretin axis. The  
first is to administer exogenous GLP-1 receptor ag- 
onist or GLP-1 analog. The other involves inhibition  
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Obecnie istnieją dwie strategie terapeutyczne  
wpływające na oś inkretynową. Pierwsza to zapew- 
nienie egzogennego GLP-1 w postaci agonisty re- 
ceptora GLP-1 lub analoga GLP-1. Druga to blo- 
kowanie działania DPP-4 za pomocą inhibitorów  
DPP-4. Oba sposoby leczenia powodują obniżenie  
stężenia glukozy we krwi. Wykazano, że leki inkre- 
tynowe mają udokumentowane działanie cytoprotek- 
cyjne i przeciwzapalne, co może wiązać się z ich  
korzystnym działaniem opóźniającym rozwój powi- 
kłań  naczyniowych  w  cukrzycy. 

Praca stanowi przegląd piśmiennictwa podsumo- 
wujący możliwości wpływu leków inkretynowych na  
zahamowanie  rozwoju  retinopatii  cukrzycowej.

of DPP-4 by administering DPP-4 inhibitors (glipt- 
ins). All strategies reduce blood glucose level. Re- 
cently, anti-apoptotic and anti-inflammatory proper- 
ties of incretins have been demonstrated, suggesting  
a beneficial effect including delayed onset of dia- 
betic  vascular  complications. 

The current review paper discusses therapeutic  
effect  of  incretins  on  preventing  diabetic  retinopathy. 
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