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Streszczenie
Wraz z rozwojem nauki i zwiększaniem się ilości możliwości terapeutycznych, na przestrzeni ostatnich lat doszło 

do rozwoju leczenia cukrzycy typu 2. Obecnie, The American Association of Clinical Endocrinologists (AACE) / 
American College of Endocrinology (ACE) oraz American Diabetes Association (ADA) zalecają rozpoczęcie leczenia 
cukrzycy typu 2 od zmiany dotychczasowego trybu życia oraz monoterapii metforminą. Wyniki ostatnio prze-
prowadzonych badań spowodowały aktualizację zaleceń ADA z 2017 r. odnośnie standardów leczenia cukrzycy. 
W ostatnim czasie zostały przebadane pod względem wpływu na metabolizm kostny nowe leki przeciwcukrzycowe 
– inhibitory DPP-4 (ang. dipeptidyl peptidase-4 – dipeptydylopeptydaza-4). Bazując na obecnych osiągnięciach 
naukowych, zostało udowodnione, że inhibitory DPP-4 zmniejszają ryzyko złamań. W związku z potencjalnym 
mechanizmem działania inhibitorów DPP-4, leki te mogą promować kościotworzenie i zmniejszać resorpcje kości 
przez substraty DPP-4 i metabolizm energetyczny powiązany z DPP-4. (Farm Współ 2018; 11: 36-41)
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Summary
With the development of medical science and the increasing number of therapeutic options, new treatment options 

for type 2 diabetes mellitus become available. Currently, The American Association of Clinical Endocrinologists 
(AACE)/American College of Endocrinology (ACE) and American Diabetes Association (ADA) recommend beginning 
the treatment of type 2 diabetes mellitus with changing lifestyle and monotherapy with metformin. Recent results 
have updated ADA 2017 recommendations. Recently, DPP-4 inhibitors have been studied for their effect on bone 
metabolism. Due to the recent scientific achievements, it has been proven that DPP-4 inhibitors decrease the risk of 
fracture. According to the DPP-4 potential mechanism of action, these drugs could promote osteogenesis and reduce 
bone resorption through energetic metabolism associated with DPP-4. (Farm Współ 2018; 11: 36-41)
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Wstęp
Rozwój cukrzycy typu 2 z  patofizjologicznego 

punktu widzenia jest wieloczynnikowy. Obejmuje 
on zmniejszenie wydzielania insuliny, zmniejszenie 
efektu inkretynowego, zmniejszony pobór glukozy 
przez tkanki insulinozależne, zwiększoną reabsorpcję 
glukozy, zwiększenie wątrobowej produkcji glukozy, 
zwiększenie sekrecji glukagonu, nasilenie lipolizy oraz 

dysfunkcję przekazywania neurotransmiterów w ukła-
dzie nerwowym. Mnogość mechanizmów rozwoju 
cukrzycy typu 2 przyczynia się do opracowania wielu 
strategii leczniczych. W pracy zostaną przedstawione 
wybrane, duże grupy leków doustnych, które są sto-
sowane w leczeniu cukrzycy typu 2, punkty uchwytu 
i mechanizm ich działania. Ponadto szerzej zostanie opi-
sany wpływ inhibitorów DPP-4 na metabolizm kostny. 




