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Metformina – nowe spojrzenie na stary lek

Metformin – an old drug revisited
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E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

metformina jest przedstawicielem biguanidów, leków o działaniu hipoglikemizującym. Podstawowym wska-
zaniem do jej stosowania jest cukrzyca typu 2, szczególnie u osób otyłych, u których leczenie niefarmakologiczne jest nie-
skuteczne. Ze względu na mechanizm działania metforminę stosuje się także w innych stanach przebiegających z insu-
linoopornością, np. w zespole policystycznych jajników. otwarte pozostaje pytanie o stosowanie metforminy w stanach 
przedcukrzycowych. Przedmiotem nowych badań jest rola metforminy w chorobach nowotworowych i metabolizmie innych 
tkanek, niezwiązanych bezpośrednio z homeostazą energetyczną organizmu.
Słowa kluczowe: metformina, stany przedcukrzycowe, nowotwór.

metformin belongs to biguanides, drugs with hypoglycemic activity. the primary indication for its use is type ii dia-
betes, particularly in obese patients in whom non-pharmacological treatment is not effective. due to its mechanism of action, 
metformin is used in other disorders with insulin resistance states, such as polycystic ovary syndrome. the question of applying 
metformin in pre-diabetic states remains open. the role of metformin in cancer diseases, and in the metabolism of tissues not 
directly related to energy homeostasis of the organism, is the subject of the recent research.
Key words: metformin, prediabetes, cancer.

Streszczenie

Summary

Biguanidy otrzymywane z rutwicy lekarskiej (łac. Gale-
ga officinalis) stosowane były w medycynie ludowej od wie-
ków [1, 2]. Pierwsze doniesienia naukowe na temat uzyska-
nia metforminy w laboratorium pochodzą z 1922 r. (werner 
i Bell), po nich pojawiały się kolejne (w 1929 r. zaobser-
wowano działanie hipoglikemizujące u królików), które nie 
odbiły się szerszym echem w nauce [3, 4]. Kolejny wzrost 
zainteresowania biguanidami (fenforminą, buforminą i met-
forminą) nastąpił w latach 40. i 50. XX w., szczególnie po 
sensacyjnych doniesieniach o próbach leczenia metforminą 
grypy. e.y. garcia stosował metforminę ze względu na jej 
potencjalne działanie antybakteryjne, antywirusowe, anty-
malaryczne, przeciwgorączkowe i przeciwbólowe (zapew-
ne miały one być pochodną granicznej hipoglikemii, któ-
rą garcia wywoływał u swoich pacjentów) [5]. w 1954 r.  
j. stupniewski opublikował serię artykułów, w których 
obalił tezy garcii [6]. Pod koniec lat 50. ubiegłego wieku 
j. sterne po raz pierwszy zastosował metforminę jako lek 
obniżający stężenie glukozy w krwi u ludzi. obecnie jest 
ona najczęściej zapisywanym lekiem hipoglikemizującym 
na świecie [7].

działanie hipoglikemizujące metforminy polega na na-
sileniu glikolizy beztlenowej i następującym po nim zmniej-
szeniu syntezy atP. działanie metforminy wynika także 
z ograniczenia jelitowego wchłaniania glukozy, hamowa-
nia glukoneogenezy wątrobowej i zwiększenia zużycia glu-
kozy przez tkanki (przez nasilenie działania insuliny) [8]. 
Poszczególne pochodne biguanidu różniły się siłą działania 
na poszczególnych etapach metabolizmu glukozy. metfor-
mina działa szczególnie silnie na etapie hamowania gluko-
neogenezy. 

dodatkowe efekty działania metforminy to: redukcja 
masy ciała (szczególnie w początkowym okresie leczenia), 
zmniejszenie stężenia cholesterolu całkowitego i frakcji 
ldl, zwiększenie stężenia frakcji Hdl oraz zmniejszenie 

stężenia trójglicerydów. działania te czynią ją lekiem bar-
dzo przydatnym u pacjentów otyłych, z insulinoopornością 
i zaburzeniami gospodarki lipidowej. Poza tym metformina 
zmniejsza stężenie tromboglobuliny i tromboksanu a2, ha-
mując agregację płytek krwi. Podstawowym więc wskaza-
niem do stosowania metforminy jest cukrzyca typu 2, szcze-
gólnie u osób otyłych, z towarzyszącą insulinoopornością.

Bezpośrednim skutkiem działania insuliny jest zwięk-
szenie transportu błonowego glukozy, aminokwasów i jo-
nów potasu do komórek docelowych dla insuliny [9]. Po-
woduje to nasilenie syntezy białek oraz zahamowanie ich 
rozpadu, nasilenie syntezy glikogenu oraz zahamowanie 
enzymów glukoneogenezy. Hipoglikemia, główny efekt 
działania insuliny, wynika z jej działania na komórki mię-
śniowe (wszystkie trzy rodzaje) i komórki tkanki tłuszczo-
wej (w mniejszym stopniu także na inne komórki). Komórki 
insulinowrażliwe mają transportery dla glukozy (glut 1– 
–glut 5), a insulina zwiększa ich liczbę i szybkość działa-
nia. glut 4 znajduje się głównie w miocytach i adipocy-
tach. transportowana przez swoje nośniki glukoza ulega we 
wnętrzu komórki natychmiastowej fosforylacji, co zmniej-
sza jej stężenie w komórce i zwiększa różnicę stężeń po 
obu stronach błony komórkowej. w adipocytach insulina 
hamuje uwalnianie kwasów tłuszczowych.

insulinooporność komórek docelowych dla insuliny 
jest uważana za stan przedcukrzycowy. lipotoksyczna teo-
ria rozwoju insulinooporności zakłada, że zasadniczą rolę 
w jej rozwoju odgrywa zwiększenie ilości trzewnej tkanki 
tłuszczowej (nadwaga, otyłość). upośledzenie działania in-
suliny na adipocyty powoduje nasilenie lipolizy i nadmier-
ne uwalnianie wolnych kwasów tłuszczowych, które gro-
madzą się w hepatocytach i miocytach [10]. w zależności 
od nieprawidłowości gospodarki węglowodanowej przewa-
żać może insulinooporność hepatocytów lub miocytów lub 
obie postaci mogą występować razem [11]. 
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głównym wskazaniem do stosowania metforminy jest 
cukrzyca typu 2 u dorosłych – zwłaszcza otyłych, kiedy 
uzyskanie normoglikemii nie jest możliwe za pomocą le-
czenia dietetycznego i wysiłku fizycznego. należy podkre-
ślić, że redukcja masy ciała, racjonalny sposób odżywiania 
oraz regularny, umiarkowany wysiłek fizyczny mają zasad-
nicze znaczenie w leczeniu cukrzycy typu 2 i stanów przed-
cukrzycowych: nieprawidłowej glikemii na czczo (ang. im-
paired fasting glucose – igF) i nietolerancji glukozy (ang. 
impaired glucose tolerance – igt). 

leczenie metforminą powinno przebiegać według zasa-
dy: „start low, go slow”, tzn. od dawek małych, zwiększa-
nych w odstępach czasu (np. co 2 tygodnie) do optymalnej 
dawki leczniczej lub granicy tolerancji. Ze względu na me-
chanizm działania (hamowanie jelitowego wchłaniania glu-
kozy i hamowanie glukoneogenezy) metforminę powinno 
się stosować przed posiłkiem. objawy niepożądane dzieli 
się na objawy nietolerancji i powikłania metaboliczne. ob-
jawy nietolerancji ze strony przewodu pokarmowego (utra-
ta apetytu, nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka) 
są skutkiem gromadzenia się leku w ściankach jelita i fer-
mentacji niewchłoniętej glukozy, natomiast upośledzenie 
wchłaniania witaminy B12 i kwasu foliowego może skutko-
wać rozwojem niedokrwistości hemolitycznej.

Powikłania metaboliczne są skutkiem nadmiernego wy-
twarzania mleczanów oraz zakwaszenia organizmu, aż do 
rozwinięcia kwasicy mleczanowej włącznie. wszystkim 
działaniom niepożądanym można zapobiegać stosując lek 
zgodnie ze wskazaniami, przestrzegając przeciwwskazań 
oraz przez stosowanie odpowiednich dawek. 

do najważniejszych przeciwwskazań do stosowania 
metforminy należą: niewydolność nerek ze stężeniem kre-
atyniny > 1,4 mg% u kobiet i > 1,5 mg% u mężczyzn, nie-
wydolność układu krążenia, wątroby, oddechowa, stany 
niedotlenienia, alkoholizm oraz ciężkie oparzenia. lecze-
nie metforminą powinno być przerwane na czas 48 godzin 
przed i po planowanym zabiegu operacyjnym (w znieczu-
leniu ogólnym), dotyczy to także badań obrazowych z uży-
ciem jodowego środka kontrastującego. należy pamiętać 
o zachowaniu szczególnej ostrożności podczas leczenia 
metforminą i jednoczesnym stosowaniu diety redukcyj-
nej dostarczającej mniej energii niż 1000 kcal/dobę. Poza 
podstawowym wskazaniem do leczenia metforminą ame-
rykańskie towarzystwo diabetologiczne zaleca stosowa-
nie metforminy u chorych ze stanami przedcukrzycowymi 
obciążonych dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym [12]. 
Poza tymi wytycznymi stosowanie metforminy w stanach 
przedcukrzycowych powinno się rozważyć indywidualnie 
dla pacjentów, oceniając bilans zysków i strat. wydaje się, 
że najwięcej korzyści z zastosowania metforminy w stanach 
przedcukrzycowych mogą odnieść pacjenci poniżej 60. r.ż. 
z dodatkowymi obciążeniami, takimi jak: otyłość (Bmi ≥ 35), 
cukrzyca u krewnego i stopnia, hipertrójglicerydemia, obni-
żone stężenie frakcji Hdl, nadciśnienie tętnicze, stężenie 
Hba1c > 6% oraz zespół policystycznych jajników [13]. w.c. 
Knowler i wsp. wykazali jednak, że skuteczność metforminy 
w leczeniu stanów przedcukrzycowych jest znacznie mniej-
sza niż skuteczność modyfikacji stylu życia [14, 15].

otyłość i insulinooporność są czynnikami ryzyka wie-
lu nowotworów, m.in. raka piersi. metformina może mieć 
działanie przeciwnowotworowe, a mechanizm jej dzia-
łania może być niezależny od działania hipoglikemizują-
cego [16, 17]. jako aktywator kinazy proteinowej zależnej 
od amP może brać udział w hamowaniu prekursorowych 
szlaków rozwoju białaczki cml [18]. wyniki badań epi-
demiologicznych opartych na dostępnych obecnie danych 
klinicznych wyraźnie sugerują, że stosowanie metforminy 
jest związane z istotnie niższym ryzykiem rozwoju nowo-
tworu jelita grubego i odbytnicy u pacjentów z cukrzycą 
typu 2 w porównaniu z chorymi nieleczonymi metforminą 
[19, 20]. Podobną zależność obserwuje się wśród pacjentek 
z rakiem jajnika, a stosowanie metforminy nasila cytotok-
syczne działanie cisplatyny [21, 22].

metformina jest stosowana w leczeniu insulinooporno-
ści u kobiet z zespołem policystycznych jajników (Pco). 
wykazano, że leczenie metforminą ciężarnych z Pco zna-
cząco obniża odsetek poronień i nadciśnienia ciążowego 
oraz obniża nieznacznie częstość występowania stanu prze-
drzucawkowego [23]. uważa się, że mechanizm działania 
metforminy i mechanizm powstawania bólu neuropatycz-
nego mają wspólne punkty metaboliczne, co powoduje, że 
lek ten może łagodzić odczuwanie bólu [24].

Kinaza proteinowa aktywowana amP stała się w ostat-
nim czasie popularnym przedmiotem wielu badań. uważa 
się, że odgrywa ona znaczącą rolę w utrzymaniu homeosta-
zy komórkowej, a także jest ważnym mediatorem w działa-
niu hormonów regulujących apetyt i gospodarkę węglowo-
danowo-tłuszczową. wykazano, że zwiększenie aktywności 
amPK pobudza tworzenie kości in vitro, a mutacja amPK 
(usunięcie podjednostki α lub ß) powoduje zmniejszenie 
masy kostnej u myszy [25]. Ponadto wykazano, że amPK 
obecna w komórkach kostnych podlega regulacji tych sa-
mych hormonów, które regulują gospodarkę energetyczną 
komórek i jest aktywowana m.in. przez metforminę. jako 
najpopularniejszy doustny lek hipoglikemizujący metformi-
na odkryła już większość swoich tajemnic, chociaż dokład-
ne wyjaśnienie mechanizmu jej działania jest jeszcze ciągle 
przed nami. Poza klasycznym wskazaniem do stosowania 
tego leku dyskutowana jest kwestia korzyści, jakie mogliby 
odnieść z leczenia metforminą pacjenci z zespołem meta-
bolicznym. amerykańskie towarzystwo diabetologiczne 
zaleca stosowanie metforminy u tych chorych, w Polsce nie 
ma jeszcze takich wytycznych, a decyzja o leczeniu należy 
do lekarza. wydaje się jednak, że zalecenia atd są słuszne. 
uwagę zwraca badanie V. de leo i wsp. nad zastosowa-
niem metforminy u ciężarnych pacjentek z Pco. Przedmio-
tem licznych badań pozostaje wpływ metforminy na ryzyko 
rozwoju i częstość zgonów z powodu chorób nowotworo-
wych. to ciekawe badania, których wyniki warto śledzić, 
ponieważ mogą dotyczyć milionów pacjentów na świecie 
leczonych metforminą. 

w podsumowaniu należy podkreślić, że lek ten mimo 
swoich niedoskonałości (żaden lek nie jest idealny i pozba-
wiony działań niepożądanych) znalazł swoje zasłużone 
miejsce w farmakoterapii wielu chorób, a jego stosowanie 
powinno być szerzej uwzględnione w praktyce lekarza ro-
dzinnego.
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