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Streszczenie
Metformina jest lekiem hipoglikemicznym, wykazującym dodatkowe właściwości, które stwarzają potencjalne
możliwości zastosowania jej w innych jednostkach poza cukrzycą. Metformina wykazuje skuteczne działanie
w redukcji masy ciała oraz poprawie insulinowrażliwości w populacji otyłych osób dorosłych z/bez współistniejącej cukrzycy. Sugeruje się również możliwość wykorzystania metforminy w leczeniu otyłości u młodzieży.
Dodatkowo, metformina znalazła zastosowanie w terapii zespołu policystycznych jajników (PCOS). Wykazano,
że stosowanie metforminy w połączeniu ze standardową terapią niepłodności zwiększa szansę na zajście w ciążę
oraz ułatwia redukcję masy ciała u kobiet otyłych. Ponadto, podaż metforminy wykazuje działanie opóźniające
proces starzenia, antynowotworowe oraz kardioprotekcyjne. (Farm Współ 2013; 6: 1-5)
Słowa kluczowe: metformina, otyłość, redukcja masy ciała, zespół policystycznych jajników

Summary
Metformin is a hypoglycemic agent with additional properties which allow to consider its use in different
diseases besides diabetes. Metformin promotes weight loss and increases insulin sensitivity in a population of
obese adults with or without diabetes. Potential use of metformin in a treatment of obesity in adolescents is also
suggested. Additionally, metformin is recommended has in a therapy of polycystic ovarian syndrome (PCOS).
Metformin combined with a standard infertility treatment increases the chance of pregnancy and promotes weight
loss in obese women. Furthermore, metformin acts as an antiaging agent as well as exhibits anticancer and cardioprotective properties. (Farm Współ 2013; 6: 1-5)
Keywords: metformin, obesity, weight loss, polycystic ovarian syndrome

Metformina – doustny lek
przeciwcukrzycowy z grupy biguanidów

Mechanizm jej działania polega na zwiększeniu
obwodowego wychwytu glukozy, zmniejszeniu glukoneogenezy oraz stymulowaniu insulinowrażliwości,
co prowadzi do hamowania hiperinsulinemii [1,2].
Metformina stymuluje uwalnianie kinazy białkowej
aktywowanej przez AMP (AMPK), która wpływa na
równowagę energetyczną ustroju poprzez regulowanie
gospodarki węglowodanowej oraz lipidowej [2]. Lek ten

Metformina jest lekiem hipoglikemicznym stosowanym w terapii cukrzycy typu 2 [1,2]. Substancja
aktywna biguanid naturalnie wywodzi się z leku
roślinnego – rutwicy lekarskiej (Galega officinalis).
W przeciwieństwie do pochodnych sulfonylomocznika, metformina nie stymuluje uwalniania insuliny.
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hamuje również syntezę kwasów tłuszczowych oraz
zwiększa uwalnianie glukagonopodobnego peptydu
-1 (GLP-1) [2].

nia metforminy. W otyłości wyróżnia się następujące
typy: standardowa otyłość, metabolicznie zdrowi otyli
pacjenci (MHO), otyłość sarkopeniczna, metabolicznie
otyli z prawidłową masą ciała (MONW) [6]. W swoim
badaniu He i wsp. wykazali, że stosowanie metforminy
u pacjentów otyłych bez współistniejącej cukrzycy prowadziło do większej redukcji masy ciała w porównaniu
do grupy kontrolnej oraz wpływało na zmniejszenie
zawartości tkanki tłuszczowej zarówno podskórnej,
jak i trzewnej [7]. W badaniu przeprowadzonym przez
Pasquali wykazano, że podaż metforminy w połączeniu
z dietą ubogoenergetyczną prowadzi do znacznej utraty
tkanki tłuszczowej wisceralnej u otyłych kobiet oraz
pozwala na obniżenie stężenia leptyny [8]. W badaniu
Setfarth’a wpływ metforminy na redukcję ciała był
wprost proporcjonalny do stopnia insulinooporności
mierzonego przy użyciu wskaźnika Matsudy oraz
HOMA-IR [5].

Wpływ metforminy na redukcję masy
ciała

Niewątpliwym wyzwaniem współczesnej medycyny jest terapia nadmiernej masy ciała. Częstość
występowania otyłości znacznie wzrosła w ostatniej
dekadzie. Nadmierna masa ciała jest związana z obecnością powikłań somatycznych, a także wpływa na
jakość życia, stan psychiczny oraz relacje społeczne
pacjenta. Otyłość predysponuje do zmniejszenia
insulinowrażliwości oraz jest uznanym czynnikiem
ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2 [3]. Postępowanie
terapeutyczne w otyłości polega przede wszystkim
na modyfikacji stylu życia, w tym zmianie nawyków
żywieniowych oraz zwiększeniu poziomu aktywności
fizycznej. Utrzymanie długofalowej redukcji masy
ciała jest niezwykle trudne nawet przy zaangażowaniu
wysoko wykwalifikowanego zespołu interdyscyplinarnego. Niezadawalające efekty terapii otyłości motywują
do poszukiwania optymalnych metod postępowania
w tej jednostce chorobowej.
Metformina w istotny sposób sprzyja redukcji
masy ciała oraz zwiększa insulinowrażliwość w populacji otyłych osób dorosłych z/bez współistniejącej
cukrzycy [4]. W badaniach podkreśla się wpływ podaży
metforminy na zwiększenie uczucia sytości i w konsekwencji ograniczenie podaży pokarmu. Wykazano,
że stosowanie metforminy wiązało się z utratą tkanki
tłuszczowej. Jednocześnie nie obserwowano spadku
beztłuszczowej masy ciała [5]. Zastosowanie metforminy w terapii otyłości jest zalecane w przypadku
braku skuteczności tradycyjnych metod redukcji masy
ciała, takich jak modyfikacja stylu życia. Metformina
jest również coraz częściej stosowana u nastolatków
otyłych bez współistniejącej cukrzycy, u których
zmiana stylu życia nie przynosi oczekiwanych rezultatów [3].
U otyłych pacjentów ze współistniejącą cukrzycą
typu 2 terapia z użyciem metforminy wiązała się
z utratą masy ciała średnio o 5% wyjściowej masy
ciała [6]. Efekt ten tłumaczony był przede wszystkim
zmniejszeniem insulinooporności i hiperinsulinemii.
Anorektyczne działanie leku według większości autorów nie miało istotnego znaczenia. Wzrastająca liczba
dowodów wskazuje istotny wpływ metabolicznego
fenotypu otyłości na dominujący mechanizm działa-

Możliwości wykorzystania metforminy
w populacji nastoletnich otyłych
pacjentów

W ciągu ostatniej dekady obserwuje się znaczący
wzrost liczby otyłych dzieci oraz młodzieży [3,9].
Konsekwencją nadmiernej masy ciała jest rozwój
insulinooporności, a w następstwie cukrzycy typu 2.
Ustalono, że podstawą postępowania terapeutycznego
w tej grupie chorych, zmierzającą do poprawy insulinowrażliwości powinny być modyfikacje dietetyczne
oraz zwiększenie aktywności fizycznej [9]. Z powodu
trudności z wprowadzeniem modyfikacji stylu życia
u dzieci i młodzieży poszukuje się wspomagających
form terapii w celu zmniejszenia częstości występowania cukrzycy typu 2. Sugeruje się możliwość wykorzystania metforminy w leczeniu dzieci z uwagi na jej
skuteczność, bezpieczeństwo oraz korzystny wpływ na
parametry metaboliczne [9]. Przegląd systematyczny
obejmujący 9 randomizowanych badań klinicznych
z udziałem otyłych nastolatków (średnia wartość BMI:
36,4 kg/m 2), w grupie wiekowej pomiędzy 12 a 19
rokiem życia, potwierdził skuteczność terapeutyczną
metforminy, czego obrazem była redukcja masy ciała
oraz jej bezpieczeństwo. W badaniach podkreśla się,
że podczas stosowania metforminy zalecano również
modyfikację stylu życia. Zastosowanie tego leku
u nastolatków wpływało korzystnie na wykładniki
insulinooporności (stężenie insuliny na czczo oraz
wskaźnik HOMA-IR). W trakcie 12-miesięcznej
terapii metforminą w połączeniu z modyfikacją stylu
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[11,15]. Co więcej efekt ten był również czasozależny.
Lepsze wyniki uzyskano w trakcie przewlekłej terapii
metforminą [15]. Większy wpływ na redukcję masy
ciała obserwuje się również przy skojarzeniu terapii
metforminą z odpowiednim postępowaniem dietetycznym (dieta ubogoenergetyczna) [16].

życia średni spadek wskaźnika masy ciała wyniósł
1,9-3,3 kg/m2 [3]. Stosowanie metforminy u pacjentów, u których nie wymagano modyfikacji stylu życia,
wiązało się z redukcją masy ciała na poziomie 1,211,42 kg/m2. Obniżona masa ciała uzyskana w trakcie
leczenia metforminą utrzymała się przez okres 12-14
tygodni. Po tym czasie różnica pomiędzy wyjściową
masą ciała była porównywalna z grupą placebo [3].
W przeglądzie systematycznym podkreśla się, iż terapia
metforminą może zwiększać prawdopodobieństwo
utrzymywania modyfikacji stylu życia u otyłych nastoletnich pacjentów. Inni autorzy wskazują, że redukcja
masy ciała uzyskana poprzez stosowanie metforminy
jest tak niska, że nie wpływa ona w istotny sposób na
zmniejszenie ryzyka rozwoju powikłań sercowo-naczyniowych [9]. Należy również podkreślić, iż leczenie
metforminą jest wskazane u pacjentów z cukrzycą typu
2 powyżej 10 roku życia. Pomimo, iż metformina nie
jest zalecana u dzieci otyłych z prawidłową tolerancją
glukozy, jej stosowanie w tej grupie znacznie wzrosło
w latach 2000-2010 [9].

Potencjalny wpływ metforminy na
proces starzenia i nowotworzenia

Obecnie dostępne są również wyniki innowacyjnych badań nad zastosowaniem metforminy jako leku
opóźniającego starzenie. Zauważono, że wraz z procesami starzenia spada aktywność AMPK, co prowadzi
do przyśpieszonej śmierci komórek. Metformina stymuluje aktywność AMPK oraz zmniejsza odkładanie
lipofuscyny w komórkach gatunku Caenorhabditis
elegans [17]. Prowadzone są badania mające na celu
ustalenie możliwości zastosowania metforminy jako
leczenia towarzyszącego w progerii. Potencjalne kierunki zastosowania metforminy to również wspomaganie terapii chorób neurodegeneracyjnych, takich jak
choroba Huntingtona i Alzheimera [18].
Analizowane są również właściwości przeciwnowotworowe metforminy [1,10]. Wykazano, że stosowanie metforminy u pacjentów z cukrzycą zmniejsza
ryzyko wystąpienia raka jelita grubego oraz hepatoblastomy [6]. Istnieją również doniesienia o przeciwnowotworowym oddziaływaniu metforminy w dawce
dobowej 500-1000 mg/dzień u osób bez współistniejącej cukrzycy. Wykazano, że metformina zmniejsza
aktywność mitotyczną komórek nowotworowych
u kobiet zakwalifikowanych do operacyjnego leczenia
raka piersi [6].

Możliwości wykorzystania metforminy w
terapii zespołu policystycznych jajników

Metformina znalazła zastosowanie w leczeniu
zespołu policystycznych jajników (PCOS) [2-13].
U otyłych kobiet z PCOS podaż metforminy w połączeniu ze standardową terapią niepłodności 1.6-krotnie
zwiększała szansę na zajście w ciążę [2]. Metformina
u kobiet z PCOS ułatwia redukcję masy ciała. Utrata
5-10% wyjściowej masy ciała przekłada się na ok. 30%
spadek zawartości tkanki tłuszczowej wisceralnej
i poprawę parametrów metabolicznych u otyłych kobiet
z tym zespołem [12]. Względnie niewielka redukcja
masy ciała, w której dominuje zmniejszenie tkanki
tłuszczowej brzusznej, niezwykle aktywnej metabolicznie, prowadzi do poprawy profilu hormonalnego
i wzrostu płodności [12]. Cheang i wsp. udowodnili,
że terapia metforminą u kobiet z PCOS prowadzi do
zmniejszenia wskaźnika BMI, rozkurczowego ciśnienia
tętniczego krwi, stężenia trójglicerydów, cholesterolu
oraz lipoprotein HDL i LDL [10,14]. Skuteczna terapia
z zastosowaniem metforminy wiązała się z obniżeniem stężenia androstenodionu i testosteronu [15,16].
Harborne i wsp. wykazali, że efekt redukcji masy
ciała u pacjentek z PCOS stosujących metforminę był
dawkozależny. Znamiennie większe obniżenie masy
ciała wykazano dla dawki 2550 mg w porównaniu
do terapii, w której dobowa dawka wynosiła 1500 mg

Kardioprotekcyjne właściwości
metforminy

W badaniu przeprowadzonym przez Glueck i wsp.
wykazano, iż terapia metforminą w dawce 2550 mg
pozwala na zmniejszenie ryzyka występowania incydentów sercowo-naczyniowych. Autorzy efekt ten tłumaczą m.in. obniżoną masą ciała i zawartością tkanki
tłuszczowej trzewnej, a także spadkiem stężenia insuliny na czczo, leptyny oraz cholesterolu frakcji LDL.
Korzystny efekt metforminy był wprost proporcjonalny
do stopnia otyłości. Im wyższa wyjściowa wartość
wskaźnika masy ciała BMI, tym lepsze efekty terapii
preparatem metforminy [19]. Według Brytyjskiego
Towarzystwa Badań nad Cukrzycą (UKPDS) metformina w największym stopniu zmniejsza ryzyko
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Zakończenie

wystąpienia makroangiopatii u pacjentów z cukrzycą
w porównaniu do innych leków przeciwcukrzycowych
[2]. Terapia metforminą wpływa na spadek ryzyka
rozwoju powikłań cukrzycy o 42%, zawału mięśnia
sercowego o 39% oraz zmniejsza śmiertelność o 36%
[2]. Leczenie metforminą prowadzi do obniżenia stężenia czynnika TNF-α oraz ograniczenia apoptozy
miocytów [20]. W modelu zwierzęcym wykazano, że
metformina hamuje przebudowę lewej komory serca
[8]. Powyższe wyniki pozwalają na zaklasyfikowanie
metforminy jako leku o istotnej sile kardioprotekcyjnej
wśród dostępnych leków przeciwcukrzycowych.
Metformina zmniejsza prawdopodobieństwo rozwoju zespołu metabolicznego u osób predysponowanych oraz przyczynia się do poprawy wielu parametrów
laboratoryjnych (tabela I) [2]. Terapia metforminą jest
również skuteczna u pacjentów z zespołem lipodystrofii zarażonych wirusem HIV. W randomizowanym
badaniu wykazano, że niskie dawki metforminy wpływają na zmniejszenie insulinooporności oraz ryzyka
powikłań sercowo-naczyniowych u pacjentów z HIV
i współistniejącą lipodystrofią [2].

Terapia metforminą znalazła szerokie zastosowanie w leczenie szeregu zaburzeń metabolicznych.
Obecnie podkreśla się wpływ metforminy na redukcję
masy ciała u osób otyłych z/bez zaburzeń w gospodarce węglowodanowej. Biorąc pod uwagę względną
skuteczność dotychczasowych form terapii otyłości,
metformina stanowi alternatywę we wspomaganiu
redukcji masy ciała i zwiększa prawdopodobieństwo
utrzymania modyfikacji w stylu życia. Metformina
jest coraz częściej stosowana w leczeniu kobiet otyłych
z zespołem PCO. Lek ten wykazuje ponadto właściwości przeciwstarzeniowe oraz antynowotworowe.

Skróty

AMPK – kinaza białkowa aktywowana przez AMP
(ang. AMP – acivated protein kinase)
GLP-1 – glukagonopodobny peptyd 1 (ang. Glucagonlike peptide 1 )
MHO – metabolicznie zdrowi otyli (ang. Metabolically
healthy obese)
MONW – metabolicznie otyli o prawidłowej masie ciała
(ang. Metabolically obese normal weight)
NAFLD – niealkoholowa stłuszczeniowa choroba
wątroby (ang. Nonalcoholic fatty liver disease)
PAF-1 – czynnik aktywujący płytki 1(ang. Platelet
aggregation factor 1)
PCOS – zespół policytycznych jajników (ang.
Polycystic ovarian syndrome)
UKPDS – Brytyjskie Towarzystwo Badań nad
Cukrzycą (ang. United Kingdom Prospective Diabetic
Study)

Zastosowanie metforminy
w niealkoholowej stłuszczeniowej
chorobie wątroby

Potencjalne zastosowanie metforminy analizowane jest również w leczeniu niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby (NAFLD). Wzrastająca liczba
dowodów wskazuje na możliwość wykorzystania metforminy jako leczenia wspomagającego tej coraz częściej rozpoznawanej jednostki chorobowej. Wykazano,
że podaż metforminy u pacjentów z NAFLD zwiększa
stężenie adiponektyny, która z kolei stymuluje aktywność kinazy MPK oraz zapobiega kumulacji tłuszczu
w obrębie wątroby poprzez nasilenie ß-oksydacji
wolnych kwasów tłuszczowych oraz zmniejszenie
lipogenezy de novo [2].
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Tabela I. Wpływ metforminy na parametry metaboliczne [2]
Table I. Effects of metformin on metabolic indices [2]
Efekt

Brak wpływu lub
minimalny spadek

Spadek

Wzrost

Parametr

Ciśnienie tętnicze
krwi, lipoproteiny
o wysokiej gęstości

Triglicerydy, leptyna, PAF-1, fibrynogen,
cholesterol, IL-6, MCP-1, IL-18, lipoproteiny
o niskiej gęstości, molekuły naczyniowe
cząsteczki adhezyjne, CRP, masa ciała

Lipaza
lipoproteinowa,
adiponektyna
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