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WPROWADZENIE:

W 2015 roku oszacowano, że liczba osób z cukrzycą 
w wieku 20-79 lat wynosi 415 milionów, z tego około 
90% ma cukrzycę typu 2. Wykazano, że dobra kontrola 
glikemii zmniejsza ryzyko powikłań o charakterze mi-
kroangiopatii i może wpływać na zmniejszenie ryzyka 
dużych powikłań sercowo-naczyniowych.

American Diabetes Association (ADA) podczas wybie-
rania leków zmniejszających glikemię (zmniejszających 
stężenie cukru we krwi), zaleca postępowanie ukierun-
kowane na pacjenta i wzięcie pod uwagę „skuteczności, 
ryzyka hipoglikemii, wpływu na ciężar ciała, potencjal-
nego działania niepożądanego, kosztów leczenia i prefe-
rencji pacjenta”. Jednak dotychczas nie przeprowadzo-
no systematycznej analizy porównującej złożony wpływ 
na te czynniki wszystkich leków obecnie dostępnych. 

METAANALIZA 6 KLAS LEKÓW OPARTA NA MODELU

Przedstawiona przez autorów Maloney A. et al.; oparta 
na modelu metaanaliza (MBMA model-based meta-a-
nalysis) została zastosowana do dokładnego porówna-
nia 24 leków, z sześciu grup, stosowanych w leczeniu 
cukrzycy typu 2 pod kątem kontroli glikemii, wpływu 
na zmianę ciężaru ciała oraz ryzyka hipoglikemii. Me-
taanaliza oparta na modelu pozwala na przewidywanie 
długotrwałej skuteczności i opisu każdej klasy leków. 
Dzięki tej technice można właściwie skorygować wyniki, 
niezależnie od wyjściowej HbA1c i czasu badania, a mo-
del zależny od dawki pozwala na włączenie do analizy 
wszystkich dawek stosowanych leków.

Do porównania wybrano 229 randomizowanych ba-
dań. W 710 ramionach tych badań uczestniczyło łącz-
nie 121914 pacjentów. Sposób wyboru badań oraz sieć 
danych uzyskanych z badań pokazano na ryc. 1. Pla-
cebo zastosowano w 146 badaniach. Najczęściej bada-
nymi lekami były sitagliptyna (34 badania), metformina 
(29 badań) i pioglitazon (29 badań). 

METFORMINA W ŚWIETLE METAANALIZY OPARTEJ NA MODELU, 
PORÓWNUJĄCEJ SKUTECZNOŚĆ TERAPII CUKRZYCY TYPU 2 
RÓŻNYMI KLASAMI LEKÓW PRZECIWCUKRZYCOWYCH  
W DAWKACH TERAPEUTYCZNYCH
Na podstawie artykułu: A Model-Based Meta-Analysis of 24 Antihyperglycemic  
Drugs for Type 2 Diabetes: Comparison of Treatment Effects at Therapeutic Doses  
Alan Maloney, Julio Rosenstock and Vivian Fonseca. Clinical Pharmacology & Therapeutics, 2019
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Ryc. 1 Diagram wyboru badań do metaanalizy (strona lewa) i obrazowe przedstawienie sieci danych uzyskanych z badań (strona prawa). Szerokość 
linii jest proporcjonalna do liczby badań porównujących pary leków, a liczba w kółku wskazuje na liczbę badań dotyczących danego leku. Kolor jest 
użyty do pokazania klasy leków: inhibitory DPP-4 – zielony; analogi GLP-1 – niebieski; inhibitory SGLT-2 – pomarańczowy; pochodne sulfonylo-
mocznika – fioletowy, tiazolidynediony – czerwony, insuliny – szary; metformina i placebo – czarny.



WYNIKI BADANIA

Mając na uwadze zarejestrowane dawki dobowe leków 
leków, największa skuteczność pod względem obniżania 
HbA1c, lecz jednocześnie największa zmienność skutecz-
ności dotyczyła analogów GLP-1. Drugim, co do skutecz-
ności, lekiem okazała się metformina, która w zalecanej 
dawce terapeutycznej (2000 mg/dobę) obniżała HbA1c 
o 1,77%. Kolejne w skuteczności były tiazolidynediony,
następnie inhibitory SGLT-2, a najsłabiej wypadły inhi-
bitory DPP-4.

Szacunkową zależność od dawki i masy ciała pokaza-
no na ryc. 2 dla pięciu leków: metforminy, sitagliptyny, 
liraglutydu, empagliflozyny i pioglitazonu. Największą 
zależność skuteczności od dawki w odniesieniu do sku-
teczności terapii wykazano dla metforminy, analogów 
GLP-1 i pioglitazonu. 

W odniesieniu do masy ciała najbardziej stabilnie obni-
żały masę ciała inhibitory SGLT-2 (średnio 2,9 kg) oraz 
analogi GLP-1, za wyjątkiem albiglutydu (średnia reduk-
cja masy ciała dla albiglutydu to 0,4 kg). Metformina 
obniżyła średnio masę ciała o ok. 0,5 kg. Jednocześnie 
dwa pierwsze leki (metformina i analogi GLP-1) prowa-
dziły do zmniejszenia masy ciała – liraglutyd znacznie 
bardziej niż metformina, a pioglitazon powodował przy-
bywanie na wadze (przybywanie na wadze jest znanym 
działaniem niepożądanym po tiazolidynedionach), po-
dobnie, jak nieujęte w przedstawieniu graficznym, po-
chodne sulfonylomocznika (SU) – typowo ok. 2-3 kg.

SKUTECZNOŚĆ TERAPII W PORÓWNANIU Z PLACEBO

Szacunkowa skuteczność terapeutyczna w zalecanych 
dawkach w porównaniu z placebo, po 6 miesiącach dla 
każdego punktu końcowego, wykazała znamienne różni-
ce między klasami leków i w obrębie klasy, co dokładnie 
pokazano na ryc.3

1. Metformina w dawce 2550 mg po 6 miesiącach
terapii obniżała HbA1c o 1,09%, przy stabilnym
obniżeniu masy ciała o ok. 0,5 kg.

2. Największa redukcja HbA1c była obserwowana
w przypadku analogów GLP-1, z jednoczesnymi
największymi różnicami skuteczności w obrębie
klasy – maksymalne obniżenie HbA1c wystąpiło
po 1 mg semaglutydu – 1,77% (19,33 mmol/
mol), 95% CI 1,67-1,87%, a najniższe po 10 mg
liksysenatydu – 0,44% i po 20 mg – 0,66%;
podobnie jak obniżenie masy ciała po 6 miesiącach
było najniższe dla albiglutydu (0 kg), a największe
dla semaglutydu w dawce 1 mg – 3,8 kg.

3. Najniższy spadek HbA1c zanotowano po inhibitorach
DPP-4 (0,58-0,72%), przy średnim wzroście masy
ciała o około 0,5 kg.

4. Pioglitazon obniżał HbA1c w zależności od dawki
od 0,62% do 0,98%, przy jednoczesnym przyroście
masy ciała odpowiednio o 1,9 do 3,3 kg.

5. Inhibitory SGLT-2 obniżały HbA1c w zależności od
dawki od 0,65% (dapagliflozyna 5 mg) do maksimum

Ryc. 2 Przykłady szacunkowego związku między odpowiedzią na dawkę, a hemoglobiną glikowaną (panel górny) i masą ciała (panel dolny) dla 5 le-
ków (metforminy, sitagliptyny, liraglutydu, empagliflozyny i pioglitazonu), Referencyjne/zalecane dawki pokazano jako przerywane linie pionowe. 
Wyniki dotyczą populacji dotychczas niestosującej leków z wyjściową HbA1c = 8%, masą ciała 90 kg, po 26 tygodniach leczenia.



1,01% (kanagliflozyna 300 mg), powodując 
obniżenie masy ciała od 1,7 do 2,4 kg.

RYZYKO HIPOGLIKEMII

Ryzyko udokumentowanej hipoglikemii w porówna-
niu z placebo po 6 miesiącach oszacowano na 0,9% 
(0,6-1,3). Względne ryzyko było największe po po-
chodnych sulfonylomocznika (najniższe dla gliklazydu). 
Względne ryzyko hipoglikemii dla inhibitorów DPP-4, 
i tiazolidynedionów było bardzo niskie (1,0-1,9) i tylko 
nieznacznie wzrastało dla metforminy (2,0) i analogów 
GLP-1 (1,0-3,1). 
Według autorów, analiza wyników HbA1c sugeruje, 
że stosowanie pochodnych sulfonylomocznika wiąże się 
z 23% (16-23%) rocznym spadkiem skuteczności tera-
pii (od maksymalnej skuteczności osiąganej w 16 tygo-
dniu terapii). Wyniki te powinny być traktowane z rezer-
wą ponieważ tylko w 2 badaniach analiza pierwotnych 
punktów końcowych dotyczyła okresu powyżej 56 ty-
godni (104 tygodnie) (30,31). Obserwacje dotyczące 
malejącej skuteczności SU w porównaniu z innymi le-

kami są zgodne z badaniami ADOPT [N. Engl. J. Med. 
355, 2427–2443 (2006)] i badaniami Del Prato [Diabetes 
Obes. Metab. 17, 581–590 (2015)].

PODSUMOWANIE

Biorąc pod uwagę 3 pierwotne punkty końcowe – obni-
żenie HbA1c, masę ciała oraz ryzyko hipoglikemii, met-
formina w zalecanych dawkach 2000-3000 mg/dobę, 
wypadła na tle innych doustnych leków przeciwcukrzy-
cowych bardzo dobrze – skutecznie obniżała HbA1c, przy 
niewielkiej (0,5 kg), ale znamiennej redukcji masy ciała 
i małym ryzyku hipoglikemii, w porównaniu z placebo. 
Przedstawione porównanie wykazało, że choć klasy le-
ków są ważne, to leki w obrębie tej samej klasy mogą 
wykazywać znaczne różnice w zakresie ocenianych pa-
rametrów. Dlatego to dany lek i dawka mają podstawo-
we znaczenie, a nie sama klasa terapeutyczna, do której 
dany lek należy. Wyniki badania pozwalają na porów-
nanie korzyści terapeutyczne różnych leków i podjęcie 
decyzji o wyborze metody leczenia.

Ryc. 3 Szacunkowe efekty leczenia i 95% przedziały ufności (słupki) w porównaniu z placebo dla populacji uprzednio nieleczonych pacjentów z wyj-
ściowym stężeniem hemoglobiny glikowanej (HbA1c) wynoszącym 8,0% oraz początkową masą ciała = 90 kg, po 26 tygodniach stosowania leków 
referencyjnych/zarejestrowanych dawkach dla każdego punktu końcowego. Bezwzględne ryzyko hipoglikemii (95% przedział ufności) dla placebo 
wyniosło 0,9% (0,6-1,3%). Kolorem oznaczono klasę terapeutyczną: metformina (szary), inhibitory DPP-4 (zielony), agoniści GLP-1 (niebieski), 
inhibitory SGLT-2 (pomarańczowy), pochodne sulfonylomocznika (fioletowy), tiazolidynediony (czerwony).
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Skrócona informacja o leku Glucophage® XR 500 mg/750 mg/1000 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu. Skład Jedna tabletka o przedłu-
żonym uwalnianiu zawiera 500 mg/750 mg/1000 mg metforminy chlorowodorku, co odpowiada 390 mg /585 mg /780 mg metforminy. Postać far-
maceutyczna Tabletki o przedłużonym uwalnianiu. 500 mg: Białe lub białawe, okrągłe, dwustronnie wypukłe tabletki, z napisem „500” po jednej 
stronie. 750 mg: Białe lub białawe, podłużne, dwustronnie wypukłe tabletki z napisem „750” po jednej stronie i napisem „MERCK” po drugiej stronie. 
1000 mg: Białe lub białawe, podłużne, dwustronnie wypukłe tabletki z napisem „1000” po jednej stronie i napisem „MERCK” po drugiej stronie. Wska-
zania do stosowania Leczenie cukrzycy typu 2 u dorosłych, zwłaszcza u pacjentów z nadwagą. Glucophage XR można stosować w monoterapii lub 
w skojarzeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insuliną. U dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2 i nadwagą leczonych metformi-
ną, stosowaną jako lek pierwszego rzutu w razie nieskuteczności diety, wykazano zmniejszenie ilości powikłań cukrzycy. W zapobieganiu cukrzycy 
typu 2 u pacjentów ze stanem przedcukrzycowym. Zespół policystycznych jajników (ang. Polycystic Ovary Syndrome – PCOS). Dawkowanie i spo-
sób podawania Dawkowanie Dorośli z prawidłową czynnością nerek (GFR ≥ 90 ml/min) W monoterapii i w skojarzeniu z innymi doustnymi 
lekami przeciwcukrzycowymi w leczeniu cukrzycy typu 2 Zazwyczaj dawka początkowa produktu Glucophage XR 500 mg/750mg to 1 tabletka 
podawana raz na dobę podczas wieczornego posiłku. Po10-15 dniach należy dostosować dawkę na podstawie stężenia glukozy we krwi. Stopniowe 
zwiększanie dawki może poprawić tolerancję produktu leczniczego w przewodzie pokarmowym. Maksymalna zalecana dawka wynosi dla Glucophage 
XR 500 mg: 2000 mg (4 tabletki) na dobę w czasie wieczornego posiłku, dla Glucophage XR 750 mg: to 2 tabletki na dobę w czasie wieczornego 
posiłku. Glucophage XR 500 mg: dawkę należy zwiększać o 500 mg w odstępach co 10-15 dni do dawki maksymalnej 2000 mg stosowanej raz na 
dobę razem z wieczornym posiłkiem. Glucophage XR 500 mg/750mg: Jeśli podawanie metforminy chlorowodorku o przedłużonym uwalnianiu w daw-
ce 2000 mg raz na dobę nie zapewnia odpowiedniej kontroli glikemii, można zamienić produkt na standardowy metforminy chlorowodorek o natych-
miastowym uwalnianiu, w maksymalnej dawce 3000 mg na dobę. U pacjentów już leczonych metforminą, dawka początkowa produktu Glucophage 

XR 500 mg/750 mg powinna być równoważna dawce dobowej metforminy w postaci tabletek o natychmiastowym uwalnianiu. U pacjentów leczonych 
metforminą w dawce powyżej 2000 mg na dobę w postaci tabletek o natychmiastowym uwalnianiu, nie zaleca się zamiany na Glucophage XR 500 
mg/750 mg. W przypadku planowanej zamiany innego doustnego leku przeciwcukrzycowego na Glucophage XR 500 mg/750 mg należy odstawić 
poprzednio stosowany produkt leczniczy i zastosować Glucophage XR 500 mg/750 mg w dawce określonej powyżej. Glucophage XR 1000 mg należy 
przyjmować raz na dobę podczas wieczornego posiłku. Maksymalna zalecana dawka wynosi 2 tabletki na dobę. Glucophage XR 1000 mg jest wska-
zany w leczeniu podtrzymującym u pacjentów aktualnie leczonych metforminy chlorowodorkiem w dawce 1000 mg lub 2000 mg. W razie zamiany 
produktów dobowa dawka Glucophage XR powinna być równoważna z aktualnie stosowaną dawką metforminy chlorowodorku. U pacjentów leczonych 
metforminą w dawce powyżej 2000 mg na dobę, w postaci tabletek o natychmiastowym uwalnianiu nie zaleca się zamiany na Glucophage XR. U pa-
cjentów rozpoczynających leczenie metforminy chlorowodorkiem zazwyczaj dawka początkowa produktu Glucophage XR wynosi 500 mg lub 750 mg 
raz na dobę podczas wieczornego posiłku. Po 10-15 dniach należy dostosować dawkę na podstawie stężenia glukozy we krwi. Stopniowe zwiększanie 
dawki może poprawić tolerancję produktu leczniczego w przewodzie pokarmowym. Jeśli podawanie metforminy chlorowodorku o przedłużonym uwal-
nianiu w dawce 2000 mg raz na dobę nie zapewnia odpowiedniej kontroli glikemii, można zamienić produkt na standardowy metforminy chlorowodo-
rek o natychmiastowym uwalnianiu, w maksymalnej dawce 3000 mg na dobę. W przypadku planowanej zamiany innego doustnego leku przeciwcu-
krzycowego na Glucophage XR,  należy  odstawić  poprzednio  stosowany  produkt  leczniczy  i  zastosować  produkt Glucophage XR 500 mg, po czym odpowiednio 
dostosować dawkę i zastosować produkt Glucophage XR 1000 mg w sposób opisany powyżej. W skojarzeniu z insuliną Metformina i insulina mogą 
być stosowane jednocześnie w celu uzyskania lepszej kontroli stężenia glukozy we krwi. Zwykle dawka początkowa produktu Glucophage XR 
500 mg/750 mg to 1 tabletka stosowana raz na dobę, podczas wieczornego posiłku, natomiast dawkę insuliny dostosowuje się na podstawie wyników 
badania stężenia glukozy we krwi. Po ustaleniu dawki można rozważyć zastosowanie Glucophage XR 1000 mg. Pacjenci w podeszłym wieku Z uwagi 
na ryzyko zaburzeń czynności nerek u pacjentów w podeszłym wieku, dawkę metforminy należy ustalić na podstawie parametrów czynności nerek. 
Podczas leczenia konieczna jest regularna kontrola czynności nerek. Zaburzenie czynności nerek Wartość GFR należy oznaczyć przed rozpoczęciem 
leczenia produktem zawierającym metforminę, a następnie co najmniej raz na rok. U pacjentów ze zwiększonym ryzykiem dalszego pogorszenia 
czynności nerek oraz u pacjentów w podeszłym wieku czynność nerek należy oceniać częściej, np. co 3–6 miesięcy. GFR (ml/min)/ Całkowita maksy-
malna dawka dobowa/ Dodatkowe okoliczności: 60-89 ml/min /2000 mg/ Można rozważyć zmniejszenie dawki w reakcji na pogarszającą się czynność 
nerek.; 45-59 ml/min /2000 mg/ Przed rozważaniem rozpoczęcia leczenia metforminą, należy przeanalizować czynniki mogące zwiększyć ryzyko 
kwasicy mleczanowej. Dawka początkowa nie jest większa niż połowa dawki maksymalnej.; 30-44 ml/min /1000 mg/ Przed rozważaniem rozpoczęcia 
leczenia metforminą, należy przeanalizować czynniki mogące zwiększyć ryzyko kwasicy mleczanowej. Dawka początkowa nie jest większa niż połowa 
dawki maksymalnej.; < 30 ml/min/-/Metformina jest przeciwwskazana. Dzieci i młodzież Z powodu braku danych, produktu Glucophage XR nie nale-
ży stosować u dzieci. W monoterapii (stan przedcukrzycowy) Zwykle stosuje się dawkę od 1000 do 1500 mg metforminy chlorowodorku raz na 
dobę podczas wieczornego posiłku. Lekarz ocenia, czy leczenie należy kontynuować, na postawie regularnego badania poziomu glikemii oraz czynni-
ków ryzyka. Zespół policystycznych jajników (ang. PCOS) Zwykle dawka wynosi 1500 mg metforminy chlorowodorku raz na dobę podczas 
wieczornego posiłku. Przeciwskazania Nadwrażliwość na metforminę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Każdy rodzaj ostrej kwasicy 
metabolicznej (takiej jak kwasica mleczanowa, cukrzycowa kwasica ketonowa). Stan przedśpiączkowy w cukrzycy. Ciężka niewydolność nerek (GFR 
< 30 ml/min). Ostre stany chorobowe wiążące się z ryzykiem zaburzeń czynności nerek, takie jak odwodnienie, ciężkie zakażenie, wstrząs. Choroby 
mogące być przyczyną niedotlenienia tkanek (szczególnie choroby o ostrym przebiegu lub zaostrzenie chorób przewlekłych), takie jak niewyrównana 
niewydolność serca, niewydolność oddechowa, niedawno przebyty zawał mięśnia sercowego, wstrząs. Niewydolność wątroby, ostre zatrucie alkoho-
lem, alkoholizm. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Kwasica mleczanowa Kwasica mleczanowa, bardzo rzadkie 
ale ciężkie powikłanie metaboliczne, występuje najczęściej w ostrym pogorszeniu czynności nerek, chorobach układu krążenia lub chorobach układu 
oddechowego, lub posocznicy. W przypadkach nagłego pogorszenia czynności nerek dochodzi do kumulacji metforminy, co zwiększa ryzyko kwasicy 
mleczanowej. W przypadku odwodnienia (ciężka biegunka lub wymioty, gorączka lub zmniejszona podaż płynów) należy tymczasowo wstrzymać 
stosowanie metforminy i zalecane jest zwrócenie się do lekarza. U pacjentów leczonych metforminą należy ostrożnie rozpoczynać leczenie produkta-
mi leczniczymi, które mogą ciężko zaburzyć czynność nerek (takimi jak leki przeciwnadciśnieniowe, moczopędne lub NLPZ). Inne czynniki ryzyka 
kwasicy mleczanowej to nadmierne spożycie alkoholu, niewydolność wątroby, źle kontrolowana cukrzyca, ketoza, długotrwałe głodzenie i wszelkie 
stany związane z niedotlenieniem, jak również jednoczesne stosowanie produktów leczniczych mogących wywołać kwasicę mleczanową. Pacjentów 
i (lub) ich opiekunów należy poinformować o ryzyku wystąpienia kwasicy mleczanowej. Kwasicę mleczanową charakteryzuje występowanie duszności 
kwasiczej, bólu brzucha, skurczów mięśni, astenii i hipotermii, po której następuje śpiączka. W razie wystąpienia podejrzanych objawów pacjent 
powinien odstawić metforminę i szukać natychmiastowej pomocy medycznej. Odchylenia od wartości prawidłowych w wynikach badań laboratoryj-
nych obejmują zmniejszenie wartości pH krwi (< 7,35), zwiększenie stężenia mleczanów w osoczu (> 5 mmol/l) oraz zwiększenie luki anionowej i sto-
sunku mleczanów do pirogronianów. Czynność nerek Wartość GFR powinna być oznaczona przed rozpoczęciem leczenia, a następnie w regularnych 
odstępach czasu. Metformina jest przeciwwskazana u pacjentów z GFR < 30 ml/min i należy ją tymczasowo odstawić w razie występowania stanów 
wpływających na czynność nerek. Czynność mięśnia sercowego Pacjenci z niewydolnością serca są bardziej narażeni na wystąpienie niedotlenienia 
i niewydolności nerek. Metformina może być stosowana u pacjentów ze stabilną, przewlekłą niewydolnością serca, jeżeli regularnie kontroluje się 
czynność serca i czynność nerek. Metformina jest przeciwwskazana u pacjentów z ostrą i niestabilną niewydolnością serca. Podawanie środków kontra-
stowych zawierających jod Do naczyniowe podanie środków kontrastowych zawierających jod może doprowadzić do nefropatii wywołanej środkiem 
kontrastowym, powodując kumulację metforminy i zwiększenie ryzyka kwasicy mleczanowej. Należy przerwać stosowanie metforminy przed bada-
niem lub podczas badania obrazowego i nie stosować jej przez co najmniej 48 godzin po badaniu, po czym można wznowić podawanie metforminy 
pod warunkiem ponownej oceny czynności nerek i stwierdzeniu, że jest ona stabilna. Zabiegi chirurgiczne Podawanie metforminy musi być przerwane 
bezpośrednio przed zabiegiem chirurgicznym w znieczuleniu ogólnym, podpajęczynówkowym lub zewnątrzoponowym. Leczenie można wznowić nie 
wcześniej niż po 48 godzinach po zabiegu chirurgicznym lub wznowieniu odżywiania doustnego oraz dopiero po ponownej ocenie czynności nerek i stwier-
dzeniu, że jest stabilna. Inne ostrzeżenia Wszyscy pacjenci powinni przestrzegać zaleceń diety z regularnym przyjmowaniem węglowodanów w ciągu 
dnia. Pacjenci z nadwagą powinni ponadto kontynuować dietę niskokaloryczną. Należy regularnie wykonywać kontrolne badania laboratoryjne typowe 
dla cukrzycy. Metformina nie wywołuje hipoglikemii, ale zaleca się ostrożność, gdy jest stosowana w skojarzeniu z insuliną lub innymi doustnymi le-
kami przeciwcukrzycowymi (np. pochodne sulfonylomocznika lub meglitynidy). Otoczka tabletki może być widoczna w stolcu. Należy poinformować 
o tym pacjenta. Produkt leczniczy Glucophage XR zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w jednej tabletce, to znaczy produkt uznaje się za „wolny 
od sodu”. Działania niepożądane Dane z badań klinicznych oraz dane uzyskane po wprowadzeniu produktu do obrotu wskazują, że działania nie-
pożądane u pacjentów leczonych produktem Glucophage XR są podobne pod względem rodzaju i ciężkości, do obserwowanych u pacjentów leczonych 
produktem Glucophage w postaci tabletek o natychmiastowym uwalnianiu. Na początku leczenia najczęstszymi działaniami niepożądanymi są: nud-
ności, wymioty, biegunka, ból brzucha i utrata apetytu, które w większości przypadków ustępują samoistnie. W celu zapobiegania ich wystąpieniu 
zaleca się stopniowe zwiększanie dawki. W czasie leczenia metforminą mogą wystąpić niżej wymienione działania niepożądane. Częstość ich wystę-
powania zdefiniowano następująco: bardzo często: >1/10; często: ≥1/100,<1/10; niezbyt często: ≥1/1000, <1/100; rzadko: ≥1/10000, <1/1000; 
bardzo rzadko: <1/10000. W każdej grupie o określonej częstości występowania działania niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym 
się nasileniem. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Bardzo rzadko Kwasica mleczanowa. Zmniejszenie wchłaniania witaminy B12 ze zmniejszeniem 
jej stężenia w surowicy podczas długotrwałego stosowania metforminy. U pacjenta z niedokrwistością megaloblastyczną należy rozważyć taką etiolo-
gię. Zaburzenia układu nerwowego Często Zaburzenia smaku. Zaburzenia żołądka i jelit Bardzo często Zaburzenia żołądkowo-jelitowe, takie jak 
nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha i utrata apetytu. Te działania niepożądane występują najczęściej na początku leczenia i w większości przy-
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padków ustępują samoistnie. Aby im zapobiec, zaleca się przyjmowanie metforminy w czasie posiłku lub po posiłku. Stopniowe zwiększanie dawki 
może poprawić tolerancję produktu w przewodzie pokarmowym. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Bardzo rzadko Pojedyncze zgłoszenia dotyczy-
ły nieprawidłowych wyników badań czynności wątroby lub zapalenia wątroby, ustępujących po odstawieniu metforminy. Zaburzenia skóry i tkanki 
podskórnej Bardzo rzadko Reakcje skórne, takie jak: rumień, świąd skóry, pokrzywka. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych Po dopusz-
czeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie 
stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie po-
dejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa Tel.: +48 22 49 21 301, Faks: +48 
22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Pod-
miot odpowiedzialny Merck Santé s.a.s. 37, rue Saint-Romain, 69008 Lyon, Francja. Pozwolenia wydane przez URPL WMiPB nr 12244 (Glu-
cophage XR 500 mg)/ 15192 (Glucophage XR 750 mg)/ 18106 (Glucophage XR 1000 mg). Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na 
zlecenie podmiotu odpowiedzialnego Merck Sp. z o.o., tel.: +48 22 53 59 700, faks: +48 22 53 59 703; www.merck.pl. Lek wydawany na re-
ceptę. Przed przepisaniem należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego.

Zgłaszanie działań niepożądanych: drug.safety.easterneurope@merckgroup.com; Informacja medyczna: medinfo_pl@merckgroup.com

Ceny Glucophage® XR*/**: detaliczna/wysokość dopłaty pacjenta: 500 mg/30 tabl. – 9,36 zł/8,87zł; 500/60 – 18,64 zł/14,46 zł; 
750/30 – 14,05 zł/11,72 zł; 750/60 27,71 zł/19,85 zł; 1000/60 – 36,93 zł/ 25,38 zł.

* Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dn. 17 sierpnia 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2021r. 

**W odniesieniu do cen z obwieszczenia MZ w przypadku, gdy nie dotyczy stanu przedcukrzycowego.

Na podstawie ChPL z 02.2021

Skrócona informacja o leku Glucophage® 500 mg/850 mg/1000 mg, tabletki powlekane. Skład Jedna tabletka powlekana zawiera 500 mg/850 
mg/1000 mg metforminy chlorowodorku, co odpowiada 390 mg/662,9 mg/780 mg metforminy. Postać farmaceutyczna Tabletka powlekana. 500 
mg/850 mg: Białe, okrągłe, wypukłe tabletki powlekane. 1000 mg: Białe, owalne, dwustronnie wypukłe tabletki powlekane, z rowkiem dzielącym po 
obu stronach tabletki i wytłoczonym napisem „1000” po jednej stronie. Tabletkę można podzielić na połowy. Wskazania do stosowania Leczenie 
cukrzycy typu 2, zwłaszcza u pacjentów z nadwagą, gdy za pomocą ściśle przestrzeganej diety i ćwiczeń fizycznych nie można uzyskać prawidłowego 
stężenia glukozy we krwi. U dorosłych produkt Glucophage można stosować w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcu-
krzycowymi lub insuliną. U dzieci w wieku od 10 lat i młodzieży produkt Glucophage może być stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z insuliną. 
U dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2 i nadwagą leczonych metforminą, stosowaną jako lek pierwszego rzutu w razie nieskuteczności diety, wyka-
zano zmniejszenie powikłań cukrzycy. Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie Dorośli z prawidłową czynnością nerek (GFR ≥ 90 ml/min) 
W monoterapii i w skojarzeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi Zazwyczaj dawka początkowa to 500 mg lub 850 mg 
metforminy chlorowodorku, podawana 2 lub 3 razy na dobę w czasie lub po posiłku. Po 10-15 dniach należy dostosować dawkę na podstawie stężenia 
glukozy we krwi. Stopniowe zwiększanie dawki może poprawić tolerancję produktu leczniczego w przewodzie pokarmowym. U pacjentów przyjmują-
cych duże dawki metforminy chlorowodorku (2 do 3 g na dobę), możliwe jest zastąpienie dwóch tabletek powlekanych produktu Glucophage 500 mg 
jedną tabletką powlekaną produktu Glucophage 1000 mg. Maksymalna zalecana dawka metforminy chlorowodorku wynosi 3 g na dobę, przyjmowana 
w 3 podzielonych dawkach. W przypadku planowanej zamiany innego doustnego leku przeciwcukrzycowego, należy odstawić poprzednio stosowany 
produkt leczniczy i zastosować metforminę w wyżej podanych dawkach. W skojarzeniu z insuliną Metformina i insulina mogą być stosowane jed-
nocześnie w celu uzyskania lepszej kontroli stężenia glukozy we krwi. Metforminy chlorowodorek stosuje się zwykle w dawce początkowej 500 mg lub 
850 mg podawanej 2 lub 3 razy na dobę, natomiast dawkę insuliny dostosowuje się na podstawie wyników badania stężenia glukozy we krwi. Pacjen-
ci w podeszłym wieku Z uwagi na ryzyko zaburzeń czynności nerek u pacjentów w podeszłym wieku, dawkę metforminy należy ustalić na podstawie 
parametrów czynności nerek. Podczas leczenia konieczna jest regularna kontrola czynności nerek. Zaburzenie czynności nerek Wartość GFR należy 
oznaczyć przed rozpoczęciem leczenia produktem zawierającym metforminę, a następnie co najmniej raz na rok. U pacjentów ze zwiększonym ryzy-
kiem dalszego pogorszenia czynności nerek oraz u pacjentów w podeszłym wieku czynność nerek należy oceniać częściej, np. co 3–6 miesięcy. GFR/ 
Całkowita maksymalna dawka dobowa (w 2-3 dawkach podzielonych na dobę)/ Dodatkowe okoliczności: 60-89 ml/min /3000 mg/ Można rozważyć 
zmniejszenie dawki w reakcji na pogarszającą się czynność nerek.; 45-59 ml/min /2000 mg/ Przed rozważaniem rozpoczęcia leczenia metforminą, 
należy przeanalizować czynniki mogące zwiększyć ryzyko kwasicy mleczanowej. Dawka początkowa nie jest większa niż połowa dawki maksymalnej.; 
30-44 ml/min /1000 mg/ Przed rozważaniem rozpoczęcia leczenia metforminą, należy przeanalizować czynniki mogące zwiększyć ryzyko kwasicy 
mleczanowej. Dawka początkowa nie jest większa niż połowa dawki maksymalnej.;  < 30 ml/min /-/ Metformina jest przeciwwskazana. Dzieci i mło-
dzież W monoterapii i w skojarzeniu z insuliną Glucophage można stosować u dzieci w wieku od 10 lat i u młodzieży. Zwykle dawka początkowa 
to 500 mg lub 850 mg metforminy chlorowodorku raz na dobę w czasie lub po posiłku. Po 10 do 15 dniach należy dostosować dawkę na podstawie 
wartości stężenia glukozy we krwi. Stopniowe zwiększanie dawki może poprawić tolerancję produktu leczniczego w przewodzie pokarmowym. Mak-
symalna zalecana dawka metforminy chlorowodorku to 2 g na dobę, przyjmowana w 2 lub 3 podzielonych dawkach. Przeciwwskazania Nadwrażli-
wość na metforminę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Każdy rodzaj ostrej kwasicy metabolicznej (takiej jak kwasica mleczanowa, cukrzy-
cowa kwasica ketonowa). Stan przedśpiączkowy w cukrzycy. Ciężka niewydolność nerek (GFR ˂ 
30 ml/min). Ostre stany chorobowe wiążące się z ryzykiem zaburzeń czynności nerek, takie, jak odwodnienie, ciężkie zakażenie, wstrząs. Choroby 
mogące być przyczyną niedotlenienia tkanek (szczególnie choroby o ostrym przebiegu lub zaostrzenie chorób przewlekłych) takie, jak niewyrównana 
niewydolność serca, niewydolność oddechowa, niedawno przebyty zawał mięśnia sercowego, wstrząs. Niewydolność wątroby, ostre zatrucie alkoho-
lem, alkoholizm. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Kwasica mleczanowa Kwasica mleczanowa, bardzo rzadkie 
ale ciężkie powikłanie metaboliczne, występuje najczęściej w ostrym pogorszeniu czynności nerek, chorobach układu krążenia lub chorobach układu 
oddechowego, lub posocznicy. W przypadkach nagłego pogorszenia czynności nerek dochodzi do kumulacji metforminy, co zwiększa ryzyko kwasicy 
mleczanowej. W przypadku odwodnienia (ciężka biegunka lub wymioty, gorączka lub zmniejszona podaż płynów) należy tymczasowo wstrzymać 
stosowanie metforminy i zalecane jest zwrócenie się do lekarza. U pacjentów leczonych metforminą należy ostrożnie rozpoczynać leczenie produkta-
mi leczniczymi, które mogą ciężko zaburzyć czynność nerek (takimi jak leki przeciwnadciśnieniowe, moczopędne lub NLPZ). Inne czynniki ryzyka 
kwasicy mleczanowej to nadmierne spożycie alkoholu, niewydolność wątroby, źle kontrolowana cukrzyca, ketoza, długotrwałe głodzenie i wszelkie 
stany związane z niedotlenieniem, jak również jednoczesne stosowanie produktów leczniczych mogących wywołać kwasicę mleczanową. Pacjentów 
i (lub) ich opiekunów należy poinformować o ryzyku wystąpienia kwasicy mleczanowej. Kwasicę mleczanową charakteryzuje występowanie duszności 
kwasiczej, bólu brzucha, skurczów mięśni, astenii i hipotermii, po której następuje śpiączka. W razie wystąpienia podejrzanych objawów pacjent 
powinien odstawić metforminę i szukać natychmiastowej pomocy medycznej. Odchylenia od wartości prawidłowych w wynikach badań laboratoryj-
nych obejmują zmniejszenie wartości pH krwi (< 7,35), zwiększenie stężenia mleczanów w osoczu (> 5 mmol/l) oraz zwiększenie luki anionowej 
i stosunku mleczanów do pirogronianów. Czynność nerek Wartość GFR powinna być oznaczona przed rozpoczęciem leczenia, a następnie w regular-
nych odstępach czasu. Metformina jest przeciwwskazana u pacjentów z GFR < 30 ml/min i należy ją tymczasowo odstawić w razie występowania 
stanów wpływających na czynność nerek. Czynność mięśnia sercowego Pacjenci z niewydolnością serca są bardziej narażeni na wystąpienie niedotle-
nienia i niewydolności nerek. Metfomina może być stosowana u pacjentów ze stabilną, przewlekłą niewydolnością serca, jeżeli regularnie kontroluje 
się czynność serca i funkcje nerek. Metformina jest przeciwwskazana u pacjentów z ostrą lub niestabilną niewydolnością serca. Podawanie środków 
kontrastowych zawierających jod Donaczyniowe podanie środków kontrastowych zawierających jod może doprowadzić do nefropatii wywołanej środ-
kiem kontrastowym, powodując kumulację metforminy i zwiększenie ryzyka kwasicy mleczanowej. Należy przerwać stosowanie metforminy przed 
badaniem lub podczas badania obrazowego i nie stosować jej przez co najmniej 48 godzin po badaniu, po czym można wznowić podawanie metfor-
miny pod warunkiem ponownej oceny czynności nerek i stwierdzeniu, że jest ona stabilna. Zabiegi chirurgiczne Podawanie metforminy musi być 
przerwane bezpośrednio przed zabiegiem chirurgicznym w znieczuleniu ogólnym, podpajęczynówkowym lub zewnątrzoponowym. Leczenie można 
wznowić nie wcześniej niż po 48 godzinach po zabiegu chirurgicznym lub wznowieniu odżywiania doustnego oraz dopiero po ponownej ocenie czyn-
ności nerek i stwierdzeniu, że jest stabilna. Dzieci i młodzież Przed rozpoczęciem leczenia metforminą należy potwierdzić rozpoznanie cukrzycy typu 
2. W kontrolowanych badaniach klinicznych  trwających rok nie stwierdzono wpływu metforminy na wzrost i dojrzewanie, jednakże nie ma długoter-
minowych badań dotyczących tego zagadnienia. Dlatego, zaleca się staranną obserwację skutków leczenia metforminą dzieci, szczególnie przed 
okresem dojrzewania, z uwzględnieniem wpływu metforminy na wymienione parametry. Dzieci w wieku od 10 do 12 lat Przeprowadzono kontro-
lowane badania kliniczne z udziałem jedynie 15 osób w wieku od 10 do 12 lat. Choć skuteczność i bezpieczeństwo metforminy u tych dzieci nie róż-
niły się od skuteczności i bezpieczeństwa leczenia u starszych dzieci i młodzieży, zaleca się szczególną ostrożność stosując ten produkt leczniczy 
u dzieci w wieku od 10 do 12 lat. Inne ostrzeżenia Wszyscy pacjenci powinni przestrzegać zaleceń diety z regularnym przyjmowaniem węglowodanów 
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w ciągu dnia. Pacjenci z nadwagą powinni ponadto kontynuować dietę niskokaloryczną. Należy regularnie wykonywać kontrolne badania laboratoryj-
ne typowe dla cukrzycy. Metformina nie wywołuje hipoglikemii, ale zaleca się ostrożność, gdy jest stosowana w skojarzeniu z insuliną lub innymi 
doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi (np. pochodne sulfonylomocznika lub meglitynidy). Działania niepożądane Na początku leczenia najczęst-
szymi działaniami niepożądanymi są: nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha i utrata apetytu, które w większości przypadków ustępują samoistnie. 
W celu zapobiegania ich wystąpieniu zaleca się przyjmowanie metforminy w 2 lub 3 dawkach na dobę i stopniowe zwiększanie dawki. W czasie lecze-
nia metforminą mogą wystąpić niżej wymienione działania niepożądane. Częstość ich występowania zdefiniowano następująco: bardzo często ≥1/10; 
często: ≥1/100, <1/10; niezbyt często: ≥1/1000, <1/100; rzadko ≥1/10 000, <1/1000; bardzo rzadko <1/10 000. W każdej grupie o określonej 
częstości występowania działania niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Bar-
dzo rzadko Kwasica mleczanowa. Zmniejszenie wchłaniania witaminy B12 ze zmniejszeniem jej stężenia w surowicy podczas długotrwałego stosowania 
metforminy. U pacjenta z niedokrwistością megaloblastyczną, należy rozważyć taką etiologię. Zaburzenia układu nerwowego Często Zaburzenia sma-
ku. Zaburzenia żołądka i jelit Bardzo często Zaburzenia żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha i utrata apetytu. Te 
działania niepożądane występują najczęściej na początku leczenia i w większości przypadków ustępują samoistnie. Aby im zapobiec, zaleca się przyj-
mowanie metforminy w 2 lub 3 dawkach na dobę w czasie posiłku lub po posiłku. Stopniowe zwiększanie dawki może poprawić tolerancję produktu 
ze strony przewodu pokarmowego. Zaburzenia wątroby  i dróg żółciowych Bardzo rzadko Pojedyncze zgłoszenia dotyczyły nieprawidłowych wyników 
badań czynności wątroby lub zapalenia wątroby, ustępujących po odstawieniu metforminy. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Bardzo rzadko Re-
akcje skórne, takie jak rumień, świąd skóry, pokrzywka. Dzieci i młodzież Dane z publikacji, z obserwacji po wprowadzeniu leku na rynek oraz 
z kontrolowanych badań klinicznych na ograniczonej populacji dziecięcej w wieku od 10 do 16 lat leczonej przez 1 rok wskazują, że działania niepo-
żądane mają podobny charakter i nasilenie jak populacji osób dorosłych. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych Po dopuszczeniu produk-
tu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści 
do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania 
niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczni-
czych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, 
e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Podmiot odpowiedzialny Merck Santé 
s.a.s, 37 rue Saint-Romain, 69008 Lyon, Francja. Pozwolenia wydane przez URPL WMiPB nr 16876 (Glucophage 500 mg) / 16877 (Glucophage 
850 mg)/ 15716 (Glucophage 1000 mg). Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego Merck 
Sp. z o.o., tel.: +48 22 53 59 700, faks: +48 22 53 5 9 703; www.merck.pl.   Lek wydawany na receptę.  Przed przepisaniem należy zapoznać 
się z Charakterystyką Produktu Leczniczego.   

Zgłaszanie działań niepożądanych: drug.safety.easterneurope@merckgroup.com; Informacja medyczna: medinfo_pl@merckgroup.com

Ceny Glucophage®*: detaliczna/ wysokość dopłaty pacjenta Glucophage 500mg/30 tab.: 5,36/4,87; Glucophage 850 mg/30 tab.: 7,79/4,72; 60 
tab. 13,47/4,13; Glucophage 1000 mg/30 tab.; 8,21/4,03 

 

*Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dn. 17 sierpnia 2021r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2021 r.

Na podstawie ChPL z dnia 13.01.2017
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