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Metformina, jest dzisiaj jednym z podstawowych 
leków stosowanych w cukrzycy typu II. Należy do 
pochodnych biguanidu i została wprowadzona do 
terapii przez Jeana Sterne w latach 50-tych ubie-
głego tysiąclecia (1957). Istotna pozycja leku w za-
leceniach dotyczących leczenia cukrzycy typu II 
jest związana z publikacją wyników badania Uni-
ted Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS), 
w którym wykazano korzyści metaboliczne oraz 
kardiologiczne związane z zastosowaniem metfor-
miny. Następne lata przekonały o licznych, plejo-
tropowych działaniach metforminy i ugruntowały 
jeszcze bardziej pozycję leku w leczeniu pacjentów 
z cukrzycą. Aktualnie w zaleceniach rekomenduje 
się stosowanie metforminy, jako leku pierwszego 
rzutu u wszystkich pacjentów z rozpoznaną cukrzy-
cą typu 2, be z względu na masę ciała pacjenta 
[1,2,3,4].

Metforminę można stosować zarówno w monotera-
pii jak i w razie jej nieskuteczności w terapii skoja-
rzonej, uzyskując efekt addycyjny lub synergiczny. 
Jednak jak wiemy po to aby lek mógł być skutecznie 
i bezpiecznie stosowany w klinice należy bezwzględ-
nie skorelować profil farmakodynamiczny z parame-
trami farmakokinetycznymi leku. O ile w różnych 
grupach pacjentów nie zmienia się farmakody-
namika metforminy o tyle w różnych populacjach 
pacjentów można zaobserwować zmiany w farma-
kokinetyce, które mogą być kluczowe zarówno dla 
efektu terapeutycznego jak i profilu działań niepo-
żądanych. Wiadomo, że wraz z wiekiem rośnie licz-
ba pacjentów z cukrzycą typu II, a więc tych, którzy 
mają wskazania do stosowania metforminy. W tabe-
li 1 zebrano informacje dotyczące zmian w farmako-
kinetyce, jakie pojawiają się szczególnie w populacji 
senioralnej, które mogą mieć kluczowy wpływ na 

Tabela 1. Zmiany farmakokinetyki leków u pacjentów w populacji senioralnej

zwiększenie stężenia kwaśnej alfa1-glikoproteiny

 zmniejszenie beztłuszczowej masy ciała – zmniejszenie objętości dystrybucji leków hydrofilnych

zmniejszenie aktywności enzymów metabolizujących leki w wątrobie

rozrost tkanki tłuszczowej – zwiększenie objętości dystrybucji leków lipofilnych 

zmniejszenie przepływu krwi przez tkanki i narządy miąższowe

wzrost pH soku żołądkowego (atroficzne zapalenie błony śluzowej żołądka,  
stosowanie leków hamujących wydzielanie kwasu solnego) 

zmniejszenie powierzchni wchłaniania

zmniejszenie objętości wody całkowitej

zwolnienie perystaltyki przewodu pokarmowego

zmniejszenie masy tkanek

zmniejszenie wydzielania soku żołądkowego

zwiększenie suchości w jamie ustnej

 zmniejszenie przepływu krwi przez przewód pokarmowy 

 zmniejszenie stężenia albumin 

zmniejszenie pojemności wyrzutowej serca



skuteczność stosowanej farmakoterapii w tym cu-
krzycy typu II. 

Wszystkie opisane zmiany jeżeli nie zostaną 
uwzględnione, co do właściwego wyboru postaci 
leku jak i sposobu jego uwalniania mogą niekorzyst-
nie wpływać na efektywność terapii, co w szcze-
gólności w przypadku cukrzycy typu II ma bardzo 
istotne znaczenie.

W przypadku stosowania metforminy istnieje sze-
roki zakres pomiędzy dawkami terapeutycznymi 
i toksycznymi. Dlatego też ustalono jako bezpiecz-
ną, górną granicę dawki metforminy na poziomie 
3000 mg/d. Podawanie leku pozwala na obniżenie 
glikemii na czczo od 24 mg/dl dla dawki 500 mg/d. 
do 88 mg/dl dla dawkowania 2000 mg/d. Analo-
gicznie, redukcja HbA1c w stosunku do placebo była 
istotnie większa i wynosiła od 0,9% dla najniższej 
dawki leku do 2,0% dla 2000 mg/d. Przyjmuje się, 
że optymalna kontrolę glikemii osiąga się przy sto-
sowaniu dawki 2000 mg metforminy na dobę. Dla 
wyższych dawek, nie zaobserwowano dodatkowych 
korzyści metabolicznych. Oczywiście praktyka sto-
sowania metforminy musi być koherentna z para-
metrami farmakokinetycznymi tego leku.

Farmakokinetyka metforminy. 

• Wysoka rozpuszczalność w wodzie 

• Biodostępność 50-60% dawki doustnej 

• 20-30% jest wydalane w formie niezmie-
nionej z kałem 

• Nie wiąże się z białkami osocza 

• Czas do osiągnięcia maksymalnego stęże-
nia w surowicy 2,5 h, dla preparatów o prze-
dłużonym uwalnianiu maksymalne stężenie 
w osoczu występuje po około 7 godzinach

• T½ w surowicy: ok. 5 h (forma o natych-
miastowym uwalnianiu)

• Nie jest metabolizowana, wydalana głównie 
z moczem (90% w ciągu 12 h)

W aspekcie poprawy zdyscyplinowania pacjentów do 
stosowania zaleceń farmakoterapii i ograniczenia ry-
zyka wystąpienia działań niepożądanych, szczegól-
nie ze strony przewodu pokarmowego wprowadzo-
no metforminę w postaci tabletek o kontrolowanym 
uwalnianiu XR. Budowa tabletki XR jest oparta na 
hydrofilnej macierzy stworzonej przez dwa rodzaje 
polimeru, pozwalające na wydłużenie czasu uwalnia-
nia metforminy do światła przewodu pokarmowego. 
Metformina dłużej zalega w żołądku, jej pasaż do 
dwunastnicy oraz górnego odcinka jelita cienkiego 
jest spowolniony. W związku z tym wchłanianie leku 
do krwiobiegu jest wolniejsze, rozłożone w czasie 
i przebiega z kinetyką zbliżoną do farmakokinetyki 
zerowego rzędu – stała ilość leku w jednostce cza-

su, i tym różni się od produktów leczniczych o na-
tychmiastowym uwalnianiu. Okres półtrwania leku 
wynosi około 7 godzin i lek ten może być podawa-
ny raz dziennie. Wykazano, że skuteczność działa-
nia metforminy w postaci o przedłużonym działaniu 
również jest zależna od dawki. Warto zauważyć, że 
stężenie metforminy w nabłonku jelitowym jest 300 
razy większe niż w osoczu. Możliwe mechanizmy 
tego istotnego efektu to przede wszystkim sekre-
cja GLP-1. Z tych uwarunkowań wynika bezpośred-
nio jak istotne znaczenie ma wybór jak najbardziej 
optymalnej i przyjaznej dla profilu PK/PD postaci 
leku. Należy zwrócić uwagę, że najbardziej opty-
malna z obecnie dostępnych postaci to metformina 
w tabletkach o przedłużonym uwalnianiu. Metformi-
na w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu 
wchłaniana jest z przewodu pokarmowego głównie 
w dwunastnicy i jelicie czczym. W stosunku do pre-
paratów o natychmiastowym uwalnianiu, metfor-
mina podawana w postaci tabletek o przedłużonym 
uwalnianiu jest mniej podatna na interakcje farma-
kokinetyczne na etapie wchłaniania. W tabeli 2 ze-
brano leki, które mogą wpływać niekorzystnie na 
uwalnianie jak i wchłanianie metforminy z przewodu 
pokarmowego 

Leki o zmodyfikowanym uwalnianiu są definiowane 
jako postać leku, gdzie szybkość, profil lub miejsce 
uwalniania substancji aktywnej jest inna w porów-
naniu do konwencjonalnej formy podawanej tą samą 
drogą. Zmiana ta jest osiągana poprzez zastoso-
wanie odpowiedniej formulacji lub metody produk-
cji. W przypadku metforminy o nazwie handlowej  
Glucophage® XR 1000 mg w pojedynczej dawce 
doustnej, po posiłku, średnie maksymalne stę-
żenie w osoczu, wynoszące 1214 ng/ml, uzyskuje 
się po medianie czasu równej 5 godzin w zakresie 
4-10 godzin. Wykazano, że u zdrowych ochotników, 
na czczo i po posiłku, Glucophage® XR 1000 mg 
jest biorównoważny z dawką 1000 mg preparatu  
Glucophage® XR 500 mg pod względem Cmax i AUC. 
Produkt biorównoważny wykazuje istotne dla pro-
wadzenia terapii własności farmakokinetyczne. 
W stanie stacjonarnym, podobnie jak w przypad-
ku preparatu o natychmiastowym uwalnianiu, Cmax 
i AUC nie wzrastają proporcjonalnie do podanej 
dawki. Powstaje zatem pytanie jak profil farmako-
kinetyczny metforminy przełożyć na efekty klinicz-
ne. Tabletki o kontrolowanym uwalnianiu zapew-
niają bardziej stabilny profil farmakokinetyczny, co 
w sposób bezpośredni przekłada się zarówno na 
skuteczność jak i tolerancję stosowanego leczenia. 
Warto pamiętać, że stabilny profil leku w stanie 
stacjonarnym zapewnia zarówno efektywność te-
rapeutyczną metforminy i równocześnie poprawia 
tolerancję leczenia. W przypadku stosowania met-
forminy o kontrolowanym uwalnianiu obserwuje się 
przede wszystkim mniejszą liczbę jak i nasilenie 
objawów niepożądanych ze strony przewodu po-
karmowego. Nie należy zapominać, że u pacjentów 
z cukrzycą mogą występować także objawy neuro-



Tabela 2.

Lek, grupa leków, które mogą 
wykazywać niekorzystny 
wpływ na procesy 
farmakokinetyczne na etapie 
uwalniania i wchłaniania 
metforminy z przewodu 
pokarmowego

Co z tego wynika w praktyce?

Leki propulsywne: 
metoklopramid, itopryd, 
prukalopryd

Zmiana perystaltyki przewodu pokarmowego może wpływać 
niekorzystnie na profil PK metforminy, szczególnie na 
parametry wchłaniania z przewodu pokarmowego 

Leki o działaniu 
antycholinergicznym: 
fenotiazyny, TLPD, doksepina, 
difenhydramina, doksylamina, 
hydroksyzyna, butylobromek 
hioscyny 

Działanie antycholinergiczne powoduje wystąpienie 
efektu dyspulsywnego, co w konsekwencji może wpływać 
niekorzystnie na profil PK metforminy

Spazmolityki muskulotropowe
Działanie spazmolityczne powoduje wystąpienie efektu 
dyspulsywnego, co w konsekwencji może wpływać 
niekorzystnie na profil PK metforminy

Inhibitory pompy protonowej 
(PPI)

Zmiana pH w przewodzie pokarmowym wpływa na 
parametry uwalniania i wchłaniania leków z przewodu 
pokarmowego w tym metforminy

Antagoniści receptora H2

Zmiana pH w przewodzie pokarmowym, mniej zaznaczone 
niż w przypadku stosowania leków z grupy inhibitorów 
pompy protonowej, wpływa na parametry uwalniania 
i wchłaniania leków z przewodu pokarmowego w tym 
metforminy

Leki przeciwbakteryjne Niekorzystny wpływ na mikrobiota jelitową

Leki zółciotwórcze  
i żółciopędne

Mogą wykazywać niekorzystny wpływ na parametry 
wchłaniania innych jednoczasowo stosowanych leków,  
w tym metforminy

GLP-1 mimetyki
Zmiany w perystaltyce, szczególnie górnego odcinka 
przewodu pokarmowego, co wpływa na parametry PK 
stosowanych jednoczasowo leków 

Skojarzenie NLPZ + PPI Wzrost ryzyka wystąpienia enteropatii i dyzbiozy

patii obwodowej, które nie pozostają bez wpływu na 
perystaltykę przewodu pokarmowego, a co za tym 
idzie na parametry wchłaniania leków z przewodu 
pokarmowego. Z racji charakterystyki farmakoki-
netycznej metforminy w postaci tabletek o prze-
dłużonym uwalnianiu nawet w przypadku gdy u pa-
cjenta dochodzi do zaburzenia fali perystaltycznej 
ma to mniejszy wpływ na farmakokinetykę podanej 
w takiej postaci farmaceutycznej metforminy niż 
w przypadku produktów leczniczych o natychmia-
stowym uwalnianiu. Co więcej z uwagi na wskaza-

nia do stosowania metforminy lek będą przyjmowali 
także pacjenci z otyłością, u których także obser-
wujemy złożone zmiany w zakresie farmakokinety-
ki leków, które w szczególności mogą modyfikować 
profil farmakokinetyczny leków o natychmiasto-
wym uwalnianiu przy mniejszym niekorzystnym 
wpływie zmian na postaci leków o kontrolowanym 
uwalnianiu. Nie wolno zapominać o populacji pa-
cjentów z niewydolnością serca u których zmiany 
hemodynamiczne, a w szczególności zastój krwi na 
obwodzie może indukować zmiany w zakresie bio-
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dostępności i wchłaniania leków z przewodu pokar-
mowego. Warto zwrócić uwagę, że opisane powyżej 
zmiany w profilu farmakokinetycznym metforminy 
jakie mogą zachodzić w wymienionych powyżej po-
pulacjach są powszechnie niedoceniane w praktyce. 
Dodatkowo objawy niepożądane jakie mogą poja-
wiać się w konsekwencji zmian w farmakokinetyce 
wprost mogą powodować niezdyscyplinowanie pa-
cjenta w farmakoterapii, co wprost wpływa na sto-
sowanie się do zaleceń terapeutycznych 

Jak już wspomniano, metformina jest lekiem pierw-
szego wyboru w farmakologicznym leczeniu cu-
krzycy typu 2. Aczkolwiek podawanie pacjentom 
standardowej formy tego leku jest skorelowane 

ograniczeniami, takimi jak podawanie metformi-
ny 2-3 razy na dobę czy bardzo częste działania 
niepożądane ze strony żołądka i jelit, pod posta-
cią nudności, wymiotów, biegunki, bólu brzucha 
i utraty apetytu. Podsumowując należy zauważyć, 
że zindywidualizowany wybór leku leży u podstaw 
skutecznej i bezpiecznej farmakoterapii cukrzy-
cy. Znajomość parametrów farmakokinetycznych 
poszczególnych produktów leczniczych pozwala 
na eskalowanie skuteczności przy jednoczasowym 
ograniczaniu ryzyka wystąpienia objawów niepożą-
danych, które mogą być przyczyną niezdyscyplino-
wania pacjenta w farmakoterapii.
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