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Cukrzyca jest jedną z najczęstszych chorób prze-
wlekłych na świecie [1]. Liczba chorych z cukrzycą 
stale rośnie i dotyczy to zarówno pacjentów z cu-
krzycą typu 1 (type 1 diabetes mellitus, T1DM) 
jak i 2 (type 2 diabetes mellitus, T2DM) [2], pra-
wie 90% wszystkich rozpoznań choroby stanowi 
cukrzyca typu 2. W patogenezie cukrzycy biorą 
udział dwa fundamentalne zaburzenia: postępująca 
utrata masy komórek beta, ich objętości i funkcji 
oraz oporność tkanek obwodowych: mięśni, wątro-
by, tkanki tłuszczowej na działanie insuliny [3; 4]. 
W Polsce w na cukrzycę choruje 3 mln dorosłych 
Polaków, czyli co jedenasty dorosły. Ponadto dane 
pokazują, że ok. 5,2 mln osób w Polsce ma zaburze-
nia o typie stanu przedcukrzycowego [5]. Z danych 
epidemiologicznych Międzynarodowej Organizacji 
Zdrowia (World Health Organization, WHO) wynika, 
że w Polsce w 2025r. odsetek chorych na cukrzycę 
wzrośnie do 5% [6]. Podobnie rośnie także liczba 
osób z otyłością, zgodnie z NCD Risk Factor Collab-
oration, w 2016 r. w Polsce wśród osób w wieku 20 
lat i więcej 53% kobiet i 68% mężczyzn miało nad-
wagę, a 23% kobiet i 25% mężczyzn było otyłych 
[7]. Leczenie należy rozpocząć jak najwcześniej. 
Rekomendacje zalecają wprowadzenie modyfika-

cji żywieniowych, aktywności ruchowej oraz jako 
jedyny lek zarejestrowany do leczenia zaburzeń 
przedcukrzycowych – metforminy. Metformina jest 
jednym z najstarszych leków przeciwcukrzycowych 
i w zaleceniach diabetologicznych ma ugruntowaną 
pozycję leku pierwszego rzutu w stanie przedcu-
krzycowym i leczeniu cukrzycy typu 2 [8; 9].

Ze względu na swoją powszechność cukrzyca to 
także najczęściej występująca choroba metabolicz-
na w okresie ciąży. Istotą cukrzycy jest zwiększo-
ne stężenie glukozy we krwi, a w ciąży przewle-
kłe utrzymywanie się hiperglikemii doprowadza do 
uszkodzenia organów i narządów rozwijającego się 
płodu, zaburzeń w przepływie krwi przez łożysko, 
co może skutkować niekorzystnymi zdarzeniami 
okołopołożniczymi zarówno dla matki jak i dziecka. 
W czasie ciąży istotne jest czy kobieta chorowała 
na cukrzycę przed ciążą: mówimy wówczas o cu-
krzycy przedciążowej: może to być cukrzyca 
typu 1 lub typu 2, cukrzyca o podłożu monogeno-
wym (MODY), cukrzyca wtórna (np. po uszkodzeniu 
trzustki z różnych przyczyn). Natomiast, jeżeli za-
burzenia gospodarki węglowodanowej pojawiły się 
po raz pierwszy w okresie ciąży – stan taki określa 

Tabela.1. Czynniki ryzyka wystąpienia hiperglikemii w ciąży, wg PTD [8]

Czynniki niemodyfikowalne Czynniki modyfikowalne

 – wiek ciężarnej po 35 r.ż.,
 – niepowodzenia położnicze w przeszłości: poro-
nienia, urodzenie martwego dziecka,
 – urodzenie dużego dziecka o masie urodzeniowej 
powyżej 4 kg,
 – wieloródki,
 – wystąpienie cukrzycy ciążowej w poprzedniej 
ciąży,
 – wystąpienie cukrzycy w rodzinie.

 – współistnienie chorób:
• nadwagi, 
• otyłości, 
• nadciśnienia tętniczego, 
• chorób układu krążenia, 
• zaburzeń lipidowych, 
• zespołu policystycznych jajników,
 – stosowanie leków np. sterydów.



się hiperglikemią w ciąży. W tym rozpoznaniu za-
wiera się zarówno cukrzyca w ciąży (diabetes in 
pregnancy, DIP), gdy wartości glikemii na czczo lub 
przygodnej, są tak wysokie jak przy świeżo rozpo-
znanej cukrzycy, oraz cukrzyca ciążowa (gesta-
tional diabetes mellitus, GDM), gdy wartości glikemii 
są nieprawidłowe, ale nie tak wysokie, żeby rozpo-
znać cukrzycę. Cukrzyca ciążowa to najczęstsze 
zaburzenie metaboliczne w ciąży, światowe dane 
pokazują, że występuje 1 na 6 ciąż [10]. Cukrzyca 
ciążowa ma charakter przejściowy, najczęściej roz-
poznawana jest w połowie ciąży i zwykle ustępuje 
po porodzie. 

Największe zagrożenie dla zdrowia dziecka lub mat-
ki  występuje przede wszystkim u kobiet, u któ-
rych przed ciążą oraz w okresie ciąży występowała 
znaczna, przewlekła hiperglikemia, czyli u pacjen-
tek z cukrzycą typu 1 lub 2 oraz u ciężarnych z roz-
poznaną na początku ciąży – cukrzycą w ciąży. 
Tkanki płodu są bardzo wrażliwe na podwyższo-
ne stężenie glukozy i pod wpływem hiperglikemii 
u rozwijającego się płodu może dojść do patologii: 
poronienia lub przedwczesnego obumarcia płodu, 
rozwoju wad wrodzonych, najczęściej są to wady 
serca, układu kostno-stawowego oraz układu ner-
wowego. Jeśli hiperglikemie dotyczyła drugiej po-
łowy ciąży, wówczas stanowi duże ryzyko rozwoju 
najczęstszego powikłania – makrosomii (urodzenie 
dziecka z masą urodzeniową powyżej 4kg), zabu-
rzeń metabolicznych u noworodka po porodzie: po-
licytemia, hipokalcemia, hiperbilirubinemia. Makro-
somia może być także przyczyną komplikacji przy 
porodzie: konieczności wykonania cięcia cesarskie-
go, częstszej liczby urazów okołoporodowych no-
worodka lub kanału rodnego kobiety. Przewlekła 
hiperglikemia w ciąży może także prowadzić do 
groźnych następstw w postaci zgonów wewnątrz-
macicznych płodu lub okołoporodowego dziecka, 
znacznej makrosomii z przerostem narządów we-
wnętrznych, zwłaszcza serca, zaburzeń oddychania 
noworodka, zakażeń okołoporodowych i ich powi-
kłań [11]. Kobieta z istniejącą przed ciążą cukrzycą 
lub zaburzeniami gospodarki węglowodanowej po-
winna ciążę planować tzn. już przed ciążą osiągnąć 
dobre wyrównanie glikemii oraz stabilizację powi-
kłań cukrzycowych [8; 9].

Podstawowym elementem leczenia cukrzycy w cią-
ży jest terapia żywieniowa i bezpieczna, umiarko-
wana aktywność fizyczna oraz kontrola przyrostu 
masy ciała w ciąży. Dodatkowo niezbędnym ele-
mentem leczenia cukrzycy jest samokontrola glike-
mii, czyli samodzielne pomiary glikemii dokonywa-
nych przez pacjentkę za pomocą glukometru [8].  

Jednak u około połowy kobiet z cukrzycą ciążową 
oraz z cukrzycą rozpoznaną w ciąży, w celu utrzy-
mania prawidłowych wartości glikemii koniecz-
ne będzie do terapii żywieniowej dodanie różnego 
modelu insulinoterapii. Zgodnie z aktualnymi zale-
ceniami PTD doustne leki przeciwcukrzycowe nie 

są obecnie rekomendowane do leczenia cukrzycy 
w ciąży z uwagi na fakt, że przechodzą przez łoży-
sko i dostępne są badania randomizowane wskazu-
jące na ich negatywny wpływ na długoterminowy 
rozwój potomstwa. U kobiet stosujących doustne 
leki przeciwcukrzycowe zaleca się w okresie plano-
wania ciąży lub jak najszybciej po jej rozpoznaniu 
rozpocząć insulinoterapię [8]. Jednak większość za-
leceń międzynarodowych jak Amerykańskie Towa-
rzystwo Diabetologiczne (American Diabetes Asso-
ciation, ADA) czy zalecenia brytyjskie (The National 
Institutes of Health Care Excellence, NICE) reko-
mendują w pierwszym rzucie leczenia ciężarnych 
insulinoterapię, dopuszczają jednak wprowadzenie 
leków doustnych w ciąży jako leki drugiego rzutu, 
w przypadku gdy, pacjentka nie wyraża zgody na 
insulinoterapię lub ze względów kosztowych [9; 12]. 
Także Międzynarodowe Towarzystwo Ginekologów 
i Położników (International Federation of Gynecolo-
gy and Obstetirc, FIGO) zaleca wybór insulinoterapii 
w pierwszej kolejności. Jednak w aspekcie nasilenia 
epidemiologicznego cukrzycy, stanu przedcukrzy-
cowego i otyłości, gdzie podstawowym lekiem jest 
metformina, coraz bardziej pod uwagę bierze się 
stosowanie metforminy w ciąży jako leku bezpiecz-
nego i koszto-efektywnego [13]. 

Jak już wspomniano metformina jest jednym z naj-
starszych doustnych leków hipoglikemizujących. 
Metformina wpływa na gospodarkę węglowoda-
nową wielokierunkowo: zwiększa zużycie glukozy 
przez tkanki obwodowe oraz zmniejsza jej produk-
cję w wątrobie, jednocześnie zwiększa wrażliwość 
tkanek obwodowych: mięśni, wątroby i tłuszczów 
na działanie insuliny.

Pod względem siły działania metformina obniża gli-
kemię, co wyraża się redukcją wartości HbA1c od 
1 do 2% w zależności od zastosowanej dawki leku, 
redukcją glikemii na czczo oraz glikemii poposiłkowej 
o 25% [8; 9]. Metformina jest stosunkowo dobrze 
tolerowana, może powodować niepożądane obja-
wy żołądkowo-jelitowe, nie powoduje hipoglikemii 
i nie zwiększa masy ciała. Obserwacje długofalowe 
potwierdzają je skuteczność i bezpieczeństwo w le-
czeniu pacjentów z cukrzycą [17; 18]. Dostępne są 
obecnie preparaty metforminy w tabletkach o prze-
dłużonym uwalnianiu (extended-release metformin 
XR), forma ta spowolnienia wchłaniania metforminy 
i zwiększa biodostępność leku. Zaletą formy XR jest 
poprawa przyjmowania leku przez chorych z powodu 
wygodnego dawkowania 1 x dziennie oraz zmniej-
szenie niekorzystnych efektów ubocznych leku, 
zwłaszcza ze strony przewodu pokarmowego [19]. 

Metformina przechodzi przez łożysko do płodu. Ak-
tualnie wiele danych potwierdza bezpieczeństwo 
stosowania metforminy w okresie ciąży i jej brak 
działania taratogennego [20]. Dodatkowo podno-
si się także korzyści wynikające z jej stosowania 
w ciąży, jak poprawę profilu lipidowego u ciężarnych 
z GDM [21; 22; 23]. Opublikowana w 2017 r. meta-



-analiza 6 badań, obejmująca 214 kobiet w której 
porównano ciężarne z hiperglikemią w ciąży leczone 
dietą i metforminą z grupą leczoną dieta i insuliną, 
nie wykazała różnic w stężeniu glukozy na czczo 
i poposiłkowej, lepszą kontrolę przyrostu masy cia-
ła, mniej makrosomii i mniej dzieci ze zbyt małą 
masa urodzeniową (small for gestational age, SGA), 
mniej hipoglikemii oraz mniej konieczności przeby-
wania noworodków na oddziale intensywnej terapii 
[24]. Podobne wnioski dotyczące bezpieczeństwa 
i skuteczności stosowania metforminy w leczeniu 
cukrzycy ciążowej dostarczyła meta-analiza 10 
badań, obejmująca obserwację dzieci co najmniej 
9-letnią, opublikowana w 2019 r [25].

Nadal nie do końca są poznane skutki długofalo-
we ekspozycji na metforminę w ciąży. Dostępne 
są obserwacje 10 letnie randomizowanego, wielo-
ośrodkowego badania MIG (Metformin in Gestatio-
nal Diabetes Trial), w którym kobiety z cukrzycą 
ciążową leczono dietę i metforminą albo insuliną. 
Obserwacje wczesne potwierdziły bezpieczeństwo 
stosowania metforminy w ciąży i brak przewagi in-
sulinoterapii, nie wykazano większej ilości powikłań 
około-położniczych, natomiast ciężarne bardziej 
preferowały leczenie metforminą niż insuliną [26]. 

Z kolei w obserwacji długofalowej dzieci z badania 
MIG-TOFU stwierdzono, że dzieci poddane ekspo-
zycji (n=208) na metforminę w okresie płodowym 
były większe zarówno w wieku 2 jak i 9 lat, miały 
większe BMI oraz większą ilość tkanki tłuszczowej 
brzusznej i na ramieniu [27]. Podobnych danych 
dotyczących większej masy ciała i BMI dostarczy-
ła meta-analiza badań z obserwacji dzieci podda-
nych ekspozycji na metforminę [28]. W 2022 roku 
opublikowano wyniki dużego badania obserwacyj-
nego opartego na danych z rejestru fińskiego (Fin-
nish Prescription Register) [29]. Obserwowano ko-
hortę dzieci matek z cukrzycą ciążową leczonych 
w okresie ciąży metforminą (n=3967) lub insuliną 
(n=5273) przez 3,5 lat (IQR, interquartile range 
1.6–6.4) dla kohorty poddanej ekspozycji na met-
forminę, 2.4 lata (IQR 1.1–4.4) dla kombinacji met-
formina z insuliną, oraz 5.5 lat (IQR 2.8–8.4) dla 
insuliny. Ekspozycja na metforminę w czasie ciąży 
nie spowodowała u dzieci długofalowych skutków 
w postaci otyłości, zaburzeń gospodarki węglowo-
danowej – hipo- i hiperglikemii, rozwoju cukrzycy, 
nadciśnienia tętniczego, PCOS czy zaburzeń moto-
rycznych. Wyniki tego dużego badania generalnie 
potwierdzają skuteczność metforminy w redukcji 
ryzyka LGA, hipoglikemii i porodu przedwczesnego 

Tabela 2. Podsumowanie wpływu stosowania metforminy w trakcie ciąży [30; 31]

Działanie Wpływ

Kontrola glikemii w trakcie ciąży  – bardziej efektywna od glibenclamidu,
 – porównywalna w kontroli glikemii na czczo jak insulina
 – do utrzymania prawidłowych wartości glikemii poposiłkowej 
około 50% przypadków wymaga dodania insulinoterpii
 – mniej hipoglikemii u matki
 – nieznacznie niższe glikemie w ciąży, ale insulina – lepsza

Przebieg ciąży  – nie wpływa na zmniejszenie ryzyka rozwoju GDM
 – mniejszy przyrost masy ciała matki w ciąży
 – mniej nadciśnienia indukowanego ciążą i preeklampsji

Bezpieczeństwo płodu  
i noworodka

 – bez ryzyka wad
 – mniej hipoglikemii lekkich noworodka 
 – mniej ciężkich hipoglikemii noworodka
 – mniej pobytów na OIOM

Odległy wpływ na dziecko  – słabo poznane odległe skutki – dostępne dane do 10 lat 
obserwacji
 – brak danych dotyczących skutków odległych u młodzieży 
i dorosłych
 – obserwacje z badań z RCT (małe grupy) – większe BMI 
i masa ciała, ilość tkanki tłuszczowej
 – obserwacje rejestrowe (duże populacje) – brak różnic 
w BMI, masy ciała, rozpoznaniu zaburzeń gospodarki węglo-
wodanowej, cukrzycy, NT, PCOS

Korzyści w stosowaniu  
przed ciążą

 – w grupie kobiet z: 
• PCOS
• Stan przedcukrzycowy
• Cukrzyca T2 

Koszt  – Niski koszt terapii



i jednocześnie większe ryzyko SGA w porównaniu 
do insuliny [29]. 

Co jest szczególnie ważne w dobie epidemii cukrzy-
cy, otyłości i coraz liczniejszej grupy chorych z za-
burzeniami o typie stanu przedcukrzycowego to jak 
postępować u kobiet w okresie rozrodczym. Zale-
cenia diabetologiczne dla osób ze stanem przedcu-
krzycowym rekomendują wdrożenie zdrowego sty-
lu życia, w postaci odpowiedniej diety i aktywności 
fizycznej oraz przy współistniejących wskaźnikiem 
masy ciała≥ 35 kg/m2 , i/lub poniżej 60. roku ży-
cia, a także u kobiet po przebytej cukrzycy, roz-
ważenie prewencji farmakologicznej cukrzycy typu 
2 w postaci zastosowania właśnie metforminy [8; 
9]. Zgodnie z zaleceniami PTD po rozpoznaniu ciąży 
u pacjentek stosujących metforminę należy odsta-
wić metforminę najpóźniej do końca I trymestru. 
Do dalszego leczenia zaleca się wdrożenie insulino-
terapii. Podobne postępowanie dotyczy pacjentek 
z zespołem PCO, otyłością, stanem przedcukrzyco-
wym – odstawić metforminę najpóźniej do końca 
I trymestru i jeśli nie ma stwierdzonych zaburzeń 
gospodarki węglowodanowej to wykonać test OGTT 
w I trymestrze [8].

Podsumowując metformina jest lekiem znanym, 
stosowanym już przez lata, z uznanym profilem 
bezpieczeństwa i dobrą tolerancją. Metformina spo-

śród doustnych leków stosowanych w cukrzycy jest 
niekwestionowanym liderem. Ze względu na swoje 
bezpieczeństwo i wysoką kosztową efektywność, 
metformina jest preferowanym lekiem pierwszego 
rzutu farmakologicznej terapii obniżającej stężenie 
glukozy w stanach przedcukrzycowych, stanach 
związanych z insulinoopornością jak zespół policy-
stycznych jajników oraz w cukrzycy typu 2. Bez-
pieczeństwo metforminy zostało udokumentowane 
także w ciąży, jednak nadal konieczne są dalsze 
badania i obserwacje długofalowego wpływu eks-
pozycji na metforminę. Przekonujące dane obser-
wacyjne upoważniły także producenta oryginalnej 
metforminy do wpisu w charakterystykę produktu 
leczniczego, że nie wykazano zwiększonego ry-
zyko wad wrodzonych ani toksyczności dla płodu/
noworodka po ekspozycji na metforminę w fazie 
prekoncepcyjnej i (lub) w czasie ciąży. Terapię met-
forminą można więc rozważyć w przypadku braku 
możliwości zastosowania insuliny jako alternatywę, 
a także jako terapię skojarzoną metforminy z insu-
liną. Decyzję o zastosowaniu metforminy w terapii 
hiperglikemii w ciąży podejmuje oczywiście lekarz, 
jednak możliwość bezpiecznej alternatywy daje 
dodatkowe możliwości terapeutyczne zwłaszcza 
w grupach szczególnego ryzyka wystąpienia hiper-
glikemii w ciąży. 
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