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	 Leki	o	zmodyfikowanym	uwalnianiu	są	definiowane	jako	postać	leku,	gdzie	szybkość,	profil	lub	miejsce	

uwalniania	substancji	aktywnej	jest	inna	w	porównaniu	do	konwencjonalnej	formy	podawanej	tą	samą	drogą.	

Zmiana	ta	 jest	osiągana	poprzez	zastosowanie	odpowiedniej	 formulacji	 lub	metody	produkcji.	W	przypadku	

metforminy	o	nazwie	handlowej	Glucophage®	XR	1000	mg	w	pojedynczej	dawce	doustnej,	po	posiłku,	śred-

nie	maksymalne	stężenie	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	 prowadzenia	 terapii	 własności	 farmakokinetyczne.	 	 W	 stanie	 

stacjonarnym,	podobnie	jak	w	przypadku	preparatu	o	natychmiastowym	uwalnianiu,	Cmax	i	AUC	nie	wzrastają	

proporcjonalnie	do	podanej	dawki.	Wartość	AUC,	po	jednorazowym	podaniu	doustnym	2	g	metforminy	chloro-

wodorku	w	postaci	tabletek	o	przedłużonym	uwalnianiu,	jest	podobna	do	wartości	obserwowanej	po	podaniu	1g	

metforminy	chlorowodorku	w	postaci	tabletek	o	natychmiastowym	uwalnianiu,	dwa	razy	na	dobę.	Zmienność	

wewnątrzosobnicza	Cmax	 i	AUC	metforminy	chlorowodorku,	w	postaci	 tabletek	o	przedłużonym	uwalnianiu,	

jest	porównywalna	do	zmienności	wewnątrzosobniczej,	obserwowanej	przy	podawaniu	metforminy	chlorowo-

dorku	w	tabletkach	o	natychmiastowym	uwalnianiu	1,2,3,4,5.	Powstaje	zatem	pytanie	jak	profil	farmakokinetyczny	

metforminy	przełożyć	na	efekty	kliniczne.	 Tabletki	 o	przedłużonym	uwalnianiu	 zapewniają	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	efek-

tywność	terapeutyczną	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	pokarmowego	2.	Nie	należy	zapominać,	że	u	pacjentów	z	cukrzycą	mogą	

występować	także	objawy	neuropatii	obwodowej,	które	nie	pozostają	bez	wpływu	na	perystaltykę	przewodu	

pokarmowego,	a	co	za	tym	idzie	na	parametry	wchłaniania	leków	z	przewodu	pokarmowego.	Z	racji	charak-

terystyki	farmakokinetycznej	metforminy	w	postaci	tabletek	o	przedłużonym	uwalnianiu,	nawet	w	przypadku,	

gdy	u	pacjenta	dochodzi	do	zaburzenia	fali	perystaltycznej	ma	to	mniejszy	wpływ	na	farmakokinetykę	podanej	

w	takiej	postaci	farmaceutycznej	metforminy	niż	w	przypadku	produktów	leczniczych	w	tabletkach	o	natych-

miastowym	uwalnianiu	 5.	Co	więcej	z	uwagi	na	wskazania	do	stosowania	metforminy	 lek	będą	przyjmowali	

także	pacjenci	z	otyłością	u	których	 także	obserwujemy	złożone	zmiany	w	zakresie	 farmakokinetyki	 leków,	

które	w	szczególności	mogą	modyfikować	profil	farmakokinetyczny	leków	w	postaci	tabletek	o	natychmiasto-

wym	uwalnianiu	przy	mniejszym	niekorzystnym	wpływie	zmian	na	postaci	leków	w	tabletkach	o	przedłużonym	

uwalnianiu.	Nie	wolno	zapominać	o	populacji	pacjentów	z	niewydolnością	serca	u	których	zmiany	hemody-

namiczne,	 a	 w	 szczególności	 zastój	 krwi	 na	 obwodzie	może	 indukować	 zmiany	 w	 zakresie	 biodostępności	

i	wchłaniania	leków	z	przewodu	pokarmowego	5.	Warto	zwrócić	uwagę,	że	opisane	powyżej	zmiany	w	profilu	 



farmakokinetycznym	metforminy	 jakie	mogą	zachodzić	w	wymienionych	powyżej	populacjach	są	powszech-

nie	niedoceniane	w	praktyce.	Dodatkowo	objawy	niepożądane	jakie	mogą	pojawiać	się	w	konsekwencji	zmian	

w	farmakokinetyce	wprost	mogą	powodować	niezdyscyplinowanie	pacjenta	w	farmakoterapii,	co	wprost	wpływa	

na	stosowanie	się	do	zaleceń	terapeutycznych.	Nie	bez	znaczenia	dla	profilu	farmakokinetycznego	i	skutecz-

ności	leków	w	tym	także	metforminy	są	inne	jednoczasowo	stosowane	leki	w	polifarmakoterapii	3,4.	Z	uwagi	na	

możliwość	wpływu	leków	na	funkcje	perystaltyczne	mogą	one	modyfikować	wchłanianie	z	przewodu	pokarmo-

wego	innych	leków.	W	tabeli	1	zebrano	leki,	które	mogą	powodować	przyspieszenie	perystaltyki	jej	zwolnienie	

lub	mogą	indukować	dyspulsję	(rozkojarzenie	fali	perystaltycznej).	Wszystkie	te	stany	wpływają	na	modyfika-

cję	wchłaniania	leków	z	przewodu	pokarmowego,	jednak	wpływ	ten	jest	mniejszy	w	przypadku	leków	o	kontro-

lowanym	uwalnianiu	ze	względu	na	charakterystykę	wchłaniania	leków	3,5.	

Tabela	1.

Leki	przyspieszające	perystaltykę	
przewodu	pokarmowego

Leki	hamujące	perystaltykę	 
przewodu	pokarmowego

Leki	indukujące	dyspulsję

Metoklopramid
Itopryd

Butylobromek hioscyny
Analgetyki	opioidowe

Loperamid

Prukalopryd
Renzapryd

Antybiotyki	makrolidowe		

Leki wykazujące obwodowe  
działanie antycholinergiczne 
Leki antyhistaminowe -  
klemastyna,	difenhydramina,	 
doksylamina,	hydroksyzyna, 
	cetyryzyna,	dimetinden

Neuroleptyki fenotiazynowe -  
pernazyna,	promazyna,	 
lewomepromazyna

Leki przeciwdepresyjne -  
amitryptylina,	doksepina,	 
mianseryna,	opipramol	 

(wyższe	dawki	)
Dimenhydrinat 
GLP-1 mimetyki 

Spazmolityki  
muskulotropowe - 

	drotaweryna,	alweryna, 
	mebeweryna	

Stosowanie	się	pacjentów	z	cukrzycą	do	zaleceń	terapeutycznych	i	tolerancję	leczenia	metforminą	w	postaci	ta-

bletek	o	przedłużonym	uwalnianiu		u	chorych	na	cukrzycę	typu	2	określono	w	badaniu		GLUCOMP	6.	Przestrzega-

nie	zaleceń	terapeutycznych	dotyczących	stosowania	metforminy	w	tabletkach	o	przedłużonym	uwalnianiu	było	

zależne	od	liczby	przepisanych	tabletek,	liczby	innych	przyjmowanych	leków	(przyjmowanie	więcej	niż	2	leków 



pogarszało	przestrzeganie	zaleceń	 terapeutycznych),	od	aktywności	fizycznej	 (pacjenci,	którzy	przestrzegali	

zaleceń	w	stopniu	bardzo	dobrym,	zgłaszali	aktywność	fizyczną	więcej	niż	raz	w	tygodniu).	Dodatkowo	przepro-

wadzone	analizy	wskazały,	że	brak	działań	niepożądanych	ze	strony	przewodu	pokarmowego	wpływał	na	zwięk-

szenie	stopnia	przestrzegania	zaleceń	terapeutycznych,	natomiast	dłuższy	czas	trwania	cukrzycy	oraz	terapii	

metforminą	wiązał	się	z	mniejszym	stopniem	przestrzegania	zaleceń	terapeutycznych.	Należy	zauważyć,	że	

90%	pacjentów	preferowało	formę	o	przedłużonym	uwalnianiu,	9%	nie	wskazywało	preferencji,	a	1%	badanych	

opowiadał	się	za	formą	standardową	leku.	Jak	już	wspomniano,	metformina	jest	 lekiem	pierwszego	wyboru	 

w	farmakologicznym	leczeniu	cukrzycy	typu	2	.	Aczkolwiek	podawanie	pacjentom	standardowej	formy	tego	leku	

jest	skorelowane	ograniczeniami,	takimi	jak	podawanie	metforminy	2–3	razy	na	dobę	czy	bardzo	częste	działa-

nia	niepożądane	ze	strony	żołądka	i	jelit,	pod	postacią	nudności,	wymiotów,	biegunki,	bólu	brzucha	i	utraty	ape-

tytu.	Przestrzeganie	zaleceń	terapeutycznych	stanowi	istotny	problem,	szczególnie	z	przypadku	chorób	prze-

wlekłych,	takich	jak	cukrzyca.	Stosowanie	metforminy	w	formie	tabletek	o	przedłużonym	uwalnianiu	zwiększa	

stopień	przestrzegania	zaleceń	terapeutycznych	oraz	poprawia	tolerancję	ze	strony	przewodu	pokarmowego	6.

Podsumowując	należy	zauważyć,	że	zindywidualizowany	wybór	leku	leży	u	podstaw	skutecznej	i	bezpiecznej	

farmakoterapii	cukrzycy.	Znajomość	parametrów	farmakokinetycznych	poszczególnych	produktów	leczniczych	

pozwala	na	eskalowanie	skuteczności	przy	jednoczasowym	ograniczaniu	ryzyka	wystąpienia	objawów	niepożą-

danych,	które	mogą	być	przyczyną	niezdyscyplinowania	pacjenta	w	farmakoterapii.	

Literatura:

1. Ed.	Campbell	IW,	Howlett	HCS,	Holman	RR	et	al.	Metformin,	60	years	of	Clinical	Experience,	Wiley	2017

2. Howlett	H.,	Davidson	J.	New	prolonged-release	metformin	improves	gastrointestinal	tolerability.

Br.	J.	Diabetes	Vasc.	Dis.	2004;	4:	273–277.

3. Tymiński	R.,	Woroń	J.:	Niekorzystne	interakcje	leków.	Aspekty	kliniczne	i	prawne,	Medical	Tribune	Polska,	Warszawa	2020.

4. Wiela-Hojeńska	A.,	Jaźwińska-Tarnawska	E.,	Hinneburg	I.,	Wiela-Hojeńska	A.,	Jaźwińska-Tarnawska	E.:

Niepożądane	działania	leków,	MedPharm	Polska,	Wrocław	2019.

5. DiPiro	JT,	Yee	GC,	Posey	ML	et	al.	Pharmacotherapy		A	Patophysiologic	Approach,	McGrawHill,	2020

6. Strojek	K,	Kurzeja	A,	Gottwald-Hostalek	U.	Patient	adherence	to	and	tolerability	of	treatment	with	metformin	extended-release

formulation	in	patients	with	type	2	diabetes.	GLUCOMP	study.	Clin	Diabet	2016;	5,	1:	15–21.	DOI:	10.5603/DK.2016.0003.

PL-GLUX-00045-04032021



Fundament terapii  
cukrzycy typu 2

D
OSTĘPNY NA LIŚCIE

4

D
O

STĘPNY NA LIŚ
CIE

475+

1. Derosa G. i wsp. " Effects of metformin extended release compared to immediate release formula on glycemic control and glycemic 
variability in patients with type 2 diabetes", Drug Des Devel Ther 2017; 11: 1481-1488. 2. Charakterystyka Produktu Leczniczego 
Glucophage® XR z dn. 06.06.2017 r.3. Zalecenia PTD 2018. 4. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dn. 23 października 2019 r. w sprawie  
wykazu refundowanych lekow, środkow spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień  
1 listopada 2019 r. * Numer patentu – EP 1 063 973 B1. 

Kontrola skuteczności leczenia3

Min.

3
miesiące

terapii

Pacjenci preferują proste dawkowanie1

1x na dobę

2g

Tabletka
GelShield*

Pełna zalecana dawka2

lat
klinicznych iadcze
dla lepszej przys i

Ponad

Fundament terapii  
cukrzycy typu 2

D
OSTĘPNY NA LIŚCIE

4

D
O

STĘPNY NA LIŚ
CIE

475+

1. Derosa G. i wsp. " Effects of metformin extended release compared to immediate release formula on glycemic control and glycemic 
variability in patients with type 2 diabetes", Drug Des Devel Ther 2017; 11: 1481-1488. 2. Charakterystyka Produktu Leczniczego 
Glucophage® XR z dn. 06.06.2017 r.3. Zalecenia PTD 2018. 4. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dn. 23 października 2019 r. w sprawie  
wykazu refundowanych lekow, środkow spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień  
1 listopada 2019 r. * Numer patentu – EP 1 063 973 B1. 

Kontrola skuteczności leczenia3

Min.

3
miesiące

terapii

Pacjenci preferują proste dawkowanie1

1x na dobę

2g

Tabletka
GelShield*

Pełna zalecana dawka2

lat
klinicznych iadcze
dla lepszej przys i

Ponad




