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Metformin – glitters and shadows use it to treatment young patients.
To reimburse dilemas
Summary
Metformin is a well-established ingredient of diabetes management and the other with insulin resistance and disorders of glucose
homeostasis conditions. Metformin used in over-weight or obese individuals with elevated fasting glucose and impaired glucose
tolerance was associated with modest but durable weight loss and was safe and well tolerated over many years. Metformin lowers
glucose and reduces risk for diabetes.
Metformin is a well-established oral hypoglycemic agent in the treatment of adults with type 2 diabetes mellitus and other
conditions with insulin resistance. The beneficial role of metformin in young patients with type 2 diabetes has been demonstrated.
Moreover, this agent acts favourably on blood pressure, lipids, haemostasis and other features of the metabolic syndrome.
Metformin improves markers of insulin sensitivity and reduces BMI in children and adolescents with clinical insulin resistance
or pre-diabetes.
Metformin is also beneficial in pediatric patients with type 1 diabetes mellitus and insulin resistance. Metformin treatment lowered
HbA1c and decreased insulin dosage with no weight gain in teens with type 1 diabetes in poor metabolic control. Metformin
can be safely combined with other classes of hypoglycaemic agents. Is also effective in young patients with polycystic ovarian
syndrome, nonalcoholic fatty liver disease and some genetic syndrome. Among mechanisms of action metformin important is
inkretin-lice effect.
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Metformina należy do grupy biguanidów. Leki z tej
grupy stosowane były już w średniowieczu w terapii
cukrzycy. Objawy uboczne sprawiły, że na długo zaniechano stosowania tych leków. Jednak późniejsze
badania umożliwiły ponowne włączenie ich do leczenia
cukrzycy.
Początkowo badania dotyczyły głównie innych niż
metformina biguanidów, w tym fenforminy. Z uwagi na
stwierdzenie jej udziału w wywoływaniu kwasicy mleczanowej, w początkach lat 70. ubiegłego stulecia wycofano
tę grupę leków z użycia. Ponowna rejestracja nastąpiła
po opublikowaniu przez DeFronzo i Goodmana w roku
1995 wyników badań (1).
Od tej pory metformina weszła ponownie oficjalnie do
kanonu leków stosowanych w cukrzycy typu 2.
Pomimo tych zawirowań w wielu krajach, w tym także
w Polsce, metformina stosowana była stale, chociaż w
niewielkim zakresie.
Przydatność stosowania metforminy w leczeniu cukrzycy typu 2 nie budzi obecnie żadnych wątpliwości, a
przeciwwskazania do jej stosowania w związku z obecnością powikłań uległy radykalnemu ograniczeniu (2-4).
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Zespół metaboliczny i prewencja rozwoju
cukrzycy typu 2
Jego podstawą jest insulinooporność, ale klinicznie
jawna cukrzyca może nie występować przez wiele lat,
pomimo obecności innych cech pozwalających na
rozpoznanie zespołu (obwód talii ≥ 90 pc; dyslipidemia, zaburzenie dobowego rytmu ciśnienia tętniczego
krwi, cechy insulinooporności). Wiele badań wskazuje,
że metformina odgrywa znaczącą rolę w profilaktyce
rozwoju cukrzycy typu 2 u osób z otyłością brzuszną.
Badania prowadzone w ramach programu DPPOS
wykazały, że hamuje przejście IGF i IGT w cukrzycę
typu 2 (5).
Metformina jest jednym z leków, które mogą poprawiać insulinowrażliwość, funkcje komórek β i spowalniać
rozwój choroby (6, 7).
Z rozpoznaniem zespołu metabolicznego obecnie
coraz częściej spotykamy się także u młodocianych
pacjentów i w razie niemożności uzyskania poprawy
na drodze zmiany zachowań chorego (dieta, aktywność fizyczna) są wskazania do zastosowania leczenia
metforminą.
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Zastosowanie metforminy w innych niż
cukrzyca typu 2 stanach chorobowych
Cukrzyca typu 1
W ostatnich latach pojawiło się sporo zamieszania
wokół zastosowania metforminy w cukrzycy typu 1. W tej
chwili jednak wszystko wskazuje na to, że metformina jest
lekiem bardzo przydatnym, jako leczenie wspomagające
terapię insulinową w cukrzycy typu 1.
Taka terapia ma swoje uzasadnienie w coraz szerszej
wiedzy dotyczącej procesów toczących się u chorych z
cukrzycą typu 1 (8, 9).
Wprawdzie pierwotne przyczyny prowadzące do cukrzycy typu 1 i typu 2 różnią się, chociaż i ten pogląd jest
ostatnio podważany (10). Ostateczne efekty zaburzeń
homeostazy glukozy są jednak podobne, stąd też wiele
wskazań terapeutycznych jest podobnych. Zjawiska towarzyszące cukrzycy typu 2 (insulinooporność, nadwaga,
zaburzenia lipidowe, zaburzenia hemostazy glukozy)
występują również w cukrzycy typu 1.
Mechanizm jej działania jest złożony. Jednym z działań
metforminy jest zmniejszenie insulinooporności, zwłaszcza wątroby, ale także mięśni szkieletowych i tkanki
tłuszczowej. Metformina zwiększa wrażliwość tkanek na
insulinę egzogenną i endogenną (11).
Uzasadnieniem dla wprowadzenia metforminy jako
leku uzupełniającego insulinoterapię u chorych z cukrzycą typu 1 jest fakt występowania insulinooporności
także w tym typie cukrzycy. Na zjawisko to wpływają zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe. Dawniej
uważano, że w cukrzycy typu 1 wrażliwość na działanie
insuliny jest zachowana, a nawet zwiększona. Obecnie
wiemy już, że insulinooporność występuje również w
cukrzycy typu 1 (12).
Zjawisko insulinooporności w cukrzycy typu 1 jest
w głównej mierze skutkiem zredukowanego wychwytu
glukozy w mięśniach szkieletowych (13).
Działania zmierzające do zwiększenie wrażliwości
na działanie insuliny mają istotne znaczenie w prewencji przewlekłych powikłań, stąd poszukiwania leków
mogących zmniejszyć insulinooporność. Jednym z
takich leków jest właśnie metformina. Pang i Narendran
opublikowali doniesienie o zastosowaniu metforminy
dla redukcji insulinooporności u chorych z cukrzycą
typu 1 (14).
Na korzystny wpływ zastosowania metforminy jako
leczenia wspomagającego w cukrzycy typu 1 wskazują
również badania Moon i wsp. przeprowadzone w grupie
młodych dorosłych z nadwagą i cechami insulinooporności (15).
Jednym z objawów przemawiających za zwiększeniem
wrażliwości na działanie insuliny po zastosowaniu metforminy jest obserwowane obniżenie zapotrzebowania
na insulinę egzogenną, a także poprawa metabolizmu
lipidów (16-19).
Khan i wsp. po zastosowaniu leczenia wspomagającego metforminą stwierdzili statystycznie znamienne
obniżenie poziomu HbA1c, obniżenie stężenia glukozy
we krwi na czczo oraz statystycznie znamienne obniżenie
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dawki insuliny (17). Lund i wsp. przeprowadzili badania
porównawcze u pacjentów ze źle wyrównaną cukrzycą i
stwierdzili znamienne statystycznie obniżenie dawki insuliny, masy ciała oraz poziomu cholesterolu całkowitego i
LDL cholesterolu (20).
Sprawa zastosowania leków z grupy biguanidów
u dzieci i młodzieży nie jest nowa. W latach 60. i 70.
ubiegłego stulecia podejmowane były liczne próby zastosowania ich jako leczenia wspomagającego terapię
insuliną. Później, w związku z doniesieniami o ich szkodliwym działaniu ubocznym nastąpił pewien zastój w tych
badaniach. Kiedy jednak okazało się, że nowe leki z tej
grupy, głównie metformina, są bezpieczne, wprowadzone
zostały ponownie do leczenia młodocianych chorych z
różnymi postaciami zaburzeń tolerancji glukozy, w tym u
chorych z cukrzycą typu 1 (21). To pozwoliło na szersze
zastosowanie metforminy.
W roku 2000 ukazały się zalecenia ADA dotyczące
terapii cukrzycy typu 2 u dzieci i młodzieży. W ostatnim
10-leciu pojawiło się wiele doniesień o korzystnych
rezultatach zastosowania metforminy jako leku wspomagającego terapię insulinową u chorych z cukrzycą
typu 1, w tym także u młodocianych pacjentów (22, 23).
Stanowisko to zostało następnie potwierdzone przez
innych badaczy (24, 25). Także własne obserwacje potwierdzają przydatność stosowania metforminy jako leku
wspomagającego w terapii cukrzycy typu 1 (26, 27).
Zastosowanie leczenia wspomagającego w cukrzycy
typu 1 jest ważne tak ze względu na zaostrzone obecnie
kryteria metabolicznego wyrównania, jak i na coraz częściej spotykane trudności w ostatecznym zdefiniowaniu
postaci cukrzycy (28-31).
Insulinooporność w cukrzycy typu 1
Obecnie, w związku ze stwierdzonym udziałem insulinooporności także w cukrzycy typu 1, poddaje się dyskusji zasadność dotychczas obowiązującego podziału
cukrzycy na cukrzycę typu 1 i typu 2. W pewnym odsetku
stwierdzanie insulinooporności u chorych z cukrzycą
typu 1 może mieć związek z obowiązującym obecnie nie
dość precyzyjnym podziałem typów cukrzycy (10, 32).
Wilkin w swej hipotezie akceleratora wysunął pogląd,
że oba typy cukrzycy są tą samą chorobą, a różnią się
jedynie tempem utraty funkcji komórek β i odpowiedzialnymi za to akceleratorami (jednym z nich jest insulinooporność) (33). Podobny pogląd wyrażają również inni
autorzy (34).
U chorych na cukrzycę typu 1 rolę w narastaniu insulinooporności odgrywać może również nadwaga. Coraz
częściej bowiem mamy do czynienia z występowaniem
u nich nadwagi. Jest to skutkiem dążenia części chorych
do uzyskania poprawy poziomu glikemii poprzez zwiększania dawek insuliny zamiast ograniczeń dietetycznych
i zwiększenia aktywności fizycznej (35-37).
Dawniej występowanie zespołu metabolicznego, w
którym jednym z podstawowych zaburzeń jest insulinooporność, wiązano z cukrzycą typu 2. W chwili obecnej
wiemy, że cechy tego zespołu występują również u coraz
większej liczby chorych z cukrzycą typu 1.
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Otyłość jako przyczyna
insulinooporności u młodocianych
pacjentów i wskazania do
zastosowania metforminy
Metformina znajduje również zastosowanie w innych
typach zaburzeń homeostazy, którym towarzyszy insulinooporność, także w stanach bez ustalonego rozpoznania
cukrzycy. Jednym z takich stanów jest otyłość. Stanowi
ona szczególny problem w okresie pokwitania, kiedy nakłada się na tzw. „fizjologiczną” insulinooporność (38).
Obserwowany w ostatnich latach wzrost występowania otyłości wśród dzieci i młodzieży nakazuje podjęcie
energicznych działań dla prewencji insulinooporności i
jej następstw. Obok zaleceń dietetycznych i zwiększania
aktywności fizycznej ważne miejsce w tych działaniach
zajmuje terapia metforminą. U młodocianych chorych ze
stwierdzoną insulinoopornością rozważyć należy takie
leczenie (39-43).
Występowanie otyłości wśród populacji wieku rozwojowego stanowi poważny problem także w Polsce,
na co wskazują prowadzone w ramach programu OLAF
badania (44).
Tak więc problem występowania insulinooporności i
konieczności profilaktyki jej następstw, także przez zastosowanie leczenia metforminą, jest dla nas aktualny (45).
Zespół policystycznych jajników
(PCOS)
Jednym z zespołów przebiegających z insulinoopornością, coraz częściej rozpoznawanych u dziewcząt i
młodych kobiet jest zespół policystycznych jajników.
W zespole tym insulinooporności towarzyszy hiperinsulinemia. Badania, w których stosowano leki obniżające
insulinemię bądź zwiększające insulinowrażliwość, wykazały, iż opanowanie hiperinsulinemii i insulinooporności
może zmniejszyć hiperandrogenizm. Wczesna diagnostyka i leczenie insulinooporności w zespole PCOS jest
ważne z uwagi na to, że stanowi ona czynnik ryzyka nie
tylko zaburzeń tolerancji glukozy i rozwoju cukrzycy
typu 2. Insulinooporność stanowi także bardzo poważny
czynnik rozwoju schorzeń układu sercowo-naczyniowego
manifestującego się między innymi rozwojem nadciśnienia tętniczego krwi.
U pacjentek, także młodocianych, lekiem z wyboru
jest metformina, która pozwala zmniejszyć hiperandrogenizm (23, 46).
Dziewczynki z niską masą
urodzeniową i przyspieszonym
dojrzewaniem
Podejmowane też były próby zastosowania metforminy u dziewczynek z niską masą urodzeniową i ze
zbyt wczesnym rozpoczynaniem się okresu pokwitania.
Zastosowanie u nich kuracji metforminą pozwoliło na
zredukowanie hiperinsulinemii, hirsutyzmu i hiperandrogenizmu, poprawie uległ lipidogram (47). Zdaniem
autorów metformina powoduje wzrost krążącej globuliny
wiążącej steroidy płciowe (ang. sex-hormone-binding
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globulin – SHBG), obniżenie androgenów w surowicy i
redukcję 17-hydroksyprogesteronu (17OHP), co może
osłabiać aktywność jajnikowego P450c17.
Wcześnie rozpoczynający się proces pokwitania i
wczesne wystąpienie menarche prowadzi do zatrzymanie
wzrastania. Podjęto próbę zwiększenia insulinowrażliwości poprzez zastosowanie metforminy. Uzyskano wydłużenie procesu pokwitania, co pozwala na osiągnięcie
wzrostu zbliżonego do normy i utrzymanie szczupłej
sylwetki ciała (47, 48).
Zespoły genetyczne z towarzyszącą
insulinoopornością
Jest jeszcze cała grupa schorzeń, w których insulinooporność towarzyszy różnym zespołom genetycznym. Jednym
z zespołów, w których także występuje insulinooporność i
gdzie leczenie metforminą może być skuteczne, jest zespół
Alströma związany z mutacją genu ALMS1 (49).
Zastosowanie metforminy u dzieci
z zaburzeniami neurologicznymi
Korzystny wpływ metforminy stwierdzono również u
dzieci, u których w wyniku stosowania leków psychotropowych doszło do obniżenia wrażliwości na działanie
insuliny i nadmiernego przyrostu masy ciała (50).
W tym krótkim opracowaniu przedstawiono najczęściej
spotykane w praktyce stany, w których bardzo pomocnym lekiem, także u dzieci i młodzieży, jest metformina.
Podsumowanie
Ten krótki przegląd stanów, w których występuje insulinooporność i są lekarskie wskazania do zastosowania
metforminy, uzasadnia rozszerzenie refundacji leku. Jest
to bowiem jeden z nielicznych doustnych leków przeciwcukrzycowych dopuszczonych obecnie w Polsce do
stosowania u młodocianych chorych w różnych stanach
chorobowych przebiegających z insulinoopornością.
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