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czy stosowanie metforminy u chorych na 
przewlekłą chorobę nerek jest bezpieczne?  

Zgodnie z aktualnymi wytycznymi polskiego Towarzystwa diabetologiczne-
go z 2017 roku, metformina jest lekiem pierwszego wyboru przy rozpoczyna-
niu farmakoterapii u chorych na cukrzycę typu 2, niezależnie od masy ciała. 
przewlekłą choroba nerek (pChN) w stadium 4 i 5 stanowi jedne z nielicznych 
przeciwskazań do stosowania metforminy w praktyce klinicznej, ze względu na 
istotne ograniczenie eliminację leku, i zwiększenia jego stężenia w organizmie 
przy filtracji kłębuszkowej (egFR) < 30 ml/min/1.73 m2, i obawy przed wystąpie-
niem działań niepożądanych, zwłaszcza kwasicy mleczanowej.

wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że odpowiednia modyfikacja 
dawki zależnie od egFR nie powoduje zwiększenie stężenia mleczanów w su-
rowicy nawet < 30 ml/min/1.73 m2. U chorych z umiarkowanym pChN ryzyko 
wystąpienia kwasicy mleczanowej spowodowanej stosowanie metforminy jest 
niewielkie, a korzyści wynikają ze zmniejszenia śmiertelności całkowitej. 

(NeFRol. dIAl. pol. 2018, 22, 21-22)

Is metformin safe in patients with chronic kidney 
disease?

Metformin, according to the guidelines of polish Society of diabetes is the 
first choice drug when starting pharmacotherapy in patients with type 2 diabe-
tes, regardless of body weight. Chronic kidney disease (CKd) at stages 4 and 5 
is one of the few contraindications to metformin in clinical practice, due to the 
significant reduction in the elimination of the drug and its increased concentra-
tion in the body in patients with glomerular filtration (egFR) <30 ml/min/1.73 m2, 
and concerns about the occurrence of side effects, especially lactic acidosis.

The results of performed studies indicate that appropriate dose modifica-
tion based on egFR does not result in an increase in serum lactate levels in 
patients with egFR <30 ml/min/1.73 m2. In patients with moderate CKd. the risk 
of lactic acidosis related to metformin is low, and the benefit is related to the 
reduction in total mortality.

(NepRol. dIAl. pol. 2018, 22, 21-22)
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wstęp
Cukrzyca jest najczęstszą przyczyną 

przewlekłej choroby nerek (PChN) na świe-
cie. Szacuje się, że nefropatia cukrzycowa 
rozwinie się u około 40-50% chorych na 
cukrzycę, zarówno typu 1 jak i typu 2, po 
około 25 latach trwania choroby. W Polsce 
chorzy na nefropatię cukrzycową stanowią 
około 30% wszystkich chorych leczonych 
nerkozastępczo [1]. Prognozuje się, że 
do 2025 r. na cukrzycę chorować będzie 
ponad 300 mln ludzi na świecie, z czego 
około 30% będzie zagrożonych rozwojem 
cukrzycowej choroby nerek [2].

Zgodnie z aktualnymi wytycznymi 
PTD 2017 metformina jest lekiem pierw-
szego wyboru przy rozpoczynaniu farma-
koterapii u chorych na cukrzycę typu 2, 
niezależnie od masy ciała oraz na każ-
dym (łącznie z intensywną insulinotera-
pią) etapie leczenia [3]. W sytuacji kiedy 
leczenie metforminą przez 3-6 miesięcy, 
w maksymalnych tolerowanych dawkach, 
jest niewystarczające do osiągnięcia lub 
utrzymania docelowego wyznaczonego 
indywidualnie poziomu HbA1c, należy do-
dać drugi lek doustny lub agonistę GLP-1 
lub insulinę bazową. Efekt terapeutyczny 
metforminy jest proporcjonalnie zależny 

od dawki, im jest ona większa tym lep-
szy efekt w odniesieniu do zmniejszenia 
HbA1c. W praktyce klinicznej istnieją jedy-
nie 3 sytuacje, w których stosowanie met-
forminy jest niezalecane, a mianowicie 
u ciężarnych, przy braku tolerancji oraz 
u chorych z eGFR <30 ml/min/1,73 m2. 
Należy tutaj zwrócić uwagę, że długo-
działająca postać metforminy (np. Gluco-
phage XR) charakteryzuje się mniejszym 
prawdopodobieństwem wywołania jakich-
kolwiek objawów niepożądanych, przede 
wszystkim jednak tych ze strony przewodu 
pokarmowego. Po drugie, postać o której 
mowa, pozwala na lepszą kontrolę glike-
mii porannej, co bezpośrednio przekłada 
się na poprawę dobowego profilu glikemii.

Kontrowersje dotyczące stosowania 
metforminy u chorych na PChN

Dotychczasowe kontrowersje budzi-
ło stosowanie metforminy u chorych na 
PChN. Zaburzenia czynności nerek ograni-
czają eliminację leku, przyczyniając się do 
zwiększenia jego stężenia w organizmie, 
co wzbudza obawy przed wystąpieniem 
działań niepożądanych, zwłaszcza kwasicy 
mleczanowej. U chorych z eGFR około 60 
ml/min/1.73 m2 klirens metforminy zmniej-



22 M. Holecki i J. Chudek

sza się przeciętnie o 75%, bez dalszego 
zmniejszenia aż do wartości wynoszącej 
30 ml/min/1.73 m2 [4]. Przy filtracji kłębusz-
kowej rzędu 60, w przedziale 30–60, oraz 
30 ml/min/1.73 m2 średnie stężenia metfor-
miny w surowicy wynoszą odpowiednio 4,5 
(0,1–20,7); 7,7 (0,12–15,5) oraz 8,9 (6,0–
18,6) µmol/l [5]. Co więcej, za bezpieczne 
stężenia leku, nie predysponujące jeszcze 
do rozwoju kwasicy mleczanowej, badacz 
uznał wartość poniżej 20 μmol/l, co prze-
mawia za możliwością rozszerzenia wska-
zań do stosowania metforminy w wybra-
nych przypadkach zaawansowanej PChN. 

U chorych, u których dotychczas ob-
serwowano kwasicę mleczanową stężenia 
metforminy były 5-15 razy większe od tych 
przedstawionych powyżej, a stężenie kre-
atyniny wynosiło >3 mg% [6]. Ponadto już 
27 lat temu, Lalau i wsp. wykazali, że met-
formina może być skutecznie eliminowana 
z organizmu chorego na PChN przy GFR 
poniżej 30 ml/min, przy odpowiedniej mo-
dyfikacji dawki zależnie od klirensu kreaty-
niny, nie wpływając jednocześnie na zwięk-
szenie stężenia mleczanów w surowicy [7].

Biorąc pod uwagę przedstawione po-
wyżej fakty, należy uznać, że stosowa-
nie metforminy w tej specyficznej grupie 
chorych jest bezpieczne. Dotychczasowe 
zalecenia i wspomniane już wcześniej 
wytyczne PTD 2017 [3] co do dawkowa-
nia metforminy u chorych na PChN są ja-
sno określone oraz zależne od wielkości 
szacunkowej filtracji kłębuszkowej. Do 
wartości eGFR ≥60ml/min stosować moż-
na pełną dawkę metforminy monitorując 
czynność nerek raz do roku; przy eGFR 
45-59 ml/min można kontynuować lecze-
nie metforminą w pełnej dawce kontrolując 
czynność nerek co 3-6 miesięcy; dawkę 
metforminy należy zmniejszyć do połowy 
wartości dopuszczalnej u chorych z eGFR 
w przedziale 44-30 ml/min monitorując 
czynność nerek co 3 miesiące. Wielkość 
szacunkowej filtracji kłębuszkowej, która 
stanowi przeciwwskazanie do stosowania 
metforminy, wynosi <30 ml/min.

Bezpieczeństwo i korzyści związane 
ze stosowaniem metforminy u chorych 
na PChN

Bezpieczeństwo stosowania metformi-
ny w tej grupie chorych wiąże się z sza-
cowaniem ryzyka pogorszenia filtracji 
kłębuszkowej, zwłaszcza nagłego, które 
jest tym większe im gorsza jest czynność 
nerek.  Bell i wsp. [8] oceniając ryzyko wy-
stąpienia ostrego uszkodzenia nerek (AKI) 
u chorych leczonych metforminą nie za-

obserwowali różnic między grupą leczoną 
metforminą a grupą kontrolną. Co więcej, 
grupa chorych stosujących metforminę, 
u której obserwowano AKI, charakteryzo-
wała się większą przeżywalnością. 

W przeglądzie piśmiennictwa doko-
nanym w oparciu o bazę Cochrane, doty-
czącym stosowania metforminy u chorych 
z potencjalnymi przeciwwskazaniami, Sal-
peter i wsp. [9] wykazali, że częstość wy-
stępowania kwasicy mleczanowej u cho-
rych na PChN stosujących metforminę 
nie jest większa w porównaniu z chorymi 
nie stosującymi metforminy (4,3/10.000 
vs 5,4/100.000). Natomiast liczba przy-
padków kwasicy mleczanowej u chorych 
stosujących metforminę jest porównywal-
na z liczbą przypadków u chorych stosu-
jących inne leczenie hipoglikemizujące 
(3/100.000). W kolejnej pracy, Lalau J 
i wsp. [10] udokumentowali, że metformina 
per se jest rzadką przyczyną kwasicy mle-
czanowej, a jej stosowanie wiąże się z lep-
szym rokowaniem u chorych, u których 
wystąpiła kwasica. Wykazano również, że 
u dorosłych chorych na cukrzycę typu 2 
i umiarkowaną lub ciężką PChN, zastoso-
wanie metforminy było związane z mniej-
szą śmiertelnością całkowitą (bez względu 
na przyczynę); a u chorych na zastoino-
wą niewydolność serca, ze zmniejszoną 
śmiertelnością całkowitą i mniejszym ryzy-
kiem ponownej hospitalizacji [11,12]. Nie-
jasny jest potencjalny mechanizm działa-
nia nefroprotekcyjnego metfominy. Z całą 
pewnością mechanizm ten jest jednak 
wielokierunkowy i opiera się m.in. o wpływ 
na szlaki sygnałowe AMPK/mTOR, na 
działanie retikulum endoplazmatycznego, 
procesy transformacji fibroblastów, mody-
fikację autofagocytozy, wreszcie hamowa-
nie lokalnego procesu zapalnego i lipotok-
syczności [13]. Szczegółowe omówienie 
poszczególnych mechanizmów przekracza 
jednak ramy niniejszego artykułu kierowa-
nego do praktykujących lekarzy.  

Podsumowanie
Stosowanie metforminy u chorych na 

PChN należy uznać za bezpieczne z za-
strzeżeniem korekcji dawki w zależności 
od szacunkowej wielkości filtracji kłębusz-
kowej. Taki sposób leczenia wiąże się co 
prawda z pewnym ryzykiem wystąpienia 
kwasicy mleczanowej, nie mniej jednak 
ryzyko to jest niewielkie, porównywalne 
z ryzykiem przy stosowaniu innych le-
ków hipoglikemizujących, i związane nie 
z samą metforminą, ale przede wszystkim 
z chorobami współistniejącymi (zwłaszcza 

przewlekłą niewydolnością krążenia i cho-
robami wątroby). Ponadto, zastosowanie 
metforminy u chorych na PChN wiąże się 
ze zmniejszeniem śmiertelności całkowitej.
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