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Την ώρα που η σύγχρονη Ογκολογία αναζητά διαρκώς νέες 
ουσίες και νέες στρατηγικές για να προσφέρει στους ασθενείς 
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του καρκίνου, μία ασφαλής 

και πολύ καλά δοκιμασμένη ουσία, που χρησμοποιείται εδώ και 
πολλά χρόνια στα άτομα με διαβήτη (στις ΗΠΑ από το…1958!), 

έρχεται να αλλαξει τα δεδομένα στην πρόληψη και στην 
αντιμετώπιση πολλών ειδών καρκίνου.
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Όλα ξεκίνησαν από μία απλή παρατήρηση: Ότι τα άτομα με διαβήτη τύπου 2 που λάμ-
βαναν μετφορμίνη είχαν κατά κανόνα μικρότερη συχνότητα καρκίνου σε σχέση με τον 
γενικό πληθυσμό και πως ακόμη και όταν διαγιγνώσκονταν με καρκίνο, οι λαμβάνοντες 
μετφορμίνη είχαν μικρότερο κίνδυνο θανάτου. 

Κάπως έτσι, οι επιστήμονες βρέθηκαν μπροστά σε μια σχέση μεταξύ της μετφορμί-
νης και της ογκογένεσης, μια σχέση που στη συνέχεια τεκμηριώθηκε με in vivo και in 
vitro μελέτες. 

Πιο συγκεκριμένα, δεκάδες μελέτες έχουν αποδείξει ότι η μετφορμίνη έχει άμεση 
αντινεοπλασματική δράση, αποτρέποντας την εξάπλωση του όγκου και επιταχύνοντας 
την κυτταρική απόπτωση, την αυτοφαγία και τη διακοπή του κυτταρικού κύκλου των 
κυττάρων του όγκου. 

Η αντικαρκινική δράση της μετφορμίνης εκδηλώνεται, κυρίως, μέσω της μείωσης 
της αντίστασης στην ινσουλίνη και της ενεργοποίησης της οδού της AMP-κινάσης, η 
οποία αποτελεί έναν πολλά υποσχόμενο θεραπευτικό στόχο στην αντιμετώπιση του 
καρκίνου. 

Χορηγούμενη μάλιστα σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία, η μετφορμίνη μειώνει 
τις υποτροπές, ενώ έχει χρησιμοποιηθεί και σε συνδυασμό με ακτινοβολία π.χ. στους 
καρκίνους του προστάτη και στον καρκίνο κεφαλής και τραχήλου. 

Η μετφορμίνη έχει δώσει επίσης ικανοποιητικά αποτελέσματα προστιθέμενη στην 
αγωγή ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα που λάμβαναν θεραπεία με EGFR-TKI. Σχετι-
κή μελέτη διαπίστωσε ενίσχυση της θεραπευτικής δράσης της αγωγής και παράταση 
της επιβίωσης στους ασθενείς που είχαν λάβει το συνδυασμό. 

Η μετφορμίνη φαίνεται, επίσης, ότι συγχορηγούμενη με τα υπόλοιπα αντιδιαβητικά 
δισκία, στα οποία αποδίδεται κατά κανόνα αυ-
ξημένος κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου, εξου-
δετερώνει αυτόν τον κίνδυνο. 

Πρόληψη 
Τον περασμένο Ιούνιο, μελέτη που δημοσι-

εύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of 
Clinical Oncology ανέφερε, ότι η μετφορμίνη 
μπορεί να μειώσει έως και κατά 25% τον κίν-
δυνο εμφάνισης διηθητικού καρκίνου του μα-
στού σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, ενώ 
μόλις πριν από μερικές μέρες, ερευνητές από 
το Νοσοκομείο της Οτάβα, βρήκαν ότι η μετ-
φορμίνη μπορεί να συμβάλει στην πρόληψη 
του καρκίνου των ωοθηκών, καθώς σταματά  
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και πιθανότατα αναστρέφει τις αλλοιώσεις των ωοθηκών που συμβαίνουν με 
την ηλικία – και οι οποίες αποτελούν κύριο παράγοντα κινδύνου για την εμφά-
νιση του συγκεκριμένου είδους καρκίνου.

Η συγκεκριμένη μελέτη ήλθε να προστεθεί σε μια πλειάδα μελετών που 
έχουν υποστηρίξει ότι η μετφορμίνη μπορεί να συμβάλει στην πρόληψη των 
καρκίνων του προστάτη, του παγκρέατος, του ήπατος, του στόματος αλλά και 
κάποιων ειδών μελανώματος. 

Έμμεσα
H δράση της μετφορμίνης στην πρόληψη του καρκίνου ενδέχεται να μην είναι 

μόνο άμεση, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αλλά και έμμεση. 

Η μετφορμίνη μειώνει το βάρος και τα λιπίδια του ασθενούς, ρυθμίζει τον 
διαβήτη και περιορίζει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών συμβαμάτων, επομένως 
μειώνει και τον κίνδυνο καρκίνου. 

Διόλου τυχαίο που τα τελευταία χρόνια, με δεδομένο ότι ο καρκίνος και η καρ-
διαγγειακή νόσος έχουν κοινούς παράγοντες κινδύνου- μιλάμε πλέον για έναν 
νέο, αναδυόμενο κλάδο της Ιατρικής, που ονομάζεται Καρδιο-Ογκολογία. 

To βέβαιο είναι πως, για να ελεγχθεί πλήρως ο συλλογισμός και να εδραιωθεί 
η χρήση της μετφορμίνης τόσο στην αντιμετώπιση όσο και στην πρόληψη του 
καρκίνου, θα χρειαστούμε και άλλες, μεγάλες προοπτικές μελέτες.

_______________________________________________________________
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