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Sammanfattning 
 

Metformin är ett biguanidderivat som främst används vid diabetes mellitus typ 2. Det verkar genom ett 

flertal mekanismer och ökar bland annat insulinkänsligheten. Forskning har visat att det finns ett 

samband mellan metformin och överlevnad i cancer. Studier pågår för att undersöka metformins 

antineoplastiska effekt. Övervikt och diabetes ökar risken för endometriecancer och epidemiologiska 

studier har visat att metformin ger bättre total överlevnad vid endometriecancer. Genom artikelsökning 

via PubMed erhölls fem studier där metformins effekt på endometriecancervävnad undersöktes. 

Resultaten i dem varierar men majoriteten pekar på en antiproliferativ effekt av metformin, med 

avseende på Ki-67. Med vilken verkningsmekanism den effekten erhålls är tvetydligt, då vissa resultat 

tyder på inhiberad mTOR-signalering medan andra inte visar effekt på de variablerna. En minskning i 

cirkulerande tillväxtfaktorer insulin och IGF-1 ses, vilket kan ha en inhiberande effekt. Större studier 

krävs för att kunna avgöra vilken effekt metformin har på endometriecancer.   
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SUMMARY 

 

 

Background: Metformin is a biguanide traditionally used in the treatment of diabetes 

mellitus type 2. Metformin works as an insulin sensitizer and one of its effects is by 

increasing glucose uptake in the adipocytes and skeletal muscle cells.  

Approximately 1400 women in Sweden are each year diagnosed with endometrial 

cancer. Diabetes, obesity and late menopause are some examples of factors that 

increase the risk of getting this disease.  

Metfomin has been studied in different kinds of cancers, in vitro and in vivo. There is 

some evidence of beneficial effects of metformin, in both prevention and in existing 

cancer.    

Some studies show that metformin inhibits the mTOR-pathway with an anti-

proliferative effect.  

Objektive: The aim of this study was to read published articles to evaluate the effect 

of metformin on endometrial cancer. 

Methods: Five articles from clinical trials, that weres found on PubMed, were chosen 

for this literature study.  

Results: Four of the five studies showed that metformin reduced expression of Ki-67, 

which indicates decreased cell proliferation. The fifth study, a study on mice, did not 

show any effect of metformin.  

The mTOR pathway was inhibited in three of the studies. In one study there was an 

inconsistent result, with some variables that were increased and some that were 

decreased. The same study that did not show a decreased proliferation did not show 

an inhibition of the mTOR pathway.  

Circulating insulin and IGF-1 were decreased in three of the studies. In one of them, 

however, these parameters did not decrease with statstical significance. The two 

other studies presented no data on these variables.   

Conclusions: The results for Ki-67 expression indicates an anti-proliferative effect in 

most studies. The mechanism that leads to the anti-proliferative effect is however not 

clear. The effect of metformin on the main pathway in this work, mTOR, showed 

inconsistent results. There is a need of larger clinical trials to answer the question of 

metformins effects on endometrial cancer.     
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FÖRKORTNINGAR 

 

4EBP-1 4E bindande protein 

AMPK  AMP- aktiverat proteinkinas 

AEH Atypisk endometriehyperplasi 

BMI  Body mass index 

EC  Endometriecancer 

eIF4E Eukaryotic translation initiation factor 4E 

ERK1/2 Extracellulärt-signalreglerat kinas 1/2 

HIFα Hypoxiinducerbar faktor 1α 

IGF-1 Insulinlik tillväxtfaktor 

LKB1 Leverkinas B1 

MPA Medroxyprogesteronacetat 

mTOR  Mammalian target of rapamycin 

mTORC1, -2 mTOR komplex 1, -2 

OCTs Organisk katjontransportör 

OS Overall survival 

p- (ex p-AMPK) Tyder på fosforylering (fosforylerat AMPK) 

PCOS   Polycystiskt ovariesyndrom 

PI3K Phosphoinositol 3-kinas 

PKB Proteinkinas B/Akt  

RFS Recurrence free survival 

rpS6   Ribosomalt protein S6 

S6K1 S6 kinas 1 

SREBP1/2 Sterolregulatoriskt elementbindande protein 1/2 

TSC1, -2 Tuberos sclerosis 1, -2 

ULK1/AtgBFIP200 Unc-51-like kinase1/mammalian autophagy-related 

gene13/focal adhesion kinase family-interacting 

protein of 200kDa 
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INTRODUKTION 
 

 

Metformin  

 

 

Metformin, figur 1, är ett biguanidderivat som används vid hyperglykemi och är 

förstahandsvalet vid diabetes mellitus typ 2. Metformin har flera effekter. En effekt 

är att det ökar insulinkänsligheten och fordrar därför insulin endogent eller exogent 1. 

Det sänker plasma-glukosnivån genom att öka glukosupptag i muskel- och fettceller 

samt minska leverns nybildande av glukos. Dock ger inte metformin hypoglykemi 2. 

  

 

Studier har visat att metformin aktiverar AMP- aktiverat protein kinas (AMPK), 

vilken har en viktig roll i lipid- och glukosmetabolismen. En trolig aktivering sker 

genom metformins verkan genom att inhibera komplex 1 i hepatocyters 

mitokondrier2. Aktivering av AMPK leder till flera effekter, bland annat till minskad 

syntes av glukos i levern då Acetyl-CoA-karboxylas inaktiveras 2.  

Metformin minskar mikrovaskulära skador på diabetes typ 2- patienter med övervikt, 

vilket ger mindre risk för kardiovaskulära komplikationer 3. Troliga anledningar till 

det är att metformin både sänker blodglukoshalten, totalkolesterol samt minskar 

mängden triglycerider hos patienter 2. Flera av metformins olika effekter 

sammanfattas i figur 2.  

Metformin ges per oralt och absorberas från tunntarmen. Det är inte proteinbundet 

och har en biotillgänglighet som är 50-60 % 1. Halveringstiden är ca 6,2 timmar och 

utsöndring sker i oförändrad form främst via tubulär sekretion 2.  

För att få bättre tolerans och minska biverkningar kan med fördel patienten börja 

med låg dos, 500 mg två gånger per dag, och sedan öka långsamt till ca 2000 mg per 

dag 3. Kombinationsbehandling med andra preparat såsom sulfonureider är att 

föredra framför högre doser än 2000 mg/dag, eftersom högre doser inte ger så stor 

ytterligare verkan 3.  

N

NH

H
N NH

2

NH

H
3
C

CH
3

Figur 1. Metformin, 1,1-Dimetylbiguanid 
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Figur 2. Några av metformins effekter 

 

 

De vanligaste biverkningarna vid behandling med metformin är gastrointestinala 

besvär såsom diarré, illamående och metallsmak. En allvarlig, men ovanlig, 

biverkning är laktatacidos. Symptom på laktatacidos är myalgi, matthet, magont och 

tung andning. Nedsatt njurfunktion ökar risken för laktatacidos på grund av 

ackumulering av metformin 2. Metforminbehandling bör därför avbrytas vid 

behandling, sjukdom och andra tillstånd som leder till nedsatt njurfunktion. Exempel 

på sådana tillstånd är uttorkning och behandling med jodhaltiga kontrastmedel inför 

röntgenundersökning. Läkemedel som bör undvikas är till exempel NSAID och 

ACE-hämmare. När GFR understiger gränsvärdet på 60 mL/minut bör behandlingen 

avbrytas 3. Andra kontraindikationer, såsom leversjukdom och hjärtsvikt, har också 

visats ge ökad risk för laktatacidos 3.  

Metformin introducerades på 1950-talet och började användas i Europa under 1970-

talet 4. Sedan dess har det fått fler användningsområden. Det har visat effekt på 

kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) där det som monoterapi eller i 

kombination med klomifen bidrar till regelbunden menstruationscykel samt att återfå 

ägglossning 2.  

 

 

 

Endometriecancer 

 

 

Endometriecancer (EC), även kallat livmoderkroppscancer, drabbar årligen ca 1400 

kvinnor i Sverige 5. Det är framför allt kvinnor efter klimakteriet som drabbas och ca 
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1 % av kvinnor i 75 års åldern har endometriecancer 6. Faktorer som ger ökad risk att 

drabbas är fetma, diabetes mellitus, att inte fött barn, tidig menarche, sen menopaus 

eller hormonterapi med östrogen. Tecken på endometriecancer är 

blödningsrubbningar som postmenopausala blödningar eller blodiga illaluktande 

flytningar. Ofta upptäcks det tidigt vilket gör att prognosen är god, ca 85 % 

femårsöverlevnad 7.   

Endometriecancer delas ofta in i två former, typ I och typ II, vilken är baserad på 

dess histologi. Dess ursprung skiljer sig då typ I är relaterat till östrogen vilket inte 

typ II är. Typ II upptäcks ofta senare och har sämre prognos, femårsöverlevnad 63-52 

% 8. Typ I är betydligt vanligare än typ II och ca 80 % av endometriecancer i USA är 

typ I 8.  

Diagnos ställs med mikroskopisk undersökning av endometrieceller som erhålls med 

biopsi. Med ultraljud kan endometriets tjocklek mätas då ett förtjockat endometrie 

kan vara ett tecken på cancer, dock krävs även biopsi för att ställa diagnos 9. 

Endometriecancer delas in i fyra stadier 9 :  

I. innebär att tumören är begränsad till livmoderkroppen 

II. innebär att tumören har spridit sig till livmoderhalsen  

III. innebär att tumören spridit sig till, äggstockar, äggledare eller slida  

IV. innebär att tumören har spridit sig till ändtarm, urinblåsa eller utanför 

bäckenet 

   

Behandling varierar beroende på hur cancern sitter men oftast innebär det att 

kirurgiskt avlägsna livmodern (hysterektomi), äggstockar och äggledare. Cytostatika 

samt strålningsbehandling fungerar som komplement. I vissa fall kan hormonterapi 

med syntetiskt progesteron fungera 9. Nya diagnosmetoder är under utveckling för att 

enklare kunna göra behandlingen mer individuell 7. 

 

 

 

Metformin och cancer 

 

 

Epidemiologiska studier har funnit att metformin minskar risken för cancer hos 

diabetes typ 2- patienter 10,11. Dess preventiva effekt antas bero på aktivering 

(fosforylering) av AMPK med inhibering av cellproliferation som resultat. 

Alternativt sker det genom att minska insulinresistens och på så vis även minska 

nivåer av insulin och andra proliferationsfrämjande faktorer 11.  

Det finns studier som tyder på att metformin även har effekt på etablerad cancer, 

vilket har testats på bland annat bröstcancer 11, 12, coloncancer och pankreascancer 11. 
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Synergi med cytostatikan paclitaxel (Taxol) har påvisats i en in vitro-studie 13. Även 

tillsammans med medroxyprogesteronacetat (MPA), som är ett syntetiskt 

progesteron, har metformin visat synergistisk effekt 14.  

Retrospektiva studier ger intryck av att metformin ger bättre recurrence free survival 

(RFS) 15 och overall survival (OS) 15, 16 vid endometriecancer.  

Vilken verkningsmekanism som ger metformins effekt på cancerceller är okänd, men 

det finns en del teorier som har studerats in vitro. Den främsta teorin är att metformin 

hämmar celltillväxt via mammalian target of rapamycin (mTOR)-signaleringsväg 

genom att aktivera AMPK 4, 11. En teori säger att metformin även har effekt på 

mTOR-signaleringsvägen oberoende av AMPK. En annan teori är att det verkar 

indirekt på cancercellerna genom att göra omgivningen ogynnsam med sänkta nivåer 

av tillväxtfaktorer som insulin och insulinlik tillväxtfaktor (IGF-1). Andra teorier är 

att det triggar igång immunförsvaret, inducerar apoptos och/eller tar bort cancer-

stamceller 4. En sammanfattning av teorierna visas i figur 3.  

 

 

 

 

mTOR-signalering och AMPK  

 

 

Signaleringsvägen med mTOR påverkar celltillväxt, proliferation samt 

cellöverlevnad. Den fullständiga mekanismen runt mTOR är inte helt klarlagd. Det 

finns två mTOR-komplex, mTORC1 och mTORC2 och de skiljer sig åt i vad som 

Figur 3. Teorier om metformins effekt på cancerceller. 
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stimulerar/inhiberar dem samt vilka processer de påverkar. Faktorer som påverkar 

mTORC1 är tillväxtfaktorer, stress, aminosyror, energinivå samt syre. Det utövar sin 

effekt genom att stimulera syntes av makromolekyler, stimulera cellcykel, 

metabolism och tillväxt samt inhibera autofagi 17. Tillväxtfaktorer stimulerar även 

mTORC2 vilket stimulerar metabolism samt cellöverlevnad17.  

Exempel på tillväxtfaktorer är insulin och IGF-1. De stimulerar phosphoinositol 3-

kinas (PI3K)- och Ras-signaleringsvägarna vilka i sin tur stimulerar proteinkinas B-

signaleringsvägen Akt/PKB samt extracellulärt signalreglerat kinas 1/2 (ERK1/2). 

Detta leder till fosforylering av tuberos sclerosis 1 och 2 (TSC1, TSC2), vilket gör 

dem inaktiva. Inaktiva TSC1 och TSC2 stimulerar mTORC1. Akt stimulerar 

mTORC1 även oberoende av TSC1/TSC2 17.  

Även mTORC2 stimuleras av IGF-1 via PI3K, dock är den vägen inte lika känd. En 

förenklad modell av effekter på mTORC1 av insulin och IGF-1 visas i figur 4.  

 

 

 

 

 

Figur 4. Insulins och IGF-1 effekt på mTORC1 och dess effekter. Blå rutor symboliserar 

signaleringsvägar. I dessa signaleringsvägar sker fosforyleringar, bland annat av Akt→ p-Akt och 

ERK1/2 → p-ERK1/2.   

Gröna pilar indikerar stimulering, röda pilar indikerar inhibering. Inhibering av TSC1/TSC2 

stimulerar mTORC1.  
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Effekter till följd av aktivering av mTORC1 sker genom olika processer som är mer 

eller mindre kartlagda. Den process som är mest studerad är proteinsyntes, vilken 

startar med att mTORC1 fosforylerar eukaryotic translation initiation factor 4E 

(eIF4E), 4E bindande protein (4EBP-1) och S6 kinas 1 (S6K1). Till följd av det sker 

flertalet processer som leder till proteinsyntes 17. Även lipidsyntes till cellmembran 

stimuleras av mTORC1. Den processen är mindre klarlagd men verkar gå via en 

transkriptionsfaktor, sterolregulatoriskt elementbindande protein (SREBP1/2), vilken 

är involverad i reglering av flera gener. En av vägarna som leder till lipidsyntes 

startar med fosforylerat S6K1, dock sker inte detta i alla celler 17. 

Även ATP-produktion och metabolism stimuleras av mTORC1 genom olika 

processer. Inte heller dessa är helt kartlagda. Det som är känt är att det verkar genom 

aktivering av hypoxiinducerbar faktor 1α (HIF1α) som ger ökad glykolys 17.  

En annan tillväxtfrämjande process sker genom att mTORC1 inhiberar Unc-51-like 

kinase1/mammalian autophagy-related gene13/focal adhesion kinase family-

interacting protein of 200kDa (ULK1/Atg13/FIP200), vilket är ett kinaskomplex som 

krävs för att starta autofagi. Även i den processen finns flera steg som inte är 

kända17.  

Det andra komplexet, mTORC2 har inte lika kartlagda processer. Effekter som är 

kända är att mTORC2 fosforylerar Akt, vilken reglerar flertalet processer i cellen. 

Exempel på processer som p-Akt reglerar är apoptos, metabolism, tillväxt och 

överlevnad 17.   

Flera mutationer som förekommer vid cancer har en koppling till mTOR-signalering. 

En sådan mutation är avsaknad av p53 vilket stimulerar aktivering av mTORC1. Ett 

annat exempel är mutationer på någon del av PI3K-signaleringsvägen, vilken är med 

och reglerar både mTORC1 och mTORC2. Även i signalering efter mTOR 

förekommer flertalet signaleringsfel som leder till ökad tillväxt och minskad 

autofagi17.   

AMPK är ett kinas som aktiveras vid låg energinivå. Aktiveringen leder till effekter 

som har till syfte att frigöra mer energi. Det sker genom aktivering av 

energiproducerande processer samt inhibering av energikrävande processer 12. 

Aktivering (fosforylering) av AMPK leder bland annat till inhibering av mTORC1. 

Det inhiberar i sin tur fosforylering av 4EBP-1 och ribosomalt protein S6 (rpS6), 

substrat till S6K1 17. Detta leder till minskad proteinsyntes 4, 11, 17. P-AMPK inhiberar 

även IGF-1/Akt-signaleringsvägen vilket leder till minskad tillväxt 11.  

Hur metformin aktiverar AMPK diskuteras också och det finns förslag att det 

aktiverar både direkt och indirekt 11. Viss forskning visar att fosforylering av AMPK 

sker via leverkinas B1 (LKB1), vilken aktiveras av metformin 4. Metformin har visats 

aktivera AMPK även i celler som inte är cancerceller 12. En av metformins effekter 

på mTORC1 visas i figur 5. 
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Figur 5. Stimulerad mTORC1 leder till stimulerad tillväxt genom bland annat fosforylering av 4EBP-

1 och rpS6. Metformin verkar via LKB1 vilket fosforylerar AMPK. Vidare inhiberar p-AMPK 

mTORC1 och hindrar på så vis fosforyleringen av 4EBP-1 och rpS6. 

 

 

 

Ki-67 och topoisomeras II α  

 

 

Ki-67 är ett DNA-bindande protein som uttrycks i cellcykelns alla faser, men inte i 

G0-fasen. Det finns ett samband mellan högre uttryck av Ki-67 och en aggressiv 

tumörtyp i endometriecancer. Högre nivå Ki-67 ses i senare cancerstadier och 

uttrycks mer i EC typ II än i typ I 18.  

Ki-67 används som markör för att mäta en tumörs tillväxt 18.  

En annan markör för cellproliferation är topoisomeras II α. Den uttrycks under 

cellcykelns S-, G2 och M-fas 19. 
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SYFTE  

 

 

Syftet med det här arbetet är att undersöka vilken effekt metformin har på 

cellproliferationen vid endometriecancer samt vilken effekt metformin har på 

mTOR-signaleringsvägen.   

 

 

 

MATERIAL OCH METOD 

 

 

Genom sökning på PubMed hittades artiklar för litteraturstudien. Sökord som 

användes var ”metformin AND endometrial cancer” vilket gav 97 träffar. Av dessa 

fanns fyra kliniska studier som passade in på frågeställningen, det vill säga studier 

som undersökte metformins effekt på cellproliferation vid EC. In vitro-studier samt 

retrospektiva studier exkluderades.  

En vecka efter kursstartstart tillkom en studie som matchade kriterierna. Artiklar 

presenteras kortfattat i tabell I.  
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Tabell I. Artiklar för litteraturstudie 

 

Författare/År Titel Syfte 

Mitsuhashi A. et al  

2014 19 

Effects of metformin on 

endometrial cancer cell growth in 

vivo: a preoperative prospective 

trial 

Undersöka metformins 

effekt på cellproliferation 

vid EC. 

Schuler K M. et al 

2015 20 

Antiproliferative and metabolic 

effects of metformin in a 

preoperative window clinical trial 

for endometrial cancer 

Undersöka metformins 

kortsiktiga verkan på 

cellproliferationen samt 

metabola och molekylära 

biomarkörer vid EC. 

Laskov I. et al 

2014 21 

Anti-diabetic doses of metformin 

decrease proliferation markers in 

tumors of patients with 

endometrial cancer 

Undersöka metformins 

anti-proliferativa effekt på 

EC hos kvinnor som inte är 

diabetiker 

Sivalingam V N. et al 

2016 22 

Measuring the biological effect of 

presurgical metformin treatment 

in endometrial cancer 

Undersöka hur metformin 

kortsiktigt påverkar 

cellproliferationen hos 

kvinnor med typ I EC och 

AEH. 

Schrauwen S. et al  

2015 23 

The antitumor effect of metformin 

with and without carboplatin on 

primary endometrioid endometrial 

carcinoma in vivo. 

Utvärdera om metformin 

kan fungera som terapi vid 

EC, tillsammans med 

och/eller utan carboplatin 

 

 

 

RESULTAT 

 

 

Resultat från de fem studierna presenteras kortfattat i tabell II. Variabler som tittats 

på är Ki-67, p-AMPK, p-Akt, p-ERK1/2, p-4EBP-1, p-rpS6, insulin samt IGF-1. 

Statistisk säkerställd skillnad definieras p < 0,05. 
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Tabell II. Sammanfattning av studiernas resultat på förändringar av undersökta variabler efter 

metforminbehandling.  

(-) = minskning, (+) = ökning, 0 = oförändrat.  

*Schrauwen et al. mätte tumörstorlek istället för Ki-67, utan någon förändring.   

 

Studier/ 

Variabler Ki-67 p-AMPK p-Akt p-ERK1/2 p-4EBP-1 p-rpS6 Insulin IGF-1 

Mitsuhashi 

A. et al  

2014 19 
- +  -  - - - 

Schuler K 

M. et al 

2015 20 
- - -  - -   

Laskov I. 

et al    

2014 21 
- 0    - - - 

Sivalingam 

V N. et al 

2016 22 
-  0  - 0 0  

Schrauwen 

S. et al 

2015 23 
0* 0 0   0   

 

  

 

Mitsuhashi et al, 2014, Effects of metformin on endometrial cancer cell growth in 

vivo: a preoperative prospective trial 19  

 

 

Syfte 

 

Studiens syfte var att undersöka metformins effekt på cellproliferation och 

tillväxtsignalering vid endometriecancer. 

 

 

Studiedesign 

 

Studien är en prospektiv klinisk studie. De som inkluderades i studien var kvinnor 

med EC typ I.  

Totalt deltog 31 patienter i studien. Medelåldern var 51 år och BMI 28. 

Insulinresistens förekom hos 20 patienter.  
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Patienterna fick en initialdos med 750 mg metformin per dag och därefter ökades 

dosen med 750 mg/vecka till 1500-2250 mg/dag. Behandlingstiden varade fram till 

ett kirurgiskt ingrepp, i genomsnitt 4 veckor. 

Vävnadsprover erhölls från skrapning före behandling och vid hysterektomi efter 

behandling. Immunohistokemi och western blot användes som analysmetoder för att 

detektera Ki-67 och topoisomeras IIα. Som kontroll över den naturliga förändringen i 

Ki-67 och topoisomeras IIα användes 10 prov från patienters biopsi och kirurgiska 

vävnadsprov, patienter som tidigare diagnostiserats och genomgått kirurgiskt ingrepp 

och inte hade fått metformin.  

Förändringar i cellsignalering via AMPK/mTOR/rpS6 undersöktes med western blot, 

prov togs från 15 patienter före respektive efter metforminbehandling.   

Koncentrationen av metformin i vävnaden mättes, samt dess metabola effekt. In vitro 

tester på EC-celler gjordes för att mäta den proliferationsinhiberande 

koncentrationen. 

 

 

Resultat 

 

Resultatet visade en signifikant sänkning av Ki-67 hos 28 patienter (90 %). Även 

topoisomeras IIα sänktes hos 25 patienter (81 %). Kontroll på icke 

metforminbehandlade patientprover visade inte någon statistiskt signifikant skillnad 

för Ki-67 eller topoisomeras IIα. Märkningsindex presenteras i tabell III. 

Test av effekt på signaleringsvägen AMPK/mTOR/rpS6 visade med statistiskt 

signifikant skillnad en inhibering av signaleringsvägen, värden presenteras i tabell 

IV.  

Patienternas glukos, insulin och IGF-1 sänktes med statistisk signifikans vilket 

presenteras i tabell V.  

In vitro tester visade att det krävdes minst 1 mM metformin för att inhibera 

cellproliferation. Koncentrationen i vävnadsproven uppskattades till 1,2-5,1 µmol/kg 

(1g är ekvivalent med 1 mL), vilket är mindre än 1/400 av vad som in vitro inhiberar 

cellproliferation.  
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Tabell III. Märkningsindex för Ki-67 och topoisomeras II α, procentuellt färgade av 500 cellkärnor. 

Siffror inom parentes är 95 % konfidensintervall.  

 

Variabel Patienter n Före (=biopsi) Efter 

(=hysterektomi) 

p 

Ki-67 Metforminbeh. 31 51,0 (42,9-59,1) 30,3 (21,4-39,4) <0,001 

Obehandlade 10 45,2 (34,7-55,7) 46,4 (34,9-58,0) 0,12 

Topoisomeras 

II α 

Metforminbeh. 31 49,9 (41,4-58,4) 28,5 (23,0-34,0) <0,001 

Obehandlade 10 50,0 (39,0-60,6) 49,6 (41,1 -58,0) 0,87 

 

 

Tabell IV. Förändring av andelen fosforylerade variabler i AMPK/mTOR/rpS6 i 15 patientprover före 

jämfört med efter metforminbehandling.  

 

Variabel Förändring +/- (%) p 

p-AMPK  +    113,2 0,03 

p-rpS6 
-  53,2 

0,002 

p-ERK1/2  -       65,8 0,002 

 

 

Tabell V. Metabola effekter av metformin, före respektive efter behandling. Siffror inom parentes är 

95 % konfidensintervall. n=15 

 

Variabel Före  Efter  p 

Glukos (g/dL) 105 (98-113) 89 (83-94) 0,01 

Insulin (U/mL) 14,9 (10,0-19,9) 8,9 (4,7-13,0) 0,02 

IGF-1 (ng/mL) 132 (99-165) 113 (86-141) 0,01 
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Schuler et al, 2015, Antiproliferative and metabolic effects of metformin in a 

preoperative window clinical trial for endometrial cancer 20 

 

 

Syfte 

 

Syftet med studien var att se hur metformin verkar kortsiktigt på cellproliferationen 

samt undersöka metabola markörers behandlingsrespons  hos kraftigt överviktiga 

kvinnor med endometriecancer. 

 

 

Studiedesign 

 

Studien är en klinisk studie där tumörvävnad jämförs före och efter 

metforminbehandling. De inkluderade patienterna skulle ha typ I EC, ha BMI ≥30 

kg/m2 och ha hysterektomi planerat inom 7-28 dagar.  

Totalt deltog 20 patienter med en medelålder på 58,8 år och ett medelvärde på BMI 

på 39,6 kg/m2.  

Patienterna fick 850 mg metformin om dagen fram till 24 timmar innan kirurgiskt 

ingrepp, genomsnitt 14,6 dagar.  

Biopsi togs före metforminbehandling och vävnadsprov efter togs från hysterektomi. 

Med immunohistokemi analyserades proverna. Primära utfallsvariabler var Ki-67, p-

Akt, p-AMPK, p-rpS6 och p-4EBP-1. 

Tumörvävnad efter samt serum före och efter metforminbehandling användes för 

analys av effekter på metabolism av till exempel lipider, aminosyror och glykogen 

(metabolomic profiling).    

 

 

Resultat 

 

Patienter som svarar på metformin definierades som patienter vars Ki-67 sänktes, en 

sänkning med 7-50 %. Det förekom hos 13 patienter (65 %). De som inte svarade på 

metformin definierades som de som hade en ökning på Ki-67, en ökning med 2-12 

%. Ingen signifikant skillnad fanns i kliniska faktorer mellan de som svarade på 

behandling jämfört med dem som inte svarade på behandling. Däremot var Ki-67 

före metforminbehandling högre hos dem som svarade på behandlingen. Resultat på 

Ki-67 presenteras i tabell VI.  
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Resultat för effekt på mTOR-signalering visas i tabell VII. I flera av de olika 

fosforylerade proteinerna som deltar i mTOR-signaleringsvägen, såsom p-Akt, p-

rpS6 och p-4EBP-1, sågs en minskning. Denna minskning är statistisk signifikant 

säkerställd. Även sänkning av p-AMPK var statistisk säkerställd. Normalt hämmar p-

AMPK mTOR-signaleringsvägen.   

Koncentrationen av flertalet metaboliter, exempelvis lipidmetaboliter, ändrades efter 

metforminbehandling och skillnaderna är statistiskt signifikanta. Resultatet var större 

för dem som svarade på metforminbehandlingen (med Ki-67 sänkning), jämfört med 

dem som inte svarade.  

Även glukosnivåerna sänktes efter metforminbehandling, det var endast en statistiskt 

signifikant skillnad för dem med Ki-67 sänkning (p=0,007). 

 

 

Tabell VI. Förändring av Ki-67 i % för patienter som svarar respektive inte svarar på behandling. 

Medelvärde (m) endast för patienter som svarar.  

 

Patienter n (%) Förändring, % Ki-67 före, % 

Svarar 13 (65) (-) 7-50 (m 21,9) 47,3 

Svarar inte 7 (35) (+) 2-12 24,9 

 

 

Tabell VII. Förändring av fosforylerade variabler i mTOR-signaleringsvägen.  

 

Variabel Förändring +/- (%) p 

p-AMPK 
- 60,3 

0,00001 

p-Akt 
- 44,2 

0,0002 

p-rpS6 
- 51,2 

0,0002 

p-4EBP-1 
- 74,7 

0,001 
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Laskov et al, 2014 Anti-diabetic doses of metformin decrease proliferation markers 

in tumors of patients with endometrial cancer 21 

 

 

Syfte 

 

Syftet med studien var att undersöka metformins anti-proliferativa effekt på 

endometriecancer hos kvinnor som inte har diabetes. 

 

 

Studiedesign 

 

Studien är en prospektiv klinisk studie. Patienter som inkluderades hade 

diagnostiserad EC utan tidigare behandling samt med planerad operation. Som 

kontrollgrupp användes prover från tidigare patienter som genomgått biopsi och 

hysterektomi och som inte behandlats med metformin.  

Elva patienter deltog i testgruppen. De hade medelåldern 60 år och BMI 28,6. Av 

dem hade 8 (73 %) typ I EC och 3 (27 %) typ II EC. Den retrospektiva 

kontrollgruppen bestod av prover från 10 patienter med medelåldern 70 år och BMI 

28,8. Av dem hade 9 (90 %) Typ I EC och 1 (10%) typ II EC.  

Patienterna fick 500 mg tabletter metformin tre gånger om dagen och för att undvika 

laktatacidos avslutades behandlingen 48 timmar före anestesi. Den genomsnittliga 

tiden för metforminbehandling var 38 dagar.  

Primära utfallsvariabler var Ki-67, p-rpS6 och p-AMPK. Insulin och IGF-1 mättes på 

fastande venöst blod morgonen efter inskrivningen samt på operationsdagen.  

Biopsier och kirurgiska prover analyserades med immunofärgning för Ki-67 och p-

rpS6. De undersöktes i ljusmikroskop av två av varandra oberoende granskare. 

Färgningsintensiteten och spridningen skattades på skalan 0-3. Färgningsintensitet x 

spridning gav ett tal som användes för analys. Alla prover analyserades även digitalt. 

 

 

Resultat 

 

Resultatet visar att i testgruppen minskade Ki-67 och p-rpS6 hos 8 patienter (73%), 

vilket det inte gjorde i kontrollgruppen. Resultat på medelvärden av 

färgningsintensitet x spridning från ljusmikroskop presenteras i Tabell VIII. 

Resultatet på p-AMPK skiljde sig inte mellan grupperna, i båda fall var 

färgintensiteten stark och spridningen hög.  

Patienternas insulin och IGF-1 sjönk efter metforminbehandling. Skillnaden var 

statistiskt signifikant. Mängden insulin och IGF-1 presenteras i tabell IX.  
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Tabell VIII.  Medelvärde ± SD på intensitet x spridning, från två utredare skattat med hjälp av 

ljusmikroskop. För obehandlade presenteras endast ett värde. 

 

Variabel Patienter n  Före 

(=biopsi) 

Efter 

(=hysterektomi) 

p 

Ki-67 Metforminbeh.  11 
Utredare 1 5,3 ± 3,6 2,0 ± 2,0 0,03 

Utredare 2 5,4 ± 2,4 3,0 ± 1,4 0,02 

 Obehandlade 10  3,2 ± 1,8 3,0 ± 1,19 0,7 

p-rpS6 Metforminbeh. 
11 Utredare 1 7,69 ± 3,0 2,39 ± 2,1 0,002 

 Utredare 2 6,3 ± 1,5 2,8 ± 1,6 0,006 

 Obehandlade 10  5,6 ± 1,7 5,4 ± 2,5 0,8 

 

 

Tabell IX. Medelvärde ± SD på koncentrationen av insulin och IGF-1 i proverna före respektive 

efter metforminbehandling. n=11.  

 

Variabel Före Efter p 

Insulin (mU/L) 13,36 ± 15,83 5,20 ± 5,94 0,0005 

IGF-1 (ng/mL) 114,4 ± 27,6 89,19 ± 22,18 0,001 

 

 

 

Sivalingam et al, 2016, Measuring the biological effect of presurgical metformin 

treatment in endometrial cancer 22 

 

 

Syfte  

 

Studiens syfte var att testa hur metformin på kort sikt påverkar cellproliferationen 

hos kvinnor med typ I endometriecancer och atypisk endometriehyperplasi (AEH). 

 

 

Studiedesign 

 

Studien var en icke-randomiserad klinisk studie. De som inkluderades var kvinnor 

med typ I EC eller AEH med planerad hysterektomi. I kontrollgruppen fick deltagare 
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vara med som exkluderades ur metformin-gruppen på grund av för kort tid till 

hysterektomi (<7 dagar) eller dålig njurfunktion.    

Det var 40 patienter som deltog i studien. Av dem var det 28 som uppfyllde 

inklusionskriterier för metformingruppen. Patienterna hade en medelålder som var 64 

år och BMI 35.5 kg/m2. Insulinresistens förekom hos 60 %.  

Patienter i metformingruppen fick 850 mg metformin två gånger om dagen från 

diagnos fram till dag före hysterektomi, i genomsnitt 20 dagar.  

Primär utfallsvariabel var Ki-67. Sekundära utfallsvariabler var molekyler i PI3K-

Akt-mTOR signaleringsvägen, det vill säga p-Akt, p-rpS6 och p-4EBP-1. 

Analysmetod var immunohistokemi.  

 

 

Resultat  

 

Resultatet visar förändring av Ki-67 i metformin-gruppen med en statistisk 

signifikant skillnad, men inte i kontrollgruppen. Medelvärden presenteras i tabell IX. 

Efter metforminbehandling sänktes Ki-67 hos 23 av 28 (82%). Ett visst samband 

mellan dos och respons i Ki-67 kunde påvisas (r=0,37). Resultat för kontrollgruppen 

visade ingen förändring eller en ökning av Ki-67 hos 7 patienter (58 %). Dock 

visades en liten minskning, 1-7%, för 5 patienter (42 %).  

Resultaten avseende glukos och insulin visade ingen statistisk säkerställd skillnad till 

följd av metforminbehandling. En viss sjunkande trend kan anas. Medelvärden av 

Ki-67 i % samt koncentrationen av glukos och insulin presenteras i tabell X.   

Vid analys av variabler i PI3K-Akt-mTOR signaleringsvägen erhölls skillnad i 

uttryck av p-4EBP-1 i jämförelse mellan metformin- och kontrollgruppen. Denna 

skillnad var statistiskt säkerställd (p=0,045). De övriga variablerna, p-Akt och p-rpS6 

visade på minskat uttryck vid hysterektomi i både metformin- och kontrollgruppen. 

Det var ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan grupperna.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

23 

 

Tabell X. Medelvärde (med standardavvikelse) för Ki-67, glukos samt insulin för patienter som 

behandlats med metformin respektive inte behandlats.  

 

Variabel Patienter n Före (SD) Efter (SD) P 

Ki-67, % 
Metforminbeh. 28 50,9 (17,1) 37,4 (20,9) 

0,002 
Obehandlade 12 55,6 (25,1) 58,1 (26,2) 

Glukos, mmoll-1 
Metforminbeh. 28 6,0 (1,5) 5,5 (1,3) 

0,56 
Obehandlade 12 5,7 (0,7) 5,3 (0,6) 

Insulin, mUl-1 
Metforminbeh. 28 16,0 (9,4) 9,9 (7,1) 

0,38 
Obehandlade 12 12,3 (8,0) 9,6 (4,5) 

 

 

 

Schrauwen, 2015, The antitumor effect of metformin with and without carboplatin 

on primary endometrioid endometrial carcinoma in vivo 23 

 

 

Syfte 

 

Syftet med studien var att utvärdera huruvida metformin kan fungera som terapi vid 

endometriecancer, tillsammans med och/eller utan carboplatin (cytostatikum).   

 

 

Studiedesign 

 

Studien är en klinisk studie utförd på en xenotransplantatmodell som innebär att 

tumörceller från två cellkulturer EC (typ I) inplanterades subkutant i möss. 

Tumörerna fick växa till en volym på 100 mm3 och randomiserades sedan i fyra 

grupper a´ 7 möss. Grupp I fick 250 mg/kg metformin om dagen, grupp två fick 50 

mg/kg carboplatin en gång per vecka och grupp III fick både metformin och 

carboplatin. Grupp IV var placebo och fick endast vatten. Behandlingstiden var tre 

veckor.  

Utfallsvariabler var p-AMPK, AMPK, p-Akt, Akt, p-rpS6 och rpS6 vilka 

undersöktes med western blot. Även tumörvolym mättes två gånger i veckan.  
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Resultat 

 

Metformin hade ingen statistiskt signifikant effekt på någon av variablerna i mTOR-

signaleringsvägen, dvs p-AMPK, AMPK, p-Akt, Akt, p-rpS6 och rpS6. Även 

tumörstorleken ökade lika mycket i testgrupperna som i placebogruppen.  

I den ena cellkulturen visade inte heller carboplatin någon effekt. I den andra 

cellkulturen hämmades tumörtillväxt samt p-rpS6 av carboplatin.  

Carboplatin och metformin i kombination gav ingen synergieffekt, utan visade 

samma resultat som carboplatin som monoterapi. 

 

 

 

DISKUSSION  

 

 

Celldelning, Ki-67 

 

 

Ki-67 är ett protein som uttrycks under cellcykeln men inte i G0-fasen. Forskning har 

visat att Ki-67 är en användbar markör för att utvärdera behandlingsrespons och 

används bland annat inom bröstcancerbehandling 24. För EC har Ki-67 undersökts 

med syfte att nyttja det till diagnostik 18.  

De flesta av studierna i det här arbetet har använt uttryck av Ki-67 som markör för 

cellproliferation. Mitsuhashi et al 19 mätte förutom Ki-67 även topoisomeras II α, 

vilken uttrycks under S-, G2- och M-fasen. Båda markörerna visade med statistisk 

signifikans minskad celldelning hos 28 av 31 patienter (90 %) till följd av 

metforminbehandling. Som kontroll användes retrospektiva prover där inte 

metformin använts och de visade ingen statistiskt säkerställd sänkning. Det innebär 

att metformin kan ligga bakom hämning av cellproliferationen hos patienterna i 

studien.  

Även studierna av Laskov et al 21 och Sivalingam et al 22 visade att behandling med 

metformin minskade celldelning genom sänkt uttryck av Ki-67. Laskov et al 21 visar 

en sänkning hos 8 av 11 patienter (73 %) och Sivalingam et al 22 hos 23 av 28 (82 %) 

efter behandling med metformin. Inte heller i de studierna visades samma sänkning i 

kontrollgrupperna, vilket tyder på att det är just metformin som bidrar till effekten. 

Samma resultat erhölls i studien av Schuler et al 20, men med något lägre andel än de 

andra studierna då hämmad celldelning visades hos 13 av 20 patienter (65 %). Ett 

högre initialt uttryck av Ki-67 fanns hos patienter som svarade på 
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metforminbehandling med minskad Ki-67 jämfört med de som inte svarade på 

behandlingen. Tidigare studier har visat att ett högt uttryck av Ki-67 tyder på ett mer 

aggressivt sjukdomsförlopp 18 och resultatet i studien av Schuler et al 20 tyder på att 

metformin har bättre effekt på en mer snabbväxande tumör.  

Schrauwen et al 23 har inte undersökt uttryck av Ki-67 utan i stället mätt 

tumörstorleken i mus. Metformin har i denna studie inte någon effekt på 

tumörstorleken utan tillväxt sker likt placebo. 

När det gäller studier på metformins effekt på annan cancer har resultaten varit olika. 

I ett par studier på bröstcancer visade sig metformin ha effekt på Ki-67 med statistisk 

signifikans 25, 26, medan en annan studie på bröstcancer inte kunde visa på en 

statistisk signifikant skillnad 27.   

   

 

 

Inhibering av mTOR-signaleringsvägen 

 

 

In vitro-studier har visat att bland annat mRNA och proteinsyntes minskar i EC-

celler genom att metformin hämmar mTOR-signaleringsvägen via aktivering av 

AMPK 14, 28. Studien av Mitsuhashi et al 19 presenterar resultat som tyder på en 

inhiberad mTOR-signalering med en minskad p-rpS6. En ökad nivå p-AMPK ses 

också, vilket har en inhiberande effekt på mTOR-signaleringsvägen. Det resultatet 

stärker teorin om att metformin verkar på mTOR via fosforylering av AMPK. En 

studie som stödjer resultatet på ökat p-AMPK är Hadad et al 25 där tester har gjorts 

på bröstcancer.  

Schuler et al 20 fick ett oväntat resultat i och med att p-AMPK minskade efter 

behandling med metformin. Orsaken till det kan vara att metformin inte har en direkt 

effekt på AMPK som föreslagits. En annan orsak kan vara en minskning i ATP som 

ger effekten 20. Andra markörer såsom p-rpS6 och p-Akt tyder på hämmad mTOR-

signalering viket kan antas bero på indirekta effekter genom minskade nivåer av 

insulin, glukos eller andra metaboliter som erhålls av metformin istället för 

aktivering av AMPK 20. Det är oklart om resultaten som presenteras gäller alla 

patienter i studien eller endast de som svarat på behandlingen genom att Ki-67 

sänkts. Det hade varit intressant att se hur det skiljer sig mellan de båda 

patientgrupperna. Om ett eventuellt samband mellan mTOR-signalering och Ki-67 

hade kunnat påvisas hade det varit värdefullt.  

Laskov et al 21 fann ingen skillnad i uttryck av p-AMPK, vilket forskarna förklarar 

med att det var en hög intensitet och hög spridning i alla prover som gjorde det svårt 

att urskilja skillnader. Däremot minskade p-rpS6 hos 8 av 11 patienter (73 %) som 
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behandlats med metformin vilket tyder på inhibering av mTOR. För kontrollgruppen 

var p-rpS6 stabilt och visade ingen statistisk signifikant sänkning vilket kan tyda på 

att det är metformin som ger effekten. Eftersom uttrycket av p-AMPK var svårtolkat 

kan teorin om effekt på mTOR via AMPK varken styrkas eller dementeras.   

Sivalingam et al 22 visade att uttryck av p-4EBP-1 minskade i metformingruppen 

men inte i kontrollgruppen. För de övriga variablerna i mTOR-signaleringsvägen var 

det ingen skillnad mellan grupperna. En teori är att fosforyleringar, vilka är instabila, 

har förlorats eftersom det visade en minskning av fosforylerade variabler i både 

metformingruppen och kontrollgruppen. En felkälla till de förlorade 

fosforyleringarna är att metoden de använt för att ta tillvara på vävnadsprovet har 

varit felaktig. Förslag till framtida försök för att utesluta felkällan är att ta biopsin vid 

hysterektomi innan blodtillförsel till livmodern stryps 22.   

Studien av Schrauwen et al 23 skiljer sig från de andra studierna då den inte visar 

effekt av metformin varken i tumörstorlek eller i markörer om tillväxt. I en annan 

studie , också gjord på möss, erhölls en tillväxtinhiberande effekt av metformin 29. I 

den studien administrerades metformin intraperitonealt och inte per oralt som i 

studien av Schrauwen et al 23. En teori om den uteblivna effekten som nämns är att 

de celler som använts saknar ett väsentligt protein för metforminupptag, en så kallad 

organisk katjontransportör (OCTs). Saknas det transportproteinet i EC-cellerna blir 

metformin effektlöst via dess direkta verkan. Att cellerna som studerats endast 

kommer från två olika tumörer är en begränsning eftersom deras genuttryck och 

egenskaper troligtvis påverkar vilken effekt metformin har. Celler från fler cellinjer 

är önskvärt i framtida studier. 

Det hade varit intressant att se hur nivåerna av insulin och glukos ändrats med 

metforminbehandling hos mössen, för att se en eventuell respons på behandlingen i 

förhållande till andra variabler såsom tumörtillväxt. Dock togs inga sådana prover. 

 

 

 

Insulin m.fl. 

 

 

Tester in vitro på två cellinjer av endometriecancerceller, genomförd av Mitsuhashi 

et al 19, visade att det krävds minst 1 mM metformin för att inhibera cellproliferation. 

Resultatet överensstämmer med resultatet från en annan in vitro-studie 28. 

Koncentrationen av metformin i vävnadsproven i studien av Mitsuhashi et al 19 

uppskattades till 1,2-5,1 µmol/kg (där 1g är ekvivalent med 1 mL), vilket är mindre 

än 1/400 av vad som visat sig inhibera in vitro. Metoden som användes för att ange 

vävnadskoncentrationen kan ha varit missvisande eftersom det var en uppskattning 

baserad på plasmakoncentrationen och var inte uppmätt koncentration i vävnaden. 
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Det är troligt att metformin ackumuleras i tumörvävnad, om cancerceller uttrycker en 

transportör som medför upptag 19. Resultatet kan även vara ett tecken på att 

metformin inte har den direkta effekten på EC-celler utan har en indirekt verkan 

genom sänkta nivåer tillväxtfaktorer som insulin och IGF-1.  

Flertalet metaboliter mättes (metabolomic profiling) i studien av Schuler et al 20 och 

förändringen i flera av dem följer respons i uttryck av Ki-67. Det styrker teorin om 

metformins indirekta effekt på EC-celler via effekt i fett- och leverceller. Hos 

patienter som svarade på metforminbehandling med sänkning av Ki-67 fanns även 

sänkta glukosnivåer 20. 

I studien av Laskov et al 21 sjönk patienternas insulin och IGF-1 koncentrationer. 

Eftersom metformin gav effekt på Ki-67 stödjer det teorin om en indirekt effekt av 

metformin. Forskarna påpekar att resultatet visar att metformin har effekt och sänker 

nivåerna av IGF-1 och insulin inte bara hos diabetiker 21. Dock skulle en 

odiagnostiserad insulinresistens kunna förekomma men det är något de inte 

undersöker i studien.   

Det finns en koppling mellan insulin, IGF-1 och mTOR-signaleringsvägen. 

Tillväxtfaktorer stimulerar signaleringsvägen som leder till tillväxt 17. Då nivåerna av 

insulin och IGF-1 sjunker stimuleras inte mTOR vilket leder till minskad tillväxt. Det 

finns en studie som stödjer mTOR-inhibering genom sänkta nivåer av IGF-1 och 

insulin och det är en studie där metformin testas på lungvävnad hos möss 30. 

Studier där effekt setts i både IGF-1, insulin och mTOR-variabler är de av 

Mitsuhashi et al19 och Laskov et al 21. Schuler et al 20 och Schrauwen et al 23 

presenterar inga resultat på insulin eller IGF-1. I studien av Schuler et al 20 nämns det 

dock att inhibering av mTOR-signaleringsvägen kan bero på sänkta nivåer insulin 

och glukos eftersom dess p-AMPK inte gav inhiberande effekt. Savilingam et al 22 

fick ingen statistiskt signifikant skillnad i insulin-nivå och effekt på endast en 

variabel i mTOR-signaleringsvägen.    

Det hade varit intressant att undersöka huruvida cellproliferationen påverkas av en 

kontrollerad nivå insulin och glukos utan metformin. En kosthållning som håller 

blodsockret på en normal och stabil nivå kan tyckas kunna ge liknande effekter som 

metformin ger, åtminstone via indirekt verkan med avseende på insulin och glukos. 

 

 

 

Studiedesign    

 

 

Generellt var kvinnorna i studierna postmenopausala, överviktiga (BMI >25 g/m2) 

och flertalet hade insulinresistens. Det fanns även flera patienter med en 
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odiagnostiserad diabetes typ 2 22. Det speglar bra EC-patienter då både övervikt och 

diabetes typ 2 ökar risken att drabbas. En placebokontrollerad klinisk studie på 

bröstcancer och metformin visade resultat som tyder på hämmad celldelning med 

avseende på Ki-67, men utan statistisk signifikans 27. Resultatet visade dock skillnad 

mellan insulinresistenta och insulinkänsliga kvinnor där insulinresistenta kvinnor 

med högt BMI svarade bättre på metforminbehandling. Eftersom det finns en 

koppling mellan insulinresistens, högt BMI och EC, men som inte är lika påtaglig för 

bröstcancer 19, kan EC- patienter generellt anses vara bättre lämpade för 

metforminbehandling med avseende på det resultatet. Dock hävdar vissa forskare, 

som tidigare nämnts, att metformin sänker insulin och IGF-1 även på patienter utan 

diabetes 21.  

Som kontroll har två studier använt retrospektiva prover 19, 21. Kontrollgrupperna är 

matchade och ger en möjlighet att mäta naturliga ändringar av variabler oberoende 

av metformin. Dock är tillgång till vissa prover begränsat vilket gör att vissa 

variabler, såsom insulin, inte går att mäta. Sivalingam et al 22 har istället valt en 

kontrollgrupp utifrån patienter som inte uppfyllde inklusionskriterierna på grund av 

för kort tid till hysterektomi eller försämrad njurfunktion. Att använda en kontroll där 

tid mellan biopsi och hysterektomi är kortare än vad behandlingen är kan tyckas 

kunna ge ett missvisande resultat. Schuler et al 20 har ingen kontrollgrupp men gör 

vissa jämförelser mellan patienter som svarar på metforminbehandling och patienter 

som inte gör det. Schrauwen et al 23 har olika grupper där jämförelser sker med 

placebo. Placebokontroll och randomisering bör användas så långt det är möjligt i 

framtida studier.  

Dos och behandlingstid skiljer sig något mellan studierna. Schuler et al 20 har lägre 

dos samt kortare behandlingstid än de övriga. Dosen 850 mg/dag är strax under 

normal diabetesdos, 1000-2000 mg/dag 3, medan de andra studierna är inom ramen 

för normal diabetesdos. Sivalingam et al 22 fann ett visst samband mellan dos 

metformin och utfall i Ki-67. Kanske utfallet i studien av Schuler et al 20 hade sett 

annorlunda ut med en högre dos. Laskov et al 21 undersökte en eventuell korrelation 

mellan behandlingstid och utfall i p-rps6 och Ki-67, men fann ingen.    

Metformin tolereras generellt väl i studierna, men i vissa fall förekom 

gastrointestinala biverkningar. Vid uppkomst motverkades det genom att successivt 

öka dosen i den takt som går, vilket är problematiskt i studier som dessa då 

tillräckligt hög dos önskas inom en begränsad tid. Metforminbehandling avslutas 24-

48 timmar före hysterektomi för att undvika laktatacidos. Det är oklart huruvida det 

påverkar resultatet.   

Det krävs fler studier och andra vinklingar för att komma fram till om metformin har 

någon framtid med onkologisk indikation. Fokus i det här arbetet har varit effekter på 

Ki-67 och mTOR-signaleringsvägen. Det är möjligt att metformin verkar på andra 
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sätt än genom dessa signaleringsvägar. Studierna i det här arbetet har i vissa fall 

testat fler variabler än vad som är presenterat här.  

En retrospektiv studie undersökte metformins effekt på OS för EC. Den visade att 

patienter med EC typ II, men inte typ I, som metforminbehandlats hade högre OS än 

de som inte fått metformin 16. Studien har en del begränsningar och frågetecken men 

väcker ändå ett intresse i att ytterligare undersöka samband mellan metformin och 

EC typ II. Studierna i det här arbetet har främst valt EC typ I och endast Laskov et 

al21 har inkluderat patienter med EC typ II. Det var dock endast tre patienter som 

hade EC typ II, vilket kan tyckas vara ett för litet antal EC typ II- patienter för att 

kunna påvisa eventuella skillnader.  

 

 

 

SLUTSATS 

 

 

Resultaten tyder på att metformin har en hämmande effekt på cellproliferation med 

avseende på Ki-67. Fyra av de fem studierna erhåller en effekt på Ki-67 som kan 

antas bero på metformin. Hur effekten erhålls är dock oklart. Vissa resultat pekar på 

inhiberad mTOR-signalering och andra inte. Metformin sänker nivåerna insulin och 

IGF-1 vilket tros ha effekt både via mTOR-signalering och via andra vägar.  

Det återstår att se vad dessa kortsiktiga effekter kan ge för långsiktig verkan. Frågan 

om vilken roll metformin kan ha inom cancerbehandling kvarstår. Det kan 

förhoppningsvis framtida studier svara på.  
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