اثرات ضد پیری داروی متفورمین
دکتر فهیمه صفایی نژاد
فارماکولوژیست

 .1فرآینــد پیــری و بیماریهــای نورودژنرتیــو
یکــی از بزرگتریــن چالشهــای دنیــای امــروز
هسـ�تند .پیــری یــک فرآینــد پیچیــده شــامل
مکانیســمهای مختلــف اســت کــه میتوانــد
ســبب تخریــب و کاهــش عملکردهــای داخلــی
و خارج��ی ب��دن گــردد .پیــری شــامل فرآیندهــای
درونــی ( )Intrinsicو بیرونــی ( )extrinsicاس��ت.
فرآیندهــای درونــی پیــری در اکثــر اعضــای بــدن
اتفــاق میافتــد کــه بخشــی از فرآینــد دژنرتیــو
و وابس��ته ب��ه افزایــش س��ن اسـ�ت .در ایــن
نــوع پیــری ،کوتــاه شــدن تلومرازهــا ،تغییــرات
هورمونــی و افزایــش  ROSدیــده میشــود کــه در
نتیجــه آن  DNAتخریــب میشــود.
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فرآیندهــای خارجــی پیــری بــا عوامــل محیطــی
از جملــه اشــعه  ،UVآلودگــی ،ســیگار کشــیدن،
بیماریهـ�ای مزمـ�ن و سـ�وء تغذیـ�ه اتفـ�اق میافتـ�د (.)1
ژنهــا و مســیرهای ســیگنالینگ ســلولی
مرتبــط بــا چرخــه ســلولی ،ترمیــم ،DNA
مــرگ ســلولی ،میتوکنــدری ،سیســتم ایمنــی
نهــای رشــد IGF-1
و س��یگنالینگ هورمو 
( ،)PI3K/AKT/mTORهــدف تحقیقــات گســترده
بـ�رای اسـ�تراتژیهای ضـ�د پیـ�ری هسـ�تند (.)2
آزمایشــات نشــان دادهانــد کــه متفورمیــن اثرات
کاهشــی در بیماریهــای مربــوط بــه پیــری و
مشــکالت عملکــردی -شـ�ناختی دارد ( .)3همچنین
تحقیقــات روی جونــدگان نشــان داده کــه ایــن دارو

روی بسیــاری از اندامهــا از جملــه  ،CNSعضلــه
قل��ب و پوس��ت اث��رات ض��د پی��ری دارد (.)4
داروی متفورمیــن :متفورمیــن یــک بیگوانیــد
ســنتتیک بــوده کــه در درمــان چنــد بیمــاری دژنراتیو
ماننــد دیابــت ملیتــوس ،بیماریهای قلبــی -عروقی و
ســرطان مؤثــر اســت .مصــرف متفورمیــن منجــر بــه
کاهــش وزن در بســیاری از بیم�اـران شــده امــا ســبب
بـ�روز هیپوگلیسـ�می نمیشــود .همچنیــن متفورمیــن
در پیشــگیری از دیابــت در بیمــاران پــره دیابتیــک
مؤثـ�ر اسـ�ت ( .)1ایــن دارو نســبت ًا ایمــن ،ارزان و مؤثــر
بوــده و بدیــن ترتیــب آن را به موضوعــی امیدوارکننده
بــرای بســیاری از مطالعــات تبدی��ل نم��وده اس��ت.
مکانیســم متفورمین در دیابت :مکانیسـمهای
ایــن دارو مهــار تولیــد گلوکــز کبــدی ،افزایــش
جــذب گلوکــز در عضــات اســکلتی ،کاهــش
جــذب گلوکــز رودهای ،افزایــش برداشــت گلوکــز
محیطــی ،کاهــش ســطح انســولین ناشــتا و
افزایـ�ش حساس��یت ب��ه انس��ولین و کاهــش غلظت
قنــد خــون بــدون ایجــاد هیپوگلیســمی میباشــند
( .)1 ،2مکانیسـ�مهایی کــه متفورمیــن بــر رونــد
پیــری تأثیـ�ر میگذارنــد ،تــا حــدی بــه تنظیــم
متابولیس��م گلوک��ز بس��تگی دارد.
اثــرات ضــد پیــری :مطالعــات گــزارش
کردهانــد کــه متفورمیــن ســبب افزایــش طــول
عمـ�ر موجـ�ودات زنـ�ده میشـ�ود .ایـ�ن بـ�دان معنـ�ا
استــ ک��ه متفورمیـ�ن بهعنوــان یـ�ک عامــل
ضـ�د پیـ�ری میتوانـ�د عمـ�ل کنـ�د ( .)2علیرغــم
اس��تفاده گس��ترده از متفورمی��ن ،مکانیس��مهای
مطلوبــی کــه توســط متفورمیــن بــر پیــری
اعمــال میشــود تــا حــد زیــادی ناشــناخته باقــی

مان��ده اس��ت .بررســی حاضــر ،بــر خــواص بالقــوه
ضدپیــری متفورمیــن تمرکــز دارد و مکانیسـمهای
احتمال��ی را م��ورد بح��ث ق��رار میده��د (.)5
مکانیســمهای مولکولــی متفورمیــن
بهعنــوان یــک داروی ضــد پیــری
اثــر بــر فعالیــت میتوکندریایــی و مهــار
گونههــای فعــال اکســیژن ROS

مکانیســم اثــر متفومیــن را میتــوان از
طریــق تغییــر عملکــرد ذاتــی میتوکنــدری و ســنتز
پروتئینهــای میتوکندریایــی توضیــح داد کــه ایــن
اثـ�ر در مقادیـ�ر مصـ�رف کـ�م دیـ�ده میشـ�ود ،چـ�را
ک��ه مقادی��ر مصـ�رف بــاال ســبب اختــال عملکــرد
میتوکن��دری و تخری��ب س��لولها میگ��ردد.
متفورمیــن بــا مهــار کمپلکــس  Iمیتوکندریایی،
تولی��د درونزای  ROSرا کاهــش داده و متعاقب ـ ًا از
آسـ�یب  DNAکاس��ته میش��ود.
در فرآینــد پیری تعـداد  ROSمیتوکندریایی افزایش
پیــدا کــرده و میــزان بیــان گلوتاتیــون پراکسـ�یداز و
ســیرتویین )SIRT3( 3-کاهــش مییابــد ،در حالــی کــه
متفورمیــن ایــن تغییـرات را معکــوس میکنــد.
متفورمیــن از طریــق افزایــش بیــان پروتئیــن
آنتیاکســیدان تیوریدوکســین ردوکتــاز و مســیر
 AMPK-FOXO3گونههــای فعــال اکســیژن
درون ســلولی را کاهــش میدهــد (.)3
مهار التهاب

مطالعــات حیوانــی و ســلولی دریافتهانــد کــه
متفورمیــن مارکرهــا و مســیرهای التهابــی ماننــد
 ROS ،NF-κBو مســیر  mTORرا کاهــش داده
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اثرات ضدپیری داروی متفورمین

و در نتیجــه ،تخریــب  DNAکاه��ش مییاب��د.
عــاوه برایــن ،متفورمیــن تخریــب وابســته بــه
ســرامید را کاهــش میدهــد.
متفورمیــن میتوانــد از طریــق بهبــود
پارامترهــای متابولیــک ماننــد هپیرگلیســمی،
مقاوم��ت انس��ولینی و دیسلیپیدمــی آتروژنیــک،
التهــاب مزمــن را مهــار کنــد کــه بهعنــوان یــک
اثــر ضــد التهابــی مســتقیم شــناخته میشــود.
متفورمیــن بــا فعــال کــردن ،AMPK
ســیگنالینگ  NF-κBرا مهــار کــرده و التهــاب
ســلولی را کاهــش میدهــد.
متفورمیــن از طریــق فعالیتهایــی کــه ســبب
افزایــش حساســیت بــدن بــه انســولین میشــود،
میــزان انســولین را کاهــش داده و در نتیجــه،
ســطح  IGF-1را طبیع��ی میس��ازد ( .)1بنابرایــن،
ســیگنالینگ  IGF-1و  mTORمهــار شــده و در
نتیج��ه ،الته��اب و اتوف��اژی مه��ار میگ��ردد.
عــاوه برایــن ،متفورمیــن ســیتوکینهای
التهابــی  IL-6 ،TNF-αو  IL-1و پاســخهای
التهابــی ماکروفاژهــا را کاهــش داده و ســبب
افزایــش تولیــد ســیتوکینهای ضــد التهابــی IL-4
و  IL-10میش��ود (.)1
اثرات آنتیاکسیدانی

متفورمیــن نقــش خــود را بهعنــوان
یــک آنتیاکســیدان از طریــق چنــد مکانیســم
ایفــا میکنــد .بــرای مثــال ،بهصــورت
مســتقیم رادیکالهــای هیدروکســیل را بــه دام
انداختــه و سیســتم آنتیاکســیدانی انــدوژن
را ب��ا آنزیمهـ�ای آنتیاکســیدانی گلوتاتیــون
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ردوکتــاز ،کاتــاالز و سوپراکســید دســموتاز یــا
محتــوای GSHرا افزایــش داده و ســبب کاهــش
 NADPHاکسیداز میشود (.)2
تنظیمکننده مسیر اتوفاژی

اتوفــاژی از ذخیــره مــواد مغــذی و عملکــرد
مناس��ب اندامکهــای ســلولی محافظــت میکنــد.
پلیآمینهــا مؤثرتریــن فعــال کننــدگان اتوفــاژی
هســتند و القــای ایــن فرآینــد همــراه بــا مهــار
ســیگنالهای مســیر  IGFو  mTORمیباشـ�د (.)3
متفورمیــن پروتئیــن کینــاز  (PRKA)Aو
ســیرتویین )SIRT1( 1-را فعــال میکنــد .اتوفــاژی
بــا مســیر ســیگنالینگULK1 ،PRKA-mTOR
( )unc-51-like kinase 1یــا SIRT1-FOXO
القــا میشــود .متفورمیــن بیــان  SIRT1را افزایــش
داده PRKA ،را فعــال و القــای اتوفــاژی را
تحریــک میکنــد .در مســیر اتوفــاژی متفورمیــن
 mTORC1را بهعنــوان تنظیمکننــده اصلــی
س��نتز پروتئی��ن مه��ار میکن��د (.)2
A

اثـ�رات ضـ�د پیـ�ری متفورمیـ�ن بـ�ر اندامهای
حیاتــی بدن
سلولهای بنیادی

ســلولهای بنی��ادی در پزشـ�کی بـ�ه منظـ�ور
ایج��اد و ترمیــم بافته��ا و اندامهــا اســتفاده
میشوــند .بــا توجــه بــه گزارشــات مربــوط بــه اثــر
ضــد پیــری متفورمیــن ،مطالعــات زیــادی بــرای
ارزیابــی اثــر آن بــر ســلولهای بنیــادی بــه منظــور
بهبــود اثــر عملکــرد آنهــا انجــام شــده اس��ت.
بررســیها نشــان داده کــه متفورمیــن بــر تمایــز

دکتر فهیمه صفایینژاد

سلــولهای بنی��ادی و سلــولهای پیشســاز اثــر
دارد .بهطــور مثــال ،ایــن دارو ممکــن اســت تمایــز
اس��تخوانی س��لولهای بنی��ادی و س��لولهای
پیشسـ�از اسـ�تخوانی را ،عمدتـ� ًا از طریـ�ق مسـ�یر
 AMPKو مس��یرهای س�یـگنالینگ مربــوط بــه
 ،Runx2تقویـ�ت کن��د .ایــن اثــر بــا افزایــش تکثیر
و مهاج��رت س��لولها ،فعالیــت آلکالیــن فســفاتاز
ی��ا افزایـ�ش بیـ�ان ژنهــای نشــانگر استئوبالســت
هم��راه اس��ت.
در مطالعــهای دیگــر نشــان داده شــده کــه
متفورمی��ن از تمای��ز سلــولهای بنیــادی بافــت
چربــی جلوگیــری نمــوده و منجــر بــه مهــار تکثیــر
س��لولی ،تولی��د چرب��ی و بی��ان ژن چربــی میشــود.
مکانیســم عمــل متفورمیــن در ایــن مــورد از
طریــق مس��یر س��یگنالینگ  AMPKمیباش��د.
همچنی��ن متفورمیــن بــا فعــال کــردن ،AMPK
میتواندــ تمای��ز ســلولهای پیشســاز اپیتلیــال
معـ�ده را بــه س��لولهای ج��داری ترش��حکننده
اسـ�ید هیدروکلریکــ افزای��ش دهـ�د (.)6
مغز

تحقیقــات نشــان میدهــد کــه ایــن دارو
عملکــرد مغــز شــامل حافظــه مکانــی و تشــخیص
را بهبوــد میبخشـ�د .در هیپوکامــپ ،سـ�بب تبدیـ�ل
میکروگلیــا بــه فنوتیــپ ضــد التهابــی مطلــوب M2
و همچنی��ن کاه��ش هیپرتروف��ی آستروس��یتها
ش��ده اس��ت .بهعـلاوه ،کاهـ�ش سـ�یتوکینهای
پیشالتهابـ�ی  TNF-αو  IL-1βو س��یتوکین
کموتاکتیـ�ک ( MIP-1αغلظته�اـی ب��االی آن
میتوان��د انتق�اـل سیناپس��ی و پالستیســیته را در

هیپوکامــپ مخت��ل کنـ�د) میشــود .مکانیســم
عمــل متفورمیــن در مغــز بــا افزایــش اتوفــاژی بــه
دلیـ�ل فعالسـ�ازی  AMPKو مهـ�ار سـ�یگنالینگ
 ،mTORکــه مســؤول حفــظ صحیــح عملکردهــای
شـ�ناختی اسـ�ت ،همخوانـ�ی دارد (.)7
قلب

مطالعــات انجــام شــده روی نمونههــای قلــب
موشــی و انســانی نشــان داده کــه درمــان بــا
متفورمیــن میتوانــد نکــروز میــوکارد را در طــول
پی��ری مه��ار کنـ�د .تجمــع  ،p62ناشــی از اختــال
اتوفــاژی ،فعــال شــدن  RIP1-RIP3را تســهیل
میکن��د ،ک��ه خط��ر آسـ�یبهای پرفیــوژن مجــدد
پــس از ایســکمی قلبــی را افزایــش میدهــد .از
سـ�وی دیگـ�ر ،اتوفـ�اژی فرآینـ�د بسـ�یار مهمی اسـ�ت،
زیــرا جراحــات را کاهــش میدهــد و عملکــرد
میــوکارد را در طــول ایســکمی حفــظ میکنــد.
درمــان بــا متفورمیــن تأثیــر مثبتــی بــر اتوفــاژی
دارد و اتصــال  p62بـ�ه نکروزومهـ�ا را کـ�م نمـ�وده
و در نتیج��ه ،م��رگ و می��ر را کاه��ش میده��د (.)8
پوست

زخمهاــی پوس��تی یکــی از شــایعترین
آســیبهای بافــت نــرم هســتند و افزایــش ســن بــا
افزایــش خطــر زخمهــای مزمــن غیــر التیامپذیــر
مرتب��ط اسـ�ت .محققــان دریافتهانــد کــه متفورمیــن
موضعــی یــک داروی قابــل اعتمــاد بــرای بهبــود
ایــن نــوع زخمهــا میباشــد .متفورمیــن تأثیــر
مثبتــی بــر آنژیوژنــز از طریــق فعالســازی
مســیر  AMPKدارد .سـ�یگنالینگ  AMPKکــه
پی در پی  383
34371
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.جوانس��ازی متفورمی��ن قاب��ل توج��ه ب��وده اس��ت
بررسـیها نشــان میدهنــد کــه متفورمیــن ممکــن
اســت یــک عامــل بازســازیکننده امیدوارکننــده در
.)9( آسـ�یبهای پوس��تی باش��د

 وجــودCD31 + عمدت�� ًا در س��لولهای اندوتلی��ال
 بیــان فاکتــور رشــد اندوتلیــال عروقــی را،دارد
تحری��ک میکن��د کهــ برــای رگزایــی ضــروری
 اثــر، در پیــری پوســت، علـاوه بـ�ر ایــن.اسـ�ت
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