دانستنیهایی درباره درمان چاقی
بالیراگلوتاید
دکتر لیال محقق
گروه فارماکولوژی دانشکده داروسازی و علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی

مقدمه
طبــق تعریــف ( WHOســازمان بهداشــت
جهانــی) ،چاقــی ( )Obesityبهعنــوان یکــی از
مهمتریــن تهدیــدات ســامت عمومــی توصیــف
شــده کــه عامــل خطــر مهمــی در ایجاد و توســعه
بیماریهــای قلبــی -عروقــی ،فشــار خــون بــاال،
برخــی ســرطانها ،آپنــه ،آرتــروز و افســردگی
میباشــد (شــکل  .)1افــراد چــاق عــزت نفــس
پایینتــر و کیفیــت زندگــی ( )QoLپایینتــری
دارنــد .رژیــم غذایــی و مداخلــه مبتنــی بــر

ورزش در ابتــدا مقــرونبــهصرفــه میباشــد،
امــا کاهــش وزن بــا بهبــود عوامــل خطــر
قلبــی -عروقــی و متابولیــک مرتبــط بــا
چاقــی تنهــا در  45درصــد مــوارد طــی 12
تــا  24مــاه ،مشــاهده میشــود .دلیــل ایــن
امــر ســازگاریهای هورمونــی ،متابولیکــی و
عصبــی متعــدد مرتبــط بــا چاقــی اســت کــه بــه
افزایــش وزن کمــک میکننــد .در حــال حاضــر
گزینههــای دارویــی کمــی بــرای درمــان چاقــی
در دســترس هســتند (.)1
پی در پی  ۳۸۴
34۴۶6
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شکل  -1بیماریهای ایجاد شده مرتبط با چاقی

داروهــای ســرکوبکننده اشــتها ،ماننــد فنترمین،
در ابتــدا توســط ســازمان غــذا و داروی آمریــکا
( )FDAدر دهــه  1950بــرای اســتفاده کوتــاه مــدت
بــرای کاهــش وزن تاییــد شــد .ترکیــب فنترمیــن و
توپیرامــات (بــا نــام  )Qsymiaتوســط  FDAبــرای
اســتفاده طوالنیمــدت مــورد تاییــد قــرار گرفــت و
نشــان داد کــه باعــث کاهــش تقریب ـ ًا  10درصــدی
وزن بــدن و همچنیــن بهبــود در ســطوح گلوکــز،
فشــار خــون و کلســترول میشــود .اورلیســتات
(نــام تجــاری  )Xenicalتوســط  FDAدر ســال 1999
بهعنــوان یــک درمــان بــا اثــر طوالنیمــدت بــرای
کاهــش وزن تاییــد شــد کــه از طریــق تداخــل در
عمــل لیپــاز پانکــراس ،جــذب چربــی رژیم غذایــی را
کاهــش میدهــد و در حــال حاضــر ،تنهــا داروهــای
چاقــی کــه در اروپــا تاییــد شــده ،داروی لورکاسرســین
(نــام تجــاری  )Belviqاســت ،کــه آگونیســت انتخابی
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گیرنده ســروتونین C2-و داروی ترکیبی نالترکســون/
بوپروپیــون (نــام تجــاری  )Contraveکــه از طریــق
سیســتم مالنوکورتیــن هیپوتاالمــوس عمــل میکند،
هــر دو بــرای کاهــش مصــرف غذا پیشــنهاد شــدهاند
و تاییــد  FDAرا دارنــد (شــکل .)2 ,3( )2
آنالوگهــای هورمــون اینکرتیــن ،پپتید  1شــبه
گلوکاگــون ( ،)GLP-1اخیــراً بهعنــوان کاهنــده وزن
معرفــی شــدهاند .ایــن آنالوگهــا بهعنــوان دارو
بــرای درمــان دیابــت نــوع  2اســتفاده میشــوند.
همچنیــن ،نتایــج کارآزماییهــای بالینــی بارهــا
توانایــی آنهــا را در القــای کاهــش وزن نشــان
داد هانــد .در  23دســامبر  FDA ،2014لیراگلوتایــد
(نــام تجــاری  )Saxendaرا بــرای درمــان چاقــی
مزمــن بــرای بزرگســاالنی بــا شــاخص تــوده بدنی
( )BMIباالتــر از 30و  BMIباالتــر از  27و حداقــل
دارای یــک بیمــاری همــراه مرتبــط بــا وزن ماننــد

دکتر لیال محقق

شکل  -2مکانیسم عمل داروهای ضد چاقی

فشــار خــون بــاال ،دیابــت نــوع  2یــا کلســترول
بــاال تاییــد کــرد .لیراگلوتایــد در میــان داروهــای
تاییــد شــده بیشــترین میــزان کاهــش وزن (حــدود
 5درصــد) در یــک ســال را دارا میباشــد و نســبت
بــه آنهــا عــوارض دارویــی کمتــری دارد (.)4
)Glucagon-Like Peptide 1 (GLP-1

 GLP-1از ســلولهای غــدد درونریــز  Lدر
مخــاط دیســتال روده ،در پاســخ بــه وجــود مــواد
مغــذی در مجــرای روده بــدن ترشــح میشــود.
نیمــه عمــر  GLP-1بــه دلیــل تجزیه ســریع توســط
آنزیــم دیپپتیدیــل پپتیــداز )DPP-IV( IV -کمتر از
 2دقیقــه اســت GLP-1 .بهعنــوان یــک هورمــون

اینکرتیــن طبقهبنــدی میشــود ،زیــرا باعــث
کاهــش ســطح گلوکــز خــون بــا افزایــش ترشــح
مقــدار انســولین از ســلولهای بتــای پانکــراس
پــس از خــوردن غــذا میشــوند .همچنیــن در
کنتــرل گلوکــز خــون موثــر هســتند ،زیــرا ترشــح
گلوکاگــون را ســرکوب میکنــد و در نتیجــه،
تخلیــه معــده را کنــد میکننــد (.)5
لیراگلوتاید
لیراگلوتاید یک آگونیســت گیرنده پپتید 1-مشــابه
گلوکاگــون انســانی ( )GLP-1بــا  97درصــد همولــوژی
نزا ()37-7
توالــی اســید آمینــه بــا  GLP-1انســانی درو 
اســت .در لیراگلوتایــد نوترکیــب آرژنیــن بــه جــای
پی در پی  ۳۸۴
34۴۶8
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شکل -3ساختار انسانی اسید آمینه  GLP-1و لیراگلوتاید.

لیزیــن در موقعیــت  34جایگزیــن شــده و  16-Cاســید
چــرب (اســید پالمیتیــک) متصل بــه اســید گلوتامیک
روی باقیمانــده لیزیــن در موقعیــت  26پیشســاز پپتید
قــرار میگیــرد .جایگزینــی اســید آمینــه و افــزودن
یــک اســید چــرب زنجیــرهای بــه آن اجــازه میدهــد
بــه پروتئینهــای در گــردش پالســما ماننــد آلبومیــن
متصــل شــود ،بنابرایــن ،جذب آن کنــد شــده و در برابر
تخریــب آنزیمــی  DPP-4مقــاوم اســت و نیمــه عمــر
نزا ()37-7
باالتــری نســبت بــه  GLP-1انســانی درو 
دارد .فرمــول مولکولــی لیراگلوتیــدC172H265N43O51
و وزن مولکولــی آن  2/3751دالتــون اســت
(فرمول ساختاری شکل .)6( )3
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مکانیسم عمل در ترشح انسولین
لیراگلوتیــد گیرنــده  GLP-1را فعــال میکنــد،
گیرندههــای  GLP-1توســط ســلولهای ،β
ســلولهای سیســتم عصبــی محیطــی و مرکــزی،
قلــب و عــروق ،کلیــه ،ریــه و مخــاط دســتگاه گ ـوارش
بیــان میشــوند (شــکل .)4گیرنــده ،GLP-1عضــوی
از خانــواده گیرندههــای گلوکاگــون از GPCRهــا
(GPCRهــای کالس )Bمیباشــد .یــک گیرنده ســطح
ســلولی متصــل بــه غشــاء کــه توســط پروتئیــن G
تحریــک کننــده ،Gs ،در ســلولهای بتــای پانکــراس
بــه آدنیلیــل ســیکالز جفــت میشــود .لیراگلوتیــد
 AMPحلقــوی داخــل ســلولی ( )cAMPرا افزایــش

دکتر لیال محقق

میدهــد کــه منجــر بــه ترشــح انســولین در حضــور
غلظــت گلوکــز بــاال میشــود .ایــن ترشــح انســولین
بــا کاهــش غلظــت گلوکــز خــون و نزدیک شــدن به
اوگلیســمی کاهــش مییابــد .لیراگلوتایــد همچنیــن
ترشــح گلوکاگــون را بــه روشــی وابســته بــه گلوکــز
کاهــش میدهــد .مکانیســم کاهــش گلوکــز خــون
نیــز شــامل تاخیــر در تخلیــه معده اســت .فعالســازی
گیرنــده  GLP-1همچنیــن ســیگنالدهی را از طریــق
 PKCو  PI3Kآغــاز میکنــد و فعالیــت چندیــن کانــال
یونــی را تغییــر میدهــد (.)7

مکانیسم عمل در کاهش وزن
در سیســتم مرکــزی ،لیراگلوتیــد بــا عمــل
روی گیرنــده  GLP-1در هیپوتاالمــوس ،مســتقیم ًا
رونویســی نورونهــای تنظیمکننــده مربــوط
بــه  ،POMCکوکاییــن و آمفتامیــن را تحریــک
میکنــد کــه ســرکوبکننده اشــتها هســتند
و بهطــور غیرمســتقیم بــا مهــار نورونهــای
پروتئینــی مرتبــط بــا نوروپپتیــد  - Y/agoutiکــه
اشــتها را افزایــش میدهنــد ،منجــر بــه تحریــک
کاهــش وزن میگــردد (شــکل .)8( )4

شکل  -4مکانیسم عمل لیراگلوتاید در کاهش وزن
پی در پی  ۳۸۴
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فارماکوکنتیک لیراگلوتاید
ایــن دارو بــه صــورت زیرجلــدی تزریــق میشــود.
بیشــترین غلظــت پالســمایی آن بعــد از 8-12ســاعت
رخ میدهــد و نیمــه عمــر آن  ۱۲-۱۴ســاعت میباشــد.
میانگیــن حجــم توزیــع ظاهــری پــس از تجویــز زیــر
جلــدی ۰/۶ mgتقریبـ ًا 13لیتراســت .لیراگلوتایــد بهطور
گســترده بــه پروتئیــن پالســما متصــل میشــود (بیش
از  98درصــد) .جنســیت ،نـژاد و ســن روی دوز مصرفــی
دارو تاثیــر نـدارد .تنظیــم مقـدار مصــرف در افـرادی کــه
مشــکالت کلیــوی و کبــدی دارنــد نیــاز نمیباشــد (.)9
عوارض جانبی
بیشــترین عارضـهای که بــا تجویز ایــن دارو مشــاهده
میشــود عــوارض گوارشــی میباشــد کــه در دوزهــای
درمانــی جهت دیابــت ( ۱/۲،۰/۶و )۱/۸کمتر دیده میشــود.
امــا در دوزهــای باالتــرکــه جهــت کاهش وزن میباشــد
( 3میلیگــرم) ایــن عــوارض شــامل تهــوع ،اســتفراغ،
اســهال و یبوســت شــدیدتر میباشــد امــا بــه مــرور زمان
کاهــش مییابــد .مکانیســم آن ازطریــق فعالســازی
عصبــی نورونهــای خــاص  CNSمیباشــد .بروزعوارض
دیگــر مثــل افزایــش فشــار خــون ،ســرگیجه ،ســردرد در
درصــد کمتــری از اف ـراد مشــاهده میشــود (.)10
تداخالت دارویی
لیراگلوتاید ممکن اســت فارماکوکینتیــک داروهایی
را کــه نیــاز بــه جــذب ســریع دســتگاه گــوارش
دارنــد ،ماننــد داروهــای ضــد بــارداری خوراکــی و
آنتیبیوتیکهــا را تغییــر دهــد .همچنیــن بــا داروهــای
سـولفونیل اوره باعــث افزایــش میزان هیپوگلیســمی در
مقایســه بــا درمــان سـولفونیل اوره به تنهایی میشــود.
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بارداری و شیردهی
لیراگلوتایــد در گروه  Cقـرار دارد و اطالعات دقیقی در
مــورد میـزان ترشــح آن در شــیر مــادر موجود نمیباشــد.
توصیــه میشــود کــه دارو در ایــن دوران مصرف نشــود.
منع مصرف
گیرنده  GLP-1توســط ســلولهای تیروییــد  Cبیان
میشــود .اگرچــه ارتبــاط بالینــی ثابتــی با کارســینوم
مــدوالری تیروییــد وجــود نــدارد ،آگونیســتهای
 GLP-1نبایــد بــه ایــن بیمــاران داده شــود (.)11
دالیل کاهش مصرف لیراگلوتید
بــه دلیــل مصــرف دارو در یــک حالت وابســته بــه دوز
(نیــاز به تیتراســیون دارو ) ،هزینه بــاالی دارو و نحوه مصرف
آن کــه به صورت تزریقی میباشــد ،بیمــار را بـرای انتخاب
و مصــرف دارو در طوالنیمــدت دچــار تردیــد میکنــد (.)12
نتیجهگیری
شــیوع فزاینــده چاقــی باعــث ایجــاد مجموعـهای
از ســایر بیماریهــای زمین ـهای دارای ع ـوارض مــرگ
ومیــر میشــود .از ایــن رو ،ایــن بیمــاری مزمــن قابــل
پیشــگیری بــه یــک نگرانــی بهداشــت جهانــی تبدیل
شــده اســت .در حــال حاضــر ،چهــار داروی ضــد چاقــی
ب ـرای اســتفاده طوالنیمــدت در دســترس اســت .اثــر
کاهــش وزن بالقــوه ایــن چهــار داروی ضــد چاقــی را
میتــوان بــه صــورت زیــر طبقهبنــدی کــرد:
phentermine/ topiramate CR > liraglutide
3.0 mg > naltrexone ER/bupropion ER > orlistat

بــا توجــه بــه ع ـوارض دارویــی کمتــر لیراگلوتایــد
و کاهــش وزن بیشــتر نســبت بــه ســایر داروهــا،

دکتر لیال محقق

5/5 درصــد) یــا ســطح گلوکــز پالســما ناشــتا از
.] میلیمــول در لیتــر9/6 میلیمــول در لیتــر تــا
 دیــس، افـرادی کــه در معــرض فشــار خــون بــاال.3
. عروقی هســتند-لیپیدمــی و خطر بــاالی بیمــاری قلبی
بــا توجــه بــه اینکــه چاقــی یــک بیمــاری مزمــن در
 مــدت زمــان درمــان بــا ایــن دارو،نظــر گرفتــه میشــود
 درFDA ســال مدنظــر قـرار میگیــرد و طبــق توصیــه2
 هفته مصــرف کاهــش وزن در حدود16افـرادی کــه بعــد از
.)2,13(  دارو باید قطع شــود، درصــد صــورت نگرفته باشــد4

لیراگلوتایــد بهعنــوان گزینــهای بــرای مدیریــت
اضافــه وزن و چاقــی در کنــار کاهــش کالــری بــا
رژیــم غذایــی و افزایــش فعالیــت بدنــی در بزرگســاالن و
: ســال در مـوارد زیر توصیه میشــود12 کــودکان بــاالی
)BMI(  افــراد دارای شــاخص تــوده بدنــی.1
 کیلوگــرم بــر متــر مربــع30 حداقــل
 افــرادی کــه هیپرگلیســمی غیــر دیابتــی.2
 میلیمــول42  ازA1c دارنــد [ســطح هموگلوبیــن
4/6  تــا0/6(  میلیمــول در مــول47 در مــول تــا
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