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توأم با  هیکوچک ر ریسرطان سلول غ شرفتیپ زانیبر م نیمتفورم ریتأث یبررس

 2017تا  2015 های مطالعات سال بر یمرور ،توسیمل ابتید

 
 *2یلیاسماع ی، هاد1ییعطا نیرام
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 مقدمه:
 دارای توسعه  حال در یدر کشورها هیسرطان ر

 کیحدود سرطان )از  یمرگ ناش زانیآمار م نیشتریب

 نفر ونیلیم  کی حدود ساالنه و بوده( ها کل سرطان سوم

 (.1-3) دهند می جان خود را از دست یماریب نیا لیبه دل

از: سرطان سلول  اند عبارت هیدو نوع مهم سرطان ر

 هیکوچک ر ریسلول غ رطان( و سSCLC) هیکوچک ر

(NSCLCکه ا )سرطان نوع  نیتر  عیشا عنوان نوع به نی

مبتال  مارانیب ی(. متوسط بقا5،4) شود یمحسوب م هیر

 چکیده:
 نیشتريب یدارا ریه سرطاننوع  ترین  شایع عنوان به( NSCLC) هری کوچک رغي سرطان سلول زمينه و هدف:

بوده و  یماريب نیا های یتیديکو مورب ترین  شایعاز  توسملي ابتی. دباشد یسرطان م از ناشیمرگ  زانيآمار م
 با توأم ریه سرطانمبتال به  مارانيدر ب ابتضددی متداول داروی عنوان به ن،يمتفورم سرطانی ضد تيخاص یبررس

 نیدتریمطالعه ارائه جد نی. هدف از ارسد می نظر به ضروری تر اثربخش درمانی میجهت ارائه رژ توسملي ابتدی
 رغي سلول مبتال به سرطان انماريآن در ب سرطانی ضد اثرات با رابطه در نيعمل متفورم های سميشواهد و مکان

 .باشد می 2017 تا 2015 های الس مطالعات اساس بر ابتدی با توأم هیر کوچک
 معتبر های  ژورنالموجود در  یکيمقاالت الکترون نیدتریاز جد یرگي با بهره است نآ بر یمطالعه مرور نیا :یبررس روش

ScienceDirect, Springer, OVID اطالعات تجویجس های گاهیپا نيو همچن "Web of Science, Scopus, "  اثرات
 دهد. قرار بررسی موردرا  هری کوچک رغي در سرطان سلول ویژه  به نيمتفورم سرطانی ضد

 انجاماز سرطان  یناش رمي و مرگ زانيبا کاهش م نيدرباره ارتباط متفورم ای مطالعات گسترده راًياخ :ها افتهی
 مهارکننده کی عنوان به نمتفورمي. اند قائل نشده یطالعات ارتباط چنداناز م برخی آنکه  حال. است شده 

mTOR (Mammalian Target of Rapamycin)  ريمس سازی خود را با فعال سرطانی ضداثر AMPK 
Adenosine Monophosphate)-(Activated Protein Kinase سازی فعال یبا القا ني. متفورمکند یاعمال م 

. کند یم یريجلوگ یسرطان های سلول توزيفاکتور رشد از م رسانی اميکاهش پ جهيرنتو د یمنیا ستميس
 TIL (Tumor-Infiltrating Lymphocyte) های تي، مهار آپوپتوز لنفوسIFNγو  IL-2، TNFα شیافزا نيهمچن

وب . سرکباشد یم سرطانی ضدبروز اثرات  یدر راستا نيمتفورم های سميمکان گریجزو د GTPaseو مهار 
MicroRNA222 های مولکول زانيم شیافزا به منجر نيمتفورم زیاز تجو یناش p27  وp57 جهيو درنت شده 

 .شود یمختل م یتومور های در سلول یچرخه سلول
 یبهبود شیافزا ایابتال  سکیکاهش ر به منجرمتنوع ممکن است  مکانيسم چندینبا  نيمتفورم :یريگ جهينت

و  یوتراپرادی همراه به یکمک داروی عنوان به نبالي در است ممکن نيد. متفورمشو هری رکوچکغي سلول سرطان
 .گيرد قراراستفاده  مورد درمانی یميش
 

 .ریه کوچک ريسرطان سلول غ توس،يمل ابتید ن،يمتفورم کليدی: یها واژه

http://orcid.org/0000-0001-8562-2295
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ماه  5تا  4تنها حدود  هیکوچک ر ریسرطان سلول غ به

تحت  NSCLC مارانیب نی(. در بال6) زنند یم نیتخم

 رند؛گی یم قرار درمانی یمشی به همراه یوتراپیراد

 (.7کند ) ینم جادیا یبمطلو یهرچند پاسخ درمان

در  عیشا های یتیدموربیاز کو یکی توسیمل ابتید

 عنوان به نی(. متفورم8) باشد یم هیسرطان ر به مبتال مارانیب

 دهایگوانیب رینسبت به سا hypoglycemic یدارو کی

 عنوان به 2نوع  یابتید مارانیداشته و در ب یعارضه کمتر

 (.9،10) ردگی یمدنظر قرار م یخط اول درمان

 (dimethylbiguanide hydrochloride-1,1) نیمتفورم

 یبا نام علم یبنفش فرانسو اسیموسوم به  یاهیگ از

Galega officinalis اهیگ نیاست که ا شده  استخراج 

به قرن هفدهم  یپزشک  اهیگبار در کتب  نینخست یبرا

معروف  ابتیکه اکنون به د عالئمی درمان عنوان به بعد

دارو اگر منطبق با  نی(. ا11،12) دیح گرداست، مطر

باال در  یاثربخش لیبه دلگردند،  زیتجو ها نیدالیگا

اندک، توسط  تیو احتمال سم ینیبال طیاز شرا یاریبس

 که  ییآنجا از(. 13) است تحمل قابل آسانی به مارانیب

توسط  بار نینخست یبا سرطان برا نیارتباط متفورم

Evans مطالعه  نی(، ا14) دیردو همکاران گزارش گ

 NSCLC با نیمتفورم ریبه تأث ،ن استآ برساده  یمرور

کاربرد  تیعدم قابل ای تقابلی آن به کمکبپردازد تا 

 یوتراپیهمراه با راد درمانی کمک صورت به نیمتفورم

 استنتاج گردد.

 

 (9) نيمتفورم ساختار :2شماره  تصویر

 و همکاران  Winkکه توسط  ای مطالعه در

 سلول سرطان مبتال به مارانینفر از ب 682 یر روب

 دیمشخص گرد انجام گرفت ،بودند هیر رکوچکغی

 یبقا زانیم یاندرم یمشی به همراه نیمصرف متفورم

و  Xu(. مطالعه 15داده است ) شیرا افزا مارانیب

سلول  سرطان مبتال به ماریب 76 یر روبهمکاران که 

 ددا  نشان یدادن  انجام 2نوع  ابتیدو  هیکوچک ر

 ضد سرطان یدارو کی عنوان به تواند یم نمتفورمی

  یا مطالعه و همکاران که Lin (.16مطرح گردد )

ر یسرطان سلول غ 4مبتال به مرحله  ماریب 750 یر روب

داشتند، انجام دادند  زین 2دیابت نوع که  هیکوچک ر

 ضد سرطانیاثرات  یدارا نیمتفورم ،دیمشخص گرد

 (.17) باشد یسرطان م ییدر مراحل نها یحت

Tan مارانیپرونده ب یو همکاران با بررس  

و  هیکوچک ر ریکه مبتال به سرطان سلول غ مارستانیب 5

  بر روی درمانی یمشی خط اولبوده و  2دیابت نوع 

 نمتفورمی که داد نشان ،شده بود  انجام در حال ها  آن

  شیافزا داریی معن طور را به درمانی یمیشبازده 

که  case-controlنوع  یزی(. در مطالعه آنال18) دهد یم

 GPRD سیتابیو همکاران بر اساس د Bodmerتوسط 

(General Practice Research Database)  انجام

 سکیبا کاهش ر نیمصرف متفورم ،دیردگ ادعا گرفت

 (.19ندارد ) یارتباط سرطان ریه

بر همکاران  و Van De Voorde که ای همطالع

 ،بودند زین یابتیکه د یمبتال به سرطان مر ماریب 196 روی

 یبقا زانیم یدر بهبود نمتفورمی که داد نشان انجام دادند

 در(. 20) باشد یاز متاستاز دوردست مرتبط م یناش

سوابق و همکاران که با استفاده از  Mazzone مطالعه

 ،نجام گرفتا ولندیکل کینیکل یکیالکترون یپزشک

 ها دونیازولیت ایو  نیاستفاده از متفورم دیمشخص گرد

 یابتید مارانیدر ب هیبا کاهش احتمال ابتال به سرطان ر

انجام مطالعه  باو همکاران  Tsai(. 21در ارتباط است )

 یوانیتا ماریب ونیلمی کی یها  ست تایدکه از  یکوهورت

 ،دیاستفاده گرد توسملی ابتیو د سرطان ریهمبتال به 

 زانیم یابتید مارانیبدر  نمتفورمی مصرف گرفتند جهینت

 کاهش وابسته به دوز صورت را به ریه سرطان سکیر

 ر رویب و همکاران Sayed(. مطالعه 22) دهد می

 هری رکوچکغی سلول -سرطان 4مرحله مبتال به  مارانیب

 جمی توأم مصرف داد نشان ،داشتند زنی 2نوع  ابتیکه د

 وقوع تهوع زانیم نیو متفورم نپالتی سیس /نیتابسی

 Kowall(. 23) دهد می را کاهش درمانی یمیش از یناش
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 ،ابتیدمبتال به  ماریب 8263 یتاید یو همکاران با بررس

بروز سرطان در  زانیبر م یریتأث نیادعا کردند متفورم

 (.24ندارد ) یابتیافراد د

  سرطان ریهبه  مبتال مارانیب نکهیبه اتوجه  با

 تا% 86با احتمال  درمانی یمیو ش یوتراپیراد رغم یعل
 ،رسد می به نظر( 25،26) آورند ینم دوام سال 5

 عنوان به نیمتفورم ضد سرطانی تیخاص یبررس

 افراد مبتال به یو در دسترس برا متقی ارزان دارویی
حائز  باشند، یم زین ابتیکه مبتال به د سرطان ریه

 دست  به جیدر نتا یتناقضات آنکه  حال باشد. تیاهم

 .شود یمشاهده م نیشیمطالعات پ در آمده 
 

 بررسی: روش
 مانند مقاالت منتشر یکیاز منابع الکترون یرگی بهره با

 و ”Scopus, WOS, Pubmed, Springer“ های سیتابدی در شده

 های در سال یرانیاطالعات ا یجستجو یها  گاهیپا نیهمچن

 زانیبر م نیمتفورم ریتأث یدرباره بررس 2017تا  1988

 انیمتاستاز سرطان ریه نوع سلول غیر کوچک در مبتال

شده در  و مقاالت منتشر یگردآور توسیمل ابتید هب

  یبررس مورد تر موشکافانه 2017تا  2015 های سال

 یها واژه دیکلجستجو با استفاده از  نیا .قرار گرفتند

"Metformin, Diabetes Mellitus, Non-Small-Cell Lung" 

جستجو از  یرانیا یاطالعات های گاهیدر پا نیو همچن

 توس،یمل ابتید ن،یمتفورم" یها واژه دیکل قیطر

قرار  یابیمورد ارز "هیکوچک ر ریسرطان سلول غ

اثر  نهیمقاالت موجود در زم کلی مرور گرفتند و به

سرطان  شرفتیپ زانیبر م نیمتفورم ضد سرطانی

 توسیمل ابتیتوأم با د هیکوچک ر ریسلول غ

 .پرداخته شد
 

متفورمين در  ضد سرطانیدرباره اثرات  2017 تا 2015 یها سالدر طی  شده  چاپمطالعات معتبر  :1شماره جدول 

 ریه کوچک ريغبيماران مبتال به سرطان سلول 

 منابع نتایج درمان همراه نوع مطالعه نمونه نویسنده اول

Sayed (2015) 15 Randomized 

controlled pilot 

study 

در مرحله  یدرمان  یميشکاهش ميزان تهوع ناشی از  نپالتي سيس /نيتابسي یجم

 NSCLCچهارم 

(23) 

Ahmed (2015) 166  نگر  گذشتهکوهورت 

(2013-1999) 

 کننده  افتیدردار بين گروه ی عدم وجود تفاوت معن یدرمان ویراد

 متفورمين و گروه شاهد

(27) 

Chen (2015) 90  نگر  گذشتهکوهورت 

(2014-2006) 

EGFR-TKI  اثر سنرژیکی متفورمين در بهبود بيمارانNSCLC  مبتال

 2نوع به دیابت 

(28) 

Fasano (2015)   2مطالعات بالينی فاز Erlotinib   

Koeck (2016) NSCLC cell 

lines A549, 

HCC4006 

مهار ؛ NSCLCدر  TGFβالقاشده توسط  EMTمهار  سالينومایسين برون تنی

 EMTمهاجرت سلولی ناشی از 

(29) 

Menamin (2016) 533 نگر کوهورت گذشته 

(2009-1998) 

مطالعه مروری بوده و فاقد 

 باشد یمدرمان همراه 

مشاهده شواهد اندکی از یک ارتباط پروتکتيو بين 

 مصرف متفورمين با پيشرفت ریه

(30) 

Tian (2016) 2350 مطالعه مروری بوده و فاقد  متا آناليز

 باشد یمدرمان همراه 

خوبی در بيماران  یآگه شيپاست با  متفورمين ممکن

 مرتبط باشد 2سرطانی مبتال به دیابت نوع 

(31) 

Seabloom (2017) FemaleA/ J 

mice 

In vivo ترکيب متفورمين و پيوگليتازون اثربخشی برابری با  پيوگليتازون

 دارد ییتنها بهو بيشتر از پيوگليتازون  ییتنها بهمتفورمين 

(32) 

EGFR-TKI, epidermal growth factor receptor-tyrosine kinase inhibitor; NSCLC, non-small cell lung cancer;  

EMT, epithelial-to-mesenchymal transition; TGFβ, Transforming growth factor beta. 
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 :بحث

اخیراً مطالعات گسترده ای درباره ارتباط 

متفورمین با کاهش میزان مرگ و میر ناشی از سرطان 

که برخی . تا جایی (20-23، 15-18) انجام شده است

درصدی ریسک سرطان در  30از مطالعات به کاهش 

. پیشتر قابلیت این (21) بیماران دیابتی اشاره کرده اند

دارو در درمان سرطان سینه مورد ارزیابی قرار گرفته 

بار  و همکاران برای نخستین Wu سپس (.33)بود 

ریه  های سرطانی دادند که متفورمین رشد سلول نشان

تنی  تنی و برون صورت درون هب هم را مهار کرده و

که برخی  آن . حال(25) شود باعث القای آپوپتوز می

از مطالعات ارتباط چندانی بین مصرف متفورمین با 

 .(19،24،34)اند  شدت پیشرفت سرطان قائل نشده

گرفته به ارتباط  در برخی از مطالعات انجام

ملیتوس با کاهش ریسک ابتال به سرطان ریه  دیابت

که تحقیقات بسیاری این  حالی اند، در اراتی کردهاش

که  Maynard از جمله .(19) کند فرضیه را رد می

. از (35) شرح گردید 1910برای نخستین بار در سال 

روی  ای بر و همکاران مطالعه Memmottکه  زمانی

مبنی بر ارتباط متفورمین و پیشگیری  A/Jموش های 

اکو از طریق مهار از توموروژنز ریوی ناشی از تنب

بسیاری از  (.36،37)جام دادند ان mTOR مسیرهای

سرطانی متفورمین در  مطالعات اخیر به تأثیر ضد

NSCLC اند. ای نموده توجه ویژه 

 نیمتفورم ضد سرطانیاثر  قیدق یمولکول سمیمکان

 یاحتمال های سمیمکان یاست ول نشده  انیبتا به امروز 

سلول  یبا عبور از غشا نیفورماز: اوالً مت اند  عبارتآن 

 ضد سرطانیاثر  mTOR مهارکننده کی عنوان به یسرطان

  دیو مهار کاسک AMPK ریمس سازی خود را با فعال

. (15،16،38،39) کند یاعمال م mTOR رسانی امیپ

mTOR ضد است که در بروز اثرات  یمولکول

(. ممکن است 40دارد ) ینقش مهم نیمتفورم سرطانی

 عمل کند هایی سرطان یکسریدرمان  یبرا نیمتفورم

 ونیموتاس رسانی امیپ یرهایمس نیاز ا بخشی در که

سطح  اًیثان(. 27) داده باشد رخ یخاص کیتوموروژن

 عمل نیبا ا دهد؛ یگردش را کاهش م در حالن یانسول

 ینیرسپتور انسول انیکه باعث ب یفاکتور محرک رشد

 نی. اشود می حذف ،خواهد شد یدر سلول تومور

آپوپتوز، توقف  ،یسطح اتوفاژ شیاعمال منجر به افزا

 ونیفراسیپرول ن،یسنتز پروتئ زانیو کاهش م یچرخه سلول

(. 12،41گردد )  یممهاجرت و تهاجم  ،یسلول

 اند نسبت داده نیبه متفورم زین یگرید یها سمیمکان

 .شود می مرور اختصار  به که

 نمتفورمی که است نشان داده ای مطالعه

 مهار  MicroRNA222را با سرکوب  هیسرطان ر

منجر به  MicroRNA222(؛ سرکوب 42) کند یم

شده  PTENو  p27، p57 های مولکول زانیم شیافزا

باعث اختالل در چرخه  ها کولمول نیا شیو افزا

 از(. البته 43) شوند یم یتومور های در سلول یسلول

 شده  جامان in vitro صورت  بهمطالعه  نیا که  ییآنجا

 در  سمیمکان نیدرباره صحت ا توان یاست، نم

 بر آنکرد. عالوه  ییشگویپ یکیولوژیب های ستمیس

 و آپوپتوز را  یمنیا ستمیس سازی فعال نیمتفورم

 فاکتور رشد را کاهش  رسانی امیو پ هالقا کرد

 های سلول توزیاز م قیطر نیبد( و 38) دهد یم

  نیتفورمم نی. همچنکند یم یریجلوگ یسرطان

تعداد  شافزای واسطه توپر را به یتومورها تواند یم

+ با TIL های تیلنفوس
CD8 از ها و حفاظت آن 

 توجه است که اثر  انشای(. 16) کند مهار آپوپتوز

  وابسته به دوزاحتماالً  نیمتفورم ضد سرطانی

 (.27) باشد می
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 (44) توموری ضدحتمالی متفورمين در بروز اثرات ا های  مکانيسم :1شماره  تصویر

 

، PCRو  یمیستوشیمونوهیاساس مطالعات ا بر

  ژن میبا تنظ نیمتفورم ضد سرطانیارتباط اثرات 

MMP-2 (Matrix Metalloproteinase-2) شان دادهن 

با  MMP-2 حد از  شیب انیب آنکه  حال (.3ت )اس شده

 (.45) باشد یممرتبط  NSCLC رینظ های بروز سرطان

 زانیم شیبا گزارش افزا ریاز مطالعات اخ یبرخ در

 در 12 ب نیتامیو و فوالتو کاهش  نیستئیهوموس

 مصرف از پس 2نوع  توسملی ابتیمبتال به د مارانبی

عامل  کی عنوان دارو را به نیا ن،یمتفورم مدت طوالنی

  مطالعات(. 46،47) اند کرده یمعرف تمتابولی یآنت

in vitro  وin vivo باعث مهار  نمتفورمی اند داده نشان

 (.48) شود یم یسرطان های سلول ونیفراسیپرول

: اند بوده زین یاشکاالت یدارا نیشیمطالعات پ البته

از مطالعات از نظر سابقه  یبرخ متأسفانه نکهیا لقبی از

 گارسی مصرف ؛(27) اند نشده کنترل گاریمصرف س

  حساب به هیطان رسر وعیدر ش یفاکتور مهم سکیر

 یویکل یها یماریبا ب نیمتفورم که  ییآنجا از. دآی می

از  مارانیکه ب است یضروردارد،  منع مصرف یو کبد

 و مرگ زانی. مدگرفتن یقرار م مورد کنترل زینظر ن نیا

 کننده مصرف مارانیدر ب کیمتابول دوزیاز اس یناش رمی

مطالعات  یدر ط نیبنابرا؛ (49) باشد می% 50 نمتفورمی

 مورد مارانیپوشش داد. ب دیرا با نیعارضه متفورم نیا

 یکیو فارماکوژنوم یارث لحاظ از ستبای یمطالعه م

 (.27) شدند یغربال م

از  یکسریشامل  یکیژنت یاپ راتییتغ

 یو حت ونیالسی، استونیالسیمت لیاز قب ییندهایفرآ

(. اختالل 50باشد ) یم DNA بر روی ونیالسیفسفر

در  یعیرطبیغ شرفتیپ منجر به یکیژنت یاپ یها سمیمکان

 ستونیه راتییتغ .گردد یم میبدخ یها ونیترانسفورماس

به  یمیتنظ یها کمپلکسفاکتورها و  یابیدست تواند یم

 (.51قرار دهد ) ریرا تحت تأث نیکرومات

 ستونیه ونیالسیبه ارتباط است ریاخ مطالعات

 ژهیو  بهو  کیپاتولوژ طیشرا یاریدر رابطه با بس

 نیبر ا ریبا تأث نیکه متفورمدارند سرطان اشاره 

دارو را قابل  نیا یکنسر ممکن است اثر ضد ندیفرآ

 زین نیرابطه متفورم نی(. در هم53،52گرداند ) هیتوج

 ندیفرآ برکه  نیکورکوم رینظ یباتیمانند ترک

ممکن  .(54-57) گذارند ریتأث ستونیه ونیالسیاست

مشابه  یها سمیمکانبا  رطانیضد س یها یژگیو ،است

 را از خود بروز دهند.
 

 :یریگ جهینت
متنوع ممکن است  سمیمکان نیبا چند نیمتفورم

سرطان  یبهبود شیافزا ایابتال  سکیمنجر به کاهش ر

 آمده  دست  به جیشود. هرچند نتا هیر کوچک ریغسلول 

  ،واضح است پر کنلی ،بوده استمتناقض  یزانمی به

 صحه  نیمتفورم ضد سرطانیبه اثرات  اکثر مطالعات

 عنوان به نبالی در ممکن است نیگذارند. متفورم یم
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 درمانی یمیو ش یوتراپرادی به همراه یکمک یدارو

 .ردیقرارگ استفاده مورد

 ریتأث یبه بررس یدر مطالعات آت شود یم شنهادیپ

سرطان  شدت متاستاز زانیبر م کیابتدی یآنت یدارو نیا

ضد کاربرد  ،است یعالوه ضروره شود. ب پرداخته یویر

 NSCLCمبتال به  یابتید ریغدر افراد  نیمتفورم سرطانی

 .ردیقرار گ یابیمورد ارز زین

 

 :و قدردانی تشکر
 یلیاسماع یهاد قاتییمقاله حاصل طرح تحق نیا

 سال 133به شماره  یداروساز یعموم یدکترا یدانشجو

 نیبد. باشد  یمعلوم پزشکی مازندران دانشگاه  1395

دانشگاه علوم  یو فناور قاتیاز معاونت تحق لهیوس 

 ق،یتحق نیاز ا یمال تیمازندران جهت حما یپزشک

 .گردد  یم یتشکر و قدردان

 بع:منا
1. Torre LA, Bray F, Siegel RL, Ferlay J, Lortet-Tieulent J, Jemal A. Global cancer statistics, 

2012. CA Cancer J Clin. 2015; 65(2): 87-108. 

2. Schiller JH, Harrington D, Belani CP, Langer C, Sandler A, Krook J, et al. Comparison of 

four chemotherapy regimens for advanced non-small-cell lung cancer. N Engl J Med. 2002; 

346(2): 92-8. 

3. Chen YQ, Chen G. Combined therapeutic effect and molecular mechanisms of metformin 

and cisplatin in human lung cancer xenografts in nude mice. J Cancer Res Ther. 2015; 11(2): 

324-30. 

4. Kalemkerian GP, Akerley W, Bogner P, Borghaei H, Chow LQ, Downey RJ, et al. Small cell 

lung cancer. J Natl Compr Cancer Netw. 2013; 11(1): 78-98. 

5. Molina JR, Yang P, Cassivi SD, Schild SE, Adjei AA. Non-small cell lung cancer: 

Epidemiology, risk factors, treatment, and survivorship. Mayo Clin Proc. 2008; 83(5): 584-94. 

6. Rapp E, Pater JL, Willan A, Cormier Y, Murray N, Evans WK, et al. Chemotherapy can 

prolong survival in patients with advanced non-small-cell lung cancer-report of a Canadian 

multicenter randomized trial. J Clin Oncol. 1988; 6(4): 633-41. 

7. Wang J, Xia S, Zhu Z. Synergistic effect of phenformin in non-small cell lung cancer 

(NSCLC) ionizing radiation treatment. Cell Biochem Biophys. 2015; 71(2): 513-8. 

8. Yendamuri S. Metformin and lung cancer. J Clin Sci Res. 2014;3:26-32. 

9. Hariharan M, Rajan S, Srinivasan R. Structure of metformin hydrochloride. Acta Crystallogr 

C. 1989; 45(6): 911-3. 

10. Zhang ZJ, Bi Y, Li S, Zhang Q, Zhao G, Guo Y, et al. Reduced risk of lung cancer with 

metformin therapy in diabetic patients: A systematic review and meta-analysis. Am J 

Epidemiol. 2014; 180(1): 11-4. 

11. Bailey CJ, Day C. Traditional plant medicines as treatments for diabetes. Diabetes Care. 

1989; 12(8): 553-64. 

12. Lei Y, Yi Y, Liu Y, Liu X, Keller ET, Qian CN, et al. Metformin targets multiple signaling 

pathways in cancer. Chin J Cancer. 2017; 36(1): 17. 

13. Thomas I, Gregg B. Metformin; a review of its history and future: From lilac to longevity. 

Pediatr Diabetes. 2017; 18(1): 10-6. 

14. Evans JM, Donnelly LA, Emslie-Smith AM, Alessi DR, Morris AD. Metformin and reduced 

risk of cancer in diabetic patients. BMJ. 2005; 330(7503): 1304-5. 

15. Wink KC, Belderbos JS, Dieleman EM, Rossi M, Rasch CR, Damhuis RA, et al. Improved 

progression free survival for patients with diabetes and locally advanced non-small cell lung 

cancer (NSCLC) using metformin during concurrent chemoradiotherapy. Radiother Oncol. 

2016; 118(3): 453-9. 

16. Xu T, Liang G, Yang L, Zhang F. Prognosis of small cell lung cancer patients with diabetes 

treated with metformin. Clin Transl Oncol. 2015; 17(10): 819-24. 

17. Lin JJ, Gallagher EJ, Sigel K, Mhango G, Galsky MD, Smith CB, et al. Survival of patients 

with stage IV lung cancer with diabetes treated with metformin. Am J Respir Crit Care Med. 

2015; 191(4): 448-54. 



 1397/ آذر و دی 5، شماره 20مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد/ دوره 

107 

18. Tan BX, Yao WX, Ge J, Peng XC, Du XB, Zhang R, et al. Prognostic influence of 

metformin as first-line chemotherapy for advanced nonsmall cell lung cancer in patients with 

type 2 diabetes. Cancer. 2011; 117(22): 5103-11. 

19. Bodmer M, Becker C, Jick SS, Meier CR. Metformin does not alter the risk of lung cancer: 

a case-control analysis. Lung Cancer. 2012; 78(2): 133-7. 

20. Van De Voorde L, Janssen L, Larue R, Houben R, Buijsen J, Sosef M, et al. Can metformin 

improve 'the tomorrow' of patients treated for oesophageal cancer? Eur J Surg Oncol. 2015; 

41(10): 1333-9. 

21. Mazzone PJ, Rai H, Beukemann M, Xu M, Jain A, Sasidhar M. The effect of metformin and 

thiazolidinedione use on lung cancer in diabetics. BMC Cancer. 2012; 12: 410. 

22. Tsai MJ, Yang CJ, Kung YT, Sheu CC, Shen YT, Chang PY, et al. Metformin decreases 

lung cancer risk in diabetic patients in a dose-dependent manner. Lung Cancer. 2014; 86(2): 

137-43. 

23. Sayed R, Saad AS, El Wakeel L, Elkholy E, Badary O. Metformin addition to chemotherapy 

in stage IV non-small cell lung cancer: An open label randomized controlled study. Asian Pac J 

Cancer Prev. 2015; 16(15): 6621-6. 

24. Kowall B, Stang A, Rathmann W, Kostev K. No reduced risk of overall, colorectal, lung, 

breast, and prostate cancer with metformin therapy in diabetic patients: database analyses from 

Germany and the UK. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2015; 24(8): 865-74. 

25. Wu N, Gu C, Gu H, Hu H, Han Y, Li Q. Metformin induces apoptosis of lung cancer cells 

through activating JNK/ p38 MAPK pathway and GADD153. Neoplasma. 2011; 58(6): 482-90. 

26. Jemal A, Siegel R, Ward E, Murray T, Xu J, Thun MJ. Cancer statistics, 2007. CA Cancer J 

Clin. 2007; 57(1): 43-66. 

27. Ahmed I, Ferro A, Cohler A, Langenfeld J, Surakanti SG, Aisner J, et al. Impact of 

metformin use on survival in locally-advanced, inoperable non-small cell lung cancer treated 

with definitive chemoradiation. J Thorac Dis. 2015; 7(3): 346-55. 

28. Chen H, Yao W, Chu Q, Han R, Wang Y, Sun J, et al. Synergistic effects of metformin in 

combination with EGFR-TKI in the treatment of patients with advanced non-small cell lung 

cancer and type 2 diabetes. Cancer Lett. 2015; 369(1): 97-102. 

29. Koeck S, Amann A, Huber JM, Gamerith G, Hilbe W, Zwierzina H. The impact of metformin 

and salinomycin on transforming growth factor beta-induced epithelial-to-mesenchymal transition 

in non-small cell lung cancer cell lines. Oncol Lett. 2016; 11(4): 2946-52. 

30. Mc Menamin UC, Cardwell CR, Hughes CM, Murray LM. Low-dose aspirin and survival 

from lung cancer: A population-based cohort study. BMC cancer. 2015; 15: 911. 

31. Tian RH, Zhang YG, Wu Z, Liu X, Yang JW, Ji HL. Effects of metformin on survival outcomes 

of lung cancer patients with type 2 diabetes mellitus: A meta-analysis. Clin Transl Oncol. 2016; 

18(6): 641-9. 

32. Seabloom DE, Galbraith AR, Haynes AM, Antonides JD, Wuertz BR, Miller WA, et al. 

Fixed-Dose combinations of pioglitazone and metformin for lung cancer prevention. Cancer 

Prev Res. 2017; 10(2): 116-23. 

33. Gonzalez-Angulo AM, Meric-Bernstam F. Metformin: A therapeutic opportunity in breast 

cancer. Clin Cancer Res. 2010; 16(6): 1695-700. 

34. Libby G, Donnelly LA, Donnan PT, Alessi DR, Morris AD, Evans JM. New users of 

metformin are at low risk of incident cancer: A cohort study among people with type 2 diabetes. 

Diabetes care. 2009; 32(9): 1620-5. 

35. Maynard GD. A statistical study in cancer death-rates. Biometrika. 1910; 7(3): 276-304. 

36. Memmott RM, Mercado JR, Maier CR, Kawabata S, Fox SD, Dennis PA. Metformin prevents 

tobacco carcinogen-induced lung tumorigenesis. Cancer Prev Res. 2010; 3(9): 1066-76. 

37. Antonoff MB, D'Cunha J. Teaching an old drug new tricks: Metformin as a targeted therapy 

for lung cancer. Semin Thorac Cardiovasc Surg. 2010; 22(3): 195-6. 

38. Zhu N, Zhang Y, Gong YI, He J, Chen X. Metformin and lung cancer risk of patients with 

type 2 diabetes mellitus: A meta-analysis. Biomed Rep. 2015; 3(2): 235-41. 

39. Barzilai N, Crandall JP, Kritchevsky SB, Espeland MA. Metformin as a tool to target aging. 

Cell Metabol. 2016; 23(6): 1060-5. 



 رامین عطایی و همکاران                                                           هیکوچک ر ریسرطان سلول غ شرفتیپ زانیبر م نیمتفورم ریتأث

108 

40. Mackay HJ, Eisenhauer EA, Kamel-Reid S, Tsao M, Clarke B, Karakasis K, et al. Molecular 

determinants of outcome with mammalian target of rapamycin inhibition in endometrial cancer. 

Cancer. 2014; 120(4): 603-10. 

41. Ziapour P, Ataee R, Shadifar M, Vaillancourt C, Ahmadi A, Jafari-Sabet M, et al. New 

intracellular and molecular aspects in pathophysiology of colorectal cancer. Gastroenterol 

Hepatol Bed Bench. 2011; 4(2): 43-52. 

42. Wang Y, Dai W, Chu X, Yang B, Zhao M, Sun Y. Metformin inhibits lung cancer cells 

proliferation through repressing microRNA-222. Biotechnol Lett. 2013; 35(12): 2013-9. 

43. Chun-Zhi Z, Lei H, An-Ling Z, Yan-Chao F, Xiao Y, Guang-Xiu W, et al. MicroRNA-221 

and microRNA-222 regulate gastric carcinoma cell proliferation and radioresistance by targeting 

PTEN. BMC Cancer. 2010; 10: 367. 

44. Chae YK, Arya A, Malecek MK, Shin DS, Carneiro B, Chandra S, et al. Repurposing metformin 

for cancer treatment: Current clinical studies. Oncotarget. 2016; 7(26): 40767-80. 

45. Rollin J, Regina S, Vourc'h P, Iochmann S, Blechet C, Reverdiau P, et al. Influence of MMP-2 

and MMP-9 promoter polymorphisms on gene expression and clinical outcome of non-small cell 

lung cancer. Lung cancer. 2007; 56(2): 273-80. 

46. Aarsand AK, Carlsen SM. Folate administration reduces circulating homocysteine levels in 

NIDDM patients on long-term metformin treatment. J Intern Med. 1998; 244(2): 169-74. 

47. Ko SH, Ko SH, Ahn YB, Song KH, Han KD, Park YM, et al. Association of vitamin B12 

deficiency and metformin use in patients with type 2 diabetes. J Korean Med Sci. 2014; 29(7): 

965-72. 

48. Martin-Castillo B, Vazquez-Martin A, Oliveras-Ferraros C, Menendez JA. Metformin and 

cancer: Doses, mechanisms and the dandelion and hormetic phenomena. Cell cycle. 2010; 9(6): 

1057-64. 

49. Bailey CJ, Turner RC. Metformin. N Engl J Med. 1996; 334(9): 574-9. 

50. Glozak MA, Seto E. Histone deacetylases and cancer. Oncogene. 2007; 26(37): 5420-32. 

51. Kondo Y, Shen L, Issa JP. Critical role of histone methylation in tumor suppressor gene 

silencing in colorectal cancer. Mol Cell Biol. 2003; 23(1): 206-15. 

52. Esmaeeli H. A Review of the Effects of Curcumin on Histone Acetyltransferase activity in 

the prevention of cardiac hypertrophy. J Babol Univ Med Sci. 2017; 19(1): 27-35. 

53. Cuyas E, Fernandez-Arroyo S, Joven J, Menendez JA. Metformin targets histone acetylation 

in cancer-prone epithelial cells. Cell cycle. 2016; 15(24): 3355-61. 

54. Hajihoseini M, Ataee R, Ataie A, Shoja A, Nasri-Nasrabadi N. Evaluation of curcumin effect 

in diabetes and diabetic atherosclerosis. J Babol Univ Med Sci. 2013; 22(6): 55-9. 

55. Ataee R, Ahmadi AA, Shadifar M, Ataie A, Vaillancourt C, Jafari-Sabet M, et al. Apoptosis 

is induced by curcumin in synergism with 5FU in human colorectal cancer cell line. Sci-Afric J 

Sci Issues Res Essays. 2014; 2(4): 147-50. 

56. Ataee R, Ataie A, Shadifar M, Nasri N, Hagghi H, Hayati E. Synergic effect of curcumin 

and melatonin on proliferation and apoptosis of HT29 colorectal cancer cell line. Res Pharm 

Sci. 2012; 7(5): 117. 

57. Asouri M, Ataee R, Ahmadi AA, Amini A, Moshaei MR. Antioxidant and free radical 

scavenging activities of curcumin. Asian J Chem. 2013; 25(13): 7593. 



Journal of Shahrekord University of Medical Sciences      

(J Shahrekord Univ Med Sci) 2018; 20(5): 101-109.                                                 Review article 

109 

Cite this article as: Ataee R, Esmaeeli H. The effect of metformin on the progression of 

non-small cell lung cancer with diabetes mellitus: A review of studies between 2015 and 

2017. J Shahrekord Univ Med Sci. 2018; 20(5): 101-109. 

 

 

 

 

 

 

 

 
*
Corresponding author: 

Science and Technology Dept., Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, I.R. Iran.  

Tel: 0098911635631, E-mail: h.smly@yahoo.com 

The effect of metformin on the progression of non-small cell lung cancer 

with diabetes mellitus: A review of studies between 2015 and 2017 

 
Ataee R

1
, Esmaeeli H

2* 

1
Pharmacology and Toxicology Dept., Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, I.R. 

Iran; 
2
Student Research Committee, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, I.R. Iran. 

Received: 21/Aug/2017       Accepted: 9/10/2017 

 

Background and aims: Non-small cell lung cancer (NSCLC), the most common type of lung 

cancers, has the highest mortality rate among cancers. Diabetes mellitus is one of the most 

common comorbidity in NSCLC. It seems necessary to study an effective new therapeutic 

regimen due to the anticarcinogenicity effects of metformin, as a comman antidiabetic drug, for 

the treatment of NSCLC in patients with diabetes mellitus simultaneously. The aim of this study 

was to provide the latest evidences and mechanisms of action of metformin in relation to the 

anticancer effects in patients with NSCLC and diabetes, based on studies in 2015-2017. 

Methods: This review study investigated anticancer effects of metformin specially non-small 

cell lung cancer by utilizing the latest electronic articles in Journals in databases "Science Direct, 

Springer,  and OVID" as well as information search databases "Web of Science, and Scopus". 

Results: Recently, numerous studies about the relationship between metformin and reduced 

mortality rate of cancers performed, while some studies did not show any relationship. 

Metformin, as a mTOR (Mammalian Target of Rapamycin) inhibitor, exerts its anticancer effects 

by activation of the AMPK pathway. Also, Metformin can prevent cancer cell mitosis by 

inducing activation of the immune system and decreased signaling of the growth factors. It also 

increases IL-2, TNFα and IFNγ, inhibition of TIL (Tumor-Infiltrating Lymphocyte) apoptosis 

and inhibition of GTPase. Suppression of MicroRNA222 due to metformin administration leads 

to increase p27 and p57 and as a result it impairs cell cycle of tumor cells. 

Conclusion: Metformin by several different mechanism may lead to a reduction in risk or 

increasing of NSCLC improvement. In clinical, Metformin could use as an adjuvant with 

radiotherapy and chemotherapy. 
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