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چکیده:
زمينه و هدف :سرطان سلول غير کوچک ریه ( )NSCLCبه عنوان شایع ترین نوع سرطان ریه دارای بيشترین
آمار ميزان مرگ ناشی از سرطان می باشد .دیابت مليتوس از شایع ترین کو موربيدیتی های این بيماری بوده و
بررسی خاصيت ضد سرطانی متفورمين ،به عنوان داروی متداول ضددیابت در بيماران مبتال به سرطان ریه توأم با
دیابت مليتوس جهت ارائه رژیم درمانی اثربخش تر ضروری به نظر می رسد .هدف از این مطالعه ارائه جدیدترین
شواهد و مکانيسم های عمل متفورمين در رابطه با اثرات ضد سرطانی آن در بيماران مبتال به سرطان سلول غير
کوچک ریه توأم با دیابت بر اساس مطالعات سال های  2015تا  2017می باشد.
روش بررسی :این مطالعه مروری بر آن است با بهره گيری از جدیدترین مقاالت الکترونيکی موجود در ژورنال های معتبر
 ScienceDirect, Springer, OVIDو همچنين پایگاه های جستجوی اطالعات "  "Web of Science, Scopus,اثرات
ضد سرطانی متفورمين به ویژه در سرطان سلول غير کوچک ریه را مورد بررسی قرار دهد.
یافتهها :اخيراً مطالعات گسترده ای درباره ارتباط متفورمين با کاهش ميزان مرگ و مير ناشی از سرطان انجام
شده است .حال آنکه برخی از مطالعات ارتباط چندانی قائل نشده اند .متفورمين به عنوان یک مهارکننده
) mTOR (Mammalian Target of Rapamycinاثر ضد سرطانی خود را با فعال سازی مسير AMPK
) (Activated Protein Kinase-Adenosine Monophosphateاعمال می کند .متفورمين با القای فعال سازی
سيستم ایمنی و درنتيجه کاهش پيام رسانی فاکتور رشد از ميتوز سلول های سرطانی جلوگيری می کند.
همچنين افزایش  TNFα ،IL-2و  ، IFNγمهار آپوپتوز لنفوسيت های )TIL (Tumor-Infiltrating Lymphocyte
و مهار  GTPaseجزو دیگر مکانيسم های متفورمين در راستای بروز اثرات ضد سرطانی می باشد .سرکوب
 MicroRNA222ناشی از تجویز متفورمين منجر به افزایش ميزان مولکول های  p27و  p57شده و درنتيجه
چرخه سلولی در سلول های توموری مختل می شود.
نتيجهگيری :متفورمين با چندین مکانيسم متنوع ممکن است منجر به کاهش ریسک ابتال یا افزایش بهبودی
سرطان سلول غيرکوچک ریه شود .متفورمين ممکن است در بالين به عنوان داروی کمکی به همراه رادیوتراپی و
شيمی درمانی مورد استفاده قرار گيرد.
واژههای کليدی :متفورمين ،دیابت مليتوس ،سرطان سلول غير کوچک ریه.

مقدمه:
سرطان ریه در کشورهای در حال توسعه دارای

دو نوع مهم سرطان ریه عبارتاند از :سرطان سلول

بیشترین آمار میزان مرگ ناشی از سرطان (حدود یک

کوچک ریه ( )SCLCو سرطان سلول غیر کوچک ریه

سوم کل سرطان ها) بوده و ساالنه حدود یک میلیون نفر

( )NSCLCکه این نوع به عنوان شایع ترین نوع سرطان

به دلیل این بیماری جان خود را از دست می دهند (.)1-3

ریه محسوب می شود ( .)5،4متوسط بقای بیماران مبتال
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تأثیر متفورمین بر میزان پیشرفت سرطان سلول غیر کوچک ریه

به سرطان سلول غیر کوچک ریه تنها حدود  4تا  5ماه

کوچک ریه و دیابت نوع  2انجام دادنی نشان داد

تخمین می زنند ( .)6در بالین بیماران  NSCLCتحت

متفورمین می تواند به عنوان یک داروی ضد سرطان

رادیوتراپی به همراه شیمی درمانی قرار می گیرند؛

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

هرچند پاسخ درمانی مطلوبی ایجاد نمی کند (.)7

بر روی  750بیمار مبتال به مرحله  4سرطان سلول غیر

دیابت ملیتوس یکی از کوموربیدیتی های شایع در

کوچک ریه که دیابت نوع  2نیز داشتند ،انجام دادند

بیماران مبتال به سرطان ریه می باشد ( .)8متفورمین به عنوان

مشخص گردید ،متفورمین دارای اثرات ضد سرطانی

یک داروی  hypoglycemicنسبت به سایر بیگوانیدها

حتی در مراحل نهایی سرطان می باشد (.)17
 Tanو همکاران با بررسی پرونده بیماران

عارضه کمتری داشته و در بیماران دیابتی نوع  2به عنوان

 5بیمارستان که مبتال به سرطان سلول غیر کوچک ریه و

خط اول درمانی مدنظر قرار می گیرد (.)9،10
متفورمین ()1,1-dimethylbiguanide hydrochloride

دیابت نوع  2بوده و خط اول شیمی درمانی بر روی

از گیاهی موسوم به یاس بنفش فرانسوی با نام علمی

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

 Galega officinalisاستخراج شده است که این گیاه

بازده شیمی درمانی را به طور معنی داری افزایش

برای نخستین بار در کتب گیاه پزشکی قرن هفدهم به

می دهد ( .)18در مطالعه آنالیزی نوع  case-controlکه

بعد به عنوان درمان عالئمی که اکنون به دیابت معروف

توسط  Bodmerو همکاران بر اساس دیتابیس

است ،مطرح گردید ( .)12،11این دارو اگر منطبق با

) (General Practice Research Databaseانجام

گایدالین ها تجویز گردند ،به دلیل اثربخشی باال در

گرفت ادعا گردید ،مصرف متفورمین با کاهش ریسک

بسیاری از شرایط بالینی و احتمال سمیت اندک ،توسط

سرطان ریه ارتباطی ندارد (.)19

GPRD

بیماران به آسانی قابل تحمل است ( .)13از آنجایی که

مطالعه ای که  Van De Voordeو همکاران بر

ارتباط متفورمین با سرطان برای نخستین بار توسط

روی  196بیمار مبتال به سرطان مری که دیابتی نیز بودند،

 Evansو همکاران گزارش گردید ( ،)14این مطالعه

انجام دادند نشان داد که متفورمین در بهبودی میزان بقای

NSCLC

ناشی از متاستاز دوردست مرتبط می باشد ( .)20در

بپردازد تا به کمک آن قابلیت یا عدم قابلیت کاربرد

مطالعه  Mazzoneو همکاران که با استفاده از سوابق

متفورمین به صورت کمک درمانی همراه با رادیوتراپی

پزشکی الکترونیکی کلینیک کلیولند انجام گرفت،

استنتاج گردد.

مشخص گردید استفاده از متفورمین و یا تیازولیدون ها

مروری ساده بر آن است ،به تأثیر متفورمین با

با کاهش احتمال ابتال به سرطان ریه در بیماران دیابتی
در ارتباط است ( Tsai .)21و همکاران با انجام مطالعه
کوهورتی که از دیتا ست های یک میلیون بیمار تایوانی
مبتال به سرطان ریه و دیابت ملیتوس استفاده گردید،

تصویر شماره  :2ساختار متفورمين ()9

نتیجه گرفتند مصرف متفورمین در بیماران دیابتی میزان

در مطالعه ای که توسط  Winkو همکاران

ریسک سرطان ریه را به صورت وابسته به دوز کاهش

بر روی  682نفر از بیماران مبتال به سرطان سلول

می دهد ( .)22مطالعه  Sayedو همکاران بر روی

غیرکوچک ریه بودند ،انجام گرفت مشخص گردید

بیماران مبتال به مرحله  4سرطان -سلول غیرکوچک ریه

مصرف متفورمین به همراه شیمی درمانی میزان بقای

که دیابت نوع  2نیز داشتند ،نشان داد مصرف توأم جمی

بیماران را افزایش داده است ( .)15مطالعه  Xuو

سیتابین /سیس پالتین و متفورمین میزان وقوع تهوع

همکاران که بر روی  76بیمار مبتال به سرطان سلول

ناشی از شیمی درمانی را کاهش می دهد (Kowall .)23
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و همکاران با بررسی دیتای  8263بیمار مبتال به دیابت،

همچنین پایگاه های جستجوی اطالعات ایرانی در سال های

ادعا کردند متفورمین تأثیری بر میزان بروز سرطان در

 1988تا  2017درباره بررسی تأثیر متفورمین بر میزان

افراد دیابتی ندارد (.)24

متاستاز سرطان ریه نوع سلول غیر کوچک در مبتالیان

با توجه به اینکه بیماران مبتال به سرطان ریه

به دیابت ملیتوس گردآوری و مقاالت منتشر شده در

علی رغم رادیوتراپی و شیمی درمانی با احتمال  %86تا

سال های  2015تا  2017موشکافانه تر مورد بررسی

 5سال دوام نمیآورند ( )26،25به نظر می رسد،

قرار گرفتند .این جستجو با استفاده از کلید واژههای

بررسی خاصیت ضد سرطانی متفورمین به عنوان

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

دارویی ارزان قیمت و در دسترس برای افراد مبتال به

و همچن ین در پای گاه های اطالعاتی ایرانی جستجو از

سرطان ریه که مبتال به دیابت نیز می باشند ،حائز

طریق کلید واژه های " متفورمی ن ،دیابت ملی توس،

اهمیت باشد .حال آنکه تناقضاتی در نتایج به دست

سرطان سلول غ یر کوچک ری ه" مورد ارزیابی قرار

آمده در مطالعات پیشین مشاهده می شود.

گرفتند و به مرور کلی مقاالت موجود در زمینه اثر
ضد سرطانی متفورمین بر م یزان پ ی شرفت سرطان

روش بررسی:

سلول غ یر کوچک ریه توأم با دیابت ملیتوس

با بهره گیری از منابع الکترونیکی مانند مقاالت منتشر

پرداخته شد.

شده در دیتابیس های “ ”Scopus, WOS, Pubmed, Springerو

جدول شماره  :1مطالعات معتبر چاپ شده در طی سالهای  2015تا  2017درباره اثرات ضد سرطانی متفورمين در
بيماران مبتال به سرطان سلول غير کوچک ریه
نمونه

نویسنده اول

)2015( Sayed

15

)2015( Ahmed

166

)2015( Chen

90

نوع مطالعه
Randomized
controlled pilot
study

کوهورت گذشته نگر

درمان همراه
جمی سيتابين /سيس پالتين

کاهش ميزان تهوع ناشی از شيمی درمانی در مرحله ()23
چهارم NSCLC

عدم وجود تفاوت معنی دار بين گروه دریافت کننده ()27

رادیو درمانی

()1999-2013

متفورمين و گروه شاهد

 EGFR-TKIاثر سنرژیکی متفورمين در بهبود بيماران  NSCLCمبتال ()28

کوهورت گذشته نگر

()2006-2014
)2015( Fasano

نتایج

منابع

به دیابت نوع 2
Erlotinib

مطالعات بالينی فاز 2

)2016( Koeck

NSCLC cell
lines A549,
HCC4006

برون تنی

سالينومایسين

)2016( Menamin

533

کوهورت گذشته نگر

مطالعه مروری بوده و فاقد

مشاهده شواهد اندکی از یک ارتباط پروتکتيو بين ()30

()1998-2009

درمان همراه میباشد

مصرف متفورمين با پيشرفت ریه

)2016( Tian

2350

متا آناليز

مطالعه مروری بوده و فاقد متفورمين ممکن است با پيشآگهی خوبی در بيماران ()31

)2017( Seabloom

FemaleA/ J
mice

مهار  EMTالقاشده توسط  TGFβدر NSCLC؛ مهار ()29
مهاجرت سلولی ناشی از EMT

In vivo

درمان همراه میباشد

سرطانی مبتال به دیابت نوع  2مرتبط باشد

پيوگليتازون

ترکيب متفورمين و پيوگليتازون اثربخشی برابری با ()32
متفورمين بهتنهایی و بيشتر از پيوگليتازون بهتنهایی دارد

;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

سرطانی متفورمین نقش مهمی دارد ( .) 40ممکن است

متفورمین با کاهش میزان مرگ و میر ناشی از سرطان

متفورمین برای درمان یکسری سرطان هایی عمل کند

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

که در بخشی از این مسیرهای پیام رسانی موتاسیون

از مطالعات به کاهش  30درصدی ریسک سرطان در

توموروژنیک خاصی رخ داده باشد ( .)27ثانیاً سطح

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

انسولین در حال گردش را کاهش می دهد؛ با این عمل

دارو در درمان سرطان سینه مورد ارزیابی قرار گرفته

فاکتور محرک رشدی که باعث بیان رسپتور انسولینی

بود ( .)33سپس  Wuو همکاران برای نخستین بار

در سلول توموری خواهد شد ،حذف می شود .این

نشان دادند که متفورمین رشد سلول های سرطانی ریه

اعمال منجر به افزایش سطح اتوفاژی ،آپوپتوز ،توقف

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

چرخه سلولی و کاهش میزان سنتز پروتئین ،پرولیفراسیون

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

سلولی ،مهاجرت و تهاجم می گردد (.)41،12

از مطالعات ارتباط چندانی بین مصرف متفورمین با

مکانیسم های دیگری نیز به متفورمین نسبت داده اند

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

که به اختصار مرور می شود.

در برخی از مطالعات انجام گرفته به ارتباط

مطالعه ای نشان داده است که متفورمین

دیابت ملیتوس با کاهش ریسک ابتال به سرطان ریه

سرطان ریه را با سرکوب  MicroRNA222مهار

اش اراتی کرده اند ،در حالی که تحقیقات بسیاری این

می کند () 42؛ سرکوب  MicroRNA222منجر به

فرضیه را رد می کند ( .)19از جمله  Maynardکه

افزایش میزان مولکول های  p57 ،p27و  PTENشده

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

و افزایش این مولکول ها باعث اختالل در چرخه

زمانی که  Memmottو همکاران مطالعه ای بر روی

سلولی در سلول های توموری می شوند ( .) 43البته از

موش های  A/Jمبنی بر ارتباط متفورمین و پیشگیری

آنجایی که این مطالعه به صورت  in vitroانجام شده

از توموروژنز ریوی ناشی از تنب اکو از طریق مهار

است ،نمی توان درباره صحت این مکانیسم در

مسیرهای  mTORانجام دادند ( .)36،37بسیاری از

سیستم های بیولوژیکی پیشگویی کرد .عالوه بر آن

مطالعات اخیر به تأثیر ضد سرطانی متفورمین در

متفورمین فعال سازی سیستم ایمنی و آپوپتوز را

 NSCLCتوجه ویژه ای نموده اند.

القا کرده و پیام رسانی فاکتور رشد را کاهش

مکانیسم مولکولی دقیق اثر ضد سرطانی متفورمین

می دهد ( )38و بدین طریق از میتوز سلول های

تا به امروز بیان نشده است ولی مکانیسم های احتمالی

سرطانی جلوگیری می کند .همچنین متفورمین

آن عبارت اند از :اوالً متفورمین با عبور از غشای سلول

می تواند تومورهای توپر را به واسطه افزایش تعداد

سرطانی به عنوان یک مهارکننده  mTORاثر ضد سرطانی

لنفوسیت های  TILبا  CD8و حفاظت آن ها از

خود را با فعال سازی مسیر  AMPKو مهار کاسکید

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

پیام رسانی  mTORاعمال می کند (.)15،16،38،39

ضد سرطانی متفورمین احتماالً وابسته به دوز

 mTORمولکولی است که در بروز اثرات ضد

می باشد (.)27

+
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تصویر شماره  :1مکانيسم های احتمالی متفورمين در بروز اثرات ضد توموری ()44
بر اساس مطالعات ایمونوهیستوشیمی و ،PCR

تغییرات اپی ژنتیکی شامل یکسری از

ارتباط اثرات ضد سرطانی متفورمین با تنظیم ژن

فرآیندهایی از قبیل متیالسیون ،استیالسیون و حتی

) MMP-2 (Matrix Metalloproteinase-2نشان داده

فسفریالسیون بر روی  DNAمیباشد ( .)50اختالل

شده است ( .)3حال آنکه بیان بیش از حد  MMP-2با

مکانیسمهای اپی ژنتیکی منجر به پیشرفت غیرطبیعی در

بروز سرطان های نظیر  NSCLCمرتبط می باشد (.)45

ترانسفورماسیون های بدخیم میگردد .تغییرات هیستون

در برخی از مطالعات اخیر با گزارش افزایش میزان

میتواند دستیابی فاکتورها و کمپلکسهای تنظیمی به

هوموسیستئین و کاهش فوالت و ویتامین ب  12در

کروماتین را تحت تأثیر قرار دهد (.)51

بیماران مبتال به دیابت ملیتوس نوع  2پس از مصرف

مطالعات اخیر به ارتباط استیالسیون هیستون

طوالنی مدت متفورمین ،این دارو را به عنوان یک عامل

در رابطه با بسیاری شرایط پاتولوژیک و به ویژه

آنتی متابولیت معرفی کرده اند ( .)47،46مطالعات

سرطان اشاره دارند که متفورمین با تأثیر بر این

 in vitroو  in vivoنشان داده اند متفورمین باعث مهار

فرآیند ممکن است اثر ضد کنسری این دارو را قابل

پرولیفراسیون سلول های سرطانی می شود (.)48

توجیه گرداند ( .) 53،52در همین رابطه متفورمین نیز

البته مطالعات پیشین دارای اشکاالتی نیز بوده اند:

مانند ترکیباتی نظیر کورکومین که بر فرآیند

از قبیل اینکه متأسفانه برخی از مطالعات از نظر سابقه

استیالسیون هیستون تأثیر گذارند ( .)54-57ممکن

مصرف سیگار کنترل نشده اند ()27؛ مصرف سیگار

است ،ویژگی های ضد سرطانی با مکانیسم های مشابه

ریسک فاکتور مهمی در شیوع سرطان ریه به حساب

را از خود بروز دهند.

می آید .از آنجایی که متفورمین با بیماری های کلیوی
و کبدی منع مصرف دارد ،ضروری است که بیماران از

نتیجهگیری:

این نظر نیز مورد کنترل قرار می گرفتند .میزان مرگ و

متفورمین با چندین مکانیسم متنوع ممکن است

میر ناشی از اسیدوز متابولیک در بیماران مصرف کننده

منجر به کاهش ریسک ابتال یا افزایش بهبودی سرطان

متفورمین  %50می باشد ()49؛ بنابراین در طی مطالعات

سلول غیر کوچک ریه شود .هرچند نتایج به دست آمده

این عارضه متفورمین را باید پوشش داد .بیماران مورد

به میزانی متناقض بوده است ،لیکن پر واضح است،

مطالعه می بایست از لحاظ ارثی و فارماکوژنومیکی

اکثر مطالعات به اثرات ضد سرطانی متفورمین صحه

غربال می شدند (.)27

می گذارند .متفورمین ممکن است در بالین به عنوان
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داروی کمکی به همراه رادیوتراپی و شیمی درمانی

:تشکر و قدردانی
این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی هادی اسماعیلی

.مورد استفاده قرارگیرد

 سال133 دانشجوی دکترای عمومی داروسازی به شماره

پیشنهاد میشود در مطالعات آتی به بررسی تأثیر

 بدین. دانشگاه علوم پزشکی مازندران می باشد1395

این داروی آنتی دیابتیک بر میزان شدت متاستاز سرطان

وسیله از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم

 کاربرد ضد، به عالوه ضروری است.ریوی پرداخته شود

،پزشکی مازندران جهت حمایت مالی از این تحقیق

NSCLC مبتال به

.تشکر و قدردانی می گردد

سرطانی متفورمین در افراد غیر دیابتی
.نیز مورد ارزیابی قرار گیرد
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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.
Key words: Metformin, Diabetes Mellitus, Non-Small-Cell Lung.
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