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 .1گروه داروسازی بالینی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مقدمه

درمانهای فعلــی دارویی برای مشــکالت
گوارشی شایع ممکن است عالوه بر کافی نبودن،
بــا بروزعوارض جانبی مهمی همراه باشــند .از
این رو ،منطقی اســت که درمانهای جایگزین
و کمکی برای این مشــکالت وارد عرصه شوند.
در ایــن مقاله مــروری ،هدف بررســی جایگاه
مالتونین به عنوان یک مکمل نســبت ًا ایمن ،در
درمان مشــکالت شایع گوارشــی مانند بیماری
رفالکــس معده به مــری (  ،)GERDزخمهای
گوارشــی ،ســندروم روده تحریکپذیر(  )IBSو
کولیت اولسراتیو (  )UCمیباشد.

جایــگاه مالتونیــن در درمان کمکی
:GERD
شــیوع بیمــاری رفالکــس معده بــه مری
 Gastroesophageal reflux diseaseیــا به
اختصــار  GERDدر بریتانیا  15درصد تخمین زده
میشود .درمان اولیه استاندارد این اختالل در حال
حاضر استفاده از داروهای مهارکننده پمپ پروتون
( )Proton pump inhibitorsیــا بــه اختصار،
 PPIsمانند امپرازول و النزوپرازول است .به سبب
ماهیــت مزمن بیماری گاهی مصــرف داروهای
 PPIsباید تداوم یابد که با مشــکالت سوء جذب
مانند کاهش ســطوح  ،B12آهن ،کلسیم ،و روی
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همراه است .از سویی ،به سبب کاهش اسید معده
احتمال عفونتهــای رودهای نیز با مصرف PPIs
دچار شکست درمان میشوند.
مالتونین دســتگاه گوارش توسط سلولهای
انتروکرومافین ســاخته میشــود که میزان تولید
آن توسط این سلولها صدها برابر مقداری است
که در غده پینهآل ساخته میشود .ضمنا برخالف
غده پینهآل ،تولید آن در ســلولهای گوارشــی
وابسته به میزان نور محیط نمیباشد و بر اساس
ریتم سیرکادین صورت نمیگیرد .مالتونین ترشح
شده در دستگاه گوارش نقش محافظتی در حفظ
ســلولهای اپیتلیال و نیز مهار ترشح اسید معده
و افزایش ترشــح بیکربنات سلولهای اپیتلیال
دارد .مالتونین توانایی مهار ترشــح گاسترین را
نیز دارد که در کاهش ترشح اسید معده و کاهش
شل شدن اسفنکتر اتصال مری به معدهLower
( esophageal sphincterکه به اختصار LES
نامیده میشود) موثر میباشد .مطالعات بالینی که
نقش مثبت مالتونین در درمان  GERDرا نشان
دهند ،محدود هســتند .در یک مطالعه کارآزمایی
بالینی تصادفی که در سال  2006توسط Pereira
و همکاران انجام شد 351 ،بیمار به  2گروه تقسیم
شــدند .هر دو گروه امپرازول با دوز  20میلیگرم
روزانه دریافت نمودند .یک گروه مکملی شــامل
مالتونین ،التریپتوفــان ،ویتامین  ،B6ویتامین
 ،B12فولیک اســید ،میتونین ،و بتایین دریافت
میکردند و گــروه دوم دارونمای این ترکیب را
اســتفاده کردند .عالیم بالینی و شــدت آنها در
هر  2گروه ثبــت و ارزیابی گردید .همه بیماران
دریافتکننــده مکمل حاوی مالتونین بعد از 40
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روز درمان ممتد ،بهبود عالیم را گزارش نمودند.
در حالی که فقط  65درصد افراد گروه دارونما طی
این مدت بهبود عالیم را گزارش کردند.آنالیزهای
آماری نشان داد که تفاوت بهبود عالیم میان دو
گروه معنیدار اســت ( ،)p<0.05ضمن ًا طی این
مدت هیچگونه عارضه خطرناکی که سبب خروج
بیماران از مطالعه گردد ،مشاهده نگردید .پس از
 40روز مطالعه در  60بیمار گروه دارونما که بهبود
مناســبی نیافتند ،با افزودن همان مکمل به مدت
 40روز دیگر ادامه یافت .جالب آنکه در انتهای
 40روز کلیه بیماران بهبود عالیم را گزارش دادند.
در مطالعه کوچکتر دیگری که در سال 2010
توســط  Kandilو همکاران انجام شد 36 ،بیمار
مبتال به  GERDبه  4گروه تقســیم شدند .گروه
اول فقــط امپرازول  20میلیگــرم روزانه ،گروه
دوم فقط مالتونین ،گروه ســوم ترکیب امپرازول
و مالتونین ،و گروه چهارم داروی خاصی دریافت
نکردند .هر گــروه حاوی  9نفر بود و به مدت 8
هفته تحت درمــان بودند .عالیــم بالینیpH ،
متری ،ســنجش سطح گاســترین و سطح اسید
پایه در افراد مورد ارزیابی قرار گرفت .در نهایت،
آثــار درمانی توأم درمانی مالتونین و امپرازول از
تــک درمانی با امپرازول یا مالتونین بهتر بوده و
هــر دو تک درمانی با امپرازول یا مالتونین نتایج
درمانی بهتری نســبت به عدم درمان داشــتند،
ضمن اینکه در مقاله به مقدار مصرفی مالتونین
اشاره نشده اســت ،محدودیت اصلی این مطالعه
حجم نمونه بسیار اندک بود که در نهایت ،انجام
مطالعات بیشــتر در آینده را جهت مشخص شدن
جایگاه مالتونین در درمان  GERDتوصیه نمود.
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نقــش مالتونین در درمــان زخمهای
گوارش
امــروزه دو عامــل اصلی به عنــوان اتیولوژی
ایجاد زخمهای گوارشــی مطرح هستند ،عفونت
بــا هلیکوباکترپیلوری و مصــرف مزمن داروهای
غیراستروییدی ضدالتهابی ( .)NSAIDsدر مطالعات
 in vitroمتعددی اثرات ضدهلیکوباکترپیلوری از
مالتونین گزارش شــده است .چند مطالعه بالینی
نیز به بررســی اثــرات مالتونین بر ریشــهکنی
هلیکوباکترپیلوری پرداختهاند ،مطالعهای در سال
 2011توسط  Celinskiو همکاران روی  21بیمار
مبتال به زخمهای گوارشــی در زمینه هلیکوباکتر
پیلــوری انجام گردید .در این مطالعه همه بیماران
تحت درمان با امپرازول  20میلیگرم دو بار در روز
قرار گرفتند و بهطــور تصادفی در کنار امپرازول،
مالتونیــن  10میلیگرم روزانه ،التریپتوفان 500
میلیگــرم روزانه و یــا دارونما دریافــت نمودند.
بیماران به مدت  3هفته تحت درمان قرار داشتند.
بعــد از پایان این مدت اندوســکوپی مجدد انجام
شد و مشــخص گردید همه بیماران در گروههای
دریافتکننــده مالتونین یــا التریپتوفان بهبود
یافتهانــد در حالیکه فقط  40درصد بیماران گروه
دارونما بهبود یافتنــد .محققان این مطالعه نتیجه
گرفتند که افزودن مالتونین یا پیشساز آن یعنی
التریپتوفان در تسریع بهبود زخم های گوارشی با
امپرازول موثر است.
 Osadchukو همکاران در ســال  2012اثرات
افــزودن مالتونین  3میلیگــرم روزانه را به رژیم
ســه درمانی ریشهکنی هلیکوباکتر پیلوری (شامل
آموکســی سیلین ،کالریترومایســین و امپرازول)

در  100بیمار با تشــخیص زخم دوازدهه آلوده به
باکتری را بررســی نمودند .بیماران بعد از قطع 7
روزه به مدت  2ماه درمان با دارونما یا مالتونین را
ادامه دادند .بعد از دو ماه میزان بهبودی و تســریع
زخمها و نیز ریشهکنی هلیکوباکتر پیلوری در گروه
گیرنده مالتونین بهطور معنیداری بیشتر از گروه
دارونما بود.
بر خالف نتایج مثبت در مطالعه فوق ،عباســی
نظــری و همــکاران در ســال  2018مطالعهای
در خصــوص افزودن مالتونین بــا مقدار مصرف
3میلیگــرم روزانه به رژیم  4درمانی ریشــهکنی
هلیکوباکتــر پیلوری انجام دادنــد .در این مطالعه
کارآزمایی بالینی دو سویه کور  118بیمار در یکی
از گروههای دارو یــا دارونما قرار گرفتند .بیماران
مورد بررســی همگی عفونت با باکتری را داشتند.
در هر دو گروه بیماران رژیم  4درمانی بیســموت
ساب سالیسیالت ،آموکسی سیلین ،مترونیدازول و
امپرازول را به مدت  14روز دریافت میکردند .گروه
دارو روزانه  3میلی گرم مالتونین و گروه شــاهد،
دارونمــای آن را مصرف کردند .در نهایت ،میزان
ریشهکنی در گروه دارو  73درصد و در گروه دارونما
 65درصد بود کــه از نظر آماری تفاوت معناداری
نداشــت .گرچه عوارض جانبی شدیدی که باعث
خروج افراد از مطالعه نگردد ،مشاهده نشد ،احتمال
اینکه مقدار مصرف مالتونین در این مطالعه برای
بروز اثرات مثبت کافی بوده باشــد ،محتمل است.
در هر حال ،ضرورت انجام مطالعات بیشتر بالینی
در خصوص تاثیر احتمالی مالتونین بر ریشــهکنی
باکتری و تاثیر آن در بهبود زخمهای گوارشــی در
آینده احساس میشود.
پیدرپی 377
33741

سال سی و دوم  .شماره  . 5مــرداد 400رازي

17

مالتونین در درمان اختالالت شایع گوارشی :مرور مطالعات بالینی

نقش مالتونین در درمان سندروم روده
تحریکپذیر
ســندروم روده تحریکپذیــر)Irritable Bowel
 (Syndromeکه به اختصار به آن  IBSمیگویند،
اختالل قســمت تحتانی گوارشی است که با درد
شکم و تغییر در عادات مزاجی بهصورت اسهال یا
یبوســت همراه است .مطالعات زیادی وجود دارند
که نشــاندهنده تاثیر مالتونین بر تنظیم حرکات
دســتگاه گوارش میباشــند .مکانیسم دقیق این
اثرات مالتونین مشخص نیست ولی فرضیههایی
مانند انسداد کانالهای نیکوتینی و یا اثر بر عملکرد
گیرندههای احشایی دســتگاه گوارش وجود دارد.
چند کارآزمایی بالینی به بررسی تاثیر مالتونین بر
کنترل عالیم  IBSپرداختهاند Song .و همکاران
در ســال  2005مطالعهای را روی  40بیمار مبتال
به  IBSانجام دادند ،آنها گزارش کردند که تجویز
 3میلیگرم مالتونین در مقایسه با دارونما به مدت
دو هفته بهصورت قابل توجهی دردهای شــکمی
بیماران  IBSرا کاهش میدهد .در مطالعه دیگری در
سال  Lu ،2005و همکاران به بررسی تاثیر تجویز
 3میلیگــرم مالتونین یا دارونما در درمان عالیم
 IBSدر خانمها پرداختنــد 17 .بیمار مبتال بهطور
تصادفــی در یکی از گروههای دارو یا دارونما قرار
گرفتند .بیماران هر گروه در ابتدا  8هفته در یکی از
گروه ها بودند و بعد از قطع  4هفتهای مجدد ،وارد
یک دوره  8هفتهای دیگر بهصورت متقاطع شدند
(یعنی بیماران گروه دارو در  8هفته بعدی دارونما
و بیماران گروه دارونما در  8هفته بعد دارو دریافت
کردند) .براساس شاخص ) IBS (IBS Scoreکه معمو ًال
در مطالعات برای ارزیابی اثربخشــی داروها بهکار
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میرود ،بیماران مصــرف کننده مالتونین همواره
وضعیت بهتری نســبت به بیماران مصرفکننده
دارونما داشــتند .البته ،در این مطالعه شاخصهای
دیگری مانند تغییر در وضعیت خواب ،اضطراب ،و
افسردگی بیماران نیز بررسی گردید که از این نظر
میــان مالتونین و دارونما تفاوت معنیداری وجود
نداشت.
 Chojnackiو همــکاران در ســال  ،2013اثر
مصرف مالتونین با مقدار مصرف روزانه  8میلیگرم
را در  80خانم یائسه مبتال به  IBSبررسی نمودند،
مطالعه آنها خانمهایی را شامل میشد که  IBSاز
نوع اسهال غالب ( )IBS-Dو یا از نوع یبوست غالب
( )IBS-Cداشــتند .بعد از  6ماه شدت درد شکمی و
نفخ در  70درصد بیماران از نوع یبوســت غالب و
یبوســت در  50درصد بیماران ایــن گروه بهطور
معنیداری کاهش نشــان میداد .گرچه در گروه
بیماران اسهال غالب نیز بهبودی مشاهده گردید،
از نظر آماری با گــروه دارونما تفاوت معنی داری
نداشت .در مجموع آنان گزارش دادند که مصرف
مالتونین در کنترل درد شکم ،نفخ و یبوست بیماران
از نوع یبوست غالب  IBSموثر است .قطعا برای نیل
به نتایج قویتر انجام مطالعات بیشتر در خصوص
مالتونین در افراد  IBSدر آینده ضروری است.
نقــش مالتونیــن در درمــان کولیت
اولسراتیو
کولیت اولسراتیو ( )UCدر واقع ،نوعی از بیماری
التهابی روده ))Inflammatory Bowel Disease
یا به اختصار  IBDاســت که درگیریهای التهابی
فقط در ناحیه کولون مشــاهده میشود .اتیولوژی

دکتر محمد عباسی نظری ،دکتر گلناز افضل

بیماری به خوبی روشن نیست ولی عوامل اکسیدان
به عنوان یکــی از علل مهم ایجاد بیماری مطرح
هستند .در خصوص وجود مالتونین در بافت روده
نقشهای مثبتی مطرح است .احتما ًال در بازسازی
ســلولهای اپیتلیال روده و حفظ عملکرد عادی
آنها ،تعدیلســازی سیســتم ایمنی در دستگاه
گوارش و مقابلــه با روندهــای التهابی در ناحیه
روده عمل میکند .این اعمال مالتونین از طریق
گیرندههایی مانند  MT-1، MT-2و تا حدودی MT-3
که در سطح گوارش وجود دارند ،اعمال میگردد.
احتما ًال مالتونین به سبب آثار آنتی اکسیدان خود
جلوی تولید نیتریک اکساید را میگیرد که به نوبه
خود در کاهش سطوح سیتوکینهای التهابی و مهار
میلوپراکسیداز موثر است .شایان ذکر است که این
ترکیبات در روند ایجاد التهاب در  UCنقش مهمی
ایفا میکنند .یافتههای اپیدمیولوژیک جالبی نیز در
خصوص ارتباط مالتونین و  UCمشاهده شده است.
مث ً
ال میزان  UCدر افراد شــب کار بیشتر از سایر
افراد است .علت میتواند بدین صورت توجیه شود
که چون افراد شبکار عمدت ًا در شب فعال هستند،
سطح ترشحی مالتونین کمتری (به عنوان عامل
حفاظتی در برابر  )UCدارند .ضمن ًا میزان متابولیت
اصلی مالتونین ( 6هیدروکسی مالتونین) در ادرار
افراد مبتال به  UCکمتر از افراد سالم است .در حال
حاضر ،مطالعات بالینــی اندکی در خصوص تاثیر
مالتونین به عنوان درمــان کمکی  UCدر منابع
علمی وجود دارد .مطالعهای در سال  2011توسط
 Chojnackiو همکاران در  60بیمار مبتال به UC
انجام شده است .در این مطالعه بیماران به دو گروه
 30نفره تقسیم شدند که در یک گروه مزاالزین 1

گرم دو بار در روز به همراه مالتونین  5میلی گرم
شب قبل خواب دریافت کردند .گروه دوم مزاالزین
با همین مقدار مصرف و دارونمای مالتونین شب
قبــل از خواب میگرفتند .شــاخص مایوکلینیک
که از شــاخصهای مطرح ارزیابی پاسخ درمانی
 UCاســت ،جهت پیگیری بیماران در این مطالعه
مورد استفاده واقع شده است .شاخص بیوشیمیایی
 C-Reactive Proteinیا به اختصار  CRPبه عنوان
مالک آزمایشگاهی پاسخ به درمان بهکار رفت .در
نهایت ،پس از  12ماه بیماران گروه مالتونین از نظر
شــاخص مایوکلینیک وضعیت بالینی مطلوبتری
نســبت به گروه کنترل داشــتند که این تفاوت از
نظر آماری نیز معنیدار بوده است ،همچنین میزان
افزایش  CRPدر بیماران گروه مالتونین در مقایسه
با بیمــاران گروه دارونما کمتر افزایش یافته بود و
تفاوت آماری معنیدار بود.
مطالعه دیگری توسط عباسی نظری و همکاران
در سال  2021در مورد تاثیر مالتونین روی عالیم
بالینی ،بیوشیمیایی ،و کیفیت زندگی بیماران UC
انجام شــده ،در این مطالعه تعداد  30بیمار مبتال
بــه  UCدر دو گروه قرار گرفتنــد که یک گروه
درمانهــای متداول  UCبه همــراه مالتونین 3
میلیگرم شــب قبل از خواب دریافت میکردند و
گروه دوم فقط درمانهای متداول  UCرا دریافت
میکردند .بیماران  3مــاه تحت درمان بودند .در
انتها شاخصSimple Clinical Colitis Activity
 Indexیا به اختصار  SCCAIجهت ارزیابی وضعیت
بالینی دو گروه مورد استفاده قرار گرفت و مشخص
گردید وضعیت بالینــی بیماران گروه مالتونین بر
اســاس این شــاخص مطلوبتر است و تفاوت از
پیدرپی 377
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نظر آماری نیز معنیدار اســت ،شــاخص
 calprotectinکه به اختصار  FCنامیده میشود،
جهــت ارزیابی وضعیت  UCاز نظر بیوشــیمیایی
بهکار رفت که بررسی دو گروه از نظر این شاخص
هم نمایانگر وضعیت بهتر بیماران گروه مالتونین
بود.پرسشــنامه  SF-36که مخفف Short-Form
 questionnaireو مشــتمل بر  36سوال است،
جهت ارزیابی کیفیت زندگی بیماران مورد مطالعه
مورد استفاده قرار گرفت .در برخی گزینههای این
شاخص در گروه مالتونین وضعیت نسبت به گروه
دارونمــا بهتر بود .به عنوان مثال ،از لحاظ role-
 emotionalو  general healthگروه مالتونین

وضعیت بهتری داشت .گرچه در برخی شاخصهای
دیگر  SF-36دو گروه تفاوت معنیداری نداشتند .در
نهایت ،مؤلفان نتیجه گرفتند که استفاده از مالتونین
 3میلیگرم شب قبل خواب به عنوان درمان کمکی
 UCاز نظر شاخصهای بالینی  ،SCCAIبیوشیمیایی
 FCو برخی گزینههای کیفیت زندگی بیماران مبتال
به  UCمفید و موثر اســت .قطعــ ًا با انجام دو کار
آزمایی بالینی ولو با نتایج مثبت از مالتونین در UC
نمیتوان مصرف آن را در پروتکلهای درمانی وارد
کرد و به انجام مطالعات بیشتر در آینده نیاز است.
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