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پیشرفتهای تحقیقاتی و کاربردی
دکتر ارغوان زرافشار ،۱دکتر پریا خدابخش
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 .1مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی
 .2گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

خالصه
امــروزه آگونیســتهای گیرنــده پپتیــد شــبه
گلوکاگــون )GLP-1( 1-بهعنــوان داروهایــی مؤثــر
در کنتــرل بیمــاری دیابــت نــوع  2شــناخته شــدهاند،
چراکــه ترشــح انســولین را تحریــک میکننــد
و از طریــق ســرکوب اشــتها باعــث کاهــش
وزن میشــوند .طــی ســا لهای اخیــر ،اثــرات
غیرمرتبــط  GLP-1بــا هموســتاز گلوکــز در میوکارد،
اســتخوان ،بافــت چربــی و ســایر اندا مهــا کشــف

شــده اســت کــه بــه نظــر میرســد عمدت ـ ًا توســط
مســیرهای مســتقل از گیرنــده کالســیک GLP-1R
هدایــت میشــوند .در ایــن مقالــه ،مــروری خواهیــم
داشــت بــر مهمتریــن مطالعاتــی کــه تاکنــون در
رابطــه بــا گیرنــده  GLP-1Rو آگونیس ـتهای ایــن
گیرنــده منتشــر شــده و شــواهد تحقیقاتــی و بالینــی
مربــوط بــه دخالــت ســایر گیرندههــا و مســیرهای
ســیگنالینگ در بــروز اثــرات مرتبــط بــا ایــن
ترکیبــات مــورد بحــث قــرار میگیــرد.
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 .1مقدمه
گلوکاگــون)GLP-1( 1-

گیرنــده پپتیــد شــبه
از خانــواده گیرنــده جفــت شــونده بــه پروتئیــن
 )GPCR( Gبــوده ،کــه بــه ویــژه در ســلولهای
تهــای مرتبــط بــا
بتــای پانکــراس ،مغــز و ســایر باف 
متابولیســم بیــان میشــود و از منظــر فیزیولوژیــک و
فارماکولوژیــک از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت.
شــکل آمیــد ( GLP-1 (7-36همــواره لیگانــد اندوژن
اصلــی ایــن گیرندههــا بــوده کــه مهمتریــن اثــرات
آن تقویــت ترشــح انســولین تحریــک شــده بــا
گلوکــز ،ســرکوب اشــتها و کنــد شــدن تخلیــه معــده
اســت ( .)1پنــج عامــل مقلــد  GLP-1بــرای درمــان
دیابــت نــوع  2مــورد تاییــد قــرار گرفت هانــد ،از جملــه
اگزناتایــد ،لیکســیزناتاید ،لیراگلوتایــد ،دوالگلوتایــد و
تهای GLP-1
ســماگلوتاید ( .)2درمــان بــا آگونیس ـ 
ســطح قنــد خــون را بهبــود داده ،بــه کاهــش وزن
کمــک میکنــد ،دارای اثــرات مثبــت قلبــی-
عروقــی و کلیــوی بــوده و منجــر بــه کاهــش
مرگومیــر در مبتالیــان بــه دیابــت نــوع  2میشــود
( .)3آگونیســ 
تهای  GLP-1همچنیــن در کاهــش
وزن در افــراد فاقــد دیابــت نــوع  )4( 2و مبتالیــان به
بیمــاری کبــد چــرب غیرالکلی نیــز مؤثر هســتند (.)5
در حــال حاضــر ،نیــز شــواهد امیدوارکننــدهای از
ســایر اثــرات مفیــد آگونیسـ 
تهای  ،GLP-1از جملــه
حفــظ تــوده ســلولهای بتــای پانکــراس ،محافظــت
عصبــی در بیماریهــای نورولوژیکــی همچــون
بیمــاری آلزایمــر ،پارکینســون و درمــان اختــاالت
خلقــی در حــال ظهــور هســتند ( .)6در ایــن مقالــه،
مــا بــه نقــش  GLP-1و  GLP-1Rو شــواهد اخیــر
از اثــرات آنهــا در اندامهــای هــدف پرداختــه و در
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مــورد چشــم انــداز ایــن یافت ههــا و پیامدهــای بالینی
احتمالــی آنهــا بحــث خواهیــم کــرد.
 .2تاریخچه
اوایــل قــرن گذشــته ،نظریــ های مطــرح شــد
مبنــی برایــن کــه عوامــل ترشــح شــده توســط
نهایــی را از
دســتگاه گــوارش ،ترشــح هورمو 
یکننــد کــه قــادر هســتند
لوزالمعــده تحریــک م 
ســطح گلوکــز خــون و ادرار را در بیمــاران دیابتــی
کاهــش دهنــد .ایــن عوامــل رودهای کاهنــده گلوکــز
کــه از عصارههــای روده تخلیص شــدند« ،اینکرتین»
نــام گرفتنــد تــا توانایــی آنهــا در افزایــش پیــک
انســولینمی در هنــگام تجویــز خوراکــی گلوکــز در
مقایســه بــا انفوزیــون وریــدی آن ،آشــکار شــود.
تفاوت در ســطح خونی انســولین در پاســخ بــه گلوکز
خوراکــی در مقابــل گلوکــزداخــل وریــدی بهعنــوان
«اثــر اینکرتیــن» تعریــف میشــود .در واقــع ،مصرف
غــذا محــرک فیزیولوژیــک آزادســازی اینکرتیــن از
نریــز اســت .کاهــش گلوکــز
ســلولهای غــدد درو 
خــون از طریــق تنظیــم ترشــح هورمونــی پانکراس،
مهــار تخلیــه معــده ،کاهــش اشــتها و دریافــت غــذا
نهــا مطــرح میشــود
بهعنــوان اثــر اصلــی اینکرتی 
( .)7 ،8اولیــن اینکرتیــن شناســایی شــده پلیپپتیــد
انســولینوتروپیک وابســته بــه گلوکــز ( )GIP1بــود .بــا
ایــن وجــود ،علیرغــم اثــر قــوی انســولینوتروپیک
آن ،غیرفعــال کــردن  GIPبهدســت آمــده از عصــاره
روده ایــن اثــر را حــذف نکــرد کــه شــاهدی مبنــی
بــر وجــود پپتیدهــای دیگــری بــا فعالیــت شــبه
اینکرتیــن بــود .ســالها بعــد ،دومیــن هورمــون
اینکرتیــن ،پپتید 1-شــبه گلوکاگــون ( ،)GLP-1پس
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یپروگلوکاگــون 2در
از کلونینــگ و شناســایی ژن پر 
بــازوی بلنــد کروموزوم  2انســانی شناســایی شــد .در
روده GLP-1 ،بهعنــوان یــک محصــول غیرفعــال
 37اســید آمینـ های حاصــل از تجزیــه پروگلوکاگــون
ســنتز شــده و ســپس بــرای تولیــد خانــوادهای از
اشــکال درونزاد  GLP-1پــردازش میشــودGLP-1 .
به ســرعت توســط دیپپتیدیــل پپتیــداز)DPP-4( 4-
بــه پپتیــدی تجزیــه شــده کــه عمـ ً
ا تمایــل بســیار
کمــی بــه گیرنــده کالســیک  )GLP-1R(PLG-1دارد
( .)9 ،10اخیــراً ،عــاوه بــر اثــرات شــناخته شــده
 GLP-1بــر کنتــرل قنــد خــون کــه از طریــق فعالیت
تهــای جدیــد
پانکراســی آن اعمــال میشــود ،فعالی 
آن در حــوزه خــارج از پانکــراس نیــز ،بــه کــرات
یرســد عمدتـ ًا توســط
مطــرح شــده ،کــه بــه نظــر م 
انــواع گیرندههــای  GLP-1و مکانیس ـ مهای مرتبــط
یشــوند (( )11شــکل .)1
اعمــال م 

Glucagon-Like Peptide-1 .3

دریافــت غــذا مهمتریــن محــرک فیزیولوژیــک
بــرای آزادســازی  GLP-1از ســلولهای L
نریــز روده اســت کــه عمدت ـ ًا در ایلئــوم قــرار
درو 
دارنــد .در شــرایط فیزیولوژیــک چنــد دقیقــه پــس
از صــرف غــذا ،قبــل از اینکــه غــذای هضــم
شــده بــه ســلولهای  Lانترواندوکرایــن روده
کوچــک برســد ،ســطح پالســمایی  GLP-1افزایش
یدهــد تولیــد GLP-1
ییابــد ،کــه نشــان م 
م
بیشــتر از آنکــه از طریــق تعامــل مســتقیم مــواد
مغــذی بــا دیوار ههــای روده اتفــاق بیفتــد ،عمدت ـ ًا
از طریــق تحریــک عصبــی و اندوکرایــن صــورت
میگیــرد .در انســان ،ســطوح پالســمایی GLP-1
فعــال در حالــت ناشــتا در محــدوده5-10 pmol/l
اســت و بعــد از غــذا بــه ســرعت افزایــش
مییابــد ،بهطــوری کــه کــه پــس از  30تــا120

شکل  -1پپتید شبه گلوکاگون  )GLP-1( 1و پپتید انسولینوتروپیک وابسته به گلوکز ( )GIPپس از
جذب غذا و تجزیه توسط دی پپتیدیل پپتیداز )DPP-4( 4-آزاد میشوند (.)12
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یرســد.
دقیقــه بــه ســطوح  15-150 pmol/lم 
هورمــون ترشــح شــده بــه ســرعت توســط DPP-4
غیرفعال شــده و شــکل کوتاه شــده(GLP-1 (9-36
را تولیــد میکنــد ،کــه قادر بــه اتصال بــهGLP-1R
کالســیک نبــوده و هیــچ اثــری بــر متابولیســم
گلوکــز نــدارد .پــس از تزریــق داخــل وریــدی،
نیمــه عمــر  GLP-1فعــال در انســان تنهــا چنــد
دقیقــه تخمیــن زده شــده اســت ( .)7شــکل فعــال
 GLP-1یــک پپتید متشــکل از  30اســیدآمینه اســت
کــه از پــردازش  preproglucagonتشــکیل
میشــود .جایــگاه ژن  preproglucagonدر
کرومــوزوم انســانی  2q36–q37بــوده کــه شــامل
شــش اگــزون و پنــج اینتــرون بــوده و اگــزون 4
حــاوی کل توالــی کدکننــده  GLP-1اســت .در
پســتانداران ،رونویســی از ژن،preproglucagon
شســاز
 mRNAتولیــد میکنــد کــه بــه یــک پی 
 180اســید آمینــهای ترجمــه میشــود .ایــن
پیشســاز توســط آنزی مهــای مختلــف مبــدل
پروهورمــون ( )PC3تحــت فرآیندهــای پــس از
ترجمــه مختــص هــر بافــت قــرار گرفتــه تــا
پپتیدهــای خــاص در پانکــراس ،روده و مغــز تولیــد
شــوند .عــاوه بــر  ،GLP-1پروگلوکاگــون حــاوی
پپتیدهــای فعال دیگــری مانند گلوکاگــونGLP-2 ،
و اکســینتومودولین 4و برخــی قطعــات بــا نقــش
نامشــخص ماننــد گلیســنتین ،پلیپپتیــد مرتبــط بــا
گلیســنتین و یــک قطعــه اصلــی گلوکاگــون بــوده
کــه بــا عملکــرد دو  PCمختلــف تولیــد میشــوند.
 PC1/3تــا حــد زیــادی در سیســتم عصبــی
مرکــزی و دســتگاه گــوارش بیــان میشــود و
 GLP-2 ،GLP-1و اکســینتومودولین را بهعنــوان
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تهــا تولیــد میکنــد.
محصــوالت اصلــی ایــن باف 
برعکــس ،ســطوح بــاالی ایزوفــرم دیگــر کانورتــاز،
 ،PC2در ســلولهای  ،αباعــث تولیــد غالــب
گلوکاگــون در پانکــراس میشــود ،اگرچــه تولیــد
کــم گلوکاگــون در مغــز نیــز اتفــاق میافتــد.
عــاوه بــر ایــن ،ســلولهای  αســطوح پاییــن
 PC1/3را بیــان میکننــد کــه نشــاندهنده تولیــد
کــم  GLP-1از جزایــر پانکــراس اســت .پــردازش
بیشــتر توســط فرآیندهــای پــس از ترجمــه از
( ،GLP-1 (1-37اشــکال فعــال هورمــون را تولیــد
میکنــد ،یعنــی(GLP-1 (7-37( ،GLP-1 (7-36
و دو شــکل آمیــد شــده در-Cترمینــال یعنــی
( GLP-1(7-36آمیــد و ( GLP-1(7-37آمیــد .همــه
ایــن اشــکال قــادر هســتند گیرنــده کالســیک
 GLP-1Rدر پانکــراس را تشــخیص داده و اثــر
برابــری را اعمــال کننــد (( )7 ،13شــکل.)2
GLP-1R .4
،GLP-1Rگیرند ههایــی متعلــق بــه خانــواده
گیرند ههــای  ،GPCRپپتیدهــای  463اســید
آمینـهای بــا  90درصــد توالــی همســان در مــوش
و در انســان هســتند .ناحیــه  Nترمینــال ایــن
گیرنــده یــک توالــی کوتــاه  ۲۳اســید آمینــ های
دارد کــه بــرای بیوســنتز صحیــح گیرنــده بســیار
مهــم اســت-N .ترمینــال گیرنــده بــرای اتصــال
لیگانــد نیــز ضــروری بــوده ،در حالــی کــه نواحــی
متمایــز در موقعیــت -Cترمینــال بــرای اتصــال
انتخابــی پروتئی 
نهــای  ،Gحیاتــی اســت .در
طــول فرآینــد بلــوغ پروتئیــن ،گیرنــده بــه دلیــل
داشــتن توالــی رهبــر -Nترمینــال کــه بــرای بیــان
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شکل  -2پردازش  :GLP-1از  DNAتا توالی اسید آمینه.
آن در ســطح ســلول ضــروری اســت ،وارد ER

(شــبکه اندوپالســمی) میشــود .درGLP-1R ،ER

تحــت -Nگلیکوزیالســیون در باقیماندههــای
خــاص اســید آمینــ های قــرار میگیــرد :فقــدان
-Nگلیکوزیالســیون بــا کاهش بیــان  GLP-1Rدر
غشــای پالســمایی مرتبــط بــوده اســتGLP-1R.
میتوانــد یــک کمپلکــس عملکــردی بــا GIP-R
تشــکیل دهــد ،بــا ایــن حــال ،تاثیــرات ایــن
کمپلکــس در مقایســه بــا منومــر  GLP-1Rهنــوز
چنــدان آشــکار نیســت mRNA GLP-1R .در ریــه،
جزایــر پانکــراس ،معــده ،کلیــه ،هیپوتاالمــوس و
قلــب نیــز شناســایی شــده ،امــا حضــور آن در بافت
چربــی ،کبــد و عضلــه اســکلتی تایید نشــده اســت.
در پانکــراس GLP-1R ،عمدت ـ ًا در ســلولهای  bو
تــا حــدی  dقــرار دارد ،در حالــی کــه وجــود ایــن
گیرند ههــا در ســایر انــواع ســلولهای ایــن عضــو

هنــوز مــورد بحــث اســت .بــه عــاوه ،ایــن گیرنده
یکــه در
در میــوکارد بطنــی وجــود نــدارد ،در حال 
ســطح دهلیــزی و میوســیتهای سینوســی
دهلیــزی بیــان میشــود (.)7 ،14 ،15
 .5اثرات اختصاصی  GLP-1بر بافتها
 .5-1اثرات پانکراتیک

بارزتریــن اثــر  GLP-1روی ســلولهای
پانکــراس اســت ،جایــی کــه بــه ســرعت ترشــح
انس ـولین را از طریــق  GLP-1Rتحریــک میکنــد ،در
نتیجــه ،قنــد خــون را کاهــش داده و همیــن اثــرات
تهای گیرنــده
منجــر بــه ظهــور بســیاری از آگونیسـ 
 GLP-1Rشــد .جهــت تحریــک ترشــح و بیوســنتز
انسـولین GLP-1R ،بــه آدنیلیــل ســیکالز متصل شــده
کــه منجــر به فعال شــدن مســیر ســیگنالینگ فاکتور2
تبــادل نوکلئوتیــدی گوانیــن تنظیم شــونده بــا cAMP
β
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) ،)cAMP-GEFIIیــا اصطالحــ ًا  Epac2میشــود.
از ســویی دیگــر بــا القــای تکثیــر ســلولهای  βو
محافظــت در برابــر آپوپتــوز ،نقش کلیدی در هموســتاز
تــوده ســلولهای  βدارد .ایــن اثـرات نیــز بــه واســطه
فعالســازی مســیر  cAMP/PKA/CREBو گیرنــده
فاکتــور رشــد اپیدرمــی ( )EGF-Rصــورت میگیــرد
کــه بــه نوبــه خــود منجــر بــه فعــال شــدن پروتئیــن
فســفاتیدیل  3کینــاز ( )PI3Kو همچنیــن پروتئیــن
کینــاز  ،Akt ،)PKCζ( Cζمســیرهای ســیگنالینگ
( ERK1/2یــا  )MAPKو افزایــش بیــان ســیکلین
تهای گیرنــده GLP-1R
 ،D1میشــوند .آگونیســ 
همچنیــن عملکــرد و بقــای ســلولهای  βرا در طــول
اســترس شــبکه آندوپالســمی بــه روشــی وابســته بــه
 cAMPو  PKAبهبــود میبخشــند و باعــث افزایــش

تنظیــم مارکرهــای اســترس شــبکه آندوپالســمی
 CHOPو بیــان  GADD34و دفسفوریالســیون
 eIF2αمیشــوند .شــایان ذکــر اســت کــه همپوشــانی
قابــل توجهی بین مســیرهای ســیگنالینگ فعا لشــونده
توســط  GLP-1Rوجــود دارد .در حالــی کــه مکانیســم
نهفتــه در مهار ترشــح گلوکاگــون ،بهطور کامل شــناخته
نشــده اســت ،برخــی شــواهد نشــان میدهنــد کــه
 GLP-1ترشــح انســولین و روی را از هــردو ســلو ل  βو
 δفعــال میکنــد کــه ایــن عوامــل نیــز بــه نوبــه خــود
روی کانالهــای پتاســیم وابســته به ATPجهت مســدود
کردن ترشــح گلوکاگــون از ســلولهای  αموثر هســتند.
بــا ایــن حــال ،هنــوز ایــن بحــث وجــود دارد کــه احتما ًال
 GLP-1مســتقیم ًا روی ســلولهای  ،αجایــی کــه بیــان
 GLP-1Rتأییــد نشــده اســت ،عمــل میکنــد (.)1 ،7

شکل  -3مسیرهای سیگنالینگ داخل سلولی GLP-1Rدر سلولهای بتای پانکراس
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 .5-2اثرات قلب و عروقی

شــواهد تجربــی نشــان میدهــد کــه GLP-1

میتوانــد اثــرات محافظــت قلبــی را از طریــق
فعالســازی مســتقیم مکانیس ـمهای ضــد آپوپتــوز
در کاردیومیوســیتها اعمــال کنــد .مطالعــات
شبالینــی در مــوش نشــان داده کــه دوزهــای
پی 
پاییــن لیراگلوتایــد (یــک آنالــوگ طوالنــی اثــر
 )GLP-1بقــای قلــب را پــس از ایســکمی بهبــود
یبخشــد و منجــر بــه بهبــودی پایــدار عملکــرد
م
قلبــی پــس از انفارکتــوس میــوکارد میشــود .در
کاردیومیوســیتهای مــوش ،لیراگلوتیــد بیــان
ژنهــای محافــظ قلبــی ماننــد  ،Nrf2گیرنــده
فعالشــده بــا تکثیــر پراکســی زوم (PPAR) -β/δ
و هــم اکســیژناز  1را از طریــق فعالســازی  Aktو
گلیکــوژن ســنتاز کینــاز ( GSK)-3βتعدیــل میکند.
شــواهد موجــود بــرای تشــخیص اینکــه آیــا ایــن
اثــرات بــا فعــال شــدن مســیرهای ســیگنالینگ
جایگزیــن توســط « GLP-1Rکالســیک» اعمــال
یشــوند یــا توســط تعامــل لیراگلوتیــد بــا یــک
م
هــدف مولکولــی متفــاوت ،کافــی نیســت .برخــی
از مطالعــات ،مزایــای بالینــی درمــان بــا  GLP-1را
در بیمــاران مبتــا بــه بیمــاری قلبــی و بــه ویــژه
بهبــود عملکــرد میــوکارد در بیمــاران مبتــا بــه
نارســایی قلبــی و یــا ایســکمی میــوکارد پیشــنهاد
کرد هانــد .بــا ایــن حــال ،نتایــج امیدوارکننــده ایــن
مطالعــات آزمایشــی بــا  GLP-1انســانی توســط
آزمایشهــای بعــدی بــا  GLP-1RAتأییــد نشــد.
بهطــور خــاص ،هــم اگزناتایــد و هــم لیراگلوتایــد
نتوانســتند عملکــرد قلــب را در بیمــاران مبتــا بــه
ایســکمی میــوکارد و یــا نارســایی قلبــی بهبــود

بخشــند .عــاوه بــر ایــن ،لیکسیســناتید نتوانســت
هیــچ گونــه بهبــودی در پیامدهــای قلبــی -عروقی
در یــک کارآزمایــی بــزرگ روی بیمــاران مبتــا به
حــوادث کرونــری اخیــر نشــان دهــد .ایــن ممکــن
اســت نتیجــه طرحهــای مختلــف مطالعــه باشــد یا
ممکــن اســت بــه انتخــاب جمعیــت بیمار بســتگی
داشــته باشــد .بــا ایــن حــال ،بــا توجــه بــه اینکــه
مکانیس ـمهای مولکولــی زیربنــای اثــرات تجربــی
نشــاندادهشــده  ،GLP-1بــر عملکــرد قلــب هنــوز
مشــخص نیســت ،میتوانیــم فــرض کنیــم کــه
اثــرات  GLP-1RAsمیتوانــد بــا اثــرات GLP-1
انســانی متفــاوت باشــد (.)7 ،11
 .5-3اثرات اندوتلیال

تهای
اثــرات مســتقیم  GLP-1و آگونیســ 
 GLP-1Rبــر ســلولهای اندوتلیــال عــروق
کوچــک ممکــن اســت بــه عملکــرد محافظتــی
قلبــی آنهــا کمــک کنــد .در واقــع ،درمــان
بــا آگونیســ 
تهای  GLP-1Rباعــث بهبــود
اختــال عملکــرد اندوتلیــال در دیابــت نــوع  2و
هیپرتانســیون میشــود .لیراگلوتیــد بــا تنظیــم
مثبــت مارکرهــای اســترس مرتبــط بــا  ERناشــی
از هیپرگلیســمی در ســلولهای اندوتلیــال انســان
مقابلــه کــرده ،کــه منجــر بــه تحریــک فرآیندهای
فیــوژن میتوکندریایــی و مهــار تخریــب میتوکندری
و آپوپتــوز میشــود .طــی مطالعــات آزمایشــگاهی
بــا اســتفاده از کشــت اولیــه ســلولهای اندوتلیــوم
میکروواســکوالر مــوش نشــان داده شــد کــه
اگزناتیــد و ویلداگلیپتیــن (مهارکننــده ،)DPP-4
از آپوپتــوز و تولیــد گون ههــای فعــال اکســیژن
پی در پی  ۳۸۷سال سی و سوم شماره  ۳خرداد ۱۴۰۱
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یکننــد.
( )ROSناشــی از گلوکــز بــاال محافظــت م 
عــاوه برایــن ،در یــک مطالعــه مقدماتــی بــر
بیمــاران دیابتــی نــوع  ،1توانایــی  GLP-1در
کاهــش اختــال عملکــرد اندوتلیــال ،التهــاب
و اســترس اکســیداتیو ناشــی از هیپرگلیســمی و
هیپوگلیســمی نیــز گــزارش شــده اســت .اگزناتایــد
عملکــرد اندوتلیــال را در بیمــاران دیابــت نــوع 2
نیــز افزایــش داده و از اختــال عملکــرد اندوتلیــال
بــر اثــر قنــد و چربــی خــون بــاال پــس از غــذا ،از
طریــق تحریــک پروتئیــن کینــاز فعــال شــده بــا
 AMPو نیتریــک اکســید ســنتاز ( )NOSجلوگیــری
کاکســید در اندوتلیــوم توســط
میکنــد .تولیــد نیتری 
 GLP-1تحریــک میشــود ،چنانچــه در مــدل
موشــی ســلولهای اندوتلیــال نشــان داده شــده
کــه بــا تجویــز  GLP-1مســتقیم ًا فسفریالســیون
 NOSتحریــک میشــود (.)16 ،17
ایــن فرضیــه کــه اثــرات آگونیســتهای
 GLP-1Rدر محافظــت قلبــی -عروقــی در بیمــاری
دیابــت از طریــق مکانیسـ مهای مرتبــط بــا تخفیف
اســترس اکســیداتیو در اندوتلیــوم اعمــال میشــود،
هنــوز نیــاز بــه بررس ـیهای گســتردهتر از طریــق
کارآزماییهــای طوالنــی مــدت دارد .بــا ایــن
وجــود ،ایــن احتمــال نیــز وجــود دارد کــه برخــی
از اثــرات  GLP-1بــه واســطه مســیرهایی متفــاوت
از آنهایــی کــه توســط « GLP-1Rکالســیک»
یشــوند ،بــروز پیــدا کننــد .ایــن نشــان
فعــال م 
یدهــد کــه مولکولهایــی کــه بهطــور خــاص
م
بهعن ـوان آگونیس ـ 
تهای  GLP-1Rطراحــی شــدهاند،
میتواننــد اث ـرات متفاوتــی بــا مولکولهــای GLP-1
انســانی داشــته باشــند (.)7
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 .5-4سیستم عصبی مرکزی

 GLP-1Rدر چنــد ناحیــه از مغز انســان و موش،
از جملــه هســتههایی کــه در تنظیــم اشــتها و
ســیری نقــش دارنــد ،ماننــد هســتههای کائودیــت
و پاراونتریکــوالر هیپوتاالمــوس بیــان میشــوند.
در موشهــا GLP-1 ،و آگونیســتهای GLP-1R
پــس از تجویــز سیســتمیک از ســد خونــی -مغزی
یکننــد .بــا ایــن حــال ،بــه دلیــل تجزیــه
عبــور م 
ســریع  GLP-1انــدوژن توســط  ،DPP-4مشــخص
نیســت کــه چــه مقــدار از هورمــون مترشــحه
محیطــی بــرای  GLP-1Rsدر  ،CNSفراهمــی
که GLP-1
زیســتی دارد .شــواهد حاکی از آن اســت 
در مغــز خلفــی نیــز توســط مجموعــ های
مجــزا از نورو 
نهــا در هســته انفــرادی 5در
موشهــا و پریماتهــا ســنتز میشــود .ایــن
نهای گســتردهای بــه نواحــی
نهــا پروجکشــ 
نورو 
هیپوتاالمــوس ،تاالمــوس و قشــر مغــز دارنــد.
نهــای ترشــح
میتــوان تصــور کــرد کــه نورو 
کننــده  GLP-1در هســته انفــرادی ،کــه بــا مصرف
یشــوند ،در تنظیــم ســیری پــس از
غــذا فعــال م 
مصــرف غــذا مشــارکت دارنــد .در واقــع ،هنگامــی
کــه بهصــورت مرکــزی در مــوش تجویــز
میشــود ،آگونیســتهای C-fos ،GLP-1R
(مارکــر فعالیــت عصبــی) را در ناحیــه ،postrema
در هســته انفــرادی و در هســته پاراونتریکــوالر
فعــال میکنــد .بــا ایــن حــال ،پروجکشــنهای
نهــای ترشــح کننــده GLP-1
گســترده ایــن نورو 
بــه ســوی مناطقــی کــه مســتقیم ًا بــه تعدیــل و
تنظیــم مصــرف غــذا مرتبــط نیســتند ،نشــان
نهــا میتواننــد نقشهــای
میدهــد کــه ایــن نورو 

دکتر ارغوان زرافشــار ،دکتر پریا خدابخش

فیزیولوژیک بیشــتری داشــته باشــند .برخی شــواهد
نشــان میدهــد کــه  GLP-1در حفــظ حیــات
نــورون و فعالیــت قشــر مغــز نقــش دارد .بهطــور
مثــال ،درمــان بــا  GLP-1انســانی یــا برخــی از
آگونیسـتهای گیرنــده آن (لیراگلوتایــد ،اگزناتایــد)
بــا بهبــود بقــای نورونهــای قشــر مغــز و تقویــت
عملکــرد شــناختی در مدلهــای اختــال شــناختی
جونــدگان همــراه بــوده اســت (.)7 ،18
.6اهدافجدیدشناساییشدهبرایGLP-1

 .6-1کبد

تهای گیرنــده کالســیک
 GLP-1و آگونیســ 
آن ،عــاوه بــر کنتــرل ترشــح هورمــون پانکــراس،
بــا کنتــرل مســتقیم ســایر اندامهــای هــدف
حســاس بــه گلوکــز نیــز ،بــه کنتــرل قنــد خــون
یکنند .در کبــد ،تغییرات ناشــی از GLP-1
کمــک م 
در ترشــح انســولین و گلوکاگــون نــه تنهــا جــذب
گلوکــز کبــدی حســاس بــه انســولین را تنظیــم
میکنــد ،بلکــه ســایر فرآیندهــای مرتبــط ماننــد
گلوکونئوژنــز کبــدی ،ســنتز گلیکــوژن و گلیکولیــز
را نیــز تنظیــم مینمایــد .از نظــر آناتومیــک ،کبــد
یــک هــدف بالقــوه بــرای  GLP-1اســت ،چراکــه
پپتیدهــای روده در گــردش خــون پورتــال کبــدی
آزاد شــده و  GLP-1در وریــد بــاب بــه باالتریــن
یرســد .بــا ایــن
غلظــت داخــل وریــدی خــود م 
حــال ،ایــن فرضیــه کــه  GLP-1میتوانــد بــر
متابولیســم گلوکــز کبــدی مســتقل از انســولین
نیــز تأثیــر بگــذارد ،کمــاکان بیشــتر مــورد توجــه
قــرار گرفتــه اســت .همانطــور کــه در مطالعــات
شبالینــی بــر ســلولهای کبــدی مــوش
پی 

نشــان داده شــده اســت GLP-1 ،بهطــور مســتقیم
فعالیــت گلیکــوژن ســنتاز و تجمــع گلیکــوژن
یدهــد ( .)7ایــن مطالعــات یــک
را افزایــش م 
رفتــار شــبه انســولین را از  GLP-1در ســلولهای
یکننــد کــه بــه واســطه فعــال
کبــدی تاییــد م 
شــدن  PI3 Kو پروتئیــن کینــاز  )PKC( Cانجــام
میشــود .پیشــنهاد شــده کــه  GLP-1بــا کاهــش
بیــان  miR-23aو افزایــش بیــان ژن پروتکتیــو
میتوکندریایــی  ،PGC-1αنقــش ضــد آپوپتــوز را در
مــدل ســلول کبــدی انســان اعمــال میکنــد (.)19
آزمایشهایــی کــه روی موشهــای چــاق انجــام
شــد ،بهبــود حساســیت بــه انســولین را بــه دنبــال
درمــان بــا  GLP-1و اگزندیــن 4-و در نتیجــه،
کاهــش اســترس اکســیداتیو و همچنیــن کاهــش
بیــان ژنهــای مرتبــط بــا اکسیداســیون اســیدهای
چــرب را بــه وضــوح گــزارش کرد هانــد .علیرغــم
ارتبــاط کبــد در تنظیــم متابولیســم گلوکــز ،بــه
اثــرات کبــدی  GLP-1و آگونیســتهای گیرنــده
آن تاکنــون توجــه کمــی شــده اســت .ایــن حــوزه
نیازمنــد بررســی بیشــتر اســت تــا مکانیس ـمهای
تهایGLP-1R
اثــرات ضد هیپرگلیســمی آگونیسـ 
را بهتر روشن کند (.)20 ،21
 .6-2سلولهای ماهیچه صاف

طــی مطالعــات آزمایشــگاهی صــورت گرفتــه
یرســد
تهای افــراد چــاق ،بــه نظــر م 
بــر میوســی 
کــه  GLP-1و اگزندیــن 4-جــذب و متابولیســم
یدهنــد،
گلوکــز را در ایــن ســلولها افزایــش م 
کــه نشــان دهنــده یــک اثــر مســتقیم ،مســتقل از
عملکــرد انســولین اســت .اثــرات بــارز پروتکتیــو
پی در پی  ۳۸۷سال سی و سوم شماره  ۳خرداد ۱۴۰۱
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تهای GLP-1Rدر آترواســکلروز مرتبــط با
آگونیسـ 
یرســد
دیابــت نیــز گــزارش شــده اســت .بــه نظر م 
لیراگلوتیــد بــا مهــار مســیرهای ســیگنالینگ
 PI3 K/Aktو پروتئیــن کینــاز فعــال شــده بــا
میتــوژن ( )MAPKمهاجــرت ســلولی ،تکثیــر و
فعالســازی ســلولهای عضلــه صــاف عروقــی
یدهــد .اثــرات محافظتــی مشــابهی
را کاهــش م 
بــر فعالســازی و ســوییچ فنوتیپــی ناشــی از
آنژیوتانســین  IIبــا اگزندیــن 4-در ســلولهای
عضلــه صــاف آئــورت مــوش صحرایــی بــه دســت
آمــده اســت .بــه نظــر میرســد کــه ایــن اثــر
توســط یــک مکانیســم وابســته بــه دینامیــک
میتوکنــدری ،اعمــال میشــود (.)7 ،22 ،23
 .6-3استخوان

یرســد کــه هورمونهــای
بــه نظــر م 
اینکرتیــن کــه پــس از مصــرف مــواد مغــذی
آزاد میشــوند ،میتواننــد در تنظیــم ســاخت و
تخریــب ســلولهای اســتخوان نقــش داشــته
شبالینــی گــزارش داد هانــد
باشــند .مطالعــات پی 
نهــای مبتنــی بــر اینکرتیــن نقــش
کــه درما 
مهمــی در تنظیــم ســاخت و تخریــب ســلولهای
اســتخوان دارنــد .اهمیــت  GLP-1Rدر تنظیــم
اســتحکام و کیفیــت اســتخوان از آزمایشهــای
انجامشــده بــا مــدل مــوش GLP-1R KO
آشــکار شــده اســت ،کــه در آن ضخامــت قشــر
و قطــر بیرونــی اســتخوان بهطــور قابلتوجهــی
در حیوانــات فاقــد گیرند ههــای ،GLP-1R
کاهــش یافتــه بــود .مطالعــات صــورت گرفتــه
یدهنــد
بــر مهارکنندههــای  DPP-4نشــان م 
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کــه درمــان بــا داروهایــی کــه قــادر بــه افزایــش
ســطح خونــی  GLP-1فعــال هســتند ،میتوانــد بــا
کاهــش خطــر شکســتگی همــراه باشــد .بــا ایــن
حــال ،مطالعــات بعــدی در مقیــاس بزرگتــر و در
دراز مــدت ،یافت ههــای مذکــور را تاییــد نکردنــد.
تهای GLP-1R
بررســی بالینــی اثــرات آگونیســ 
بــر تراکــم اســتخوان مشکلســازتر اســت ،زیــرا
ایــن داروهــا باعــث کاهــش وزن هــم میشــوند
کــه معمــو ًال بــا کاهــش تــوده اســتخوان همــراه
میباشــد .یــک مطالعــه مقدماتــی بــا اگزناتایــد،
علیرغــم کاهــش تــوده بــدن ،هیــچ کاهــش
قابــل توجهــی در تراکــم اســتخوان در مقایســه
بــا گــروه کنتــرل نشــان نــداد .بــا ایــن حــال،
دادههــای مقیــاس بزرگتــری بــرای تعییــن اثــر
آگونیســ 
تهای  GLP-1Rبــر خطــر شکســتگی
مــورد نیــاز اســت (.)7 ،24
برخــی مطالعــات ثابــت کرد هانــد کــه
آگونیســ 
تهای  GLP-1Rاثــرات آنابولیــک
مطلوبــی بــر متابولیســم اســکلتی دارنــد ،امــا
مکانیســم مولکولــی ایــن اثــرات هنــوز شناســایی
نشــد هاند .بهطــور کلــی ،نتایــج اولیــه اثــرات
آگونیسـ 
تهای  GLP-1Rبــر متابولیســم اســتخوان
و ضــد پوکــی اســتخوان امیدوارکننــده و معنــادار
بــه نظــر میرســد ،لیکــن بایــد بــا احتیــاط و در
چارچــوب کارآزماییهــا تفســیر شــوند (.)25
 .6-4بافت چربی

تجمــع چربــی جــزء کلیــدی ســندروم
متابولیــک اســت کــه اغلــب بــا ایجــاد دیابــت
نــوع  ،2فشــار خــون بــاال ،دیــس لیپیدمــی و

دکتر ارغوان زرافشــار ،دکتر پریا خدابخش

آترواســکلروز تظاهــر پیــدا میکنــد .جالــب اســت
کــه مصــرف آگونیس ـ 
تهای  GLP-1Rبــا کاهــش
قابــل توجهــی در وزن و چاقــی در بیمــاران دیابتــی
همــراه بــودهاســت .یــک اثــر مشــابه در کاهــش
وزن در افــراد چــاق غیردیابتــی ،در کارآزماییهــای
بالینــی مشــاهده شــده ،کــه در نهایــت بــه تاییــد
لیراگلوتایــد بهعنــوان درمــان چاقــی منجــر شــد.
آگونیســ 
تهای  GLP-1Rباعــث ســیری و
یشــوند .ایــن اثــر
کمتــر شــدن مصــرف غــذا م 
میتوانــد تــا حــدی بــا ایجــاد تاخیــر در تخلیــه
معــده انجــام شــود .بــا ایــن حــال ،کاهــش وزن
بــا آگونیس ـ 
تهای  GLP-1Rطوالنــی اثــر (یعنــی
لیراگلوتایــد یــا دوالگلوتایــد) نیــز مشــاهده شــده
اســت کــه تأثیــر ناچیــزی بــر تخلیــه معــده در
درمــان مزمــن دارنــد .همانطــور کــه قبــا ذکــر
شــد ،اثــر  GLP-1بــر تنظیــم مرکــزی اشــتها بــا
بیــان گیرند ههــای  GLP-1Rدر هســت ههای
هیپوتاالمــوس کــه در تنظیــم مرکــزی مصــرف
غــذا نقــش دارنــد ،پشــتیبانی میشــود .عملکــرد
مســتقیم آگونیســ 
تهای  GLP-1Rدر بافــت
چربــی نامشــخص بــوده چراکــه بیــان  GLP-1Rدر
ایــن بخــش همچنــان مــورد بحــث اســت.
براســاس اطالعــات بهدســتآمده در
یرســد کــه در
شــرایط آزمایشــگاهی بــه نظــر م 
ســلولهای چربــی هــم  GLP-1و هــم اگزندیــن4-
جــذب گلوکــز را بــا واســطه انســولین از طریــق
افزایــش بیــان  Glut-4و فسفریالســیون گیرنــده
انســولین IRS-1 ،و  Aktافزایــش میدهنــد .عــاوه
بــر ایــن ،در ســلولهای چربــی مــوشGLP-1 ،
و آگونیســ 
ت  GLP-1Rبهعنــوان مقلــد انســولین

عمــل کــرده p44/42 MAPKs ،PI3K ،و  PKCرا
فعــال و لیپوژنــز را تحریــک میکننــد .بنابرایــن،
 GLP-1میتوانــد در چربــی زایــی یــا آدیپوژنزیــس
نیــز نقــش داشــته باشــد .گــزارش شــده اســت
کــه  GLP-1میتوانــد تمایــز پر هآدیپوســیت و
بیــان شــاخصهای مخصــوص آدیپوســیت ماننــد
 PPAR-γ ،A-FABPو تجمــع درون ســلولی ذرات
چربــی را تقویــت کنــد.
عــاوه بــر ایــن ،در مــدل تجربــی مذکــور،
مشــاهده شــد کــه  GLP-1بیــان آدیپونکتیــن را
از طریــق مســیر  PKAالقــا کــرده و عــاوه بــر
بهبــود ترشــح آدیپونکتیــن ،بــه نظــر میرســد بــا
التهابــی (IL-6

جلوگیــری از بیــان آدیپوکینهــای
و  )MCP-1و القــای پالریزاســیون  M2ماکروفاژهای
انســانی ،اثــر ضــد التهابــی نیــز اعمــال میکنــد.
نقــش آگونیســ 
ت  GLP-1Rروی پیــش
ســازهای ســلول چربــی انســانی نیــز بررســی
شــده اســت ،کــه در آن لیراگلوتیــد از طریــق
مکانیســمی مرتبــط بــا  GLP-1Rکالســیک ،تکثیر
ســلولهای بنیــادی چربــی را کاهــش داده و بــا
تمایــز ســلول چربــی در شــرایط آزمایشــگاهی
مقابلــه میکنــد .قابــل توجــه اســت کــه ایــن
اقدامــات روی ســلولهای بنیــادی بــه دســت
آمــده از افــراد چــاق مشــاهده شــده ،جایــی کــه
ایــن اثــر مهــاری بــا بهبــود قابــل توجهــی در
بیــان آدیپونکتیــن در ســلولهای چربــی بالــغ
همــراه اســت .ایــن یافتههــا نشــان میدهــد کــه
لیراگلوتیــد گســترش بخــش ناکارآمــد چربــی را
کاهــش داده و بــه نفــع چربیزایــی مطلــوب در
ســلولهای چربــی عمــل میکنــد.
پی در پی  ۳۸۷سال سی و سوم شماره  ۳خرداد ۱۴۰۱
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 مطالعــات تکمیلــی، بــا ایــن وجــود.کمــک کنــد
GLP-1 بــرای داشــتن درک کامــل از اثرات مســتقیم
.)7،26 -28( بــر ذخایــر چربــی مــورد نیــاز اســت

شــواهد تجربــی موجــود نشــان میدهنــد
GLP-1R ت
  و آگونیســGLP-1 کــه اثــر مســتقیم
بــر بافــت چربــی میتوانــد بــه کاهــش مقــدار آن
زیرنویسها

1. glucose-dependent insulinotropic polypeptide
2. preproglucagon
3. prohormone convertase
4. oxyntomodulin
5. solitary tract
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