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 .1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ،رفسنجان ،ایران  .2مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری ،دانشگاه علوم
پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران  .3مرکز تحقیقات فیزیولوژی -فارماکولوژی ،پژوهشکده علوم پایه پزشکی ،گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی ،دانشکده
پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ،رفسنجان ،ایران

چکیده
مقدمه و هدف :متفورمین به عنوان یک داروی خوراکی ضد دیابت ،دارای اثر ضد رادیکال آزاد و محافظتکننده نورونی است .مطالعه
حاضر با هدف بررسی اثرات احتمالی پیشدرمانی متفورمین در ایسکمی-ریپرفیوژن سراسری مغز در موش صحرایی نر انجام شد.
روش کار :در این مطالعه تعداد  40سر موش صحرایی نر با نژاد ویستار ( 200-220گرم) مورد استفاده قرار گرفت .حیوانات بهطور
تصادفی در  4گروه دهتایی شامل :گروه شم ،گروه ایسکمیک ،گروه ایسکمیک +متفورمین و گروه متفورمین توزیع شدند .متفورمین با دوز
 100میلیگرم بر کیلوگرم به مدت  14روز تجویز شد سپس ایسکمی-ریپرفیوژن سراسری مغز در موشهای صحرایی القا و درمان به
مدت  7روز دیگر ادامه پیدا کرد .افسردگی ،توسط آزمون شنای اجباری بررسی شد .اختالالت شناختی توسط ماز  Yشکل و ماز آبی
موریس مورد ارزیابی قرار گرفت .همچنین میزان فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز ( )BDNFو سطح فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز
( )SODدر مغز مورد بررسی قرار گرفت.
یافتهها :ایسکمی-ریپرفیوژن سراسری مغز باعث افسردگی ،کاهش عملکرد شناختی ( ،(p<0/001همچنین کاهش سطح
( )p>0/001و فعالیت  )p>0/01( SODدر مغز میشود .پیشدرمانی با متفورمین ،رفتار افسردگی ( )p>0/05و اختالالت شناختی
( )p>0/01را در موشهای ایسکمیک کاهش داد .عالوه بر این ،پیشدرمانی با متفورمین فعالیت  SODو سطح  (p>0/001( BDNFرا
در مغز حیوانات ایسکمیک افزایش داد.
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مقدمه
سکته مغزی ،سومین علت شایع مرگ و میر در بسیاری از
کشورهای توسعه یافته میباشد .سکته ایسکمیک مغزی ،حدود
 80%از سکتههای مغزی را شامل میشود که بیشتر به دلیل
انسداد عروق خونی تغذیهکننده مغز صورت میگیرد .اغلب این
انسدادها به دلیل تشکیل پالک آترواسکلروتیک بزرگ و یا به
وسیله آمبولیهای جداشده از سایر نقاط بدن ایجاد میگردد (.)1
ایسکمی گلوبال مغزی ،زمانی رخ میدهد که خونرسانی به کل
مغز و یا بخش عمدهای از مغز مختل شدهباشد که در نتیجه
محرومیت از اکسیژن و گلوکز ،بافت مغز متحمل آسیب خواهد
شد ( .)2آسیب ایسکمی-ریپرفیوژن مجدد ،در واقع بیماری
پیچیدهای است که باعث ایجاد یک سری از تغییرات سلولی و
مولکولی همانند نقص در اکسیداسیون و احیا ،اختالل مولکولی
التهابی ،کاهش شدید انرژی و عدم تعادل یونی میگردد که در
اختالالت پاتولوژیکی شدید به اوج خود میرسد .همچنین شدت
این تغییرات سلولی و مولکولی ،رابطهای مستقیم با شدت آسیب
وارد شده دارد ( .)4 ،3با این حال ،هنوز یک استراتژی درمانی
برای این نوع آسیب مغزی عرضه نشدهاست ( .)5این نوع آسیب
مغزی ،با تولید رادیکالهای آزاد ،مسئول ایجاد استرس
اکسیداتیو میباشد ( )6که منجر به اثرات زیانباری در سیر
بیماری میگردد (.)7
طی خونرسانی مجدد بعد از ایسکمی ،در حالیکه عرضه
اکسیژن و گلوکز از سر گرفته میشود ،فسفریالسیون اکسیداتیو
نیز جهت تأمین انرژی الزم برای فرایندهای فیزیولوژیک
صورت میگیرد که این خود باعث تولید آبشاری از فرایندهای
بیوشیمیایی مضر میگردد که فواید خونرسانی مجدد را کاهش
میدهد ( .)8بافت سیستم عصبی مرکزی ( )CNSحاوی سطح
باالیی از غشاء و اسیدهای چرب میباشد .نتایج تحقیقات
نشانداده که حساسیت ترکیبات چربی غشاء در سیستم عصبی
مرکزی به آسیب اکسیداتیو بسیار باال است .عالوه بر این ،به
خوبی ثابت شدهاست که آسیب اکسیداتیو ،نقش مهمی در
پاتوژنز اختالالت مختلف سیستم عصبی مرکزی و اختالالت
عصبی-رفتاری دارد .استرس اکسیداتیو ناشی از پراکسیداسیون
لیپیدها در موش عملکرد یادگیری و حافظه را تحت تأثیر قرار
میدهد ( .)9در واقع استرس اکسیداتیو نشاندهنده عدم تعادل
بین تولید گونههای فعال اکسیژن ) )ROSو سیستم بیولوژیکی
زداینده رادیکالهای آزاد (سیستم آنتی اکسیدانی) میباشد .دفاع

Superoxide dismutase
Brain-derived neurotrophic factor
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آنتی اکسیدانی شامل هر دو مکانیسم آنزیمی و غیرآنزیمی است
که از سلول در برابر  ROSمحافظت میکند ( .)10سیستم دفاع
آنتی اکسیدانی از جمله آنزیم سوپراکسید دیسموتاز ،)SOD)1
گلوتاتیون پراکسیداز ) )GPXو کاتاالز ( )CATنقش مهمی در
پیشگیری از آسیب اکسیداتیو ایفا میکند .بنابراین ،یک افزایش
فعالیت آنتی اکسیدانی در بافت مغز میتواند برای بهبودی
عصبی پس از آسیب ایسکمی-ریپرفیوژن مجدد سودمند باشد.
مکانیسمهای دفاعی عصبی در برابر استرس اکسیداتیو بر
سیستمهای آنتی اکسیدانی متمرکز شدهاند (.)11
امروزه بهخوبی ثابت شدهاست که آسیبهای ناشی از
ایسکمی-ریپرفیوژن باعث افسردگی و اختالالت شناختی
میشود ( .)12مدل ایسکمی-ریپرفیوژن سراسری مغز برای
تقلید شرایط بالینی مانند از کارافتادگی قلبی -عروقی که در آن
جریان خون مغز متوقف میشود ،استفاده میشود ( .)13تاکنون
هیچ داروی مورد تأییدی برای درمان سکته مغزی وجود ندارد و
تمام تالشها برای محدود کردن کاهش عوارض بعد از وقوع
سکته مغزی است .داروهای بیگوانید مانند متفورمین یک
کالس از داروهای خوراکی ضد دیابتی هستند که به طور
گستردهای برای درمان دیابت شیرین غیروابسته به انسولین
تجویز میشوند .اگر چه مکانیزم دقیق این دارو در دیابت بهطور
کامل مشخص نیست؛ مطالعات قبلی برخی از اثرات غیر دیابتی
آن مانند خواص محافظتکنندگی عصبی و ضد رادیکال آزاد را
نشان دادهاند (.)15 ،14
گزارشهای قبلی نشان دادهاند که متفورمین میتواند
فعالیتها و یا سطح آنزیمهای آنتی اکسیدان را افزایش دهد
( .)16اثرات محافظتکنندگی عصبی این دارو در خونریزی
داخل مغزی و بیماریهای آلزایمر و پارکینسون مشخص
شدهاست ( .)17این دارو سطح فاکتور نوروتروپیک مشتق از مغز
( )BDNF2را افزایش میدهد که میتواند اثرات محافظتکننده
عصبی از این دارو را توجیه کند ( .)18اثرات محافظتکنندگی
متفورمین در مقابل مدلهای مختلف سکته مغزی در
گزارشهای قبلی مورد بررسی قرار گرفته است .برای مثال،
درمان تأخیری با متفورمین باعث کاهش اختالالت رفتاری در
یک مدل ایسکمی مغزی در موش میشود (.)19
با توجه به اینکه تا امروز اثر پیشدرمانی طوالنیمدت و
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ادامه درمان با متفورمین بعد از سکته مغزی انجام نگرفته است،
تحقیق حاضر با هدف بررسی اثرات متفورمین بر روی مدل
ایسکمی-ریپرفیوژن سراسری مغزی انجام گرفت.
روش کار
حیوانات
در این مطالعه تعداد  40سر موش صحرایی نر با نژاد
ویستار( 200-220گرم) مورد استفاده قرار گرفتند .آزمایشها بر
اساس دستورالعملهای اخالقی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
انجام گرفت .تمام تالشها برای به حداقل رساندن درد و
ناراحتی انجام شد و حداقل تعداد حیوانات استفاده شد.

ارزیابیهای رفتاری
ماز  Yشکل
از این روش برای ارزیابی حافظه کاری استفاده شد (روز
 .)22این ماز شامل سه بازو با اندازه مساوی (12 ×4/5 ×40
سانتیمتر) است .هر حیوانی در یک بازوی قرار داده و فرکانس
ورود به هر بازو به مدت  8دقیقه ثبت میشود .جابجاییهای
صحیح به صورت ورودیهای متوالی به بازوهای جدید تعریف
شد .نتایج به صورت درصد جابجاییهای صحیح [(تعداد
جابجاییهای صحیح /تعداد کل ورود به بازوها]100 × )2 -
محاسبه شد.

گروههای مطالعه
گروههای مورد مطالعه شامل تقسیمبندی زیر بود :گروه
شم :موشهای صحرایی این گروه تحت استرس جراحی قرار
داشتند و تمام مراحل القا سکته به جز بستن دو شریان کاروتید
بر روی آنها انجام گرفت .گروه ایسکمیک :در موشهای
صحرایی این گروه فقط القا سکته بدون هیچ مداخله دارویی
انجام گرفت .گروه ایسکمیک +متفورمین :موشهای صحرایی
این گروه ابتدا به مدت  14روز تحت درمان با  100میلیگرم بر
کیلوگرم متفورمین قرار گرفتند .سپس در این حیوانات ،سکته
سراسری مغزی القا شد و مجددا به مدت  7روز تحت درمان با
متفورمین قرار گرفتند .گروه متفورمین :در موشهای صحرایی
این گروه فقط متفورمین با دوز  100میلیگرم بر کیلوگرم به
مدت  21روز تجویز شد .شکل  1یک نمودار زمانی برای
تسهیل بهتر درک روش انجام مطالعه را نشان میدهد.

ماز آبی موریس
از این روش برای ارزیابی حافظه و یادگیری فضایی استفاده
شد (روزهای  .)23-27این ماز شامل یک استخر دایرهای شکل
سیاه رنگ (قطر  120سانتیمتر و ارتفاع  40سانتیمتر) و یک
سکوی دایرهای شکل سیاه رنگ (قطر  10سانتیمتر) است.
استخر با آب پرشده و به چهار بخش مساوی (ربع) تقسیم
میشود .سکو در مرکز یک ربع (که به آن ربع هدف می گویند)
 2سانتیمتر زیر آب قرار میگیرد .از کاغذهایی با اشکال مختلف
در دیوار اتاق آزمایش به عنوان نشانگر برای حیوانات در یافتن
سکو استفاده میشود .حیوانات  4بار در روز برای  4روز متوالی
در ماز انداخته شدند و مدت زمان رسیدن به سکو (زمان تأخیر)
اندازگیری شد .هر حیوان از  4مکان مختلف در آب انداخته شد
و حداکثر زمان برای هر آزمایش  120ثانیه بود .اگر موشها
سکو را در زمان تعیین شده پیدا نکردند ،توسط آزمایشکننده به
سکو هدایت شده و  15ثانیه در آنجا میمانند .پس از گذشت
 24ساعت ،سکو برداشته شد و حیوانات در ماز انداخته شدند.
سرعت شنا ،تعداد عبور از ربع هدف و مدت زمان حضور در ربع
هدف در گروههای آزمایشی اندازهگیری شد.

شکل  .1نحوه درمان و انجام آزمایشات

Yasargil aneurysm clips
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مدل ایسکمی-ریپرفیوژن سراسری مغز
طبق آنچه گفته شد ،ایسکمی-ریپرفیوژن سراسری مغزی
القا شد ( .)20بهطور خالصه ،حیوانات با تزریق داخل صفاقی
کتامین ( 80میلیگرم بر کیلوگرم) و زایالزین ( 10میلیگرم بر
کیلوگرم) بیهوش و هر دو شریان کاروتید در معرض قرار گرفتند
و اعصاب واگ از آنها جدا شد .شریانهای کاروتید با استفاده از
کلیپهای آنوریسم یاسارژیل 1به مدت  20دقیقه بسته شدند.

سعیدعسکری و همکاران /تأثیر پیشدرمانی با متفورمین بر اختالالت رفتاری ناشی از آسیبهای ایسکمی -ریپرفیوژن مغز

نتایج
ادم مغزی
شکل  2نتایج ادم مغزی را نشان میدهد .اگرچه القاء
ایسکمیک ،درصد ادم مغزی را نسبت به گروه سالم افزایش داد،
اما این تغییر از لحاظ آماری معنیدار نبود .عالوه بر این ،پیش
درمان با متفورمین با دوز  100میلیگرم بر کیلوگرم ،درصد ادم
مغزی را نسبت به گروه ایسکمی کاهش نداد .عالوه بر این
مشاهده شد که متفورمین ( 100میلی گرم بر کیلوگرم) این
شاخص را در موش های سالم تغییر نداد.

جمعآوری نمونه
پس از گذشت  24ساعت از آخرین آزمایش رفتاری،
حیوانات به وسیله گیوتین کشته و مغزها به سرعت برداشته
شدند .در هر گروه 5 ،نمونه مغز برای ارزیابی ادم مغزی استفاده
شد 5 .نمونه دیگر مغز در بافر فسفات سالین ( )PBSهموژن و
سپس سانتریفوژ شده ( rpm 16000در دمای  4درجه سانتیگراد
برای  20دقیقه) و برای ارزیابی سطح  BDNFو فعالیت SOD
در فریزر نگهداری شدند.
ارزیابی ادم مغزی
برای محاسبه ادم مغزی از محتوای آب مغز استفاده شد.
ابتدا مغزها وزن (وزن مرطوب) و در اتوکالو نگهداری شدند (در
دمای  70-60درجه سانتیگراد به مدت  72ساعت) و دوباره وزن
شدند (وزن خشک) .درصد ادم مغزی با استفاده از فرمول زیر
محاسبه شد :درصد ادم مغزی= ((وزن خشک -وزن مرطوب)/
وزن مرطوب) × 100

شکل  .2اثر متفورمین بر ادم مغزی در گروههای مختلف مطالعه.

اختالالت شناختی
شکل  3نتایج حاصل از ماز  Yشکل را نشان میدهد .القاء
ایسکمی سراسری در مغز ،درصد تغییرات صحیح را نسبت به
گروه سالم کاهش داد ( .)p<0/001عالوه بر این ،پیش درمان
متفورمین ( 100میلیگرم بر کیلوگرم) در حیوانات ایسکمیک،
درصد تغییرات صحیح را نسبت به گروه ایسکمیک افزایش داد
( .)p>0/01همچنین مشاهده شد که متفورمین این شاخص را
در موشهای سالم تغییر نداد.

ارزیابی سطوح  BDNFو فعالیتهای SOD

سطح  BDNFو فعالیت  SODبا کیتهای شرکت
( Zellbioآلمان) و با توجه به دستورالعمل آن اندازهگیری شد.
(SOD Cat No: ZB-10290S-M9648, BDNF Cat
)No: ZB-10013S-M9648

تحلیل آماری
نتایج به صورت میانگین ±انحراف معیار گزارش شدهاست.
برای مقایسه زمان تأخیر در آزمون ماز آبی از آزمون آنالیز
واریانس مکرر و به دنبال آن پسآزمون توکی استفاده شد .برای
مقایسه باقی نتایج از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه ( one-way
 )ANOVAو به دنبال آن پسآزمون توکی استفاده شد.
 p<0/05به لحاظ آماری معنیدار در نظر گرفته شد.

شکل  .3اثر متفورمین بر حافظه کاری در گروههای مختلف مطالعه.
*** p<0/001 :نسبت به گروه سالم p>0/01 :## .نسبت به گروه
ایسکمیک.
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آزمون شنای اجباری
از این روش برای ارزیابی رفتار افسردگی استفاده شد (روز
 28آزمایش) .آزمایش شامل یک استخر (قطر  20سانتیمتر و
ارتفاع  55سانتی متر) پر از آب شیرین (درجه سانتیگراد )34 ±1
به عمق  45سانتیمتر است .هر حیوان به مدت  5دقیقه در
استخر قرار دادهشد .زمان بیحرکتی (شناور بودن در آب بدون
مبارزه) اندازهگیری شد.

سعیدعسکری و همکاران /تأثیر پیشدرمانی با متفورمین بر اختالالت رفتاری ناشی از آسیبهای ایسکمی -ریپرفیوژن مغز

نتایج ماز آبی موریس نشان داد که القاء ایسکمی سراسری
در مغز ،زمان تأخیر را در مقایسه با گروه سالم افزایش داد
(( )p <0/01شکل -4الف) .پیش درمانی با متفورمین (100
میلیگرم بر کیلوگرم) در حیوانات ایسکمیک زمان تأخیر را
نسبت به حیوانات ایسکمیک کاهش داد ( .)p<0/01اگرچه
القای ایسکمی سراسری در مغز زمان حضور در ربع هدف را در
مقایسه با گروه سالم کاهش داد؛ اما این کاهش از لحاظ آماری
معنیدار نبود (شکل -4ب) .عالوه بر این ،پیشدرمانی با
متفورمین در حیوانات ایسکمی به مدت  14روز و ادامه آن به

شکل  .4اثر متفورمین بر یادگیری و حافظه فضایی در گروههای مختلف مورد مطالعه p<0/05 :* .نسبت به گروه سالم p<0/01 :** .نسبت به
گروه سالم p>0/05 :# .نسبت به گروه ایسکمیک p>0/01 :## .نسبت به گروه ایسکمیک.

رفتار افسردگی
نتایج آزمون شنای اجباری در شکل  5آمدهاست .اگرچه
القاء ایسکمی سراسری ،زمان بیحرکت بودن را نسبت به گروه
سالم افزایش داد ،اما این افزایش از لحاظ آماری معنیدار نبود.
عالوه بر این ،پیشدرمانی با متفورمین زمان بیحرکتی را نسبت
به گروه ایسکمیک کاهش داد ( .)p>0/05عالوه بر این
مشاهده شد که متفورمین ( 100میلیگرم بر کیلوگرم) این
شاخص را در موشهای سالم تغییر نداد.
شکل  .5اثر متفورمین بر رفتار افسردگی در گروههای مختلف مورد
مطالعه p>0/05 :# .نسبت به گروه ایسکمیک.
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مدت  7روز بعد از سکته ،این زمان را نسبت به گروه ایسکمیک
افزایش داد ( .)p<0/05همچنین نتایج نشان داد که فرکانس
عبور از ربع هدف در گروه ایسکمیک در مقایسه با حیوانات سالم
کاهش یافت (( )p<0/05شکل -4ج) .پیشدرمانی با متفورمین
تعداد دفعات عبور را نسبت به گروه ایسکمیک افزایش داد
( .)p<0/05نتایج نشان داد که سرعت در گروههای مورد مطالعه
تفاوت آماری معناداری نداشت .عالوه بر این مشاهده شد که
متفورمین ( 100میلیگرم بر کیلوگرم) این شاخصها را در
موشهای سالم تغییر نداد.

سعیدعسکری و همکاران /تأثیر پیشدرمانی با متفورمین بر اختالالت رفتاری ناشی از آسیبهای ایسکمی -ریپرفیوژن مغز
سطح  BDNFو فعالیت SOD

مطابق یافتههای شکل -6الف ،القا ایسکمی سراسری مغز
به طور معنیداری فعالیت  SODرا نسبت به گروه سالم کاهش
داد ( .)p>0/01در مقابل ،پیشدرمانی با متفورمین اثری بر روی
فعالیت این آنزیم نداشت .عالوه بر این متفورمین ( 100میلی-
گرم بر کیلوگرم) این شاخص را در موشهای سالم تغییر نداد.
سطح  BDNFدر گروه ایسکمی در مقایسه با حیوانات سالم
کاهش یافت (( )p>0/001شکل  6ب) .استفاده از متفورمین
( 100میلیگرم بر کیلوگرم) در حیوانات ایسکمیک سطح
 BDNFرا بهبود بخشید ( .)p>0/001عالوه بر این مشاهده
شد که متفورمین ( 100میلیگرم بر کیلوگرم) این شاخص را در
موشهای سالم تغییر نداد.

شکل ( .6الف) اثر متفورمین برفعالیت  SODو (ب)

سطح p>0/01 :** .BDNFنسبت به گروه سالم:*** .
 p>0/001نسبت به گروه سالم p>0/001 :### .نسبت به گروه
ایسکمیک.

بحث
بر اساس یافتههای این مطالعه ،پیشدرمانی با متفورمین
( 100میلیگرم بر کیلوگرم) میتواند به طور قابل توجهی باعث
بهبود اختالالت حافظه ،کاهش رفتار افسردگی و همچنین
افزایش سطح  BDNFپس از القا  I-Rسراسری مغزی در موش
صحرایی شود .این موضوع به خوبی ثابت شده که آسیبهای
ناشی از  I-Rمجدد باعث شکستن سد خونی مغزی ( )BBB1و
افزایش نفوذپذیری مویرگهای مغزی میشود که این موارد
منجر به ادم مغزی میشود (.)21
نتایج مطالعه نشان داد که درصد ادم مغزی در موشهای
صحرایی ایسکمیک با وجود افزایش ،تفاوت معنیداری با
Blood-brain barrier

1
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حیوانات سالم ندارد .عالوه بر این ،مشخص شد پیشدرمانی با
متفورمین ( 100میلیگرم بر کیلوگرم) باعث کاهش ادم مغزی
در حیوانات ایسکمیک نمیشود .طبق نتایج تحقیقات دیگر
متفورمین با دوز  200میلیگرم بر کیلوگرم به مدت  14روز،
نفوذپذیری  BBBرا در موشهای سوری پس از انسداد شریان
مغزی میانی کاهش میدهد ( .)22دلیل این تفاوت در نتایج را
میتوان به تفاوت در دوز تجویزی ،نحوه تجویز (پیشدرمانی در
مقابل درمانی) و مدت درمان ربط داد.
نتایج این مطالعه نشان داد که القاء ایسکمی سراسری باعث
کاهش سطح  BDNFمیشود .همچنین درمان با متفورمین در
رتهای ایسکمیک به طور قابل توجهی سطح  BDNFرا در
مقایسه با حیوانات در گروه ایسکمیک بهبود بخشید .نقش
حیاتی  BDNFدر عملکردهای شناختی مانند یادگیری و حافظه
میتواند به طور مستقیم و یا به طور غیرمستقیم از طریق
کاهش آپوپتوز سلولهای عصبی و اثرات نظارتی بر پالستیسیته
سیناپسی انجام شود ( .)23کاهش سطح  BDNFدر بیماریهای
عصبی مانند آلزایمر با اختالل شناختی همراه است ( .)24نتایج
مطالعه حاضر در مورد اثرات متفورمین در افزایش سطح
 BDNFتوسط مطالعات قبلی تأیید میشود .به طور مثال،
درمان با متفورمین ( 200میلیگرم بر کیلوگرم به مدت  14روز)،
اختالالت عصبی را در مدل سکته مغزی از طریق مسیرهای
 BDNFکاهش میدهد ( .)25نتایج یک مطالعه دیگر نشان داد
که تجویز مزمن متفورمین ممکن است از طریق افزایش سطح
 BDNFعوارض پاتولوژیک مرتبط با سن کاهش دهد ( .)15بر
این اساس ،به نظر میرسد که اثر محافظتی متفورمین در
اختالالت شناختی مرتبط با ایسکمی سراسری مغز ممکن است
در اثر افزایش سطح  BDNFباشد.
کاهش و برقراری جریان خون در  I-Rسراسری مغز با
تولید بیش از حد رادیکالهای آزاد و اثرات مخرب بر روی
آنزیمهای آنتی اکسیدانی مانند  SODهمراه است (.)27 ،26
همانطور که اشاره شد تولید بیش از حد  ROSو کاهش
فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی مانند  SODموجب از دست
دادن نورونها شده و عوارض ناشی از سکته مغزی مانند
افسردگی و اختالالت شناختی را افزایش میدهد (.)27 ،21
نتایج مطالعهای نشان داد که درمان با متفورمین ( 25میلیگرم
بر کیلوگرم به مدت  13روز) فعالیت  SODرا در مغز حیوانات
دیابتی با استرس طوالنی مدت را افزایش میدهد ( .)28با این
وجود یافتههای مطالعه حاضر نشان داد که پیشدرمانی با

سعیدعسکری و همکاران /تأثیر پیشدرمانی با متفورمین بر اختالالت رفتاری ناشی از آسیبهای ایسکمی -ریپرفیوژن مغز

متفورمین باعث افزایش فعالیت  SODدر مغز موشهای
ایسکمیک نمیشود.
همانطور که قبال ذکر شد ،افسردگی پس از سکته
ایسکمیک مغزی افزایش مییابد ( .)21این مشکل روانپزشکی
در طول دوره پس از سکته مغزی ،باعث کاهش عملکرد فرد
بیمار میشود .همچنین مطالعات حیوانی هم نشان میدهند که
القاء ایسکمی-ریپرفیوژن سراسری مغز باعث افزایش بیان رفتار
افسردگی از طریق افزایش استرس اکسیداتیو میشود (.)12
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که متفورمین میزان بیان
افسردگی را در حیوانات ایسکمیک کاهش میدهد .در مطالعهای
نشان داده شد که متفورمین دارای اثرات ضد افسردگی در برابر
افسردگی ناشی از متامفتامین میباشد .نتایج این مطالعه نشان
داد که متفورمین این اثر را از طریق افزایش فعالیت  SODو
سطح  BDNFدر مغز انجام می دهد ( .)29از این رو ،با توجه به
نتایج قبلی این مطالعه به نظر میرسد که اثرات ضد افسردگی
متفورمین از طریق مسیرهای وابسته به  BDNFانجام میگیرد.
در مطالعات قبلی گزارش شدهاست که یادگیری و حافظه در
سکته مغزی آسیب میبیند که ممکن است به دلیل از دست
دادن سلولهای عصبی در ناحیه خاصی از مغز باشد (.)30 ،13
نتایج این مطالعه نشان داد که ایسکمی سراسری مغز ،رفتارهای
جستجوگرانه و همچنین یادگیری و حافظه فضایی را کاهش
میدهد .همچنین در این مطالعه مشاهده شد که پیشدرمانی با
متفورمین ( 100میلیگرم بر کیلوگرم به مدت  14روز و ادامه آن
به مدت  7روز) اختالالت شناختی را پس از القاء سکته کاهش
میدهد .متفورمین دارای اثرات مفیدی بر عملکرد شناختی در
شرایط مختلف پاتولوژیک مانند پیری ( ،)15اوارکتومی ( )31و
دیابت ( )32است .نتایج یک مطالعه نشان میدهد که تجویز
متفورمین در دوز  100میلیگرم بر کیلوگرم برای  5روز باعث
کاهش اثرات مخرب ایسکمی گذرای مغزی از طریق اثرات
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Abstract
Introduction: Metformin (MET) as an oral antidiabetic drug has pleiotropic effects such as antioxidative
and neuroprotective properties. In the current study we aimed to investigate the probable effects
of Pretreatment MET therapy in global ischemia-reperfusion in rats.
Materials and Methods: In this study, 40 male Wistar rats (200-220 g) were used. Animals were
randomly divided into four groups of ten: sham group, ischemic group, ischemic + metformin group and
metformin group. MET was administered orally at doses of 100 for 14 days then the rats underwent global
ischemia-reperfusion and the treatment continued for 7 days. Depressive-like behavior was assessed by
forced swimming test. Cognitive function was evaluated by Y-maze continuous alternation task and
Morris water maze. The brains were assessed for the activity of superoxide dismutase (SOD) as well as
level of brain-derived neurotrophic factor (BDNF).
Results: global ischemia-reperfusion caused depression and declined the cognitive function (p<0.001( as
well as BDNF (p<0.001( level and SOD (p<0.01( activity. Pretreatment with MET reduced the depressivelike behavior (p<0.05( and attenuated the cognitive impairments (p<0.01 (in ischemic rats. Moreover,
MET increased the BDNF (p<0.001( level in the brains of ischemic animals
Conclusion: Our results recommended that chronic pretreatment MET therapy could improve behavioral
disorders following global ischemia-reperfusion and could be used as a novel therapeutic approach for the
treatment of brain ischemic conditions.
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