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Abstract
Background and Objectives: Depression is one of the most common
psychiatric disorders, which can be detected and continued through
stressful life events. Since the medical treatment of depression, is longterm use of antidepressants, therefore, this research was performed to
compare the effects of fluoxetine and imipramine on depression.
Methods: In this experimental study, 24 male Wistar rats (age range,
180±20gr), were used. Animals were divided into four groups of 6
each, including: Control, under immobilization stress, fluoxetinetreated (dose, 20mg/kg), and the Imipramine-treated (dose, 30mg/kg).
Induction of immobilization stress was conducted by limiting
polyethylene for 14 days. At the end of the treatment period, the
antidepressant effects of the drugs in the treatment groups, were
evaluated using tail suspension test. Then, serum levels of
corticosterone and glucose, were measured.
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Results: In this study, the immobility time in the patient group
significantly increased as compared to the control group. However,
administration of fluoxetine and imipramine decreased immobility time
compared to the patient group. Also, immobilization stress
significantly decreased corticosterone and serum glucose compared to
the control group. While, administration of fluoxetine increased
corticosterone levels compared to the patient group, but administration
of imipramine induced no change. Administration of fluoxetine or
imipramine also increased glucose levels compared to the patient
group.
Conclusion: The results showed that immobilization stress causes
depression-like behavior, and fluoxetine compared to imipramine has
more improving effects in the reduction of depression-like behavior.
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سنجش مقایسهای اثرات فلوکستین و ایمیپرامین بر رفتار شبهافسردگی ،سطح سرمی
کورتیکوسترون و گلوکز در موشهای صحرایی نر تحت استرس بیحرکتی
1

راضیه بایراملو ،*1مهدی محمدزاده ،1فرین بابائی بالدرلو
1گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم،

چکیده

دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.

زمینه و هدف :افسردگی از شایعترین اختالالت روانی است که میتواند از طریق حوادث
استرسزای زندگی آشکار شود و ادامه یابد .از آنجا که روش درمان دارویی افسردگی،
بهکارگیری بلندمدت داروهای ضدافسردگی است؛ لذا این پژوهش با هدف مقایسه اثرات
فلوکستین و ایمیپرامین بر روی افسردگی انجام شد.
روش بررسی :در این مطالعه تجربی ،از  24رأس موش صحرایی نر (نژاد ویستار با محدوده
وزنی  180±20گرم)استفاده شد .حیوانها در چهار گروه ششتایی شامل :کنترل ،تحت استرس
بیحرکتی ،دریافتکننده فلوکستین (دوز  20میلیگرم برکیلوگرم) و دریافتکننده ایمیپرامین
(دوز  30میلیگرم برکیلوگرم) قرار گرفتند .القای استرس بیحرکتی به مدت  14روز توسط
محدودکننده پلیاتیلنی انجام شد .در پایان دوره تیمار ،اثرات ضدافسردگی داروها در گروههای
تحت تیمار با استفاده از آزمون معلقماندن دُم بررسی گردید ،سپس سطح سرمی کورتیکوسترون
و گلوکز اندازهگیری شد.
یافتهها :در این مطالعه ،زمان بیحرکتی در گروه بیمار در مقایسه با گروه کنترل ،افزایش
معنیداری داشت .با این وجود ،تجویز فلوکستین یا ایمیپرامین ،زمان بیحرکتی را در مقایسه با
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گروه بیمار کاهش داد .همچنین اعمال استرس بیحرکتی سبب کاهش معنیدار میزان
کورتیکوسترون و گلوکز سرمی در مقایسه با گروه کنترل شد ،درحالیکه تجویز فلوکستین،
میزان کورتیکوسترون را در مقایسه با گروه بیمار افزایش داد ،اما تجویز ایمیپرامین تغییری ایجاد
نکرد .تجویز فلوکستین یا ایمیپرامین نیز میزان گلوکز را در مقایسه با گروه بیمار افزایش داد.
نتیجهگیری :نتایج نشان داد استرس بیحرکتی سبب بروز رفتار شبهافسردگی میگردد و
فلوکستین در مقایسه با ایمیپرامین ،اثرات بهبودبخش بیشتری بر کاهش رفتار شبهافسردگی دارد.
کلید واژهها :استرس بیحرکتی؛ فلوکستین؛ ایمیپرامین؛ آزمون معلقماندن دُم؛
کورتیکوسترون؛ گلوکز.

تاریخ پذیرش95/12/4:

لطفاً به این مقاله بهصورت زیر استناد نمایید:
Bayramlou R, Mohammadzadeh M, Babaei Balderlou F. A Comparative
survey of the effects of fluoxetine and imipramine on depression-like behavior
and serum levels of corticosterone and glucose in
male rats under immobilization stress.
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مقدمه

مصرف در آمریکا بهمنظور درمان افسردگی معرفی گردید (.)5

افسردگی یکی از اختالالت روانی است که بهصورت وجود خُلق

فلوکستین ،بازجذب سروتونین را از طریق مهار عملکرد

افسرده ،حداقل به مدت  2هفته تعریف میشود و معموالً با کاهش

ترانسپورتر سروتونین ( ،)SERTدر نورونها مهار میکند (.)6

تمرکز ،کندی روانی  -حرکتی ،احساس گناه و افکاری در رابطه

تاریخچه مصرف ایمیپرامین بسیار قدیمیتر از مهارکنندههای

با مرگ همراه است .از علل ابتال به بیماری افسردگی میتوان به

انتخابی بازجذب سروتونین ( )SSRIsاست .ایمیپرامین از دسته

عوامل زیستشناختی (مانند نوروترنسمیترهای سروتونین،

دارویی ضدافسردگیهای سهحلقهای ( )TCAsبوده که اثرات

نوراپینفرین ،دوپامین ،ژنتیک)؛ عوامل روانشناختی -اجتماعی

مفیدی بر درمان افسردگی دارد و عملکرد آن بهصورت مهار

(مثل رویدادهای مختلف زندگی) و استرسورهای مختلف درونی

بازجذب سروتونین و یا نوراپینفرین است که در نتیجه آن ،میزان

(مانند تغییرات سطح سرمی کلسترول ،تریگلیسرید ،قند و

این نوروترنسمیترها در شکاف سیناپسی افزایش مییابد ( .)7در

فاکتورهای انعقادی) اشاره کرد ( .)1در جهان مدرن امروز،

گزارشهای موجود ،اثرات ضدافسردگی داروهای فلوکستین و

استرس یک پدیده اجتنابناپذیر است .تحقیقات نشان دادهاند

ایمیپرامین تأیید شده است .مدلهای جانوری نیز نشان داده

استرس در پیشرفت افسردگی انسانی دخیل است ( .)2در حیوانات

داروهای ضدافسردگی بالینی بهطور قابلتوجهی در کاهش زمان

نیز استرسورهای غیرقابلپیشبینی ،تغییراتی را در پارامترهای

بیحرکتی در جوندگان و در نتیجه ،درمان افسردگی مؤثرند (.)8

رفتاری ازجمله رفتار حرکتی و اکتشافی ،اختالل در تغذیه و رفتار

مطالعات متعدد نشان میدهد فلوکستین دوره عدم تحرک را در

جنسی ایجاد میکنند ( .)2بنابراین ،یکی از دالیل اصلی ابتال به

موشهای صحرایی مهار میکند ( .)9همچنین آخوندزاده و

افسردگی ،استرس مداوم و نامالیمات زندگی است ،اما

همکاران در یک تحقیق با بررسی تأثیر عصاره گیاه زعفران با

مکانیسمهای سلولی و مولکولی ،همچنین افسردگی ناشی از

ایمیپرامین (بهعنوان یک داروی ضدافسردگی رایج در درمان

استرس هنوز بهطور کامل مشخص نشده است ( .)2ثابت شده

افسردگیهای خفیف تا متوسط) ،نشان دادند ایمیپرامین باوجود

است استرس منجر به آزادسازی کورتیکوستروئیدها از قشر

عوارض جانبی ،عالئم افسردگی را کاهش میدهد ( .)10از

آدرنال شده و در نتیجه ،از طریق اختالل در عملکرد هیپوکامپ

طرفی Chen ،و همکاران دریافتند داروهای ضدافسردگی

سبب بروز افسردگی میگردد ( .)2ازطرفی ،کاهش در سطوح

سهحلقهای ( )TCAsمیتوانند هیپرگلیسمی و هیپرانسولینمی را در

سیناپسی سروتونین و یا نوراپینفرین در بخشهای مختلف مغز

موش القا کنند ،درحالیکه در موشهای درمانشده با

مانند قشر فرونتال و کاهش تولید فاکتور نوروتروفیک مشتق از

مهارکنندههای انتخابی ،بازجذب سروتونین ( )SSRIو قند خون

مغز در هیپوکامپ نیز ممکن است به افسردگی ناشی از استرس

کاهش مییابد ( .)11با توجه به اینکه روش درمان دارویی

کمک کند ( .)2بنابر تحقیقات گسترده در این زمینه ،کاهش

افسردگی ،بهکارگیری بلندمدت داروهای ضدافسردگی است که

سروتونین و نوراپینفرین در مغز باعث بروز افسردگی میشود

به شیوه تکدرمانی و یا با استفاده از ترکیب چندین داروی

( .)3ازجمله درمانهای دارویی در دسترس و تأثیرگذار بر میزان

ضدافسردگی با مکانیسم عملهای گوناگون میباشد و از آنجا که

این نوروترنسمیترها ،میتوان به داروهای ضدافسردگی سهحلقهای

همه داروهای مؤثر بر درمان افسردگی دارای عوارض جانبی

( )TCAsو مهارکنندههای انتخابی بازجذب سروتونین ()SSRIs

گوناگونی هستند ،لذا نیاز به معرفی دارویی مؤثر با عوارض جانبی

اشاره کرد ( .)4فلوکستین با نام تجاری پروزاک ،یکی از

کمتر ضروری بهنظر میرسد .مطالعه حاضر با هدف مقایسه

مهارکنندههای انتخابی بازجذب سروتونین بوده که برای درمان

اثربخشی فلوکستین و ایمیپرامین از دو رده دارویی متفاوت ،در

اختالالت عصبی مانند افسردگی و اضطراب مورد استفاده قرار

درمان اختالل افسردگی ،سطح کورتیکوسترون و گلوکز سرمی

میگیرد ( .)2این دارو با فرمول ساختاری  ،H18F3NOاولینبار در

در مدل حیوانی افسرده انجام شد.

سـال  1986در شرکـت  Eli lylliتولید شـد و یکسـال بعد بـرای
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روش بررسی

سر و صدا ،تغییرات نوری و یا تغییرات دمایی بر آنها جلوگیری

در این مطالعه تجربی ،از  24رأس موش صحرایی نر بالغ نژاد

به عمل آمد .پس از پایان القای استرس ،موشهای صحرایی به

ویستار (با محدوده وزنی  180±20گرم) تهیهشده از مرکز پرورش

قفسهای خود که بهصورت گروههای  6تایی در آنها قرار

و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه ارومیه استفاده شد.

داشتند ،برگردانده شدند .در پایان دوره تیمار ،از آزمون

حیوانات تحت شرایط استاندارد (دمای  ،25±2°Cشرایط نوری

معلقماندن دُم برای سنجش افسردگی استفاده شد (.)12

 12ساعت روشنایی و  12ساعت تاریکی) قرار گرفتند .آب و غذا

این آزمون بهمنظور بررسی اعتبار مدل ایجادشده و سنجش میزان

به مقدار کافی و بدون هیچ محدودیتی در دسترس حیوانات بود.

افسردگی در موشهای صحرایی صورت گرفت .طی این آزمون،

در طول مدت آزمایش ،اصول اخالقی کار با حیوانات

حیوان در محفظهای بهشکل مکعب مربع (با اضالعی به طول 25

آزمایشگاهی رعایت گردید .حیوانات با ترازوی دیجیتال (با دقت

سانتیمتر) از دُم آویزان میشد .بدیهی است هیچ نوع آسیبی مثل

0/01گرم) وزن شده و بهصورت تصادفی به چهار گروه به

زخم یا جراحت در این آزمون ،با این وضعیت به حیوان وارد نشد.

تفکیک زیر تقسیم شدند:

مدت زمان کل باقیماندن حیوان در این محفظه 6 ،دقیقه بود .در

 -1گروه کنترل سالم :موشهای صحرایی که فقط  0/2سیسی

دو دقیقه نخست که برای تطابق حیوان با شرایط موجود در نظر

آب مقطر را بهصورت داخل صفاقی ( ،)ipبه مدت  14روز

گرفته شده بود ،زمان بیحرکتی ثبت نشد؛ بلکه زمان بیحرکتی

دریافت کردند.

برای  4دقیقه بعدی که حیوان هیچ حرکت و عکسالعملی از خود

 -2گروه کنترل بیمار :موشهای تحت استرس بیحرکتی که

نشان نمیداد ،با کرنومتر بهوسیله آزمایشگر ثبت گردید (.)13

فقط 0/2سیسی آب مقطر را بهصورت  ،ipبه مدت  14روز

پس از اتمام آزمون معلقماندن دُم ،تمامی حیوانات به کمک

دریافت کردند.

ترازو توزین گشته ،سپس با اتر بیهوش شدند .پس از بیهوشی،

 -3گروه بیمار دریافتکننده داروی فلوکستین :موشهای تحت

قفسه سینه از محل زائده گزیفوئید استخوان جناغ و با برش

استرس بیحرکتی که به آنها  20میلیگرم داروی فلوکستین

دیافراگم شکافته شد ،و در ادامه بهوسیله سرنگ  5میلیلیتری از

(محلول در آب مقطر) بهازای هر کیلوگرم وزن بدن بهصورت ،ip

قلب حیوان ،بهطور مستقیم خونگیری به عمل آمد و پس از

به مدت  14روز داده شد.

سانتریفوژکردن نمونهها (به مدت  15دقیقه با سرعت  3000دور)،

 -4گروه بیمار دریافتکننده داروی ایمیپرامین :موشهای تحت

سرم خون جدا و تا زمان سنجش کورتیکوسترون و گلوکز ،در

استرس بیحرکتی که به آنها 30 ،میلیگرم داروی ایمیپرامین

فریز -20C°نگهداری شد .اندازهگیری کورتیکوسترون با استفاده

(محلول در آب مقطر) بهازای هر کیلوگرم وزن بدن بهصورت ،ip

از کیت ( ELISAبراساس دستورالعمل کیت) صورت گرفت.

به مدت  14روز داده شد.

همچنین طبق مطالعات پیشین برای اندازهگیری میزان گلوکز

 -5دوز مصرفی و نحوه تجویز داروها مطابق تحقیقات پیشین

سرمی ،از روش گلوکز اکسیداز ) - (GODپارا آمینو فنازن

انتخاب شد (.)7،5

) (PAPاستفاده گردید ( ،)14که در این روش آنزیم

بهمنظور اعمال استرس بیحرکتی ،از دستگاه بیحرکتکننده

گلوکزاکسیداز باعث اکسیداسیون گلوکز و تولید  H2O2شده و

( )Restrainerپلیاتیلنی که درآن موشهای صحرایی تا حدممکن

در حضور آنزیم پراکسیداز ،پارا آمینوفنازن و فنل ،کمپلکس

قابلیت حرکت را از دست میدادند ،استفاده گردید .منافذی نیز

صورتی رنگی ایجاد میکند و جذب در طولموج  500نانومتر

در بدنه دستگاه بیحرکتکننده برای تهویه هوا وجود داشت.

میباشد .میزان تشکیل این کمپلکس رنگی و در نتیجه میزان

موشهای صحرایی در ساعت مشخصی از روز ( 8صبح) به مدت

جذب نیز با مقدار گلوکز نمونه رابطه مستقیم دارد .درواقع ،کیت

 2ساعت در طی  14روز ،در درون این محدودکنندهها قرار

اندازهگیری گلوکز دارای دو معرف است که معرف اول حاوی

گرفتند و تا حد امکان از تأثیر عوامل استرسزای دیگر مانند

تمامی اجزای دو واکنش فوق بوده و معرف دوم محلول استاندارد

4
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گلوکز با غلظت  100میلیلیتر بردسیلیتر است که غلظت گلوکز

کنترل شد ( ،)p≤0/01که این امر حاکی از ابتال حیوانات به

در این روش تا غلظت  400میلیگرم بر دسیلیتراز قانون

اختالل افسردگی بود ،درحالیکه تجویز داروی فلوکستین این

بیر  -المبرت تبعیت میکند (جذب اندازهگیریشده با

زمان را در مقایسه با گروه تحت استرس بهطور معنیداری کاهش

اسپکتروفتومتر با غلظت رابطه مستقیم دارد).

داد ( .)p≤0/001همچنین تجویز داروی فلوکستین به حیوانات

دادهها بهصورت میانگین ±انحراف معیار بیان شدند و اطالعات

تحت تیمار در مقایسه با تجویز داروی ایمیپرامین ،اثر کاهشی

حاصل با کمک نرمافزار  SPSSنسخه  ،22تست آماری آنالیز

معنیداری بر مدت زمان بیحرکتی داشت ( ،)p<0/05که

واریانس یکطرفه و تست تعقیبی توکی تحلیل شدند .سطح

نشاندهنده تأثیر بالقوه فلوکستین بر بهبود افسردگی بود،

معنیداری p≤۰/۰5 ،در نظر گرفته شد.

درحالیکه تجویز داروی فلوکستین نسبت به گروه کنترل و تجویز
داروی ایمیپرامین نسبت به گروه کنترل و تحت استرس موجب

یافتهها

بروز تغییر معنیداری در مدت زمان بیحرکتی نشد ()p>0/05

در این مطالعه ،اعمال استرس بیحرکتی به حیوانات تحت آزمون،

(نمودار شماره .)1

منجر به افزایش معنیدار مدت زمان بیحرکتی در مقایسه با گروه

نمودار شماره  :1مقایسه مدت زمان بیحرکتی موشهای صحرایی تحت استرس بیحرکتی مزمن در آزمون معلق ماندن دُم.
در این نمودار عالمت ** :نشاندهنده  p≤0/01در مقایسه باگروه کنترل میباشد که حاکی از افزایش زمان بیحرکتی در گروه تحت استرس است.
عالمت  :###نشاندهنده  p≤0/001در مقایسه با گروه بیمار میباشد که نشان میدهد داروی فلوکستین سبب کاهش معنیدار زمان بیحرکتی شده است
عالمت :+نشاندهنده  p<0/0۵درمقایسه با گروه دریافتکننده داروی فلوکستین است که نشاندهنده تأثیر بالقوه فلوکستین در مقایسه با داروی ایمیپرامین بر کاهش زمان
بیحرکتی نسبت به گروه بیمار میباشد.

اعمال استرس بیحرکتی و تجویز داروهای فلوکستین و

همچنین اختالف بین گروههای دریافتکننده فلوکستین و

ایمیپرامین سبب کاهش معنیدار در میزان این هورمون در

ایمیپرامین معنیدار بود ( ،)p<0/001که نشاندهنده عدم تأثیر

مقایسه با گروه کنترل شد ( .)p<0/001همچنین تجویز داروی

داروی ایمیپرامین در مقایسه با داروی فلوکستین بر میزان

فلوکستین به حیوانات تحت استرس بیحرکتی ،سبب افزایش

کورتیکوسترون سرم نسبت به گروه بیمار بود (نمودار شماره .)2

معنیدار در میزان کورتیکوسترون سرم در مقایسه با گروه تحت
استرس گردید ( ،)p<0/001درحالیکه اختالف بین گروه
دریافتکننده داروی ایمیپرامین با گروه تحت استرس ،معنیدار
نبود (.)p>0/05
5
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نمودار شماره  :2مقایسه میانگین سطوح سرمی کورتیکوسترون در موشهای صحرایی تحت استرسبیحرکتی.
در این نمودار عالمت *** :نشاندهنده  p<0/001در مقایسه با گروه کنترل است که بیانگر کاهش معنیدار میزان کورتیکوسترون در گروه تحت استرس میباشد.
عالمت ::###نشاندهنده  p<0/001در مقایسه با گروه بیمار است که حاکی از تأثیر افزایشی فلوکستین بر میزان کورتیکوسترون نسبت به گروه بیمار میباشد.
عالمت  :+++نشاندهنده  p<0/001در مقایسه با گروه دریافتکننده داروی فلوکستین است که نشان میدهد داروی ایمیپرامین در مقایسه با فلوکستین تأثیری بر میزان
کورتیکوسترون سرم نسبت به گروه بیمار ندارد.

اعمال استرس بیحرکتی ،میزان گلوکز سرم را بهطور معنیدار

استرس بیحرکتی ،تغییر معنیداری در میزان گلوکز سرم در

( ،)p<0/05در مقایسه با گروه کنترل کاهش داد .با این وجود،

مقایسه با گروه کنترل و تحت استرس ایجاد نکرد ()p>0/05

تجویز داروی فلوکستین یا داروی ایمیپرامین بـه حیـوانات تحـت

(نمودار شماره .)3

نمودار شماره  :3مقایسه میانگین سطوح سرمی گلوکز در موشهای صحرایی تحت استرس بیحرکتی.
در این نمودار عالمت* :نشاندهنده  p<0/0۵در مقایسه با گروه کنترل است که نمایانگر کاهش معنیدار میزان گلوکز سرم در گروه تحت استرس میباشد.

دادههای جدول (حاصل از آنالیز واریانس یکطرفه واریانس و

صحرایی در هر گروه آورده شده است.

تست تعقیبی توکی) براساس میانگین  ±انحراف معیار در  6مـوش
جدول :مقایسه زمان بیحرکتی و سطح سرمی کورتیکوسترون و گلوکز در گروههای مورد مطالعه
گروهها

زمان بیحرکتی (ثانیه)

غلظت کورتیکوسترون

گلوکز (میلیگرم بردسیلیتر)

(میکروگرم بردسیلیتر)

6

کنترل سالم

80/6±25

3/4±0/01

79±1/7

کنترل بیمار

137/3±34/6

0/5±0/01

29/6±16/1

بیمار دریافتکننده فلوکستین

66/3±10/9

1/7±0/01

49/5± 33/8

بیمار دریافتکننده ایمیپرامین

117/1±11/4

0/5±0/02

54/3±4
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بحث

تزریق داخلصفاقی فلوکستین در دوزهای استاندارد  10و 20

دو آزمون رایج برای ارزیابی فعالیت ضدافسردگی ترکیبات:

میلیگرم بهصورت مزمن ( 7روز) در موش ،مدت زمان

آزمون شنای اجباری ( )FSTو آزمون معلقماندن دُم ()TST

بیحرکتی را در آزمون معلقماندن دُم کاهش میدهد (.)20

میباشد که هر دو بر پایه مشاهده زمانی هستند و در آنها جوندگان

 Nagasawaو همکاران نیز گزارش کردند تجویز خوراکی

در یک وضعیت گریزناپذیر قرار گرفتهاند ،و بعد از تالشهای

ایمیپرامین (با دوز  10میلیگرم برکیلوگرم)در مدت  28روز،

اولیه برای فرار ،حیوانات به سرعت وضعیت بیحرکتی را

مدت زمان بیحرکتی را در موشهای صحرایی افسرده کاهش

میپذیرند ( .)8محققین معتقدند این تغییر رفتار (عدم تحرک)،

میدهد ( .)21بنابراین ،از آنجاییکه داروهای فلوکستین و

منعکسکننده رفتار ناامیدی است .در پژوهش حاضر از آزمون

ایمیپرامین جزء داروهای مؤثر بر سیستم سروتونرژیک هستند و

معلقماندن دُم بهعنوان یک ابزار سنجش افسردگی استفاده گردید

از بازجذب سروتونین در پایانههای پیشسیناپسی جلوگیری

و تنها عامل مولد چنین تغییراتی ،محدودیت حرکتی با استفاده از

میکنند ،این اثر میتواند اثرات ضدافسردگی این داروها را توجیه

 Restrainerو استرس حاصل از تزریق داخل صفاقی داروها بود.

کند؛ زیرا مهار بازجذب سروتونین در سیناپسهای عصبی را

در این مطالعه یافتهها نشان داد استرس بیحرکتی منجر به بروز

افزایش و عالئم افسردگی را کاهش میدهد.

رفتار شبهافسردگی در گروه بیمار میشود .با این وجود ،تیمار

یافتههای موجود در رابطه با تغییرات میزان کورتیکوسترون و

حیوانات تحت استرس با داروی فلوکستین یا داروی ایمیپرامین

گلوکز سرم نشان داد اعمال استرس بیحرکتی در مدت  14روز،

موجب کاهش رفتار شبهافسردگی شد که تأثیر داروی فلوکستین

سبب کاهش معنیدار این شاخصها در مقایسه با گروه کنترل

نسبت به داروی ایمیپرامین معنیدار بود .در این راستا Liu ،و

میشود .در این راستا ،گزارشها حاکی از آن است که

همکاران با استفاده از مدل استرس بیحرکتی مزمن ( 21روز)

محرکهای تنشآور باعث افزایش ترشح هورمون آزادکننده

نشان دادند زمان بیحرکتی در آزمون شنای اجباری ،در جانوران

کورتیکوتروپین ( )CRHاز هسته عصبی پاراونتریکوالر

تحت استرس افزایش مییابد ( .)15مطالعات اخیر نیز به رفتار

هیپوتاالموس شده و این نوروهورمون با اثر تحریکی بر بخش

شبهافسردگی ناشی از استرس بیحرکتی مزمن در جوندگان اشاره

قدامی هیپوفیز ،ترشح هورمون محرک قشر غده فوقکلیوی

کردهاند ( ،)16که با یافتههای حاصل از آزمون معلقماندن دُم در

( )ACTHرا افزایش داده و هورمون مذکور نیز ترشح

مطالعه حاضر همخوانی داشت .با این حال ،برخی مطالعات نیز

کورتیکوسترون را از بخش قشری غدد آدرنال در موشهای

چنین تغییرات رفتاری بعد از استرس بیحرکتی مزمن را تأیید

صحرایی افزایش میدهد ( ،)22اما گزارشهای دیگر حاکی از

نکردهاند ( .)17دالیل این تفاوت را میتوان به ویژگیهای استرس

آن است که وقتی حیوانات بهطور مکرر در معرض عامل

بیحرکتی (مانند تکرار و مدت زمان استرس) نسبت داد ( .)18از

استرسزا قرار میگیرند ،برخی از پیامدهای رفتاری و

آنجایی که سروتونین بهعنوان یک ناقل عصبی بیوژنیک،

فیزیولوژیکی ناشی از قرار گرفتن در معرض استرس کاهش یافته

بیشترین رابطه را با افسردگی دارد ،در مطالعه حاضر تصور میشد

و حیوانات به عامل استرسزا عادت میکنند؛ بهعنوان مثال ،پس از

یکی از دالیل بروز رفتار شبهافسردگی در گروه بیمار ،کاهش

قرار گرفتن در معرض مکرر عامل استرسزا ،سطوح

میزان سروتونین سیناپسی باشد؛ زیرا طبق گزارشها ،استرسهای

کورتیکوسترون یا  ACTHکاهش مییابد ( .)23بنابراین ،در

طوالنیمدت سبب کاهش جریان سروتونین در برخی ساختارهای

مطالعه حاضر یکی از دالیل کاهش کورتیکوسترون ،مربوط به

مغزی میشوند ( .)19بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت به احتمال

تداوم استرس بیحرکتی و در نتیجه عادت کردن حیوان نسبت به

قوی ،کاهش سروتونین در مغز باعث بروز افسردگی و در موارد

عامل استرسزا بود .از سوی دیگر ،گزارشها حاکی از آن است

شدیدتر بیماری آلزایمر میگردد ( .)3از سوی دیگر ،در رابطه با

که گلوکوکورتیکوئیدهای حاصل از فعالیت محور هیپوتاالموس-

اثـرات داروهـای ضدافسـردگی Sirisha ،و همکـاران نشـان دادند

هیپـوفـیـز -آدرنـال ( )HPAدر نـتـیجـه استـرس ،معمـوالً فعـالیـت
7
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گلوکونئوژنز را افزایش داده و منجر به افزایش سطح گلوکز خون

میکند ( .)30از سوی دیگر ،فرض بر این است که داروهای

نیز میشود ( .)24بنابراین ،با توجه به این یافتهها ،کاهش میزان

ضدافسردگی یا از طریق مهار آبشار پیامرسانی انسولین که منجر به

گلوکز خون در حیوانات تحت استرس در مقایسه با گروه کنترل

مقاومت به انسولین میگردد ،هیپرگلیسمی را القا میکنند ( )31و

را میتوان با کاهش در میزان کورتیکوسترون سرمی توجیه و ربط

یا توسط دخالت محور  HPAاین تأثیر را میگذارند .در واقع،

داد .در مطالعه حاضر ،با توجه به اینکه تجویز داروی فلوکستین،

داروهای ضدافسردگی میتوانند با افزایش کورتیزول که منجر به

میزان کورتیکوسترون را در مقایسه با گروه بیمار افزایش داد ،ولی

مقاومت به انسولین میگردد ،باعث بروز هیپرگلیسمی شوند (.)31

تجویز داروی ایمیپرامین ،تغییری در میزان کورتیکوسترون سرم

در مقابل ،داروهای ضدافسردگی ممکن است توسط افزایش

در مقایسه با گروه بیمار ایجاد نکرد .تصور میشود داروی

حساسیت انسولین منجر به هیپوگلیسمی نیز شوند ( .)31بنابراین،

فلوکستین از طریق افزایش فعالیت محور  HPAسبب افزایش

در مطالعه حاضر بهنظر میرسد افزایش میزان گلوکز سرم در

میزان کورتیکوسترون شده باشد؛ زیرا مطالعات گزارش کردهاند

نتیجه تجویز داروهای فلوکستین یا ایمیپرامین در مقایسه با گروه

داروی فلوکستین و سایر داروهای  SSRIsسبب افزایش ترشح از

بیمار ،مربوط به افزایش میزان سروتونین سیناپسی یا مهار آبشار

هیپوتاالموس و فعال شدن محور  HPAمیگردد ( ،)25که در پی

پیامرسانی انسولین بوده است .همچنین تصور میشود به احتمال

آن ترشح کاتکولآمینها را موجب میشود.

قوی ،داروی فلوکستین (با توجه به اثر افزایشی آن بر میزان

در تحقیقی نیز گزارش گردید درمان مزمن افراد افسرده با داروی

کورتیکوسترون سرم نسبت به گروه بیمار در مطالعه حاضر) از

ایمیپرامین میتواند عملکرد محور  HPAرا بهصورت کاهشی،

طریق افزایش میزان کورتیکوسترون سبب مقاومت به انسولین و

تنظیم کند و نشان دادند محور  HPAممکن است یک هدف مهم

در نتیجه افزایش میزان گلوکز در مقایسه با گروه بیمار شده باشد.

برای عملکرد داروهای ضدافسردگی باشد ( .)26همچنین

در مطالعه حاضر اگرچه مقایسه اثرات ضدافسردگی داروهای

گزارشهای اخیر حاکی از آن است که داروی ایمیپرامین در

فلوکستین و ایمیپرامین مورد بررسی قرار گرفت و سطح

مراحل اولیه ،بیان ژن گیرندههای گلوکوکورتیکوئیدی ( )GRرا

رفتارهای شبهافسردگی در پی تجویز درازمدت این داروها نیز در

در مناطقی از مغز که مرتبط با فیدبک منفی محور  HPAهستند

مدل افسرده ناشی از استرس بیحرکتی ارزیابی شد ،اما نیاز به

افزایش میدهد ( ،)27که همه این تحقیقات ،کاهش میزان

مطالعات بیشتر در این زمینه احساس میشود تا همزمان اثرات این

کورتیکوسترون را در این گروه در مقایسه با گروه کنترل توجیه

داروها بر محور هیپوتاالموس -هیپوفیز -آدرنال و در پی آن بر

میکنند .همچنین نتایج مطالعات نشان میدهد درمان بیماران

میزان گلوکز در مدلهای افسرده نیز بررسی گردد .از طرفی ،عدم

افسرده و دیابتی دارای اختالالت روانی با داروهای ضدافسردگی،

امکان بررسی تغییرات هورمون کورتیکوسترون از دیدگاه سلولی

یکی از روشهای بسیار مهم برای معکوس کردن خُلق پایین بیمار

و مولکولی از محدودیتهای این پژوهش بود که امید است در

و بهبود کنترل گلوکز میباشد ( .)28اغلب داروهای

تحقیقات بعدی امکان بررسیهای سلولی و مولکولی در این حوزه

ضدافسردگی ،سطوح مونوآمینرژیک سروتونین و نوراپینفرین را

فراهم آید.

افزایش داده و در نتیجه عملکرد محور  HPAرا که مرتبط با
افسردگی ماژور و سندرم مقاومت به انسولین است ،تنظیم میکنند

نتیجهگیری

( .)29تحقیقات نیز نشان دادهاند سروتونین مغزی در تنظیم میزان

نتایج مطالعه حاضر نشان داد داروهای ضدافسردگی ،اثرات

گلوکز پالسما نقش داشته و شوک الکتریکی به هستههای رافه

متفاوتی بر بهبود رفتارهای شبهافسردگی و میزان فعالیت محور

منجر به بروز پاسخ هیپرگلیسمی میگردد ،درحالیکه تخریب

( HPAهیپوتاالموس -هیپوفیز -قشر آدرنال) اعمال میکنند که

فیبرهای سروتونرژیک توسط عوامل نوروتوکسیک خاص،

این امر ممکن است با مکانیسم عمل این داروها ،دوز مصرفی و

هیپرگلیسمی ناشی از شـوک الکتـریکی هستـههای رافـه را مختـل

طول دوره درمان مرتبط باشد.
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 ارزیابی اثرات تجویز طوالنیمدت داروهای فلوکستین،با این حال

همچنین فلوکستین از دسته دارویی مهارکنندههای انتخابی

و ایمیپرامین بر کاهش رفتار شبهافسردگی و میزان قند خون در

) در مقایسه با ایمیپرامین از ردهSSRIs( بازجذب سروتونین

. مطالعات بیشتری را در این زمینه طلب میکند،مدلهای افسرده

 اثرات بهبودبخش،)TCAs( دارویی ضدافسردگیهای سهحلقهای
.قویتری بر درمان افسردگی دارد
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