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مقاله پژوهشی

بررسی اثر دکسترومتورفان و پنتازوسین بر افسردگی ناشی از پروژسترون در
موش ماده
آزاده مصری پور
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0مرکز تحقیقات علوم دارویی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران؛ گروه فارماکولوژی و توکسیکولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان ،اصفهان ،ایران.
تاریخ پذیرش90/4/23 :

تاریخ دریافت90/0/01 :

چکیده:
زمينه و هدف :پروژسترون یکی از هورمونهای توليدمثلی جنس ماده میباشد .افزایش سطوح پروژسترون طی
سيکل قاعدگی یا مصرف پروژسترون صناعی در قرصهای ضدبارداری خوراکی در برخی زنان منجر به افسردگی
میشود .گيرندههای سيگما بهعنوان اهداف جدیدی در دارودرمانی افسردگی مورد توجه قرار گرفتهاند.
پروژسترون غير از اثرات هورمونی یک نورو استروئيد است و آنتاگونيست گيرندههای سيگما میباشد؛ لذا در این
تحقيق هدف بررسی اثر مصرف توأم پروژسترون با داروهای آگونيست سيگما ،دکسترومتورفان یا پنتازوسين ،بر
آزمون افسردگی میباشد.
روش بررسی :مطالعه از نوع بنيادی -کاربردی میباشد .آزمایشات بر موشهای سوری ماده  52-03گرم
صورت گرفت .از آزمون شنای اجباری جهت بررسی افسردگی استفاده شد .پروژسترون ( 03ميلی گرم بر
کيلوگرم) ،به همراه دکسترومتورفان ( 33ميلی گرم بر کيلوگرم) یا پنتازوسين ( 2/5ميلی گرم بر کيلوگرم) روز اول
و  3/2ساعت قبل از آزمایش در روز دوم تجویز شدند .داده ها با استفاده از روش آناليز واریانس یکطرفه
 ANOVAبا تست تکميلی  Tukeyمورد ارزیابی قرار گرفت.
یافتهها :پروژسترون منجر به افزایش زمان بیحرکتی (بيش از  0دقيقه) در موشها شد که معياری از افسردگی حيوان
میباشد ( .)P<3/32بیحرکتی حيوانات به دنبال مصرف دکسترومتورفان ( 033±00ثانيه) ( )P<3/330و پنتازوسين
( 051±6/9ثانيه) کاهش یافت ( ،)P<3/30این تغييرات در راستای داروی ضدافسردگی شاهد فلووکسامين بودند.
نتيجهگيری :از آنجایی که افسردگی ایجاد شده با پروژسترون توسط آگونيست های سيگما برطرف شد؛ لذا
گيرندههای سيگما مسئول افسردگی ایجاد شده با دوزهای باالی پروژسترون میباشد؛ بنابراین این آگونيست ها را
میتوان در دارودرمانی پروژسترون با دوز باال بهعنوان ضدافسردگی موثر مدنظر داشت.
واژههای کليدی :افسردگی ،گيرنده سيگما ،پروژسترون ،تست شنای اجباری.

مقدمه:
افسردگی در زنان تقریباً دو برابر مردان است (.)1

افسردگی پس از زایمان بیشتر به ناپایداری خلقی ناشی

اختالالت افسردگی بیشتر طی تغییرات هورمونی شدید

از استروییدهای گنادی حساساند ( .)4،3همچنین هورمون

در زنان میباشد مثالً طی دوره قبل از قاعدگی ،بعد از

درمانی بعد از یائسگی اثرات خلقی مختلفی را ایجاد

زایمان و در دوره یائسگی ( .)2برخی از مطالعات از

میکند .نتیجهگیری شده که در زنان مختلف پاسخ

دخالت هورمونهای جنسی در پیدایش افسردگی پس از

نسبت به این هورمونها ممکن است متفاوت باشد (.)5

زایمان در برخی از زنان حمایت میکنند .زنان با سابقه

این امر بهاینعلت است که عملکرد استروئیدها در بدن

*نویسنده مسئول :اصفهان -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -مرکز تحقیقات علوم دارویی -تلفن،19040111003 :
E-mail: a_mesripour@yahoo.com
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وابسته به غلظت است و اثرات اختصاصی روی گیرندههای

آزاده مصری پور و همکاران

عالوه بر اثرات شناخته شده هورمونی پروژسترون
از طریق گیرندههای پروژسترون یک آنتاگونیست

بافتی مختلف اعمال میکنند.
مهمترین مورد مصرف پروژسترون بهعنوان

گیرنده سیگما نیز میباشد .پروژسترون با اتصال به

هورمون جانشینی و نیز بهعنوان داروی ضدبارداری

گیرندههای سیگما باعث بلوک کانالهای وابسته به

است .دوزهای باالی تزریقی این دارو (مثالً مدروکسی

ولتاژ مرتبط با گیرندههای سیگما میشوند و این اثر

پروژسترون استات) باعث آمنوره و عدم تخمکگذاری

جدید غشایی پروژسترون ممکن است با اثرات هورمونی

طوالنیمدت میشوند .این روش در مواردی که استروژن

آن بر روی مغز و قلب مرتبط باشد (.)17

منع مصرف داشته باشد ،در درمان دیسمنوره ،اندومتریوز،

پروژسترونها در اختالالت مختلف در زنان

هیرسوتیسم ،کنترل گرگرفتگی یائسگی و اختالالت

کاربرد دارند .مطالعات نشان داده که نورو استروئید

خونریزی دهنده به کار میروند (.)6

پروژسترون آنتاگونیست گیرندههای سیگما میباشند ،این

گیرندههای سیگما (گیرندهای غیر اوپیوئیدی)

امر میتواند دلیل عوارض عصبی پروژسترونها باشد .اثر

بهعنوان اهداف جدیدی در تولید داروهای مرتبط با

داروهایی که میتوانند بر سیگما نقش آگونیستی داشته

اختالالت روانی شناسایی شدهاند؛ ازجمله اسکیزوفرنی،

باشند بر افسردگی القا شده با پروژسترون تاکنون مطالعه

افسردگی و آلزایمر ( .)8،7تحریک گیرندههای سیگما

نشده است ،لذا در این تحقیق مصرف توأم پروژسترون

باعث کاهش بیحرکتی در مدلهای افسردگی حیوان،

با داروهای دکسترومتورفان و پنتازوسین بر آزمون

تعلیق از دم و تست شنای اجباری ،میشوند (.)13،9

افسردگی در موش بررسی میشود.

لیگاندهای سیگما دارای پتانسیل بهعنوان داروهای

روش بررسی:

ضدافسردگی با شروع عمل سریع میباشند ،از طریق

این مطالعه از نوع بنیادی -کاربردی میباشد.

تنظیم سریع سیستم سروتونین در هسته رافه پشتی و

در این آزمایشها از مجموع  54عدد موش سوری

نورون های عصبی گلوتامات در هیپوکامپ (.)12،11
مطالعات دیگر نشان داده است که اثرات

ماده با وزن  25-33گرم استفاده شد .گروه های مورد

ونالفاکسین (داروی ضدافسردگی مهارکننده باز جذب

مطالعه مشتمل بر حداقل  6موش بوده که بهصورت

سروتونین و نوراپینفرین  )SNRIبر کاهش بیتحرکی

تصادفی توزیع شدند ،شامل :کنترل ،پروژسترون،

در آزمایش شنای اجباری بخشی ناشی از تعامل آن با

دکسترومتورفان ،پنتازوسین ،فلووکسامین ،دکسترومتورفان

گیرندههای سیگما  1میباشد .ازآنجاییکه این اثر به

همراه با پروژسترون ،پنتازوسین همراه با پروژسترون،

دنبال مصرف پنتازوسین که آگونیست قوی سیگما

فلووکسامین همراه با پروژسترون.

میباشد ،تشدید شده است و در مصرف با پروژسترون

داروهای مصرفی شامل پروژسترون (آمپول

منتفی میگردد ( .)13مطالعهای دیگر نشان داده که

 53میلی گرم بر میلی لیتر ایران هورمون ،ایران) بعد از

پروژسترون و ( BD1047آنتاگونیست گیرنده سیگما)

رقیق کردن در محلول نرمال سالین حاوی  %3/1تووین

اثر ضدافسردگی ناشی از تجویز همزمان پرامیپکسول و

 83با دوز  13میلی گرم بر میلی لیتر برای دو روز

سرترالین را خنثی میکند ( .)14بعالوه دکسترومتورفان

بهصورت داخل صفاقی تزریق شد ( .)18پنتازوسین

عالوه بر اتصال بر گیرندههای اوپیوئیدی ،به گیرندههای

(آمپول  33میلی گرم بر میلی لیتر تولید دارو ،تهران،

سیگما نیز متصل میشوند و نتیجهگیری شده که

ایران) با دوز  2/5میلی گرم بر کیلوگرم ،دکسترومتورفان

دکسترومتورفان از طریق گیرندههای سیگما میتواند در

هیدروبرومید (شرکت سیگما ،آمریکا) با دوز  33میلی

درمان افسردگی مفید باشد (.)16،15

گرم بر کیلوگرم و داروی شاهد فلووکسامین مالئات
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(شرکت سیگما ،آمریکا) با دوز  13میلی گرم بر

بررسی قرار گرفتند و به کمک کورنومتر زمانهای

کیلوگرم پس از رقیق شدن در نرمال سالین بهصورت

مورد نظر ثبت میشدند.

داخل صفاقی تجویز شدند .همه داروها روز اول و روز

نتایج در گروهها بهصورت (میانگین  ±انحراف

دوم  3/5ساعت قبل از تست افسردگی تجویز شدند.

معیار) محاسبه شد و به کمک روش آنالیز واریانس

آزمون افسردگی فقط در روز دوم انجام گرفت .حجم

یکطرفه  ANOVAبا تست تکمیلی  Tukeyمورد ارزیابی

تزریق شده به حیوان در همه تزریقات  13میلی لیتر بر

قرار گرفت .مقادیر  P<3/35ازنظر آماری معنی دار در نظر

میلی لیتر بود .میزان غذای مصرفی حیوانات نیز

گرفته شدند .نتایج آماری و رسم نمودار توسط نرمافزار

اندازهگیری شد و برحسب میلی گرم بر گرم وزن حیوان

 Graph Pad Prism-6و  Excelانجام گرفت.

ارزیابی شد.
مالحظات اخالقی بر اساس کارکردن صحیح با

یافتهها:

حیوان آزمایشگاهی و دستورالعمل تصویب شده در

مطابق نمودار شماره  1الف حیوانات تحت درمان

دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام

با پروژسترون برای مدت  223/3±3/7ثانیه بیحرکت بودند

گرفت .موشها فقط یک بار مورد آزمایش قرار

که در مقایسه با گروه کنترل  179±13/8افزایش معنی داری

میگرفتند و بعد به روش سر زدن قربانی میشدند.

داشت ( .)P<3/35این امر نشاندهنده رفتار افسردگی حیوان

جهت حذف مداخالت زمان بر حرکات حیوانات

در  FSTمیباشد .تجویز تکدوز هرکدام از داروهای

آزمایشات بین ساعت  8-13صورت میگرفتند.

دکسترومتورفان و پنتازوسین بهطور قابلتوجهی زمان

افسردگی به کمک آزمایش شنای اجباری

بیحرکتی حیوان را با میزان  32±7/1ثانیه و  123±23ثانیه در

( )Forced swim test, FSTمورد بررسی قرار گرفت.

آزمون کاهش داد ( .)P<3/331فلووکسامین بهعنوان داروی

اساس روش بر این مبنا است که عدم تالش حیوان جهت

رفرانس تجویز شد که باعث کاهش قابلتوجهی در مدت

فرار از شرایط نامناسب بهعنوان معیاری از بیعالقگی و

زمان بیحرکتی حیوانات گردید ( 86/6±8/8ثانیه) .شروع

افسردگی میباشد 3/5 .ساعت بعد از تزریقات مورد نظر

بیحرکتی حیوانات در گروه های مختلف تفاوت

موشها را در سیلندر آب ( 25×12×25سانتی متر حاوی

قابلمالحظهای با گروه کنترل نداشتند ( نمودار شماره  1ب).

 15سانتی متر آب با دمای  23-25درجه سانتی گراد) قرار

همانطور که در نمودار شماره  1ج مشاهده میشود،

داده و به مدت  6دقیقه حرکت حیوان بررسی میشود.

تزریق دکسترومتورفان ( 133±13ثانیه )P<3/331 ،یا

مدت زمانی که طول میکشد تا اولین بیحرکتی

پنتازوسین ( 124±6/9ثانیه )P<3/31 ،همزمان با پروژسترون

( )Latencyثبت میشود و همچنین جمع مدت زمان

باعث کاهش قابلتوجه بیحرکتی در حیوانات در مقایسه با

بیحرکتی در  4دقیقه آخر تست.

گروه دریافتکننده پروژسترون به همراه نرمال سالین گردید.

بیحرکتی عبارت است از زمانی که حیوان هیچ

این تغییرات با تغییرات ناشی از تجویز فلووکسامین در یک

تالشی جهت فرار انجام ندهد ،تالش مختصر حیوان

راستا بودند .به هر حال همانطوری که نمودار شماره  1د نشان

جهت حفظ سر در باالی آب حرکت محسوب

میدهد ،داروهای دکسترومتورفان و پنتازوسین تغییری در

نمیشود .در حالت پایه طول مدت زمان بیحرکتی در

زمان شروع بیحرکتی ایجاد نکردهاند .زمان شروع

موش حدود  2دقیقه است که داروها با اثر ضدافسردگی

بیحرکتی فقط در مصرف همزمان با فلووکسامین افزایش

این زمان را کاهش میدهند ( .)23،19جهت گردآوری

یافت ( 193±15ثانیه در مقایسه با پروژسترون  +نرمال سالین

داده ها همه آزمودنها فیلم برداری شده و فیلمها مورد

 75±11ثانیه.)P<3/331 ،
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آزاده مصری پور و همکاران

نمودار شماره  :1تأثير مصرف داروها بر رفتار افسردگی حيوان در آزمون شنای اجباری
نمودار الف :تأثیر هرکدام از داروها را بر کل زمان بیحرکتی نشان میدهد؛ نمودار ب :تأثیر هرکدام از داروها را بر زمان شروع
بیحرکتی نشان میدهد )(Latency؛ نمودار ج ،د :به ترتیب اثر مصرف همزمان دکسترومتورفان (با دوز  41میلی گرم بر
کیلوگرم) ،پنتازوسین (با دوز  2/1میلی گرم بر کیلوگرم) ،یا فلووکسامین (با دوز  01میلی گرم بر کیلوگرم) به همراه پروژسترون
(با دوز  01میلی گرم بر کیلوگرم) را بر کل زمان بیحرکتی و زمان شروع بیحرکتی است .به گروه کنترل نرمال سالین تجویز
شد .تعداد  0عدد حیوان در هر گروه قرار داشتند .نتایج ستونها حاصل میانگین  ±انحراف معیار میباشد که توسط آنالیز
واریانس یکطرفه و تست تکمیلی توکی ارزیابی شدند .عالمت * نمایانگر  P<1/11و ** نمایانگر  P<1/110تفاوت در مقایسه
با گروه کنترل و  #نمایانگر  P<1/110تفاوت در مقایسه با گروه پروژسترون میباشد.
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جدول شماره  :1تأثير پروژسترون و سایر داروها بر مصرف روزانه غذا
پروژسترون همراه

پروژسترون همراه با

پروژسترون همراه

پروژسترون همراه

ميلی گرم به ازای گرم وزن بدن

کنترل

با نرمال سالين

دکسترومتورفان

با پنتازوسين

با فلووکسامين

 23ساعت اول

211/0±04

011±00

081±24/3

019±20/0

212±21

 23ساعت دوم

011/3±04/2

089±24

091/3±20/1

013±01

033/3±29

دکسترومتورفان (با دوز  41میلی گرم بر کیلوگرم) ،پنتازوسین (با دوز  2/1میلی گرم بر کیلوگرم) ،فلووکسامین (با دوز  01میلی
گرم بر کیلوگرم) و پروژسترون (با دوز  01میلی گرم بر کیلوگرم) به گروه کنترل نرمال سالین تجویز شد .نتایج همه گروها
حاصل میانگین  ±انحراف معیار میباشد که توسط آنالیز واریانس یکطرفه و تست تکمیلی توکی ارزیابی شدند.

غذای مصرفی حیوانات در گروه های درمانی

ضدافسردگی میگردد و این اثر را با تغییر در بیان ژن

اندازهگیری گردید ،چنانچه در جدول مشاهده میشود

زیر واحد گیرنده گاما آمینو بوتیریک اسید ( )GABAیا

این مقادیر تفاوت قابلتوجهی با یکدیگر ندارند.

تغیر در بیان ژن پروکاسپیز 3 -در هیپوتاالموس
رات های ماده مرتبط دانستهاند ( .)21همچنین محققان نشان
دادهاند که قطع مصرف پروژسترون منجر به افسردگی

بحث:
کل زمان بیحرکتی حیوانات به دنبال تجویز

میشود و این اثر را به مکانیسمهای مرتبط با سروتونین

پروژسترون در آزمون شنای اجباری نشاندهنده القا

نسبت دادهاند ( .)22-24قبالً گزارششده است که

افسردگی بود که توسط مصرف همزمان با دکسترومتورفان

خانمهای مصرفکننده اتنوژسترل کاشتنی (فرآوردهای از

یا پنتازوسین بهبود یافت ،این اثرات مفید بر رفتار

پروژستین که بهصورت زیرپوستی کاشته میشود و

افسردگی حیوانات با داروی ضدافسردگی فلووکسامین

آهسته رهش عمل میکند) از مشکالت عصبی شامل

در یک راستا بودند .فلووکسامین همچنین جهت بررسی

حمالت اضطرابی و افسردگی رنج میبرند ()25؛

صحت تست  FSTبه کار رفت که بهطور چشمگیری در

بنابراین با توجه به اینکه دوز باالی مصرفی در تحقیق

این تست کل زمان بیحرکتی را کاهش داد.

حاضر نیز منجر به القا افسردگی شده میتوان چنین

در این آزمایشها نشان داده شد که دوز باالی

استنباط نمود که پروژسترون در مقادیر فیزیولوژیک اثر

پروژسترون توانست کل زمان بیحرکتی را در حیوان به

ضدافسردگی در خانمها ایجاد میکند؛ درحالیکه در

حدود  3دقیقه افزایش دهد .بیحرکت شدن حیوانات

مقادیر فارماکولوژیک (مثل مقادیر موجود در داروهای

در تست شنای اجباری داللت بر آن دارد که حیوان

ضدبارداری) میتواند منجر به افسردگی گردد.

نسبت به بهبود شرایط بیتفاوت میشود ،در مقابل رفتار

اخیراً گیرندههای سیگما به علت نقشی که در

عدم افسردگی بهصورت تالش حیوان در جهت فرار از

القا افسردگی و رفتارهای اضطرابی دارند ،مورد توجه

شرایط نامناسب و استرسآور میباشد که تحت تأثیر

قرار گرفتهاند ( .)27،26،7در مطالعات متعددی از

داروهای ضدافسردگی قرار میگیرد ( .)23مطالعات

دوزهای باالی پروژسترون بهعنوان آنتاگونیست گیرنده

دیگری نشان دادهاند که دوزهای پایین پروژسترون

سیگما استفادهشده است ( Sabino .)17،13و همکاران

( 4/5میلی گرم بر کیلوگرم) در  FSTمنجر به اثرات

نشان دادند ،در موشهای مادهای که ژن گیرنده سیگما
013
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در آنها حذف شده بود ،رفتار مشابه افسردگی بروز

اطالعات حاصل از  FSTمیتواند مفید باشد ( .)23در

دادهاند ( .)28در تحقیق دیگری نشان دادهاند که استفاده

آزمایشات ما فقط فلووکسامین در مصرف همزمان با

از آگونیست های مختلف گیرندههای سیگما نظیر

پروژسترون این زمان را افزایش داد و ازآنجاییکه

 ،SA-4503ایگمزین 1 ،و  3دی تولیگوانیدینو و خیلی

فلووکسامین بهتنهایی این تغییر را ایجاد نکرد؛ لذا همسو

دیگر در مدلهای حیوانی افسردگی شامل  FSTبهصورت

با مطالعات قبلی اثر افسردگی القاشده با پروژسترون

وابسته به دوز منجر به کاهش زمان بیحرکتی شدهاند و

میتواند منوط به سروتونین باشد ( .)18اگونیست های

اثر ضدافسردگی حاصل با تجویز آنتاگونیست اختصاصی

سیگمای بهکار رفته در این آزمایش هرچند باعث کاهش

سیگما  NE-100منتفی شده است .در تحقیق پیش رو از

بیحرکتی شدند ولی تغییری در زمان شروع بیحرکتی

دکسترومتورفان و پنتازوسین که قبالً اثرات آگونیست های

ایجاد نکردند.

سیگما آنها ثابت شده استفاده شد .به علت اینکه
در دسترس هستند و عوارضشان شناخته شده است ،لذا

نتیجهگیری:

در مطالعات بالینی آینده قابل مصرف خواهند بود.

رسپتورهای سیگما میتوانند در القا افسردگی

دکسترومتورفان در مقایسه با داروهای ضدافسردگی

ناشی از دوزهای باالی پروژسترون نقش داشته باشند

معمول اثرات ضدافسردگی سریع اعمال میکند (.)15

چون این اثر توسط دو داروی شناختهشده با اثر

هر دو داروی مصرفی همراستا با داروی شاهد

آگونیست سیگما (دکسترومتورفان و پنتازوسین)

فلووکسامین میزان کل زمان بیحرکتی را در حیوان

برطرف شد .ازآنجاییکه دوزهای باالی پروژسترون

کاهش دادند ،بعالوه بیحرکتی القاشده با پروژسترون را

که در روشهای پیشگیری از بارداری به کار میرود

منتفی نمودند.

میتواند در خانمها افسردگی ایجاد کند و

محققان نشان دادهاند که افسردگی ناشی از

دکسترومتورفان و پنتازوسین برخالف داروهای

پروژسترون احتماالً به علت اثر بر گیرندههای سروتونین

ضدافسردگی معمول اثرات سریع اعمال میکنند .لذا

 HT2-5میباشد .ازآنجاکه افسردگی با مصرف داروهای

این داروها میتوانند در افسردگیهای هورمونی و

ضدافسردگی مهارکننده باز جذب انتخابی سروتونین

دورهای در زنان نقش مهمی ایفا کنند و مطالعات بالینی

( )SSRIsبرطرف میشود ( .)18همچنین تداخل بین

بیشتری در این راستا پیشنهاد میشود.

 SSRIsو گیرندههای سیگما نیز روش شده است ( .)29از
طرف دیگر آگونیست های سیگما منجر به آزاد شدن

تشکر و قدردانی:

سروتونین میشوند؛ لذا این تداخل بین پروژسترون با

نویسندگان مراتب تشکر خود را جهت حمایت

سروتونین وسیگما در اثرات خلقی آن نقش بسزایی ایفا

معاونت پژوهشی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم

میکند که بررسیهای بیشتری را میطلبد.
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گزارشی وجود دارد که اندازهگیری زمان شروع
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Background and aims: Progesterone is a female reproductive hormone. Increasing progesterone
levels during menstruation or taking synthetic progesterone in oral contraceptives causes some
depression in some women. Sigma receptors are considered as new targets in depression
medication. Progesterone other than hormonal effects is a neuro-steroid and is an antagonist to
sigma receptors. So, the aim of the current study was to investigate the effect of co-concomitant use
of progesterone with sigma agonist drugs, dextromethorphan or pentazocine on depression test.
Methods: This research is a basic- applied study. Experiments were performed on female mice
weighing 25-30 g. The forced swimming test was used to investigate depression. Progesterone
10 mg/kg along with dextromethorphan HBr 30 mg/kg, or pentazocine 2.5 mg/kg were
administered on the first day and 30 min before the FST on the second day. Data were analyzed
using One-way ANOVA and Tukey tests.
Results: Progesterone led to an increase in the immobility time (over 3 minutes) in mice, which is
a criterion for animal depression (P<0.05). The immobility of animals was decreased by following
consumption of dextromethorphan (100s±13) (P<0.001), and pentazocine (124s±6.9) (P<0.01).
These changes were in parallel with antidepression medications by fluvoxamine.
Conclusion: Since depression caused by progesterone is resolved by Sigma agonists, Sigma
receptors are responsible for depression caused by high doses of progesterone. So, these agonists
can be considered as an effective antidepressant in progesterone medications with high dose.
Keywords: Depression, Sigma receptor, Progesterone, Forced swim test.
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