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سمانه جهانآبادی1و ،*2سمیرا دبستانی
تفتی
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چكيده

دریافت1۴۰۰/۰۸/17 :

ویرایش1۴۰۰/۰۸/2۴ :

پذیرش1۴۰۰/12/2۳ :

آنالین1۴۰1/۰1/۰1 :

زمينه و هدف :پیوگلیتازون آگونیست انتخابی رسپور  PPAR-γمیباشد که در درمان دیابتت نتو  2تجتویز میشتود و

 -1گروه فارماکولوژی و سمشناسی ،دانشکده
داروسازی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی
یزد ،یزد ،ایران.

میتواند خاصیت ضدافسردگی نیز داشته باشد .نیتریك اکستاید بتهعنوان نورومتدوالتور در فرآینتداای گستتردهای در
مغز امانند یادگیری حافظه و نوروژنز و بیماری آلزایمر ،پارکینسون و افسردگی نقش دارد .میزان شتیو افستردگی در
زنان با باال رفتن سن به علت کمبود استروژن افزایش یافته و این افراد بیشتر در معترض افستردگی ،تحریتتكپذیری و

 -2مرکز تحقیقات علوم دارویی ،دانشکده

بد خلقی قرار میگیرند.از اینرو در ایتن مطالعته اثر ضدافسردگی داروی پیوگلیتازون و تداخل آن با سیستم نیتررژیك

داروسازی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی

( )Nitrergic systemدر موشاای سوری ماده اواریکتومی ( )Ovariectomyشده بررسی میشود.

یزد ،یزد ،ایران.

روش بررسي :این مطالعه تجربی از فروردین  1۳9۸تا دی  1۳9۸در گروه فارماکولوژی و سمشناستی دانشتگاه علتوم
پزشکی شهید صدوقی یزد بر روی موشاای سوری نژاد  NMRIانجام شد .پتس از انجتام اواریکتومی ،در اتر گتروه
تاثیر دوزاای مختلف پیوگلیتازون ( 2۰ ،1۰و  ،)mg/kg ۴۰پیوگلیتازون بهامراه ال–ارژنین و پیوگتلیتازون بهاتمراه
 NAMEبه کمك تستاای رفتاری تستتشتناسی اجبتاری ( ،)FSTتستت دم معلتق ( )TSTو تست جعبه

L-

بتاز)(OFT

مورد بررسی قرار گرفت.
يافتهها :اواریکتومی کردن موشاای ماده باعث بروز رفتاراای شبهافسردگی در آناتا میشتود کته بتا افتزایش زمتان
بیحرکتی در FSTو  TSTو عدم تغییر در فعالیت لوکوموتور در  OFTمشخص شد .پیوگلیتازون ( )۴۰ mg/kgموجتب
کااش زمان بیتحرکی در موشاای اواریکتومی شده در تستاای رفتتتاری شتد .امینتین تجتویز تتوام

L-NAME

بهامراه دوز غیر موثر پیوگلیتازون سبب معکوس شدن افسردگی در موشاای سوری میشود و تجویز ال-آرژنین اثتر
ضدافسردگی پیوگلیتازون را مهار کرد.
*نویسنده مسئول :یزد ،دانشگاه علوم پزشکی شهید
صدوقی یزد ،دانشکده داروسازی ،گروه فارماکولوژی و
سمشناسی.

نتيجهگيري :داروی پیوگلیتازون میتواند موجب بتروز اثرات ضدافسردگی در موشاتای ستوری اوارکتتومی گتردد و
بخشی از ایتن اثترات توسط سیستم نیتررژیك اعمال میشود.

تلفن۰۳۵-۳۸2۰۳۴19 :
E-mail: sjahanabadi@yahoo.com

كلمات كليدي :افسردگی ،موش سوری ،نیتریك اکساید ،اواریکتومی ،پیوگلیتازون.

مقدمه

نشده ،نظریه پذیرفته شده کمبود مونوآمیناا (تهی بودن مغز از

اختالل افسردگی یك بیماری مزمن ،و بالقوه ناتوانکننده و یکی

سروتونین ،نوراپینفرین و دوپامین) تا حدودی علت این بیماری را

از شایعترین بیماریاای زندگی بشر است .اختالل عملکرد فیزیکی و

توجیه میکند .درمان بیماری افسردگی بر پایه افزایش میزان

اجتماعی ناشی از افسردگی ،تاثیر عمیقی بر زندگی افراد مبتال دارد.

1

مونوآمیناا در محل سیناپساا از جمله مهمترین مکانیسماای
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دارواای ضدافسردگی است ،با این وجود دارواای ضدافسردگی که

پیشساز سنتز نیتریك اکساید سنتاز و  L-NAMEبهعنوان مهارکننده

در بالین مصرف میشوند ،حداکثر  6۰-%7۰در بین بیماران اثر درمانی

غیر اختصاصی سنتز نیتریك اکساید سنتاز به موشاای سوری

دارند 2.خانماا بهعلت نوسانات سطوح استروژن درونزاد در شرو

اووریکتومی شده انجام شد.

قاعدگی ،در طول زایمان ،پس از زایمان و یائسگی بیشتر در معرض
ریسك افسردگی و اضطراب قرار دارند.

۴و۳

در دوران یائسگی بهعلت کمبود استروژن ،سیکلاتای قاعتدگی

روش بررسي

زن به پایان رسیده و این کمبود نه تنها منجر به آتروفی واژن،

این مطالعه از نو تجربی بوده و از فروردین  1۳9۸تا دی 1۳9۸

گرگرفتگی ،از دست رفتن تتوده استتخوانی و افزایش خطرات قلبی

در گروه فارماکولوژی و سمشناسی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم

عروقی میگردد بلکه ممکن استت زنتان را در معترض افستردگی،

پزشکی شهید صدوقی یزد بر روی موشاای سوری نژاد

تحریتكپذیری و بد خلقی نیز قرار داد.

انجام شد .تمام مواد از کمپانی

۵و7

درماناای دارویی در دسترس برای افسردگی شامل گروه

NMRI

Sigma-Aldrich (Steinheim,

) Germanyتهیه شد.

دارواای ضدافسردگی سه حلقهای ،مهارکنندهاای اختصاصی

جامعه مورد بررسی مطالعه موشاای ماده سالم نژاد سوری

بازجذب سروتونین ،مهارکننده آنزیم مونوآمین اکسیداز و چند نمونه

( )NMRIبا وزن  ۵±2۵ grبودند .محل نگهداری حیوانات دارای

از دارواای جدید نظیر بوپروپیون ( ،)Bupropionنفازودون

تجهیزات کنترل نور ،تهویه و سیستم ثابتکننده دما بود .حیوانات در

( )Nefazodoneو غیره میباشد که بهعلت اثرات تاخیری این دارواا

شرایط شبانه روزی  12ساعت روشنایی و  12ساعت تاریکی ،دمای

و عوارض جانبی زود انگام آناا امانند عوارض گوارشی ،عوارض
جنسی و اختالالت خواب ،باعث نارضایتی شماری از بیماران و عدم
تکمیل روند درمان آناا میشود.

°C

 2۳±2و دسترسی آزاد به آب و غذا نگهداری شدند.
کلیه اصول اخالقی مطابق با اصول کار با حیوانات آزمایشگاای

مصوب

۸و9

دانشگاه

علوم

با

پزشکی

کد

اخالق

عالوه بر درماناای رایج اختالل افسردگی ،مطالعتات جدیتد

 IR.SSU.MEDICINE.REC.1397.107انجام شد .حیوانات بهصورت

بیتانگر آثار شبه ضدافسردگی برخی دیگر از دارواا از جمله

تصادفی به اشت گروه تقسیم شدند که عبارت بود از :گروه کنترل،

پیوگلیتازون جهت درمان ایتن بیمتاری متیباشتد.

گروه  ،Shamگروه اواریکتومی ( ،)OVXگروه  OVXتحت درمان با

پیوگلیتازون ( ،)Pioglitazoneآگونیست گیرنده فعالکننده تکثیر

داروی پیوگلیتازون با دوز  ،1۰ mg/kgگروه  OVXتحت درمان با

پراکسیزوم گاما ) ،(PPAR-γدارویی از خانواده تیازولیدیندیوناا

داروی پیوگلیتازون با دوز  2۰ mg/kgو گروه  OVXتحت درمان با

( )Thiazolidinedionesاست که باعث افزایش حساسیت به انسولین

داروی پیوگلیتازون با دوز  ،۴۰ mg/kgگروه  OVXدریافتکننده دوز

در بافتاای ادف میشود.

غیر مؤثر پیوگلیتازون بهامراه  L-NAMEو گروه  OVXدریافتکننده

1۰

درواقع تیازولیدین دیوناا از طریق مکانیزماای متعددی از

دوز مؤثر پیوگلیتازون بهامراه .L-Argenine

12و1۳

به نوروناای ایپوکامپ و کااش تولید نیتریك اکساید در ایپوکامپ

(  )۸۰ mg/kgو زایالزین ( )1۰ mg/kg ( )Xylazineکه به صورت

نیتریك اکستاید ( )NOیکتی از

داخل پریتونئال تزریق گردید ،ایجاد شد .مواای ناحیه پشت

انتقتالدانتدهاتای عصتبی اصتلی در  CNSمیباشد که در

کمری تراشیده شده و حیوان روی تخت جراحی فیکس گردید.

از نوروناا محافظت میکنند.

11و12

فرآینداای یادگیری ،حافظه و افسردگی نقش دارد.

1۳

سپس شکافی در خط پشتی وسطی در پوست نزدیك به حاشیه

با توجه به شوااد یاد شده این مطالعه بهمنظور بررسی اثر

پشتی در دنده اا ایجاد شد .شکاف درست در زیر مااییه اایی که

ضدافسردگی داروی پیوگلیتازون در موشاای سوری اوریکتومی

جهت بیرون آوردن تخمدان اا مد نظر است ایجاد شد .لوله اای

شده با دخالت مسیر  L-Arg/NOبا تجویز  L-Arginineبهعنوان
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بهمنظور جلوگیری از دایدراته شدن بدن حیوان انگام جراحی

می کند و بدون حرکت به صورت شناور باقی می ماند و تنها

از نرمال سالین استفاده شد .در انتها محل جراحی بخیه و بهوسیله پنبه

حرکتی که انجام می داد این است که سرش را باالی آب نگه

آغشته به پاویدون آیداین ضدعفونی گردید .پس از افت روز
نگهداری در النه حیوانات ،تستاای رفتاری تحت شرایط یکسان
برای این گروهاا صورت گرفت.

می دارد.

1۵و 16

در تست دم معلق ( ،Tail Suspension Test )TSTموشاای
سوری در مدت زمان شش دقیقه ۵۰ cm ،باالتراز کف با نوار چسب

دوزاای پیوگلیتازون ( 2۰ ،1۰و  )mg/kg ۴۰در گروهاای

تقریبا 1 cmاز نوک دم بهصورت آویزان قرارگرفتند .دو دقیقه اول

جداگانه چهار ساعت پیش از انجام تستاای رفتاری به موشاا

زمان آداپته شدن با محیط بود و در چهار دقیقه آخر زمان بیتحرکی

تزریق شد و سپس حیوانات تحت آزمون قرار گرفتند .در این مرحله
دوزاای موثر و غیر موثر پیوگلیتازون در آزمون ،جهت ارزیابی در
مراحل بعدی مطالعه مشخص شد.

16

موش اندازه گرفته شد.

تمام نتایج بهصورت  Mean±SEMنشان داده شده است .نتایج
بهدست آمده ،با استفاده از تست آنالیز واریانس یكطرفه

برای بررسی نقش احتمالی مسیر نیتریك اکساید در اثرات
پیوگلیتازون ،دوزاای غیر مؤثر ( ۳۰ ،L-NAME )2 mg/kgدقیقه

) analysis of variance (ANOVAامراه با تست تکمیلی

پیش از تزریق دوزاای غیر موثر پیوگلیتازون جهت اندازهگیری
تستاای رفتاری به موشاا تزریق شد .امینین در گروهاای دیگر،

) Inc., San Diego, CA, USAاستفاده شد.

از GraphPad Prism 6 software (GraphPad Software,

L-

 Argenineبه موشاا تزریق و تستاای رفتاری ،تحت شرایط
یکسان برای این گروهاا صورت گرفت.
ارزیابی سیستم حرکتی حیوان با استفاده از

Tukey

تجزیه وتحلیل گردید و سطح  P<۰/۰۵معناداری در نظر گرفته شد.
برای آنالیز

 ۳۰دقتیقه پیش از تتجویز دوز مؤثر پتیوگلیتتازون)1۰۰ mg/kg( ،

One-way

(Open Filed )OFT

يافتهها
نتایج ارایه شده در نمودار  1و  2نشان میداد که در تستاای

 Testانجام شد و جهت جلوگیری از مداخالت احتمالی در تفسیر

رفتاری  FSTو  TSTزمان بیتحرکی در گروه اواریکتومی نسبت به

دادهاای حاصله از تستاای افسردگی حیوانات OFT ،پیش از

گروه کنترل افزایش معنادار است ( )P≤۰/۰۵و از طرفی زمان

تستاای رفتاری دیگر انجام گرفت .این آزمون برای ارزیابی

بیتحرکی گروه دریافتکننده پیوگلیتازون نسبت به گروه اواریکتومی

پاسخاای رفتاری مانند فعالیت حرکتی ،بیشفعالی و رفتار

کااش یافته به نحوی که در گروه دریافتکننده پیوگلیتازون با دوز

جستوجوگرانه و امینین اندازهگیری اضطراب نیز استفاده شده

 ۴۰ mg/kgاین کااش معنادار بوده است (.)P≤۰/۰1 ،P≤۰/۰۵

است .در این آزمایش موشاای آزمایشگاای در جعبه چوبی به ابعاد

ارزیابی سیستم حرکتی :فعالیت حرکتی شش گروه در نمودار ۳

 ۴۰ cm×6۰ cm×۵۰ cmکه کف جعبه به  16مربع مساوی تقسیم

نشان داده شده است .موشاایی که تحت جراحی قرار گرفتهاند

شده قرار میگیرند و تعداد خانهاایی که طی شش دقیقه از آن عبور

نسبت به گروه کنترل تعداد دفعات کمتری از مربعاای جعبه مد

میکنند محاسبه میگردد.

1۵و16

برای ارزیابی افسردگی است .جهات انجام این تست ،موش اا در
یك مخزن شیشه ای عمودی با قطر  1۰ cmو ارتفا  2۵ cmکه تا

دریافت دوزاای متفاوت داروی پیوگلیتازون تاثیری بر فعالیت
حرکتی حیوان نداشته است.
چنانکه در نمودار  ۴نشان داده شده تجویز مهارکننده غیر

ارتفا  19 cmبا آب  1±2۳ °Cپر شده ،قرار داده می شوند و به ار

انتخابی  L-NAME )2 mg/kg( ،NOSتوام دوز غتیر موثر

موش به مدت شش دقیقه فرصت شنا کردن داده می شود .مدت

پیوگلیتازون باعث کااش زمان بیتحترکی میشتود که از نتظر

زمان بی حرکتی که در چهار دقیقه آخر این تست ثبت می شود

آمتاری نیز معتنادار استت ( ،)P≤۰/۰1در حتالیکه

زمانی است که ار موش تالش خ ود را برای شنا کردن متوقف

بهتنتهایی تاثیتری بر زمتان بیتحرکی در  FSTو  TSTنداشت.

L-NAME
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تست شنای اجباری (  Forced Swimming Test )FSTتستی

نظر گذشته اند اما از نظر آماری این اختالف معنادار نیست و

سمانه جهانآبادی و همکار
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نمودار :1بررسي اثر تجويز دوزهاي مختلف پيوگليتازون بر مدت زمان بيتحركي
موشهاي سوري در آزمون  .FSTتفاوت معناداري بين گروه  OVXو پيوگليتازون
با دوز  40 mg/kgبهصورت  )P≤0/01( ##و تفاوت معنادار بين گروه

OVX

و

گروه كنترل بهصورت * ( )P≤0/05نشان داده شده است.

نمودار  :4بررسي اثر تجويز دوز غير موثر پيوگليتازون بههمراه
بر مدت زمان بيتحركي موشهاي سوري در آزمون
معنادار بين گروه

OVX

و

PIO+L-NAME

شده است ) .(aتفاوت معنادار بين گروه
نمودار  :2بررسي اثر تجويز دوزهاي مختلف پيوگليتازون بر مدت زمان
بيتحركي موشهاي سوري در آزمون  .TSTتفاوت معنادار بين گروه

OVX

و) .TST (bتفاوت

بهصورت ** ( )P≤0/01نشان داده

OVX

** ( )P≤0/01و تفاوت معنادار بين گروه

)FST (a

L-NAME

و

PIO20+L-NAME

PIO20+L-NAME

بهصورت

و پيوگليتازون با

دوز  20 mg/kgبهصورت  )P≤0/05( #نشان داده شده است ).(b

و

پيوگليتازون با دوز  40 mg/kgبهصورت  )P≤0/05( #و تفاوت معنادار بين گروه
 OVXو گروه كنترل بهصورت * ( )P≤0/05نشان داده شده است.

برای بررسی بیشتر نقش مسیر نیتریك اکسید در اثر شبه
ضدافسردگی پیوگلیتازون L-Argenine ،بهعنوان یك پیشساز مسیر
نیتریك اکسید بهکار برده شد .مصرف امزمان

(L-)1۰۰ mg/kg

 Argenineبا پیوگلیتازون بهطرز قابلتوجهی اثر ضد عدم تحرک
پیوگلیتازون که چهار ساعت پیش از  FSTو  TSTمصرف شدهاند را

بحث
در مطالعه حاضر مشااده شد که داروی پیوگلیتازون دارای اثر
نمودار  :3بررسي اثر تجويز دوزهاي مختلف پيوگليتازون بر تعداد دفعات عبور

شبه ضدافسردگی در موشاای سوری اواریکتومی شده است که با

موشهاي سوري در آزمون .OFT

کااش زمان بیتحرکی در  FSTو  TSTنمایان میشود .امینین
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بهصورت معناداری معکوس کرد (.)P≤۰/۰۰1 ،P≤۰/۰۵

بررسی اثر ضدافسردگی داروی پیوگلیتازون در موشهای سوری اواریکتومی شده با دخالت مسیر سنتز نیتریک اکساید
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پیوگلیتازون بخشی این اثر خود را در موشاای سوری اواریکتومی

میکنند که از جمله آناا افزایش فاکتوراای نوروتروفیك ،کااش

شده با دخالت مسیر  NO/L-Argاعمال میکند به طوریکه مصرف

بیان سیکلواکسیژناز 2-و کااش تولید نیتریك اکساید در ایپوکامپ

ال-آرژنین بهعنوان پیشساز نیتریك اکساید سنتاز ،اثرات
ضدافسردگی را در  FSTو  TSTکااش میداد در حالیکه

L-

میباشد.

21و2۳

در مطالعه  Jiو امکاران تجویز پیوگلیتازون پس از ایسکمی

 NAMEبهعنوان مهارکننده غیر اختصاصی نیتریك اکساید سنتاز

مغزی خفیف گذرا نشاندانده کارایی پیوگلیتازون در بهبود حافظه و

TST

یادگیری میباشد 2۴.امینین استفاده از پیوگلیتازون در مغز بهطور

( ،)Nitric oxide synthaseاثرات ضدافسردگی را  FSTو

قابل مالحظهای موجب کااش انفارکتوس و تورم مغزی و بهبود

افزایش میداد.
در مطالعه  Demouliereو امکاران و امینین مطالعه سعیدی
ساروی و امکاران اعالم شد اواریکتومی کردن موشاای سوری
رفتاری شبه افسردگی در آناا القا میکند که با افزایش زمان
بیتحرکی در  FSTو  TSTو کااش  Locomotor activityدر

OFT

امراه است و اینگونه تصور میشود رفتاراای ناامیدانهای مانند
بیحرکتی در  FSTو  TSTافسردگی را در آناا نشان میداند.

17و1۸

نقص حسی ناشی از ایسکمی مغزی میگردد .فعالسازی

PPAR-γ

داخل مغزی میتواند اثرات محافظت عصبی و ضدالتهابی بهدنبال
2۵

آسیب ایسکمیك را بهدنبال داشته باشد.

طی مطالعه صورت گرفته بر روی گروای از بیماران مبتال به
دیابت تیپ ، 2پیوگلیتازون توانست بهطور چشمگیری سطح

TNF-α
26

را کااش داد که نشاندانده اثرات ضدالتهابی این دارو میباشد.

در مطالعه حاضر  OFTجهت اطمینان از عدم تاثیر فعالیتاای

یکی از مکانیسماای محافظت عصبی آگونیستاای  PPAR-γشامل

حرکتی بهدنبال اووریکتومی حیوان بر نتایج تستاای رفتاری  FSTو

مهار فعالسازی میکروگلیا و کااش بیان و فعالیت نیتریك اکسید
19

 TSTانجام شد که نتایج این مطالعه بیانگر عدم ارتباط بیحرکتی حیوانات

سنتاز القایی ) (iNOSاست .پیوگلیتازون بیان  iNOSناشی از  LPSو

در تستاای رفتاری  FSTو  TSTبا فعالیتاای حرکتی آناا میباشد.

تولید  NOرا مهار میکند که این اثر احتماال از طریق فعالسازی مسیر

مکانیسماای متعددی در روند بروز عالیم بیماری افسردگی

 PI3K/Aktو مهار  p38 MAPKمیباشد و مهار  iNOSتوسط

تاثیرگذارند که در میان آناا میتوان به کااش غلظت

پیوگلیتازون میتواند موجب محافظت از نوروناای دوپامینرژیك در

نوروترانسمیتراای مغزی در فضااای سیناپسی ،التهاب ،استرس و

19

برابر نوروتوکسیستی ناشی از  LPSگردد.

صدمات عصبی اشاره کرد .در این بین تغییر غلظت نیتریك اکساید و

مطالعات زیادی به افزایش سطح نیتریك اکساید در بیماران با

سایتوکیناای التهابی مانند  TNF-αبیشتر مورد توجه محققان قرار

افسردگی ماژور اشاره دارد و میزان متابولیتاای نیتریك اکساید

امینین مشخص شد که نوسانات سطح استروژن

بهطور چشمگیری در پالسمای افرادی که اقدام به خودکشی کردهاند

گرفته است.

19

27

آندروژن در شرو قاعدگی-در طول بارداری و زایمان پس از زایمان

بیشتر است.

و یائسگی امراه با توقف تولید استروژن تخمداناا موجب افزایش

پاسخاای التهابی رخ میداد که دارای اثرات مخرب از جمله از

ریسك ابتال به افسردگی ،اضطراب و کمبود انرژی میشود.

2۰

افزایش سطح نیتریك اکساید در افسردگی بهدنبال
2۸

دست رفتن عملکرد نورونی میباشد.

افسردگی ماژور ( )MDDبر پایه فرآینداای پاتوفیزیولوژیك در

ایپوکامپ موش ،محل اصلی مغز که در پاتوفیزیولوژی افسردگی

بیماران مبتال به  MDDمتمرکز شده است .این فرآینداای

درگیر است ،افزایش میداند 29.شوااد حاکی از آنند که مهار آنزیم

پاتوفیزیولوژیك شامل اختالل در عملکرد سیستم ایمنی بدن،

 NOSبهعنوان یك استراتژی میتواند تاثیرگذاری بالینی ضدافسردگی

اختالالت محور ایپوتاالموس-ایپوفیز آدرنال ) (HPAو اختالالت
21

متابولیکی ،اختالالت محافظتی نوروناا یا التهابات عصبی میباشد.

سرتونرژیك را تقویت کند.

۳۰

مشاادات مطالعات حاضر بیان میکند که داروی پیوگلیتازون در

آگونیستاای  PPAR-γاثرات ضدالتهاب ،آنتیاکسیداتیو و

دوز  ۴۰ mg/kgدر بهبود رفتاراای شبهافسردگی ناشی از اواریکتومی

محافظت نورونی خود را بر روی مغز با مکانیسماای مختلف اعمال

دوطرفه موش سوری اثر داشته است و باعث کااش زمان بیتحرکی
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در سالاای اخیر روشاای درمانی متفاوتی در درمان اختالل

از طرفی مهار کنندهاای  NOSسطح سروتونین و دوپامین را در

Jahanabadi
S., etسمانه
al.
همکار
جهانآبادی و

FST

 اعمال میشود که با کااش زمان بیتحرکی درL-Arg/NO مسیر

L-NAME

29
27

 تجویز توام. میشودTST  وFST در تستاای رفتاری

 تغییرOFT  در حالیکه فعالیت حرکتی در، نمایان میشودTST و

بهامراه دوز غیر موثر پیوگلیتازون سبب معکوس شدن افسردگی در

.نمیکند

آرژنین-موشاای سوری اواریکتومی شده میشود و تزریق ال

 این مقال ه حاصل پایان نام ه تحت عنوان:سپاس گزاری

بهامراه دوز موثر پیوگلیتازون بهطور قابلتوجهی رفتاراای شبه

" بررسی اثر ضدافسردگی داروی پیوگلیتازون در موش اای

افسردگی ناشی از اواریکتومی دوطرفه در موشاا را نسبت به گروه

" سوری اواریکتومی شده با دخالت مسیر سنتز نیتریك اکساید

.دریافتکننده داروی پیوگلیتازون تشدید میکند

 می باشد۵97۴  و کد1۳97 در مقطع دکتری داروسازی در سال

براساس یافتهاای این مطالعه میتوان نتیجه گرفت که احتماال

که با حمایت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد اجرا شده

بخشی از اثرات ضدافسردگی داروی پیوگلیتازون در مدل افسردگی

. است

 با مشارکت،القا شده توسط اواریکتومی دوطرفه در موش سوری
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Background: Pioglitazone is the selective PPAR-γ receptor agonist, which is
prescribed for the treatment of type 2 diabetes and may also have antidepressant effects.
Nitric oxide (NO) has been involved in some crucial roles, including learning, cognition
and neurogenesis as well as some neurodegenerative diseases, including Parkinson,
Alzheimer's disease (AD) and depression. Reduced estrogen levels throughout
ovariectomy, postpartum and menopause make women more likely to suffer from
depression. The existing study was designed to examine the antidepressant-like effects
of pioglitazone, a PPAR-γ agonist, and the probable involvement of NO with the use of
non-specific NO synthase inhibitor (L-NAME) or an NO precursor (L-arginine) in
female ovariectomized (OVX) mice.
Methods: The present study was conducted experimentally on female NMRI mice from
April to December 2019 at the Pharmacology Department of Pharmacy Faculty, Shahid
Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran. Female mice were subjected to
bilaterally ovariectomy, and various doses of pioglitazone (10, 20, 40 mg/kg) were
administered either alone or in combination with non-specific NO synthase (NOS)
inhibitor (L-NAME) or a NO precursor (L-arginine). Antidepressant-like activity of
pioglitazone was evaluated in the forced swimming test (FST) and the tail suspension
test (TST). Moreover, the open field test was done to evaluate the locomotor activity of
mice following different treatments.
Results: OVX mice demonstrated a major increase in immobility time versus sham
therapy following procedure (P≤0.05). Mice were injected with 40 mg/kg pioglitazone
Intraperitoneally, 4 h before the behavioral test, exhibited marked antidepressant-like
effects in OVX mice (P≤0.01, P≤0.05 in FST and TST, respectively). Co-administration
of sub-effective dose of L-NAME (2 mg/kg) with a sub-effective dose of pioglitazone
(20 mg/kg) resulted in a strong antidepressant-like effect in OVX mice (P≤0.01),
whereas L-arginine inhibited this effect. The various treatments did not change the total
locomotion of mice in OFT.
Conclusion: Antidepressant-like effects of pioglitazone may be associated with
inhibition of the NO synthase/NO in OVX mice and provided a new strategy for
depression.
Keywords: depression, mice, nitric oxide, ovariectomy, pioglitazone.
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