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چکیده

زمینه و هدف :افسردگی پس از زایمان یک اختالل خلقی است که میتواند در طول
یک سال پس از زایمان رخ دهد و مادر و حتی نوزاد را تحت تأثیر قرار دهد .داروهای
ضدافسردگی به دلیل داشتن عوارض جانبی به ویژه در مادران شیرده ،نگران کننده
هستند .نیاسین بر سنتز سروتونین تأثیر دارد و عوارض جانبی برای مصرف مقادیر کم
آن گزارش نشده است .بنابراین اثر تجویز نیاسین بر مدل افسردگی پس از زایمان در
موشهای سوری ماده طراحی و اجرا گردید.
روش بررسی :در این تحقیق از  27سر موش سوری ماده بالغ نژاد  NMARIاستفاده
شد .گروههای کنترل ،افسرده درمان نشده (فقط دریافت پروژسترون) ،چهار گروه افسرده
درمان شده با دوز 055 ،25 ،72یا )mg/Kg( 755نیاسین برای یک روز و سه گروه
افسرده درمان شده با دوز 25 ،72یا  )mg/Kg(055نیاسین برای  8روز .در موشها با
تجویز )mg/Kg( 2پروژسترون به مدت  2روز ،افسردگی پس از زایمان مدل سازی
شد .ارزیابی افسردگی با تست شنای اجباری در روز هشتم انجام شد.
یافتهها :نیاسن در تک دوز )P=5/557()mg/Kg(25و تجویز  8روز از دوز25
( ،)P=5/555()mg/Kgسبب کاهش معنیدار در مدت زمان بیحرکتی در آزمون شنای
اجباری در موشهای افسرده نسبت به موشهای افسرده درمان نشده گردید.
نتیجه گیری :تجویز پروژسترون سبب افزایش مدت بیحرکتی و القاء افسردگی در موش
های سوری گردید .تجوز نیاسین در این روش سبب کاهش مدت زمان بیحرکتی در
تست شنای اجباری شد .این یافتهها میتوانند استفاده از نیاسین در کم کردن عالیم
افسردگی پس از زایمان را مورد توجه قرار دهند.
واژگان کلیدی :افسردگی پس از زایمان ،پروژسترون ،موش سوری ،نیاسین.
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مقدمه
بارداری و زایمان به عنوان یک رویداد طبیعی در

افسردگی پس از زایمان از جمله استفاده از مکملهای

چرخه زندگی زنان مطرح میباشد .اگرچه بارداری یک

تغذیه به دلیل فقدان شواهدی از اثر بخشی آنها ،به طور

عملکرد طبیعی برای زنان است ،ولی تجربههای پر از

معمول انجام نمیگیرد .برخی ویتامینهای گروه  Bاز طریق

استرس تلقی میشود ( .)0در یکی از جدیدترین یافتههای

دخالت در متابولیسم انتقال دهندههای عصبی ،در کنترل

پژوهشی ،در بررسیهای انجام شده در ایران با جمع بندی

افسردگی نقش دارند ( .)05باتوجه به مطالعات انجام شده،

شواهد حاصل از  10مطالعه ،شیوع اختالل افسردگی پس

بهنظر میرسد ویتامین ب( 4نیاسین) بتواند در درمان

از زایمان در ایران  72درصد برآورد شده است .این میزان

افسردگی موثر باشد اما اثر آن بر افسردگی پس از زایمان

در بارداریهای ناخواسته تا  14درصد و در مادران با سابقه

گزارش نشده است .لذا در این مطالعه تجربی اثر تجویز

افسردگی تا  12درصد افزایش نشان میدهد ( .)7مطالعات

ویتامین ب( 4نیاسین) بر افسردگی پس از زایمان در موش-

نشان دادهاند که دوران پس از زایمان یک دوران آسیب

های سوری ماده مورد بررسی قرار گرفت.

پذیر از نظر شیوع افسردگی و اضطراب میباشد ( .)4بدون
توجه به شیوع دقیق افسردگی پس از زایمان ،این بیماری

روش بررسي

یک موضوع اساسی در بهداشت عمومی است .چون نه تنها

در این تحقیق تجربی که در سال  0496در آزمایشگاه

زندگی خود مادر ،بلکه رشد و تکامل کودك را نیز از نظر

تحقیقاتی گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد

شناختی ،اجتماعی و رفتاری تحت تأثیر قرار میدهد ()2 ,1

ایذه انجام شد ،از موشهای سوری ماده بالغ نژاد

و حتی میتواند منجر به خودکشی و آسیب رساندن به

 NMARIبا محدوده وزنی 72-45گرم استفاده گردید که

کودك نیز شود ( .)6این اختالالت روانی میتوانند عوارضی

از مرکز تکثیر حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی

مانند اختالل خواب در مادر ،مشکالت سالمتی در کودك،

جندی شاپور اهواز تهیه شدند .حیوانات در اتاق نگهداری

مشکالتی در رشد کودك را بهدنبال داشته باشند( .)2برای

حیوانات دانشگاه آزاد اسالمی ایذه و در شرایط استاندارد

درمان اختالل افسردگی روشهای گوناگون و درمانهای

 77±7درجه سانتیگراد ،رطوبت  22-65درصد و سیکل

دارویی جدید معرفی شدهاند .متأسفانه مدارك و شواهد در

 07ساعت روشنایی و  07ساعت تاریکی نگهداری شده و

مورد مزایای نسبی و مضرات درمان دارویی در دوران

دسترسی کافی به غذا و آب داشتند و درون قفسهای

بارداری و پس از زایمان جهت تصمیم گیری آگاهانه در

استاندارد به صورت گروههای  8تایی نگهداری شدند.

مورد درمان تا حد زیادی ناکافی میباشد ( .)8لذا مصرف

مالحظات اخالقی در مورد کار با حیوانات آزمایشگاهی

این داروها در طی دوران شیردهی غالباً با محدودیتهایی

برابر با دستورالعملهای موجود در معاونت پژوهش و فن-

مواجهه میگردد .بنابراین جستجو به منظور یافتن راه حل

آوری دانشگاه آزاد اسالمی رعایت گردید .حیوانات جهت

جدید و سادهتر که با ایجاد تاثیرات مفید ،عوارض جانبی

آزمایش به طور تصادفی به  9گروه  8تایی ( )n=8و به

کمتری بر مادر و شیرخوار داشته باشند ضروری به نظر

ترتیب تقسیمبندی شدند )0 :کنترل )7 ،افسرده درمان نشده

میرسد (.)9

(دریافت کننده پروژسترون) ،2 ،1 ،4 ،و  )6گروههای

ویتامینها بخشی از مواد مورد نیاز بدن هستند که

افسرده درمان شده با ویتامین ب( 4نیاسین) که بر اساس

کمبود آنها عوارض گوناگونی را ایجاد میکند .اثرات

مقادیر به کار رفته در دیگر تحقیقات ( )07 ,00و برای

کمبود ویتامینهای گروه  Bبر اختالالت خلقی شناخته

مشخص شدن مؤثرترین مقدار این ویتامین در این روش،

شده است .با این حال ،استفاده از آنها برای درمان

بهترتیب مقادیر  25 ،755 ،055و ( 72میلیگرم بر کیلوگرم
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وزن بدن) از این ویتامین را در روز هشتم دریافت کردند

بار به مدت پنج روز و قطع آن به مدت  4روز در موش

(مدل تجویز دارو پس از زایمان) و  ،8 ،2و  )9گروههای

سوری بالغ ماده مدلسازی گردید (.)01

افسرده درمان شده که به ترتیب مقدار  25 ،72و ( 055میلی

آزمون شنای اجباری ،برای ارزیابی افسردگی صورت

گرم برکیلوگرم وزن بدن) ویتامین ب 4را به مدت  8روز

گرفت که قابلیت اطمینان این روش برای ارزیابی داروهای

دریافت کردند (مدل تجویز دارو در طول بارداری) .در

ضدافسردگی توسط مطالعات تأیید شده است ( .)02بهاین

چهار گروه اول افسرده درمان شده ،ابتدا دوز  055میلیگرم

صورت که سیلندری (استوانه) شیشهای بیرنگ به اندازه

بر کیلوگرم تجویز شد و براساس نتیجه حاصل ،دوز 755

 05×72سانتیمتر (ارتفاع و قطر داخلی) که با آب  74درجه

و بعد از بررسی مجدد نتایج ،دوزهای  25و  72میلیگرم

سانتیگراد تا ارتفاع  09سانتیمتر پر شد .موشها به صورت

بر کیلوگرم تجویز شد .با توجه به نتایج حاصل از تجویز

انفرادی در این سیلندر سرباز به آرامی قرار گرفتند و به هر

ویتامین ب 4در چهار گروه اول ،در تجویز  4گروه درمان

کدام  6دقیقه فرصت شنا کردن داده شد 7 .دقیقه اول برای

 8روز ،فقط سه دوز  25 ،72و  055میلیگرم بر کیلوگرم

تطابق حیوان با شرایط محیط بود و مدت زمان بیحرکتی

استفاده گردید .گروه کنترل هیچگونه دارو دریافت نکردند.

(ثانیه) در چهار دقیقه آخر این تست ثبت گردید .بیحرکتی

ویتامین ب( 4ساخت شرکت سیگما ،کشور آمریکا) به-

یعنی زمانی که هر موش تالش خود را برای شنا کردن

عنوان داروی درمان ،به میزان مورد نیاز هر گروه ،قبل از

متوقف کرده و بدون حرکت ،به صورت شناور در آب باقی

تزریق در سالین نرمال حل شد .سپس داروی آماده شده

میماند و تنها سرش را باالی آب نگه می دارد (.)06

نیم ساعت قبل از ارزیابی افسردگی ،به صورت داخل

آنالیز آماری

صفاقی و فقط یک بار در روز هشتم پس از شروع تجویز

دادههای حاصل از این تحقیق با نرم افزار SPSS

پروزسترون ،به هر یک از چهار گروه اول درمان شده تزریق

نسخه  70تحلیل شدند .با توجه به اینکه نتایج به دست

شد .سه گروه افسرده درمان شده دیگر ،جهت ارزیابی اثر

آمده کمی بود ،توسط آزمون ناپارامتریKolmogorov-

تجویز مزمن این ویتامین در طول مدل حاملگی در این

 Smirnovفرض طبیعی بودن توزیع فراوانی دادهها تأیید

آزمون ،همزمان با شروع تزریق پروژسترون ،مقادیر 25 ،72

گردید ( .)P>5/52همچنین ،با توجه به مقدار p=5/298

و  055میلی گرم برکیلوگرم وزن بدن ویتامین ب 4را به

در آزمون برابری واریانسها بین گروهها ،تساوی واریانس

مدت  8روز دریافت کردند ( 2روز همزمان با دریافت

گروهها تأیید شد .دادهها توسط آنالیز واریانس یکطرفه و

پروژسترون و در ادامه تا روز انجام آزمون شنای اجباری

آزمون تعقیبی حداقل تفاوت معنیدار ( )LSDتحلیل

یعنی روز هشتم) .همه تزریقها به صورت درون صفاقی

شدند .همچنین نتایج به دست آمده به همراه محاسبات

صورت گرفت (.)04

آماری مربوطه به صورت خطای معیار میانگین±میانگین

ایجاد مدل افسردگی پس از زایمان و آزمون شنای
اجباری ) :)forced swimming test; FSTمدل

)(Mean±SEMگزارش شدند .در تمام موارد اختالف
بین گروهها با  P<5/52معنی دار در نظر گرفته شد.

افسردگی پس از زایمان با توجه به پروتکلهای Beckley
و  Finnانجام شد .ایجاد مدل افسردگی پس از زایمان با

یافته ها

تزریق هورمون پروژسترون (ساخت شرکت ابوریحان،

گروه افسرده درمان نشده افزایش معنیدار ( )P=5/557را

ایران) به صورت داخل صفاقی ( )intraperitonealیا

در مدت زمان بیحرکتی نسبت به گروه کنترل نشان داد.

( )ipبه میزان  2میلیگرم برکیلوگرم وزن بدن روزانه یک

گروههای افسرده درمان شده با دوزهای  055و  755میلی-
گرم برکیلوگرم از ویتامین ب 4افزایش معنیدار (بهترتیب
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 P=5/514و  )P=5/555را در مدت زمان بیحرکتی نسبت

ویتامین ب 4افزایش معنیدار ( )P=5/555را در مدت زمان

به گروه کنترل نشان دادند .در حالی که گروه افسرده

بیتحرکی نسبت به گروه کنترل نشان داد .در حالیکه گروه

دریافت کننده  25میلیگرم برکیلوگرم از ویتامین ب4

افسرده درمان شده با دوز  25میلیگرم برکیلوگرم از ویتامین

کاهش معنیدار( )P=5/557را نسبت به گروه افسرده

ب 4کاهش معنیدار را در مدت زمان بیتحرکی نسبت به

(درمان نشده) نشان داد .بهطوری که نسبت به گروه کنترل

گروه افسرده درمان نشده ( )P=5/555و حتی گروه کنترل

تفاوت معنیدار نداشت (( )P=5/868شکل.)0

نشان داد (( )P=5/551شکل.)7

در گروههای درمان شده با ویتامین ب 4بهمدت  8روز،
گروه افسرده درمان شده با  055میلیگرم برکیلوگرم از

شکل  :1مقایسه مدت زمان بیحرکتی در گروههای کنترل ،افسرده (دریافت کننده پروژسترون درمان نشده) و گروه های افسرده
درمان شده با دوزهای مختلف ویتامین ب 3در  1بار تجویز (عالمت * بیانگر اختالف معنی دار با گروه کنترل و عالمت  #بیانگر
اختالف معنی دار با گروه افسرده میباشد)

شکل  :4مقايسه مدت زمان بيحرکتي در گروههای کنترل ،افسرده (دريافت کننده پروژسترون درمان نشده) و گروههای افسرده
درمان شده با دوزهای مختلف ويتامین ب 3در  8روز تجويز(عالمت * بیانگر اختالف معني دار با گروه کنترل و عالمت  #بیانگر
اختالف معني دار با گروه افسرده ميباشد)
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بحث
در این تحقیق تجربی نشان داده شد که با تجویز

از یک ضد بارداری خوراکی (به ویژه یک قرص ضد

پروژسترون بر اساس روش پیش بینی شده ،میتوان حالت

بارداری مونوفازیک) ،کاهش افسردگی و اضطراب عمده

افسردگی را در مدل مورد نظر ایجاد کرد و تجویز (به-

را در مقایسه با افراد مصرف نکرده نشان میدهند (.)77

صورت وابسته به دوز) درون صفاقی برخی از دوزهای

این یافتهها نشان دهنده میزان تأثیر نوسان هورمونهای

ویتامین ب( 4نیاسین) میتواند مدت زمان بیحرکتی در

جنسی بر خلقو خو است.

موشهای سوری ماده افسرده درمان شده را در مقایسه با

برخی مطالعات نشان دادهاند در بیماران مبتال به اختالل

گروه افسرده درمان نشده بهطور معنیدار کاهش دهد .در

افسردگی یک قطبی ،درمان با نیاسین بهطور قابل توجهی

این بررسی  1دوز از ویتامین ب( 4نیاسین) بهصورت یک-

موجب بهبود عالیم افسردگی و اضطراب میشود (.)74

بار تجویز (حاد) و  4دوز از آن بهصورت مزمن ( 8روز)

مطالعات دیگر نیز نشان دادهاند تجویز نیاسین باعث افزایش

به کار رفت که دوز  25میلیگرم برکیلوگرم وزن بدن ،هم

جریان خون مغزی میشود و استفاده از این روش درمانی

بهصورت یکبار تجویز و هم بهصورت تجویز مزمن ،سبب

ممکن است در درمان افسردگی مفید باشد .زیرا مشخص

کاهش معنیدار در مدت زمان بیحرکتی در موشهای

شده است که جریان خون مغزی در بیماران مبتال به

افسرده درمان شده در مقایسه با گروه درمان نشده گردیدند.

افسردگی کاهش مییابد و بهدنبال درمان ،جریان خون

تجویز دوزهای  055 ،72و  755میلیگرم برکیلوگرم وزن

مغزی بهبود مییابد .احتماال ،افزایش یافتن جریان خون

بدن از ویتامین ب( 4نیاسین) بهصورت یک بار و همچنین

مغز برای افسردگی سودمند باشد ( .)71همچنین مطالعات

تجویز  8روز از دوزهای  72و  055میلیگرم بر کیلوگرم

متعددی نشان دادهاند که جریان خون نواحی مختلف مغز

وزن بدن از این ویتامین ،تأثیر معنیداری بر مدت زمان

در افراد با اختالل افسردگی نسبت به افراد طبیعی کاهش

بیتحرکی نسبت به گروه افسرده درمان نشده نداشتند.

مییابد ( )76 ,72که نشان میدهند افسردگی ممکن است

فرضیه نوسان در هورمونهای جنسی که پدیدههای تولید

با کاهش جریان خون ایجاد شود و نیاسین میتواند با

مثلی زنان را ایجاد میکند و میتواند مسیرهای

افزایش جریان خون آن را بهبود بخشد ( .)72این یافتهها با

نوروشیمیایی مرتبط با افسردگی را تحت تأثیر قرار دهد.

نتایج بهدست آمده از تجویز نیاسین (ویتامین ب )4در

( .)02بهطوری که شواهد جدید نیز نشان میدهند درمان

تحقیق حاضر مبنی بر بهبود عالئم افسردگی پس از زایمان

جایگزینی هورمون ،به ویژه در دوره پیش از یائسگی ،می-

مطابقت دارند .در دوزهای باالتر در این تحقیق ،نیاسین بر

تواند در پیشگیری از افسردگی پس از یائسگی در زنان

مدت زمان بیحرکتی تأثیر معنیدار نداشت که این ممکن

موثر باشد ( )08استروئیدهای گنادی استروژن و

است از عوارض ناشی از تجویز دوزهای باالی این ویتامین

پروژسترون بر روی مناطقی از مغز تأثیر میگذارند که در

باشد .در یک فرد مبتال به پارکینسون گزارش شده است که

تعدیل خلق و خو و رفتار دخیل هستند .جایگاه گیرندهها

تجویز طوالنی مدت دوز باالی نیاسین سبب بهبود فعالیت

برای این هورمونها در قشر پرفرونتال ،هیپوکامپ،

حرکتی گردیده است که نشان میدهد نیاسین میتواند بر

تاالموس و ساقه مغز شناسایی شدهاند( .)75 ,09ارتباط بین

فعالیت حرکتی اثر مثبت داشته و آن را افزایش دهد (.)78

تغییرات هورمونی و وقوع عالئم افسردگی در دیگر

از طرفی دوز باالی نیاسین ممکن است عامل دیدن کابوس

مطالعات نیز تأیید شده است که نشان دهنده بروز آسیب

و واکنشهای پوستی در این بیماران باشد ( .)79گرم شدن

پذیری در طی زمان بیثباتی هورمونها است( .)70در

ناخوشایند یا قرمز شدن پوست ،خارش ،لرز ،سوزن شدن،

مطالعهای همچنین نشان داده شده است زنان استفاده کننده

تهوع و استفراغ از عوارض استفاده از دوزهای باالی نیاسین
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است ( )45که میتواند ناشی از اثر نیاسین بر میزان جریان

 4ممکن است ناشی از تغییر در نوروترانسمیترهای مرتبط

خون در پوست یا مغز باشد .با وجود بروز عوارض اشاره

با افسردگی و یا تأثیر بر هورمونها دخیل در افسردگی

شده ناشی از تجویز دوز باالی نیاسین ،اما تاکنون گزارشی

باشد ،پیشنهاد میگردد برای بررسی دقیقتر اثر این ویتامین

از عوارض جانبی ناشی از تجویز دوزهای باالی نیاسین بر

بر افسردگی پس از زایمان ،میزان تغییر نوروترانسمیترها و

افسردگی مشاهده نشده است.

هورمونهای مرتبط با افسردگی در این مدل ارزیابی شوند.

همچنین در بیماران مبتال به افسردگی شدید یا در مدلهای

همچنین بررسیهای استرس اکسیداتیو ،ارزیابی فاکتورهای

حیوانی افسردگی ،افزایش قابل توجهی در تولید سیتوکین-

التهابی در سرم و مغز و عوارض جانبی احتمالی ویتامین

های پیشالتهابی گزارش شده است که منجر به تولید بیش

ب( 4نیاسین) بر مادران شیرده نیز ضروری بهنظر میرسد.

از حد گلوکوکورتیکوئیدها ،رادیکالهای آزاد و اکسیدانها
که اثرات منفی برعملکرد سلولهای گلیال و تخریب

نتیجهگیری

نورونها در مغز دارد ،میشود( .)40دیگر مطالعات نیز نشان

بهعنوان نتیجهگیری کلی از یافتههای این تحقیق ،می-

دادهاند افسردگی با التهاب عصبی ( )47و فعال سازی ایمنی

توان گفت نیاسین (ویتامین ب ،)4بر افسردگی پس از

با واسطه سلول ،همراه است ( .)44از طرفی مطالعات دیگر

زایمان تأثیر دارد و سبب کاهش مدت زمان بیحرکتی در

نشان دادهاند که نیاسین دارای خواص آنتی اکسیدان قوی

تست شنای اجباری میشود .این نتایج ممکن است سبب

و ضدالتهابی است و با کاهش تولید گونههای اکسیژن

ارائه رویکرد جدید در بهکارگیری نیاسین (ویتامین ب)4

فعال( ،)ROSاکسیداسیون  LDLو بیان پروتئین

شود.

شیمیوتاکتیک منوسیتی و التهاب عروقی را مهار میکند .این

قدردانی

مشاهدات خواص آنتی اکسیدان و ضد التهابی نیاسین را در
بافت عروقی نشان دادهاند ( .)41از این رو ،ممکن است
نیاسین با کاهش التهاب که یکی از عوامل اصلی افسردگی
است ،بهتواند در بهبود عالئم افسردگی موثر باشد .نتایج
حاصل از این مطالعه ،تنها مشاهدات رفتاری ناشی از
تجویز نیاسین (ویتامین ب )4بوده و نحوه دقیق تأثیر آن
نیاز به بررسی بیشتر دارد .با توجه به اینکه اثر ویتامین ب

این مقاله بخشی از نتایج حاصل از پایاننامه
کارشناسیارشد رشته فیزیولوژی جانوری میباشد و هزینه
انجام آن توسط دانشجو تأمین گردید و از معاونت پژوهش
و فنآوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایذه که شرایط
مناسب برای انجام این کار پژوهشی را فراهم نمودند
قدردانی به عمل میآید.
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Abstract
Background and Objective: Postpartum depression is a mood
disorder that can occur within a year after delivery and influence
the mother and even the baby. Because antidepressant
medications have numerous side effects, they should be used
cautiously especially in nursing mothers. Niacin is involved in
the synthesis of serotonin and also no side effects have been
reported for its use at low doses. This study aimed to investigate
the effect of niacin on postpartum depression in female mice
models.
Subjects and Methods: In this study seventy two NMARI adult
female mice were used: control, untreated depressed group
(receiving progesterone), four depressed groups were treated with
25, 50, 100 or 200 mg/Kg niacin for 1 day and three depressed
groups were treated for 8 days with 25, 50 or 100 mg/Kg niacin.
The mice getting 5 mg/Kg of progesterone for 5 days were
intraperitoneally depressed. The control group did not receive
any drug or solvent. Depression was assessed using the forced
swim test on the eighth day.
Results: Niacin prescribed in single dose of 50
(mg/Kg) (P=0.002) and also at a dose of 50 (mg/Kg) for 8 days
(P=0.000) caused a significant reduction in the immobilization
time in the depressed mice undergone forced swim test, compared
to untreated depressed mice.
Conclusion:
Prescription
of
progesterone
promoted
immobilization-induced depression in mice. Niacin reduced the
duration of immobility in the forced swimming test.
Key words: Postpartum depression, Progesterone, Mice, Niacin.
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