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 Background and Aim: Food restriction (FR) affects on depression and anxiety 

behavior. Previous studies have pointed to the role of sulpiride in the treatment 

of depression and anxiety. The purpose of this study was to determine the role 

of dopaminergic system and food restriction on depression and anxiety. 

Materials and Methods: Forty two adult male Wistar rats (180-220g) were 

divided into 7 groups including: control, sham, 25%, 50%, 75% FR, 75% FR 

with sulpiride and sulpiride(50µg/rat). The treatment period was 21 days. Day 

19 surgery and cannulation was performed and Sulpiride was injected 

intracrebroventricularly (icv) on the 21st day. Depression and anxiety tests (Tail 

suspension test and Elevated Plus Maze), was taken from the rats on the 21st 

day. Data were analyzed by ANOVA test. 

Ethical Considerations: Ethical points were observed according to the 

declaration of Helsinki and acts of Bioethics Committee at Urmia University 

(Ref No: AECVU-180-2018). 

Findings: Mobility time in FR groups and sulpiride compared to control and in 

75% with sulpiride compared to 75% had significant increase. immobility time 

in FR and sulpiride had significant decrease compared to control. Open arm 

entry in 75% FR had significantly decreased compared to control and in 75% 

FR with sulpiride had significantly increased compared to 75%. Open arm 

spend time in 75% FR with sulpiride had significant increase compared to 75%. 

Motor activity was reduced in FR groups and injection sulpiride. 

Conclusion: It seems that sulpride and FR play a role in improving  

semi-depression circumstances. Sulpiride also play a role in controlling the 

anxiety behavior induced by FR. 
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 پژوهشی مقاله
 

 نر ییو اضطراب در موش صحرا یدر کنترل افسردگ ییغذا تیو محدود دیرایاثر سولپ یبررس
 

   1یبابائ نی، فر 1، صمد زارع*1کامکار  هیمرض

 .رانیا ه،یاروم ه،یده علوم، دانشگاه ارومدانشک ،یشناس ستیگروه ز. 1
  

 چکیده  اطالعات مقاله

 27/08/97 تاریخ دریافت:

 21/09/97 تاریخ پذیرش:

 27/05/98 :انتشارتاریخ 

 نقش به پیشین مطالعات .است دخیل افسردگی و اضطراب در غذایی محدودیت :زمینه و هدف 

سیستم  نقش حاضر تعیین پژوهش از اند. هدفهکرد اشاره سولپیراید در درمان افسردگی و اضطراب

 و محدودیت غذایی در تغییرات اضطراب و افسردگی بود. دوپامینرژیک

گروه کنترل، شم،  7به  گرم( 220تا  180) ویستار نژاد نر بالغ رت سر 42 ها:مواد و روش

( icv) غزیبا تزریق درون بطن مدرصد  75محدودیت غذایی  ،درصد 75، 50، 25محدودیت غذایی 

 روز بود. 21تقسیم شدند. دوره تیمار میکروگرم در هر موش(  icv()50)و گروه سولپراید  سولپراید

تزریق شد. روز میکرولیتر  3سولپیراید با حجم ، 21گذاری انجام شد. روز جراحی و کانول 19روز 

ها مرتفع( از رت لای شککردن از دم و ماز بعالوههای افسردگی و اضطراب )تست آویزانتست 21
 مقایسه شدند. آنواگرفته شد. نتایج براساس آزمون آماری 

اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی مطابق با بیانیه هلسینکی و مصوبات کمیته  مالحظات اخالقی:

 (.Ref No: AECVU-180-2018اخالق زیستی دانشگاه ارومیه رعایت گردید )

درصد  75گروه  دودیت غذایی و سولپیراید نسبت به کنترل وهای محزمان تحرک در گروه ها:یافته

های محدودیت حرکتی در گروهافزایش معنادار داشت. زمان بی درصد 75با سولپراید نسبت به گروه 
درصد ورود به بازوی باز در گروه  .غذایی و گروه سولپیراید نسبت به کنترل کاهش معنادار داشت

 75با سولپیراید نسبت به گروه  درصد 75معنادار و در گروه نسبت به کنترل کاهش درصد  75

با سولپیراید نسبت  درصد 75افزایش معنادار داشت. درصد زمان ماندن در بازوی باز در گروه درصد 

های تحت محدودیت غذایی و افزایش معنادار داشت. فعالیت حرکتی در گروهدرصد  75به گروه 

 تزریق سولپیراید کاهش داشت.

رسد محدودیت غذایی و سولپیراید در بهبود شرایط شبه افسردگی نقش به نظر می گیري:جهنتی

 دارد. نقش غذایی نیز محدودیت توسط شده القا اضطرابی رفتار مهار در دارند. سولپیراید

 واژگان کلیدي

 یافسردگ

 اضطراب

 رت نر بالغ
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 . مقدمه1

هتروژن  چندعاملی، چیده،پی روانی شایع اختالل یک افسردگی

جهان  سراسر در نفر میلیون 120 تقریباً که است مزمن اغلب و

(. اضطراب، پاسخ طبیعی مغز به شرایط 1برند )می رنج آن از

هایی در خطرساز واقعی یا بالقوه است که موجب بروز تغییر

 (. معموال2ًشود )های گسترده بدن میسطوح عصبی و سیستم

 ژنتیکی، جسمی، عوامل از ترکیبی افسردگی، به ابتال دلیل

 عوامل از بعضی چنینهمباشد. می روانی و محیطی

 ناقلین اختالالت هورمونی، اختالالت مانند شناختیزیست

 نقش افسردگی بروز در توانندمی داروها مصرف بعضی و عصبی

 و هانگرانی و برانگیز چالش دگیداشتن زن .باشند داشته

 را فرد روانی و ذهنی سالمت روانی مداوم، و روحی فشارهای

(. 3) کنندمی افسرده را او نهایت و در دهندمی قرار تأثیر تحت

و  عالیم اضطراب عمده که اندداده نشان مختلف مطالعات

 نوراپی همچون هاییناقل عملکرد کاهش اثر در افسردگی

 بنابراین. شوندمی ایجاد گلوتامات دوپامین، سروتونین، نفرین،

 مغز در های عصبیناقل این افزایش سبب که داروهایی

 خود نشان از را افسردگی ضداضطراب و اثرات شوند،می

افسردگی با کاهش انتقال دوپامین  ،(. طبق مطالعات4) دهندمی

های گیرنده که است مشخص شده (.5ست )همراه ا

 دارند نقش اضطراب گریمیانجی در دو هر  D2و  D1دوپامینی

 دوپامین رهایش میزان که دهندمی نشان پیشین مطالعات .(6)

 و حاد هایاسترس از وسیعی طیف معرض در قرارگیری پی در

 (.7) یابدمی افزایش مزمن

کاهش دریافت  (،Calorie Restriction) محدودیت کالری

(. نتایج مطالعات رفتاری 8انرژی بدون ایجاد سوء تغذیه است )

دهد که محدودیت غذایی و ایمونوهیستوشیمیایی نشان می

(، 9را افزایش دهد )دوپامین  1Dتواند عملکرد گیرنده مزمن می

 دوپامین D2 گیرنده افزایش باعث توجهی قابل طوربه چنینهم

محدودیت کالری کوتاه مدت و مالیم، به احتمال (. 10شود )می

های نوروآندوکرین برای جبران کردن هورمونزیاد از طریق فعال

که شابه ضدافسردگی دارند. در حالیکمبود انرژی اثرات م

محدودیت کالری طوالنی مدت یا محدودیت غذایی شدید، اغلب 

شود ها و رفتار افسردگی شدید میسبب آسیب حتمی به نورون

 و است غیرکالسیکی سایکوتیک آنتی داروی (. سولپیراید11)

 داروی و دوپامین D2های گیرنده آنتاگونیست انتخابی طوربه

 بیماری درمان برای عمده طوربه که باشدمی پریشیضدروان

 و گیردمی قرار استفاده مورد افسردگی و اسکیزوفرنی روانی

 جانبی اثرات پریشیضدروان قدیمی داروهای بیشتر به نسبت

 این(. 12) دارد کمتری (Extrapyramidal) اکستراپیرامیدال

 کولین، استیل نفرین، های نوراپیگیرنده بر ضعیفی اثر دارو

 تنیدرون محیط در اسید دارد. آمینو بوتیریک گاما و سروتونین

 بوتیرات هیدروکسی-گاما هایگیرنده فعال شدن باعث نیز

پیش  .(13دارد ) نقش آن بخشی آرام حالت در ایجاد که شودمی

دوپامینی در تغییرات رفتاری  D2های نقش گیرنده ،از این

مرتبط با افسردگی و اضطراب تحت شرایط محدویت غذائی 

ارزیابی  ،مورد بررسی قرار نگرفته است. هدف از این مطالعه

ی و یمیزان افسردگی و اضطراب به دنبال اعمال محدودیت غذا

 د. دوپامینی در موش صحرایی نر بالغ بو D2های مهار گیرنده

 

 هاروش. مواد و 2

 اصول تمام آن در و است تجربی مطالعه یک شده انجام آزمایش

 .است شده رعایت آزمایشگاهی حیوانات با کار اخالقی

ویستار  نژاد از نر بالغ صحرایی موش سر 42 از ،مطالعه این در

خانه حیوانات  تهیه شده از گرم 220 تا 180 وزنی محدوده با

آزمایشگاه  محل در هاموش این فاده شد.دانشگاه ارومیه است

 اتیلنیپلی یهاقفس دانشگاه ارومیه در دانشکده علوم حیوانات

 بود و گرادسانتی درجه 25تا  20اتاق مای. دشدند نگهداری

 طول در تاریکی و روشنایی شب( 7 صبح تا 7) ساعته 12 چرخه

 غذیهت آزاد رژیم با روز 7 مدت به هاموش .بود برقرار مطالعه

 کنند؛ عادت جدید محیط به تا شد داده ها فرصتآن به و شدند

 تصادفی طوربهو  شدند بندیدسته وزن حسب بر هاموش سپس

  ییتاشش گروه 7به   گرفته صورت بندی دسته مبنای بر و

(6 =n) 50، 25های کنترل، شم، محدودیت غذایی شامل گروه ،

درصد  75ودیت غذایی گروه سولپیراید و گروه محد ،درصد 75

روز  21مدت  به کننده سولپیراید تقسیم شدند. حیواناتدریافت
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ی الزم بود یهای غذاتحت تیمار قرار گرفتند. برای اعمال رژیم

طور آزادانه مصرف های که حیوانات بتا مقدار غذای روزانه

کردند، تعیین شود؛ بدین منظور، قبل از شروع آزمایش و در می

 هباقیماند غذای مقدار بار یک روز دهی به محیط، هردوره عادت

 کم قبلی شده داده غذای میزان از و توزین هادر پوشال هاموش

 . ازشدمی محاسبه روزانه دریافت میانگین صورتبه و شدمی

 مقدار عنوان به و کاسته درصد وزنی 75و  50، 25مقدار  این

 نظر در دیتمحدو تحت هایگروه برای غذایی آینده جیره

 دسترسی همواره مداوم، پایش با است ذکر شد؛ الزم به گرفته

نیاز(.  از بیش شد )غذامی تأمین غذا کنترل به گروه آزاد

صورت هب در هر موش کروگرمیم 50سولپیراید با غلظت 

( فقط یک بار در Intracrebroventricularبطن مغزی )درون

ق گردید. غلظت سولپیراید های مربوطه تزریپایان تیمار به گروه

 (.14بر مبنای مطالعات قبلی انتخاب گردید )

 تزریق عمل و بطنی داخل گذاريکانول

 هکنندهای دریافتگروه شم و گروه حیواناتروز نوزدهم 

 زایلزین و کتامین از صفاقی مخلوطی داخل تزریق باسولپیراید 

(Alfasan Company )گرممیلی 80 مقدار به ترتیب هب، هلند 

 هر ازای به گرمیلیم 20 و بدن وزن کیلوگرم هر ازای به

 کانول د.شدن بیهوش ، هلند(Alfasan) بدن وزن کیلوگرم

 دستگاه از استفاده با 22گیج  تزریقی سرسرنگ از شده ساخته

 پیچ عدد دو کمک با و( .Stoelting U.S.A) استریوتاکسیک

 بر. شد تثبیت جمجمه سطح در پزشکیدندان سیمان و عینک

 دندان به مربوط میله پاکسینوس، و اطلس واتسون اساس

 یهامیله به مربوط خط از ترپایین مترمیلی 3/3 فوقانی، پیشین

 ؛ DV= 5/6) سوم بطن مختصات کانول در نوک و گوشی

0 =ML 3/2؛ =AP )جراحی زا بعد حیوانات(. 15) گرفت قرار 

های . روز بیست و یکم رتشدند برگردانده انفرادی هایقفس به

 صورتبهکننده سولپیراید، سولپیراید را های دریافتگروه

 بامیکرولیتر در هر موش  3ی یمحلول در سالین با حجم نها

 لوله طریق از که 27گیج  دندانپزشکی سرسرنگ از استفاده

 شده وصلی میکرولیتر 5 ونهامیلت سرنگ به اتیلنی پلی رابط

 (icv) بطن مغزصورت درونه( ب8-7) صبح اولیه ساعت در بود

کردن از دم )یک روش . همان روز آزمون آویزانکردند دریافت

ای مرتفع )یک روش عالوههسنجش افسردگی( و تست ماز ب

 سنجش اضطراب( انجام شد. 

 دم از کردن آویزان آزمون-روش سنجش افسردگی

(Tail suspension test-TST) 

 ایتالیایی به نام محقق توسط (TST) دم از کردن آویزان آزمون

 این روش شد. در ابداع ناامیدی به تمایل گیریاندازه برای استرو

 کامالً حیوان که کنند. زمانیمی آویزان دم از اتاقکی در را موش

 مدت عنوان به ،بود العملبدون عکس و غیرفعال حرکت،بی

 6دم  بودن معلق زمان شد. کل نظر گرفته در حرکتیبی زمان

 در محیط با حیوان تطابق جهت اول دقیقه 2 که بوده دقیقه

 توسط حرکتیزمان بی مدت بعد دقیقه 4 در و شد گرفته نظر

 آویزان از بعد معموالً .ثبت گردید ثانیه حسب بر و کورنومتر

 خود، ناراحت تبر موقعی غلبه و فرار برای سالم هایموش شدن،

 ترافسرده موش چه کنند. هرمی زدن پا و دست و تالش به شروع

 در و داشت خواهد حالت تعلیق از فرار برای کمتری تالش باشد

 بعد افسرده هایموش کهطوریبه، است حرکتبی بیشتر نتیجه

 از دارند. استفادهمیبرتالش  از دست دقیقه 4 تا 2 حدود از

 افزایش بر تواندمی آزمون، انجام از پیش گیضد افسرد داروهای

 (.16) باشد داشته سزاییهب موش تأثیر تالش

  اي شکلماز بعالوه-روش سنجش اضطراب

(Elevated Plus Maze) 

این ابزار از جنس چوب و دارای چهار بازو به شکل عالمت 

متر بوده و سانتی 5×10مثبت)+( است. ابعاد راهرو باز و بسته 

متر سانتی 40ای به بلندی دو طرف و انتهای راهرو بسته دیواره

متر سانتی 10×10ی مرزی به ابعاد دارد. چهار راهرو به محدوده

متر از سانتی 50هایی در ارتفاع شوند. ماز توسط پایهمنتهی می

ها درون محدوده مرکزی ماز گیرد. موشسطح زمین قرار می

گرفتند. در که رو به یک بازوی باز قرار مییطوربهند، قرار گرفت

های مختلف ماز ای که حیوان آزادانه در قسمتدقیقه 5مدت 

گیری شد: پارامتر به روش مشاهده اندازه 4 ،کردحرکت می

 دفعاتی که تعداد شد،می باز بازوی وارد حیوان که تعداد دفعاتی

 بازوی در که حیوان انیزم مدت شد،می بسته بازوی وارد حیوان
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 ماندمی بسته در بازوی حیوان که زمانی مدت و ماندمی باز

منظور از ورود به بازوی باز یا بسته هنگامی است که هر  (.17)

گرفت. زمان گذرانده چهار پای حیوان در بازوی موردنظر قرار می

 :است در هر بازو نیز بر همین اساس محاسبه شده
 

درصد ورود به بازوی باز= 
تعداد ورود به بازوی باز

تعداد ورود به بازوی بسته+تعداد ورود به بازوی باز
× 100 

درصد ماندن در بازوی باز= 
مدت ماندن در بازوی باز

مدت ماندن در بازوی بسته+مدت ماندن در بازوی باز
× 100 

یحرکت تیلفعا = بسته تعداد ورود به بازوی باز+ تعداد ورود به بازوی  

 

عنوان عوامل استاندارد سنجش اضطراب در این سه پارامتر به

نظر گرفته شدند. دستگاه پس از هر بار استفاده با پنبه آغشته 

شد. هر چه مدت زمان ماندن در بازوی باز و به الکل تمیز می

نشانه  ،تعداد ورود به بازوی باز در یک موش بیشتر باشد

 ان اضطراب در حیوان است.کمتربودن میز

آزمون طرفه و پسیک آنواینتایج، بر اساس آزمون آماری  تمامی

با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج بر  SPSS، توسط نرم افزار توکی

( با سطح SEMانحراف معیار میانگین )±اساس میانگین

 .بیان شدند p <05/0داری معنی

 

 . مالحظات اخالقی3

آزمایشگاهی مطابق با بیانیه هلسینکی و اصول کار با حیوانات 

مصوبات کمیته اخالق زیستی دانشگاه ارومیه رعایت گردید 

(Ref No.: AECVU-180-2018.) 

 ها. یافته4

افسردگی نشان دادند محدودیت غذایی باعث  نتایج آزمایش

؛ به این صورت ( p< 05/0) شودبهبود شرایط شبه افسردگی می

حرکتی کاهش داشت؛ یعنی زمان بی که زمان تحرک افزایش و

 ها کاهش یافت.افسردگی در این گروه

طبق نتایج، تحت محدودیت غذایی و تزریق سولپیراید زمان 

 1تحرک افزایش یافت. نتایج میانگین زمان تحرک در نمودار 

و  50، 25های محدودیت غذایی نشان داده شده است. در گروه

رک نسبت به گروه کنترل و گروه سولپراید زمان تحدرصد  75

 %75 ییغذا تیگروه محدودداشت. ( p< 05/0)افزایش معنادار 

 شیافزا %75 ییغذا تینسبت به گروه محدود زین دیرایبا سولپ

 (.p< 05/0) تحرک داشت زانیمعنادار در م

 
دار در های دارای حروف متفاوت دارای اختالف معنیاند و گروهارائه شده نحراف معیارا ±میانگین  صورتبهها ی؛ دادهیتا 6گروه  7در زمان تحرک در آنوا . تست آماری 1 نمودار

 باشند.می 05/0سطح 
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نشان داده شده  2حرکتی در نمودار نتایج میانگین زمان بی

 75، 50، 25های محدودیت هحرکتی در گرواست. زمان بی

ر و گروه سولپراید نسبت به گروه کنترل کاهش معنادا درصد

 (. p< 05/0) داشت

 

 
دار های دارای حروف متفاوت دارای اختالف معنیارائه شده اند و گروه ارمعی انحراف ± نیانگیم صورتبهها داده ؛ییتا 6گروه  7در زمان بی حرکتی در آنوا تست آماری  .2نمودار 

 باشند.می05/0 در سطح
 

 داده نشان 3 شکل درصد تعداد ورود به بازوی باز ماز در نتایج

تعداد ورود به بازوی باز در گروه تحت محدودیت . است شده

داری معنی طوربهدر مقایسه با گروه کنترل  درصد 75غذایی 

این شاخص در گروه محدودیت (. p <05/0)کاهش پیدا کرد 

 75با تزریق سولپیراید در مقایسه با گروه محدودیت  درصد 75

که نشان (. p< 05/0)اد داری نشان دافزایش معنی درصد

دهد سولپیراید تا حدی توانسته از اضطراب القاشده توسط می

 (.p< 05/0)محدودیت غذایی جلوگیری کند 

 

 

 
های دارای حروف متفاوت دارای وهاند و گرارائه شده ارمعی انحراف ± نیانگیم صورتبهها ی؛ دادهیتا 6گروه  7در درصد تعداد ورود به بازوی باز ماز در  آنواتست آماری  .3نمودار 

 باشند.می 05/0دار در سطح اختالف معنی
 

نشان داده  4نتایج درصد زمان ماندن در بازوی باز در شکل 

شده است. درصد زمان ماندن در بازوی باز در گروه محدودیت 

 75با تزریق سولپیراید در مقایسه با گروه محدودیت درصد  75

که نشان  (p <05/0)ی افزایش پیدا کرد دارمعنی طوربه درصد

دهد سولپیراید تا حدی توانسته از اثرگذاری محدودیت می

های تحت محدودیت غذایی جلوگیری کند. این شاخص در گروه

اما از لحاظ آماری  ،غذایی نسبت به گروه کنترل کاهش داشت

 دار نبود.معنی
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های دارای حروف متفاوت دارای اند و گروهارائه شده ارمعی انحراف ± نیانگیم صورتبهها ی؛ دادهیتا 6گروه  7در بازوی باز ماز در در مدت زمان ماندن  آنواتست آماری  .4نمودار 

 باشند.می 05/0دار در سطح اختالف معنی
 

نشان داده شده است.  5نتایج میانگین فعالیت حرکتی در شکل 

با  .ناداری نشان ندادها اختالف معفعالیت حرکتی در همه گروه

خورد و ها به چشم میهایی در گروهتفاوت ،وجود این

های تحت دهنده این است که فعالیت حرکتی در گروهنشان

محدودیت غذایی و تزریق سولپیراید کاهش داشت و گروه 

 .با سولپیراید کاهش بیشتری داشته است درصد 75محدودیت 

 

 
 ها مشاهده نشد.دار بین گروهاند. اختالف معنیارائه شده ارمعی انحراف ± نیانگیم صورتبهها ی؛ دادهیتا 6گروه  7زان فعالیت حرکتی در در می آنواتست آماری  .5نمودار 

 

 بحث. 5

ه حاضر، سولپراید باعث بهبود اضطراب و عطبق نتایج مطال

مطابق با نمودار میانگین درصد  ،مطالعهاین افسردگی شد. در 

رغم تشدید عالئم اضطراب به ن در بازوی باز علیزمان ماند

، تجویز سولپیراید درصد 75ی ایدنبال اعمال محدودیت غذ

سبب بهبود این عالئم گردید و این امر حاکی از دخالت 

دوپامینی در کنترل اضطراب حین محدودیت  D2های گیرنده

که استفاده از سولپیراید، شرایط طوریهی بوده است. بیغذا

ولوژیکی را در مدت کوتاه تیمار از وضعیت نرمال نیز تا فیزی

اگرچه این تغییرات نسبت به وضعیت  ؛حدودی بهتر نموده است

که دوره اعمال دار نبود. در این تحقیق، به دلیل ایننرمال معنی

اثرات ضدافسردگی نشان داد.  ،محدودیت غذایی کوتاه بود

ضدافسردگی دارند، محدودیت غذایی و سولپیراید هر دو اثرات 

بنابراین اعمال محدودیت غذایی همراه با سولپراید باید اثرات 

ضدافسردگی را تشدید کنند که در مطالعه ما نیز در گروه 

همراه با تزریق سولپیراید اثرات درصد  75محدودیت 

 مطالعاتها بیشتر بود. ضدافسردگی در مقایسه با بقیه گروه

 در و اضطراب افسردگی عالیم عمده که اندداده نشان مختلف

 سروتونین، نفرین، اپینور چونهم هاییلناق عملکرد کاهش اثر

 هم داروهایی بنابراین .شوندمی ایجاد و گابا گلوتامات دوپامین،
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 اثرات شوند،می مغز در های عصبیقلنا این افزایش سبب که

(. سولپیراید 4) دهندمی خود نشان از را افسردگی اضطراب وضد

 D2با ساختمان بنز آمیدی آنتاگونیست اختصاصی گیرنده 

 D1سیناپسی است و قادر به مهار گیرنده سیناپسی و پسپیش

های دوپامین در تعدیل رفتار 2Dهای (. گیرنده18باشد )نمی

در  هیجانی از جمله ترس و غیره دخالت دارند. برای مثال

نشان داده شده است  یتنرونبو  یتندرونها در شرایط موش

های حرکتی، استرسکه استرس شدید مانند ترس، شوک، بی

های دوپامینی کورتیکال/مزولیمبیک را فعال اجتماعی سیستم

کنند و چنین اثراتی با داروهای ضداضطراب و ترس برطرف می

 دوزهای که اندداده نشان حیوانی طالعاتم(. 19گردند )می

 و سولپیراید جمله از دوپامین هایآنتاگونیست کم نسبتاً

 فعالیت مهار را با استریاتال دوپامین سطح هالوپریدول،

( و 20) دهدمی افزایش دوپامین رسپتورهای سیناپسیپیش

 افزایش به ربوطم است ممکن سولپیراید از پس رفتار بهبود

 فعالیت شدن کم از ناشی استریاتال سلولی خارج دوپامین

شدن فعال ،شدهمطابق با تحقیقات انجامباشد.  سیناپسیپیش

سلولی و در سبب مهار آنزیم آدنیالت سیکالز درون D2گیرنده 

. (21) گرددسلولی میدرون cAMPنتیجه کاهش سریع سطح 

منجر به فعال شدن  ،شودمی D2اید که باعث مهار گیرنده سولپر

 cAMPسلولی و افزایش آنزیم آدنیالت سیکالز درون

مشخص گردیده است که رهایش کلسیم  گردد.سلولی میدرون

)اینوزیتول تری  IP3سلولی به واسطه اثر ترکیب از ذخایر درون

 یشافزاگردد. بنابراین کنترل می cAMPفسفات( به وسیله 

داده و  افزایشسلولی را میزان کلسیم درون cAMPسریع 

بسیاری از  شدنفعالسلولی باعث سطح کلسیم درون افزایش

دانیم کلسیم می طور کههمان .گرددسلولی میهای درونفرآیند

سلولی شدن آبشار سیگنال درونیکی از عوامل مؤثر در فعال

سلولی واسطه تولید فسفولیپاز یش کلسیم درون(. افزا22است )

C  های پتاسیمی روندی است که منجر به مهار کانال چنینهمو

های پتاسیمی سبب وقوع هایپرپالریزاسیون گردد. مهار کانالمی

شود و از شدن نورون مربوط میسلولی و در حقیقت غیر فعال

یراید را شناسی سولپاین طریق هم شاید بتوان از لحاظ بافت

و آسیب  هاسلولها و کاهش تعداد سبب غیرفعال شدن نورون

 2Dمهار گیرنده  ،(. از سوی دیگر23بافت هیپوکامپ دانست )

جا که رهایش گابا گردد. از آنسبب افزایش رهایش گابا نیز می

ن های هیجانی در تضاد با دوپامین است، بنابرایدر بروز فعالیت

های دارویی مذکور در بهبود پدیده ترس و یکی دیگر از عملکرد

کارگیری اضطراب و افسردگی احتماال به سبب افزایش به

های ذکر شده . طبق مکانیسم(24) باشدسیستم گابائرژیک می

 در نتایج ما نیز سولپراید باعث بهبود اضطراب و افسردگی شد.

ورزش متوسط  چنینهممدت و مالیم و ی کوتاهمحدودیت کالر

های نوروآندوکرین کردن هورمونبه احتمال زیاد از طریق فعال

برای جبران کمبود انرژی اثرات مشابه ضدافسردگی دارند. در 

مدت یا محدودیت غذایی که محدودیت کالری طوالنیحالی

ها و رفتار افسردگی شدید اغلب سبب آسیب حتمی به نورون

(. هاسین و همکاران گزارش دادند که روزه 25شود )دید میش

و محدودیت کالری به شدت احساسات منفی مانند تنش، خشم 

وسردرگمی را کاهش داده و اعتماد به نفس در میان مردان 

دار این، کاهش پای بر(. عالوه26دهد )سالمند را افزایش می

برای شش ماه عالئم افسردگی را  درصد 25کالری به میزان 

اثرات منفی بر خلق و خوی  گونهکه هیچدر صورتی ،کاهش داد

 اثرات مشابه ضدافسردگی محدودیت کالری(. 27) شتندا

افسردگی حیوانات کشف شد. بعد از  هایدر مدل چنینهم

عالیت اجتماعی بیشتری نسبت به ها فمحدودیت کالری، موش

(. مانزنرو و همکاران دریافتند که در 28گروه کنترل داشتند )

ها های جوندگان، محدودیت کالری از تخریب نورونمدل

کنند که محدودیت کالری کند و پیشنهاد میمحافظت می

بر این، یک (. عالوه29ها سودمند باشد )ممکن است برای نورون

روز محدودیت کالری منجر به  10مطالعه اخیر نشان داد که 

در مطالعه حاضر  (.30شود )پاسخ ضدافسردگی در جوندگان می

اثرات  ،که دوره اعمال محدودیت غذایی کوتاه بودنیز به دلیل این

که گفته شد محدودیت طور . همانمشهود گشتضدافسردگی 

غذایی و سولپیراید هر دو اثرات ضدافسردگی دارند، بنابراین 

اعمال محدودیت غذایی همراه با سولپراید باید اثرات 

ضدافسردگی را تشدید کنند که در مطالعه ما نیز در گروه 
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همراه با تزریق سولپیراید اثرات  درصد 75محدودیت 

 ها بیشتر بود.ضدافسردگی در مقایسه با بقیه گروه

، از زا در ارگانیسم استکاهش غذا و گرسنگی، عامل اضطراب

شود که میدی بدل میابه نوعی نا ،هنگامی که شدت یابد رواین

کند؛ حیوان را از تالش برای بهبود شرایط دلسرد و ناامید می

مشهور است؛  helplessnessشده به این ناتوانی آموخته

ته داللت دارند که وقتی یک استرس شواهدی فراوان بر این نک

مدت یا استرس اجتماعی متوسط در اجتماعی شدید در کوتاه

درازمدت به موجود اعمال شود، ناامیدی از احساس بهبود 

 (.27) کندشرایط را در وی القا می

های حیوانی موش آزمایشگاهی، اعمال استرس در مدل

( به ناتوانی آموخته شده inescapable stressاجتناب )غیرقابل

طبق نتایج ما نیز  ،منجر شده است. با توجه به مطلب ذکرشده

ی باعث کاهش ورود به بازوی باز و کاهش زمان ایمحدودیت غذ

اضطراب در نتیجه باعث ایجاد شرایط شبهو ماندن در بازوی باز 

 شد. 

 

 گیرينتیجه. 6

رسد همراهی محدودیت غذایی و یها به نظر مبا توجه به یافته

توجهی دارد. افسردگی نقش قابلبهبود شرایط شبهسولپیراید در 

دوپامینی در کنترل  D2های توان گفت که احتماالً گیرندهمی

محدودیت نقش دارند.  و اضطراب رفتارهای مرتبط با افسردگی

شود و سولپیراید اضطراب میغذایی باعث ایجاد شرایط شبه

 گردد.هار اضطراب القاشده توسط محدودیت غذایی میباعث م

 

 . تقدیر و تشکر7

باشد. نامه مقطع کارشناسی ارشد میاین مقاله حاصل پایان

بدین وسیله از معاونت پژوهشی و آموزشی دانشگاه ارومیه که 

های این مقاله ما را یاری کردند قدردانی در تامین هزینه

 گردد.می

 

 . سهم نویسندگان8

امی نویسندگان معیارهای استاندارد نویسندگی بر اساس تم

پیشنهادات کمیته بین المللی ناشران مجالت پزشکی را دارا 

 بودند.

 

 . تضاد منافع9

گونه تضاد نمایند که هیچوسیله نویسندگان تصریح میبدین

 منافعی در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد.
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