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Background and Aim Major Depressive Disorder (MDD) is the most common mental health condition, 
with a severe decline in performance, disability, and a 15% risk of suicide. Allopurinol increases the level 
of tryptophan in the body by inhibiting xanthine oxidase, and by elevating the level of tryptophan, i.e., 
a precursor to serotonin. Accordingly, it can improve the symptoms of depression. This study aimed to 
investigate the impact of allopurinol on MDD.
Methods & Materials In this double-blind clinical trial, 70 patients with MDD, diagnosed based on the 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders- Fourth Edition-Third Edition (DSM IV-TR) were ran-
domly (paired & individual patient records) divided into two equal groups. Both research groups received 
40 mg of citalopram daily for 6 weeks. In addition to citalopram, the intervention group received 300 mg 
allopurinol daily and the control group received a placebo. At the end of the third and sixth weeks, the 
examined patients were tested for Hamilton Depression Rating Scale (HDRS).
Ethical Considerations This study was approved by the Ethics Committee of the Arak University of Medical 
Sciences (Code: IR.ARAKMU.REC.1394.68). Also, it was approved by the Iranian Registry of Clinical Trials 
(Code: IRCT201508277373n6).
Results The Mean±SD HDRS’s score, after 3 weeks of treatment, in the control and allopurinol groups was 
measured as 28.42±3.1 and 23.02±3.4, respectively. After 6 weeks after treatment, the Mean±SD depres-
sion score in the control and allopurinol groups was equal to 23.28±4.1 and 20.4±1.2, in sequence. A 
significant difference was observed between the research groups; thus, the intervention group obtained 
a lower mean score in the HDRS than the controls.
Conclusion Allopurinol can improve the symptoms of depression and can also be used as an adjunct in 
the treatment of depression.
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A B S T R A C T

Extended Abstract

1. Introduction

ajor Depressive Disorder (MDD) is the 
most prevalent mental health condition, 
i.e., associated with a severe decline in 

function, disability, and a 15% risk of suicide. Allopurinol 

M
is a potent inhibitor of the enzyme xanthine oxidase and is 
primarily used to treat hyperuricemia and gout. This drug 
can increase tryptophan levels in the body by inhibiting 
xanthine oxidase. Therefore, it can be hypothesized that 
increasing the level of tryptophan, i.e., a precursor of sero-
tonin can improve the symptoms of depression. Therefore, 
this study aimed to investigate the impact of allopurinol on 
MDD.
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2. Materials and Methods 

In this double-blind clinical trial, patients with MDD 
were randomly divided into two equal groups. Initially, 
their demographic information, blood uric acid level, liver 
tests (AST, ALT), and Hamilton Depression Rating Scale 
(HDRS) were measured. Both study groups received 40 mg 
of citalopram daily for 6 weeks. In addition to citalopram, 
the intervention group received 300 mg of allopurinol daily 
and the control group received a placebo. At the end of the 
third and sixth weeks, the research patients were re-tested by 
the HDRS. Furthermore, liver tests were repeated after 2-4 
weeks to receive hepatic complications. The HDRS is a clin-
ical assessment scale for measuring depression. Finally, the 
obtained data were analyzed by SPSS 21, t-test, Chi-squared 
test, and repeated-measures Analysis of Variance (ANOVA).

 Ethical considerations: This study was registered with the 
code IR.ARAKMU.REC1394.68 in the Ethics Committee 
of Arak University of Medical Sciences and with the code 
IRCT201508277373n6 in the Iranian Clinical Trial Regis-
tration Center.

3. Results

The Mean±SD age of the study subjects was 40.28±9.88 
in the control group and 41.93±12.5 in the intervention 
group. According to the obtained P-value, the study groups 
were age-matched (P=0.238).

 The Mean±SD score of HDRS in the citalopram group 
with placebo before treatment was equal to 32.28±2.8 and 
in the citalopram + allopurinol group, it was calculated as 
33.22±3.2. According to the obtained P-value, there was no 
statistically significant difference respecting depression in 
both groups. However, 3 weeks after conducting the treat-
ment, the mean HDRS scores in the citalopram and pla-
cebo groups were measured as 28.42±3.1, and in the cita-

lopram + allopurinol group, the Mean±SD was obtained as 
23.02±3.4. According to the obtained P-value, a significant 
difference was observed respecting depression in both 
groups; thus, the citalopram + allopurinol group achieved 
a lower mean depression score, compared to the citalopram 
group with placebo. Moreover, 6 weeks after the treatment, 
the Mean±SD depression score in the citalopram and pla-
cebo groups was equal to 23.28±4.1. In the citalopram + 
allopurinol group, the Mean±SD score of depression was 
20.4±1.2. According to the obtained P-value, a statistically 
significant difference was observed between the research 
groups; therefore, the intervention group had a lower mean 
score of depression in HDRS, compared to the controls.

4. Discussion and Conclusion

The current research results revealed that the allopurinol 
plus citalopram group indicated a significantly higher effi-
cacy than the group that received citalopram alone. Caution 
must also be considered in interpreting the results regard-
ing allopurinol tolerance; it has been evaluated in studies in 
the acute treatment phase (with a maximum follow-up of 8 
weeks). However, its long-term safety in individuals with 
MDD remains unknown. Although a biological reason for 
using allopurinol in clinical practice can be found in elevat-
ed uric acid levels in subjects with MDD, further research 
is required to elucidate the role of purine dysfunction in the 
pathophysiology of MDD. Tryptophan is a cyclic amino 
acid and a precursor to 5-hydroxytryptamine (serotonin). 
Tryptophan is metabolized by the enzyme tryptophan py-
rolase; this enzyme is also activated by xanthine oxidase. 
The activity of these enzymes increases the degradation 
of tryptophan and decreases its level in the body. Besides, 
tryptophan deficiency has been manifested to cause depres-
sive symptoms in several studies. Allopurinol can increase 
the level of tryptophan, i.e., a precursor of serotonin, by in-
hibiting xanthine oxidase. In our study, allopurinol fostered 

Table 1. Mean±SD liver tests data in the study groups

Group

Mean±SD

Liver Tests

 Before Treatment  2 to 4 Weeks After Treatment

ALT AST ALT AST

Control (Citalopram + placebo) 34.15±28.32  25.12±11.28 33.12±25.31 22.11±10.28

Intervention (Citalopram + allopurinol) 95.1±2±80.29 85.11±08.28 92.11±72.28 75.12±02.27

 P >0.05 >0.05 >0.05 >0.05
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the same mechanism to improve depressive symptoms. 
According to the present study data, allopurinol adjunct 
to citalopram provided better therapeutic effects than cita-
lopram plus placebo. Additionally, mental health disorders 
associated with depression in patients with allopurinol 
treatment regimens were significantly improved, compared 
to citalopram and placebo. Moreover, allopurinol can im-
prove depressive symptoms by increasing the level of tryp-
tophan, i.e., a precursor of serotonin. It can also be used as 
an effective adjunct in treating MDD.
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Table 2. The average of Hamilton test scores in two groups

Group

Mean±SD

Hamilton Depression Rating Scale

Before Treatment 3 Weeks After Treatment 6 Weeks After Treatment

Control (Citalopram + placebo) 32.28±2.8 28.42±3.1 23.28±4.1

Intervention (Citalopram + Allopurinol) 33.22±3.2 23.02±3.4 20.4±1.2

P 0.762 0.045 0.005
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زمینه و هدف افسردگی اساسی، شایع ترین اختالل روان پزشکی است که با افت شدید عملکرد، ناتوانی و خطر 15 درصد خودکشی همراه 
است. آلوپورینول با مهار گزانتین اکسیداز باعث افزایش سطح تریپتوفان در بدن می شود و با افزایش سطح تریپتوفان که خود پیش   ساز 
سروتونین است، می توان سبب بهبود عالئم افسردگی شد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی نقش آلوپورینول در درمان افسردگی اساسی 

است.

مواد و روش ها در این کارآزمایی بالینی دوســوکــور تعـداد هفتاد بیمار مبتـال به افسـردگی اســاسی بر اسـاس DSM IV -TR به 
صورت تصادفی )زوج و فرد بودن پرونده بیمار( به دو گروه مساوی تقسیم شدند. هر دو گروه روزانه  چهل میلی گرم سیتالوپرام به مدت 
شش هفته دریافت کردند. عالوه بر سیتالوپرام گروه آزمایش روزانه سیصد میلی گرم آلوپورینول و گروه کنترل دارونما دریافت کرد. در 

انتهای هفته سوم و ششم از بیماران تست افسردگی همیلتون گرفته شد. 

مالحظات اخالقیاین تحقیق با کد اخالق IR.ARAKMU.REC.1394.68 در کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی اراک و با کد 
IRCT201508277373n6 در مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران ثبت و تأیید شده است.

میانگین  این  آلوپورینول  گروه  در  و  پالسبو  3/1 ± 28/42  گروه  در  درمان  از  بعد  هفته  سه  همیلتون  نمره  میانگین  یافته ها 
3/4 ±  23/02 شد و بعد از شش هفته پس از درمان میانگین نمره افسردگی در گروه پالسبو 4/1 ± 23/28 و در گروه آلوپورینول 
میانگین نمره افسردگی 1/2 ± 20/4 شد که اختالف آماری معنا داری بین دو گروه مشاهده شد و بیانگر آن است که گروه آزمایش 

میانگین نمره افسرگی پایین تری در تست همیلتون نسبت به گروه کنترل داشته است. 

نتیجه گیری آلوپورینول می تواند سبب بهبود عالئم افسردگی شود و همچنین می توان از این دارو به عنوان یک داروی کمکی مؤثر در 
درمان افسردگی اساسی استفاده کرد. 

کلیدواژه ها: 
آلوپورینول، اختالل 
افسردگی اساسی، 

درمان

اطالعات مقاله:
تاریخ دریافت: 05 مرداد 1399

تاریخ پذیرش: 17 آذر 1399
تاریخ انتشار: 12 فروردین 1400

مقدمه

روان پزشکی  اختالالت  شایع ترین  از  یکی  اساسی  افسردگی 
است و تخمین زده می شود تا سال 2020 دومین بیماری شایع 
در آمریکا باشد ]1[. این اختالل با افت شدید عملکرد، ناتوانی و 
همچنین خطر 15 درصد خودکشی همراه است. بیشتر افرادی که 
درگیر این بیماری هستند، در سن جوانی و میانسالی قرار دارند و 

در نتیجه، میزان موربیدیتی باالیی را با خود همراه دارد ]2[.

در مورد مکانیسم ایجاد افسردگی فرضیه های متعددی، از جمله 
فرضیه مونوآمین وجود دارد که بر اساس آن کمبود یا عدم تعادل 
و  دوپامین  سروتونین،  مانند  مونوآمین  نوروترانسمیترهای  در 

نوراپی نفرین می تواند سبب ایجاد افسردگی شود و این فرضیه 
با این واقعیت که داروهای ضد افسردگی مانند مهارکننده های1 
باعث  که  SSRI ها2  و  حلقه ای  سه  ضد افسردگی های   ،)MAO(

افزایش عملکرد مونوآمین می شوند، حمایت می شود ]3[. 

هم اکنون داروهای ضد افسردگی موجود نیازمند هفته ها و یا 
ماه ها زمان هستند تا اثرات خود را نشان دهند و همچنین این 
داروها عوارض جانبی مانند خستگی، خواب آلودگی، تپش قلب، 

احتباس ادراری، اختالالت عملکرد جنسی و غیره دارند. 

1. Monoamine Oxidase Inhibitor (MAOI)
2. Selective Serotonin Reuptake Inhibitors

1. گروه روان پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.
2. گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.

مقاله پژوهشی 

بررسی اثر آلوپورینول در درمان افسردگی اساسی

، بهمن صادقی سده2   ، *حمیدرضا جمیلیان1  فریده رنجبران1 
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عالوه بر این، متابولیسم اغلب این داروها وابسته به فعالیت 
آنزیم های سیتوکروم کبدی بوده که در برخی موارد سبب ایجاد 
تداخالت دارویی می شود. از سویی دیگر بیماران ممکن است 
نسبت به این داروها مقاومت و یا وابستگی فیزیکی پیدا کنند ]4[. 

تریپتوفان یک آمینواسید حلقوی و پیش ساز 5- هیدروکسی 
تریپتامین )سروتونین( است. تریپتوفان با کمک آنزیم تریپتوفان 
پیروالز متابولیزه شده و این آنزیم نیز توسط گزانتین اکسیداز فعال 
می شود ]5[. فعالیت این آنزیم ها باعث افزایش تخریب تریپتوفان 
و کاهش سطح آن در بدن می شود ]6[ و در مطالعات متعدد 
به اثبات رسیده است که کمبود تریپتوفان سبب ایجاد عالئم 
افسردگی می شود ]9-7[. آلوپورینول یک مهار کننده قوی آنزیم 
گزانتین اکسیداز بوده و به شکل اولیه جهت درمان هیپریوریسمی 

و نقرس استفاده می شود ]10[. 

این دارو می تواند با مهار گزانتین اکسیداز باعث افزایش سطح 
تریپتوفان در بدن شود. از این رو، این فرضیه می تواند وجود داشته 
باشد که با افزایش سطح تریپتوفان که خود پیش ساز سروتونین 
است، بتوان سبب بهبود عالئم افسردگی شد؛ بنابراین هدف از 
انجام این مطالعه، بررسی نقش آلوپورینول در درمان افسردگی 

اساسی است ]12 ،11[.

مواد و روش ها

در این مطالعه، کارآزمایی بالینی دوسوکور بیماران مبتال به 
افسردگی اساسی مراجعه کننده به بیمارستان امیرکبیر پس از 
 DSM-IV تأیید تشخیص با توجه به مصاحبه بالینی و بر اساس
توسط مجری طرح و با توجه به معیارهای ورود و خروج به صورت 
کاماًل تصادفی و به طور متوالی در گروه های کنترل و آزمایش قرار 
گرفتند، توضیحات کافی به سرپرست، ولی یا قیم بیمار داده شد 
و در صورت رضایت کامل سرپرست یا قیم بیمار و کامل کردن 

فرم رضایت نامه کتبی پژوهش وارد مطالعه شدند. 

پس از ثبت اطالعات جمعیت شناختی، اندازه گیری سطح خونی 
اوریک اسید، انجام تست های کبدی )AST ، ALT( و انجام تست 
افسردگی همیلتون بیماران به صورت تصادفی به دو گروه مساوی 
تقسیم  شدند. هر دو گروه روزانه چهل میلی گرم سیتالوپرام برای 

مدت شش هفته دریافت کردند. 

میلی گرم  سیصد  روزانه  آزمایش  گروه  سیتالوپرام  بر  عالوه 
آلوپورینول و گروه کنترل دارونما دریافت کردند. دو گروه از نظر برخی 
از متغیرهای مخدوش کننده و مداخله گر نظیر سن، جنس، مدت ابتال 

و داروهای مصرفی و بیماری های همراه همسان شدند ]14 ،13[. 

در انتهای هفته سوم و ششم از بیماران مجدداً تست افسردگی 
همیلتون گرفته شد ]15[. همچنین جهت بررسی عوارض کبدی 
تست های کبدی مجدداً بعد از دو تا چهار هفته از دریافت دارو 
تکرار شد. آزمون افسردگی همیلتون جزو مقیاس های ارزیابی 

آزمون شامل هفده  این  است.  افسردگی  برای سنجش  بالینی 
آیتم است که نشانه های رفتاری، جسمانی و ذهنی افسردگی را 

می سنجد. 

در سال 1365، مهریار و موسوی نسب این پرسش نامه را به 
فارسی ترجمه و برای استفاده آماده کردند. در برخی بررسی ها 
نقطه برش شانزده برای این مقیاس در نظر گرفته شده است. در 
بررسی های پیشین توسط همیلتون، پایایی آن از طریق ضریب 

همبستگی بین ارزیاب از 90/0 تا 94/0 گزارش شده است.

این  پایایی  سال 1379 ضریب  در  مهرابی  و  مهریار  غرایی، 
مقیاس را با مقیاس درجه بندی اضطراب همیلتون با استفاده از 
روش بازآزمایی 85/0 و89/0 گزارش کردند. ضریب همبستگی 
این پرسش نامه و پرسش نامه افسردگی بک توسط توزنده جانی و 

عبداللهیان در سال 1373 ، 0/65 گزارش شده است.

به منظور دو سوکور بودن مطالعه، طرح به وسیله دستیار تخصصی 
روان پزشکی که نسبت به گروه بندی ها اطالعی ندارد انجام پذیرفت. 
در نهایت داده ها توسط نرم افزار SPSSنسخه 21، آزمون تی، مجذور کای و 

آنالیزواریانس با مشاهدات تکراری تجزیه و تحلیل شد.

معیارهای ورود

اساس  بر  اساسی  افسردگی  تشخیص  تا 65 سال،  سن 18 
مصاحبه بالینی و مالک های تشخیصی DSM V ، طبیعی بودن 

.)ALT ، AST( سطح خونی اسید اوریک و آنزیم های کبدی

معیارهای خروج

دو قطبی،  )اختالالت  جدی تر  روان پزشکی  اختالالت 
اختالالت  اسکیزوافکتیو(،  وسواس،  سایکوز،  سیکلوتایمی، 
شدید  بیماری های  هم زمان،  داروی  چند  مصرف  شخصیت، 
سرطان،  سابقه  مغزی،  سکته  کنترل نشده،  ) دیابت  جسمانی 
وارفارین،  اخیر  اختالالت کبدی(، مصرف  کلیوی،  بیماری های 
آموکسی سیلین، آمپی سیلین، تئوفیلین، مایکوفنوالت موفتیل، 
مصرف داروهای ضد افسردگی در ماه گذشته، بارداری و شیردهی، 
حساسیت به آلوپورینول، وجود افکار خودکشی و یا آسیب به 
دیگران، سوء مصرف مواد و مصرف الکل، افزایش آنزیم های کبدی 

به میزان بیشتر یا مساوی سه برابر. 

یافته ها

در  و  است  دوسوکور  بالینی  کارآزمایی  نوع  از  که  مطالعه  این 
سال های 1394 و 1395 در میان بیماران مبتال به افسردگی اساسی 
مراجعه کننده به بیمارستان امیرکبیر انجام شد. بعد از تشخیص بیماران 
بر اساس معیارهای تشخیصی DSM-V و مصاحبه بالینی انجام شده 
توسط دستیار بالینی مربوطه برای ورود به مطالعه از نظر معیارهای ورود 

بررسی شدند و در صورت تأیید شدن وارد مطالعه می شدند.
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بیمارانی که معیارهای ورود را داشتند، انتخاب شده و به صورت 
کاماًل تصادفی و به طور متوالی در گروه های کنترل و آزمایش قرار 
گرفتند. توضیحات کافی به سرپرست، ولی یا قیم بیمار داده شد و 
در صورت رضایت کامل سرپرست یا قیم بیمار و کامل کردن فرم 

رضایت نامه کتبی پژوهش وارد مطالعه می شدند. 

مطالعه  از  خروج  معیارهای  که  بیمارانی  مطالعه،  طول  در 
را داشتند از طرح خارج می شدند و به جای آنها بیمار جدید 
جایگزین می شد. بعد از تکمیل شدن نمونه ها در هر گروه، 35 

بیمار مبتال به افسردگی اساسی قرار گرفته بودند. 

در گروه کنترل )سیتالوپرام + پالسبو( تعداد شانزده نفر )45/71 
درصد( مرد و تعداد نوزده نفر )54/28 درصد( زن بودند و در گروه 
آزملیش )سیتالوپرام + آلوپورینول( تعداد چهارده نفر )40 درصد( 
مرد و 21 نفر )60 درصد( زن بودند که با توجه به P به دست آمده 
اختالف آماری معناداری از نظر جنسیت بین دو گروه مشاهده 

 .) P =0/369( نشد

میانگین و انحراف معیار سن در گروه کنترل 9/88 ± 40/28 و در 
گروه آزمایش 12/5 ± 41/93 بود که با توجه به P به دست آمده دو گروه 
از نظر سن همسان بودند )P =0/238(. هنگام مطالعه در ابتدای هفته  
دوم در گروه آزمایش، دو نفر به علت عارضه تهوع، یک نفر به علت 
درد عضالنی و یک نفر به علت سردرد از مطالعه خارج شدند و در 
گروه کنترل در هفته  اول دو نفر به علت تهوع از مطالعه خارج شدند. 

میانگین نمره آزمون همیلتون در گروه سیتالوپرام به همراه 
پالسبو قبل از درمان 2/8 ± 32/28 و در گروه سیتالوپرام + آلوپورینول 
3/2 ± 33/22 بوده که با توجه به P به دست آمده اختالف آماری 
معنا داری از نظر سنجش افسردگی در هر دو گروه مشاهده نشد. 

در حالی که سه هفته بعد از درمان، میانگین نمره همیلتون 
گروه  در  و   28/42 ± 3/1 پالسبو  و  سیتالوپرام  گروه  در 
با  که  شد   23/02 ± 3/4 میانگین  این  سیتالوپرام + آلوپورینول 
توجه به P به دست آمده اختالف آماری معنا داری از نظر سنجش 
افسردگی در هر دو گروه مشاهده شد که بیانگر آن است که گروه 
سیتالوپرام + آلوپورینول میانگین نمره افسردگی پایین تری نسبت 

به گروه سیتالوپرام به همراه پالسبو داشتند.

افسردگی  نمره  میانگین  درمان،  دوره  از  هفته  از شش  بعد 
گروه  در  و   23/28 ± 4/1 پالسبو  و  سیتالوپرام  گروه  در 
سیتالوپرام + آلوپورینول میانگین نمره افسردگی 1/2 ± 20/4 شد 
که توجه به P به دست آمده اختالف آماری معناداری بین دو گروه 
مشاهده شد که بیانگر آن است که گروه آزمایش میانگین نمره 
به گروه کنترل  پایین تری در تست همیلتون نسبت  افسرگی 

داشته است )جدول های شماره 1 و 2(. 

بحث 

این مطالعه با هدف بررسی اثر آلوپورینول در درمان افسردگی 

جدول 1. میانگین تست های كبدی در دو گروه مورد بررسی

گروه

 میانگین±انحراف معیار )تست های کبدی(

2 تا 4 هفته بعد از درمانقبل از درمان
ALTASTALTAST

11/22 ± 12/3328/10 ± 12/2531/25 ± 15/3428/11 ± 32/28كنترل )سیتالوپرام + پالسبو(

12/75 ± 11/9227/02 ± 11/8528/72 ± 12/9528/08 ± 29/80آزمایش )سیتالوپرام + آلوپورینول(

P< 0/05 < 0/05 < 0/05 < 0/05 

جدول 2. میانگین نمره آزمون همیلتون در دو گروه مورد بررسی

گروه
 میانگین±انحراف معیار )سنجش افسردگی همیلتون(

6 هفته بعد از درمان3 هفته بعد از درمان قبل از درمان

4/1 ± 3/123/28 ± 2/828/42 ± 32/28كنترل )سیتالوپرام + پالسبو(

1/2 ± 3/420/4 ± 3/223/02 ± 33/22آزمایش )سیتالوپرام + آلوپورینول(

P0/7620/0450/005
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اساسی انجام گرفت. در این مطالعه، اثرات درمانی سیتالوپرام به 
تنهایی و سیتالوپرام به همراه آلوپورینول در بیماران مبتال به 
افسردگی اساسی بررسی و روند بهبودی اختالالت روانی همراه 
با آن در دو گروه درمانی مقایسه شد. نتایج این مطالعه نشان داد 
گروهی که آلوپورینول به همراه سیتالوپرام دریافت کرده بودند، به 
طور معنا داری نسبت به گروهی که سیتالوپرام به تنهایی مصرف 

کردند از کارایی باالتری برخوردار بوده است. 

در این مطالعه، اختالف آماری معنا داری از نظر جنسیت بین دو 
گروه مشاهده نشد )P =0/369( و هر دو گروه از نظر سنی همسان 
بودند )P =0/238(. همچنین دو گروه از نظر تحصیالت اختالف 
آماری معناداری با هم نداشتند )P =0/769( و نیز بین دو گروه از 
نظر وضعیت اشتغال نیز اختالف آماری معنا داری مشاهده نشد 
)P = 0/875(. از نظر محل سکونت نیز اختالف آماری معنا داری 

.)P =0/635( بین دو گروه وجود نداشت

میانگین نمره آزمون همیلتون در گروه سیتالوپرام قبل از درمان 
2/8 ± 32/28 و در گروه سیتالوپرام + آلوپورینول 3/2 22 ±/33 بوده 
که با توجه به P به دست آمده اختالف آماری معنا داری از نظر 

سنجش افسردگی در هر دو گروه مشاهده نشد. 

در حالی که سه هفته بعد از درمان میانگین نمره همیلتون در 
گروه سیتالوپرام 3/1 ± 28/42 و در گروه سیتالوپرام + آلوپورینول 
به دست آمده   P به  توجه  با  که  میانگین 3/4 ± 23/02 شد  این 
اختالف آماری معنا داری از نظر سنجش افسردگی در هر دو گروه 
مشاهده شد که بیانگر آن است که گروه سیتالوپرام + آلوپورینول 
به گروه سیتالوپرام  نسبت  پایین تری  افسردگی  نمره  میانگین 

داشتند.

بعد از شش هفته از دوره درمان، میانگین نمره افسردگی در 
گروه سیتالوپرام 4/1 ± 23/28 و در گروه سیتالوپرام + آلوپورینول 
میانگین نمره افسردگی 1/2 ± 20/4 شد که توجه به P به دست آمده 
اختالف آماری معنا داری بین دو گروه مشاهده شد که بیانگر آن 
است که گروه آزمایش، میانگین نمره افسرگی پایین تری در تست 

همیلتون نسبت به گروه کنترل داشته است. 

کارو و همکاران در سال 2013 اثر ضد افسردگی آلوپورینول 
و ویرا و همکاران در سال 2008 مؤثر بودن آلوپورینول همراه با 
لیتیم در درمان دوره مانیای اختالل دو قطبی را تأیید کردند که با 
مطالعه ما همسو بوده است. آخوندزاده و همکاران در سال 2006 

به بهبود عالئم مانیا با آلوپورینول دست یافتند ]16[.

 آلوپورینول داروی مهارکننده قوی آنزیم گزانتین اکسیداز است 
و به شکل اولیه جهت درمان هایپریوریسمی و نقرس استفاده 
می شود. آلوپورینول به عنوان درمان کمکی بر عالئم شیدایی در 
افراد مبتال به اختالل دو قطبی و افسردگی اساسی مؤثر است، 
ولی با این حال، تأثیر آن، اگرچه از نظر آماری قابل توجه است، 
اما به نظر می رسد از نظر بالینی معنادار نباشد. با وجود این، به 

دلیل تأثیر قابل توجه آلوپورینول در نتایج این تحقیق، برای تأیید 
اطمینان از یافته های ما، تحقیقات بیشتری با الگوهای درمانی 

دقیق   تر برای هر دو گروه آزمایش و کنترل مورد نیاز است.

تثبیت کننده های  با  استاندارد  درمان  بر  عالوه  آلوپورینول 
برای  به ویژه  یا داروهای ضد روان پریشی نسل دوم،  خلق وخو و 
شدیدترین نوع شیدایی دو قطبی یا افسردگی اساسی می تواند 

یک گزینه درمانی امیدوار کننده باشد.

شواهد  سطح  باید  آلوپورینول،  مزایای  ادعای  از  قبل  البته، 
مربوطه در مراکز بزرگ تر همچنین کارآیی و تحمل آن بررسی 
شود. عالوه بر این، از آنجا که تمام مطالعات موجود دوره های 
پیگیری کوتاه )4-8 هفته( داشتند، داده های طوالنی مدت نیز 
بالقوه آن در درمان  این دارو و نقش  ایمنی  به منظور بررسی 

نگهدارنده مورد نیاز است. 

متأسفانه، کمبود مطالعات در این زمینه وجود دارد و فقط 
یک پروتکل تحقیقاتی با نتایج ناشناخته ثبت شده است. عالوه 
بر این، در تفسیر نتایج در مورد تحمل آلوپورینول نیز احتیاط 
الزم است، زیرا در مطالعات انجام شده در مرحله درمان حاد )با 
در حالی که  است،  شده  ارزیابی  هفته(  هشت  پیگیری  حداکثر 
ایمنی طوالنی مدت در افراد مبتال به اختالل افسردگی اساسی 
ناشناخته باقی مانده است. از طرف دیگر، پیشنهاد یک ُدز مطلوب 
از  بالینی  امکان پذیر نیست، زیرا در کارآزمایی های  آلوپورینول 
ُدزهای ناهمگن استفاده می   کنند و متا رگرسیون مربوطه رابطه 

ُدز پاسخ را نشان نمی دهد.

سرانجام، اگرچه یک دلیل بیولوژیکی برای استفاده از آلوپورینول 
در عمل بالینی می تواند در افزایش سطح اسید اوریک در افراد 
مبتال به افسردگی اساسی یافت شود، اما تحقیقات بیشتری برای 
روشن شدن نقش اختالل عملکرد پورینرژیک در پاتوفیزیولوژی 

اختالل افسردگی اساسی مورد نیاز است ]18 ،17[.

تریپتوفان یک آمینواسید حلقوی و پیش ساز پنج هیدروکسی 
تریپتامین )سروتونین( است. تریپتوفان با کمک آنزیم تریپتوفان 
این آنزیم نیز توسط گزانتین اکسیداز  پیروالز متابولیزه  شده و 
فعال می شود. فعالیت این آنزیم ها باعث افزایش تخریب تریپتوفان 
در  تریپتوفان  کمبود  و  می شود  بدن  در  آن  سطح  کاهش  و 
ایجاد عالئم افسردگی در مطالعات متعدد به اثبات رسیده است. 
آلوپورینول می تواند با مهار گزانتین اکسیداز باعث افزایش سطح 
تریپتوفان که خود پیش ساز سروتونین است، شده که در مطالعه ما 
نیز آلوپورینول با همین مکانیسم سبب بهبود عالئم افسردگی شد. 

 نتیجه گیری 

با توجه به یافته های مطالعه حاضر، داروی آلوپورینول به همراه 
سیتالوپرام از اثرات درمانی بهتری نسبت به سیتالوپرام به همراه 
پالسبو برخوردار بود. همچنین اختالالت روانی همراه با افسردگی 
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در بیماران با رژیم درمانی آلوپورینول نسبت به داروی سیتالوپرام به 
همراه پالسبو بهبود قابل توجهی داشتند و آلوپورینول با افزایش سطح 
تریپتوفان که خود پیش ساز سروتونین است، می تواند سبب بهبود 
عالئم افسردگی شود و همچنین می توان از این داروی به عنوان یک 

داروی کمکی مؤثر در درمان افسردگی اساسی استفاده کرد. 
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