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چکیده
ایميپرامین هیدروکلراید داروي ضد افسردگي است که موارد مصرف گستردهاي دارد .پرمصرفترین دارو در درمان افسردگي و اضطراب مي-
باشد و عملکرد آن با برداشتن سرتونین و نوراپي نفرین از پایانههاي پیشسیناپسي است .از ناهنجاريهاي ایجاد شده توسط این دارو ميتـوان
به ناهنجاریهاي اسکلتي ،کاهش رشد ،افزایش جنینهاي جذبي و درمواردي تشنج و مرگ مادر را ميتوان نام برد .با این حـال اگگـوي دقیـ
ناهنجاريهاي ایميپرامین به طور دقی مشخص نميباشد .هدف از این تحقی شناختن طیف دقی ناهنجاريهاي ایجاد شده توسط ایـن دارو
است .نتایج نشان ميدهد با افزایش دوز تزریقي ،میانگین طول بدن جنینها در گروههاي تجربي به صورت معنيداري در مقایسه با گروه کنترل
کاهش یافته است .همچنین با افزایش دوز تزریقي ،میانگین وزن جنینها در مقایسه با گروه کنترل داراي اختالف معنيداري هسـتند .همچنـین
افزایش دوز باعث افزایش تعداد جنینهاي جذبي گردیده است.
کلمات کلیدی :ناهنجاري مادرزادي ،جنین ،موش سوري ،ایميپرامین هیدروکلراید

مقدمه
افزایش سطح استروژن و پروژسترون در بارداري ميتواند از

نشــده اســت .هــدف از ایــن تحقیـ شــناختن طیــف دقیـ

مواردي باشد که حال و حوصلهي مادر را تغییر داده و نشاط

ناهنجاريهاي ایجاد شده توسط این دارو ميباشد.

را به میزان زیادي کم کند .خود درماني توسط داروهاي ضد

مواد و روش کار

افسردگي ميتواند باعث مرگ جنین یا آسیبهاي جـدي بـه

پنجاه سر موش سوري ماده بـاکره از نـژاد  NMRIبـا وزن

جنین گردد [ .]11 ،2 ،1ایميپرامین هیدروکلراید داروي ضد

تقریبـــي  91-22گـــرم از دانشـــگاه تهـــران دانشـــکده

افسردگي است که بیشترین مصرف را در بین داروهاي ضـد

فارماکوگوژي) تهیه گردید .این حیوانها در شرایط حیوانخانه

افسردگي دارد .ایميپرامین جـزو داروهـاي ضـد افسـردگي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرمسار تحت شرایط  01تا 00

سهحلقهاي است که از برداشتن نور اپي نفرین و سـروتونین

درصد رطوبت ،دماي  29±2درجه سـانتيگـراد و همچنـین

جلــوگیري مــيکنــد .در طــول دوره بــارداري در مرحلــه

چرخه تاریکي و روشنایي  12ساعته نگهداري شدند .بعد از

ارگانوژنز مصـرف ایـن دارو مـيتوانـد باعـث ناهنجـاري و

اینکه حیوانها به شرایط حیوانخانه عادت کردند .هـر  2تـا 9

بدشکليها و آسیبهاي جدي به جنین گردد [ .]11 ،11هـر

موش ماده را با یک موش نر در قفسهایي از جـنس PVC

چند که در مورد مصرف داروهاي ضـد افسـردگي در دوران

نگهداري کرده بعد از گذشت یک شبانه روز با بررسي پالک

بارداري اثرهاي تراتوژنهاي خاصي در مقاالت مختلف ذکـر

واژني و مشاهده آن ،آن را روز نـیم بـارداري قرارمـيدهـیم.
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روزانه وزن موشهاي باردار را نیز بررسي کـرده و  0مـوش

جنینهاي گروه کنترل و گروههاي تجربي با اسـتفاده از نـرم

باردار را به  0گروه تقسیم ،که  4گروه آن به ترتیب دریافـت

افزار  SPSSو آزمون  χو انحـراف معیـار و ANOVA

کنندهي دوزهاي  01 ،90 ،21و 01میليگرم بـر کیلـوگرم در

مورد بررسي و در سطح معنيداري  p <0.05مقایسه شدند.

2

روز ایميپرامین دریافت نمودهانـد و یـک گـروه کنتـرل کـه

نتایج

دریافت کننده نرمال ساگین است .تزریـ هـا بـه روش درون

با افزایش دوز تزریقي ،میانگین طول بدن جنینها در گـروه-

صفاقي انجام گرفت است .ایميپـرامین هیدروکلرایـد پـودر

هاي تجربي به صورت معنيداري در مقایسه با گروه کنتـرل

شیري رنگ ،ساخت شـرکت مـرک آگمـان اسـت کـه مـورد

کـاهش یافتـه اسـت نمــودار  .)1همچنـین بـا افــزایش دوز

استفاده قرار گرفت .در روز  12/0بـارداري مـوشهـا تحـت

تزریقي ،میانگین وزن جنینهـا در مقایسـه بـا گـروه کنتـرل

عمل سزارین قرار گرفته جنینها از بدن مادر خارج شده بند

داراي اختالف معنيداري هسـتند نمـودار  .)2افـزایش دوز

ناف و کیسه آمنیوني از جنینها جدا شده ،کل جنینها ابتـدا

باعث افزایش تعداد جنینهاي جذبي گردیده است نمـودار

وزن شده و سپس به صورت جداگانه هر یک از جنینهـا و

 .)9در تزری دوز 01نیز اکثر مادرها دچار تشنج شدید شـده

جفتها وزن گردید .جنینهاي جذبي و زنده نیـز هـر کـدام

و مردند .در دوز  01نیـز ناهنجـاريهـاي اسـکلتي مشـاهده

شمارش شده و جدا شده ،اندازههاي مربـوط بـه هـر جنـین

گردیــد شــکل  .)1نتــایج در جــدول  1ارائــه شــده اســت.

گرفته شده ،ناهنجاريهاي دیگر نیز مورد بررسي در مقایسه
با گروه کنترل قرار گرفته شد .اطالعات جمع آوري شـده از

جدول 1ـ مقایسهي متغیرهاي جنیني در گروههاي کنترل و تجربي دریافت کنندهي داروي ایميپرامین
٭ نمایانگر  ، P < 0.05٭٭ نماینگر ، P < 0.01٭٭٭ نماینگر P < 0.001است)

گروه کنترل
پارامتر

مقیاس

نرمال ساگین

گروه تجربي
01mg/kg/day 90mg/kg/day 21mg/kg/day

01mg/kg/day

موش باردار

تعداد

11

11

11

11

11

کل جنین

تعداد

121

111

111

111

111

جنین زنده

تعداد

121)%111

111 )%31/91

13)%13

00)%00

4 )%9/19

بازجذبجنیني

تعداد

1)%1

4 )%9/19

٭٭ 91)%91

٭٭٭ 49)%49

٭٭٭ 111)%31/91

وزن جنین

گرم

1/04±1/11

1/90±1/14

٭٭1/91±1/12

٭٭٭1/2±1/10

٭٭٭1±1/1

طول بدن

میليمتر

21/40±1/93

٭٭20/19±1/0
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٭٭٭ 24/91±1/1٭٭٭13/20±1/2

٭٭٭12/2±1/12
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طول سری ودمی
35

**

***

30

***

25

***

15

میلی متر

20

10
5
0
5

4

2

3

1

دوز

نمودار 1ـ مقایسهي میانگین قد جنین پس از سزارین  ±انحراف معیار ،بین گروههاي تجربي دریافت کنندهي داروي ایميپرامین و گروه کنترل.
٭ نمایانگر  ، P<0.05٭٭ نماینگر P<0.01و ٭٭٭ نماینگر P<0.001است) .ستون  1مربوط به گروه کنترل ،ستون  2دوز  21ایميپرامین،
ستون 9دوز 90ایميپرامین ،ستون 4دوز  01ایميپرامین و ستون  0دوز 01ایميپرامین را نشان ميدهند.

وزن
1.8

***

***

***

**

4

3

2

1.6
1.4
1.2
گرم

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
5

1

دوز

نمودار 2ـ مقایسهي میانگین وزن جنین پس از سزارین ±انحراف معیار بر حسب گرم) در گروههاي تجربي دریافت کننده داروي ایميپرامین
با گروه کنترل .٭نمایانگر  ،P < 0.05٭٭نمایانگر ، P < 0.01٭٭٭ نمایانگر P < 0.001است) .ستون  1مربوط به گروه کنترل ،ستون 2
دوز  21ایميپرامین ،ستون  9دوز  90ایميپرامین ،ستون  4دوز  01ایميپرامین و ستون  0دوز  01ایميپرامین را نشان ميدهند.
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جنین جذبی
140

***

120
100
80

***

تعداد

60

**

40
20
0
5

3

4

1

2

-20
-40

دوز

نمودار9ـ مقایسهي باز جذب جنیني در گروههاي تجربي دریافت کننده داروي ایميپرامین نسبت به گروه کنترل ٭ نمایـانگر  ،P < 0.05٭٭
نمایانگر ، P < 0.01٭٭٭ نمایانگر P < 0.001است) .ستون  1گروه کنترل ،ستون 2دوز  21ایميپرامین ،ستون  9دوز  90ایميپرامین ،ستون
 4دوز  01ایميپرامین و ستون  0دوز  01ایميپرامین را نشان ميدهند.

اگف

ب

شکل1ـ دو نمونه از انحناي غیرطبیعي از ناهنجاريهاي ستون مهره دوز .)50 mg/kg
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بحث
حاملگي روندي است که در آن بایـد از مـادر مراقبـتهـاي

دوران بارداري همچنین باعث کاهش توگد نوزاد زنـده مـي-

بیشتري به عمل آید زیـرا تغییرهـاي فیزیکـي و شـیمیایي و

گردد [.]13 ،12

اجتماعي بوجود ميآید کـه ممکـن اسـت سـالمتي مـادر را

متابوگیسم ایميپرامین سبب ایجاد رادیکالهاي اکسیژني مي-

تحت تأثیر قـرار دهـد .اسـتفاده برخـي از داروهـا در زمـان

شود کـه مـيتوانـد بـر روي  DNAتـأثیر گذاشـته و سـبب

بارداري ميتواند براي رشد جنین خطرنـاک باشـد [.]19 ،1

تخریب ساختار  DNAشـوند [ .]14همچنـین ایـن دارو بـر

افزایش سطح استروژن و پروژسترون در بارداري ميتواند از

روي آنزیمهاي رونویسي نیز تأثیر گذاشته و باعـث اخـتالل

مواردي باشـد کـه روحیـه و نشـاط هـر زن را تغییـر دهـد.

در عملکرد طبیعي آنها ميشود [ .]10از اثرهاي دیگر ایمـي-

گزارش شده است که ضد افسردگيها باعث افزایش فعاگیت

پرامین و مصرف آن در دروان بارداري مـيتـوان بـه ایجـاد

ســرتونیني مــيشــوند کــه خــود مــيتوانــد باعــث افــزایش

شکاف کامي ،بیرونزدگي نخاعي ،آنانسفاگي ،نقص در اندام،

ناهنجاري شود .سرتونین در مراحل بحراني رشد با اعصـاب

بد شکلي ماهیچهها و ناهنجاري اسکلتي اشاره نمود [.]12

صورتي و جمجمهاي باند ميشود و باعث ناهنجـاري در آن

نتیجهگیری

شود .سرتونین ميتواند در مهاجرت سـلوگي ،تنیـیم کلیـواژ

نتایج این تحقی نیز نشان ميدهد که باافزایش دوز تزریقـي،

سلوگي نقش داشته باشد [.]3، ،2 ،9

میانگین طول بدن جنینها در گروههاي تجربي بـه صـورت

در انسان عوامل مختلف ناشناختهاي باعث ناهنجـاري مـي-

معنيداري در مقایسه با گروه کنترل کاهش یافتـه اسـت .بـا

گـردد کــه عوامـل ارثــي و محیطـي از جملــه آن مـيباشــد.

توجه به این که مصـرف ایـن دارو در دوران جنینـي باعـث

مطاگعات دقی تر نشان داده که ضـد افسـردگيهـا در دوران

ناهنجاري ميگردد گذا توصیه ميشود که مادران بـاردار ایـن

جنیني باعث کاهش وزن جنین ميگردند [ .]4،12نتایج ایـن

دارو را با احتیاط مصرف نمایند.

تحقی نیز کاهش معنيدار وزن را با افزایش دوز نسـبت بـه
گروه کنترل نشان ميدهد که با نتایج تحقیقات فوق مطابقت
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