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Abstract 

Introduction: Dexamethasone is a synthetic glucocorticoid with possible effects on anxiety and depression because 

it has direct effects on the hypothalamus-pituitary-adrenal (HPA) and interacts with several neurotransmitter systems 

such as GABA and glutamate. 

Methods: Levels of anxiety and depression in rats were measured 40 minutes and 24 hours, respectively, after 

subcutaneous injection of Dexamethasone Sodium-Phosphate (DEX) 0.5, 1, 5, 10, 20, 30 mg/kg (saline 1ml/kg) in the 

elevated plus maze and forced swimming test. 

Results: The results of anxiety test showed a significant decrease in the percentage of open arm time and open arm 

entries in DEX (1 mg/kg) group compared to the saline groups. The percentage of time spent in the open arms 

significantly increased in DEX (20mg/kg) compared to the saline group. In terms of locomotor activity (total number of 

open and closed arms), significant decrease was observed in DEX (1 mg/kg) compared to the saline group. Also, a 

significant difference between DEX 1 and 20 mg/kg groups was observed. Comparative assessment of depression 

during total immobility time showed significant increase in DEX (1 mg/kg) compared to saline and also a significant 

decrease was observed in DEX (30 mg/kg) compared to the saline groups. A significant difference in latency to 

immobility was also detected between DEX 1 and 30 mg/kg groups. 

Conclusion: Our findings suggest that administration of DEX induced dual effects on anxiety and depression; 

anxiogenic and depressant effects were observed at lower doses, while anxiolytic or antidepressant effects were 

detected at higher doses. 
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 یدر موش ها یاضطراب و افسردگ زانیدگزامتازون بر م زیاثرات دوگانه تجو

 نر بالغ ییصحرا

 ، لطف اله خواجه پوری، هومن اسحق هارونیمعاضد ی، احمد عل*ینواب سایپر دهیس

 اهواز چمران، دیشهدانشکده علوم، دانشگاه  ،یشناس ستیبخش ز

 11 اردیبهشت 22پذیرش:   12 آذر 12دریافت: 
  

 چكيده

آدرناا  و  -هیپوفیز-بر محور هیپوتاالموس یمیمستق اثر رایاست، ز یدر اضطراب و افسردگ یاثرات احتمال یدگزامتازون به عنوان یك گلوكوكورتیکوئید سنتتیك دارامقدمه: 

        دارد. گابا و گلوتامات لیاز قب یترینوروترانسم ستمیس نیتداخل با چند

در   5/4، 2،  5،  24،  14و  mg/kg04 ریدگزامتاازون در مقااد   یپوسات  ریا ز قیا ساعت پس از تزر 14و  قهیدق 44 بیبه ترت ها موش یسطوح اضطراب و افسردگ :ها  روش

 شد. یریاندازه گ یاجبار یدستگاه ماز بعالوه مرتفع و تست شنا

 شیافازا  نیو همچنا  نیساال  و 2دگزامتاازون   نیبااز با   یدر درصد زمان حضور و درصد تعداد ورود باه بازوهاا   یدار یاصل از تست اضطراب، كاهش معنح جینتا ها: يافته

 یدار یباز و بسته( كاهش معن ایبازوه)تعداد كل ورود به  یحركت تینشان داد. از نظر فعال نیو سال 14دگزامتازون  نیباز ب یشده در بازوها یدر درصد زمان سپر یدار یمعاااان

 نیبا  یدار یمعنا  شیكال افازا   یتحركا  یدر زماان با   یسانشش افساردگ   ساه یمشاهده شد. مقا 14 و 2دگزامتازون  نیب یدار یتفاوت معن نیهمچن ن،یسال و 2 دگزامتازون نیب

مشااهده   یدار یتفااوت معنا   04و 2دگزامتاازون   نیب زین هیدر توقف اول ریتأخ نظر نشان داد. از نیو سال 04دگزامتازون  نیب یدار یكاهش معن نیو همچن نیسال و 2 دگزامتازون

 شد.

 یو ضاد افساردگ   یآن اثرات ضاد اضاطراب   یباال ریو مقاد یو افسردگ ییدارو اثر اضطراب زا نیا ركمیدارد، مقاد یدگزامتازون احتماالً اثرات دوگانه ا قیتزر :جه گيريينت

 دارد.
 

 نر بالغ  ییموش صحرا ،یاجبار یبعالوه مرتفع، تست شنا فسفات، ماز میدگزامتازون سد ،یاب، افسردگاضطر :هاي كليدي واژه

 1مقدمه

اضطراب یکی از اختالالت روانی رایج در انسان است كاه  

توسا  اجاازان شااناختی، باادنی، هیشااانی و رفتاااری مشااخ   

. اضطراب حاالتی اسات كاه فارد خاود را بارای یاك        شود یم

و ممکن است وقتی فارد   كند یمآینده آماده  موقعیت منفی در

با مشکل روبه رو شود به فرد كمك كند ولی وقتای اضاطراب   

 

 

  navabi.p@gmail.com       نویسندة مسئو  مکاتبات: *

 www.phypha.ir/ppj                                        له:گاه مشبو

 شاود  یما فرد بیش از حد باشد به عنوان یك ناهنشاری مطرح 

[1 ،21 ،10.] 
اماروزه مناا ق نوروآناااتومیکی مختلفای را بارای بیااان و     

كنتر  اضطراب، افسردگی و رفتارهای مربو ه ماورد بررسای   

كاه   باشاد  یم، یکی از این منا ق سیستم لیمیبیك اند دادهقرار 

گلوكوكورتیکوئیدها به دلیل  بیعت لیپوفیلیك باه آساانی باه    

ایان  در  میازان زیاادی  باه  كه  كورتیکوستروئیدیگیرنده های 

 [ و02، 04، 22] شاوند  یما ، متصال  شاوند  یما ساختارها بیان 

 یهاا  سام یانمکممکن است فعالیات ناورونی را توسا      متعاقباً

 یهاا  یانشیا م، هاا  میآناز ژنومی یا غیر ژنومی از  ریق تنظیم 
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بارای مااا  دگزامتاازون     [.11]تغییر دهند  ها رندهیگعصبی و 

عصابی   یها یانشیم میدر تنظ)آگونیست گلوكوكورتیکوئیدی( 

       چااون  ییهااا رناادهیگو نیااز  [24] ، گلوتامااات2ماننااد گابااا 

 گیرنده
1
NMDA  همچنین در مورد اثر  .[06]نقش مهمی دارد

 1441و همکااران در ساا     یوفاائ دگزامتازون بار اضاطراب   

دگزامتازون تأثیرات دوفاازی   یطیتزریق مح كه كردندگزارش 

روی رفتارهای وابسته به اضطراب، یعنی تأثیرات اضاطراب زدا  

باالتر در موش  ریزا در مقاد اضطراب راتیو تأثكمتر  ریدر مقاد

پیشانهاد  فریرا و همکااران  در حالیکه . [05] كند یمالقا  سوری

 مقادیر پایین دگزامتاازون قبال از اتاانو     با پیش درمانیدادند 

 ماز بعالوه مرتفع زدای اتانو  در اضطراباثرات  منشر به مهار

گزارش  (1444) همکاران و سیكمفوئ از سوی دیگر. [24] شد

 یوره نوزاددگزامتازون در د زیاز تشو یبلند مدت راتیكردند تأث

 یتفاوت چیبر اضطراب در ماز بعالوه مرتفع مشاهده نکردند و ه

شاهد  و گروه نیكننده دگزامتازون، سال افتیدر یگروه ها نیب

 نیو بسته و ورود به ا باز یادر كل زمان گذرانده شده در بازوه

 افات یبازوها و فعالیت حركتی و اكتشافی در تست میادان بااز   

 .[14]نشد 

حاضار بررسای اثار     مطالعاه  امه ایان مباحاه هاد    در اد    
فسفات بر اضطراب/افسردگی، با توجاه باه   -دگزامتازون سدیم
[ و اثار ایان   00، 15باه دگزامتاازون ]   HPAحساسیت محاور  

[ مد نظر 01، 4، 2[ و افسردگی ]04، 01، 1محور بر اضطراب ]
 قرار گرفت.

 ها روش و وادم

ر موش صحرایی نر س 21 برای انشام این كار تحقیقاتی از
گارم اساتفاده    144±14محادوده وزنای    بالغ ناااد ویساتار در  

گردید. حیوانات مورد آزمایش از مركز تهیه و توزیاع حیواناات   
آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی جندی شااپور اهاواز تهیاه    

یوانات پس از انتقا  باه خاناه حیواناات در قفساهای     ح گردید.
 21یع شدند و تحت شرای  تایی توز 1مخصوص در گروههای 

( و دماای  2-21) ساعت تاریکی 21 ( و2-21ساعت روشنایی )

 

 

1. Gama amino butyric acid 

2. N-metyl D-aspartate 

هماراه باا تهویاه نگهاداری شادند.       گاراد  یسانتدرجه  1±11
 داروهااای مااورد اسااتفاده قباال از انشااام آزمایشااها آماااده و  

، 5، 24، 14و mg/kg 04دگزامتازون سدیم فسفات باا مقاادیر   
% )سالین( باا مقادار تزریقای    1/4در سرم فیزیولوژیك  5/4، 2

ml/kg 2 [ 05، 12حاال شاادند و .]مختلااف  ریمقاااد واناااتیح
دقیقاه قبال از تسات     44تازون )تزریق زیرپوستی( ااااادگزام

اضاطرابی حیواناات در    یها شاخ  و اضطراب دریافت كردند
 شار ی بارای تولیاد و    ماز بعالوه مرتفع، كه یاك ماد  غیار   

 ضاد  زایای و ات اضاطراب  تعیاین اثااااار   اضطراب و سنشش
است بررسی گردید. ماز بعالوه مرتفاع شاامل    اضطرابی داروها

 44دو بازوی باز مقابل هم و دو بازوی بسته مقابل هم اسات ) 
های بساته از  سانتی متر عرض(، كه بازو 24سانتی متر  و  و

ناد. در مركاز   ااحا ه شاده  سانتی متر 44 دو  ر  توس  دیوار
سانتی متر قرار گرفته است. یاك   24×24بعاد ماز یك مربع با ا

وات با فاصله یك متر از سطح مااز بااالی آن قارار     44المپ 
سانتی متار بااالتر از ساطح زماین قارار       54گرفته است و ماز 
شود این آزمون از هر حیوان یکبار استافاده می گرفته است. در

  [.26، 21گردد ]و سپس حیوان از دور این آزمایش خارج می
اضطراب سنشی شاامل مادت زماان مانادن      یها شاخ 

حیوان در بازوهای باز و بسته و تعداد تردد حیوان باین بازوهاا   
و بر اساس آنها درصد تعداد ورود به باازوی بااز    دیگرد یمثبت 

، زمان اقامت در بازوی باز باه كال   (OAE%)0 ورودهابه كل 
(OAT%) بازوهازمان سپری شده در 

به  دهاوروو تعداد كل  4
بازوها یا فعالیت حركتی تعیین گردید. بدین ترتیب كه افازایش  
تعداد ورود به بازوهای باز و افزایش اقامت در ایان بازوهاا باه    

و  شاود  یما منزله كاهش اضطراب حیوان در نظار گرفاااااته   
كاهش تعداد ورود به بازوهای باز و كاهش زمان اقامت در این 

. مشماو  تعاداد   باشاد  یمراب بازوها نشان دهنده افزایش اضط
معر  فعالیات حركتای حیاوان در نظار گرفتاه       بازوهاورود به 

و هر چه تعداد ورودها بیشتر باشد نشان دهنده فعالیت  شود یم
 [. 20، 1، 0] باشد یمحركتی بیشتر 

پس از پایان این آزمایش، بارای سانشش افساردگی هار     

 ابعااد باه   دقیقه در استوانه پالكسی گالس 25حیوان به مدت 

 ساانتی متار و   15 حاوی آب تمیز به عمق سانتی متر 04×44

 

 

3. Open arm entry 

4. Open arm time 
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سااعت   14)آماوزش(.   گراد قرار گرفتنددرجه سانتی 15دمای 

دقیقه مورد آزمایش قرار گرفتناد و زماانی كاه     5بعد به مدت 

در توقاف   ریتاأخ ماناد،  حیوان برای اولین بار بدون حركت می

یا زمان بی تحركای كال،   اولیه و مشمو  زمانهای بی تحركی 

به عنوان شاخ  رفتارهای افسردگی ثبت شد. هر چه میازان  

در توقف اولیه كمتر و زمان بی تحركی كل بیشتر باشاد   ریتأخ

و برعکس. پس از شنا   باشد یمنشان دهنده افزایش افسردگی 

دقیقه زیر المپ  25باید حیوان را از آب خارج كرده و به مدت 

 [.02خشك كرد ]

رفتاری با اساتفاده از نارم افازار     یها تستج حاصل از نتای

SPSS  و روش آنااالیز واریااانس یااك  رفااه     26ویاارایش

(ANOVA)   مورد بررسی آماری قرار گرفت. در صورت معنای

ماورد اساتفاده    Post hoc LSD Testدار بودن مقایسه كلی، 

          بااه صااورت  هااا نیانگیاام نمودارهااا. در گرفاات یمااقاارار  

Mean±SEM     نمایش داده شدند و در تمام آزمایشات انشاام

 در نظر گرفته شد. >45/4pشده سطح معنی داری 

 يافته ها

مقایسه سنشش اضطراب بین میانگین گروه سالین با گروه 

های دگزامتازون، در درصد زمان سپری شده در بازوهاای بااز   

( و >45/4p) ساالین  و2كاهش معنی داری باین دگزامتاازون   

و ساالین نشاان داد    14معنی داری باین دگزامتاازون    افزایش

(442/4p< 2( )شکل .) 
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ساالین و افازایش    و 2كاهش معنای داری باین دگزامتاازون     .دقیقه پس از تزریق زیرپوستی( 44) اثر مقادیر مختلف دگزامتازون بر درصد زمان اقامت در بازوهای باز -7شكل 

 *** >45/4p< *  ،442/4pو سالین مشاهده شد   14معنی داری بین دگزامتازون 
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 ساالین مشااهده شاد   و  2كاهش معنی داری باین دگزامتاازون   قه پس از تزریق زیرپوستی(. دقی 44) درصد تعداد ورود به بازوهای باز اثر مقادیر مختلف دگزامتازون بر -2شكل 

45/4p< * 
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  * >45/4pسالین مشاهده شد  و 2كاهش معنی داری بین دگزامتازون  .دقیقه پس از تزریق زیرپوستی( 44) اثر مقادیر مختلف دگزامتازون بر فعالیت حركتی -9شكل 
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همچناین كااهش معنای     ساالین و  و2. افزایش معنی داری بین دگزامتازون ساعت پس از تزریق زیرپوستی( 14)اثر مقادیر مختلف دگزامتازون بر زمان بی تحركی كل -0 شكل

 ** >42/4pو سالین مشاهده شد  04داری بین دگزامتازون 
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 .. گروه ها تفاوت معنی داری با گروه سالین نشان ندادندساعت پس از تزریق زیرپوستی( 14) بر تأخیر در توقف اولیه اثر مقادیر مختلف دگزامتازون -5شكل 
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 2در مقایسه درصد تعداد ورود به بازوهای باز، دگزامتازون 

(، >45/4pكاهش معنی داری نسبت به گروه سالین نشان داد )

تفاوت معنای داری مشااهده    14 و 2از  رفی بین دگزامتازون 

با گاروه ساالین    ها گروهسایر  (، در صورتی كه>42/4p) گردید

(. از نظار  1( )شکل <45/4pاختال  معنی داری نشان ندادند )

فعالیت حركتی )تعداد كل ورود به بازوهای باز و بسته( كاهش 

(، همچناین  >45/4p) ساالین  و 2معنی داری بین دگزامتازون 

 تفااوت معنای داری مشااهده گردیاد     14 و 2بین دگزامتازون 

(42/4p<)  (.  0)شکل 

مقایسه سنشش افسردگی بین میاانگین گاروه ساالین باا     

گروه های دگزامتازون، در زمان بی تحركی كل افزایش معنی 

همچناین كااهش معنای     ساالین و  و 2داری بین دگزامتازون 

( >42/4pو سالین مشااهده گردیاد )   04داری بین دگزامتازون 

 و 2ازون (. از نظر تأخیر در توقف اولیه نیز بین دگزامت4)شکل 

 (.5)شکل  (>42/4p) تفاوت معنی داری مشاهده شد 04

 بحث

دگزامتاازون   كه داد نشان پاوهشی كار این از حاصل نتایج

 را اضطااااراب و افساردگی داراااااامق به وابسته صورت به

 از آمده بدست نتایج اساااااااس بر داده است. قرار ریتحت تأث

اضطراب و افسردگی  mg/kg2 دگزاماتازون مقادیر مطالعه این

بااه ترتیااب    14و  mg/kg 04را افاازایش و دگزامااااتازون   

یافتاه هاای ایان     اضطراب و افسردگی را كااهش داده اسات.  

تحقیق همسو با برخی مطالعات و غیر همسو با برخی دیگار از  

 مطالعات است. 

[ و برخای  24از آنشایی كه برخی مطالعات مقادیر پاایین ] 

[ دگزامتازون را دارای اثرات اضاطراب زایای   05مقادیر باالی ]

 دادنااد كااهو برخاای از گزارشااات پیشاانهاد  انااد كااردهمعرفاای 

گلوكوكورتیکوئیدها یك اثر دو فاازی بار رفتاار افساردگی در     

. درمان بلند مدت یا  والنی مادت باا   دهند یمحیوانات نشان 

( زمان بی حركتی در mg/kg44مقادیر باالی كورتیکوسترون )
2

FST  و افزایش  [01، 14، 22] دهد یمو افسردگی را افزایش

متوس  در رفتارهای  اضاطرابی دارد اماا تفااوت معنای داری     
 

 

1. forced swimming test 

؛ كه احتماالً به دلیل نو  [21، 22]نسبت به گروه كنتر   ندارد 

تزریق و مدت زمان تزریق با مطالعه حاضر مطابقت ندارد، چرا 

مادت دارای اثاری   ( بیان كرد كه درمان كوتااه  1441كه زائو )

؛ یافته های این تحقیقاات باا نتاایج مطالعاه     [01]متضاد است 

حاضر مطابقت ندارد كه این تفاوت ممکن است ناشای از ناو    

آزمایش انشام شده، مقادیر تزریقی یا محل تزریاق دارو باشاد.   

بنابراین با توجه به تناقضات مطالعات قبلی بر اثر مقادیر كم یا 

اضاطراب و افساردگی، در ایان پااوهش      زیاد دگزامتازون بار 

 .دگزامتازون بررسی شد دوگانهتفسیر اثرات 

اثرات دوگانه دگزامتاازون در مقاادیر مختلاف باه      احتماالً

P-gpدلیل وجود پمپ 
مغازی اسات؛ در اثار     -در سد خاونی  1

فعالیت این پمپ مقادیر پایین دگزامتازون دسترسی كمای باه   

ل اتصااا  ضااعیف   همچنااین بااه دلیاا   [ و12مغااز دارنااد ] 

)باار خااال  كااورتیزو ( بااه  گلوكوكورتیکوئیاادهای ساانتتیك

MRs
. باا  مانناد  یمبدون لیاگاند در مغز باقی  ها رندهیگ، این 0

4باه  اور غالاب بیشاتر از      MRsتوجه باه ایناااکه   
GRs  در

هیپوكامپ حضور دارند، دگزامتاازون ایان مناا ق مغازی را از     

اخاتال  در سایگنا    . كناد  یمسیگنا  دهی كورتیزو  محروم 

دهی داخل سالولی اساتروئیدهای آدرنوكورتیکاالی در مناا ق     

خاصی از مغز، منشر به تعدادی از تغییرات در فعالیت ژناومی و  

[. اماا  24] شاود  یممیانشی عصبی و در نهایت ایشاد افسردگی 

كاهش مشخ  استرس با استفاده از مقادیر باالی دگزامتازون 

تشاکیل شاده اسات، نسابی      P-gpنشان داد سدی كه توس  

توس  مقادیر باالی دگزامتاازون بارای فعاا      تواند یماست و 

در واقع مقادیر پایین دگزامتاازون   [.12] غلبه شود GRsكردن 

5به دلیل اتصا  كم به 
CBG    و دسترسی پایین به مغاز، ابتادا

ACTHدر سطح هیپوفیز برای مهار هورمون 
. كناد  یمعمل  6

دهای كاورتیزو  در مغاز و شکسات     كاهش متعاقب سایگنا   

دگزامتازون برای جبران سطوح كاهش یافته كاورتیزو ، یاك   

كاه توسا  عوامال تنظیمای مركازی       كناد  یموضعیتی ایشاد 

بااه عنااوان یااك آدرنااالکتومی ناپایاادار حااس  HPAسیسااتم 

 

 

2. P-glycoprotein 

3. Mineralocorticoid receptors  

4. glucocorticoid receptors 

5. Corticosteroid binding globulin 

6. Adrenocorticotropin hormone 
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. در پاسخ به این وضعیت ترشح نوروپپتیدهای مركازی  شود یم

2)اساساأ  
CRH   ناد ترشااح  و وازوپرساین( كاه قادرACTH  را

. این یافته هاا همبساتگی نزدیاك    ابدی یمفعا  كنند، افزایش 

و سایکو پااتولوژی افساردگی و    HPAبین بی تنظیمی محور 

[. بنابراین باا اینکاه انتظااار    25] كند یماضطراب را مستحکم 

 HPAهمه مقادیر دگزامااااتازون باعه مهار محااور  رود یم

یاك مرحلاه    تواند یمم دگزامتازون درمان با مقدار ك شوند، اما

هیپوكورتیکوئیاااد در مغاااز، هماااراه باااا افااازایش عمااال    

[. ایاان 26گلوكوكورتیکوئیاادها در محاای  باادن تولیااد كنااد ] 

مناا ق   GRs و MRsوضعیت مخصوصاً متأثر از عدم تعااد   

كه با خاروج   باشد یم  HPAمركزی و بالتبع بی تنظیمی محور

[. در همسو 14، 22، 2] است همراه شده ها رندهیگاز تعاد  این 

 بودن این تفاسیر گزارشاتی نیز بیان شده است.

نشاان   1445از آنشایی كه هوگاارد و همکااران در ساا     

دادنااد در معاارض استرسااورهای فارماااكولوژیکی از قبیاال     

دگزامتازون پیش از تولد، آسیب پذیری به حوادث زندگی را در 

اران چنااین ؛ كااورت و همکاا[25] دهااد یمااكودكااان افاازایش 

اسااتنباك كردنااد كااه اثاارات كورتیکوسااترون روی رفتارهااای 

احساسی وابسته به مقدار است كه اشابا  متفااوت گیرناده  را    

میکروگرم كورتیکوساترون باه    04. برای ماا  كند یممنعکس 

و در  MRsگرم وزن بدن منشار باه اشاغا  كامال     244ازای 

% 25اساات در صااورتی كااه  GRs% اشااااااااغا  15حاادود 

. شاود  یممیکروگرم مشااااااهده  044 در مقدار GRs اشاغا 

ماز بعالوه اضطراب را در  GRsتزریق داخل بطنی آنتاگونیست 

و زمان بی حركتی را در شنای اجباری كااهش داد كاه   مرتفع 

مغزی نقش تحریکای در تقویات    GRs كند یمپیشاااااانهاد 

 اضااطراب و افسااردگی دارد. بنااابراین وقتاای كااه سااطوح    

بعد از استرس اشغا   GRsكورتیکوسترون محیطی باالست و 

درمان  .[11] ابدی یماضطراب و افسردگی افزایاااش  شوند یم

 یهاا  ماوش را در مغاز   GRsبا دگازامتازون در دوره ناوزادی  

مقاومات پنشااه    احتمااالً [. 5] دهاد  یما صحرایی بالغ كااهش  

نتیشاه   درصد بیماران افسرده به فیدبك مهااری دگزامتاازون،  

اخاااتال  فیااادبك مهااااری از  ریاااق گیرناااده هاااای     

 گلوكوكورتیکوئیدی توس  گلوكوكورتیکوئیدهای اگزوژن اسات 
 

 

1. Corticotropin releasing hormone 

كه مقادیر مختلف دگزامتازون را تزریق كارده  اتی مطالع[. 11]

در مقادیر بااالی   ACTHمهار كورتیزو  و  ند، نشان دادندبود

نای  . شایفت منح دهاد  یما دگزامتازون در بیماران افسارده ر   

پاسخ به مقدار به مقاادیر بااالی دگزامتاازون ایان دیادگاه را      

كه مکانیسم فیدبك منفی از  ریق گیرنده های  كند یمتقویت 

، در شاوند  یما گلوكوكورتیکوئیدی كه به دگزامتاازون متصال   

. تشاادو  و [25، 24]بیماااران افساارده مختاال شااده اساات  

ان كاه، در جناین ماادر    نشاان دادناد   1441همکاران در سا  

درمان شده با گلوكوكورتیکوئیدهای سنتتیك سطوح كورتیزو  

با افزایش مقدار به حد گروه كنتار  كااهش یافات. بناابراین     

كه گلوكوكورتیکوئیدهای سنتتیك به صاورت   كند یمپیشنهاد 

 .كنناد  یما را در جناین مهاار    HPAوابسته باه مقادار محاور    

همچنین سطوح كورتیکوسترون و متابولیت های كورتیزو  در 

در معارض   یهاا  نیجنا % در خاون سایاهرگی ناا     54 حدود

گلوكوكورتیکوئیاادهای ساانتتیك كاااهش یافتااه اساات. ایاان   

یا مهار سطوح  HPAمشاهدات نشان داد كه مهار كامل محور 

آنزیمای در   یهاا  ساتم یسعمل منا ق خاص یاا   HPAباالتر 

چنین  توان یما كاهش داده است. در همین راستا قشر آدرنا  ر

استنباك كرد كه، یك ارتباك معکوس بین كال مقادار تزریقای    

در دوره جنینای و ناوزادی    HPAفعالیات پایاه    پیش از تولد و

وجود دارد. در معرض مقادیر باالیی از  گلوكوكورتیکوئیادهای  

. دشاو  یمهمراه  HPAسنتتیك با فعالیت پایه و واكنشی كمتر 

نتیشااه گرفاات كااه مقااادیر كمتاار      تااوان یماابنااابراین 

گلوكوكورتیکوئیدهای سنتتیك ممکن است تاأثیرات متفااوتی   

 . [00]در مقایسه با مقادیر باالتر داشته باشند  HPAروی عمل 

پورتر و همکاران پیشنهاد كردند كه تزریق داخل سیاهرگی 

ن میلای گارم و تشاویز خاوراكی همای      4دگزامتازون در مقدار 

روز اثارات ضاد افساردگی در بیمااران باا       4مقدار باه مادت   

؛ همچناین كرالای و   [11]افسردگی اصالی نشاان داده اسات    

 نورواساتروئید تزریاق درون صافاقی   همکاران نشان دادند كاه  
1

THDOC  حیااوانی بااا  یهااا مااد فعالیاات اضااطراب زدا در

مشازا از   mg/kg 25 - 5 ،محادوده مقاداری ضاد اضاطرابی    

 .[6]ارد د mg/kg04- 14ری مسااکن باااالی محاادوده مقاادا

همه مطالعات با نظار  پنشاه درصد تقریباً تشدو  بیان كرد كه 
 

 

2. Tetrahydrodeoxycorticosterone 
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بر اثرات مقدار ماده تزریق شده روی عملکرد واكنشی یاا پایاه   

HPA    گزارش كردند كه سطوح بااالتر گلوكوكورتیکوئیادهای

سنتتیك بیشتر از سطوح كمتر اثر منع كننده روی فعالیت پایاه  

HPA    و واكنش استرس اندوكرین در جنینی و ناوزادی دارناد

پاوهشای   كاار  ایان  از حاصال  نتایج موید گزارشات . این[00]

 .باشد یم

های مطالعاات پیشاین مبنای بار      همچنین بر اساس یافته

نوروترانسمیتری با اضاطراب و افساردگی،    یها ستمیستداخل 

. برای ستها ستمیسنکته جالب توجه تداخل دگزامتازون با این 

ماا  تزریق سیستمیك دگزامتاازون باعاه افازایش ساریع و     

هیپوكاماپ شاد    CA1 ناپایدار غلظت گلوتامات و آسپارتات در

از  رفی اثرات غالب ترانسمیترهای آمینواسیدی در مغز،  [.24]

 و MRsگلوتامات و گابا، توس  اشغا  نسابی و فعالیات    مانند

GRs   داده شده است كاه  همچنین نشان  [24] شود یمكنتر

تزریق داخل صفاقی دگزامتاازون باه  اور وابساته باه زماان       

را در ماوش هاای جاوان     NMDAتحریك پاذیری گیرناده   

مهار ترشح گلوكوكورتیکوئید فعالیت [ و 24افزایش داده است ]

[. 16] دهاد  یما افازایش   پوكاماپ یهسیستم كولینرژیك را در 

ر نتیشاه فعالیات   مطالعات حیوانی نیز نشان دادند كه استرس د

و تزریق كورتیکوستروئیدهای اگزوژن منشار باه    HPAمحور 

BDNFتنظیم رو به پایین 
[. بناابراین باه  اور    02] شود یم 2

گفت دگزامتازون به  اور مساتقیم و یاا غیار      توان یمخالصه 

و همچنااین تااداخل بااا    HPA مسااتقیم از  ریااق محااور  

اضاطراب   نوروترانسمیتری و فاكتورهای عصبی بر یها ستمیس

)با توجه به مسیرهای مشترک( تاأثیرمی گاذارد؛ و    و افسردگی

دگزامتازون در مقادیر پاایین اثارات    شود یمدر نتیشه پیشنهاد 

بی و ااضطرابی و افسردگی و در مقادیر باال اثرات ضاد اضاطر  

 ضد افسردگی دارد.

 سپاسگزاري

الاه  مق هیا و ته قیا تحق نیكه منشر به انشام ا یمال تهاییحما یتمام

 شده است. نیچمران اهواز تأم دیاست، توس  دانشگاه شه دهیگرد

 
 

 

1. Brain-derived neurotrophic factor 
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