
  مقاله پژوهشی

  مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

  ۴۲۷-۴۳۶، ١٣٩١آذر و دي ، يازدهم دوره

بررسی اثر سیتالوپرام بر عالیم سندرم محرومیت مورفین در موش سوري نر

4هادي خیاطنوريمیر، 3فرزو ، مسعود رهبري2زهرا موسوي ، سیده1ملکی سعید عباسی

  25/8/90: پذیرش مقاله   1/8/90 :دریافت اصالحیه از نویسنده   20/4/90 :له به نویسنده جهت اصالحارسال مقا   27/1/90 :دریافت مقاله

  چکیده

 دیگـر  ییاز سـو . سیستم سروتونرژیک در روند وابستگی و بروز عالیم سندرم محرومیت مورفین نقـش دارد  :زمینه و هدف

بنـابراین هـدف   .ستعداد سوء مصـرف اوپیوئیـدها شـوند   که داروهاي ضد افسردگی ممکن است سبب کاهش ا دش  هنشان داد

بـر    از دسته مهارکننده انتخابی بازجـذب سـروتونین  بررسی اثر سیتالوپرام به عنوان یک داروي ضد افسردگیمطالعه حاضر

  .باشد می عالیم سندرم محرومیت مورفین در موش سوري نر

وابسـتگی بـه   . استفاده شـد  )گرم 30الی  NMRI )20ي نر نژاد سر موش سور 40در این مطالعه تجربی از  :ها مواد و روش

سـاعت   2در روز چهارم . گرم بر کیلوگرم القاء شد میلی 50و  75، 50 ،50 مقادیرروزه و به ترتیب با  4مورفین توسط برنامه 

دقیقه بـه شـکل    30 تزریق شده و عالیم سندرم محرومیت در طی) گرم بر کیلوگرم میلی 5(بعد تک دوز مورفین؛ نالوکسان 

پـا ایسـتادن و دل پیچـه از     تیماري، دندان قروچه، سگ خیسی، باال رفـتن، روي دو  تعداد پرش و عالیمی چون اسهال، خود

گرم بـر کیلـوگرم؛ بـه شـکل      میلی 20و  10، 5(مختلف سیتالوپرام را  مقادیر ،گروه تحت درمان. ثبت گردید 3شدت صفر تا 

  .دریافت نمودند) داخل صفاقی

سـبب کـاهش    )p>001/0وp>05/0(سیتالوپرام در مقایسه با گروه کنترل به شکل وابسته بـه دوز و معنـی داري  : ها یافته

  .گردید) به استثناء اسهال( بروز عالیم سندرم محرومیت مورفین

ین در درمـان عالیـم   ي غلظت سروتونها و با سایر گزارشات نشان داد که استفاده از افزایندهمطالعه حاضر همس :گیري نتیجه

  .بخش باشد سندرم محرومیت مورفین ممکن است درمانی امید

  ، موش سوريندرم محرومیتسیتالوپرام، مورفین، سیستم سروتونرژیک، س :ي کلیديها واژه

  ، ارومیه، ایراناستادیار گروه آموزشی فارماکولوژي و سم شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه) نویسنده مسئول( 1-

dr.s.a.maleki@gmail.com :پست الکترونیکی، 0441 -3460980: دورنگار ،0441- 2719900: تلفن

، تهران، ایرانی تهرانیاستادیار گروه آموزشی فارماکولوژي و سم شناسی، دانشکده داروسازي، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم دارو 2-

ن، ایران، تهرای تهرانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم دارویدان ي،دانشجوي داروسازي، دانشکده داروساز 3-

، تبریز، ایراندانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریزو سم شناسی، دانشکده دامپزشکی،  استادیار گروه آموزشی فارماکولوژي 4-

مقدمه

اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یکی از مشکالت 

بهداشتی، درمانی و اجتماعی قرن حاضر شناخته شده 

شدید و عمیق  صدماتتنها منجر به  نه ،اعتیاد. است

هاي اجتماعی  گردد بلکه آسیب جسمی و روانی در فرد می

نظیر افزایش طالق، بزهکاري، فحشا و بیکاري را نیز در بر 
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1391، سال 5، شماره 11دوره   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

ی با مصرف غیر قابل کنترل و یاعتیاد دارو].1[دارد

اشتیاق وسواسی جهت مصرف و جستجوي دارو خود را 

از جمله داروهاي اوپیوئیدي و مورفین ]. 2[دهد  مینشان 

آوري ی تریاك بوده که از خاصیت اعتیادآلکالوئید اصل

طور ه امروزه از مورفین ب. باشد میبسیار باالیی برخوردار 

بالینی جهت تسکین دردهاي حاد و مزمن استفاده 

آور داروهاي اعتیاد ولی مصرف آن همچون برخی گردد می

آمیزي چون نفی تنفرسبب سرخوشی و یا رفتار متواند  می

در انسان و حیوانات ]. 3- 4[عالیم سندرم محرومیت شود 

دنبال قطع مصرف دارو، سندرم ه وابسته به مورفین ب

پذیري شدید  ، تحریکمحرومیت با عالیمی چون اسهال

عصبی، تشنج، تهوع و استفراغ، درد، افزایش فشار خون و 

هاي  روننو]. 5[ دهد میافزایش ضربان قلبی خود را نشان

Ventral(دوپامینی که از ناحیه تگمنتوم شکمی 

tegmental area ( شروع شده و تا هسته آکومبنس

)Nucleus accumbence (فرونتال پره و قشر )Prefrontal

cortex( ؛ سیستم دوپامینی اند هشیده شدک

شواهد معتبري . دهند میمزوکورتیکولیمبیک را تشکیل 

م نقش اساسی را در مکانیسم که این سیست اند هنشان داد

 ،ییاز سو]. 6-7[کند  میوابستگی به اوپیوئیدها ایفا 

  که غلظت سروتونین اند هگزارش نمود

)5-hydroxytryptamine (ي سوري در ها در مغز موش

در موارد  ،عکس طی تجویز حاد مورفین افزایش یافته و بر

له باعث ئیابد؛ این مس میتجویز طوالنی مدت آن کاهش 

یید ارتباط قوي بین سیستم سروتونرژیک و أت

  ].8-9[شود  میاوپیوئیدرژیک 

لـه داروهـاي ضـد افسـردگی دسـته      سیتالوپرام از جم

ــروتونین  مهار ــذب س ــابی بازج ــده انتخ Selective( کنن

serotonin reuptake inhibitors (  ــزایش ــا اف ــوده کــه ب ب

نشـان   .کند میغلظت سروتونین در شکاف سیناپسی عمل 

که سـرترالین، فلووکسـامین و پاروکسـتین سـبب      اند هداد

کاهش شدت بروز عالیم سندرم محرومیت متعاقب تجـویز  

وابسته بـه مـورفین شـده      هاي صحرایی موشنالوکسان در 

 انـد  هدر مطالعه دیگري نیز گـزارش نمـود   ].10-11[ است

که فلوکستین و سیتالوپرام به طور وابسـته بـه دوز سـبب    

خمیـازه کشـیدن ناشـی از سـندرم     کاهش رفتار کشش و 

شـده    هـاي صـحرایی   مـوش محرومیت مورفین در نوزادان 

با توجه بـه مطالعـات قبلـی برخـی داروهـاي      ]. 12[ است

کننده انتخابی بازجذب سروتونین سبب کاهش عالیم مهار

سـیتالوپرام در بـین    .شـوند  مـی سندرم محرومیت مورفین 

ووکسـامین،  مثـل فلوکسـتین، فل  (سایر داروهاي این گروه 

ــرترالین  ــتین و ســ ــون  ) پاروکســ ــایی چــ داراي مزایــ

، حـداقل تـداخل بـا بقیـه داروهـا و      فارماکوکینتیک خطی

دنبال قطع مصـرف آن  ه حداقل ریسک عالیم محرومیت ب

ثیر سیتالوپرام بر روي دو أمطالعات قبلی تنها به ت .باشد می

رفتار کشش شکمی و خمیـازه کشـیدن ناشـی از سـندرم     

اي بـر روي   و تاکنون مطالعه اند هفین پرداختمحرومیت مور

از (سایر عالیم مهم ناشـی از سـندرم محرومیـت مـورفین     

صورت نگرفتـه اسـت، بنـابراین    ) جمله تعداد پرش و غیره

هدف تحقیق حاضر بررسی تجویز حاد سیتالوپرام بـر روي  

ي سوري ها سایر عالیم سندرم محرومیت مورفین در موش

.باشد مینر وابسته به مورفین 

  ها مواد و روش

و در دانشگاه  1389در این مطالعه تجربی که در سال 

 40ی تهران انجام گرفـت؛ از  یآزاد اسالمی واحد علوم دارو

الـی   20در محدوده وزنی  NMRIسر موش سوري نر نژاد 

 5(ي جداگانـه  هـا  حیوانات در قفـس . گرم استفاده شد 30

گراد و سـیکل   سانتیدرجه  23±2در دماي ) تایی 8گروه 

غذا و . ساعته نگهداري شدند 12منظم روشنایی و تاریکی 

و از هـر حیـوان    قـرار گرفـت   ها آب کافی در اختیار موش
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429و همکاران عباسی ملکی یدعس

1391، سال 5، شماره 11دوره   کی رفسنجانمجله دانشگاه علوم پزش

تمـام آزمایشــات در طــی ســیکل   . بــار اســتفاده شــد یـک 

. صـورت گرفتنـد   16الـی   8نایی و در محدوده ساعت روش

، اصول اخالقی مطابق قـوانین حمایـت و   در بررسی حاضر

ي دانشـگاه  هـا  داري از حیوانات آزمایشـگاهی و بیانیـه  نگه

.علوم پزشکی تهران رعایت گردیدند

شامل مورفین مواد مورد استفاده در این تحقیق 

، سیتالوپرام هیدروکلراید)شرکت تماد، ایران(سولفات 

تولید (و نالوکسان هیدروکلراید ) ایرانباختر بیوشیمی، (

حل % 9/0در نرمال سالین ام داروها تم. دبو) ، ایراندارو

 10شده و به شکل داخل صفاقی و در حجم معین 

.لیتر بر کیلوگرم تزریق شدند میلی

روزه متوالی  4وابستگی به مورفین از روش جهت القاء

در روز اول تا  سوم حیوانات به : و به شکل زیر استفاده شد

 گرم بر کیلوگرم مورفین میلی 75و  50، 50مقادیر ترتیب 

هر روز  15و  11، 8در طی برنامه منظم و ساعات را 

در  فقط مورفین را ها در روز چهارم موش. دریافت نمودند

گرم دریافت کیلو گرم بر میلی 50 مقدارو با  8ساعت 

ساعت بعد، نالوکسان به شکل داخل صفاقی و  2نموده و 

  . تزریق شد ها آنگرم بر کیلوگرم به  میلی 5 مقداربا 

بنـدي   تایی و مطـابق گـروه   8گروه  5در  حاضربررسی

  :زیر انجام گرفت

ـ ( در ایـن گـروه در طـی چهـار روز    : گروه شاهد -1 ه ب

لیتـر بـر    میلـی  10 هـا  ، موش)مختلف مورفین مقادیرجاي 

 2دریافت نموده و در روز چهارم نیز نرمال سالین کیلوگرم 

نالوکسـان   هـا  آن، بـه  اعت بعد اولین تزریق نرمال سالینس

  .ثبت گردید ها آنشده و عالیم سندرم محرومیت  تزریق

ســازي معتاد از در ایــن گــروه بعــد: کنتــرل گــروه -2

، ینساعت بعد اولین تزریق مـورف  2در روز چهارم  ها موش

 ها آنفت نموده و عالیم سندرم محرومیت نالوکسان را دریا

  .ثبت گردید

ایــن گــروه از : گــروه تحــت درمــان بــا ســیتالوپرام -3

دقیقه قبل  30سازي و در روز چهارم، معتاد از عدب ها موش

 20و  10، 5( مختلـف سـیتالوپرام   مقادیرتزریق نالوکسان 

را دریافـت نمـوده و عالیـم سـندرم     ) گرمکیلو گرم بر میلی

  .ثبت گردید ها آنمحرومیت 

اي با  ي شیشهاه انهسریعاً به داخل استو ها موش سپس

شده و عالیم متر منتقل  سانتی 40و ارتفاع  25قطر 

دقیقه بر اساس  30سندرم محرومیت مورفین در طی

، روي دو پا تعداد پرش و بقیه عالیم شامل باال رفتن

و  تیماري، سگ خیسی، اسهال، دل پیچه ، خودایستادن

یک ،)عدم وجود عالمت(بندي صفر  دندان قروچه با درجه

وجود عالمت با شدت (دو  ،) وجود عالمت با شدت کم(

 ثبت گردیدند) وجود عالمت با شدت زیاد(سه  و) متوسط

]14-13.[

  ي کمی به صورت ها داده ،در این مطالعه

ي کیفی به صورت میانه ها و داده انحراف معیار ±میانگین

ي ها و تحلیل داده یهبیان شده و جهت تجز%) 25-75%(

طرفه و به دنبال آن  کمی از آزمون آنالیز واریانس یک

  ي کیفی از آزمون ها یز دادهو جهت آنال تست توکی

 در آزمون داري سطح معنی استفاده گردید و ویتنی - من

  .در نظر گرفته شد 05/0

  نتایج

مختلف  مقادیرنتایج مطالعه حاضر نشان داد که تزریق 

سیتالوپرام در مقایسه با گروه کنترل به صورت وابسته به 

هاي  در موش) Jumping(دوز سبب کاهش تعداد پرش 

با توجه به آزمون توکی . دشو میه به مورفین وابست

گرم  میلی 20و  10 مقادیرمشخص شد که این کاهش در 

دار  معنی) p>001/0وp>05/0به ترتیب ( بر کیلوگرم 

).1جدول ( باشد می
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1391، سال 5، شماره 11دوره   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

  مختلف سیتالوپرام بر عالیم سندرم محرومیت مورفین در موش سوري نر مقادیراثر تزریق داخل صفاقی  - 1جدول 

پارامتر

  گروه
  باال رفتن  دندان قروچه  خود تیماري  تعداد پرش

روي دو پا 

  ایستادن
  اسهال  دل پیچه  سگ خیسی

0)0-1(*0)0-0(*0)0-0(*0)0-0(*5/0)5/0-1(*0)0-0(*0)0-0(*125/3±62/1***  نرمال سالین

3)2-3(5/1)1-2(2)1-75/2(5/1)1-3(2)25/1-2(2)2-75/2(5/2)2-3(09/106±24/36  کنترل

سیتالوپرام

گرم  میلی 5

  بر کیلوگرم

42/12±71)2-1(5/1)3-1(5/1)2-1(5/1)2-1(5/1)2-25/1(2)1-0(5/0)3-25/1(5/2

سیتالوپرام

گرم  میلی 10

  بر کیلوگرم

*66/8±5/65*)75/1-1(1)75/1-0(1)1-1(1)75/1-1(1)75/1-1(1*)1-0(0)75/2-25/1(2

سیتالوپرام

گرم  میلی 20

  بر کیلوگرم

***37/3±666/14*)1-0(1*)1-0(5/0*)1-25/0(1*)75/1-25/0(1*)1-0(5/0*)75/0-0(0)2-1(2

ارایه شده  ش سوري نر در هر گروهمو سر 8براي  میانه%) 25 -% 75(به صورت  یا میانگین ±انحراف معیار  به صورتي کمی ها جدول داده در

  .باشند میدر مقایسه با گروه کنترل >001/0p***:و>05/0p*: . است

مختلـف   مقـادیر نتایج این مطالعه نشان داد که تزریق 

سیتالوپرام در مقایسه با گروه کنترل به صورت وابسته بـه  

   ي دنـــدان قروچـــه هـــا دوز ســـبب کـــاهش رفتـــار  

)Teeth chattering( ال رفـتن  ، بـا)Climbing(،  روي دو پـا

Wet(و سگ خیسی ) Rearing(ایستادن  dog shakes(در

با توجـه بـه آزمـون    . شود میهاي وابسته به مورفین  موش

مقـدار  ، تنها در که هر چهار رفتاریو مشخص شد  ویتنی من

داري  بـه طـور معنـی   ) p>05/0( گرم بر کیلوگرم میلی 20

).1جدول (یابند میکاهش 

مختلف سیتالوپرام در مقایسـه   مقادیرنین تزریق همچ

صورت وابسته بـه دوز سـبب کـاهش دو    با گروه کنترل به 

)Grooming( و خـود تیمـاري  ) Writhing(پیچه  رفتار دل

با توجه به آزمون . شود میهاي وابسته به مورفین  در موش

گرم بـر   میلی 20و  10 مقادیرهر دو رفتار، در   ویتنی - من

 یابنـد  مـی داري کـاهش   به طـورمعنی ) p>05/0( کیلوگرم

  ).1جدول (

 مقـادیر نتایج این مطالعه همچنین نشان داد که تزریق 

مختلف سیتالوپرام در مقایسه با گروه کنتـرل بـه صـورت    

شـده ولـی   ) Diarrhea( وابسته به دوز سبب کاهش اسهال

ایـن کـاهش در مقایسـه بـا       ویتنی  -با توجه به آزمون من

دار  مورد مطالعـه معنـی   مقادیرچ یک از ل در هیگروه کنتر

).1جدول ( باشد مین

  بحث

مختلف  مقادیرنتایج مطالعه حاضر نشان داد که 

سیتالوپرام به استثناء اسهال، سبب کاهش بروز برخی 

تعداد پرش، دندان قروچه، سگ ( عالیم سندرم محرومیت

پیچه و روي دو پا خیسی، خودتیماري، باال رفتن، دل

هاي وابسته به مورفین متعاقب تزریق  در موش) تادنایس

پرش و اسهال از جمله عالیم رایج . شوند مینالوکسان 

مصرف مورفین در دنبال قطعه سندرم محرومیت ب

مطالعات دیگري همسو ]. 15[ باشند میي سوري ها موش

به نقش سروتونین در پرش ناشی از  ،ثیر سیتالوپرامأبا ت

که  اند هره نموده و نشان دادقطع مصرف مورفین اشا

) کاهش تعداد پرش( فلوکستین نیز باعث تضعیف تولرانس

  ].16[ شود میو وابستگی به مورفین 
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و همکاران موافق با  Veeranjaneyulu از طرف دیگر

(mCPBG)نتایج مطالعه حاضر نشان دادند که 

m-Chlorphenylbiguanide ) آگونیست گیرنده

ولی  رداسهال نداداري بر تغییر  ثیر معنیأت) سروتونینی

به ) آنتاگونیست گیرنده سروتونینی( برعکس اوندانسترون

 داري سبب مهار اسهال در طور وابسته به دوز و معنی

در بررسی  .]15[ شود میهاي وابسته به مورفین  موش

و همکاران با تحریک  Pourshanazariدیگري نیز

ن بخش سبب که تحریک ای(افه خلفی الکتریکی هسته ر

که  نشان دادند) شود میسازي سروتونین  افزایش آزاد

  پیچه در  رفتارهاي پرش، سگ خیسی و دل

 یابند میوابسته به مورفین کاهش  صحرایی يها موش

-α-Meد که در مطالعه دیگري نیز گزارش گردی]. 17[

5HT )عالوه بر کاهش ) آگونیست گیرنده سروتونینی

ي ها کاهش رفتارتعداد پرش و سگ خیسی، سبب 

وابسته  صحرایی يها موشخودتیماري و دندان قروچه در 

مطالعات قبلی همچنین نشان ] 18[ شود میبه مورفین 

که برخی عالیم سندرم محرومیت مورفین با  اند هداد

مکانی ناشی از سبب کاهش تنفر(تجویز حاد پاروکستین 

سبب (سرترالین و فلووکسامین  ،)سندرم محرومیت

) زاد سازي نورآدرنالین متعاقب تزریق نالوکسانکاهش آ

مطالعه دیگري نیز نشان داد ]. 10-11[یابند  میکاهش 

طور وابسته به دوز سبب  سیتالوپرام و فلوکستین به که

کاهش دو رفتار کشش شکمی و خمیازه کشیدن ناشی از 

وابسته  صحرایی يها موشسندرم محرومیت در نوزادان 

نتایج مطالعه  ،عالوه بر این].12[شود  میبه مورفین 

 سیتالوپرام دو رفتار باالرفتن و روي دوحاضر نشان داد که

ي وابسته به مورفین کاهش ها پا ایستادن را هم در موش

ي مطالعه حاضر همسو با سایر مطالعات ها یافته .دهد می

ید نقش مهم سیستم سروتونرژیک مرکزي در وابستگی ؤم

.باشد می ها به اوپیوئید

Dorsal(هسـته رافـه خلفـی      raphe nucleus(   عمـده

منبع اتصال سیستم سروتونرژیک به هسته آکومبنس بوده 

اوپیوئیدها سـبب  . و در اثرات رفتاري اوپیوئیدها نقش دارد

در هســته آکــومبنس و ســایر ) 5HT(افــزایش ســروتونین 

 نـد گرد می) شوند میکه توسط هسته رافه تعصیب (نواحی 

ــ ]. 19[ ــورفین بـ ــورون مـ ــار نـ ــا ا مهـ ــکاي گاباهـ  رژیـ

)GABAergic (   آوران وارده به هسته رافه، سـبب افـزایش

له، ئیید این مسـ أدر ت]. 20[ شود میآزاد سازي سروتونین 

حاد مـورفین   که تجویز اند همطالعات مختلف گزارش نمود

. شـود  مـی سبب افزایش تولید مجدد سروتونین ها در موش

دنبـال  ه و ب(محرومیت ولی بر عکس در طی عالیم سندرم 

سـروتونین در بسـیاري از    مقـدار ) مصرف مـزمن مـورفین  

نواحی دستگاه اعصاب مرکزي به طور چشمگیري کـاهش  

یافته و این عامل ممکن است مسـئول عالیـم جسـمانی و    

عالوه بر ایـن،   .]21-22[قطع مصرف مورفین باشد   ذهنی

ــروتونین  ــدار س ــاهش مق ــندرم  ( ک ــون س ــورادي چ در م

رفتـار جسـتجوي وسواسـی نیـز      با افسردگی و) محرومیت

 مطالعات اخیر نشـان داده اسـت   که طوريه ب همراه است

]. 22[ هر دو حالت در بروز رفتارهاي اعتیادآور نقش دارند

امروزه از داروهاي ضد افسردگی و اوپیوئیدها اغلب جهـت  

م داروهـاي ضـد   مصـرف تـوأ  . شـود  میدرمان درد استفاده 

 ثیرأتـ (یدها داراي سه مزیت افزایش اثـر  افسردگی با اوپیوئ

ــوارض  ) سینرژیســتیک ــاهش ع ــدها؛ ک ضــددردي اوپیوئی

و همچنین کـاهش سـوء مصـرف اوپیوئیـدها      ها آنجانبی 

بـه طـور   طور مستقیم بـا کـاهش اثـرات پاداشـی و یـا       به(

ــندرم     غیر ــی از س ــردگی ناش ــود افس ــا بهب ــتقیم و ب مس

ام از جملـه  سـیتالوپر ]. 23-24[ باشد می) ها آنمحرومیت 
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داروهاي ضد افسردگی دسته مهارکننده انتخابی باز جذب 

سروتونین بوده که با مهار بازجـذب سـروتونین و افـزایش    

داروهـاي  . کنـد  مـی غلظت آن در شکاف سیناپسـی عمـل   

مهارکننده انتخابی باز جذب سروتونین در مقایسه بـا ضـد   

عروقــی،  -از عــوارض قلبــیاي  ي ســه حلقــههــا افســردگی

بخشـی کمتـري برخـوردار بـوده و      کولینرژیـک و آرام  آنتی

  ].25-26[ کند میخوبی تحمل  هرا ب ها آنبیمار 

ــان داد  ــات نش ــد همطالع ــک   ان ــیر دوپامینرژی ــه مس ک

مزولیمبیک یک مسیر حیاتی براي آغاز وابستگی فیزیکـی  

در همـین راسـتا، تحقیقـات    ] 27[باشـد   میبه اوپیوئیدها 

م محرومیت مورفین عـالوه  که در طی سندر اند هنشان داد

سیسـتم دوپـامینی مزولیمبیـک و    بر سـروتونین، فعالیـت   

و ایـن کـاهش سـبب    سازي دوپامین نیز کاهش یافته  آزاد

 شـود  مـی ادامه یافتن عالیم جسمانی سـندرم محرومیـت   

ثیر ســـروتونین بـــر روي سیســـتم أتـــ ،ییاز ســـو .]28[

 کـه  طـوري ه باشد؛ ب میدوپامینرژیک بسیار مهم و حیاتی 

ژیک بـه نـواحی بدنـه    که ورودي سروتونر اند هگزارش نمود

یا اطراف انشعابات آن؛ به طور غیرمستقیم  سلول دوپامینی

سبب فعال نمودن سیستم دوپامینی در هسته آکـومبنس  

بـین سـروتونین بـه    و بـه عبـارتی در ایـن    ] 29-30[ شده

در ]. 31[ کنـد  مـی سازي دوپامین عمل عنوان محرك آزاد

رضیه، تحریـک الکتریکـی هسـته رافـه خلفـی      یید این فأت

سبب افـزایش آزادسـازي دوپـامین در هسـته آکـومبنس      

و همکاران نیـز در بررسـی خـود     Fletcher]. 32[ شود می

ــد کــه  ــه نوروترانســمیتر نشــان دادن  رفتارهــاي وابســته ب

تــوان بــا افــزایش فعالیــت ســروتونرژیک  مــیدوپــامینی را 

ــی  ــاهش داد و از طرف ــاهش آزاد ،ک ــا ک ــروتونین س زي س

از (ي وابسـته بـه دوپـامین    هـا  تواند باعث افزایش رفتار می

در مطالعـه   ].33[ شـود ) جمله یادگیري وابسته به پاداش

کــه تجــویز طــوالنی مــدت  گردیــددیگــري نیــز گــزارش 

در ( سـازي دوپـامین   فلوکستین ممکن است با افزایش آزاد

کننـده   باعث افزایش پاسخ به اثر تقویـت ) هسته آکومبنس

نشان دادنـد کـه    PehekوAlexالبته ].30[ شرطی شود

ــده  ــر گیرن ــا اث ــمیتر ه ــر روي نوروترانس ــروتونینی ب  ي س

نشان دادند کـه تحریـک    ها آن. باشد میدوپامینی متفاوت 

HT4-5وHT1A،5-HT1B،5-HT2A،5-HT3-5ي ها گیرنده

ي ها تحریک گیرندهو سبب تسهیل در آزادسازي دوپامین 

5-HT2C  مطالعات ]. 34[ شود میباعث مهار آزاد سازي آن

کـه داروهـاي مهارکننـده انتخـابی      انـد  همختلف نشان داد

ــروتونین  ــذب سـ ــیتالوپرام(بازجـ ــه سـ ــرات ) از جملـ اثـ

HT1A-5ي هـا  فارماکولوژیک خـود را بـا وسـاطت گیرنـده    

  ].35-36[ گذارند میجا  هب

تـایج  ي تحقیقـات قبلـی و ن  هـا  بر اساس یافته ،ابراینبن

همچـون بقیـه داروهـاي     احتماالً سیتالوپرام مطالعه حاضر

روتونین با افزایش مقدار سـ  ،کننده بازجذب سروتونینمهار

ــی و از ســوی   ــکاف سیناپس ــک آزاددر ش ســازي ی تحری

ــم ســندرم   ــروز برخــی از عالی ــامین، باعــث کــاهش ب دوپ

محرومیت مورفینی کـه مربـوط بـه کـاهش سـروتونین و      

  .شود میشند؛ با میدوپامین در مغز

  گیري نتیجه

نتایج مطالعه حاضر همسو با مطالعات قبلـی نشـان داد   

مثــل ( ي غلظــت ســروتونینهــا کــه اســتفاده از افزاینــده

در ) داروهــاي مهــار کننــده انتخــابی بازجــذب ســروتونین

یـد  فمتواند  میکاهش بروز برخی عالیم سندرم محرومیت 

ز طراحـی  جزئـی ا توان بـه عنـوان    میاز این دستهو اشدب

ي فارماکولوژیـک در درمـان اعتیـاد بـه مـورفین      ها آندرم

  .استفاده نمود
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  تشکر و قدردانی

در ادراه ( نویسندگان این مقاله از جناب آقاي دکتـر بیرامـی  

نظارت بر ارزیابی دارو و مواد مخدر  وزارت بهداشت درمان و کل

خاطر همکـاري صـمیمانه در تحویـل پـودر      هب) آموزش پزشکی

.کمال تشکر را دارند مورفین

References

[1] Abedin A, Bagheri Yazdi SA, Mostashari G, Shams

Alizadeh N, Vazirian M. Prevetnion and treatment

of substance use disorders.1st ed. Tehran:Salman.

2006; pp: 5-15. [Farsi]

[2] Ackroff K, Rozental D, Sclafani A. Ethanol-

conditioned flavor preferences compared with

sugar- and fat-conditioned preferences in rats.

Physiol Behav 2004; 81(4): 699-713.

[3] Rothwell PE, Thomas MJ, Gewirtz JC. Distinct

profiles of anxiety and dysphoria during

spontaneous withdrawal from acute morphine

exposure. Neuro Psychopharmacology 2009 ;

34(10): 2285-95.

[4] Tripathi KD. Essentials of Medical Pharmacology.

5th ed.India: Jaypee press. 2003; pp: 419-34 .

[5] Jolas T, Nestler EJ, Aghajanian GK. Chronic

morphine increases GABA tone on serotonergic

neurons of the dorsal raphe nucleus: association

with an up-regulation of the cyclic AMP pathway.

Neuroscience 2000; 95(2): 433-43.

[6] Carr DB, Sesack SR. Projections from the rat

prefrontal cortex to the ventral tegmental area:

target specificity in the synaptic associations with

mesoaccumbens and mesocortical neurons. J

Neurosci 2000; 20(10): 3864 –73.

[7] O’Donnell P. Dopamine gating of forebrain neural

ensembles. Eur J Neurosci 2003; 17(3): 429-35.

[8] Harris GC, Aston-Jones G. Augmented accumbal

serotonin levels decrease the preference for a

morphine associated environment during

withdrawal. Nuropsychopharmacology 2001;

24(1): 75-85.

[9] Pinelli A, Trivulzio S, Tomasoni L. Effect of

ondansetron on opioid withdrawal syndrome

observed in rats. Eur J Pharmacol 1997; 340(2-3):

111-9.

[10] Gray AM. The effect of fluvoxamine and sertraline

on the opioid withdrawal syndrome: a combined in

vivo cerebral microdialysis and behavioural study.

Eur Neuropsychopharmacology 2002; 12(3): 245-

54.

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
91

.1
1.

5.
3.

8 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.r
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             7 / 10

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gray%20AM%22%5BAuthor%5D
https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1391.11.5.3.8
http://journal.rums.ac.ir/article-1-1556-fa.html


...محرومیت مورفین در بررسی اثر سیتالوپرام بر عالیم سندرم434

1391، سال 5، شماره 11دوره   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

[11] Rafieian-Kopaei M, Gray AM, Spencer PS,

Sewell RD. Contrasting actions of acute or

chronic paroxetine and fluvoxamine on

morphine withdrawal-induced place

conditioning. Eur J Pharmacol 1995; 275(2):

185-9.

[12] Wu CC, Chen JY, Tao PL, Chen YA, Yeh GC.

Serotonin reuptake inhibitors attenuate morphine

withdrawal syndrome in neonatal rats passively

exposed to morphine. Eur J Pharmacol 2005; 512

(1): 37-42.

[13] Kumarnsit E, Keawpradub N, Vongvatcharanon U,

Sawangjaroen K, Govitrapong P. Suppressive

effects of dichloromethane fraction from the Areca

catechu nut on naloxone-precipitated morphine

withdrawal in mice. Fitoterapia 2005; 76(6): 534-9.

[14] Rabbani M, Jafarian A, Sobhanian M. Comparison

between Acute and Long-Term Effects of

Verapamil on Naloxane Induced Morphine

Withdrawal in Mice. J Res Med Sci 2004; 1: 26-33.

[15] Veeranjaneyulu A, Sridhar N, Babu RJ, Gupta CN,

Malavika R, Shobana SKS. Morphine withdrawal-

induced diarrhoea and acetic acid-induced

abdominal constriction: animal models for the

evaluation of 5-ht3 ligands in the treatment of

irritable bowel syndrome. Pharm Pharmacol Comm

2000; 6(11): 513-6.

[16] Singh VP, Jain NK, Kulkarni SK. Fluoxetine

suppresses morphine tolerance and dependence:

modulation of NO-cGMP/DA/serotoninergic

pathways. Methods Find Exp Clin Pharmacol 2003;

25(4): 273-80.

[17] Pourshanazari AA, Alaei H, Rafati A. Effects of

electrical stimulation of nucleus raphe dorsalis on

intiation of morphine self-administration in rats.

Med J Islam Acad Sci 2000; 13(2): 63-7.

[18] Charkhpour M, Mohajjel Nayebi A. Evaluation of

the role of 5-HT2 receptors in dorsal and median

raphe nuclei on the morphine withdrawal syndrome

in rat. J Pharm Sci Tabriz Univ Med Sci 2006;

12(1): 33-40. [Farsi]

[19] Tao R, Auerbach SB. Involvement of the dorsal

raphe but not median raphe nucleus in morphine-

induced increases in serotonin release in the rat

forebrain. Neuroscience 1995; 68(2): 553-61.

[20] Jolas T, Aghajanian GK. Opioids suppress

spontaneous and NMDA-induced inhibitory

postsynaptic currents in the dorsal raphe nucleus of

the rat in vitro. Brain Res 1997; 755(2): 229-45.

[21] Tao R, Ma Z, Aurebach SB. Altration in regulation

of serotonin release in rat dorsal raphe nucleus after

prolonged exposure to morphine. J Pharmacol Exp

Ther 1998; 286 (1): 481-8.

[22] Tao R, Aurebach SB .GABAergic and

glutamatergic afferents in the dorsal raphe nucleus

mediate morphine-induced increases in serotonin

efflux in the rat central nervous system. J

Pharmacol Exp Ther 2002; 303(2): 704-10.

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
91

.1
1.

5.
3.

8 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.r
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             8 / 10

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Singh%20VP%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Jain%20NK%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kulkarni%20SK%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tao%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Auerbach%20SB%22%5BAuthor%5D
http://jpet.aspetjournals.org/search?author1=Rui+Tao&sortspec=date&submit=Submit
https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1391.11.5.3.8
http://journal.rums.ac.ir/article-1-1556-fa.html


435و همکاران عباسی ملکی یدعس

1391، سال 5، شماره 11دوره   کی رفسنجانمجله دانشگاه علوم پزش

[23] Kalso E, Edwards JE, Moore RA, McQuay HJ.

Opioids in chronic non-cancer pain: systematic

review of efficacy and safety. Pain 2004; 112: 372-

80.

[24] Ventafridda V, Bianchi M, Ripamonti C, Sacerdote

P, De Conno F, Zecca E, et al. Studies on the effects

of antidepressant drugs on the antinociceptive action

of morphine and on plasma morphine in rat and

man. Pain 1990; 43(2): 155-62.

[25] Waller DG, Renwik AG, Hillier K. Medical

pharmacology and therapeutics. 2th ed. USA:

Elsevier Saunders. 2005; pp: 291-304.

[26] Pato MT. Beyond depression: citalopram for

obsessive-compulsive disorder. Clin

Neuropharmacol 1997; 20(5): 419-33.

[27] Spielewoy C, Gonon F, Roubert C, Fauchey V,

Jaber M, Caron MG, et al. Increased rewarding

properities of morphine in dopamine-transporter

knockout mice. Eur J Neurosci 2000; 12(5): 1827–

37.

[28] Diana M, Muntoni LA, Pistis M, Melis M, Gessa

GL. Lasting reduction in mesolimbic dopamine

neuronal activity after morphine withdrawal. Eur J

Neurosci 1999; 11(3): 1037-41.

[29] Adell A, Artigas F. The somatodendritic release of

dopamine in the ventral tegmental area and its

regulation by afferent transmitter systems. Neurosci

Biobehav Rev 2004; 28(4): 415-31.

[30] Sasaki-Adams DM, Kelley AE. Serotonin-

dopamine interactions in the control of conditioned

reinforcement and motor behavior.

Neuropsychopharmacology 2001; 25(3): 440-52.

[31] Benloucif S, Keegan MJ, Galloway MP. Serotonin-

facilitated dopamine release in vivo:

pharmacological characterization. J Pharmacol Exp

Ther 1993; 265(1): 373–7.

[32] De Deurwaerdere P, Bonhomme N, Lucas G, Le

Moal M, Spampinato U. Serotonin enhances striatal

dopamine outflow in vivo through dopamine uptake

sites. J Neurochem 1996; 66(1): 210–5.

[33] Fletcher PF, Korth KM, Chambers JW. Selective

destruction of brain serotonin neurons by 5,7-

hydroxytryptamine increases responding for a

conditioned reward. Psychopharmacol 1999; 147:

291-9.

[34] Alex KD , Pehek EA . Pharmacologic mechanisms

of serotonergic regulation of dopamine

neurotransmission. Pharmacol Ther 2007; 113(2):

296-320.

[35] Noble S, Benfield P. Citalopram: a review of its

pharmacology, clinical efficacy and tolerability in

the treatment of depression. CNS Drugs 1997; 8:

410-31.

[36] Yoshino T, Nisijima K, Katoh S, Yui K, Nakamura

M. Tandospirone potentiates the fluoxetine-induced

increases in extracellular dopamine via 5-HT(1A)

receptors in the rat medial frontal cortex.

Neurochem Int 2002; 40(4): 355-60.

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
91

.1
1.

5.
3.

8 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.r
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             9 / 10

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Spielewoy%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gonon%20F%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Roubert%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Fauchey%20V%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Jaber%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Caron%20MG%22%5BAuthor%5D
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%234858%232002%23999599995%23280256%23FLA%23&_cdi=4858&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=0c243b74cc46b439c332d2c4845cb4c6
https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1391.11.5.3.8
http://journal.rums.ac.ir/article-1-1556-fa.html


...محرومیت مورفین در بررسی اثر سیتالوپرام بر عالیم سندرم436

1391، سال 5، شماره 11دوره   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

Evaluation of the Effect of Citalopram on Morphine Withdrawal
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Background and Objectives: Serotonergic system has a role in procedure of morphine dependence and

withdrawal signs incidence. On the other hand it has been shown that antidepressants may reduce the abuse

susceptibility of opioids. So, the aim of this study was to investigate the effect of citalopram as a selective

serotonin reuptake inhibitor (SSRIs) antidepressant on morphine withdrawal signs in male mice.

Materials and Methods: In this experimental study forty male NMRI mice (20-30 g) were used. Morphine

dependency was induced using a four- day schedule method with 50, 50, 75 and 50 mg/kg dosing respectively.

In the fourth day 2 hours after single dose of morphine, naloxone was injected (5 mg/kg) and withdrawal signs

were recorded with number of jumping and diarrhea, grooming, wet dog shake, teeth chattering, writing

,climbing based on the scores of 0 to 3 for 30min.Treatment group received different doses of citalopram(5, 10

and 20 mg/kg; Intraperitoneally).

Results: Different doses of citalopram dose-dependently and significantly decreased the morphine withdrawal

signs (except diarrhea) in the experimental group (p<0.05 and p<0.001).

Conclusion: The present study is in accordance with other reports indicated that 5-HT enhancing agents (e.g.

SSRIs) may be promising treatments for morphine withdrawal signs.

Key words: Citalopram, Morphine, Serotonergic system, Withdrawal syndrome, Mice
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