
مقاله پژوهشی
رفسنجانکیمجله دانشگاه علوم پزش

623- 632، 1396مهر، 16دوره 
در طول بارداري و پس از آن بر مدل 6اثر تجویز درون صفاقی ویتامین ب

سوري ماده بالغيهاموشافسردگی پس از زایمان در 
2یکچهارده چرپوریولدیسع، 1فرزانه سرقلی

29/6/96پذیرش مقاله:21/6/96دریافت اصالحیه از نویسنده:3/2/96مقاله به نویسنده جهت اصالح:ارسال 3/12/95دریافت مقاله:

چکیده
واده در طول یک سال پس از زایمان رخ دتواندیمیک اختالل خلقی است که زایمانازپسافسردگیزمینه و هدف:

در مادران ژهیوبهفسردگی به دلیل داشتن عوارض جانبی متعدد داروهاي ضداقرار دهد.تأثیرتحترانوزادحتی ومادر
عصبی دخالت دارد و عوارض جانبی نیز براي دهندهانتقالدر سنتز چندین 6هستند. ویتامین بکنندهنگرانشیرده، 

ن در افسردگی پس از زایمامدل بر 6ویتامین بتجویز اثربررسیهدفباحاضرمصرف آن گزارش نشده است. مطالعه
.استشدهاجراسوري ماده طراحی ويهاموش

7بهاستفاده شد که) گرمNMARI)30-25سوري ماده بالغ نژاديهاموشدر این مطالعه تجربی از :هاروشمواد و 
فت (تنها پروژسترون دریانشدهدرمانحالل)، گروه افسردهکنندهدریافت(شاهد افسردگی،کنترلتقسیم شدند:تایی8گروه

بر گرمیلیم100و50، 25(شامل6ویتامین باز یک دوز که سه گروه از آنهاشدهافسرده درمان گروهچهار ، کردند)
يهاموشدر شدند. تیمار6ویتامین ببر کیلوگرم وزن بدنگرمیلیم25روز با دوز 8چهارم گروه ) وکیلوگرم وزن بدن

سازيمدلگی پس از زایمان افسرد،روز5از پروژسترون به مدت وگرم وزن بدنبر کیلگرمیلیم5تجویزبا موردنظرسوري 
و آزمون طرفهیک، با استفاده از آنالیز واریانس هاداده. انجام شددر روز هشتمشد. ارزیابی افسردگی با تست شناي اجباري

شدند.)، تحلیل Least significant difference; LSD(داریمعنتعقیبی حداقل تفاوت 
دوز روز از 8تجویز همچنین) و >001/0P(بر کیلوگرم وزن بدن گرمیلیم50و100دوزهايدر تک6ویتامین ب:هاافتهی

، نشدهدرمانافسرده يهاموشنسبت به دارمعنیکاهش سبب، این ویتامین) =016/0P(بر کیلوگرم وزن بدن گرمیلیم25
.سوري افسرده شديهاموشاجباري در آزمون شنايدر یحرکتیبزمانمدتدر 

زیتجوسوري گردید. يهاموشافسردگی در يالقاو یحرکتیبتجویز پروژسترون سبب افزایش مدت :گیرينتیجه
استفاده از تواندیمهاافتهی. این تست شناي اجباري شددریحرکتیبزمانمدتکاهش در این روش سبب 6ویتامین ب
.پس از زایمان را مورد توجه قرار دهدافسردگی عالئمدن کم کردر6ویتامین ب

6: افسردگی پس از زایمان، پروژسترون، موش سوري، ویتامین بکلیدييهاواژه

فیزیولوژي، دانشکده علوم، واحد ایذه، دانشگاه آزاد اسالمی، ایذه، ایران-شناسی جانوريدانشجوي کارشناسی ارشد زیست-1
شناسی، دانشکده علوم، واحد ایذه، دانشگاه آزاد اسالمی، ایذه، ایراننویسنده مسئول) استادیار گروه آموزشی زیست(-2

: valipoursaeed@gmail.comییکترونکال، پست061-43631068، دورنگار 09166913247، تلفن همراه: 061- 43624040فن ثابت: تل
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مقدمه
زندگیوقایعنیترمهمازشدنمادروزایمان،يباردار

بريزیادتأثیرخصوصاًاتفاقات. این]1[زنان است 

كکودبهمثبتنگرشواحساس،]2[مادران نفسعزت

برافزون.گذاردیمبودنمادرنقشبابهتريسازگارو]3[

دهدیمقرارتأثیرتحتراآیندهيهامانیزاو يبارداراین،

وحوادثکهدهندیمنشانپژوهشیيهاافتهی. ]4[

کهاستياگونهبه،يبارداربا دورانمرتبطيهااسترس

مشکالتویشناختروانتاختالالکنندهشروعتواندیم

مشکالتزایمان،ازپسزنانازي. بسیار]5[باشد خلقی

مشکالت، افسردگیاینازجمله. کنندیمتجربهراخلقی

گزارشدرصد15تا10آنشیوعکهزایمان استازپس

.]6[است شده

اساسیافسردگیاختاللیکزایمان،ازپسافسردگی

شروعزایمانازپسماهیکلطودرعمدهطوربهکه است

ازپسافسردگیدقیقشیوعبهتوجه. بدون]7[شودیم

عمومیبهداشتدراساسیموضوعیکيبیماراینزایمان،

راكکودتکاملورشدبلکهزندگی مادرتنهانهچوناست.

قرارتأثیرتحتيرفتارواجتماعیشناختی،ازنظرنیز

سیبوخودکشیبهمنجرتواندیمو حتی]8- 9[دهد یم

افسردگینکهیباوجودا. ]10[نیز شود كکودبهرساندن

عمومیمشکل بهداشتیکعنوانبهزایمانازپس

آن نامشخصیشناسسبباماشده است،دادهتشخیص

قبیل ازعواملی،مطالعات. برخی]11[است ماندهباقی

، سطح]12[فرزندان تعدادشغل،افسردگی،قبلیسابقه

تحصیالت سطحمادر،سن، وضعیت اجتماعی،ياقتصاد

زایمانازپسبروز افسردگیدررا]13[نوزاد جنسومادر

با وضعیتزنانرسدمینظربه،حالنیباا.انددانستهدخیل

قرار ریتأثتحتبیشترترنییپااقتصاديواجتماعی

.]14[رندیگیم

وهابرنامهکهدهدیمنشانپیشینه پژوهشیيبندجمع

کاهشويریشگیپجهتيدرمانی محدوداقدامات

شدهو استفادهپیشنهاداز زایمانپسخلقیمشکالت

یدارودرمانازاستفادهاقدامات،ایناز. یکی]15[است 

بودنخطریببرمبنیییهادادهاخیرچند دههدراست.

خطراتولی؛]16[است شدهارائهیضدافسردگيداروها

. ]17[است نامشخصيباردارازقبلودر حینداروهااین

برداروهااینمدتطوالنیيپیامدهانکهیاخصوصبه

. لذا براي درمان ]18[است ناشناختهيرفتاراختالالت

مواد دارویی با عوارض يریکارگبهافسردگی پس از زایمان، 

در مادران شیرده، باید مورد توجه قرارژهیوبهترکمجانبی 

.]19[گیرد 

مختلفمشتقاتازيامجموعهشامل6ویتامین ب

وپیریدوکسالپیریدوکسین،نامبهپیریدین

موقعیتدرمتغیریک گروهدرهاآن. پیریدوکسامین است

)لیمتیدروکسیهگروهپیریدوکسین (یکباخود4

با ترتیببه،لینومتیآمگروهیکوآلدهیدیکداشتن

برعالوه.هستندوکسامین، متفاوتپیریدوپیریدوکسال

فسفوریله کینازیکتوسط6بسه فرم ویتامینهراین،

درکوفاکتورعنوانبهخودنقشبرايکهشوندیم

فسفات، - 5-پیریدوکسال. ضروري استآنزیمیيهاواکنش

6بویتامین.]20-21[است بیولوژیکشکلنیترفعال

سروتونین وازجملهعصبیدهندهانتقالچندبیوسنتزبراي
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هیدروکسی- 5یاسروتونین.]22[است نیازمورددوپامین

براي این کار به شود ومیسنتزتریپتوفان- Lازتریپتامین

آنزیموهیدروکسیالزآنزیم تریپتوفان

فسفات -5- آمینواسیددکربوکسیالز وابسته به پیریدوکسال

بهنتریپتوفا- Lهیدروکسی - 5مرحله تبدیلکهاستنیاز

درتأثیر سروتونین. ]23[کندیمسروتونین را کاتالیز 

ازجملهشرایطازمتنوعیطیفبرمرکزيعصبیسیستم

تواناییهمچنینشناختی و عملکردهايیاوخواباشتها،

.]24[است شدهشناختهیخوببهيوخوخلقبهبودآن بر

در سنتز 6لذا با توجه به نقش و اهمیت ویتامین ب

نداشتن همچنینانسمیترهاي دخیل در افسردگی و نوروتر

در دوزهاي کم و تجویز توجهقابلعوارض جانبی 

6در این تحقیق تجربی از ویتامین ب، ]22[مدتکوتاه

دارویی براي درمان در مدل حیوانی افسردگی عنوانبه

سوري ماده استفاده شد.يهاموشپس از زایمان در 

هامواد و روش
در آزمایشگاه 1395تجربی که در سال در این تحقیق

دانشگاه آزاد اسالمی واحد شناسیزیستتحقیقاتی گروه 

NMARIسوري ماده بالغ نژاد يهاموشاز ،ایذه انجام شد

گرم استفاده گردید که از مرکز 25-30وزنیمحدودهبا 

تکثیر حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی 

ينگهداردر اتاق . حیواناتاهواز تهیه شدندشاپوريجند

يهاقفسرون دحیوانات دانشگاه آزاد اسالمی ایذه

،و در شرایط استانداردتایی8يهاگروهصورتبهاستاندارد 

55- 60، رطوبت گرادیسانتدرجه 22±2شامل دماي 

و تاریکیساعت12ساعت روشنایی و 12سیکل ،درصد

.ندشدينگهدار،دسترسی کافی به غذا و آب

یشگاهیآزماواناتیحار باکدر موردیمالحظات اخالق

در معاونت پژوهش و موجوديهادستورالعملبابرابر

حیوانات جهت .دیگردتیرعادانشگاه آزاد اسالمیيورافن

تایی و به ترتیب زیر 8گروه 7تصادفی به طوربهآزمایش 

شدند:يبندمیتقس

کنندهتدریافیک گروه کنترل، یک گروه افسرده (

افسرده گروهپروژسترون)، یک گروه شاهد افسردگی، سه 

در دیگر کاررفتهبهشده که بر اساس مقادیر درمان

و براي مشخص شدن مؤثرترین مقدار این ]25[تحقیقات 

گرممیلی(100و 50، 25ویتامین در این روش، مقادیر 

را در روز هشتم 6ویتامین ب)بر کیلوگرم وزن بدن

ردند (مدل پس از بارداري) و یک گروه افسرده دریافت ک

)وزن بدنبر کیلوگرمگرممیلی(25شده که مقدار درمان

این ویتامین (تجویز ریتأثیبمقدار عنوانبه6ویتامین ب

، 6وزن بدن از ویتامین بکیلوگرمبر گرممیلی25یک بار 

در آزمون شناي اجباري داریمعندر روز هشتم، اثر 

روز دریافت کردند (مدل طول 8ا به مدت نداشت) ر

دارو دریافت نکردند. گروه گونههیچبارداري). گروه کنترل 

حالل و عنوانبهشاهد افسردگی فقط روغن کنجد 

6پروژسترون دریافت کردند. ویتامین بکنندهقیرق

داروي عنوانبه(ساخت شرکت کاسپین، کشور ایران) 

روه، قبل از تزریق با سالین هر گازیموردندرمان، به میزان 

نیم ساعت ،شدهآمادهشد. سپس داروي يسازقیرقنرمال 

داخل صفاقی و فقط صورتبهقبل از ارزیابی افسردگی، 

، به پروژسترونیک بار در روز هشتم پس از شروع دریافت 
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هر یک از سه گروه درمان تزریق شد. گروه افسرده 

یز مزمن این شده آخر، جهت ارزیابی اثر تجودرمان

با زمانهمویتامین در طول مدل حاملگی در این آزمون، 

25(6ویتامین بریتأثیبشروع تزریق پروژسترون، مقدار 

روز دریافت 8وزن بدن) را به مدت کیلوگرمبر گرممیلی

با دریافت پروژسترون و در ادامه تا زمانهمروز 5(کردند 

وز هشتم). همه روز انجام آزمون شناي اجباري یعنی ر

.]25-26[درون صفاقی صورت گرفت صورتبههاقیتزر

ایجاد مدل افسردگی پس از زایمان و آزمون شناي 

): مدل افسردگی (forced swimming test; FSTاجباري 

Finnو Beckleyيهاپروتکلپس از زایمان با توجه به 

انجام شد. ایجاد مدل افسردگی پس از زایمان با تزریق 

مون پروژسترون (ساخت شرکت ایران هورمون، ایران) هور

) به میزان ip) یا (intraperitonealداخل صفاقی (صورتبه

به مدت بارکیوزن بدن روزانه لوگرمیکبر گرمیلیم5

روز در موش سوري بالغ 3پنج روز و قطع آن به مدت 

.]26[گردید يسازمدلماده 

افسردگی صورت آزمون شناي اجباري، براي ارزیابی

به اندازه رنگیبگرفت. به این صورت که سیلندري 

23(ارتفاع و قطر داخلی) که با آب متریسانت10×25

هاموشپر شد. متریسانت19تا ارتفاع گرادیسانتدرجه 

قرار یآرامبهانفرادي در این سیلندر سرباز صورتبه

ه شد. دقیقه فرصت شنا کردن داد6هرکدامگرفتند و به 

دقیقه اول براي تطابق حیوان با شرایط محیط بود و 2

(ثانیه) در چهار دقیقه آخر این تست یحرکتیبزمانمدت

یعنی زمانی که هر موش تالش یحرکتیبثبت گردید. 

خود را براي شنا کردن متوقف کرده و بدون حرکت، 

و تنها سرش را باالي ماندیمشناور در آب باقی صورتبه

.]27[داردیمه آب نگ

تحلیل 21نسخه SPSSافزارنرمحاصل با يهاداده

ی بود، کمآمدهدستبهنتایج کهنیابا توجه به شدند. 

فرض Kolmogorov-Smirnovناپارامتريتوسط آزمون

). <05/0P(گردیدتأییدهادادهطبیعی بودن توزیع فراوانی 

برابري در آزمون =066/0p، با توجه به مقدار همچنین

تأیید شد. هاگروه، تساوي واریانس هاگروهبین هاانسیوار

تعقیبیو آزمون طرفهیکتوسط آنالیز واریانس هاداده

;Least significant differenceدار (یمعنحداقل تفاوت 

LSD (به همراه آمدهدستبهنتایج همچنینند. تحلیل شد

معیاريخطاصورتبهمربوطه يمحاسبات آمار

تمامدر. ندگزارش شد(Mean±SEM)میانگین±میانگین

در نظر دارمعنی،>05/0Pباهاگروهنیباختالف،موارد

شد.گرفته

نتایج
که در تست یحرکتیبزمانمدتدر این تحقیق تجربی 

شناي اجباري شاخصی براي میزان افسردگی است، در 

. شديریگاندازهسوري ماده يهاموشمختلف يهاگروه

در گروه هاموشکه نشان دادلیتحلوهیتجز

) نشدهدرمانپروژسترون (افسرده کنندهدریافت

)59/889/191 زمانمدترا در يداریمعنثانیه) افزایش

58/8125/144در مقایسه با گروه کنترل (یحرکتیب

يهاموشکهیدرحال). =005/0pثانیه) نشان دادند (

حالل (روغن) ندهکندریافتسوري در گروه 

)19/14125/139 ي را نسبت به دارمعنیثانیه) تفاوت
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گروه همچنین). = 765/0pگروه کنترل نشان ندادند (

بر گرممیلی50از مقدار بارکیکنندهدریافتافسرده 

يدارمعنیتوانست کاهش 6وزن بدن ویتامین بکیلوگرم

شان نسبت به گروه کنترل نیتحرکیبزمانمدترا در 

شده با افسرده درمانيهاگروهاما سایر ،)>001/0pدهد (

زمانمدتي را در دارمعنی، تفاوت 6مقادیر ویتامین ب

يهاگروهنسبت به گروه کنترل نشان ندادند. در یتحرکیب

گرممیلی50دریافت مقادیر بارکیشده با افسرده درمان

100ثانیه) و 45/6125/79وزن بدن (بر کیلوگرم

ثانیه) 625/8120(بر کیلوگرم وزن بدنگرممیلی

یتحرکیبزمانمدترا در دارمعنیکاهش 6ویتامین ب

) نشان دادند نشدهدرماننسبت به گروه افسرده (

)001/0p< .(25شده با گروه افسرده درمانکهیدرحال

ثانیه) 66/1525/168وزن بدن (بر کیلوگرمگرممیلی

را نسبت به گروه يداریمعنتفاوت6ویتامین ب

گروه همچنین). = 150/0pنشان ندادند (نشدهدرمان

بر کیلوگرم وزن بدن گرمیلیم25افسرده درمان شده با 

)99/155/1518مزمن (صورتبه6ثانیه) از ویتامین ب

زمانمدترا در يدارمعنیروز دریافت ویتامین) کاهش 

نشان دادند نشدهماندرنسبت به گروه افسرده یتحرکیب

)016/0p =.(

بحث
این تحقیق نشان دادند که با تجویز يهاافتهی

پروژسترون و سپس قطع آن بر اساس روش 

موردنظرحالت افسردگی در مدل توانیم، شدهینیبشیپ

وابسته به دوز) و مزمن صورتبهایجاد کرد و تجویز حاد (

تواندیم6درون صفاقی دوزهاي مختلف از ویتامین ب

سوري ماده يهاموشدر یحرکتیبزمانمدت

درمان) در مقایسه با يهاگروه(پروژسترونکنندهدریافت

) را نشدهدرمان(ییتنهابهپروژسترون کنندهدریافتگروه 

کاهش دهد. البته در این بررسی سه دوز يدارمعنیطوربه

وز کمترین داز عالوه، بهحاد و صورتبه6از ویتامین ب

.مزمن نیز استفاده گردیدصورتبه، آنهابین در کاررفتهبه

تجویز مزمن کمترین همو کاررفتهبهدوزهاي باالي هم

در دارمعنییدر این تحقیق، سبب کاهششدهاستفادهدوز 

کنندهدریافتيهاموشدر یحرکتیبزمانمدت

نشدهدرمانپروژسترون (درمان) در مقایسه با گروه 

د.گردیدن

که تجویز چند دهندیمبرخی از مطالعات اخیر نشان 

سوري نر نیز يهاموشدر 6روز) ویتامین ب9و 6روز (

در آزمون شناي اجباري را یحرکتیبزمانمدتتواندیم

. مطالعات دیگر ]28[نسبت به گروه کنترل کاهش دهد 

مرتبط با مبتال به افسردگیدر زنان6بویتامین کمبود 

Premenstrualسندرم پیش از قاعدگی (مانند ،هورمون

PMSsyndrome; (پیش از قاعدگی اختالل ماللو

)PMDD(Premenstrual dysphoric disorder;و عالئم

همچنین. ]29[انددادهگزارش آن را ناراحتی مربوط به

در ممکن است6باین فرض وجود دارد که ویتامین

ارتباط بینبر اساسون،مرتبط با هورمدرمان افسردگی

نیز وبا آن زمانهمافسردگی عالئمو6بکمبود ویتامین 

وهادراتیکربوهمتابولیسم نقش آن دربر اساس

.]30[مؤثر باشد استروئیدهاي گنادي،
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و نوع ین افسردگیاران ارتباط بکو همHavasمطالعات 

را فسفات-5- پیریدوکسالدر پالسما6بنیتامیفسفاته و

6بنیتامیو،کـیتـئورازنظرقـرار داد. بررسیمـورد 

ن محسوب شده و یسروتون-پتوفانیر تریتور مسکوفاک

در این بررسی،شود.یباعث افسردگتواندیماهش آن ک

طوربهفسفات-5- پیریدوکسالنییپاییسطح پالسما

نشان همچنین. ]31[ارتباط داشتیبا افسردگيمعنادار

سروتونین، کاهش نوروترانسمیترهايه داده شده است ک

وافسردگی شود عالئمموجب بروز تواندیمدوپامین و گابا 

در بدن ایفاهاناقلنقش مهمی در افزایش این هانیتامیو

ژهیوبهگروه ب يهانیتامیو. از این میان نقش کنندیم

نشان فوق يهادهندهانتقالدر بهبود عملکرد 6بویتامین

در تأیید نتایج هاافتهیکه این ]32- 33[است داده شده 

از تحقیق حاضر هستند.آمدهدستبه

6در مطالعات دیگر نشان داده شده است که ویتامین ب

دخیل يهامیآنزکوفاکتورهاي الزم برايیکی ازعنوانبه

، متیونین و سپس سیستئینبهتبدیل هوموسیستئیندر

براي سنتزوالتمتیل ف. عالوه بر این،کندیمعمل 

از طریق متیل همچنینو هموسیستئینمتیونین از

، ردوکتاز مورد نیاز است. از سوي دیگرتتراهیدروفالت

که آدنوزیل متیونین است- sماده براي یک پیشمتیونین 

آنهایی که شاملازجملهمتیالسیون چند واکنشدر 

مونوآمین عصبیيهادهندهانتقالسروتونین و دیگر

داراي گزارش شده است کهو]33[کندیم، عمل هستند

تواندیمکه این ]34[هستند یضدافسردگخواص

توجیهی براي نتایج حاصل از تحقیق حاضر باشد.

در افسردگی6ببررسی نقشبه کمیتحقیقات

سطح بینارتباط معکوس،حالنیباا.استپرداخته

.]31[گزارش شده است افسردگیعالئمو 6بپالسمایی

از این تحقیق تنها آمدهدستبهدر این مدل تجربی، نتایج 

مربوط به مطالعه تغییرات رفتاري ناشی از تجویز ویتامین 

اثر نکهیا. با توجه به استدر این مدل افسردگی 6ب

ممکن است ناشی از تغییر در میزان سنتز و 6ویتامین ب

و رهاسازي نوروترانسمیترهاي مرتبط با افسردگی باشد 

در افسردگی پس از هاهورمونبا توجه به تأثیر همچنین

اثر این ترقیدقبراي بررسی گرددیمزایمان، پیشنهاد 

ویتامین بر افسردگی پس از زایمان، میزان تغییر 

مرتبط با افسردگی در این يهاهورموننوروترانسمیترها و 

مدل ارزیابی شوند.

گیرينتیجه
بر 6این تحقیق، ویتامین ببا توجه به نتایج حاصل از 

افسردگی پس از زایمان اثر دارد و با توجه به دوزهاي 

در کاهش تواندیمدر این تحقیق، این ویتامین کاررفتهبه

هاافتهیعالئم افسردگی پس از زایمان مؤثر باشد. این 

ممکن است بتوانند رویکرد جدیدي را در استفاده از 

ارائه دهند.6ویتامین ب

یقدردانورکتش
کارشناسی ارشد نامهانیپاحاصل از نتایجن مقالهیا

دانشجوي رشته فیزیولوژي جانوري دانشگاه آزاد اسالمی 
دانندیمالزم بر خودمقاله گاننویسند.استواحد ایذه 

آزاد دانشگاهوريامعاونت پژوهش و فنازلهیوسنیبد
يراآزمایشگاهی را بمناسبطیشراهکذهیاواحدیاسالم
د.ننماییقدرداننمودند،فراهمیپژوهشارکنیاانجام
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The Effect of Intraperitoneal Administration of Vitamin B6 During and
Post Pregnancy on the Model of Postpartum Depression in

Adult Female Mice
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Background and Objectives: Postpartum depression is a mood disorder that can occur within a year after

delivery and influence the mother and even the baby. Because antidepressant medications have numerous side

effects, they should be used cautiously especially in nursing mothers. Vitamin B6 is involved in the synthesis of

several neurotransmitters and also no side effects have been reported for its use. Thus, this study aimed to

investigate the effect of vitamin B6 on postpartum depression in female mice models.

Materials and Methods: In this experimental study, some adult female NMARI mice (25-30 gr) were divided

into 7 groups (n=8) including the control, sham (receiving solvent), untreated depressed group (only receiving

progesterone), and four depressed groups of which three were treated with a dose of vitamin B6 (25, 50, and 100

The mice getting 5 mg/kg/bw progesterone for 5 days were intraperitoneally mg/kg/bw) and one was treated for

8 days with a dose of 25 mg/kg/bw vitamin B6. The mice getting 5 mg/kg/bw of progesterone for 5 days were

intraperitoneally (ip) depressed. The control group did not receive any drug or solvent. Depression was assessed

using the forced swim test on the eighth day. The data were analyzed by using one-way ANOVA followed by

LSD (least significant difference) post hoc test.

Results: Vitamin B6 prescribed in single doses of 50 and 100 (mg/kg/bw) (P<0.001), and also in a dose of 25

(mg/kg/bw) for 8 days (P=0.016) caused a significant reduction in the immobilization time in the depressed mice

which had undergone the forced swim test, compared to the untreated depressed mice.

Conclusion: Prescription of progesterone promoted immobilization-induced depression in the mice. Vitamin B6

reduced the time of immobility in the forced swimming test. These findings can be used to show the effects of

vitamin B6 in the reduction of postpartum depression.
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