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  دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان فیزیولوژي و تکوین جانوري فصلنامه

  15تا  9، صفحه 91، پائیز4، شماره 5، جلد 19شماره پیاپی 
 

 
  
  

و وزن  ALT ،ALP ،ASTهاي کبدي زولپیدم بر سطوح پالسمایی آنزیماثر داروي  
  نژاد ویستار هاي صحرایی نر بالغبدن موش

  2، آیدا گودرزي1سیدابراهیم حسینی

  ebrahim.hossini@yahoo.com .شناسی، فارس، ایرانگروه زیست استادیاردانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات،  -1
  . ایران .شناسی، کازرونگروه زیستکارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کازرون،  -2

 15/8/91:تاریخ پذیرش              15/5/91: تاریخ دریافت

  چکیده
هاي گاباارژیک سیستم عصبی مرکزي با واسطه تسهیل عملکرد نورونزولپیدم اثرات درمانی خود را از طریق اثر بر  :زمینه و هدف

هاي متابولیسمی کبد تأثیر فعالیت دیازپینی است و بر کارایی زولپیدم در درمان اختالالت خواب مشابه داروهاي بنزو. کنداعمال می
  .انجام گرفتALP و  AST  ،ALTهايهدف بررسی اثر زولپیدم بر وزن و میزان آنزیماین مطالعه با . دارد

هاي تجربی، شاهد و گرم در گروه 200±10سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار با وزن تقریبی  50در این تحقیق از  :روش کار
گرم بر میلی 450و  300، 150صورت خوراکی و به میزان این دارو را به  ،هاي تجربی در سه دسته مختلفگروه. کنترل استفاده شد

اي را میلی لیتر آب مقطر دریافت و گروه کنترل نیزهیچ ماده 1گروه شاهد . روز دریافت کردند 21کیلوگرم وزن موش به مدت 
 ALPو  ALT ،ASTهاي ام از ناحیه بطنی قلب حیوانات خون گیري به عمل آمد و غلظت آنزیم21در پایان روز . دریافت نکرد

و  ANOVAهاي و نتایج از طریق آزمون گیري ایران اندازه ساخت شرکت پارس آزمونهاي تجاري توسط روش الیزا و کیت
  .توکی مورد ارزیابی قرار گرفت پیگیري

-غلظت سرمی آنزیم با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق مشخص گردید که داروي زولپیدم باعث افزایش معنی دار :هایافته

تجربی دریافت کننده  می شود و تنها در گروه p≥05/0کنترل در سطح  هاي تجربی نسبت به گروهدر گروه ALPو  ALT ،ASTهاي 
  .در وزن موش ها مشاهده گردید p≥05/0داري در سطح دوز حداکثر نسبت به گروه کنترل کاهش معنی

هاي کبدي و افزایش پالسمایی سلول يد مشتقات الکلی در کبد باعث آسیب و تخریب غشازولپیدم به دلیل افزایش تولی :گیري نتیجه
 . شده است ALPو  ALT ،ASTهاي آنزیم

  .، موش صحراییALPو  ALT ،ASTهاي زولپیدم، آنزیم :ه هاي کلیدياژو
 مقدمه

اثرات  )Ambien(زولپیدم با نام تجاري آمبئین
درمانی خود را از طریق اثر بر سیستم عصبی مرکزي 

که اثر خویش را بر به طوري). 11، 24(کنداعمال می
-سیستم عصبی مرکزي با واسطه تسهیل عملکرد نورون

ها کند و همانند بنزودیازپینهاي گاباارژیک اعمال می
، 11، 18(شوداثرات این دارو با فلومازنیل متوقف می

-باعث کاهش عملکرد محورهیپوفیز زولپیدم). 7
زولپیدم به عنوان آگونیست ). 14(گردد تیروئید می

که به عنوان کانال کلر عمل  Aهاي گاباي نوع گیرنده
ود را بر عمکرد سیستم عصبی کند، اثر مهاري خمی

و در دوزهاي پایین اثر اندکی بر  نمایدمرکزي القاء می
تواند الگوهاي خواب دارد ولی در دوزهاي باالتر می

زولپیدم در ). 2 ،4 ،7(خواب را کوتاه کند REMدوره 
القاء ) CPP(هاي صحرایی ترجیح مکان شرطیموش

دم در زولپی). 13(دهد شده با مورفین را کاهش می
درمان اختالالت خواب مشابه داروهاي بنزودیازپینی 
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است با این تفاوت که اختالالت سایکوموتور و 
تر بوده و ایجاد وابستگی نیز عوارض فراموشی آن کم

زولپیدم به سرعت و به طور ). 4، 12، 16(نمایدنمی
شود ولی به دلیل گذر اول کامل از روده جذب می

رصدي دارد و محل اصلی د 70کبدي فراهمی زیستی 
زولپیدم ). 9، 12، 21(باشدمتابولیسم آن نیز کبد می

توسط کبد و از طریق اکسیداسیون و هیدروکسیالسیون 
شود و هاي غیرفعال متابولیزه میبه سرعت به متابولیت

). 8، 20، 26(یابدکلیرانس آن در افراد مسن کاهش می
هاي کنشتواند به وازولپیدم در دوزهاي باالتر می

ها، آلرژیک نظیر عطسه، جاري شدن اشک از چشم
تورم صورت، گلودرد و مشکالت تنفسی بیانجامد 

چنین اختالالتی نظیر گیجی، عدم تعادل، هم .)11(
-قراري، کجکاهش فشار خون، اسپاسم عضالنی، بی

گردي و افسردگی از عوارض دیگر خلقی، خواب
کبد ). 7، 15(باشدمصرف زولپیدم در دوزهاي باال می

هاي متعدد، محل اصل متابولیسم با داشتن آنزیم
آسیب به بافت کبد ). 25(باشد داروهاي مختلف می

هاي مختلف این اندام در تواند به افزایش آنزیممی
هایی چون آالنین آنزیم. پالسماي خون منجر گردد

، آسپارتات آمینو ترانسفراز )ALT(آمینوترانسفراز 
)AST (کالین فسفاتاز و آل)ALP(ترین آنزیم، از مهم-

باشد که جزء هاي کبدي میهاي موجود در سلول
 ).1(آیندهاي غیرعملکردي پالسما به حساب میآنزیم

هاي آنزیم آالنین آمینوترانسفراز در سیتوپالسم سلول
کبدي چندین مرتبه بیشتر از مایع خارج سلولی است و 

وارد شده اي ي صدمههاي کبدزمانی که به غشاء سلول
هاي کبدي میزان آن سلولباشد و یا در صورت مرگ 

اي یابد و میزان این افزایش نشانهدر پالسما افزایش می
آنزیم ). 3، 5(از درجه وسعت ضایعات کبدي است
هاي بدن وجود آسپارتات آمینوترانسفراز در تمام بافت

افت هاي عضالنی اسکلتی و قلبی، نظیر بدارد و در بافت

کبدي مقادیر زیادي از این آنزیم وجود دارد و در 
هاي قلبی، عضالنی و خصوصاً کبدي سطح این آسیب

میزان آنزیم ). 5(یابد آنزیم در سرم به شدت افزایش می
هاي کبدي و فسفاتاز در سرم با بیماري آلکالین

برابر  3تر از یابد و افزایش کماستخوانی افزایش می
هاي کبدي فسفاتاز تقریباً در تمام بیماري آلکالیننرمال 

برابر میزان طبیعی آن  4شود اما افزایش بیش از دیده می
عمدتاً در بیماران مبتال به اختالالت کبدي کلستاتیک، 

-هاي سیستم استخوانی دیده میسرطان کبد و بیماري

با توجه به گسترش مصرف روزافزون ). 17(شود 
هاي خلقی و یماريداروي زولپیدم در درمان ب

اختالالت خواب بررسی اثرات این دارو بر ساختارهاي 
فیزیولوژیک بدن امري اجتناب ناپذیر است، لذا این 
مطالعه با هدف بررسی اثر داروي زولپیدم بر وزن و 

-در موش ALPو  ALT ،ASTهاي کبدي میزان آنزیم

هاي صحرایی نر بالغ انجام گردید تا با انجام تحقیقات 
  .ها نیز استفاده گرددیلی از نتایج آن در مورد انسانتکم

  هامواد و روش
ي تجربی است که در سال این پژوهش یک مطالعه

در دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون انجام  1391
سر موش صحرایی نر بالغ  50در این تحقیق از . پذیرفت

حیوانات  از نژاد ویستار تهیه شده از خانه پرورش
سازي رازي با وزن موسسه واکسن و سرم

گروه  5ها به نمونه. گرم استفاده گردید 200±10تقریبی
تایی شامل دو گروه کنترل و شاهد و سه گروه 10

ها هر یک از گروه. بندي شدندتقسیم) 3 ،2، 1(تجربی 
هاي جداگانه قرار گرفتند و به منظور در قفس

ها یک آزمایشگاه به آنها با محیط سازگاري نمونه
چنین در طول دوره تجویز هم. هفته فرصت داده شد
غذاي یکسان و بدون محدودیت  کلیه حیوانات ازآب و
گراد و نور درجه سانتی 27±2و در شرایط دمایی 

ساعت روشنایی قرار  12ساعت تاریکی و  12طبیعی 
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المللی پروتکل این تحقیق بر اساس قوانین بین. گرفتند
مورد حیوانات آزمایشگاهی تنظیم و در کمیته در 

در این تحقیق گروه . اخالق دانشگاه به تصویب رسید
تحت هیچ تیماري قرار نگرفتند و گروه شاهد نیز  کنترل

و به ) حالل(لیتر آب مقطر روزانه به میزان یک میلی
روز به صورت خوراکی دریافت داشتند و سه  21مدت 

روز با عنایت  21به مدت  زمان وگروه تجربی نیز هم
به ترتیب دوزهاي  kg/mg 695به دوز کشنده دارو 

گرم بر کیلوگرم وزن بدن، میلی 450و  300، 150
. داروي زولپیدم را به صورت خوراکی دریافت داشتند

براي تجویز خوراکی دارو از سرنگ انسولینی استفاده 
بعد از ظهر  5شد، تجویزها در هر روز عصر ساعت 

گردید و سپس در روز پایان تجویزها جهت تهیه  انجام
هاي خونی مورد نیاز ابتدا حیوانات را با اتر تحت نمونه

گاه با شکافتن قفسه سینه بیهوشی خفیف قرار داده و آن
-لیتري از قلب حیوانات خونمیلی 5و به کمک سرنگ 

هاي خونی تهیه شده گیري به عمل آمد و سپس نمونه
ریخته و  EDTAهاي محتوي ماده ضد انعقاد را به لوله

هاي خونی، پالسماي مورد نیاز پس از سانتریفوژ نمونه
درجه  -20هاي آنزیمی در دماي تهیه و تا زمان سنجش

در این . گراد به صورت منجمد نگهداري شدندسانتی
هاي کبدي میزان آنزیمپژوهش براي اندازه گیري 

ALP ،AST  وALT شرکت  ساخت هاياز کیت
پس از جمع آوري . استفاده شد ایران، پارس آزمون

 و -SPSS 18اطالعات، داده ها با استفاده از نرم افزار
و توکی مورد تحلیل آماري  ANOVAهاي آزمون

  .قرار گرفتند
  نتایج

گر آن است که میزان وزن بدن نتایج حاصله بیان
میلی گرم  450تنها در گروه تجربی دریافت کننده دوز 

کیلوگرم وزن موش نسبت به گروه کنترل کاهش  بر
). 1جدول (نشان داد  p≥05/0داري را در سطح معنی

هم چنین مقایسه نتایج آماري مربوط به میزان پالسمایی 
آنزیم آالنین آمینوترانسفراز نشان دهنده آن است که 
در هر سه گروه تجربی دریافت کننده داروي زولپیدم 

 p≥05/0داري در سطح معنی میزان آنزیم فوق به طور
افزایش یافته است که با افزایش دوز داروي مصرفی 

هم چنین ). 2جدول (شود افزایش بیشتري مشاهده می
مقایسه نتایج مربوط به میزان پالسمایی آنزیم آسپارتات 

ي آن است که در هر سه آمینوترانسفراز نشان دهنده
میزان ي داروي زولپیدم گروه تجربی دریافت کننده

افزایش یافته  p≥05/0داري آنزیم فوق به طور معنی
ضمناً مقایسه نتایج مربوط به سطوح پالسمایی . است

ي آن است که تنها آنزیم آلکالین فسفاتاز نشان دهنده
میلی گرم بر  450در گروه تجربی دریافت کننده 

-کیلوگرم وزن موش داروي زولپیدم یک افزایش معنی

  ).2جدول (گردد مشاهده می p≥05/0داري در سطح 

  
  اثر مصرف خوراکی دوزهاي مختلف داروي زولپیدم بر میانگین و انحراف از معیار وزن بدن موش صحرایی -1جـدول 

 )gr ( هاگـــروه  میانگین  ±انحراف از معیار  
  کنتـرل  49/4±6/213
  شاهد  33/4±1/210
  )گرم بر کیلوگرممیلی150 :دوز حداقل( 1تجربی   26/4±8/205
  )گرم بر کیلوگرممیلی 300: دوز متوسط( 2تجربی   93/5±5/200

  )گرم بر کیلوگرممیلی 450 : دوز حداکثر( 3تجربی   83/3±8/197*
  .هاي کنترل و شاهد استدار با گروهنشان دهنده اختالف معنی *
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هاي آالنین آمینوترانسفراز، زولپیدم بر میزان غلظت آنزیمي اثر مصرف خوراکی دوزهاي مختلف داروي مقایسه -2جـدول 
  فسفاتاز آلکالینآسپارتات آمینوترانسفراز و 

  
  فسفاتاز  آلکالین

)IU/L( 
  آسپارتات آمینوترانسفراز

)IU/L (  
  آالنین آمینوترانسفراز

)IU/L( 
  گـــروه

  کنتـرل  7/4±1/58  6/11±5/279  7/387 4/22±
  شاهد  1/4±4/55  0/12±2/275  4/381 1/17±
  )گرم بر کیلوگرممیلی150: دوز حداقل( 1تجربی   8/5±9/76*  1/16±6/339*  6/28±4/402
  )گرم بر کیلوگرممیلی 300: دوز متوسط( 2تجربی   5/87 0/0±*  8/22±1/330*  7/10±9/390
  )گرم بر کیلوگرممیلی 450 : دوز حداکثر( 3تجربی   7/7±0/103*  9/12±9/328*  0/16±7/437*

  .هاي کنترل و شاهد استدار با گروهنشان دهنده اختالف معنی *
  گیرينتیجهبحث و 

امروزه استفاده از داروهاي ضد اضطراب، ضد 
آور جهت درمان بسیاري از افسردگی و خواب

اختالالت عصبی و روانی کاربرد فراوان دارد و در 
تاثیرات این  هاي اخیر مطالعات وسیعی در رابطه باسال

داروها بر ساختارهاي فیزیولوژیکی و آناتومیکی بدن 
ه زولپیدم، از دسته داروهاي غیر. صورت گرفته است

-می Aهاي گابا نوع آگونیست گیرنده ،بنزودیازپینی

باشد که استفاده از آن در درمان اختالالت اضطرابی 
جا که اطالعات و از آن) 17(اخیراً گسترش یافته است 

هاي ن زیادي در رابطه با اثرات این دارو بر ویژگیچندا
ي باشد، لذا مطالعهفیزیولوژیک بدن در دسترس نمی

حاضر با هدف بررسی اثرات داروي زولپیدم بر وزن 
آالنین  شامل هاي کبديبدن و سطوح پالسمایی آنزیم

فسفاتاز و آسپارتات آمینوترانسفراز  آلکالینترانسفراز، 
ی نر بالغ نژاد ویستار صورت هاي صحرایدر موش

نتایج تحقیق نشان داد که مصرف زولپیدم . گرفته است
گرم بر کیلوگرم وزن موش باعث میلی 450در دوز 

. گردددر وزن حیوانات می) p≥05/0(دار کاهش معنی
-اند که زولپیدم با تحریک گیرندهتحقیقات نشان داده

از طریق افزایش سطوح پالسمایی  Aهاي گاباي 
انسولین و کاهش گلوکاکن باعث کاهش قند خون و 

داروي ). 1، 5(گردددر نتیجه کاهش وزن بدن می

زولپیدم باعث هیپوگلیسمی و کاهش جذب گلوکز 
 شود و لذا مصرف زولپیدم که کاهش قندخون می

که احتماالً حیوان  خون را به دنبال دارد باعث می شود
فاده نماید و استبراي تأمین انرژي از ذخایر چربی بدن 

با توجه به ویژگی . شودمیاین باعث کاهش وزن 
و افزایش میزان ) 6(آور بودن داروي زولپیدم خواب

درصد متابولیسم  15تا  10خواب در حیوانات و کاهش 
تغییرات در خواب . بدن، کاهش وزن قابل توجیه است

-شود و میو بیداري منجر به افزایش روزانه لپتین می

و ) 22(افزایش شیوع چاقی نقش داشته باشد  تواند در
لذا داروي زولپیدم به دلیل ایجاد خواب و ممانعت از 
بیداري احتماالً از طریق کاهش میزان لپتین باعث 

اند داده چنین تحقیقات نشانهم. گرددکاهش وزن می
که زولپیدم در دوزهاي باال با ایجاد اختالالت گوارشی 

ب مواد غذایی از دستگاه نظیر اسهال در هضم و جذ
تواند منجر کند که خود میگوارش اختالل ایجاد می

چنین با هم. )5(به الغري و کاهش وزن بدن گردد
ي افزایش توجه به نتایج این تحقیق که نشان دهنده

و  ALT ،ALPهاي کبدي سطوح پالسمایی آنزیم
AST باشد و این شرایط خود به دلیل تخریب و می

آید، لذا کاهش وزن بدي به وجود میآسیب بافت ک
 حیوانات در گروه تجربی با دوز حداکثر دارو از طریق
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اختالالت متابولیسمی ناشی از آسیب کبدي باعث 
  .کاهش وزن گردیده است

هاي انجام گرفته زولپیدم چنین بر اساس پژوهشهم
گردد و باعث کاهش سطوح پالسمایی تستوسترون می

ها و این هورمون در سنتر پروتئینبا توجه به نقشی که 
رشد و نمو دارد کاهش وزن بدن به دنبال کاهش این 

هایی که داروي زولپیدم را در هورمون در موش
-اند قابل توجیه میدوزهاي باالتر دریافت داشته

-نتایج تحقیق حاضر نشان داد که آنزیم. )19، 21(باشد

فراز در هاي آالنین ترانسفراز و آسپارتات آمینوترانس
 450و  300، 150هر سه گروه تجربی با مقدار دریافتی 

 آلکالینگرم بر کیلوگرم وزن موش و آنزیم میلی
فسفاتاز تنها در گروه دریافت کننده زولپیدم با دوز 

گرم بر کیلوگرم وزن موش نسبت به گروه میلی 450
میزان هر سه . داري یافته استکنترل افزایشی معنی

هاي کبدي چندین سیتوپالسم سلولآنزیم فوق در 
مرتبه بیش از مایع خارج سلولی است و هنگامی که به 

ها از سلول هاي کبدي آسیبی وارد شود این آنزیمسلول
-هم. یابدها افزایش میخارج گشته و غلظت سرمی آن

چنین در پستانداران افزایش آسپارتات آمینوترانسفراز 
-پارانشیم کبد میهاي نشانه خوبی براي نکروز سلول

هاي در مراحل اولیه تخریب کبدآنزیم ).1(باشد
ها به دلیل افزایش نفوذپذیري سیتوپالسمی هپاتوسیت

ها به درون خون نشت ها از داخل سلولغشاء این سلول
جا که زولپیدم در کبد به و از آن) 10(نمایندمی

گردد و الکل از طریق مشتقات الکلی متابولیزه می
ها و یا با افزایش ترشح ذرات نتز این آنزیمافزایش س

هاي کبدي و یا از طریق تضعیف زیموژن حاوي آنزیم
هاي کبدي سبب آزادسازي و تخریب غشاء هپاتوسیت

ها شده که در نهایت هاي سیتوزومال هپاتوسیتآنزیم
و  ALT ،ASTهاي منجر به افزایش میزان سرمی آنزیم

ALP 1(گرددمی .(Tanne 2005ان در سال و همکار 
چنین مقاومت  اند که افزایش انسولین و همدادهنشان 

 هاي کبديبه این هورمون باعث فیبروز و نکروز لوبول
و   ALT،ASTهاي شود که به دنبال آن میزان آنزیممی

ALP و از آن جا که ) 23(یابددر خون افزایش می
مصرف زولپیدم منجر به افزایش میزان هورمون انسولین 

گردد، لذا احتماالً زولپیدم از طریق افزایش این می
. هاي فوق گردیده استهورمون باعث ازدیاد آنزیم

سولین منجر به داروي زولپیدم از طریق افزایش میزان ان
و ) 27(شود هاي مختلف میپروتئین افزایش کاتابولیسم

احتماالً افزایش ترانس آمینازهاي فوق و کاهش وزن 
  .دلیل باشدها به این موش

نتایج این مطالعه مشخص نمود که زولپیدم احتماالً 
از طریق افزایش مشتقات الکلی و انسولین و هم چنین 

هاي افزایش کاتابولیسم پروتئین و با تخریب غشاء سلول
، ALPهاي کبدي باعث افزایش میزان سرمی آنزیم

ALT، AST شودو کاهش وزن می.  
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