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 چكیده
 Intra(، از عوامل اصلي ايجاد محدوديت رشد داخل رحمي )Uteroplacental Insufficiency; UPIجفتي ) -نارسايي رحمي مقدمه:

Uterine Growth Restriction; IUGRشود. هدف از اين مطالعه، ارزيابي اثر صبي نوزادان مي( است که سبب اختالل در تکامل سيستم ع
های صحرايي مدل ي در موشدانياکسيآنتی پراکسيداني و هاشاخص( بر اختالالت شناختي و سطح Cinnamic Acid; CINسيناميك اسيد )

UPI است. 

، UPI+NSگروه کنترل،  5ر تصادفي، د تصوربهسر موش صحرايي باردار نژاد ويستار،  30در اين تحقيق تجربي،  ها:مواد و روش 

UPI+CIN25mg/kg ،UPI+CIN50mg/kg  وUPI+CIN100 mg/kg  های نبارداری، جراحي انسداد شريا 18قرار گرفتند. در روز
خورانده شد.  صحرايي هایموشگاواژ، به  صورتبههای يادشده با دوز CINبارداری،  18تا  12انجام شد. از روز  UPIرحمي قدامي برای القای 

 ليوتحلهيتجزي نوزادان ماهگكدر ي ، شاتل باکس و ماز صليبي مرتفع،Yبه ترتيب توسط ماز  اضطرابيحافظۀ کاری، يادگيری اجتنابي و رفتارهای شبه
 گرديد.( سرمي سنجيده MDAآلدئيد )دی( و مالونTACي کل )دانياکسيآنت(، ظرفيت CATهای کاتاالز )شدند؛ همچنين فعاليت آنزيم

، در TACو  CATو کاهش  MDAدار حافظۀ اجتنابي و افزايش سطح اضطراب به همراه افزايش سطوح کاهش معنا های پژوهش: یافته

 TACسطوح دار حافظۀ اجتنابي، افزايش های تيماری، افزايش معنادر گروه کهيدرحال، (P<0.05)نسبت به گروه کنترل ديده شد  UPI+NSگروه 

 .(P<0.05)ديده شد  UPI+NS، نسبت به گروه MDAش و کاه CATو 

ی هاشاخصسبب افزايش  CINگردد. از سويي، مي MDAي و افزايش دانياکسيآنتی هاشاخصسبب کاهش  UPI ی:ریگجهینتبحث و 

های صحرايي ي در موشتجف-ارسايي رحميناز اختالالت شناختي ناشي از  CINشود؛ همچنين ي و کاهش پراکسيداسيون ليپيدی ميدانياکسيآنت
 کند.جلوگيری مي
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 مقدمه

جفت و  ژهيوبه ی بدنهابافت ،حاملگي دوراندر 
ی هاگونه .نياز دارندمقادير بااليي از اکسيژن به  ،جنين

و  ازحدشيبافزايش  در صورت ،دشدهيتولاکسيژن آزاد 
آثار  ندقادربا ايجاد استرس اکسيداتيو  ،تعادلنداشتن 

 باشند داشتهی جنين و مادر هاروی سلولباری بر زيان
رحم به  در درونسويي، از  .(1)د نسيب شوآسبب و 

توليد که  افتدميهيپوکسي اتفاق  ،ی متعددیهاروش
استرس اکسيداتيو را با  ،تيدرنهای آزاد و هاراديکال

 .(2) آوردميخود به همراه 
، جريان خون زيآمتيموفقای يك بارداری بر
 هرگونهبرقرار باشد و  يخوببهبايد  جفتي -رحمي

اختالالت  عوارض وبه تواند ميدر اين جريان  اختالل
 Growth) رشد داخل رحمي .منجر شودبارداری 

Restriction; IUGR Intrauterine ،) يکي از اين
ديده  هابارداری درصد از 8در  که موارد محدوديت است

 عنوانبه ،شود و پس از مرگ بر اثر نارس بودنمي
راه  کنونتاو  آيدشمار ميبهمرگ نوزادان  علتدومين 

 .(3) دست نيامده استدرماني برای اين بيماری به
 Uteroplacentalجفتي ) -نارسايي رحمي 

Insufficiency; UPI ،) از عوامل اصلي ايجادIUGR 
و  مدتکوتاهکه اختالالت تکاملي عصبي  است

نوزادان حاصل از  .(4)آورد ميرا به همراه  بلندمدت
IUGR، ي، عضالن -ی عصبيهااختالل در عملکرد

ی هاناهنجاریرشدی و شناختي،  یهايماندگعقب
با  UPI ،سويي. از دارندعروقي و اسکلتي  -قلبي

شناختي، حافظۀ اختالل در مانند بسياری عوارض 
ديداری و  -کاری و عملکردهای فضاييحافظۀ 

رويارويي با برای . (3)است همراه اختالالت رفتاری 
وجود دارد  يدانياکسيآنتسيستم دفاع  ،ی آزادهاراديکال
آنزيمي مانند سوپر اکسيد  یهادانياکسيآنتمل که شا

( و گلوتاتيون CAT(، کاتاالز )SODدسموتاز )
فزايش ا طول بارداری،در  .(1) است (GPx) پراکسيداز

 ،تيدرنهابه جذب بيشتر اکسيژن و  ،تقاضای انرژی
ی هاتمايل به ايجاد استرس اکسيداتيو از طريق گونه

آن تخريب نتيجۀ که  شودميمنجر آزاد اکسيژن 
از  .است هاو کربوهيدرات ها، پروتئينهاچربي

 .شودميتوليد  MDAدر بدن  پراکسيداسيون ليپيدی

وقوع استرس ۀ منزلبه ،محصول در بدن وجود اين
 یجار بفراواني را  بارآثار زيانکه  استاکسيداتيو 

 (5) گذاردمي
سبب  ،ی رحمي فوقانيهاشريان ۀدوطرفانسداد  

که کاهش ميزان شود ميدر جوندگان  UPI مدل یالقا
هيپوکسي يا ايسکمي را در جفت و جنين  و جريان خون

مرگ مادران، سبب مدل در پي دارد. هرچند که اين 
ی هادرصدی جنين در رحم موش 10سقط و يا مرگ 

القای رای ب یاما روش استاندارد ؛شودميصحرايي 
فعال کردن استرس اکسيداتيو در جنين و  UPIموفق 

 (6) آيدمي حساببه
ی آلي هابزرگي از اسيد ۀخانواد ،سيناميك اسيد

اين  .دار استجزو ترکيبات فنولي آروماتيكو  است
 .ی گياهي وجود داردهادر بافت ،ترکيب به مقدار فراوان

ساز ساخت بسياری از ترکيبات پيش ،به عبارت ديگر
ی ضد سرطان، هاعملکرد مطالعات دارويي .استگياهي 

و  قارچ، ضد ميکروب ضد سل، ضد ماالريا، ضد
 .(7)اند کردهاين ترکيب را مشخص  يدانياکسيآنت

سبب هيپوکسي جنيني  ،جفتي -رحمينارسايي  یقالا
وقوع هيپوکسي و  ميانتنگاتنگي  ی. رابطهدشومي

ايجاد اختالالت رشد و نموی در جنين وجود دارد. اين 
ۀ جيدرنتصدماتي که  همۀگردد که مياحتمال مطرح 

به علت وجود  ،آيندميبه وجود  جفتي -رحمينارسايي 
 ،يند هيپوکسيافر که طي است ی آزادیهاراديکال

مغز آسيب  ،و طي هيپوکسي يابدميميزانشان افزايش 
 ازجمله هادانياکسيآنت کهازآنجا ،اينبنابر ؛(8)بيند مي

شايد  ،ی آزاد هستندهادر حذف راديکال مؤثرعوامل 
يك روش درماني و محافظتي  عنوانبه هابتوان از آن

به  .استفاده کرد واردشدهاختالالت  و هادر مقابل آسيب
يافتن راهکار درماني برای اختالالت ناشي از  ،عبارتي

بات جفتي و ضرورت استفاده از ترکي-رحمينارسايي 
 ،غذايي موجود در دسترس باشد یهاميرژطبيعي که در 

؛ ردازيمپما را بر آن داشت تا به ارزيابي اين مطالعه ب
اثر بررسي  ،اين مطالعه هدف از انجام بنابراين،

 عنوانبه ،CIN عصبي ۀکنندحفاظتو  يدانياکسيآنت
اختالالت شناختي و  بر روی ،دانياکسيآنتيك 

در مدل نارسايي  يداتيواسترس اکس یهاشاخص
 .است جفتي -رحمي
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 هامواد و روش

از نوزادان حاصل از در اين تحقيق تجربي، 
نژاد باکرۀ  ۀمادسر موش صحرايي  30 یريگجفت

بي تقريو سن  گرم 10±190با ميانگين وزني  ،ويستار
 ریگهداتکثير و نحيوانات از مرکز استفاده شد.  يك ماه

 هيته ه علوم پزشکي شيرازحيوانات آزمايشگاهي دانشگا
اه نشگو به آزمايشگاه تحقيقاتي علوم جانوری دا ندشد

ری با سازگابرای  وگرديدند آزاد اسالمي شيراز منتقل 
 ند.روز در محيط نگهداری شد 7به مدت  ،شرايط جديد

 يالمللنيبقوانين بر اساس  ،مراحل آزمايشهمۀ 
ته ميت کراقبت از حيوانات و با نظارــــنگهداری و م

 القـــــــد اخــــا کـــــــــــــب يـــالقـــــاخ
IR.IAUSHIRAZ.1397.02.28، دانشگاه آزاد  در

 .گرديدانجام اسالمي واحد شيراز 
ز ا پسروز صبح اطالع از روز صفر بارداری، برای 

وجود  منظوربهحيوانات  ،ی صحراييهاموش یريگجفت
ورت در صو شدند  يبررسدر اسمير واژني  آاسپرماتوزو

ين تعي روز صفر بارداری ،ی اسپرماتوزوآهاسلول ۀمشاهد
ی صحرايي هاپس از توزين موش ،تيدرنهاگرديد. 

 6شامل وه گروه )هر گر 5تصادفي در  صورتبه ،باردار
 اناتبر روی حيو) سالم : گروه کنترلگشتندتقسيم  سر(

و گرفت تيمار و جراحي صورت ن گونهچيه ،اين گروه
گروه  ،(شدند استفاده هابررسي با ساير گروه منظوربه

UPI+NS (ی فوقاني رحمهاانسداد کامل شريان + 
 ،UPI+CIN25mg/kgهای ، گروهسالين( نرمال گاواژ

mg/kg UPI+CIN50 و mg/kg UPI+CIN100 
 تيببه تر گاواژ +های فوقاني رحم انسداد کامل شريان)

رم وزن بدن بر کيلوگ گرمميلي 100و  50، 25دوز 
CIN) .CIN  و الکلآب مقطر مخلوطي از در، 

 از روز ،گاواژ صورتبهو  درآوردهسوسپانسيون  صورتبه
ه ب .(9) به حيوانات خورانده شد بارداری 18تا  12

ود خ ننوزادای صحرايي باردار اجازه داده شد تا هاموش
دارند.  اهروزگي نزد خود نگ 30و تا بياورند را به دنيا 

و مطالعات رفتاری برای  ،هاآنی حاصل از هازاده
 یالقاين مادران ح ريوممرگ. شدند استفادهبيوشيميايي 

UPI محدوديت در سبب  ،زايييا پس از آن و مرده
ضر حا انجام مطالعه و معيار خروج حيوانات از مطالعه

 .است

، UPI یالقا برای :جفتي -رحمينارسايي  یالقا
 هاگروههمۀ در دار بار ۀی صحرايي مادهاموش

ق داخل يربا تز ،بارداری 18روز  ،گروه کنترل یاستثنابه
 mg/kg5 نيالزيو زا mg/kg100 نيصفاقي کتام

سپس متعاقب جراحي الپراتومي و  ؛ندهوش شديب
 کهيدرحال هاجنينی رحمي، هامشخص شدن شاخ

ادر دن مباز  ،با بدن مادر حفظ کردند را ارتباط خود همۀ
ی راست و چپ هاشريان ،پس از آن .دندگرديخارج 

 هسوزاندر کامل به کمك الکتروکوت طوربه ،فوقاني رحم
س از جريان خوني پ گونهچيهبه صورتي که  ،شدند

 مجدداً به هانيجنسپس  ؛سوزاندن شريان برقرار نشود
 بتداا ،هيخ بخنو با استفاده از  شدهمنتقلداخل بدن مادر 

 .(10) ديه گرديوست بخقسمت عضالني بدن و سپس پ
های احتمالي قسمت ری از عفونتــــيجلوگبرای 

دن واحد بر کيلوگرم وزن ب 5000، ميزان شدهيجراح
 ۀه عضلب ،تزريق عميق عضالني صورتبه ،نيليسپني

 مدنو تا زمان به هوش آ گاستروکنميوس تزريق گرديد
ه بدر جای مناسب و گرم مراقبت  هااز آن ،حيوانات

ر دکه  زاييبا تولد نوزادان و با توجه به مرده آمد. عمل
از  ،قرار گرفتند UPI یالقابعضي از مادراني که تحت 

 UPI ،15ر هر گروه از مادران سر نوزاد د 30مجموع 
ي تصادف طوربه (نوزاد از هر مادر سه تا چهارنوزاد )

سر  15تعداد  ،در گروه مادران سالم نيزانتخاب شد. 
ن زادان در اينو .گرديد استفادهکنترل  عنوانبه ،نوزاد
 يروزگيسدر  ،تيدرنهاو  شدند هيتغذآزادانه  ،مدت

 مورد ارزيابي قرار گرفتند.
 ۀش حافظـــسنج برای :کاری ۀحافظ آزمون

حيوان  ،دافاده شد. در ابتــــاست Yاز آزمون ماز  ،کاری
 3ز در يکي ا ،رســـــرا در محيطي آرام و بدون است

 از مکداهربازو قرار داده و تعداد دفعاتي که حيوان به 
به  ثبت گرديد. مالك ورود حيوان ،شده واردبازوها 

 ن بهای عقبي حيواــــپاهورود کامل  ،داخل يك بازو
ز کاری احافظۀ ميزان  ،تيدرنهاداخل بازوها است. 

ی هاوفق تقسيم بر ورودـــــی مهاحاصل جمع ورود
 اسبهــــمح 100ضرب در  2ازوها منهای ـــــکل ب

 ،وفقـــی ماــــــهور از ورودـــــظــــرديد. منـــگ
و باز 3ی متناوب و پشت سر هم در هر اــــهورود
 .(11) است
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ي ارزياب برای :رفعاليغاجتنابي  ۀارزيابي حافظ
ه باکس استفاداز دستگاه شاتل ،رفعاليغاجتنابي حافظۀ 

آموزش،  ۀسه مرحل ۀبر پاي ،اساس اين آزمون شد.
برای  ،سازش ۀخاطرآوری است. در مرحلسازش و به

ر ن دبه مدت يك دقيقه حيوا ،انطباق حيوان با شرايط
يني در گيوت ،ثانيه بعد 30روشن قرار گرفت و  ۀمحفظ

در  د.تاريك گرد ۀباز شده تا حيوان بتواند وارد محفظ
صورت ساعت پس از سازش  24آموزش که  ۀمرحل

نيه ثا 30روشن قرار داده و  ۀمحفظحيوان در  ،فتگر
 ۀحفظمه در گيوتيني باز شد و پس از ورود حيوان ب ،بعد

 50و فرکانس ثانيه  2در بسته شد و به مدت  ،تاريك
ارد به حيوان و یآمپريليم 2جريان الکتريکي  ،هرتز
 از دستگاه خارج و به قفس منتقل سپس حيوان ؛شد

از پس ساعت  48و  24وری خاطرآبه ۀگرديد. مرحل
وشن رمحفظۀ ابتدا حيوان در  .اکتساب انجام شد ۀمرحل

و مدت  در گيوتيني باز شد ،ثانيه بعد 30قرار داده و 
تاريك و زمان  ۀمحفظدر ورود به  ريتأخزمان 

 ضمن اينکه .تاريك ثبت گرديد ۀمحفظدر  شدهیسپر
 .(12)ثانيه است  300 ،کل زمان آزمون در اين مرحله

ار سنجش رفت برای :اضطرابيارزيابي رفتارهای شبه
 د وشاز ماز صليبي مرتفع استفاده  ،اضطرابي نيزشبه

شاخص  عنوانبه ،مدت زمان حضور در بازوی بسته
دت ش ميافزا ،آزمونن يدر ا .(13)گشت تلقي اضطراب 

 ازویه ببش تعداد ورود يزمان حضور در بازوی باز و افزا
 است وانيت اضطرابي حيکاهش وضعۀ دهندنشان ،باز

 دربر رفتارهای اضطرابي  CINآثار بررسي برای که 
ی هاشاخص يماهگكيدر سن گوناگون، ی هاگروه

 شدند.اضطراب با يکديگر مقايسه 
از  پس :ترس اکسيداتيواس یهاشاخصسنجش 

ی هاموشهمۀ ی رفتاری، هان روز سنجش تستيآخر
 mg/kg 100 نيق داخل صفاقي کتاميبا تزر صحرايي

 هاآنب ـــ. از قلدندـــش هوشيب mg/kg5 نيالزيو زا

خون گرفته شد و بالفاصله با قرار دادن  مستقيماً
نسبت به  ،ی خون در دستگاه سانتريفيوژهانمونه

 و CAT ،MDA آنزيم .گرديدرم اقدام جداسازی س
ظرفيت کل  عنوانبه) کل يدانياکسيآنتظرفيت 

 هاگروههمۀ  ۀروزيسدر سرم نوزادان  ،(يدانياکسيآنت
فعاليت  یريگاندازهبرای  .سنجيده شدند (به شرح زير)

 تايي شرکت 96از کيت  ،TACو  CAT يدانياکسيآنت
ZellBio   دستورالعمل اساس بر و گرديد آلمان استفاده

 .شدانجام  مرحلهبهمرحلهمراحل انجام آزمايش  ،کيت
شاخصي از  عنوانبهنيز  MDAغلظت  یريگاندازه

 ۀليوسبهی غشا، هاپيدـــميزان پراکسيداسيون لي
-UV اسپکتروفتومتربا کمك دستگاه  اسپکتروفتومتری

VIS نانومتر  535ژاپن( در طول موج -)هيتاچي
 .(14) محاسبه گرديد
ی هاروهگميان آماری  ليوتحلهيتجز :ریآناليز آما

 SPSS vol.22آماری  افزارنرمبه کمك  شده،مطالعه
ميان  دارامعنتعيين وجود اختالف  برایانجام شد و 

و آزمون  طرفهكيآناليز واريانس  ،دنظرمی هاگروه
ير مقاد و از لحاظ آماری نيزگرديد تعقيبي توکي انجام 

0.05>P در نظر گرفته شد. دارامعن 

 ی پژوهشهایافته
بررسي نتايج : کاری ۀحافظآزمون ارزيابي 

در تعداد نشان داد که  Yاز آزمون ماز آمده تــدسبه

 15/67±43/10) گروه کنترلوانات ـــــورود حي
 ؛ی وجود ندارددارامعنتفاوت ها روهـــبا ساير گ (درصد

ی اــــهگروهميان  ۀــــمقايسدر  همچنين

 (درصد 40/8±66/34) UPI+NSگروه  با یارــــيمت
 UPI+CIN25گروه  درتنها دار ــــاين مق ،نيز

تر ــــداری بيشمعنابه شکل ( درصد 33/8±09/73)
ميان در  ،با اين حال ،(1مارۀ ـــــش )نمودار بود

داری معنااختالف  CIN ۀکنندتـــــافيدرهای گروه
 مشاهده نشد.
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  دهدمینشان ی مختلف هاصحیح حرکتی در گروهدرصد تناوب انحراف استاندارد  ±میانگین  ۀمقایس .1شمارۀ نمودار 

 (P+<0.05) دارد UPI+NSنسبت به  یدارامعنافزایش  UPI+CIN25گروه  که

 
 

در  شدهیسپرمدت زمان  :اضطرابيرفتار شبه
نشان داد که مدت زمان  اين مطالعه نتايج: بازوی باز

 92/62±10/5) کنترل گروه دردر بازوی باز  شدهیسپر
داری بيشتر معنا طوربهها ساير گروه نسبت به ،(ثانيه
ی هاگروهميان ی در دارامعناختالف همچنين  ؛بود

 UPI+NS (80/2±27/9و گروه  CINتحت تيمار با 

در  یريتأث CIN ،به عبارتي .شاهده نشدــم( ثانيه
باز در گروه تحت يزان حضور در بازوی ـــافزايش م

نداشته است  UPI+NSدر مقايسه با گروه  ،تيماری
ميان  ۀدر مقايس ،نيبر اعالوه  .(2 شمارۀ نمودار)

داری نيز تفاوت معنا CINهای تيمارشده با گروه
 مشاهده نشد.

 

 
 کاهش دهندۀنشان ،قیی تحقهادر گروهمرتفع ماز صلیبی ماندن در بازوی باز  مدت زمانانحراف استاندارد  ±میانگین  ۀمقایس. 2شمارۀ  نمودار

 (*P<0.05 و **P<0.01) است با گروه کنترل سهیمقادر  ،CINۀ کنندافتیدری هاو گروه UPI+NSگروه  در این مدت زمان دارامعن

 
 

 ۀدر ورود به محفظ ريتأخ :رفعاليغاجتنابي  ۀحافظ
 ۀدر ورود به محفظ ريتأخاز آمده دستبهنتايج : تاريك

ميان ی را دارامعنآموزش تفاوت  ۀاريك، در مرحلت

از پس ساعت  24. نشان نداد شدهمطالعهی هاگروه

 ،(ثانيه 2±300) گروه کنترل اين مقدار در ،شوك یالقا

 و( ثانيه 3/90±13/83) UPI+NSی هاگروه از
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UPI+CIN25 (1/71±12/216 )ی دارامعن طوربه
 UPI+NS گروهدر  اين مقدار همچنين ؛بيشتر بود

 ۀکنندافتيدراز هر سه گروه  ،(ثانيه 90/3±83/13)
CIN، ميان  ۀدر مقايس .کمتر بودداری معنا طوربه
نيز نتايج نشان داد که  CIN ۀکنندافتيدرهای گروه

نسبت به گروه  UPI+CIN25اين مقدار در گروه 

UPI+CIN100 (01/11±60/278 ثانيه)، طوربه 
 (.3 شمارۀ )نمودار داری کمتر بودمعنا
 يمشابه شيوبکمنتايج  ،ك نيزوساعت پس از ش 48

 (ثانيه 3±300) . اين زمان در گروه کنترلدست آمدبه
 UPI+CIN100گروه  جزبهها در مقايسه با ساير گروه

 ؛داری بيشتر بودمعنا طوربه ،(ثانيه 60/19±20/242)
 UPI+NSگروه ميان  ۀنين در مقايســچــهم

 CIN ۀکنندافتيدربا سه گروه ( يهثان 1/01±4/67)
 UPI+NSدر گروه د که اين مقدار ـــمشخص ش

بررسي اين سويي، از  کمتر بود. داریاــــمعن طوربه
 نيز CIN ۀکنندافتيدرهای روهــــگميان شاخص در 

از  ،UPI+CIN100روه ـــنشان داد که اين زمان در گ

UPI+CIN25 (51/13±155 )روه ــــــر دو گــــه

 طوربه ،(انيهـــــث 70/18±50/135) UPI+CIN50و 
 مارۀـــــش مودارـــــ)ن بود ترـــــبيشناداری ـــمع
3.) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
شوك  یالقا ازپیش آموزش و  ۀدر مرحل تاریک: ۀدر ورود به محفظ ریتأخمدت زمان  انحراف استاندارد ±میانگین ۀمقایس. 3شمارۀ  نمودار 

 تنسب UPI+CIN25و  UPI+NSی هاگروهدر  یدارامعنشوك، کاهش  یساعت پس از القا 24ده نشد. مشاه هاگروهمیان ی دارامعن ،اختالف

و  UPI+NS ،UPI+CIN25ی هاگروه درگروه کنترل  در مقایسه با یدارامعنکاهش  ،نیزساعت پس از شوك  48و به گروه کنترل 

50UPI+CIN  گردید مشاهده(0.001>P***)گروه میان  ،ساعت پس از القای شوك 48 و 24 همچنین ؛UPI+NS  ی هاگروههمۀ و

و  UPI+CIN25گروه میان  ،ساعت پس از شوك 48و  24در  .(+++P<0.001ی دیده شد )دارامعناختالف  CIN ۀکنندافتیدر

UPI+CIN100  مشاهده گردید اختالف معناداری(0.01>$$P.) 48 گروه میان  ،ساعت پس از شوكUPI+CIN50  وUPI+CIN100 

 (P###<0.001دیده شد ) یاختالف معنادار

 
ارزيابي نتايج  :تاريك ۀمدت زمان حضور در محفظ

تفاوت  ،تاريك ۀدر ميانگين مدت زمان حضور در محفظ
نشان آموزش  ۀدر مرحل هاگروهميان  را یدارامعن

 UPI+NSاين زمان در گروه  کهيدرحال ،دهدنمي

 UPI+CIN25 و( هـــيــــناـــــث 70/16±83/169)

 ،(ثانيه 1/5±1) با گروه کنترل( ثانيه 01/76±12/50)
ی دارامعن طوربه ،ساعت پس از القای شوك 48و  24

و  UPI+NS گروهميان  ۀمقايسهمچنين  ؛بيشتر بود

ساعت  48و  CIN، 24 ۀکنندافتيدری هاگروههمۀ 
نشان داد که اين مقدار در گروه  شوك پس از القای

UPI+NS در  ،عالوه بر اين .معناداری بيشتر بود طوربه
نيز نتايج  CINای تيمارشده با ــــهگروهميان  ۀمقايس

 UPI+CIN25اخص در گروه ــــنشان داد که اين ش
ساعت پس  48و  24در  ،گرـــــنسبت به دو گروه دي

 شمارۀ تر بود )نمودارــــمعناداری بيش طوربه ،كواز ش
4.) 
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 هاگروهمیان ی دارامعناختالف  ،از اعمال شوكپیش  تاریک: ۀانحراف استاندارد مدت زمان حضور در محفظ ±میانگین  ۀمقایس. 4شمارۀ  نمودار 

شد دیده ی دارامعناختالف  UPI+CIN25 و UPI+NSی هاگروه کنترل و گروهمیان  ،ساعت پس از القای شوك 48و  24 مشاهده نشد.

(P˂0.001*** ؛) گروه میان همچنینUPI+NS  ی تیماری با هاگروه همۀوCIN،  ی دارامعنتفاوت  ،ساعت پس از القای شوك 48و  24در

 UPI+CIN100و  UPI+CIN50های و گروه UPI+CIN25گروه میان  ،ساعت پس از شوك نیز 48و  24 .+++(P˂0.001)مشاهده گردید 

 (P˂0.05$و  P˂0.01$$و  P˂0.001$$$اختالف معناداری دیده شد )

 
 
 

 :MDAو  CAT ،TACسطوح سرمي سنجش 
در  استرس اکسيداتيو یهاشاخصبر روی  CIN ريتأث

نتايج اين  است. شدهدادهنشان  7تا  5 شمارۀ یهانمودار
 در گروه کنترل CATقدار ــــمشان داد ـــطالعه نــم

نسبت به  ،(تريليليمبر  المللنيبواحد  1/59±14/91)
 UPI+CIN100 گروه زــــجبها ـــهروهــــگهمۀ 

 طوربه ،(تريليليمبر  المللنيبواحد  2/05±13/58)
 50های ظتـــچنين غلــــهم ۀمعناداری بيشتر بود

 100و ( ترــــيليليمبر  المللنيبواحد  1/81±8/67)
 چشمگيریافزايش سبب  ،CINگرم بر کيلوگرم ميلي

 UPI+NS گروهنسبت به  CATدر فعاليت آنزيم 

عالوه . شده بود( تريليليمبر  المللنيبواحد  90±4/40)
اين  ،نيز CINبا  تيمارشدههای گروهميان در  ،بر اين

گرم بر کيلوگرم ميلي 100و  50های مقدار در گروه

CIN 4/96±1/78) 25معناداری بيشتر از گروه  طوربه 
 يلوگرمگرم بر کميلي( تريليـــليمبر  المللنيبواحد 
CIN  مقدار ويي، ــسبود و ازCAT  100در گروه 
معناداری بيشتر  طوربه ،نيز CIN گرم بر کيلوگرمميلي

 )نمودار بود CIN گرم بر کيلوگرمميلي 50از گروه 
 .(5 شمارۀ
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میان  ،CATکه در سطوح سرمی دهد مینشان  دنظرمی هاسرمی در گروه CATانحراف استاندارد سطوح  ±میانگین  ۀمقایس. 5شمارۀ  نمودار

 همچنین تفاوت معناداری ؛(***P˂0.001)ی وجود دارد دارامعناختالف  UPI+CIN25 ،UPI+CIN50و  UPI+NSی هاگروه کنترل و گروه

و  UPI+CIN25گروه میان . ++(P˂0.01و  +++P˂0.001)هست  UPI+CIN100 ،UPI+CIN50ی هاو گروه UPI+NSگروه میان 

 UPI+CIN50گروه میان همچنین  ؛(P˂0.05$و P˂0.001$$$) نیز اختالف معناداری دیده شد UPI+CIN50و  UPI+CIN100های گروه

 (P˂0.001###)گردید نیز اختالف معناداری مشاهده  UPI+CIN100و گروه 

 
روزه نشان  30نوزادان  در MDAسطوح سرمي 

ميزان  چشمگيرافزايش سبب  UPI یالقا دهدمي
MDA، در  ،شاخص پراکسيداسيون ليپيدی عنوانبه

ميکروموالر بر  UPI+NS (0/55±3/61ی هاگروه

ميکروموالر بر  UPI+CIN25 (0/34±2/76و ( ليتر

ميکروموالر  1/77±0/22) نسبت به گروه کنترل ،(ليتر
 50ظت ــــدر غل CINمصرف  کهيدرحالشد،  (بر ليتر

 100و ( ترــوالر بر ليــــکرومــــمي 0/41±2/15)

بر  گرمميلي( روموالر بر ليترـــميک 0/46±1/71)
 MDAيزان ـــدر می دارمعناکاهش سبب  ،کيلوگرم

مچنين ــــه ؛استگرديده  UPI+NSنسبت به گروه 
 CIN ۀندــــکنافتيدرای ــــهگروهميان  ۀدر مقايس

روه ــــدر گ MDAنيز نتايج نشان داد که مقدار 
UPI+CIN25، گر ــــدو گروه دي معناداری از طوربه

 )نمودارتر بود ـــبيش CIN با دهـــــمارشــــــتي
 (.6 شمارۀ

 

 
گروه میان اختالف معناداری  دهدمینشان  دنظرمی هاسرمی در گروه MDAانحراف استاندارد سطوح  ±میانگین  ۀمقایس. 6شمارۀ  نمودار 

 یهاو گروه UPI+NSگروه میان همچنین تفاوت معناداری  ؛(***P˂0.001)وجود دارد  UPI+CIN25و  UPI+NSی هاکنترل و گروه

UPI+CIN100 ،UPI+CIN50 هست (P˂0.001+++  وP˂0.01 .)++ گروه میانUPI+CIN25 های و گروهUPI+CIN100  و

UPI+CIN50 نیز اختالف معناداری دیده شد ($$$P˂0.001 و $P˂0.05) 
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ق يی تحقهادر گروه TACسطوح سرمي  ۀمقايس
 همۀکل در  يدانياکسيآنتظرفيت مقدار  دهدمي نشان

 طوربه ،(56/3±29/0) بت به گروه کنترلسن هاگروه
 50نين تيمار با دوز ـــمچــــه ؛معناداری کمتر بود

بر  گرمليـــمي( 85/2±43/0) 100و ( 26/0±23/2)
نسبت به گروه  TACافزايش سبب  ،CINکيلوگرم 

UPI+NS (69/0±46/1 )ۀمقايسسويي،  . ازشده است 
نشان داد که اين  CIN ۀکنندافتيدرهای گروهميان 

گرم بر کيلوگرم ميلي( 85/2±43/0) 100مقدار در گروه 
CIN، 25اداری بيشتر از گروه ــــمعن ورـــــطبه 

 )نمودار بود CINگرم بر کيلوگرم ميلي( 47/0±94/1)
 (.7 شمارۀ

 

 
گروه ان میاختالف معناداری  دهدمینشان  دنظرمی هاسرمی در گروه TACنحراف استاندارد سطوح ا ±میانگین  ۀمقایس. 7شمارۀ  نمودار 

همچنین تفاوت  ؛(*P<0.05و  ***P˂0.001)دارد  وجود UPI+CIN100 و UPI+CIN25 ،UPI+CIN50و  UPI+NSی هاکنترل و گروه

 UPI+CIN25گروه میان  ++(.P˂0.01و  +++P˂0.001)هست  UPI+CIN100 ،UPI+CIN50ی هاو گروه UPI+NSگروه میان معناداری 

 (P˂0.01$$) نیز اختالف معناداری دیده شد UPI+CIN100و 

 
 

 یریگجهینتو  بحث
 ۀکاری، حافظ ۀبر حافظ CINاثر  ،در اين پژوهش

ن همچني و طرابيـــاض، رفتار شبهرفعاليغاجتنابي 
در سرم خون  استرس اکسيداتيو هایشاخصسنجش 

هبود . نتايج حاکي از بشد يبررس UPI یل القابه دنبا
ت و افزايش فعالي رفعاليغاجتنابي  ۀحافظ چشمگير

تام و کاهش  يدانياکسيآنتو ظرفيت  CATآنزيم 
 .استدر سرم  MDAفعاليت 

مزمن جفتي که سبب کاهش ميزان  یهايينارسا
 ،شوديمجنين در اکسيژن و مواد مغذی دريافتي 

 ،عهمطال در اين .را به دنبال داردفراواني عوارض بسيار 
 يفوقاني رحم یهاانيشرکه  UPI یهاگروههمۀ در 
رض عوا ،هر دو شاخ رحمي مسدود شده بود در هاآن

 مشاهده نسبت به گروه کنترل سالم  IUGRشديدی از 

 CINبا  تيمارشده یهاگروهدر  ،ديگرسوی از  شد.
ين ا ،(100و  mg/kg 50)در دوزهای باال  ويژهبه

در  کهيدرحال ،چشمگيری کاهش يافت طوربهعوارض 
 ،يطورکلبه .ای ديده نشدچنين نتيجه UPI+NSگروه 

IUGR از ناشي UPI  مواد انتقال کاهشاست که با 
 و ثيرتک ازآنجاکه .است همراه جنين به اکسيژن و غذايي

 در طولمرکزی  عصبي سيستم در هانورون مهاجرت
 ،UPI طيشرا ،افتديم اتفاق ولدت اوايل و بارداری دوران
 ؛(15) اندازديمخطر  به را نوروني مهاجرت و جنين رشد

 قمناط آسيب در ارزيابي برای مدل اين ،رونيازا
 شناختي با اختالالت آن ارتباطو  مغزی گوناگون

 خيرا انساني مطالعات .گيرد قرار موردتوجه توانديم
 تالالتاخ عصبي، یهايناتوانکه  است داده نشان

   ندانفرز در خلقي الالتـو اخت حافظه اختالل يادگيری،
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 یهابيآس شدت ،ميان اين دراست  رايج IUGR با
 بيشتر هامدل ساير از UPI مدل در ،مغز جنين به وارده

 (.16)است 
که  هاييآسيبهمۀ د که شومياين احتمال مطرح 

به علت وجود  ،آيندميبه وجود  UPIۀ جيدرنت
 ،يند هيپوکسياکه طي فر است ی آزادیهاراديکال

ي ايجاد هيپوکسي تواناي .يابدميافزايش  هاآن ميزان
ن همچني ؛ی عملکردی دائمي يا موقتي را داردهانقص

شدت  که کندرا وارد  هاييآسيبممکن است به مغز 
ر کمبود به مدت زمان و ميزاني که دچا ها،آسيباين 

 دجنين بستگي دارسن به شوند و همچنين مياکسيژن 
به  ازيموردناکسيژن و مواد مغذی  کهيهنگام. (17)

تواند مي ،مغز نرسد ازجملهی در حال رشد هابافت
 ۀمهممکن است در  وخطراتي را به همراه داشته باشد 
و  دبمانباقي آثار اين  دوران زندگي و حتي تا پيری

کسي حتي اگر به دنبال هيپو. (18) باشد دکنندهيتهد
عوارض و  ،مرگ سلولي رخ ندهد ،رحميدرون

 ، يادمانند کمبود رشد ذهني یشماريباختالالت 
في اختالالت رفتاری، مشکالت عاط و همچنين نگرفتن

واهد طي که اين ش داردرا به همراه  يشناختروانو 
حيوانات آزمايشگاهي صورت  یبر رومطالعاتي که 

 .(19) به اثبات رسيده است ،گرفته
ر در، ماد ۀليوسبه مغذی مصرف موادسويي،  زا
عوارض  و متابوليکي عوارض کاهش و جنين رشد بهبود

 ،جادشدهيا IUGRتوسط  که فيزيولوژيکي و شناختي
 که اضرح ۀمطالع دنبال دارد. همانندبه  نتايج مثبتي را

اختالالت  بهبود در را CIN عصبي ۀکنندنقش حفاظت
نشان  جنيني ۀدور در رشد محدوديت از ناشي شناختي

 اندهداد نشانديگر نيز ترکيبات فالونوئيدی  ،دهديم
 وليسميت سل از و دارندرا  یمؤثر نوروپروتکتيوآثار 

 (.16) کننديم جلوگيری
شرايط  ريتأثبررسي  برایدر اين پژوهش 

 سنجيدهرفتاری  یهاآزمون ،وکسي بر روی نوزادانهيپ
از  ،بر حافظه و يادگيری CINبررسي اثر  منظوربه .شد

نتايج نشان  باکس استفاده شد.رفتاری شاتلآزمون 
زمان ماندن در داری بر ااثر معن UPI یالقادهد که مي
و همچنين مدت زمان  ارددي يی صحراهاموشکي يتار

 ،ماريی تحت تهادر گروه كيتارمحفظۀ حضور در 

بود  ترنييپا UPI+NSنسبت به گروه  داریامعن طوربه
بر حافظه و يادگيری  CIN ريتأثۀ دهندنشانکه 
بخش  عنوانبهی صحرايي است. هيپوکامپ هاموش
نقش مهمي در  ،مغز انسان و ساير پستانداران ۀعمد

بنابراين،  ؛کندميبازی  مدتيطوالنيادگيری و حافظه 
سيب شديد به هيپوکامپ که در طي هيپوکسي آ

به مشکالت عميق در حافظه و  ،تواند اتفاق افتدمي
يك  عنوانبه CIN. (20)شود ميمنجر يادگيری 

ی آزاد و هاقادر است با کاهش راديکال دانياکسيآنت
با شرايط هيپوکسي و  ،مقابله با استرس اکسيداتيو

 ز آن مقابله کند.عوارض ناشي ا
 دشموخ راهولاز سوی که  ایمطالعه ،در اين راستا

 داد نشان ،صورت گرفت 2016 سال در همکارانش و

قي يتزر یهاموش در كيکافئ دياس مصرف که
 شناختي عملکرد شيافزا سبب ،نياسترپتوزوتوس

 و يدانياکسيآنت تيفعال علت به احتماالً که شوديم

طي  ،نيز 2012 سال در. (21) است عصبي ۀکنندليتعد
سرشار از  انگور که آبآثار  که شد داده ژوهشي نشانپ

 احترازیۀ حافظ و ریيادگي روی بر، هاستدانياکسيآنت

 ریيادگيآزمون  در حافظه عملکرد بهبود سبب ،رفعاليغ

 (22) شوديم رفعاليغ احترازی
برای  پذيرفتني روشيمرتفع  صليبيآزمون ماز 

در  .(23) استاحترازی  ۀبررسي ميزان اضطراب و حافظ
ع مرتف صليبيآزمون که در  دادنتايج نشان  ،اين مطالعه

وی باز درصد ماندن در بازبر  یمعناداراثر  ،UPI یالقا
مصرف  با اين حال،؛ اما ي دارديی صحراهاموش

ر ب یمعناداراثر  ،مختلف یهاد با دوزيك اسيناميس
 .داردني يی صحراهاموشدرصد ماندن در بازوی باز 

 2011ناير و همکاران در سال از سوی نيز  ایمطالعه
ش پيروز  14ی بالغي که هاموش دادنشان  ،انجام شد

درصد  72تا  65دچار کمبود اکسيژن  ،از انجام آزمايش
 طرابآثاری از اض ،صليبي مرتفعآزمون در  ،شده بودند
تايج مطالعه ناين همچنين در ؛ (24)دهند ميرا نشان 

ايط ايجاد شر ،و به دنبال آن UPI یالقاکه  دادنشان 
در  CINی مختلف هاهيپوکسي و مصرف دوز

صد معناداری بر روی در ريتأث، شدهمطالعهی هاگروه
آزمون ی صحيح حرکتي در موش صحرايي در هاتناوب

 ندارد. Yماز 
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استرس اکسيداتيو و ميان تعادل مناسب 
ت ی اهميدر دوران باردار يدانياکسيآنتی هاسيستم

و داين ميان دارد و در صورت نداشتن تعادل مناسبي 
ممکن است سقط، زايمان زودرس، محدوديت رشد 

نابراين، ب ؛(19)جنين و پره اکالمپسي را به همراه آورد 
وکسي و شرايط هيپ UPI یالقابا انجام  ،در اين مطالعه

 ،تيوشرايط استرس اکسيدا آوردنبه وجود  ،جهيدرنتو 
سنجيده  MDAو  ياندياکسيآنت یهاشاخصميزان 
 ،دانياکسيآنتيك  عنوانبه CIN ريتأث ،تيدرنهاشد و 
ه کيد گردمقابله با استرس اکسيداتيو نيز بررسي برای 

 بر کاهش یمعناداراثر  UPI یالقانتايج نشان داد 
ی هاموش TACو  CATغلظت سرمي سطوح 

ی هابا دوز CINمصرف سويي، و از  ي دارديصحرا
 هادر اين گروه TACو  CATطوح باالتر قادر است س

 یالقابه دنبال  MDAهمچنين سطوح  ؛را افزايش دهد
UPI  يدانياکسيآنتی هاتيمار با دوز ويابد ميافزايش 
 يغلظت بافتدر کاهش سطوح  یمعنادارآثار  ،باالتر

MDA  مطالعاتي در  دارد. ييی صحراهاموشسرم در
 از کيي دیيپيل ونيداسيدهد پراکسمياين زمينه نشان 

 که است آزاد یهاکاليراد ديتول از ناشي امدهایيپ
 غشای در عملکردی اي ساختاری اختالالت توانديم

 ونيداسيپراکس مهار سبب CIN .کند جاديا سلول
 مهار .شوديم آزاد یهاکاليراد یسازپاك راهاز  یديپيل

 MDA زانيم کاهش به توانديم یديپيل ونيداسيپراکس

 .رددگ منجر کاتاالز ميآنزۀ افتيکاهش يتفعال بهبود و
 .(25)شود مي ROSمهار  سبب CINن، يا بر عالوه

و همکاران پوتدر از سوی که  ایمطالعه همچنين
نشان داد که سطوح  ،شدانجام  2009در سال 

د ناف و در جفت و بن هادانياکسيآنتاز  یترنييپا
نسبت به  ،IUGRدر بيماران  MDAسطوح باالتر 

از اين آمده دستبهگروه کنترل وجود دارد که نتايج 
 کاروويکز .(26) استسو پژوهش با اين مطالعه هم

 از بااليي که سطوح همکاران دريافتند و بيلينسکا
 اب خون مادران سرم در اکسيداتيو استرس پارامترهای

IUGR  در که گفت بتوان شايد ،رونيازا؛ دارد وجود 
 کاربه رحمي،نرشد درو محدوديت درمانيِ مديريت
 دانياکسيآنت از سرشار غذايي یهامکمل گرفتن

 (.27) سودمند باشد توانديم

 2010جايانتي و همکاران که در سال  ۀدر مطالع
 طوربه ،نشان داده شد که کافئيك اسيد گرديد،انجام 

ين زانتد گواکنشگر اکسيژن و تولي یهاگونهکامل توليد 
قي و رزا ۀدر مطالع (.28) کنديماکسيژناز را بلوکه 

نيز مشخص گرديد که  2013همکاران در سال 
 خود را يدانياکسيآنتآثار  ،دهاياسهيدروکسي سيناميك 

و  پونتيکي. (29) کننديمعمال ا ROSکاهش راه از 
به روش سنتزی مشتقات  ،2014همکاران در سال 

 یهاتيفعالمتنوعي از ترانس سيناميك اسيد را توليد و 
ي ، ضدالتهابيدانياکسيآنتمانند خواص  هاآنبيولوژيکي 

 تحقيق اين نتايج. کردند بررسيو سيتوتوکسيك را 
 رکيبت با دهتيمارشسرطاني  یهاسلول درمان داد نشان

 ،دوز هب وابسته صورتبهسيناميك اسيد  ترانس گياهي
 سوپراکسيد یهاميآنزفعاليت  معنادار افزايش سبب

 (.30) گردديمکاتاالز  و ديسموتاز، گلوتاتيون پراکسيداز
و  با افزايش هيپوکسي جفتي -رحمينارسايي 

 یهاشاخصسبب کاهش  ،ی آزادهاراديکال
سويي، از  شود.مي MDAش و افزاي يدانياکسيآنت

CIN  ست اخود قادر  يدانياکسيآنتبا دارا بودن خواص
و کاهش  يدانياکسيآنتی هاسبب افزايش آنزيم

 یهاموشدر  ،پراکسيداسيون ليپيدی در سطح سرمي
 ژهيوبه ،گردد جفتي -رحميمبتال به نارسايي  صحرايي

بر  گرمميلي 100و  50ی باالتر مانند دوز هادوز
 اعمالمفيدی را در اين زمينه آثار  ،CINوگرم کيل
قادر است از اختالالت  CINهمچنين  ؛کنندمي

ی هاشدر مو جفتي -رحميشناختي ناشي از نارسايي 
با  يدانياکسيآنتاين ترکيب لذا کند؛ صحرايي جلوگيری 

 در پيشگيری و درمان تواندميخود سودمند آثار 
و  باشد رمؤث فتيج -رحمياختالالت ناشي از نارسايي 

 قرار گيرد. موردتوجه

 گزاریسپاس
ی ادکتر ۀنامانيپااز رفته ــــبرگقاله ـــماين 
و زير نظر  استرنوش صفرپور ــــخانم مهتخصصي 

م نجاادانشگاه آزاد اسالمي واحد شيراز  اخالق ۀکميت
 دانند از زحماتمينويسندگان بر خود الزم . شد

، له ياری رساندندعزيزاني که در نگارش اين مقا
 قدرداني نمايند.
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Abstract 
Introduction: Uteroplacental Insufficiency 

(UPI) is one of the main causes of Intra 

Uterine Growth Restriction (IUGR) that 

causes neurodevelopmental disorders in 

neonates. This study aimed to evaluate the 

effect of Cinnamic Acid (CIN) on cognitive 

impairments and the levels of peroxidation 

and antioxidant enzymes in UPI rats. 

 

Materials & Methods: In this experimental 

study, 30 pregnant Wistar rats were 

randomly divided into five groups of 

control, UPI+NS, UPI+CIN25 mg/kg, 

UPI+CIN50 mg/kg, and UPI+CIN100 

mg/kg. On the 18th day of pregnancy, 

anterior uterine artery occlusion surgery 

was performed to induce UPI. From the 12th 

to the 18th day of pregnancy, the rats 

received CIN based on the identified doses 

by gavage. Working memory, avoidance 

learning, and anxiety-like behaviors were 

analyzed using the Y-maze, shuttle box, 

and elevated plus maze when the neonates 

were 1 month old, respectively. Moreover, 

the catalase enzyme (CAT) activity, total 

antioxidant capacity (TAC), and serum 

content of malondialdehyde (MDA) were 

measured in this study. 
Ethic code: IR. IAUSHIRAZ.1397.02.28 

 

Findings: There was a significant decrease 

in avoidance memory, as well as CAT and 

TAC along with an increase in anxiety 

levels and MDA in the UPI+NS, group, 

compared to the control group (P<0.05). On 

the other hand, the treatment groups 

revealed a significant increase in avoidance 

memory, as well as TAC and CAT levels 

along with a decrease in the MDA, 

compared to the UPI+NS group (P<0.05). 

 

Discussions & Conclusions: The UPI 

decreased antioxidant enzymes and 

increased MDA. On the other hand, the 

CIN increased antioxidant enzymes and 

decreased lipid peroxidation. Moreover, the 

CIN prevented cognitive impairment due to 

UPI in rats. 

 

Keywords: Cinnamic acid, Oxidative stress, 

Rat, Uteroplacental insufficiency 
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