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ABSTRACT
Introduction: Perinatal seizure with inducing oxidative stress causes serious damage to the
fetal central nervous system and leads to cognitive-behavioral deficits. This study evaluates
the effect of Hesperidin (HES) on cognitive and behavioral deficits in rats following perinatal
seizures. Materials and Method: 30 Wistar pregnant rats were randomly divided into 5 groups:
control, pentylenetetrazole (PTZ) + NS, PTZ + HES 25, PTZ + HES50, and PTZ + HES 100.
Animals were treated with repeated PTZ administration (40 mg/kg, intraperitoneally) from
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gestation day 14 for 5 consecutive days. Two hours before PTZ injection, the PTZ+NS group
and the PTZ+HES groups were gavaged with either normal saline or HES (25, 50, or 100
mg/kg), respectively. The severity of seizure, delay in onset of a seizure in mothers, working
and avoidance memory, and anxiety-like behaviors were assessed in one-month-old male
infants. Results: A significant increase in seizure severity and a decrease in seizure delay were
seen in PTZ-treated mothers. On the other hand, a significant decrease in behavior changes,
avoidance memory, and hippocampal cell density was observed with increased anxiety levels
in the infant of the PTZ+NS group compared to the control rats. However, HES-treated groups
showed a significant increase in working and passive avoidance memory with a decreasing
level of anxiety compared to the PTZ+NS group. Conclusion: HES has anticonvulsant,
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مقدمه :تشنج پریناتال با القاء تنش اکسیداتیو ،آسیب جدی به سیستم عصبی مرکزی جنین وارد
ميكند و منجر به اختالالت شناختی -رفتاری ميگردد .این مطالعه به ارزیابی اثر هسپریدین بر اختالالت
شناختی و رفتاری در موشهای صحرایی متعاقب تشنج پریناتال میپردازد .مواد و روشها 30 :سر
موش صحرایی ماده باردار ویستار به صورت تصادفی در  5گروه کنترل،PTZ+HES25 ،PTZ+NS ،
 PTZ+HES50و  PTZ+HES 100تقسیم شدند .از روز  14بارداری ،حیوانات با تجویز مکرر پنتیلنتترازول
( 40میلیگرم بر کیلوگرم ،درون صفاقی) به مدت  5روز متوالي تحت درمان قرار گرفتند .دو ساعت قبل
از تزریق  ،PTZگروه  PTZ+NSو گروههای ( PTZ+HESدر دوزهای  50 ،25و  100میلیگرم بر کیلوگرم)
به ترتيب با نرمالسالین و هسپریدین گاواژ شدند .شدت تشنج ،تأخیر در شروع تشنج در مادران ،حافظة
کاری و اجتنابی و رفتارهای شبه اضطرابی در نوزادان نر یک ماهه ارزيابي شد .يافتهها :افزایش معنیدار
شدت تشنج و کاهش در تأخیر تشنج در مادران تحت درمان با  PTZمشاهده شد .از طرفی کاهش
معنیداری در تغييرات رفتاري ،حافظة اجتنابی و تراكم سلول هيپوكامپ با افزایش سطوح اضطراب در
نوزادان گروه  PTZ+NSدر مقايسه با موشهاي صحرايي گروه کنترل دیده شد .هرچند گروههای تیمار
شده با هسپریدین ،افزایش معنیداری را در حافظة کاری و اجتنابی غیرفعال به همراه کاهش سطح اضطراب
در مقايسه با گروه  PTZ+NSنشان دادند .نتيجهگيري :هسپریدین دارای اثرات ضد تشنجی ،ضد اضطراب
و تقویتکنندة حافظه در تشنجات پریناتال در موشهای صحرایی است.
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مقدمه

مواد و روشها
شرایط نگهداری حیوانات و القاء تشنج
در ایــن پژوهــش از نــوزادان حاصــل از آمیــزش  30ســر مــوش
صحرایــی مــادة باکــره بــا میانگیــن وزنــی  180± 10گــرم و
 30ســر مــوش صحرایــی نــر بالغ بــا میانگیــن وزنــی 250±10
گــرم اســتفاده شــد .حیوانــات پــس از انتقــال بــه آزمایشــگاه و
Penthylentetrazole
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3
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33
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بــه نظــر میرســد ميــزان بــاروري در زنــان مصــروع نســبت
بــه زنــان نرمــال كمتــر باشــد .دالیــل متعــددی ماننــد كاهــش
ميــل جنســي ،مســائل اجتماعــي ،اختــاالت ژنتيكــي و عوارض
داروهــاي ضــد صــرع ســبب کاهــش نــرخ زادآوری و مــرگ
و میــر جنیــن در زنــان مبتــا بــه صــرع میگــردد ( .)8در
ایــن زنــان مصــرف داروهــاي ضــد تشــنج در دوران بــارداری
تأثیــر مخربــي بــر جنيــن در حــال تکویــن دارد .تجويــز ایــن
داروهــا میــزان ناهنجاريهــاي جنينــی ،نقــص در بســته
ف دهــان و
شــدن لولــة عصبــي ،نواقــص مــادرزادي قلــب ،شــكا 
صــورت ،تأخیــر در رشــد ،عقبافتادگــی ذهنــی ،ميكروســفالي
و اختــاالت شــناختي را میتوانــد بــه دنبــال داشــته باشــد
( .)9بیــن مصــرف داروهــای ضــد تشــنج در دوران بــارداری و
تأثیــر منفــی آن بــر تکامــل عصبــی حرکتــی پــس از تولــد
در طوالنیمــدت ارتبــاط مســتقیم دیــده شــده اســت (.)10
اغل��ب فرزن��دان م��ادران مصــروع ک�هـ س��ابقة تشــنج یــا مصــرف
داروهــای ضدــ تشنــج در دوران بــارداری دارنــد ،نســبت بــه
کــودکان نرمــال عملكردهــاي شــناختي ضعيفتــری دارنــد.
ایــن قبیــل کــودکان نیازمنــد آموزشهــای بیشــتر هســتند
و از عقبماندگــي خفيــف تــا متوســط رنــج مــي برنــد (.)11

فالونوئیدهــا ترکیبــات پلیفنلــی آروماتیــک هســتند کــه
بــر اســاس وضعیــت اکسیداســیون حلقــة هیدروســیکلیک
دســتهبندی میشــوند و بــه دلیــل وجــود گروههــای
هیدروکســیل ایــن ترکیبــات خاصیــت آنتیاکســیدانی قــوی
در برابــر رادیکالهــای آزاد ناشــی از اســترسهای اکســیداتیو
و نقــش محافظتــی دارنــد ( .)14هســپریدین بهعنــوان یــک
فالوانــون از خانــوادة فالونوئیدهــا از پوســت مرکبــات اســتخراج
و بــه دلیــل فعالیــت بیولوژیکــی بــه آن بیوفالونوئیــد اطــاق
شــد ( .)15توانایــی حــذف آنیونهــای هیدروکســیل و ســوپر
اکســید توســط سیســتم آنتیاکســیدانی قــوی ایــن ترکیــب،
ســلولها را محافظــت میکنــد ( .)16بنابرایــن ،افزایــش
ســطح آنتیاکســیدانی در طــول تیمــار بــا هســپریدین
باعــث کاهــش حملــة رادیکالهــای آزاد بــه مولکولهــای
زیســتی از قبیــل  DNAو لیپیدهــای غشــایی میشــود .نقــش
حفاظتــی هســپریدین بــا متوقــف کــردن رادیکالهــای آزاد
تشــکیلشــدة ناشــی از تشــنج و در پــی آن احیــای ســطوح
آنتیاکســیدان غیــر آنزیمــی نشــان دادهشــده اســت ( .)17در
ایــن پژوهــش از پنتیلــن تتــرازول ( 1)PTZکــه آنتاگونیســت
گيرندههــاي 2گابــا اســت ،اســتفاده شــد .ایــن ترکیــب بــا
مســدود نمــودن گيرندههــاي گابــا موجــب برهــم زدن تعــادل
بیــن سیســتم ناقليــن عصبــي 3تحریــک -مهــار میگــردد.
در صــورت تزریــق مکــرر  PTZآتروفــی هیپوکامــپ و از بیــن
رفت��ن نورونه�اـ رخ میده��د و در نتیجــه صــرع در مدلهــای
حیوانــی القــاء میشــود ( .)18هــدف از ایــن مطالعــه
بررســی اثــر هســپریدین بهعنــوان یــک آنتیاکســیدان
قــوی بــر اختــاالت شــناختی -رفتــاری در مــدل مــوش
صحرایــی تشــنج پریناتــال القاشــده بــا  PTZمیباشــد.
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تشــنجات میوکلونیــک بــا اختــال در عملکــرد میانجیهــای
عصبــی ،تغییــرات هیســتوپاتولوژیکی در مغــز را بــه همــراه
دارنــد ( .)1تشــنج و حمــات صرعــی ناشــی از تحریکپذیــری
نادرســت نورونــی و تخلیههــای خــود بــه خــودی و مکــرر در
نواحــی مختلــف مغــزی اســت ( .)2تشــنج ،مــرگ ســلولی را در
سیســتم عصبــی القــاء میکنــد .اولیــن تغییراتــی کــه در اثــر
تکــرار طوالنیمــدت ایــن پدیــده رخ میدهــد ،مــرگ انتخابــی
ســلولهای مغــزی و تشــدید اســترس اکســیداتیو خصوصــاً
در ناحیــ ة هیپوکامــپ را بــه دنبــال دارد ( .)3هیپوکامــپ،
بهعنــوان بخــش مهمــی از مغــز ،نقــش مهمــی در یادگیــری
و حافظــة اکتســابی دارد و آســیب بــه ایــن ناحیــه باعــث
کاهــش کیفیــت زندگــی ،زوال شــناخت و نقصــان حافظــه
میگــردد ( .)4مکانیســم دقیــق شــروع تشــنج ناشــناخته
اســت .بــا ایــن وجــود ،اکثــر محققــان معتقدنــد کــه دلیــل آن
نقــص و تغییــر در مهارکنندههــای عصبــی بهویــژه ،GABA
سیســتمهای گلوتاماترژیــک و کولینرژیــک میباشــد ( .)5از
می��ان تعــداد افــراد مبتــا بــه صــرع در جهــان ،بیــش از 75
درصــد آنهــا در کشــورهای در حــالتوســعه و فقیــر کــه فاقــد
خدمــات درمانــی مناســب میباشــند ،زندگــی میکننــد (.)6
بنابرای��ن ،ت��لاش بــرای کنتــرل تشــنج و در نتیجــه جلوگیــری
از اختــاالت شــناختی بــه طــور قابلتوجهــی میتوانــد
باع��ث بهب��ود زندگ��ی اف��راد مبت�لا ب��ه ای��ن عارض��ه گ��ردد.
ه��ر چن��د ،عوامــل متعــددی ماننــد نوروپاتولــوژی زمین ـهای،
نــوع تشــنج ،ســن شــروع تشــنج ،مشــکالت روانــی و عــوارض
دارو درمانــی بــر اختــاالت ناشــی از تشــنج مؤثــر باشــند (.)7

مصــرف داروهــای ضــد صــرع در چندیــن دهــة اخیــر بــا
عــوارض جانبــی متعــددی روب ـهرو بــوده اســت .مصــرف ایــن
داروهــا خصوصـاً در زنــان بــاردار بــا دارا بــودن اثــرات منفــی بر
مغــز جنیــن و نقصــان عملکردهــای شــناختی ،اجتنابناپذیــر
ب��وده اسـ�ت .بنابرایــن ،یافتــن دارویــی کــه تشــنج و عوامــل
بــروز آن را متوقــف کنــد و یــا داروهــای همراهــی کــه از
اختــاالت شــناختی ناشــی از آن جلوگیــری کنــد ،ضــروری به
نظــر میرســد ( .)12از طرفــی ،بــروز حمــات تشــنجی ســبب
تشــدید اســترس اکســیداتیو در هیپوکامــپ مغــز میشــود
کــه از دالیــل عمــدة دژنراســیون نورونــی و نقــص یادگیــری و
حافظــه در مدلهــای آزمایشــگاهی بــه شــمار میآیــد (.)13
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نمــرة  :0عــدم پاســخ ،نمــرة  :1بیشفعالــی ،لــرزش،
کشــش ،نمــرة  :2تــکان ســر ،تشــنج عضالنــی ســر و پــرش
میوکلونیــک ،نمــرة  :3تشــنج عضالنــی یکطرفــة عضــو
جلــو ،نمــرة  :4گســترش تشــنجات بــا تشــنج عضالنــی
دو جانبــة عضــو جلــو ،نمــرة  :5تشــنج کلونیــک تونیــک
عمومــی 4همــراه بــا رفلکــس کشــیدگی بــدن (.)20

بعــد از تولــد نــوزادان از بیــن تمامــی زادههــای حاصــل از 6
مــوش صحرایــی بــاردار در هــر گــروه ،تعــداد  15ســر نــوزاد

ایــن آزمــون بــه کمــک دســتگاه شــاتل باکــس انجــام شــد.
ایــن دســتگاه شــامل دو اتاقــک هــمانــدازه یکــی روشــن و
دیگــری تاریــک اســت کــه توســط یــک درب گیوتینــی بــه
هــم ارتبــاط دارنــد .در کــف اتاقکهــا میلههــای اســتیل
متصــل بــه سیســتم الکتروشــوک قــرار دارد .یکــی از اتاقکهــا
دارای محــرک نــور میباشــد .در روز اول حیــوان وارد محفظــة
روشــن شــده و اجــازه داده شــد تــا خــودش وارد محفظــة
تاریــک شــود (مرحلــة ســازش) .مــدتزمــان تأخیــر در ورود
بــه محفظــة تاریــک و مــدتزمــان باقــی مانــدن در محفظــة
تاریــک و روشــن در یــک بــازة زمانــی  5دقیقــهای ثبــت
گردیــد .در روز بعــد پــس از ورود حیــوان بــه محفظــة تاریــک
بالفاصلــه درب گیوتینــی محفظــه بســته شــد و یــک شــوک
 2میلیآمپــری و  50هرتــزی بــه مــدت  2ثانیــه از طریــق
میلههــای فلــزی کــف محفظــة تاریــک بــه حیــوان وارد شــد.
ســپس درب محفظــه را برداشــته تــا حیــوان خــود وارد محفظة
روشــن شــود .بدیهــی اســت کــه حیــوان پــس از ورود بــه
محفظــة تاریــک تمایلــی بــرای بازگشــت بــه محفظــة تاریــک
نــدارد مگــر اینکــه فرامــوش کنــد (مرحلــة آمــوزش) 24 .و 48
ســاعت پــس از وارد شــدن شــوک ،حیــوان مجــدد وارد محفظة
ت زمــان تأخیــر در ورود بــه محفظــة تاریــک
روشــن شــد .مــد 
و مــدتزمــان باقــی مانــدن در محفظــة تاریــک در طــول 5
دقیقــه ثبــت گردیــد .در ایــن مرحلــه حیــوان پــس از ورود بــه
محفظــة تاریــک شــوکی دریافــت نکــرد .ایــن آزمــون ســه بــار
در روز و بــا فواصــل یــک ســاعت از هــم تکــرار شــد (.)21
آزمون ارزیابی حافظة کاری

ســنجش حافظــة کاری از طریــق مشــاهده و اندازهگیــری
رفتــار تنــاوب خــود بــهخــودی حیــوان از طریــق آزمــون
مــاز  Yدر یــک مرحلــه ارزیابــی شــد .مــاز مربــوط بــه
ایــن آزمــون از ســه بــازو بــا ابعــاد هــر بــازو 15×15×60
ســانتیمتر تشــکیل شــده اســت کــه از طریــق یــک محوطــة
مرکــزی مثلــث شــکل بهــم متصــل هســتند .جهــت انجــام
آزمــون هــر حیــوان در قســمت انتهایــی یــک بــازو قــرار
گرفــت بــه طــوریکــه دسترســی آزاد حیــوان بــه ســایر
قســمتهای مــاز در دورة زمانــی  5دقیقــهای امکانپذیــر
شــد .موشهــا بــهطــور معمــول ترجیــح میدهنــد ،بــه
Generalized tonic clonic seizure
Morphology
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بهمنظــور ارزیابــی اثــرات حفاظتکننــدة عصبــی
هســپریدین بــر عملکردهــای شــناختی و رفتــاری،
هســپریدین ( )Sigma, USAبــهصــورت گاواژ يكبــار در روز
بــا ســه دوز  100 ،50 ،25میلیگــرم بــر کیلوگــرم و دو
ســاعت قبــل از تزریــق  PTZبــه مــدت  5روز تجویــز شــد.
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بهمنظــور ســازگاری بــا شــرایط جدیــد ،بــه مــدت یــک هفتــه
در محیــط نگهــداری شــدند .در کلی ـ ة مراحــل کار ،حیوانــات
در شــرایط اســتاندارد دمایــی  25±2درجــة ســانتيگراد،
رطوبــت نســبی  50±10درصــد و چرخ ـة روشــنایی /تاریکــی
 12ســاعته ( 6صبــح تــا  6عصــر) قــرار داده شــدند .قبــل
از جفتگیــری جهــت تعییــن موشهــای صحرایــی کــه در
شــرایط اســتروس ســیکل جنســی و آمادگــی جهــت آمیــزش
قــرار داشــتند ،اســمیر واژنــی تهیــه شــد .بــهایــن ترتیــب
کــه بــه کمــک ســمپلر  0/3میلیلیتــر نرمــال ســالین بــه
داخــل واژن حیــوان تزریــق شــد و ســپس یــک قطــره از مایــع
واژینــال برداشــته و اســمیر تهیــه شــد .نمونههــای اســمیر بعــد
از رنگآمیــزی بــا گیمســا در زیــر میکروســکوپ نــوری بــا
بزرگنمایــی  400برابــر بررســی شــدند .وجــود ســلولهای
شــاخی بــدون هســته در نمونــة اســمیر حیــوان کــه
نشــاندهندة ســیکل اســتروس اســت ،دلیــل انتخــاب و هــم
قفــس شــدن آنهــا بــا موشهــای صحرایــی نــر در ســاعات
اولیــة غــروب آفتــاب بــود .جهــت اطمینــان از جفتگیــری،
در اولیــن ســاعات صبــح پــس از هــمقفــس شــدن ،حیوانــات
مــاده مــورد بررســی قــرار گرفتنــد .بــا وجــود پــاک واژینــال یا
مشــاهدة اســپرماتوزوآ در اســمیر واژنــی ،زمــان صفــر بــارداری
مش��خص ش��د .موشه�اـی صحراییــ ب�اـردار بــه صــورت
تصادفــی در  5گــروه  6تایــی :گــروه کنتــرل ســالمPTZ+NS ،
(گ��روه دریافتکنن��دة پنتیل��ن تت��رازول و نرم��ال س��الین)،
( PTZ+HES25گــروه دریافتکننــدة پنتیلــن تتــرازول و
هســپریدین بــا دوز  25میلیگ��رم بر کیلوگ��رم)PTZ+HES50 ،
(گــروه دریافتکننــدة پنتیلــن تتــرازول و هســپریدین بــا
دوز  50میلیگ��رم ب��ر کیلوگ��رم) و ( PTZ+HES100گــروه
دریافتکننــدة پنتیلــن تتــرازول و هســپریدین بــا دوز 100
میلیگ��رم برــ کیلوگرــم) تقســیم شــدند .تجویــز پنتیلــن
تتــرازول بــا دوز تکرارشــوندة  50میلیگــرم بــر کیلوگــرم وزن
بــدن حیــوان از روز  14بــارداری بــه مــدت  5روز بــهصــورت
درون صفاقــی انجــام شــد .موشهــا  30دقیقــه بعــد از تزریــق
پنتیلــن تتــرازول جهــت رفتــار تشــنج بررســی شــدند (.)19

نــر (دو تــا ســه نــوزاد نــر از هــر مــادر) بــ ه طــور تصادفــی
انتخــاب و جهــت مطالعــات رفتــاری مــورد اســتفاده قــرار
گرفتنــد .مــرگو میــر مــادران حیــن تشــنج یــا پــساز آن،
ســقطجنین ،مردهزایــی ،کاهــش وزن و اختــاالت فیزیکــی
نــوزادان ســبب محدودیــت در انجــام مطالعــه و معیــار خــروج
حیوانــات از مطالعــة حاضــر میباشــد .پــس از  21روز ،نــوزادان
زنــده و مــرده تفکیــک و نواقــص ريختشناســي 5بررســی
شــد .نــوزادان پــس از  24روز از شــیر گرفتــه و در قفسهــای
جداگانــه در گروههــای  5تایــی نگهــداری شــدند و آزمونهــای
رفتــاری در  30روزگــی بــر روی آنهــا انجــام گرفــت.

دوره هشتم ،شماره چهارم ،پاييز 1399

بررســی بــازوی جدیــد بپردازنــد و تمایلــی بــرای بازگشــت
بــه بازویــی کــه آن را قبــ ً
ا دیدهانــد ،ندارنــد مگــر آن
را فرامــوش کــرده باشــند .ورود حیــوان بــه داخــل هــر
بــازو بــا مشــاهده ثبــت گردیــد .رفتــار تنــاوب بهعنــوان
ورودهــای موفــق و پشــت ســر هــم بــه داخــل تمــام بازوهــا
در مجموعههــای ســهتایی در نظــر گرفتــه شــد .از ایــن
رو درصــد حافظــة کاری بدیــن ترتیــب محاســبه گردیــد:
حاصــل جمــع ورودهــای موفــق غیرتکــراری تقســیم
بــر (ورودهــای کل بازوهــای واردشــده– .)21( 100 × )2
آزمون ارزیابی اضطراب

آنالیز آماری

تجزیــهو تحلیــل آمــاری بــا اســتفاده از نرمافــزار SPSS
ویرایــش  13انجــام شــد .آزمــون آنالیــز واریانــس یکطرفــه،6
آنالیــز واریانــس تکرارشــونده 7و آزمــون تعقیبــی توکــی جهــت
تعییــن تفــاوت معنـيدار بیــن گروههــای مــورد نظــر اســتفاده
شــد و مقاديــر  P>0/05معنــیدار در نظــر گرفتــه شــد.

يافتهها

اثر هسپریدین بر شدت تشنج در مادران باردار

اثر هسپریدین بر تأخیر در شروع تشنج
نتایــج حاصــل نشــان داد کــه بــروز اولیــن نشــانههای تشــنج
(تأخیــر در شــروع تشــنج) بــا تجویــز هســپریدین کاهــش
مییابــد .تجویــز هســپریدین دو ســاعت قبــل از تزریــق درون
صفاقــی  ،PTZتأخیــر در شــروع تشــنج ناشــی از  PTZرا ب ـه
طــور قابلتوجهــی افزایــش داد .هرچنــد اختــاف معن ـیداری
بیــن دوزهــای مختلــف هســپریدین در روزهــای اول و دوم
دیــده نشــد .بــا ایــنحــال نتایــج نشــان میدهــد کــه بــا
افزایــش دوز هســپریدین تأخیــر در آغــاز تشــنج در روزهــای
ســوم تــا پنجــم افزایــش مییابــد و در روز چهــارم و پنجــم
بیــن گــروه  PTZ+HES25بــا دو گــروه  PTZ+HES50و
 PTZ+HES100اختــاف معنـیدار وجــود دارد (.)P>0/0001
ظاهــرا ً اثــر هســپریدین وابســته بــه دوز میباشــد .بهگون ـهای
کــه در دوز حداکثــری  100میلیگــرم بــر کیلوگــرم
وزن بــدن از روز اول تــا روز پنجــم کاهــش قابلتوجهــی
نســبت بــه گــروه  PTZ+NSدیــده شــد (نمــودار .)2
One-way ANOVA
Repeated measure ANOVA
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نتایــج حاصــل از آنالیــز واریانــس تکرارشــونده و تســت
تعقیبــی توکــی نشــان داد کــه میــزان تشــنج در مادرانــی
کــه  2ســاعت قبــل از تجویــز درون صفاقــی ،PTZ
هســپریدین دریافــت کردهانــد نســبت بــه گروهــی کــه
قبــل از دریافــت  ،PTZتنهــا نرمــال ســالین را بهعنــوان
حــال هســپریدین دریافــت نمــوده اســت ( )PTZ+NSبــه
طــور قابلتوجهــی از روز دوم تــا پنجــم کاهــش مییابــد.
بهگونــهای کــه در گــروه  PTZ+HES100نســبت بــه گــروه
 PTZ+NSدر روز دوم ( ،)P>0/05روز ســوم ( )P>0/01و

نمــودار  1-مقایســة میانگیــن  ±انحــراف اســتاندارد شــدت تشــنج در
گروههــای مختلــف .نتایــج نشــان میدهــد کــه بیــن گــروه  PTZ+NSبــا گــروه
**
 ،PTZ+HES100در روز دوم ،ســوم ،چهــارم و پنجــم (P<0/01،*P>0/05
و  )***P>0/0001اختــاف معنــیداری وجــود دارد .همچنیــن ،بیــن گــروه
 PTZ+NSبــا گــروه  PTZ+HES50در روزهــای دوم ،ســوم ،چهــارم و پنجــم
( **P<0/01،*P>0/05و  )***P>0/0001و بــا گــروه  PTZ+HES25در روزهــای دوم،
ســوم ،چهــارم و پنجــم اختــاف معنـیداری دیــده شــد ( $$P>0/01و .)$$$P>0/0001
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بــه کمــک آزمــون صلیبــی مرتفــع ،ســنجش میــزان تــرس
و اضطــراب در گروههــای مــورد بررســی انجــام شــد .در
ایــن آزمــون موشهــا بــه مــدت  5دقیقــه درون مــاز قــرار
گرفتنــد کــه شــامل دو بــازوی بــاز مقابــل هــم و دو بــازوی
بســته در مقابــل هــم میباشــند .ابعــاد بازوهــا 50×10×60
ســانتیمتر میباشــد .میانگیــن مــدتزمــان باقــی مانــدن
در بازوهــای بســته نشــاندهندة میــزان تــرس و اضطــراب
در حیوانــات اســت و میانگیــن مــدتزمــان باقــی مانــدن
در بازوهــای بــاز نشــاندهندة عــدم اضطــراب و کنجــکاوی
میباشــد .قبــل از شــروع آزمــون ،حیوانــات بــه مــدت 15
دقیقــه جهــت آشــنایی در محیــط مــاز قــرار گرفتنــد .حیــوان
بــهآرامــی و بــدون وارد کــردن هــر گونــه اســترس در مرکــز
مــاز قــرار گرفــت و بــه مــدت  5دقیقــه رفتــار آن بررســی
شــد .بدیــنصــورت کــه مــدتزمــان قــرار گرفتــن حیــوان
در هــر یــک از بازوهــای بــاز و بســته ثبــت گردیــد .ایــن
آزمــون بــا ســه تکــرار در دو روز متوالــی انجــام شــد (.)22

روز چهــارم و پنجــم ( )P>0/0001اختــاف معنــیداری
دیــده شــد .در گــروه  PTZ+HES50نســبت بــه گــروه
 PTZ+NSروز دوم ،روز ســوم ،روز چهــارم ( )P>0/05و روز
پنجــم اختــاف معنــیداری در ســطح  P>0/0001دیــده
شــد .همچنیــن ،بیــن گــروه  PTZ+HES25در روز دوم و
ســوم ( )P>0/01و روزهــای چهــارم و پنجــم ()P>0/0001
اختــاف معنــیداری وجــود داشــت (نمــودار  .)1نتایــج
حاصــل از ایــن آزمــون نشــان داد کــه شــدت تشــنج بــا
تجویــز هســپریدین در دوران بــارداری کاهــش مییابــد.
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ارزیابــی حافظــة اجتنابــی بــا اســتفاده از آزمــون
شــاتل باکــس

نمــودار  2-مقایســة میانگیــن  ±انحــراف اســتاندارد تأخیــر تشــنج در
گروههــای مختلــف .نتایــج نشــان میدهــد کــه بیــن گــروه PTZ+NS
بــا گــروه  ،PTZ+HES100در روز دوم ،ســوم ،چهــارم و پنجــم اختــاف
معنــیداری دیــده شــد ( **P<0/01،*P>0/05و  .)***P>0/0001همچنیــن،
بیــن گــروه  PTZ+NSبــا گــروه  PTZ+HES50در روزهــای چهــارم و
پنجــم ( )+++P>0/0001و بــا گــروه  PTZ+HES25نیــز در روزهــای چهــارم
و پنجــم اختــاف معنــیداری دیــده شــد ( .)$$$P>0/0001از طرفــی،
بیــن گــروه  PTZ+HES25بــا گروههــای  PTZ+HES50و PTZ+HES100
در روز چهــارم و پنجــم اختــاف معنــیدار دیــده شــد (.)###P>0/0001

نمــودار  4-مقایســة میانگیــن  ±انحــراف اســتاندارد مــدتزمــان تأخیــر در ورود بــه
محفظــة تاریــک .در مرحلــة آمــوزش اختــاف معن ـیداری بیــن گروههــا وجــود نــدارد24 .
و  48ســاعت پــس از القــاء شــوک بیــن گــروه کنتــرل بــا گروههــای PTZ+NS، PTZ+HES25،
**
 PTZ+HES50و  PTZ+HES100اختــاف معنــیداری دیــده شــد (P<01/0،***P>0/0001
و  .)*P>0/05بیــن گــروه  PTZ+NSو گروههــای دریافتکننــدة هســپریدین بــا دوز  50و
شــوک
ـدناز القــاء
مانـپــس
ســاعت
ـدت میل
دوزـ 100
 24ســاعت
ـجیگــرم
100ـمیل
ـات
حیوانـ
48ــی
گــرم،باق
زمیــان
بــا م
میانگی وــن
بررسـدرـی
نتای
اختــاف معنــیدار وجــود دارد ( ++P>0/01و .)+P>0/05
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نمــودار  3-مقایســة میانگیــن  ±انحــراف اســتاندارد درصــد تنــاوب صحیــح حرکتــی
در گروههــای مختلــف .نتایــج نشــان میدهــد کــه بیــن گــروه کنتــرل بــا گــروه
 PTZ+NSو  PTZ+HES25اختــاف معنــیدار اســت ( .)**P>0/01بیــن گروههــای
 PTZ+HES50و  PTZ+HES100بــا گــروه  PTZ+NSنیــز اختــاف معنــیداری دیــده
شــد ( .)+P>0/05همچنیــن ،بیــن گروههــای  PTZ+HES100و  PTZ+HES50بــا گــروه
 PTZ+HES25اختــاف معنــیداری مشــاهده شــد (.)$P>0/05

در گــروه  PTZ+NSدر محفظــة تاریــک 24 ،ســاعت پــس از
القــاء شــوک نشــان میدهــد کــه بــا گــروه کنتــرل اختــاف
معنــیدار وجــود دارد ( .)P>0/0001بیــن گــروه کنتــرل بــا
گــروه  PTZ+HES25در ســطح  P>0/0001و بــا گروههــای
 PTZ+HES50و  PTZ+HES100در ســطح  P>0/01اختــاف
معنــیداری دیــده شــد .بیــن گــروه  PTZ+NSو هــر ســه
گــروه تیمــار بــا هســپریدین نیــز اختــاف معنــیدار دیــده
میشــود (بــه ترتیــب P>0/0001 ،P>0/01 :و .)P>0/0001
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ارزیابــی حافظــة کاری بــا اســتفاده از آزمــون مــاز
نتایــج نشــان داد کــه درصــد تنــاوب حرکتــی کــه نشــاندهندة
حافظــة کاری در جونــدگان اســت ،در گــروه  PTZ+NSنســبت
بــه گــروه کنتــرل کاهــش معنــیداری داشــت (.)P>0/01
از طرفــی ،تجویــز هســپریدین در گــروه دریافتکننــدة دوز
 50و  100میلیگرم/کیلوگــرم وزن بــدن توانســته اســت
ســبب بهبــود حافظــة کاری گــردد و افزایــش معنــیداری
نســبت بــه گــروه  PTZ+NSدارد ( .)P>0/05بــا اینکــه
تفاوتــی بیــن گروههــای  PTZ+HES50و PTZ+HES100
بــا یکدیگــر وجــود نــدارد ولــی ســطح رفتارهــای تناوبــی در
گــروه  PTZ+HES50و  PTZ+HES100نســبت بــه گــروه
 PTZ+HES25افزایــش معنـیداری دارد ( ،P>0/01نمودار .)3
Y

نتایــج تأخیــر در ورود بــه اتــاق تاریــک قبــل از اعمــال شــوک
و در مرحلــة آمــوزش تفــاوت معنـیداری بیــن گــروه کنتــرل و
 PTZ+NSنشــان نمیدهــد .همچنیــن ،بیــن گــروه کنتــرل بــا
ســایر گروههــای تیمــار بــا هســپریدین نیــز در مرحلــة آمــوزش
و قبــل از شــوک اختــاف معنـیداری دیــده نشــد (نمــودار .)4
نتایــج تأخیــر زمانــی در ورود بــه اتــاق تاریــک آزمــون شــاتل
باکــس 24 ،ســاعت پــس از از القــاء شــوک نشــان داد کــه
بیــن گــروه کنتــرل بــا گروههــای ،PTZ+HES25 ،PTZ+NS
 PTZ+HES50و  PTZ+HES100اختــاف معن ـیداری وجــود
دارد (بــه ترتیــب P>0/05 ،P>0/01 ،P>0/0001 :و .)P>0/05
در واقــع بیــن گــروه  PTZ+NSبــا گــروه PTZ+HES25
اختــاف معنـیداری وجــود نداشــت .ولــی در ســطح P>0/05
بیــن گــروه  PTZ+NSبــا گروههــای  PTZ+HES50و
 PTZ+HES100اختــاف معنــیدار دیــده شــد (نمــودار .)4
بعــد از گذشــت  48ســاعت از القــاء شــوک ،بیــن گــروه کنتــرل
بــا گروههــای  PTZ+HES250 ،PTZ+HES25 ،PTZ+NSو
 PTZ+HES100اختــاف معنــیدار دیــده شــد (بــه ترتیــب:
 P>0/01 ،P>0/01،P>0/01و  .)P>0/05همچنیــن ،بیــن
گــروه  PTZ+NSو گــروه دریافتکننــدة هســپریدین بــا دوز
 100میلیگــرم اختــاف معنــیدار وجــود دارد (.)P>0/01
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بررسـیهای آمــاری صــورت گرفتــه پــس از  48ســاعت از القــاء
شــوک نشــان میدهــد کــه بیــن گــروه کنتــرل بــا گروههــای
 PTZ+NSو گــروه  PTZ+HES25نیــز اختــاف معنــیدار
وجــود دارد ( .)P>0/0001بیــن گــروه  PTZ+NSو گروههــای
تحــت تیمــار بــا هســپریدین در هــر دوزهــای  50و 100
میلیگــرم ( )P>0/01و بــا گــروه )P>0/05( PTZ+HES25
اختــاف معنــیداری وجــود دارد .از طرفــی ،بیــن گــروه
 PTZ+HES25بــا دو گــروه  PTZ+HES50و PTZ+HES100
در هــر دو بــازة زمانــی  24و  48ســاعت بعــد از القــاء شــوک
اختــاف معنــیداری دیــده شــد ( ،P>0/05نمــودار .)5

ماهگــی گردیــد .بهگونــهای کــه میــزان دفعــات عبــور از
مرکــز مــاز در گروههــای  PTZ+HES50و PTZ+HES100
نســبت بــه گــروه  PTZ+NSافزایــش معنــیداری را نشــان
میدهــد (بــه ترتیــب P>0/05 :و (-)P>0/0001نمــودار .)7

نمــودار  6-مقايســة میانگیــن  ±انحــراف اســتاندارد مــدت زمــان باقــی مانــدن در
بــازوی بســته مــاز صلیبــی مرتفــع در گروههــای مختلــف .نتایــج نشــان میدهــد کــه
بیــن گــروه کنتــرل و  PTZ+NSو همچنیــن بیــن گــروه کنتــرل و گروههــای تیمــار در
هــر ســه دوز اختــاف معنـیدار دیــده میشــود ( .)***P>0/0001بیــن گــروه PTZ+NS
و گــروه  PTZ+HES100اختــاف معنـیدار دیــده شــد (.)+P>0/05

بررســی رفتــار اضطرابــی بــا اســتفاده از آزمــون مــاز
صلیبــی مرتفــع
نتایــج حاصــل از آنالیــز واریانــس یکطرفــه و تســت تعقیبــی
توکــی اختــاف معنـیداری در مــدتزمــان بــازوی بســته بین
گــروه کنتــرل بــا گروههــای  PTZ+NSو تیمــار بــا هســپریدین
نشــان داد .ایــن نتایــج نشــاندهندة افزایــش میــزان اضطــراب
در حیوانــات تیمــار شــده بــا  PTZدر دوران پریناتــال نســبت
بــه گــروه کنتــرل میباشــد .همچنیــن ،بررســیهای آمــاری
حاکــی از آن اســت کــه علیرغــم کاهــش اندکــی کــه در میزان
اضطــراب در گروههــای دریافتکننــدة هســپریدین نســبت
بــه گــروه  PTZ+NSوجــود دارد ،بــا ایــنحــال ایــن اختــاف
تنهــا در گــروه دریافتکننــدة دوز حداکثــر هســپریدین یعنــی
گــروه  PTZ+HES100معنـیدار اســت ( ،P>0/05نمــودار .)6

بحث و نتیجهگیری
نتایــج حاصــل از مطالعــة حاضــر اختــال در حافظــة کاری
و حافظــة اجتنابــی غیرفعــال را بــه همــراه افزایــش میــزان
اضطــراب بــه دنبــال تشــنجهای تکرارشــونده در دورة
پریناتــال موشهــای صحرایــی نشــان داد .آســیبهای
شــناختی و بــروز رفتارهــای شــبه اضطرابــی تــا  30روزگــی
در گــروه  PTZ+NSنشــان از اثــرات دايمــی آســیبهای
ناشــی از تشــنجات پریناتــال بــر مغــز جنیــن دارد.
از روشهــای ایجــاد صــرع در حیوانــات آزمایشــگاهی
تجویــز مســتمر پنتیلــن تتــرازول میباشــد .ارزیابــی جنیــن
موشهایــی کــه در دورة بــارداری تشــنج بــا تزریــق  PTZدر
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نتایــج حاصــل از میــزان دفعــات عبــور از مرکــز در مــاز
صلیبــی مرتفــع ،در گــروه  PTZ+NSنســبت بــه گــروه
کنتــرل کاهــش قابلتوجهــی داشــت ( )P>0/0001از
طــرف دیگــر ،نتایــج نشــان میدهــد کــه تأثیــر تجویــز
هســپریدین در دوران پریناتــال ســبب کاهــش میــزان
اضطــراب و افزایــش رفتارهــای جســتجوگرانه در یــک

نمــودار  7-مقايســة میانگیــن ±انحــراف اســتاندارد تعــداد دفعــات عبــور از مرکــز
مــاز مرتفــع صلیبــی در گروههــای مختلــف .نتایــج نشــان میدهــد کــه بیــن گــروه
کنتــرل بــا گروههــای  PTZ+NS، PTZ+HES25و  PTZ+HES50اختــاف معنــیدار
اســت ( .)***P>0/0001همچنیــن ،بیــن گــروه  PTZ+NSبــا گــروه PTZ+HES50و
 PTZ+HES100اختــاف معنــیداری دیــده میشــود ( +++P>0/0001و .)+P>0/05
بیــن گــروه  PTZ+HES25بــا گروههــای PTZ+HES50و PTZ+HES100اختــاف
معنــیدار اســت (.)$$P>0/01
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نمــودار  5-مقایســة میانگیــن  ±انحــراف اســتاندارد مــدتزمــان باقــی مانــدن در محفظــة
تاریــک .قبــل از اعمــال شــوک اختــاف معن ـیداری بیــن گروههــا وجــود نــدارد 24 .و 48
ســاعت پــس از القــاء شــوک بیــن گــروه کنتــرل بــا گروههــای PTZ+NS، PTZ+HES25،
 PTZ+HES50و  PTZ+HES100اختــاف معنــیداری دیــده شــد ( ***P>0/0001و
 .)**P>0/01بیــن گــروه  PTZ+NSو هــر ســه گــروه دریافتکننــدة هســپریدین در  24و
 48ســاعت پــس از القــاء شــوک اختــاف معنــیدار وجــود دارد ( ++P<0/01، +P>0/05و
 .)+++P>0/0001بیــن گــروه  PTZ+HES25بــا گروههــای  PTZ+HES50و  PTZ+HES100در
 24و  48ســاعت بعــد از شــوک اختــاف معنــیداری دیــده شــد (.)$P>0/05
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هس�پـریدین فالونوئی��دی اس��ت ک��ه ب��هوفــور در مرکبــات
یافتــ میشــود .مشـ�خصش��ده اس��ت كـ�ه ایــن ترکیــب
داراي خاصيـ�ت كاهشدهندگـ�ي اسـ�ترس اكسـ�يداتيو در مـ�دل
تجربــي بيمــاري آلزايمــر القــا شــده بــا بتــا آميلوئيــد ميباشــد
( ،)34موجـ�ب كاهــش ميــزان آســيب مغــزي در مــدل تجربــي
ايس�كـمي مغ��زي ميگـ�ردد و جلـ�وي آسـ�يب نورونـ�ي را در
مــدل تجربــي بيمــاري پاركينســون ميگیــرد ( .)35، 36در
پژوهـ�ش حاضــر اثــرات ضــد تشــنجی و حمایتکننــدة عصبــی
هســپریدین بــر بهبــود اختــاالت شــناختی -رفتــاری ایجــاد
شــده بــر نــوزادان ایــن حیوانــات دیــده شــد .در گروههــای
دریافتکننــدة هســپریدین ،مــادران تأخیــر بیشــتری در بــروز
تشــنج نشــان دادنــد و هــر چــه دوز هســپریدین باالتــر مـیرود
تأخیــر در تشــنج نیــز افزایــش مییابــد .همچنیــن ،شــدت
تشــنج در گروههــای دریافتکننــدة هســپریدین بهویــژه
گــروه  PTZ+HES100نســبت بــه گــروه  PTZ+Salineکاهــش
قابلتوجهــی را از روز ســوم تــا پنجــم تزریــق  PTZنشــان
داد .ایــن احتمــال وجــود دارد کــه کاهــش میــزان تشــنجات
Protein kinase A
Neurogenesis
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Elevated plus maze
Pathogenicity
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تحقیقــات نشــان داده اســت کــه تشــنجات مــادری ســبب
تولیــد رادیکالهــای آزاد و القــاء اســترس اکســیداتیو در
سیســتم عصبــی در دورة جنینــی و پــساز آن میگــردد (.)29
اســترس اکســیداتیو ســهم مهمــی در تخریــب نورونــی دارد.
مغــز بــه خاطــر مطالبــة زیــاد اکســیژن حســاسترین ارگان
بــه آســیب اکســیداتیو اســت .مصــرف بــاالی اکســیژن باعــث
کمبــود الکتــرون در زنجیــرة تنفســی و منجــر بــه تشــکیل
رادیــکال میشــود و میتوانــد منتهــی بــه اســترس اکســیداتیو
شــود .همچنیــن ،وجــود مقادیــر بــاالی اســیدهای چــرب
غیراشــباع در غشــاء نورونهــا آنهــا را مســتعد واکنشهــای
اکسیداســیون و تولیــد آلدئیدهــای ســمی مینمایــد (.)30
تخریــب ســلولهای عصبــی وابســته بــه تشــنج بــ ه طــور
فزاینــدهای بــا رادیکالهــای آزاد مرتبــط میباشــد و موجــب
آســیب ســلولی میگــردد ( .)31آنتياكســيدانها ميتواننــد
در كاه��ش عاليـ�م تشنــج نقــ�ش مهمــي را ايفــاء كننــد .بــه
ی کـ�ه از عمـ��ل راديكـالهـــاي آزاد جلوگيــري ميكننــد
ط�ـور 
و احتم��ال مـ��يرود بتـــوان آنهـاــ را در پيشــگيري و درمــان
بيمــاري صــرع به كار برد ( .)32افزايش ســطح آنتـياكـــسيدان
و كـــاهش توليـــد راديكـالهـــاي آزاد ناشـــي از اكـسيداسيون
پروتئينهــا بــر روي يادگيــري و حافظــه اثـــرات مطلـــوبي دارد
و نقــش مؤثري در جلـــوگيري و درمـــان اخـــتالالت ناشـــي از
آسـ��يب اكـ��سيداتيو خواه��د داش��ت .آنتیاکســیدانها از طریق
کاهــش دادن اســترس اکســیداتیو و پراکسیداســیون لپیــدی
دخیــل در بيماريزايــي 11صــرع شــامل هیپوکامــپ ،موجــب
کاهــش شــدت و احتمــال رخــداد تشــنج میگردنــد (.)33
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آنهــا القــاء شــد ،نشــان داد کــه ایــن مــاده حافظــة فضايــي
را تخريــب ميکنــد و قــرار گرفتــن جنیــن مــوش در معــرض
تشــنج مــادری ناشــی از  ،PTZعواقــب مضــری بــر حافظــة
شــناختی و عملکردهــای رفتــاری آنهــا میگــذارد (.)3
پنتلیــنتتــرازول ،ترکیــب شــدن هســتة یونــی کلرایــد را
بــا گیرنــدة گابــا  Aمســدود میکنــد کــه تأثیــرات تشــنجی
بعــد از تجویــز تکرارشــونده یــا تــکدوز دارد .همچنیــن،
چندیــن سیســتم انتقالدهنــدة عصبــی ماننــد سیســتمهای
گابائرژیــک ،گلوتاماترژیــک را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد
( .)23گابــا و گیرنــدة آن در کنتــرل تحریــک نورونــی و
صـ�رع درگیـ�ر هسـ�تند .نتایــج نشــان میدهــد کــه صــرع
مــادری باعــث کاهــش بیــان گیرنــدة گابــا در مغــز جنیــن
شــده و بــه تغییــرات درونســلولی در ســطح بیــان پروتئیــن
کینــاز  8)PKA( Aکــه در انتقــاالت سیناپســی نقــش دارد،
منجــر میشــود ( .)24روز  14بــارداری بــرای تزریــق PTZ
و شــروع کیندلینــگ ،مناسـبتر اســت .چــون در ایــن مرحلــه
از بــارداری ســاختار مغــز در حــال تشــکیل اســت و تشــنج
مــادری تأثیراتــی منفــی بــر نورونزايــي ،9مهاجــرت نورونــی
بــه هیپوکامــپ جنیــن و در نهایــت بــر حافظــة نــوزاد دارد
( .)2در مطالعــة حاضــر نیــز آســیب جــدی در عملکردهــای
شــناختی نظیــر حافظــة کاری و حافظــة اجتنابــی غیرفعــال
در موشهــای صحرایــی کــه از روز  14جنینــی در معــرض
 PTZقــرار داشــتند ،دیــده شــد .پورمتعبــد و همــکاران نشــان
دادنــد کــه  PTZباعــث اختــال در حافظــة فضایــی میشــود.
هرچن��د ،آنهــا در روز  13بــارداري PTZ ،را تزريــق کردنــد
امــا  12هفتــه پــس از تولــد نــوزادان بــا اســتفاده از تســت
دســتگاه شــاتل باکــس و مــاز آبــي موريــس کاهــش قــدرت
يادگيــري را در ایــن نــوزادان نشــان دادنــد ( .)25در واقــع،
وقايــع تکاملــي بعــد از تولــد نميتوانــد عــوارض جانبــي
ناشــي از دوران قبــل از تولــد را جبــران کنــد .مطالعــة حاضــر
نشــان داد کــه آســیب در حافظــة کاری و کاهــش میــزان
یادگیــری در موشهــای صحرایــی کــه در دوران جنینــی
در معــرض تشــنجات مــادری بودهانــد ،ایجــاد شــده اســت.
در واقــع آزمونهــای رفتــاری نظیــر آزمــون شــاتل باکــس
جهــت بررســی حافظــة اجتنابــی غیرفعــال ،آزمــون مــاز Y
10
بــرای ارزیابــی حافظــة کاری و آزمــون مــاز صلیبــی مرتفــع
بــرای بررســی رفتارهــای اضطرابــی و جســتجوگری عملکــرد
ضعیــف گــروه  PTZ+NSرا نســبت بــه گــروه کنتــرل نشــان
داد و مشــخص نمــود کــه نشــانههای آسیبشــناختی ناشــی
از کیندلین��گ در دوران ب��ارداری ب��ر مغ�زـ ن��وزادان اس��ت .در
افــراد مصــروع تحلیــل عملکــردی مغــز جلویــی و هیپوکامــپ
وجــود دارد و حتــی ممکــن اســت ایــن امــر باعــث کاهــش
مهارتهــای حرکتــی و شــناختی شــود ( .)26هرچنــد ،مــرگ
نورونــی ناشــی از تشــنج در هیپوکامــپ یکــی از دالیــل ضعــف
شــناختی و آســیب بــه یادگیــری در موشهــای صحرایــی
اســت ( )27و بــه نظــر میرســد کــه متعاقــب تشــنج در

دوران بــارداری ،تعــادل میــان تکثیــر و آپوپتــوز ســلولی در
هیپوکامــپ جنیــن از بیــن مــیرود و ایــن امــر باعــث بــروز
آســیبهای شــناختی مرتبــط بــا هیپوکامــپ میشــود (.)28
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داد کــه تجویــز پریناتــال هســپریدین میتوانــد در دوزهــای
بــاال شــدت عاليــم شــبه اضطرابــی را در نــوزادان موشهــای
صحرایــی یــکماهــه متعاقــب تشــنج پریناتــال کاهــش دهــد.
همچنیــن ،رفتارهــای جســتجوگری و کاهــش تــرس نیــز در
گــروه  PTZ+HES100در مقایســه بــا گــروه  PTZ+NSدیــده
شـ�د .هرچنــد ،بــا توجــه بــه شــواهد مربــوط بــه تغییــر بیــان
گیرنــدة گابــا در مغــز متعاقــب تشــنج ،گزارشهــاي ضــد و
نقیضــی دربــارة اضطــراب متعاقــب تشــنج وجــود دارد (.)41
در مجم��وع یافتههـ�ای ایــن پژوه��ش نش�اـن داد کـ�ه درمــان
بــا هســپریدین باعــث بهبــود حافظــة کاری ،حافظــة اجتنابــی
و اضطــراب در نــوزادان مــدل تشــنج پریناتــال میشــود.
هرچنــد ،نیــاز بــه ارزیابیهــای نوروهیســتوپاتولوژیک مغــز
جنیــن و نیــز مغــز نــوزادان ضــروری بــه نظــر میرســد،
مطالعــة ملکولــی ژنهــای دخیــل در فراینــد حافظــه و
یادگیــری میتوانــد بــه شــناخت بیشــتری از مکانیســم
عملکــرد هســپریدین در بهبــود اختــاالت شــناختی
رفتــاری متعاقــب تشــنجات پریناتــال بیانجامــد .از طــرفدیگــر ،بــا توجــه بــه اینکــه در مقایســه بــا ســایر داروهــای
حفاظتکننــدة نورونــی ،آنتیاکســیدانها دارای عــوارض
جانبــی بســیار کمتــری میباشــند ،در صــورت انجــام
کارآزماییهــای بالینــی جهــت تائیــد ایــن اثــرات پیشــنهاد
میشــود ،هســپریدین بهعنــوان مکمــل بــرای کاهــش
عاليــم اختــال حافظــه در مــادران مصــروع مصــرف شــود.
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ســبب جلوگیــری از آســیبهای وارده بــه مغــز جنیــن در
دورة پرینات��ال گ�رـدد .علیرغــم کاهــش معنــیدار حافظــة
کاری در گــروه  ،PTZ+Salineتجویــز پریناتــال هســپریدین
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مشــخصشــده اســت کــه اختــال در حافظــة کاری بــا صــرع
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شــده اس��ت ک��ه آنتیاکس��یدانها میتواننــد در نقاطــی
مثــل هیپوکام��پ اث��ر مثبتیــ در فراین��د یادگیــری و حافظــه
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( .)39از آنجایــ 
دژنراســیون و ســبب القــاء آســیب اکســیداتیو در هیپوکامــپ
و آســیب بــه ســلولهای هرمــی میشــود ،آنتیاکســیدانها
قــادر خواهنــد بــود از آســیب ســلولی هیپوکامــپ جلوگیــری
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