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های اثر تجویز درون صفاقی نانوذرات اکسید روی بر مدل افسردگی پس از زایمان در موش

 سوری ماده بالغ
 

 1، حسین سازگار*2چهارده چریك ولی پور ، سعید1سحر فدایی
 

 شناسی، دانشکده علوم، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسالمی، شهرکرد، ایرانزیست. گروه 1

 شناسی، دانشکده علوم، واحد ایذه، دانشگاه آزاد اسالمی، ایذه، ایران. گروه زیست2
 

 26/81/1316 :تاریخ پذیرش مقاله                                   80/83/1316 اریخ دریافت مقاله:ت

 دهیچک

 با توجهتمایل به استفاده از داروهاي ضدافسردگی،  گذارد.می تأثیر منفی آنان نوزادان و مادران که بر است مضري شرایط زایمان از پس افسردگی زمینه و هدف:

نانوذره اکسید روي  یاثربخش تعیین باهدف حاضر پژوهش ،وخوخلقبه نقش روي در  با توجه یافته است. کاهش یردهش در مادرانویژه ها بهبه عوارض جانبی آن

 .است شده اجرا هاي سوري ماده طراحی وبر افسردگی پس از زایمان در موش

هاي ( گروه2و  4، 3( گروه افسرده، 2( کنترل 1(: n=0گروه ) 6( به gr38-22) NMARIهاي سوري ماده بالغ نژاد در این تحقیق تجربی موش ها:مواد و روش

نانوذره  mg/kg 2روز با دوز  0هاي افسرده درمان شده به مدت ( گروه6( و 28و  mg/kg2 ،18 شامل )افسرده درمان شده با یک دوز از نانوذره اکسید روي 

گونه کنترل هیچ گروه ی افسرده شدند.صورت داخل صفاقبه روز 2پروژسترون به مدت  از mg/kg 2با دریافت  موردنظراکسید روي تقسیم شدند. ابتدا حیوانات 

 روز هشتم پس از شروع تجویز پروژسترون، با تست شناي اجباري انجام شد. در یافسردگدارو یا حاللی را دریافت نکرد. ارزیابی میزان 

دار ، باعث کاهش معنی(>81/8P) روز 0مدت به  mg/kg 2چنین در دوز و همmg/kg18 (81/8P< )( و >82/8P) mg/kg28در دوزهاي  نانوذره اکسیدروي :نتایج

 هاي سوري افسرده شد.حرکتی در موشدر زمان بی

الئم عکاهش  سبب نانوذره اکسیدروي. شدهاي سوري حرکتی در موشافزایش مدت بی ینبنابراتجویز پروژسترون سبب القاي افسردگی و  :گیرینتیجه

ن را پس از زایماافسردگی توانند استفاده از نانوذره اکسید روي جهت کم کردن عالئم ها میاین یافتهگردید. شناي اجباري  آزموندر  افسردگی پس از زایمان

 .قرار دهند موردتوجه

 

 پروژسترون، موش سوري، نانوذره اکسید روي، افسردگی پس از زایمان کلمات کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 قدمهم
ه ک استو خطرناک  کنندهناتوانافسردگی یک بیماري رایج،  

زندگی شخص و رفتار او را متأثر نموده و بسیاري از مردم را در 

دهد. دوري گزیدن از خانواده اقصی نقاط دنیا تحت تأثیر قرار می

و دوستان، نداشتن انگیزه، اختالالت میل جنسی، اختالل خواب، 

خلق افسرده و عدم احساس لذت، از عالئم کلیدي افسردگی 

 (.1باشند )می

 و دررابطه ما بر عمیقی تأثیر تواندمی زایمان از پس افسردگی

. اعضاي خانواده داشته باشد دیگر چنین پویاییهم و نوزاد

 کاهش و پیشگیري جهت درمانی محدودي اقدامات وها برنامه

(. 2است ) شده و استفاده پیشنهاد از زایمان پس خلقی مشکالت

 چند دهۀ در است. یدارودرمان از استفاده اقدامات، این از یکی

 یضدافسردگ داروهاي بودن خطربی بر مبنیهاي داده اخیر،

 از قبل و در حین داروها این خطرات ( ولی3است ) شده ارائه

 پیامدهاي خصوص اینکه(. به4است ) نامشخص بارداري

 مقاله پژوهشی

 

شناسی، دانشکده علوم، زیستگروه چریك،  پور چهارده یول یدسع :مسئول نویسنده*

 E-mail:valipoursaeed@gmail.com               واحد ایذه، دانشگاه آزاد اسالمی، ایذه، ایران
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(؛ 2است ) رفتاري، ناشناخته اختالالت بر داروها این مدتطوالنی

کارگیري مواد دارویی جایگزین مؤثر با عوارض و خطرات لذا به

 بوده است. موردنظرکمتر همواره 

روي یک عنصر کمیاب است که براي فعالیت طبیعی مغز یک 

رود. از طرف دیگر می به شماریون سیگنالی دهی ضروري 

اند که عناصر کمیاب مثل روي تعدادي از مطالعات نیز نشان داده

(Znاز طریق مسیر ) هاي نوروترانسمیتري اثرات خود را اعمال

(. مسیرهاي نوروترانسمیتري زیادي در ارتباط با 6کنند )می

اثرات ضدافسردگی عناصر کمیاب دخالت دارند که از این میان 

توان به درگیري رسپتورهاي گلوتاماتی، رسپتورهاي می

آدنوزینی، نیتریک اکساید، مسیر سرتونینرژیک، نورآدرنرژیک، 

 از طرفی (.6و  6امینرژیک و مونوآمینرژیک اشاره کرد )دوپ

گلوتامات در افراد افسرده ممکن است  NMDAهاي گیرنده

اختالل در نظم گلوتامات در  که به باشند حساس ازحدشیب

 حاد تجویز که ( و مشخص شده است0مربوط است )افسردگی 

چنین (. هم1شود )می NMDAرسپتورهاي  مهار موجب روي

نهایی  محصول که نیترات میزان افسرده بیماران پالسماي در

 و است سالم افراد از بیش است، اکساید نیتریک متابولیسم

رود و مشخص می باال بیماران این در اکساید تولید نیتریک میزان

 اثرات سنتاز اکساید نیتریک هايشده است که مهارکننده

 مهار سنتز تجویز حاد روي سبب ( و18دارند ) یضدافسردگ

مطالعات دیگر نیز نشان  (.1شود )سنتاز نیز می اکساید نیتریک

 سیستم طریق تواند ازمی روي مانند یابعنصر کم اند کهداده

باشند  زایمان مؤثر از پس افسردگی عالئم بهبود در نیتررژیک

(. اثر تغییرات هموستازي عنصر روي در مغز بر 11)

توسط دیگر مطالعات مشخص  پاتوفیزیولوژي و درمان افسردگی،

-چنین مکانیسمها به نقش روي و هم(. این یافته12شده است )

تواند از آن طریق در بهبود افسردگی مؤثر باشد، هایی که روي می

 اشاره دارند.

د ها ماننطور گسترده در بسیاري از زمینهبهمواد در اندازه نانو 

-میه استفاد یبیوتکنولوژي، تکنولوژي انرژي و محیط پزشکی،

توانند از طریق غشاهاي می ازآنجاکه نانوذرات .(13-12شوند )

 کی، اثرات سمی بالقوه و عواقب پاتولوژکنند بیولوژیکی عبور

 از طرفی، .(16-11دارند ) انسان بر توجهقابل ی(شناختبی)آس

بیولوژیکی بالقوه ازجمله علوم زیستی و  داراي کاربرد هاآن

 ،(Nano ZnOاکسید روي )نانوذرات  .(28)پزشکی هستند نانو

با ه ویژترین نانومواد مورداستفاده در محصوالت مصرفی بهشایع

 هستند هاآنفرد خواص فیزیکی منحصربه نظر گرفتندر 

ذرات روي عملکرد که نانو  شده است داده نشان چنینهم (.21)

(، 22دهند )تحت تأثیر قرار میرا  هاي مختلفیا بافت هاسلول

و  (CNSها بر دستگاه عصبی مرکزي )تأثیر آناما در مورد 

مشخص  .اطالعات کمی وجود دارد CNS با هاي مرتبطبیماري

شده است که تجویز حاد نانو اکسید روي اثر ضد اضطرابی 

هاي حیوانی دارد توجهی را نسبت به نوع معمولی آن در مدلقابل

نانو اکسید روي نسبت به نوع (. عالوه بر این، مصرف مزمن 23)

فعالیت  ابیحضوروغي را در امالحظهقابلمعمولی، اثر ضد دردي 

چنین هم (.24هاي نر اعمال کرده است )ورزشی هوازي در موش

ي نورون را افزایش داده و آزادسازي ریپذکیتحرنانو اکسید روي 

نوروترانسمیتر را میانجیگري و حتی پالستیسیته سیناپسی را 

هاي مفیدي براي توانند جهتها میداده نیا (.22)کند ظیم میتن

گیري کارلذا به شناخت داروي جدید و تحقیقات بالینی ارائه کند.

 وجهموردتعنوان دارو در این تحقیق تجربی نانوذره اکسید روي به

 قرار گرفت.
 

 مواد و روش ها
هاي سوري ماده بالغ نژاد در این تحقیق تجربی از موش

NMARI گرم استفاده شد که از مرکز  22-38ي وزنی با محدوده

شاپور يجندتکثیر حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی 

درجه  22±2اهواز تهیه گردیدند. حیوانات در شرایط استاندارد 

تاریکی  ساعت 12یی و روشنا ساعت 12گراد و سیکل سانتی

ب داشتند و درون شده و دسترسی کافی به غذا و آداري نگه

تایی نگهداري شدند.  0هاي صورت گروههاي استاندارد بهقفس

 با برابر آزمایشگاهی حیوانات کار با در مورد مسائل اخالقی

دانشگاه  آوريدر معاونت پژوهش و فن موجود هايدستورالعمل

طور حیوانات جهت آزمایش به .گردید رعایت آزاد اسالمی

بندي صورت زیر تقسیم( بهn=0) ییتا 0 گروه 6تصادفی در 

 شدند:

یلوگرم بر کگرم میلی 2کننده یافتدرکنترل، گروه افسرده )

 18، 2هاي افسرده درمان شده با مقادیر پروژسترون(، سه گروه

نانوذره اکسید روي بر اساس  (یلوگرمبر کگرم میلی) 28و 

( 23و براي مشخص کردن مقدار مؤثر دارو ) شدهانجامتحقیقات 

 (یلوگرمبر کگرم میلی) 2و یک گروه افسرده درمان شده با 

کننده مزمن کم روز )دریافت 0نانوذره اکسید روي به مدت 

از نانوذره اکسیدروي(. گروه کنترل هیچ کاررفته اثرترین مقدار به

 38 یال 18اد اکسید روي با ابع نانوذرهدارویی را دریافت نکرد. 
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آمریکا  ( کشورUS Research Nanomaterialsنانومتر ساخت )

یاز توسط حمام اولتراسونیک به موردنعنوان دارو، به میزان به

 بار هر از قبل و دقیقه در سالین نرمال پراکنده شد 12مدت 

 پراکنده نیز شیکر دستگاه توسط دقیقه 1 مدت مجدداً به تزریق

نیم ساعت قبل از ارزیابی  شدهآماده(. سپس داروي 26) گردید

( براي سه گروه درمان 26بار )افسردگی، در روز هشتم فقط یک

زمان با روز )هم 0شده و براي گروه درمان شده آخر به مدت 

روز و در ادامه تا روز انجام  2شروع دریافت پروژسترون یعنی 

ی کنندگیشگیريپاثر منظور ارزیابی آزمون شناي اجباري(، به

-بهها همه تزریق صورت مزمن تجویز شد.نانوذره اکسیدروي به

 صورت داخل صفاقی انجام شد.

ایجاد مدل افسردگی پس از زایمان و آزمون شنای   

 Forced Swimming Test (FST)اجباری 

  Beckleyهايبا توجه به پروتکل مدل افسردگی پس از زایمان

انجام شد. ایجاد مدل افسردگی پس از زایمان با تزریق  Finnو 

درون صفاقی هورمون پروژسترون )ساخت شرکت ایران هورمون( 

بار به مدت پنج روز یلوگرم، روزانه یکبر کگرم میلی 2به میزان 

سازي روز در موش سوري بالغ ماده مدل 3و قطع آن به مدت 

 (.20گردید )
 ي ارزیابیهاتست پرکاربردترین از آزمون شناي اجباري، یکی

( و قابلیت اطمینان این روش 21است ) جوندگان در افسردگی

براي ارزیابی داروهاي ضدافسردگی توسط مطالعات تأیید شده 

(. آزمون شناي اجباري به این صورت است که سیلندر 38است )

)ارتفاع و قطر  مترسانتی 18×22ي اندازهبهرنگ اي بیشیشه

متر پر سانتی 11گراد تا ارتفاع درجه سانتی 23آب  داخلی( با

ار ی قرآرامبهصورت انفرادي در این سیلندر سرباز ها بهشد. موش

دقیقه  2دقیقه فرصت شنا کردن داده شد.  6گرفتند و به هرکدام 

بی زمانمدتاول براي تطابق حیوان با شرایط محیط است و 

 حرکتیگردید. بی حرکتی در چهار دقیقه آخر این تست ثبت

یعنی زمانی که هر موش تالش خود را براي شنا کردن متوقف 

ماند و تنها صورت شناور در آب باقی میکرده و بدون حرکت، به

 (.31دارد )سرش را باالي آب نگه می

 آنالیز آماری  

تحلیل شدند.  21ویرایش  SPSS افزارنرمهاي حاصل با داده

و  (One –way ANOVA)طرفه واریانس یکها توسط آنالیز داده

آمده دستچنین نتایج بههمند. تحلیل شد LSD آزمون تعقیبی

صورت خطاي معیار به همراه محاسبات آماري مربوطه به

 موارد تمام در. ندگزارش شد(SEM±Mean) میانگین  ±میانگین

 .شد محسوب داریمعن >82/8P با هاگروه بین اختالف
 

 نتایج
دار کننده پروژسترون( افزایش معنییافتدرگروه افسرده )

(81/8P< را در )**حرکتی نسبت به گروه کنترل بی زمانمدت

گرم میلی 18کننده دوزهاي یافتدرهاي افسرده نشان داد. گروه

 
ذره نانوکننده دوزهاي مختلف از یافتدرهاي افسرده کننده پروژسترون( و گروهیافتدري کنترل، افسرده )هادر گروهحرکتی بی زمانمدتمقایسه . 1نمودار

دار نسبت به کاهش معنی #>82/8Pدار نسبت به گروه افسرده و کاهش معنی ##>81/8Pدار نسبت به گروه کنترل، ** افزایش معنی>81/8Pاکسید روي )

 دار با گروه افسرده یا پروژسترون(بیانگر اختالف معنی #دار با گروه کنترل و عالمت بیانگر اختالف معنی *)عالمت گروه افسرده( 
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یلوگرم بر کگرم میلی 28( و ##>81/8Pیلوگرم )بر ک

(82/8P<#از نانوذره اکسید روي کاهش معنی ) دار را در

ان ( نشنشدهدرمانتحرکی نسبت به گروه افسرده )یب زمانمدت

بر گرم میلی 2کننده یافتدرکه گروه افسرده دادند. درحالی

ه داري را نسبت به گرویلوگرم نانوذره اکسید روي تفاوت معنیک

چنین گروه افسرده ( نشان نداد. همنشدهدرمانافسرده )

-یلوگرم از نانوذره اکسید روي بهبر کگرم میلی 2کننده یافتدر

دار روز دریافت نانوذره اکسیدروي( کاهش معنی 0صورت مزمن )

(81/8P<## را در )تحرکی نسبت به گروه افسرده بی زمانمدت

کننده دوزهاي یافتدرهاي افسرده درمان نشده نشان داد. گروه

 زمانمدتدار را در مختلف از نانوذره اکسید روي تفاوت معنی

تحرکی نسبت به گروه کنترل نشان ندادند. اگرچه گروه بی

گرم بر کیلوگرم از نانوذره میلی 2کننده دوز یافتدرافسرده 

تحرکی باالتري را نسبت به گروه بی زمانمدتاکسید روي، هنوز 

 (.1نمودار)نبود  دار کنترل نشان داد اما این تفاوت معنی
 

  بحث
نتایج حاصل از این تحقیق نشان دادند تجویز پروژسترون و 

تواند حالت رفت، میگونه که انتظار میسپس قطع آن، همان

ایجاد کند و تجویز درون صفاقی  موردنظرافسردگی را در مدل 

صورت حاد )وابسته به نانوذره اکسید روي به کاررفتهبهدوزهاي 

-از آن، می کاررفتهبهچنین تجویز مزمن کمترین دوز دوز( و هم

هاي سوري ماده افسرده حرکتی در موشبی زمانمدتتواند 

طور مقایسه با گروه افسرده درمان نشده، بهدرمان شده را در 

 دار کاهش دهد.معنی

فعالیت ضد داراي که روي انددادهبرخی مطالعات نشان 

چنین (. هم33و  32نی است )ي حیواهاافسردگی در مدل

 غیر مؤثر روي و که دوزهاي بسیار کم مشخص شده است

 یضدافسردگ عاملغیر مؤثر  و با دوزهاي پایینهمراه  زشدهیتجو

در  یضدافسردگ شبهاثرات داراي  ،پرامین یا سیتالوپرام()ایمی

و  32صحرایی است )و موش سوري موش  ي اجباريآزمون شنا

ط توسی ضدافسردگعامل  یافزایش اثربخش این، بر عالوه .(34

-هم .(32مشخص شده است ) در درمان افسردگی انسان ،روي

روي عالوه بر  فمصر چنین این نشان داده شده است که

سطح روي در  (،36) در بیماران یاثربخشی داروهاي ضدافسردگ

؛ (36) بخشدیبهبود مآنان را هم در هیپوکامپ  هاناپسیس

 اختالالت ایجادبنابراین، کمبود روي ممکن است نقش مهمی در 

عنوان یک مدل فرضی ممکن است بهنیز و  رفتاري داشته باشد

مکمل روي مصرف  حالنیباا عمل کند. هاافسردگی در موش

در برخی  .(30باشد ) مؤثر ،در درمان این اختالالت تواندمی

رنج  ماژورافسردگی  ي که ازافرادمطالعات مشخص شده است 

 ي نسبت بهتوجهی سطح روي سرم کمترطور قابلبهبرند، می

بیماران مبتال به  کهیدرحال داشتند.غیر افسرده  گروه شاهد

این  .(31ند )نشان دادرا سطح روي متوسط  مینورگی افسرد

تواند با برخی از یمنتایج نشان دهنده این است که سطح روي 

ي مرتبط بوده و تغییر در وخوخلقاختالالت عصبی مانند تغییر 

تواند با اختالالتی مانند ویژه در سیستم عصبی میمقدار آن به

در همچنین مشاهده شده است که افسردگی در ارتباط باشد. 

غلظت روي  پس از زایماندوره  و اوایلقبل از زایمان اواخر دوره 

 افزایش مجدداًزایمان، که یک ماه پس از  رودپایین میسرم 

بعد از زایمان  ییک نقطه زماندر  روي غلظت یابد و افزایشمی

تواند ه است که این میهاي افسردگی همراه بودکاهش نشانه با

عالئم افسردگی در دوران  رابطه بین روي سرم ونشان دهنده یک 

، روي اندنشان داده شدهانجام(. مطالعات 48باشد ) پس از زایمان

 وهرگریدر یک زموجود سیناپسی هاي ها یا ریزکیسهوزیکولدر 

روي  شکل ازاست. این حاضر در مغز زا گلوتامات هاينورون از

 ازبراي تعدادي ها در گیرنده ها ران است پاسخممک

مهاري، هم تحریکی و  همعصبی مختلف،  يهادهندهانتقال

-γو  (NMDA) آسپارتات-D-متیل-N هايازجمله گیرنده

در افسردگی و اضطراب دخیل ( AGABAآمینوبوتیریک اسید )

. به دلیل اهمیت متابولیسم روي در مغز، کمبود روي تنظیم کند

 (.41شده است ) همراهبا اختالل عصبی و پاتولوژي مغز انسان 

در ه ک اندهایی کردهاقدام به شناسایی مکانیسمزیادي محققان 

نقش روي ممکن است در اختالالت روانی ازجمله افسردگی ها آن

ز اص افسردگی تشخی . یک مسیر پیشنهادي برايداشته باشد

-دهنده عصبی در گیرندههاي انتقالطریق اثرات روي بر پاسخ

که اند نشان داده مطالعات(. 41و  32، 32است )  NMDAهاي

گلوتامات در افراد افسرده ممکن است  NMDAهاي گیرنده

اختالل در نظم گلوتامات در  که به باشند حساس ازحدشیب

براي روي یک مهارکننده بسیار قوي  .(0مربوط است )افسردگی 

که  مشخص شدبا مطالعات اخیر که است  NMDA هايگیرنده

 و ممکنشود در حیوانات  یضدافسردگشبه  اثر باعثتواند می

یش افزا را پرامینمانند ایمی یاست اثر دیگر داروهاي ضدافسردگ

درمان مشاهده شده است، عالوه بر این،  .(42و  32، 12دهد )

گیرنده  مجموعهمهار در توانایی یون روي  ،پرامینایمیا بمزمن 
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NMDA  دهد هاي خانگی را افزایش میموش مخدر قشر

 در NMDA اهمیت گیرنده دهندهنشانبررسی این نتایج  .(43)

اي هچنین به یکی از مکانیسماست و هم وخوخلقتنظیم رفتار و 

 ی روي اشاره دارد.ضدافسردگمهم اثر 

هاي ر نوروندنانو ذرات روي  اندمطالعات نشان دادهچنین هم

 افزایش سبب جداشده صحرایی موشهیپوکامپ  CA3هرمی 

عصبی ي ریپذکیتحرقابلیت و تغییر  KI و NaIجریان  دامنه

شود. می دهنده عصبیانتشار انتقال از طریق تنظیماحتماالً 

کی فیزیولوژی تبعاتوستاز یونی و ئمونانوذرات روي ممکن است ه

که با  یک مطالعه (. در44کند )تنظیم را نیز هاي عصبی سلول

اده د الکتروفیزیولوژي صورت گرفت نشان رفتاري وهاي بررسی

 و در نقص رفتاري سبب بهبود که نانو ذرات اکسیدروي شد

(. 22شود )سوري می در موش مدل افسردگی یک شناختی در

 طریق غشاهاي بیولوژیکی عبورتوانند از می ازآنجاکه نانوذرات

پاتولوژیک اثرات سمی بالقوه و عواقب توانند می، کنند

(. به 46و  42داشته باشند ) انسان بر توجهقابل ی(شناختبیآس)

ذرات و مقدار و نحوه  اندازهبهرسد این خصوصیات دوگانه، نظر می

ها مربوط باشد. در یک مطالعه مشخص شده است که تجویز آن

توانند اختالل رفتاري و شناختی در رات اکسید روي مینانوذ

هاي سوري با رفتارهاي شبه افسردگی را بهبود بخشند که موش

از طریق تنظیم افزایشی در پالستیسیته سیناپسی  احتماالًاین 

اي از مسیر پرفورنت به چنین در عملکردها در ناحیهنورون و هم

کارگیري موادي مانند اکسید روي (. به22اي باشد )شکنج دندانه

ري ینفوذپذ ازجملهیات بالقوه آن به خصوصدر اندازه نانو با توجه 

هاي (، ممکن است فرصت46و  42) یشتربیري پذواکنشو 

 و مقدار مصرف کمتر زمانمدتجدیدي مانند تأثیرگذاري بیشتر، 

اکسید روي،  اثر نانوذرهرا فراهم کنند که در صورت تأیید این 

آورد. باید  به وجودجدیدي در استفاده از آن  اندازچشمتواند یم

مطالعه تجربی، مربوط به  این   از  حاصل نتایج  توجه داشت که 

بوده و نحوه دقیق  نانوذرهتغییرات رفتاري ناشی از تجویز این 

نایی توا باوجودچنین تأثیر آن نیازمند بررسی بیشتر است. هم

عبور از غشاهاي بیولوژیک، الزم است  نانوذرات اکسید روي در

چنین تأثیر آن در نوزاد، حضور این نانوذرات در شیر مادر و هم

هاي متعدد هاي حیوانی بررسی شود. با توجه به نقشدر مدل

 ،وخوخلقویژه دخالت آن در روي در دستگاه عصبی مرکزي و به

-هاي مختلف مغز و خون، همگیري مقدار روي در بخشاندازه

اي ههاي گیرندهها و آنتاگونیستکارگیري آگونیستچنین به

مرتبط با افسردگی در تیمار با نانوذره اکسید روي، براي بررسی 

تر نقش این نانوذره در درمان افسردگی در مطالعات آتی دقیق

 شود.پیشنهاد می
 

 نتیجه گیری
نتایج حاصل از این تحقیق تجربی نشان دادند که نانوذرات 

تحرکی ناشی از افسردگی پس از بی زمانمدتد روي بر اکسی

 در این تحقیق، کاررفتهبهزایمان اثر داشت و با توجه به دوزهاي 

توانست عالئم افسردگی پس از زایمان را بهبود بخشد.  نانوذرهاین 

توانند رویکرد جدیدي را در استفاده از این ترکیب این نتایج می

 پیشنهاد دهند.
 

 قدردانیتشکر و 
 کد نامه کارشناسی ارشد بایانپا بخشی از نتایج این مقاله

الزم  .است 38/11/1314مورخ  13338281121881 تصویب

به ذکر است هزینه اجراي این پژوهش توسط دانشجو تأمین شد. 

 آزاد اسالمی دانشگاه آوريمعاونت پژوهش و فن چنین ازهم

 کار این انجامبراي  مناسب شرایط که مکان و ایذه واحد

 آید.می به عمل قدردانی نمودند، فراهم را پژوهشی
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Abstract 
 

Background & Objective: Postpartum depression appears to be a harmful condition affecting 

mothers and their babies negatively. Regarding their side effects, the tendency to use antidepressants 

has especially fallen in nursing mothers. Considering the effect of zinc on mood, this study was 

conducted to determine the efficacy of zinc oxide nanoparticles on postpartum depression in female 

mice. 

Material & Methods: In this experimental study, the adult female mice of NMARI breed (25-30gr) 

were divided into six groups respectively (n=8): 1) Control 2) Depressed group 3, 4, 5) Depressed 

groups treated with a dose of zinc oxide nanoparticles including (5, 10 and 20 mg/kg) 6) Depressed 

groups treated for 8 days with a dose of 5 mg/kg zinc oxide nanoparticles. 

First, the studied animals were depressed by intraperitoneal injection of 5mg/kg progesterone for 5 

days. The control group received no drug or solvent. The assessment of depression rate on the eighth 

day after the start of administration of progesterone was conducted by forced swim test. 

Results: The zinc oxide nanoparticles at doses 10 mg/kg (P< 0.01) and 20 mg/kg (P< 0.05) and also at 

5 mg/kg dose for 8 days (P< 0.01) led to a significant decrease in immobilization time in depressed 

mice. 

Conclusion: Administration of progesterone induces depression, and thus, increases the period of 

immobilization of mice. The zinc oxide nanoparticles reduced the symptom of postpartum 

depression in forced swim test. The findings can be used to show the effects of zinc oxide 

nanoparticles in the reduction of postpartum depression. 
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