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Abstract

Introduction: Previous studies have shown that sesame oil affects memory and learning. In the present work, effect 

of a diet containing 10% sesame oil used during pregnancy was evaluated on short-term passive avoidance learning of 

offspring rats by Shuttle box.

Methods: Female Wistar rats were divided into 2 groups (n = 9 each group). Control group consumed regular diet 

during pregnancy and the treatment group received a diet containing 10% sesame oil. Male and female offspring were 

examined on the 30th day of their ages.

Results: Passive avoidance learning of offsprings that their mother received sesame oil during pregnancy was 

significantly increased in comparison to the control group.

Conclusion: The results show that consumption of a diet containing 10% sesamin oil during pregnancy significantly 

increases short -term passive avoidance learning of offspring.
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 1387 بهار، 1، شمارة 12جلد  فيزيولوژي و فارماكولوژي

12B اثر مصرف روغن كنجد در دوران بارداري بر حافظه احترازي غير فعال

 فرزندان در موش صحرايي

28B1، مهدي پور مهدي2علي معاضدي ، احمد1، احمد علي پاپهن*1، حسين نجف زاده1ندا اصل ايراني فام 
 ، اهوازدانشگاه شهيد چمران اهواز ،دانشكده دامپزشكي .1

29B2 .اهوازدانشگاه شهيد چمران اهواز ،دانشكده علوم ، 

23B24  89 شهريور 26: دريافتB90 ارديبهشت 7: پذيرش 
 ارانهمكو  ستاريان ها كتكوالمين تجزيه و هاي دخيل در بيوسنتز بيان ژن برخي آنزيم مرفين و

27Bچكيده 
13Bدر دوران بـارداري بـر   % 10در اين تحقيق اثر مصرف رژيـم غـذايي حـاوي روغـن كنجـد      . مطالعات نشان داده كه روغن كنجد در روند حافظه و يادگيري تأثير دارد: مقدمه

     .شاتل باكس مورد بررسي قرار گرفت ويستار با استفاده از دستگاه ماده موش صحرايي نژاد و مدت در فرزندان نر   حافظه احترازي غيرفعال كوتاه
 14Bتايي تقسيم شدند، گروهها به ترتيب شامل گروه شاهد با جيره غذايي معمولي در دوران بـارداري و گـروه   9گروه  2هاي صحرايي ماده بالغ به  به اين منظور موش :روش ها

 روزگـي  30هاي نر و مـاده گروههـا در سـن     سپس بچه. كردند دهي جيره غذايي معمولي دريافت ميبارداري كه در دوران بارداري جيره غذايي حاوي روغن كنجد و در دوران شير
 .تست شدند

15Bمعني داري يافت حافظه احترازي فرزندان موش هايي كه در زمان بارداري روغن كنجد را در جيره غذايي دريافت كرده بودند در مقايسه با گروه كنترل افزايش :يافته ها.  
16Bشود ميدر فرزندان مدت  در دوران بارداري باعث افزايش حافظه احترازي غيرفعال كوتاه% 10نتايج نشان داد كه مصرف روغن كنجد  :جه گيريينت. 

 

75Bفرزندان موش صحرايي ،بارداري، حافظه و يادگيريروغن كنجد،  :هاي كليدي واژه 

25B0مقدمهF

* 

دانه كنجـد  . روغن كنجد از دانه ي كنجد استخراج مي شود
 سـزاموم اينـديكوم  ت يك يا چند گونه ي گياهي به نـام  از كش

)Sesamum indicum (از تيــره پدالياســه )Pedialecea ( بــه
     روغـن كنجـد يكـي از بهتـرين منـابع غـذايي      . دست مي آيـد 

اسيد هاي چرب داراي چند پيوند دو گانه است اسيد هاي چرب 
 ،)درصـد  43(تشكيل دهنده ي روغن كنجد شامل اسيد اولئيك 

و اسـيد  ) درصـد  9(اسيد پالميتيـك   ،)درصد 43(اسيد لينولئيك 
 

 

 najafzadeh@scu.ac.ir                        :نويسندة مسئول مكاتبات *

 www.phypha.ir/ppj            :                                  وبگاه مجله

همچنين روغـن كنجـد حـاوي    . مي باشند) درصد 4(استئاريك 
 500-700به ميزان) توكوفرول( E و ويتامين) درصد 1( لسيتين

توكوفرول هـاي روغـن كنجـد    وجود . گرم بر كيلوگرم مي باشد
هـاي آزاد   نوعي سد دفاعي در برابـر آسـيب ناشـي از راديكـال    

. ]11[ اسيدهاي چرب غير اشباع روغن كنجـد ايجـاد مـي كنـد    
روغن كنجد بعلت داشتن آنتي اكسيدان هايي از قبيل ويتـامين  

E  باعث افزايش يادگيري و حافظه فرزنداني شد كه مادران آنها
وجـود  . ]16[طي دوران بارداري در معرض دود سيگار بوده انـد  

ن روغن باعـث افـزايش تعـداد    اسيد هاي چرب غير اشباع در اي
خارهاي دندريتي، انشعابات سيناپسـي و تعـداد سـيناپس هـاي     

اسيد هـاي چـرب غيـر اشـباع موجـود در      . ]2[ نوروني مي شود
روغن كنجد با كاهش كلسترول باعث افـزايش سـياليت غشـاء    

 1347تأسيس  
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 .]3[سلول هاي مغزي در ناحيه ي هيپوكامپ مي شوند 
ليپيدي يكي از عوامـل   استرس اكسيداتيو و پراكسيداسيون 

مهم در ايجاد اختالل حافظه همانند بيماري آلزايمر مي باشـد و  
. ]15[مواد انتي آكسيدان مي توانند اثر محافظتي داشـته باشـند   

روغن كنجد با داشتن خاصيت آنتي اكسيداني در بهبود حافظـه  
از آنجايي كه در كارهاي پژوهشي قبلي اثر . مي تواند موثر باشد

نجد بر ميزان يادگيري مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه امـا      روغن ك
مطالعه اي در خصوص تاثير مصرف روغـن كنجـد طـي دوران    
بارداري بر روي حافظه فرزندان صورت نگرفته است لذا در اين 
مطالعه تاثير مصرف روغن كنجد در طي دوران هـاي  بـارداري   
موش صحرايي بر روي حافظه احترازي در مدل شـاتل بـاكس   

 .زندان نر و ماده مورد بررسي قرار گرفتفر

 ها روش و مواد

سر موش صحرائي ماده نژاد  18جهت انجام اين مطالعه، از 
ويســتار بــالغ تهيــه شــده از مركــز تكثيــر و پــرورش حيوانــات 
. آزماِِِيشگاهي جندي شاپور اهـواز مـورد اسـتفاده قـرار گرفتنـد     

ـ   12 ساعت روشنايي و 12موشها تحت شرايط  اريكي سـاعت ت
. همه موش ها آزادانه به آب و غذا دسترسي داشتند. قرار گرفتند

. سانتيگراد در نظـر گرفتـه شـد    23±2دماي نگهداري حيوانات 
غذاي حيوانات از كارخانه دام و طيـور چاودانـه اصـفهان تهيـه     

 .گرديده و به شكل پلت فشرده در اختيار موش ها قرار گرفت
در نظر گرفته شد كـه هـر    براي انجام اين مطالعه دو گروه

 :سر موش صحرائي ماده به صورت زير بودند 9 گروه واجد
اين موش ها با جيره فاقد روغن كنجـد در  : گروه كنترل .1

 .طي دوران بارداري پرورش يافتند
ايـن مـوش هـا در طـي دوران     ): بارداري(گروه آزمايش  .2

با  درصد 10روغن به ميزان (بارداري با جيره واجد روغن كنجد 
پـرورش  ) پودر جيره مخلوط گرديد و بصورت پلـت آمـاده شـد   

 .يافتند
جهت سنجش يادگيري و حافظه احترازي غير فعال توسـط  
دستگاه شاتل باكس، فرزندان متولد شده در سن يك ماهگي به 

 .سر به صورت زير طبقه بندي شدند 8گروه در هر گروه  4
در طـي   موش هاي ماده ايي كه مـادران آن هـا  : گروه اول

 .دوران بارداري با جيره فاقد روغن كنجد پرورش يافتند

موش هاي ماده ايي كه مـادران آن هـا در طـي    : گروه دوم
 .دوران بارداري با جيره واجد روغن كنجد پرورش يافتند

موش هاي نري كه مادران آن ها در طي دوران : گروه سوم
 .بارداري با جيره فاقد روغن كنجد پرورش يافتند

موش هاي نري كـه مـادران آن هـا در طـي     : ه چهارمگرو
 .دوران بارداري با جيره واجد روغن كنجد پرورش يافتند

جهـت  ) ساخت ايران(در اين مطالعه از دستگاه شاتل باكس 
 Passive(تست رفتاري و سنجش حافظه احتـرازي غيرفعـال   

avoidance memory (     ،در طـي مراحـل سـازگاري، آمـوزش
يك مـاه پـس از مرحلـه    (بخاطر آوري دوم  بخاطر آوري اول و

 .استفاده گرديد) بخاطر آوري اول
داده هاي جمـع آوري شـده بطـور توصـيفي و تحليلـي بـا       

. مورد بررسي قرار گرفتند 16نسخه  SPSSاستفاده از نرم افزار 
بـراي دو   Tبمنظور مقايسه گروههاي تحت بررسـي از آزمـون   

مبناي قضاوت آماري  α = 05/0نمونه مستقل استفاده گرديد و 
نسـخه    Excelترسيم نمودار با استفاده از نرم افزار.لحاظ گرديد

 .انجام گرفت 2007

 يافته ها

در اين مطالعه اثر مصرف رژيم غذايي حاوي روغـن كنجـد   
ــر روي حافظــه  % 10 ــارداري موشــهاي صــحرايي ب در دوران ب

حافظـه احتـرازي    .فرزندان نر و ماده  مورد بررسي قرار گرفـت 
. غيرفعال كوتاه مدت توسط دستگاه شاتل باكس ارزيابي گرديـد 

نشـان داده  ) Mean ± SeM(تمامي نتايج به صورت ميـانگين  
 .شد

نتـايج حاصـل از مقايسـه حافظـه احتـرازي غيرفعـال       -الف
  موشهاي صحرايي ماده هايي كه مادران آنها در دوران بـارداري 

 : د بوده اندتحت رژيم غذايي حاوي روغن كنج
گروه كنترل و گروهي كه مادران آن هـا در دوران   -1-الف

 :بارداري روغن كنجد مصرف كرده اند
ميانگين زمان تاخير در ورود به جعبه تاريك در  -1-1-الف

ساعت بعد از  24(ابتداي آموزش  قبل از دادن شوك الكتريكي 
ري اختالف معني داp >01/0 نشان  داد كه در سطح) سازگاري

بين دو گروه وجود دارد يعنـي گروهـي كـه مـادران آن هـا در      
دوران بارداري روغن كنجد مصرف كرده اند بـا تـاخير كمتـري    
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 ).1شكل(وارد جعبه تاريك مي شوند 
ميانگين زمان تاخير در ورود بـه جعبـه تاريـك      -2-1-الف

بين  p>001/0نشان داد كه در سطح ساعت بعد از آموزش  48
الف معني داري وجود دارد يعني گروهي كه مادران دو گروه اخت

آن ها در دوران بارداري روغن كنجد مصرف كرده اند با تـاخير  
 )2شكل (بيشتري وارد جعبه تاريك مي شوند 

 48 جعبه تاريـك  ميانگين زمان سپري شده در -3-1-الف
بـين دو   p> 01/0ساعت بعد از آموزش نشان داد كه در سطح 

داري وجود دارد يعني ميانگين زمان سپري  گروه اختالف معني
شده در جعبه تاريك در گروهـي كـه مـادران آن هـا در دوران     

 ).3شكل (بارداري روغن كنجد مصرف كرده اند كمتر است 
 48ميانگين زمان سـپري شـده در جعبـه تاريـك      -3شكل
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دو بـه دو هـر گـروه بـا گـروه       سـه يمطالعه جهت مقا نيدر ا =p<( 8n 01/0( )قبل از اعمال شوك( مقايسه ميانگين زمان تاخير در ورود به جعبه تاريك در ابتداي آموزش -1شكل 

 .باشد يدار م يتفاوت معن انگريب*  .استفاده شد Tكنترل از آزمون 
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در اين مطالعه جهت مقايسه دو به دو هر گروه با گروه كنتـرل از آزمـون   .  =p< ( 8n.01/0( آموزش از ساعت بعد 48مقايسه ميانگين زمان تاخير در ورود به جعبه تاريك  -2شكل 

T بيانگر تفاوت معني دار مي باشد *. ه شداستفاد. 
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در اين مطالعه جهـت  . =p( 8 n > 01/0(ساعت بعد از آموزش 
اسـتفاده   Tر گروه با گروه كنترل از آزمـون  مقايسه دو به دو ه

 .بيانگر تفاوت معني دار مي باشد. * شد
ــروه    -1-ب ــرل و گ ــروه كنت ــه گ ــل از مقايس ــايج حاص     نت

موش هاي نري كـه مـادران آن هـا در دوران بـارداري روغـن      
 :كنجد مصرف كرده اند

ميانگين زمان تاخير در ورود به جعبـه تاريـك در   -1-1-ب
قبـل از دادن شـوك الكتريكـي نشـان داد كـه      ابتداي آموزش، 

شـكل  (هيچگونه اختالف معني داري بين دو گروه وجود نـدارد  
4.( 

ميانگين زمان تاخير در ورود بـه جعبـه تاريـك،     -2-1-ب 
 p >001/0از آمـوزش نشـان داد كـه در سـطح      ساعت بعد 48
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 Tدر اين مطالعه جهت مقايسه دو به دو هر گروه بـا گـروه كنتـرل از آزمـون     . =p( 8 n > 01/0(عد از آموزش ساعت ب 48ميانگين زمان سپري شده در جعبه تاريك  -3 شكل

 .بيانگر تفاوت معني دار مي باشد. * استفاده شد
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 Tدو به دو هر گروه با گـروه كنتـرل از آزمـون    در اين مطالعه جهت مقايسه .  =8nقبل از دادن شوك  ،ميانگين زمان تاخير در ورود به جعبه تاريك در ابتداي آموزش -4شكل 

 .استفاده شد
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اختالف معني داري بين دو گروه وجود دارد يعني گروهـي كـه   
ها در دوران بارداري روغن كنجد مصرف كـرده انـد    مادران آن

 ).5شكل (با تاخير بيشتري وارد جعبه تاريك مي شوند 
 48ميانگين زمان سپري شده در جعبـه تاريـك،    -3-1-ب

اختالف  p >05/0ساعت بعد از آموزش نشان داد كه در سطح  
معني داري بين دو گروه وجود دارد يعني ميانگين زمان سـپري  

جعبه تاريك در گروهـي كـه مـادران آن هـا در دوران      شده در
 ).6شكل (بارداري روغن كنجد مصرف كرده اند كمتر است 

ميانگين زمان تـاخير در ورود بـه جعبـه تاريـك در ابتـداي      
آموزش، قبل از دادن شوك الكتريكي نشان داد كـه بـين هـيچ    
. يك از گروه هاي نر و ماده اختالف معنـي داري وجـود نـدارد   

 48نين ميانگين زمـان تـاخير در ورود بـه جعبـه تاريـك،      همچ

0

50

100

150

200

250

300

350

control sesame oil

Ti
m

e 
(s

ec
on

d)

Male after shock

*

 
 T در اين مطالعه جهت مقايسه دو به دو هر گروه با گروه كنتـرل از آزمـون  . =p (8n > 001/0( ساعت بعد از آموزش 48ميانگين زمان تاخير در ورود به جعبه تاريك  -5شكل 

 .بيانگر تفاوت معني دار مي باشد. * استفاده شد
 

          

0

10

20

30

40

50

60

70

80

control sesame oil

Ti
m

e 
(s

ec
on

d)

Male 

*
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ساعت بعد از آموزش نشان داد كه بين هيچ يك از گروه هـاي  
همچنـين  . نر و ماده مربوطه اختالف معنـي داري وجـود نـدارد   

سـاعت بعـد از    48ميانگين زمان سپري شده در جعبه تاريـك،  
ه آموزش نشان داد كه بين هيچ يـك از گـروه هـاي نـر و مـاد     

 .اختالف معني داري وجود ندارد

 بحث

در اين بررسي حافظه احترازي غيـر فعـال كوتـاه مـدت در     
موشهاي صـحرايي نـر و مـاده اي كـه مـادران آنهـا در دوران       
بارداري تحت رژيم غذايي حاوي روغن كنجد بودند نسـبت بـه   

همچنين در هيچ يك از پارامترهاي . گروه كنترل افزايش يافت
ه در دسـتگاه شـاتل بـاكس مـابين موشـهاي      اندازه گيري شـد 

صحرايي نر و ماده هيچ يـك از گـروه هـا تفـاوت معنـي داري      
تاثير روغن كنجد بر بهبود حافظه مي تواند بدليل . وجود نداشت

وجود اسـيدهاي چـرب در آن و خـواص آنتـي اكسـيداني ايـن       
 .]8،1[فرآورده گياهي باشد 

 هـاي گيـاهي،   تحقيقات متعددي در رابطه با ااثرات روغـن 
روغن كنجد و اجزاي تشكيل دهنده آن انجام شده و اثـرات آن  

 .بر روي فرآيند يادگيري و حافظه بررسي گرديده است
گزارش دادنـد كـه مصـرف روزانـه     ) 2009(يوم و همكاران 

درصد روغن كنجد در جيره غذايي مـوش سـوري     5/0و  25/0
يلوئيـد در  باعث جلوگيري از تخريب حافظه ناشـي پپتيـد بتـا آم   

اين محققين حافظه احترازي را با شـاتل  . موش سوري مي شود
باكس و ماز آبي موريس ارزيابي كردند و چنين استدالل نمودند 
كه احتماال روغن كنجد از طريق خاصيت آنتي اكسـيداني ايـن   

نتيجه مطالعه فوق بـا مطالعـه مـا    . اثر محافظتي را داشته است
 .]15[همخواني دارد 
بـه منظـور بررسـي اثـر مصـرف      ) 2009(مكاران كروچ و ه

در طول دوران بـارداري و شـيردهي بـر     3اسيدهاي چرب امگا 
روي پاسخ هاي عصبي فرزندان در موش هاي صحرايي، نتيجه 

در طـول   3گرفتند كه اگر چه مصـرف اسـيدهاي چـرب امگـا     
دوران بارداري و شيردهي براي نمو مغـز جنـين و نـوزاد مفيـد     

با طوالني كردن دوره بـارداري، شـدت زايمـان     است و احتماال
هاي زودرس را كاهش مي دهد اما مصرف رژيم هـاي غـذايي   

مازاد يا كمبود اين اسيدهاي چرب را  3كه اسيدهاي چرب امگا 

دارنــد در طــول دوران بــارداري و شــيردهي، بــه علــت اثــرات 
 .]5[نامطلوب روي نمو مغز، معقول نيست 

تاثير استروژن بر روي حافظه  )2011(معاضدي و همكاران 
احترازي غير فعال را با مدل شاتل باكس ارزيابي كردند و نتيجه 
گيري كردند كه استروژن بصورت وابسته بـه دوز سـبب بهبـود    

مدل بررسـي حافظـه   . ]11[ حافظه در موش صحرايي مي گردد
 .در مطالعه فوق با مطالعه حاضر يكسان بوده است

گزارش كردند كه اسيدهاي چرب  )2002(تاناكا و همكاران 
اســيد اولئيــك و اســيد  ،غيــر اشــباع ماننــد اســيد آراشــيدونيك

لينولئيــك فعاليــت گيرنــده هــاي نيكــوتيني اســتيل كــولين در 
ــاز   ــروتئين كين ــق پ ــپ را از طري ــيش  Cهيپوكام ــورون پ در ن

گيرنده هاي نيكوتيني استيل كولين . سيناپسي افزيش مي دهند
انسميتر گلوتاميـت را افـزايش مـي دهنـد     نيز آزاد سازي نوروتر

-Long(بنابراين افزايش گلوتاميت باعث تسهيل طوالني مدت 

lasting facilitation (انتقال سيناپسي در هيپوكامپ مي شود .
تسهيل طوالني مدت يك مدل سلولي يادگيري و حافظه مشابه 

حضـور اسـيد اولئيـك در رژيـم     . تقويت طويل المدت مي باشد
وري است زيرا حضور اسـيد اولئيـك مـي توانـد بـر      غذايي ضر

و  Cانتقــال ســيگنالها از طريــق فعــال كــردن پــروتئين كينــاز 
همچنـين  . فسفريالسيون پروتئين ها در هيپوكامپ مـوثر باشـد  

اسيد اولئيك تعديل كننده تقابالت بين گيرنده بنزوديازپين ها و 
در  يك ميانجي عصبي مهاري اصـلي (گاما آمينو بوتريك اسيد 

مي باشد و همين طور تعديل كننده ) دستگاه عصبي مهره داران
اثرات سميتي روي نوروبالست ها بوده و اثر تحريك كننـده در  

 .]14[تكثير سلول هاي شوان دارد 
اثــر تزريــق پروژســترون بــه ) 2009(پــاليزوان و همكــاران 

هاي صحرايي تازه متولد شده بـر يـادگيري فضـايي آنهـا      موش
را بررسي كرده و به اين نتيجه رسيدند كـه تجـويز    پس از بلوغ

ولـي نـه   (هـاي مـاده تـازه متولـد شـده       روغن كنجد به مـوش 
سبب افزايش ميزان حافظه فضايي در آنها نسبت ) هاي نر موش

اضافه كـردن پروژسـترون   . به گروه كنترل و پروژسترون گرديد
به روغن كنجد سبب شد يادگيري آنها تا سطح كنترل كـاهش  

 .]13[ بديا
گزارش نمـود كـه مصـرف اسـيدهاي چـرب      ) 2003(داس 

غيراشباع با زنجيره بلند از جمله اسيد لينولئيك و اسيد لينولنيك 
در دوره قبل از زايمان رشد و نمـو مغـز جنـين را بهبـود داده و     
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ــت و غلظــت راس ــك اكســايد ،)Ras( فعالي انســولين و  ,نيتري
را در ســـطح نوروترانســـميترهاي مختلـــف و ســـيتوكين هـــا 

فيزيولوزيكي نگه داشته و بنابراين حافظه را بهبود بخشيده و از 
 .]6[ نقايص يادگيري ممانعت مي كند

ــاران  ــاليزوان و همك ــويز  ) 2007(پ ــه تج ــد ك ــان دادن نش
اسيدهاي چرب سيس به موش هاي كيندل شده سبب كـاهش  
ميزان اختالل يادگيري ايجاد شده توسط كيندلينگ شيميايي با 

ن تترازول مي گردد در حالي كه تجويز اسـيد هـاي چـرب    پنتيل
 ترانس اثري بر روي ميزان يادگيري در ايـن مـوش هـا نـدارد    

]12[. 
ــد گروهــي از ) 1992(مــاربيوس و همكــاران  گــزارش دادن

هاي نوزادي كه در دوره رشد مغزي با شـير حـاوي اسـيد     موش
پالميتيك تغذيه شدند نسبت به گروهـي كـه بـه عنـوان گـروه      

استفاده كردند داراي رشـد  ) شير معمولي(اهد از شير مادرشان ش
مغزي موثرتري بودند وي اعالم كـرد كـه رژيـم غـذايي اسـيد      

 .]9[پالميتيك در دوره رشد مغزي اهميت دارد 
از ديگر اجزاي تشـكيل دهنـده   ) فسفاتيديل كولين(لسيتين 

تـرين فسـفوليپيد در غشـاء     روغن كنجد بوده و از طرفي فراوان
هـاي عصـبي،    فسـفوليپيدهاي غشـاي سـلول   . ]4[سلولها است 

تنها در تمـايز   آنها نه. منبعي براي پيام رسان هاي ثانويه هستند
اي هـــ ســـلول عصـــبي، بلكـــه در تكثيـــر، تعـــديل فعاليـــت

هاي متصل بـه   هاي نوروني، كانالهاي يوني و آنزيم دهنده انتقال
 .]7[كنند  غشاء نيز دخالت مي

            +mppگـــزارش دادنـــد  ) 2001(مـــازيو و همكـــاران  
)N-Methyl-4-phenyl pyridium (   با ايجاد يـك مكانيسـم

نوروتوكســيك باعــث توليــد راديكالهــاي آزاد و پراكسيداســيون 
شـود و يـك مـدل پاركينسـون      ميتوكندري مي مفرط ليپيدهاي

ــي  ــاد م ــد ايج ــات   . كن ــري تركيب ــتفاده از يكس ــا اس ــپس ب س
اكسيدان در رژيم غذايي جهت مقابله با اثرات نوروتوكسيك  آنتي

mpp+  ايـن تحقيـق نشـان داد كـه     . مورد بررسي قرار گرفـت
يكسري تركيبات از جمله روغن گياهي كنجد سيستم عصبي را 

كند  و مرگ سلولي حمايت مي +mppوكسيستي در مقابل نوروت
]10[. 

چنين به نظر مي رسد كه مصـرف روغـن كنجـد در دوران    
به علت داشتن  ،بارداري با عبور از سد جفتي و سد خوني مغزي

با كاهش ميزان كلسترول غشا باعث  ،اسيدهاي چرب غير اشباع
كـه ايـن سـياليت    . افزايش سياليت غشاهاي نوروني مي گـردد 

پديدار شدن دندريت ها و آكسون هاي جديد الزم است و براي 
جوانه زدن اكسوني و دندريتي را تسهيل مي كند و نيز به علـت  

براي ساخت ميانجي نوروني استيل كولين  دارا بودن لسيتين كه
ضروري است و نيزتوكـوفرول بعنـوان آنتـي اكسـيدان، باعـث      

ي حـاوي  صرف رژيم غذاي. افزايش حافظه در فرزندان مي شود
روغن كنجد در دوران بارداري باعـث بهبـود حافظـه احتـرازي     
    غيرفعال كوتاه مدت در فرزنـدان نـر و مـاده مـوش صـحرايي      

مصرف رژيم غـذايي حـاوي روغـن كنجـد در دوران     . مي شود
بارداري حافظه احترازي غيرفعال كوتاه مدت را در فرزنـدان نـر   

      ماهـه بهبـود    يك ماهه بـه همـان انـدازه فرزنـدان مـاده يـك      
 .مي بخشد

 سپاسگزاري

از معاونت محترم پژوهشي دانشگاه شهيد چمران اهواز كـه در تـامين   
 .هزينه هاي مطالعه حاضر مساعدت كرده است، تشكر و قدرداني مي شود

74BReferences 

[1] 0BArumugam, P. , Ramesh, S. Protective effects of sesame 

oil on 4-NQO-induced oxidative DNA damage and lipid 

peroxidation in rats. Drug Chem Toxicol. 34 (2011) 

116-119  

[2] 17BBendich, A. Brock, P E. Rational for introduction of 

long chain polyunsa turated fatty acid for concomitant in 

infant formulas. J Vitamin Nutr Res, 67 (1997) 213-

231.                                   

[3] 1BBourre JM, Dumont OL, Clément ME, Durand GA. 

Endogenous synthesis cannot compenstate for absence 

of dietary oleic acie in rats. J Nutr. 127 (1997) 488-493. 

[4] 2BChung SY, Moriyama T, Uezu E, Uezu K, Hirata R, 

Yohena N, Masuda Y, Kokubu T, Yamamoto S. 

Administration of phosphate dylcholine increases brain 

acetylcholine concentration and Improves memory in 

mice with dementia. J Nutr, 125 (1995) 1484-1489.  

 

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=23988538100&eid=2-s2.0-79951645539�
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=37021767700&eid=2-s2.0-79951645539�
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=20766&origin=recordpage�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bourre%20JM%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dumont%20OL%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Cl%C3%A9ment%20ME%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Durand%20GA%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Chung%20SY%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Moriyama%20T%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Uezu%20E%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Uezu%20K%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hirata%20R%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Yohena%20N%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Masuda%20Y%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kokubu%20T%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Yamamoto%20S%22%5BAuthor%5D�


 اصل ايراني فام و همكاران          رزنداناثر روغن كنجد در بارداري بر حافظه ف

276 276 
 

[5] 3BChurch M.W, Jen K.L.C, Jackson D.A, Adams B.R, 

Hotra J.W. Abnormal neurological responses in young 

adult offspring caused by excess omega-3 fatty acid 

(fish oil) consumption by the mother during pregnancy 

and lactation. Neurotoxicol Teratol, 31 (2009) 26-33. 

[6] 18BDas UN. Can memory be improved? A discussion on the 

role of ras, GABA, acetylcholine, NO, insulin, TNF-α, 

and long- chain polyunsaturated fatty acids in memory 

formation and consolidation. Brain Develop, 25 (2003) 

251-261. 

[7] 19BFarooqui AA, Antony P, Ong WY, Horrocks LA, Freysz 

L. Retinoic acid – mediated phospholipase A2 signaling 

in the nucleus. Brain Res Rev, 45 (2004) 179-95.   

[8] 4BHsu, D.-Z., Liu, C.-T. , Li, Y.-H. , Chu, P.-Y. , Liu, M.-

Y. Protective effect of daily sesame oil supplement on 

gentamicin-induced renal injury in rats. Shock, 33 

(2010) 88-92.  

[9] 5BMarbois BN, Ajie HO, Korsak RA, Sensharma DK, 

Edmond J. The origin of palmitic acid in brain of the 

developing rat. Lipids, 27 (1992)  587-92.   

[10] 20BMazzio E, Huber J, Darling S, Harris N, Soliman KF. 

Effect of Antioxidants on L-Glutamate and N-Methyl-4-

phenylpyridinium ion induced-Neurotoxicity in PC12 

cell. Neurotoxicology, 22 (2001) 283-288.                     

[11] 6BMoazedi, A.A., Moosavi, M. , Chinipardaz, R. The 

effect of estrogen on passive avoidence memory in an 

experimental model of Alzheimer's disease in male rats. 

Physiol Pharmacol, 14 (2011) 416-425 

[12] 7BPalizvan M.R., Khazaee M.R., Nakhaee M.R., Ghaznavi 

Rad E. Effect of Dietary administration of Cis and Trans 

Fatty acids on Learning Impairment Induced by 

Pentylenetetrazol Kindling in Male Rats. J Iran Univ 

Med Sci. 14 (2007) 63-69.  

[13] 8BPalizvan MR, Rajabian H, Mirzazadeh E, Jand Y, 

Ghaznavi Rad E. Effect of progesterone administration 

in newborns rats on Morris Water Maze learning 

susceptibility after adolescence. J Arak Univ Med Sci, 

11 (2009) 23-31. 

[14] 21BTanaka A, Nishiizaki T. The newly synthesized linoleic 

acid derivative FR236924 induces a long lasting 

facitaition of hippocampal neurotransmission by 

targeting nicotinic acetyl choline receptors. Bioorg Med 

Chem Lett, 13 (2003) 1037-1040.                                                                                               

[15] 9BUm MY, Ahn JY, Kim S, Kim MK, Ha TY. Sesaminol 

glucosides protect beta-amyloid peptide-induced 

cognitive deficits in mice. Biolog Pharmaceut Bul, 32 

(2009) 1516-20.  

[16] 22BYang J, J1ang L.N, Yuan Z.L, Zheng Y.F, Wang L,J1 

M, Shen Z.Q, Wang X.W, Ma Q, X1 Zg and L1 J.W. 

Impacts of smoking on learning and Memory Ability of 

Mouse offsprings and Intervention by Antioxidants. 

Biolog enviromen sci, 21 (2008) 144-149. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Das%20UN%22%5BAuthor%5D�
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7202340557&eid=2-s2.0-73849084650�
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=35750379400&eid=2-s2.0-73849084650�
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=35750027500&eid=2-s2.0-73849084650�
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=36236724500&eid=2-s2.0-73849084650�
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=26425040900&eid=2-s2.0-73849084650�
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=26425040900&eid=2-s2.0-73849084650�
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=18944&origin=recordpage�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Marbois%20BN%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ajie%20HO%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Korsak%20RA%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sensharma%20DK%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Edmond%20J%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Harris%20N%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Soliman%20KF%22%5BAuthor%5D�
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=17346111000&eid=2-s2.0-79951528851�
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=37012719600&eid=2-s2.0-79951528851�
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=37012436600&eid=2-s2.0-79951528851�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Um%20MY%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ahn%20JY%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kim%20S%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kim%20MK%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ha%20TY%22%5BAuthor%5D�
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Biol%20Pharm%20Bull.');�

	[8] Hsu, D.-Z., Liu, C.-T. , Li, Y.-H. , Chu, P.-Y. , Liu, M.-Y. Protective effect of daily sesame oil supplement on gentamicin-induced renal injury in rats. Shock, 33 (2010) 88-92. 
	[3] Bourre JM, Dumont OL, Clément ME, Durand GA. Endogenous synthesis cannot compenstate for absence of dietary oleic acie in rats. J Nutr. 127 (1997) 488-493.
	جلد 12، شمارة 1، بهار 1387
	فيزيولوژي و فارماكولوژي
	ستاريان و همكاران
	مرفين و بيان ژن برخي آنزيمهاي دخيل در بيوسنتز و تجزيه كتكولامينها
	روغن کنجد از دانه ی کنجد استخراج می شود. دانه کنجد از کشت یک یا چند گونه ی گیاهی به نام سزاموم ایندیکوم (Sesamum indicum) از تیره پدالیاسه (Pedialecea) به دست می آید. روغن کنجد یکی از بهترین منابع غذایی     اسید های چرب دارای چند پیوند دو گانه است اسید های چرب تشکیل دهنده ی روغن کنجد شامل اسید اولئیک (43 درصد)، اسید لینولئیک (43 درصد)، اسید پالمیتیک (9 درصد) و اسید استئاریک (4 درصد) می باشند. همچنین روغن کنجد حاوی لسیتین (1 درصد) و ویتامین E (توکوفرول) به میزان700-500 گرم بر کیلوگرم می باشد. وجود توکوفرول های روغن کنجد نوعی سد دفاعی در برابر آسیب ناشی از رادیکال های آزاد اسیدهای چرب غیر اشباع روغن کنجد ایجاد می کند [11]. روغن کنجد بعلت داشتن آنتی اکسیدان هایی از قبیل ویتامین E باعث افزایش یادگیری و حافظه فرزندانی شد که مادران آنها طی دوران بارداری در معرض دود سیگار بوده اند [16]. وجود اسید های چرب غیر اشباع در این روغن باعث افزایش تعداد خارهای دندریتی، انشعابات سیناپسی و تعداد سیناپس های نورونی می شود [2]. اسید های چرب غیر اشباع موجود در روغن کنجد با كاهش كلسترول باعث افزایش سیالیت غشاء سلول های مغزی در ناحیه ی هیپوکامپ مي شوند [3].
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	یافته ها: حافظه احترازی فرزندان موش هایی که در زمان بارداری روغن کنجد را در جیره غذایی دریافت کرده بودند در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنی داری یافت. 
	 روش ها: به این منظور موشهای صحرایی ماده بالغ به 2 گروه 9تایی تقسیم شدند، گروهها به ترتیب شامل گروه شاهد با جیره غذایی معمولی در دوران بارداری و گروه بارداری که در دوران بارداری جیره غذایی حاوی روغن کنجد و در دوران شیردهی جیره غذایی معمولی دریافت میکردند. سپس بچههای نر و ماده گروهها در سن 30 روزگی تست شدند.
	مقدمه: مطالعات نشان داده که روغن کنجد در روند حافظه و یادگیری تأثیر دارد. در این تحقیق اثر مصرف رژیم غذایی حاوی روغن کنجد 10% در دوران بارداری بر حافظه احترازی غیرفعال کوتاه مدت در فرزندان نر و ماده موش صحرایی نژاد ویستار با استفاده از دستگاه شاتل باکس مورد بررسی قرار گرفت.    
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	مقدمه
	نتيجه گيري: نتایج نشان داد که مصرف روغن کنجد 10% در دوران بارداری باعث افزایش حافظه احترازی غیرفعال کوتاهمدت در فرزندان میشود.
	فيزيولوژي و فارماكولوژي 15 (2)، 268 – 276
	گروه دوم: موش هاي ماده ایی كه مادران آن ها در طي دوران بارداري با جيره واجد روغن كنجد پرورش يافتند.
	 استرس اکسیداتیو و پراکسیداسیون لیپیدی یکی از عوامل مهم در ایجاد اختلال حافظه همانند بیماری آلزایمر می باشد و مواد انتی آکسیدان می توانند اثر محافظتی داشته باشند [15]. روغن کنجد با داشتن خاصیت آنتی اکسیدانی در بهبود حافظه می تواند موثر باشد. از آنجایی که در کارهای پژوهشی قبلی اثر روغن کنجد بر میزان یادگیری مورد مطالعه قرار گرفته اما مطالعه ای در خصوص تاثیر مصرف روغن کنجد طی دوران بارداری بر روی حافظه فرزندان صورت نگرفته است لذا در این مطالعه تاثیر مصرف روغن کنجد در طی دوران های  بارداری موش صحرایی بر روی حافظه احترازی در مدل شاتل باکس فرزندان نر و ماده مورد بررسی قرار گرفت.
	گروه سوم: موش هاي نری كه مادران آن ها در طي دوران بارداري با جيره فاقد روغن كنجد پرورش يافتند.
	گروه چهارم: موش هاي نری كه مادران آن ها در طي دوران بارداري با جيره واجد روغن كنجد پرورش يافتند.
	در اين مطالعه از دستگاه شاتل باكس (ساخت ایران) جهت تست رفتاري و سنجش حافظه احترازي غيرفعال (Passive avoidance memory) در طی مراحل سازگاری، آموزش، بخاطر آوری اول و بخاطر آوری دوم (یک ماه پس از مرحله بخاطر آوری اول) استفاده گرديد.
	داده هاي جمع آوري شده بطور توصيفي و تحليلي با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 مورد بررسي قرار گرفتند. بمنظور مقايسه گروههاي تحت بررسي از آزمون T براي دو نمونه مستقل استفاده گرديد و 05/0 = α مبناي قضاوت آماري لحاظ گرديد.ترسيم نمودار با استفاده از نرم افزارExcel  نسخه 2007 انجام گرفت.
	مواد و روش ها
	جهت انجام این مطالعه، از 18 سر موش صحرائی ماده نژاد ویستار بالغ تهیه شده از مرکز تکثیر و پرورش حیوانات آزماِِِِیشگاهی جندی شاپور اهواز مورد استفاده قرار گرفتند. موشها تحت شرایط 12 ساعت روشنایی و 12 ساعت تاریکی قرار گرفتند. همه موش ها آزادانه به آب و غذا دسترسی داشتند. دمای نگهداری حیوانات 2±23 سانتیگراد در نظر گرفته شد. غذای حیوانات از کارخانه دام و طیور چاودانه اصفهان تهیه گردیده و به شکل پلت فشرده در اختیار موش ها قرار گرفت.
	یافته ها
	در اين مطالعه اثر مصرف رژيم غذايي حاوي روغن كنجد 10% در دوران بارداري موشهاي صحرايي بر روي حافظه فرزندان نر و ماده  مورد بررسي قرار گرفت. حافظه احترازي غيرفعال كوتاه مدت توسط دستگاه شاتل باكس ارزيابي گرديد. تمامي نتايج به صورت ميانگين (Mean ± SeM) نشان داده شد.
	برای انجام این مطالعه دو گروه در نظر گرفته شد كه هر گروه واجد 9 سر موش صحرائي ماده به صورت زير بودند:
	1. گروه كنترل: اين موش ها با جيره فاقد روغن كنجد در طي دوران بارداري پرورش يافتند.
	الف-نتایج حاصل از مقایسه حافظه احترازی غیرفعال موشهای صحرایی ماده هايی که مادران آنها در دوران بارداری تحت رژیم غذایی حاوی روغن کنجد بوده اند: 
	2. گروه آزمایش (بارداري): اين موش ها در طي دوران بارداري با جيره واجد روغن كنجد (روغن به میزان 10 درصد با پودر جیره مخلوط گردید و بصورت پلت آماده شد) پرورش يافتند.
	الف-1- گروه کنترل و گروهی که مادران آن ها در دوران بارداری روغن کنجد مصرف کرده اند:
	الف-1-1- میانگین زمان تاخیر در ورود به جعبه تاریک در ابتدای آموزش  قبل از دادن شوک الکتریکی (24 ساعت بعد از سازگاری) نشان  داد که در سطح 01/0> pاختلاف معنی داری بین دو گروه وجود دارد یعنی گروهی که مادران آن ها در دوران بارداری روغن کنجد مصرف کرده اند با تاخیر کمتری وارد جعبه تاریک می شوند (شکل1).
	جهت سنجش يادگيري و حافظه احترازي غير فعال توسط دستگاه شاتل باكس، فرزندان متولد شده در سن يك ماهگي به 4 گروه در هر گروه 8 سر به صورت زير طبقه بندي شدند.
	گروه اول: موش هاي ماده ایی كه مادران آن ها در طي دوران بارداري با جيره فاقد روغن كنجد پرورش يافتند.
	الف-1-3- میانگین زمان سپری شده در جعبه تاریک 48 ساعت بعد از آموزش نشان داد که در سطح 01/0 >p بین دو گروه اختلاف معنی داری وجود دارد یعنی میانگین زمان سپری شده در جعبه تاریک در گروهی که مادران آن ها در دوران بارداری روغن کنجد مصرف کرده اند کمتر است (شکل 3).
	الف-1-2- میانگین زمان تاخیر در ورود به جعبه تاریک  48 ساعت بعد از آموزش نشان داد که در سطح 001/0>p بین دو گروه اختلاف معنی داری وجود دارد یعنی گروهی که مادران آن ها در دوران بارداری روغن کنجد مصرف کرده اند با تاخیر بیشتری وارد جعبه تاریک می شوند (شکل 2)
	شکل3- ميانگين زمان سپري شده در جعبه تاريك 48 ساعت بعد از آموزش (01/0 < p) 8 n=. در این مطالعه جهت مقایسه دو به دو هر گروه با گروه کنترل از آزمون T استفاده شد. * بیانگر تفاوت معنی دار می باشد.
	ب-1-1-ميانگين زمان تاخير در ورود به جعبه تاريك در ابتداي آموزش، قبل از دادن شوك الكتريكي نشان داد كه هيچگونه اختلاف معني داري بين دو گروه وجود ندارد (شکل 4).
	ب-1- نتايج حاصل از مقايسه گروه كنترل و گروه     موش های نری كه مادران آن ها در دوران بارداري روغن كنجد مصرف كرده اند:
	 ب-1-2- ميانگين زمان تاخير در ورود به جعبه تاريك، 48 ساعت بعد از آموزش نشان داد كه در سطح 001/0< p اختلاف معني داري بين دو گروه وجود دارد يعني گروهي كه مادران آن ها در دوران بارداري روغن كنجد مصرف كرده اند با تاخير بيشتري وارد جعبه تاريك مي شوند (شکل 5).
	ميانگين زمان تاخير در ورود به جعبه تاريك در ابتداي آموزش، قبل از دادن شوك الكتريكي نشان داد كه بين هيچ يك از گروه هاي نر و ماده اختلاف معني داري وجود ندارد. همچنين ميانگين زمان تاخير در ورود به جعبه تاريك، 48 ساعت بعد از آموزش نشان داد كه بين هيچ يك از گروه هاي نر و ماده مربوطه اختلاف معني داري وجود ندارد. همچنين ميانگين زمان سپري شده در جعبه تاريك، 48 ساعت بعد از آموزش نشان داد كه بين هيچ يك از گروه هاي نر و ماده اختلاف معني داري وجود ندارد.
	ب-1-3- ميانگين زمان سپري شده در جعبه تاريك، 48 ساعت بعد از آموزش نشان داد كه در سطح  05/0< p اختلاف معني داري بين دو گروه وجود دارد يعني ميانگين زمان سپري شده در جعبه تاريك در گروهي كه مادران آن ها در دوران بارداري روغن كنجد مصرف كرده اند كمتر است (شکل 6).
	معاضدی و همکاران (2011) تاثیر استروژن بر روی حافظه احترازی غیر فعال را با مدل شاتل باکس ارزیابی کردند و نتیجه گیری کردند که استروژن بصورت وابسته به دوز سبب بهبود حافظه در موش صحرایی می گردد [11]. مدل بررسی حافظه در مطالعه فوق با مطالعه حاضر یکسان بوده است.
	بحث
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	یوم و همكاران (2009) گزارش دادند كه مصرف روزانه 25/0 و 5/0 درصد روغن كنجد در جیره غذایی موش سوری  باعث جلوگیری از تخریب حافظه ناشی پپتید بتا آمیلوئید در موش سوری می شود. اين محققين حافظه احترازی را با شاتل باکس و ماز آبی موریس ارزیابی کردند و چنين استدلال نمودند كه احتمالا روغن كنجد از طريق خاصیت آنتی اکسیدانی این اثر محافظتی را داشته است. نتیجه مطالعه فوق با مطالعه ما همخوانی دارد [15].
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	کروچ و همکاران (2009) به منظور بررسی اثر مصرف اسیدهای چرب امگا 3 در طول دوران بارداری و شیردهی بر روی پاسخ های عصبی فرزندان در موش های صحرایی، نتیجه گرفتند که اگر چه مصرف اسیدهای چرب امگا 3 در طول دوران بارداری و شیردهی برای نمو مغز جنین و نوزاد مفید است و احتمالا با طولانی کردن دوره بارداری، شدت زایمان های زودرس را كاهش می دهد اما مصرف رژیم های غذایی که اسیدهای چرب امگا 3 مازاد یا کمبود این اسیدهای چرب را دارند در طول دوران بارداری و شیردهی، به علت اثرات نامطلوب روی نمو مغز، معقول نیست [5].
	داس (2003) گزارش نمود که مصرف اسیدهای چرب غیراشباع با زنجیره بلند از جمله اسید لینولئیک و اسید لینولنیک در دوره قبل از زایمان رشد و نمو مغز جنین را بهبود داده و فعالیت و غلظت راس (Ras)، نیتریک اکساید, انسولین و نوروترانسمیترهای مختلف و سیتوکین ها را در سطح فیزیولوزیکی نگه داشته و بنابراین حافظه را بهبود بخشیده و از نقایص یادگیری ممانعت می کند [6].
	پالیزوان و همکاران (2007) نشان دادند که تجویز اسیدهای چرب سیس به موش های کیندل شده سبب کاهش میزان اختلال یادگیری ایجاد شده توسط کیندلینگ شیمیایی با پنتیلن تترازول می گردد در حالی که تجویز اسید های چرب ترانس اثری بر روی میزان یادگیری در این موش ها ندارد [12].
	چنين به نظر مي رسد كه مصرف روغن كنجد در دوران بارداري با عبور از سد جفتي و سد خوني مغزي، به علت داشتن اسيدهاي چرب غير اشباع، با كاهش ميزان كلسترول غشا باعث افزايش سياليت غشاهاي نوروني مي گردد. كه اين سياليت براي پديدار شدن دندريت ها و آكسون هاي جديد لازم است و جوانه زدن اكسوني و دندريتي را تسهيل مي كند و نيز به علت دارا بودن لسيتين كه برای ساخت میانجی نورونی استیل کولین ضروری است و نیزتوکوفرول بعنوان آنتی اکسیدان، باعث افزایش حافظه در فرزندان مي شود. صرف رژيم غذايي حاوي روغن كنجد در دوران بارداري باعث بهبود حافظه احترازي غيرفعال كوتاه مدت در فرزندان نر و ماده موش صحرايي     مي شود. مصرف رژيم غذايي حاوي روغن كنجد در دوران بارداري حافظه احترازي غيرفعال كوتاه مدت را در فرزندان نر يك ماهه به همان اندازه فرزندان ماده يك ماهه بهبود       مي بخشد.
	ماربیوس و همکاران (1992) گزارش دادند گروهی از موشهای نوزادی که در دوره رشد مغزی با شیر حاوی اسید پالمیتیک تغذیه شدند نسبت به گروهی که به عنوان گروه شاهد از شیر مادرشان (شیر معمولی) استفاده کردند دارای رشد مغزی موثرتری بودند وی اعلام کرد که رژیم غذایی اسید پالمیتیک در دوره رشد مغزی اهمیت دارد [9].
	لسیتین (فسفاتیدیل کولین) از دیگر اجزای تشکیل دهنده روغن کنجد بوده و از طرفی فراوانترین فسفولیپید در غشاء سلولها است [4]. فسفولیپیدهای غشای سلولهای عصبی، منبعی برای پیام رسان های ثانویه هستند. آنها نهتنها در تمایز سلول عصبی، بلکه در تکثیر، تعدیل فعالیتهای انتقالدهندههای نورونی، کانالهای یونی و آنزیمهای متصل به غشاء نیز دخالت میکنند [7].
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	مازيو و همکاران (2001) گزارش دادند mpp+            (N-Methyl-4-phenyl pyridium) با ایجاد یک مکانیسم نوروتوکسیک باعث تولید رادیکالهای آزاد و پراکسیداسیون مفرط لیپیدهای میتوکندری میشود و یک مدل پارکینسون ایجاد میکند. سپس با استفاده از یکسری ترکیبات آنتیاکسیدان در رژیم غذایی جهت مقابله با اثرات نوروتوکسیک mpp+ مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق نشان داد که یکسری ترکیبات از جمله روغن گیاهی کنجد سیستم عصبی را در مقابل نوروتوکسیستی mpp+ و مرگ سلولی حمایت میکند [10].
	از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز که در تامین هزینه های مطالعه حاضر مساعدت کرده است، تشکر و قدردانی می شود.
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