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  فصلنامه طب جنوب
 پزشكي خليج فارس  -پژوهشكده زيست

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر 
  )1392تابستان ( 92 - 99صفحه ، 2 ، شمارهشانزدهمسال 

 

  

  اهواز، دانشگاه شهيد چمران، دانشكده دامپزشكي، گروه بهداشت مواد غذايي*
E-mail: pourmahdim@scu.ac.ir 

  

  
  

بررسي اثر روغن كنجد در دوران بارداري و شيردهي روي 
  روز بعد از تولد 30صحرايي  هاي حافظه موش

  ،*3، مهدي پورمهدي بروجني2، احمدعلي معاضدي1، احمدعلي پاپهن1فام ندا اصل ايراني
  1زاده حسين نجف

  
  گروه علوم پايه، دانشكده دامپزشكي، دانشگاه شهيد چمران اهواز 1

  شناسي، دانشكده علوم، دانشگاه شهيد چمران اهواز يستگروه ز 2
  گروه بهداشت مواد غذايي، دانشكده دامپزشكي، دانشگاه شهيد چمران اهواز 3

  

  )22/3/90پذيرش مقاله:  - 15/9/89دريافت مقاله: (
  

  چكيده
وران بارداري براي تكامل دستگاه عصبي با توجه به اثر مثبت روغن كنجد بر دستگاه عصبي و از آنجايي كه اسيدهاي چرب در د :زمينه

به ذايي حاوي روغن كنجد غدر اين تحقيق اثر مصرف رژيم باشند،  هاي مغزي نوزاد ضروري مي و در دوران شيردهي جهت رشد سلول
  رديد.روز بعد از تولد بررسي گ 30متولد شده در  صحرايي هاي حافظه موش روي بر بارداري و شيردهيدر دوران  درصد 10ميزان 

 9(در هر گروه  تايي تقسيم شدند 12گروه  2به  نژاد ويستار بالغ و نر هاي صحرايي ماده موشدر اين مطالعه تجربي  :ها مواد و روش
 در درصد 10به ميزان  جيره غذايي حاوي روغن كنجدآزمايش با  با جيره غذايي معمولي و گروه كنترل گروه موش نر). 3موش ماده و 

روزگي جهت بررسي حافظه احترازي غيرفعال با  30ها در سن  نر و ماده گروههاي  زاده. شيردهي تغذيه شدند و دوران بارداري دوران
  .ها با استفاده از آناليز واريانس دو طرفه انجام گرفت. تحليل دادهتست شدند استفاده از دستگاه شاتل باكس

). P>01/0در ابتداي آموزش در گروه آزمايش نسبت به گروه كنترل كمتر بود ( : ميانگين زمان تأخير در ورود به جعبه تاريكها يافته
ساعت بعد از آموزش در گروه آزمايش نسبت به گروه كنترل بيشتر بود و ميانگين زمان  48ميانگين زمان تأخير در ورود به جعبه تاريك 

  .)P>001/0ه گروه كنترل كمتر بود (ساعت بعد از آموزش در گروه آزمايش نسبت ب 48سپري شده در جعبه تاريك 
 48درصد در دوران بارداري و شيردهي حافظه احترازي غيرفعال پس از  10ها نشان داد كه مصرف روغن كنجد  يافته: گيري نتيجه

  دهد. روزه افزايش مي 30ساعت را در موش صحرايي 
  دستگاه شاتل باكسروغن كنجد، حافظه احترازي غيرفعال، بارداري، شيردهي، : واژگان كليدي

ISMJ 2013; 16(2): 92-9 
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  مقدمه
نام  ي گياهي به دانه كنجد از كشت يك يا چند گونه

آيد.  دست مي به 2از تيره پدالياسه 1سزاموم اينديكوم
روغن كنجد يكي از بهترين منابع غذايي اسيدهاي 

  ). 1چرب داراي چند پيوند دوگانه است (
ي آن شامل اسيد اولئيك  اسيدهاي چرب تشكيل دهنده

درصد)، اسيد  43د)، اسيد لينولئيك (درص 43(
درصد)  4درصد) و اسيد استئاريك ( 9پالميتيك (

  باشند. همچنين روغن كنجد حاوي لسيتين  مي
گرم بر كيلوگرم  ميلي 500-700درصد) و ميزان  1(

  ). 1باشد ( (توكوفرول) مي Eويتامين 
وجود اسيدهاي چرب غيراشباع در اين روغن باعث 

هاي سيناپسي  هاي دندريتي، انشعابافزايش تعداد خار
) و با كاهش كلسترول 2هاي نوروني شده ( و سيناپس

شود  هاي مغزي مي باعث افزايش سياليت غشاي سلول
هاي روغن كنجد نيز نوعي سد دفاعي  ). توكوفرول3(

هاي آزاد اسيدهاي  در برابر آسيب ناشي از راديكال
ين نيز ). وجود لسيت1كند ( چرب غيراشباع ايجاد مي

ها ضروري بوده و براي تقويت  براي اعصاب و بافت
  ).4حافظه انسان بسيار مؤثر است (

با توجه به ميزان باالي تقاضاي مصرف روغن كنجد در  
صنايع غذايي جهان و از آنجايي كه اين روغن 

آورد  وجود نمي هاختالالتي در سيستم قلبي و عروقي ب
نيز اثر روغن  ). همچنين در كارهاي پژوهشي قبلي1(

كنجد بر ميزان يادگيري فضايي مورد مطالعه قرار گرفته 
گيري دستگاه عصبي در طي  است و از آنجايي كه شكل

دوران بارداري صورت گرفته و وجود اسيدهاي چرب 
بلند زنجير غيراشباع در شير مادر جهت تكامل 

حاضر  بررسي بنابراين ،هاي مغزي ضروري است سلول

                                                 
1 Sesamum Indicum 
2
 Pedialecea 

اثر مصرف روغن كنجد در دوران  نييبه منظور تع
متولد  صحرايي هاي حافظه موشبر  بارداري و شيردهي

  .ديانجام گردروز بعد از تولد  30شده در 
  

  ها مواد و روش
سر موش صحرائي ماده و  18جهت انجام اين مطالعه، 

سر موش صحرائي نر نژاد ويستار بالغ مورد استفاده  6
ساعت روشنايي  12ها تحت شرايط  قرار گرفت. موش

ساعت تاريكي قرار گرفتند. دماي محل  12و 
گراد در نظر گرفته  سانتي 23±2نگهداري حيوانات 

شد. غذاي حيوانات از كارخانه دام و طيور چاودانه 
اصفهان تهيه شد و با استفاده از روغن كنجد شركت 

  درصد روغن كنجد تهيه گرديد. 10سمن، جيره با 
هاي صحرائي بالغ به دو  موشبراي انجام اين مطالعه، 

سر  3سر موش صحرايي ماده و  9گروه (در هر گروه 
بندي و  صورت زير تقسيم موش صحرايي نر بالغ) به

  نگهداري شدند:
كه با جيره غذايي معمولي در طي  گروه كنترل: -

  دوران بارداري و شيردهي پرورش يافتند.
از كه در دوران بارداري و شيردهي ( گروه آزمايش: -

روز بعد از زايمان) با جيره  21گيري تا  زمان جفت
  واجد روغن كنجد پرورش يافتند.

هاي متولد  زاده 3منظور مقايسه حافظه احترازي غيرفعال به
 8سر نر و  8سر موش،  16شده نر و ماده (در هر گروه 

سر ماده) در سن يك ماهگي ميان گروه كنترل و آزمايش 
اده گرديد. آموزش با دستگاه از دستگاه شاتل باكس، استف

  شاتل باكس طي مراحل زير انجام گرفت:
ها  در اين مرحله هر سر از موشالف) سازگاري: 

  دقيقه با دستگاه آشنا گرديد. 3مدت  به
                                                 
3 Passive avoidance memory 
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ساعت بعد از سازگاري، موش در  24 ب) آموزش:
ثانيه  30قسمت تاريك دستگاه قرار گرفت. پس از 

دت زماني كه طول دريچه بين دو جعبه باز شده و م
كشيد تا موش از جعبه روشن به تاريك برود  مي
عنوان زمان تأخير در ورود به جعبه تاريك در ابتداي  به

آموزش يادداشت گرديد. پس از آنكه موش به قسمت 
 5تاريك رفت دريچه بين دو جعبه بسته شده و بعد از 

 5/1ثانيه و شدت  2مدت  ثانيه يك شوك الكتريكي به
 20پر به موش وارد گرديد. پس از گذشت ميلي آم

  ).5(د ثانيه موش از دستگاه خارج گردي
ساعت بعد از مرحله آموزش،  48: خاطرآوري هج) ب

گرفت  ثانيه در جعبه روشن قرار مي 30مدت  موش به
و دريچه بين دو جعبه باز شده و مدت زماني كه طول 

ن عنوان زما كشيد تا موش وارد جعبه تاريك شود به مي
ساعت بعد از  48تأخير در ورود به جعبه تاريك، 

 300آموزش يادداشت گرديد كه اين زمان حداكثر 
ثانيه در نظر گرفته شد. بعد از آنكه موش به قسمت 
تاريك رفت مدت زمان سپري شده در جعبه تاريك 

 48عنوان زمان سپري شده در جعبه تاريك  نيز به
  ).5ساعت بعد از آموزش يادداشت گرديد (

  

  روش آماري
طور توصيفي و تحليلي با  آوري شده به هاي جمع داده

   SPSSافزار  استفاده از نرم
)SPSS Inc،Chicago،Il،USA مورد  16) ويرايش

منظور بررسي اثر روغن كنجد و  بررسي قرار گرفتند. به
همچنين جنس موش روي حافظه احترازي غيرفعال 

استفاده  4س دوطرفههاي متولد شده از آناليز واريان زاده
مبناي قضاوت آماري لحاظ گرديد.  P=05/0گرديد و 
  صورت ميانگين و خطاي معيار  نتايج به

                                                 
4 Two way analysis of variance 

)Mean±SEM ارائه گرديد و ترسيم نمودار با استفاده (
  انجام گرفت. 2007ويرايش   Excelافزار از نرم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فكيك گروه خير و سپري به تأ) ميانگين و خطاي معيار زمان ت1نمودار
خير در أ: زمان ت2خير در ورود به جعبه تاريك در ابتداي آموزش، أ: زمان ت1(

: زمان سپري شده درجعبه 3ساعت بعد از آموزش و  48ورود به جعبه تاريك 
  ساعت بعد از آموزش) 48تاريك 

  ها يافته
خير در أمقادير ميانگين زمان ت 1در جدول و نمودار 

خير أبتداي آموزش، زمان تورود به جعبه تاريك در ا
ساعت بعد از آموزش و  48در ورود به جعبه تاريك 

زمان سپري در جعبه تاريك ارائه گرديده است. آناليز 
خير در أواريانس دو طرفه نشان داد ميانگين زمان ت

ورود به جعبه تاريك در ابتداي آموزش، قبل از دادن 
هايي كه مادران آنها در  شوك الكتريكي در موش

دوران بارداري و شيردهي تحت رژيم غذايي حاوي 
طور  روغن كنجد بودند نسبت به گروه كنترل به

)، اما جنس موش و P>01/0داري كمتر است ( معني
اثر متقابل جنس و گروه روي اين زمان تأخير تأثير 

  ).P<05/0داري نداشتند ( معني
خير در ورود به جعبه تاريك أمقايسه ميانگين زمان ت

عت بعد از آموزش، ميان دو گروه نشان داد كه سا 48
هاي گروه  داري وجود دارد و در موش اختالف معني

) اما جنس P>001/0آزمايش بيشتر از كنترل است (
خير در أموش و اثر متقابل جنس و گروه روي زمان ت



www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

  95ايي / صحر  هاي موش كنجد روي حافظه زاده نفام و همكاران                                                               اثرروغ اصل ايراني

http://bpums.ac.ir 

ساعت بعد از آموزش، تأثير  48ورود به جعبه تاريك 
  ).P<05/0داري نداشتند ( معني
 48سه ميانگين زمان سپري شده در جعبه تاريك مقاي

ساعت بعد از آموزش نشان داد كه اختالف آماري 

هاي  داري ميان دو گروه وجود دارد و در موش معني
) اما P>001/0گروه آزمايش كمتر از كنترل است (

داري وجود نداشت و اثر  ميان دو جنس تفاوت معني
  ).P<05/0(دار نبود  متقابل گروه و جنس نيز معني

  ) مقادير ميانگين، خطاي معيار و فاصله اطمينان زمان تأخير و سپري بر حسب ثانيه به تفكيك گروه و جنس1جدول

  خطاي معيار  ميانگين  جنس موش  گروه  زمان
 95فاصله اطمينان 

  درصد براي ميانگين

  تأخير در ورود به جعبه تاريك در ابتداي آموزش
  شاهد

  6/53-15/93  36/8  38/73  نر
  1/74-65/95  56/4  88/84  ماده

  روغن كنجد
  38/11-62/48  49/15  48  نر
  16/31-84/71  6/8  5/51  ماده

  ساعت بعد از آموزش 48تاخير در ورود به جعبه تاريك 
  شاهد

  67/44-08/212  4/35  38/128  نر
  66/90-09/179  7/18  86/134  ماده

  روغن كنجد
  37/256-62/306  63/10  5/281  نر
  97/254-03/304  37/10  5/279  ماده

  ساعت بعد از آموزش 48سپري شده در جعبه تاريك 

  شاهد
  

  9-86-14/75  08/13  5/42  نر
  28-90  11/13  59  ماده

  روغن كنجد
  0-82/4  14/1  13/2  نر
  0-23/8  25/2  5/3  ماده

  
  بحث

خير در أدار ميانگين زمان ت با توجه به افزايش معني
ساعت بعد از آموزش و  48به تاريك ورود به جع
دار ميانگين زمان سپري شده در جعبه  كاهش معني

شود كه  ساعت بعد از آموزش نتيجه مي 48تاريك 
ساعت در  48حافظه احترازي غيرفعال پس از 

هاي صحرايي كه مادران آنها در دوران بارداري  موش
و شيردهي تحت رژيم غذايي حاوي روغن كنجد 

يابد. با توجه به  ه گروه كنترل افزايش ميبودند نسبت ب
 اين كه وجود رژيم غذايي حاوي اسيد چرب جهت
رشد و تكامل دستگاه عصبي در دوران بارداري الزم 

ها جهت رشد  باشد و در دوران نوزادي نيز چربي مي
طبيعي دستگاه عصبي مركزي الزم هستند، نتايج اين 

در رابطه با  مطالعه قابل توجيه است. تحقيقات متعددي
هاي گياهي نظير روغن كنجد و اجزاي تشكيل  اثر روغن

دهنده آن انجام شده و اثرات آن بر روي فرآيند 
  .)7 و 6يادگيري و حافظه بررسي گرديده است (

معاضدي و همكاران نشان دادند كه رژيم غذايي حاوي 
درصد) در مدت چهار هفته باعث  10روغن كنجد (

شكل  Tي صحرايي نر در ماز هابهبود يادگيري موش
اينكه روغن كنجد  شود و استدالل نمودند با توجه به مي

 1حاوي مقادير باالي اسيد چرب غيراشباع و مقدار 
درصد لسيتين است احتماالً اين اسيدهاي چرب 
غيراشباع و لسيتين از طريق كاهش كلسترول غشا باعث 

شده و  ويژه در ناحيه هيپوكامپ تغيير در سياليت غشا به
  ). 1اند ( در نتيجه باعث افزايش يادگيري شده

زاده نشان داد كه استفاده از روغن كنجد باعث  حسني
هاي صحرايي سالم و ديابتي  بهبود حافظه موش

ثير آن در اين دو گروه متفاوت أشود، هرچند ت مي
رسد روغن كنجد داراي اثر  نظر مي است. بنابراين به
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ارهاي شناختي حيوانات كامالً مشابهي بر روي رفت
). يكي از اسيدهاي چرب 8سالم و ديابتي نباشد (

تشكيل دهنده روغن كنجد، اسيد اولئيك است كه 
عنوان يك فاكتور كليدي در تمايز نوروني مطرح  به
ك ماركر ي GAP-435طور كلي حضور  باشد. به مي

جهت تمايز نوروني است. بخش كربوكسي انتهايي اين 
متصل  Fاصلي است كه به اكتين  F پروتئين شامل يك

سازد. بيان  شود. بنابراين ساختار داخل آكسون را مي مي
GAP-43  در دستگاه عصبي در طول تكامل و بازسازي

واسطه اسيد اولئيك تنظيم  مهم است و بيان آن به
در هر بخش نوروني  GAP-43افزايشي دارد. حضور 

اسيدهاي ). از ديگر 9باشد ( به معني رشد آكسوني مي
 چرب غيراشباع روغن كنجد، اسيد لينولئيك است.

) و همكاران نشان دادند عملكرد Umezawaاومزاوا (
هاي سوري مسن كه در يادگيري و  يادگيري موش

حافظه دچار مشكل بودند با دريافت رژيم غذايي حاوي 
) Kodas). كوداس (10آلفا لينولئيك اسيد بهبود يافت (

د كه كمبود آلفا لينولئيك اسيد و همكاران گزارش كردن
باعث تغييرات ليپيدي غشا مخچه و انتقاالت 

پذير بودن اين تغييرات  گردد. برگشت دوپامينرژيك مي
به دوره رشد مغزي بستگي دارد همچنين كمبود 
اسيدهاي لينولئيك و لينولنيك در دوره شيرخوارگي 
باعث خراب شدن تركيبات اسيدهاي چرب غشاهاي 

). بنابراين 11گردد ( تقاالت دوپامينرژيك ميمغزي و ان
با متعادل نمودن اين اسيدهاي چرب در جيره غذايي 
مادر در دوره شيردهي شايد بتوان از اين امر جلوگيري 

) گزارش نمود كه مصرف Undurtiكرد. آندرتي (
اسيدهاي چرب غيراشباع با زنجيره بلند نظير اسيد 

ه قبل از زايمان رشد و لينولئيك و اسيد لينولنيك در دور
نمو مغز جنين را بهبود داده و فعاليت و غلظت راديكال 

                                                 
5 43 Kilodalton growth associated protein 

آزاد، نيتريك اكسايد، انسولين و نوروترانسميترهاي 
ها را در سطح فيزيولوژيك نگه  مختلف و سيتوكين

داشته و بنابراين حافظه را بهبود بخشيده و از نقايص 
ننده اثر ). در واقع تأييدك6كند ( يادگيري ممانعت مي

بهبود دهندگي روغن كنجد بر روي حافظه در دوران 
تواند باشد. اسيد پالميتيك از ديگر  بارداري نيز مي

  باشد. اسيدهاي چرب موجود در روغن كنجد مي
و همكاران گزارش دادند ) Marbiosماربيوس (

هاي نوزادي كه در دوره رشد مغزي با شير  موش
حاوي اسيد پالميتيك تغذيه شدند نسبت به گروهي كه 

عنوان گروه شاهد از شير مادرشان (شير معمولي)  به
استفاده كردند داراي رشد مغزي بهتري بودند آنها 
اعالم كردند كه رژيم غذايي حاوي اسيد پالميتيك در 

). در بررسي حاضر 7رشد مغزي اهميت دارد ( دوره
عنوان يكي از اجزاء تشكيل دهنده  نيز اسيد پالميتيك به

روغن كنجد، در دوران بارداري و شيردهي مصرف 
  شد و اثر بهبود دهندگي روي حافظه را نشان داد.

با توجه به مطالعات انجام شده در خصوص ارتباط 
و افزايش  اسيدهاي چرب تشكيل دهنده روغن كنجد

حافظه، احتماالً اسيدهاي چرب موجود در روغن 
كنجد در دوران بارداري و شيردهي با كاهش ميزان 
كلسترول غشا باعث افزايش سياليت غشاهاي نوروني 

ها و  گردد. اين سياليت براي پديدار شدن دندريت مي
هاي جديد الزم است و جوانه زدن اكسوني و  آكسون

) اما مقدار مصرف 12ند (ك دندريتي را تسهيل مي
  ها بسيار مهم است. اسيدهاي چرب در اين دوران

 3طبق مطالعه اسدي و همكاران اسيدهاي چرب امگا 
تواند با افزايش  هاي غذايي مي موجود در فرآورده

نوروپالستيسيتي غشا عصب براي شركت در ساخت 
). از 13سيناپس در بهبود حافظه نقش داشته باشد (

و همكاران نيز مصرف  )Churchطرفي كورچ (
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در طول دوران بارداري و  3اسيدهاي چرب امگا 
شيردهي را بررسي نموده و گزارش كردند كه 

براي نمو مغز جنين و نوزاد  3اسيدهاي چرب امگا 
مفيد بوده و احتماالً با طوالني كردن دوره بارداري، 

دهند اما  هاي زودرس را كاهش مي احتمال زايمان
 3هاي غذايي كه اسيدهاي چرب امگا  مصرف رژيم

مازاد يا كمبود دارند، در طول دوران بارداري و 
شيردهي، به علت اثرات نامطلوب روي نمو مغز، 

رسد طول  ). همچنين به نظر مي14باشد ( معقول نمي
عنوان فاكتور مهم ديگري  تواند به دوره مصرف نيز مي

علت  تلقي شود و چه بسا مصرف آن در انسان به
تواند مضرر  طوالني بودن دوره بارداري و شيردهي مي

باشد و بايد با انجام مطالعات بيشتر طول دوره مصرف 
  را تا حدودي تعيين نمود. 

لسيتين (فسفاتيديل كولين) از ديگر اجزاي تشكيل 
ترين  دهنده روغن كنجد بوده و از طرفي فراوان

ها است و فسفوليپيدهاي  فسفوليپيد در غشاء سلول
هاي عصبي، منبعي براي پيامبران ثانويه  شاي سلولغ

تنها در تمايز سلول عصبي، بلكه در  هستند. آنها نه 
هاي نوروني،  دهنده  هاي انتقال تكثير، تعديل فعاليت

هاي متصل به غشاء نيز دخالت  هاي يوني و آنزيم كانال
  ). 16و  15كنند ( مي

ين قبل از مطالعات انجام گرفته نشان داد كه تجويز كول
تولد و يا بعد از تولد، يادگيري احترازي غيرفعال و 

دهد  يادگيري فضايي در ماز آبي موريس را افزايش مي
ساز فسفاتيديل كولين،  ). كولين پيش17و  3(

باشد و تأمين كافي  اسفنگوميلين، استيل كولين مي
كولين در زمان رشد دستگاه عصبي، براي تقسيم 

ها  ها، آكسون ل، رشد دندريتهاي اجدادي گليا سلول
بنابراين در طي  ؛)3ها نياز است ( دهي سيناپس و شكل

عنوان يكي از  دوران بارداري و شيردهي نيز لسيتين به

تركيبات سازنده روغن كنجد با تأمين ميانجي نوروني 
ها سهيم  زاده تواند در افزايش حافظه استيل كولين مي

ها  بسياري از سلولهاي آزاد،  باشد. از طرفي راديكال
كنند. شواهدي حاكي از آن  از جمله مغز را تخريب مي

هاي آزاد در ايجاد بيماري آلزايمر  است كه اين راديكال
 مؤثر هستند. 

هاي  ها، واكنش اكسيدان عوامل متعددي نظير آنتي
كنند،  هاي آزاد را مهار مي مربوط به اين راديكال

ها  اكسيدان آنتياز جمله اين  Eو  A ،Cهاي  ويتامين
هستند. مطالعات انجام گرفته نشان داده است كه 

در بيماران آلزايمري كاهش  Eو  A ،Cسطوح ويتامين 
  ).19و  18يابد ( مي

) و همكاران اثر دود سيگار روي حافظه Yangيانگ (
هاي موش سوري و مداخله  و يادگيري زاده

 ها را بررسي نمودند و نشان دادند كه اكسيدان آنتي
) توانايي يادگيري و Eويژه ويتامين  ها (به اكسيدان آنتي

هايي كه مادران آنها در معرض دود سيگار  حافظه زاده
  ).20دهند ( اند را افزايش مي بوده

در روغن كنجد وجود دارد  Eاز آنجايي كه ويتامين 
هاي آزاد در افزايش حافظه  تواند با مهار راديكال مي
نقش داشته باشد. با توجه  هاي صحرايي هاي موش زاده

رسد كه مصرف  به مطالب گفته شده چنين به نظر مي
روغن كنجد در دوران بارداري و دوران شيردهي، به 
علت داشتن اسيدهاي چرب غيراشباع، لسيتين و 
توكوفرول باعث افزايش حافظه احترازي غيرفعال پس 

ماهه موش  هاي نر و ماده يك ساعت در زاده 48از 
  شود.  يصحرايي م

اي نيز جهت بررسي تأثير  شود مطالعه پيشنهاد مي
هاي خوراكي در دوران  مصرف ساير روغن

بارداري و شيردهي بر روي حافظه زادهاي موش 
  صحرايي صورت گيرد.
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  سپاس و قدرداني
وسيله از معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد چمران  بدين

علت تأمين بودجه اين تحقيق صميمانه  اهواز به
  گردد. اني ميقدرد
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Abstract 

Background: According to positive effect of sesame oil on the nervous system and because that fatty acids 
are essential for evolution of nervous system during pregnancy and for growth of neurons during lactation, in 
this study, effect of diet containing 10% sesame oil was evaluated on learning of rats at 30 days after birth.  
Material and Methods: In present study, adult female and male rats were divided into 2 groups (9 female 
and 3 male rats in each group): control group with usual diet and test group with diet containing 10% sesame 
oil were fed during pregnancy and lactation. Then male and female offspring of groups was examined at 30 
days after birth using shuttle box. The results were analyzed using two way analysis of variance.  
Results: The average of latent time in entering to black box in start of learning in test group was less than 
control group (P< 0/01). The average of latent time in entering to black box at 48 after learning in test group 
was higher than control group and the average of spend time in black box at 48 after learning in test group 
was less than control group P< 0.001). 
Conclusion: The results showed that diet containing 10% sesame oil during pregnancy and lactation 
increased passive avoidance memory learning after 48 hour in rats at 30 days after birth. 
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