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 -3گروه زیست شناسي جانوری ،دانشكده علوم طبیعي ،دانشگاه تبریز
 -2گروه علوم تشریح و بافت شناسي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي تبریز
دريافت ،92/4/11 :اصالح ،92/6/11 :پذيرش92/8/15 :

خالصه
سابقه و هدف :بیماری آلزایمر از شایع ترین بیماری های نورودژنراتیو مغز مي باشد .با توجه به اثرات مثبت اسیدهای چرب غیراشباعِ روغن کنجد برر غشران نروروا هرا و
ایجاد سد دفاعي در برابر رادیكال های آزاد ،این مطالعه به منظور بررسي اثرات تقویتي روغن کنجد روی حافظه فضایي در موش های آلزایمری پیش تیمار با روغرن کنجرد
انجام شد.
مواد و روشها :در این مطالعه تجربي ،تعداد  13سر رت نر با وزا تقریبي 255± 35گرم به صورت تصرادفي در  3گرروه شرامل :کنتررل ،شراهد (دریافرت کننرده سرالین ،
آلزایمری (تزریق  i.c.vاسترپتوزوتوسین و  2گروه آلزایمری +پیش تیمار روغن کنجد ( 3ml/kgو  8 ml/kgو به مدت زماا  28روز بره صرورت دروا صرفادي دریافرت
نمودند تقسیم شدند .ایجاد مدل آلزایمری با تزریق دروا بطني مغزی استرپتوزوتوسین  (3/3) mg/kgصورت گرفت .جهت ارزیابي یادگیری و حافظه از آزمروا مراز آبري
موریس استفاده شد.
يافته ها :تزریق  I.C.Vاسترپتوزوتوسین موجب آسیب شدید حافظه شد (مدل آلزایمر  .در رت های آلزایمری پیش تیمار با روغن کنجد ( 28روز با دوز  8ml/kgو
 3 ml/kgدر مقایسه با رت های آلزایمری ،به طور معني داری ( p<5/53از کاهش حافظه فضایي پیشگیری شد.
نتیجه گیری :براساس نتایج این مطالعه پیش تیمار بلند مدت رت ها با روغن کنجد از کاهش حافظه فضایي در طي بیماری آلزایمر پیشگیری مي کند.
واژه های کلیدی :آلزايمر ،روغن کنجد ،حافظه فضايی.

مقدمه
آلزایمر نوعي بیماری مغزی پیشرونده مي باشد که به طور معمول در دوراا

فضایي مي باشد ( . 9کاهش میزاا استیل کولین در نتیجه آزاد شدا زیاد آنزیم

پیری ایجاد مي شود ( . 3در آلزایمر ساختار سلولي نوروا ها تخریب مي شود و بر

استیل کولین استراز نیز که از دالیل بروز آلزایمر مي باشد ،حافظه فضایي را مختل

حافظه و رفتار تاثیر مي گذارد ( . 2تشكیل پالک های آمیلوئیدی در اطراف سلول

مي کند .پیشرفت بیماری با اختالل در گفتار و دیگر فعالیت های شناختي نیز

های عصبي و نیز فیالمنت های نوروفیبریالری دروا سلول های مغزی از جمله

همراه است ( . 8در این بیماری که اغلب به صورت دیررس (پس از  63سالگي

علت های این بیماری به شمار مي روند ( . 1پالک های آمیلوئیدی در اثر پردازش

بروز مي نماید ،حافظه ودایع گذشته دور ،نسبتا سالم مانده ولي حافظه ودایع جدید

نادص پروتئین پیش ساز آمیلوئید بتا (APP) Precursor Protein

شدیدا آسیب مي بیند ( . 9در بیماری آلزایمر آسیب به هیپوکامپ مغز موجب

 Amyloidبه وسیله خانواده آنزیمي سكرتازها به خصوص بتا سكرتاز تشكیل

اختالل عمده ای در اجرای آزموا های حافظه فعال مي شود .نواحي حافظه کاری

مي شود ( . 1از جمله صدمات وارد شده به مغز در اثر تشكیل پالک ها ایجاد

دروا مغز با هیپوکامپ و دسمت های مجاور پاراهیپوکامپي در دشر گیجگاهي

التهاب در بافت مغز ،آزاد شدا آنزیم استیل کولین استراز از پالک ها و اثر سمیتي

داخلي در ارتباط هستند .در انساا ها تخریب دو طرفه هیپوکامپ یا ابتالی به

رسوب آمیلوئیدی بر سلول های مغزی مي باشد .نوروفیالمنت ها در اثر از هم

بیماری آلزایمر و فرآیندهای بیماری زایي مشابه که نوروا های  CA1هیپوکامپ

گسستگي ساختار اسكلت نوروا ها و نیز هایپرفسفریالسیوا پروتئین تائو تشكیل

صدمه مي بینند ،موجب بروز اختالالت بارزی در حافظه کوتاه مدت مي شوند

مي شوند ( . 3نقش پروتئین تاو در حالت فسفریله ،حفظ ثبات میكروتوبول های

( . 35عالیم آلزایمر با اختالل در حاف ظه شروع مي شود و در نهایت به اختالالت

تشكیل دهنده مسیرهای عصبي و در نتیجه عدم از هم گسستگي آنها مي باشد

شدید شناختي مي انجامد ،به طوری که در انتها سبب از کار افتادگي و وابستگي

( . 6عالیم اولیه بیماری آلزایمر مختل شدا تدریجي حافظه به خصوص حافظه

کامل فرد مبتال مي شود ( . 33به دلیل نیاز مغز به مقدار دابل توجه انرژی و

 این مقاله حاصل پایاا نامه فاطمه فتحي دانشجو کارشناسي ارشد فیزیولوژی دانشگاه تبریز مي باشد.
* مسئول مقاله :دکتر حمیرا حاتمي
آدرس :تبریز ،بلوار  29بهمن ،دانشگاه تبریز ،دانشكده علوم طبیعي ،گروه زیست شناسي جانوری ،تلفن5133-1192915 :

e-mail: homeirahatami@yahoo.com
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اکسیژا ،این بافت مستعد آسیب های اکسیداتیو بوده و افزایش استرس اکسیداتیو

دستگاه عصبي مهره داراا مي باشد و همین طور تعدیل کننده اثرات سمیتي

مغز در سنین باال ،زمینه ساز ابتال به بیماری آلزایمر مي باشد ( . 32استرس

روی نوروبالست ها بوده و اثر تحریك کننده در تكثیر سلول های شواا دارد

اکسیداتیو ،در نتیجه عدم تعادل بین تشكیل و تخریب پرواکسیداا ها و کاهش

(. 21

مكانیسم های محافظتي ضداکسیداسیوا سلولي مي باشد که ممكن است به
افزایش آسیب سلولي و آپوپتوز و در نتیجه کاهش حافظه منجر گردد (. 31

در کل مي تواا گفت اسیدهای چرب غیر اشباع موجود در روغن کنجد با
کاهش کلسترول باعث افزایش سیالیت غشان سلول های مغزی بویژه در نواحي

روغن کنجد یكي از بهترین منابع غذایي اسید های چرب دارای چند پیوند

هیپوکامپي که از نواحي مهم و شرکت کننده در فرآیند یادگیری فضایي است،

دو گانه است .اسید های چرب تشكیل دهنده روغن کنجد شامل اسید اولئیك

مي شود و احتماال از این طریق مي تواند اثر تعدیلي روی فرآیند یادگیری فضایي

( ، %11اسید لینولئیك ( ، %11اسید پالمیتیك ( %9و اسید استئاریك (%1

داشته باشد ( 21و از آنجایي که روغن کنجد حاوی مقادیر زیادی اسید های

مي باشند .لیگنانهای موجود در روغن کنجد مسئول بسیاری از خواص

چرب چند غیراشباع چندگانه (poly unsaturated Fatty Acid,

فیزیولوژیكي و بیوشیمیایي منحصر به فرد روغن مانند خواص آنتي اکسیداني،

) PUFAاست که برای بدا مناسب و از طرفي حاوی لیگناا های با خاصیت

ضد موتاژني و ضد التهابي مي باشند ( 31و در پیشگیری از آسیب

آنتي اکسیداني و ویتامین  Eو مقادیر دابل توجهي از اسید چرب تك غیراشباعي

اکسیداتیو  DNAکه در سیستم داخل بدا ایجاد ميشود ،نقش دارند (. 33

) (Mono Unsaturated Fatty Acid, MUFAاست که نسبت به

همچنین روغن کنجد حاوی  %3لسیتین مي باشد که مي تواند باعث کاهش

اکسیداسیوا لیپیدی مقاوم و به عنواا یك آنتي اکسیداا برای دفع رادیكال های

کلسترول گردد .به دلیل وجود ویتامین ( Eتوکوفرول به میزاا  355-955میلي

هیدروکسي ،پروکسي و در نتیجه کنترل کردا پراکسیداسیوا لیپیدیمي شود

گرم در روغن کنجد ،نوعي سد دفاعي در برابر آسیب ناشي از رادیكال های آزاد

( ، 23لذا در این مطالعه تاثیر روغن کنجد در بهبود حافظه فضایي در رت های

اسیدهای چرب غیراشباع روغن کنجد ایجاد مي کند ( . 36وجود اسیدهای چرب

آلزایمری پیش تیمار با روغن کنجد بررسي شد.

غیر اشباع در این روغن باعث افزایش تعداد خارهای دندریتي ،انشعابات سیناپسي
و تعداد سیناپس های نوروني مي شود (. 39
 Tamuraو همكاراا و  Suzukiو همكاراا در تحقیق خود نشاا دادند
که تجویز فسفاتیدیل کولین (لسیتین غلظت استیل کولین مغز را افزایش داده و

مواد و روشها
حیوانات :در این مطالعه تجربي از  13سر موش صحرائي نر با محدوده

حافظه را بهبود مي بخشد لسیتین موجود در روغن کنجد با افزایش عملكرد

وزني  255±35گرم استفاده شد .که به طور تصادفي در پنج گروه هفت تایي درار

سیستم کولینرژیك باعث افزایش یادگیری مي شود و اسید لینولئیك باعث

داده شدند .همه موش ها دارای شرایط یكساا دمایي  22±1درجه سانتي گراد و

کاهش کلسترول ميشود (39و 38و با توجه به گزارشاتي که  Ychudaو

دوره  32ساعت تاریكي و  32ساعت روشنایي بودند.

همكاراا در مورد کاهش سیالیت غشا در اثر کلسترول اعالم کرده است ( 25به

گروه های آزمايشی:

نظر مي رسد اسید لینولئیك با کاهش کلسترول بر روند یادگیری تاثیر گذار باشد.

-3گروه کنترل (هیچ تیماری روی آا ها صورت نمي گیرد .

استفاده از داروهای کاهش دهنده کلسترول نیز باعث افزایش یادگیری ميشود

-2گروه شاهد (به دنبال جراحي ،تزریق محلول نرمال سالین دروا بطن های
مغزی انجام مي گیرد .

(. 23
 Dasگزارش نمود که مصرف اسیدهای چرب غیراشباع با زنجیره بلند از

-1گروه آلزایمری (به دنبال جراحي ،جهت القای آلزایمر ماده

جمله اسید لینولئیك و اسید لینولنیك در دوره دبل از زایماا رشد و نمو مغز

استرپتوزوتوسین ) 3/3 mg/kgداخل بطنهای مغزی تزریق ( i.c.vمي گردد .

جنین را بهبود داده و فعالیت و غلظت نیتریك اکساید ،انسولین ،نوروترانسمیترهای

-1گروه پیش تیمار موش های آلزایمری با روغن کنجد (با دوز8 ml/kg

مختلف و سیتوکین ها را در سطح فیزیولوزیكي نگه داشته و بنابراین حافظه را

به مدت 28روز به صورت دروا صفادي (بعد از اتمام  28روز تزریق دروا صفادي

بهبود بخشیده و از نقایص یادگیری ممانعت مي کنند ( Tanaka . 22گزارش

روغن کنجد ،جراحي و کانول گذاری و تزریق  i.c.vاسترپتوزوتوسین ،جهت

کردند که اسیدهای چرب غیر اشباع مانند اسید آراشیدونیك ،اسید اولئیك و اسید

ایجاد مدل آلزایمری صورت مي گیرد .

لینولئیك فعالیت گیرنده های نیكوتیني استیل کولین در هیپوکامپ را از طریق

 -3گروه پیش تیمار موش های آلزایمری با روغن کنجد (با دوز3 ml/kg

پروتئین کیناز  Cدر نوروا پیش سیناپسي افزیش مي دهند .گیرنده های

به مدت  28روز به صورت دروا صفادي (بعد از اتمام  28روز تزریق دروا صفادي

نیكوتیني استیل کولین نیز سبب آزاد سازی نوروترانسمیتر گلوتامات ميشوند.

روغن کنجد ،جراحي و کانول گذاری و تزریق  i.c.vاسترپتوزوتوسین ،جهت

بنابراین افزایش گلوتامات باعث تسهیل طوالني مدت (Long lasting

ایجاد مدل آلزایمری صورت مي گیرد (. 26

) facilitationانتقال سیناپسي در هیپوکامپ مي شود .تسهیل طوالني مدت
یك مدل سلولي یادگیری و حافظه مشابه تقویت طویل المدت مي باشد .حضور

تهیه داروها :روغن کنجد از شرکت گل داروی اصفهاا و
استرپتوزوتوسین از شرکت سیگما خریداری شد.

اسید اولئیك در رژیم غذایي ضروری است زیرا حضور اسید اولئیك مي تواند بر

روش القاء آلزايمر به شیوه جراحی :حیوانات با استفاده از کلرال

انتقال سیگنالها از طریق فعال کردا پروتئین کیناز Cو فسفریالسیوا پروتئین ها

هیدرات به شیوه دروا صفادي ) 155 mg/kg i.p.بي هوش شدند (. 26

در هیپوکامپ موثر باشد .همچنین اسیداولئیك تعدیل کننده تقابالت بین گیرنده

سپس سر آا ها در دستگاه استریوتاکسیك جراحي مغز ثابت شد و با ایجاد شكاف

بنزودیازپین ها و گاما آمینو بوتریك اسید (یك میانجي عصبي مهاری اصلي در

طولي در بخش خلفي سر ،جمجمه نمایاا گردید .بعد از مشخص کردا مختصات
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تاثیر روغن کنجد ) (sesame oilبر بهبود حافظه فضایي در بیماراا آلزایمر ؛ فاطمه فتحي و همكاراا

استریوتاکس طبق اطلس پاکسینوس ( 29و مطالعات پایلوت برای بطن های

يافته ها

جانبي مغزی( ،مودعیت جلویي ،عقبي  ،-5/8جانبي  ،±3/6 mmپشتي-شكمي

القای مدل تجربي آلزایمر با استفاده از تزریق دروا بطني استرپتوزوتوسین

 ،(-1/2 mmبا کمك دریل دو سوراخ در جمجمه ایجاد گردید و کانول

( 3/3mg/kgسبب کاهش حافظه و یادگیری در موش های مورد مطالعه شد.

مخصوص تزریق به آرامي وارد بطن ها شد .تزریق استرپتوزوتوسین )mg/kg

نتایج آزمایشات انجام شده در ماز آبي موریس در طي  3روز متوالي از مرحله

 3/3در گروه های آلزایمری با استفاده از سرنگ همیلتوا با حجم  3میكرولیتر در

یادگیری ،نشاا داد که بین رت های گروه کنترل ،شاهد ،آلزایمری و گروه پیش

هر جایگاه انجام شد .گروه شاهد نیز به همین روش تحت جراحي درار گرفتند ولي

تیمار موش های آلزایمری با روغن کنجد با دو دوز متفاوت  8 ml/kgو ml/kg

به جای استرپتوزوتوسین حجم مساوی از سالین حالل دریافت کردند (. 28

 3در زماا های  28روز تفاوت معني داری از نظر میزاا یادگیری مشاهده

روش مطالعه يادگیری فضايی در ماز آبی موريس :جهت ارزیابي

مي شود ( . p<5/53تفاوت معني داری بین گروه های مورد مطالعه از نظر سن،

آلزایمر القا شده توسط استرپتوزتوسین و نیز اثرات حفاظتي روغن کنجد بر حافظه

وزا و میانگین سرعت شنا کردا مشاهده نشد ،اما تفاوت معني داری در پارامتر

و یادگیری فضایي ،روش ماز آبي موریس استفاده شد .این دستگاه از یك حوضچه

مسافت طي شده و مدت زماا الزم برای یافتن سكو ،در گروه های مختلف نشاا

استوانه ای شكل سیاه رنگ تشكیل شده که تا ارتفاع  23سانتي متر آا با آب

داده شد ،به طوری که رت های گروه کنترل ،شاهد و رت های دریافت کننده

 25±3درجه سانتي گراد پر شد .یك سكوی کوچك از جنس فلز تیره رنگ با دطر

روغن کنجد با دوز  8 ml/kgو  3 ml/kgبه مدت  28روز مسافت کمتری را

 35سانتي متر ،و یك سانتي متر زیر سطح آب در مرکز ربع دایره جنوب غربي

نسبت به رت های آلزایمری برای پیدا کردا سكو طي کردند (. p<5/53

درار دارد .موش به طور تصادفي از یكي از ربع های حوضچه آزاد شد و زماا پیدا
کردا سكو توسط آزمایشگر ثبت شد.

در روز اول آموزش تفاوت معني داری بین گروه های آزمایش در متوسط
زماا یافتن سكو مشاهده نشد (نمودار . 3

هر موش به مدت  3روز و هر روز یك نوبت (هر نوبت شامل  1تجربه از 1

اختالف معني داری بین گروه های کنترل و شاهد و گروه آلزایمری پیش

ربع حوضچه به طور تصادفي تحت آزمایش درار گرفت .یك تجربه زماني به اتمام

تیمار با روغن کنجد با دو دوز  8 ml/kgو  3 ml/kgبه مدت  28روز مشاهده

مي رسید که موش بر روی سكو رفته و یا  95ثانیه مي گذشت .سپس  15ثانیه به

نشد ،در حالي که این زماا برای رت های آلزایمری نسبت به رت های کنترل،

حیواا فرصت داده مي شد و پس از آا تجربه بعدی شروع ميگردید .موشهایي

شاهد به شكل معني داری بیشتر بود ( . p<5/53در روز دوم آموزش این مدت

که محل سكو را پیدا نميکردند توسط آزمایشگر به روی سكو منتقل شده و اجازه

زماا برای رت های آلزایمری پیش تیمار با روغن کنجد با دو دوز 8 ml/kg

مي یافتند  15ثانیه در آا جا بمانند .پس از اتمام تجربه چهارم موش ها از

و  3 ml/kgبه مدت  28روز با اینكه از لحاظ آماری معني دار نبود ولي نسبت به

حوضچه خارج مي شدند ( . 29در این مطالعه از ماز آبي موریس برای سنجش

گروه آلزایمری کمتر بود (نمودار  . 3نتایج نشاا داد که رت های کنترل ،شاهد

حافظه ی فضایي استفاده شد زیرا انجام فعالیت های الزم در این سیستم ،نیازمند

و پیش تیمار با روغن کنجد با دوز  8 ml/kgبه مدت  28روز به شكل

عملكرد درست حافظه است (. 15

معني داری به مدت زماا کمتری برای پیدا کردا سكو نسبت به رت های

روش تجزيه وتحلیل آماری داده ها :جهت تجزیه و تحلیل داده ها از

آلزایمری نیاز دارند ( . p<5/53در روز سوم آموزش این مدت زماا برای رت های

آنالیز واریانس یك طرفه و آزموا تعقیبي  Tukeyاستفاده و  P>5/53از لحاظ

آلزایمری پیش تیمار با روغن کنجد با دوز  3 ml/kgبه مدت  28با اینكه از

آماری معني دار تلقي شد.

لحاظ آماری معني دار نبود ولي نسبت به گروه آلزایمری کم تر بود (نمودار . 3

نمودار  .1مقايسه میانگین زمان سپری شده برای رسیدن به سکو در کل گرو ها در  5روز آموزش
تعداد حیوانات در هر گروه  9سر رت مي باشد .داده ها به صورت میانگین  ±انحراف معیار ( SDنشاا داده شده است .گروه های آزمایش شامل کنترل ،شاهد ،آلزایمری ،گروه آلزایمری پیش تیمار
با روغن کنجد  8 ml/kgبه مدت  28روز و گروه آلزایمری پیش تیمار با روغن کنجد  3 ml/kgبه مدت  28روز *P<0.05 .بیانگر اختالف معني داری نسبت به گروه کنترل ميباشد.
 #p<0.05بیانگر اختالف معني داری نسبت به گروه آلزایمری مي باشد.
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در روز  1و  3آموزش ،رت های کنترل ،شاهد و پیش تیمار با روغن کنجد با

چند از لحاظ آماری معني دار نبود .در روز چهارم و پنجم آموزش مسافت طي شده

دوز  8 ml/kgو  3 ml/kgبه مدت  28روز به شكل معني داری به مدت

توسط رت های کنترل ،شاهد ،رت های آلزایمری پیش تیمار با روغن کنجد با دوز

زماا کمتری برای پیدا کردا سكو نسبت به رت های آلزایمری نیاز داشتند

 8و  3میلي لیتر به مدت  28روز به طور معني داری کمتر از مسافت طي شده

(( p<5/53نمودار  . 3در روز اول آموزش تفاوت معني داری بین گروه ها در

توسط رت های آلزایمری بود (( p<5/53نمودار  . 2پیش تیمار رت های

مسافت طي شده برای یافتن سكو مشاهده نشد .در روز دوم و سوم آموزش،

آلزایمری با روغن کنجد با دوز  8 ml/kgتاثیر بهتری در پیشگیری از کاهش

مسافت طي شده توسط رت های آلزایمری نسبت به سایر گروه ها بیشتر بود هر

حافظه فضایي نسبت به پیش تیمار با روغن کنجد  3 ml/kgداشت.

نمودار  .2مقايسه میانگین مسافت سپری شده در کل گرو ها در  5روز آموزش
تعداد حیوانات در هر گروه  9سر رت مي باشد .داده ها به صورت میانگین  ±انحراف معیار( SDنشاا داده شده است .گروه های آزمایش شامل کنترل ،شاهد ،آلزایمری ،گروه آلزایمری پیش تیمار
#

با روغن کنجد  8 ml/kgبه مدت  28و گروه آلزایمری پیش تیمار با روغن کنجد  3 ml/kgبه مدت  28روز *P<0.05 .بیانگر اختالف معني داری نسبت به گروه کنترل ميباشدp<0.05 .
بیانگر اختالف معني داری نسبت به گروه آلزایمری مي باشد.

بحث و نتیجه گیری
در این مطالعه کاهش مسافت و زماا طي شده در گروه های پیش تیمار با

کولین در هیپوکامپ را از طریق پروتئین کیناز  Cدر نوروا پیش سیناپسي

روغن کنجد در یافتن سكو در مقایسه با گروه آلزایمری مشاهده شد .با توجه به

افزیش مي دهند .گیرنده های نیكوتیني استیل کولین نیز آزاد سازی

کاهش معني دار زماا الزم برای پیدا کردا سكو در رت های پیش تیمار با روغن

نوروترانسمیتر گلوتامیت را افزایش ميدهند بنابراین افزایش گلوتامیت باعث

کنجد با دوز  8 ml/kgو 3 ml/kgبه مدت  28روز نسبت به گروه آلزایمری

تسهیل طوالني مدت انتقال سیناپسي در هیپوکامپ مي شود .حضور اسید اولئیك

کاهش معني دار مسافت طي شده برای یافتن سكو در رت های پیش تیمار با

در رژیم غذایي ضروری است زیرا حضور اسید اولئیك مي تواند بر انتقال

روغن کنجد با دوز 8 ml/kgو 3 ml/kgبه مدت  28روز نسبت به گروه

سیگنالها از طریق فعال کردا پروتئین کیناز  Cو فسفریالسیوا پروتئین ها در

آلزایمری ،مي تواا نتیجه گرفت که روغن کنجد در تخفیف بیماری آلزایمر

هیپوکامپ موثر باشد .همچنین اسید اولئیك تعدیل کننده تقابالت بین گیرنده

مي تواند موثر باشد .با توجه به اینكه حضور گسترده اسیدهای چرب غیر اشباع

بنزودیازپین ها و گاما آمینو بوتریك اسید مي باشد و همین طور تعدیل کننده

بخصوص اسید لینولئیك ،اسید اولئیك ،اسید پالمتیك و سایر اسیدهای چرب در

اثرات سمیتي روی نوروبالست ها بوده و اثر تحریك کننده در تكثیر سلول های

روغن کنجد به اثبات رسیده است ،این اسیدهای چرب به علت حضورشاا در غشا

شواا دارد ( Das . 21گزارش نمود که مصرف اسیدهای چرب غیراشباع با

مي توانند تا ثیرات بسزایي در اعمال یادگیری و حافظه مربوط به غشا داشته باشند.

زنجیره بلند از جمله اسید لینولئیك و اسید لینولنیك در دوره دبل از زایماا رشد و

 Marboisگزارش دادند گروهي از موش های نوزادی که در دوره رشد مغزی

نمو مغز جنین را بهبود داده و فعالیت و غلظت ،نیتریك اکساید ،انسولین و

با شیر حاوی اسید پالمیتیك تغذیه شدند نسبت به گروهي که به عنواا گروه

نوروترانسمیترهای مختلف و سیتوکین ها را در سطح فیزیولوژیكي نگه داشته و

شاهد از شیر مادرشاا (شیر معمولي استفاده کردند دارای رشد مغزی موثرتری

بنابراین حافظه را بهبود بخشیده و از نقایص یادگیری ممانعت مي کند (. 21

بودند وی اعالم کرد که رژیم غذایي اسید پالمیتیك در دوره رشد مغزی اهمیت

 Palizvanاثر تزریق پروژستروا به موش های صحرایي تازه متولد شده بر

دارد ( Tanaka . 13گزارش کردند که اسیدهای چرب غیر اشباع مانند اسید

یادگیری فضایي آنها پس از بلوغ را بررسي کرده و به این نتیجه رسیدند که

آراشیدونیك ،اسید اولئیك و اسید لینولئیك فعالیت گیرنده های نیكوتیني استیل

تجویز روغن کنجد به موش های ماده تازه متولد شده (ولي نه موش های نر
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تاثیر روغن کنجد ) (sesame oilبر بهبود حافظه فضایي در بیماراا آلزایمر ؛ فاطمه فتحي و همكاراا

سبب افزایش میزاا حافظه فضایي در آنها نسبت به گروه کنترل و پروژستروا

 1احتماال لسیتین روغن کنجد با تسهیل سنتز استیل کولین و آزادی آا و

گردید .اضافه کردا پروژستروا به روغن کنجد سبب شد یادگیری آنها تا سطح

در نتیجه فعال شدا گیرنده های نیكوتینیك ،باعث تقویت حافظه و یادگیری

کنترل کاهش یابد (. 12

مي شود (. 11

 Mohammad pur kargarو همكاراا نشاا دادند که تزریق داخل

با توجه به نتایج این مطالعه مي تواا فهمید که تزریق داخل بطن مغزی

صفادي روغن کنجد باعث افزایش حافظه گردید ( Bourre . 11و همكاراا

استرپتوزوتوسین با القان آلزایمر سبب اختالل پیش رونده در حافظه و یادگیری،

نشاا دادند اسیدهای چرب غیر اشباع لینوئیك و لینولنیك میزاا یادگیری موش

گلوکز مغزی و متابولیسم انرژی مي شود .با وجود اینكه علت مرگ نوروا ها در

های سفید آزمایشگاهي را تغییر مي دهند ( . 11به نظر مي رسد اسید لینولئیك با

آلزایمر به طور ددیق مشخص نیست ،ولي مطالعات نشاا داده است که پپتید بتا-

کاهش کلسترول بر روند یادگیری تاثیر گذار باشد ( Wain wright . 23نشاا

آمیلوئید از طریق افزایش استرس اکسیداتیو مي تواند آپوپتوز نوروا ها را افزایش

دادند موش هایي که در رژیم غذایي آنها نقص اسیدهای چرب غیراشباع وجود

دهد ( . 18با توجه به اینكه استرپتوزوتوسین با متابولسیم انرژی در ارتباط است

دارد هنگامي که با اسیدهای چرب ضروری تقویت شوند یك افزایش در تعداد

احتمال دارد کاهش انرژی در دسترس بتواند موجب اختالل در تولید پروتئین های

خارهای سیناپسي ،درجه انشعابات و دندریتي و تعداد سیناپس های نوروني نشاا

پیش ساز آمیلوئید و در نتیجه تجمع پالک های بتا-آمیلوئید ،در نهایت افزایش

دادند .اینها همگي با افزایش یادگیری در دستگاه موریس واترماز همراه بوده

استرس اکسیداتیو و آپوپتوز نوروا ها شود (. 19

است (. 13

نتایج این مطالعه نشاا داد که استرپتوزوتوسین با دوز  3/3mg/kgدر

 Moazedو همكاراا گزارش دادند که مصرف روغن ذرت به مدت سه و

موش های صحرایي نر سبب اختالل در حافظه و یادگیری شده و بر پارامترهای

چهار هفته سبب افزایش یادگیری موش های صحرایي در دستگاه ماز  Tشكل

اکتساب حافظه تاثیر گذاشته است .همچنین پیش تیمار بلند مدت ( 28روز با دوز

مي شود و این نشاا دهنده این است که افزایش زماا مصرف روغن ذرت که

 8 ml/kgو  3 ml/kgموش های آلزایمری با روغن کنجد خود مي تواند اثر

نظیر روغن کنجد حاوی اسیدهای چرب غیراشباع مي باشد موجب بهبود کیفیت

استرپتوزوتوسین را در کاهش حافظه فضایي در طي بیماری آلزایمر کم تر کند .با

یادگیری مي شود (. 16

وجود اینكه علت مرگ نوروا ها در آلزایمر به طور ددیق مشخص نیست،

در مطالعه ای که  shafahiو همكاراا انجام دادند نتایج حاصل از این

مطالعات نشاا داده است که پپتید بتا -آمیلوئید با افزایش استرس اکسیداتیو

تحقیق نشاا داد که یادگیری فضایي در موشهای پیری که به مدت دو ،سه و

مي تواند آپوپتوز نوروا ها را افزایش دهد و سبب کاهش حافظه فضایي گردد

چهار هفته از رژیم غذایي حاوی روغن کنجد استفاده کردند به صورت وابسته به

( ، 22بنابراین به نظر مي رسد روغن کنجد در دوره زماني بلند مدت مي تواند در

مدت زماا مصرف رژیم غذایي افزایش مي یابد ،بنظر مي رسد که اسیدهای

پیشگیری و تخ فیف بیماری آلزایمر موثر باشد .در مطالعه حاضر آنزیم های دخیل

چرب غیراشباع موجود در این روغن با شرکت در ساختار غشان سلول مستقیماً در

در استرس اکسیداتیو اندازه گیری نشد .در اکثر موارد به اثرات آنتي اکسیداني

اعمال غشاهای مغزی شرکت مي کنند (. 19

روغن کنجد تاکید گردیده است .از آنجایي که مصرف بلند مدت روغن کنجد در

پیشنهاد شده افزایش و تقویت حافظه و یادگیری توسط روغن کنجد توسط
چند مكانیسم صورت مي گیرد:

تخفیف آلزایمر و تقویت حافظه موثرتر است لذا گنجاندا روغن کنجد در رژیم
غذایي روزانه توصیه مي گردد.

 3بنظر مي رسد احتماال اسید های چرب موجود در روغن کنجد ميتواند با
تغییر سیالیت غشا ،بر عملكرد کانالها و رسپتور ها اثر گذارد (. 11
 2احتمال مي رود اسید چرب رژیم غذایي حاوی روغن کنجد ،با مهار
آنزیم پروستاگالندین سنتتاز  E2و دابل القان و نیز کاهش  PGE2یا تعدیل
فعالیت استیل کولین استراز حافظه را افزایش دهد (. 11

تقدير و تشکر
بدینوسیله از معاونت تحقیقات و فناوری محترم دانشگاه تبریز در تامین
اعتبار الزم تشكر و ددرداني مي گردد.
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Alzheimer's disease is the most common neurodegenerative diseases.
According to the positive effects of unsaturated fatty acids of sesame oil on neurons membrane and causing defense
against free radicals, the aim of this study was to investigate the reinforcing effects of sesame oil on spatial memory in
Alzheimer's rat.
METHODS: In this experimental study, 35 male rats weighing approximately 200±50 gram were divided in five equal
groups: control, sham (salin recipient), Alzheimer's model (ICV injection of streptozotocin) and 2 groups of
Alzheimer's model + sesame oil pretreatment (8 and 5 ml/kg by IP for 28days). Alzheimer's model was induced by ICV
injection of streptozotocin (1.5 mg/kg). The Morris Water maze was used for studying the spatial learning memory.
FINDINGS: Intraventricular injection of streptozotocin damaged the spatial memory. Pretreatment of sesame oil (5
and 8 ml/kg; 28 days by ip injection) significantly (p<0.05) improved the reduced spatial memory in Alzheimer's rat.
CONCLUSION: Long-term pretreatment of rats with sesame oil prevents from reduced spatial memory in
Alzheimer’s rat
KEY WORDS: Alzheimer, Sesame Oil, Spatial memory.
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( بر بهبود حافظه فضایي در بیماراا آلزایمر ؛ فاطمه فتحي و همكارااsesame oil) تاثیر روغن کنجد
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