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  و يادگيري احترازي غير فعال  اثر روغن بادام بر حافظه  
 

۵۱ )۷۳شماره پي در پي (۱۳۹۲فروردين و ارديبهشتـ ۱ماره  ـ ش۱۸مجله ارمغان دانش ـ دوره 

  مقدمه

ند يآ در فري مغز نقش مهم که درينواح  ازيکي

 ۲(باشـد يپوکامپ مـ  يع دارد، ه  ي وقا ي موقت يدسته بند 

 و حافظــه يحافظـه شــفاه ت يــدر تقو پوکامـپ ي ه.)۱و

ــاه مــدت  ــين هــم. )٣(نقــش داردکوت  درکامــپ پويه چن

 و  يع حافظـه ضـمن    ي، وقـا  ي مکـان  يهـا ي توال يکدگذار

 تمام  باًيتقر. )٤و٥(دارد ييسزاه  نقش ب ن آنها   يارتباط ب 

ــه وســيله ياطالعــات حــس پوکامــپ ي هيهــا  نــورونب

 يخارهــاپوکامــپ يدر ه. )٢(شــوندي مــيزيــربرنامــه

 مـدت   ي حافظـه طـوالن    ي بـرا  يگاه مناسـب  ي جا يتيدندر

 يش خارهـا ي آنها باعث افزاتيش فعاليد و افزا  نباشيم

پوکامـــپ در يدر ه CA1 بخـــش.)۶(شـــود يد مـــيـــجد

ل يـ ، تکمي که در ارتباط با تجمع طرح مـوقت   ييندهايآفر

باشــد، نقــش يان مــدت مــيــ و حافظــه ميطــرح مــوقت

  .)۷(دارد

باشـد کـه   ي شـفت مـ  يهاوهي م ووه بادام جز  يم

رم بوده و از مغـز آن اسـتفاده         ـــ گ ٨ ـ٢٠نيوزن آن ب  

از خـانواده  Prunus  amygdalus يبادام با نام علم. شوديم

Rosaceae دهـد کـه   يقـات نـشان مـ   يتحق .)۸ و ۹(باشدي م

ش ين خـون را افـزا     يپوپروتئي بادام سطح ل   يم دارا يرژ

 مصرف شـود  ييم غذا ي در رژ  ي بادام وقت  .)١٠(دهديم

دهـد و   ي را کاهش مـ    ي کرونر يماري ب يابه طور عمده  

م يـ ک رژ يـ  .)٩(باشـد ي مـ  دانياکس ي آنت تي خاص يدارا

 ي هماهنگ برا  يطيجاد مح ي باعث ا  ، از بادام  ي غن ييغذا

 .)۱۱(شـود ير مـ يـ  پي مغزيها سلول ساختار ينگهدار

      ن،يپــروتئ ٩/١٨د، يــپيدرصــد ل٦/٥٥ يدانــه بــادام دارا

 درصـد   ٩/٧درصـد خاکـستر،      ٣/٢برخـام، يدرصد ف  ٢

د يک اسـ  يانيدروسـ يدرصـد ه   /٢٦٦ محلـول و     يقندها

 ٧٨ يمقدار روغن موجود در بادام حـاو      . )١٢(دباشيم

 درصـد آن  ١٧ و ٩  امگـا يد، چربـ  يک اسـ  يـ درصد اولئ 

 يو مقدار کمتـر    ٦ راشباع امگا ي غ يد چرب ضرور  ياس

 ٣ ف از امگـا   ود چرب معر  ي سه اس  .)١٣(باشدي م ٣امگا

؛ از باشـد عبـارت  يشرو آنهـا مـ  يـ  به عنوان پ٣که امگا   

  وديک اســـــيـــــکوزاپنتائني، اديک اســـــيـــــنولئيآلفال

 ٣٠ات  ـقي تحق .)۱۴ـ۱۶(دنباش  ميد  يک اس يدوکوزاهگزائن

 چـرب   يدهايدهـد کـه اسـ     يساله منتشر شده، نشان م    

 يها اساس  ن و توسعه نورون   ي رشد جن  يراشباع برا يغ

  . )٦(باشنديم

د چـرب   يک اسـ  يـ  به عنـوان     ٣ امگا ييم غذا يرژ

 رشد يدهد و برايش مي مغز را افزايراشباع، سالمتيغ

ان يدر م). ١٧(باشدي مي اساسيتوسعه نوروننوزاد و  

 بـه   دوكـزا هگـزا ئـستيك اسـيد       ،  ٣ چرب امگا  يدهاياس

 ينـ ي در زمان توسـعه مغـز در دوران جن         ياژهيطور و 

 نقـش   ،رديـ گي صـورت مـ    ي که رشد خار نـورون     يوقت

در  دوكـزا هگـزا ئـستيك اسـيد    در مغز،   . )۱۶و۱۷(دارد

ل اتـانول   يديها، مانند فـسفات    ناپسي س يد غشا يپيفسفول

 و ها وجود دارد ن و پالسمالوژن  يل سر يدي فسفات ،نيآم

ت يـ و حمايداتي اکـس يهـا  بيهـا را در مقابـل آسـ      سلول

، همـراه کـاهش   ۳ نامناسـب از امگـا     يهـا ميـ رژ. کنديم

شرفت يباعث کاهش پ   دوكزا هگزا ئستيك اسيد    سطوح

 در انسان کاهش. شودي و پس از آن مينيدر دوره جن  

ب يـ  تخريها يماريببروز در    اسيد دوكزا هگزا ئستيك  

دوكـزا هگـزا ئـستيك     .مر نقش داردي مانند آلزا  ينورون

کنـد و   يت حفاظت مـ   يمغز موش را در مقابل سم      اسيد



 ور و همكارانطهمورث شهري

۵ )۷۳شماره پي در پي (۱۳۹۲فروردين و ارديبهشتـ ۱ ـ شماره ۱۸مجله ارمغان دانش ـ دوره 
۲

 يريپوکامـپ مـوش جلـوگ     يت صرع مانند در ه    ياز فعال 

 E نيتـام ي درصد و٣٥ يروغن بادام دارا .)۱۶(کنديم

کلسترول  دارد و ييراشباع بااليد چرب غيباشد، اس يم

 LDL ــاهش مـــ ــديرا کـ ــامي و).۱۳ و۱۸(دهـ از  E نيتـ

ــي قلبــيهــا يمــاريب ــوگي عروق ــدي مــيري جل  .)۱۹(کن

م يتنظـ در  ،  يعـ يدان طب ياکـس  ي به عنوان آنتـ    Eن  يتاميو

 . نقش دارد  ي سلول ي غشا موجود در  آزاد   يها کاليراد

دها را از يــپيراشــباع و لي چــرب غيدهاياســن يچنــ هــم

   .)۲۰(کنديد شدن حفظ مياکس

تزريـق داخـل    هدف ايـن مطالعـه بررسـي اثـر          

هيپوکامپي روغن بادام بر حافظه و يادگيري احتـرازي    

  .ود ب بالغ هاي صحرايي نر غير فعال در موش
  

  بررسيروش 

  مــوش ســر۵۶در ايـن مطالعــه تجربــي تعـداد   

 ماهـه در محـدوده   ۲ستار يـ  نـر بـالغ نـژاد و      ييصحرا

ــ ــرم از م ۱۸۰±۲۰يوزن ــرورش ح ؤگ ــسه پ ــاتيس  وان

ــآزما ــد يشگاهي ــشگاه جن ــاپور تهي دان ــ ش ــدنده ي  .ش

المللي در مورد  پروتكل اين تحقيق بر اساس قوانين بين

حيوانات آزمايشگاهي انجـام شـد و در كميتـه اخـالق             

   . به تصويب رسيد علوم پزشكي ياسوجدانشگاه

 ۸ به طور تصادفي به      شيوانات قبل از آزما   يح

بـه طـور    يپس از جراحـ   وگروه مساوي تقسيم شدند 

ــراد ــدار يانف ــس نگه ــدند ي در قف ــدار  .ش ــل نگه  يمح

 سـاعته و    ۱۲ ييروشـنا ـ    يکي دوره تار  يوانات دارا يح

غذا به اندازه  آب و .گراد بود يدرجه سانت ۲۳±۲ يدما

وانــات قبــل از يح . قــرار داشــتآنهــاار يــ در اختيکــاف

  نيـ الزيو زا گـرم    يلـ ي م ۱۰۰ن  ي کتـام  ي با دارو  يجراح

گر مخلـوط   يکـد ي بـا    ،بـدن وزن   ر حسب گرم ب  يلي م ۱۰

پـس    و د شـ  قيتزر به آنها  يو به صورت عضالن   شده  

 يبـرا . نـد گرفتقـرار    يعمـل جراحـ   از بيهوشي مـورد     

ساخت شـرکت    يوتاکسي از دستگاه استر   يگذار کانول

 مـورد اسـتفاده     يهـا کـانول . اسـتفاده شـد   نگ  ياستولت

کـه پـس از    باشـد ي م۲۱ شماره   يها شامل سر سوزن  

ــه  ــ صــورت آمــاده شــدن ب ــه در ناح کي ــطرف  CA1ه ي

  . گرفتندپوکامپ قرار يه

 قرار دادن کانول يمختصات مورد استفاده برا 

ــدر ناح ــس  يه CA1 هي ــس پاک ــپ در اطل نوس و يپوکام

ــارت واتــسون  ،از برگمــا متــر يلــيمAP = -۸/۳؛ از عب

۲/۲±=ML ۴/۲از خط وسط و   متر   يلي م-= DV متر  يلي م

 يله افقـ  يگاه م ن دست يدر ا .  بودند از سطح سخت شامه   

 قرار دارد تا مطـابق اطلـس     ير خط افق  يمتر ز  يلي م ۳/۳

 بـه وسـيله    کـانول    .جاد شود يت صاف جمجمه ا   يوضع

 جمجمـه ثابـت   ينـک رو يچ ع ي و پـ   يمان دندانپزشک يس

ق يـ  تزر، و دوره بهبـود   يک هفتـه بعـد از جراحـ       ي. شد

ش يآزمـا . گرفـت  صورت   ي رفتار يهاشيآزما مواد و 

در روز اول   . انجام شـد   باکس    دستگاه شاتل  به وسيله 

ــا ــت صــورت يش ســازگاريدر مــوش آزم  ۲۴  وگرف

 گرفـت  صـورت  هاساعت بعد مرحله آموزش در موش 

 بـه وسـيله  ق مـواد  يـ و بالفاصـله بعـد از آمـوزش تزر   

عمـل   .انجـام شـد   پوکامـپ   يه CA1ه  يـ هـا در ناح   کانول

 ي دندانپزشک۲۷ک سر سوزن شماره يق يق از طريتزر

 بـه  يمتـر  يسـانت  ۵/۱ لني اتـ يله پلـ ک لو ي به وسيله که  



  و يادگيري احترازي غير فعال  اثر روغن بادام بر حافظه  
 

۵۳ )۷۳شماره پي در پي (۱۳۹۲فروردين و ارديبهشتـ ۱ماره  ـ ش۱۸مجله ارمغان دانش ـ دوره 

بــود  متــصل شـده  يتـر يکرولي م۱۰لتون يسـرنگ هــام 

 انتخاب  يق به صورت  ي تزر يهاسرسوزن. گرفت انجام

 کـه در داخـل کـانول قـرار      يند کـه هنگـام    دده ش يو بر 

د و  نرون باشـ  يـ کـانول ب   متر از سر   يليم ۵/۰ رنديگ يم

ق به ي تزرهر. دادق مواد را انجام    ي تزر ي به راحت  نبتوا

   .قه انجام شدي دق۱صورت آرام و در مدت 

ــروه ــاي  گ ــامل؛ ۸ه ــه ش ــرل،  گان ــروه ۳ کنت  گ

 ۴کروگـرم و  ي م۲ و ۱، ۵/۰ يولـوژ يزيفدريافت كننـده    

، ۱، ۵/۰ در دوزهـاي  روغـن بـادام  گروه دريافت كننده   

سـرم فيزيولـوژي روغـن      .   بودنـد  کروگرمي م ۲ و   ۵/۱

پوکامـپ  يهCA1 ه يـ طرفـه در ناح  کي بادام به صورت 

به وسـيله  ه شده يروغن بادام ته .ق شدنديتزرها    موش

ــرداري       ــره ب ــه به ــا پراون ــيمي ب ــدك ش ــوار ف البرات

 طبــق ي مــصرفي و دوزهــا شــديداريــ خر۱۶۵۹۱/۴۲

  ).۱۱(شدند انتخاب )۲۰۰۵()۱(مطالعه فاکلمن

 يريادگيـ  رونـد  يکه بتوان بـر رو  ني ا يبرا

 ي متنـوع  يشگاهيـ  آزما يهـا  مـدل  ،وحافظه کار کرد  

هـا بـر اسـاس دو روش    ن دسـتگاه يجود دارد که ا  و

 و )نديا احــساس ناخوشــايــافــت شــوک يدر(ه يــتنب

 افــت پــاداش ماننــد غــذا ويبــر اســاس در(ق يتــشو

 رونـد   ي داروهـا رو   ي بررس يبرا. کننديعمل م )آب

 از  يکـ ي. باشـد يتـر مـ    ه مناسب ي روش تنب  ،يريادگي

اتل  شـ  ،روديه به کار مـ    ي که در امر تنب    ييهادستگاه

 دسـتگاه شـاتل بـاکس از دو جعبـه           .باشديباکس م 

متـر از جــنس   يسـانت  ۲۰×۲۰×۳۰کـسان بـه ابعــاد   ي

کـف هـر جعبـه از        .ل شده است  يتشک  گالس يپلکس

 ۸متـر و بـا فاصـله     يلـ ي م۵/۲ به قطر   ي فلز يهالهيم

 به ابعـاد    ياپنجره. است ل شده يمتر از هم تشک    يليم

کنـد  يتصل مـ  هم م ه  متر دو جعبه را ب     يسانت ۸×۵/۶

 .شـود ي باز وبسته م   ينيوتيک درب گ  يله  يوسه  که ب 

ــه   ــا دســتگاه کنتــرل شــوک قابــل برنام ــر ب  در يزي

 با شدت و فرکـانس و   يکيشوک الکتر  صورت لزوم 

 يهالهيق م يمدت مشخص را در زمان دلخواه از طر       

ن يـ ا. تـوان اعمـال کـرد     يوان م ي ح ي به کف پا   يفلز

 يه احتـراز   و حافظـ   يريادگيـ  سنجش   يدستگاه برا 

ر فعـال قابـل   يـ  غي و حافظـه احتـراز    يريادگي ،فعال

دن  يـ چيهـا را بـا پ   از جعبـه يکـ ي . .باشـد ياستفاده م 

 يک کـرده و در بـاال  يـ  تاراه کامالًيکاغذ و پارچه س  

. شــودي وات روشــن مــ۴۰ک المــپ يــگــر يجعبــه د

ک و در زمان    ي هر موش در اتاقک تار     يش برا يآزما

ز اول مـوش بـه      در رو . رديـ گي صورت م  يمشخص

،  شــدهقــه در داخــل دســتگاه قــرار دادهي دق۳مــدت 

ن دو قسمت را باز کرده تـا مـوش ارتبـاط     يچه ب يدر

اموزد و اگـر زمـان   يـ ک را بين اتاقک روشن و تار يب

شتر يـ ه بي ثان۱۰۰ک از يورود از جعبه روشن به تار   

ــ   ســاعت بعــد از ۲۴. شــوديشــود مــوش حــذف م

 کـه   ي حـال  در( هر موش در اتاقک روشـن      يسازگار

ه بعـد  يـ  ثان۳۰قـرار داده،  ) بسته اسـت   ينيوتيدرب گ 

ر در ورود از ي را باز کرده، زمان تـاخ   ينيوتيدرب گ 

سـپس  . شـود ياداشـت مـ   يک  يـ جعبه روشن بـه تار    

ک يـ ه يـ  ثان۵ بعـد از  و  نمـوده بـسته و چه را باز  يدر

ــيشــوک الکتر ــه مــدت يک ــ ثان۲ ب ــا شــدت ي  ۵/۰ه ب
                                                

1-Facklemann  
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ه در يـ  ثان۲۰ مـدت زمـان  .شـود   يآمپر اعمال مـ    يليم

 .شودي و سپس خارج م     شده ک قرار داده  يجعبه تار 

ه ي ثان ۳۰ ساعت بعد موش را به مدت        ۴۸ مدت زمان 

ــاز   در جعبــه روشــن قــرار داده و ســپس درب را ب

ر در ورود از جعبه روشـن  يکرده، و مدت زمان تاخ 

 يحـداکثر زمـان بـرا     . شـود ياداشـت مـ   يک  يبه تار 

ه ثبــت يــ ثان۳۰۰ک يــر در ورود بــه جعبــه تاريتــاخ

 را که مدت    يکيشود و سپس زمان ماندن در تار       يم

مانــد ي مــيک بــاقيــ اســت کــه در جعبــه تاريزمــان

هـا انجـام     همه گروه  ين کار برا  يا. شود  محاسبه مي 

  .شوديم

آوري شــده بــا اســتفاده از     هــاي جمــع   داده

 )۲( و آزمون آماري آناليز واريـانس      )SPSS )۱افزار    نرم

  .نددش تجزيه و تحليل 

  جينتا

ن يانگيـ مسه يـ مقادر بر اسـاس نتـايج حاصـله       

هـا  ن گـروه ي قبل از آموزش بـ يرير در فراگيخأزمان ت 

 .)۱نمـودار ()<۰۵/۰p(نـشد مـشاهده    يداريتفاوت معن 

ک يـ ر در ورود به جعبه تار     يخأ ت ن زمان يانگيسه م يمقا

 يهـا ن گروه ي که ب  داد ساعت بعد از آموزش نشان       ۴۸

  يهـا  روغن بادام و گروه    ر مختلف يافت کننده مقاد  يدر

ــرم ف ــوژيزيسـ ــ يولـ ــاوت معنـ ــشاهده داري تفـ ي مـ

  ).۲نمودار)(>۰۰۱/۰p(شد

 شـده در جعبـه      ين زمـان سـپر    يانگيسه م يمقا

روغـن   يهان گروهي ساعت بعد از آموزش ب    ۴۸ک  يتار

 يداريتفـاوت معنـ   يولوژيزيسرم ف يها بادام با گروه 

  .)۳نمودار)(>۰۵/۰p(را نشان داد

  

  
  .ي مورد مطالعهها  قبل از آموزش در گروهيرير در فراگيخأسه زمان تيمقا :۱نمودار

                                                
1-Statistical Package for Social Sciences 
2-Analysis of Variance(ANOVA)  
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  ۰۵/۰داري كمتر از  سطح معني*** 
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   ساعت بعد از آموزش۴۸ک ي شده درجعبه تاريسه زمان سپريمقا: ۳ نمودار

  ۰۵/۰ كمتر از داري سطح معني***

  بحث

 ۹،  ۶،  ۳ روغن بادام داراي ترکيباتي مانند، امگا     

 عملکرد شـناختي را  Eويتامين . باشد ميE و ويتامين 

هـاي پيـر بهبـود بخـشيده، ضـبط حافظـه را             در موش 

 از کم شدن استيل کولين در نقاطي  کـه    و افزايش داده 

). ۲۰(نمايـد  در ثبت حافظه نقـش دارنـد، جلـوگيري مـي      

 در دوران جنينـي، انتقـال       ۳ر رژيم غذايي امگـا    نقص د 

. انـدازد خير مـي أگلوتاميت در هيپوکامپ موش را به تـ   

اين تغييرات  باعث نقص حافظه در عملکرد احترازي و       

ــد در مــوش  ــشويش مانن ــرات ت ــزايش اث ــالغ اف هــاي ب
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تزريـق   هـدف ايـن مطالعـه بررسـي اثـر            ).۱۷(شود مي

 و يـادگيري  داخل هيپوکامپي روغـن بـادام بـر حافظـه      

  .ودهاي صحرايي نر ب احترازي غير فعال در موش
 کـه اثـرات روغـن    داد نـشان  مطالعـه ن يج ا ينتا

ش دوز يب افــزايـ بـه ترت  يريادگيـ بـادام بـر حافظـه و    

 داشته ي ابتدا باال رفته و سپس افت نامحسوسيمصرف

ر در ورود بـه جعبـه       يخأن زمان ت  يانگيسه م ي مقا .است

 بـا شـاهد   روغـن بـادام  ف   مختلـ  يهـا ن گروه يک ب يتار

به نظـر   .داشت يدار آمار ير معن يي تغ يولوژيزيسرم ف 

 )۲۰۰۵()۱(ارا و همکـاران يـ ج گـزارش مونت  يد نتـا  يـ  آ يم

آنهـا گـزارش   . ديـ نمايد مـ ييها را تأافتهين  ي از ا  يبخش

 باعـث نقـص در عملکـرد حافظـه       ياورکتومنمودند که   

 بـه  جـاد شـده  ي از نقص حافظـه ا     Eن  يتاميشود و و  يم

د روغـن  يشـا . )۲۱(کنـد ي ميري جلوگياورکتوموسيله  

ــادام از  ــداخل در متابولبـ ــتـ ــيـ ــرب يدهايسم اسـ  چـ

ــپيه ــوگپوکام ــيري جل ــنما ي م ــون . دي ــداخل در چ ت

در ر ييـ  تغباعـث  پوکامـپ ي چرب هيدهايسم اس يمتابول

 و کاهش   ي مرکز يترهاي نوروترانسم يرهاساز سنتز،

   .)۲۲(دشونيم و حافظه يريادگي

 شـده در جعبـه      ين زمـان سـپر    يانگيمسه  يمقا

 مختلـف روغـن     يهـا ن گـروه  يک بعد از آموزش ب    يتار

ي را  دار ير معنـ  ييـ  تغ يولـوژ يزيبادام با شاهد سـرم ف     

قـادر   ۳ حاوي اسيد چرپ امگـا    ييم غذا ي رژ .نشان داد 

ــرم  ــه ت ــاز ميب ــ گلوتاميو آزادس ــپ يت در هي پوکام

 که دچار نقـص  ييهاموش .)۱۷(باشدير م ي پ يها موش

 يهــا در پاسـخ يهـستند، ســرعت کمـ   E نيتـام ي ودر

ه يـ  تغذي دارايهـا  کـه مـوش   ي در حال  ، دارند ياحتراز

 يهــا در عملکــرد پاســخيشتريــ ســرعت ب،Eن يتــاميو

ــراز ــ غياحت ــوش  ري ــه م ــسبت ب ــال ن ــا فع ــرل يه  کنت

   .)۲۳(دارند

ر قبل از آموزش در ين زمان تأخ  يانگيسه م يمقا

 .ان نـداد را نـش  يداري مختلـف تفـاوت معنـ      يهـا گروه

ه نمود کـه تنهـا مداخلـه در         يگونه توج  نيد بتوان ا  يشا

کـسان  ي اسـت کـه بـه شـکل          يگذار ها کانول همه گروه 

   .ها انجام شده است همه گروهيبرا

ر، باعـث  يـ  پيهـا در مـوش E ن يتـام يره ويذخ

ر يــ پيهــادر مــوش. شــود ي حافظــه مــيعملکــرد بــاال

. ابـد يي درصد مـوارد حافظـه کـاهش مـ    ۶۰، در   يعيطب

 اثـرات  به وسـيله  نقص حافظه را يري  در پ Eن يتاميو

 .)۲۴(دهـد يو کاهش ميداتياکسي و آنتيحفاظت نورون

 شناخت کـه در حافظـه نقـش       يپوکامپ با عملکردها  يه

 گزارش شده است که     .)۲۵ و ۲۶(باشديدارند، مرتبط م  

 کـه حافظـه را   يعي وقـا ي متـوال يپوکامـپ کـد گـذار   يه

ق يـ گر را از طر   يهـا بـا همـد     دهد و ارتباط آن   يل م يتشک

ن بـه  يل کـول ياسـت  .)۵( مـشترک بـر عهـده دارد   عوامـل 

 يريادگيـ نـد حافظـه و      يآم کننده، در فر   يک تنظ يعنوان  

ن يل کولين آزاد شدن استيک بي نزديارتباط. نقش دارد

   ..)۲۷( وجود دارديپوکامپ و عملکرد شناختياز ه

   

  يريگ جهينت

 يپوکـامپ يق داخـل ه يرتزاين مطالعه نشان داد     

 هـا موش در يادگيري    و  حافظه شيبادام در افزا   روغن
                                                

1-Monterio et al  
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 توانـد باعــث تقويـت حافظــه و     و مـي باشــدثر مـي ؤمـ 

در مطالعـات بعـدی     ،  شـود    پيشنهاد مي  .يادگيري شود 

ثر ؤبـات مـ  ير ترکي و سا ن روغن ياثرات بافت شناسی ا   

  .دشو بررسی بر آن

  

  تشکرتقدير و 

 يهشمعاونت پژو به وسيله   ن پژوهش   ينه ا يهز

  .شدن يد چمران اهواز تأميدانشگاه شه
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Abstract 
 
Background & aim: Almond oil contains compounds such asoleic acid, omega 3, 6, 9 
polyunsaturated fatty acids and vitamin E.  The aim of this study was to investigate the effects 
of intra-hippocampal injection of almond oil on passive avoidance learning and memory in 
male rats. 
 

Methods: In this experimental study, 56 male rats were randomly divided into 8 groups, including a 
control, 3 sailin groups which received normal saline 0.5, 1, 2 µl  and  4 peanut oil groups  which 
received 5/0, 1, 5/1 and 2 µl of oil.All groups, except the control, Groups except the control group 
were cannulated with stereotaxic surgery in the left CA1 region. One week after recovery, all 
groups were trained by shuttle box. Immediately after training, different doses of almond oil and 
saline were injected through the cannula in CA1 of hippocampus. After 48 hours, their Passive 
avoidance memory and learning were evaluated. Data were analyzed by ANOVA. 

 
Results: Almond oil doses of 0.5,1, 1.5 and 2 µg significantly improved passive avoidance learning 
and memory (P<0.05), but saline did not have.  
 
Conclusion: Almond oil as a steroid, effects on learning and memory and can improve learning 
and memory. 
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