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 چکیده

با توجه به استفاده روزافزون از اسیدهای چرب اشباع و عوارض ناشی از 

ها در کل ساختارهای فیزیولوژیک بدن، بررسی اثرات مصرف زیاد آن

و تناسب مصرف این  6-و امگا 3-امگااسیدهای چرب غیراشباع از جمله 

دو با یکدیگر بر عملکردهای فیزیولوژیک بدن امری ضروری است، لذا 

های ذرت و ماهی این مطالعه با هدف بررسی اثر تداخل عمل روغن

های صحرایی نر بالغ صورت گرفته سالمون بر یادگیری احترازی در موش

های نر بالغ در گروهسر موش صحرایی  22در این پژوهش تجربی  .است

گروه کنترل تحت هیچ . تجربی، شاهد و کنترل مورد مطالعه قرار گرفتند

گروه تجربی  6لیتر آب مقطر، میلی 1گروه شاهد فقط . تیماری قرار نگرفت

و روغن ماهی  5/1و  1، 5/3های مختلف، روغن ذرت را به میزان در دسته

 1لیتر بر کیلوگرم وزن بدن و میلی 25/3و  5/3، 25/3سالمون را به میزان 

لیتر بر کیلوگرم وزن بدن به میلی 5/1و  5/3گروه تجربی دیگر مقادیر 

ترتیب روغن ماهی سالمون و روغن ذرت را به صورت گاواژ روزانه به 

برای بررسی رفتار یادگیری احترازی، به . روز، دریافت نمودند 22مدت 

ساعت  22قرار گرفتند و  ها تحت آموزشکمک دستگاه شاتل باکس موش

داده ها با . ها تحت تست به خاطرآوری قرار گرفتندبعد از آموزش موش

مورد  SPSS-18افزار آماری توسط نرم (ANOVA) کمک آزمون آنووا،

های ذرت و نتایج نشان داد که مصرف روغن .ارزیابی آماری قرار گرفتند

شود و مصرف هم زمان ماهی سالمون به تنهایی باعث تقویت یادگیری می

، موجب تقویت بیشتر یادگیری 1به  3های این دو به ترتیب با نسبت

اسیدهای چرب . گرددهای مذکور به تنهایی میاحترازی نسبت به روغن

بیشترین اثر را در تقویت یادگیری  1به  3به نسبت  6-و امگا 3-امگا

-با استفاده از نسبت توان واحترازی دارند، لذا با انجام تحقیقات بیشتر می

گیری از عوارض آلزایمر، های ذکر شده نسبت به تقویت یادگیری و پیش

 .از آن بهره برد
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Abstract 

Due to the increasing use of high intake of saturated fatty acids 

and their effects on overall physiological structures, effects of 

unsaturated fatty acids, including omega-3 and omega-6, and 

the proportion of these two together is essential physiological 

functions. Therefore, this study aimed to investigate the 

interaction of corn and salmon fish’s oil on avoidance learning 

in mature male rat. In this empirical research work, we used 72 

mature male rats weighing from 180-200g were enrolled as the 

control, sham and experiment groups. The control group was 

no treated. The sham group received only 1 ml saline, 6 

experimental groups of different types received 0.5, 1 and 1.5 

ml/kg body weight corn oil, and 0.25, 0.5 and 0.75 ml/kg body 

weight and 1 group other received doses of 0.5 and 1.5, 

salmon oil and corn oil respectively, daily for 28 days. For 

avoidance learning behavior, the rats were trained to shuttle 

box and 24 hours after training, the rats were tested retrieval. 

The data were evaluated using ANOVA. The results showed 

that consumption of corn and salmon’s oil alone enhances 

learning and taking the time to arrange a 3 to 1 ratio, boost the 

oil alone is more than the avoidance learning. Omega-3 and 

Omega-6 fatty acids the rate 3 to 1, are most effective in 

promoting avoidance learning, so further investigation can be 

listed using ratios to enhance learning and prevention of 

Alzheimer's, it uses. 

 

Keywords: Corn oil, Salmon oil, Omega-3 and omega-6 fatty 
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 مقدمه
های بارز انسان است و توان یادگیری و قدرت حافظه از ویژگی

های  برای ادامه حیات و گذراندن زندگی عادی و پیشرفت
چه که ما آن را آن. ناپذیر داردعلمی وی ضرورتی اجنتاب

های نامیم در نتیجه تغییرات بین سلولیادگیری و حافظه می
 Roozendaal) شود مغزی و ارتباطات سیناپسی حاصل می

et al., 1992) . ،قشر پره فرونتال در ایجاد حافظه کاری
 Larche et)یادگیری احترازی و حافظه بینایی دخالت دارد 

al.,2000). به عنوان اجزاء  3-امگاو  9-اسیدهای چرب امگا
گیری انواع مختلف،  ساختمانی غشاء های عصبی در شکل

قشر پره (. El-Sherif et al., 2002)هستند  مؤثرحافظه 
را از طریق مسیرهای وابسته  LTPفرونتال قابلیت پردازش 

 ,.El-Sherif et al)دارد  NMDAبه رسپتورهای 

درگیر  آمیگدال در یادگیری احترازی غیرفعال. (2002
سالمت مسیر عصبی . (El-Sherif et al., 2002)اشد ب می

بسیاری از انواع  سابیکولوم برای شکل گیری ـهیپوکامپ 
اسیدهای . (Salari et al., 2008)ها،ضرورت دارد یادگیری

 Eicosapentaenoic acidبه ویژه  9-چرب ضروری امگا

(EPA)  وDocosahexaenoic acid (DHA) و آلفا-
بیشتر از منابع دریایی و  مورد نیاز بدن( ALA)لینولنیک اسید 

گردد در حالی که اسیدهای برخی از منابع گیاهی تامین می
به جز آراشیدونیک اسید تماماً از منابع  3-چرب ضروری امگا
اسیدهای (. Squire et al., 1986)شوند گیاهی تامین می

ی نظیر ماهی سالمون و بیشتر از منابع دریای 9-چرب امگا
برخی منابع گیاهی مانند گردو، سویا و بذر گیاه کتان و 

بیشتر از منابع نباتی نظیر ذرت، گل  3-اسیدهای چرب امگا
 Simopoulos)شود رنگ، آفتاب گردان و کنجد تامین می

et al., 1999) .معروف شامل دو  3-اسیدهای چرب امگا
گامالنولنیک اسید، در اکثر مواد اسید چرب لینوئیک اسید و 

شوند و آراشیدونیک اسید می غذایی خصوصاً مواد گیاهی یافت
شود، های حیوانی دیده میکه بیشتر در گوشت و چربی

های ذرت، سویا و روغن(. Robert et al., 2006)باشند  می
باشند اسید لینولئیک می% 75آفتاب گردان حاوی بیش از 

(Thorsdotar et al., 2007 .)اند که مطالعات نشان داده
برای حفظ سالمت عمومی بدن بایستی بین مصرف 

تعادل برقرار باشد و یک برنامه  3-امگا و 9-های امگا چربی
به میزان دو تا چهار بار  9-غذایی سالم شامل استفاده از امگا

در (. De Logeril et al., 1999)باشد می 3-بیش از امگا
شد که عدم تعادل در استفاده از این دو  دادهنشان  یک مطالعه

های التهابی در نوع اسید چرب باعث افزایش ریسک بیماری

 ,.Connolly et al)ایاالت متحده امریکا شده است 

در  9-اند اسیدهای چرب امگاها نشان دادهبررسی. (1999
های ها به ویژه ناراحتیپیشگیری و درمان بسیاری از بیماری

در (. Olsen et al., 2002)باشند می مؤثرقلبی عروقی 
های صحرایی استفاده از روغن ذرت تغییری را در میزان موش

نماید در حالی که اسیدهای چرب غیراشباع مغز ایجاد نمی
ای در مصرف روغن سالمون باعث تغییرات قابل مالحظه

 Chih-Cheng)گردد  اسیدهای چرب اشباع نشده در مغز می

et al., 2006) . مطالعات نشان داده اند که اسیدهای چرب
در تمام ایام زندگی از دوران قبل از تولد،  9-و امگا 3-امگا

سالی برای حفظ سالمتی  طفولیت، جوانی، بارداری تا کهن
ضرورت دارند و مصرف مقادیر متناسبی از این دو با یکدیگر 

ها در سیالیت ین چربیدارای ارزش درمانی است زیرا که ا
غشاءهای زیستی از جمله غشاءهای عصبی، تنظیم اتصال 

ها به غشاءهای عصبی، تنظیم تعداد و قابلیت عملکردی آنزیم
های یونی در غشاءهای عصبی و تنظیم تولید کانال

 Yehuda et)نوروتراتسمیترها و نوروپپتیدها دخالت دارند 

al., 2006) . 
روزافزون از اسیدهای چرب اشباع و با توجه به استفاده 

ها در کل ساختارهای عوارض ناشی از مصرف زیاد آن
فیزیولوژیک بدن، بررسی اثرات اسیدهای چرب غیراشباع از 

و تناسب مصرف این دو با یکدیگر بر  3-و امگا 9-جمله امگا
عملکردهای فیزیولوژیک بدن امری ضروری است، لذا این 

های ذرت و روغن تداخل عمل مطالعه با هدف بررسی اثر
های صحرایی نر ماهی سالمون بر یادگیری احترازی در موش

 .بالغ صورت گرفته است
 

 هامواد و روش
تجربی است که در دانشگاه آزاد  ۀپژوهش حاضر یک مطالع

در این . انجام شد 2932اسالمی واحد ارسنجان در سال 
تا  255ریبی سر موش صحرایی نر بالغ با وزن تق 51تحقیق از 

روز، تهیه شده از خانه پرورش  35گرم وبا میانگین سنی  155
. سازی رازی، استفاده شدحیوانات موسسه واکسن و سرم

 5های کنترل و شاهد وتایی شامل گروه 5گروه  3ها به نمونه
ها در ابتدا هر یک از گروه. بندی شدند گروه تجربی دسته

به منظور سازگاری حیوانات های جداگانه قرار گرفتند و قفس
به عالوه . ها ده روز فرصت داده شدبا محیط آزمایشگاه به آن

در طول دوره تجویز، همه حیوانات از آب و غذای یکسان و 
 11تا  15بدون محدودیت برخوردار بوده و در شرایط دمایی 

ساعت  21ساعت تاریکی و  21طبیعی گراد و نور درجه سانتی
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پروتکل این تحقیق بر اساس قوانین . ار داشتندروشنایی قر
المللی در مورد حیوانات آزمایشگاهی و در کمیته اخالق بین

  .دانشگاه به تصویب رسید
در این تحقیق گروه کنترل تحت هیچ تیماری قرار 

لیتر  روز یک میلی 15نگرفتند و گروه شاهد نیز روزانه به مدت 
سه گروه تجربی . داشتندآب مقطر را به صورت گاواژ دریافت 

روز، در هر روز به ترتیب مقادیر  15زمان و به مدت  نیز هم
لیتر بر کیلوگرم وزن بدن روغن ذرت را به میلی7/2و  2، 7/5

سه گروه تجربی دیگر نیز هم . صورت گاواژ دریافت داشتند
، 17/5روز، در هر روز به ترتیب مقادیر  15زمان و به مدت 

یتر بر کیلوگرم وزن بدن روغن ماهی لمیلی 57/5و  7/5
یک گروه تجربی . سالمون را به صورت گاواژ دریافت داشتند
روز و در هر روز  15دیگر نیز با توجه به دوز اپتیمم برای مدت 

میلی لیتر بر کیلوگرم وزن بدن روغن ماهی  7/5مقادیر 
لیتر بر کیلوگرم وزن بدن روغن  میلی 7/2سالمون را به همراه 

 ,Claudia Reink) را به صورت گاواژ دریافت داشتندذرت 

2009). 
 Eدر این پژوهش از روغن ذرت مازوال حاوی ویتامین 

ساخت کشور مالزی و  MAZULAتهیه شده از شرکت 
 935های با میزان روغن ماهی سالمون به صورت کپسول

با دو واحد ویتامین  DHAگرم میلی 145و  EPAگرم میلی
E  تهیه شده از شرکتALASKA DEEP SEA  ساخت

همچنین برای بررسی رفتار . کشور آمریکا، استفاده گردید
این . یادگیری احترازی از دستگاه شاتل باکس استفاده شد

کننده تشکیل  دستگاه از دو بخش جعبه آموزش و بخش کنترل
تر  جعبه آموزش دارای دو محفظه کوچک. گردیده است

روشن است که به وسیله یک درب گیوتینی مساوی، تاریک و 
های فوالدی با اند و در کف نیز دارای میلهاز یکدیگر جدا شده

. باشندمتر از یکدیگر می سانتی 2و با فاصله  متر میلی 7/1قطر 
های مثبت و های موجود به طور یک در میان به قطبمیله

-شوند و در قسمت داخلی دیوارهمنفی جریان برق متصل می

. های انتهایی در محفظه روشن المپ باریکی تعبیه شده است
های تنظیم کننده مدت پیچ بخش کنترل کننده نیز دارای

زمان روشن ماندن المپ، مدت زمان برقراری شوک و میزان 
یادگیری احترازی غیرفعال . باشدشوک از نظر فرکانس می

مرحله عادت، آموزش و به خاطرآوری است و اساس  9شامل 
محرک شرطی  1این نوع یادگیری، برقراری ارتباط بین 

در این . باشدمی( شوک الکتریکی)و غیرشرطی ( تاریکی)
پژوهش ابتدا برای عادت دادن، حیوان را در بخش روشن 

 95دستگاه پشت در گیوتینی قرار داده و پس از گذشت زمان 
چرخید، درب ثانیه، زمانی که سر حیوان به سمت درب می

شد و به حیوان اجازه ورود به بخش ی به آرامی باز میگیوتین
سپس . گردیدشد و بالفاصله درب بسته میتاریک داده می

حیوان را از قسمت تاریک برداشته، به قفس انتقال داده 
مرحله تکرار  9دقیقه و در  95این مرحله پس گذشت . شد می

ری دقیقه پس از جلسه سازش یافتن، اکتساب یادگی 95 .گردید
شود که برای هدایت آسانتر شوک الکتریکی، پاهای انجام می

ها در بخش حیوانات به سرم فیزیولوژیک آغشته و سپس آن
ثانیه بعد درب گیوتینی را باز نموده  95روشن قرار داده شدند، 

و به محض ورود حیوان به بخش تاریک درب بسته شده و 
ثانیه و با  7آمپر و به مدت میلی 2شوک مالیمی به میزان 

گردید و فرصت هرتز به پاهای حیوان وارد می 75فرکانس 
 95شد تا حیوان از بخش تاریک خارج گردد و بعد داده می

ثانیه حیوان از بخش روشن گرفته شده و به قفس برگردانده 
گردید دقیقه بعد رفتار حیوان همانند قبل آزمایش می 1شده و 

ثانیه به منزله اکتساب  1و عدم ورود به قسمت تاریک مدت 
شود، در غیر این صورت درب آمیز در نظر گرفته میموفقیت

در . نمایدبسته شده و حیوان برای بار دوم شوک دریافت می
ها تحت تست به ساعت بعد از آموزش موش 14این مطالعه 

خاطرآوری قرار گرفتند بدین صورت که ابتداحیوانات در 
ثانیه با باز  95پس از گذشت  قسمت روشن قرار داده شدند و

شدن درب گیوتینی، زمان قبل از ورود برای اولین بار به داخل 
گیری و های مختلف اندازهبرای گروه( STL)بخش تاریک 

بیشتر باشد  STLهرچه  الزم به ذکر است که. ثبت گردید
های به دست آمده با داده. باشدتر میبیانگر حافظه قوی

و از طریق تجزیه و تحلیل  SPSS-18ار استفاده از نرم افز
طرفه به همراه آزمون پیگیری توکی در سطح واریانس یک

 .، مورد تحلیل آماری قرار گرفتندP<57/5معناداری 
 

 نتایج
مقایسه نتایج آزمون آماری مربوط به اثر مصرف خوراکی 

های روغن ماهی سالمون بر یادگیری احترازی در موش
کننده  های دریافت داد که در گروهصحرایی نر بالغ نشان 

روغن ماهی  میلی لیتر بر کیلو گرم 57/5و  17/5دوزهای 
 و در گروه P≤52/5داری در سطح سالمون افزایش معنا

لیتر بر کیلوگرم وزن بدن نیز میلی 7/5دریافت کننده دوز
نسبت به گروه کنترل  P≤552/5افزایش معنا داری در سطح 

همچنین نتایج آزمون (. 2جدول ) شود و شاهد مشاهده می
آماری مربوط به اثر مصرف خوراکی روغن ذرت بر یادگیری 

دهد که های صحرایی نر بالغ نیز نشان میاحترازی در موش
لیتر بر میلی 2و  7/5های دریافت کننده دوزهای بین گروه

های کنترل و شاهد افزایش گروه کیلوگرم وزن بدن نسبت به
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کننده دوز  و بین گروه دریافت P≤52/5ح داری در سطمعنی
های کنترل لیتر بر کیلوگرم وزن بدن نسبت به گروهمیلی 7/2

مشاهده  P≤557/5داری در سطح و شاهد افزایش معنی
 (. 1جدول )شود  می

همچنین نتایج آزمون آماری مربوط مصرف هم زمان 
 ماهی  روغن بدن  وزن   کیلوگرم بر   لیتر میلی  7/5  مقادیر
 

لیتر بر کیلوگرم وزن بدن روغن ذرت بر میلی 7/2سالمون و 
دهد های صحرایی نر بالغ نشان مییادگیری احترازی در موش

 در داری معنی افزایش   های کنترل و شاهدکه نسبت به گروه
و نسبت به گروه روغن ذرت به تنهایی در  P≤5552/5سطح 
و نسبت به گروه روغن ماهی سالمون به  P≤557/5سطح 

 (.9 جدول)دهد نشان می P≤552/5تنهایی در سطح 

 

 های مورد پژوهشروزه خوراکی روغن ماهی سالمون بر میزان یادگیری احترازی در گروه 15اثر مصرف  همقایس .1جدول 
 های تجربیگروه

 کنترل شاهد
 هاگروه 

 ml/kg 57/5 ml/kg 7/5 ml/kg 17/5 متغیر

*975/1±45/15 **225/9±95/14 *435/9±19/12 335/1±1/29 415/1±52/21 STL (in second) 

 .های کنترل و شاهد است با گروه( P≤52/5)دار در سطح دهنده تفاوت معنی نشان *     
 .های کنترل و شاهد است با گروه( P≤552/5)دار در سطح دهنده تفاوت معنی نشان **     

 
 های مورد پژوهشروزه خوراکی روغن ذرت بر میزان یادگیری احترازی در گروه 15مقایسه اثر مصرف  .2جدول 

 های تجربیگروه
 کنترل شاهد

 هاگروه
 ml/kg 7/2 ml/kg 2 ml/kg 7/5 متغیر

**425/9±39/23 **552/9±15/25 *925/9±25/25 335/1±1/29 415/1±52/21 STL (in second) 

 .های کنترل و شاهد استبا گروه( P≤52/5)دار در سطح دهنده تفاوت معنی نشان *    
 .های کنترل و شاهد استبا گروه( P≤557/5)دار در سطح دهنده تفاوت معنی نشان **    

 
  2 به 9های ذرت و ماهی سالمون با نسبت روزه خوراکی و همزمان روغن 15اثر مصرف  همقایس .3جدول 

 های مورد پژوهشبر میزان یادگیری احترازی در گروه
 های تجربیگروه

 کنترل شاهد

 هاگروه
 

 متغیر
 روغن ماهی+  روغن ذرت

ml/kg 7/2 +ml/kg 7/5 

 روغن ذرت
ml/kg 7/2 

 روغن ماهی 
ml/kg 7/5 

***335/7±93/44 *425/9±39/23 **225/9±95/14 335/1±1/29 415/1±52/21 STL (in second) 

 .های کنترل و شاهد استبا گروه( P≤557/5)دار در سطح دهنده تفاوت معنی نشان *
 .های کنترل و شاهد استبا گروه( P≤552/5)سطح دار در دهنده تفاوت معنی نشان **

 .های کنترل و شاهد استبا گروه( P≤5552/5)دار در سطح دهنده تفاوت معنی نشان ***

 

 بحث
های غذایی نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که رژیم

های ذرت و ماهی سالمون به صورت وابسته به حاوی روغن
اسیدهای چرب . دوز اثر تحریکی بر یادگیری احترازی دارند

های مهمی در رشد دارای نقش 3-و امگا 9-غیراشباع امگا
مغزی، پردازش سیناپسی، فعل و انفعاالت سلولی عصبی و 

ها نشان پژوهش(. Ruth, 1996)باشند های ژنی میویژگی
یک رژیم غذایی مطلوب با یک تعادل از اسید چرب  اند کهداده
تواند به تاخیر در شروع و یا کاهش می 3-و امگا 9-امگا

 نشان داده. (Yahuda, 2003)اختالالت مغزی منجر گردد 

که رژیم غذایی با نسبت متناسب دو به یک و یا  شده است
برای پیشگیری از بسیاری از  3-با امگا 9-سه به یک امگا

مغزی ضروری است و سازمان بهداشت  جسمانی و امراض
 Yehuda et)نماید ها را توصیه میجهانی نیز این نسبت

al., 2005) .اند که مصرف روغن ذرت ها نشان دادهپژوهش
باعث افزایش میزان پالسمایی هورمون کورتیکوسترون در 

گردد و با توجه به نقش هورمون های صحرایی میموش
های مغزی، رژیم حافظه و تحلیل بافتمذکور در نقصان 

از هیپوکامپ و سایر  9-و امگا 3-غذایی با نسبت بهینه از امگا
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باعث تقویت حافظه و یادگیری  نواحی مغزی محافظت کرده و
 ,.Horrocks et al., 1999; Zhao et al)گرددمی

به  9-اند که کمبود امگابرخی از مطالعات نشان داده. (2004
های نواحی هیپوکامپ، که در میزان نوروندلیل کاهشی 

کند باعث کاهش هیپوتاالموس و کورتکس مخ ایجاد می
گردد یادگیری اجتنابی، حافظه فضایی و بویایی می

(Greiner et al., 2001) . تحقیقات دیگری که بر اساس
ماز آبی موریس و بر پایه بویایی و حافظه کاری صورت گرفته 

های که مصرف مخلوطی از چربی انداست نیز نشان داده
های ساده و موجب تقویت حافظه و یادگیری 3-و امگا 9-امگا

  ;Catalan et al., 2002)گردد پیچیده می

Wainwright, 2002; Moriguchi et al., 2000; 

Simopoulos, 1999) .نشان داده شده است که مصرف 
 2به  7 و یا 2به  4های به نسبت 3-و امگا 9-های امگاچربی

 Yehuda et)شود باعث اصالح ساختار و عملکرد مغز می

al., 1993)، اند که نسبت و مطالعات دیگری نیز نشان داده
 ,.Yehuda et al)ثیر بیشتری دارد أهای فوق تچربی 2به  4

های دیگری نیز بیان گر آن پژوهش ، همچنین نتایج(1995
 استیل کولین واست که این نسبت برای درمان کمبود میزان 

 ,.Yehuda et al)تر است مؤثردوپامین در مغز بسیار 

1999; Sawazaki et al., 1999) . اسیدهای چرب
در تنظیم تمایز سلولی و  9-و امگا 3-غیراشباع امگا

 Favreliere et)آپوپتوزیس در بافت مغزی دخالت دارند 

al., 2000) هااند که این چربیو بیشتر مطالعات نشان داده 
های در کهنسالی کاهش یافته و احتماالً یکی از دالیل دمانس

  ;Zaidi et al., 1999) ها است پیری کاهش همین چربی

Ahmad et al., 2002) .اند که بین تحقیقات نشان داده
 در کولین   استیل  و میزان 9-و امگا 3-های امگامیزان چربی

 

 ,.Yehuda et al)ناحیه هیپوکامپ رابطه وجود دارد 

و با توجه به نقش استیل کولین در حافظه و یادگیری  (1996
روشن است که چرا این اسیدهای چرب در تقویت حافظه و 

مصرف مخلوطی از اسیدهای چرب . هستند مؤثریادگیری 
مانع پیشرفت بیماری  2به  4به نسبت  3-و امگا 9-امگا

های دیگر در حالی که نسبت( Das, 2000)گردد آلزایمر می
 Takeuchi et)به تنهایی چنین تاثیری را ندارند  9-و یا امگا

al., 2002) .اند که در بیماران آلزایمری مطالعات نشان داده
میزان هورمون کورتیزول افزایش یافته است ولی مصرف 

باعث کاهش  9-و امگا 3-های امگامقادیر متناسبی از چربی
 Yahuda, 2000; Farkas et) شودمیزان این هورمون می

al., 2002) .اند که چربی امگاتحقیقات متعددی نشان داده-
باعث افزایش نوروترانسمیترهایی نظیر دوپامین،  9-و امگا 3

 Kodas)  شوندها و استیل کولین میسروتونین، کاتکوالمین

et al., 2002; Zimmer et al., 2002).  لذا با توجه به
اثرات کلیدی این نوروترانسمیترها در فرایند حافظه ویادگیری 

 .گردد اثر این چربی در یاد گیری روشن می
 

 گیرینتیجه

های  نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که مصرف روغن
ذرت و ماهی سالمون به تنهایی باعث تقویت یادگیری 

روغن ) 9های نسبت ولی مصرف هم زمان این دو با شوند، می
موجب تقویت بیشتر ( روغن ماهی سالمون) 2و ( ذرت

های مذکور به تنهایی یادگیری احترازی نسبت به روغن
توان با استفاده از گردد، لذا با انجام تحقیقات بیشتر می می

های ذکر شده نسبت های ذرت و ماهی سالمون با نسبت روغن
ها رض آلزایمر از آنگیری از عوابه تقویت یادگیری و پیش

  .استفاده نمود
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