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  چکیده
به دلیل شیوع بیماري هایی نظیر آلزایمر و وجود عوارض زیاد داروهاي سنتتیک، استفاده از گیاهان داروئی  :مقدمه    

که تاکنون تحقیقی راجع  استفاده از سعد کوفی در طب سنتی به منظور تقویت حافظه و این. مورد توجه قرار گرفته است
به اثر عصاره ریزوم هاي گیاه سعد کوفی بر حافظه و یادگیري صورت نگرفته است، مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر 

   .شدعصاره ریزوم سعد کوفی بر یادگیري و حافظه انجام 
دریافت کننده حالل (هاي صحرایی نر بالغ به طور تصادفی به دو گروه شاهد بدین منظور موش: مواد و روش ها    

روز در سه دوز  1٠در گروه درمان عصاره هیدروالکلی ریزوم گیاه سعد کوفی به مدت . و تحت درمان تقسیم شدند )عصاره
برای (Y مازتست حافظه و یادگیري، توسط . داخل صفاقی تجویز شد تزریق صورت میلی گرم بر کیلوگرم به 1، 10، 100

صورت ) و تاخیر اولیه و تاخیر ثانویه در آن یادگیري اجتنابی غیرفعالي بررسی ابر(و شاتل باکس )رفتار تناوبیبررسی 
  .گرفت

و تحت تیمار مشاهده  از نظر تاخیر اولیه هیچ گونه تفاوت معنی داري بین گروه هاي شاهد :یافته هاي پژوهش     
نشد که خود به مفهوم عدم تغییر توانایی در کسب اطالعات جدید در موش هاي تحت تیمار می باشد، از طرف دیگر 

نشان  گروه شاهدنسبت به ی گرم بر کیلوگرم تفاوت معنی دار میل 100تاخیر حین عبور در گروه درمان با دوز تزریقی 
میلی گرم بر کیلوگرم نسبت به گروه شاهد  10در گروه تزریقی  Ymazمیزان بروز رفتار تناوبی در آزمون  )P<0.05.(داد

   (P<0.001).را نشان داد تفاوت معنی داري
 .تزریق داخل صفاقی عصاره ریزوم سعد کوفی میزان یادآوري اطالعات را  افزایش می دهد: نتیجه گیريبحث و     

  .حافظه بلند مدت بیشتر از حافظه کوتاه مدت می باشد البته تاثیر مثبت آن بر
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      مقدمه 
ها یادگیري و حافظه  یکی از ضروریات بقاي انسان    
 هقدرت تغییر رفتار در نتیجه تجرب یادگیري، ).1(ت،اس

و حافظه عبارت است از توانایی به خاطر آوردن ، )1(،است
البته  .)2(،تجربیات قبلی در سطح خودآگاه و ناخودآگاه

 یادگیري همیشه مفید نیست و یادگیري رفتارهاي ناهنجار،
این  بر بنا. منجر به شکل گیري اختالالت روانی می شود

 رفتار طبیعی، مطالعه یادگیري براي فهم اختالالت روانی،
از نظر فیزیولوژیک ). 3(،چنین فراموشی ضروري است هم

. حافظه به دو شکل صریح و مفهومی تقسیم می شود
حافظه صریح با هوشیاري همراه بوده، اما حافظه مفهومی با 
آگاهی و هوشیاري همراه نبوده و بر خالف حافظه صریح 

حافظه صریح و . معموالً به پردازش در هیپوکامپ نیاز ندارد
بسیاري از انواع حافظه مفهومی حافظه کوتاه مدت و حافظه 

حافظه حافظه کاري نوعی از . دراز مدت را شامل می شوند
کوتاه مدت است که اطالعات در دسترس را معموالً براي 
دوره هاي کوتاه تر و هنگامی که فرد عملی را بر اساس آن 

مدت  دراز هحافظ، )1(برنامه ریزي می کند، حفظ می نماید،
به دانسته هاي طوالنی مدت فرد مثل جایی که در آن 

ر و با دستگاه لیمبیک د ،)4(،بزرگ شده اطالق می شود
بلند مدت تغییرات ساختاري و  هدر حافظ. )5(،ارتباط است

در . )6(،شود پایدار در ساختمان دستگاه عصبی ایجاد می
به  کوتاه مدت تغییرات فیزیولوژیک هفرآیند یادگیري و حافظ

تر نقش کلیدي میروترانسوخصوص در بخش آزاد سازي ن
مغز اعتقاد بر این است که ذخیره اطالعات توسط  .)7(،دارد

از نظر فیزیولوژیک به صورت تغییراتی در قدرت سیناپسی 
این تغییر می تواند افزایش در قدرت  .ترجمه می شود

  LTPسیناپسی باشد که تقویت سیناپسی دراز مدت یا
  )8،9.(نامیده می شود

کاهش سطح حافظه در طی گذشت زمان در اثر     
یی در تاثیر به سزا فاکتورهاي مختلف به خصوص پیري مغز

با توجه به بیماري هاي . روند زندگی انسان داشته است
حافظه نظیر آلزایمر و وجود عوارض داروهاي سنتتیک 
استفاده از گیاهان داروئی مورد توجه است و مشتقات آن ها 

دهنده حافظه می  منبع مناسبی جهت تولید داروهاي بهبود
 ژگیی با ویییک مثال مناسب از گیاهان دارو). 10(باشند،

درمانی که توسط علم مدرن نیز به  و حصر هاي بی حد
یید رسیده و از زمان هاي قدیم مورد استفاده قرار می ات

از  .Cr. باشدمی  Cyperus rotundus گرفته
ترین خانواده در  بزرگ که  Cyperaceaeخانواده

monocotyledons این موفقیت ، )11(، می باشد،است

هاي طبیعی به توانایی آن در  در غلبه بر زیست گاه گیاه
جلوگیري از گیاهخواري و یا ممانعت از رشد سایر گیاهان 

  )12(.موجود در مجاورش وابسته است
اویارسالم و سعدکوفی  )عربی(این گیاه با نام هاي فارسی    

 هریشه هاي این گیاه جنب. روید در بیشتر نقاط ایران می
در طب سنتی ریزوم هاي این گیاه  .)13(،ی داردیدارو

ت شکم و بیماري هاي معده و اختالاله آسیایی براي معالج
البته مطالعات اخیر ، )14(،عفونی مورد استفاده قرار می گیرد

ضدعفونی و ضد  ،)15(محافظت از معده،هم اثرات 
و ضد حساسیت ریزوم هاي آن را به اثبات  ،)16،17(،التهاب

براي چند مورد  ریزوم ها طب سنتی هنددر ). 18(،رسانده اند
چنین  از قبیل تب، ورم مفاصل، هم بالینی توصیه می شود

 ).19(،و هوش را افزایش می دهند خنک کننده هستند
Cyperus rotundus ی و یدر حوزه هاي دارو

داروشناسی کاربرد وسیعی دارد و ریزوم ها داراي اثرات؛ 
 آور، ضد درد، ضد تشنج، معطر، ضد نفخ، قابض، معرق، ادرار

 مقوي کرم، ضد آور، اشتها بخش، آرام ،ضد سرفه، قاعده آور
  )11(.هستند باکتري ضد و

رازي در کتاب الحاوي فی الطب از این گیاه به عنوان    
با توجه به تاثیر ). 20(زیاد کننده هوش و حافظه یاد می کند،

این گیاه بر حافظه در طب سنتی، هدف از مطالعه حاضر 
بررسی اثر عصاره هیدروالکلی ریزوم آن بر یادگیري و 

  . حافظه است
  مواد و روش ها

از موش هاي نر بالغ از نژاد  در این مطالعه: حیوانات    
 250-290با محدوده وزنی ) انستیتو پاستور تهران(ویستار

موش ها در گروه هاي چهارتایی در هر . گرم استفاده گردید
 20-24(یک اتاق با درجه حرارت کنترل شده قفس، در

تاریکی -و تحت چرخه روشنایی) درجه سانتی گراد 
کافی در دسترس نگهداري شدند و آب و غذا به مقدار 

تمام شرایط نگهداري و آزمون حیوانات بر اساس . داشتند
  .اصول کمیته اخالق دانشگاه صورت گرفت

به صورت تصادفی ) n=28(موش ها: بندي حیوانات گروه   
که ) n=7(به دو گروه دریافت کننده حالل عصاره

DMSO )dimethylsulfoxide ( و سرم فیزیولوژي
حیوانات گروه . تقسیم شدند) n=21(بود و گروه درمان

تقسیم شدند که عصاره هیدرو ) n=7(درمان به سه زیر گروه
به دلیل این که در (الکلی را به صورت تزریق داخل صفاقی

اثر تجویز خوراکی ممکن است یکسري از مواد موثر عصاره 
در دستگاه گوارش تجزیه و یا دفع شوند ولی در تزریق 
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در سه ) ره جذب می شوندداخل صفاقی تمامی مواد عصا
روز دریافت  10میلی گرم بر کیلو گرم در  100و 10، 1دوز 

 Yسپس توسط دستگاه اجتنابی غیر فعال و ماز . کردند
آزمایشات بین . شکل تست یادگیري و حافظه انجام شد

  .انجام می گرفت 8-15ساعات 
در این آزمون  :و اندازه گیري رفتار تناوب Yآزمون ماز    

عملکرد حیونات از نظر حافظه کاري از طریق  میزان
مشاهده و اندازه گیري رفتار تناوب خود به خودي حیوان در 

ماز مربوط به این . یک جلسه کاري مورد بررسی قرار گرفت
آزمون از جنس پلگسی گالس بود و هر بازو داراي ابعاد 

بوده و بازوها از طریق یک محوطه مرکزي به  15×30×40
براي انجام آزمون هر موش در . گردیدند هم متصل می

قرار می گرفت و اجازه ) A(انتهاي یکی از بازوهاي ماز
دقیقه در بازوهاي ماز  8داشت به صورت آزادانه در مدت 

تعداد دفعات ورود حیوان به داخل هر بازو با . حرکت کند
رفتار تناوب به عنوان . مشاهده نمودن ثبت می گردید

به داخل تمام بازوها ) سریال(سر هم ورودهاي موفق و پشت
بدین . در مجموعه هاي سه تایی در نظر گرفته می شد

که میزان حافظه فضایی را در  ترتیب درصد رفتار تناوبی
حیوان مشخص می کند، عبارت است از تعداد بازوهاي 
تریادهاي غیر تکراري تقسیم بر کل بازوهاي تریادها منهاي 

ن می شود کل داده ها در عدد و چون به صورت درصد بیا 2
 17اگر فرض کنیم موش  ،)21(یکصد ضرب خواهد شد،

  :بازوي ماز را مشابه تناوب زیر حرکت کرده باشد
  AC, BAC, AAC, CAC, ABA, ACB 

  :درصد حافظه فضایی برابراست با
 يهازوبا ادتعد)/هادتریا يهازوبا کل ادتعد -2{×100
 }اريغیرتکر يهادتریا

فضاییدرصد حافظه   =6/(15–2)×100= 15/46  
براي بررسی حافظـه بلند مدت : آزمون اجتنابی غیرفعال    

موش صحرایی در دو روز متوالی از روش اجتنابی غیرفعال 
در روز اول یا روز آموزش حیوان ها در دستگاه . استفاده شد

آموزش دیدند و در روز دوم یا روز آزمون میزان حافظه 
براي انجام این آزمون . بررسی شدحیوان هاي آموزش دیده 

از جعبه شاتل استفاده شد، که جعبه اي است که به وسیله 
بین دو . یک دیواره به دو قسمت مساوي تقسیم می شود

این . قسمت و درون دیواره یک در کشویی وجود دارد
شوك هاي . دستگاه داراي دو بخش تاریک و روشن است

میله هاي کف  الکتریکی به وسیله یک محرك مجزا به
    خش ــیوان به آرامی در بــدر این روش ح. شاتل می رسند

  ا باز ـنج ثانیه بــروشن دستگاه قرار داده می شود و پس از پ

شدن در کشویی این امکان را پیدا می کند که وارد بخش 
 این به حیوان از ورود بعد بالفاصله. تاریک دستگاه شود

 و به خارج دستگاه از حیوان شده، بسته کشویی در قسمت،
 این در که هایی موش.(شود می قفس بازگردانده به آرامی

 ثانیه 120 از بیش تاریک، بخش به یعنی ورود مرحله،
 از پس حیوان این). حذف شدند آزمایش از داشتند، تاخیر

 از و بعد منتقل دستگاه روشن بخش به دوباره دقیقه 30
 تاریک بخش وارد حیوان تا می شد باز کشویی در ثانیه پنج
 سه مدت به حیوان شده، بسته کشویی در سپس، .شود
 می دریافت میلی آمپر یک با شدت الکتریکی تحریک ثانیه
 خارج دستگاه حیوان از تحریک، پایان از پس ثانیه 20 .کرد

در این مرحله تاخیر ابتدایی  .می شد منتقل خود قفس به و
دقیقه،  دو گذشت از پس .ورود به اتاق تاریک ثبت شد

 .می شد انجام گرفته شوك حیوان روي آموزش دوم مرحله
 خانه روشن به قبل دفعات مانند موش مرحله نیز این در

 به ورود تاخیر میزان و باز شده کشویی در و منتقل دستگاه
 120 تاخیر از پس .می گردید ثبت دستگاه تاریک بخش
 عنوان به که(دستگاه تاریک بخش به ورود در اي ثانیه

از دستگاه  حیوان ،)می شد ثبت حیوان براي یادگیري موفق
 می دریافت را آموزش از پس بالفاصله تزریق شده، خارج
 تاریک بخش به در ورود حیوان تاخیر که صورتی در. کرد

 کشویی پشت در ورود از پس می شد، ثانیه 120 از کمتر
می  دریافت شوك دوم بار براي حیوان شده، بسته سرش

 دو شدن سپري و دستگاه از حیوان کردن از خارج پس .کرد
می  امتحان دوباره قبل همانند دوره حیوان حافظه دقیقه،

 خارج از دستگاه می شد، موفق یادگیري در حیوان اگر. شد
حداکثر . کرد می دریافت را آموزش از بعد تزریق و شده

 .بود شده گرفته نظر در بار سه موش هر براي آموزش
 در: درتست اجتنابی غیرفعال حافظه بررسی یا آزمون همرحل
 برگزار آموزشه مرحل از پس ساعت 24 که آزمون هجلس

 حافظه، بررسی براي. نشد اعمال الکتریکی تحریک گردید،
 دستگاه قرار روشن بخش در اول، روز همانند موش، هر

 حیوان خیرات زمان و باز کشویی در ثانیه پنج از بعد گرفت،
 )زمان تاخیر در حین عبور(دستگاه تاریک بخش ورود به در
 نظرگرفته در حافظه میزان بررسی براي معیاري عنوان به

 که(تاریک بخش به ورود براي خیرات میزان بیشترین .شد
 )22.(بود ثانیه 300 ،)شد می شناخته کامل عنوان حافظه به
آزمون  غیرفعال وتمام نتایج آزمون احترازي : آنالیز آماري   

و از آزمون  توصیف شدند Mean±S.E.Mبا  Yماز 
تکمیلی  و تست One way ANOVAآماري 

TUKEY محاسبات سطح معنی  هدر هم .استفاده شد
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این تست ها در نرم  .محسوب شد P<0.05 داري اختالف
  .انجام شد SPSSافزار 

  یافته هاي پژوهش
گیاه سعد کوفی بر میزان  هاثر تزریق داخل صفاقی ریش   

 ،ددهنشان می   1نمودار شماره  که طور همان: تاخیر اولیه
میلی گرم بر یک، ده و صد تزریق عصاره در دوزهاي 

به به ترتیب ترتیب سبب بروز تاخیر اولیه اي  کیلوگرم به
ثانیه  74/19±07/4، 35/7±46/1، 85/15 ±28/3میزان 

نشان ) 85/9±93/1(هدشان با گروه آماري آشد که مقایسه 
با گروه شاهد و با یکدیگر ا ه داد که بین هیچ یک از گروه

 ) P>0.05.(اختالف معنی داري وجود ندارد
وفی بر ـتعد کــاه ســگی هشــاثر تزریق داخل صفاقی ری   
زان ــمی 2اره ــودار شمــنم: ورــیزان تاخیر حین عبــم

 شاهد گروه اي تزریقی را باه یر حین عبور گروهــتاخ
اي ه میزان تاخیر حین عبور در گروه. کند مقایسه می

، 7/166±91/32، 3/165±50/31 تزریقی به ترتیب
که میزان تاخیر در شاهد ثانیه بود که با گروه  00/0±0/300

 .ماري شدآسه ــثانیه بود مقای 3/90±34/27 نآحین عبور 
داده می ان ـشـودار نـطور که در نم قایسه همانـدر این م

  .ودـش

میلی گرم بر  100بین دوز تزریقی  01/0اختالف معنی دار  
  .دیده می شود شاهدکیلوگرم با گروه 

اثر تزریق داخل صفاقی ریشه گیاه سعد کوفی برحافظه     
نشان دهنده مقایسه درصد رفتار  3نمودار شماره : فضایی

ق تزری. تناوبی در گروه هاي تزریقی با گروه شاهد می باشد
این عصاره در دوزهاي یک، ده و صد میلی گرم بر کیلوگرم 

، 82±94/5، 45±39/8به ترتیب سبب بروز رفتار تناوبی 
میلی گرم بر کیلوگرم  10در گروه . درصد شد 10/9±46

) 32±82/5(نسبت به گروه شاهد 001/0 تفاوت معنی دار
  .مشاهده می شود

عد کوفی بر ـاه سـشه گیـفاقی ریـل صـزریق داخـاثر ت    
: اي مازـرایی به بازوهـاي صحـوش هـین ورود مــمیانگ

شان داده ـن 4ماره ـمودار شـت همان طور که در نـدر نهای
اي یک، ـوفی در دوزهـعد کـصاره سـق عـود تزریـمی ش

رم بر کیلوگرم سبب بروز میانگین ورود ـلی گـده و صد می
 6±53/0، 13±52/1، 12±84/0به بازوهاي ماز به ترتیب 

ش ـرم کاهـیلوگـرم بر کـلی گـمی 100روه ـدر گ. شد
بت ـسـود که نـی شـاهده مـا مشـانگین ورود به بازوهـمی

را نشان  05/0تفاوت معنی دار )  11±25/1(اهدـروه شـبه گ
  .می دهد

  

  
  هیدروالکلی ریزوم گیاه سعد کوفی بر میزان تاخیر اولیه در آزموناثر تزریق داخل صفاقی عصاره . 1نمودار شماره 

  .اجتنابی غیرفعال در موش هاي صحرایی نر، که نشان دهنده عدم وجود تفاوت معنی دار بین گروه ها است
  .سر می باشد 7تعداد نمونه در هر یک از گروه ها . می باشد   Mean±SEMستون ها نشان دهنده
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  گرم لیـد میـمقایسه تاثیر تزریق داخل صفاقی عصاره هیدروالکلی ریزوم سعد کوفی در دوزهاي یک، ده و ص. 2نمودار شماره 

  .بر کیلوگرم بر زمان تاخیر در حین عبور در یادگیري اجتنابی غیرفعال در موش هاي صحرایی نر نسبت به گروه شاهد 
 )n=7(.می باشد Mean±SEMستون ها نشان دهنده  

 P<0.01 :aاختالف معنی دار نسبت به گروه شاهد می باشد.  
  

 
 

  
  ک، ده و صد میلی گرم برـمقایسه تاثیر تزریق داخل صفاقی عصاره ریزوم سعد کوفی در دوزهاي ی. 3نمودار شماره 

 (n=7).می باشد Mean±SEMستون ها نشان دهنده . کیلوگرم و گروه شاهد بر حافظه فضایی موش صحرایی نر 
a :P<0.001 اختالف معنی دار نسبت به گروه شاهد می باشد.  
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  تزریق. اثر تزریق داخل صفاقی ریزوم گیاه سعد کوفی بر میانگین ورود موش هاي صحرایی نر به بازوهاي ماز. 4نمودار شماره 

  .می باشد Mean±SEMستون ها نشان دهنده . میانگین ورود حیوان به بازوهاي ماز را کاهش می دهد mg/kg100در دوز   عصاره 
)7=n( a:  P<0.05اختالف معنی دار نسبت به گروه شاهد می باشد.  

 
  و نتیجه گیري  بحث

    

استفاده از روش اجتنابی در این پژوهش با    
 هکه روشی قابل قبول براي بررسی حافظ )غیرفعال(مهاري

که عملکرد  Y چنین آزمون ماز هم ود مدت می باش دراز
اثر تزریق  کاري را نشان می دهد، هحیوانات از نظر حافظ

موش صحرایی نر  هگیاه سعد کوفی بر حافظریزوم عصاره 
میزان  معنی داري دردر آزمایش هاي ما تفاوت  .بررسی شد

له مؤید ئاین مس. تاخیر اولیه در بین گروه ها مشخص نشد
کوفی سعد ریزوم  هآن است که تزریق داخل صفاقی عصار

هاي صحرایی نر قادر نیست در این حیوانات  در موش
چنین  هم. قدرت کسب اطالعات جدید را به وجود آورد

براي که شاخصی از توانایی حیوان  تاخیر در حین عبور
ها  نگهداري اطالعات در انبارهاي حافظه و به یادآوري آن

مشخص کرد که تزریق داخل صفاقی عصاره در  ،می باشد
تاخیر در حین عبور و در  دوزهاي باال قادر به افزایش زمان

نتیجه افزایش قدرت یادآوري اطالعات در موش هاي 
فضایی موش نیز از  هحافظ .صحرایی تحت تیمار است

 10در دوز تزریقی  .اندازه گیري شد Y زمون مازطریق آ
میلی گرم بر کیلوگرم باالترین درصد تناوب دیده شد که اثر 
تقویتی این دوز از عصاره را بر حافظه فضایی نشان می 

 هبه عنوان زیادکنند سنتیاستفاده این گیاه در طب  .دهد
). 19(،یدي بر یافته هاي تحقیق حاضر می باشدئهوش تا

هاي این گیاه نشان دهنده  شیمیایی ساده از ریزوم نالیزآ

 .باشد ها می ها و کربوهیدرات ویتامین حضور فالونوئیدها،
فالونوئیدها به عنوان ترکیباتی که داراي فعالیت در سیستم 

فالونوئیدها و  ).23(،شناخته شده اند ،عصبی مرکزي هستند
هاي  لدیگر ترکیبات پلی فنولی باعث از بین بردن رادیکا

 .هستند لیپیداسیون شوند و مهارکننده پراکسید زاد میآ
نتی اکسیدان هاي آسرشار از سعد کوفی  عصاره ریزوم هاي

تواند اهمیت زیادي به عنوان عامل  که می طبیعی است
هاي وابسته به رادیکال  یند پیري و بیماريآدرمانی در فر

 .)19،24(،زاد، از جمله تباهی عصبی داشته باشدآهاي 
سیب عصبی ایسکمی مغزي و بیماري آزاد در آهاي  رادیکال

نتی اکسیدانی که آبا توجه به اثرات ). 25(،لزایمر نقش دارندآ
تواند به عنوان یک ماده مفید  دارد میرا عصاره مورد نظر 

و بهبود ، )19(،ها مد نظر قرار گیرد براي درمان این بیماري
نقش  مطالعات گذشته،در . دهنده حافظه و یادگیري باشد

اجتنابی غیرفعال  هسیستم کولینرژیک در ایجاد حافظ
چنین عملکرد سیستم  هم ،)26(،پیشنهاد شده است

کولینرژیک بر روي فرآیندهاي مختلف شناختی مثل 
از ، )27(،یادگیري و حافظه و پالستیسیتی بررسی شده است

طرفی مشخص شده که فعالیت سیستم کولینرژیک در روند 
و در ضمن  ،)28(،سزایی دارده نقش ب تیت دراز مدتقو

یادگیري فورا میزان استیل کولین در هیپوکامپ و کورتکس 
دقیقه بعد از پایان یادگیري ادامه می  15رود و تا  باال می
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 نقش این سیستم در یادگیري می هیابد که نشان دهند
یک آنتی کولین استراز توسط کروماتوگرافی و  ،)27(،باشد

تالیزیشن از این گیاه استخراج شده است و بررسی ها کریس
متانولیک این گیاه به طرز قوي از  هثابت کردند که عصار

از ، )29(،فعالیت آنزیم استیل کولین استراز جلوگیري می کند
با  جا که اختالل در عملکرد سیستم کولینرژیک معموالً آن

زایش اختالل در یادگیري همراه بوده و افزایش آن سبب اف
با توجه به  احتماالً پس، )30،31(،یادگیري و حافظه می شود

سطح استیل کولین در مغز  مهار آنزیم استیل کولین استراز،
 .تواند موجب تقویت حافظه شود افزایش یافته که می

از سوي دیگر سیستم دوپامینرژیک در مکانیسم هاي    
ــتحکام  ــت و اس ــزي تقوی ــت دارد مغ ــاربرد و ،)32(،دخال  ک

 عصاره به صورت کـامالً  یبوتانول-nو  یاتیل استاتفراکسیون
 باال میدر مدل هاي افسردگی محسوسی میزان دوپامین را 

توان نتیجه گرفت که این سیستم نیز یکـی از   می ،)33(،برد
سیستم هاي احتمالی است که در تقویت حافظه این عصاره 

ـ با توجه به شـاخص ح  .نقش داشته باشد  رکتی در آزمـون ــ
  یلی گرم بر ــم 100نی داري در دوز ــش معــکاه Y ماز

شکل  Yکیلوگرم در تعداد ورودها به داخل بازوهاي ماز 
مشاهده شد که ممکن است مربـوط بـه فعالیـت هـاي آرام     

هـاي ایـن گیـاه باشـد کـه در       اتانولی ریزوم هبخشی عصار
چنین تحقیقات نشان  هم، )11(،گزارشات مختلف آمده است

این عصاره باعث کاهش فعالیت حرکتـی خـود بـه    داده که 
د گـرد بی حالی و بی حسی می  ءمی شود و باعث القا يخود

در نهایت با توجه  ).11(،زند میهم ررا بو هماهنگی حرکتی 
بـا   شاهدبه عدم تفاوت معنی دار در میزان تاخیر اولیه گروه 

تزریق داخل صـفاقی   معنی دار تاثیر عدمگروه هاي درمان، 
سعد کوفی بر قدرت کسـب اطالعـات جدیـد    ریزوم عصاره 

چنین وجود تفـاوت معنـی دار در زمـان     هم .نشان داده شد
درمـان   هـاي  و گـروه  شـاهد تاخیر در حین عبور بین گروه 

الکلی ریـزوم سـعد   هیـدرو  هتاثیر مثبـت عصـار   هنشان دهند
   .باشدمی بر یادآوري مطالب کوفی 

  سپاسگزاري
ه ــطالعــن مــام ایــزانی که در انجــزیـمامی عـت زا

ـ به ما ی مکاران ـــ وص هـــ د بـه خص ـــ دنــانــاري رســ
  .تشکر و قدردانی می گردد تهران پیام نوردانشگاه 
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Abstract 
Introduction: Medicinal plants have gained 
more attention due to memory disorders 
such as Alzheimer and the side effects of 
synthetic drugs. With regard to the usage of 
this plant in traditional medicine to enhance 
memory and as there has not been any 
research on the effect of Cyperus rotundus 
(C. rotundus) rhizome extract on learning 
and memory, this study aimed to assess the 
efficacy of C. rotundus rhizome extract on 
learning and memory in male rats. 
 
Materials & Methods: For this purpose, 
male rats were randomly divided into a 
control group (which received solvent) and 
treatment group. The rhizome extract was 
administered at doses of 1, 10, and 100 
mg/kg for 10 days in the treated group 
intraperitoneal ly. For evaluating learning 
and memory, initial (IL) and step-through 
latencies (STL) were determined at the end 
of the study using passive avoidance test 
and alternation behavior percentage was  

obtained using Y maze. 
 
Findings: There was no significant diff-
erence in IL, between treated and control 
groups which mean no change in the ability 
to learn new information in treated rats. On 
the other hand, there was a significant 
difference in STL at dose of 100mg/kg gr-
oup compared to the control group 
(p<0.01). On the Y maze test, alternation 
percentage showed a significant difference 
in 10mg/kg group compared to the control 
(p< 0.001). 
  
Discussion: Intraperitoneal injection of C. 
rotundus extract enhances information rec-
all. However, its positive effect is more in 
long-term memory than in short-term 
memory. 
 
Keywords: Cyperus rotundus, Hydroalco-
holic extract, memory, learning, male rats 
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