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  :مقدمه
چند هزار ساله موجود در تاريخ طب و  اسناد

 در يارزشمندداروسازي حاوي تجربيات و اطالعات 
گياهان ). 1(باشد  گياه درماني ميباره گياهان دارويي و 

 يديگر مواد،  موثره اصليدارويي عالوه بر داشتن مواد
ياري موارد از سميت و اثرات در بسه دارند كنيز 

 نقش گياهان  ).2( نمايد ناخواسته آنها جلوگيري مي
 كه دارويي در يادگيري و حافظه از جمله زمينه هايي است

با  ).3-6( را به خود جلب كرده است توجه محققين زيادي
 فهم ادي كه در زمينهـــات بسيار زيــــوجود مطالع

   صورت گرفتهه و يادگيريـمكانيسم هاي دخيل در حافظ

  :چكيده
در مطالعات قبلـي مـشخص شـده    . داراي اثرات گوناگون درماني است) Ficus carica( انجير :زمينه و هدف

بـه   .است كه اين ميوه ملين بوده و در درمان بيماري هاي متعددي از جمله بواسير، نقرس و صرع نافع مي باشد               
 لـذا . باشد در پرورش هوش و حافظه موثر   وهي م ني كه ا  به نظر مي رسد    انجير، فسفر در    ادي ز يردالت وجود مق  ع

ـ عصاره هيدروالكلي انجير بـر يادگي     اين مطالعه به منظور بررسي اثرات احتمالي         و حافظـه فـضايي در       ريـــ
 . شدانجامسوري هاي موش 

به صورت تصادفي به چهـار گـروه         سر موش سوري     32،   آزمايشگاهي -در اين مطالعه تجربي    :بررسيروش  
 400  و 200،  100 كنترل، نرمال سالين و سه گروه آزمايشگاهي ديگر به ترتيب دوزهاي          هاي  گروه  . تقسيم شدند 

عـصاره از   . دريافـت كردنـد   ) ip(ميلي گرم در كيلوگرم عصاره هيدروالكلي انجير را بصورت داخل صـفاقي             
تزريق سالين يا عصاره براي  مـدت هفـت روز           . تهيه شد % 80 خشك شده در الكل      طريق خيساندن پودر انجير   

انجام مي شد و بالفاصله پس از آن، دوره يادگيري با استفاده از ماز آبي مـوريس شـروع                   ) يك بار در هر روز    (
ظـه  بـراي تـست حاف  ) Probe trial(ورت ايجاد يادگيري، آزمايش پروب صدر .  روز طول مي كشيد5مي شد كه 

 و  ANOVA استفاده از آزمون     در پايان داده ها با    . فضايي كوتاه مدت و بلند مدت در روزهاي بعدي انجام مي شد           
  .و توكي مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتLSD ( Fisher least significant(آزمون هاي تعقيبي 

 روند يادگيري فـضايي در مـدل مـاز آبـي            نشان داد كه عصاره انجير تاثير معني داري در         شاتيآزما :يافته ها 
 كننـده  افـت ي دريها  گروهني بيداري  تفاوت معن8 و 6ارزيابي حافظه كوتاه مدت در روزهاي   . موريس ندارد 

ـ    در در حافظـه كوتـاه مـدت         ي دار ي كاهش معن  10 در روز     ولي نشان نداد،  ري و عصاره انج   نيسال  يا گـروه ه
 همچنين ارزيابي حافظه بلند مدت    ). >05/0P ( مشاهده شد  نيسالبا گروه   در مقايسه    ري كننده عصاره انج   افتيدر

  .هاي دريافت كننده عصاره و گروه كنترل نشان نداد ، تفاوت معني داري را بين گروه24در روز 
نه تنها موجـب     هيدروالكلي انجير عصاره  تزريق داخل صفاقي    نتايج بررسي حاضر نشان داد كه        :نتيجه گيري 
 يادگيري فضايي در موش سوري نشد بلكه بررسي تاثير اين عصاره بر حافظه كوتاه مـدت نـشان                 افزايش ميزان 

  .از احتمال تاثير منفي آن بر حافظه كوتاه مدت دارد
   

  .يادگيري، ماز آبي موريس، موش سوري عصاره هيدروالكلي،، انجير، حافظه فضايي :واژه هاي كليدي
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ت

  
  ). 7(تمامي ابعاد آن به خوبي شناخته نشده است  است، هنوز 

مطالعات نشان داده اند كه داروهاي زيادي بر 
براي مثال داروهاي . فظه و يادگيري موثر هستندروي حا

الي كه كولينرژيك اثرات مثبت روي حافظه داشته در ح
 داروهاي ،آنتي پسيكوزرژيك ــاي آنتي كولينـــداروه

  ). 8(داراي اثرات منفي بر حافظه هستند ... وبيهوشي 
 يكي از پرمصرف ترين گياهان در دنيا انجير

ميوه انجير .  مي رويدFicusكه از درختي بنام است 
ه  بشيرين بوده، محتوي تعداد زيادي هسته است و غالباً

انجير خشك ميوه . صورت خشك مصرف مي شود
  درصد4ي،  مواد قند درصد50،  آب درصد29داراي 

 مواد  درصد2،  مواد ازته درصد5/5يني، مواد پروتئ
فرمول ا  به نام پسورالن بي اماده نيز داراي چرب و

C12H6O3  در مطالعات قبلي مشخص .)9،10(مي باشد 
ده است كه ميوه انجير ملين بوده و در درمان ـــش

 از جمله بواسير، نقرس و صرع نافع بيماري هاي متعددي
 همچنين انجير منبع خوب پتاسيم بوده و از ).9(مي باشد 

فوايد ديگري . اين نظر در كاهش فشار خون موثر است
كاهش وزن، : است عبارتند ازكه براي انجير بيان شده 

جلوگيري از سرطان سينه، باال برنده تراكم استخوان، 
جلوگيري از ضعف عضالني، بهبود عملكرد سيستم 

زياد انجير طبق نظر حكماي قديم . عصبي و ساير موارد
به علت وجود و ) 10 (كننده ي عقل و جوهر دماغ است

ن ميوه ايآن پيشنهاد شده است كه مقدار زياد فسفر در 
گفته مي شود ). 11 (افظه موثر است حدر پرورش هوش و

 حافظه تيبا پسته و بادام جهت تقومصرف انجير همراه 
 از آنجايي .)12(و قدرت تفكر و تعقل سودمند است 

 اثر انجير بر حافظه و يادگيري بصورت حدس و كه قبالً
گمان پيشنهاد شده بود و تا جايي كه نويسندگان اين 

روي نموده اند اين اثر بصورت تجربي رسي مقاله بر
اهي مورد مطالعه قرار نگرفته است، حيوانات آزمايشگ

 عصاره هيدروالكلي اثربا هدف بررسي  اين مطالعه لذا
هاي   و حافظه فضايي در موشبر يادگيريانجير خشك 

  .آبي موريس انجام شدبه روش ماز سوري 

  : بررسيروش
 تعداد شگاهي،آزماي -تجربي ي مطالعه نيدر ا

 تا 30 ي در محدوده وزنBalb/c نژاد ي سر موش سور32
بطور تصادفي ،  اي هفته6-8 ي سندر محدوده گرم و 40

موش هاي مورد .  شدندمي تقسيي تا8در چهار گروه 
مطالعه از انستيتو پاستور تهيه و در حيوانخانه دانشگاه 

. ركرد نگهداري و تكثير شدندـــعلوم پزشكي شه
ت در تمامي اوقات، بجز يك ساعت قبل از حيوانا

. آزمايشات، بطور آزادانه به آب و غذا دسترسي داشتند
ه باول گروه تقسيم بندي گروه ها به اين ترتيب بود كه 
 به عنوان گريعنوان گروه كنترل و سه گروه د

گروه كنترل، . در نظر گرفته شدندآزمايشي  يگروهها
 و گروه هاي ني كننده نرمال سالافتيدرموش هاي 

دوزهاي مختلف  آزمايش، موش هاي دريافت كننده
 400 و 200، 100 (ري انجاهي گي الكلدرويصاره هع
تزريقات در همه گروه ها به  .بودند) لوگرمي در كگرميليم

 .بود تري ليليم/. 2و در حجم  ي داخل صفاققيتزرصورت 
تمامي آزمايشات در مركز تحقيقات گياهان دارويي 

  .انجام گرديدشهركرد 
  يري و عصاره گاهي گهيه

 ي مغازه عطاركي از ري خشك شده انجوهيم
و توسط كارشناس  دي گردهيدر شهركرد تهواقع  يمحل

مربوطه در مركز تحقيقات گياهان دارويي شهركرد 
بعد از خرد كردن با مخلوط  .شناسايي و تاييد گرديد

 80 الكل  گرم از آن وزن و به آن100كن، مقدار 
 ساعت 72 اضافه شد و به مدت تري ل1 در حجم رصدد

 حاصله بعد از عيما.  شدي دور از نور نگهدارطيدر مح
 طي در شراريتقط (ير كردن در دستگاه روتالتريدو بار ف

 38 در انكوباتور ري بعد ازانجام تقط.قرار گرفت) خال
 به ي عصاره با قوام عسلتيدرجه قرار گرفت تا در نها

 ياـــه دوزني نرمال ساللهي سپس به وسد وــــدست آم
  .  شدهيمختلف ته

  سي موري به روش ماز آبيي و حافظه فضايريادگي شيآزما
 از چهار روز قبل از شروع آزمايشات  ابتدادر

 آورده شگاهي آزماطيبه محهر روز صبح  موش ها اصلي،
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به منظور خو گرفتن به محيط آزمايشگاه و شدند و مي 
 دست يرو)  روز4مدت به ( قهيق د3ي روزپژوهشگر 

موش ها به هر يك از سپس . گرفتنديپژوهشگر قرار م
 شده از هي تهيها روز دوز7و به مدت  ني معيدر ساعت

ي و  به صورت داخل صفاقني نرمال سالاي و ريعصاره انج
  . تزريق مي شد  ميلي ليتر2/0در حجم 
 و يريادگي يري اندازه گي مرحله بعد برادر
در ). 14(استفاده شد مدل ماز آبي موريس  حافظه از

 112  به قطرياهـــ با حوضچي ماز آبكاين تحقيق از ي
د كه در ـــ متر استفاده شي سانت25 متر و عمق يسانت
 كي) Target Quadrant( آن يها از چاركيكي
 5/17 و ارتفاع 5/11به قطر ) platform (ي فلزكيپا

حوضچه و ه درار دا فرار موش از آب قي متر برايسانت
 متر باالتر از سطح ي سانتكي تا ارتفاع حدود يماز آب

 درجه سانتي 25±1 ي مربوطه از آب با دماي فلزكيپا
 مربوطه تا ي فلزكي و پايمحل ماز آب. )6 (گراد پر شد
  پروبشي ثابت بود و تنها در روز آزماشيآخر آزما

)Probe trial (اتاق . شدي برداشته مي فلزكيپا
 آن يوارهاي بوده و به دكي تاري مقدارشيماآز
 مختلف ي با كاغذ به رنگ ها و شكل هايميعال

 محل ييشناسا  كار آنهااده ازـــچسبانده شد تا با استف
 يبرا. ودـــ شري موش امكان پذي براي فلزكيپا

 مي ن،يرـــيادگي ي بر رورياره انجـــ اثر عصيبررس
 جلسات ني سالاي عصاره قيزرـــساعت پس از ت

براي . انجام شد) Acquisition sessions (ينيتمر
 هي ثان30 هر موش به مدت مريني،انجام آزمايشات ت

 تا با استفاده از گرفتي قرار مplatform اي كي پايرو
عاليم روي ديوار و ساير عاليم موجود در اتاق 
. آزمايشگاه كار شناسايي محل پايك را انجام دهد

 يها از محليكي از يفسپس موش بطور تصاد
 شد يچهارگانه در اطراف حوضچه بداخل آب رها م

 را كي شد تا پاي فرصت داده مهي ثان60  به حيوانو
 داي موفق به پهي ثان60 از ركمتدر زمان  وانياگر ح. ابديب

 ستمي شد زمان مربوطه با استفاده از سي مكيكردن پا

 Ethovision  و با نرم افزاروتري مدار بسته و كامپنيدورب
 اجازه وانيبه حدر ادامه  و ديگرديثبت و محاسبه م

 كي پايروي ديگر  هيثان 30  براي مدت شد تايداده م
 60 توانست در زمان يكه موش نم يدر صورت. بماند
 كي پاي كند، توسط محقق بسوداي پا ركي پاهيثان
 شد تا ي به آن فرصت داده مشد و مجدداًمي  تيهدا
 كار نيا. ردي قرار گكيپا يروديگر  هي ثان30مدت به 
 روز و به كي بار پشت سر هم در 2وش ـــ هر ميبرا

 روز در 5بعد از مدت . دـــ انجام شيوالـــ روز مت5مدت 
انجام   پروبشيم آزماـــ ششم، هشتم و دهيروزها
   .گرفت

 تست حافظه ي پروب به منظور اجراشيآزما
اين ترتيب بود كه ن به آنحوه انجام   وردي گيانجام م

 عصاره اي ني، سالشيشروع آزما  ساعت قبل ازمين
سپس هر موش به . شدمي  قيمورد نظر به موش ها تزر

گرفت و بعد از آن ي قرار مكي پاي روهي ثان30مدت 
 از نقطه وانيو حشد مي  از حوضچه برداشته كيپا

به هر . شديمقابل چارك هدف در حوضچه رها م
شد كه داخل آب شنا مي فرصت داده  هي ثان60موش فقط 

يك از  كه هر موش در هر ي مدت زمان،انـــيدر پا. كند
 نيانگيمسپس  و دي گردثبتبود شنا كرده ها چارك 

با هم  مختلف يگروه هازمان هاي بدست آمده از 
 روز 1به صورت و  مرتبه 3 تست نيا). 15 ،5( شد سهيمقا
 مدت اجرا شد و  حافظه كوتاهيابي به منظور ارزانيدر م

  .ي ادامه مي يافتريادگي تست ،در فواصل آن
ي  حافظه ي عصاره بر روري تاثي منظور بررسبه
از اتمام تست از دو هفته پس  پروب شي آزما،دراز مدت

اطالعات بدست .  انجام شده كوتاه مدت مجدداًـــحافظ
  Ethovision XTاراال توسط نرم افزـــ بشاتيآمده از آزما
يك طرفه  ANOVAداده ها با تست . ديثبت گرد

 قرار گرفت و در يارــــ آملي و تحلهيورد تجزــــم
 اي و )LSD ( دار از آزمونيصورت وجود اختالف معن

 ياـــ داده هشتري بلي و تحلهي تجزي برايآزمون توك
  .ها استفاده شد گروه
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  : هاافتهي
 افتي دريها  موشبيننتايج بدست آمده طبق 

  هيدروالكليعصارهموش هاي دريافت كننده و  نيكننده سال
وجود  ي داريتفاوت معندر مرحله يادگيري  ريانج
همچنين تفاوتي . )1نمودار شماره  ()<05/0P (شتندا

بين گروههاي مورد مطالعه از نظر سن، جنس، وزن، 
ميانگين سرعت شنا كردن و نيز ميزان مسافت طي شده 

   .تا سكوي هدف مشاهده نشد
 نشان روي حافظه كوتاه مدت شاتيما آزجينتا
 6 هايروز اولين و دومين آزمايش پروب در داد كه در

 كننده افتي دريها  گروهني بيداري تفاوت معن8و 
  وجود نداردريانجهيدروالكلي  و عصاره نيسال

)05/0P>() بدست نتايج طبق . )3و2هاي شماره نمودار
ومين آمده از آزمون آناليز واريانس يك طرفه در س

 در حافظه يداري كاهش معن10روز آزمايش پروب در 
عصاره   كنندهافتي درياـــ گروه هدردت ـــكوتاه م

 )>05/0P (شتوجود دا ني سالدر مقايسه با گروه ريانج
به اين معني كه موش هاي دريافت  .)4نمودار شماره (

 )TQ (كننده سالين زمان بيشتري را در چارك هدف
  در ادامه، .  ها گذرانده بودندنسبت به ساير چارك

  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  

 اثر دوزهاي مختلف عصاره هيدروالكلي انجير :1نمودار شماره 
)mg/kg(مدل ماز آبي موريس  بر روي يادگيري فضايي در.  

05/0P>انجير و نرمال سالين بين موش هاي دريافت كننده .  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

الكلي اثر دوزهاي مختلف عصاره هيدرو :2نمودار شماره 
 بر حافظه كوتاه مدت در اولين آزمايش پروب )mg/kg (انجير

  در مدل ماز آبي موريس) روز ششم(
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:TQ ،چارك هدف OQ : ،چارك مقابل چارك هدفLQ : چارك
چارك سمت راست چارك : RQسمت چپ چارك هدف، 

، هيچ يك از گروه ها بين گروه ها<P 05/0هدف،  
فظه كوتاه مدت خود نتوانستند محل سكوي پنهان را به حا

  .بسپارند
  

 نشان داد كه گروه هاي Fisher LSDآزمون هاي توكي و 
اند چارك هدف را نتوانستهدريافت كننده عصاره 

 نمايند و ميزان زمان شنا كردن آنها در چارك شناسايي
  .هدف بطور معني داري كمتر از موش هاي گروه كنترل بود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

زهاي مختلف عصاره هيدروالكلي  اثر دو:3نمودار شماره 
ين آزمايش  برحافظه كوتاه مدت در دوم)mg/kg (انجير

  .ل ماز آبي موريسدر مد) روز هشتم(پروب 
:TQ 

0

.: LQچارك مقابل چارك هدف، : OQ چارك هدف،
 .چارك سمت راست: RQچارك سمت چپ چارك هدف، 

05/0P>گروه ها، هيچ يك از گروه ها نتوانسته اند محل  بين 
  .وي پنهان را به حافظه كوتاه مدت خود بسپارندسك
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 اثر دوزهاي مختلف عصاره هيدروالكلي :4نمودار شماره 
ومين آزمايش س برحافظه كوتاه مدت در )mg/kg (انجير

  .در مدل ماز آبي موريس) مروز ده(پروب 
:TQ ،چارك هدف OQ : ،چارك مقابل چارك هدفLQ : چارك

  .چارك سمت راست: RQسمت چپ چارك هدف، 
05/0P< ارك در گروه كنترل بين چTQ و ساير چارك ها و در 

  . بين گروه كنترل و ساير گروه هاTQچارك 
  

 را ي دارياثر معنآزمون حافظه بلند مدت  جينتا
 ري كننده عصاره انجافتيدرهاي  كنترل و گروهگروه بين 

 ها از نظر مشاهدات در تمام گروه). <05/0P( نشان نداد
  .  توزيع داده ها بصورت نرمال بود

  
  :بحث

بر پايه نتايج حاصل از پژوهش حاضر، تزريق 
داخل صفاقي عصاره هيدروالكلي تهيه شده از ميوه 

ي را خشك انجير در دوزهاي مختلف تفاوت معني دار
ايجاد  دل ماز آبي موريسـري در مـدر روند يادگي

به همان به عبارت ديگر، حيوانات مورد مطالعه . نكرد
اندازه ي حيوانات گروه كنترل توانستند در پايان دوره 
يادگيري، سكوي هدفي را كه در حدود يك سانتي 
 متري زير سطح آب پنهان شده بود و در چارك هدف

 بر. قرار داشت را پيدا كرده و روي آن قرار گيرند
هاي قبلي كه در آن پيشنهاد شده  خالف برخي گزارش

مي تواند  زياد فسفر اديرمقارا بودن دبه علت بود انجير 
، ارزيابي )11 (افظه موثر است حدر پرورش هوش و

حافظه كوتاه مدت فضايي با انجام آزمايش پروب در 
ها نشان   تفاوت معني داري را بين گروه8 و 6روزهاي 

حال، تداوم اين آزمايشات تا روز دهم نشان  ر هبه. نداد
نه تنها تاثير مثبتي روي داد كه عصاره هيدروالكلي انجير 

. حافظه كوتاه مدت ندارد بلكه آن را كاهش مي دهد
داليل متعددي را مي توان براي تفاوت نتايج  حاصل از 

از . ذكر كرد) 11(اين مطالعه با مورد پيشنهاد شده قبلي 
جمله مي توان به تفاوت در روش هاي بكار برده شده 

در . اشاره كردابي تست يادگيري و حافظه ـــبراي ارزي
مطالعه ي حاضر از مدل ماز آبي موريس استفاده شده 
است در حالي كه براي ارزيابي حافظه و يادگيري در 

  هاي ديگري از جملهتوان از روشحيوانات مي
T-maze  ،Plus maze ،Fear conditioning هم ...  و

اين احتمال وجود دارد كه استفاده از . اده كردـــاستف
يگر تست يادگيري و حافظه تاثير متفاوتي روش هاي د

نسبت به استفاده از ماز آبي موريس را نشان دهد كه 
علت ديگر مي تواند ناشي از تفاوت . جاي بررسي دارد

انجير را مي توان . در روش استفاده از ميوه انجير باشد
بصورت ميوه تازه و يا به شكل ميوه خشك شده آن 

. متفاوتي داشته باشدمصرف كرد كه مي تواند خواص 
 و Solomonي جديدي كه توسط  در مطالعهمثالً

همكاران انجام شد مشخص شد كه ميوه تازه انجير 
يا C3R داراي يك ماده آنتوسيانين اصلي بنام 

cyanidin-3-rhamnoglucoside اين ). 16(باشد  مي
هاي  ماده داراي خواص آنتي اكسيداني است و راديكال

لذا انتظار مي رود مصرف ) 16(ي دهد آزاد را كاهش م
 ميوه تازه انجير عملكرد مغزي را افزايش دهد و احتماالً

بتواند نقش مثبتي در حافظه و يادگيري داشته باشد كه 
همچنين مي توان . اثبات آن نياز به بررسي بيشتر دارد

بجاي استفاده از روش تزريق داخل صفاقي از روش 
. تفاوت را بررسي كردخوراكي آن استفاده نمود و 

تفاوت در روش عصاره گيري مي تواند عامل موثر 
به عبارت ديگر مي توان بجاي استفاده از . ديگري باشد

عصاره هيدروالكلي انجير از عصاره آبي يا عصاره ي 
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در بسياري از مطالعات ديده شده . الكلي آن استفاده كرد
اره است كه اثرات عصاره الكلي يك گياه با اثرات عص

از اين رو . الكلي آن متفاوت بوده است-آبي يا آبي
پيشنهاد مي شود در مطالعات بعدي موارد فوق مورد 

  . توجه قرار گيرد
  

  :نتيجه گيري
از آنجايي كه در اين تحقيق بررسي تاثير عصاره 
هيدروالكلي انجير بر روي حافظه بلند مدت هم انجام 

ي داري شد و مشخص شد كه عصاره مذكور تاثير معن
بر حافظه بلند مدت ندارد و نيز با توجه به اثرات آن بر 

يادگيري و حافظه كوتاه مدت مي توان نتيجه گرفت كه 
عصاره هيدروالكلي انجير احتماالً حافظه كوتاه مدت را 
در موش هاي سوري كاهش مي دهد و بر ميزان يادگيري 

  . حافظه بلند مدت بي تاثير استو
  

  :تشكر و قدرداني
ن پژوهش در قالب طرح تحقيقاتي كميته اي

تحقيقات دانشجويي و با حمايت مالي معاونت محترم 
پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد و در مركز تحقيقات 
گياهان دارويي اين دانشگاه انجام شد كه بدينوسيله مراتب 

  .تشكر و قدرداني را از آنان اعالم مي داريم

  
    

  :منابع
1. Amin GR. [Traditional medicinal plants of Iran, Vol. 1. Tehran: Ministry of Health Pub. 
1991. 28.]Persian 

2. Samsamshariat SH, Moattar F. [Treatment with plant. 9th ed. Tehran: Roozbahan Pub. 2004; 
p: 13-17.]Persian  

3. Chen Q, Hu Y, Xia Z. The effects of ZMS on learning and memory ability and brain choline 
acetyltransferase in scopolamine-induced mouse model. Zhong Yao Cai. 2001 Jul; 24(7): 496-8. 

4. Kimani ST, Nyongesa AW. Effects of single daily khat (Catha edulis) extract on spatial 
learning and memory in CBA mice. Behav Brain Res. 2008 Dec; 195(1): 192-7. 

5. Rao SB, Chetana M, Uma Devi P. Centella asiatica treatment during postnatal period 
enhances learning and memory in mice. Physiol Behav. 2005 Nov; 86(4): 449-57. 

6. Vasudevan M, Parle M. Memory enhancing activity of Anwala churna (Emblica officinalis 
Gaertn.): an Ayurvedic preparation. Physiol Behav. 2007 May; 91(1): 46-54. 

7. Purves D, Augustine GJ, Fitzpatrick D, Hall WC. LaMantia AS, McNamara JO, et al. 
Neuroscience. 4th ed. Masachusetts: Sinauer Associates Inc; 2008. p: 799-804. 

8. Atrens DM, Curthoys IS. The neurosciences and behaviour. 2nd ed. Sydney: Academic Press; 
1982. 49-90. 

9. Beheshtinejad M. [Avicenna a Muslim physician: Avicenna medicinal encyclopedia, 1st ed. 
Esfahan: Boostane Fadak Pub.  2007; p: 315.]Persian 

10. Varposhti MH. [Plant medicine. Esfahan: Charbagh Pub. 2007; p: 48-50.]Persian 

11. Nazari M. [Edible fruits properties. Tehran: Payameazadi Pub. 2003; p: 52.]Persian 

12. Ajdari E. [Traditional treatment of the diseases. 2nd ed. Mashhad: Yaas Pub. 1998; p: 
28.]Persian 

13. Gilani AH, Mehmood MH, Janbaz KH, Khan AU, Saeed SA. Ethnopharmacological 
studies on antispasmodic and antiplatelet activities of ficus carica. J Ethnophamacol. 2008 
Sep; 119(1): 1-5. 



  1389ويژه نامه طب تكميلي / 4، شماره 12دوره / م پزشكي شهركردمجله دانشگاه علو

 7

14. Morris RGM. Developments of a water-maze procedure for studying spatial learning in the 
rat. J Neurosci Methods. 1984; 11: 47-60. 

15. Zhang D, Liu G, Shi J, Zhang J. Coeloglossum viride var: bracteatum extract attenuates D-
galactose and NaNO2 induced memory impairment in mice. J Ethnopharmacol. 2006 Mar; 
104(1-2): 250-6. 

16. Solomon A, Golubowicz S, Yablowicz Z, Bergman M, Grossman S, Altman A, et al. 
Protection of fibroblasts (NIH-3T3) against oxidative damage by cyanidin-3-rhamnoglucoside 
isolated from Fig Fruits (Ficus carica L.). J Agric Food Chem. 2010; 58(11): 6660-5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  آزاده داوديان دهكردي و همكاران    اثر عصاره گياه انجير بر يادگيري 

 

Journal of Shahrekord University 
    of 

 Medical Sciences (JSKUMS) 

 

1  

Received: 7/Sep/2010 Revised: 6/Dec/2010 Accepted: 2/Jan/2011 
 

The effect of hydro-alcoholic extract of dried Ficus 
carica on spatial learning and memory in mice 
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Background and aim: Ficus carica has many different therapeutic effects. 
High amount of phosphor in this plant suggests that it may have effect on 
intelligence and memory. The aim of this study was to evaluate the effect of 
hydro-alcoholic extract of Ficus carica on spatial learning and memory in 
mice. 
Methods: In this experimental study, 32 mice were randomly divided into 
four groups. Control group received normal saline and experimental groups 
received three doses of hydro-alcoholic extract of Ficus carica, (100, 200 
and 400 mg/kg, i.p.). Saline or extracts were injected daily (7 days) and then 
learning was evaluated with Morris water maze task for 5 consecutive days. 
Probe-trial experiments were performed on days 6, 8 and 10 to evaluate 
short-term memory and also on day 24 for evaluating long-tem memory. 
Data were analyzed using one-way ANOVA followed by LSD test.  
Results: Control and experimental groups learned the task and no difference 
was seen between groups (P>0.05). Ficus carica extract did not change the 
spatial memory on days 6 and 8. However, a significant decrease was found 
in short-term memory on day 10 (P<0.05). Finally, evaluating long-term 
memory on day 24 did not show significant differences between groups 
(P>0.05). 
Conclusion: Hydro-alcoholic extracts of Ficus carica have no significant 
effect on learning in water maze task. However, it may have negative effect 
on short-term memory. 
 
Keywords: Ficus carica, Hydro-alcoholic extract, Memory, Mice, Spatial 
                  learning, Water maze task. 
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