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چكیده
زمینه و هدف :بسیاری از داروهای ضد استرس دارای اثرات جانبي فراوان بر یادگیری هستند .هدف این تحقیق بررسي مقایسهای اثر گیاه رزماری با آلپرازوالم
بر یادگیری تحت شرایط استرس ،در موش کوچک آزمایشگاهي است.
مواد و روشها :در این پژوهش تجربي از  61سر موش ماده بالغ استفاده شد .برای بررسي یادگیری تحت شرایط استرس موشها در  6گروه کنترل ،استرس،
آلپرازوالم و سه گروه تجربي دریافتکننده عصارهی هیدروالکلي گیاه رزماری در دوزهای  111 ،01و  811بهصورت درون صفاقي قرار گرفتند .در تمامي نمونهها
(بهجز گروه کنترل)  31دقیقه بعد از تزریق ،موشها به مدت  01دقیقه درون جعبه تاریک جهت استرس قرار گرفتند .سپس با استفاده از ماز تي شکل رفتارهای
جستجوگرانه موش مشاهده و ثبت گردید .نتایج بهدستآمده با استفاده از نرمافزار  spssآنالیز گردید.
نتايج :نتایج نشان داد عصارهی هیدروالکلي گیاه رزماری در دوز  111و  811میليگرم به ازای هر کیلوگرم وزن موش در مقایسه با گروه استرس و آلپرازوالم
بهطور معناداری منجر به کاهش مدتزمان رسیدن به جعبه هدف شد که نشاندهنده کاهش تأثیر استرس در میزان یادگیری است ،درعینحال تعداد خطا در
انتخاب جعبه هدف (دستیابي به هدف) در دوز  811میليگرم بر کیلوگرم کاهش معنيداری با گروه استرس و دارو نشان ميدهد.
نتیجهگیري :بر اساس نتایج بهدست آمده ترکیبات مؤثر در عصاره رزماری قادر است در دو دوز  111و  811میليگرم بر کیلوگرم با تأثیر بر کاهش استرس،
یادگیری را در این شرایط افزایش دهد.
كلمات كلیدي :رزماری ،یادگیری ،استرس ،آلپرازوالم ،مازتي شکل ،موش کوچک آزمایشگاهي

مقدمه
یادگیری و توانایي حافظه برای بقا و ادامه زندگي انسان از
اهمیت برخوردار است .اهمیت یادگیری ،در ارتقای عملکرد انسان
نهفته است .یادگیری آموزشي است که منجر به تغییر رفتار
ميشود .نقش و اهمیت یادگیری در همه جنبههای زندگي
مشهود است .یادگیری تنها آموختن مطالب خاص و درسي
نیست؛ بلکه یادگیری در رشد هیجاني ،رشد شخصیت ،تعامل
اجتماعي انسان تأثیر دارد .یادگیری ارتباط بسیار نزدیکي با رفتار
و اعمال موجود زنده دارد .یادگیری یک پدیده عصبي است که
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در طول فرایند یادگیری موجودات زنده از طریق تمرین ،رفتار
خود را تغییر ميدهند .یادگیری ،توانایي تغییر رفتار درنتیجه
کسب تجربه است .یادگیری و حافظه از عاليترین سطوح عملکرد
سیستم عصبي مرکزی محسوب ميشوند .یادگیری فرایندی
است که افراد بهواسطه آن نسبت به دنیای اطراف خود اطالعات
کسب ميکنند و یادگیری گسترهای وسیع دارد .قلمرو آن از
ابتدایيترین موجود زنده تا انسان را در برميگیرد ( .)1یکي از
عواملي که در یادگیری و یادآوری تأثیر مهم دارد استرس است.
اگر استرس شدید یا مزمن نشود فرد در شرایط استرسزا ميتواند
رشد کند و توانایي و استعدادهای وی شکوفا شود .استرس مثبت
یک منبع تحریکي ،برای دستیابي به حداکثر کارایي و توانایي در
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موش كوچك آزمايشگاهي
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مقایسه رزماري و آلپرازوالم بر یادگیري در موش
دوره بالیني پزشکي
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افراد است .استرس مزمن باعث برانگیختگي و تغییرات کارکردی
در سیستم ادراکي و واکنشهای بدن به وجود ميآورد .استرس
اصطالحي است برای توصیف عالئم و نشانههای هیجاني و
جسماني ناخوشایند افرادی که تحتفشار بیشازحد قرار دارند،
مورداستفاده قرار ميگیرد ( .)8استرس به شرایط و رویدادهایي
گفته ميشود که فرد با آنها روبرو ميشود ولي با امکانات و
توانمندیهای فعلي او هماهنگي ندارد و فرد دچار تعارض و
کشمکش رواني ميشود ( .)3برای کاهش استرس و اضطراب
داروهای مختلفي وارد حیطه درمانهای روانپزشکي شده است
یکي از انواع این داروها آلپرازوالم است .آلپرازوالم از یکسو
بهعنوان یک داروی بنزودیازپیني دارای اثرات تسکیني
اثباتشدهای روی سیستم عصبي مرکزی است و از سوی دیگر
بهعنوان داروی ضد اضطرابي مطرح است .آلپرازوالم از طریق
تعامل با گیرندههای گابا موجود در مغز بهویژه در تشکیالت
مشبک مغزمیاني موجب بروز اثرات تسکیني و ضد اضطرابي
ميشود ( .)2غالباً مصرف داروهای شیمیایي مورداستفاده در
درمان استرس دارای عوارض جانبي بوده و ممکن است در فرد
ایجاد وابستگي کند درعینحال مصرف این داروها در دوران
بارداری ممنوع است .بررسي و مطالعات اخیر نشان ميدهد که
تحمل دارویي و وابستگي به داروهای آرامبخش در حال افزایش
بوده و از سوی دیگر عوارض جانبي ،محدودیت مصرف این داروها
در دوران بارداری و شیردهي ،نیاز به جایگزیني داروهای با
عوارض کمتر احساس ميشود.
امروزه گیاهان دارویي بخش مهمي از طب سنتي بسیاری از
کشورها را تشکیل ميدهند و در رویکردهای جدید درماني نیز
دارای ارزش و جایگاه ویژهای ميباشند.
رومارن یا اکلیل کوهي یا رزماری )(Rosmarinus officinalis
بومي منطقه مدیترانه و کشور اوروگوئه است .اکلیل کوهي یا
رزماری گیاهي از خانواده نعناع ،پایا و معطر بوده که بهصورت
بوتهای و دارای ساقههای چوبي به ارتفاع  1/0-1متر است.
برگها باریک با انتهائي بدون نوک و سوزني شکل ،گلها به رنگ
سبز تیره و بهندرت صورتي یا سفیدرنگ است .برگ و
سرشاخههای گلدار گیاه ،اندام داروئي رزماری را تشکیل
ميدهند .اسانس این گیاه بهتناسب محل رویش آن ،دارای
ترکیبات متفاوتي است .مهمترین ترکیبات آن کامفن ،لیمونن،
بورنئول ،سینئول ،لینالول وریبنول است .فالنوییدهای آن شامل

دیزومتین ،دیزومین و لوتئولین است .در طب سنتي از این گیاه
بهعنوان ضد آسم ،هضمکننده غذا ،سداتیو ،برطرفکننده
اختالالت گردش خون ،افزایشدهنده قدرت بینایي ،ضد
رماتیسم ،محرک و تقویتکننده حافظه استفاده ميشود .در
مطالعات متعددی که بر روی گیاه رزماری انجامگرفته خواص
گوناگوني برای آن به اثبات رسیده است .عصاره آبي رزماری باعث
کاهش پرشهای عضالني در سندرم محرومیت از مورفین و اثری
معادل مصرف دیازپام در کاهش عالئم سندرم ترک اعتیاد در
موشهای وابسته به مرفین داشته است ( .)0در مطالعهای که در
سال  8118در دانشگاه مشهد انجام شد اثرات درماني گیاه
رزماری در درمان تشنج در موشها در مقایسه با فنوباربیتال
موردبررسي قرار گرفت و ثابت شد که تمام فرآوردههای هوایي
گیاه سبب کاهش تشنج در حیوانات ميشود ( .)6نتایج پژوهشها
نشان ميدهد که اسانس اکلیل کوهي (رزماری) ميتواند باعث
افزایش توانایي حافظه سالم و تخریبشده گردد و درعینحال اثر
اسانس گیاه اکلیل کوهي در افزایش توانایي حافظه و یادگیری،
یک اثر وابسته به دوز است ( .)7در تحقیقي در سال ()1322
انجامگرفته است گیاه رزماری در کاهش عالئم محرومیت از
تریاک (بيخوابي ،کاهش دردهای عضالني ،کاهش تشنج) تأثیر
درماني داشته است ( .)2در مطالعات انجام شده ثابت شد
عصارههای گیاهي مانند زعفران قادر است پارامترهای وابسته به
حافظه فضایي همچون مدتزمان یافتن سکو و مسافت طي شده
برای یافتن سکو را در رتهای پارکینسوني به گروه کنترل نزدیک
نماید ( .)1امروزه مشخص شده است که ترکیبهای
فیتوشیمیایي موجود در عصاره هیدروالکلي برگ گیاه رزماری
دارای اثرات قابلتوجهي بهویژه بر مراحل اولیه تکثیر ویروسي
است و به نظر ميرسد این گیاه ميتواند اثرات درماني ناشي از
ویروس داشته باشد ( .)11در پژوهشي که در سال ( )8112انجام
گرفته است محققان گزارش کردند عصارههای آبي و الکلي
اندامهای هوایي گیاه رزماری اثرات ضد دردی دارد (.)11
ثابتشده که مصرف دوز خاصي از عصاره رزماری باعث افزایش
ظرفیت حافظه فضایي ،بهبود عملکرد حافظه و همچنین افزایش
فعالیت آنتياکسیدان هیپوکامپ در نوجوانان ميشود ( .)18نتایج
مطالعهای که در سال ( )8111انجام شد ،نشان داد عصاره رزماری
دارای اثر ضد تشنج و ضد اضطرابي بوده و اثر ضد اضطرابي عصاره
رزماری به علت افزایش فعالیت گابا و افزایش یون کلر و مسدود
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مواد و روشها
در این مطالعه تجربي از  61سر موش ماده بالغ با وزن تقریبي
 80-31گرم استفاده گردید .حیوانات در قفسهای مخصوص در
شرایط کنترلشده ازنظر دما و رطوبت در سیکل  18ساعت
روشنایي و  18ساعت تاریکي نگهداری شدند .بهمنظور سازگاری
موشها با محیط نگهداری جدید  7روز قبل از انجام آزمایشها،
آنها از مرکز و تکثیر و پرورش به محل نگهداری حیوانات
آزمایشگاهي منتقل شدند .همه حیوانات آزادانه به آب و غذا
دسترسي داشتند .غذا بهصورت پلیتهای فشرده در اختیار
موشها قرار داده شد (.)17
روش تهیه عصاره هیدرو الكلي گیاه رزماري
جهت تهیه عصاره هیدروالکلي با استفاده از آسیاب برگ
خشکشده گیاه رزماری را پودر نموده و  21گرم از این پودر را
درون یک ارلن استریل قرار داده و  21سيسي سرم فیزیولوژی
به آن اضافه گردید و به مدت  82ساعت در محیط خنک قرار
داده ،پس از یک شبانهروز با استفاده از دستگاه شیکر مجدداً
محتویات ارلن به مدت  0دقیقه کامالً مخلوط ميگردد در این
مرحله پس از صاف کردن نمونه توسط کاغذ واتمن و محاسبه
مقدار باقیمانده عصاره در محلول ،غلظت عصاره در محلول مادر
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مشخص گردیده و دوزهای مختلف عصاره ( 111 ،01و 811
میليگرم بر کیلوگرم) جهت تزریق داخل صفاقي تهیه شد (.)12
گروههای آزمایشي:
بهمنظور ارزیابي اثر عصاره هیدروالکلي گیاه رزماری بر
یادگیری تحت شرایط استرس حیوانات بهصورت تصادفي به 6
گروه تقسیم شدند.
 سه گروه تیماری دریافتکننده عصاره هیدروالکلي گیاهرزماری بهصورت تزریق درون صفاقي با دوزهای 811 ،111 ،01
میليگرم بر کیلوگرم به ازای وزن بدن موش (هر گروه  11عدد).
 گروه دارو ،دریافتکننده داروی آلپرازوالم بهصورت تزریقدرون صفاقي با دوز  1/8میليگرم بر کیلوگرم به ازای وزن بدن
موش ( 11عدد).
 گروه استرس ،دریافتکننده سرم فیزیولوژی ،بهصورت تزریقدرون صفاقي همحجم عصاره تزریقي در گروه دارو ( 11عدد).
 گروه کنترل ،این گروه هیچگونه ماده تزریقي یا دارو دریافتنکردند ( 11عدد).
در این تحقیق کلیه قوانین و مقررات نحوه رفتار با حیوانات
مورد تائید کمیته اخالق دانشگاه قرار گرفت.
روش ارزيابي میزان يادگیري تحت شرايط استرس
در این بررسي برای اندازهگیری میزان یادگیری تحت شرایط
استرس در گروههای آزمایش از مدل تست ماز  Tشکل استفاده
شد که مدل استاندارد ارزیابي میزان یادگیری در جوندگان است
( .)11ارزیابي اثر عصاره رزماری بر یادگیری تحت شرایط استرس
در طي سه روز بهصورت ذیل بررسي شد.
 .1روز اول (مرحله اکتشاف)
موش در داخل بازوی ورودی ماز تي شکل قرار گرفت و اجازه
داده شد که به مدت پنج دقیقه آزادانه محیط ماز را مورد جستجو
قرار دهد و در این مرحله یادداشت شد که هر موش طبق عادت
برای اولین بار وارد کدامیک از بازوهای ماز گردید.
 .8روز دوم (مرحله یادگیری)
الف) غذای حیوان در جعبه هدف مقابل بازویي که در روز اول
برای اولین بار وارد آن شده بود قرار گرفت و بازوی دیگر ماز
مسدود شد پس از قرار دادن موش داخل ماز ،اجازه داده شد وارد
بازویي که جعبه غذا در آن قرار دارد ،شود و به مدت سي ثانیه
از غذا استفاده کند.
ب) پنج دقیقه بعد از مرحله یادگیری ،بازوی فاقد غذا باز و
بازوی حاوی غذا بسته شد و نمونه اجازه یافت تا وارد ماز شده و
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کردن جریان سدیم در نورون عصبي است .همچنین عصاره
رزماری فعالیت استیل کولین را افزایش ميدهد و باعث بهبود
حافظه ميشود (.)13
نتایج برخي تحقیقات بیانگر تأثیر عصاره هیدروالکلي رزماری
به صورت وابسته به دوز در بهبود یادگیری در حافظه کوتاهمدت
مؤثر است و باعث بهبود یادگیری در حافظه بلندمدت در مرحله
تثبیت ميگردد ( .)12نتایج تحقیقات انجامشده اخیر نشان داد
که عصاره رزماری در بهبود حافظه و جلوگیری از آسیب نوروني
مغز مؤثر است ( .)10نتایج این مطالعات نشان داده است که
تجویز خوراکي عصاره رزماری حاوی اسید کارنوسیک اثر
حفاظتي بر هیپوکامپ داشته و از مرگ نوروني در اثر القا
نوروتوکسین  OHDA - 6جلوگیری ميکند .بنابراین ميتوان
عصاره رزماری با دوز  111میليگرم بر کیلوگرم وزن بدن را
بهعنوان یک دارو با پتانسیل درماني باال در بهبود اختالالت
حافظه معرفي کرد (.)16
با توجه به موارد ذکرشده هدف این تحقیق بررسي مقایسهای
اثر گیاه رزماری با آلپرازوالم بر یادگیری تحت شرایط استرس،
در موش کوچک آزمایشگاهي است.
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مقایسه رزماري و آلپرازوالم بر یادگیري در موش
دوره بالیني پزشکي

روش تجزيهوتحلیل آماري دادهها
بهمنظور تجزیهوتحلیل دادههای گردآوریشده ،دادهها در دو
سطح توصیفي و استنباطي بررسي شدند .در سطح توصیفي
میانگین و انحراف استاندارد متغیر زمان رسیدن به جعبه هدف
محاسبه گردید و در سطح استنباطي از آنالیز واریانس یکطرفه
استفاده شد .برای مقایسه دوسویه در گروهها از آزمون LSD
استفاده و برای انتخاب جعبه هدف (دستیابي به هدف) از مجذور
خي دو (مجذور کای) استفاده شد .درنهایت تحلیل دادهها از
طریق نرمافزار  SPSSانجام گرفت.

نتايج
نتایج بهدستآمده از آزمایشهای ماز  Tشکل نشان داد که
گروههای آزمایشي دریافتکننده دوزهای  111و  811میليگرم
بر کیلوگرم عصاره رزماری در مقایسه با گروه استرس و آلپرازوالم
زمان کمتری را برای رسیدن به جعبه هدف صرف کرده و به
گروه کنترل نزدیک شدهاند (نمودار  )1که بیانگر افزایش قدرت
یادگیری نمونههای دریافتکننده دوزهای مذکور در حد گروه
کنترل است ،لذا علیرغم وجود استرس ،تفاوت معنيداری بین
گروههای تیماری دو دوز  111و  811میليگرم بر کیلوگرم
عصاره رزماری با گروه کنترل مشاهده نميشود (.)p>1/10
20
18
14
12
10
8
6
4
2

زمان رسیدن به جعبه هدف ( ثانیه)

16

0
تیمار 3

تیمار 8

تیمار 1

آلپرازوالم

استرس

کنترل

گروه هاي آزمايشي
نمودار  -1میانگین زمان رسیدن به جعبه هدف گروه دریافتکننده عصاره هیدروالکلي گیاه رزماری در مقایسه با سایر گروهها)P-value (p<0.05
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سي ثانیه در جعبه هدف بدون غذا باقي بماند.
ج) پنج دقیقه بعد از مرحله دوم ،مرحله اول تکرار شد و موش
به داخل قفس منتقل شد.
 .3روز سوم
در صبح روز آزمون حیوانات به آزمایشگاه منتقلشده و دارو یا
عصاره موردنظر بهصورت تزریق درون صفاقي دریافت شد.
نمونهها به مدت  01دقیقه در جعبه تاریک با ابعاد 10×11×11
سانتيمتر قرار گرفتند تا شرایط استرس تاریکي و محدودیت
حرکتي ایجادشده و فعالیتهای جستجوگرانه حیوان افزایش
یابد .اساس این مطالعه بر پایه دو غریزه طراحيشده است :یکي
حس جستجوگرایانه جوندگان و دیگری احتراز از محیطهای باز
و روشن ( .)81سپس حیوان داخل ماز  Tشکل قرار گرفته و
میزان یادگیری بر اساس ورود به بازوی هدف ارزیابي گردید.
آنگاه به مدت پنج دقیقه حیوان داخل ماز  Tشکل قرارگرفته و
شاخصهای استاندارد ارزیابي یادگیری تحت شرایط استرس از
طریق مشاهده آنها بررسي و ثبت شد.
میزان یادگیری بر اساس دو شاخص زیر انجام ميشود:
زمان رسیدن به جعبه هدف در مقایسه با گروه کنترلتعیین جهت ورود به بازو بر اساس مرحله ضبط حافظه درمقایسه با مرحله یادگیری
اگر مدتزمان سپریشده برای رسیدن به جعبه هدف کاهش
یابد شاخص کاهش استرس در موش تلقي ميشود .اگر همزمان
هر دو شاخص (زمان رسیدن به جعبه هدف و کاهش اشتباه در

انتخاب جعبه هدف) در یک راستا کاهش یابند و یا حداقل یکي
از این شاخص تفاوت معنيداری با گروه استرس داشته باشد
بهعنوان تغییر معنيدار سطح استرس بر یادگیری در نظر گرفته
ميشود (.)11
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درصد خطا در رسیدن به جعبه هدف

45

5
0
تیمار 3

تیمار 8

تیمار 1

آلپرازوالم

استرس

کنترل

گروه هاي آزمايشي
نمودار  -2درصد خطای موشها در انتخاب جعبه هدف (دستیابي به هدف) در گروه عصارهی گیاه رزماری در مقایسه با سایر گروهها)P-value (p<0.05

بحث
اضطراب تأثیر مستقیمي بر میزان یادگیری دارد که غالباً
بهصورت کاهش توان یادگیری جلوه ميکند .نتایج این مطالعه
نشان داد که تزریق داخل صفاقي عصاره هیدروالکلي گیاه رزماری
در دوزهای  111و  811میليگرم بر کیلوگرم باعث کاهش زمان
رسیدن به جعبه هدف در مدل ماز  Tشکل در موشهای
موردمطالعه در روز آزمایش گردید .گروه دریافتکننده عصاره
رزماری در دوز  01میليگرم بر کیلوگرم تأثیر معنيداری بر
میزان یادگیری نداشت لیکن با افزایش دوز تزریقي میزان
یادگیری افزایش معنيداری پیدا کرد .همچنین نتایج حاکي از
آن است که درصد خطا در انتخاب جعبه هدف (دستیابي به
هدف) در دوز  811میليگرم بر کیلوگرم تفاوت معنيداری با
گروه استرس و آلپرازوالم نشان ميدهد .عصاره رزماری اثر
قابلتوجهي بر میزان یادگیری (انتخاب جعبه هدف) در ماز تي
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اضطرابي عصاره رزماری به علت کاهش فعالیت گابا و افزایش یون
کلر و مسدود کردن جریان سدیم در نورون عصبي است .عصاره
رزماری فعالیت استیل کولین را افزایش ميدهد و باعث بهبود
حافظه ميشود ( .)18تمدني و همکاران ( )1318اثرات تجویز
خوراکي عصاره رزماری حاوی اسید کارنوسیک اثر حفاظتي
برهیپوکامپ را بررسي کردند .نتایج نشان داد عصاره رزماری با
دوز  111میليگرم بر کیلوگرم وزن بدن بهعنوان یک دارو با
پتانسیل درماني باال در بهبود اختالالت حافظه معرفي شد که با
نتایج حاصل از این طرح هماهنگي دارد (.)16
بر اساس مطالعهای که زانیال و همکاران ( )8118انجام دادند،
مشابه با نتایج تحقیق حاضر نتایج بیانگر تأثیر عصاره هیدروالکلي
رزماری بهصورت وابسته به دوز در بهبود یادگیری در حافظه
کوتاهمدت مؤثر است و باعث بهبود یادگیری در حافظه بلندمدت
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نتایج نشاندهنده آن است که در رابطه با انتخاب جعبه هدف
موشهای گروه آزمایشي دریافتکننده عصاره رزماری با دوز
 ،811در مقایسه با موشهای گروههای آزمایشي استرس و
آلپرازوالم خطای کمتری را نشان دادند و به گروه کنترل نزدیک
شدهاند لذا علیرغم وجود استرس ،تفاوت معنيداری بین گروه
تیماری دوز  811میليگرم بر کیلوگرم عصاره رزماری با گروه
کنترل مشاهده نميشود که ميتواند نشاندهنده افزایش توان
یادگیری در تیمار موردنظر باشد (نمودار .)8

شکل در حیوانات موردمطالعه ایجاد کرده است .این نتایج با نتایج
بهدستآمده از پژوهش حسین زاده و همکاران مطابقت دارد.
نتایج این گروه تحقیقاتي نشان داده است که اسانس اکلیل کوهي
(رزماری) ميتواند باعث افزایش توانایي حافظه سالم و
تخریبشده گردد .اثر اسانس گیاه اکلیل کوهي در افزایش توانایي
حافظه و یادگیری ،یک اثر وابسته به دوز است ( .)7در مطالعهای
عبدالقادر و همکاران ( )8111اثر ضد تشنج و ضد اضطرابي
عصاره رزماری را بررسي کردند و نتایج این مطالعه بیانگر اثر ضد
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.ميتواند با کاهش استرس موجب افزایش میزان یادگیری گردد
درعینحال با توجه به آنکه این طرح با مدل حیواني انجام شده
است و به نتایج ویژهای دستیافته است الزم است تا با انجام
.طرحهای تعقیبي از صحت و کاربرد بیشتری برخوردار گردد

تشكر و قدرداني
این مقاله حاصل پایاننامه کارشناسي ارشد روانشناسي
. واحد اصفهان (خوراسگان) است،دانشگاه آزاد اسالمي
بدینوسیله از کلیه همکاراني که در مراحل اجرایي این طرح ما
 کلیهی اصول اخالقي مطابق با.را یاری دادند قدرداني ميشود
اصول کار با حیوانات آزمایشگاهي مصوب دانشگاه رعایت شد و
 مورد تائیدIR.IAU.NAJAFABAD.REC.1396.45 با کد
.کمیته اخالق در پژوهشهای زیست پزشکي قرار گرفت

تعارض منافع
.نویسندگان هیچگونه تعارض منافعي را اعالم نکرده اند

 در بسیاری از تحقیقات.)13( در مرحله تثبیت ميگردد
انجامشده نشان داده شده است که عصاره رزماری در بهبود
 سونگ.حافظه و جلوگیری از آسیب نوروني مغز مؤثر است
) در پژوهشي اثر مصرف عصاره رزماری در بهبود اختالل8116(
 نتایج.حافظه فضایي ناشي از آسیب مغزی خفیف را بررسي کرد
نشان داد عصاره رزماری دارای خواص آنتياکسیداني و
 بنابراین عصاره رزماری ممکن است یک.)18( ضدالتهابي است
درمان بالقوه برای بهبود نقص شناختي در بیماران مبتال به آسیب
.مغزی خفیف باشد
نتایج حاصل از این طرح نشان داد که عصاره رزماری در دو
 عملکردی، میليگرم بر کیلوگرم قادر است811  و111 دوز
.مناسبتر از آلپرازوالم را نشان دهد

نتیجه گیري
نتایج بهدستآمده از این تحقیق نشان داد که عصاره
 میليگرم بر811  و111 هیدروالکلي رزماری در دوزهای
کیلوگرم وزن بدن عملکردی مطلوبتر از آلپرازوالم داشته و
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on Learning under Stress Conditions in Rats
Modaresi M1*, Amoorizi M 2
1. Department of Physiology, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran
2. Department of Psychology, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran
Received: 14 Jan 2018

Accepted: 04 Aug 2018

Abstract
Background & Objective: Many anti stress drugs have a lot of side effects on learning. The aim of
this study was to compare the effect of Rosemary plant and Alprazolam on learning under stress
conditions in laboratory mice.
Materials & Methods: In this experimental study, 60 adult female rats were used. In order to
investigate the learning capacity under stress conditions, the rats were divided into 6 groups of
control, stress, alprazolam and the three experimental groups that received the hydro-alcoholic
extract of rosemary plants at doses of 50, 100 and 200. In all of the samples (except the control group)
30 minutes after injection, the mice were placed in a dark box for 50 minutes for stress. Subsequently,
observational behaviors of the rats were recorded by using mouse maze. The results were analyzed
using SPSS software.
Results: The results showed that rosemary hydro alcoholic extract at 100 and 200 mg/kg compared
to the stress and alprazolam group significantly decreased the time to reach the target box in the
Maze form, which indicates a reduction on effect of stress on the learning, while the number of errors
in selecting the target box (reaching the target) at a dose of 200 mg/kg shows a significant decrease
with the stress and drug group.
Conclusion: According to the results, effective compounds in rosemary extract in two doses of 100
and 200 mg/kg can increase the learning in these conditions with the effect of reducing stress.
Keywords: Rosemary, Learning, Stress, Alprazolam, T-shaped maze, Mice
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