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 چکیده
موجا   عصااره اويارسا،م،    هديگر، تحقیقات نشان دادازسوی. شود های متعددی وجود دارد که استرس باعث کاهش حافظه می گزارش: زمینه و هدف

در مطالعه حاضر، اثرات بهبودی احتمالی عصاره هیدروالكلی ريزوم اويارس،م بر اخت،ل بازيابی حافظه ناشای  . شودمیاط،عات  ازيابیو تقويت بحافظه بهبود 
  .شداز استرس بررسی 

ه کنترل ها نیز به دو زيرگرو استرس تقسیم شدند و هر يک از اين گروههای کوچک آزمايشگاهی نر بالغ به دو گروه استرس و بدون موش: هاروش

يک روز پس از . روز مواد را به صورت گاواژ دريافت کردند ۱0يا  ۷ها به مدت  ابتدا موش. کننده سالین و تحت درمان با عصاره اويارس،م تقسیم شدنددريافت
رس حاد قرار گرفتند و ب،فاصله از ساعت پس از آموزش، تحت است ۱0وسیله دستگاه سنجش حافظه اجتنابی غیرفعال آموزش ديدند و آخرين گاواژ حیوانات به

عنوان معیاری برای سنجش بازيابی حافظه تأخیر در ورود به اتاق تاريک و مدت زمان سپری شده در اتاق تاريک دستگاه به. ها، آزمون حافظه گرفته شدآن
 .اجتنابی غیرفعال ثبت شد

گاواژ . به اتاق تاريک را کاهش و مدت زمان سپری شده در اتاق تاريک را افزايش دادتوجهی تأخیر در ورود طور قابلاسترس پیش از آزمون به: هایافته

 .در ورود شد و همچنین به صورت واضح، مدت زمان سپری شده در اتاق تاريک را کاهش دادتأخیر شدن پیش از آموزش عصاره باعث معكوس

و اثر تخريبی اساترس  بخشد  بهبود میرا توانايی بازيابی اط،عات از حافظه بلندمدت  ،رسد عصاره هیدروالكلی ريزوم اويارس،م نظر میبه: گیرینتیجه

 .دهد میکاهش وابسته به زمان مصرف حافظه، بازيابی  حاد را بر
 

 حافظه اجتنابی غیرفعال، موش کوچک آزمايشگاهیم، سترس، اويارس،ا: ی کلیدیها واژه
  

 

  مقدمه 
، ای اسات کاه توساا  آن يادگیاری ياک مكانیسام نورون

ه کسا  اط،عاات ياا    رفتاار خاود را در نتیجادانش و يا فارد 
حافظاه باه مكانیسام ذخیااره  حال آنكه اد ده میمهارت تغییر 

 [. 0] کنااد بارای چیازی کاه يااد گرفتاه شااده اشاااره می
مهرگاان و  های نوروبیولوژيكی بر روی حافظه در بیبررسی

ن داده است کاه تغییارات سیناپسای در ناواحی     پستانداران نشا
و  گیاری حافظاه دارناد   شاكل مختلف مغز، نقاش اصالی را در   

. [۱]باشاند  ی اط،عات مای ترين جايگاه ذخیرهها مهمسیناپس
، مغاز  اناد کاه باداماه    های تصويربرداری عصبی نشان داده يافته

 گیاری حافظاه   قشر جلوی پیشانی و لوب گیجگااهی در شاكل  

کنناده حافظاه اسات، قشار     تعديل مغز بادامه: کنند یمهمكاری 
جلوی پیشاانی واساطه رمزگاذاری و تشاكیل حافظاه اسات و       
اسبک مغز در يادگیری موفق و حفا  حافظاه بلندمادت ماوثر     

پردازش اط،عات در فرايندهای حافظاه و ياادگیری    [.۳]است 
های نوروترانسامیتری در ناواحی مختلاف    نتیجه تداخل سیستم

 .[0]باشد می مغز بادامهو  هیپوکمپويژه مغز، به 
دلیال   روانی است کاه باه  -استرس ازجمله اخت،الت روحی

شیوع و گسترش آن در اشكال مختلاف میاان هماه سانین باا      
تثبیات و   ،رمزگذاری [.5] عنوان بیماری قرن شناخته شده است

انجاام  خاطرات عاطفی نسبت به خااطرات خنثای بهتار    بازيابی 

 مقاله پژوهشی
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 باا [ ۳]عنوان ياک حالات عااطفی منفای     س بهو استر گیردمی
  مختال  را حافظاه  بازياابی  معماول  طاور باه  کورتیزول، افزايش
 اوج در اط،عات، بازيابی بر استرس منفی تاثیرات اين و کندمی

 اتفااق ( زا اساترس  عامال  از پاس  دقیقاه  ۱1 حادود ) کورتیزول
 .[۶]افتد  می

Cyperus rotundus ،درمانی  با کاربردهای يیدارو یاهیگ
های قاديم ماورد اساتفاده قارار      بسیار متنوعی است که از زمان

رويد در پارسای   اين گیاه که در بیشتر نقاط ايران می. گرفت می
. [۷] و در عربی به نام سُعدکوفی معروف اسات  اويارس،م نامبه

علام  )عنوان يكی از بهترين داروها در آياورودا  هآن بهای  ريزوم
 شااود و نااام آيااورودايی آن  خته ماایشاانا( باسااتانی و کهاان 

Nagamotha  از اين گیااه بارای درماان اخات،الت     . [۱]است
هاای قاعادگی،    نظمای  هاای التهاابی، بای    معده و روده، بیماری

، (التهااب مثاناه  )سرطان، پیری، تصل  شرايین، درد، سیساتیت  
، آرتاروز، ماالرياا، تشانچ، چااقی،     (التهاب پروستات)پروستاتیت 
 .[1]شود  ت شیرين و آلرژی استفاده میاسهال، دياب

هاای ناامطلوب جواما      ه استرس يكی از ويژگیکازآنجايی
دلیال  کنونی بوده و در زمان حاضر، استفاده از گیاهان دارويی به

هاای مازمن،    ها در پیشگیری و درمان بیمارینايمنی و کارايی آ
طا   تاثیر اويارس،م بر حافظه در  افزايش يافته است و به دلیل

مطالعه حاضر باا   سنتی و عدم گزارش عوارض جانبی برای آن،
بار   هیادروالكلی ريازوم اويارسا،م    هدف بررسی اثرات عصاره 
  .استجرا گرديده فرم مرتف ، ا تخري  حافظه ناشی از پلت

 

 هامواد و روش
 حیوانات آزمایشگاهی

کوچک آزمايشاگاهی   موش از برای انجام اين کار پژوهشی
گارم   ۱5-۳1وزنای   و محادوده  NMRIبالغ با نژاد نر ( سوری)

 حیوانااات پاارورش و تكثیاار مرکااز از هااامااوش. اسااتفاده شااد
 اهاواز  چماران  شهید دانشگاه دامپزشكی دانشكده آزمايشگاهی
  گااروه ی حیواناااتدر خانااهبناادی  ز گااروهاپااس تهیااه و 
 ۱۳ ± ۱ ی دماايی با محادوده  مناس  شراي  در شناسی،زيست
ساااعته  0۱تاااريكی -وشاانايیری گااراد و دورهسااانتی درجااه

به غیر از زماان   .نگهداری شدند( ش  ۷صبح تا  ۷روشنايی از )
 .آزمايش، در تمام اوقات آب و غاذای کاافی در اختیاار داشاتند    
کلیه آزمايشات بر اساس مصوبه کمیته اخ،ق پژوهشی دانشگاه 

 اين پژوهش دارای کد اخ،ق. شهید چمران اهواز صورت گرفت
EE/97.24.3.61297/scu.ac.ir باشد می. 

 ترکیبات مورد استفاده

 محوطاه  از یآور جم ) اويارس،م گیاه ريزوم مطالعه ايندر 
 یشناسا  اهیگ خش  بتوسشناسايی شده ( چمران دیشه دانشگاه
ساالین از شارکت   ، %1۶ اتاانول  ،دانشاگاه  ايان  علاوم  دانشكده

دکنناده خاورا    داروپخش و پلیت به عنوان غذا از شارکت تولی 
 قارار  اساتفاده  طیور و حیوانات آزمايشگاهی بهپرور کارج ماورد  

به روش ماسراسیون انجام شاد   اويارس،م گیری عصاره .گرفتند
های گیاه با اتاانول   منظور افزايش سطح تماس ريزومو به[  01]
شاده در ساايه را باا    های خشک  بايست ريزوم می( ح،ل) ۷1٪

کاردن  باا حال  در نهايات  . آورد در پاودر  صورتبه برقی آسیاب
 .شد تهیه می ،های مختلف غلظتعصاره حاصل در سالین، 

 

 (مهاری) سنجش حافظه اجتنابی غیرفعال

بررسای   بارای  مناسابی  روش غیرفعاال،  اجتناابی  يادگیری
 اين در. است آزمايشگاهی حیوانات در حافظه و يادگیری فرآيند
 کوچااک وشماا در حافظااه نااوع اياان ارزيااابی باارای تحقیااق

ثرو يا شاتل باکس سااخت  استپ  دستگاه (سوری)آزمايشگاهی 
 دساتگاه  ايان . است شده گرفته کارشرکت برج صنعت ايران به

روشن و  بخش دو از متشكل و گ،س پلكسی جنس از ایجعبه
ی واق  در پايین ديواره بین وسیله درب گیوتینکه به است تاريک

اه اساتیموالتور، جرياان   دساتگ  .دو بخش به يكاديگر راه دارناد  
 مادت  آمپار را باه   میلای  ۱  باه شادت  ( عامل شاو  )الكتريكی 

هاای   هرتز را توس  کابل ارتباطی از میله 51ثانیه با فرکانس  ۳
 .دده فوالدی که در کف بخش تاريک تعبیه شده عبور می

 تمايال  اسااس  بار  گیارد،  قرار روشن بخش در موش وقتی
؛ امااا رودماای تارياک  خااشب باه  ب،فاصااله تااريكی،  بااه ذاتای 

شده باشد،  وارد شو  حیوان به مكان اين قب،ً در کهدرصورتی
 بخاش  درون باه  رفاتن  از ذاتای  میل برخ،ف در مرحله آزمون

 غیرفعاال  اجتنابی يادگیری کند؛ بنابراين، يکمی اجتناب تاريک
 يا مدتکوتاه صورتبه تواندمی يادگیری اين. است گرفته شكل
در  .گاردد  تضاعیف  يا تقويت ،داروها اثر و در اشدب مدتطوالنی
مرحله مشخص در نظار گرفتاه    ۳ ،رفتاری  اين آزمونارتباط با 

بازياابی  و ( آماوزش )سازگاری، اکتسااب ياادگیری   : مراحل؛ شد
 آزماون باا   مرحلاه مدت، طوالنی حافظه سنجش برای(. آزمون)

 .از مرحله آموزش صورت گرفت ساعت ۱0 فاصله
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 گاری و آموزشمراحل ساز

بدون با دستگاه، موش منظور آشنايی هب، سازگاری مرحله رد
آرامای درون بخاش   بهآن را وارد کنیم  موشاينكه استرسی به 

ثانیاه دريچاه    01بعاد از مادت   . يام ادد روشن دستگاه قرار مای 
شد تا حیوان بر اساس تمايال ذاتای خاود ايان      گیوتینی باز می

دستگاه شود به محض  تاريکش امكان را پیدا کند که وارد بخ
 .شاد  مای بساته   هدريچا  ،دساتگاه  ورود حیوان به بخش تاريک
خارج و به قفس خاود برگرداناده   تاريک سپس حیوان از بخش 

هاايی   ماوش  .شد صورت حیوان با دستگاه آشنا مینبدي .شد می
از گااروه  دونیااه بااثا 011 از باایشهااا نتاااخیر ورود آ زمااان کااه
 .نددشمیحذف ی آزمايش

 .رفات گ مرحله آموزش حیوان صاورت مای   دقیقه ۳1 از عدب
 ورود از پاس  ب،فاصهفق   ودباين مرحله همانند مرحله سازش 

 شاو   ياک  و شاده  بساته  دريچاه  تارياک،  بخاش  باه  حیوان
 از بعاد  ثانیاه  ۱1و  شدمی داده حیوان پای و دست به الكتريكی
 انتقاال  خاود  قفاس  به و خارج دستگاه از حیوان شو ، دريافت
 بخاش  در حیوان اين دوم، بار برای دقیقه، ۱ از بعد. شدمی داده
 اگار . شدمی باز دريچه ثانیه 01 از بعدو  دشمی داده قرار روشن
 شاد، مای ن وارد تارياک  بخاش  باه  حیاوان  ثانیه 011 گذشت با

 بارای  موفاق  ياادگیری  ديگار  عباارت به. ودب کامل آن آموزش
 خاارج  دساتگاه  از حیاوان  ب،فاصاله  سپس شد،می ثبت حیوان
باار   آماوزش دو  در غیراين صورت آماوزش و سانجش  . شدمی

 . شد ديگر انجام می
 

 مرحله القاء استرس
بیست و چهار ساعت بعد از آماوزش بارای ايجااد اساترس     

 فارم مرتفا ، قارار داده    بار روی پلات   هاا قبل از آزمون، ماوش 
 یقاه تحات اساترس قارار     دق ۱1 ياا  05مادت  باه   و شادند می
 . تندگرفمی
 

 آزمون حافظه
دهی، به منظاور سانجش تواناايی     ب،فاصله پس از استرس
نه روشن پشت به درب گیوتین قرار بازيابی حافظه، حیوان در خا

 باه  حیاوان  ورود تاأخیر  زماان داده شد، درب گیوتین باز شده و 
 هاای داده عناوان  هب تاريک اتاق در ماندن و زمان تاريک بخش
ثانیاه درنظار    ۳11اتماام آزماايش    زماان . شدمی ثبت آزمايش
حافظاه   آزماون  در مرحلهافزايش تأخیر ورود حیوان  .گرفته شد
  .ودبتقويت حافظه  نشان دهنده بلندمدت،

 بندی حیوانات گروه

روز گااواژ بادون اساترس شاامل      ۷: های حیوانات به گروه
گارم بار    میلای  01و  5، 5/۱کنناده ساالین، اويارسا،م    دريافت
فرم مرتف   پلتروز گاواژ همراه با استرس  ۷های  روهگ .کیلوگرم

 51و  ۱1 ،01، 5، 5/۱کنناده ساالین، اويارسا،م    شامل دريافت
روز گااواژ بادون اساترس     ۱0هاای   گروه .گرم بر کیلوگرم میلی

گرم بار  میلی 5/۱ و ۱5/0کننده سالین، اويارس،م شامل دريافت
فارم   پلات اساترس  روز گاواژ هماراه باا    ۱0های  گروه .کیلوگرم
 5/۱و  ۱5/0کننااده سااالین، اويارساا،م شااامل دريافااتمرتفاا  
 ۷های هر گاروه   تعداد موش. گرم بر کیلوگرم تقسیم شدند میلی
 .سر بود

 

 تجزیه و تحلیل آماری

تمام نتايچ آزمون اجتناابی غیرفعاال و فعالیات حرکتای باا      
انحراف اساتاندارد از میاانگین توصایف شادند و از      ±میانگین 

آزمون آماری آنالیز واريانس يک طرفه و تست تكمیلای تاوکی   
 داری اخاات،ف  در همااه محاساابات سااطح معناای. اسااتفاده شااد

15/1 >p  افازار  هاا در نارم   اين تسات . محسوب شدSPSS   و
Instat 3 افزار اکسل رسم نمودارها با استفاده از نرم.  انجام شد
 .شدند
 

 هایافته
های مختلف  صافاره   تروز گاواژ غلظ ۲بررسی اثر 

 دقیقه 0۱با تنهایی و همراه ریزوم گیاه اویارسالم به

قبل از آموزش بر فراخوانی حافظه و فعالیت  استرس

 حرکتی

روز گااواژ بادون    ۷های  در گروه د کهدهنشان می 0نمودار 
کننده عصاره ريزوم اويارس،م باه  استرس، فق  در گروه دريافت

کنناده  رم نسبت به گاروه دريافات  گرم بر کیلوگ میلی 01غلظت 
رود به بخاش تارياک دساتگاه    در و تأخیر زمانسالین، افزايش 
 کاااهش  و( p، ۳۱۳/۳ = ۱0،۳F < 15/1)سااويه  اسااتپ ثاارو 

  د،مشااااهده گرديااا شاااده در آن مااادت زماااان ساااپری   
(15/1 > p، ۳۱0/0 = ۱0،۳Fب0الف و 0نمودار  ؛.) 

قیقاه و  د 05س تراسا دهناد؛   مینشان  د0ج و 0رهای ودانم
 روز سااالین  ۷هااايی کااه  دقیقااه پاایش از آزمااون در گااروه ۱1
   زمان تاخیر  بودند، سب  کاهش  کرده دريافت  گاواژ صورت به
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 تنهااايی و همااراه بااا اسااترس باار فراخااوانی   رياازوم گیاااه اويارساا،م بااه هااای مختلااف عصاااره هیاادروالكلی  غلظاات روز گاااواژهفاات اثاار  -0نمففودار 

   p  ،:++ 10/1 > p < 15/1: + .ساالین  +بادون اساترس   گاروه   باا  مقايساه  در دار معنای خات،ف  ا  p < 110/1 :*** و  p  ،:** 10/1 > p < 15/1 :*. حافظاه 
  .دهندمی نشاناستاندارد از میانگین را  انحراف ± میانگین هاستون. سالین+ ای  دقیقه 05گروه استرس  با مقايسه در دار نیمعاخت،ف  p < 110/1 :+++ و
 

 

و   p < 110/1باه ترتیا    ) ثرو-تاريک استپبخش در ورود به 
10/1 > p، ۱5۷/00  =0۱،۱F )ايان  در مانادن  زماان  افزايش و 

( p ،۷1۶/1  =0۱،۱F < 15/1و  p < 10/1بااه ترتیاا   ) خانااه
هاای دريافات    در گروهنسبت به گروه بدون استرس گرديدند و  

گرم بر کیلوگرم نسبت به گروه  میلی 51و  ۱1، 01 عصاره کننده
 کننااده سااالین، افاازايش زمااان تاااخیر در ورود بااه    دريافاات

، p < 110/1باه ترتیا    ) بخش تاريک دستگاه شااتل بااکس  
10/1 > p  15/1و > p ،011/0 = ۱۶،5F)   و کااااهش مااادت

  p  ،10/1 > p < 110/1باه ترتیا    )زمان سپری شده در آن 
 نمودارهاااای ) نشاااان دادناااد ( p، ۱۶5/5  =۳۶،5F < 15/1و 
 (.د0ج و 0

هاای   میاان گاروه   دهد فعالیت حرکتای  نشان می ،0جدول 
باه  ريازوم اويارسا،م    های مختلف عصاره کننده غلظتدريافت

 و (p، 0۱۳/0 = ۱0،۳F < 15/1) روز بااه تنهااايی  هفااتماادت 
و  (p، 0۶۱1/1 = ۳5،5F < 15/1) ای دقیقاه  05همراه با استرس 

روز  ۷دقیقاه هماراه باا گااواژ      ۱1و  05های اساترس  نیز گروه
 (p، 50۳1/1 = 0۱،۱F < 15/1) سالین در مقايسه با گروه کنترل

  .دنندار داری معنی تفاوت

 

صافاره  های مختل  روز گاواژ غلظت ۷0اثر بررسی 

 تنهففایی و همففراه اسففترس ریففزوم اویارسففالم بففه

قبل از آموزش بفر فراخفوانی حافظفه و     ای دقیقه ۷1

 فعالیت حرکتی
 روز  ۱0های  د با وجودی که در گروهدهینشان م ۱نمودار 

های عصاره هیدروالكلی گاواژ بدون استرس، هیچ يک از غلظت

 (ب) (ال )

 (د) (ج)
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 ان بازفعالیت حرکتی در آزمون مید -0جدول            

 ها گروه
 خطای استاندارد از میانگین ±میانگین 

 ( تعداد دفعات صبور حیوان از خطوط)

 روز  ۷گاواژ 
 

 سالین

 (کیلوگرم/لیترمیلی 01) 

۳۱ ± ۱/۶ بدون استرس  
۶/۳1 ± ۱/1 قیقهد 05 استرس   
0/۳۳ ± ۷/5 دقیقه ۱1استرس   

   

 اويارس،م 
  (کیلوگرم/گرممیلی)

5/۱ ۷/0 ± ۶/۳۱ 
5 ۶/0 ± ۳5 
01 ۳/۱ ± 0/۳۷ 

 
    

 روز  ۱0گاواژ 

 سالین

 (کیلوگرم/لیترمیلی 01) 

 ۳۱ ± ۱ بدون استرس
 1/۳۶ ± ۳ دقیقه 05استرس 
۷/۳۱ ± 5/0 دقیقه ۱1استرس   

 اويارس،م 
 (کیلوگرم/گرممیلی)

۱5/0 ۷/0 ± ۳۳ 

5/۱ ۳/۳ ± ۳/۳5 
 

    

 گاواژ اويارس،م
 (کیلوگرم/رمگمیلی)

 دقیقه  05استرس + روز  ۷

5/۱ ۷/۳5 ± 1/۱1  

5 0/۱۱ ± ۶۶  

01 ۱/۱ ± ۷/۳  

۱1 ۷ ± 0/05  

51 1/00 ± 0/۳۶  
 

  

 دقیقه ۱1استرس + روز  ۱0
۱5/0 0/۱ ± 0/۳0  

5/۱ 5/0 ± 1/۳۱  

 
 

 تنهايیبه( گرم بر کیلوگرم میلی ۱5/0و  5/۱)  اويارس،م  ريزوم
زمان تااخیر در ورود  )فراخوانی حافظه را بهبود بخشد نتوانستند 

و زماان مانادن     (p، ۱۱۳/0 = 0۱،۱F < 15/1) به بخش تاريک
الاف و  0نماودار   ؛p، ۱۶۱/0 = 0۱،۱F < 15/1) بخش تاريکدر 
 .(ب0

هاايی کاه    در گاروه  دهناد  مای د نشان ۱ج و ۱ هاینمودار 
بودناد،   گاواژ دريافت کارده  روز به صورت ۱0سالین را به مدت 

دار  دقیقه استرس پیش از آزمون توانسات باه شاكل معنای     ۱1
 سب  کاهش زمان تااخیر در ورود باه بخاش تارياک دساتگاه      

و افازايش زماان   ( p، ۷۱۷/00  =0۱،۱F < 110/1) شاتل باکس
؛ (p، ۷1۷/0۶  =0۱،۱F < 110/1) گاارددماناادن در اياان بخااش 

ي  حافظاه  رس پیش از آزمون برای تخردقیقه است ۱1بنابراين 
 .ها در نظر گرفته شد اين گروه

ای،  دقیقاه  ۱1روز گاواژ همراه با اساترس   ۱0های  گروهدر 
 توانستگرم  میلی 5/۱ريزوم اويارس،م به غلظت  صارهتجويز ع

  باه  ورود در تااخیر  زماان  افازايش  ساب   تاوجهی قابل شكلبه
 و (ج۱نماااودار  ؛p، ۱۱۱/01 = 0۱،۱F < 10/1) تارياااک خاناااه

 گااااردد بخااااش اياااان در ماناااادن مااااانز کاااااهش
(10/1 > p، ۷5۱/۱۱ = 0۱،۱Fد۱ ؛ نمودار). 

 دهااااد فعالیاااات  نشااااان ماااای ،0ه جاااادول شاااامار
  هاای مختلاف   کنناده غلظات  هاای دريافات   حرکتی میان گروه

  روز بااه تنهااايی  ۱0بااه ماادت  رياازوم اويارساا،م   عصاااره
(15/1 > p، ۳11۱/1 = 0۱،۱F)  ای دقیقاه  ۱1و همراه با استرس 
(15/1 > p، ۱111/1 = 0۱،۱F)  و  05هاای اساترس   و نیز گاروه
روز سالین در مقايساه باا گاروه     ۱0ای همراه با گاواژ دقیقه ۱1

  .دنندار داری معنی تفاوت (p، 15۷/0 = 0۱،۱F < 15/1) کنترل
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 .تنهااايی و همااراه بااا اسااترس باار فراخااوانی حافظااهبااه مختلااف عصاااره هیاادروالكلی رياازوم گیاااه اويارساا،مهااای روز گاااواژ غلظاات ۱0اثاار  -۷نمففودار 
***: 110/1 > p  110/1 :+++ .سالین+ بدون استرس گروه  با مقايسه در دار معنیاخت،ف > p  سالین+ ای  دقیقه ۱1س گروه استر با مقايسه در دار معنیاخت،ف .
 .دهندمی نشان را استاندارد از میانگین انحراف ± میانگین هاستون
 
 

 بحث
 مختلف مقادير پیوسته گاواژ روز ۷در اين پژوهش، ابتدا اثر 

افظاه و بار بهباود حافظاه     ح بار  اويارس،م هیدروالكلی عصاره
 ماورد  فرم مرتفا   پلتای  دقیقه 05شده ناشی از استرس تخري 
پایش از آماوزش    گااواژ  گرديد مشخص که گرفت قرار بررسی
هماراه باا   های بدون استرس و  در گروه اويارس،مريزوم عصاره 

در شراي  بادون    حافظه فراخوانی بهبود سب  استرس، توانست
(. 0نمودار ) گرددپیش از آزمون حاد استرس و همراه با استرس 

روزه  ۱0 ای ه در دورهروز ۷اثار در دوره   های بی غلظت ،ادامه در
گرچه اين مقاادير، در  د دانتايچ نشان . ندمورد بررسی قرار گرفت

داری  استرس بر بهبود بازياابی حافظاه اثار معنای     شراي  بدون

از آزمون بر بازيابی نشان نداد؛ اما اثر تخريبی استرس حاد پیش 
 (.۱نمودار )اط،عات را به صورت معناداری کاهش داد 

خاوا  درماانی    باا مواد شیمیايی گیاهی رای اويارس،م، دا
 در سیسااتم پزشااكی آيااورودا، [.1] اساات و متنااوعی مختلااف

اساتفاده  کننده اعصااب،   تقويتاويارس،م به عنوان نوتروپیک و 
چنانچه رازی نیز در کتاب الحااوی فای الطا  از     .[00]شد  می

 [.۷]کناد   عنوان زيادکننده هوش و حافظاه يااد مای   اين گیاه به
 [.0۱]باشاد   های اويارس،م دارای اثارات نوتروپیاک مای    وميزر

 ساده شیمیايی آنالیز و دارد دارويی ی جنبه اويارس،م های ريزوم
 در کاه  اسات  ترکیبااتی  حضور ی دهنده نشان آن های ريزوم از

در طا  سانتی هناد     .[۷]دارند  فعالیت مرکزی عصبی سیستم

 (ب) (ال )

 (د) (ج)
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 [.0۳]شاد  ه مای توصیهوش افزايش  برای ی اويارس،مهاريزوم
منظور بررسی اثر عصاره به، رمزگلی و همكارانقازاين نیز، پیش

هاای صاحرايی نار    موشريزوم اويارس،م برحافظه و يادگیری، 
و تحات درماان تقسایم     طور تصادفی به دو گروه شااهد بالغ به
باه   اويارس،مدر گروه درمان عصاره هیدروالكلی ريزوم . ندنمود
گرم بر کیلوگرم  باه   میلی 0 ،01، 011ز روز در سه دو 01مدت 

و  تساات حافظااه .شاادصااورت تزريااق داخاال صاافاقی تجااويز 
بررسای ياادگیری   ) و شاتل باکسشكل  Y يادگیری، توس  ماز
از : نتايچ تحقیق آنها نشان داد. صورت گرفت( اجتنابی غیرفعال

 هاا داری باین گاروه  خیر اولیه هایچ گوناه تفااوت معنای    أنظر ت
خود به مفهوم عادم تغییار تواناايی در کسا       مشاهده نشد که

باشاد، از طارف   های تحت تیماار مای  اط،عات جديد در موش
 خیر حااین عبااور در گااروه درمااان بااا دوز تزريقاای  أديگاار تاا
دار نسبت به گروه شاهد فاوت معنیگرم بر کیلوگرم ت میلی 011

در  شاكل  Y مااز  آزماون  میزان بروز رفتار تناوبی در. نشان داد
سابت باه گاروه شااهد     گرم بر کیلوگرم ن میلی 01گروه تزريقی 
 صافاقی  داخال  تزرياق بنابراين . نشان داد داری راتفاوت معنی

 افازايش  را اط،عاات  ياادآوری  میزان کوفی سعد ريزوم عصاره
 ياک  عناوان باه  تواناد  می گیاه اين عصاره بنابراين. [۷] دهدیم

 باشد يادگیری و حافظهی  دهنده بهبود ماده
کنااد، سیسااتم  وقتاای فااردی اسااترس حاااد را تجربااه ماای

شود و منجر به ترشاح آدرناالین و ع،یمای     خودمختار فعال می
استرس . شود مانند افزايش ضربان قل ، فشار خون و تعريق می

-تحريک دساتگاه خودمختاار، محاور هیپوتااالموس    ع،وه بر 
نجار باه   ساازی م  اين فعال. کند آدرنال را نیز فعال می-هیپوفیز

ساو   از ياک [. 00،05]شاود   تیكوییادها مای  رآزادسازی گلوکوکو
ها، باعث آسای  اکسایداتیو بافات مغاز از      افزايش اين هورمون
ديگر، استرس اکسیداتیو به  گردد و از سوی جمله هیپوکامپ می

ها و کااهش   دلیل عدم تعادل بین تشكیل و تخري  پروکسیدان
کناد   های سلولی بروز می اکسیدان های حفاظتی و آنتی مكانیسم

که ممكن است منجر به افازايش آسای  سالولی آپوپتاوز و در     
 اسااترسبنااابراين غلبااه  ؛[0۳]نتیجااه کاااهش حافظااه گااردد 

تنها موج  القاء آپوپتوز   ها نه نورون اطراف محی  در اکسیداتیو
ورتكس مغاازی و  رسد کا  نظر می، بلكه به[0۶]شود  نورونی می
رل عملكردهای شناختی و حرکتای بااا   برای کنتکه هیپوکامپ 

هام در ارتباطند ناسبت باه اساترس اکاسیداتیو حساس باشند 
 ترکیباات  . [0۷]هااا داشااته باشااند    اکسایدان و نیاز باه آنتای  

 . کنناد  نقش مهمای در حفا  سا،متی ايفااء مای     ن اکسیداآنتی
   هايی از قبیال آساكوربیک اساید، فنولیاک اساید،      اکسیدانآنتی
هاای   آوری راديكاال  طرياق جما    هاا و ف،ونوییادها از   نلفپلی

توانند از آسی  اکسیداتیو که منجر  پراکسید و هیدروپراکسید می
عصااره   [.0۱]جلوگیری کنناد    شود،های پر خطر می به بیماری
های طبیعای اسات   اکسیدانسرشار از آنتیاويارس،م های ريزوم
هاای وابساته باه    ریدرمان بیماا  درتواند اهمیت زيادی که می
و ايان گیااه    داشته باشاد نورودژنراتیو های آزاد از جمله راديكال
 چنادين  [.1، 0۱] باشاد تواند بهبود دهنده حافظه و يادگیری می

اويارسا،م وجاود     ريشاه  های عصاره روی فیتوشیمیايی مطالعه
 اسااتروییدها، هااا، تااانن ،هااا فناال گلیكوزياادها، آلكالوییاادها،

 سیتوسترول،-ب ف،ونوییدها، ترپنوییدها، کويی سس ها، فنول پلی
[ 1]اسات   کارده  گزارش را آسكوربیک اسید سايپرول، سیپیرن،
 هااا و ف،ونوییاادها، دارای خااوا    آلكالوییاادها، تاارپن کااه 
توانناد موجا  تشاديد    ف،ونوییدها می هستند و کسیدانی اآنتی

هاا در  اکسایدان  آنتای  افزايشو اکسیدان  های آنتیفعالیت آنزيم
 تیماااار  نشاااان داده شاااده اسااات کاااه .[01] گردناااد بااادن
در  اويارسا،م ريازوم  ی الیگومرياک عصااره   یف،ونوییادها  با

ن میازا با کااهش   ،هاای صاحرايی در معارض ايسكمیماوش
و ( پراکسیداسایون لیپیادها  نهاايی   محصاول )آلدهید مالون دی
باه   ،مغز در و گلوتاتیون میازان سوپراکاسید دياسموتاز افزايش
دهاد  مای را کااهش  هاای مغازی آسی  داری میزانطور معنی

به ايفای نقاش   شده است که سوپراکسید ديسموتاز ثابت [.01]
. پاردازد های اکسیداتیو میآسی  کلیدی در دفاع سلولی در برابر

 H2O2 را باه  ˚O2سموتاسایون ، ديسوپراکسید ديساموتاز  آنزيم

ی کاتااالز و  هاا وسا  آنازيم  تتواناد  مای  H2O2. دکنکاتالیز می
نتايچ تحقیقات . تبديل شود O2 و H2Oبه  گلوتاتیون پراکسیداز
قاادرت   اويارس،م عصارهپرست نشان داد که اردستانی و يزدان

  هاااای آزاد مخاااصوصاًراديكاااال باارای خنثاای کااردنبااااليی 
 . [۱1]رد ادکشت  در محی  سوپراکسیدهای آنیون

ک اساترس  ر مسایرهای پاتوژنیا  اويارس،م با ريزوم  عصاره
.  کناد  گذارد و در برابر آن حفاظت مای  نیتروزاتیو اثر می-اکسیدو

 تواناد از  مای ی است؛ بنابراين پتوزوآپ اثر ضد اين عصاره دارای 
 از سوی ديگر، گیاه اويارسا،م  [.1]آسی  عصبی جلوگیری کند 

 [.۱0]اساتراز اسات    کاولین  قاوی اساتیل   کننده مهار حاوی يک
 آلزايمار  درماان  اصالی  داروهاای  اساتراز  کولین های نندهمهارک
 مهاار  طريق از کولین استیل تجزيه از جلوگیری احتماالً. هستند
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 تفكّار  قادرت  و حافظاه  تثبیات  در تواناد  می استراز، کولین آنزيم
 هاای  ماوش  مطالعاه،  يک درو [ ۱۱]باشد  داشته زيادی اهمیّت
 دوز دو دياده  سای  ای مااينرت آ  های قاعاده  هسته با صحرايی

 دريافات ( کیلاوگرم بار   گرم میلی ۱11 و 011)عصاره اويارس،م 
 بهباود  باعاث  استرازی کولین استیل ضد اثر بااين عصاره . کردند
 غیرفعال اجتنابی يادگیری همچنین و فضايی حافظه و يادگیری
 [.۱۳]شد 
ه دلیال داشاتن خواصای مانناد     با رسد اويارس،م نظر میهب

هاای آزاد در سیساتم   انی و پاکسازی راديكاال اکسیداثرات آنتی
هاای نوروترانسامیتری مختلاف باه     عصبی و دخالت در سیستم

تواند از اخات،ل حافظاه ناشای از اساترس     ويژه کولینرژيک می
 ايان  کمتر مقادير کاربرد رسد می نظربه همچنین. جلوگیری کند

 بهبوددهنادگی  اثرات تواند می ترطوالنی زمان مدت در عصاره
 ايان  حاضار  مطالعاه  در توجاه  قابل باشد و نكته داشته بیشتری
 از اويارسا،م  هیادروالكلی  عصااره  کاه  باراين عا،وه  کاه  است
 ممانعات  اساترس  توس  شده ايجاد حافظه فراخوانی در اخت،ل
 نیاز  آن تاأثیر  بای  غلظات  گاواژ دوره طول افزايش با بلكه نمود

 ايجااد  حافظه وانیفراخ در اخت،ل از داری معنی طوربه توانست
 با (.۱ نمودار) نمايد ممانعت نیز باالتر استرس زمان مدت با شده

 که در ارزيابی سامیت حااد عصااره اتاانولی اويارسا،م     وجودی
گارم بار    میلای  ۱111میر از طريق خوراکی تاا   و هیچگونه مرگ
ساعت پس از تجويز مشااهده نشاد و حتای     5مدت کیلوگرم به
روز  00میار باه مادت     و تاخیری و مرگ ای از سمیت  هیچ نشانه

بااالی   دوز اينكاه اساتفاده از   باه باتوجه؛ اما، [۱0]مشاهده نشد 
 و داروياای هااای مساامومیت باعااث توانااد ماای داروياای گیاهااان

و نیز بسیاری از گیاهان بارای  [ 0۱، ۱5]شود  مشك،ت متعاق 
دلیل کنادی  پاسخ درمانی نیاز به مصرف طوالنی دارند و اين به

 باا  مصارفی  مقادار  کاهش رسد می نظرر آنهاست؛ بنابراين، بهاث
 بخشایدن  بهباود  ضامن  تواناد  مای  مصارف  دوره طول افزايش

 ممانعات  نیز سمی اثرات از حاد، استرس با شده تخري   حافظه
 .نمايد
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رساد کاه    نظر مای به نتايچ حاصل از اين تحقیق به توجه با
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همچناین  . دهاد  و اثر تخريبی استرس بر حافظه را کاهش مای 
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Abstract 
 

Background and Aim: There are numerous reports that different models of stress can cause memory loss. On the other 

hand, investigations determined that Cyperus rotundus rhizome can effectively improve memory and enhance recall. In 

the present study we assessed the possible improving effects of hydroalcoholic extract of Cyperus rotundus rhizomes on 

stress-induced memory retrieval impairment. 

Methods: Adult male mice were divided to two  main groups, stress and non-stress, and each of these groups was 

divided into two subgroups: saline-receiving control and treated with Cyperus rutundus extract. First, the mice received 

the material by daily gavage for 7 or 21 days. One day after the last gavage, the animals were trained by step-through 

method. 24 hours after the training, they were exposed to elevated platform stress before the test. Step-through latency 

(STL) to enter dark chamber and spent time in dark chamber (STD) were recorded as measures of passive avoidance 

memory retrieval. 

Results: Pre-test stress significantly reduced STL and increased STD. Pre-training gavage of Cyperus rotundus extract 

reversed the STL and also significantly reduced the STD. 

Conclusion: It seems that treatment with hydroalcoholic extract of Cyperus rotundus rhizomes improves ability to 

retrieve information from long-term memory and  ameliorates stress-induced memory impairment in a time-dependent 

manner. 
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