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چکیده
زمینه و هدف :برگهای مريمگلی و ريزوم های اويارسالم دارای طیف وسیعی از اثرات بیولوژيكی از جمله تشكیل حافظه میباشند .با توجه به اهمیتت
گیاهان دارويی ،در مطالعه حاضر اثر توأم مقادير بیاثرِ عصارههای برگ مريمگلی و ريزوم اويارسالم بر بهبود بازيابی حافظۀ تخريب شده ناشی از استرس مورد
ارزيابی قرار گرفت.
روشها :موشهای کوچک آزمايشگاهی نر بالغ در دو گروه کنترل و تحت درمان عصارهی هیدروالكلی ريزوم گیاه اويارسالم و برگ مريمگلی به متدت
 1و  20روز متوالی در مقادير بیاثر به تنهايی و توأم به صورت گاواژ دريافت کردند .تمامی حیوانات استرس حاد پیش از آزمون دريافت کردند .حافظه توست
دستگاه شاتل باکس ارزيابی شد.
یافتهها :استرس حاد به طور معنیدار سبب تخريب حافظه در گروههای گاواژ شده گرديد .گاواژ  1و  20روز عصتارههتای متريمگلتی و اويارستالم بته
تنهايی نتوانستند سبب بهبود حافظه گردند در حالی که به صورت توأم ،اثر تخريبی استرس حاد بر فراخوانی حافظه را بهبود بخشتیدند .اثتر بهبتود حافظته در
تجويز  20روزه دو عصاره بیشتر از اثر تجويز  1روزه بود.
نتیجهگیری :تجويز توام عصارهی هیدروالكلی برگ گیاه مريمگلی و ريزوم اويارسالم به موشهای سوری ،اثترات تخريبتی استترس حتاد بتر حافظته
اجتنابی را به صورت وابسته به زمان مصرف کاهش میدهد.
واژههای کلیدی :استرس ،حافظه اجتنابی غیرفعال ،ريزوم اويارسالم ،مريمگلی

مقدمه
پرورش گیاهان دارويی در ايران از موقعیت خوبی برخوردار
است .برخی از گیاهان دارويی از جمله مريمگلی از تیرهی
نعناع با نام علمی  Salvia officinalisو اويارسالم با نام
علمی  Cyperus rotundusمیتوانند بر حافظه موثر باشند
[ .]0 ،2عصاره اين گیاهان میتواند به عنوان يک ماده بهبود
دهندهی حافظه و يادگیری باشد .عالوه بر اثرات آنتیاکسیدانی
مريمگلی ،نشان داده شده است که اجزای اصلی موجود در اين
گیاه باعث کاهش التهاب ناشی از جمع شدن آمیلوئید بتا
میشوند و تأثیر مثبتی بر حافظه دارند [ .]3ريزوم اويارسالم نیز
که در بیشتر نقاط ايران میرويد جنبهی دارويی دارد و حاوی

ترکیبات فالونوئیدی مختلفی است که دارای اثرات محافظتی
عصبی قابل توجه مانند نوروژنز و بازسازی سلولهای عصبی
میباشد که منجر به بهبود يادگیری و عملكرد حافظه میشود
[ .]2حافظه و يادگیری از عالیترين سطوح عملكردی سیستم
اعصاب مرکزی محسوب میشوند و قرار گرفتن در معرض
شراي استرسزا تأثیر قابل توجهی بر روند يادگیری و حافظه
دارد و نتیجه کلی آن اختالل حافظه است [.]0 ،5
از سوی ديگر ،آزمايشات بالینی گزارش دادهاند که
مصرف مريمگلی عوارض جانبی شديدی را ايجاد نمیکند
[ .]6 ،1اما ،درصورت استفاده طوالنی مدت يا به دنبال مصرف
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عصاره هیدروالكلی مريمگلی/ريزوم اويارسالم و حافظه

سهاجیسا (ايران) و پودر عصاره هیدروالكلی ريزوم گیاه
اويارسالم به روش خیساندن در گروه زيستشناسی دانشگاه
شهید چمران اهواز تهیه شدند [.]01
در اين مرحله ،ريزومهای گیاه اويارسالم پس از جمعآوری
از محوطه دانشگاه شهید چمران و تأيید توس بخش گیاه-
شناسی دانشكده علوم اين دانشگاه ،در سايه خشک شدند .پودر
ريزومهای آسیاب شده به میزان  0گرم به  01میلیلیتر (وزنی-
حجمی) با اتانول  %11به مدت  12ساعت در محی آزمايشگاه
به دور از نور خیسانده شده و در طی اين مدت به صورت شبانه
روز توس همزن مغناطیسی ،بهم زده میشد .سپس مخلوط به
کمک قیف از کاغذ صافی واتمن شماره  0عبور داده شد و
محلول بدست آمده از فیلتراسیون در چند پلیت منتقل و به
درون انكوباتور در دمای  01درجه سانتیگراد به مدت
 12ساعت خشک گرديد از پودر حاصل با حل کردن در سالین،
غلظتهای مختلف عصاره تهیه شد.
پودرهای حاصل به روش گاواژ در حجم 01
میلیلیتر/کیلوگرم وزن بدن حیوان و به مدت  1و  20روز پیش
از آموزش و به صورت تک دوز به موشها خورانده شدند .از
سالین  %1/19به عنوان حامل استفاده گرديد و گروههای
شاهد در هر مرحله سالین دريافت کردند.

بیش از حد عصاره اتانولی و روغن فرار آن ،برخی از اثرات
ناخواسته مانند استفراغ ،آبريزش دهان ،تاکی کاردی ،سرگیجه،
گٌرگرفتگی ،واکنشهای آلرژيک ،سیانوز و حتی تشنج ممكن
است رخ دهد [ .]8 ،9روغن مريمگلی (در مقادير بیشتر از 1/5
گرم بر کیلوگرم وزن بدن) بهدلیل تأثیر مستقیم آن بر سیستم
عصبی ،موجب بروز تشنج میشود [ .]9نتايج مطالعات حیوانی
نشان دادهاند که  0LD50مريمگلی در صورت مصرف خوراکی و
عصاره متانولی در تزريق درون صفاقی به ترتیب  2/6و  0گرم
بر کیلوگرم است [ .]9 ،01با وجودی که در مطالعات بالینی هیچ
اثر کبدی سمی گزارش نشده است [ ،]6 ،1اما گزارش شده
است که چای مريمگلی سمیت کبدی ناشی از کربن تتراکلريد
را در موش افزايش میدهد [.]00 ،02
برای گیاه اويارسالم تاکنون عوارض جانبی خاصی گتزارش
نشده است [ .]03با توجه به اينكه مشخص شده است مصترف
طوالنیمدت مقادير بیش از حد مجتاز ترکیبتات گیتاهی ماننتد
مريمگلی در انسان میتواند دارای عوارض جانبی باشتد [ ]00و
نیز عصارههای هیدروالكلی مريم گلی و اويارسالم میتواننتد در
مدلهای حیوانی بر عملكرد حافظته متوثر باشتند [ ،]05 ،06در
پژوهش حاضر اثر مقادير غیرموثر عصارههای هیدروالكلی برگ
مريمگلی و ريزوم اويارسالم بر تخريب حافظه ناشی از استترس
پلتفرم مرتفع به تنهايی و توأماً با يكديگر در بتازههتای زمتانی
کوتاه و بلند در موش سوری نر مورد بررسی قرارخواهند گرفت.

سنجش حافظه اجتنابی غیرفعال (مهاری)
سنجش حافظه
جهت ارزيابی مدل يادگیری اجتنابی غیرفعال از دستگاه
شاتلباکس استفاده شد .اين دستگاه جعبهای از جنس پلكسی
گالس و متشكل از دو خانه تاريک و روشن است که ابعاد هر
يک از آنها  01 × 08 × 08سانتیمتر میباشد .دريچهای
گیوتینی به ابعاد  0 × 0سانتیمتر در قسمت پايین ديوارهی بین
دو خانه قرار دارد که در مواقع لزوم اين دريچه باز شده و حیوان
میتواند از يک بخش به بخش ديگر حرکت کند .در کف خانه
تاريک دستگاه ،میلههای فوالدی با فواصل يک سانتیمتر تعبیه
شده که توس کابل ارتباطی به استیموالتور متصل هستند.
استیموالتور قادر است جريانی با شدت  0میلیآمپر به مدت
 3ثانیه در میلهها رها کند که به موجب آن شوک الكتريكی به
شدت يک میلیآمپر و فرکانس  51هرتز به دست و پای حیوان
وارد میگردد .برای مطالعه حافظه در اين روش ،آزمايشها در
دو بخش آموزش و آزمون انجام میگیرند.

مواد و روشها
حیوانات آزمایشگاهی
موشهای کوچک آزمايشگاهی نر بالغ نژاد NMRI
( 25-31گرم) از مرکز تكثیر و پرورش حیوانات آزمايشگاهی
دانشكده دامپزشكی دانشگاه شهید چمران اهواز تهیه و در
خانهی حیوانات گروه زيستشناسی ،در شراي مناسب
با چرخه نور  02ساعت تاريكی 02 ،ساعت روشنايی نگهداری
شدند .کلیه آزمايشات بر اساس مصوبه کمیته اخالق
پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز و با کد اخالق
 EE/97.24.3.61297/scu.ac.irانجام گرديد.
ترکیبات مورد استفاده
پودر عصاره هیدروالكلی برگ گیاه مريمگلی از شرکت
Lethal dose 50%
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 21دقیقه تحت استرس قرار گرفتند و سپس بالفاصله مورد
آزمون قرار گرفتند [.]0

آموزش
در مرحلهی آموزش ،هر حیوان بدون اينكه استرسی
دريافت کند ،به آرامی درون خانه روشن قرار داده میشود .پس
از  05ثانیه دريچهی گیوتینی باز میشود تا حیوان براساس
تمايل ذاتی خود در زمان کوتاهی وارد بخش تاريک شود .به
محض ورود حیوان به خانه تاريک بالفاصله دريچهی گیوتینی
بسته شده و زمان تاخیر ورود حیوان به خانه تاريک ثبت
میشود (اگر مدت زمان تاخیر حیوان برای ورود به بخش
تاريک بیش از  011ثانیه باشد حیوان مورد نظر از گروه
آموزشی حذف میگردد) .سپس حیوان از خانه تاريک خارج
شده و به قفس اصلی در کنار ساير هم گروهیهای خود
بازگردانده میشود .به اين صورت حیوان با دستگاه آشنا
میشود .بیست دقیقه پس از آشنايی ،حیوان مجددا به خانه
روشن دستگاه منتقل و  05ثانیه پس از ورود حیوان ،دريچهی
گیوتینی باز میشود .بالفاصله پس از ورود حیوان به خانه
تاريک ،دريچه بسته شده و يک شوک الكتريكی به دست و
پای حیوان وارد میشود .بالفاصله پس از دريافت شوک ،حیوان
از دستگاه خارج شده و به قفس جداگانهای انتقال داده میشود.
بعد از گذشت مدت زمان دو دقیقه حیوان مجدداً در خانه روشن
قرار داده میشود و بعد از  05ثانیه دريچه باز میگردد .اگر پس
از گذشت  021ثانیه حیوان به خانه تاريک وارد نشود ،يادگیری
با موفقیت انجام شده است.

گروهبندی حیوانات
حیوانات به گروههایِ  1روز گاواژ شامل سالین بدون
استرس و همراه با استرس  05و  21دقیقه ،مريمگلی  5میلی
گرم/کیلوگرم همراه با  05دقیقه استرس ،اويارسالم 5/2
میلیگرم/کیلوگرم همراه با  05دقیقه استرس ،اويارسالم  5/2و
مريمگلی  5میلیگرم/کیلوگرم همراه با  05دقیقه استرس و
 20روز گاواژ شامل سالین بدون استرس و همراه با استرس
 05و  21دقیقه ،مريمگلی  2/5و همراه با استرس  21دقیقه،
اويارسالم  0/25همراه با استرس  21دقیقه و اويارسالم 0/25
و مريمگلی  2/5همراه با استرس  21دقیقه ،تقسیم شدند .تعداد
حیوانات در هر گروه  1سر بود.
تجزیه و تحلیل آماری
دادهها با استتفاده از آزمتونهتای آمتاری ،آنتالیز واريتانس
يکطرفه و آزمون تكمیلی توکی برای گروههای چندتايی و تی
تست برای مقايسه بین دو گروه و به کمک نرم افزار Instat 3
تجزيه و تحلیل گرديدند .سطح معنتیداری برابتر  p < 1/15در
نظر گرفته شده است .نمودارها با استفاده از نرم افزار اکستل و
به صورت میانگین  ±انحراف استاندارد از میانگین رسم شدند.

آزمون
برای بررسی حافظه بلندمدت 20 ،ساعت پس از مرحلهی
آموزش ،آزمون انجام میگیرد .در اين مرحله بالفاصله پس از
القای استرس  05يا  21دقیقه ،حیوان به خانه روشن دستگاه
انتقال داده شده و بعد از  05ثانیه دريچهی گیوتینی باز میشود.
مدت زمان تاخیر حیوان در ورود به خانه تاريک و مدت زمان
سپری شده در اين خانه به عنوان دادههای آزمايش ثبت
میگردند .حداکثر زمان تاخیر برای ورود به بخش تاريک
 311ثانیه در نظر گرفته میشود .الزم به ذکر است که جهت
سنجش فعالیت حرکتی در تمامی گروهها از آزمون میدان باز
پس از آزمون حافظه ،استفاده شد.

یافتهها
بررسی اثر تداخلی  1روز گاواژ عصاره هیدروالکلی
مریمگلی و ریزوم اویارسالم همراه با استرس 05
دقیقه بر فراخوانی حافظه و فعالیت حرکتی
نمودار شماره  ،0نشان میدهد که استرس  05دقیقه و
 21دقیقه پیش از آزمون در گروههايی که به مدت  1روز سالین
به صورت گاواژ دريافت کرده بودند ،سبب کاهش زمان تاخیر
در ورود به بخش تاريک دستگاه شاتل باکس (بهترتیب
 p < 1/110و  )p < 1/10و افزايش زمان ماندن در اين خانه
(به ترتیب  p < 1/15و  )p < 1/10نسبت به گروه
بدوناسترس گرديدند .همچنین اين نمودار نشان میدهد در
گروههای تحتاسترس حاد به مدت  05دقیقه 1 ،روز گاواژ
تکدوز عصاره مريم گلی  5میلیگرم/کیلوگرم و اويارسالم

القاء استرس
 20ساعت بعد از آموزش برای ايجاد استرس قبل از آزمون،
موشها بر روی پلتفرم مرتفع ،قرار داده شدند و به مدت  05و
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نمودار  -0اثر تداخلی  1روز گاواژ عصاره هیدروالكلی مريمگلی و ريزوم اويارسالم همراه با استرس بر فراخوانی حافظه و
فعالیت حرکتی p < 1/10 :** ، p > 1/15 :* .و *** p > 1/110 :اختالف معنیدار در مقايسه با گروه بدون استرس +سالین.
 p > 1/10 :++اختالف معنیدار در مقايسه با گروه استرس  05دقیقه  +سالین است .ستونها ،میانگین  ±انحراف استاندارد از میانگین
را نشان میدهند .تعداد موشها در هر گروه  1سر میباشد.
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روز و کاهش مقادير عصارهها به میزان نصف مقادير به کار
رفته نسبت به دوره  1روز اثر بخشی آنها بر بهبود حافظه
همچنان افزايش نشان داد.
در اغلب مطالعات انجام گرفته بر خواص درمانی مريمگلی
و اويارسالم مقادير به کار رفته از عصارههای اين گیاهان بسیار
باال میباشند .نشان داده شده است  31روز گاواژ مريمگلی
 611و  811میلیگرم بر کیلوگرم اختالل حافظه و يادگیری
اجتنابی غیرفعال را در رتهای ديابتی ناشی از استرپتوزوسین را
بهبود بخشیده است [ .]06مطالعه پیشین ما نیز نشان داده است
تزريق درونصفاقی پس از آموزش ،عصاره مريم گلی  21و
 01میلیگرم بر کیلوگرم در موش کوچک آزمايشگاهی مانع از
اثر کاهش دهنده نانوذرات اکسید آهتن بتر حافظته بلنتدمتدت
در آزمون اجتنابی مهار پايین آمدن از سكو گرديتده است [.]08
همچنین نشان داده شده است که تزريق درون صفاقی عصاره
اويارسالم  011میلیگرم بر کیلوگرم به مدت  1روز ،اختالل
حافظه ناشی از پپتید آمیلوئید β-را در موشهایصحرايی نر،
بهبود میبخشد [ .]05همانطور که مطرح گرديد در مطالعات
ديگران و نیز مطالعه پیشین ما عصارههای مريم گلی و
اويارسالم در مقادير بااليی توانستهاند بر رفتارهای مرتب با
حافظه در مدلهای حیوانی موثر باشند .همچنین در خصوص
گیاه مريم گلی گرچه اثرات مطلوبی بر بهبود حافظه دارد اما در
مقادير باال و کاربرد طوالنیمدت می تواند عوارض جانبی نیز
داشته باشد در حالی که برای اويارسالم عوارض جانبی خاصی
مشاهده نشده است ،بنابراين در مطالعه حاضر مقاديری از
عصارههای اين گیاهان به کاربرده شد که بهتنهايی اثری بر
حافظه نداشته باشند تا با کاربرد توام اين ترکیبات ضمن کاهش
مقدار مصرفی و بهبود حافظه ،عوارض جانبی آنها نیز کاهش
پیدا کند [.]9-03
ازسویديگر استرس ،موجب القاء استرس اکسیداتیو میشود
و میزان فعالیت آنزيمهای آنتیاکسیدانی را در سیستم عصبی
مرکزی کاهش میدهد [ .]09مريم گلی و اويارسالم حاوی
مواد گوناگون از جمله مواد آنتیاکسیدانی هستند که میتوانند
موجب کاهش پیشرفت بیماریهای تضعیفکننده سیستم
عصبی شوند [ .]2 ،21مواد آنتیاکسیدانی در عصاره گیاه مريم
گلی از قبیل رزمارينیک اسید و فالونوئیدها میباشند [.]20
فالونوئیدها و ديگر ترکیبات پلیفنولی باعث ازبینبردن
راديكالهای آزاد میشوند و مهارکننده پراکسیداسیون
لیپید هستند [ ]22ريزوم اويارسالم نیز قتدرت بااليی برای

 2/5میلیگرم/کیلوگرم بهتنهايی نتوانستند اثرات استرس بر
حافظه را تغییر دهند ( )p > 1/15در حالی که کاربرد توام اين
دو عصاره توانست به شكل قابل توجهی سبب افزايش زمان
تاخیر در ورود به خانه تاريک و کاهش زمان ماندن در اين
بخش گردد (p < 1/10؛ نمودار 0الف و 0ب) .تغییری در فعالیت
حرکتی هیچ کدام از گروههای استرسی که تحت گاواژ به مدت
 1روز قرار گرفته بودند مشاهده نشد (نمودار 0ج).
بررسی اثر تداخلی  50روز گاواژ عصاره هیدروالکلی
مریم گلی و ریزوم اویارسالم همرراه برا  51دقیقره
استرس بر فراخوانی حافظه و فعالیت حرکتی
نمودار شماره 2الف و 2ب ،نشان میدهد در گروههايی که
تحت  20روز گاواژ سالین قرار گرفته بودند استرس  21دقیقه
پیش از آزمون توانست به شكل معنیدار سبب کاهش زمان
تاخیر در ورود به بخش تاريک دستگاه شاتل باکس و افزايش
زمان ماندن در اين بخش گردد ( )p < 1/110در حالی که
استرس  05دقیقه در اين گروه تاثیری بر حافظه نداشت،
بنابراين استرس  21دقیقه جهت ادامه کار انتخاب گرديد.
همچنین بهدلیل طوالنیتر شدن دوره گاواژ مقادير تک دوز
عصارههای به کار رفته شده به نصف مقادير به کار رفته در
دوره  1روز کاهش داده شدند 20 .روز گاواژ پیش از آموزش
عصاره مريمگلی  2/5میلیگرم/کیلوگرم و اويارسالم 0/25
میلیگرم/کیلوگرم بهتنهايی اثر بر اختالل حافظه حاصل از
استرس  21دقیقه نداشتند ( )p > 1/15اما به صورت توام به
شكل معنیدار سبب افزايش زمان تاخیر در ورود به خانه تاريک
و کاهش زمان ماندن در اين خانه گرديدند ()p < 1/110
(نمودار 2الف و 2ب) .تغییری در فعالیت حرکتی هیچکدام از
گروههای استرسی که تحت گاواژ به مدت  20روز قرار گرفته
بودند مشاهده نشد (نمودار 2ج).

بحث
در مطالعه حاضر نشان داده شد که گاواژ  1و  20روز تک
دوز عصارههای مريمگلی و اويارسالم به تنهايی اثری بر بهبود
اختالل حافظه ايجاد شده توس استرس حاد نداشتند در حالی
که اين مقادير بیاثر به صورت توام توانستند اختالل حافظه
ايجاد شده توس استرس را به طور معنیدار بهبود بخشند.
همچنین نشان داده شد که با افزايش طول دوره گاواژ به 20
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نمودار  -5اثر تداخلی  20روز گاواژ عصاره هیدروالكلی مريمگلی و ريزوم اويارسالم همراه با استرس بر فراخوانی حافظه و فعالیت حرکتی.
*** p > 1/110 :اختالف معنیدار در مقايسه با گروه بدون استرس  +سالین p > 1/110 :+++ .اختالف معنیدار در مقايسه با گروه استرس
 21دقیقه  +سالین است .ستونها ،میانگین  ±انحراف استاندارد از میانگین را نشان میدهند .تعداد موشها در هر گروه  1سر میباشد.
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خنثیکردن راديكتالهتای آزاد به ويژه آنیونهای سوپراکسید
در محی خارج از بدن دارد [ .]23محصوالت گیاهی مشتق
شده از گیاه اويارسالم مانند :آلكالوئیدها و فالونوئیدها ،دارای
خواص آنتیاکسیدانی هستند و فالونوئیدها میتوانند
موجب تشديد فعالیت آنزيمهای آنتیاکسیدان و افزايش
آنتیاکسیدانها در بدن گردند [.]08
ازسویديگر مريمگلی و اويارسالم میتوانند با سیستم
کولینرژيک تداخل داشته باشند .عصاره مريم گلی دارای فعالیت
کولینرژيک بوده و مانع از فعالیت استیلکولیناستراز میشود
[ .]20ريزوم گیاه اويارسالم نیز خاصیت مهاری قوی بر استیل
کولین استتراز دارد .عصاره متانولیک اين گیاه به طرز قوی از
فعالیت آنزيم استیلکولیناستراز جلوگیری میکند و نیز چنتدين
ترکیتب شتیمیايی از عتصارهی اتتانولی ريتزوم گیتاه استخراج
شده است که برخی از آنهتا به طور موثری فعالیتت آنتتی-
استتیلکتولیناستترازی نتشان میدهند [.]25
ممكن است ترکیبات آنتیاکسیدان موجود در مقادير
غیرموثر عصارههای مريم گلی و اويارسالم بر حافظه بهصورت
توأم اثر هم را تشديد کرده و مانع از ايجاد آسیب اکسیداتیو القاء
شده توس استرس گردند و از اثرات مخرب استرس بر عملكرد
نورونهای مغزی جلوگیری کرده باشند .همچنین ممكن است
عصاره هر دو گیاه به صورت مداخله با سیستم کولینرژيک
توانسته باشند با تشديد اثر يكديگر سبب تقويت حافظه تخريب
شده از استرس شده باشند.
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Investigation the interactive effect of Salvia officinalis (sage)
and the rhizome of Cyperus rotundus L. hydroalcoholic extracts
on stress-induced memory impairment in adult male mice
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Abstract
Background and aims: Salvia officinalis leaves and Cyperus rotundus rhizomes have a wide range of biological
effects such as memory formation. Given to importance of herbal plants, in the present study we investigated effect of
concomitant administration of ineffective doses of the extracts of Salvia officinalis leaves and Cyperus rotundus
rhizomes on memory impairment induced by stress.
Methods: Adult male mice in two control and treatment groups received ineffective doses of the extracts of Salvia
officinalis leaves and Cyperus rotundus rhizomes alone and together by gavage, for 7 or 21 days. Then animals received
acute stress. Passive avoidance memory was evaluated by shuttle-box apparatus.
Results: Acute stress significantly impaired memory. Neither Salvia officinalis extract nor Cyperus rotundus extract
could improve memory alone. However, concurrent administration of the extracts improved destructive effect of acute
stress on memory recall. Memory improving effect of the 21-days administration was significantly more than the effect
of the 7-days administration.
Conclusion: Concurrent administration of the extracts of Salvia officinalis and Cyperus rotundus improves
destructive effects of acute stress on passive avoidance memory in a time dependent manner.
Keywords: Stress, Passive avoidance memory, Cyperus rotundus rhizomes, Salvia officinalis
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