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شود. حرکتی به اختالل در یادگیري و حافظه منجر میاسترس مزمن بی :زمینه و هدف  
اکسیدانی، ضددیابتی، محافظت کننده داراي خواص آنتی) Myrtus communis( مورد

اره هیدروالکلی بررسی اثر عص ،کبدي و محافظت کننده عصبی است. هدف از این مطالعه
هاي نر بالغ حرکتی در رتبرگ مورد بر اختالل حافظه فضایی ناشی از استرس مزمن بی

  نژاد ویستار است. 
گروه (هر گروه شامل  8سر رت نژاد ویستار به  80در این مطالعه تجربی،  :هامواد و روش

، 75/0اي مورد ه) تقسیم شدند که عبارت بود از گروه کنترل (بدون تیمار)، گروهسر 10
 mg/kgbwبه صورت گاواژ با دوزهاي  را(که عصاره هیدروالکلی مورد  3و مورد 5/1مورد 

ساعت به مدت  6کردند)، گروه استرس (هر روز دریافت میروز  21به مدت  75/0و  5/1، 3
 مورد-، استرس75/0مورد-هاي استرسروز متوالی در مقیدکننده قرار گرفتند) و گروه 21
عصاره  75/0و  mg/kgbw 3 ،5/1دریافت دوزهاي (که عالوه بر  3مورد-سترسو ا 5/1

). یادگیري و حافظه فضایی حیوانات با استفاده از حرکتی مواجه شدندبا استرس بیمورد، 
  آزمون ماز آبی موریس مورد بررسی قرار گرفت. 

نات شد. تیمار حرکتی موجب اختالل در یادگیري و حافظه فضایی حیوااسترس بی ها:یافته
در حیوانات تحت استرس موجب گرم بر کیلوگرم میلی 3و  5/1عصاره مورد با دوزهاي 

مدت زمان و مسافت سپري شده براي رسیدن به سکوي پنهان شد  دارمعنیکاهش 
)05/0p< و مدت زمان سپري شده در ربع دایره هدف را نیز در مقایسه با گروه استرس (

  ). >05/0pافزایش داد (
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  مقدمه. 1
هاي مختلفی مواجه است که یکی از انسان امروز با استرس

حرکتی در طوالنی باشد. بیحرکتی میترین انواع آن، بیقوي
  رساند. سیستم عصبی از جمله میمدت به بدن آسیب 

هایی است که دچار بیشترین آسیب ناشی از استرس بخش
در نتیجه، تعدادي از اعمال پیشرفته  و )1شود (حرکتی میبی

). اختالل 2گردد (مغز نظیر حافظه و یادگیري مختل می
حافظه بر اثر عواملی نظیر پیدایش استرس 

شبکه اندوپالسمی،  اکسیداتیو/نیتروزاتیو، آبشار استرسی
خصوص در هیپوکامپ و ه التهاب عصبی و آپوپتوز در مغز ب

- در هیپوکامپ رخ می (LTP)تضعیف تقویت طوالنی مدت 

- ساعت بی 6ها نشان داده است که روزانه ). بررسی3-6دهد (

  روز متوالی موجب تضعیف عملکرد  21حرکتی به مدت 
دگیري و هاي صحرایی در ماز آبی موریس شده و یاموش

  ). 7کند (حافظه فضایی را تخریب می
گیاهی از خانواده Myrtus communis  مورد با نام علمی

Myrtaceae  است که کاربرد دارویی وسیعی در سرتاسر دنیا
ترکیبات ترپنوئیدي،  حاويبرگ مورد  هاي مختلفعصاره دارد.
د ها، کافئیک اسید و گالیک اسیها، فالونوئیدها، کومارینتانن

فنلی موجود در عصاره هیدروالکلی مورد، بوده و ترکیبات پلی
اثر مورد داراي ). 9، 8( باشدها میبیش از انواع دیگر عصاره

برد. این هاي آزاد را از بین میو رادیکال است اکسیدانیآنتی
هاي اتیل اثر در عصاره هیدروالکلی برگ مورد بیشتر از عصاره

   ).8استاتی و آبی است (
ضددردي، ضددیابتی، چنین مورد داراي اثرات مه

عصاره مورد  کننده عصبیمحافظتاثر و بوده  هیپولیپیدمیک
. عصاره )9-11( استدر شرایط آزمایشگاهی به اثبات رسیده 

هاي کبدي در سرم و آبی مورد موجب کاهش سطح آنزیم
هاي نر دریافت بهبود ساختار هیستولوژیکی کبد در رت

ها . بررسی)12شود (کلرید کربن و استامینوفن میي تتراکننده
 -  (Eugenia caryophyllus)میخک گیاه نشان داده است 

باشد و ترکیبات می Myrtaceaeاز خانواده همانند مورد که 
از این  )13در بهبود حافظه مؤثر است ( - مشابهی با مورد دارد

اثرات رو مفروض است که احتماالً گیاه مورد نیز با توجه به 
محافظتی که از آن ذکر شد، در بهبود حافظه ناشی از استرس 

بررسی اثر عصاره  ،هدف از مطالعه حاضرمؤثر باشد. بنابراین 
هاي هیدروالکلی مورد بر یادگیري و حافظه فضایی در موش

  حرکتی است. صحرایی مواجه شده با استرس مزمن بی
  
  اخالقیمالحظات . 2

ح پژوهشی مصوب معاونت پژوهشی از طر برگرفته مقالهاین 
 625ص/-1498/95دانشگاه آزاد اسالمی واحد مالرد به شماره 

  است.
  
  هامواد و روش. 3

گرم از انستیتو  200 ± 20سر رت نر نژاد ویستار به وزن  80
 2پاستور (کرج) خریداري شده و در شرایط استاندارد (دماي 

تاریکی و  ساعت 12ساعت نور:  12درجه سانتی گراد،  23 ±
دسترسی آسان به آب و غذا) نگهداري شدند. در این تحقیق، 
قوانین مربوط به نگهداري و کار با حیوانات آزمایشگاهی 

  رعایت شد. 
سر) تقسیم شدند که عبارت  10گروه (هر گروه  8حیوانات به 

، 3، مورد5/1، مورد 75/0هاي کنترل، مورد بود از گروه
- و استرس 5/1 مورد-سترس، ا75/0مورد -استرس، استرس

 3و  5/1، 75/0. عصاره هیدروالکلی مورد با دوزهاي 3مورد
روز متوالی به  21) روزانه به مدت 14( گرم بر کیلوگرممیلی

صورت گاواژ به حیوانات خورانده شد. براي القاي استرس نیز 
ساعت به  6مورد هر روز -هاي استرس و استرسحیوانات گروه

  ). 15در داخل مقیدکننده قرار گرفتند ( روز متوالی 21مدت 
و  از منطقه منجیل (گیالن) موردآوري برگ تازه جمعپس از 

شناسی مرکز تحقیقات بیولوژي تأیید آن توسط گروه گیاه
گیاه براي شده خشکدانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان، برگ 

گرم از 100تهیه عصاره هیدروالکلی مورد استفاده قرار گرفت. 
 70ر برگ خشک شده مورد در داخل بشر محتوي الکل پود

ساعت در شیکر قرار گرفت. 24درصد ریخته شد و به مدت 
سپس محلول توسط کاغذ صافی جدا شد و در روتاري تحت 
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گراد قرار گرفت تا حالل آن حذف شود. درجه سانتی 50دماي 
در نهایت با افزودن آب مقطر، دوزهاي مورد نظر عصاره تهیه 

میلی لیتر به صورت گاواژ به حیوانات  4/0در حجم شد و 
  . )14( خورانده شد

با استفاده  21تا  17یادگیري و حافظه فضایی حیوانات از روز 
از آزمون ماز آبی موریس مورد بررسی قرار گرفت. ماز آبی 

 130و قطر  60موریس از یک تانک دایره شکل (به ارتفاع 
سانتی متري  40ارتفاع سانتی متر) تشکیل شده است که تا 

ربع دایره تقسیم  4حاوي آب است. تانک به طور فرضی به 
- سانتی 1 شود و یک سکوي پنهان در شمال شرقی تانک،می

گیرد. چند عکس (به عنوان در زیر سطح آب قرار میمتر 
عالمت) در اطراف تانک و یک دوربین نیز در باالي تانک تعبیه 

  شده است. 
ن براي سازش یافتن با محیط آزمون به هر حیوا 16در روز 

در هر  20تا  17ثانیه در داخل تانک شنا نمود. روز  120مدت 
  دوره متوالی براي آموزش در نظر گرفته شد.  4روز، 

ربع دایره در داخل آب قرار  4در هر دوره، موش از یکی از 
ثانیه براي پیداکردن سکوي پنهان فرصت داشت،  90گرفته و 

ثانیه حیوان اجازه داشت  90ن سکو و یا در پایان پس از یافت
ه ثانیه بر روي سکو بنشیند. مسافت شنا شد 20تا به مدت 

و زمان سپري شده براي دستیابی به سکوي  (سانتی متر)
پنهان، توسط کامپیوتري که به دوربین متصل بود ثبت شد و 
مالك یادگیري حیوانات قرار گرفت. کاهش این دو فاکتور به 

  نی افزایش سطح یادگیري است. مع
، براي بررسی حافظه فضایی حیوانات، آزمون پروب 21در روز 

انجام گرفت. در این آزمون، سکوي پنهان برداشته و به حیوان 
  ثانیه در داخل تانک شنا کند.  60اجازه داده شد تا 

زمان سپري شده در ربع دایره هدف (محلی که در روزهاي 
شد. ا در خود جاي داده بود) ثبت میآموزش، سکوي پنهان ر

  ). 16افزایش این فاکتور به معنی افزایش سطح حافظه است (
  تحلیل آماري

 18نسخه  SPSSنرم افزار آماري با استفاده از هاي تحلیل
انحراف معیار ارایه  ±و نتایج به صورت میانگین  انجام گرفت

ریانس آزمون تحلیل واشد. جهت تجزیه و تحلیل اطالعات از 
استفاده شد و یادگیري  یک طرفه و تست تعقیبی توکی

مورد بررسی  تی تستفضایی بین روزهاي اول و چهارم توسط 
داري نتایج در نظر به عنوان سطح معنی >p 05/0قرار گرفت. 
  گرفته شد. 

  
  هایافته. 4

نتایج حاصل از آزمون ماز آبی موریس نشان داد که یادگیري 
ام گرفت. مدت زمان و مسافت سپري شده ها انجدر همه گروه

ها براي رسیدن به سکوي پنهان در روز چهارم در همه گروه
) >p 001/0داشت ( روز اولداري در مقایسه با کاهش معنی

  ). 1(جدول
روز متوالی موجب کاهش  21حرکتی به مدت استرس بی

  سطح یادگیري فضایی حیوانات شد. 
رسیدن به سکوي پنهان مدت زمان و مسافت طی شده براي 

- در حیوانات گروه استرس در مقایسه با کنترل افزایش معنی

  ). >05/0p( را نشان دادداري 
گرم بر کیلوگرم میلی 3و  5/1مصرف عصاره مورد با دوزهاي 

موجب کاهش زمان و مسافت طی شده براي رسیدن به 
سکوي پنهان در روز چهارم در مقایسه با گروه استرس شد 

)05/0p<(،  عصاره گرم بر کیلوگرم میلی 75/0اما مصرف دوز
نتوانست اثري بر یادگیري فضایی حیوانات تحت استرس 

  ). 1بگذارد (شکل
زمان و مسافت طی شده براي رسیدن به سکوي پنهان در 

داري با گروه کنترل نداشت معنی اختالف ،هاي موردگروه
به علت عدم  ها در آزمون یادگیري،) (نتایج این گروه1(جدول

کنترل، در نمودارها نشان داده نشده گروه دار با تفاوت معنی
  است). 
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بررسی میانگین زمان (ثانیه) و مسافت (سانتی متر) شنا شده براي رسیدن به سکوي پنهان در روزهاي اول و چهارم آزمون ماز آبی  .1جدول
  سر رت قرار دارد. 10ه شده است و در هر گروه ئمعیار اراانحراف  ±هاي مختلف. نتایج به صورت میانگین موریس در گروه

  مسافت شنا شده براي رسیدن به سکو  زمان سپري شده براي رسیدن به سکو
  گروه

p<  
  میانگین ±انحراف معیار

p< 
  میانگین ±انحراف معیار

  1روز   4روز   1روز   4روز 
  کنترل  7/1003 ± 97/61  9/198 ± 44/8 001/0  82/54 2± /23  83/7 0± /68 001/0
  75/0مورد   1054 ± 45/50  195 ± 77/12 001/0  03/63 ± 42/3 04/8 0± /72 001/0
  5/1مورد  5/1048 ± 22/50  193 ± 22/12 001/0  93/60 ± 92/2  84/7 ± 75/0 001/0
  3مورد 4/1089 ± 75/68  1/196 ± 43/12 001/0  85/61 ± 57/2  55/7 60/0± 001/0
  استرس  1053 ± 00/74 1/260 ± 50/12 001/0 02/59 ± 75/2 11/11 ± 79/0 001/0
  75/0مورد -استرس 1059 ± 10/73 3/255 ± 07/13  001/0 42/59 ± 61/2 51/10 ± 66/0 001/0
  5/1مورد-استرس  3/1128 ± 21/63  3/255 ± 07/13  001/0  51/61 ± 67/2  76/7 ± 42/0 001/0
  3مورد-استرس  8/1066 ± 47/61  5/206 ± 55/14  001/0  36/62 ± 34/3  83/7 ± 86/0 001/0

  
چنین نتایج حاصل از آزمون پروب که براي بررسی حافظه هم

فضایی حیوانات انجام گرفت نشان داد که حافظه فضایی در 
به طوري که مدت زمان  ،حیوانات گروه استرس مختل شد

طی شده در ربع دایره هدف در این گروه در مقایسه با کنترل 
) و مدت زمان شنا شده >p 01/0گیري داشت (مکاهش چش

در  3 و 5/1مورد -هاي استرسدر ربع دایره هدف در گروه
داري افزایش یافت مقایسه با گروه استرس به طور معنی

)05/0p< از عصاره مورد گرم بر کیلوگرم میلی 75/0). دوز
نتوانست تغییري در حافظه فضایی حیوانات تحت استرس 

مدت زمان سپري شده در ربع دایره هدف در ایجاد نماید. 
   ).2داري با کنترل نداشت (شکلهاي مورد، تفاوت معنیگروه

  

  

  
هاي صحرایی مواجه شده با اثر عصاره مورد بر یادگیري فضایی موش .1شکل

حرکتی با استفاده از آزمون ماز آبی موریس. الف) زمان سپري استرس مزمن بی
) مسافت شنا شده (بر حسب سانتی متر) براي رسیدن به شده (بر حسب ثانیه) و ب

. =n) 10(است  شده هئارا معیار انحراف ±میانگین صورت به سکوي پنهان. نتایج
05/0 * p<05/0 در مقایسه با کنترل و #p< .در مقایسه با گروه استرس  

  
هاي صحرایی مواجه شده با اثر عصاره مورد بر حافظه فضایی موش .2شکل

زمان سپري شده (بر . حرکتی با استفاده از آزمون ماز آبی موریسمزمن بی استرس
. شودحافظه در نظر گرفته می ، مبنايحسب ثانیه) در ربع دایره هدف در روز پروب

 ** n= .01/0) 10( است شده ارایه معیار انحراف ±میانگین صورت به نتایج
p<05/0 در مقایسه با کنترل و #p< روه استرس.در مقایسه با گ   

  
  بحث. 5

حرکتی به مدت نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که بی
روز متوالی موجب کاهش سطح یادگیري و حافظه فضایی  21

و عصاره هیدروالکلی مورد با  شودمیهاي صحرایی موش
توانست از بروز اختالل  گرم بر کیلوگرممیلی 3و  5/1دوزهاي 

هاي تحت استرس وشدر یادگیري و حافظه فضایی م
عصاره، گرم بر کیلوگرم میلی 75/0اما دوز  ،جلوگیري کند

اثري بر سطح یادگیري و حافظه این حیوانات نداشت. بنابراین 
در تأثیر عصاره مورد به صورت وابسته به دوز ظاهر شد. 

مطالعه دیگري که اثر تیمار عصاره هیدروالکلی مورد را با 
هاي کبدي ) بر سطح آنزیمهفته 2همین دوزها (به مدت 

گرم بر میلی 75/0بررسی نمود نیز مشخص شد که دوز 
کیلوگرم عصاره مورد، اثري بر سطح آنزیم االنین 
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امینوترانسفراز سرم نداشت، در حالی که دو دوز باالتر سطح 
داري کاهش دادند این آنزیم کبدي را در سرم به طور معنی

)14.(  
ر مورد بر انواع حافظه انجام تا کنون تحقیقی در زمینه اث

 کننده عصبی عصاره مورد دراثرات محافظتنگرفته است، اما 
 هاي مختلفبه اثبات رسیده است. عصاره شرایط برون تنی

هاي آزاد د رادیکالنتوانمی (به خصوص عصاره الکلی آن) مورد
-، بوتیریل کولیننزیم استیل کولین استرازآو  بردهرا از بین 

هاي دخیل در پیدایش تیروزیناز (که همگی ازآنزیماستراز و 
شوند و در تضعیف هاي نورودژنراتیو محسوب میبیماري

جا که تولید از آن .دنرا مهار نمایکنند) حافظه، ایفاي نقش می
چنین هاي آزاد، پیدایش استرس اکسیداتیو و همرادیکال

ناشی از استراز از پیامدهاي نزیم استیل کولینآافزایش فعالیت
 ،3شود (به تضعیف حافظه منجر می وحرکتی است استرس بی

بنابراین عصاره مورد با این اثرات محافظت کننده  ،)18-16
با این فرضیه در بهبود حافظه مؤثر باشد که  احتماالً بتواند

گیاه  از سوي دیگر،. استنتایج حاصل از مطالعه حاضر همسو 
همانند مورد از که  (Eugenia caryophyllus)میخک 
است و ترکیبات مشابهی با مورد دارد نیز  Myrtaceaeخانواده 

از فیبریالسیون چنین هماثر آنتی کولین استرازي داشته و 
هاي بیماري آلزایمر ترین نشانه(که از مهمآمیلوئید در مغز 

کند و بدین ترتیب موجب بهبود حافظه ممانعت میاست) 
ضیه اثر تقویتی گیاهان این خانواده و بنابراین فر )13شود (می

. برگ مورد حاوي ترکیبات کندبر حافظه را محکم می
-پینین، لیمونن و لینالول)، تانن-αترپنوئیدي (نظیر سینئول، 

ها، فالونوئیدها (نظیر کوئرستین، کاتچین و میریستین)، 
تی آن). اثرات 9، 8ها، کافئیک و گالیک اسید است (کومارین

محافظت کننده عصبی ترکیبات مذکور به اثبات اکسیدانی و 
ها در تشکیل و تقویت حافظه نقش رسیده است و اکثر آن

  شود. دارند که در ادامه به بخشی از این شواهد اشاره می
تواند استرس اکسیداتیو اخیراً گزارش شده است که لینالول می

ها را در هیپوکامپ موش 1-40و آپوپتوز ناشی از بتاامیلوئید 
کاهش داده و عملکرد این حیوانات را در ماز آبی موریس 

بر حافظه پینین -αسینئول و اثر تقویتی ). 19خشد (ببهبود 
  ). 21، 20نیز به اثبات رسیده است (

از ترکیبات دیگري که به فراوانی در عصاره هیدروالکلی مورد 
)، این ترکیبات 8( هستندفالونوئیدها شود انواع یافت می

انند موجب بهبود کسب حافظه، تثبیت، ذخیره سازي و تومی
سیتی بازیابی آن شوند. این اثر به واسطه تقویت پالستی
گیرد. سیناپسی و تحریک نوروژنز در هیپوکامپ انجام می

  فالونوئیدها موجب فعال شدن مسیرهاي انتقال پیام در 
ها شده و با القاي رشد سیناپس و اتصاالت سیناپسی، نورون

هاي جدید و زایش خارهاي دندریتی و بهبود عملکرد نوروناف
  ). 22شوند (قدیمی، به بهبود حافظه منجر می

یکی دیگر از علل ظهور اثرات محافظتی فالونوئیدها بر حافظه، 
جلوگیري از التهاب عصبی است؛ کوئرستین در این زمینه از 

  ). 23اهمیت فراوانی برخوردار است (
ی بر اثرات محافظتی مشتقات کومارین چنین شواهدي مبنهم

هاي دریافت کننده اسکوپوالمین وجود دارد بر حافظه موش
تواند موجب بهبود تقویت طوالنی مدت در کومارین می). 24(

  ).25هیپوکامپ شود (
کافئیک اسید نیز اثر آنتی کولین استرازي دارد و موجب بهبود 

، 26شود (هاي مدل ایسکمی و دیابتی میحافظه در موش
اکسیدانی مغز را نتیآ). به عالوه، گالیک اسید سیستم 27

دیسموتاز،  تقویت نموده و موجب افزایش فعالیت سوپراکسید
هاي آزاد در کاتاالز و گلوتاتیون پراکسیداز و کاهش رادیکال

هایی که تحت تزریق درون صفاقی موش هیپوکامپ
اجتنابی و شود و حافظه استرپتوزوتوسین قرار گرفتند می
  ). 28(بخشد فضایی را در این حیوانات ارتقا می

نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که عصاره مورد در هر 
سه دوز اثري بر یادگیري و حافظه فضایی حیواناتی که تحت 

  استرس قرار نگرفتند نداشت. 
حرکتی رسد که مورد در شرایطی که استرس بیبه نظر می

و بدین ترتیب ( شودمیاکسیدانی نتیآ موجب تضعیف سیستم
مؤثر بوده و احتماالً  )گذاردهاي شناختی نیز اثر میبر فعالیت

نتی آ/تهاي فراوان خود تعادل اکسیداننتی اکسیدانتآبا 
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گرداند و از پیامدهاي ناشی می اکسیدانت را به شرایط عادي بر
بر  .کنداز استرس اکسیداتیو (نظیر ضعف حافظه) ممانعت می

این اساس، بررسی استرس اکسیداتیو در مغز (و به خصوص در 
هاي این هاي مختلف آزمایش، از کاستیهیپوکامپ) گروه

شود که اثر عصاره شود و پیشنهاد میتحقیق محسوب می
مورد بر التهاب عصبی و استرس اکسیداتیو در هیپوکامپ 

  حیوانات مواجه شده با استرس بررسی شود. 
  
  یريگنتیجه. 6

شود که عصاره مورد احتماالً به گیري مینتیجه ،در مجموع
نتی اکسیدانی خود موجب بهبود یادگیري آعلت محتواي غنی 

  هاي مواجه شده با استرس مزمن ه فضایی در موشظو حاف
هاي نورودژنراتیو حرکتی شده و احتماالً در درمان بیماريبی

شناسی و مولکولی هاي بافتمؤثر است. این مطالعه به بررسی
  خصوص در هیپوکامپ نیازمند است.به در بافت مغز 

  شکرقدیر و تت. 7
از معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد  نویسندگان

مالرد به جهت پشتیبانی مالی براي انجام این تحقیق 
  . نمایندگزاري میسپاس

  
  . سهم نویسندگان8

سندگی بر اساس تمامی نویسندگان معیارهاي استاندارد نوی
پیشنهادات کمیته بین المللی ناشران مجالت پزشکی را دارا 

  بودند.
  
  . تضاد منافع9

گونه تضاد نمایند که هیچوسیله نویسندگان تصریح میبدین
  منافعی در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد.
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 Background and Aim: Chronic restraint stress impairs spatial learning 
and memory. Myrtle (Myrtus communis) has antioxidant, antidiabetic, 
hepatoprotective and neuroprotective properties. The aim of this study 
was to investigate the effect of myrtle hydroalcoholic extract on chronic 
restraint stress-induced spatial learning and memory deficit in adult 
male Wistar rats. 
Materials and Methods: In this experimental study, 80 adult male 
Wistar rats were allocated to eight groups (10 in each) included control 
group (intact), myrtle0.75, myrtle1.5, myrtle3 groups (were gavaged 
with hydroalcoholic extract of myrtle at 0.75, 1.5 and 3 mg/ kg bw 
doses), stress group (restrained in restrainers for 6 hours per day for 
21 consecutive days), stress- myrtle0.75, stress-myrtle1.5 and stress- 
myrtle3 groups (received myrtle extract at 0.75, 1.5 and 3 mg/ kg bw 
doses and exposed to chronic immobility stress). Spatial learning and 
memory were examined through the Morris water maze test. 
Findings: Chronic immobilization stress caused spatial learning and 
memory impairment. Consuming doses 1.5 and 3 of Myrtle extract to 
stressed animals caused significant decrease in spent time and swam 
distance to reach the hidden platform (p<0.05) and increased time 
lapsed in target quadrant comparing with stress group (p<0.05). 
Conclusion: It has been concluded that myrtle extract can improve 
spatial learning and memory in rats exposed to stress in a dose 
dependent manner.  
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