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و متانولي  يهاي آب عصاره يستوپاتولوژيو ه ياثر درمان بررسي

 از اكستازي يه با دوزهاهدر مواج (Corn silk) شم ذرتيابر

(MDMA) يدر كبد موش صحرائ 
 ، 3 صادُ نياتشاّ يهحوذعل ،2 ػعيذًيا ػَداتِ ،٭1 هحوذ كشهي

  1يكشه ي، ًَسالْذ1 يشياه يهقذاد اهال
 

 ، داًـگاُ علَم پضؿكي هاصًذساىؿٌاػي، داًـكذُ داسٍػاصي فاسهاكَلَطي ٍ ػن گشٍُ 1
 ، داًـگاُ علَم پضؿكي تْشاىي، هشكض تحقيقات گياّاى داسٍئي، داًـكذُ داسٍػاصيطَلفاسهاكَ گشٍُ 2

 سي، داًـگاُ علَم پضؿكي هاصًذساىػا يداًـكذُ داسٍػاص، هشكض تحقيقات علَم داسٍئي، يداسٍئ يوگشٍُ ؿي 3
 

 (26/4/91پزيشؽ هقالِ:  -19/1/91 دسيافت هقالِ:)
 

 چكيذُ
ا يدً يّا اص تخؾ ياسيي اػت كِ دس تؼيدس چ يػٌت ٍ ياّيگ ييداسٍ ،ذيآ يدػت هِ ت .Zea mays Lاُ ياف رست كِ اص گيال :صهيٌِ

اص  ّايي گضاسؽ. اػت سفتِكاس  ٍ پشٍػتات تِ يَيكل يهجاس يّا يواسي، تيَيكل يّا ، ًقشع، ػٌگيَيكل يّا دسهاى ادم، عفًَت يتشا

دس ايي هطالعِ اثش  تاؿذ. ياى هَجَد ه يذ اثش تخـيئأت يتشا يكو ي. ّش چٌذ هٌاتع علوٍجَد داسدي هادُ يا ًياكؼيذا آًتياثش 

 .ؿذُ اػت ( تشسػيIRPL) اف رست تا ػيؼتن پشفيَطى كثذ جذا ؿذُ هَؽ صحشاييياص ػويت كثذي ال يشيٍ جلَگ اًياكؼيذ آًتي

 اػتفادُ ؿذ. گشم تش كيلَگشم هيلي 100ٍ  50، 40، 20، 10اف رست خـک ؿذُ دس دٍصّاي يّاي آتي ٍ هتاًَلي اص ال عصاسُ :ّا هَاد ٍ سٍؽ

اص تيَْؿي كاهل تَػط دي اتيل اتش، حفشُ ؿكوي حيَاى تاص  پغ .گشم تَدًذ 180-220ّاي صحشايي آلثيٌَ تا ٍصى  حيَاى هَسد آصهايؾ هَؽ

. ِت فاصلِ كَتاّي دس ٍسيذ اجَف تحتاًي اػكالپ ؿذٍيي سيض ٍاسد ٍسيذ پَست ؿذُ ٍ ِت جشياى پشفيَطى ٍصل تا اػتفادُ اص اػكالپ  ؿذ ٍ

هايعات  ِت تافش پشفيَطى اضافِ ؿذ. ،تعذ اص تشقشاسي جشياى پشفيَطىّا تا دٍصّاي ركش ؿذُ  ّا ٍ فشاكـٌِ عصاسُ. ٍ ثاتت ؿذٍيي هٌاػة ٍاسد 

َى ٍ يک ًوًَِ يگيشي گلَتات هٌظَس اًذاصُ يک ًوًَِ كثذي ِت .ؿذًذآٍسي  َى جوعيگيشي گلَتات ٌظَس اًذاصُه خشٍجي اص ٍسيذ اجَف تحتاًي ِت

يک ػَيِ  سٍؽ آًاليض ٍاسياًغ ّا ِت آًاليض آهاسي دادُ .ذيگشدًگْذاسي  دسصذ 10ِت هٌظَس آصهايـات ّيؼتَپاتَلَطيكي دس فشهاليي  گشيد كثذي

(ANOVA)  گشفتام اًجٍ هتعاقة آى داًكي. 

سٍد.  دس هقايؼِ تا گشٍُ كٌتشل تاال هي يّاي آتي ٍ هتاًَل قاتل تَجْي تا افضايؾ دٍص عصاسُگًَِ  ِتَى يگلَتات يايكِ اح دادًتايج ًـاى  ّا: يافتِ

 120. دس صهاى ذُ اػتؿ ّاي تافتي )ّوَساطي، فيثشٍص، ًكشٍص( كوتش كِ تا افضايؾ دٍص، ؿذت آػية تَد يذ ايي هطلةؤّاي پاتَلَطي ًيض ه يافتِ

 .(P<01/0) داؿت ّاي هَسد آصهايؾ تيـتشيي اختالف سا تا گشٍُ كٌتشل َى دس گشٍُيگيشي، تغييشات گلَتات دقيقِ ًوًَِ

 يكثذ سا تا حذٍد قاتل تَجْ يسٍ MDMA ياثشات ًاهطلَت ،اف رستيال يٍ هتاًَل يآت يّا ّا ًـاى داد كِ عصاسُ يافتِ :گيشي ًتيجِ

 .اػت ّا ذّا ٍ فٌَليثات فالًٍَئيَس تشكضتِ حتَدُ ٍ ٍاتؼتِ  ٍصدِ تِ تي اثش ٍاتؼيا داد. كاّؾ

 ىَي، گلَتاتيَطى كثذيپشف (،MDMA) اكؼتاصي ذاًت،ياكؼ يكاكل رست، آًت: ٍاطگاى كليذي
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 هقذهِ

اكؿيػى فؼبل  ،زض ثسى گًَبگًَيّبي ثيَقيويبئي  ٍاكٌف

ايي  قَز. يّب ه ترطيت ثيَهَلكَل ؾجتكٌٌس كِ  يتَليس ه

تَاًس تَؾظ هَاز  ّبي آظاز هي اثط ظيبى ثرف ضازيكبل

 (.1) )آًتي اكؿيساى( ثلَكِ گطزز يهحبفظت

اًساظي  زامِ )آًتي اكؿيساى( ثب ث يتطكيجبت هحبفظت

گطزًس.  يه يّبي آظاز قسُ هبًغ ثطٍظ ػَاضو ؾو ضازيكبل

ّب ًقف  اظ آًتي اكؿيساى ؾطقبضب غصاّبي ي ٍ يهٌبثغ گيبّ

 ؾطعبى ػطٍقي، -قلجي ّبي زض پيكگيطي اظ ثيوبضيهْوي 

ثبظي  (آلعايوطّبي زغًطاتيَ )پبضكيٌؿَى ٍ ثيوبضي ٍ 2)

اظ تطكيجبت  ؾطقبضگيبّبًي كِ  (.4ٍ  3) كٌٌس هي

ّبي  اؾتطؼ زض ثطاثطّب  ؾلَلاظ  ،اكؿيساى ّؿتٌس آًتي

كن شضت اظ ياثط (.5) ًوبيٌس هي اكؿيساتيَ هحبفظت

 2ّب ٌِيٍ اظ ذبًَازُ گطاه 1زاًِ شضت يٌيقؿوت خٌ

 ب،ياؾپبً كب،يزض ككَضّبي اهط س. كِ ػوستبًيآ يزؾت هِ ث

ب ٍ زض هطكع يآؾ، غطة قبيقوبل آفط خٌَة اضٍپب، يًَاح

 ػٌَاى هسض،ِ ث يقَز. زض عت ؾٌت ع ككت هييهبظًسضاى ً

ک ذَى يس اٍضيي آٍضًسُ اؾيپبئ ،يَيزفغ كٌٌسُ ؾٌگ كل

  (.7ٍ  6) َزق يكٌٌسُ اؾتفبزُ ه يضسػفًَ ٍ

 يجبت فٌليس ٍ تطكيفالًٍَئ، تبًي ي،يهبًٌس ؾبپًَ يهَاز

 زض کيليٍاًاؾيس ک ٍ يكَهبضاؾيس  ّب، ييبًيآًتَؾ هبًٌس

 .(8ٍ  6كن شضت گعاضـ قسُ اؾت )ياثط

ي هبزُ زض زؾت يا ًياكؿيس آًتياظ اثط  ّبيي گعاضـ

فالًٍَئيسّب ٍ هحتَاي  آًتي اكؿيساًياؾت. ذبنيت 

زض  Reducing powerلِ ضٍـ يٍؾِ تبم فٌلي, ث

ثِ  III حضَض هَاز احيبء كٌٌسُ زض ًوًَِ ثب احيبء آّي

ي احيبء يٍ ا قَز ثب اّساء الكتطٍى ؾٌديسُ هي II آّي

ػٌَاى قبذم فؼبليت اّساء كٌٌسگي  اغلت ثِ III آّي

ضٍز ٍ هكبًيعم هْوي زض ػول  كبض هيِ الكتطٍى ث

                                                 
1
 Zea mayes Linne 

2
 Poaceae/Gramineae 

طا ي(. اذ10ٍ  9) قَز يه ياكؿيساًي هَاز فٌلي تلق آًتي

ع گعاضـ قسُ يبُ ًيي ثرف گيا ياثط ضس افؿطزگ

اثط ) يساًياكؿ يًتآت يفؼبلزض ايي تحقيق  (.11) اؾت

 طز.يگ يهَضز هغبلؼِ قطاض ه (ضات كجس ثطگيبُ  يزضهبً

ي يآهفتبه هت ياكؿ يلي زيهت -4 ،3ب ي ياكؿتبظ

(MDMA)  تَؾظ قطكت زاضٍؾبظي  1912زض ؾبل

Merck ِزاضٍيي ثطاي الغطي اقتْب ٍػٌَاى ضس ث 

)كبٌّسُ چبقي( ثِ ثجت ضؾيس. اظ آى ثطاي زضهبى 

 ّن اؾتفبزُ قس ياذتالالت ضٍاًي ٍ هغبلؼِ ضٍاًكبٍ

(12  ٍ13). 

MDMA ًَاضـ خصة ٍ پؽ اظ  ياظ هدطا يِث آؾب  2گ

ٍام اثط  يه يؾبػت ِث حساكثط غلظت ؾطه ضؾس. ظهبى ز

زى يپَفيل ٍيػگيؾبػت اؾت.  4-6 زاضٍ ّن زض حسٍز ل َث

 ِ ٍيكل هَخت تدوغ آى زض كجس، يي ثبفتيٍ اتهبل پطٍتئ

 يويؿتن آًعيط ؾيثأ(. زض كجس تحت ت14) قَز يِ هيض

َى يالؾيسضٍكؿيق ّياظ عط 450P(CYP2D6) تَكطٍميؾ

َى ثب يكًَػٍگبؾ َى ٍيالؾيزآلك - Nک،يفبتيک، آليآضٍهبت

ليؿيک ٍگاليس گلَكَضًياؾ  (.15) قَز يعُ هيي هتبَث

MDA ل يكي فؼبل زاضٍ هحؿَة  يّب تياظ هتبَث

 ثبقس ٍ يِ هيق كليضاُ ػوسُ زفغ زاضٍ اظ عط .قَز يه

ؾبػت اظ  24 يزض ع يک زٍظ ذَضاكي زضنس 65حسٍز 

عم يزض اضتجبط ثب زيٌبهيک يب هكبً .(16) قَز يثسى زفغ ه

اؾت ثِ ايي ًكتِ اقبضُ قَز كِ ثطهجٌبي  يت كبفيي تطكيا

 يػهج يّب ّب ٍ ؾلَل كؿَىآ يي اظ اًتْبيِ آهيفطض

 (.17) قَز يي آظاز هيػُ ؾطٍتًَيٍِ ّب ث ييهٌَآه

نَضت  ثِ MDMA ک القبء قسُ ثبيتطهَغً يّب پبؾد

  کي
3
ATَى يساؾيبًگط پطاكؿيكِ ث كٌس يغ ثطٍظ هيقب

 يّب تيثبػث آؾذَز ثِ ًَثِ  ٍكطًٍسُ اؾت يپ

اظ  يثطذ ؾَيياظ  (.12) قَز يّپبتَؾلَالض ه

                                                 
3
 Ambinet Temperature 
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ت يبض فؼبل ّؿتٌس ٍ قبثليحبنل ثؿ يّب تيهتبثَل

 . ايي تطكيجبتضا زاضًس يَى كجسيًَس ثب گلَتبتيل پيتكك

قسُ ٍ زض  يَى آظاز كجسيهَخت كبّف ؾغح گلَتبت

ن يَى كلؿيف يهبًٌس افعا ييبيويَقيطات ثييت تغيًْب

َ زض يساتيطات اكؿييٍ تغ ّب تيزض ّپبتَؾ يزضٍى ؾلَل

هٌدط  ٍ ًوبيس ايدبز هيؾلَل كجس  يغكبّب يسّبيپيل

 .(19ٍ  18) گطزز يهؾلَل ثِ هطگ 
 

 ّا هَاد ٍ سٍؽ
ككت قسُ زض اعطاف  يّب كن شضت اظ ثاللياثط گياُ:

، يبّيک گيؿتوبتيؾثرف ِ قسُ ٍ تَؾظ يتْ يؾبض

س ٍ هَضز ييأت( ي)ثْوي اؾاله يزاًكگبُ آظاز اؾاله

بُ زض ؾبيِ زض يگ يّب اؾتفبزُ قطاض گطفت. ضقتِ

هٌظَض  ُ ٍ ؾپؽ پَزض قس. ثِهدبٍضت َّا ذكک قس

عَض خساگبًِ اظ هتبًَل ٍ آة اؾتفبزُ ِ گيطي ث ػهبضُ

ّب زض ذال تجريط قس ٍ هدوَػِ ثِ كوک  . حاللسيگطز

 .گطزيسفطيع زضايط ذكک 
 

ّب تحت قطايظ  زض ؾطاؾط هست آظهبيف هَـ حيَاًات:

 زضخِ 21±2اؾتبًساضز ٍ زضخِ حطاضت هغلَة حسٍز 

ؾبػتِ  12ٌبيي/ تبضيكي گطاز ٍ ؾيكل ضٍق ؾبًتي

ي زض قفؽ هرهَل حيَاى يبي پٌح تبّ نَضت گطٍُ ثِ

آظهبيكگبّي زض حيَاًربًِ زاًككسُ زاضٍؾبظي ؾبضي 

. ثطاي تغصيِ آًْب اظ غصاي آهبزُ فكطزُ قسًسًگْساضي 

اظ ّط هَـ فقظ زض يک  س.يگطز اؾتفبزُقسُ ٍ آة قْط 

بت انَل كبض ثط ضٍي حيَاً . ؾبيطقسآظهبيف اؾتفبزُ 

 .قسهغبثق اؾتبًساضز ضػبيت  ًيع
 

كن شضت، پؽ اظ آؾيبة يگطم اثط 120اظ  گيشي: عصاسُ

ضٍـ پطكَالؾيَى ثب  ، ث10ِقسى ٍ ػجَض اظ الک ثب هف 

گيطي  ٍ آة هقغط ػهبضُ زضنس 100اؾتفبزُ اظ هتبًَل 

گيطي تب ظهبًي كِ ػهبضُ ذبضج قسُ اظ  ػول ػهبضُ. قس

يبثس. ػهبضُ  زاهِ هيضًگ قَز، ا پطكَالتَض كبهال ثي

حبنلِ تَؾظ زؾتگبُ تقغيط زض ذالء چطذبى زض حطاضت 

گطاز تغليظ ٍ ثطاي ذكک قسى زض آٍى  زضخِ ؾبًتي 30

 ي)اؾتبًساضز ؾبظ گطاز قطاض زازُ قس زضخِ ؾبًتي 30

س ٍ ثب يعاى فالًٍَئيزؾت آهسُ ثط اؾبؼ هِ ػهبضُ ث

ه ضٍـ  س ثِيَم كلطيٌياؾتفبزُ اظ هؼطف آَل

ًبًَهتط ثط حؿت  420زض عَل هَج  يتَهتطاؾپكتطٍف

گط  ٍ ثب اؾتفبزُ اظ ٍاكٌف يتبم فٌل يي ٍ هحتَايكَئطؾت

  .(9) طفتيَكبلتَ اًدبم پصيؾ -ييفَل
 

 سٍؽ جشاحي

َّقي كبهل حيَاى هَضز آظهبيف تَؾظ  اظ ثي پؽ

قكل  Tنَضت  زي اتيل اتط، حفطُ قكوي حيَاى )ثِ

ٌي زض ضاؾتبي ذظ ٍؾظ قكن ٍ زٍ ؾوت آى يؼ

خٌبحيي( ثبظ گطزيس. ضٍزُ ٍ احكبء زاذلي ثِ يک 

عطف حفطُ قكوي هٌتقل قس. ثب اؾتفبزُ اظ اؾكبلپ 

( ثِ ٍضيس ثبة g23)قوبضُ  ضيع (Scalp vein) ٍيي

زؾتطؾي پيسا كطزُ ٍ ثِ خطيبى پطفيَغى ٍنل گطزيس. 

ثِ فبنلِ كَتبّي زض ٍضيس اخَف تحتبًي كبًَل 

(. 24) سيحكن گطزٍاضز ٍ ثؼس ه (g21)قوبضُ  هٌبؾت

ّبي آثي  ثؼس اظ ثطقطاضي خطيبى هبيغ پطفيَغى، ػهبضُ

، 20، 10) زٍظّبي كن شضت زضيٍ هتبًَلي اظ گيبُ اثط

نَضت يک  ثِ گطم ثط كيلَگطم هيلي 100ٍ  50، 40

اضبفِ  (=2/7PH) هحلَل ّوگي ثِ هبيغ پطفيَغى

ي ثطذ ايي هغبلؼِ اظ كبض ضفتِ زضِ س. زٍظّبي ثق

(. 25) قسُ اؾت گطفتِّبي اٍليِ  ثِتدط هقبالت ٍ

هبيؼبت ذطٍخي اظ ٍضيس اخَف تحتبًي، زض فبنلِ 

َى يعاى گلَتبتيگيطي ه اًساظُ هٌظَض ّط ًين ؾبػت ثِ

ّبي ثبفت كجسي  . ًوًَِقسآٍضي  خوغ GSH يكجس

 10هٌظَض آظهبيكبت ّيؿتَپبتَلَغيكي زض فطهبليي  ثِ

 ًگْساضي قسًس. زضنس
 

حيَاى هَضز : يا هحافظتياكؼيذاًي  آصهَى آًتي

اؾپطاگ  ّبي نحطايي آلجيٌَ اظ ًػاز )هَـ آظهبيف
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گطم(  180- 220( ثب ٍظىSprage Dawelley) يزاٍل

  ؾط هَـ( ؾِ)زض ّط گطٍُ  گطٍُ 12ثِ 

 تقؿين قسًس.

گطٍُ اٍل: گطٍُ قبّس ثَزًس كِ فقظ هبيغ پطفيَغى 

ّبي آثي ٍ  گطٍُ ثؼس ػهبضُ 10زضيبفت كطزًس. ثطاي 

گطم  هيلي 100ٍ  50، 40، 20، 10 زٍظّبي لي ثبهتبًَ

ف اظ ي. پسقثِ هبيغ پطفيَغى اضبفِ  ثط كيلَگطم

 MDMA)فبنلِ ًين ؾبػت( پَزض  ّب ع ػهبضُيتدَ

زض  يضاحتِ ث MDMA) ييحل قسُ زض ًطهبل ؾبل

گطم  هيلي 20 ثب زٍظ( ت اًحالل زاضزيي قبثليًطهبل ؾبل

كِ زض تدطثيبت )زٍظ ثبالئي اظ ايي تطكيت  ثط كيلَگطم

ثِ هبيغ پطفيَغى  (26) قَز( آظهبيكگبّي اؾتفبزُ هي

هَضز، تحت  يّب ثالفبنلِ ثؼس هَـ .سقاضبفِ 

 كن شضت ثبيّبي آثي ٍهتبًَلي اثط ع ػهبضُيتدَ

 20 ي(ي)زٍظ پبئ گطم ثط كيلَگطم هيلي 10 زٍظّبي

)زٍظ  گطم ثط كيلَگطم هيلي 40، گطم ثط كيلَگطم هيلي

گطم  هيلي 100ٍ  گطم ثط كيلَگطم هيلي 50 هتَؾظ(،

ٌس. گطفتَغى قطاض ينَضت پطف )زٍظ ثبال( ثِ ثط كيلَگطم

ػٌَاى كٌتطل هثجت ثب  بظ گطٍُ آذط ثِيزض نَضت ً

 گطم ثط كيلَگطم هيلي 50سكطثي ثب زٍظ يع تتطاكلطيتدَ

. هبيؼبت ذطٍخي اظ ٍضيس اخَف تحتبًي، سقَغ يپطف

عاى يگيطي هُ  اًساظ هٌظَض زض فبنلِ ّط ًين ؾبػت ثِ

ّبي  . ًوًَِگطزيسآٍضي  خوغ GSH يَى كجسيگلَتبت

هٌظَض آظهبيكبت ّيؿتَپبتَلَغيكي زض  ثبفت كجسي ثِ

 ًگْساضي قسًس. زضنس 10فطهبليي 

اؾتفبزُ  يكگبّيعجق ضٍـ آظهب GSHَى يگلَتبت

ي هست يَاى ثؼس اظ اي(. ثبفت كجس ح23) قَز يه

 ُ ٍاظ ثسى هَـ ذبضج قس يبت خطاحيتَؾظ ػول

ي ؾگوٌت هٌبؾت يپؽ اظ قؿتكَ ثب ًطهبل ؾبل

ي يفطهبل يهحتَ يضًگ يّب كِيزض ق اًتربة قسُ ٍ

ِ الم ٍ يت ثب تْيتب زض ًْبس ق يًگْساض زضنس 10

( H&E)ي يائَظ-ييليّوبتَكؿ يعيآه ضًگ

كَپفط  يّب ل ٍخَز ؾلَليقج ت اظيآؾ يفبكتَضّب

ؼِ هَضز هغبل غيطُ ٍ يّوَضاغ ،يٌيٌبثي، ًكطٍظ ثيكجس

ّؿتٌس كِ  ييّب گطٍُ كٌتطل هَـ طز.يقطاض گ يٌيعثيض

ٍ  27) بفت كطزًسيؾن ثب زٍظ ثبال زض ي ٍيًطهبل ؾبل

َى ٍ هيبًگيي يگلَتبت يّب هيبًگيي اضظـ (.28

زؾت آهسُ ِ ّبي ث ( اضظـSEM) اًحطاف هؼيبض

بض اظ ياًحطاف هؼ±ييبًگيهنَضت  ّب، ثِ گطٍُ

بليع آهبضي ثيبى قسُ ٍ آً( Mean±SEM) اؾتبًساضز

 T-testٍ  (ANOVA) ضٍـ آًبليع ٍاضيبًؽ ّب ثِ زازُ

 .گطفتاًدبم 
 

 ّا يافتِ
ثب  يَغى كجسياظ پطف يَى ًبقيگلَتبتعاى يه 1خسٍل 

كبكل ب يكن شضت ياثط يهرتلف ػهبضُ هتبًَل يزٍظّب

ثب زٍظ  MDMAتحت هَاخِ ثب  .Zea mays Lبُ يگ

لف هرت يّب زض ظهبى ضا گطم ثط كيلَگطم هيلي 20

ٌكِ زض ظهبى ياظ ا پؽ ي خسٍليا ثط ثٌبزّس.  يًكبى ه

( گطم ثط كيلَگطم هيلي 20ثب زٍظ ) MDMAقِ يزق 30

س ؾغح يكبّف قس ،َغى اضبفِ قسيغ پطفيثِ هب

زض ظهبى  اؾت.ضخ زازُ قِ يزق 60َى زض ظهبى يگلَتبت

ٍ  50، 40، 20، 10) يثب زٍظّب ػهبضُكِ قِ يزق 60

 َغى اضبفِيغ پطفيثِ هب (گطم ثط كيلَگطم هيلي 100

قِ يزق 120ٍ  90 يّب َى زض ظهبىيعاى گلَتبتيه، قس

 گطم ثط كيلَگطم هيلي 100ٍ  50، 40، 20) يثب زٍظّب

 يثب گطٍُ كٌتطل هٌف (P<01/0) يزاض ياذتالف هؼٌ

قِ زض يزق 120َى زض ظهبى يعاى گلَتبتيهي يا .زازًكبى 

 س.يضؾ حساكثطثِ ّب  توبم ًوًَِ

ثب  يَغى كجسياظ پطف يَى ًبقياى گلَتبتعيه 1ًوَزاض 

كبكل ب يكن شضت ياثط يهرتلف ػهبضُ آث يزٍظّب

 20 ثب زٍظ MDMAهَاخِ ثب  زض.Zea mays L بُ يگ
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ًكبى  هرتلف يّب زض ظهبى ضا گطم ثط كيلَگطم هيلي

 30ٌكِ زض ظهبى ياظ ا پؽ ي خسٍلياثٌبثط زّس. يه

ثِ  (20 گطم ثط كيلَگطم هيليثب زٍظ ) MDMAقِ يزق

س ؾغح يكبّف قس ،َغى اضبفِ قسيغ پطفيهب

زض ظهبى  اؾت.ضخ زازُ قِ يزق 60َى زض ظهبى يگلَتبت

، 40، 20، 10) يثب زٍظّب يػهبضُ هتبًَلكِ  قِيزق 60

َغى يغ پطفيثِ هب گطم ثط كيلَگطم هيلي 100ٍ  50

 120ٍ  90 يّب َى زض ظهبىيعاى گلَتبتيه، اضبفِ قس

هيلي گطم ثط  100ٍ  50، 40، 20) يقِ ثب زٍظّبيزق

ثب گطٍُ  (P<01/0) يزاض ياذتالف هؼٌ كيلَگطم

َى زض ظهبى يعاى گلَتبتيهي يا .زازًكبى  يكٌتطل هٌف

 س.يضؾحساكثط ثِ ّب  قِ زض توبم ًوًَِيزق 120

 
اًَلي )ٍاحذ ّاي تا دٍصّاي هـخص عصاسُ هت (آصاد ؿذُ اص كثذ پشفيَطى ؿذُ تشاي گشmcMol/Litٍُ( هيضاى گلَتاتيَى )1جذٍل 

 ّاي هختلف دس صهاى (گشم تش كيلَگشم هيلي 20تا دٍص  MDMAهَاجِ تا دس Zea mays Lتاؿذ(. كاكل گياُ  هي گشم تش كيلَگشم هيلي

 a 100دٍص  a 50دٍص  a 40دٍص  a 20دٍص  a 10 دٍص كٌتشل هٌفي )دقيقِ صهاى

30 782/4±92/133 957/5±72/126 267/4±19/131 159/5±44/141 972/2±44/152 805/3±7/138 

60 805/3±47/115 808/1±95/107 157/4±2/118 551/3±94/120 608/10±19/131 918/5±04/125 

90 808/1±02/97 683/0±12/101 59/6±85/144** 157/4±05/153*** 201/10±2/159*** 877/7±35/165*** 

120 464/2±85/103 184/1±69/110 101/7±64/149** 337/5±35/165*** 344/5±5/171*** 037/9±79/183*** 

حطاف هؼيبض اظ اؾتبًساضز ±هيبًگيي ٍاضيبًؽ ) آظهَى هَضز اؾتفبزُ ثطاي اضظيبثي زازُ     (Mean±SEM) ًا  گطم ثط كيلَگطم هيلي (001/0>P)***(   P<05/0)**      زًجبل آى تؿت تَكي (ٍ  ِثANOVAّب آًبليع 

 
 

 

 

طفيَغى قسُ آظاز قسُ اظ كجس پ )هيكطٍهَل ثط ليتط( هيعاى گلَتبتيَى (1ًوَزاض 

گطم ثط  ٍاحس هيليثط حؿت ّبي ثب زٍظّبي هكرم ػهبضُ آثي ) ثطاي گطٍُ

  MDMA. تحت هَاخِ ثب Zea mays Lثبقس( كبكل گيبُ  كيلَگطم هي

 ّبي هرتلف زض ظهبى( گطم ثط كيلَگطم هيلي 20 )ثب زٍظ

 

ّبي  ًتبيح ّيؿتَپبتَلَغي )هيعاى اًَاع آؾيت 2خسٍل 

 كٌتطل هٌفي ٍ قبّسّبي  ثبفت كجسي( زض گطٍُ

ي َلّبي آثي ٍ هتبً ي ػهبضُ ّبي زضيبفت كٌٌسُ گطٍُ

 MDMAِ ثب ْتحت هَاخ .Zea mays L كبكل گيبُ

 زّس. ضا ًكبى هي گطم ثط كيلَگطم هيلي 20ثب زٍظ 
 

 

( ًتايج ّيؼتَپاتَلَطي تافت كثذي هَؽ صحشائي دس 2جذٍل 

ي ُ ّاي دسيافت كٌٌذ ّاي كٌتشل هٌفي ٍ ؿاّذ ٍ گشٍُ گشٍُ

تحت  .Zea mays Lّاي آتي ٍ هتاًَلي كاكل گياُ  عصاسُ

 (گشم تش كيلَگشم هيلي 20)تا دٍص  MDMAِ تا ْهَاج

 ًكشٍص ػلَالسيتِ ّوَساطي آدم ًوًَِ

ٌW-MDMA10 3+ 3+ 2+ 4+ 

ٌW-MDMA20 3+ 2+ 2+ 3+ 

ٌW-MDMA40 2+ 2+ 2+ 2+ 

ٌW-MDMA50 2+ 1+ 1+ 1+ 

ٌW-MDMA100 1+ 1+ - 1+ 

ٌM-MDMA10 2+ 2+ 2+ 3+ 

ٌM-MDMA20 2+ 2+ 2+ 2+ 

ٌM-MDMA40 1+ 1+ 2+ 2+ 

ٌM-MDMA50 1+ 1+ 1+ 1+ 

ٌM-MDMA100 1+ 1+ 1+ 1+ 

Control-Negative 4+ 4+ 3+ 5+ 

Control - 2+ 1+ 1+ 

Mتحت هَاخِْ ثب ػهبضُ هتبًَلي :     Wتحت هَاخِْ ثب ػهبضُ آثي :: 

ّب ثب  +: اثط ذيلي يبز زاز5ُ+: اثط ظيبز، 4+: اثط ػوسُ، 3ثط، +: هتَؾظ ا2+: كن اثط، 1ثي اثط، 

 اًس. زؾت آهسُ تكطاض ثِ 3اؾتفبزُ اظ 

غي ًكبى هي ّبي يبفتِ پبتََل ّبي  زّس كِ تؼساز ؾلَل ّيؿَت

 ثطاثطّبي قبّس ٍ كٌتطل هٌفي زض  كَپفط زض ًوًَِ

 ،ّبيي كِ ػهبضُ ثب زٍظ ثبالتطي زضيبفت كطزًس ًوًَِ
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ايي اؾت كِ ثبفت كجس زچبض  ًكبًگطتِ اؾت كِ يبفافعايف 

غيكي َل  .قسُ اؾتاظ ًَع ًكطٍظ  تغييط ّيؿتَپبَت
كبكل شضت اؾترطاج  يٍ هتبًَل يزض ايي هغبلؼِ ػهبضُ آث

عاى فٌَل ٍ ياؾتبًساضز ه ،قس ٍ ثؼس اظ ضؾن ًوَزاض

ّبي  ي قس. حيَاى هَضز آظهبيف هَـييس تؼيفالًٍَئ

ثب ٍظى  (Sprage Dawelley) اظ ًػاز نحطايي آلجيٌَ

زًس 220- 180  ؾٍِ )زض ّط گطٍُ  گطٍُ 12ٍ ثِ  گطم َث

 تقؿين قسًس. ؾط هَـ(

گطٍُ قبّس ثَزًس كِ فقظ هبيغ پطفيَغى  گشٍُ اٍل:

 زضيبفت كطزًس.

ثب   MDMAثَزًس كِ يگطٍُ كٌتطل هٌف گشٍُ دٍم:

بفت كطزًس ٍ ثؼس اظ يزض گطم ثط كيلَگطم هيلي 20 زٍظ،

فت ًكطزًس. ثطاي زُ گطٍُ زيگط بيآى ػهبضُ زض

ٍ  50، 40، 20، 10 ّبي آثي ٍ هتبًَلي ثب زٍظّبي ػهبضُ

ثِ هبيغ پطفيَغى اضبفِ قس.  گطم ثط كيلَگطم هيلي 100

ٍاؾغِ اثط  ّب )ثِ ي ػهبضُيا يؾپؽ اثط زضهبً

قس.  يكجس هَـ نحطايي ثطضؾ ي( ثط ضٍيساًياكؿ يآًت

يَغى زض اظ عطيق هبيغ پطف يياثتسا كجس هَـ نحطا

 گطم ثط كيلَگطم هيلي 20توبؼ هؿتقين ثب زٍظ 

MDMA  قِ زض يزق 30قطاض گطفت ٍ ثؼس اظ گصقت

 100ٍ  50، 40، 20، 10 توبؼ هؿتقين ثب زٍظّبي

اظ زٍ ػهبضُ آثي ٍ هتبًَلي كبكل  گطم ثط كيلَگطم هيلي

ٍ  يكجس يشضت قطاض گطفت ٍ ثب تَخِ ثِ ًقف هحبفظت

َى يي گلَتبتييطات هيعاى پطٍتئآى تغي يساًتياكؿ ياثط آًت

ي يي تغييطات هيعاى پطٍتئيزض هبيغ پطفيَغ قسُ ٍ ّوچٌ

َغى يؾبػت پطف 2بى يَى زض كجس ضت ثؼس اظ پبيگلَتبت

، هَضز هغبلؼِ قطاض گطفتٌس ٍ يػٌَاى قبذم حفبظت ثِ

 ّبي ّيؿتَپبتَلَغي ًيع ثطضؾي قس. يبفتِ

َغى يفاظ پط يَى ًبقيعاى گلَتبتيؿِ هيهقب 1زض خسٍل 

بُ يكبكل گ يهرتلف ػهبضُ هتبًَل يثب زٍظّب يكجس

Zea mays L.  تحت هَاخِ ثبMDMA  20ثب زٍظ 

 يهرتلف زض هَاقؼ يّب ، زض ظهبىگطم ثط كيلَگطم هيلي

ت يطز زچبض آؾيگ يّب قطاض ه ساىيكِ كجس زض توبؼ ثب اكؿ

 يؾبظ يذٌث يَى ثطايط گلَتبتيقَز ٍ شذب يه يكجس

ي يعاى ايقًَس ٍ ه يل ٍاضز ػول هيفالكتطٍ يّب تيهتبثَل

 بثس. ي يثسى كبّف ه يساًياكؿ يآًت يؼيط عجيشذب

ي هَخَز زض يک پطٍتئيػٌَاى  ثِ يكجس يّب َىيگلَتبت

آظاز  يّب كبليضاز يؾبظ يزض ذٌث يثطؤكجس ًقف ه

كِ زض پبؾد ثِ هَاز  يعَض َ زاضز، ثِيساتيحبنل اظ اكؿ

 بثس.ي يؾغح آى كبّف ه MDMAساى هبًٌس ياكؿ

ثب  MDMAقِ يزق 30ٌكِ زض ظهبى ياظ اثٌبثطايي پؽ 

َغى اضبفِ قس يغ پطفيثِ هب گطم ثط كيلَگطم هيلي 20زٍظ 

قِ يزق 60َى زض ظهبى يس ؾغح گلَتبتيؾجت كبّف قس

ّب  ًوًَِ يٍ زض توبه يي كبّف زض كٌتطل هٌفيا .گطزيس

زض  يثب افعٍزى ػهبضُ هتبًَل ي. ٍل(P<01/0)سُ قس يز

 100ٍ  50، 40، 20، 10 يقِ ثب زٍظّبيقز 60ظهبى 

ي كبّف خجطاى ياَغى يغ پطفيثِ هب گطم ثط كيلَگطم هيلي

قِ يزق 60–45ثؼس اظ گصقت ٍ  120ٍ 90زض ظهبى  ٍ

 ف آهسُ ضا خجطاى ًوَز.يب ٍ كبّف پيَى احيگلَتبت

 يَغى كجسياظ پطف يَى ًبقيگلَتبتؿِ يهقب 1عجق ًوَزاض 

 Zea maysبُيكل گكب يهرتلف ػهبضُ آث يثب زٍظّب

L.  تحت هَاخِ ثبMDMA  گطم ثط  هيلي 20ثب زٍظ

ک كبّف يي پيا ،هرتلف يّب ، زض ظهبىكيلَگطم

ع ّوبًٌس ػهبضُ يب خجطاى آى ًيف ٍ يافعا َى ٍيگلَتبت

كِ ي تفبٍت يف ضفتِ اؾت ثب ايپ 1زض خسٍل  يهتبًَل

 يَغى كجسياظ پطف يًبق خجطاى قسُ َىيعاى گلَتبتيه

قِ يزق 120ٍ  90 يّب توبم زٍظّب زض ظهبى زض يػهبضُ آث

 ثبقس يكتط هيث يَى ػهبضُ هتبًَليعاى گلَتبتيه ًؿجت ثِ

كبكل شضت  يآث يّب كِ ػهبضُي ثساى هفَْم اؾت يٍ ا

 يكتطيث يساًياكؿ يآى اثطات آًت يلًَؿجت ثِ ػهبضُ هتبً

حضَض ٍ ػلت آى ّب زاقتِ اؾت  كجس ضت يثط ضٍ

سّب ي)فالًٍَئ يساًياكؿ يت آًتيثط زض فؼبلؤكتط ػَاهل هيث
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 اؾت. يّب( زض ػهبضُ آث ٍ تبًي

زّس  هي ًكبى 2زض خسٍل  ثطضؾي ًتبيح ّيؿتَپبتَلَغي

قبّس ٍ كٌتطل  يّب ّبي كَپفط زض ًوًَِ كِ تؼساز ؾلَل

بفت كطزًس( زض يكِ زٍظ كن زض ييّب ب ًوًَِي) يهٌف

بفت يزض يكِ ػهبضُ ثب زٍظ ثبالتط ييّب هقبثل ثب ًوًَِ

ط قكل ثبفت كجس ييزًس افعايف زاقت ٍ ّوطاُ ثب تغكط

كِ ثبفت كجس زچبض  ثَز ايي ًكتِ ًكبى زٌّسُثبقس ٍ  هي

 يک تغييط ّيؿتَپبتَلَغيكي قسُ اؾت.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

لَگطم( يگطم زض ك هيلي 100لي )ثب زٍظ َ( ٍ هتبًجلَگطم( )يگطم زض ك هيلي 100( ٍ ًوًَِ آثي )ثب زٍظ  ة) يهٌف (،الفّبي قبّس ) تهبٍيط ّيؿتَپبتَلَغي هطثَط ثِ گطٍُ (1قكل

ب ي يلَگطم اظ ػهبضُ آثيگطم زض ك هيلي 100ِ ثب زٍظ ْگطٍُ قبّس( ٍ ؾپؽ تحت هَاخ خعثِ )لَگطم قطاض گطفتٌس يگطم زض ك هيلي 20 ثب زٍظ MDMAِ ثب ْكِ تحت هَاخ (ز)

 .ثبقس هيؾبػت  2ع يَغى ًيهست پطف، (يگطٍُ قبّس ٍ كٌتطل هٌف خع)ثِ  قطاض گطفتٌس ليهتبًَ
 

 تحث
 يي هغبلؼِ ثِ ٍضَح ًكبى زازُ قس كِ ػهبضُ آثيزض ا

زض  .Zea mays Lبُ يكبكل گ يٍ ػهبضُ هتبًَل

ايي  يؿن احتوبليهكبً .َى ًقف زاضزيگلَتبت يثبظؾبظ

 يآى ثبقس كِ ثب ذٌث يساًياكؿ يتَاًس اثط آًت يه تطكيت

َى يس گلَتبتيل فطم اكؿيثسى ٍ تجس يّب كبليكطزى ضاز

(GSSG) َى يبء گلَتبتيثِ فطم اح(GSH) ؾغح ،

تب  يؼٌيثطز.  يذهَل كجس ضا ثبال هِ َى ثسى ثيگلَتبت

 ايي اثط .قَز يه يت كجسيهبًغ آؾ يبزيحسٍز ظ

هبًٌس  يساًياكؿ يجبت آًتيٍخَز تطكثِ زليل تَاًس  يه

 ثبقس..Zea mays L بُ يس زض كبكل گيفٌَل، فالًٍَئ

ثِ  2009ٍ ّوكبضاى زض ؾبل  (Yang) يبًگتَؾظ 

( ؾبقِ TACي )يبًيضًگساًِ آًتَؾ يكل ياهحتَ يثطضؾ

ط ييضٍـ تغ آى ثِ يًاسياكؿ ياثط آًت ًيع  ٍ زاًِ شضت ٍ

PH زازى
 تيي فؼبليث يثرك تياضتجبط ضضب .پطزاذت 4

TAC يبفتِ گعاضـ قس. ثط اؾبؼ  يًساياكؿ يٍ آًت

غ يِ زض نٌبي ضًگساًياظ ا گؿتطزُاؾتفبزُ  ، ّبي يبًگ

زٌّسُ  ػٌَاى ػبهل ضًگ ثِ يكي، آضايزاضٍئ ييغصا

 .(29) كٌْبز قسيساى پياكؿ يٍ ػبهل آًت يؼيعج
 

ٍ ّوكبضاى زض ؾبل  (Cuine wang) ي ٍاًگيكب

ّب ضا  بف شضت زض ضتيس اليوِ قسيت ًيهؿوَه 2010

گطٍُ  4ّب ثِ  تاض ثطضؾيي يكطزًس. زض ا يثطضؾ

ّوطاُ  ثِ يهؼوَل ييغصان ين قسًس ٍ ثب ضغيتقؿ ييتب20

( اظ پَزض كبكل شضت W/W)زضنس  8ٍ  2، 5/0 زٍظ

ن يع فقظ ضغيِ كطزًس ٍ گطٍُ كٌتطل ًيتغص 90هست  ثِ

ضٍظ  90بى ياظ پب پؽ. .بفت كطزيضا زض يهؼوَل ييغصا

، Cr ،BVN ،BVA) يكگبّيآظهب يّب ٍ اًدبم تؿت

AST ،ALT ،AIP ،CBC ،RBC ،WBC ) ٍ

                                                 
4
 PH-different tialmethod 
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بف شضت يقس كِ ههطف ال يطيگ دِي، ًتثبليٌيٌبت يهؼب

ػٌَاى  ثِ ثب گطٍُ قبّس ًجَزُ ٍ يچ اثط هتٌبقضيّ يزاضا

 (.30قس ) ياًؿبى هؼطف يذغط ثطا يبف ثيال

ظازُ ٍ ّوكبضاى زض ؾبل  نيكِ تَؾظ اثطاّ يا زض هغبلؼِ

كن ياثط يًساياكؿ يآًت يّب اًدبم گطفت، هكرهِ 2008

بضُ ي ظزُ قس، ػهيترو يهتفبٍت يّب ضٍـ شضت ثِ

اظ فٌَل ٍ  يطيعاى چكوگيه يشضت حبٍ اثطيكن

هْبض زضنس زض ايي تحقيق  .(9) سّب ثَزيفالًٍَئ

شضت  اثطيكنتَؾظ ػهبضُ  DPPH آظاز كبليضاز

 106 (IC50)زضنس  50نس ٍ غلظت هْبض زض 6/92

 تيفؼبل .گعاضـ قسُ اؾتتط يل يليگطم ثط ه يليه

جبت يػهبضُ كوتط اظ تطكزض هَضز قسى ثب آّي  قالتِ

 يكوتط يطيپص تياؾتبًساضز ثَز. كبكل شضت اثط ترط

س ًؿجت ثِ ػبهل هطخغ ًكبى زاز. يک اكؿبيتطيتَؾظ ً

( ػهبضُ FTCبًبت )يَؾيت -ي زض ضٍـ آّي يّوچٌ

َى يساؾياظ پطاكؿ يثبظزاض زضنس 88ف اظ يث

 يٌيث فيقَز پ يک ضا ًكبى زاز، عجق آى هيٌَئيسلياؾ

 يشضت زض پعقك اثطيكنبت ياظ ذهَن يكطز كِ ثطذ

  .(31ثبقس ) يآى ه يساًتياكؿ يآًت ييػلت تَاًب ثِ يؾٌت

ٍ ّوكبضاى زض  (Lui) يلَئ كِ تَؾظ يا زض هغبلؼِ

كبل يضاز يويت تٌظينَضت گطفت. فؼبل 2010ؾبل 

كن شضت هطثَط يػهبضُ اثط يساًتياكؿ يآظاز ٍ اثط آًت

قس ٍ زض آى  يفالٍى ثطضؾ يّب سيكَظيثِ گل

ّب ٍ  فٌَل ياي هحتَيَتبًَل ثبالتطيث N يّب فطاككي

 يت كليفؼبل ضا ًكبى زاز. يكل يسّبيَئيفالًٍ

 يساًيت اكؿيط ثَز، فؼبليساًت چكوگياكؿ يآًت

DPPH ح اثط ثبلقَُ يي ًتبيضا كبّف زاز، ا

 يؿتيػٌَاى هٌجغ فؼبل ظ كن شضت ثِياثط يساًياكؿ يآًت

ضا ًكبى  يؼيعج يّب ساًتياكؿ يزض زؾتطؼ اظ آًت

 (.32) زّس يه

اثط  2009ٍ ّوكبضاى زض ؾبل  يضضب ؾپْط غالم

كن شضت اظ يكٌٌسُ ػهبضُ اثط يطيكگيپ

قطاض  يي هَضز ثطضؾيخٌتبهبؾ ثطاثطزض  يتيؿيًفطٍتَكؿ

ؿتط اًتربة يٍ يّب اظ ضت گطٍُ قف تبيي 10زازًس. 

گطم ثط  هيلي 100ثب زٍظ ي يؾبل فقظ ًطهبل 1قس. گطٍُ 

ي ثب يؿيفقظ خٌتبهب 2 بفت كطزًس. گطٍُيزض كيلَگطم

 3 بفت كطزًس. گطٍُيزض گطم ثط كيلَگطم هيلي 100 زٍظ

ٍ  400، 300، 200يػهبضُ كبكل شضت ثب زٍظّب 6 تب

 10تب  7بفت كطزًس ٍ گطٍُ يزض هيلي گطم ثط كيلَگطم 500

ع يؾبػت ثؼس ً 1 بفت كطزًس ٍيع ّوبى زٍظّب ضا زضيً

ع قس. يتدَ گطم ثط كيلَگطم هيلي 100ي ثب زٍظ يخٌتبهبؾ

 يت فبكتَضّبيبفت. زض ًْبيضٍظ ازاهِ  8 يي كبض ثطايا

 قس.  يّب ثطضؾ تاض يذًَ

ٍ  Ht ،AST ،Ure ،Cr)ف يآظهب يّب ثط اؾبؼ ضٍـ

 ثب زٍظ يّب ق ًكبى زاز كِ ػهبضُيي تحقيا غيطُ(.

 يي اثط هحبفظتيثْتط گطم ثط كيلَگطم هيلي 300ٍ  200

 (.33ضا زاضاؾت ) يساًياكؿ يٍ آًت

 ٍ( Ghoaray)ي گَاض كِ تَؾظ يا لؼِزض هغب

 ييبيويق ياخعا يثطضؾ يثطا 2007ّوكبضاى زض ؾبل 

 36 ،قس اًدبم كن شضتيطفطاض اثطيفطاض ٍ غ يّب ػهبضُ

قس كِ اثطات  ييّب قٌبؾب ت زض ػهبضُيتطك

اظ اخعا ثبثت قسُ اؾت )هبًٌس  يثطذ يساًياكؿ يآًت

 يساًياكؿ يٍ آًت يهْبضكٌٌسگ اثط .ّب( ٍ فٌَل سيفالًٍَئ

ٍ زض  يٍ اثط هكَْز يثطضؾ DPPH ثطاثطّب زض  ػهبضُ

ثٌب ثط يبفتِ ّبي  .هطخغ هكبّسُ قس يّب هقبثل ًوًَِ

ػلت اثط   ثِ يبّيي فطاٍضزُ گيههطف ا ايي ثطضؾي،

 .(34) قبثل تَخيِ هي ثبقس يساًياكؿ يآًت

ّب ٍ ثؼضي اظ  ّبي كجسي، ّپبتَؾيت زض ثيوبضي 

قًَس ٍ اغلت ايي  يطات هيّبي كَپفط زچبض تغي ؾلَل

ًوبيس كِ ًبقي اظ حضَض  ثطٍظ هي 3ّب زض هٌغقِ  آؾيت

ٍ غلظت  450Pّبي ؾيتَكطٍم  ّبي ثبالي آًعين غلظت

 ثبقس. كن گلَتبتيَى زض ًبحيِ هي
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عَض كبهل  زغًطؾبًؽ يب تحليل ضفتگي ٍقتي ثِ

قَز كِ ّوطاُ ثب ٍاكٌف آهبؾي گكبزي  هكرم هي

گطزز كِ ثطذالف  هي ًطيعيذَؾيٌَظٍئيسّب، هٌدط ثِ 

قَز  هؼوَل تؼساز ظيبزي گلجَل قطهع زض ثبفت زيسُ هي

ٍ زض هَاضزي ّن كِ ػبهل آظاض ضؾبى اظ ثيي ًطفتِ 

قَز ٍ ّؿتِ  ّبي ٍاضزُ غيطقبثل خجطاى هي ثبقس، آؾيت

 .(35) گطزز هيؾلَل ًكطٍظُ 

ّبيي كِ زٍظ كن  ّبي كٌتطل ٍ ًوًَِ توبم گطٍُ زض

كِ  زاقتَضاغي ثيٌبثيٌي ٍخَز زضيبفت كطزًس، ّو

ثب افعايف زٍظ ػهبضُ  ذًَطيعي )ّوَضاغ(هيعاى 

ذًَطيعي هيعاى ٍ ثيكتطيي قَز  هتبًَلي ٍ آثي كن هي

. زضيبفت كطزًس MDMAّبيي اؾت كِ فقظ  زض گطٍُ

ّبي زيگط پبتَلَغي، گؿتطـ هٌغقِ فيجطٍظُ  اظ يبفتِ

 مأنَضت تَ كِ ثب كبّف زٍظ ػهبضُ ثِ ثَزٍ ًكطٍظُ 

 س. قزيسُ 

تَاًس هٌغقِ  اقساهبت زضهبًي ثب احيبء گلَتبتيَى هي

فيجطٍظُ ضا هحسٍز كٌس. افعايف هست ظهبى پطفيَغى 

قَز كِ غيطقبثل  ًيع هَخت تَؾؼِ هٌغقِ ًكطٍظُ هي

 .(2خسٍل ٍ  1)قكل  ثطگكت اؾت

زليل كبّف ثيكتط ِ ايي هكبّسُ زٍض اظ اًتظبض ًيؿت، ث

كجسي زض اثط تعضيق  ّبي تطاًؽ آهيٌبظ ؾغح آًعين

ضؾس كِ ايي ػهبضُ ثب اثط  ًظط هي چٌيي ثِ آثيػهبضُ 

ّبي كجسي اثطات اكؿيساتيَ ايدبز  ضٍي ثبفت ٍ ؾلَل

 هتبًَليضا ثيف اظ ػهبضُ  MDMAقسُ تَؾظ 

ّبي  تطي اظ آًعين ثٌبثطايي هيعاى پبئيي. زّس كبّف هي

  ،زليل ترطيت كوتط ثبفتِ تطاًؽ آهيٌبظ كجسي ث

  قَز. آظاز هي

 

 گيشي ًتيجِ
زض هغبلؼبت  يَغى كجسياؾتفبزُ اظ ضٍـ پطف

ثطذَضزاض اؾت كِ  ييثبال ييّب تياظ هع يفبضهبكَلَغ

ک هبزُ يٌتي)حصف ك زض ظهبى ييخَ ي آى نطفِيتط هْن

خصة  يي ضٍـ ثطايطا زض ايظ (،36)ثبقس ي( هييزاضٍ

زض  وبًيقَز ٍ هبزُ هؿتق ينطف ًو يظهبً يهبزُ زاضٍئ

 ثب ايي ٍخَز ايي ضٍـ .گصاضز ياثط هثبفت ّسف 

بظ ثِ هْبضت ٍ ؾطػت ػول يً .زاضز ييّب تيهحسٍز

اظ خولِ ايي  ّب ٍ ٍنل كطى كبًَل يخطاح يثبال ثطا

 ضٍـهحسٍزيت انلي ايي  .ثبقس يه ّب هحسٍزيت

ثطاي  ّوچٌيي. اؾتهبًسى كجس ظًسُ كَتبُ ثَزى ظهبى 

عٍلِ يس ايظ تب حس اهكبى ثبيهحاًدبم پطفيَغى كجسي 

 يًگْساض يثطا ؿت.يؿط ًيه يي اهط ثِ ؾبزگيا ثبقس ٍ

رچبل ٍ اًدبم ضٍـ يثِ  ،هٌبؾت يّب زض زهب ًوًَِ

ّب ثِ  َى ًوًَِيعاى گلَتبتيي هييتؼخْت َغى ٍ يپطف

 افعٍى ثط ايي بظ اؾت.يً يعات ٍ هَاز اذتهبنيتدْ

ٍ  يبى ٍضٍزيس خطيَغى، كٌتطل قسينحت پطف يثطا

 طٍضت زاضز.َغى ضيثبفط پطف يذطٍخ

 

 يػپاع ٍ قذسداً
 يٍضبقبت ٍ فٌيتحقٍؾيلِ اظ هؼبًٍت هحتطم  ثسيي

هيي ثركي أزاًكگبُ ػلَم پعقكي هبظًسضاى ثِ ذبعط ت

  .قَز قسضزاًي هي پػٍّفّبي ايي  اظ ّعيٌِ
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Abstract 

Background: Corn silk is obtained from the plant Zea mays L. A traditional herbal medicine is in China. 

This has been used in many parts of the world to treat edema, kidney infections, gout, kidney stones, kidney 

diseases and prostate. Reports of the antioxidant effects of this material are available. Although little 

scientific resources are available to confirm its efficacy. In this study we tried to find out the antioxidant 

effect and preventing of hepatotoxicity effect of Corn silk with IRLP Isolated Rat Liver Perfusion) system.  

Material and Methods: The aqueous and methanol extracts of dried Corn silk doses (10, 20, 40, 50 and 100 

mg/kg) was used. Albino Rats weighing 220-180 g  were examined after anesthesia by diethyl ether, the 

abdominal cavity of the animal  T-shaped pattern excision in the abdomen and around) is opened.Then portal 

vein connected to the perfusion flow by using small scalp Vienna (No. 23) into the portal vein. After 

reaching perfusion flow rate to 20 ml per minute, extracts and fraction with above doses were added to 

perfusion buffer.  Fluid outflows from the inferior vena cava, were collected for measurement of glutathione. 

One sample of the liver was removed for glutathione measurement and one sample was maintained in 10% 

formalin for histopathological examination. Differences between group means were estimated using oneway 

ANOVA followed by Duncan’s multiple range test. 

Results: The results showed that reduced glutathione level increased significantly by aqueous and methanol 

extract in comparison with controls. Pathology results confirmed that by increasing dose of extracts, severity 

of tissue damage (hemorrhage, fibrosis, and necrosis) is reduced. In samples taken at intervals of 120 

minutes, changes in the glutathione of case groups showed significant difference in comparison with the 

control group (p<0.01).  

Conclusion: Findings indicated that aqueous and methanolic extracts of corn fiber, reduced hepatic damages 

of MDMA significantly. This effect was dose dependent and because of  flavonoid and phenol compounds. 
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