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بررسي اثر درماني و هيستوپاتولوژي عصارههاي آبي و متانولي
ابريشم ذرت ( )Corn silkدر مواجهه با دوزهاي از اكستازي
( )MDMAدر كبد موش صحرائي

هحوذ كشهي 1٭ ،ػَداتِ ػعيذًيا  ،2هحوذعلي اتشاّينصادُ ،3
1

هقذاد اهالي اهيشي ًَ ،1سالْذي كشهي

 1گشٍُ فاسهاكَلَطي ٍ ػنؿٌاػي ،داًـكذُ داسٍػاصي ،داًـگاُ علَم پضؿكي هاصًذساى
 2گشٍُ فاسهاكَلَطي ،هشكض تحقيقات گياّاى داسٍئي ،داًـكذُ داسٍػاصي ،داًـگاُ علَم پضؿكي تْشاى
 3گشٍُ ؿيوي داسٍئي ،هشكض تحقيقات علَم داسٍئي ،داًـكذُ داسٍػاصي ػاسي ،داًـگاُ علَم پضؿكي هاصًذساى
(دسيافت هقالِ -91/1/19 :پزيشؽ هقالِ)91/4/26 :

چكيذُ
صهيٌِ :الياف رست كِ اص گياُ  Zea mays L.تِدػت هي آيذ ،داسٍيي گياّي ٍ ػٌتي دس چيي اػت كِ دس تؼياسي اص تخؾّاي دًيا
تشاي دسهاى ادم ،عفًَتّاي كليَيً ،قشع ،ػٌگّاي كليَي ،تيواسيّاي هجاسي كليَي ٍ پشٍػتات تِكاس سفتِ اػت .گضاسؽ ّايي اص
اثش آًتياكؼيذاًي ايي هادُ ٍجَد داسدّ .ش چٌذ هٌاتع علوي كوي تشاي تأئيذ اثش تخـي اى هَجَد هيتاؿذ .دس ايي هطالعِ اثش
آًتياكؼيذاًي ٍ جلَگيشي اص ػويت كثذي الياف رست تا ػيؼتن پشفيَطى كثذ جذا ؿذُ هَؽ صحشايي ( )IRPLتشسػي ؿذُ اػت.
هَاد ٍ سٍؽّا :عصاسُّاي آتي ٍ هتاًَلي اص الياف رست خـک ؿذُ دس دٍصّاي  100 ٍ 50 ،40 ،20 ،10هيليگشم تش كيلَگشم اػتفادُ ؿذ.
حيَاى هَسد آصهايؾ هَؽّاي صحشايي آلثيٌَ تا ٍصى  180-220گشم تَدًذ .پغ اص تيَْؿي كاهل تَػط دي اتيل اتش ،حفشُ ؿكوي حيَاى تاص
ؿذ ٍ تا اػتفادُ اص اػكالپ ٍيي سيض ٍاسد ٍسيذ پَست ؿذُ ٍ تِ جشياى پشفيَطى ٍصل ؿذ .تِ فاصلِ كَتاّي دس ٍسيذ اجَف تحتاًي اػكالپ
خشٍجي اص ٍسيذ اجَف تحتاًي تِهٌظَس اًذاصُگيشي گلَتاتيَى جوعآٍسي ؿذًذ .يک ًوًَِ كثذي تِهٌظَس اًذاصُگيشي گلَتاتيَى ٍ يک ًوًَِ
كثذي ديگش تِ هٌظَس آصهايـات ّيؼتَپاتَلَطيكي دس فشهاليي  10دسصذ ًگْذاسي گشديذ .آًاليض آهاسي دادُّا تِسٍؽ آًاليض ٍاسياًغ يک ػَيِ
( ٍ )ANOVAهتعاقة آى داًكي اًجام گشفت.
يافتِّاً :تايج ًـاى داد كِ احياي گلَتاتيَى تِگًَِ قاتل تَجْي تا افضايؾ دٍص عصاسُّاي آتي ٍ هتاًَلي دس هقايؼِ تا گشٍُ كٌتشل تاال هيسٍد.
يافتِّاي پاتَلَطي ًيض هؤيذ ايي هطلة تَد كِ تا افضايؾ دٍص ،ؿذت آػيةّاي تافتي (ّوَساطي ،فيثشٍصً ،كشٍص) كوتش ؿذُ اػت .دس صهاى 120
دقيقِ ًوًَِگيشي ،تغييشات گلَتاتيَى دس گشٍُّاي هَسد آصهايؾ تيـتشيي اختالف سا تا گشٍُ كٌتشل داؿت (.)P>0/01
ًتيجِگيشي :يافتِّا ًـاى داد كِ عصاسُّاي آتي ٍ هتاًَلي الياف رست ،اثشات ًاهطلَتي  MDMAسٍي كثذ سا تا حذٍد قاتل تَجْي
كاّؾ داد .ايي اثش ٍاتؼتِ تِ دٍص تَدُ ٍ ٍاتؼتِ تِ حضَس تشكيثات فالًٍَئيذّا ٍ فٌَلّا اػت.
ٍاطگاى كليذي :كاكل رست ،آًتياكؼيذاًت ،اكؼتاصي ( ،)MDMAپشفيَطى كثذي ،گلَتاتيَى
* ؾبضي ،زاًكگبُ ػلَم پعقكي هبظًسضاى ،زاًككسُ زاضٍؾبظي ؾبضي ،گطٍُ فبضهبكَلَغي ٍ ؾنقٌبؾي
E-mail: toxkarami@gmail.com
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ٍيي هٌاػة ٍاسد ٍ ثاتت ؿذ .عصاسُّا ٍ فشاكـٌِّا تا دٍصّاي ركش ؿذُ تعذ اص تشقشاسي جشياى پشفيَطى ،تِ تافش پشفيَطى اضافِ ؿذ .هايعات
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هقذهِ
ٍاكٌفّبي ثيَقيويبئي گًَبگًَي زض ثسى ،اكؿيػى فؼبل

آًتياكؿيساًي هَاز فٌلي تلقي هيقَز ( .)10 ٍ 9اذيطا

تَليس هيكٌٌس كِ ؾجت ترطيت ثيَهَلكَلّب هيقَز .ايي

اثط ضس افؿطزگي ايي ثرف گيبُ ًيع گعاضـ قسُ

اثط ظيبى ثرف ضازيكبلّبي آظاز هيتَاًس تَؾظ هَاز

اؾت ( .)11زض ايي تحقيق فؼبليت آًتياكؿيساًي (اثط

هحبفظتي (آًتي اكؿيساى) ثلَكِ گطزز (.)1

زضهبًي گيبُ ثط كجس ضات) هَضز هغبلؼِ قطاض هيگيطز.

تطكيجبت هحبفظتي (آًتي اكؿيساى) ثب ثِزاماًساظي

اكؿتبظي يب  -4 ،3هتيلي زياكؿيهتآهفتبهيي

ضازيكبلّبي آظاز قسُ هبًغ ثطٍظ ػَاضو ؾوي هيگطزًس.

( )MDMAزض ؾبل  1912تَؾظ قطكت زاضٍؾبظي

هٌبثغ گيبّي ٍ يب غصاّبي ؾطقبض اظ آًتي اكؿيساىّب ًقف

 Merckثِػٌَاى ضساقتْب ٍ زاضٍيي ثطاي الغطي

هْوي زض پيكگيطي اظ ثيوبضيّبي قلجي -ػطٍقي ،ؾطعبى

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

( ٍ 2ثيوبضيّبي زغًطاتيَ (پبضكيٌؿَى ٍآلعايوط) ثبظي

اذتالالت ضٍاًي ٍ هغبلؼِ ضٍاًكبٍي ّن اؾتفبزُ قس

هيكٌٌس ( .)4 ٍ 3گيبّبًي كِ ؾطقبض اظ تطكيجبت

(.)13 ٍ 12

آًتياكؿيساى ّؿتٌس ،اظ ؾلَلّب زض ثطاثط اؾتطؼّبي

 MDMAثِ آؾبًي اظ هدطاي گَاضـ خصة ٍ پؽ اظ 2

2

زاضٍ ّن زض حسٍز  4-6ؾبػت اؾتٍ .يػگي ليپَفيل ثَزى

ثِزؾت هيآيس .كِ ػوستبً زض ككَضّبي اهطيكب ،اؾپبًيب،

ٍ اتهبل پطٍتئيي ثبفتي هَخت تدوغ آى زض كجس ،كليِ ٍ

ًَاحي خٌَة اضٍپب ،قوبل آفطيقب ،غطة آؾيب ٍ زض هطكع

ضيِ هيقَز ( .)14زض كجس تحت تأثيط ؾيؿتن آًعيوي

هبظًسضاى ًيع ككت هيقَز .زض عت ؾٌتي ثِػٌَاى هسض،

ؾيتَكطٍم  )CYP2D6(P450اظ عطيق ّيسضٍكؿيالؾيَى

زفغ كٌٌسُ ؾٌگ كليَي ،پبئيي آٍضًسُ اؾيس اٍضيک ذَى

آضٍهبتيک ،آليفبتيک -N ،زآلكيالؾيَى ٍ كًَػٍگبؾيَى ثب

ٍ ضسػفًَي كٌٌسُ اؾتفبزُ هيقَز (.)7 ٍ 6

اؾيس گلَكَضًيک ٍگاليؿيي هتبثَليعُ هيقَز (.)15

هَازي هبًٌس ؾبپًَيي ،تبًي ،فالًٍَئيس ٍ تطكيجبت فٌلي

 MDAيكي اظ هتبثَليتّبي فؼبل زاضٍ هحؿَة

هبًٌس آًتَؾيبًييّب ،اؾيس كَهبضيک ٍ اؾيس ٍاًيليک زض

هيقَز .ضاُ ػوسُ زفغ زاضٍ اظ عطيق كليِ هيثبقس ٍ

اثطيكن شضت گعاضـ قسُ اؾت (.)8 ٍ 6

حسٍز  65زضنس يک زٍظ ذَضاكي زض عي  24ؾبػت اظ

گعاضـّبيي اظ اثط آًتياكؿيسًي ايي هبزُ زض زؾت

ثسى زفغ هيقَز ( .)16زض اضتجبط ثب زيٌبهيک يب هكبًيعم

اؾت .ذبنيت آًتي اكؿيساًي فالًٍَئيسّب ٍ هحتَاي

ايي تطكيت كبفي اؾت ثِ ايي ًكتِ اقبضُ قَز كِ ثطهجٌبي

تبم فٌلي ,ثٍِؾيلِ ضٍـ  Reducing powerزض

فطضيِ آهيي اظ اًتْبي آكؿَىّب ٍ ؾلَلّبي ػهجي

حضَض هَاز احيبء كٌٌسُ زض ًوًَِ ثب احيبء آّي  IIIثِ

هٌَآهييّب ثٍِيػُ ؾطٍتًَيي آظاز هيقَز (.)17

آّي  IIثب اّساء الكتطٍى ؾٌديسُ هيقَز ٍ ايي احيبء

پبؾدّبي تطهَغًيک القبء قسُ ثب  MDMAثِنَضت

آّي  IIIاغلت ثِػٌَاى قبذم فؼبليت اّساء كٌٌسگي

يک  3ATقبيغ ثطٍظ هيكٌس كِ ثيبًگط پطاكؿيساؾيَى

الكتطٍى ثِكبض هيضٍز ٍ هكبًيعم هْوي زض ػول

پيكطًٍسُ اؾت ٍ ثِ ًَثِ ذَز ثبػث آؾيتّبي

قؿوت خٌيٌي زاًِ شضت ٍ 1اظ ذبًَازُ گطاهيٌِّب

ّپبتَؾلَالض هيقَز ( .)12اظ ؾَيي ثطذي اظ
Zea mayes Linne
Poaceae/Gramineae
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اكؿيساتيَ هحبفظت هي ًوبيٌس ( .)5اثطيكن شضت اظ

ؾبػت ثِ حساكثط غلظت ؾطهي هيضؾس .ظهبى زٍام اثط

كشهي ٍ ّوكاساى

اثش دسهاًي ٍ ّيؼتَپاتَلَطي عصاسُّاي آتي ٍ هتاًَلي اتشيـن رست دس ست23 /

هتبثَليتّبي حبنل ثؿيبض فؼبل ّؿتٌس ٍ قبثليت

حبنلِ تَؾظ زؾتگبُ تقغيط زض ذالء چطذبى زض حطاضت

تككيل پيًَس ثب گلَتبتيَى كجسي ضا زاضًس .ايي تطكيجبت

 30زضخِ ؾبًتيگطاز تغليظ ٍ ثطاي ذكک قسى زض آٍى

هَخت كبّف ؾغح گلَتبتيَى آظاز كجسي قسُ ٍ زض

 30زضخِ ؾبًتيگطاز قطاض زازُ قس (اؾتبًساضز ؾبظي

ًْبيت تغييطات ثيَقيويبيي هبًٌس افعايف يَى كلؿين

ػهبضُ ثِزؾت آهسُ ثط اؾبؼ هيعاى فالًٍَئيس ٍ ثب

زضٍى ؾلَلي زض ّپبتَؾيتّب ٍ تغييطات اكؿيساتيَ زض

اؾتفبزُ

ثِضٍـ

ليپيسّبي غكبّبي ؾلَل كجس ايدبز هي ًوبيس ٍ هٌدط

اؾپكتطٍفتَهتطي زض عَل هَج ً 420بًَهتط ثط حؿت

ثِ هطگ ؾلَل هيگطزز (.)19 ٍ 18

كَئطؾتيي ٍ هحتَاي تبم فٌلي ٍ ثب اؾتفبزُ اظ ٍاكٌفگط

هَاد ٍ سٍؽّا
گياُ :اثطيكن شضت اظ ثاللّبي ككت قسُ زض اعطاف
ؾبضي تْيِ قسُ ٍ تَؾظ ثرف ؾيؿتوبتيک گيبّي،
زاًكگبُ آظاز اؾالهي (ثْوي اؾالهي) تأييس ٍ هَضز
اؾتفبزُ قطاض گطفت .ضقتِّبي گيبُ زض ؾبيِ زض
هدبٍضت َّا ذكک قسُ ٍ ؾپؽ پَزض قس .ثِهٌظَض
ػهبضُگيطي ثِعَض خساگبًِ اظ هتبًَل ٍ آة اؾتفبزُ
گطزيس .حاللّب زض ذال تجريط قس ٍ هدوَػِ ثِ كوک
فطيع زضايط ذكک گطزيس.
حيَاًات :زض ؾطاؾط هست آظهبيف هَـّب تحت قطايظ

اظ

هؼطف

آلَهيٌيَم

كلطيس

فَليي -ؾيَكبلتَ اًدبم پصيطفت (.)9
سٍؽ جشاحي
پؽ اظ ثي َّقي كبهل حيَاى هَضز آظهبيف تَؾظ
زي اتيل اتط ،حفطُ قكوي حيَاى (ثِنَضت  Tقكل
زض ضاؾتبي ذظ ٍؾظ قكن ٍ زٍ ؾوت آى يؼٌي
خٌبحيي) ثبظ گطزيس .ضٍزُ ٍ احكبء زاذلي ثِ يک
عطف حفطُ قكوي هٌتقل قس .ثب اؾتفبزُ اظ اؾكبلپ
ٍيي ( )Scalp veinضيع (قوبضُ  )23gثِ ٍضيس ثبة
زؾتطؾي پيسا كطزُ ٍ ثِ خطيبى پطفيَغى ٍنل گطزيس.
ثِ فبنلِ كَتبّي زض ٍضيس اخَف تحتبًي كبًَل
هٌبؾت (قوبضُ ٍ )21gاضز ٍ ثؼس هحكن گطزيس (.)24

ؾبًتيگطاز ٍ ؾيكل ضٍقٌبيي /تبضيكي  12ؾبػتِ

ٍ هتبًَلي اظ گيبُ اثطيكن شضت زض زٍظّبي (،20 ،10

ثِنَضت گطٍُّبي پٌح تبيي زض قفؽ هرهَل حيَاى

 100 ٍ 50 ،40هيلي گطم ثط كيلَگطم ثِنَضت يک

آظهبيكگبّي زض حيَاًربًِ زاًككسُ زاضٍؾبظي ؾبضي

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

ًگْساضي قسًس .ثطاي تغصيِ آًْب اظ غصاي آهبزُ فكطزُ

قس .زٍظّبي ثِكبض ضفتِ زض ايي هغبلؼِ اظ ثطذي

قسُ ٍ آة قْط اؾتفبزُ گطزيس .اظ ّط هَـ فقظ زض يک

هقبالت ٍ تدطثِ ّبي اٍليِ گطفتِ قسُ اؾت (.)25

آظهبيف اؾتفبزُ قس .ؾبيط انَل كبض ثط ضٍي حيَاًبت

هبيؼبت ذطٍخي اظ ٍضيس اخَف تحتبًي ،زض فبنلِ

ًيع هغبثق اؾتبًساضز ضػبيت قس.

ّط ًين ؾبػت ثِهٌظَض اًساظُگيطي هيعاى گلَتبتيَى

عصاسُگيشي :اظ  120گطم اثطيكن شضت ،پؽ اظ آؾيبة

كجسي  GSHخوغآٍضي قسً .وًَِ ّبي ثبفت كجسي

قسى ٍ ػجَض اظ الک ثب هف  ،10ثِضٍـ پطكَالؾيَى ثب

ثِ هٌظَض آظهبيكبت ّيؿتَپبتَلَغيكي زض فطهبليي 10

اؾتفبزُ اظ هتبًَل  100زضنس ٍ آة هقغط ػهبضُگيطي

زضنس ًگْساضي قسًس.

قس .ػول ػهبضُگيطي تب ظهبًي كِ ػهبضُ ذبضج قسُ اظ

آصهَى آًتياكؼيذاًي يا هحافظتي :حيَاى هَضز

پطكَالتَض كبهال ثيضًگ قَز ،ازاهِ هييبثس .ػهبضُ

آظهبيف (هَـ ّبي نحطايي آلجيٌَ اظ ًػاز اؾپطاگ
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اؾتبًساضز ٍ زضخِ حطاضت هغلَة حسٍز  21±2زضخِ

ثؼس اظ ثطقطاضي خطيبى هبيغ پطفيَغى ،ػهبضُّبي آثي

ػال ّفذّن /ؿواسُ  /1فشٍسديي ٍ اسديثْـت 1393

/ 24طة جٌَب

زاٍلي ( )Sprage Dawelleyثب ٍظى 180- 220گطم)

ضًگآهيعي

ثِ  12گطٍُ (زض ّط گطٍُ ؾِ ؾط هَـ)

فبكتَضّبي آؾيت اظ قجيل ٍخَز ؾلَلّبي كَپفط

تقؿين قسًس.

كجسيً ،كطٍظ ثيٌبثيٌيّ ،وَضاغي ٍ غيطُ هَضز هغبلؼِ

گطٍُ اٍل :گطٍُ قبّس ثَزًس كِ فقظ هبيغ پطفيَغى

ضيعثيٌي قطاض گيطز .گطٍُ كٌتطل هَـّبيي ّؿتٌس كِ

زضيبفت كطزًس .ثطاي  10گطٍُ ثؼس ػهبضُّبي آثي ٍ

ًطهبل ؾبليي ٍ ؾن ثب زٍظ ثبال زضيبفت كطزًس (ٍ 27

هتبًَلي ثب زٍظّبي  100 ٍ 50 ،40 ،20 ،10هيليگطم

 .)28هيبًگيي اضظـّبي گلَتبتيَى ٍ هيبًگيي

ثط كيلَگطم ثِ هبيغ پطفيَغى اضبفِ قس .پيف اظ

اًحطاف هؼيبض ( )SEMاضظـّبي ثِزؾت آهسُ

تدَيع ػهبضُّب (فبنلِ ًين ؾبػت) پَزض MDMA

گطٍُّب ،ثِنَضت هيبًگيي±اًحطاف هؼيبض اظ

حل قسُ زض ًطهبل ؾبليي ( MDMAثِضاحتي زض

اؾتبًساضز ( )Mean±SEMثيبى قسُ ٍ آًبليع آهبضي

ًطهبل ؾبليي قبثليت اًحالل زاضز) ثب زٍظ  20هيليگطم

زازُّب ثِ ضٍـ آًبليع ٍاضيبًؽ (T-test ٍ )ANOVA

ثط كيلَگطم (زٍظ ثبالئي اظ ايي تطكيت كِ زض تدطثيبت

اًدبم گطفت.

ّوبتَكؿيليي-ائَظيي

()H&E

آظهبيكگبّي اؾتفبزُ هيقَز) ( )26ثِ هبيغ پطفيَغى
تدَيع ػهبضُ ّبي آثي ٍهتبًَلي اثطيكن شضت ثب

خسٍل  1هيعاى گلَتبتيَى ًبقي اظ پطفيَغى كجسي ثب

زٍظّبي  10هيليگطم ثط كيلَگطم (زٍظ پبئيي) 20

زٍظّبي هرتلف ػهبضُ هتبًَلي اثطيكن شضت يب كبكل

هيلي گطم ثط كيلَگطم 40 ،هيليگطم ثط كيلَگطم (زٍظ

گيبُ  Zea mays L.تحت هَاخِ ثب  MDMAثب زٍظ

هتَؾظ) 50 ،هيليگطم ثط كيلَگطم ٍ  100هيليگطم

 20هيلي گطم ثط كيلَگطم ضا زض ظهبىّبي هرتلف

ثط كيلَگطم (زٍظ ثبال) ثِنَضت پطفيَغى قطاض گطفتٌس.

ًكبى هيزّس .ثٌب ثط ايي خسٍل پؽ اظ ايٌكِ زض ظهبى

زض نَضت ًيبظ گطٍُ آذط ثِ ػٌَاى كٌتطل هثجت ثب

 30زقيقِ  MDMAثب زٍظ ( 20هيليگطم ثط كيلَگطم)

تدَيع تتطاكلطيسكطثي ثب زٍظ  50هيليگطم ثط كيلَگطم

ثِ هبيغ پطفيَغى اضبفِ قس ،كبّف قسيس ؾغح

پطفيَغ قس  .هبيؼبت ذطٍخي اظ ٍضيس اخَف تحتبًي،

گلَتبتيَى زض ظهبى  60زقيقِ ضخ زازُ اؾت .زض ظهبى

زض فبنلِ ّط ًين ؾبػت ثِهٌظَض اًساظُگيطي هيعاى

 60زقيقِ كِ ػهبضُ ثب زٍظّبي (ٍ 50 ،40 ،20 ،10

گلَتبتيَى كجسي  GSHخوغآٍضي گطزيسً .وًَِّبي

 100هيلي گطم ثط كيلَگطم) ثِ هبيغ پطفيَغى اضبفِ

ثبفت كجسي ثِ هٌظَض آظهبيكبت ّيؿتَپبتَلَغيكي زض

قس ،هيعاى گلَتبتيَى زض ظهبىّبي  120 ٍ 90زقيقِ

فطهبليي  10زضنس ًگْساضي قسًس.

ثب زٍظّبي ( 100 ٍ 50 ،40 ،20هيليگطم ثط كيلَگطم

گلَتبتيَى  GSHعجق ضٍـ آظهبيكگبّي اؾتفبزُ

اذتالف هؼٌيزاضي ( )P>0/01ثب گطٍُ كٌتطل هٌفي

هيقَز ( .)23ثبفت كجس حيَاى ثؼس اظ ايي هست

ًكبى زاز .ايي هيعاى گلَتبتيَى زض ظهبى  120زقيقِ زض

تَؾظ ػوليبت خطاحي اظ ثسى هَـ ذبضج قسُ ٍ

توبم ًوًَِّب ثِ حساكثط ضؾيس.

پؽ اظ قؿتكَ ثب ًطهبل ؾبليي ؾگوٌت هٌبؾت

ًوَزاض  1هيعاى گلَتبتيَى ًبقي اظ پطفيَغى كجسي ثب

اًتربة قسُ ٍ زض قيكِّبي ضًگي هحتَي فطهبليي

زٍظّبي هرتلف ػهبضُ آثي اثطيكن شضت يب كبكل

 10زضنس ًگْساضي قس تب زض ًْبيت ثب تْيِ الم ٍ

گيبُ  Zea mays L.زض هَاخِ ثب  MDMAثب زٍظ 20
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اضبفِ قس .ثالفبنلِ ثؼس هَـّبي هَضز ،تحت

يافتِّا

اثش دسهاًي ٍ ّيؼتَپاتَلَطي عصاسُّاي آتي ٍ هتاًَلي اتشيـن رست دس ست25 /

كشهي ٍ ّوكاساى

هيليگطم ثط كيلَگطم ضا زض ظهبىّبي هرتلف ًكبى

 100 ٍ 50هيليگطم ثط كيلَگطم ثِ هبيغ پطفيَغى

هيزّس .ثٌبثطايي خسٍل پؽ اظ ايٌكِ زض ظهبى 30

اضبفِ قس ،هيعاى گلَتبتيَى زض ظهبىّبي 120 ٍ 90

زقيقِ  MDMAثب زٍظ (هيليگطم ثط كيلَگطم  )20ثِ

زقيقِ ثب زٍظّبي ( 100 ٍ 50 ،40 ،20هيلي گطم ثط

هبيغ پطفيَغى اضبفِ قس ،كبّف قسيس ؾغح

كيلَگطم اذتالف هؼٌيزاضي ( )P>0/01ثب گطٍُ

گلَتبتيَى زض ظهبى  60زقيقِ ضخ زازُ اؾت .زض ظهبى

كٌتطل هٌفي ًكبى زاز .ايي هيعاى گلَتبتيَى زض ظهبى

 60زقيقِ كِ ػهبضُ هتبًَلي ثب زٍظّبي (،40 ،20 ،10

 120زقيقِ زض توبم ًوًَِّب ثِ حساكثط ضؾيس.

جذٍل  )1هيضاى گلَتاتيَى ()mcMol/Litآصاد ؿذُ اص كثذ پشفيَطى ؿذُ تشاي گشٍُّاي تا دٍصّاي هـخص عصاسُ هتاًَلي (ٍاحذ
هيليگشم تش كيلَگشم هيتاؿذ) .كاكل گياُ  Zea mays Lدسهَاجِ تا  MDMAتا دٍص  20هيليگشم تش كيلَگشم) دس صهاىّاي هختلف
صهاى (دقيقِ

a

كٌتشل هٌفي

دٍص 10

a

a

دٍص 20

a

دٍص 40

a

دٍص 100

دٍص 50

30

133/92±4/782

126/72±5/957

131/19±4/267

141/44±5/159

152/44±2/972

138/7±3/805

60

115/47±3/805

107/95±1/808

118/2±4/157

120/94±3/551

131/19±10/608

125/04±5/918

90

97/02±1/808

101/12±0/683

144/85±6/59

120

103/85±2/464

110/69±1/184

149/64±7/101

هيبًگيي ±اًحطاف هؼيبض اظ اؾتبًساضز ()Mean±SEM

**
**

***

159/2±10/201

***

171/5±5/344

153/05±4/157
165/35±5/337

آظهَى هَضز اؾتفبزُ ثطاي اضظيبثي زازُّب آًبليع ٍاضيبًؽ ( ٍ )ANOVAثِزًجبل آى تؿت تَكي

***

***

165/35±7/877

***

183/79±9/037

***

**( )P>0/001(*** )P>0/05هيليگطم ثط كيلَگطم

جذٍل ً )2تايج ّيؼتَپاتَلَطي تافت كثذي هَؽ صحشائي دس
گشٍُّاي كٌتشل هٌفي ٍ ؿاّذ ٍ گشٍُّاي دسيافت كٌٌذُي
عصاسُّاي آتي ٍ هتاًَلي كاكل گياُ  Zea mays L.تحت
هَاجِْ تا ( MDMAتا دٍص  20هيليگشم تش كيلَگشم)
ًوًَِ

ًوَزاض  )1هيعاى گلَتبتيَى (هيكطٍهَل ثط ليتط) آظاز قسُ اظ كجس پطفيَغى قسُ
ثطاي گطٍُّبي ثب زٍظّبي هكرم ػهبضُ آثي (ثط حؿت ٍاحس هيليگطم ثط
كيلَگطم هيثبقس) كبكل گيبُ  .Zea mays Lتحت هَاخِ ثب MDMA
(ثب زٍظ  20هيليگطم ثط كيلَگطم) زض ظهبىّبي هرتلف

ثبفت كجسي) زض گطٍُّبي كٌتطل هٌفي ٍ قبّس
گطٍُّبي زضيبفت كٌٌسُي ػهبضُّبي آثي ٍ هتبًَلي
كبكل گيبُ  Zea mays L.تحت هَاخِْ ثب MDMA

ثب زٍظ  20هيليگطم ثط كيلَگطم ضا ًكبى هيزّس.

ٌ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:

ثي اثط :+1 ،كن اثط :+2 ،هتَؾظ اثط :+3 ،اثط ػوسُ :+4 ،اثط ظيبز :+5 ،اثط ذيلي يبز زازُّب ثب
اؾتفبزُ اظ  3تكطاض ثِزؾت آهسُاًس.

يبفتِّبي ّيؿتَپبتَلَغي ًكبى هيزّس كِ تؼساز ؾلَلّبي
كَپفط زض ًوًَِّبي قبّس ٍ كٌتطل هٌفي زض ثطاثط
ًوًَِّبيي كِ ػهبضُ ثب زٍظ ثبالتطي زضيبفت كطزًس،
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خسٍل ً 2تبيح ّيؿتَپبتَلَغي (هيعاى اًَاع آؾيتّبي

آدم

ّوَساطي

ػلَالسيتِ

ًكشٍص

/ 26طة جٌَب

ػال ّفذّن /ؿواسُ  /1فشٍسديي ٍ اسديثْـت 1393

افعايف يبفتِ اؾت كِ ًكبًگط ايي اؾت كِ ثبفت كجس زچبض

هيليگطم ثط كيلَگطم ،زض ظهبىّبي هرتلف زض هَاقؼي

تغييط ّيؿتَپبتَلَغيكي اظ ًَع ًكطٍظ قسُ اؾت.

كِ كجس زض توبؼ ثب اكؿيساىّب قطاض هيگيطز زچبض آؾيت

زض ايي هغبلؼِ ػهبضُ آثي ٍ هتبًَلي كبكل شضت اؾترطاج

كجسي هيقَز ٍ شذبيط گلَتبتيَى ثطاي ذٌثي ؾبظي

قس ٍ ثؼس اظ ضؾن ًوَزاض ،اؾتبًساضز هيعاى فٌَل ٍ

هتبثَليتّبي الكتطٍفيل ٍاضز ػول هيقًَس ٍ هيعاى ايي

فالًٍَئيس تؼييي قس .حيَاى هَضز آظهبيف هَـّبي

شذبيط عجيؼي آًتياكؿيساًي ثسى كبّف هييبثس.

نحطايي آلجيٌَ اظ ًػاز ( )Sprage Dawelleyثب ٍظى

گلَتبتيَىّبي كجسي ثِػٌَاى يک پطٍتئيي هَخَز زض

 220- 180گطم ثَزًس ٍ ثِ  12گطٍُ ٍ (زض ّط گطٍُ ؾِ

كجس ًقف هؤثطي زض ذٌثيؾبظي ضازيكبلّبي آظاز

ؾط هَـ) تقؿين قسًس.

حبنل اظ اكؿيساتيَ زاضز ،ثِعَضي كِ زض پبؾد ثِ هَاز

گشٍُ اٍل :گطٍُ قبّس ثَزًس كِ فقظ هبيغ پطفيَغى

اكؿيساى هبًٌس  MDMAؾغح آى كبّف هييبثس.

زضيبفت كطزًس.

ثٌبثطايي پؽ اظ ايٌكِ زض ظهبى  30زقيقِ  MDMAثب

گشٍُ دٍم :گطٍُ كٌتطل هٌفي ثَزًس كِ  MDMAثب

زٍظ  20هيليگطم ثط كيلَگطم ثِ هبيغ پطفيَغى اضبفِ قس

زٍظ 20 ،هيليگطم ثط كيلَگطم زضيبفت كطزًس ٍ ثؼس اظ

ؾجت كبّف قسيس ؾغح گلَتبتيَى زض ظهبى  60زقيقِ

آى ػهبضُ زضيبفت ًكطزًس .ثطاي زُ گطٍُ زيگط

گطزيس .ايي كبّف زض كٌتطل هٌفي ٍ زض توبهي ًوًَِّب

ػهبضُّبي آثي ٍ هتبًَلي ثب زٍظّبي ٍ 50 ،40 ،20 ،10

زيسُ قس (ٍ .)P>0/01لي ثب افعٍزى ػهبضُ هتبًَلي زض

 100هيليگطم ثط كيلَگطم ثِ هبيغ پطفيَغى اضبفِ قس.

ظهبى  60زقيقِ ثب زٍظّبي 100 ٍ 50 ،40 ،20 ،10

ؾپؽ اثط زضهبًي ايي ػهبضُّب (ثِ ٍاؾغِ اثط

هيليگطم ثط كيلَگطم ثِ هبيغ پطفيَغى ايي كبّف خجطاى

آًتياكؿيساًي) ثط ضٍي كجس هَـ نحطايي ثطضؾي قس.

ٍ زض ظهبى  ٍ 120ٍ 90ثؼس اظ گصقت  60–45زقيقِ

توبؼ هؿتقين ثب زٍظ  20هيليگطم ثط كيلَگطم

عجق ًوَزاض  1هقبيؿِ گلَتبتيَى ًبقي اظ پطفيَغى كجسي

 MDMAقطاض گطفت ٍ ثؼس اظ گصقت  30زقيقِ زض

ثب زٍظّبي هرتلف ػهبضُ آثي كبكل گيبُ Zea mays

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

 L.تحت هَاخِ ثب  MDMAثب زٍظ  20هيليگطم ثط

هيليگطم ثط كيلَگطم اظ زٍ ػهبضُ آثي ٍ هتبًَلي كبكل

كيلَگطم ،زض ظهبىّبي هرتلف ،ايي پيک كبّف

شضت قطاض گطفت ٍ ثب تَخِ ثِ ًقف هحبفظتي كجسي ٍ

گلَتبتيَى ٍ افعايف ٍ يب خجطاى آى ًيع ّوبًٌس ػهبضُ

اثط آًتي اكؿيساًتي آى تغييطات هيعاى پطٍتئيي گلَتبتيَى

هتبًَلي زض خسٍل  1پيف ضفتِ اؾت ثب ايي تفبٍت كِ

زض هبيغ پطفيَغ قسُ ٍ ّوچٌيي تغييطات هيعاى پطٍتئيي

هيعاى گلَتبتيَى خجطاى قسُ ًبقي اظ پطفيَغى كجسي

گلَتبتيَى زض كجس ضت ثؼس اظ پبيبى  2ؾبػت پطفيَغى

ػهبضُ آثي زض توبم زٍظّب زض ظهبىّبي  120 ٍ 90زقيقِ

ثِػٌَاى قبذم حفبظتي ،هَضز هغبلؼِ قطاض گطفتٌس ٍ

ًؿجت ثِهيعاى گلَتبتيَى ػهبضُ هتبًَلي ثيكتط هيثبقس

يبفتِّبي ّيؿتَپبتَلَغي ًيع ثطضؾي قس.

ٍ ايي ثساى هفَْم اؾت كِ ػهبضُّبي آثي كبكل شضت

زض خسٍل  1هقبيؿِ هيعاى گلَتبتيَى ًبقي اظ پطفيَغى

ًؿجت ثِ ػهبضُ هتبًَلي آى اثطات آًتياكؿيساًي ثيكتطي

كجسي ثب زٍظّبي هرتلف ػهبضُ هتبًَلي كبكل گيبُ

ثط ضٍي كجس ضتّب زاقتِ اؾت ٍ ػلت آى حضَض

 Zea mays L.تحت هَاخِ ثب  MDMAثب زٍظ 20

ثيكتط ػَاهل هؤثط زض فؼبليت آًتياكؿيساًي (فالًٍَئيسّب
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اثتسا كجس هَـ نحطايي اظ عطيق هبيغ پطفيَغى زض

گلَتبتيَى احيب ٍ كبّف پيف آهسُ ضا خجطاى ًوَز.
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كشهي ٍ ّوكاساى

ٍ تبًيّب) زض ػهبضُ آثي اؾت.

كطزًس افعايف زاقت ٍ ّوطاُ ثب تغييط قكل ثبفت كجس

ثطضؾي ًتبيح ّيؿتَپبتَلَغي زض خسٍل ً 2كبى هيزّس

هيثبقس ٍ ًكبى زٌّسُ ايي ًكتِ ثَز كِ ثبفت كجس زچبض

كِ تؼساز ؾلَلّبي كَپفط زض ًوًَِّبي قبّس ٍ كٌتطل

يک تغييط ّيؿتَپبتَلَغيكي قسُ اؾت.

هٌفي (يب ًوًَِّبيي كِ زٍظ كن زضيبفت كطزًس) زض
هقبثل ثب ًوًَِّبيي كِ ػهبضُ ثب زٍظ ثبالتطي زضيبفت

قكل )1تهبٍيط ّيؿتَپبتَلَغي هطثَط ثِ گطٍُّبي قبّس (الف) ،هٌفي (ة) ٍ ًوًَِ آثي (ثب زٍظ  100هيليگطم زض كيلَگطم) (ج) ٍ هتبًَلي (ثب زٍظ  100هيليگطم زض كيلَگطم)
(ز) كِ تحت هَاخِْ ثب  MDMAثب زٍظ  20هيليگطم زض كيلَگطم قطاض گطفتٌس (ثِ خع گطٍُ قبّس) ٍ ؾپؽ تحت هَاخِْ ثب زٍظ  100هيليگطم زض كيلَگطم اظ ػهبضُ آثي يب
هتبًَلي قطاض گطفتٌس (ثِ خع گطٍُ قبّس ٍ كٌتطل هٌفي) ،هست پطفيَغى ًيع  2ؾبػت هيثبقس.

تحث
زض ايي هغبلؼِ ثِ ٍضَح ًكبى زازُ قس كِ ػهبضُ آثي
ٍ ػهبضُ هتبًَلي كبكل گيبُ  Zea mays L.زض
ثبظؾبظي گلَتبتيَى ًقف زاضز .هكبًيؿن احتوبلي ايي
تطكيت هيتَاًس اثط آًتي اكؿيساًي آى ثبقس كِ ثب ذٌثي

زازى  PH4پطزاذت .اضتجبط ضضبيتثركي ثيي فؼبليت
 ٍ TACآًتياكؿيساًي گعاضـ قس .ثط اؾبؼ يبفتِ
ّبي يبًگ  ،اؾتفبزُ گؿتطزُ اظ ايي ضًگساًِ زض نٌبيغ
غصايي زاضٍئي ،آضايكي ثِػٌَاى ػبهل ضًگزٌّسُ
عجيؼي ٍ ػبهل آًتياكؿيساى پيكٌْبز قس (.)29

( )GSSGثِ فطم احيبء گلَتبتيَى ( ،)GSHؾغح

 2010هؿوَهيت ًيوِ قسيس اليبف شضت زض ضتّب ضا

گلَتبتيَى ثسى ثِذهَل كجس ضا ثبال هيثطز .يؼٌي تب

ثطضؾي كطزًس .زض ايي ثطضؾي ضاتّب ثِ  4گطٍُ

حسٍز ظيبزي هبًغ آؾيت كجسي هيقَز .ايي اثط

20تبيي تقؿين قسًس ٍ ثب ضغين غصايي هؼوَلي ثِّوطاُ

هيتَاًس ثِ زليل ٍخَز تطكيجبت آًتياكؿيساًي هبًٌس

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

فٌَل ،فالًٍَئيس زض كبكل گيبُ  Zea mays L.ثبقس.

ثِهست  90تغصيِ كطزًس ٍ گطٍُ كٌتطل ًيع فقظ ضغين

تَؾظ يبًگ (ّ ٍ )Yangوكبضاى زض ؾبل  2009ثِ

غصايي هؼوَلي ضا زضيبفت كطز ..پؽ اظ پبيبى  90ضٍظ

ثطضؾي هحتَاي كلي ضًگساًِ آًتَؾيبًيي ( )TACؾبقِ

ٍ اًدبم تؿتّبي آظهبيكگبّي (،BVA ،BVN ،Cr

ٍ زاًِ شضت ٍ ًيع اثط آًتياكؿيساًي آى ثِضٍـ تغييط

ٍ )WBC ،RBC ،CBC ،AIP ،ALT ،AST

PH-different tialmethod
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كطزى ضازيكبلّبي ثسى ٍ تجسيل فطم اكؿيس گلَتبتيَى

كبيي ٍاًگ (ّ ٍ )Cuine wangوكبضاى زض ؾبل

/ 28طة جٌَب

ػال ّفذّن /ؿواسُ  /1فشٍسديي ٍ اسديثْـت 1393

زاضاي ّيچ اثط هتٌبقضي ثب گطٍُ قبّس ًجَزُ ٍ ثِػٌَاى

ًفطٍتَكؿيؿيتي زض ثطاثط خٌتبهبؾيي هَضز ثطضؾي قطاض

اليبف ثيذغط ثطاي اًؿبى هؼطفي قس (.)30

زازًس 10 .گطٍُ قف تبيي اظ ضتّبي ٍيؿتط اًتربة

زض هغبلؼِاي كِ تَؾظ اثطاّينظازُ ٍ ّوكبضاى زض ؾبل

قس .گطٍُ  1فقظ ًطهبل ؾبليي ثب زٍظ  100هيليگطم ثط

 2008اًدبم گطفت ،هكرهِّبي آًتياكؿيساًي اثطيكن

كيلَگطم زضيبفت كطزًس .گطٍُ  2فقظ خٌتبهبيؿيي ثب

شضت ثِضٍـّبي هتفبٍتي ترويي ظزُ قس ،ػهبضُ

زٍظ  100هيليگطم ثط كيلَگطم زضيبفت كطزًس .گطٍُ 3

اثطيكن شضت حبٍي هيعاى چكوگيطي اظ فٌَل ٍ

تب  6ػهبضُ كبكل شضت ثب زٍظّبيٍ 400 ،300 ،200

فالًٍَئيسّب ثَز ( .)9زض ايي تحقيق زضنس هْبض

 500هيلي گطم ثط كيلَگطم زضيبفت كطزًس ٍ گطٍُ  7تب 10

ضازيكبل آظاز  DPPHتَؾظ ػهبضُ اثطيكن شضت

ًيع ّوبى زٍظّب ضا زضيبفت كطزًس ٍ  1ؾبػت ثؼس ًيع

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

خٌتبهبؾيي ثب زٍظ  100هيليگطم ثط كيلَگطم تدَيع قس.

هيليگطم ثط هيليليتط گعاضـ قسُ اؾت .فؼبليت

ايي كبض ثطاي  8ضٍظ ازاهِ يبفت .زض ًْبيت فبكتَضّبي

قالتِ قسى ثب آّي زض هَضز ػهبضُ كوتط اظ تطكيجبت

ذًَي ضاتّب ثطضؾي قس.

اؾتبًساضز ثَز .كبكل شضت اثط ترطيتپصيطي كوتطي

ثط اؾبؼ ضٍـّبي آظهبيف (ٍ Cr ،Ure ،AST ،Ht

تَؾظ ًيتطيک اكؿبيس ًؿجت ثِ ػبهل هطخغ ًكبى زاز.

غيطُ) .ايي تحقيق ًكبى زاز كِ ػهبضُّبي ثب زٍظ

ّوچٌيي زض ضٍـ آّي  -تيَؾيبًبت ( )FTCػهبضُ

 300 ٍ 200هيليگطم ثط كيلَگطم ثْتطيي اثط هحبفظتي

ثيف اظ  88زضنس ثبظزاضي اظ پطاكؿيساؾيَى

ٍ آًتياكؿيساًي ضا زاضاؾت (.)33

اؾيسليٌَئيک ضا ًكبى زاز ،عجق آى هيقَز پيفثيٌي

زض هغبلؼِاي كِ تَؾظ گَاضي (ٍ )Ghoaray

كطز كِ ثطذي اظ ذهَنيبت اثطيكن شضت زض پعقكي

ّوكبضاى زض ؾبل  2007ثطاي ثطضؾي اخعاي قيويبيي

ؾٌتي ثِػلت تَاًبيي آًتياكؿيساًتي آى هيثبقس (.)31

ػهبضُّبي فطاض ٍ غيطفطاض اثطيكن شضت اًدبم قس36 ،

زض هغبلؼِاي كِ تَؾظ لَئي (ّ ٍ )Luiوكبضاى زض

تطكيت زض ػهبضُّب قٌبؾبيي قس كِ اثطات

ؾبل  2010نَضت گطفت .فؼبليت تٌظيوي ضازيكبل

آًتياكؿيساًي ثطذي اظ اخعا ثبثت قسُ اؾت (هبًٌس

آظاز ٍ اثط آًتياكؿيساًتي ػهبضُ اثطيكن شضت هطثَط

فالًٍَئيس ٍ فٌَلّب) .اثط هْبضكٌٌسگي ٍ آًتياكؿيساًي

ثِ گليكَظيسّبي فالٍى ثطضؾي قس ٍ زض آى

ػهبضُّب زض ثطاثط  DPPHثطضؾي ٍ اثط هكَْزي ٍ زض

فطاككيّبي  Nثيَتبًَل ثبالتطيي هحتَاي فٌَلّب ٍ

هقبثل ًوًَِّبي هطخغ هكبّسُ قس .ثٌب ثط يبفتِ ّبي

فالًٍيَئيسّبي كلي ضا ًكبى زاز .فؼبليت كلي

ايي ثطضؾي ،ههطف ايي فطاٍضزُ گيبّي ثِ ػلت اثط

آًتياكؿيساًت چكوگيط ثَز ،فؼبليت اكؿيساًي

آًتياكؿيساًي قبثل تَخيِ هي ثبقس (.)34

 DPPHضا كبّف زاز ،ايي ًتبيح اثط ثبلقَُ

زض ثيوبضيّبي كجسيّ ،پبتَؾيتّب ٍ ثؼضي اظ

آًتياكؿيساًي اثطيكن شضت ثِػٌَاى هٌجغ فؼبل ظيؿتي

ؾلَلّبي كَپفط زچبض تغييطات هيقًَس ٍ اغلت ايي

زض زؾتطؼ اظ آًتياكؿيساًتّبي عجيؼي ضا ًكبى

آؾيتّب زض هٌغقِ  3ثطٍظ هيًوبيس كِ ًبقي اظ حضَض

هيزّس (.)32

غلظتّبي ثبالي آًعينّبي ؾيتَكطٍم  ٍ P450غلظت

غالمضضب ؾپْطي ٍ ّوكبضاى زض ؾبل  2009اثط

كن گلَتبتيَى زض ًبحيِ هيثبقس.
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هؼبيٌبت ثبليٌيً ،تيدِگيطي قس كِ ههطف اليبف شضت
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زغًطؾبًؽ يب تحليل ضفتگي ٍقتي ثِعَض كبهل

آظاز هيقَز.

هكرم هيقَز كِ ّوطاُ ثب ٍاكٌف آهبؾي گكبزي
ؾيٌَظٍئيسّب ،هٌدط ثِ ذًَطيعي هيگطزز كِ ثطذالف

ًتيجِگيشي

هؼوَل تؼساز ظيبزي گلجَل قطهع زض ثبفت زيسُ هيقَز

اؾتفبزُ اظ ضٍـ پطفيَغى كجسي زض هغبلؼبت

ٍ زض هَاضزي ّن كِ ػبهل آظاض ضؾبى اظ ثيي ًطفتِ

فبضهبكَلَغي اظ هعيتّبيي ثباليي ثطذَضزاض اؾت كِ

ثبقس ،آؾيتّبي ٍاضزُ غيطقبثل خجطاى هيقَز ٍ ّؿتِ

هْنتطيي آى نطفِخَيي زض ظهبى (حصف كيٌتيک هبزُ

ؾلَل ًكطٍظُ هيگطزز (.)35

زاضٍيي) هيثبقس( ،)36ظيطا زض ايي ضٍـ ثطاي خصة

زض توبم گطٍُ ّبي كٌتطل ٍ ًوًَِ ّبيي كِ زٍظ كن

هبزُ زاضٍئي ظهبًي نطف ًويقَز ٍ هبزُ هؿتقيوبً زض

زضيبفت كطزًسّ ،وَضاغي ثيٌبثيٌي ٍخَز زاقت كِ

ثبفت ّسف اثط هيگصاضز .ثب ايي ٍخَز ايي ضٍـ

هيعاى ذًَطيعي (ّوَضاغ) ثب افعايف زٍظ ػهبضُ

هحسٍزيتّبيي زاضزً .يبظ ثِ هْبضت ٍ ؾطػت ػول

هتبًَلي ٍ آثي كن هيقَز ٍ ثيكتطيي هيعاى ذًَطيعي

ثبال ثطاي خطاحي ٍ ٍنل كطى كبًَلّب اظ خولِ ايي

زض گطٍُ ّبيي اؾت كِ فقظ  MDMAزضيبفت كطزًس.

هحسٍزيتّب هيثبقس .هحسٍزيت انلي ايي ضٍـ

اظ يبفتِ ّبي زيگط پبتَلَغي ،گؿتطـ هٌغقِ فيجطٍظُ

كَتبُ ثَزى ظهبى ظًسُ هبًسى كجس اؾتّ .وچٌيي ثطاي

ٍ ًكطٍظُ ثَز كِ ثب كبّف زٍظ ػهبضُ ثِنَضت تَأم

اًدبم پطفيَغى كجسي هحيظ تب حس اهكبى ثبيس ايعٍلِ

زيسُ قس.

ثبقس ٍ ايي اهط ثِ ؾبزگي هيؿط ًيؿت .ثطاي ًگْساضي

اقساهبت زضهبًي ثب احيبء گلَتبتيَى هي تَاًس هٌغقِ

ًوًَِّب زض زهبي هٌبؾت ،ثِ يرچبل ٍ اًدبم ضٍـ

فيجطٍظُ ضا هحسٍز كٌس .افعايف هست ظهبى پطفيَغى

پطفيَغى ٍ خْت تؼييي هيعاى گلَتبتيَى ًوًَِّب ثِ

ًيع هَخت تَؾؼِ هٌغقِ ًكطٍظُ هي قَز كِ غيطقبثل

تدْيعات ٍ هَاز اذتهبني ًيبظ اؾت .افعٍى ثط ايي

ثطگكت اؾت (قكل  ٍ 1خسٍل .)2

ثطاي نحت پطفيَغى ،كٌتطل قسيس خطيبى ٍضٍزي ٍ

ايي هكبّسُ زٍض اظ اًتظبض ًيؿت ،ثِزليل كبّف ثيكتط

ذطٍخي ثبفط پطفيَغى ضطٍضت زاضز.

ؾغح آًعين ّبي تطاًؽ آهيٌبظ كجسي زض اثط تعضيق
ػهبضُ آثي چٌيي ثًِظط هي ضؾس كِ ايي ػهبضُ ثب اثط
ضٍي ثبفت ٍ ؾلَل ّبي كجسي اثطات اكؿيساتيَ ايدبز
كبّف هيزّس .ثٌبثطايي هيعاى پبئيي تطي اظ آًعينّبي
تطاًؽ آهيٌبظ كجسي ثِ زليل ترطيت كوتط ثبفت،

ثسييٍؾيلِ اظ هؼبًٍت هحتطم تحقيقبت ٍ فٌبٍضي
زاًكگبُ ػلَم پعقكي هبظًسضاى ثِ ذبعط تأهيي ثركي
اظ ّعيٌِّبي ايي پػٍّف قسضزاًي هيقَز.
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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.
Keywords: corn silk, antioxidant, MDMA (ecstacy), liver perfusion, glutathione
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