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 مقاله پژوهشي 

  هايبادیآنتد یتول ازنظر یمنیستم ایش سرکوب سیافزا بر ين به همراه اکستازیکورکوم مصرف ریتأث
  

  ٣گوشه درق يمعصومه ناصر، ٢عادل محمدزاده، ١*يناصر خلج
 

  23/12/1396 یرشپذ یختار 20/10/1396 یافتدر یختار
 
 يدهچک

 از يکي. شوديم يو فرهنگ ياجتماع، ياقتصاد، يفرد يهابيآسسبب  که استاد به مواد مخدر ياعت ياز مشکالت جامعه بشر يکيامروزه : هدف و زمينهپيش
 يهابيآس هاقرصن يا ازآنجاکه .باشديم (MDMA) نيآمفتاممت  ياکسيدلنيمت ٤، ٣ا ي ياکستاز يهاقرص هايپارتو  در محافل مورداستفادهمواد  نيترمتداول

ن) بر کاهش عوارض ي(کورکوم زردچوبهعصاره  يضدالتهاباثرات ن مطالعه يما در الذا ، دارند يمنيستم ايو س مغز ازجمله مختلف بدن يهاستميسد بر يشد
 م.يقرار داد موردمطالعه هاقرصن يهمراه و بعد از مصرف ا يمنيستم ايبر س را ياکستاز يهاقرص

و  MDMAافت يکنترل بدون در: ۱م شدند. گروه يگروه تقس ششستار به ينژاد و از بالغ نر ييسر موش صحرا ۴۸ يمطالعه تجربن يدر ا: مواد و روش کار
روز. گروه  ۱۵به مدت  يداخل صفاق صورتبهن) يل اولئات (حالل کورکوميات تريليليم ۲/۰ق ياورال و تزر صورتبهآب مقطر  تريليليم ۲افت ين تنها با دريکورکوم

روز.  ۱۵به مدت  يل اولئات داخل صفاقيات تريليليم ۲/۰ق ياورال و تزر صورتبهآب مقطر  تريليليم ۲لو در يبر ک گرمميلي ۲۰مقدار  به MDMA افتيدر: ۲
افت يدر: ۴روز. گروه  ۱۵به مدت  ين داخل صفاقيومکورک تريليليم ۲/۰ با حجمکرومول يم ۲۰ق يلو و تزريبر ک گرمميلي ۲۰به مقدار  MDMAافت يدر: ۳گروه 

MDMA  گر. يروز د ۱۵اورال به مدت  صورتبهآب مقطر  تريليليم ۲و  يداخل صفاق صورتبهن يحالل کورکوم تريليليم ۲/۰ق يروز و سپس تزر ۱۵به مدت
روز  ۱۵روز و سپس  ۱۵ن به مدت يو کورکوم MDMAافت يبا در: ۶ن. گروه يافت کورکوميگر دريروز د ۱۵روز و سپس  ۱۵به مدت  MDMAافت يبا در: ۵گرو 

 شد. گيرياندازه يسرم يهاايمنوگلوبوليند. يگرد آوريجمعشده و نمونه خون از قلب  هوشيب هاموش، شيان آزماين. در پايق مجدد کورکوميگر با تزريد

ستار ينژاد و نر از ييصحرا يهاموشدر  هاايمنوگلوبين يسرم ن سبب کاهش سطحيبه همراه کورکوم MDMAن مطالعه نشان داد که استفاده از يج اينتاها: افتهي
نبود  دارمعنين کاهش يا ييتنهابه MDMAاما در گروه  (P˂0.05)بود  دارمعنين نسبت به گروه کنترل يبه همراه کورکوم MDMAن اثر در گروه يشد. ا

(P>0.05).  
رات يين تغيل ايد. دلينر گرد ييصحرا يهاموشدر  يسرم يهاايمنوگلوبيندر سطح  يريچشمگ سبب کاهش، نيبه همراه کورکوم MDMA: گيرينتيجهبحث و 

توسط  MDMA زه شدنيو عدم متابول يش سطح جذب گوارشيافزا اديزاحتمالبهمصرف کرده بودند  MDMA که تنها ينسبت به گروه کنترل و گروه دارمعني
 يف بعضتحمل در مصر يالقا يبرا توانيم، تحمل يداريو حفظ و پا يمنيستم ايل سين در تعديخاص کورکوم يژگيو يعني، افتهين يکه از ا باشديمن يکورکوم
  نده استفاده کرد.يدر آ غذاهاو  داروها

 نيکورکوم، هاايمنوگلوبين، تحمل، ياکستاز: يديکلمات کل

  
 ١٣٩٧ ارديبهشت، ۸۵-۹۴ ص، دوم شماره، نهميست و بدوره ، يهارومي پزشکمجله 

  
  ۳۲۷۸۰۸۰۳: تلفن، يولوژيزيگروه ف، يدانشکده پزشک، هياروم يه دانشگاه علوم پزشکياروم: آدرس مکاتبه

Email: khalaji.naser@gmail.com 

  
  مقدمه

اد به مواد مخدر ياعت ياز مشکالت جامعه بشر يکيامروزه 
 ياديز يو فرهنگ ياجتماع، ياقتصاد، يفرد يهابيآسکه  باشديم
 هايپارتمتداول در محافل و  طوربهکه  ياز مواد يکي. کنديمجاد يا

                                                             
  سنده مسئول)يران (نويا ه،يارومه، ياروم ي، دانشگاه علوم پزشکيولوژيزيار فياستاد ١
  رانيا ه،يارومه، ياروم ي، دانشگاه علوم پزشکيمنولوژيار اياستاد  ٢
  رانيا ه،ياروم، هياروم يدانشگاه علوم پزشک ،يپزشک عمو ٣

مت  ياکس يلن ديمت ٤، ٣( MDMA شوديماز آن استفاده 
ت اس نيآمفتامکه مشتق از  باشديم ياکستازهمان ا ي )نيآمفتام

در سال  MDMAا ي نيآمفتاممت  ياکس يلن ديمت ٤، ٣ ).۱(
ن يالميل سافريمرک با نام مت يآلمان ييشرکت دارو وسيلهبه ١٩١٤
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ن هدف يو مصارف آن جهت کاهش اشتها بود اما به ا ساخته شد
  ).۲د (ينرس

: شامل يرات روحييتغ يتازاکس يهاقرصبه دنبال مصرف 
 يختگيبرانگ، يداريب، )٣و قدرت باال ( نفساعتمادبهجاد يا، يافور

 يروان ياختالل در شعور و آگاه، نامشروع يو روابط جنس يجنس
از مصرف  يناش يکيزيعوارض ف) و ٤( شوديمجاد يفرد و توهمات ا

، انعقاد خون، باال فشارخونش ضربان قلب و يافزا: شاملها، قرصن يا
وپ سنک، ديد يتار، تهوع، هادندان يراراديکالمپ غ، يعضالن يسفت

  ).۵( باشديمق يا تعريو لرز 
 تصوربهمواقع  يدر بعض نيآمفتاممت  ياکس يلن ديمت ٤، ٣

 طورمعمولبه) اما ۶( رديگيمقرار  مورداستفاده يديداخل ور
 يال ۳۰حدود و هنگام ورود به معده  شوديماورال استفاده  صورتبه

 نيا ي. مقدار استفاده خوراکگردديمقه بعد اثرات آن ظاهر يدق ۶۰
ن ماده يا ).۷( باشديمهر بار  گرمميلي ۱۵۰تا  ۷۵" معموالًماده 

جاد يک اينوروتوکس يو صدمات طوالن کنديمجاد يا يدوز يوابستگ
 دباشيمداشته و اثرات آن وابسته به دوز  يطي) و اثرات مح۸کرده (

 يهابيماريبتال به ا MDMA از سوءاستفادهعموم  طوربه). ۹(
 مونو ).۱۰( کنديماد يز کنندهمصرفرا در اشخاص  يعفون

ده يد هاجوان" در غالباًاست که  يعفون يماريک بيس ينوکلوز
را در  يمارين بيوع چنيش يستازاک يهاقرصو مصرف  شوديم

  ).۱۱( کنديمع يتسر هاجوان
 ير روب کنندهفيتضعاثر  نيآمفتاممت  ياکس يلن ديمت ٤، ٣

 دباشيم هابيماريش يافزاجه آن سبب يدارد و نت يمنيستم ايس
زول در خون يکورت يسطح سرم MDMA به دنبال مصرف ).۱۲(

 قات نشان دادند که استفاده ازيتحق يبعض). ١٣( ابدييمش يافزا
MDMA و عملکرد  هاتيلنفوسر يسبب کاهش تکثT- cell  ها

 يهاگلبولها به همراه کاهش  T- cellن کاهش در عمل ي. اگردديم
و  House.)۱۴( باشديم يستم گردش خونيس د خون دريسف

 II نينترلوکيد ايبا دوز باال تول MDMAهمکارانش نشان دادند که 
ز ين د آن شده ويش تولين باعث افزايياما با دوز پا کنديمف يرا تضع

 يهاT- cellد يباعث کاهش تول MDMAنشان دادند که 
کاهش  باعث بين ترکيا نيهمچن ).۱۵( گردديمک يتوتوکسيس

. )۱۰( گردديم IgGو  IgM ،IgA ،IgD ،IgE يهاايمنوگلوبين
 اکس سبب کاهش يهاقرصقات نشان دادند که مصرف يتحق يبعض

ک ي هانوتروفيل ).۱۲( گردديم يستم گردش خونيدر س هانوتروفيل
در  يديهستند که نقش کل يستيفاگوس يهاسلولاز  رمجموعهيز

حل در م شدهگرفتهبکار  يهاسلولن يدارند و اول يمنيشروع پاسخ ا
 MDMAنشان دادند که  يادي. گزارشات ز)۱۶( باشنديمعفونت 

 يستم دفاعيس ازجمله گردديم هاارگانباعث صدمات 
 MDMAدر برابر  يريقرارگبعد از  يدتريشد طوربهت اکسيدانآنتي

و همکارانش  shenoudaکه توسط  يامطالعه). ۱۷( نديبيمب يآس
 MDMA يهامتابوليتنشان داد که ، انجام گرفت ۲۰۰۹در سال 

 يهاموش يبطن يهاميوسيتو در يداتيجاد استرس اکسيباعث ا
  ).١٨( گردديم ييصحرا

و  باشديم زردچوبهو فعال  يب اصليک ترکين يکورکوم
 يهاتيفعالاز  يعيف وسيط يآن دارا زردرنگک يفنول دانهرنگ

بر آن  عالوه .)۱۹-۲۱( باشديم يکيو فارماکولوژ يکيولوژيب
 يهاالکيرادکننده  يسازپاکو  يت قواکسيدانآنتيک ين يکورکوم

 دان دريآزاد اکس يهاکاليرادد انواع يآزاد بوده و قادر است از تول
  ).۲۰( دينما يريجلوگ ينيک و پروتئيولوژيط بيمح

، مختلف بدن يهاارگانبر  MDMA بارانيزبا توجه به اثرات 
ستم ين بر سيکورکوم يکنندگليتعداثرات  ين مطالعه بررسيهدف ا

  .باشديم هاايمونوگلوبوليند يزان توليم ازنظر يمنيا
  

  روش کارمواد و 
 ستار باياز نژاد و بالغ نر ييسر موش صحرا ۴۸ يرو بر شيآزما 
شات بر يآزما .گرفتانجام  ماه ۴ يال ۳و با سن  گرم ۲۳۰±۳۰وزن 

منشور  و ينکيبر اساس قرار داد هلس نر ييصحرا يهاموش يرو
  ه انجام شد.ياروم يعلوم پزشک دانشگاه ياخالق

 يتصادف صورتبهش يمورد آزما يهاموش ين مطالعه تجربيدر ا
بدون  کنترل: ۱شدند که شامل گروه  ميتقس ييتا ۸گروه  ششبه 
آب مقطر  تريليليم ۲افت ين تنها با دريو کورکوم MDMAافت يدر
ن) يل اولئات (حالل کورکوميات تريليليم ۲/۰ق ياورال و تزر صورتبه
 MDMA افتيدر: ۲روز. گروه  ۱۵به مدت  يداخل صفاق صورتبه

 صورتبهآب مقطر  تريليليم ۲لو در يبر ک گرمميلي ۲۰به مقدار 
 ۱۵به مدت  يل اولئات داخل صفاقيات تريليليم ۲/۰ق ياورال و تزر
لو و يبر ک گرمميلي ۲۰به مقدار  MDMAافت يدر: ۳روز. گروه 

 ين داخل صفاقيکورکوم تريليليم ۲/۰ با حجمکرومول يم ۲۰ق يتزر
روز به مقدار  ۱۵به مدت  MDMAافت يدر: ۴روز. گروه  ۱۵به مدت 

اورال و  صورتبهآب مقطر  تريليليم ۲لو در يبر ک گرمميلي ۲۰
گر يروز د ۱۵سپس و  يل اولئات داخل صفاقيات تريليليم ۲/۰ق يتزر

 تريليليم ۲/۰ق ياورال و تزر تريليليم ۲افت آب مقطر به مقدار يبا در
روز به  ۱۵به مدت  MDMAافت يبا در: ۵ن. گرو يحالل کورکوم

اورال  صورتبهآب مقطر  تريليليم ۲لو در يبر ک گرمميلي ۲۰مقدار 
روز  ۱۵و سپس  يل اولئات داخل صفاقيات تريليليم ۲/۰ق يو تزر

 ۲/۰ با حجمکرومول يم ۲۰ن به مقدار يافت کورکوميگر دريد
آب مقطر  تريليليم ۲افت ين دريو همچن يداخل صفاق تريليليم

ن به مدت يو کورکوم MDMAافت يبا در: ۶اورال. گروه  صورتبه
 ۲۰ق يو تزر MDMAلو يبر ک گرمميلي ۲۰روز به مقدار  ۱۵

 و سپس ين داخل صفاقيکورکومتريليليم ۲/۰ با حجمکرومول يم
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 با حجمکرومول يم ۲۰ن به مقدار يق کورکوميگر با تزريروز د ۱۵
آب  تريليليم ۲افت ين دريو همچن يداخل صفاق تريليليم ۲/۰

جداگانه  يهاقفسدر  موردمطالعه يهاگروه اورال. صورتبهمقطر 
  .ندشد ينگهدار

 يهاموش يقين دوز تزريساعت بعد از آخر ۲۴ هاگروهدر تمام 
بر  گرمميلي ۴۰ يال ۳۰تون به مقدار يتوسط پنتابارب ييصحرا

ب از داخل قل سپس شده و هوشيب يداخل صفاق صورتبه لوگرميک
و جهت انجام  خون توسط سرنگ گرفته شد تريليليم ۵به مقدار 

 د.خته شيساده ردر لوله  ين سرميمنوگلوبيا گيرياندازهش يآزما
ده از خون گرفته ش يهانمونه ين سطح سرميمنوگلوبين اييتع يبرا

فوژ قرار يقه داخل دستگاه سانتريدق ۲۰بعد از  ييصحرا يهاموش
 ۴ يقه با دمايدور در دق ۳۵۰۰قه با يدق ۱۰داده شد و به مدت 

زا يفوژ شدند و سپس سرم جدا و به روش االيسانتر گرادسانتيدرجه 
ه ين روش بعد از تهيشد. در ا گيرياندازه ين سطح سرميلوبمنوگيا

در  يباديآنتون يتراسيو با ت ياختصاص يباديآنتن ييتع يبرا، سرم
ر در يسنجش پارس آزمون به قرار ز يهاتيکسرم با  يهانمونه

 يهاژنآنتيبه  شدهقيرقمنوفلوروسانس انجام گرفت. ابتدا سرم يا
 ژنيآنت ا چاهک) اضافه شد.يکرو ول يکوت شده در فاز جامد (م

 است که قرار يباديآنتمربوط به  ياختصاص يژنيآنتکوت شده 
زمان  يشود. پس از افزودن نمونه و ط يابياست در نمونه رد

 دارشاننن يومن گلوبوليه يک مرحله شستشو آنتيون و يانکوباس
از  ينکه چه کالسيا برحسب م به چاهک اضافه شد.يشده با آنز

 نيمنوگلوبوليا يت دارد نوع آنتياهم يابيرد يبرا يباديآنت
 يابيرد يبرا شين آزمايز متفاوت است. در اين مورداستفاده

کالس  يابيرد يو برا IgG ومنيه ياز آنت IgGکالس  يباديآنت

IgM ومن يه ياز آنتIgM کالس  يابيرد يو براIgA ومن يه ياز آنت
IgA .استفاده شد  

 ييايميوشيب يهاداده آوريجمعبعد از ، يآمارز يآنال يبرا
نرمال بودن کنترل شد.  ازنظرشده و  SPSS افزارنرم اطالعات وارد

ه سيمقا يبرا نيبنابراع نرمال برخوردار بودند. ياز توز هادادهتمام 
 و استفاده طرفهکيانس يز واريآزمون آنال يچند گروه

independent sample test ۰۵/۰سطح ج در يشد. نتا P˂صورتبه 
ار ين و انحراف معيانگيم صورتبه هادادهگزارش شد و  دارمعني

  .دنديگردگزارش 
  

  هاافتهي
پژوهش فوق در گروه کنترل بدون  يهاايمنوگلوبينسطح 

به مدت  MDMAافت يبا در ۲گروه ، نيو کورکوم MDMAافت يدر
مدت  ن بهيبه همراه کورکوم MDMAافت يبا در ۳روز و گروه  ۱۵
 ۱۵روز و سپس  ۱۵به مدت  MDMAافت يبا در ۴روز و گروه  ۱۵

به  MDMAافت يدر ۵. گروه ييچ دارويافت هيگر بدون دريروز د
 ۶ن و گروه يق کورکوميگر تزريروز د ۱۵روز و سپس  ۱۵مدت 

گر يروز د ۱۵روز و سپس  ۱۵ ين برايو کورکوم MDMAافت يدر
نشان داده شده  ۳تا  ۱دار نمو و ۱ در جدولن يافت کورکوميتنها در

  است.
 يهاگروهدر  IgAو  IgG ،IgMن يمنوگلوبين سطح ايانگيم

در  هاايمنوگلوبيننشان داده شده است سطح  ۱مختلف در جدول 
 يرين کاهش چشمگيو کورکوم MDMA کنندهافتيدر يهاگروه

  ).۱داشتند (جدول 

  
  هاايمنوگلوبينج ينتا: )۱( جدول

 ۶گروه  ۵گروه  ۴گروه  ۳گروه  ۲گروه  ۱گروه  

 IgG نيمنوگلوبيا

 تر)يل يدر دس گرمميلي(
۷,۷±۰,۲۰ ۷,۶۶± ۰,۱۸ ۷,۲±۰,۲۷ ۷,۶۶±۰,۱۸ ۶,۸۳±۰,۲۸ ۵,۴۹±۰,۲۰ 

 IgMن يمنوگلوبيا

 تر)يل يدر دس گرمميلي(
۵,۲±۰,۳۴ ۵,۱۷±۰,۲۴ ۴,۸۶±۰,۱۷ ۵,۱۷±۰,۲۴ ۴,۶۱±۰,۲۵ ۳,۷۱±۰,۳۵ 

 IgA نيمنوگلوبيا

 تر)يل يدر دس گرمميلي(
۶,۷±۰,۳۱ ۶,۶۷±۰,۲۰ ۶,۲۶±۰,۲۰ ۶,۶۷±۰,۲۰ ۵,۹۴±۰,۲۷ ۴,۷۸±۰,۲۱ 

  
 يدر سطح سرم IgAو  IgG ،IgM يهاايمنوگلوبين جينتا

 MDMAافت يکنترل بدون در ۱نر بالغ در گروه  ييصحرا يهاموش
بر  گرمميلي ۲۰به مقدار  MDMA افتيبا در ۲گروه ، نيو کورکوم

 و MDMA افتيبا در ۳گروه ، روز ۱۵اورال به مدت  صورتبهلو يک
ل داخ صورتبهن روزانه يلوگرم کورکوميکرومول بر کيم ۲۰ق يتزر

 ۱۵به مدت  MDMAافت يبا در ۴گروه ، روز ۱۵به مدت  يصفاق
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با  ۵گروه ، نيو کورکوم MDMAافت يعدم در يبعد روز ۱۵و  روز
 افتيبا در يبعد روز ۱۵و روز  ۱۵مدت  به MDMA افتيدر

 ۱۵ن به مدت يو کورکوم MDMAافت يبا در ۶ن و گروه يکورکوم
، نيانگيم صورتبه هادادهن. يافت کورکوميگر با دريروز د ۱۵روز و 

  دند.يگرد ارائه (means ± SD)ار يانحراف مع
 کنندهافتيدر يهاگروهدر  IgGن يمنوگلوبين سطح ايانگيم

MDMA نسبت به گروه کنترل که  دارمعنين کاهش يبا کورکوم

 ۶و  ۵، ۳داشتند. گروه ، افت نکرده بودنديدر ياماده گونههيچ
 بيبه ترت Pvبودند و  MDMAن با يکورکوم کنندهافتيدر

۰۰۱/۰P= ،۰۰۰۱/۰ P˂ ،۰۰۰۱/۰ P˂ هاگروهن ين ايبود. همچن 
افت کرده بودند يدر خالص MDMA که تنها ينسبت به گروه

نسبت  ۶و  ۵، ۳در گروه  بيبه ترت Pvبود و  دارمعنيکاهش فوق 
 ۱جدول ( بود )˂۰۰۲/۰P= ،۰۰۰۱/۰P˂ ،۰۰۰۱/۰ P( ۴به گروه 

  ).۱نمودار 
  

  IgGايمنوگلوبين سه سطح يمقا: )۱(نمودار 
  

 ييصحرا يهاموشدر  IgGن يمنوگلوبيسه سطح ايمقا ۱نمودار 
گروه ، نيو کورکوم MDMAافت يکنترل بدون در ۱نر بالغ در گروه 

 اورال صورتبهلو يبر ک گرمميلي ۲۰به مقدار  MDMA افتيبا در ۲
کرومول يم ۲۰ق يتزر و MDMA افتيبا در ۳گروه ، روز ۱۵به مدت 

 ۱۵به مدت  يداخل صفاق صورتبهن روزانه يلوگرم کورکوميبر ک
 يبعد روز ۱۵و  روز ۱۵مدت  به MDMAافت يبا در ۴گروه ، روز

 MDMA افتيبا در ۵گروه ، نيو کورکوم MDMAافت يعدم در
با  ۶ن و گروه يکورکوم افتيبا در يبعد روز ۱۵و روز  ۱۵مدت  به
گر با يروز د ۱۵روز و  ۱۵مدت ن به يو کورکوم MDMAافت يدر
ن يمنوگلوبيا ين سطح سرميانگيم يعمود خط ن.يافت کورکوميدر

IgG باشديمش يمورد آزما يهاگروه يو خط افق ييدر موش صحرا .
 vP *دند. يگرد ارائهار ين و انحراف معيانگيم صورتبه هاداده

 باشديمکنترل  ايک يبه گروه  دار نسبتيمعن ۰۵/۰از  ترکوچک
در که تنها  ۴ به گروه دار نسبتيمعن ۰۵/۰از  ترکوچک ** vPو

 يروز مابق ۱۵گرفته بودند و در مرحله دوم  MDMAاول  مرحله
  افت نکرده بودند.يدر يچ دارويه

 کنندهافتيدر يهاگروهدر  IgMن يمنوگلوبين سطح ايانگيم
MDMA نسبت به گروه کنترل که  دارمعنين کاهش يبا کورکوم

 ۶و  ۵، ۳داشتند. گروه ، افت نکرده بودنديدر ياماده گونههيچ
 بيبه ترت Pvبودند و  MDMAن با يکورکوم کنندهافتيدر

۰۱۷/۰P= ،۰۰۱/۰P= ،۰۰۰۱/۰ P˂ هاگروهن ين ايبود. همچن 
افت کرده بودند يدر خالص MDMA که تنها ينسبت به گروه

نسبت  ۶و  ۵، ۳در گروه  بيبه ترت Pv بود و دارمعنيکاهش فوق 
 ۱جدول () بود ˂۰۲۸/۰P= ،۰۰۲/۰ P= ،۰۰۰۱/۰ P( ۴به گروه 

  ).۲نمودار 
 يهاموشدر  IgMن يمنوگلوبيسطح ا سهيمقا ۲نمودار 

و  MDMAافت يکنترل بدون در ۱نر بالغ در گروه  ييصحرا
بر  گرمميلي ۲۰به مقدار  MDMA افتيبا در ۲گروه ، نيکورکوم

 و MDMA افتيبا در ۳گروه ، روز ۱۵اورال به مدت  صورتبهلو يک
ل داخ صورتبهن روزانه يلوگرم کورکوميکرومول بر کيم ۲۰ق يتزر

 ۱۵مدت  به MDMAافت يبا در ۴گروه ، روز ۱۵به مدت  يصفاق
با  ۵گروه ، نيو کورکوم MDMAافت يعدم در يبعد روز ۱۵و  روز
 افتيبا در يبعد روز ۱۵و روز  ۱۵مدت  به MDMA افتيدر

 ۱۵ن به مدت يو کورکوم MDMA افتيبا در ۶ن و گروه يکورکوم
طح ن سيانگيم يعمود خط ن.يافت کورکوميگر با دريروز د ۱۵روز و 
 يهاگروه يو خط افق ييدر موش صحرا IgMن يمنوگلوبيا يسرم
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 هارائار ين و انحراف معيانگيم صورتبه هاداده. باشديمش يمورد آزما
ا يک يبه گروه  دار نسبتيمعن ۰۵/۰از  ترکوچک vP *دند. يگرد

 به گروه دار نسبتيمعن ۰۵/۰از  ترکوچک ** vPو باشديمکنترل 
 ۱۵گرفته بودند و در مرحله دوم  MDMAاول  در مرحلهکه تنها  ۴

  افت نکرده بودند.يدر يچ دارويه يروز مابق
 کنندهافتيدر يهاگروهدر  IgAن يمنوگلوبين سطح ايانگيم

MDMA نسبت به گروه کنترل که  دارمعنين کاهش يبا کورکوم
 ۶و  ۵، ۳داشتند. گروه ، افت نکرده بودنديدر ياماده گونههيچ

 ۰۰۷/۰ بيبه ترت Pvبودند و  MDMAن با يکورکوم کنندهافتيدر
P= ،۰۰۰۱/۰P˂ ،۰۰۰۱/۰P˂ نسبت به  هاگروهن ين ايبود. همچن

افت کرده بودند کاهش فوق يدر خالص MDMA که تنها يگروه
 ۴نسبت به گروه  ۶و  ۵، ۳در گروه  بيبه ترت Pvبود و  دارمعني

)۰۱۵/۰P= ،۰۰۰۱/۰ P˂ ،۰۰۰۱/۰P˂( بود ) ۳نمودار  ۱جدول.(  
  
  

  

  IgMايمنوگلوبين سه سطح يمقا: )۲نمودار (
  

  IgA نيمنوگلوبيسه سطح ايمقا: )۳نمودار (
  

 ييصحرا يهاموشدر  IgAن يمنوگلوبيسه سطح ايمقا ۳نمودار 
گروه ، نيو کورکوم MDMAافت يکنترل بدون در ۱نر بالغ در گروه 

 اورال صورتبهلو يبر ک گرمميلي ۲۰به مقدار  MDMA افتيبا در ۲
کرومول يم ۲۰ق يتزر و MDMA افتيبا در ۳گروه ، روز ۱۵به مدت 
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 ۱۵به مدت  يداخل صفاق صورتبهن روزانه يلوگرم کورکوميبر ک
 يبعد روز ۱۵و  روز ۱۵مدت  به MDMAافت يبا در ۴گروه ، روز

 MDMA افتيبا در ۵گروه ، نيو کورکوم MDMAافت يعدم در
با  ۶ن و گروه يکورکوم افتيبا در يبعد روز ۱۵و روز  ۱۵مدت  به
گر با يروز د ۱۵روز و  ۱۵ن به مدت يو کورکوم MDMAافت يدر
ن يمنوگلوبيا ين سطح سرميانگيم يعمود خط ن.يافت کورکوميدر

IgA باشديمش يمورد آزما يهاگروه يو خط افق ييدر موش صحرا .
 vP *دند. يگرد ارائهار ين و انحراف معيانگيم صورتبه هاداده

 باشديمکنترل  ايک يبه گروه  دار نسبتيمعن ۰۵/۰از  ترکوچک
در که تنها  ۴ به گروه دار نسبتيمعن ۰۵/۰از  ترکوچک ** vPو

 يروز مابق ۱۵گرفته بودند و در مرحله دوم  MDMAاول  مرحله
  افت نکرده بودند.يدر يچ دارويه

  
  گيرينتيجهبحث و 

 سوءمصرفن بر عوارض يکورکوم اثر يبررس ن مطالعه بهيا
بود. و  يسرم مهم يهاايمنوگلوبينبر سطح  ياکستاز يهاقرص

ب ين در مقابل ترکيکورکوم يکنندگليتعداثرات  يهدف ما بررس
MDMA  .ين اثر حفاظتيکورکوم رفتيمنکه انتظار يا رغميعلبود 

داشته باشد هنگام استفاده  يمنيستم ايدر س MDMAبر عوارض 
شتر شده بود يشدت عوارض آن ب MDMAن به همراه ياز کورکوم

و  MDMA که يدر گروه ين سرميمنوگلوبيسطح ا کهطوريبه
نسبت به گروه  دارمعنيکاهش ، اندبودهافت کرده يدر نيکورکوم

 اندبودهافت کرده يدر MDMAکه تنها  يهاگروهکنترل داشتند. اما 
سبت ن يدارمعنين کاهش يافته بود اما اين کاهش يمنوگلوبيسطح ا

  به گروه کنترل نبود.
از  يکي ياکستاز يهاقرصبعد از مصرف  هاايمنوگلوبينکاهش 

 نيآمفتاممت  ياکس يلن ديمت ٤، ٣. باشديم هاقرصن يعوارض ا
ع يسو طوربهکه  باشنديم نيآمفتاممشتق از  ياکستاز يهاقرصا ي

 هاقرصن ي). ا۲۲، ۱( گردديماز آن استفاده  هايپارتدر محافل و 
صال با ات کهطوري، بهبدن دارند يمنيستم ايس يبر رو ياثرات منف

ماکروفاژها سبب  يموجود در رو HT2A-5ن يرنده سروتونيبر گ
 انددادهقات نشان ي). تحق۲۳( گردديم هاآن يآپوپتوز و مرگ سلول

داشته و  يمغز استخوان اثر سم يرو نيآمفتامبات مت يکه ترک
شده  T يهاتيلنفوست ين فعاليها و همچنتيباعث کاهش لکوس

  ).۲۴است (
 يهاتيلنفوسر يسبب کاهش تکث MDMAبات ين ترکيهمچن

B يهاسلولت يو توقف فعال T مشخص شده  ).۲۶، ۲۵( گردديم
مغز استخوان سبب  يخود رو يسم تأثيربا  ياکستاز يهاقرص

ن ي. ا)۲۷( گردنديماز مغز استخوان  يخون يهاسلولد يتوقف تول
را در مطالعه ما هم هنگام يدارد ز خوانيهممطالعات با مطالعه ما 

افته بود. يکاهش  هاايمنوگلوبين يسطح خون MDMA استفاده از
بر  عالوه نيآمفتامبات مت يکه در حضور ترک انددادهمطالعات نشان 

سرم  يهاايمنوگلوبينزان يم يخون يهاتيلنفوسسطح  کاهش
ر يتکث نيآمفتام). مت ۲۹، ۲۸( ابدييمکاهش  IgG ازجمله
طحال  يهاتيلنفوس) و سبب مرگ ۳۰را متوقف ( B يهاتيلنفوس

تعداد  ياکستاز يهاقرصمصرف  ).۳۱( شوديمز يموس نيو ت
همراه  T يهاسلولت يخون را کاهش داده و توقف فعال يهاتيلکوس

  دارد. خوانيهمما با مطالعات فوق  يهاافتهي نيبنابرا. )۳۲است (
 آنق به ين تحقيا يدر ط يو جالب ياتفاق طوربهما  آنچه اما
و  MDMA ن به همراهياز کورکومن بود که استفاده يا ميافتيدست

 باشديمافته الزم ي کاهش يمنيا يهاپاسخباعث حفظ  بعدازآن
 MDMAمصرف  که بعد از ين کاهش در گروهيا کهطوريبه

سه با يدر مقا، گروه پنجم، روز ادامه داشت ۱۵ن به مدت يکورکوم
گروه دوم کاهش  يعنيمصرف کرده بود  MDMAکه فقط  يگروه
ن يل ايگفت دل توانيمآمار نشان داد. تا آنجا که  ازنظر يدارمعني

را يز باشديم MDMA يش سطح خونيافزا اديزاحتمالبهکاهش 
د صفرا را يک و توليکرده و تحر غذاهان کمک به هضم يکورکوم

ل باال بردن جذب ياز دال يکي توانديمن ي) و ا۳۳( کنديمشتر يب
نشان داده  يشگاهيآزمان مطالعات يباشد و همچن MDMA يگوارش

به خرگوش  زردچوبهمتانول  يعصاره آب يز خوراکياست که تجو
ره معده يبات شيد معده و ترکيدر ترشح اس دارمعنيموجب کاهش 

توسط  MDMAزه شدن يق متابولين طريو از ا). ۳۴شده است (
. دابييمش يآن افزا يافته و سطح جذب خونيمعده کاهش  يهاميآنز

ن يبا کورکوم همراه MDMAق حاضر نشان داد که با مصرف يتحق
ن دارد که همان کمک به يگر از خواص کورکوميد يکيبر  يتأکيد

 باشديم ييش هرچه بهتر جذب مواد غذايدر افزا ييهضم مواد غذا
 زمانهمافته مربوط به استفاده ين يار مهم اينکته بس ).۳۵(

باشد که در اثر مصرف  توانديم يخوراک ير داروهاين با سايکورکوم
نسبت به داروها تحمل داشته و  يمنيستم ايس هاآن مدتطوالني

 يفراوان يکيولوژيخواص بباعث حذف داروها از گردش خون نگردد. 
از ساختار  ين خواص ناشياست. ا شده گزارش نيکورکوم براي

ل دهد و يتشک توانديمن ياست که کورکوم ييهاکمپلکس يمولکول
وند يگر و پيد يهامولکولنفوذ بر  يآن برا يين به علت توانايهمچن

  ).۳۷، ۳۶( باشديممتفاوت  يهانيپروتئم با يشدن مستق
  

  گيرينتيجه
MDMA يستينرژياثر س اديزاحتمالبهن يبه همراه کورکوم 

 يباال يمربوط به جذب گوارش اديزاحتمالبهن اثر يداشته و ا
MDMA زه شدنيا عدم متابولين و يبه همراه کورکوم MDMA 

 يژگيو يعني، افتهين يکه از ا. باشديمن يدر هنگام وجود کورکوم
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، ملتح يداريو حفظ و پا يمنيستم ايل سين در تعديخاص کورکوم
نده يدر آ غذاهاو  داروها يتحمل در مصرف بعض يالقا يبرا توانيم

  استفاده کرد.
  و قدردانيتشکر 

ي به ويژه از ستاد مبارزه جان غربيکل استان آذربا ياز دادسرا
با مواد مخدر اروميه و معاونت محترم تحقيقات و فناوري دانشگاه 
علوم پزشکي اروميه که همکاري الزم را داشته اند، صميمانه تقدي 

  و تشکر مي گردد.
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Abstract 
Background & aims: Nowadays, one of the problems of the human society is drug addiction, which 
causes individual, economic, social and cultural damages. One of the most commonly used substances 
in circles and parties is ecstasy pills or 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA). These pills 
have severe damage to various systems of the body and brain. Therefore, in this study, we studied the 
anti- inflammatory effects of curcumin on reducing the complication of ecstasy on the immune system 
after taking these pills. 
Materials & Methods: In this experimental study 48 adult male wistar rats were divided into six groups: 
group1; control (received ethyl oleate 0.2 ml, IP, and 2 ml water in the form of oral for 15 days, without 
MDMA and Curcumin), group 2 (received MDMA 20 mg/kg in 2 ml distilted water in the form of oral 
and ethyl oleate 0.2 ml, IP, for 15 days), group 3 (received MDMA 20 mg/kg and injection of curcumin 
20 µ mol/kg, IP, for 15 days), group 4 (received MDMA 20 mg/kg, for 15 days, then injection of ethyl 
oleate 0.2 ml, IP, and 2 ml water in the form of oral for 15 days), group 5 (received MDMA 20 mg/kg, 
for 15 days, then and injection of curcumin 20 µ mol/kg, IP, for 15 days), and group 6 (received MDMA 
20 mg/kg and injection of curcumin 20 µ mol/kg, IP, for 15 days, then injection of curcumin 20 µ 
mol/kg, IP, for 15 days). The rats were anesthetized at the end of experiment. The blood samples were 
collected. Immunoglobulins of serum were measured. 
 Results: The results of this study showed that the using of MDMA with curcumin reduced serum 
immunoglobulin level in male wistar rats. This effect was significant in the MDMA group with curcumin 
compared to the control group (P˂0/05). But this reduction was not significant in the MDMA group 
alone (P>0/05). 
 Conclusion: The MDMA with curcumin, caused a significant reduction in serum immunoglobulin 
levels in male wistar rats. The reason for these significant changes compared to the control group and 
the group that only consumed MDMA was probably increased absorption and non-metabolizing of 
MDMA by curcumin, that from this finding, the specific characteristic of curcumin in modulating the 
immune system and main ting tolerance, can be used to induction tolerance in the use of some 
medications and food in the future. 
Keywords: Ecstasy, Tolerance, Immunoglobulin’s, Curcumin 
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