
  

  ريز و متابوليسم ايران ي غدد درون مجله

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني شهيد بهشتي

  )۱۳۸۷آبان  (۳۸۹ ـ ۳۹۴هاي  ، صفحه۴ي  ي دهم، شماره دوره

  

  

ي ها موشاي سرم  آبي برگ زيتون بر قند و ليپيدهي اثر عصاره

  ي ديابتييصحرا
  

  ۲، ابراهيم ميري مقدم۱دكتر غالمرضا كميلي

گروه ايمونولوژي و ) ۲زاهدان،و خدمات بهداشتي ـ درماني  پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي ي  دانشكده،گروه فيزيولوژي) ۱

ي  ي نويسنده نشاني مکاتبه؛ نزاهداخدمات بهداشتي ـ درماني و  پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي ي هماتولوژي، دانشكده

  :rkomeili@gmail.come-mail ؛، دكتر غالمرضا كميلي۹۸۱۶۷-۴۳۱۷۵زاهدان، صندوق پستي  :مسئول

  چكيده
 به آنان جهان و بيش از سه ميليون نفر در ايردر % ۶/۶ديابت مليتوس بيماري شايعي است كه در حال حاضر  :مقدمه
در اين . ي مختلف کاربرد داشته استي مصرف گياهان داروها بيماريبراي درمان بسياري از ها قبل،  سالاز . باشند مبتال مي
مواد و . شدهاي خون در حيوانات ديابتي بررسي   آبي برگ زيتون بر ميزان گلوكز و انواع چربيي  عصارهتأثيرمطالعه 
 تصادفي به سه گروه به طور گرم از نژاد ويستار انتخاب و ۲۵۰ تا ۲۰۰الغ با وزن سر موش صحرايي نر ب۲۴: ها روش

 مورد و شاهد ديابتي، هاي ه در گرو. هاي انفرادي قرار گرفتند و در قفسشدند مورد، شاهد ديابتي و غير ديابتي تقسيم 
 ،سپس گروه مورد. فاقي تزريق شدبه صورت درون ص) كيلوگرمدر هر  گرم ميلي ۶۰(براي ايجاد ديابت، استرپتوزوسين 

در . دريافت نمودند) كيلوگرمدر هر  گرم ميلي ۷۵۰( آبي برگ زيتون ي عصارهصورت درون معدي ه به مدت چهار هفته ب
مصرف : ها يافته. گيري شد اندازهحيوانات  سرم ي  نمونهLDL-C  وHDL-C ،گليسريد  مقدار گلوكز، كلسترول، تري،پايان

داري کاهش  طور معنيه  ديابتي را بيها موشگليسريد سرم خون   زيتون ميزان گلوكز، كلسترول و تري آبي برگي عصاره
)P<0.01 ( و ميزانHDL-C را در اين حيوانات افزايش داد )P<0.05 ( ولي بر ميزانLDL-Cاثر محسوسي نداشت  .

قابل توجهي بر ميزان قند و چربي خون تأثير   برگ زيتوني اين مطالعه نشان داد كه عصارههاي  يافتهاگرچه : گيري نتيجه
  . دارد بيشتريها مطالعهنياز به اثر  دقيق اين سازوكاردر حيوانات ديابتي دارد، مشخص نمودن دامنه و 

  
  يي برگ زيتون، گلوكز، ليپيد، موش صحراي ديابت، عصاره: كليديواژگان 

  ۱۶/۱۲/۸۶: رش مقالهـ پذي۱۲/۱۲/۸۶:  ـ دريافت اصالحيه۱۹/۸/۸۶: دريافت مقاله

  
  

  مقدمه

بيماري ديابت مليتوس بيماري شايعي است كه در حال 

به  جهان و بيش از سه ميليون نفر در ايران در% ۶/۶حاضر 

به داليل مختلفي از جمله اين بيماري  ۱.هستند مبتال آن

 انسولين در پانكراس ايجاد ي كننده ي ترشحها سلولتخريب 

اوري،  اين بيماري هيپرگليسمي، پليم يترين عال مهم. شود مي

 و از عوارض شايع استفاژي و گلوكزاوري  ديپسي، پلي پلي

 ممكن است ،است كه خطرناك بوده اسيدوز متابوليكآن، 

 در اثر اين بيماري اعمال متابوليك بدن ۲.شودمنجر به شوك 

 بيشتر وجود هيپرگليسمي، با وجود و شود ميدچار اختالل 

   ۳.نيستنددر به استفاده از گلوكز براي تغذيه ي بدن قاها سلول

 اين بيماري قرار تأثيرهاي بدن تحت  فعاليت اغلب سيستم

قلبي ـ به تغيير در فعاليت  توان ميگيرد كه از آن جمله  مي

. كرد اشاره توان ميغيره ، كليه، سيستم عصبي و عروقي

 عروق در ي ـي قلبها بيماريميزان مرگ و مير ناشي از 

بروز مرگ و مير ناشي از . ران ديابتي بيشتر استبيما

 در .است% ۷/۲۸  عروقي در افراد ديابتيي ـبيماري قلب

%) ۷۶افزايشي به ميزان  (گروه شاهددر % ۳/۱۶مقايسه با 

 تغييراتي كه در متابوليسم ليپيدها به دنبال ديابت ۴.باشد مي

له
قا
م

له
قا
م

له
قا
م

له
قا
م

    
ي ي  ي ي 

ي
ش
وه
پژ

ي
ش
وه
پژ

ي
ش
وه
پژ

ي
ش
وه
پژ

        

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

em
.s

bm
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               1 / 7

https://ijem.sbmu.ac.ir/article-1-588-fa.html


 ۳۹۰ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۸۷آبان ، ۴ ي شماره, همدي  دوره

 

 قلب ،ي كليهها بيماري عامل خطرسازعنوان ه افتد ب  مياتفاق

   ۴.و عروق مورد توجه قرار گرفته است

ديابتي زرگساالن عروقي در افراد بـ ي قلبي ها بيماري

شود و  شتر ديده ميي بار ب۴ تا ۲نسبت به افراد غيرديابتي 

 ي افراد مبتال به ديابت در اثر بيماري قلبي يا حمله% ۷۵تقريباً 

 ۹۸  اقتصادي ديابت در اياالت متحدهبار ۴.ميرند  ميقلبي

   ۵. برآورد شده است۱۹۹۷بيليون دالر در سال 

و ) وابسته به انسولين (۱نوع  به صورتبيماري ديابت 

عوارض مزمن . شود ديده مي) غير وابسته به انسولين (۲نوع 

  ورتينوپاتي(ديابت نيز عبارتند از عوارض ميكروواسكوالر 

شامل ) آنژيوپاتي(عوارض ماكروواسكوالر  و )نفروپاتي

 كرونر و محيطي، و عوارض نوروپاتي ،ري عروق مغزيدرگي

   .شامل درگيري اعصاب حسي، حركتي كرانيال و اتونوميك

ي در طب سنتي جايگاه خاصي يمصرف گياهان دارو

، ها بيماري براي درمان بسياري از ها قبل سال و از دارد

مصرف اشکال متفاوتي از گياهان داروئي کاربرد داشته 

 آسيا از جمله ي اين گياهان در منطقهمصرف . استمختلف 

ي مانند يفريقاآايران، هند و چين و بعضي از کشورهاي 

در کشور مغرب استفاده از چند نوع .  استتر مغرب متداول

ي در يک منطقه گزارش شده که از يمختلف از گياهان دارو

 نمونه براي درمان ديابت مصرف ۱۴ ،بين اين گياهان

   ۶. به برگ زيتون اشاره نمودتوان مي ميان آن از شوند و مي

 بيمار ۳۲۰در مغرب، اي   ديگر در منطقهي در يک مطالعه

  ـ بيمار مبتال به فشار خون و اختالالت قلبي۳۸۰ديابتي و 

 اين افراد گياهان %۸۰عروقي مورد مصاحبه قرار گرفتند که 

کردند و   ميي را براي درمان بيماري خود مصرفيدارو

ثرتر و بهتر از درمان ؤتر، م درماني ارزان ه گياهمعتقد بودند ک

ي به دليل داشتن ي مصرف گياهان دارو۷.ي استيدارو

ي ارجحيت يعوارض جانبي کمتر نسبت به داروهاي شيميا

اند كه مصرف   نشان دادهها مطالعه بعضي از چنين هم. دارند

قند خون بر  اثر کاهنده ، برگ گردو و زيتوني کرده دم

   ۸.ه ديابت داردمبتاليان ب

 ي از تيرهاي   درختچه(.Olea europaea L)زيتون 

Oleaceaeقسمت مورد . است مييهاي سبز دا  با برگ

 اين گياه در ۹. درخت زيتون، ميوه و برگ آن استي استفاده

 فشار خون، ضد ي كاهندهطب سنتي به عنوان داروي 

ثر در درمان ؤبر، نيروبخش، م آترواسكلروز، ملين، تب

 سر درد و ي هاي مجاري ادراري، برطرف كننده ونتعف

  ۱۰.رود  به كار مياكسيدان آنتي

اتري برگ  اتيل الكلي و ديهاي  جا كه اثر عصاره از آن

هاي خون  بيرحيوانات ديابتي و چخون  قند ميزانزيتون بر 

 مورد بررسي قرار در حيوانات هيپركلسترولمي قبالً

 برگ زيتون بر ميزان  آبيي  ولي اثر عصاره۱۱،۱۲گرفته

در حيوان ديابتي گزارش نشده خون تغييرات قند و چربي 

است، در اين مطالعه با استفاده از مدل حيواني به بررسي 

وانات ي آبي برگ زيتون بر کاهش قند خون حي  عصارهتأثير

كلسترول، (هاي خون   تغيير انواع چربيچنين هم و يابتيد

  . داخته شدپر) LDL-C ,HDL-C ،گليسريد تري

  

  ها روشمواد و 

 تا ۲۰۰  سر موش صحرايي نر بالغ با وزن۲۴در ابتدا 

 روز در ۵ گرم از نژاد ويستار انتخاب و به مدت ۲۵۰

 تا با شرايط جديد سازگار قرار گرفتندانفرادي هاي  قفس

سپس حيوانات در شرايط كنترل شده از نظر ميزان . شوند

و دما در ) اريكي ساعت ت۱۲ي و ي ساعت روشنا۱۲(نور 

  .  سانتيگراد نگهداري شدندي  درجه۲۲ ± ۳ ي محدوده

توسط گروه (ي يدرخت زيتون پس از شناساهاي  برگ

منظور ه ب) زيست شناسي دانشگاه سيستان و بلوچستان

گيري به مقدار الزم تهيه و توسط آب شسته شدند و  عصاره

. ند خشك شو تا كامالًند درجه قرار گرفت۳۷در انكوباتور 

 گرم ۵۰هر بار . يده شدندي ساسپس در هاون چيني كامالً

در يك ليتر آب مقطر حل شده و به ها  از برگپودر حاصل 

گرفت كه تا حد امكان حل    ساعت روي شيكر قرار۲۴مدت 

 درسپس محلول حاصل از كاغذ صافي عبور داده و . شود

 به ميزان مورد نياز اين عصاره ۱۳.شدشرايط مناسب خشك 

 روزانه در آب حل و به صورت) با توجه به دوز مصرفي(

   .شد  توسط كاتتر دهاني به حيوانات خورانده

تايي تقسيم   تصادفي به سه گروه هشتبه طورحيوانات 

تزريق هم حجم مواد تزريقي محلول  (شاهد: شدند

با تزريق تك دوز ( گروه ديابتي شده ،)سالين نرمال

ازاي كيلوگرم وزن ه  بگرم ميلي ۶۰استرپتوزوسين با دوز 

ديابتي شده و ( و گروه ) درون صفاقيبه صورتبدن 

 و شدندابتدا همانند گروه دوم ديابتي   عصارهي كننده يافترد

 آبي برگ زيتون را ي پس از اطمينان از ديابتي شدن، عصاره

كيلوگرم وزن بدن روزانه و هر ازاي ه  بگرم ميلي ۷۵۰با دوز 

. ط كاتتر دهاني دريافت نمودندبه مدت چهار هفته توس
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 دكتر غالمرضا كميلي و ابراهيم ميري مقدم  هاي ديابتي ي برگ زيتون در موش اثر عصاره ۳۹۱

 

 دهاني به صورت) معمولي(در اين مدت آب  ۲و  ۱هاي  گروه

 گرم غذا ۶۰روزانه براي هر كدام از حيوانات . دريافت نمودند

بعد . شد  داري آنها قرار داده ليتر آب در سبد نگه  ميلي۵۰۰و 

ي و اين گير اندازه ساعت مقدار آب و غذاي مصرفي ۲۴از 

 خاصي از هاي  مرتب در ساعتبه طورول مطالعه كار در ط

م ييك هفته پس از تزريق استرپتوزوسين عال. شد  روز انجام

پرخوري، پرنوشي و پرادراري در حيوانات گروههاي ديابتي 

حيواناتي كه ميزان گلوكز خون غير ناشتاي آنها . ظاهر شد

 عنوان ديابتي دره ليتر بود، ب  در دسيگرم ميلي ۲۰۰بيش از 

   .نظر گرفته شدند

 دقيقه در شرايط ۲۰خون ابتدا به مدت هاي  نمونه

 ۳۰۰۰ دقيقه با دور ۲۰مدت ه آزمايشگاه نگهداري و سپس ب

ي گير اندازه. شد سرم آنها جدا ،در دقيقه سانتريفوژ شده

ها به روش  ي چربيگير اندازهگلوكز به روش اكسيداز و 

تهيه شده از شركت (هاي تجاري  آنزيمي و با استفاده از كيت

سپس تيمار گروهها مطابق . انجام شد) زيست شيمي، ايران

حيوانات مجدداً آنچه گفته شد، انجام و در پايان مطالعه 

و مقدار  انجام) از وريد گردن(و خونگيري شده بيهوش 

 در LDL-C و HDL-Cسريد، يگل قندخون، كلسترول، تري

يرات درون ضريب تغيميزان . ي شدگير اندازهسرم آنها 

ي قند، كلسترول، گير اندازهبراي كيت ) دقت(آزموني 

 و %۵/۴ و %۴، %۴، %۱/۴ به ترتيب HDL-Cگليسريد و  تري

 درصد گرم ميلي ۱ و ۴، ۳، ۳/۳ها به ترتيب  حساسيت كيت

  . بود

در طول مطالعه، نگهداري، تجويز مواد مختلف، خونگيري 

ندارد كار با ي استاها روشو از بين بردن حيوانات مطابق 

ها  يافتهدر بررسي آماري .  شدحيوانات آزمايشگاهي انجام

 ميانگين هر ي از آزمون آناليز واريانس يكطرفه براي مقايسه

 توكي استفاده آزمونمتغير در گروههاي آزمايشي و پس 

 انجام SPSSافزار كامپيوتري  با نرمها  آناليز آماري يافته. شد

  . شد تلقي دار معني >۰۵/۰p و

  

  ها يافته

 مقدار آب و غذاي مصرفي روزانه حيوانات را ۱جدول 

 آمده، ميزان مصرف به دستهاي  يافتهمطابق . دهد نشان مي

آب و غذاي روزانه حيوانات گروههاي شاهد ديابتي و مورد 

روز هفتم پس از تزريق (در ابتداي ديابتي شدن 

ايش افز) غير ديابتي(نسبت به گروه شاهد ) استرپتوزوسين

 ولي در طول مطالعه )>۰۱/۰p (دهد ي نشان ميدار معني

اين اختالف . نداشتاي  تغيير قابل مالحظه) مدت چهار هفته(

ميانگين مقدار گلوكز سرم در دو . تا پايان مطالعه حفظ شد

 ۷/۵۲۴±۵۵و ۴/۱۲۱±۲۰گروه شاهد و ديابتي به ترتيب 

 با ليتر و در گروه ديابتي تيمار شده  در دسيگرم ميلي

اختالف . بود ليتر  در دسيگرم ميلي ۲/۳۴۱±۴۳عصاره 

) >۰۱/۰p(بود  دار معنيميانگين گلوكز در بين سه گروه 

  ). ۲جدول (

 كلسترول سرم در دو گروه شاهد و ميزانميانگين 

 ليتر دسي در گرم ميلي ۹/۱۱۰±۵/۷ و ۷۰±۱۲ترتيب ه ديابتي ب

 در گرم ميلي ۴/۷۴±۸و در گروه ديابتي تيمار شده با عصاره 

اختالف ميانگين كلسترول گروه تيمار شده با . بودليتر  دسي

  )>۰۱/۰p ( استدار معنيعصاره در مقايسه با گروه ديابتي 

  

مورد مطالعه )  به ازاي هر حيوانگرم(و غذاي روزانه حيوانات ) ليتر ميلي (يمصرفآب  ي ي شدهگير اندازه مقادير -۱جدول 
  .) انحراف معيار±ميانگين(

  متغير   )گرم(مصرف روزانه غذا   )ليتر ميلي(مصرف روزانه آب 

  پايان مطالعه  ابتداي مطالعه  پايان مطالعه  ابتداي مطالعه  گروه

  *۸/۱۶±۷/۴  *۵/۱۷±۲/۴  *۸/۵۳±۱/۱۰  *۶/۵۴±۲/۹  )غير ديابتي(شاهد 

  ۷/۳۸±۸/۴  ۴/۳۷±۲/۵  ۲/۱۶۰±۵/۳۷  ۲/۱۵۱±۱/۲۲  ) ديابتي(شاهد 

  ۲/۳۱±۱/۴  ۲/۳۴±۴/۳  ۶/۱۳۳±۳/۳۵  ۲/۱۵۷±۷/۲۷  )  عصارهي كننده دريافت(مورد 

* ۰۱/۰p<هاي ديگر در زمان مشابه  در مقايسه با گروه  
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 شتي ندادار معنيولي در مقايسه با گروه شاهد تفاوت 

  گليسريد در دو گروه شاهد و  تريميزانميانگين ). ۲ جدول(

  درگرم ميلي ۵/۱۸۱±۲۴ و ۵/۸۲±۱۵ديابتي به ترتيب 

اين ميزان در گروه ديابتي تيمار شده با . بود ليتر سيد

 ليتر دسي در گرم ميلي ۵/۹۱±۱۶ آبي برگ زيتون ي عصاره

گليسريد گروه تيمار شده با  اختالف ميانگين تري. است

 )>۰۱/۰p( بود دار معنيعصاره در مقايسه با گروه ديابتي 

 نداشتي دار معنيولي در مقايسه با گروه شاهد تفاوت 

  ).۲ دولج(

  

) ليتر دسي در گرم ميليبر حسب (هاي خون  گليسريد و ليپوپروتئين  گلوكز، كلسترول، تريي ي شدهگير اندازه مقادير -۲جدول 
  )  انحراف معيار±ميانگين(در گروههاي مورد مطالعه 

  *گروه                                        

  متغير 

  ) مورد( عصاره ي كننده دريافت  بتيشاهد ديا  ) سالم(شاهد غير ديابتي 

  †۲/۳۴۱±۴۳  ۷/۵۲۴±۵۵  ۴/۱۲۱±۲۰  )ليتر گرم در دسي ميلي (گلوكز 

  †۴/۷۴±۸  ۹/۱۱۰±۵/۷  ۷۰±۱۲  )ليتر گرم در دسي ميلي (كلسترول

  †۵/۹۱±۱۶  ۵/۱۸۱±۲۴  ۵/۸۲±۱۵  )ليتر گرم در دسي ميلي(گليسريد  تري

  ‡۱/۳۸±۴/۳  ۵/۲۱±۲/۵  ۴/۳۷±۵/۳  )ليتر گرم در دسي ميلي ((HDL-C)ليپوپروتئين پر چگال 

  ۶/۲۴±۷/۴  ۷/۳۲±۵/۳  ۴/۱۷±۲/۴  )ليتر گرم در دسي ميلي ((LDL-C)ليپو پروتئين كم چگال 

 گروه شاهد در مقايسه با >٠٥/٠P‡٠؛  ديابتي براي متغير مربوطگروه شاهد  در مقايسه با >٠١/٠P †. استعدد  ٨ها  ها درگروه  تعداد موش*

  ير مربوطديابتي براي متغ

  

  

  

 سرم در دو گروه شاهد و ديابتي HDL-C  ميزانميانگين

 و ليتر دسي در گرم ميلي ۵/۲۱ ± ۲/۵ و ۴/۳۷ ± ۵/۳به ترتيب 

 در گرم ميلي ۱/۳۸±۴/۳در گروه ديابتي تيمار شده با عصاره 

 گروه تيمار شده با HDL-Cاختالف ميانگين . بود ليتر دسي

 )>۰۵/۰p( بود دار معني عصاره در مقايسه با گروه ديابتي

). ۲جدول (ي نداشت دار معنيولي با گروه شاهد اختالف 

در دو گروه شاهد و ديابتي به سرم  LDL-C  ميزانميانگين

 براي و ليتر دسي در گرم ميلي ۷/۳۲±۵/۳ و ۴/۱۷±۲/۴ترتيب 

 در گرم ميلي ۶/۲۴±۷/۴گروه ديابتي تيمار شده با عصاره 

گروه تيمار سرم  LDL-Cگين اختالف ميان. بود ليتر دسي

 نبود ولي دار معنيشده با عصاره در مقايسه با گروه ديابتي 

جدول  ()>۰۵/۰p( بود دار معنياختالف گروه ديابتي و شاهد 

۲ .(  

ي ها موش آبي برگ زيتون در ي تجويز مزمن عصاره

توانست گلوكز ) به مدت چهار هفته(ي ديابتي نر بالغ يصحرا

 )>۰۱/۰p(كاهش دهد اي   قابل مالحظهسرم خون را به طور

به بررسي اثر اي   در مطالعه۱۱عيدي و همكاران). ۲جدول (

 الكلي برگ زيتون بر سطح گلوكز ي هيپوگليسميك عصاره

 گزارش نمودند كه ،ي نر بالغ پرداختهيي صحراها موشسرم 

ي در دار معني الكلي برگ زيتون كاهش ي تجويز عصاره

 گروه شاهدنات ديابتي در مقايسه با ميزان گلوكز سرم حيوا

استفاده از فاز متفاوتي از عصاره، با وجود نمايد كه   ميايجاد

خواني دارد ولي گزارشي در   حاضر همي با نتيجه مطالعه

در . ه ندادنديخصوص اثر عصاره بر ميزان ليپيدها ارا

 برگ ي  عيدي و همكاران اثر هيپوگليسميك عصارهي مطالعه

گزارش و اثر  كالميد بن ر از داروي گليثرتؤزيتون م

هيپوگليسميك عصاره به افزايش ترشح انسولين نسبت داده 

. ي نشدگير اندازه حاضر ميزان انسولين ي در مطالعه. شد

 برگ زيتون در كاهش قند خون به دليل ي  اثر عصارهاحتماالً

  . باشد  ميهاي محيطي افزايش مصرف گلوكز در بافت

 حاضر ي  برگ زيتون در مطالعهي ارهگرچه مصرف عصا

نشان دهند، هنوز ميزان خود را توانست اثر هيپوگليسميك 

گلوكز سرم خود اين حيوانات خيلي باالتر از سطح طبيعي 

اثر رسد كه علت اختالف در ميزان   مينظره ب. )>۰۱/۰p(است 

 ي  حاضر و مطالعهي  هيپوگليسميك برگ زيتون در مطالعه

ثر در دو ؤ مي ، تفاوت در غلظت مادهعيدي و همكاران
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ي مقدار آب گير اندازه.  آبي و الكلي آن باشدي عصاره

 حيوانات گروههاي ديابتي نشان ي و غذاي روزانهمصرفي 

جدول (ي نسبت به گروه شاهد بود دار معني افزايش ي دهنده

۱ ،۰۱/۰p< .(فاژي  پلي)و افزايش مصرف آب ) پر خوري

 كه هستند م اصلي بيماري ديابتيالاز جمله ع) ديپسي پلي(

اثر مفيد با وجود . يد ايجاد ديابت در اين حيوانات استؤم

عصاره در كاهش قند خون و اثر آن بر ليپيدها، مصرف آب 

 ي نشاندار معنيو غذاي حيوانات در انتهاي مطالعه كاهش 

رسد كه علت اين امر باالتر بودن ميزان قند   مينظره ب. نداد

   .ه مقدار طبيعي باشدخون نسبت ب

 آبي برگ زيتون در اين مطالعه كاهش ي مصرف عصاره 

گليسريد سرم خون  ي در ميزان كلسترول و تريدار معني

 ۱۲اسماعيلي و همكاران). ۲جدول (حيوانات ديابتي ايجاد نمود 

اتري برگ  اتيل  ديي  كه تجويز عصارهكردندنيز گزارش 

م را در حيواناتي كه زيتون توانسته است سطح كلسترول سر

هاي  يافتهرژيم پر كلسترول داشتند، كاهش دهد كه با 

ميزان ليپوپروتئين پرچگال . خواني دارد  حاضر همي مطالعه

)HDL-C (برگ ي  مصرف عصارهي سرم خون نيز در نتيجه 

ي نشان داد دار معني حاضر افزايش ي زيتون در مطالعه

 اسماعيلي و ي طالعه مي كه اين بخش نيز با نتيجه) ۲جدول (

 LDL-Cمصرف عصاره بر ميزان . خواني دارد  هم۱۲همكاران

كه  نداشت در حالياي   قابل مالحظهتأثيرسرم در اين مطالعه 

 اسماعيلي ي  مقدار اين ليپوپروتئين در مطالعهدار معنيكاهش 

رسد كه مصرف   مينظره ب. و همكاران گزارش شده است

 زيتون قادر است ميزان گبر) ريات اتيل آبي يا دي (ي عصاره

نظر از علت  گليسريد خون را صرف كلسترول تام و تري

كاهش و ) ي پر كلستروليديابت يا رژيم غذا(پيدايش آن 

كه اي   مادهظاهراً. مقدار ليپوپروتئين پرچگال را افزايش دهد

 در هر دو ،شود  مياتتأثيردر برگ زيتون موجب اين 

پي بردن به ماهيت اين .  وجود دارداتري و آبي  اتيلي  عصاره

 قبلي يها مطالعه. طلبد  مي بيشتري رايها مطالعهتركيب 

  در برگ زيتون اولئوروپيننامه باي  حاكي از وجود ماده

 از ۱۲.كند  مي جلوگيريLDL-Cباشد كه از اكسيداسيون  مي

 LDL-C حاضر تغييري در ميزان ي كه در مطالعه  جا آن

د وارد توان مي نرسد كه اين ماده  مينظره مشاهده نشد، ب

  .شود آبي ي عصاره

 آبي برگ زيتون ي با توجه به اثر هيپوگليسميك عصاره

 آن بر ي كاهش دهنده اثر چنين همدر حيوانات ديابتي و 

گليسريد خون و اثر آن در افزايش  ميزان كلسترول و تري

 چنين همسرم در اين مطالعه و  )HDL-C(كلسترول خوب 

رسد كه براي اظهار  نظر ميه  قبلي، بيها مطالعههاي  يافته

نظر در مورد اثر درماني اين گياه در بهبود عوارض ديابت 

  .باشد   بيشتريهاي نياز به مطالعه

 ي اين مقاله حاصل بخشي از طرح تحقيقاتي شماره: يسپاسگزار

و  معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ي  مصوب حوزه۶۳۲

 نويسندگان مراتب تقدير و .است زاهدانـ درماني خدمات بهداشتي 

 مذكور اعالم ي  محترم حوزهؤوالنهاي مس تشكر خود را از حمايت

  .نمايند مي
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Abstract 
Introduction: Diabetes mellitus is a disease that affects 6.6% of the population, approximately 3 

million people, in Iran; for many years, the usage of therapeutic herbal medicine has been common 
in Iran. In the present study, the effects of an olive leaf liquid extract on blood levels of glucose and 
lipids have been studied in a rat model. Material and Methods: Twenty-four adult male Wistar strain 
rats (200-250g) were divided randomly into three groups (experimental, diabetic and non diabetic 
controls), and housed in single cages. Diabetes was induced with injection of Stereptozocine (60 
mg/kg, i.p.) and the control group was given an injection of normal saline. The experimental group 
received aqueous extract of olive leave (750 mg/kg) intra gastric for four weeks. Finally, blood 
samples were taken and measured for glucose and lipids levels. Results: Administration of olive 
leaf extract caused a significant decrease in blood levels of glucose, cholesterol and triglycerides 
(P<0.01), whereas an increase in HDL-C levels was seen (P<0.05), with no significant changes in 
LDL-C values in diabetic rats. Conclusion: It appears that olives plant extract can have significant 
effects on various blood glucose and lipids in diabetic rats, although further work is needed to 
elucidate the extent and mechanism of these changes. 

 
 

Key Words: Diabetes, Olive Leaf extract, glucose, lipid, rat 
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