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  164 – 156 ،)2( 16فیزیولوژي و فارماکولوژي 

 1391 تابستان

 

  1387 بهار، 1، شمارة 12جلد   فیزیولوژي و فارماکولوژي

صحرایی دیابتی  يها موشعصاره برگ زیتون از بروز اختالالت حرکتی در 

  کند یمشده با استرپتوزوتوسین جلوگیري 

   ، آیت کائیدي*سعید اسماعیلی ماهانی

  ، کرمانبخش زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان

  91 خرداد 31: پذیرش    91 اردیبهشت 9: دریافت
  همکارانو  ستاریان  ها کتکوالمین تجزیه و هاي دخیل در بیوسنتز بیان ژن برخی آنزیم مرفین و

  چکیده

اکسـیدانی قـوي بـوده و خاصـیت     است و این گیاه داراي ترکیبات آنتـی در متون علمی و طب سنتی از برگهاي درخت زیتون به عنوان درمانی براي دیابت ذکر شده : مقدمه

ی قـرار  در این مطالعه قصد داریم تا اثر احتمالی عصاره برگ زیتون را در جلوگیري از بروز نقایص حرکتی ناشی از نوروپاتی دیـابتی را مـورد بررسـ   . دارد محافظت کننده نورونی نیز

        .دهیم

 يهـا  مـوش . هاي دیابتی شده بوسیله استرپتوزوتوسین استفاده شددر این مطالعه از تست راه پیمایی بر روي میله چرخان براي بررسی هماهنگی حرکتی در موش :روش ها

سطوح سـرمی قنـد و انسـولین بـا کیـت هـاي       . میلی گرم بر کیلوگرم عصاره برگ زیتون را به صورت خوراکی دریافت کردند 500و  300، 100دیابتی به مدت سه هفته دوزهاي 

  .مربوطه سنجیده شد

نتـایج تسـت راهپیمـایی بـر     ). >001/0P(دیابت سطح سرمی گلوکز و انسولین به ترتیب افزایش و کاهش قابل مالحظه اي را نشان دادند چهار هفته بعد از القاي  :یافته ها

د حیوانـات  درصـ   2/61مدت زمان راهپیمایی حیوانات دیابتی بـه  ). >001/0P(دیابتی دچار نقص عمده در هماهنگی حرکتی خود شدند  يها موشروي میله چرخان نشان داد که 

ایـن دوز از عصـاره سـبب    . درصد حیوانات سالم رسید  6/83عصاره را دریافت کرده بودند این مدت زمان به  mg/kg 300هاي دیابتی که دوز سالم کاهش یافت در حالیکه موش

  .کاهش مختصري در میزان قند خون حیوانات دیابتی شد ولی بر میزان انسولین سرم تأثیري نداشت

حرکتـی ناشـی از دیابـت در مـوش      يها یناهماهنگنقش محافظت کننده در بروز نقایص و  تواند یمکند که عصاره برگ زیتون نتایج این مطالعه پیشنهاد می :گیريجه ینت

  .صحرایی داشته باشد
  

  عصاره برگ زیتون، دیابت، اختالل حرکتی، موش صحرایی :هاي کلیدي واژه

  ١مقدمه

نوروپاتی یک عارضه شایع و زیان آور هم در دیابت نوع یـک و  

شیوع نوروپاتی در بیمارانی که به تازگی به .باشدهم نوع دو می

درصد و در کسانی که به مـدت طـوالنی    8اند دیابت مبتال شده

شواهد زیادي .باشد یمدرصد  50اند تا به این بیماري مبتال بوده
  

  

  semahani@yahoo.com                 :نویسندة مسئول مکاتبات *١

 www.phypha.ir/ppj                :گاه مجلهبو

دهند که حتی مراحل اولیه ابتال به دیابت نیز با بعضی نشان می

چنـدین علـت بـراي انـواع     . ]2[ باشـد انواع نوروپاتی همراه می

. هاي نوروپاتیک در بیماران دیابتی شناسایی شـده اسـت  سندرم

هایپرگالیسمی بـه عنـوان عنصـر اصـلی پیـدایش و پیشـرفت       

وپاتی دیابتی بوده و عوارض عروق ریز و مویرگی نیـز در آن  نور

دهنـد کـه محـیط    شواهد زیادي نشان می. ]5[ باشند یمدخیل 

ها به اعصاب هایپرگالیسمیک باعث خون رسانی ناقص مویرگ

هاي این کارکرد بیش از حد متابولیکی میتوکندري طور نیهمو 

اسـترس  .]19[شـود  ها مـی تیو در آنااعصاب و استرس اکسید

  1347تأسیس  
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اکسیداتیو منجر به آسیب میتوکنـدریایی و بـه تبـع آن تحلیـل     

در شـــرایط . ]16[شـــود رفـــتن آکســـون نـــورون هـــا مـــی

هیپرگالیسمیک تولید مقادیر زیاد گونه هاي باز فعـال اکسـیژن   

(ROS)   و گونه هاي باز فعال نیتـروژن(RNS) انجـام از  ، سـر

و در نتیجـه   ظرفیت آنتی اکسیدانی طبیعی سـلول فراتـر رفتـه   

سـلولی را دچـار آسـیب و حتـی      DNAهـا و  ها، پـروتئین لیپید

هـا دسـت آخـر عملکـرد طبیعـی و      این آسـیب . کندآپوپتوز می

مشخص گردیده است . ]3[ریزند هماهنگی سلولی را به هم می

که بیماران دیابتی دچار نوروپاتی داراي عالئمی ماننـد درد، بـی   

سـت دادن حـس و تخریـب    حسی، گز گز کردن انگشـتان، از د 

عالوه بر اینها بیماران دچـار  . ]5[ باشند یمنورون هاي حرکتی 

و حتـی بسـته بـه     شـوند  یمـ و پاها  ها دستضعف عضالنی در 

 تـوان  یمـ اینکه کدامیک از ریشه هـاي عصـبی درگیـر شـوند     

اختالالت حسی و حرکتی را در عضالت قفسه سینه و صـورت  

درمـانی جهـت    يهـا  ياسـتراتژ تا بـه امـروز   . نیز مشاهده کرد

جلوگیري از بروز عوارض دیابت منجمله نوروپاتی هاي حسی و 

  . باشد یمحرکتی و درمان آنها ناکارامد 

، نمـاد سـنتی   )Olea europaea, Oleacea(درخـت زیتـون  

درخت زیتون  میوه. باشدثروت، وفور نعمت، شادمانی و صلح می

ــاریخی درمــاو بــرگ اي  و نی، تغذیــههــاي آن داراي ســابقه ت

-اثرات درمانی برگ زیتون در زمینـه . ]24[باشند تشریفاتی می

. شـود هاي مختلف روز به روز براي دانشمندان بیشتر اثبات می

در مطالعات گوناگونی اثرات آنتی اکسـیدانی، هیپوگالیسـمیک،   

خون، ضد آرترو اسکلروز و ضد میکروبی برگ زیتـون  ضد فشار

نیز مشخص شده است که عصاره  خیراًا. ]7[گزارش شده است 

و  ]18[برگ زیتون نقش محافظتی در ایسکمی مغـزي داشـته   

همچنـین در مطالعـات انجـام    . ]8[خاصیت ضد دردي نیز دارد 

اثرات محافظـت نـورونی عصـاره بـرگ زیتـون در       شده انسانی

نـورونی دیـده شـده اسـت      يها يناهنجارو دیگر  MSبیماري 

عصاره اتانولی برگ زیتون مدت زمان شروع مرحله یـک  . ]20[

مطالعه . ]25[ اندازد یمتشنج ناشی از پنتیلن تترازول را به تأخیر 

قبلی ما نشان داد که عصاره برگ ایـن گیـاه از آسـیب سـلولی     

جلـوگیري   PC12ناشی از قند باال در سـلولهاي شـبه نـورونی    

اخـتالالت حسـی    و از شدت دردهاي نوروپاتیک و بروز کند یم

در این مطالعه قصد داریـم  . ]14[ کاهد یمدیابتی  يها موشدر 

تا اثر عصاره برگ زیتـون را در کـاهش بـروز نقـایص حرکتـی      

ناشی از القاء دیابت تجربـی در موشـهاي بـزرگ آزمایشـگاهی     

.مورد بررسی قرار دهیم

  هاروشومواد

نـژاد  هاي صـحرایی نـر   در این تحقیق از موش: هاحیوان

. گــرم اســتفاده شــد 250الــی  200ویسـتار در محــدوده وزنــی  

ها از حیوانخانه مرکز تحقیقـات علـوم اعصـاب دانشـگاه     حیوان

ها دسترسی آزاد بـه آب  حیوان. علوم پزشکی کرمان تهیه شدند

هاي مجزا تایی در قفسه 4و غذا داشتند و به صورت گروه هاي 

سـاعت   12 ی،سـاعت تـاریک   12مـدت زمـان   . نگهداري شدند

هـا  درجه در محل نگهداري حیـوان  25روشنایی و دماي هواي 

بـه خـوبی    هـا  وانیحروز قبل از شروع آزمایشات  5. رعایت شد

آموز شدند تا به هنگام انجام تست مورد نظر، اسـترس در  دست

پروتکل تحقیقاتی مـورد تأییـد کمیتـه اخـالق     . آنها بوجود نیاید

قــرار  (EC/KNRC/89-27)مرکــز تحقیقــات علــوم اعصــاب 

  . گرفت

 Olea(هـاي زیتـون   بـرگ : تهیه عصاره برگ زیتون

europaea  زیرگونــه Sevillano (هــاي تحقیقــاتی از باغچــه

کشت شده در شهرستان خرّم آباد اسـتان لرسـتان جمـع آوري    

دیدگی چیـده  هاي سالم و بدون آسیبها از سرشاخهبرگ. شدند

مرکـز تحقیقـات گیاهـان     عصاره اتانولی برگ زیتـون در . شدند

هـاي زیتـون در هـوا    ابتدا بـرگ . دارویی رازي لرستان تهیه شد

هاي خشک شده توسط آسـیاب  گرم از برگ 200. خشک شدند

پودر تهیه شده دو مرتبه به وسیله . به ذرات پودري تبدیل شدند

عصاره گیري شد؛ سپس الکل حاوي عصـاره فیلتـر    80%اتانول 

بـا کـاهش   (کن ه وسیله دستگاه خشکشده و مایع فیلتر شده ب

عصاره اتانولی باقی مانده . گیري شدآب) فشار و استوانه چرخان

جهت استفاده در آزمایشات هـر بـار   . به صورت خشک فریز شد

مقدار مورد نظر عصاره وزن و در سـرم فیزیولوژیـک حـل شـد     

]8[ .  

دیابـت بـه وسـیله تزریـق      :هـا القاي دیابت در حیوان

حل شده در سـیترات  ) STZ(استرپتوزوتوسین  mg/kg  55دوز

جهـت  . به صورت داخل صفاقی انجام گرفت mol/L 01/0بافر 

هـا یـک هفتـه    ها، قند سرمی آناطمینان از دیابتی شدن حیوان

 mg/dlقند خـون بـاالي   . اندازه گیري شد STZپس از تزریق 
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  . ]12[، به عنوان شاخص دیابتی شدن در نظر گرفته شد 350

بـا  : هاي دیابتی با عصاره برگ زیتونحیوان تیمار

گـرم  گرم بر کیلـو بر حسب میلی(ها، عصاره توجه به وزن حیوان

، 100معـدي در دوزهـاي    -از طریق لولـه دهـانی  ) وزن حیوان

گرم وزن حیوان، یک هفته پـس  گرم بر کیلومیلی  500و  300

ورانیـده  ها خهفته به حیوان 3از القاء دیابت و هر روزه، به مدت 

تائی به صورت زیـر   8تا  6هاي موشهاي صحرایی در گروه. شد

  :بندي شدنددسته

هاي سالم و بدون هیچگونه درمـان بـا   حیوان: گروه کنترل

  .عصاره برگ زیتون

هاي دیابتی بدون هیچگونـه درمـان بـا    حیوان: گروه دیابت

  .عصاره برگ زیتون

را بـه   )سـالین (گروه دیابت که حالل عصاره بـرگ زیتـون   

  . کردندمدت سه هفته دریافت می

 3گروه دیابت و عصاره که دوزهاي ذکر شـده را بـه مـدت    

  .کردندهفته دریافت می

واحد بـر   4گروه دیابتی کنترل مثبت که انسولین را در دوز 

  .کردندهفته دریافت می 3کیلوگرم روزانه به مدت 

چهار هفته بعـد   :سنجش میزان انسولین و قند خون

کشته شده و  CO2رت ها تحت بیهوشی با گاز  STZاز تجویز 

سرم خون آنها جدا و تـا زمـان سـنجش در فریـزر و در دمـاي      

غلظـت گلـوکز   . منهاي بیست درجه سانتی گراد نگهداري شـد 

-و بـا اسـتفاده از کیـت پراکسـیداز     ]23[سرم بصورت آنزیمی 

,GOD-POD kit)اکسـیداز گلـوکز    Pars Azmoon Co., 

Iran) اساس این روش اکسیداسیون گلوکز توسط . سنجیده شد

و اسـید   H2O2کـه تولیـد    باشـد  یمـ  (GOD)گلوکز اکسـیداز  

ــک  ــگلوکونی ــد یم ــزان  کن ــت می ــور  H2O2و در نهای در حض

میکرولیتر از محلـول   100. شود یمسنجیده  (POD)پراکسیداز 

و در دماي  میکرولیتر از سرم مخلوط شده 30آماده شده کیت با 

میزان رنگ تولید شـده در طـول مـوج    . شد یمدرجه انکوبه  37

نانومتر توسط اسـپکتروفتومتر در مقابـل محلـول بالنـک      540

. محلول بالنگ بجاي سرم حاوي آب مقطر بـود . شد یمخوانده 

محاسـبه   Beer-Lambertغلظت گلوکز سرم بر اساس معادله 

جـذب   Atاندارد، میزان جذب محلول است Asکه در آن  شد یم

  . باشد یمغلظت استاندارد  Csو  ها نمونه

[CG (mg/ml) = AT/AS × CS (100 mg/100 ml)]

میزان انسولین سرم در گروه هاي آزمایشی بـا روش کمـی   

ــانس ایمیونواســی  ــد   (CLIA)لومینس ــري ش ــدازه گی . ]13[ان

ــوده و  µIU/ml 2حساســیت ســنجش  ــر ســرم  50ب میکرولیت

رفرنس هاي پایه انسولین در این سنجش از صـفر  . استفاده شد

میکروپلیت ها بـا آنتـی   . میکرو واحد در میلی لیتر بودند 200تا 

بعـد از اضـافه   . بادي مونوکلونال انسولین پوشـیده شـده بودنـد   

میکرولیتـر   100، آنتی بادي دوم و شستشو حدود ها نمونهکردن 

 ها نمونهدقیقه  5و بعد از  شد یمکمی لومینسانس اضافه  محلول

  . می شدند توسط دستگاه خوانش گر کمی لومینسانس خوانده

جهـت بررسـی همـاهنگی    : بررسی هماهنگی حرکتی

هاي مورد آزمایش، از تسـت راهپیمـایی بـر روي    حرکتی حیوان

طـی دوره تحقیـق، دو مرتبـه    . ]4[میله چرخـان اسـتفاده شـد    

یـک مرتبـه   . ي چرخان دستگاه قرار گرفتندروي میله هاحیوان

روز (قبل از شروع آزمایش و یک مرتبه هم پس از چهار هفتـه  

ها توانستند خـود را روي میلـه   بعد از اینکه حیوان). آخر آزمایش

مـدت  . چرخان نگه دارند دستگاه به مدت سه دقیقه روشن شـد 

خان نگـه دارد  توانست خود را روي میله چرزمانی که حیوان می

  .ثبت گردید) باشدها میکه شاخصی از هماهنگی حرکتی آن(

. ارائـه شـدند   SEM±نتایج به صورت میانگین  :آنالیز آماري

هاي مختلف آزمایشی به کمک آزمـون  در گروه ها دادهمیانگین 

تجزیـه و   Tukeyو به دنبال آن آزمون  ANOVAیک طرفه 

به عنوان حداقل سطح معنی داري در نظر  >05/0P. تحلیل شد

  .گرفته شد

  یافته ها

اثر عصاره برگ زیتون بر سـطح گلـوکز سـرم و    

  هاي صحرایی دیابتیوزن موش

  STZدر پایان آزمایشات یعنی هفته چهارم پـس از تزریـق   

 mg/dl  38/19±33/404هـاي دیـابتی   غلظت گلوکز سرم رت

  هـاي کنتـرل   حیـوان  بود که بـه طـور معنـی داري نسـبت بـه     

)mg/dl  36/6 ±50/97 ،001/0P< (غلظـت  . افزایش یافته بود

هاي دیابتی شده کـه حـالل دریافـت کـرده     گلوکز سرم حیوان

هـاي  حیـوان . هاي دیابتی بودبودند معادل با غلظت سرم حیوان

عصـاره   mg/kg 300دوز ) هر روزه(هفته  3دیابتی که به مدت 

ودند، غلظت گلوکز سرمشان نسـبت  برگ زیتون دریافت کرده ب
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). >P 05/0(به مقـدار آن در گـروه دیـابتی کـاهش نشـان داد      

ــابتی کــه دوز هرچنــد در حیــوان  500و  mg/kg 100هــاي دی

عصاره برگ زیتون را دریافت کرده بودند غلظـت گلـوکز سـرم    

تغییـري  ) بدون درمان بـا عصـاره  (هاي دیابتی نسبت به حیوان

   ).1شکل شماره (نداشت 

هـاي گـروه هـاي    حیـوان  نشان دهنده وزن 2شکل شماره 

کنترل، دیابتی و دیابت درمان شده با عصاره در هفته چهارم بعد 

  همانگونه که در شکل نشان داده شده . باشد یم STZاز تزریق 

+

***
***

***

***

***

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Cont Diab+Ins Diab Diab+Veh Diab+100E Diab+300E Diab+500E

S
er

u
m

 G
lu

co
se

 (
m

g
/d

l)

 
اخـتالف  :  ٭٭٭ >6n= .(001/0P-8(انـد  نشـان داده شـده  ± SEM meanمقادیر به صورت  . یابتیهاي دوانیزان گلوکز سرم در حیتون بر میر عصاره برگ زیتاث -1شکل 

اخـتالف معنـی داري در مقایسـه بـا سـطح      +:  >05/0P. (Diab+Ins)و همینطور نسبت به گروه دیابتی دریافت کننده انسـولین   (Cont)معنی داري در مقایسه با گروه کنترل 

  .دریافت کرده بود (Diab+Veh) و همینطور دیابتی که حالل (Diab) گلوکز سرم در مقایسه با گروه دیابتی
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اخـتالف معنـی   :  ٭٭٭ >6n= .(001/0P-8(انـد  نشان داده شـده ± SEM mean مقادیر به صورت. هاي دیابتی شدهزیتون بر میزان وزن حیوانتاثیر عصاره برگ  -2شکل 

.(Diab)اختالف معنی داري در مقایسه با وزن حیوانات گروه دیابتی +:  >05/0P. (Cont)داري در مقایسه با گروه کنترل 
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    حـالل و   هاي گروه دیابـت و گـروه دیابـت    است وزن حیوان

دوزهاي مختلف عصاره طور معنی داري نسبت به گروه کنتـرل  

هـاي گـروه   از طرفـی وزن حیـوان  ). >001/0P( باشـد  یمکمتر 

ــت  ــاره    300دوز  دیابـ ــوگرم عصـ ــر کیلـ ــرم بـ ــی گـ میلـ

(Diab+300E) ــوان ــه وزن حی ــت نســبت ب ــروه دیاب ــاي گ ه

(Diab)  2شکل شماره (در میزان باالتري قرار دارد.(  

 
 >001/0P،٭٭ >6n=  .(01/0P-8( انـد نشان داده شدهmean±SEMمقادیر به صورت . هاي دیابتیتون بر نقایص حرکتی ایجاد شده در حیوانیر عصاره برگ زیتاث -3شکل 

اختالف معنی داري در مقایسه با +:  >01/0P. (Diab+Ins)و همینطور نسبت به گروه دیابتی دریافت کننده انسولین  (Cont)اختالف معنی داري نسبت به گروه کنترل : ٭٭٭

  .دریافت کرده بود (Diab+Veh) و همینطور دیابتی که حالل (Diab) گروه دیابتی
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اخـتالف  : ٭٭٭ >6n=  .(001/0P-8(انـد  نشان داده شده± SEM meanمقادیر به صورت . یابتیهاي دوانیتون بر سطوح انسولین سرم در حیر عصاره برگ زیتاث -4شکل 

  . معنی داري در مقایسه با گروه کنترل
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حرکتی القاء شـده توسـط دیابـت و اثـر      نقایص

تست راهپیمـائی بـر روي میلـه     :عصاره برگ زیتون بر آن

هاي دیابتی انجام چرخان براي بررسی هماهنگی حرکتی حیوان

هاي دیابتی دچـار نقصـان معنـی داري در    حیوان). 3شکل (شد 

نگهداري خـود بـر روي میلـه چرخـان در طـول زمـان شـدند        

)001/0P< ( هاي دیـابتی توانـایی نگـه    که در حیوانبه طوري

اي در داشتن خود بر روي میله چرخان به طـور قابـل مالحظـه   

  ). درصد کنترل 2/61(هاي کنترل کاهش یافت مقایسه با حیوان

ــوان ــت  حی ــروه دیاب ــاي گ ــاره  mg/kg 300دوز  ه عص

درصد نسبت به گروه کنترل خود را بر  6/83توانستند به میزان 

عصـاره بـرگ   ). >05/0P(ان نگـه داري کننـد   روي میله چرخـ 

معنی داري بر نقایص حرکتـی   ریتأث mg/kg 100زیتون با دوز 

هاي این گروه عالئمـی  القاء شده توسط دیابت نداشت و حیوان

  .شبیه گروه دیابت از خود نشان دادند

اثر عصاره برگ زیتون بر سطح انسولین سرم در 

آزمایشـات غلظـت   در پایـان   :هاي صحرایی دیابتیموش

هـاي  انسولین سرم در گروه هاي آزمایشی نشان داد کـه در رت 

سطح انسولین به طور معنـی داري نسـبت بـه     (Diab)دیابتی 

تجویز دوزهاي مختلـف عصـاره   . گروه کنترل کاهش یافته بود

شـکل  (برگ زیتون اثري بر سطح کاهش یافته انسولین نداشت 

  ).4شماره 

  بحث

هاي بر گلوکز سرم حیوان اثر عصاره برگ زیتون

  :دیابتی

همانگونه که در بخش نتایج این تحقیـق نشـان داده شـد،    

هر (هفته  3هاي دیابتی که به مدت غلظت گلوکز سرمی حیوان

عصـاره بـرگ زیتـون دریافـت کـرده       mg/kg 300با دوز ) روز

بودند، نسبت به میزان آن در آغاز دوره آزمـایش کـاهش یافتـه    

ا بسیاري از گزارشات قبلی در زمینه اثر کـاهش  این یافته ب. بود

دهنده قند خون توسط عصاره برگ زیتون یا ترکیبـات تشـکیل   

از طرفی عصـاره هـیچ اثـري بـر     . ]7[دهنده آن سازگاري دارد 

  .سطح کاهش یافته انسولین در حیوانات دیابتی نداشت

عصـاره بـرگ    ریهمکـاران تـأث  و  Komakiدر این زمینـه  

هاي دیابتی شده بعد از مصـرف  گلوگز خون رت زیتون بر مقدار

آنان پیشنهاد کردند که ترکیبات لوتئـولین و  . غذا را نشان دادند

اسید موجود در عصاره، داراي اثر مهاري بر افـزایش  اولئانولیک 

ایـن  . باشـند هاي دیابتی میقند خون بعد از صرف غذا در موش

اي گالیسمیک هگروه همچنین اثر عصاره برگ زیتون بر پاسخ

آنان افراد را . افراد تغذیه شده با برنج پخته شده را مطالعه کردند

نرمـال و در  (قند خون قبل از غذا خوردن  بر اساسبه دو گروه 

بعد از خورانیده شدن برنج پختـه  . تقسیم کردند) خط مرز دیابت

شده به همراه عصاره برگ زیتون، میزان افزایش گلـوکز خـون   

سبت به گـروه کنتـرل بـه طـور معنـی داري      گروه خط مرزي ن

در مطالعه دیگري گـزارش شـده اسـت    . ]15[کاهش یافته بود 

تغذیـه شـده    يها موشعصاره برگ زیتون، مقدار گلوگز سرمی 

همچنـین میـزان   . دهـد چـرب را کـاهش مـی   با جیره غذایی پر

  . ]21[ها افزایش یافته بود تحمل به گلوکز نیز در این موش

دیگر که به مقایسه اثـر پـایین آورنـدگی قنـد      ايدر مطالعه

بنکالمیـد پرداختـه بـود،    خون عصاره برگ زیتون و داروي گلی

ــا دوز   ــون ب ــه عصــاره بــرگ زیت      نشــان داده شــد تجــویز روزان

g/kg 5/0 هاي دیابتی شده به وسیله به موشSTZ  نسبت بـه ،

گلـوکز  شـود  بنکالمید، باعث میگروه دیابتی درمان شده با گلی

همچنین میزان انسولین سرم نیز . سرم کاهش بیشتري پیدا کند

در گروه دیابتی درمان شده با عصاره نسبت به گروه درمان شده 

طـی  . تر بوده استبنکالمید به مقدار طبیعی خود نزدیکبا گلی

هاي طبیعی کـه عصـاره دریافـت کـرده     دوره این آزمایش، رت

در مقدار گلوکز و انسولین سـرم   گونه تغییر معنا داريبودند هیچ

عالوه بر تحقیقـات انجـام شـده روي    . ]6[از خود نشان ندادند 

خواص کاهنـدگی قنـد خـون عصـاره بـرگ زیتـون، برخـی از        

فنلی موجود در آن نیز بـه صـورت جداگانـه مـورد     ترکیبات پلی

توان به ترکیب اولئوروپئین از آن جمله می. اندبررسی قرار گرفته

فنل موجود در عصاره برگ زیتـون  ترین پلیکه عمده اشاره کرد

گـزارش   Alhamdaniو  Al-Azzawieدر این بـاره  . باشدمی

هاي دیابتی شده کـه بـه مـدت    کردند میزان قند خون خرگوش

هشت هفته با اولئوروپئین تیمار شـده بودنـد، نسـبت بـه گـروه      

  .]1[دیابتی درمان نشده به طور معنی داري کاهش یافت 

سیمی که براي توجیه اثر کاهندگی قند خون به وسیله مکان

پیشنهاد کرد تحریک افزایش بازجذب گلوکز در  توان یمعصاره 

ترکیـب  (گزارش شده اسـت کـه اولئـوروپئین    . باشد یم ها بافت

موجب تحریـک افـزایش بـاز جـذب     ) اصلی عصاره برگ زیتون
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کـه  با توجه بـه ایـن  . ]11[ شود یمهاي محیطی گلوکز در بافت

علت اصلی مشکالت به وجود آمده در دیابت و بویژه نوروپـاتی  

گونـه نتیجـه   ایـن  تـوان  یمباشد، پس دیابتی، قند خون باال می

گرفت که عصاره برگ زیتون بـا کـاهش نسـبی قنـد خـون در      

هاي دیابتی از مشکالت پیش آمده به وسیله گلوکز زیـاد  حیوان

، زیـرا کـه ایـن اثـر     اما این همه ماجرا نیست. کندجلوگیري می

عصاره کامل نیست و قند خون به حالت طبیعی خود بر نگشـته  

از دیگر علل بروز نوروپاتی و نقایص حرکتی ناشی از آن،  .است

التهابی و بروز التهاب در اعصـاب حسـی و    يها ژنافزاش بیان 

گـزارش شـده اسـت کـه ترکیـب اصـلی و       . باشـد  یمـ  حرکتی

فراوانترین پلی فنول موجـود در بـرگ   (گلیکوزیدي اولئوروپئین 

 عصاره برگ زیتون توانایی کاهش بیان عوامـل التهـابی  ) زیتون

IL-1B،TNF-α  وCOX-2  این عوامـل  . ]10[را داشته است

      در بروز التهاب نـورونی و بـه تبـع آن نقـایص حرکتـی دخیـل       

در  ROSو  NOSهمچنین عوامل اکسـیدان ماننـد   . می باشند

و افـزایش متابولیسـم سـلولی افـزایش      یسـم یگالپریه طیشرا

و سـایر   DNAایـن فراینـد باعـث بـروز آسـیب بـه       . ابنـد ی یم

که در نهایت آغاز گر فرایند  شوند یمحیاتی سلول  يها نیپروتئ

مشخص شده است کـه مـرگ   . شوند یمآپوپتوز و مرگ سلولی 

نورونی و آپوپتوز عصبی نیز از عوامل بوجـود آورنـده نوروپـاتی    

و عصـاره موجـود سـبب مهـار      ]13،14[ باشد یمی دیابتی حس

هیپرگلیســمیک و همینطــور در نخــاع  يهــا ســلولآپوپتــوز در 

 تواننـد  یمترکیبات فنلی گیاهان . ]14[ شود یمحیوانات دیابتی 

به عنوان آنتی اکسیدان هاي قوي عمل کرده و جلوي فعالیـت  

گزارش شده است کـه  . تخریبی فاکتور هاي اکسیدانی را بگیرند

مثـل  (عصاره بـرگ زیتـون داراي ترکیبـات عمـده پلـی فنلـی       

بـا   تواننـد  یمکه  باشد یم) اولئوروپئین، تیروزول و کافئیک اسید

اکسـیدانی ذاتـی   زدودن مواد اکسیدان و تقویت سیسـتم آنتـی   

. ]1[جلوي تخریب نورونی و آپوپتوز سـلولی را بگیرنـد    ها سلول

گالیسمیک که منجر یکی دیگر از عوارض دیابت و محیط هیپر

هـا از  گردد، ورود زیاد کلسـیم بـه نـورون   به آپوپتوز نورونی می

    ایـن  بنـابر . ]16[باشـد  مـی  Lمی نـوع  یکلسـ  يها کانالطریق 

  از ورود زیـاد کلسـیم از طریـق ایـن نـوع       توان با جلوگیريمی

. نـورونی از مـرگ آنهـا جلـوگیري کـرد      يها سلولکانال ها به 

Scheffler همکارانش با استفاده از آزمایشـات ولتـاژ کلمـپ    و 

نشان دادند که عصاره برگ زیتون به عنوان یـک آنتاگونیسـت   

و به طور کامل مـانع عمـل    کند یمعمل  Lکانال کلسیمی نوع 

و  Gilaniعالوه بر ایـن  . ]21[ شود یم  Lل کلسیمی نوع کانا

همکاران نیز نشان دادند که عصاره برگ زیتـون داراي خـواص   

توان انتظـار  لذا می. ]9[ باشد یمهاي کلسیمی مهار کننده کانال

داشت که عصاره برگ زیتون با داشتن خواص آنتی اکسـیدانی،  

هـاي  کانـال کاهندگی قنـد خـون، ضـد آپوپتوتیـک و بلـوکري      

آسـیب ناشـی از گلـوکز     کلسیمی توانایی حفظ سلول را در برابر

باال را داشته باشد و به این طریق نیز از بروز نوروپاتی دیـابتی و  

   .نقایص اعصاب حرکتی ناشی از آن جلوگیري می کند

عصاره برگ زیتـون نقـش مـوثري در کـاهش بـروز نوروپـاتی       

دیابـت دارد و خـواص    دیابتی و نقایص اعصاب حرکتی ناشی از

و بلـوکري   يآپوپتـوز کاهندگی قند خون، آنتی اکسیدانی، ضـد  

هـاي  تواند حداقل جزئی از مکانیسـم هاي کلسیمی آن میکانال

  .محافظت کننده نورونی این عصاره باشد

  سپاسگزاري

این مطالعه با حمایـت مـالی مرکـز تحقیقـات گیاهـان دارویـی رازي       

اعصاب کرمان و در قالـب بخشـی از پایـان     لرستان و مرکز تحقیقات علوم

  .نامه کارشناسی ارشد آقاي آیت کائیدي انجام شده است
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