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چکیده
نبود استروژن در زنان یائسه و حیوانات اواریکتومیشده موجب اختالالت متابولیسم لیپیدی ،افزایش وزن و تجمع چربی در بافتهاای
غیرچربی از جمله کبد میشود .از طرف دیگر درمان با استروژن جایگزین ،ممکن است باعث عوارضی از قبیل سرطان پساتان راردد.
برگ زیتون منبع قابل مالحظهای از ترکیبات فعال فنلی است که این ترکیبات ظرفیت آنتیاکسایدانی ،ضاد التهاابی و پاا کننادری
رادیکالی مناسبی دارند .هدف از این مطالعه ارزیابی اثرات عصاره برگ زیتون بر سطح سرمی آنزیمهای کبدی ،لیپید و لیپوپروتئینها و
شاخص آترواسکلروزیس بود .بدین منظور  21سر موش صحرایی ماده ویستار بهطور تصادفی به  3رروه برابر تقسیم شدند )1 .راروه
کنترل شامل موشهای سالم دست نخورده )2 ،رروه اواریکتومیشده شامل موشهایی که تخمدانشان بهروش جراحی برداشت شد و
 )3رروه تیمار شامل موشهائی که عصاره برگ زیتون را با دز  100میلیررم به ازاء هر کیلوررم وزن بدن بهمادت  8هفتاه از طریا
راواژ و بهصورت محلول در آب آشامیدنی دریافت کردند .در پایان دوره مطالعه ،سطح سرمی پروفایل چربای و آنازیمهاای کبادی
اندازهریری شد .در رروه اواریکتومیشده وزن بدن نسبت به رروه کنترل بهطور معنایداری افازایش یافات ( .)p=0/000همچناین
اواریکتومی باعث افزایش معنیدار آنزیمهای کبدی و پروفایل چربی سرم نسبت به رروه کنترل رردید ( .)p=0/03این مطالعه نشاان
داد که تجویز خوراکی عصاره برگ زیتون بهمدت  8هفته به میزان  100میلیررم به ازاء هر کیلوررم وزن بدن از افزایش سطح سارمی
پروفایل چربی ،آنزیمهای کبدی و شاخص آترواسکلروزیس در موش صحرایی اواریکتومی شده جلوریری میکند.
کلیدواژهها :عصاره برگ زیتون ،اثرات بیوشیمیائی ،اواریکتومی ،موش صحرایی.
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معمول ررسی اثرات فقدان اسگتروژن در مگدل حیگوانی

یائسگگگی اغلگگب گگا افگگزایش وزن و ناهنجگگاری در

است .فقدان استروژن ا افزایش دریافت غذا و وزن دن

متا ولیسم چر ی همراه اسگت .نبگود اسگتروژن در زنگان

همراه است ( .)Lucas et al., 2006ا حگذ

اسگتروژن

یائسه خطر یماریهای قلبی–عروقی را افزایش میدهد.

در دوران یائسگگگی عوارضگگی از قبیگگل افگگزایش وزن،

یکی از دالیل مهم این موضوع مگیتوانگد میگزان گاالی

اختالل در متا ولیسم چر یها و استرس اکسیداتیو دیگده

چر ی احشایی و مقاومت انسگولینی اشگد ( Babaei et

میشود .همچنین مطالعهای نشان داده که اواریکتومی در

 .)al., 2010اسگگتروژن از ریگگ القگگای تولیگگد کبگگدی

حیوانات استرس اکسیداتیو و آسیب سلولی ایجگاد مگی-

لیپوپروتئین ا دانسیته خیلی پائین و افگزایش کاتا ولیسگم

کنگد ( .)Monuz-Castanda et al., 2006لگذا ،زنگان در

لیپوپروتئین ا دانسیته پائین ر متا ولیسم آنها موثر است

دوران یائسگی اقدام ه هورمون درمانی میکننگد امگا گا

( .)Oh et al., 2007ی مطالعهای نشان داده شده اسگت

توجه ه عوارض جانبی آن استفاده از استروژن ایگد گا

که اواریکتومی اعث افزایش لیپیگد و لیپگوپروتئینهگای

احتیاط انجام پذیرد و هنوز نسبت خطگر گه فایگده ایگن

سرم میشود ،درحالیکه درمان ترکیبی گا ایگزوفالون و

شیوه درمگانی قا گل اگث اسگت ( Nasirzadeh et al.,

ورزش اعث اثرات مفیگدی گر کنتگرل وزن و پروفایگل

 .)2011ه خو ی مشخصشده کگه افگزایش آنگزیمهگای

چر ی میگگردد ( .)Oh et al., 2007افگزایش کلسگترول

آسگگگگگگگپارتات آمینوترانسگگگگگگگفراز (

خون و هویژه افزایش لیپوپروتئین ا دانسگیته پگائین کگه

 ،)aminotransferaseآالنگین آمینوترانسگفراز ( alanine

فاکتور خطر مهمی در تکامل و پیشرفت تصلب شگرائین

 )aminotransferaseو الکتگگات دهیگگدروژناز ( lactate

است ،هدنبال یائسگی در زنان دیده میشود ( Tavafi et

 )dehydrogenaseنشانگر آسیب افتی گهویگژه آسگیب

 .)al., 2012مشخص شده که ویتامین  Eقگادر اسگت از

سگلولهگای کبگد مگی اشگد (.)Al-Majed et al., 2006

تغییگگرات لیپیگگدهای سگگرم در مگگوشهگگای صگگارایی

افزایش شاخصهای سرمی عملکرد کبد مگیتوانگد یگ

اواریکتومیشده جلگوگیری کنگد (.)Lucas et al., 2006

روند ثانویه اشد ،دین معنی که هدنبگال اواریکتگومی و

ی تاقیقی که در سال  2015روی موشهای صارایی

پراکسیداسیون چر ی غشاء هپاتوسیتها ،تگراوش آنگزیم

تغذیهشده ا رژیم غذایی پرچرب انجام گرفت ،دریافتند

های مذکور از افت کبد افزایش مییا د ( Salim et al.,

که عصاره رگ زیتون قادر است سگطو افگزایشیافتگه

 .)2013ههمین دلیل ،در سالهای اخیگر در گین مگردم

کلسترول را کاهش دهد .همچنین مشخص شگده اسگت

مقبولیت درمان غیردارویی افزایش یافته اسگت کگه ایگن

که کاهش غلظت لیپوپروتئین ا دانسیته پائین و افگزایش

امر منجر ه اسگتفاده از فگراوردههگای گیگاهی شگده کگه

غلظت لیپگوپروتئین گا دانسگیته گاال مگیتوانگد حرکگت

عوارض جانبی کمتری دارند .معمولترین ترکیبات فعال

کلسترول را از افتهای مایطی ه کبگد افگزایش داده و

موجود در میوهها ،سبزیجات و گیاهان دارویی ترکیبگات

در نتیجه کاتا ولیسم و دفع آن را تسریع کند ( Olmez et

فنلی ،نیتروژنی ،ویتامینها ،ترپنوئیدها (کاروتنوئیگدهگا و

 .)al., 2015اواریکتگگومی در مگگوش صگگارایی روش

تریترپنها) و آلکالوئیگدها هسگتند کگه رخگی از آنهگا
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فعالیت آنتیاکسیدانی قوی دارنگد .آنتگیاکسگیدانهگا در

مواد وروشها

حیگگات انسگگان نقگگش مهگگم و اساسگگی ایفگگا مگگیکننگگد،

 -جمعآوری و آمادهسازی ریاه ماورد آزماایش :پگ

ه وریکه مصر

از

آنها ا کگاهش خطگر یمگاریهگای

جمعآوری رگهای گیاه زیتگون ()Olea europeae L.

قلبی ،دیا ت و دیگر یماریهای مرتبط ا پیری از قبیگل

در فصل تا ستان از اغات شگمال ایگران و تأییگد گیگاه-

سر ان همراه است (.)Ozlem et al., 2013

شناسی آن توسط گروه علوم اغبانی دانشکده کشاورزی

رگ زیتون ی
است که ه لاگا

منبع قا ل مالحظه از ترکیبات فنلی

دانشگاه آزاد اسالمی تبریگز ،گرگهگا در سگایه خشگ

یولگوژیکی فعگال هسگتند و فرفیگت

گردیدند .جهت تهیه عصاره در آزمایشگاه مگواد غگذایی

آنتیاکسگگیدانی ،ضگگد التهگگا ی و قگگدرت پگگا کننگگدگی

دانشکده دامپزشکی واحد تبریز 200 ،گرم رگ زیتون

رادیکگگالی هتگگری دارنگگد ( .)Omar, 2010هیدروکسگگی

تازه ،آسیاب گشته و ه صورت پودر درآمگد .سگپ

گا

تیروزول ،ترکیب فنلی موجگود در میگوه و گرگ زیتگون

استفاده از اتانول  80درصد عصارهگیری انجگام گرفگت.

مگگی اشگگد کگگه اخیگگراً شگگناخته شگگده و در پیشگگگیری از

از تبخیگگر حگگالل گگا اسگگتفاده از دسگگتگاه روتگگاری

پگ

یماریهای قلبی– عروقی  ،تصگلب شگرائین ،التها گات،

اواپراتگگگور (مگگگدل  ،R3-100اسگگگتوارت -انگلسگگگتان)

فشارخگون و دیا گت اثگرات مفیگدی دارد ( Nan et al.,

اقیمانده هعنوان عصاره اسگتفاده شگد ( Tavafi et al.,

 .)2014تمامی این عالئم ه ور معمول در زنگان یائسگه

.)2012

دیده میشوند .همچنین ترکیبگات فنلگی مشگت از گرگ

 -طرح آزمایش :در این مطالعه تجر ی مداخلهای تعگداد

زیتون گا داشگتن مقگادیر قا گل تگوجهی از اولئگوروپین

 21سگگر مگگوش صگگارایی مگگاده نگگژاد ویسگگتار گگا

( )oleuropeinاز اکسیداسگگگیون لیپگگگوپروتئینهگگگا نیگگگز

وزن 220±20گرم هصگورت تصگادفی انتخگاب و گه 3

جلوگیری میکنند (.)Omar, 2010

گروه را ر تقسیم شدند .موشهای صارایی هر  3گروه

از رگ درخت زیتون گهعنگوان داروی شگفا خش

از مرکز پرورش حیوانات دانشکده دامپزشگکی دانشگگاه

سنتی در کشورهای اروپایی و مدیترانگهای اسگتفاده مگی

آزاد اسالمی واحد تبریز تهیه و در آن مرکگز در شگرایط

شود و در رژیم غذایی هصورت عصاره و چای گیگاهی

یکسان و ا دسترسی آزاد ه آب و غذا و در مایطی گا

است .لذا راین اسگاس در مطالعگه حاضگر،

دمای  22±2درجگه سلسگیوس و چرخگه نگوری 12/12

چنین فرض شد که احتماالً عصاره رگ زیتون ا داشتن

روشنایی– تاریکی نگهداری شدند .موشهگای مگورد

ترکیبات فنلی تواند ر اختالالت چر ی خون ناشگی از

آزمایش در  3گروه هشر زیر تقسیم شدند:

فقدان استروژن در موشهای صارایی اواریکتومیشگده

 )1گروه کنترل شامل موشهگای سگالم دسگت نخگورده

موثر اشد.

ود.

قا ل مصر

 )2گروه اواریکتومی شامل موشهایی ود کگه گا انجگام
رش در ناحیه تهیگاه دو ر

تخمگدانهگای راسگت و

چپ آنها رداشته شد.
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 )3گروه تیمار شامل موشهائی ود که ا انجام رش در

 -تحلیل آماری دادهها :دادههای هدست آمده ا استفاده

تخمدانهای راست و چپ آنهگا

رفگه و آزمگگون

ناحیه تهیگاه دو ر

رداشته شد و نیز عصاره رگ زیتون هم دریافت کردند.
حیوانات گروه تیمار دو هفته پ

از اواریکتومی عصاره

از آزمگون آمگاری آنگالیز واریگان

یگ

تعقیبی دانکن ( )Duncanتجزیه و تالیل گردید .سگط
معنیداری  p>0/05در نظر گرفته شد.

رگ زیتون را ه مدت  8هفته و ه میزان  100میلیگگرم
ه ازاء هر کیلوگرم وزن دن از راه خوراکی و از ریگ

یافتهها

گگاواژ دریافگت کردنگد (.)Mohagheghi et al., 2011

در انتهای دوره آزمایش وزن حیوانات اواریکتگومی

حیوانات گروههای کنترل و اواریکتومی نیگز ،هگمحجگم

شگگده در مقایسگگه گگا گگگروه کنتگگرل گه گگور معنگگیداری

عصاره ( 0/5میلیلیتر) سرم فیزیولوژی از ریگ گگاواژ

( )p=0/03افزایش یافت .همچنگین گین گگروه تیمگار و

دریافگگت کردنگگد .جهگگت ایجگگاد یهوشگگی از داروهگگای

گروه اواریکتومیشگده از ایگن نظگر تفگاوت معنگیداری

یهوشی کتامین ( )Rotexmedica, Germanyگه میگزان

( )p=0/55وجود نداشت (جدول .)1

 40میلیگرم ه ازاء هر کیلگوگرم وزن گدن و زایالزیگن

در مقایسه میانگین غلظت سرمی تریگلیسگیرید،

( )Alfasan, Hollandهمیزان  10میلیگگرم گه ازاء هگر

لیپوپروتئین ا دانسیته پائین و لیپوپروتئین ا دانسیته گاال

کیلوگرم وزن دن و گهصگورت تزریگ داخگل صگفاقی

ین گروه کنترل ا گروه اواریکتومیشده و همچنین ین

استفاده گردید (.)Nasirzadeh et al., 2011

گروه تیمار ا گروه اواریکتومیشده تفگاوت معنگیداری

در ا تدا و نیز در پایان دوره تجویز عصگاره ،وزن

( )p=0/000وجود داشت (جدول .)1

تات یهوشی خفیف ا

در مقایسه میانگین غلظت سرمی کلسگترول گین

اتر آسانکشی انجامگرفته و نمونگه خگون اخگذ و گرای

گروه کنترل ا گگروه اواریکتومیشگده تفگاوت معنگیدار

جداسازی سرم از سگانتریفیوژ گا سگرعت  2000دور در

( )p=0/000وجود داشت .ین گروه کنترل و گروه تیمار

دقیقه ه مدت  5دقیقه (مدل  3480یونیورسگال هگداد-

از این نظر اختال

معنگیداری ( )p=1گرآورد نگردیگد

ایران) اسگتفاده گردیگد .سگط سگرمی تگری گلیسگیرید،

(جدول .)1

حیوانات اندازهگیری شد .سپ

کلسترول ،لیپوپروتئین ا دانسیته پگائین ،لیپگوپروتئین گا

در مقایسه میانگین غلظت سرمی لیپگوپروتئین گا

دانسیته اال و لیپوپروتئین ا دانسیته خیلی پگائین و نیگز

دانسگگیته خیلگگی پگگائین گگین گگگروه کنتگگرل گگا گگگروه

آنزیم های کبدی  ALTو  ASTا استفاده از کیگتهگای

اواریکتومیشگده اخگتال

معنگیدار ( )p=0/035وجگود

استاندارد شرکت پارس آزمگون (تهگران-ایگران) انگدازه-

داشت ،درحالیکه ین گگروه اواریکتومیشگده گا گگروه

گگا اسگگتفاده از

تیمار از این نظر تفگاوت معنگیداری ( )p=0/19گرآورد

معادله ایکویچی مااسبه گردیگد ( Ahmadvand et al.,

نشد .در مقایسه میانگین غلظت سرمی آنزیمهای کبگدی

.)2014

 ALTو  ASTین گروه کنترل ا گروه اواریکتومیشگده

گیگگری شگگد .شگگاخص آترواسگگکلروزی
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و همچنین ین گروه تیمگار گا گگروه اواریکتگومیشگده

معنیداری ( )p=0/000نسبت گه گگروه کنتگرل افگزایش

تفاوت معنیدار ( )p=0/000رآورد گردید (جدول .)1

یافته است .همچنین در گگروه تیمگار نسگبت گه گگروه

مقایسه نتایج مر وط ه شاخص آتروژنی

اواریکتگگومیشگگده ایگگن شگگاخص طگگور معنگگیداری

نشگان

( )p=0/000کاهش یافته است (نمودار .)1

داد که در گروه اواریکتومیشده ایگن شگاخص گه گور

جدول  -1میانگین وزن و غلظت سرمی لیپید ،لیپوپروتئینها و آنزیمهای کبدی در موشهای گروههای مختلف مورد مطالعه (.)mean±SEM

رروهها

کنترل

اواریکتومیشده

تیمار

وزن ا تدای دوره (گرم)

192/3±42/0383a

198/8±14/6339a

197/6±71/2057a

وزن انتهای دوره (گرم)

201 /8±16/1923

241/13±34/1617

225/2±82/6218

b

2±95/3705c

تریگلیسیرید (میلیگرم/دسیلیتر)
b

کلسترول (میلیگرم/دسیلیتر)
لیپوپروتئین ا دانسیته پائین

137/1±85/2804a

103 /2±28/2857

a

33/0±76/8165c

(میلیگرم/دسیلیتر)
لیپوپروتئین ا دانسیته اال

52/0±42/8689a

(میلیگرم/دسیلیتر)
لیپوپروتئین ا دانسیته خیلی پائین

20/1±05/0007b

(میلیگرم/دسیلیتر )
c

آالنین آمینوترانسفراز (واحد/لیتر)
آسپارتات آمینوترانسفراز (واحد/لیتر)
 :abcحرو

a

غیرمشا ه در هر ردیف نشانگر اختال

b

99/2±71/0085

46/0±14/8571a
41/1±89/3120c

46/1±18/2574b

24/0±01/9781a

21/0±92/6470ab

a

2±163/6726

111/3±57/5648b

1±41/6903b

85/1±57/5253
c

1±117/9149

ab

a

96/1±92/1874

186/2±71/0898

b
b

91/1±42/2884

175/1±85/3527

معنیدار است (.)p>0/05

نمودار  -1شاخص آترواسکلروزی
 :abcحرو

در حیوانات گروههای مختلف مورد مطالعه.

غیرمشا ه نشانگر اختال

معنیدار است (.)p>0/05
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اثرات بیوشیمیایی عصاره الکلی برگ زیتون در موشهای صحرایی اواریکتومیشده

اهمیت داشته اشد .مهار تشکیل لیپوپروتئین گا دانسگیته

بحث و نتیجهریری
ا توجه ه نتایج هدست آمگده در مطالعگه حاضگر،

پگگائین اکسیدشگگده و کگگاهش سگگط تگگریگلیسگگیرید،

ا مطالعات قبلی ( ، )Salim et al., 2013مشاهده

کلسترول و لیپوپروتئین ا دانسیته پائین موجگب کگاهش

گردید کگه عمگل اواریکتگومی در موشهگای صگارایی،

آسیب آرترواسکلروزی

میشود .ترکیبات فنلی موجود

اعث افزایش وزن دن میشود .چنانچگه وزن حیوانگات

در منا ع مختلف از اکسیداسیون لیپوپروتئین گا دانسگیته

گروه اواریکتومیشده در مقایسه ا گروه کنترل گه گور

پائین جلوگیری میکنند و در شرایط درونتنگی فعالیگت

معنیداری افزایش یافت .در توجیه این اثر عقیده ر این

پایینآورندگی چر یها را نشان میدهند ( Jemai et al.,

است که استروژن تنظیمکننده مهم رسوب افگت چر گی

.)2008

مطا

در حیوانات اواریکتومیشده می اشد .هنظرمیرسگد کگه

نتایج پژوهش حاضر نشان داد کگه سگطو سگرمی

تاثیر استروژن ر متا ولیسم چر ی از ری مکانیسمهای

تریگلیسیرید و لیپوپروتئین گا دانسگیته پگائین در گگروه

مرکزی اثر یشتری ر افگزایش افگت چر گی نسگبت گه

اواریکتومیشده در مقایسه ا گروه کنترل ه ور معنگی-

افزایش دریافگت غگذا دارد .در مطالعگه صگورت گرفتگه

داری افگگزایش یافتگگه اسگگت .همچنگگین سگگطو سگگرمی

توسط ا ایی و همکاران در سال  2010نشان داده شگده

لیپوپروتئین ا دانسیته اال در گروه اواریکتگومیشگده در

است که استروژن پگائین در حیوانگات اواریکتگومیشگده

مقایسه ا گروه کنترل ه گور معنگیداری کگاهش یافتگه

عامل افزایش وزن است ،زیرا اسگتروژن در سگلولهگای

است .اما ا گایی و همکگاران گی مطالعگهای گگزارش

لیپگولیز مگی اشگد ( Babaei et al.,

کردهاند که روغن کنجگد گر پروفایگل چر گی حیوانگات

 .)2010همچنگگین رخگی مطالعگگات در مگگورد حیوانگگات

اواریکتومیشده در مقایسه ا گروه کنترل جراحگی اثگر

اواریکتومیشده ،افزایش تریگلیسیرید ،کلسترول تگام و

معنگگیداری نداشگگته اسگگت (.)Babaei et al., 2010

لیپگگوپروتئین گگا دانسگگیته پگگائین را همگگراه گگا کگگاهش

همچنین نتایج مطالعه حاضر مشگخص کگرد کگه تجگویز

لیپوپروتئین ا دانسگیته گاال گگزارش کگردهانگد ( Omer,

خوراکی عصاره رگ زیتون ا دز  100 mg/kgه مگدت

 .)2010اما در مقا ل ،مطالعاتی هم نشان دادهانگد کگه در

 8هفتگگه ،سگگطو سگگرمی تگگریگلیسگگیرید ،کلسگگترول و

حیوانات اواریکتومیشده ا وجود افزایش کلسترول تگام

لیپوپروتئین ا دانسیته پائین را در مگوشهگای صگارایی

و نیز لیپگوپروتئین گا دانسگیته پگائین ،هگیچ تغییگری در

اواریکتومیشده ه ور معنیداری کاهش میدهد .مشا ه

سطو تریگلیسگیرید دیگده نمگیشگود ( Salim et al.,

ا یافتههای مطالعه حاضگر ،مقگدم و همکگاران در سگال

 .)2013این تفاوت در نتایج شگاید گهدلیگل گول دوره

خگوراکی

افت چر ی ماگر

تیمار یا دز مصرفی ماده مورد نظر اشگد .عگالوه گراین،

 2013ی مطالعهای نشان دادهاند که مصگر

عصاره رگ زیتون ه مدت  6هفته در حیوانات دیا تی-

گزارش شده اسگت کگه لیپگوپروتئین گا دانسگیته پگائین

شده میتواند سط سرمی تگریگلیسگیرید ،کلسگترول و

و

لیپوپروتئین ا دانسیته پائین را کگاهش دهگد ( Ghosian

است ،میتواند در پیشرفت تصلب شگرائین

 .)moghaddam et al., 2013تجمع چر گی و اسگیدهای

اکسیدشده هدلیل اینکه سیتوتوکسی  ،کمگوتاکتیگ
کمواستاتی

238

دوره  ،12شماره  ،3پیاپی  ،47پاییز 1397

آسیبشناسی درمانگاهی دامپزشکی

چرب آزاد اضافی در افتهای غیرچر ی از قبیگل کبگد،

پراکسیداسیون غشا هپاتوسیتهگا گهدنبگال اواریکتگومی

کلیه ،قلب ،عضالت اسگکلتی و عگرو خگونی گه گور

اشگگد ،کگگه نتیجگگه آن تگگراوش  AST ، ALTو  ALPاز

عمده موجب اختالل در عملکگرد آنهگا ،سگوء فعالیگت

افت کبد است (.)Salim et al., 2013

سلولی و مگرگ سگلولی گهدلیگل مسگمومیت گا چر گی

تاثیر اختالالت متا ولیکی ناشگی از اواریکتگومی گر

( )Lipotoxicityمگگیشگگود .ثا گگت شگگده اسگگت کگگه

افت کبد از مشکالت الینی قا ل توجه مگی اشگد ،زیگرا

لیپوتوکسیسیتی موجب افزایش فعالیت آنزیمهای گافتی

این اختالالت ممکن است وضعیت یماریهگای کبگدی

هدلیگل نکگروز سگلولی و در نتیجگه تگراوش آنگزیمهگا

از جمله کبدچرب غیرالکلی و هپاتیگت غیگرالکلگی را از

میگردد (.)Olarewaju et al., 2009

ری تولید رادیکالهای آزاد گدتر کنگد ( Vukovic et

نتایج مطالعه حاضر نیز نشگان داد کگه اواریکتگومی

 .)al., 2014در زنگگان مبگگتال گگه سگگر ان سگگینه کگگه گگا

موجب افزایش معنیدار آنزیمهای کبگدی  ALTو AST

تاموکسیفن (آنتاگونیسگت اسگتروژن) درمگان مگیشگوند

در مقایسه ا گروه کنترل شده است .همچنین مشگخص

افزایش تجمع چر ی داخل شکمی و شیوع یماریهگای

شد که تیمار حیوانات اواریکتومیشده گا عصگاره گرگ

کبدی دیده میشود (.)Rodrigues et al., 2013

زیتون توانسته است میزان سرمی این آنزیمها را گه گور

افگگزایش سگگط سگگرمی کلسگگترول ،لیپگگوپروتئین گگا

معنیداری نسبت ه گروه اواریکتومیشده کاهش دهگد.

دانسگیته پگگائین و تگگریگلیسگگیرید و نیگگز کگگاهش سگگرمی

نشان داده شده است که در حیواناتی که ا رژیم غگذایی

لیپوپروتئین ا دانسگیته پگائین همگگی گا افگزایش خطگر

پر چرب تغذیه شدهاند ،میزان آنزیم های  AST، ALTو

تصلب شرائین و یماری های کرونر قلب مرتبط هسگتند

 LDHافزایش مییا د .این افزایش نشانگر مرگ سگلولی

( .)Munoz-Castaneda et al.,2006یکگی از عگوارض

است که میتواند در اثر رسوب گیش از حگد چر گی در

دوران یائسگگگی در زنگگان افگگزایش یمگگاریهگگای قلبگگی-

سلول حاصل شود (.)Olarewaju et al., 2009مواف گا

عروقی است .مطا

نتایج مطالعه حاضگر سگط سگرمی

نتایج تاقی حاضر ،مطالعه انجام گرفته توسگط سگلیم و

پروفایل چر ی در حیوانگات اواریکتگومیشگده گه گور

همکگگاران در سگگال  ،2013نشگگان داده اسگگت کگگه در

معنیداری افزایش یافته است .نتگایج سگنجش شگاخص

حیوانات اواریکتومیشگده در مقایسگه گا گگروه کنتگرل

آترواسکلروزی

در گروههای مورد مطالعه نیز نشان داد

جراحی سط سرمی آنزیم هگای کبگدی  AST ،ALTو

که اواریکتومی اعگث افگزایش معنگیدار ایگن شگاخص

آلکالین فسفاتاز ( )alkaline phosphatase; ALPه ور

نسبت ه گروه کنترل میگردد .همچنین مشخص گردید

معنگگیداری افگگزایش یافتگگه اسگگت .ایگگن مطالعگگه اثگگرات

که تجویز عصاره گرگ زیتگون توانسگته اسگت گه گور

تیمگگوکینین ( )Thymoquinineرا گهمگگدت  8هفتگگه در

معنیداری شگاخص آترواسگکلروزی

را در مقایسگه گا

موشهای صارایی اواریکتومیشده ررسی کرده اسگت.

گروه اواریکتومی کاهش دهد .این نتگایج گا یافتگههگای

در این مطالعه گزارش شده که افزایش مشگاهدهشگده در

مطالعه صورتگرفتگه توسگط احمدونگد و همکگاران در

شاخصهای سرمی فعالیت کبدی ممکن است ناشگی از

سگگال  2014کگگه اثگگرات اولئگگوروپین را در مگگوشهگگای
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اثرات بیوشیمیایی عصاره الکلی برگ زیتون در موشهای صحرایی اواریکتومیشده

 ررسیهای یشتری ر اجگزاء مگوثر،حصول نتایج مثبت

 همخگوانی دارد،صارایی دیا تیشده ررسی کرده است

.موجود در عصاره رگ زیتون ضروری هنظر میرسد

.)Ahmadvand et al., 2014(
یافتگگههگگای مطالعگگه حاضگگر نشگگان داد کگگه مصگگر

سپاسگزاری

 ه مدت100 mg/Kg خوراکی عصاره رگ زیتون ا دز

این پگژوهش گهصگورت مسگتقل و مطگا مجگوز

، هفته میتواند از افزایش سط سرمی پروفایل چر گی8

معاونت پژوهش و فنآوری دانشگاه آزاد اسالمی واحگد

شگگاخص تصگگلب شگگرائین و آنگگزیم هگگای کبگگدی در

.تبریز ه انجام رسیده است

.موشهای صگارایی اواریکتومیشگده جلگوگیری کنگد

تعارض منافع

مسلم است که یائسگی ا افگزایش وزن و چگاقی همگراه

نویسندگان اعالم مگیدارنگد کگه هگیچگونگه تضگاد
.منافعی ندارند

 تصگلب شگرائین و،وده و میتوانگد گه آسگیب کبگدی
 در هر صورت ا توجگه گه.یماریهای قلبی منجر شود
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