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enjekte edildi (Total 600 mg/kg). Açlık kan şekeri 
200 mg/dl üzeri olan değerler diyabetik olarak 
kabul edildi. OE guruplarına günde bir defa olmak 
üzere 16 gün bitki özütü tedavisi, aynı dönem 
içinde diyabetik ilaç gurubuna 0.1 mg glutril ilacı 
oral olarak verilerek glikoz ölçümleri 2 günde bir 8 
periyotta tekrarlandı. Deney sonrasında grup 1 
(93.4 ± 12.7), grup 2 (90.2 ± 13.4) ve grup 5 (96.3 
± 12.3) gurupları arasında kan glikoz değerleri 
açısında anlamlı fark belirlenmedi( P>0.05). Grup 2 
de en düşük (74.5 ± 13.5), grup 4’te(222.8 ± 21.5) 
ise en yüksek kan glikoz seviyesi gözlendi 
(P<0.001). Denemeler sonucunda, OE bitki özütü, 
alloxanla diyabet yapılan farelerde standart olarak 
diyabet tedavisinde kullanılan glutril ilacı gibi kan 
glikoz seviyesinin fizyolojik sınırlarda tuttuğu 
görüldü. 
  
Anahtar kelimeler:  Olea europea, diyabet, 
alloxan, fare  
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Ökse Otu (Viscum album) Özütünün Alloxan ile 
Diyabet Yapılmış Farelerin (Mus musculus) Kan 

Glikoz Seviyeleri Üzerine Etkilerinin 
Değerlendirilmesi 

Yusuf ÖZAY1, M. Sabri ÖZYURT1, Vahdettin 
BAYAZIT1, Ali CIMBIZ2 , Sevda GÜZEL3 

1Dumlupınar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 
Biyoloji Bölümü, Kütahya   

2Dumlupınar Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, 
Kütahya Türkiye , 

3Mersin Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Mersin 
Türkiye 

yusufozay33@hotmail.com 
 

Bu çalışmada, Ökse Otu yaprağı (Viscum 
album) (ÖO) bitki özütünün, alloxan ile diyabet 
yapılmış farelerin (Mus musculus) kan glikoz 
seviyeleri üzerine etkileri değerlendirildi. 

Çalışmada grup 1:diyabetik-deney hayvan 
grubu (DHG) + ÖO, grup 2:sağlıklı DHG (kontrol 
1) + ÖO, grup 3:sağlıklı DHG (kontrol 2), grup 
4:diyabetik DHG (kontrol 3) ve grup 5:diyabetik 
DHG + ilaç (Glutril) olmak üzere 5 gurupta toplam 
50 erkek fare kullanıldı. Farelerin açlık kan 
şekerleri glikometre ile kuyruk veninden alınan 
kanla değerlendirildi. Farelerde, diyabet oluşturmak 
için serum fizyolojik çözeltisi içerisinde 150 mg/kg 
alloxan birer hafta arayla 4 kez intraperitonal olarak 
enjekte edildi (Total 600 mg/kg). Açlık kan şekeri 
200 mg/dl üzeri olan değerler diyabetik olarak 
kabul edildi. 1 ve 2. guruplara günde bir defa olmak 
üzere 16 gün bitki özütü tedavisi, aynı dönem 
içinde 5. guruba 0.1 mg glutril ilacı oral olarak 
verildi. Glikoz ölçümleri 2 günde bir 8 periyotta 
tekrarlandı. Deney sonrasında grup 1 (95.2 ± 17.4), 

grup 3 (90.2 ± 13.4) ve grup 5  (96.3 ± 12.3) 
gurupları arasında kan glikoz değerleri açısında 
anlamlı fark belirlenmedi( P>0.05). Grup 2 de en 
düşük (82.0 ± 10.2), grup 4’te (222.8 ± 21.5) ise en 
yüksek kan glikoz seviyesi gözlendi.(P<0.001). 
Denemeler sonucunda, ÖO bitki özütü, alloxanla 
diyabet yapılan farelerde standart olarak diyabet 
tedavisinde kullanılan glutril ilacı gibi kan glikoz 
seviyesinin fizyolojik sınırlarda tuttuğu görüldü. 
  
Anahtar Kelimeler: Viscum album, diyabet, 
alloxan, fare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


