أتثريخواص الزيوت والدهون الغذائيةعلى مستوى دهون الدم واملخ ونشاط إنزمي أستيل كولني أسرتيز يف
فئران التجارب

هدى عبد الرمحن عويض اجلميعي ،حسن عبد الرءوف اهلندي1

امللخص العرىب
أجريت هذه الدراسة ىف كلية الرتبية لالقتصاد املنزيل-جامعة أم

القرى-اململكة العربية السعوديةهبدف دراسة أتثري اخلواص الطبيعية
والكيمائية للدهون املتناولة على مستوى دهون الدم واملخ ونشاط إنزمي

أستيل كولني أسرتيز يف فئران التجارب.

مت تقد د د د دددير بعد د د د ددل الصد د د د ددتات الطبيعيد د د د ددة والكيميائيد د د د ددة للزيد د د د ددوت

دهددون الدددم أن أعلددى قيمددة يف معامددل امثريوجينيددك كانددت للمجموعددة

الد تغددذت علددى السددمل احليددوا

جمموعددة السددمل النبدداحل وضلنسددبة

لتعليل دهدون املدخ أشدارت النتدائح حلددور ارتتداأ معندو يف مسدتوى

الكولسرتو الكلى يف اعموعات التجريبية الد تغدذت إمدا علدى ليدت

الزيت د ددون أو الس د ددمل النبدد دداحل أو احلي د ددوا .واخنتدد ددل معن د ددو مسدد ددتوى
الربوتينات الدهنية مرتتعة الكبافدة معندو يف اعموعدات التجريبيدة الد

تغذت على ليت النخيل أو السمل النباحل أو السمل احليدوا .يف بدني

والدددهون(اللزوجددةو والددولن النددوعاو ومعامددل اونكسددارو والددرق اليددود و

أن مسد ددتوى الربوتيند ددات الدهنيد ددة منخترد ددة الكبافد ددة ارتتد ددغ معند ددو يف

مددل ال ددذكور امن ددعاأ مددل ن ددوأ ألبينددو تددرتاو أعم دداره م ددا ب ددني 3-2

مقارنة ضعموعة الرابطة .وقد كانت أعلدى قيمدة ملعامدل امثريوجينيدك

ض ددمت ك ددل جمموع ددة س ددبغ فئد دران ومت تغ ددذيتها عل ددى وجب ددة ت ددو نس ددبة

جمموعددة ليددت النخيددل .ويالبددح مددل النتددائح ل دم

ورق احلموضدةو ورقد البريوكسديد) .وقدد مت اسدتخدام اثندان وأربعدون فد را

جمموع ددة فئد دران التج ددارب الد د تغ ددذت عل ددى الس ددمل النب دداحل واحلي ددوا

سمت إىل ست جمموعات
شهورو وأولاهن ما بني 50– 05جراما .قُ ّ

معنو يف جمموعة التئران ال تغذت على السمل النباحل يليهدا جمموعدة

%22دهددلو اعموعددة اموىل متددت تغددذيتها علددى وجبددة قياسددية تددوى

نشدداط إنددزمي االسددتيل كددولني اس درتيز (مبعددد  )%09,52يف جمموعددة

والسادسددة فقددد مت تغددذيتها علددى وجبددة تددو ليددت الزيتددون و ليددت دوار

مبعددد %85,91و  %02,02يف جمموعددة التئدران الد تغددذت علددى

استمرت التجربة ملدم 22أسبوعا.مت تقددير مسدتوى دهدون الددم واملدخ,

املقدمدة

السددمل احليددوا

عل ددى لي ددت ال ددذرم و بينم ددا اعموع ددة الباني ددة والبالب ددة والرابع ددة واخلامس ددة

التئ دران ال د تغددذت علددى ليددت الزيتددون و بينمددا اخنتددل نشدداط اونددزمي

الشددم و ليددت النخيددلو السددمل النبدداحلو السددمل احليددوا علددى التددوايل.

ليت النخيل والسمل النباحل على التوايل.

وتقدير نشاط إنزمي االستيل كولني اسدرتيز يف املدخو ضوضدافة إىل بسداب

معامل امثريوجينيك.

أوضدعت النتدائح بددور ارتتدداأ يف مسدتوى الكولسدرتو الكلددى يف

سددريم دم فئدران اعموعددات التجريبيددة ماعدددا جمموعددة التئدران الد تغددذت

عل د د ددى لي د د ددت دوار الش د د ددم

و ب د د دددور ارتت د د دداأ معن د د ددو يف مس د د ددتوى

اجللسددريدات البالثيددة يف جمموعددة التئدران الد تغددذت علددى كددل مددل ليددت
الزيتون وليت النخيدل والسدمل النبداحل واحليدوا  .يف بدني لدوبح بددور
اخنتاض معنو يف مستوى الربوتينات الدهنية مرتتعة الكبافدة يف جمموعدة

التئد دران الد د تغ ددذت عل ددى الس ددمل النب دداحل واحلي ددوا وارتت دداأ معن ددو يف
مستوى قي الربوتينات الدهنيدة شدديدم االخنتداض يف الكبافدة يف جمموعدة

ليت النخيل والسمل النباحل والسمل احليوا  .وقد أظهدرت نتدائح ليدل
1كلية الرتبية لالقتصاد املنزيل -جامعة أم القرى -اململكة العربية السعودية
استالم البحث يف 02يونيو املوافقة على النشر يف 02يونيو 0222

تنتمييي الزيييوه والييدهوة كب ةامنيية كبييلط ميين املركبيياه ال بيعييية
تسمى الليبيداه وتعرف أبهنا عناصر غذامية ضرورية ومصدر رميسيي
لل اقة اليت حيتاجهيا اجلسيا البشيري .وهليا ااصيية مشيرتكة حييث أهنيا
مركب ي يياه ع ي ييوية ء ت ي ييذوو يف امل ي يياء ولكنه ي ييا ت ي ييذوو يف امل ي ييذيباه
الع ييوية .ونسي ييبة الكرب ييوة واهليي ييدروجع يف ال ييدهوة أعلي ييى منهي ييا يف
الكربوهيدراه ولذا فعند احرتاق 2جا دهيوة يع يى  9سيعر حيراري
أي يس ي يياوي تقريب ي ييا ض ي ييع ال اق ي يية النا ي يية م ي يين جي ي يرام واح ي ييد م ي يين
الكربوهيدراه أو الربوتيع .ومين الوايام املهمية لليدهوة أهنيا تع يي
كحساس ي ي ي ياح ثلشي ي ي ييبة حيي ي ي ييث كي ي ي ييث يف املعي ي ي ييدط مي ي ي ييدط أةي ي ي ييو مي ي ي يين
الكربوهيييدراه والربوتينيياه وهلييذا فييسة اوحسيياخ ثجلييو يت ي ار عنييد

جملة اوسكندرية للتباد العلمى ( -جملد  00العدد )0أبريل – يونيو 0222

تنيياو ةعييام غ ي ثلييدهوة .ك ييذلق تق ييوم ال ييدهوة ام ييل النيتامين يياه
الذامبة فيها
(فيت ييامع أ ،د ،هي يي .) ،كم ييا تي يوفر ال ييدهوة اةماي يية سع يياء اجلس ييا
الداالي يية م يين الص ييدماه وت ييدال ك ييذلق يف تركيي ي ال ش يياء ا ييارجي
الاي اجلسا (املدين.)0229 ،
وقييد أرييار )Irz, et al. (2003أة نسييبة ال اقيية اليييت تسيياها ييا
الدهوة يف كمجايل ةاقية ال يذاء للميواةن السيعودي هيي  ،%0,42وأة
عدد جراماه الدهوة املتاحة للنيرد يومييا هيي  3240جيرام ،وأة نسيبة
ال اق يية ال يييت تس يياها ييا ال ييدهوة يناه املنشي ي اةيي يواين يف كمج ييايل ةاق يية
الييدهوة املتاحيية هييي  ،%02ومعييد كمجييايل السييعراه اةرارييية املتاحيية
للنرد يف اليوم هي 0209كيلو سعر حراري.
وأييت اجلهاز العصبيني املرتبة الثانية مباررط بعد النسييج اليده يف
الرتكي ي ييز اسك ي ييرب م ي يين اللبي ي ييداه حيثيحت ي ييوي نس ي يييج املي ي ي عل ي ييى%02
ليبي ييداه %02 ،منهي ييا ديكوزاهكس ييانويكوعملياح في ييسة ه ييذ اللبيي ييداه
كلها مركبية وء تيرتبب بتمثييل ال اقية رغيا أهنيا تيدال بشيكل مبارير يف
وا ييام اسغش ييية امل ي يية.واملي ي غي ي ثسمح ييا الدهني يية عدي ييدط ع ييدم
التشي ي ي ي ي ييبة ةويلي ي ي ي ي يية السلسي ي ي ي ي ييلة ) (PUFAعلي ي ي ي ي ييى اسا ي ي ي ي ي ي محي ي ي ي ي ييض
ديكوزاهكسيانويق  22:6(n-3)DHAومحيض اءيكوزابنتانوييق 20:5
).(n-3) EPA(Uauy and Dangour, 2006
وقد ينكر ) Innis (2008أة اسمحا الدهنية مين نيو أومي يا 0
هلييا دور هييام جييدا تييوفل اةمييض الييده DHAالييالزم لنمييو ا ييالاي
العصييبية ولتكامييل واييام اجلهيياز العصييال وسييالمتة بصييورط عاميية .وأة
نق ي املتنيياو ميين أومي ييا 0ي ي دى كب نق ي  DHAوزايدط اةم ييض
ال ييده أومي ييا  0نس يييج املي ي ييا يرتتي ي علي يية ح ييدو ال ييل
تك ي ييوين ا ي ييالاي العص ي ييبية ور ي ييبكية الع ي ييع ل ي ييع يف عملي ي يية ال ي ييتعلا
واخننا يف الرؤية ,وبناء علية فسنة من ال روري الت كيد مين أة ايالاي
امل ي لصييل علييى اومييداد الكييايف ميين اةمييض الييده أومي ييا  0ميين
اال الت ذية اجليدط.
يقييوم الكيولع انيية الت ميية غييل ال بيعييي للييدهوة يف الكبييد وأي ييا
تكوين مرك اسستيل كولع الذي يتحليل بواسي ة كنيزو كيولع كسيتليز
املتواجييد يف مجييية اسنس ي ة واييالاي الييدم اةم يراء وليية دور هييام يف نقييل
اورياراه العصيبية مين املي لبياقي ا يالاي والعكي  .ويعتيرب هيذا اونييزو

106

مهماح للتعلا والتذكر ,و ين نض نشاةة عند ارتنيا تتيوى الوجبياه
ميين اسمحييا الدهنييية املشييبعة ييا يعييوق واامنيية يف نقييل اوريياراه
العصبية (.)Carper, 2000
وأوضحت نتامج الدراسة اليت استبدلت جزءاح من دهن الوجبة
ثجللسريداه الثالثية أو زيت دوار الشم لعدد 23ف را ينكراح ثل اح
ملدط 02يوما ،حدو ارتنا يف مستوى كولسرتو البالزما الكلي
بنسبة  ،%22وارتنا مستوى الربوتيناه الدهنية من ن ة ورديدط
اءخننا يف الكثافة يف بالزما الدم بنسبة  %00 ،20على
التوايل .وأي ا زاد تركيز اجللسريداه الثالثية يف بالزما الدم بنسبة
أعلى من  %00بينما مل خيتل معنواي مستوى الربوتيناه الدهنية
مرتنعة الكثافة وينلق يف اجملموعة اليت ت ذه على اجللسريداه
الثالثية مقارنة ثجملموعة اليت ت ذه على زيت دوار الشم
).(Aguila, et al., 2002
وقارة
كضافة  ,أنوا من الدهن
(دهن حيواين ،زيت زيتوة ،زيت دوار الشم  ،زيت بذرط
الكتاة)بنسبة %22لوجباه كان كتاكيت اللحا على الربوتيناه
الدهنية من ن ة الكثافة الكولسرتو  .وأراره النتامج أة النراخ
امل ذاط على زيت دوار الشم أو زيت زيتوة قد لسن مستوى
االكولسرتو مقارنة ثجملموعة اليت مت ت ذيتها على السمن اةيواين أو
زيت بذرط الكتاة .بينما اخننض مستوى الربوتيناه الدهنية
من ن ة الكثافة) (LDLيف النراخ اليت مت ت ذيتها على زيت عباد
الشم وزيت بذرط كتاة مقارنة ثلنراخ اليت مت ت ذيتها على مسن
حيواين أو زيت زيتوة.
)Crespo and Esteve-Garcia (2002

بع أتثل

ونظرا لتعدد مصادر الزيوه والدهوة النباتية واةيوانيية واايتالف
تركيبهييا الكيمييامي ميين جهيية وصييناةا ال بيعييية ميين جهيية أاييرى فقييد
هدفت هذ الدراسة التعرف على أتثل الت ذية على الزيوه والدهوة
امل تلنية املصيدر عليى مسيتوى دهيوة اليدم واملي وعليى مسيتوى كنييزو
استيل كولع اسرتيز يف امل وقيمة معامل اءثلوجينيق.
مواد وطرق البعث
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أ -التعليالت املعملية للزيوت والسمل :مت تقدير الصيناه ال بيعيية

ومشل ي ييت معام ي ييل اءنكس ي ييار ،واللزوج ي يية ،وال ي ييوزة الن ي ييوعي ،والل ي ييوة
()A . O. A. C,2003تبعييا ل ييرق Kramer and Twigg
) .(1970والصي ييناه الكيمياميي يية وت ي ييمنت رقي ييا اةموضي يية ،ورقي ييا
البلوكسيد ،والرقا اليودى ،والتصنب حس ال رق املوصوفة يف ( ,
 .)2003A . O .A . Cمت تقييدير تتييوى الزيييوه والييدهوة ميين
اسمحي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييا الدهنيةب ريقي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يية النصي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييل الكرومي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يياتوجرايف
ال ازي).(Radwan,1979
ب -بيواانت التجدارب :أُا ِ ية هليذا البحيث اثنياة وأربعيوة في راح مين
الذكور اسصيحاء تيرتاوأ أعميارها ميابع  0كب  0ريهور ،مين نيو
وسييرت ألبينييو  Albino RatWisterوقييد تراوحييت أوزاهنييا مييا بييع
ضبِ ت درجة حرارط اة رط ا اصة ثلنئراة عند
 30–02جراماُ .
ْ 00م ومعييدءه الرةوبيية النسييبية هييي  ,%02-02ونظمييت دورط
اوضيياءط ايييث تك ييوة  20س يياعة ض ييوء/ا ييالم .ومت تقييدو ال ييذاء
واملياء هليا كب حيد الشيبة  .ad libitumكميا مت اءلتيزام يف مجيية
مراحي ي ييل الت ربي ي يية أباالقيي ي يياه البحي ي ييث العلمي ي ييي علي ي ييى حي ي ي يواانه
الت ي ي ي ي ي ي ييارو ةبق ي ي ي ي ي ي ييا ل ي ي ي ي ي ي ييدليل العناي ي ي ي ي ي ي يية اي ي ي ي ي ي ي يواانه الت ي ي ي ي ي ي ييارو
(بشندي.)0220,
مت ت ذية النئراة على وجبة قياسية ت رط مين قِب ِيل م سسية صيوامة

ال ييال وم يياحن الييدقيق ثملن قيية ال ربييية احافظيية جييدط .وكيياة مصييدر
الدهن بنسبة  %20زيت أو مسن )(Jumpsen et al .,1997قُ ّسيمت
النئ يراة كب سييت جمموعيياه ضييمت كييل جمموعيية سييبة فئ يراة ،اجملموعيية
اسوب ت ت ذيتها على العليقة القياسيية الييت لتيوى عليى زييت اليذرط.
بينم ي ييا اجملموع ي يية الثاني ي يية والثالث ي يية والرابع ي يية وا امس ي يية والسادسي يية فق ي ييد مت
ت ي ييذيتها علي ييى زيي ييت الزيتي ييوة ،وزيي ييت دوار الشي ييم ،وزيي ييت الن يي ييل،
والسيمن النبيايت ،والسيمن اةييواين كمصيدر لليدهن عليى التيوايل ،وينليق
مي ي ي ي ي يين املاركي ي ي ي ي يياه الت اريي ي ي ي ي يية املعروضي ي ي ي ي يية لالسي ي ي ي ي ييتهال يف اسس ي ي ي ي ي يواق
الس ييعودية.اس ييتمره الت رب يية مل ييدط 22أس ييبوعاح مت س ييح عين يياه ال ييدم
وفصييل بالزم ييا الييدم مبار ييرط بواس ي ة جه يياز ال ييرد املرك ييزي عنييد س ييرعة
 ,222دورط /دقيقي يية ملي ييدط 02دقيقي يية وحنظي ييت البالزمي ييا علي ييى درجي يية
حرارط02-م.0
مت التقي ي ي ي ييدير الكمي ي ي ي ييي للكولسي ي ي ي ييرتو واجللس ي ي ي ي يريداه الثالثيي ي ي ي يية تبعي ي ي ي ييا

ل ريق ي ي ي ي ي يية(، Boehringer–Mannheim )1984
)andSchettler (1985علييى الرتتي ي  .بينمييا مت تق ييدير الربوتينيياه
الدهنيية مرتنعية الكثافية ةبقيا ل ريقية ( Fruchart )1982مت حسياو
قيمية  LDLبت بيييق املعادليية التالييية = LDL :الكولسييرتو الكلييي -
(  = )HDL + VLDLمل ييا222/مييل دمييومت حسيياو نسييبة
الربوتينيياه الدهنييية رييديدط اءخننييا يف الكثافيية عيين ةريييق املعادليية
التاليية = VLDL :اجلليسيريداه الثالثيية 0/مل يا Weinsier and
) )Morgan, 1993وقد مت حساو م رر اسثلوجينيق وينليق عين
ةريي ي ي ييق قسي ي ي ييمة جممي ي ي ييو الليبوبروتيني ي ي يياه من ن ي ي ي يية الكثافي ي ي يية LDL
والليبوبروتين يياه ر ييديدط اءخنن ييا يف الكثاف يية  VLDLعل ييى نس ييبة
الليبوبروتني يياه مرتنع يية الكثاف يية Hayakawa, et al., ( HDL
.)1998مت تق ييدير نش ييا ان ييزو الكي يولع اس ييرتيز يف امل ي تبع ييا ل ريق يية
).Ellman, et al.,(1961
Lang

ج -التعليددل اوبصددائا:مت لليييل النتييامج املتحصييل عليهييا يف هييذ

الدراسيية ثس ييت دام للي ييل أقييل ف ييرق معن ييوي .مت كج يراء التحلي ييل
ثست دام برانمج ).(SAS, 1995النيرق بيع متوسي اه اجمليامية
مت مقارنتة ثست دام أقل فرق معنوي عند مسيتوى ثقية أقيل مين
.2420

النتائح ومناقشتها
الصتات الطبيعية لعينات الزيت والدهل:
يوضي ي ي ي ي ج ي ي ي ييدو ( )2الص ي ي ي ييناه ال بيعي ي ي ي يية لعين ي ي ي يياه الزي ي ي ي ييوه
والدهناملس ي ييت دمة يف ت ذي ي يية النئي ي يراة.وتشي ي يل النتام لتش ي ييابة معام ي ييل
اءنكسييار يف أنيوا الزيييوه والييدهوة املسييت دمة يف الت ربيية واهييره
أعلييى قيييا اللزوجيية يف عينيياه السييمن النبييايت يليهييا السييمن اةييواين
زيييت الن يييل وزيييت الزيتييوة.مل ختتل ي قيييا الكثافيية يف عينيياه الزيييت
والييدهن املسييت دمة يف الدراسيية وكانييت القيييا تقيية مييابع –24922
 24902جا/سا.0ااتلنت درجة اللوة تبعا لنو الزيت أو اليدهن.
فقييد كانييت قيييا اللييوة اسمح يير ،242 ، 240 ،240 ، 249 ،240
 240بينما كانت درجة الليوة اسصينر 949 ، 049 ، 049 ، 040
 342 ، 940 ،لكييل ميين عينيياه زيييت الييذرط  ،زيييت الزيتييوة  ،زيييت
دوار الشييم  ،زيييت الن يييل ،الس يمن النبييايت واةي يواين علييى الت يوايل.

جملة اوسكندرية للتباد العلمى ( -جملد  00العدد )0أبريل – يونيو 0222

وكاني ي ييت درجي ي يية اللي ي ييوة اسزرق ، 24, ، 240 ، 240 ، 240 ، 242
 240على الرتتي (جدو .)2
اخلواص الكيماوية لعينات الزيت والدهل
يش ييل ج ييدو ( )0لل ي يواص الكيماوي يية لعين يياه الزي ييت وال ييدهن،
حيث تشا ت قيا رقا اةموضة يف زيت دوار الشم والسمن النبيايت
ميية العينيية ال يياب ة .بينمييا ارتنيية رقييا اةموضيية لكييل ميين زيييت الن يييل
والسمن اةييواين وزييت الزيتيوة .وكانيت قيمية رقيا البلوكسييد , 0420
 2420 ، 0422 ، 0422 ، 0420ملليمك ي يياف 2222/ج ي ييا لك ي ييل
ميين العينيية ال يياب ة وزيييت دوار الشييم وزيييت الن يييل والسييمن النبييايت
واةيواين على التوايل .بينما ارتنعيت قيمية رقيا البلوكسييد لزييت الزيتيوة
سربعيية أضييعاف قيمتيية تقريبييا مقارنيية ثلعينيية .تشييا ت قيييا الييرقا اليييودي
لزيييت دوار الشييم ميية العينيية ال يياب ة .بينمييا اخنن ييت لثلثييي قيمتيية
تقريبياح ثلنسييبة لزييت الزيتييوة والسييمن النبيايت وأي ييا لنصي قيمتيية تقريبييا
مقارنة بزيت الذرط (العينة ال اب ة) ثلنسبة لزييت الن ييل .وتتنيق هيذ
النت ييامج م يية (هيئ يية املواص ييناه واملق ييايي ل ييدو جملي ي التع يياوة ل ييدو
ا ليج العربية 0222 ، 0223 ، 0220 ، 0222م ).
يت ي ميين جييدو ( )0تشييابة جممييو كييل ميين اسمحييا
املشبعة وغل املشبعة يف زيت الذرط وزيت الزيتوة وقد ثلت يف

الدهنييية
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مح ي ي ييض الباملتي ي ي ييق ،واسس ي ي ييتياريق واسراكي ي ي ييديق يف زي ي ي ييت الزيت ي ي ييوة،
ثوض ييافة ةم ييض امللس ييتيق يف زي ييت ال ييذرط .أم ييا اسمح ييا الدهني يية
وحيييدط عييدم التشييبة فكانييت متمثليية يف كييل ميين محييض البامليتوليييق،
ومحييض اسوليييق يف زيييت الزيتييوة ،وزيييت الن يييل ،والسييمن اةي يواين،
وزيي ييت دوار الشي ييم  ،والسي ييمن النبي ييايت .يف حي ييع ثلي ييت اسمحي ييا
الدهنيي يية عديي ييدط عي ييدم التشي ييبة يف محي ييض اللينوليي ييق يف كي ييل اسن ي يوا
وكانييت مرتنعيية كييال ميين زي ييت الييذرط وزيييت الزيتييوة .وتتنييق هييذ
النتيامج مية Ruiz-Gutierrez, et al., (1999) ;Covasa, et al.,
) (2000وأي ي ي ييا مي ي يية منصي ي ييور (.)0220وتتني ي ييق أي ي ي ييا مي ي يية هيئي ي يية
املواص ي ي ي ييناه واملق ي ي ي ييايي ل ي ي ي ييدو جملي ي ي ي ي التع ي ي ي يياوة ل ي ي ي ييدو ا ل ي ي ي يييج
العربية(.)0220 ،0222تساوى جممو كيل مين اسمحيا الدهنيية
املشبعة وغل املشيبعة يف زييت الن ييل .وكياة النيرق الوحييد بيع زييت
الن ي ي ييل والس ي ييمن النب ي ييايت ه ي ييو احتي ي يواء زي ي ييت الن ي ي ييل عل ي ييى مح ي ييض
البامليتولي ي ي ييق بنس ي ي ييبة  %24230وتتن ي ي ييق ه ي ي ييذ النت ي ي ييامج م ي ي يية هيئ ي ي يية
املواص ي ي ي ييناه واملق ي ي ي ييايي ل ي ي ي ييدو جملي ي ي ي ي التع ي ي ي يياوة ل ي ي ي ييدو ا ل ي ي ي يييج
العربييية(.)0223 ، 0220اتص ي الس ييمن اةي يواين ثحتوام يية عل ييى
نسبة مرتنعة مين اسمحيا الدهنيية املشيبعةوقد مشليت كيل مين محيض
كابريلي ي ي ييق ،كابري ي ي ييق ،لوري ي ي ييق ،ملس ي ي ييتيق ،ثملتي ي ي ييق ،اس ي ي ييتياريق،
أراكيديق .بينما كانت اسمحا الدهنية غل املشيبعة معظمهيا عبيارط
عن محض اسوليق بنسبة .%02429,

جدو  .8الصتات الطبيعية لعينات الزيت والسمل
اخلواص
معامل االنكسار
اللزوجة (ملى بوال/اثنية)
الكبافة ( ج /س )5
اللون:
اممحر
امنتر
املرق

نوأ الدهل

ليت الذرم

ليت ليتون

دوار مش

ليت خنيل

مسل نباحل

مسل بيوا

24,00
0,40
24902

24,09
0240
24922

24,09
0042
24929

24,00
0042
24920

24,00
,2242
24929

24,02
00242
24902

240
040
242

249
049
240

240
049
240

240
949
240

242
940
24,

240
342
240

جدو  .0اخلواص الكيماوية لعينات الزيت والسمل
نوأ الدهل

اخلواص
رق احلموضة
مقدرم كعامل أوليك
رق البريوكسيد
ملليمكافئ8222/ج
الرق اليود
رق التصبنملج بواتسا/ج ليت

دوار مش

ليت خنيل

مسل نباحل

مسل بيوا

ليت الذرم

ليت ليتون

2400

2420

2400

24200

24,,

24200

0422

2420

0420

2420

0420

0422

324,0
029423

09422
002402

220430
29,420

3040,
290420

222400
29,420

00403
020400
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جدو  .5حمتوى عينات الزيت والسمل مل اممحاض الدهنية
احلمل الدهىن
كابريليك
كابريك
لوريك
مريستيك
ضملتيك
ضمليتوليك
استياريك
اوليك
لينوليك
أراكيد يك
جمموأ اممحاض الدهنية املشبعة
جمموأ اممحاض الدهنية غري
املشبعة

نوأ الدهل

دوار مش

ليت خنيل

مسل نباحل

مسل بيوا

ليت الذرم ليت ليتون

C 8:0
C10:0
C12:0
C14:0
C16:0
C16:1
C18:0
C18:1
C18:2
C20:0
%

24022
2042,2
04202
024200
004329
24000
234202

20403,
24020
,4933
034320
204000
24222
224209

24009
,4090
04220
004,,0
024003
2400,
204202

24,,3
24029
,04,92
24230
,4,03
034920
224002
24230
024222

24,23
24209
02492,
04022
00422,
0,42,0
24020
094202

242,0
04200
04,20
204022
024900
040,9
2042,0
02429,
04000
24000
004922

%

2042,0

204930 224020

,94299

024902

004299

مستوى الدهون ومعامل امثريوجينيك يف سريم دم فئران التجارب
ثلنس ييبة ملس ييتوى الكولس ييرتو الك ييل واجللسي يريداه الثالثي يية يش ييل
ج ييدو ( ),لوج ييود ف ييروق معنوي يية ب ييع اجملموع يية ال يياب ة واجملموع يياه
الت ريبييية حيييث ارتنيية مسييتوى الكولسييرتو الكلييى يف سييلم دم فئ يراة
اجملموعاه الت ريبية ماعدا جمموعية النئيراة الييت ت يذه عليى زييت دوار
الشم  .وأة اواصة متقاربة مة زيت الذرط .ولوحظ حدو اخننيا
معنييوي يف مسييتوى الربوتينيياه الدهنييية مرتنعيية الكثافييةHDLيف جمموعيية
النئي يراة ال يييت ت ييذه عل ييى الس ييمن النب ييايت واةيي يواين مقارن يية ثجملموع يية
ال يياب ة  ،ميين انحي يية أا ييرى أر يياره النت ييامج أة أعل ييى قيميية ملس ييتوى
الربوتين ي ي يياه الدهني ي ي يية من ن ي ي يية الكثاف ي ي يية LDLيف س ي ي ييلم ال ي ي ييدم ك ي ي يياة
للم موعيية اليييت ت ييذه علييى الس يمن اةي يواين حيييث كانييت220492
مل ا222 /مل دم يليها جمموعية السيمن النبيايت وقيد بل يت 20942
مل ييا222/مييل.كمييا لييوحظ ارتنييا معنييوي يف مسييتوى قيييا الربوتينيياه
الدهني ي يية ر ي ييديدط اءخنن ي ييا يف الكثاف ي يية (VLDLاحتمالي ي يية اق ي ييل م ي يين
 )2420يف جمموع يية زيي ييت الن يي ييل والس ييمن النبي ييايت والسي ييمن اةي ي يواين
مقارن يية ثجملموع يية ال يياب ة .ييا س ييبق يت ي ي أة جمموع يية النئي يراة ال يييت
يرتنيية تتييوى سييلم الييدم لييديها ميين اجللسيريداه الثالثييية تعمييل بييدورها
على رفة مسيتوى قييا الربوتينياه الدهنيية ريديدط اءخننيا يف الكثافية
يف السييلم .وثلنسييبة ملعامييل اسثلوجينيييق يوض ي جييدو ( ),والييذي
ميكيين اعتبييار م ريرا لظهييور أميرا تصييل الشيرايع عنييد ارتنييا قيمتيية
يف بالزما الدم .وقد أاهره نتامج للييل دهيوة اليدم أة أعليى قيمية يف
معامي ييل اسثلوجينيي ييق كاني ييت للم موعي يية الي يييت ت ي ييذه علي ييى السي ييمن

اةي يواين جمموعيية السييمن النبييايت يليهييا جمموعيية زيييت الن يييل .وأة
معامي ييل اسثلوجينيي ييق للم موعي يية ال ي يياب ة متقي ييارو مي يية اجملموعي يية
امل ذا على وجبة لتوى على زيت وار الشم .
وأكي ييد ) Al-Othman, (2000حي ييدو ارتني ييا يف مسي ييتوى
الكولسي ي ييرتو الكلي ي ييى واجللس ي ي يريداه الثالثيي ي يية والربوتيني ي يياه الدهنيي ي يية
من ن ية الكثافيية يف سييلم دم وأع يياء جسييا النئيراة اليييت مت ت ييذيتها
عل ي ييى الس ي ييمن اةيي ي يواين .بينم ي ييا اخنن ي ييض تركي ي ييز الكولس ي ييرتو الكل ي ييى
والربوتيناه الدهنية مرتنعة ومن ن ية وريديدط اءخننيا يف الكثافية
عنييد كضييافة زيييت فييو الصييواي أو زيييت السييمق أو السييمن اةي يواين.
وقييام ) Tinahones, et al., (2004اقارنيية أتثييل الوجبيياه اليييت
لتييوى علييى أن يوا متلنيية ميين اسمحييا الدهنييية علييى تركيييز الييدهوة
ببالزمي ييا دم النئ ي يراة .وقي ييد اسي ييتنت ت الدراسي يية أة كضي ييافة اسمحي ييا
الدهني يية عدي ييدط ع ييدم التش ييبة (زي ييت دوار الش ييم ) للوجب يياه ال يييت
لت ي ييوى عل ي ييى مح ي ييض الباملتي ي ييق أده ة ي ييدو اخنن ي ييا معن ي ييوي يف
مسييتوى الربوتينيياه الدهنييية من ن يية الكثافيية  ،بينمييا مل حيييد ت يييل
يف مستوى الكولسرتو الكليى بيع اجملميوعتع .وقيد أوصيت الدراسية
ب يرورط تنيو املصيادر الدهنيية يف الوجبياه مين أجيل لسيع مسييتوى
دهوة الدم.
وتتنق هذ النتامج مة دراسة ) HUr, et al (2005الىت أراره
لوجود ارتبا وثيق بع ارتنا مستوى كولسرتو البالزما من جهة
وبع م رر اسثلوجينيق والذي ميكن اعتبار م ررا لظهور أمرا
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تصل الشرايع عند ارتنا قيمتة يف بالزما الدم .وينلق
النيوزلندي الىت مت ت ذيها على أنوا متلنة من الدهوة.

اسران

مستوى الدهون ومعامل امثريوجينيك يف مخ فئران التجارب
يوض جدو ( )0مستوى الكولسرتو الكلى يف م النئراة.
وتشل نتامج التحليل اءحصامى ةدو ارتنا معنوي يف مستوى
الكولسرتو الكلى يف اجملموعاه الت ريبية اليت ت ذه كما على زيت
الزيتوة أو السمن النبايت أو اةيواين مقارنة ثجملموعة ال اب ة .بينما مل
تظهر فروق معنوية بع اجملموعة ال اب ة من جهة وكل من جمموعة
زيت دوار الشم أو زيت الن يل من جهة أارى .كانت قيا
اجللسريداه الثالثية متقاربة حيث مل تظهر فروق معنوية بع اجملموعة
ال اب ة وكل اجملموعاه الت ريبية .ثلنسبة ملستوى HDLيف م فئراة
الت ارو .كانت متقاربة يف اجملموعة ال اب ة مة جمموعة زيت دوار
الشم (2429،2402مل ا/جا على التوايل) .وقد ارتنة مستواها
معنواي يف جمموعة زيت الزيتوة ( .)0423بينما اخننض مستواها يف
اجملموعاه الت ريبية اليت ت ذه على زيت الن يل أو السمن النبايت أو
السمن اةيواين ( .)2430 -2400وثلنسبة ملستوى LDLفقد ارتنة
معنواي يف جمموعة فئراة الت ارو اليت ت ذه على السمن النبايت
واةيواين مقارنة ثجملموعة ال اب ة ولكن مل تظهر أي فروق معنوية يف
مستوى LDLيف جمموعة الزيوه اسارى مقارنة ثجملموعة ال اب ة.
من انحية أارى مل تظهر أي فروق معنوية يف مستوى VLDLثلنسبة
للم موعاه الت ريبية مقارنة ثجملموعة ال اب ة .كما يشل
جدو ( )0لقيا معامل اسثلوجينيق يف م النئراة وقد كانت أعلى
قيمة معنوية ملعامل اسثلوجينيق يف جمموعة النئراة اليت ت ذه على
السمن النبايت يليها جمموعة السمن اةيواين جمموعة زيت الن يل،
بينما كانت أقل قيمة ملعامل اسثلوجينيق معنواي يف جمموعة زيت
الزيتوة.
وتتنييق نتييامج اخننييا معامييل اسثلوجينيييق يف م ي النئ يراة اليييت مت
ت ييذيتها علييى زيييت الزيتييوة ميية دراسيية (Trevison, et al., )1990
حيي ييث أر ي ييار اب أة زي ي ييت الزيت ي ييوة ال ي ييذي يتمي ي ييز ثرتن ي ييا تت ي يوا م ي يين
اسمحييا الدهنييية أحادييية عييدم التشييبة ميكيين اعتبييار ميين أقييل الييدهوة
املشييبعة يف لنيييز ةييدو تصييل الشيرايع ،كمييا أوضييحت دراسييتة أة
السييكاة يف من قيية البحيير املتوسييب الييذين يسييتهلكوة الوجبيياه ال نييية
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بزيييت الزيتييوة تقييل لييديها نسييبة حدواوصييابة أبميرا القلي مقارنيية
ثلسييكاة يف أوروث الشييمالية وأمريكييا الييذين يسييتهلكوة كمييياه ميين
الييدهن تصييل كب  %,2ميين كمجييايل ال اقيية الكلييية .وقييد أرييار Al-
) Rashid (1997أة زايدط م ريير التصييل بصييورط عاميية ليية دءليية
ت يرتبب ميية ا ييورط اوصييابة أبم يرا القل ي واسوعييية الدموييية ويرجيية
ارتنا قيا ينلق امل رر كب الت ل السيي ملكيوانه الربوتينياه الدهنيية
مرتنعة الكثافة كب نسبة الكولسرتو الكلى.
دراسية )Ranirez- Tortosa, et al., (1999

وتتنيق النتيامج مية
حيث مت ت ذية مرضى أسباة مصابع اير اسوعيية الدمويية ال رفيية
علييى زيييت زيتييوة أو زيييت مسييق أو اءثنييع معييا وقييد أدى اسييتهال
زيت الزيتوة ثوضافة كب زيت السيمق يي دى كب اخننيا معنيويني
مس ييتوى اجللسي يريداه الثالثي يية ثلبالزم ييا مقارن يية بزي ييت الزيت ييوة ال ييذي
أدى لرفيية مسييتوى اجللس يريداه الثالثييية ،بينمييا ااتلنييت نتييامج تلييق
الدراسة مة دراستنا اةالية ثلنسبة ملستوى الكولسرتو الكلى حيث
ارتن يية مس ييتوى الكولس ييرتو الكل ييى معن ييواي يف جمموع يية النئي يراة ال يييت
ت ييذه عل ييى زي ييت الزيت ييوة .وق ييد يرج يية ينل ييق ءرتن ييا تت ييوى زي ييت
الزيتوة من اسمحا الدهنية أحادية التشبة.

ويرجيية دور زيييت الييذرط يف انييض مسييتوى الكولسييرتو الكلييى
مقارنيية بزيييت الزيتييوة ءحت يواء زيييت الييذرط علييى النيتوسييتلو الييذي
يعمل على تثبيب امتصياص الكولسيرتو مين ايال اسمعياء يا يقليل
ميين تركيييز  .بينمييا حيتييوى زيييت الزيتييوة علييى تركي يزاه عالييية ميين مييادط
السييكوالع  squaleneاليييت تش ي ة ختليييق الكولسييرتو (القح يياين,
 2,22هي).
وقد أوض ) Aguilera et al., (2001الدور الوقامي لألمحا
الدهنييية وحيييدط وعديييدط عييدم التشييبة فياةماييية ميين أم يرا القل ي .
ووج ي ييد فيدراس ي ييتة أة زي ي ييت الزيت ي ييوة يي ي ي دى كب اخنن ي ييا اسكس ي ييدط
واخننا اوصابة أبميرا انسيداد أانبيي القلي وتصيل الشيرايع.
وأرار كب أة الصنام الدموية ومدى تكوة جل ة الدم
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م يرتبب بنشييا وحيوييية اسلييياف الع ييلية القلبييية واليييت أتثييره بشييدط
ثسنظمة ال ذامية احملتوية على أمحا دهنية أومي يا  0والييت أعاقيت
عملي يية ختث يير ال ييدم وتك ييوين اجلل يية .وه ييذا ي ي ييد الدراس يية اةالي يية يف
ح ييدو اخنن ييا يف معام ييل اسثلوجين ييق عن ييد ت ذي يية النئي يراة عل ييى
وجب يياه لت ييوى عل ييى أمح ييا دهني يية وحي ييدط وعدي ييدط ع ييدم التش ييبة

جملة اوسكندرية للتباد العلمى ( -جملد  00العدد )0أبريل – يونيو 0222

مقارنة مة الوجباه اليت لتوى على أمحا دهنية مشيبعة مثيل السيمن
النبييايت واةي يواين.وأيييده الدراسيية اليييت قييام ييا Ebesunun, et al.
) (2003حدو ارتنيا مسيتوى الكولسيرتو الكليي معنيواي يف أنسي ة
الكل ييي للنئ يراة املس ييتهلكة لوجب يية زي ييت ب ييذرط الن ي ييل مقارن يية ثلنئي يراة
املس ييتهلكة لوجب يية لت ييوي عل ييي مي يزيج م يين زي ييت ب ييذرط الن ي ييل +زي ييت
الن ييل اسمحير أو الوجبية القياسييية .بينميا مل حييد اايتالف معنييوي يف
مس ي ييتوى الكولس ي ييرتو الكل ي ييى أو اجللس ي يريداه الثالثي ي يية أو كولس ي ييرتو
الربوتيناه الدهنية يف بالزما اليدم للم موعياه الت ريبيية عنيد مقارنتهيا
ثجملموعة ال اب ة.
نشاط إنزمي أستيل كولني أسرتيز يف مخ فئران التجارب
يشييل جييدو ( )0لنشييا كنييزو أسييتيل ك يولع أسييرتيز يف م ي فئ يراة
الت يارو اليييت مت ت يذيتها علييى زييت الييذرط كم موعية ضيياب ة وكيل ميين
زيت الزيتوة وزيت دوار الشم وزيت الن يلوالسمن النبيايت واةييواين.
ويالحييظ ميين اجلييدو زايدط نشييا اونييزو بنسييبة  %0049يف جمموعيية
النئ يراة اليييت ت ييذه علييى زيييت الزيتييوة  ،بينمييا اخننييض نشييا اون ييزو
بنسبة  %0240, ،20402يف جمموعة النئراة اليت ت ذه عليى زييت
الن ي ييل والس ييمن النب ييايت عل ييى التي يوايل .كان ييت الي يزايدط يف نش ييا كن ييزو
أس ييتيل ك ي يولع أس ييرتيز معنوي يية ب ييع اجملموع يية ال يياب ة وجمموع يية زي ييت
الزيتوة (.)%0049
جدو  .6نشاط إنزمي أستيل كولني أسرتيز يف مخ ذكور التئران الد

مت تغد د د ددذيتها علد د د ددى الوجبد د د ددات التجريبيد د د ددة(وبد د د دددم دوليد د د ددة/لد د د ددرت)

(املتوسط  ±اخلط املعيار )
اعموعة
اعموعة الرابطة
ليت ليتون
دوار مش
ليت خنيل
مسل نباحل
مسل بيوا

تركيز إنزمي أستيل كولني أسرتيز
و
2403±,420
أ
2400±0422
و
2422±,420
وج
2429±0402
ج
2400±0400
و
2409±,420

أ ,و ,ج ثل اءاتالفاه املعنوية بع املتوس اه عند مستوى احتمالية أقل من 2020

وقد يرجة اخننيا تركييز نشيا كنيزو أسيتيل كيولع أسيرتيز لرتكيي
دهي ييوة الوجبي يية مي يين اسمحي ييا الدهنيي يية املشي ييبعة (جي ييدو  )0كمي ييا يف
جمموع يية الس ييمن اةيي يواين والس ييمن النب ييايت ،ثوض ييافة ءحتي يواء الس ييمن
النبييايت علييى اسمحييا الدهنييية ميين النييو ت يران اليييت قييد تتكييوة أثنيياء
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املعاملة اةرارية كل هذا جيعل غشاء ا ليية العصيبية أكثير صيالبة يا
ي دى وعاقة نقل اوراراه العصبية ).(Carper, 2000
وأرار كل من )Niranjan and Krishnakantha (2000أة
الت لاه يف تركي دهوة ال شاء ا لوي هو نتي ة لت لاه تركيبية
وواينية يف ال شاء ا لوي وتلع دهوة الوجبة دورا مهما يف هذا
الت ل .فعند ت ذية ينكور فئراة الت ارو املن ومة على السمن
اةيواين ال ازج أو امل كسد املعامل ثةرارط بنسبة  %040ملدط 2
أسابية مقابل اجملموعة ال اب ة اليت مت ت ذيتها على زيت النو
السوداين للتعرف على واينة وتركي ال شاء ا لوي من اال
دراسة نشا اونزمياه املرتب ة ثل شاء مثل كنزو أدينوسع تراى
فوسناه الصوديوم والبواتسيوم وأي ا كنزو اءستيل كولع كسرتيز
كدليل لت لاه ال شاء .أراره النتامج ةدو اخننا اقدار
 %02يف مرونة غشاء كراه الدم اةمراء يف جمموعة النئراة اليت
تناولت السمن امل كسد عند 03درجة حرارية .وحد تثبيب لنشا
كل من كنزو أدينوسع تراى فوسناه الصوديوم والبواتسيوم ونشا
كنزو اسستيل كولع كسرتيز بعد تناو السمن امل كسد (.)%040
وتد هذ الت ارو على أة استهال السمن امل كسد ي دى
ةدو ت ل يف واينة وتركي غشاء كراه الدم اةمراء عند
مستوى  %040بينما مل ي ثر استهال السمن ال ازج على ال شاء
ا لوي لكراه الدم اةمراء.
كما اتنقت تلق النتامج مية دراسية
اليت أراره ةدو زايدط معنوية يف نشا كنزو أستيل كولع أسرتيز
يف جمموعيية النئ يراة اليييت ت ييذه علييى زيييت الزيتييوة .وأي ييا حييدو
تثب يييب لنش ييا اون ييزو يف جمموع يية النئي يراة ال يييت ت ييذه عل ييى الس ييمن
النبايت وينلق مقارنة ثجملموعة ال اب ة.

)Abd El Wahed (2002

وقييد اسييتنت ت دراسيية )Richardson and Puri (2002أة
التدعيا ثسمحا الدهنية عدييدط عيدم التشيبة يبيدو أهنيا هليا أتثيلاه
واضحة يف تقليل اسعرا واملشاكل املرتب ة بسيلو وتعلييا اسةنيا
Attention Deficit Hyperactivity
من ن ييي اءنتبي ييا
.Disorder
يس ييتنتج م يين الدراس يية أة لل ييدهوة والزي ييوه ال ذامي يية امل تلن يية يف
ا واص أتثل على دهوة الدم وامل وكنزو اءستيل كولع اسرتيز
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Effect of Edible Oils and Fat Properties on Level of Blood and Brain Fatsand
Activity of Acetylcholinesterase of Experimental Rats
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Hoda Abdel RahmanOwyed Al- Gemeai and Hassan Abdel Raouf El- Hendy
The present study was conducted to investigate the
effect of chemical and physical properties of fatand
oils intake on the level of blood and brain fat's and
the activity of acetylcholine esterase.
Some physical properties (viscosity, the refractive
index, the specificweight and color), and chemical
attributes (acid number, Peroxide number, iodine
number and saponification number) and alsofatty acids
composition of edible fats and oils were
determined.The study was carry out inEducation
college for Home Economics, Umm Al- Qura
University, Saudi Arabia.
Forty-two healthy adult male albino rats (2-3
month old and weighing 50-75gm) were used. The rats
were given food and water ad libitum throughout the
11-week experimental period. they were divided into 6
groups each group included 7 rats, they were fed on a
meal of a proportion of 12% fat, first group was fed on
standard meals contains corn oil, but second, third,
fourth, fifth and sixth group were fed on olive oil, sun
flower oil, palm oil, vegetable ghee and faunal ghee,
respectively.Blood samples were collected for
separation of plasma and serum. Supernatant was
separated
from the
brain.Total
cholesterol,
triglycerides, high, low and very low density
lipoprotein, the activity of acetyl cholinesterase in the
brainwere determined and also atherogenic index of
both fats were estimated.
The results indicated that characteristics of oils and
fats were identical with Saudi standards.
Serum concentrations of cholesterol were
increased in all experimental groups except the rats
that fed on sun flower oil. Also triglycerides was
increased group that fed on olive oil, palm oil,
vegetable and faunal ghee. A significant deceased in

high density lipoprotein level was noticed, vegetable
and faunal ghee groups as a compared with the standard
group, and results mentioned that highest value of low
density lipoprotein was in group that fed on faunal ghee
Very low lipoprotein was increased incorporeally in
palm oil group, vegetable and faunal ghee in
comparison with the standard group. Results indicated
that highest value of atherogenic index was in animal
that fed on faunal ghee then vegetable ghee after that
palm oil.
Results showed a significant increased in total
cholesterol level in rats' brain that fed on olive oil or
vegetable ghee and faunal ghee compared with the
standard group. There was no variation between
standard group and all experimental groups in
triglycerides value in brain. High density lipoprotein
level was increased incorporeally in brain of olive oil
group, while it was decreased significantly in
experimental groups that fed on palm oil or vegetable or
faunal ghee. Low density lipoprotein level was
increased incorporeally in brain of rats that fed on
vegetable and faunal ghee in comparison with the
standard group, but there were no incorporeal variations
in other groups. Very low density lipoprotein levels in
brain were not variations in experimental groups in
comparison with the standard group. The highest value
of atherogenic index was in rats fed on vegetable ghee
then faunal ghee then palm oil, while the lowest was in
olive oil group.
Acetyl cholinesterase activity was increased by
proportion 25.9% in rat that fed on olive oil, while was
decreased by proportion 13.58 , 20.24% in rats that fed
on palm oil and vegetable ghee respectively.
The present results concludedthat dietary fat affect
on growth, biochemical parameters and acetyl
cholinesterase activity.

