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 الحيوانات إلى أربع حيث قّسمت, صحّيًا  السميمة ذكر مف اليمستر/ 128 /عمى التجربة أجريت
 كؿ معاممة وكانت التجربة فترة طيمة المخبري العمؼ حر وبشكؿ جميعيا  تناولت,مجموعات 
 مجموعة. فقط البقاء عمى المحافظ المخبري العمؼ تناولت :الضابطة المجموعة: كالتالي مجموعة
 مجموعة. يومّياً  الجسـ وزف مف كغ/غ8 بجرعة مقدارىا البمدي السمف تجريعيا تـّ : البمدي السمف
 مجموعة زيت. يومياً  الجسـ وزف مف كغ/غ8 بجرعة مقدارىا تجريعيا زيت الزيتوف تـّ : الزيتوف زيت

% 10 بنسبة األولييؾ حمض لو المضاؼ الزيتوف زيت تجريعيا تـ: األولييؾ حمض + الزيتوف
 بأربعة وترافقت أسبوع/ 16 /المعاممة لمدة استمرت. يومياً  الجسـ وزف مف كغ/غ8 بجرعة مقدارىا

 السمف  مجموعةفي HDL-C منسوب الػ في معنوّياً  ارتتاعاً  لقد أظيرت النتائج. دموية سحوبات
-HDL النسبة ولكفّ  المعاممة مف أسابيع أربعة بعد وذلؾ األولييؾ مجموعة مع بالمقارنة البمدي

C/TC وزيت البمدي السمف مع بالمقارنة األولييؾ مجموعة في %28 مقدارب معنوّياً  مرتتعة كانت 
 زيت مجموعة HDL-C  منسوبفي معنوّياً  ارتتاعاً  المعاممة مف أسابيع ثمانية بعد لوحظ. الزيتوف
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 كانت HDL-C/TC  النسبةلكفّ  , األولييؾ ومجموعة البمدي السمف مجموعة مع بالمقارنة الزيتوف
واستمر ىذا  , الزيتوف وزيت البمدي السمف مع بالمقارنة األولييؾ مجموعة في معنوّياً  مرتتعة

 HDL-C/TC  النسبةفي معنوي ارتتاع  أييالحظ لـ. التجربةاالرتتاع المعنوي حتى نياية 
 لكف , P>0.05 المعاممة مف أسابيع أربعة بعد البمدي السمف مع بالمقارنة الزيتوف زيت لمجموعة
أسابيع مف المعاممة لـ نجد أي فرؽ معنوي في / 8/ بعد .ذلؾ بعد معنوّياً  االرتتاع ىذا أصبح

منسوب الكولستروؿ الكمي بيف مجموعتي الشاىد وحمض األولييؾ وكذلؾ األمر بيف مجموعتي 
أسبوع مف المعاممة انختض منسوب الكولستروؿ الكمي / 16/بعد . السمف البمدي وزيت الزيتوف

بينما لـ يكف ىناؾ فرقًا معنوّيًا في مستوى , معنوّيًا في مجموعة األولييؾ بالمقارنة مع الشاىد 
.  الكولستروؿ الكمي بيف مجموعتي السمف البمدي وزيت الزيتوف

 

النسبة  (HDL-الكولستروؿ) HDL-C  ,(الكولستروؿ الكمي) TC, اليمستر: المفتاحية الكممات
HDL-C/TC , األولييؾ حمض , الزيتوف زيت , البمدي السمف .

 

SUMMARY 
 

The experiment was applied on /128/ healthy male hamsters divided into 

four groups. Each group had laboratorial diet, freely, during the period of 

the experiment: Domestic Ghee Group were dosed domestic ghee 8g/kg of 

the body weight daily; Olive Oil Group were dosed olive oil 8g/kg of the 

body weight; Olive Oil+ Oleic Acid Group were dosed olive oil 

supplemented by 10% of oleic acid 8g/kg of the body weight daily and 

Control Group which had laboratorial diet that made maintenance ration. 

Four blood samples were collected during the experiment for 16 weeks. 

The results showed a significant increase (P=0.0002) of the HDL-C 

concentration in the domestic ghee group in comparison with the group 

treated with oleic acid in four weeks of treatment, but HDL-C/TC ratio was 

significantly increased (P=0.0000) approximately 28% for the group 

treated with oleic acid in comparison with the groups of domestic ghee and 

olive oil. There was a significant increase in concentration of HDL-C olive 

oil group in comparison with the group treated with oleic acid and 

domestic ghee group in /8/ weeks, but HDL-C/TC ratio was significantly 

increased (P=0.0000) in the group treated with oleic acid in comparison 

with the groups of domestic ghee and olive oil. This significant increase 

remained in /12/ and /16/ weeks of treatment. There was no significant 

increase (P>0.05) in HDL-C/TC ratio of olive oil group in comparison with 

domestic ghee group in /4/ weeks of treatment, but this increase became 
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significant (P=0.0000) after that. There was no significant difference 

(P>0.05) in TC concentration between the control and oleic acid groups 

and also domestic ghee and olive oil groups (P>0.05) in /8/ weeks of 

treatment. At /16/ weeks of treatment, TC concentration of oleic acid group 

decreased significantly (P=0.0000) in comparison with control group, 

while there was no significant difference (P>0.05) between the domestic 

ghee and olive oil groups.           

      
Key words: Hamster, (HDL-C) HDL-Cholesterol, (TC) Total Cholesterol,    

HDL-C/TC, domestic ghee, olive oil, oleic acid. 
 

INTRODUCTION 

المقدمــة 
 

تعد الشحميات إحدى المركبات العضوية األساسية في الجسـ الحي وذلؾ لدورىا 
فبعد تناوؿ الدىوف تتـ عممية الحممأة . التسيولوجي الكبير وكونيا مصدرًا ىامًا مف مصادر الطاقة

وبعد امتصاص ىذه األخيرة إلى , بواسطة أنزيـ الميباز إلى حموض دسمة وأحاديات الغميسيريد 
الخاليا المخاطية لألمعاء يعاد في الييوال تصنيع الغميسيريدات الثالثية مرة أخرى ويتشكؿ ما يعرؼ 

وىي عبارة عف قطيرات دىنية مجيرية كروية ,  (Chylomicrons)باسـ الدقائؽ الكيموسية 
تتشكؿ أساسًا مف ثالثيات الغميسيريد مع جزء صغير مف الشحميات التستورية وأسترات الكولستروؿ 

وىكذا يتـ نقؿ الشحميات في المصورة عمى ىذه الييئة مف . وكميا محاطة بجزيئات بروتينية 
والتي تتشكؿ مف نواة مف شحميات ,  (Lipoprotein)المعقدات والتي تسمى بالبروتينات الشحمية 

(. Apoprotein)كارىة لمماء محاطة بغالؼ بروتيني نوعي جدًا يعرؼ باسـ البروتيف الصميمي 
الدىوف , مف بينيا الدىوف عالية الكثافة , وقد حددت ىوية عدد ال بأس مف البروتينات الشحمية 

 ( . 2005,العواد  )( VLDL وLDL وHDL)الدىوف منختضة الكثافة جدًا , منختضة الكثافة 
 بنقؿ الكولستروؿ مف مختمؼ األعضاء إلى الكبد ليستقمب ويطرح خارج الجسـ  HDLيقـو الػ 

تشير المعطيات اإلكمينيكية إلى أّف فرط كولستروؿ الدـ ىو عامؿ الخطورة . (2005, العواد)
كما أصبحت األمراض القمبية  , عند اإلنسافاألساسي في حدوث األمراض القمبية الوعائية 

 1990الوعائية المسبب رقـ واحد لمموت عند اإلنساف في الواليات المتحدة األمريكية منذ عاـ 
(Rosamond et al., 2008) . في الدراسة المقدمة مف قبؿ(Smith et al .,2004)  تبيف بأّف

كما أّف  , مميوف شخص سنوّياً / 17/األمراض القمبية الوعائية سبب أساسي لوفاة ما يقارب 
والشحـو الثالثية في بالزما الدـ بالمقارنة مع المستويات المنختضة  LDL-Cالمستويات المرتتعة لمػ



Assiut Vet. Med. J. Vol. 56 No. 127 October 2010  

 

-4- 

 تعتبر األغذية الغنية باألحماض الدسمة . مترابطة مع زيادة خطورة أمراض القمب التاجيةHDL-Cلمػ
 ,.Nielsen et alالمشبعة عامؿ الخطورة األساسي لترط شحـو الدـ في المجتمعات المترفة 

يعتبر فرط كولستروؿ الدـ السبب الرئيسي لمتصمب العصيدي كما أنو المسؤوؿ عف . ((1995
كما يوصى بإنقاص , القسـ األكبر مف األمػراض القمبيػة الوعائيػة والوفػاه في البمػداف الغربيػة 
 .(Carleton et al., 1991)مستػوى األحمػاض الدسمػة المشبعػة فػي الغػذاء في ىذه المجتمعػات 

          (White et al., 1997; Bennett et al., 1995; Sessions and Salter, 1994 بّيف 
Salter et al., 1998; ) بأف اليمستر السوري الذىبي ذو أىمية وفائدة كبيرة في دراسة استجابة 

في الدراسة المقدمة مف قبؿ . البروتينات الشحمية لمتغذية عمى الكولستروؿ والدىوف
(Mangiapane et al., 1999)  والتي أجريت عمى اليمستر السوري الذىبي أحدثت العميقة

آفة في  (كغ عميقة/غ30 والكولستروؿ بنسبة كغ عميقة/غ150زيت جوز اليند بنسبة )المضاؼ ليا 
وازداد تطور اآلفة عندما , األبير الصاعد والقوس األبيرية وذلؾ بعد أربعة أسابيع مف التغذية 

كما بّينت ىذه الدراسة أّف إزالة الكولستروؿ مف ىذه العميقة , أسابيع  /8/استمرت التغذية لمدة 
انختاض الكولستروؿ الكمي عند اإلنساف  (Perona et al., 2003)لقد أثبت . أوقؼ تطور اآلفة

-Kris)أكّد     . (زيت الزيتوف البكر المضاؼ لو حمض األولييؾ) VOO1بعد استيالؾ 

Etherton and  Shaomei.,1997) بأّف األغذية الحاوية عمى األحماض الدسمة غير المشبعة 
-EL  (2006 بّيف.وحيدة الرابطة المضاعتة كحمض األولييؾ ليا تأثير مخّتض لكولستروؿ الدـ

beshbishy et al .,) لذكور % 25وزيت جوز اليند % 2 بأّف التجريع التموي لمكولستروؿ
 في بالزما الدـ يـو أحدث زيادة معنوية في تركيز الكولستروؿ الكمي/ 21/ لمدة (Wister)جرذاف 
 TCإّف الدراسات حوؿ تأثير التغذية عمى تركيز الػ .بالمقارنة مع الشاىد الطبيعي%/ 303/قدرىا 
يتضح أحيانًا تضارب في اآلراء حوؿ تأثير الزيوت والشحـو عمى ,  مازالت قميمة HDL-Cو الػ 

مكونات الدـ مف الميبيدات والميبيدات البروتينية ونظرًا ألىمية نتائج ىذا البحث في مجاؿ صحة 
دراسة محتوى : اإلنساف والوقاية مف األمراض القمبية والوعائية فإننا نجد أنتسنا أماـ األىداؼ التالية

 (مجموعة الشاىد)  HDL-C والػTC  الػالمصورة الدموية عند حيوانات اليمستر السميمة مف 
يف السابقيف بعد تناوؿ زيت ياردراسة محتواىا عند حيوانات اليمستر السميمة مف المع وكذلؾ

%. 10الزيتوف والسمف البمدي وكذلؾ زيت الزيتوف المضاؼ لو حمض األولييؾ بنسبة 
 

MATERIALS and METHODS 

 البحث وطرائق مواد
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 السميمة الذكور مف كانت جميعيا اً ىمستر/  128 /الدراسة شممت :والتغذية التجربة حيوانات
-20 /الواحد الذكر عمر تراوح كما , غ/150-125 /مف الواحد رالذؾ وزف تراوح حيث , صحّياً 
 مجموعة كؿ شممت حيث  ,مجموعات أربع إلى عشوائياً  الحيوانات ىذه  قّسمت.ًا أسبوع/ 22
 الحرارة درجة  وكانت ,بمترده ىمستر كؿ وضع حيث ,منتصالً  التربية نظاـ وكاف, ًا ىمستر/ 32/

 بحسب( ساعة ظالـ 12 + ضوء ساعة 12) نظاـ طبؽو مئوية درجة 28 الحظيرة ضمف
(Martinez et al,. 2004) . دواجف عمؼ )المخبري الطعاـ عمى األربعة المجموعاتغذّيت 

 بيدؼ  يـو/ 15 /لمدة تركت الحيوانات,  %(3 فيو الدىف نسبة تتجاوز ال ثانية مرحمة محبب
 التجربة إطالؽ تـ التأقمـ فترة انتياء بعد .((Jain et al ., 2008 بحسب الوضع ىذا عمى التأقمـ
 المخبري الطعاـ تتناوؿ( الشاىد) األولى  المجموعة:يمي كما مجموعة كؿ ومعاممة تسمية وكانت
 المخبري الطعاـ( البمدي السمف مجموعة) الثانية المجموعةفي حيف تناولت  ,حر وبشكؿ فقط

 الجسـ وزف مف كغ/غ8 رىااقدـ بجرعة ىمستر لكؿ البمدي السمف لتجريع باإلضافة حر بشكؿ
وعوممت  .ىمستر لكؿ اليضمي التجويؼ إلى كاممةً  الجرعة وصوؿ تضمف خاصة بأداة يومياً 

نتس معاممة المجموعة السابقة لكف الدىف المجّرع ىو ( الزيتوف زيت مجموعة) الثالثة المجموعة
 لكّف الدىف (األولييؾ حمض+الزيتوف زيت مجموعة) الرابعة المجموعةوكذلؾ  .زيت الزيتوف

%. 10المجّرع ىو زيت الزيتوف المضاؼ لو حمض األولييؾ بنسبة 
 

جمع عينات الدم والقياسات الدموية 
 

 أنابيب بواسطة الحجاجي الخمؼ الجيب ثقب طريؽ عف الدـ سحب تـ :جمع العينات الدموية
 تصويـ بعد وذلؾ (Wilson et al., 2006 )بحسب( الييباريف )تخثر بمانع مطمية شعرية

 في  دـ يميـ 1.5 إلى 1 يقارب ما جمع حيث, اإليتر بواسطة وتخديرىا ساعة 16 مدة الحيوانات
 Harkness( )الجسـ وزف مف كغ/دـ مميمتر 80- 65 )بحدود الدائر الدـ ـػحج يبمغ , مرة كؿ

and Wagner, 1995).بيدؼ وذلؾ دقائؽ 10  ولمدة د / دورة( 3000) بسرعة  ثتمت العينات 
 توحتظ Appenedrof tube أبندروؼ بأنابيب وبعد ذلؾ وضعت األخيرة البالزما عمى الحصوؿ
 إجراء لحيف ((Jain et al., 2008 بحسب رػالصؼ تحت ةػمئوي درجة/ 20 /-حرارة بدرجة

 .االختبارات
 

 ىازج باستخداـ وذلؾ البالزما عينات عمى الكيمياحيوية االختبارات زتنجلقد أ :الدموية القياسات
Spectrophotometer) )20GENESYS شركة  مفSpectronic Unicam.تمت معايرة  
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( 11505)       الرقـ اتذ زمر الكيميائية المعياريةاؿ باستخداـ اإلنزيمية بالطرؽ الكمي الكولستروؿ
- الكولستروؿ مف أجؿ معايرة. (Allain et al., 1974)  بحسب, BIOSYSTEMS لشركة
HDL لشركة( 11523 )الرقـ اتذ زمر الكيميائية المعياريةاؿ مناستخدا اإلنزيمية بالطرؽ 

BIOSYSTEMS, الػ دمج  تـ VLDLو الػLDLالػ  ودعيت  LDL ,الػ رسبت ذلؾ بعدLDL 
 Weingand and) بحسب (phosphotungstate and magnesium ions) :باستخداـ

Daggy 1990) ومف ثـ حسب تركيز الػHDLفي الطافي . 
 وذلؾ في كؿ مجموعة معاممة وفي كؿ مرحمة مف مراحؿ P  تـ حساب قيمة :اإلحصائي التحميل

. (One-Way ANOVA)التجربة األربعة بطريقة تحميؿ التبايف وحيد االتجاه 
 

RESULTS 

 النتائـج
       

لقد أظيرت حيوانات اليمستر  بشكؿ عاـ تحّماًل جّيدًا لمتجريع التموي اليومي لمدىوف 
فبعد أربعة أسابيع مف المعاممة كاف ىناؾ ارتتاعًا معنوّيًا . المختمتة خالؿ مراحؿ التجربة األربعة

( , p<0.0002 ) في كؿ مجموعات الدىوف الثالثة بالمقارنة مع المجموعة الشاىدة TCفي قيـ الػ
كاف ىناؾ ,  (p=0.0001) لمجموعة األولييؾ كاف األقؿ ارتتاعًا بالمقارنة مع الشاىد TCلكّف الػ

 لمجموعة األولييؾ بالمقارنة مع زيت الزيتوف والسمف TCانختاضًا معنويًا في الػ
 فكاف ىناؾ ارتتاعًا معنوّيًا في قيمو في كؿ مف HDL-Cأما بالنسبة لمػ . (p=0.0000)البمدي

كما كانت قيمتو في مجموعة زيت , (p=0.0000)مجموعات الدىوف الثالثة بالمقارنة مع الشاىد 
كما ,  (P=0.0000)واألولييؾ  (p=0.009)الزيتوف مرتتعة معنوّيًا بالمقارنة مع السمف البمدي 

 HDL-C/TCلكّف النسبة , (p=0.0002)ارتتعت قيمتو في السمف البمدي معنوّيًا بالمقارنة األولييؾ 
كانت مرتتعة معنويًا في مجموعة األولييؾ بالمقارنة مع السمف البمدي وزيت الزيتوف والشاىد 

(p=0.0000) ,الشاىد والسمف البمدي  مجموعةبينما لـ يكف ىناؾ فرقًا معنويًا في ىذه النسبة بيف 
 لكؿ مف مجموعة TCكاف ىناؾ ارتتاعًا معنويًا في الػ: أسبوع مف المعاممة/ 8/بعد. وزيت الزيتوف

بينما لـ يكف ىناؾ فرقًا معنويًا , بالمقارنة مع الشاىد  (p=0.0000)زيت الزيتوف والسمف البمدي 
كذلؾ األمر بالنسبة لزيت الزيتوف مع السمف البمدي ,  (p=0.422)بيف األولييؾ والشاىد 

(p=0.703) .بالنسبة لمػHDL-C فكاف ىناؾ ارتتاعًا معنوّيًا في قيمو في كؿ مف مجموعات الدىوف 
كما كانت قيمتو في مجموعة زيت الزيتوف مرتتعة , (p=0.0000)الثالثة بالمقارنة مع الشاىد 

وعمى خالؼ المرحمة السابقة كانت ,  (P=0.0000)معنوّيًا بالمقارنة مع السمف البمدي واألولييؾ 
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ومف ,  (p=0.0000)قيمتو في مجموعة األولييؾ مرتتعة معنوّيًا بالمقارنة مع السمف البمدي 
 في كؿ مف مجموعتي زيت الزيتوف واألولييؾ مرتتعة بشكؿ معنوي HDL-Cالجدير ذكره أف قيمة الػ

 فكانت مرتتعة معنويًا في مجموعة األولييؾ HDL-C/TCأّما النسبة . بالمقارنة مع المرحمة السابقة
كما كانت ىذه النسبة مرتتعة ,  (p=0.0000)بالمقارنة مع السمف البمدي وزيت الزيتوف والشاىد 

( , p=0.0000)معنوّيًا في مجموعة زيت الزيتوف بالمقارنة مع مجموعتي السمف البمدي والشاىد 
 (.p=0.0000)بينما كانت منختضة معنوّيًا في مجموعة السمف البمدي بالمقارنة مع الشاىد 

 لمجموعات الدىوف الثالثة بالمقارنة مع TCارتتاع معنوي في الػ: أسبوع مف المعاممة/12/بعد
 مجموعة السمف البمدي بالمقارنة مع TCكما لوحظ ارتتاعًا معنوّيًا في , (p=0.0000)الشاىد 

 مجموعة األولييؾ بالمقارنة مع TCوارتتاع معنوي في  (p=0.0000)مجموعة زيت الزيتوف 
 فكاف ىناؾ ارتتاعًا معنوّيًا في قيمو في HDL-Cبالنسبة لمػ. (p=0.0001)مجموعة زيت الزيتوف 

كذلؾ كاف ىناؾ , (p=0.0000)كؿ مف مجموعتي زيت الزيتوف واألولييؾ بالمقارنة مع الشاىد 
بينما كاف ىناؾ , (p=0.0002)ارتتاعًا معنوّيًا  بقيمتو في السمف البمدي مقارنًة مع الشاىد 

انختاضًا معنوّيًا بقيمتو في مجموعة السمف البمدي بالمقارنة مع زيت الزيتوف واألولييؾ 
(p=0.0000) , كذلؾ لوحظ انختاضًا معنوّيًا بقيمتو في مجموعة زيت الزيتوف بالمقارنة مع

 في مجموعة األولييؾ في ىذه HDL-Cومف الجدير ذكره أّف قيمة الػ, (p=0.0000)األولييؾ 
 فكانت منختضة HDL-C/TCأّما النسبة . المرحمة مرتتعة معنوّيًا بالمقارنة مع المرحمة السابقة

بشكؿ معنوي في مجموعة السمف البمدي بالمقارنة مع مجموعات الشاىد وزيت الزيتوف واألولييؾ 
(p=0.0000)  , بينما لوحظ ارتتاعًا معنوّيًا في ىذه النسبة في كؿ مف مجموعة زيت الزيتوف

كذلؾ لوحظ ارتتاعًا معنوّيًا في ىذه النسبة في , بالمقارنة مع الشاىد  (p=0.0000)واألولييؾ 
أسبوع مف / 16/بعد . (p=0.0002)مجموعة األولييؾ بالمقارنة مع مجموعة زيت الزيتوف 

( p=0.000) السمف البمدي وزيت الزيتوف بالمقارنة مع الشاىدTCارتتاع معنوي في قّيـ : المعاممة
كما , (p=0.0000)بينما كانت قيمتو في مجموعة األولييؾ منختضة معنوّيًا بالمقارنة مع الشاىد , 

لوحظ انختاضًا معنوّيًا في قيمتو لمجموعة األولييؾ بالمقارنة مع زيت الزيتوف والسمف 
بينما لـ يكف ىناؾ فرقًا معنوّيًا في قيمتو بيف مجموعتي زيت الزيتوف ,  (p=0.0000)البمدي

 فقد لوحظ ارتتاعًا معنوّيًا في قيمتو في HDL-Cأما بالنسبة لمػ. (p=0.625)والسمف البمدي 
بينما ,  (p=0.0000)مجموعة زيت الزيتوف  بالمقارنة مع الشاىد والسمف البمدي وحمض األولييؾ 

لوحظ ارتتاعًا , (p=0.74)لـ يكف ىناؾ أي فرؽ معنوي في قيمتو بيف الشاىد والسمف البمدي 
-HDLأّما النسبة . (p=0.0002)معنوّيًا في قيمتو في مجموعة األولييؾ بالمقارنة مع الشاىد 
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C/TC فكانت منختضة بشكؿ معنوي في السمف البمدي بالمقارنة مع الشاىد وزيت الزيتوف 
وكاف ىناؾ ارتتاعًا معنوّيًا في ىذه النسبة في مجموعة األولييؾ بالمقارنة , (p=0.0000)واألولييؾ 

. مع مجموعة زيت الزيتوف
 

  :1الجدول رقم 
% 10 بنسبة األولييؾ حمض لو المضاؼ الزيتوف وزيت الزيتوف وزيت البمدي السمف تناوؿ تأثير
. خالؿ مراحؿ التجربة األربعة اليمستر  عنددـاؿ بالزما في  الكمي الكولستروؿ(TC)تركيز الػ عمى

 

 المجموعة

TC 

 دل/ملغ
أسبوع / 4/

TC 

 دل/ملغ
أسبوع / 8/

TC 

 دل/ملغ
 أسبوع/ 12/

TC 

 دل/ملغ
أسبوع / 16/

 الشاهد

a 
39.43±1.97 

a 

54.5±3.26 
 

a 

51.16±2.96 
 

a 

59.71±1.18 

 البلدي السمن

b 
67.53±1.08 

B 

74.99±3.25 

b 

82.71±3.73 
 

b 

76.62±3.89 
 

 الزيتون زيت

c 
72.09±2.78 

B 
75.56±2.61 

c 

71.48±1.50 
 

b 

75.63±3.99 
 

+ الزيتون زيت
 األولييك حمض

d 
46.08±2.68 

A 
55.77±2.87 

d 

77.67±2.87 
 

c 

54.14±2.27 
 

 

  وذلؾ ضمف p<05.0تشير االختالفات في األحرؼ اإلنكميزية إلى وجود فروقات معنوية حيث 
( . n=8), العمود الواحد
: 2الجدول رقم 

% 10 بنسبة األولييؾ حمض لو المضاؼ الزيتوف وزيت الزيتوف وزيت البمدي السمف تناوؿ تأثير
خالؿ مراحؿ التجربة  اليمستر  عنددـاؿ بالزما في HDL- الكولستروؿ(HDL-C)تركيز  عمى

. األربعة
 

 المجموعة
HDL-C 

 دل/ملغ
أسبوع / 4/

HDL-C 

 دل/ملغ
أسبوع / 8/

HDL-C 
 دل/ملغ

 أسبوع/ 12/

HDL-C 

 دل/ملغ
أسبوع / 16/
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 الشاهد
a 

23.94±1.86 

A 

32.98±1.51 
 

a 
36.41±1.98 

 

a 

43.38±1.08 
 

 البلدي السمن
b 

39.30±1.41 

B 

37.51±1.38 
 

b 

41.29±1.81 
 

a 

43.00±2.99 
 

 الزيتون زيت
c 

42.77±2.91 

C 

55.43±2.03 
 

c 

55.95±0.95 
 

b 

61.92±1.86 
 

+ الزيتون زيت
 األولييك حمض

d 
34.99±2.06 

d 

46.83±1.76 
 

d    
64.59±2.54 

 

c 

46.97±1.66 
 

  

  وذلؾ ضمف p<05.0تشير االختالفات في األحرؼ اإلنكميزية إلى وجود فروقات معنوية حيث 
( . n=8), العمود الواحد

 
: 3الجدول رقم 

% 10 بنسبة األولييؾ حمض لو المضاؼ الزيتوف وزيت الزيتوف وزيت البمدي السمف تناوؿ تأثير
  .خالؿ مراحؿ التجربة األربعة اليمستر  عنددـاؿ بالزما في HDL-C/TCالنسبة  عمى

 

 المجموعة
HDL-C/TC/ 4 /

أسبوع 

HDL-C/TC/ 8 /

أسبوع 

HDL-C/TC 

 أسبوع/ 12/

HDL-C/TC 

 أسبوع/ 16/

 الشاهد
a 

0.6±0.05 

a 

0.6±0.02 

a 

0.71±0.03 
a 

0.72±0.02 

 البلدي السمن
a 

0.58±0.02 

b 
0.5±0.02 

b 

0.5±0.02 

b 

0.56±0.02 

 الزيتون زيت
a 

0.59±0.03 
c 

0.73±0.03 

c 

0.78±0.02 

c 

0.81±0.02 

+ الزيتون زيت
 األولييك حمض

b 
0.76±0.04 

d 
0.84±0.01 

d 

0.83±0.01 

d 

0.86±0.02 
  

  وذلؾ ضمف p<05.0تشير االختالفات في األحرؼ اإلنكميزية إلى وجود فروقات معنوية حيث 
(. n=8), العمود الواحد
دؿ في بالزما الدـ عند اليمستر في كؿ مف مجموعات / مقّدرًا بالممغTC  تركيز الػ(:1)الشكل رقم 

الشاىد والسمف البمدي وزيت الزيتوف وزيت الزيتوف المضاؼ لو حمض األولييؾ بنسبة )
تشير اختالفات األحرؼ اإلنكميزية ضمف كؿ مرحمة ,  خالؿ مراحؿ التجربة األربعة (10%

(. p<05.0( , ) n=8)حيث أّف ,  إلى وجود التروؽ المعنويةتغذية
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 عند وذلؾ التجربة بداية مف أسبوع/ 16 /بعد لو مستوى ألعمى TCلػا منسوب ارتتع العمر تقدـ مع
 وأثبت المنسوب في األكبر المعنوي االرتتاع البمدي السمف أظير حيف في. الشاىدة الحيوانات
 األولييؾ مجموعة في المعنوي االنختاض ظير. التجربة بداية مف أسبوع/ 12/بعد األعمى التغيير

  .التجربة مف أسبوع/ 16 /بعد الشاىدة الحيوانات مع بالمقارنة
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دؿ في بالزما الدـ عند اليمستر في كؿ / مقّدرًا بالممغ-HDLتركيز الكولستروؿ: (2)الشكل رقم 
الشاىد والسمف البمدي وزيت الزيتوف وزيت الزيتوف المضاؼ لو حمض األولييؾ )مف مجموعات 

كما تشير اختالفات األحرؼ اإلنكميزية ضمف كؿ , خالؿ مراحؿ التجربة األربعة (%10بنسبة 
(. p<05.0( , ) n=8)حيث أّف ,  إلى وجود التروؽ المعنويةمرحمة تغذية

 
 

 

 وذلؾ التجربة بداية مف أسبوع/ 16 /بعد لو مستوى ألعمى HDL-Cالػ منسوب ارتتع العمر تقدـ مع
 المنسوب في األكبر المعنوي االرتتاع األولييؾ مجموعة أظيرت حيف في. الشاىدة الحيوانات عند

. التجربة بداية مف أسبوع/ 12/بعد األعمى التغيير وأثبت
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 في بالزما الدـ عند اليمستر في كؿ مف مجموعات HDL-C/TCيمثؿ النسبة : (3)الشكل رقم 
%( 10الشاىد والسمف البمدي وزيت الزيتوف وزيت الزيتوف المضاؼ لو حمض األولييؾ بنسبة )

 إلى كما تشير اختالفات األحرؼ اإلنكميزية ضمف كؿ مرحمة تغذية, خالؿ مراحؿ التجربة األربعة
(. p<05.0( , ) n=8)حيث أّف , وجود التروؽ المعنوية

 
 

 
 

 المجموعات كؿ مع بالمقارنة HDL-C/TC النسبة في معنوّياً  ارتتاعاً  األولييؾ مجموعة أظيرت
 حيف في. التجربة بداية مف أسبوع/ 16/بعد األعمى التغيير وأثبت التجربة مراحؿ كؿ وفي

 الشاىدة المجموعة مع بالمقارنة البمدي السمف مجموعة في العمر تقدـ مع النسبة ىذه انختضت
 .المعاممة مف أسبوع/ 12 /بعد األكبر المعنوي االنختاض ولوحظ أسبوع/ 8 /بعد
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DISCUSSION 

 ةـالمناقش
 

 وزيت البمدي السمف )المستيمكة الدىوف أىـ تأثير عف لمتقّصي الدراسة ىذه صّممت
 جديدة فكرة تضمنت كما, اليمستر عند الدـ تّيار في ليبيدات البروتينيةاؿ منسوب عمى( الزيتوف
 بعد الزيتوف زيت تأثير عف التقصي وىي أال الغذائية الصناعات في االعتبار بعيف تؤخذ يجب أف
 ذكور استخداـ أف تبّيف حيث , البحث ىذا في اليمستر استخدمنا لقد .األولييؾ حمض إضافة

 ىذه بيا تميزت التي المزايا جمّياً  وكاف , الشحمية البروتينات استقالب لدراسة متيد أمر اليمستر
 مف العديد مع تماماً  ومؤّيد متوافؽ األمر وىذا األخرى الصغيرة الحيوانات أصناؼ عف الحيوانات
 وبسيولة الصغير بحجمو تمّيز اليمستر حيواف أفّ  (Spady et al., 1993)ذكر حيث , األبحاث
 .الشحمّية البروتينات استقالب عمى التغذية لتأثيرات االستخداـ شائع نموذج وأصبح معو التعامؿ
 ومتيد ىاـ طراز الذىبي السوري اليمستر أفّ ( Mangiapane et al., 1999 )الباحث استنتج

كما أّف  ,اإلنساف عند العصيدي التصمب وانحسار تطور ودراسة الشحمية البروتينات إلستقالب
 منيا اليدؼ وكاف متداخمة غذائية ومجاالت اليمستر مف متعددة ذريات استخدمت عديدة دراسات
 بشكؿ العصيدي التصمب انحسار عف متّصمة دراسات أعيقت لقد , العصيدي التصمب حالة إنجاز
البحث  في المعاممة مدة استمرت .المطموبة التجربة فترة وطوؿ المختار الحيواف طراز بسبب متكرر
 رتػاستـ حيث , الدراسات مف العديد مع وكمياً  جزئّياً  األمر ىذا وتوافؽ أسبوع/ 16 /الحالى
  يػالذىب وريػالس اليمستر ذكور عمى( Mangiapane et al., 1999 )قبؿ مف المقدمة ةػالدراس
 اليمستر ذكورباستخداـ ( Nicolosi et al., 2004 )قبؿ مف رػآخ بحث في , أسابيع/ 4 /لمدة

 Wilson et ) قبؿ مف المقدـ البحث وفي, أسبوع/ 12 /لمدة الدراسة استمرت الذىبي السوري

al., 2004 )قّمة ىناؾ إفّ . عابيأس/ 8 /مدة  الذىبي السوري اليمستر ذكور عمى التجربة استمرت 
 مف الدـ مكونات عمى الزيتوف زيت في األولييؾ حمض نسبة زيادة تأثير عف المجراة األبحاث في

ف, اإلنساف عند البروتينية والميبيدات الميبيدات  ىذا في دقيقة نتائج تعطي قد ال األبحاث ىذه وا 
 استحداث يمكف حيث األساسية العضوية لممركبات الحاصمة الغذائية التداخالت بسبب المجاؿ

فإف  األمر ؾكذؿ, النتائج دقة عمى سمباً  سينعكس األمر وىذا دىنية غير مصادر مف الكولستروؿ
 الدـ مكونات عمى الزيتوف زيت في األولييؾ حمض نسبة زيادة تأثير وبدقة درست  التياألبحاث

 تأثيرات ترتبط. جداً  قميمة وبدقة غذائيا ضبط تـ التي التجربة حيوانات عند البروتينية الميبيدات مف
 مف المختمتة محتوياتيا مع البحث الحالى في المدروسة الدـ مكونات عمى المختمتة الدىوف
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 الدسمة األحماض عمى التغذية أفّ  معروفاً  بات حيث , مشبعة والغير المشبعة الدسمة األحماض
ومف المعمـو أف  (.Sheril et al., 2009 )الدـ تيار في الدىوف محتوى تطور في ىاّماً  دّوراً  تمعب

حمض دسـ غير مشبع وحيد الرابطة )زيت الزيتوف يحوي نسبة مرتتعة مف حمض األولييؾ 
 بأّف األغذية الحاوية عمى (Kris-Etherton and Shaomei., 1997) بّيف حيث, (المضاعتة

األحماض الدسمة غير المشبعة وحيدة الرابطة المضاعتة كحمض األولييؾ ليا تأثير مخّتض 
لقد كاف واضحًا في ىذه . والنتائج التي توصمت ليا الدراسة الحالية تؤكد ذلؾ, لكولستروؿ الدـ 

 (أحماض دسمة غير مشبعة وحيدة الرابطة المضاعتة) MUFAالتجربة التأثير اإليجابي لمػ 
حيث سبب زيت الزيتوف ارتتاعًا  , HDL-Cالموجودة بنسبة عالية في زيت الزيتوف عمى تركيز الػ

 بالمقارنة مع السمف البمدي وزيت الزيتوف المضاؼ لو حمض األولييؾ HDL-Cمعنوّيًا في قيمة الػ 
لكّف الكولستروؿ الكمي كاف متقاربًا في مجموعتي السمف البمدي , وذلؾ في أغمب مراحؿ التجربة 

وزيت الزيتوف في أغمب مراحؿ التجربة بؿ أكثر مف ذلؾ حيث كانت قيمتو أحيانًا مرتتعة معنوّيًا 
بدأ ظيور تأثير إضافة حمض األولييؾ . في مجموعة زيت الزيتوف بالمقارنة مع السمف البمدي

 منختضًا معنوّيًا في TCلزيت الزيتوف في المرحمة األولى مف التجربة حيث كاف منسوب  الػ
بالمقارنة مع زيت الزيتوف وبقي ىذا المنسوب منختضًا معنوّيًا في % 36مجموعة األولييؾ بنسبة 

كؿ ما سبؽ يبيف أنو ال يمكف الحكـ عمى نتائج ىذا البحث مف خالؿ زاوية . أغمب مراحؿ التجربة
 فقط بؿ البد مف المجوء لمعيار HDL-C لوحدىا أو قيمة الػTCواحدة أو مف خالؿ حساب قيمة الػ 

 حيث كانت مرتتعة  HDL-C/TCومف ىنا تأتي أىمّية حساب النسبة, آخر يحسـ النتائج بدقة 
معنوّيًا في مجموعة األولييؾ بالمقارنة مع زيت الزيتوف والسمف البمدي وكذلؾ الشاىد في كؿ 

بينما لـ يكف , وليذا األمر داللة كبيرة تصب في سالمة القمب واألوعية الدموية , مراحؿ التجربة 
, ىناؾ فرقًا معنوّيًا في ىذه النسبة بيف زيت الزيتوف والسمف البمدي في المرحمة األولى مف التجربة 

 تنختض معنوّيًا في مجموعة السمف البمدي بالمقارنة مع زيت HDL-C/TCكما بدأت النسبة 
الزيتوف والشاىد بدءًا مف المرحمة الثانية مف التجربة وحتى المرحمة الرابعة وىذا األمر يظير خطورة 

لو  TC/HDL-C أو النسبة HDL-C/TCإف حساب النسبة . السمف البمدي عمى األوعية الدموية
 ىي HDL-C إلى الػTCبأّف نسبة الػ (Kinosian et al., 1994)حيث ذكر , أىمية كبيرة 

لـ تتطابؽ نتائج  .LDL-Cأفضؿ مقياس لتحديد خطورة األمراض القمبية الوعائية مف حساب الػ
 عند اليمستر HDL-Cمف حيث منسوب الػ (Wilson et al., 2004)بحثنا ىذا مع ما جاء بو 

 بيف مجموعة HDL-Cالسوري الذىبي حيث بّيف الباحث عدـ وجود فروقات معنوية في تركيز الػ 
 TC/HDL-Cلكف كاف ىناؾ انختاضًا معنوّيًا في النسبة , زيت الزيتوف ومجموعة زيت جوز اليند
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حيث تطابقت ,  في مجموعة زيت الزيتوف بالمقارنة مع مجموعة زيت جوز اليند %23مقداره 
 أو HDL-C/TCنتائج دراستنا مع ىذه الحقيقة األخيرة التي بّينت ضرورة وأىمية حساب النسبة 

 (et al., 2009 Tzang)كما توافقت نتائج ىذه الدراسة مع ما جاء بو . TC/HDL-Cالنسبة  
 في كؿ مف مجموعتي الزبدة (TC )حيث استنتج األخير وشركاه ارتتاعًا معنويًا في كولستروؿ الدـ

 في مجموعة  HDL-Cوجوز اليند بالمقارنة مع زيت بذر الكتاف وكذلؾ ارتتاعًا معنويًا في تركيز الػ
أسابيع مف المعاممة عند / 3/ وذلؾ بعد زيت جوز اليند بالمقارنة مع مجموعة زيت بذر الكتاف

مجموعة زيت بذر  كانت مرتتعة معنوّيًا في  HDL-C/TC النسبةلكفّ  , اليمستر السوري الذىبي
وىذا األمر يؤكد مف جديد )الكتاف بالمقارنة مع مثيمتيا في كؿ مف مجموعة الزبدة وزيت جوز اليند 

 .( في حسـ نتائج أي دراسة تتعمؽ بالكولستروؿ الكمي وأقساموHDL-C/TCضرورة حساب النسبة 
ّف دراسات عديدة بّينت أّف القوت الدىني المحتوي عمى أحماض دسمػة مشبعة ذات السمسمػة إ

  Kris-Etherton and Shaomei (1997 ) يزيػد مف منسػوب الكولستػروؿ الكمػي16:0– 12:0

 Mata et) بّيف .مع ما أقّره الباحثاف السابقاف (مف حيث السمف البمدي)ولقد تطابقت نتائج دراستنا 

al., 1992)  أّف األغذية المحتوية عمى زيت الزيتوف كاف ليا تأثير مخّتض لمكولستروؿ الكمي
لـ تتطابؽ ,  مف خالؿ الدراسة التي أجريت عمى رجاؿ ونساء أصّحاء C-HDLبدوف انختاض الػ 

نتائج دراستنا مع ىذه الدراسة حيث لـ ينختض في دراستنا مستوى الكولستروؿ الكمي في مجموعة 
 مف حيث (Acı´n et al., 2007)مف جية أخرى توافقت نتائج دراستنا مع ما أثبتو . زيت الزيتوف

 أحدثت زيادة معنوية في الكولستروؿ %10أّف العميقة المضاؼ ليا زيت الزيتوف المثالي بنسبة 
 في بالزما الدـ HDL-Cوتخالتت معيا مف نقطة الزيادة الغير معنوية في منسوب الػ , الكمي

يعود  .أسبوع مف المعاممة/ 11/بالمقارنة مع التئراف التي تناولت العميقة الشاىدة وذلؾ بعد 
 في بالزما دـ اليمستر المعامؿ بالسمف البمدي بالمقارنة TCالػاالرتتاع المعنوي الواضح في تركيز 

مع باقي الدىوف المستخدمة في دراستنا لمنسبة الكبيرة لألحماض الدسمة المشبعة الموجودة في 
تراجع القدرة عمى تقويض و LDL-C الػاألمر الذي أدى إلى انختاض في مستقبالت ,السمف البمدي 

 المستويات المرتتعة (Mustad et al., 1997) عزى الباحث .الكولستروؿ وعزلو خارج الجسـ
  في بالزما دـ الجرذاف المغذاة عمى عميقة فرط الكولستروؿ إلى الخسارة LDL-Cالػ لتركيز

وذلؾ بسبب زيادة تركيز الكولستروؿ واألحماض الدسمة  ,  LDLالمنتظمة في مستقبالت الػ
  الحالية التأثير المتيد والياـ الذي أحدثتو زيادةالدراسة لقد كاف واضحًا في .الموجودة في العميقة

-HDLوبالتالي عمى النسبة  HDL-C والػTCالػ حمض األولييؾ في زيت الزيتوف عمى تركيز نسبة

C/TCوظير التأثير األعظمي والياـ في نياية التجربة  وذلؾ بالمقارنة مع زيت الزيتوف العادي 
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 معنوّيًا في مجموعة األولييؾ بالمقارنة مع المجموعة الشاىدة وىذا األمر لو TCعندما انختض الػ
 توافقت نتائج البحث الحالى مع الدراسة .أىمية كبيرة وبخاصة أنو يحدث مع تقدـ عمر اليمستر

والذي أقّر بانختاض الكولستروؿ الكمي عند اإلنساف بعد  (Perona et al., 2003)التي أجراىا 
فّسر ذلؾ مف خالؿ انختاض مستوى , استيالؾ زيت الزيتوف البكر المضاؼ لو حمض األولييؾ 

 الحاوي عمى تركيز كبير مف LDLحيث يشتؽ مف األخيرة الػ  , VLDLالكولستروؿ في جزيئات الػ
 البالزمية تستمد أساسًا مف LDLومف المعػروؼ بشكؿ جّيد أّف جزيئػات الػ . الكولستروؿ المؤستر

 Packard and)  في الكبدVLDLتحمؿ الشحـو داخؿ األوعية الدموية ومف إعادة بناء الػ 

Shepherd 1998) ,  حيث أشارت براىيف عديدة إلى أّف التركيب والخواص اإلستقالبية لمػLDL 
نستخمص مف ذلؾ . VLDL( Guerin et al., 2000)مرتبطة بشكؿ خالص بجوىر سابقتيا الػ 

المؤستر الداخؿ في تركيب الػ  إّف زيادة نسبة حمض األولييؾ قد أحدثت انختاضًا في الكولستروؿ
VLDLوالذي بدوره يعتبر األساس في عممية بناء الػ LDL , وعميو انختاض منسوب الػTC . قد

 بعد تناوؿ زيت الزيتوف المضاؼ HDL-C/TCزيادة النسبة  ومنو HDL-Cيتّسر ارتتاع منسوب الػ
 األمر الذي يقود إلى LDL مف خالؿ زيادة عدد مستقبالت الػلو حمض األولييؾ في دراستنا ىذه

 وأخيراً  . HDL-Cلػ وانختاض منسوبو في تيار الدـ وبالتالي ارتتاع منسوب اLDLزيادة تقويض الػ
 الخافضة العوامؿ مف مشبعة الغير الدسمة األحماض اعتبار سبب بأفّ  ذكر مف ىناؾ بأف نشير

 العالمية األبحاث خالؿ مف عديدة تتسيرات ىناؾ أخرى جية مف. مجيوالً  مازاؿ الدـ لكولستروؿ
 منيا , الدـ لكولستروؿ الخافضة العوامؿ مف مشبعة الغير الدسمة األحماض اعتبار سبب حوؿ
 المركب ىذا ألكسدة تنشيطيا وكذلؾ األمعاء في الكولستروؿ إفراغ تنشيط في الحموض ىذه دور
 الكولستروؿ أستيرات إلستقالب الكبيرة السرعة أيضاً  المحتمؿ ومف صتراوية لحموض تحويمو عند
فراغ دوراف عمميتي يعزز األمر وىذا األخرى النسج وبعض الكبد قبؿ مف  .األستيرات ىذه وا 
 

 

 

 

 

CONCLUSIONS 

 االستنتاجات
 

يجابي - 1  , بّينت ىذه الدراسة أّف زيادة نسبة حمض األولييؾ في زيت الزيتوف ىو عامؿ ىاـ وا 
عامؿ  وىو ,العادي  الزيتوف زيت مف أفضؿ األولييؾ بحمض الغني الزيتوف زيت فإفّ  وعميو
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 القمبية واألمراض العصيدي التصمب مف  وبالتالي الوقايةHDL-C/TCأساسي في زيادة النسبة 
  .الغذائي المنشأ ذات

الدـ مف الميبيدات البروتينية وسبب انختاضًا  مكونات عمى خطيراً  تأثيراً  البمدي السمف أحدث - 2
وىذا االنختاض ناتج عف زيادة منسوب الكولستروؿ الكمي  , HDL-C/TCكبيرًا في النسبة 
 التصمب حدوث في وأساسي مقترح عامؿ البمدي السمف فإف وعميو  LDL-Cنتيجة لزيادة الػ

 .القمبية والسكتات الشراييف وتضيؽ العصيدي

بّينت ىذه الدراسة أىمية عدـ االكتتاء بقياس منسوب الكولستروؿ الكمي فقط لتقدير سالمة  - 3
-HDL ومف ثـ حساب النسبة HDL-Cالقمب واألوعية الدموية بؿ البد مف تقدير منسوب الػ

C/TC 

 متيد طراز فيو ولذلؾ طويمة لتترات المتناولة الدىوف لجرعات كبيراً  تحّمالً  اليمستر أظير - 4
 .الشحمية البروتينات التغذية واستقالب اختبارات في تجربة كحيواف وىاـ

يمكف االستتادة  مف ىذه الدراسة في الوقاية مف األمراض الوعائية والتصمب العصيدي عند  - 5
 .حيث يحتاج ىذا الموضوع لمتابعة الدراسة والبحث, اإلنساف 
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