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على بعض  التأثير المشترك لزيت الزيتون البكر وحمض اللينوليك المقترندراسة لتقييم 
 الجرذان في بمرض السكري من النوع الثاني الخاصة المؤشرات

  
 **وحمزة بن محمد أبو طربوش *حصة بنت عبداهلل بن عبدالعزيز الحسيني

 لمزمنةاوزارة الصحة، اإلدارة العامة لمكافحة األمراض الوراثية و *
 جامعة الملك سعود، كلية علوم األغذية والزراعة، قسم علوم األغذية والتغذية**

tarboush0167@gmail.com ,Hessahz@hotmail.com 

  

المشترك لزيت الزيتون البكر وحمض اللينوليك المقترن  تقييم التأثيرلهذه الدراسة  اجريت: الملخص
ُاستخدم في وقد . على بعض المؤشرات الخاصة في الجرذان المصابة بالسكري من النوع الثاني

وزن بعمر ستة أسابيع و   Spargue-Dawley Albino (SDA)من فصيلة ( ذكور)الدراسة ثمانين جرذًا 
وقسمت . جموعات، كل مجموعة احتوت على عشرين جرذاً إلى أربع مقسمت عشوائيًا  ،جم 150±10

كل مجموعة حسب اإلصابة بالسكري إلى مجموعتين إحداهما مصابة بالسكري من النوع الثاني 
ُغذي كل . واحتوت على اثني عشر جرذًا واألخرى غير مصابة بالسكري واحتوت على ثمانية جرذان

عن طريق الفم بحيث ُأعطيت ( ٪4) بنسبة الزيوت جم من العليقة المرجعية يوميًا وُقدمت 00جرذ 
يوم وُأعطيت المجموعة /جرذ/مللتر 0.8عن طريق الفم بمقدار زيت فول الصويا المجموعة الضابطة 

حمض اللينوليك وُأعطيت المجموعة الثالثة خليط من ( يوم/جرذ/مللتر  0.8)الثانية زيت زيتون بكر 

وُأعطيت المجموعة الرابعة  ( يوم/جرذ/مللتر 0.5)ول الصويا  وزيت ف(  يوم/جرذ/مللتر 0.3) المقترن
 (.يوم/جرذ/مللتر 0.5)وزيت الزيتون البكر ( يوم/جرذ/مللتر 0.3) حمض اللينوليك المقترنخليط من  

بالسكري من النوع الثاني التي الجرذان المصابة  وزن فيمعنوي  أشارت النتائج إلى انخفاض 
منفردًا أو كخليط مع حمض اللينوليك المقترن مقارنة بزيت فول الصويا  تناولت زيت الزيتون البكر

وكان لزيت فول الصويا منفردًا ولخليطه مع . سواء كان منفردًا أو كخليط مع حمض اللينوليك المقترن
حمض اللينوليك المقترن دور في تخفيض سكر الدم في مصل الجرذان المصابة بالسكري من النوع 

زيت فول الصويا َحسن من قدرة تحمل السكر في الجرذان المصابة بالسكري من النوع  الثاني، كما أن
  . مقارنة بمجموعات التجربة األخرى الثاني

mailto:tarboush0167@gmail.com
mailto:Hessahz@hotmail.com


 وحمزة بن محمد أبو طربوش حصة بنت عبداهلل بن عبدالعزيز الحسيني          0

J. Saudi Soc. For Food and Nutrition, Vol. 9, No. 1;2014. 

عدم تأثير كل من زيت الزيتون البكر وزيت فول الصويا أو خليط  أيضاً  أوضحت النتائجكما 
تاثيون في مصل الجرذان المصابة كل منهما مع حمض اللينوليك المقترن على الهوموسيستين والجلو 

في زيادة تركيز اللبتين مقارنة بالمجموعات  دوراً  زيت فول الصويال كما وجد. من النوع الثاني بالسكري
خليط كل من زيت الزيتون البكر وزيت فول الصويا مع حمض اللينوليك المقترن ل اً دور كذلك و . األخرى

ينوليك المقترن مع زيت الزيتون البكر إلى زيادة معنوية في خفض األنسولين بينما أدى خليط حمض الل
أظهرت النتائج أن هناك عالقة ارتباطية عكسية بين وقد  .في السي بيبتايد مقارنة بالمجموعات األخرى

 . الهوموسيستين والجلوتاثيون في جميع مجموعات التجربة على حد سواء
ت الزيتون البكر أو خليطه مع حمض الدراسة أنه قد ال يكون لزي هذه من نتائج يستخلص

إال أن دور التاثير المشترك لخليطه مع حمض اللينوليك اللينوليك المقترن دورًا في خفض سكر الدم 
محافظته كما كان لزيت الزيتون دور في  .نسولين وزيادة السي بيبتايدألالمقترن اتضح في خفض ا

 زيت فول الصوياأن لمن الدراسة  أتضح األخرىومن الناحية  ،على مستوى الهوموسيتين دون ارتفاع
 دوراً  خليطه مع حمض اللينوليك المقترنأيضًا لو  والهيموجلوبين السكريااليجابي على سكر الدم  دوره

في الجرذان المصابة بالسكري إال أنه لم يكن له تأثير جيد على مستوى في خفض األنسولين 
 .في الدم الهوموسيستين

 
مؤشترات مترض  زيت الزيتون البكر، زيتت فتول الصتويا، حمتض اللينوليتك المقتترن،: ةالكلمات المفتاحي

 .السكري
 

 المقدمــــــــة

ُأثيتترت مختتاو  متتن إعتبتتار مرضتتى الستتكري متتن المرضتتى المتتؤهلين إلرتفتتاع الجلستتريدات الثالثيتتة عنتتد 
التتي   Garg et al.,) (1988 قتد أوصتت دراستة و. (Ros, 2003)إبتدال وجبتة الكربوهيتدرات بالتدهون 

٪ متن الستعرات الحراريتة علتى شتكل زيتوت عاليتة فتي األحمتاض الدهنيتة 33أجريت على متطوعين أن 
حستتن متتن التتتحكم فتتي ستتكر التتدم فتتي تُ  Monounsaturated Fatty Acids (MUFA) أحاديتتة الالتشتتبع

ي مقارنتتة المرضتتى المصتتابين بتتالنوع الثتتاني متتن الستتكري، كمتتا خفضتتت إفتتراز األنستتولين لمرضتتى الستتكر 
نمتتتا تحتتتل محتتتل  بنظتتتام غتتتذائي لختتتر عتتتالي الكربوهيتتتدرات علتتتى أن ال تكتتتون ستتتعرات التتتدهون إضتتتافية وا 
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٪ 00حتى  MUFAوهذا يوضح ما يوصى به حاليًا بأن يكون المتناول من . السعرات الحرارية األخرى
 MUFA وهتتتذه النستتتبة مقاربتتتة لمتتتا يوجتتتد فتتتي غتتتذاء ستتتكان الشتتترق األوستتتط المتكتتتون متتتن ،  متتتن الطاقتتتة

 .والمصدر األساسي له هو زيت الزيتون
أيضتًا تتأثير زيتت الزيتتتون البكتر علتى بعتض المؤشتترات الخاصتة بالستكري مثتل الجلوكتتوز  ُدرس

حيتتث يلعتتب هرمتتون اللبتتتين دور فتتي . واألنستتولين والستتي بيبتايتتد واللبتتتين والجلوتتتاثيون والهوموسيستتتين
فيها الشهية واأليض؛ كما يفرز األنسولين من خاليا بيتا تنظيم المأخوذ من الطاقة والمستهلك منها بما 

فتتي جتتزر النجرهتتانز ويمتتر مباشتترة إلتتى مجتترى التتدم ويتتنظم عمليتتة بنتتاء المتتواد الكربوهيدراتيتتة؛ أمتتا الستتي 
ع الهوموسيستتين أحتتد ُيعتبتر ارتفتاو . كفتاءة البنكريتاس إلفتراز األنستولينلمعرفتة بيبتايتد فيستتخدم كمؤشتر 

د مرضى القلب حيث أن هنتاك عالقتة بتين زيتادة هوموسيستتين البالزمتا عتن المعتدل عوامل الخطورة عن
 ;Wijekoon et al., 2005; 2007)متترات  6-4٪ وبتتين زيتتادة خطتتورة الجلطتتات القلبيتتة 10الطبيعتتي 

Hoogeveen et al. 2000) . ويحدث ارتفاع الهوموسيستين أكثر عنتد مرضتى الستكري ذوي التوزن الزائتد
متل  0أن حقتن  Visioli et al.  (2009)دراستة  أشتارت .(.Das et al.,1999)المعتالج،   أو الستكري غيتر

٪ 45والتذي يحتتوي علتى  olive oil mill waste water   (OMW)التجاري متن  متبقتي زيتت الزيتتون 
كمتا . ٪ اوليروبن، زاد مستوى الجلوتاثيون في بالزما األشخاص األصحاء 7.5هيدروكسي تيروزول و 

أنته بالنستبة للجترذان المصتابة  .Lu et al (2008) و .Slonim et al  (1983) دراستةُ كتل متن  وضحت 
تغيتتر فتتي حالتتة األكستتدة فتتي الخليتتة مستتببًا انخفتتاض فتتي وجتتود بالستتكري عتتن طريتتق الستربتوزوتوستتين 

عم ، ممتا يتدGSSGفي الجرذان وبالتالي زيتادة فتي الجلوتتاثيون المؤكستد  GSHجلوتاثيون الدم المختزل 
 .بأن مادة الستربتوزوتيسين مادة مؤكسدة

لوصتت  خلتتيط متتن المتنتتاظرات المكانيتتة  (CLA)يستتتخدم مصتتطلح حمتتض اللينوليتتك المقتتترن  
 (,Kritchevsky; (c9,t11 ,18:2)متتع رابطتتة مزدوجتتة مقترنتتة، ( 1880)والهندستتية لحمتتض اللينوليتتك 

2000 Taylor and Zahradka 2004;)  .لمزدوجتتة علتتى شتتكل تتترانسوربمتتا تكتتون التتروابط ا trans  أو
الممثلة نوع من هذه المتناظرات  08يوجد حوالي و . متعددة على السلسلة الكربونية وبأوضاع cis  سيس
 ,.Banni et al) ا فائتتدة متتن الناحيتتة الحيويتتةمتتأكثرهمتتن  ( (t10,c12والمتنتتاظر  (c9,t11)المتنتتاظر فتتي

2001; McLeod et al., 2004; Akahoshi et al., 2003)  وتتتم هتذه المتنتاظرات تحتت عمليتات إطالتة
زالتتتتة التشتتتتبع  كمتتتتا يحتتتتدث متتتتع حمتتتتض اللينوليتتتتك  elongation and desaturationالسلستتتتلة الكربونيتتتتة وا 
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اللحتتوم ومنتجتتات األلبتتان المشتتتقة متتن الحيوانتتات المجتتترة متتن المصتتادر  تعتبتتر. لصتتيانة تركيبتته المقتتترن
؛ ويشتكل c9,t11) )Terpstra,) (2004٪ منها بالوضع 00حيث يوجد الغذائية لحمض اللينوليك المقترن 

حيتث تتفتاوت كميتة حمتض اللينوليتك المقتترن فتي األغذيتة المختلفتة و . ٪10بنستبة  ((t10,c12المتناظر 
عتتدا متتا ٪ متتن مجمتتل متنتتاظرات حمتتض اللينوليتتك فتتي هتتذه األغذيتتة 76-00 (c9,t11)يشتتكل المتنتتاظر 
 .األغذية البحرية 

تضارب تأثير حمض  عديد من الدراسات التي اجريت على الحيوانات المختلفةأظهرت ال
الدراسات استخدام تحضيرات من خليط حمض  وقد تم في معظم هذهاللينوليك المقترن على الجلوكوز 

ألن تأثير الحمض الدهني المقترن يكون أكبر عندما يكون على   c9,t11; t10,c12 اللينوليك المقترن
 ,.Mougios  et al., 2001; Ryder et al., 2001; Noone et al., 2002; Henriksen et al)شكل خليط 

2003; Larsen et al., 2003). 
إلى انخفاض معدل أنسولين البالزما في حالة ( (Henriksen et al. 2003توصلت دراسة 

كجم من /جم1.5الصيام وانخفاض اختبار تحمل السكر لدى الجرذان عند إعطاءها جرعة مقدارها 
مقارنة بمعدلهما في المجموعتين  50850بنسبة  c9,t11 وtc10,c12  وزن الجسم من خليط كل من

 . اللتين تناولتا كل متناظر على حدة
أن استخدام خليط من حمض اللينوليتك المقتترن  Houseknecht et al.  (1998) أوضحت دراسة

وهتي نتوع متن الجترذان يظهتر لتديها )ZD Fa/fa  ٪ متن وزن العليقتة علتى الجترذان متن نتوع 1،5بنستبة 
يتوم كتان لته دورًا فعتااًل فتي إعتادة مستتويات الستكر لوضتعها  14لمدة ( أسبوع 10-7السكري في عمر 

وقتد يعتود هتذا إلتى دور حمتض . من مستويات حساستية األنستولين وقتدرة تحمتل الستكر وَحسنالطبيعي 
ات وأيتدت هتذه الدراستة دراست. ألحمتاض الدهنيتة وأكستدتها اللينوليك المقترن في تنظيم أختذ الجلوكتوز وا

 . .Belury et al (2003)و  .Ryder et al (2001) و ,Pariza (2002)  كل من
 و ,.Song et al (2005) و .Baumgard et al (2000) أشتارت عتدة دراستاتعلتى العكتس متن ذلتك و 

(2007) Syvertsen et al.,  أنه ال يوجد تأثير لخلتيط حمتض، ن الزائدأجريت على متطوعين من ذوي الوز 
كمتتا لتتم تكتتن لتته عالقتتات ارتباطيتتة متتع ، اللينوليتتك المقتتترن علتتى أيتتض الجلوكتتوز أو حساستتية األنستتولين

رس دَ وقتد . التغيرات في الجلوكوز، واألنسولين، والسي بيبتايتد، واللبتتين، وأالديبتونكتين أو دهتون الجستم
(2003) Akahoshi  et al.  وجتد فن المصل في ذكور الجرذان يمض اللينوليك المقترن على ليبتتأثير ح
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متن حمتض اللينوليتك المقتترن  t10,c12 و c9,t11من الدراسة عدم وجتود فتروق معنويتة بتين المتنتاظرين 
 وبينتتت دراستتة ،  t10,c12فتتي تأثيرهمتتا علتتى اللبتتتين علتتى التترغم متتن انخفاضتته عنتتد إعطتتاء المتنتتاظر 

(2002) Pariza  (2003) و Belury et al., بتتأن حمتض اللينوليتك المقتتترن قلتل هرمتون اللبتتتين ووزن
ربما يكون هو المتناظر الحيوي من حمض اللينوليك المقترن  (t10,c12)أكدت أن المتناظر  كماالجسم 

  .Yamasaki et alوأيد ذلك دراسة .  الذي يؤثر على وزن الجسم في مرضى النوع الثاني من السكري
 . تي توصلت إلى أن حمض اللينوليك المقترن خفض من مستوى إفراز هرمون اللبتينال  (2000)

وبتتتالرغم متتتن تعتتتدد هتتتذا النتتتوع متتتن الدراستتتات إال أن اةليتتتات الحيويتتتة المتضتتتمنة لتتتدور حمتتتض 
ممتا يتطلتب إجتراء المزيتد متن ، اللينوليك المقترن على مرضى السكري ال زالتت تخضتع للبحتث والدراستة

ث لتوضيح الدور الذي يلعبه حمض اللينوليك المقترن فتي التتحكم فتي مترض الستكري، الدراسات والبحو 
بتأن تتأثير حمتض اللينوليتك   .Simon et al (2006) و .Wahle et al (2004)  كتل متن حيتث أوضتح

 (Species)نستتتولين وتتتتوازن الجلوكتتتوز فتتتي الجستتتم تختلتتت  وتعتمتتتد علتتتى النتتتوع الالمقتتتترن علتتتى مقاومتتتة ا
 .ومدة التجربة يد الدراسة وكذلك على نوع المتناظرات المستخدمةوحالة األيض ق

ونظتتترًا لزيتتتادة االهتمتتتام بالوجبتتتات الشتتترق أوستتتيطة التتتتي تحتتتتوي علتتتى زيتتتت الزيتتتتون فتتتي اةونتتتة 
اةخيتتترة وزيتتتادة اإلقبتتتال عليهتتتا فقتتتد ُأجريتتتت هتتتذه الدراستتتة لتقيتتتيم التتتتأثير المشتتتترك لهتتتذا الزيتتتت وحمتتتض 

   . عض المؤشرات الخاصة بمرض السكري بالمقارنة بزيت فول الصويااللينوليك المقترن على ب
  

 طرق العملالمواد و 
 

 ًالموادًالخام:ًأولاً

 Oil Sourcesمصادر الزيوت 

علتى زيتت  تتم الحصتولالصويا من الستتوق المحليتة بمديتتنة الريتاض، بينمتا فول تم الحصول على زيت 
ُاستتخدم (. الجتو ، المملكتة العربيتة الستعودية)لزراعيتة من شركة الجتو  ا( عصرة أولى)الزيتون البكر 

بجمهوريتة    Cogins   فتي هتذه الدراستة أيضتًا حمتض اللينوليتك المقتترن وتتم الحصتول عليته متن شتركة 
 التونتالين علتىويحتتوي  (Tonalin® TG 80) 80المانيا االتحادية واالستم التجتاري لهتذا المنتتج تونتالين 

زيتتتت التونتتالين مشتتتق متتن زيتتتت دوار . حمتتض اللينوليتتك المقتتترن ٪80الي حتتتو  ثالثيتتة منهتتا جلستتريدات
 .٪ لكل منهما50بنسبة  t10,c12 وc9t11 الشمس ويحتوي على المتناظرين الفعالين 
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Experimental Dietًالعليقة المستخدمة في التجربة  

 Modified Soy Based AIN-93M purified Rodentكونتات العليقتة المستتخدمتتة فتي التتتجربة كانتت م

Diet without Soybean Oil (Powder # 102304)  ًلتتوصيتتتتة المعتتتهد األمتريتكتتتي للتتغتذيتتتتة  طبتتتقا
(American Institute of Nutrition ˝AIN˝)  كمتتا جتتتاءت فتتي دراستتة(Reeves et al. 1993)  وتتتم

 ‚Dyets Inc.,) (Bethlehem شتتركة دايتتت متتتن (1جتتدول )الحصتتول علتتى العليقتتة الجتتاهزة بمحتوياتهتتا 

Philadelphia‚ USA  . وُاستبدل الكازين ببروتين الصويا لتفادي أي نسبة من حمض اللينوليك المقترن
 (٪4)بنسبة  عن طريق الفمفي العليقة المرجعية دون إضافة أي نوع من الزيوت حيث ُأعطيت الزيوت 

م طتوال فتترة 5ºحترارة  درجةحوالي عند حفظت جميع المواد الخام بالتبريد  .حسب المجموعات المختبرة
 .التجربة

 
 (*.كجم/جم069)الضابطة  مكونات العليقة( 1)جدول 

 الكمية  الغذائية المكونات
 140 معزول بروتين الصويا

 60,465 نشا ذرة
 50 سليلوز
 155 دايتروز
 100 سكروز

 008,0 بيوتيل هيدروكينون-ت
 1.8 سيستين –ل 

 AIN 35–مخلوط معادن 
 AIN 10-مخلوط فيتامينات

 0،5 ات الكولينتر تر ثنائي 
 060 المجموع

 أعطيت  (.Dyets Inc)والمصدر : (Reeves et al., 1993) المرجع*                 
 .عن طريق الفم%( 4)الجرذان الزيوت                    
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 طرق العمل: ثانيا  
ً Experimental Animals حيوانات التجربة .1

جتتم  10±150وزن   Sprague-Dawley Albino (SDA)جتترذًا ذكتتور متتن فصتتيلة  80ختيتتر أُ 
منهتا أربعتة أستابيع قبتل اإلصتابة  أستابيع عشترةت الدراستة علتى الجترذان لمتدة مر استو  وعمر ستة أسابيع

، حيتتث تمتتتتت تهيئتتة بيتتت الحيتتوان تحتتت بالستتكري وستتتة أستتابيع بعتتد اإلصتتابة بالستتكري متتن النتتوع الثتتاني
م، والرطوبتتة النستتبية علتتى °03–01بيتتتتتئية مناستتبة للجتترذان وذلتتك بضتتبط درجتتة الحتترارة عتتتلى  ظتترو 

. متوفر لجميتع المجموعتات  علتى متدار اليتومكما كان الماء . ساعة 10إظالم كل/، ودورة إضاءة55٪
يتزان إلكترونتي فتترة التجربتة بم ختاللوتم تغتيتير الماء بصفة يومتتتية، كمتا تتم وزن الجترذان مترة أستتتبوعيًا 

 .(Mettler PM 2000, Switzerland)حساس 
  Experimental Designتصميم التجربة  .2

وهتتي المجموعتتة الضتتابطة ( جتترذ فتتي كتتل مجموعتتة 00)إلتتى أربتتع مجموعتتات وزعتتت الجتترذان 
وثتتالث مجموعتتات مختبتترة، وقستتمت كتتل مجموعتتة حستتب اإلصتتابة بالستتكري إلتتى مجمتتوعتين رئيستتيتين 

ليصتتبح عتتدد المجتتاميع ثمانيتتة  ( مصتتابة بالستتكري، ومجموعتتة غيتتر مصتتابة بالستتكريمجموعتتة جتترذان )
جترذان غيتر مصتابة  وضتعت فتي أقفتاص  8جرذ مصابة و  10واحتوت كل مجموعة على ( 1شكل )

من الصلب غير القابل للصدأ في قفص منفصل لكل جرذ وذلك في مركتز حيوانتات التجتارب  مصنوعة
تمتت أقلمتة الجترذان (. الريتاض -مستشتفى الملتك خالتد الجتامعي)كلية الطتب والجراحة التجريبية التابع ل

 .بتغذيتها على العليقة المرجعية لمدة أسبوع قبل البدء الفعلي للتجربة 
 Experimental Groupsمجموعات التجربة .3
كل وشت 1جتدول رقتم )جترذ العليقتة المرجعيتة  00المكونتة متن ( الضتابطة)عطيت المجموعة األولتى أُ  .أ

عتن طريتق الفتم وأعطي زيتت فتول الصتويا  جم من العليقة يومياً  00كل جرذ تم إمداد حيث ( 1رقم 
 . يوم/جرذ/مللتر 0.8بمقدار 

ُأعطيتتت المجموعتتات المختبتترة العليقتتة المرجعيتتة، كمتتا أعطيتتت الزيتتوت عتتن طريتتق الفتتم طبقتتًا لكميتتة . ب
 8على النحو التالي الزيت المحسوبة

 . يوم/جرذ/مللتر زيت زيتون بكر 0.8عة الثانية المجمو جرذان ُأعطيت  -
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(  يتتوم/جتترذ/مللتتتر 0.3) حمااض اللينوليااك المقتاارنالمجموعتتة الثالثتتة خلتتيط متتن جتترذان ُأعطيتتت  -
 ( . يوم/جرذ/مللتر 0.5)وزيت فول الصويا  

( يتوم/جرذ/مللتر 0.3)  حمض اللينوليك المقترنالمجموعة الرابعة  خليط من  جرذان ُأعطيت  -
 ( . يوم/جرذ/مللتر 0.5)زيتون البكر وزيت ال

 
 

 
 

 .مخطط إجراء التجربة (1)شكل  رقم 
 

 Induction of  type two Diabetesالسكري النوع الثاني من داء  إحداث.4
   الستتتتكري للجتتتترذان باستتتتتخدام متتتتادة الستربتوزوتوستتتتين النتتتتوع الثتتتتاني متتتتن تتتتتم إحتتتتداث 

Streptozotocin (STZ )  تم الحصول عليها من شركة ستيجما التي(Sigma-Aldrich Chemical Co.) 
 ;Ugochukwu et al., 2004) لمجموعتتات األربتتع المختبتترة بعتتد أستتبوع التهُيئتتة حستتب طريقتتةلوذلتتك 

Ugochukwu and Figgers, 2007; Lu et al., 2008)   عتن طريتق حقتنSTZ (45 كجتم متن وزن /مجتم
متتتل متتتن متتتنظم الستتتترات 0ذوب الستربتوزوتوستتتين فتتتي و  intraperitoniumفاق متتتن ختتتالل الصتتت( الجستتتم

جرذ  80
 ذكور

 

المجموعة 

الرابعة 
 المختبره

 (جرذ 00)

المجموعة 

 الثرلثة المختبره

 (جرذ 00)

 العليقة المرجعية
  ضابطة

 (جرذ 00)

غير 
 مصابة

 جرذ 8

المجموعة 

 الثرنية المختبره

 (جرذ 00)
 

 (جرذ 00)

 مصابة

 جرذ 21

غير 
 مصابة

 جرذ 8

 

 

 مصابة

 جرذ 21

 

 

غير 
 مصابة

 جرذ 8

 

 

 مصابة

 جرذ 21

 

 

غير 
 مصابة

 جرذ 8

 

 

 مصابة

 جرذ 21
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citrate-buffer   واستتتخدم فتتي الحتتال[ميكروليتتتر 500(µl) ]  لتتتر /متتول 01,0فتتي المتترة الواحتتدة بتركيتتز
 .5,4 (pH) حموضة المحلولوكانت درجة 

أعطيتت حقنتة  كمتا، ستاعة متن الحقنتة األولتى 70تم إعادة الحقنة للجترذان غيتر المصتابة بعتد 
ستتاعة متتن الحقنتتة الثانيتتة حتتتى تمتتت إصتتابة العتتدد المطلتتوب متتن  70ثالثتتة للجتترذان غيتتر المصتتابة بعتتد 

وزودت الجترذان . فقتطcitrate-buffer ضتابطة فُأعطيتت حقنتة متنظم الستترات أما المجموعة ال. الجرذان
  قتنحُ  ستاعة األولتى بعتد عتن طريتق الفتم للثمانيتة وأربعتين( ٪ 5)المصتابة بالستكري بمحلتول ستكروز 

STZ   لتقليل الوفاة من انخفاض السكري(Peschke et al.,  2000).   كما تتم التأكتد متن حتدوث الستكري
من وريد الذيل بواستطة  STZساعة من حقنة  70في الجرذان المختبرة عن طريق قياس سكر الدم بعد 

 050-180ذان ذات تركيتز التدم متابين جهاز التحليل اةلي وذلتك بتدون صتيام الجترذان وُاعتبترت الجتر 
وُأستتتتبعد ثمانيتتتة . مصتتتابة بستتتكري خفيتتت  واستتتتخدمت بالتجربتتتة( لتتتتر/مليمتتتول 14-10)ديستتتليتر /مجتتتم

استمرت التجربتة . ثالث مرات STZجرذان من التجربة لعدم إصابتها بالسكري حتى بعد استخدام حقنة 
فتتتي كتتتل  8)جتتترذ غيتتتر مصتتتاب  30و( فتتتي كتتتل مجموعتتتة 10)جتتترذ مصتتتاب  40جتتترذ منهتتتا  70بعتتتدد 

جتترذ بمعتتدل  جتترذين أستتبوعيًا  ممتتا أدى إلتتى إيقتتا  التجربتتة بعتتد  10تتتوفى أثنتتاء التجربتتة (. مجموعتتة
جتترذ حتتتى لختتر يتتوم فتتي  60ضتتي ستتتة أستتابيع متتن بتتدء  التجربتتة الفعليتتة للمجموعتتات المختبتترة وبقتتي مُ 

 . غير مصاب 31مصاب و 00التجربة منها 
 Preparation of Blood Samplesإعداد عينات الدم  .5

قبتل إحتداث )بدايتة التجربتة وذلتك مرتتان ختالل فتترة التجربتة  ثتالث متراتتم سحب عينتات التدم 
. ستاعة فتي كتل مترة 10نهايتة التجربتة وتتم تصتويم الجترذان لمتدة مرة ثم  (وبعد إحداث السكري السكري

بطريقتة  والثانيتة ستحب التدم المترة األولتىوُ Diethyl ether ثم ُخدرت بواستطة مادة االيثتر ثنائتتي االيثايتل 
 Laboratory glassware)باستخدام األنابيب الشعرية الزجاجيتة   Eyes punctureالوخز في وريد العين 

capillary tubes, Germany) . ذبحتت ثتم ُ  مل متن التدم متن  القلتب 7حوالي سحبفتم أما نهاية التجربة
و أنابيتب خاصتة  (CBC tubes) أنابيتب خاصتة للمصتل 8 ابيتبالتدم فتي نتوعين متن األن ُجمتع. الجترذان

تتتم ثتتم  ، (HbA1c) واستتتخدم التتدم الكامتتل لتقتتدير الهيموجلتتوبين الستتكري  (EDTA tubes)للتتدم الكامتتل 
 Heraeus Labofuge)لعينات التدم بواستطة جهتاز التتطرد المركتزي  )الجزء العلوي الرائق(فصل المصل 

دقيقة ثمُ سحب  المصل بواسطة الماصة األوتوماتيكية  15دقيقة لمتدة  /دورة  3500لى سرعة ع (400
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Automatic pipettes (Accumax AV-100 series)    درجتتة حتتوالي وحفتتتظ فتتي عبتتوات خاصتتة عنتتد
  .م  إلى حتين تقدير المؤشرات الخاصة بالسكري°80-حرارة 

 Biochemical Analysisالتحاليل الكيموحيوية .6

  والهيموجلوبين السكري قياس سكر الدم
( واليتوم األخيتر للتجربتة وبعتد إحتداث الستكري األستبوع األول)ُأجريت التحاليل على مصل الدم 

 Healthcareالتتي تنتجهتا شتركة Flex Reagent Cartridge متن نتوع نزيميتة الجتاهزة باستتخدام المستحضترات اإل

www.siemens.com/diagnosticss Siemen-ADiagnostics Ltd, Newark, DE, US  برلنسااابة

تقتدير الهيموجلتوبين لبالنستبة  DADE BEHRING Inc. Newark, DE, USAوما  راركة  .للجلوكاو 
 . (kits) الطرق المدونة في التعليمات المرفقة مع المحاليل السابقة التحضير إتباعالسكري مع 

 Glucoseوكوز قياس الجل.أ
 Yuen and McNeill  (2000)حسب طريقة   زتم قياس الجلوكو 

  Glycosylated hemoglobin HbA1c)) الهيموجلوبين السكريمستوى  تقدير.ب
 باستتتخدام التتدم الكلتتي بعتتد جمعتته بأنابيتتب خاصتتة حستتب طريقتتة    الهيموجلتتوبين الستتكريتتتم تقتتدير 

Goldstein et al. (1986) 
 Glucose Tolerance Test GTT كرياختبار تحمل الس

بعد بدء التجربة حيتث ُأختذت عينتات دم باستتخدام جهتاز التحليتل  تم عمل اختبار تحمل السكر
 fasting blood sugarمتتن وريتتد التتذيل لتتدم الصتتيام  (شتتركة القصتتيبي –متتن نتتوع ميتتدي ستتي  ) اةلتتي

(FBS) كجتم /جتم 0)لتول ستكري مركتز دقيقة بعتد إعطتاء مح 100، 00، 30،60ثم للدم بفواصل بينها
 Kuttan . (1999 ) Joy andو   Dyrskog et al. (2005)  حسب طريقة( من وزن الجسم

   المناعي األنزيمي المرتبط اإلدمصاصطريقة ب الخاصة بالسكري المؤشرات بعض تقدير
   Enzyme-linked Immunosorbent assay (ELISA)  

، متتتع إتبتتتاع الطتتترق المدونتتتة فتتتي األنزيمتتتي المتتترتبطالمنتتتاعي  اإلدمصتتتاصطريقتتتة استتتتخدام تتتتم 
  8وذلك للمؤشرات التالية، (kits)التعليمات المرفقة مع المحاليل السابقة التحضير 

 Insulin تقدير هرمون األنسولين . أ
باستتخدام المحاليتل  .Andersen et al (1993)قتدير هرمتون األنستولين بالمصتل حستب طريقتة تتم ت

 ,Mercodia AB)  الخاصتتتة بتتتالجرذان متتتن شتتتركة ميركوديتتتا الستتتويدية (kits)الستتتابقة التحضتتتير

http://www.siemens.com/diagnostics
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Sylveniusgatan 8A, SE- Uppsala, Sweden) نتوع  واستخدام جهتاز قتارا األليتزا متنInfinite® 

M1000 Premium Quad4 Monochromators  متتن وكالتتة تيكتتان التجاريتتة السويستتريةTecan 

Trading AG, Swizerland. 
ً C-Peptide  قياس مستوى.   ب

باستخدام المحاليل السابقة  Landt et al. ((1998 حسب طريقة   C-Peptideتم قياس مستوى 
 من شركة  ELISA No:10-1172-01: Mercodia Rat Insulinالتحضير الخاصة بالجرذان

Mercodia AB))  كما في الفقرة أالسويدية واستخدام جهاز قارا األليزا. 
 Leptinتقدير اللبتين .  ج
 Mouseباستتخدام المحاليتل الستابقة التجهيتز Landt et al.  (1998)تقدير اللبتتين حستب طريقتة تم 

and Rat Leptin ELISA No: 40-055-200005 متن شتركة                 (GenWay Biotech, Inc, 

    San Diego, CA, U.S.A) واستخدام جهاز قارا األليزا كما في الفقرة أ. 
 Homocysteine وى الهوموسيستينتقدير مست

برستخدام  ( Shipchandler and Moore  (1995تم تقدير مستوى الهوموسيستين حسب طريقة 

 Abbott AxSYM System REF, Abbottالمحرليل السربقة التجهيز م  مختبرات  آبوت 

Laboratories, Abbott Park, IL, USA. 5F51-20  واستخدام جهرAxSYM  system  . 

 Reduced glutathion  ( (GSHتقدير مستوى الجلوتاثيون المختزل 

       .Asensi et alتم تقدير مستوى الجلوتاثيون المختزل بالمصل كما هو موضح بطريقة 

 BioAssay Systems Glutathione Assay Kit  باستخدام المحاليل السابقة التجهيز من نوع  (1999)

(DIGT-250) من شركة BioAssay Systems, Hayward, CA 94545, USA.  

 

 التحليل اإلحصائي
جتراء المقارنتتة المتعتددة بتتين  Two Way ANOVAاهين تتم استتخدام تحليتتل التبتاين قتي اتجتت          وا 

تتم ، و لمعرفة الفروق المعنويتة بتين المتوستطات  (Duncan tests) متوسطات المعالجات باختبارات دنكن
  (.value -P( )SAS, 1997>0.05) يمةالفرق معنوي عند ق احتساب
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 النتائج والمناقشة
 

 :تأثير زيت الزيتون البكر وزيت فول الصويا وخليط كل منهما مع حمض اللينوليك المقترن على
والمصابة  في الجرذان غير المصابة (HbA1c)الهيموجلوبين السكري الوزن والجلوكوز و .1
 السكري من النوع الثانيب

تأثير زيت الزيتون البكر وزيت فول الصويا وخليط كل منهما مع حمض  (0)يوضح الجدول  
غير في الجرذان  (HbA1c)الهيموجلوبين السكري جلوكوز الدم و الوزن و  اللينوليك المقترن على

 أن زيادة الوزن في نهاية التجربة يالحظ من الجدول .المصابة بالسكري من النوع الثانيالمصابة و 
أقل في الجرذان التي تناولت زيت الزيتون البكر  كانت بالسكري من النوع الثاني لجرذان المصابةل

سواء منفردًا أو كخليط مع حمض اللينوليك المقترن مقارنة بتلك التي تناولت زيت فول الصويا سواء 
 Bes-Rastrollo and (2006)وهذا يتفق مع نتائج دراسة . منفردًا أو كخليط مع حمض اللينوليك المقترن

Martinez-Gonzalez   هذكر ما معو Garg, (1998)  وRos (2003) يوجد دليل علمي بأن  أنه الب
استخدام أغذية عالية بالدهون أحادية الالتشبع يسبب زيادة الوزن في مرضى السكري طالما أنها تحل 

 (2000) ة كما تتفق الدراسة الحالية مع دراس .محل أخرى في حساب السعرات الحرارية وليست إضافية

Rodriguez-Villar et al. (2009)   ودراسة Brehm et al.  في عدم تغير الوزن بعد استخدام غذاء
مصابين بالنوع الثاني من  متطوعين على (منها زيت زيتون ٪05من الطاقة  ٪40)عالي الدهون 

في  ع الثانيمن النو  المصابة بالسكري إنخفاض الوزن في الجرذان هذا باإلضافة إلى إن ،السكري
  ..Akbarzadah et al (2007)الدراسة الحالية يتفق مع دراسة 

أيضًا الزيادة المعنوية لجلوكوز الدم في جميع المجموعات المصابة ( 0)يتضح من جدول كما 
بالستتكري مقارنتتة بغيتتر المصتتابة بالستتكري متتن النتتوع الثتتاني فتتي بدايتتة التجربتتة وكانتتت قتتيم جلوكتتوز التتدم 

لمصابة في جميع المجموعات ضمن الحدود الطبيعية، أما في نهاية التجربة فكان الفرق للجرذان غير ا
غيتر معنويتًا  زيتت علتى حتدا في تركيز الجلوكوز فتي التدم بتين المجموعتة المصتابة وغيتر المصتابة لكتل

 عدا في مجموعة الجرذان التي تناولت زيت الزيتون البكتر حيتث ازداد تركيتز الجلوكتوز فتي دم الجترذان
وبتتتالرغم متتتن عتتتدم وجتتتود فتتتروق . المصتتتابة بالستتتكري متتتن النتتتوع الثتتتاني مقارنتتتة بتتتالجرذان غيتتتر المصتتتابة

 معنوية في نهاية التجربة بين الجرذان المصابة وغير المصابة في تركيز الجلوكوز في الدم لكل زيت 
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وليك وخليط كل منهما مع حمض اللينتأثير زيت الزيتون البكر وزيت فول الصويا . (2) جدول
في الجرذان غير   (HbA1c)الهيموجلوبين السكري المقترن على الوزن وجلوكوز الدم و 

  .المصابة والمصابة بالسكري من النوع الثاني

 مجموعات التجربة
 الوزن 

 (جم)
 الجلوكوز
mmol/l)) 

 

الهيموجلوبين 
السكري 

HbA1c (٪) 
 6 6 9 6 9 (أسبوع)الفترة 

ًزيتًفولًالصويا

ً

 مصابة
(n=10) 

*112.06
 Bb
 

±5.18 

315.40 Aa 
±16.01 

6.77Aa 
±0.37 

6.43Aa 
±0.44 

5.10 a 
±0.08 

غير 
 مصابة
(n=8) 

046.63Ba 
±3.73 

Aa  334.50  
±5.60  

3.00 Bb 
±0.17  

Aa
 5.36  

±0.44 

a  4.65  
±0.18 

زيتًالزيتونً

ًالبكرً

 

 مصابة
(n=6) 

040 Aa
 

±4.44 

Ab  051.17  

±04.41  
8.06 Aa 

±0.05 

Aa0.4 
 ±1.06 

6.50 a 
±0.87 

غير 
 مصابة
(n=7) 

034.05 Ba 
±3.67 

Aa  341  
±7.54  

3.70 Bb 
±0.30  

Ab  5.70  
±0.38 

b  4.56  
±0.08 

ًزيتًفولًالصوياً

حمض +ً
ًاللينوليك المقترن

 مصابة
(n=6) 

030.70 Aa 
±6.00 

078.83 Ab 
±07.85 

6.00Aa 
±0.03 

5.77 Aa 
±0.66 

5.08 a 
±0.41 

غير 
 مصابة
(n=8) 

048.38 Ba 
6.30± 

345.75 Aa 
±8.51 

3.00Bb 
±0.14 

5.45Aa 
±0.41 

4.84 b 
±0.10 

زيت الزيتون 
 البكر 

حمض + 
 اللينوليك المقترن

 مصابة
(n=7) 

004.80 Aa 
±4.00 

040.43 Ab 
±00.10 

10.40 Aa 
±0.38 

7.50Aa 
±77,0 

43 ,7a 
±46,0 

غير 
 مصابة
(n=8) 

003.87 Ba 
±7.80 

340.13 Aa 
±11.07 

0.41 Bb 
±0.17 

5.78Aa 
±41,0 

73,4 b 
±03,0 

تدل على وجود فروق معنوية عند  في العمود القيم ذات األحر  الصغيرة المختلفة. الخطأ المعياري±المتوسط  *
القيم ذات األحر  الكبيرة  .الكل زيت على حد و لكل فترةالمصابة وغير المصابة  الجرذان بين 0،05 ≥مستوى 

رذان لكل بين بداية ونهاية التجربة بين  الج 0،05 ≥وق معنوية عند مستوى المختلفة في السطر تدل على وجود فر 
 .امجموعة ولكل زيت على حد
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، إال أن تركيز جلوكوز الدم في الجرذان المصابة التي تناولت زيت فتول الصتويا وكتذلك التتي على حدا
 .ود الطبيعيتة للستكرحمض اللينوليتك المقتترن كتان أعلتى متن الحتدمع زيت الزيتون البكر خليط تناولت 

يتضتح تهتا ونهايوعند مقارنة تركيز جلوكوز الدم في الجرذان المصابة لكل مجموعتة بتين بدايتة التجربتة 
عتدم وجتود فتروق معنويتة فتي التركيتز لكتل المجموعتات، إال أن المجموعتة التتي تناولتت ( 0)من جدول 

ضتتتمن الحتتتدود  وأصتتتبحالتتتدم الصتتتويا متتتع حمتتتض اللينوليتتتك المقتتتترن انخفتتتض فيهتتتا جلوكتتتوز فتتتول زيتتتت 
التي  Alhazza, (2007)اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع  دراسة . نهاية التجربة الطبيعية لتركيزه في الدم

الدم طوال  ذكرت أن الجرذان المصابة بالسكري  والتي تغذت على زيت الزيتون عانت من ارتفاع سكر
ثر معنويتًا علتى ستكر التدم فتي الجترذان غيتر المصتابة ؛ كما أن زيت الزيتون لم يتؤ أسابيع التجربة الستة

الجرذان المصابة بالنوع الثاني  فيمعنويًا  (HbA1c) الهيموجلوبين السكريازداد أيضًا تركيز  .بالسكري
متن الستتكري مقارنتتة بتتالجرذان غيتتر المصتتابة عتتدا فتي المجموعتتة التتتي تناولتتت زيتتت فتتول الصتتويا منفتتردًا 

ون لها أثر ك بأن استخدام الدهون األحادية الالتشبع يحتاج مدة طويلة ليكويمكن تفسير ذل (.0جدول )
 .ايجابي على سكر الدم

 في جميع المجموعات المصابة معنوياُ  مستوى جلوكوز الدم ارتفاع  يالحظ من الجدول نفسه
، ترنعدا تلك التي تناولت خليط زيت فول الصويا مع حمض اللينوليك المق بالسكري من النوع الثاني

وأن استخدام الدهون األحادية الالتشبع   الخليط له دور في تخفيض نسبة السكر الدمهذا مما يعني أن 
 .ج مدة طويلة ليكون لها أثر ايجابي على سكر الدمتاتح

في مجموعة  (لتر/مليمول 0.46±7.43) معنوياً  علىاأل (HbA1c)الهيموجلوبين السكري  كان
التي تناولت خليط زيت الزيتون البكر مع حمض اللينوليك ني من السكري و نوع الثاالجرذان المصابة بال

وبهذا تتعارض  .(لتر/مليمول 0.08±5.10)فول الصويا زيت المقترن مقارنة بالجرذان التي تناولت 
بسبب أن نتائج جلوكوز الدم تبين   (HbA1c)الهيموجلوبين السكري نتائج جلوكوز الدم مع نتائج 

 HbA1c)) الهيموجلوبين السكريلليوم نفسه الذي تم فيه قياس الجلوكوز بينما نتائج تركيز الجلوكوز 
 ات الدم الحمراءيوهي فترة حياة كر  يوم السابقة 100خالل   في الجرذان تبين معدل تركيز الجلوكوز

(Belcher and Harriss 1959) . ويوضح ذلك ما ذكرهGarg (1998)  على  ُأجريتفي الدراسات التي
يعكس التغيرات   (HbA1c)الهيموجلوبين السكري حيث أن تركيز ( أسابيع 6)نسان لفترة قصيرة اإل

لم يكن لها تأثير بسبب أن  المستخدمة المؤشرات بعضم بالسكري لكن كللتح (شهور 3) لفترة طويلة
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ألخرى يكفي االنخفاض البسيط قي سكر الدم أن يعكس المؤشرات ا وقد ال( أسابيع 6)التجربة قصيرة 
 . نظرًا لقصر المدة

 اختبار قدرة تحمل السكر في الجرذان .2

وخليط كل منهما مع  تأثير زيت الزيتون البكر وزيت فول الصويا( 3و 0)الشكل يوضح 
بالسكري والمصابة غير المصابة  على اختبار قدرة تحمل السكر في الجرذان حمض اللينوليك المقترن

ذا االختبار لتشخيص الجرذان المصابة بالسكري ومقارنتها بغير فقد ُأستخدم ه من النوع الثاني
 المصابة خاصة أن الجرذان المصابة بالسكري من النوع الثاني لم يتعطل فيها األنسولين بشكل كامل

دقيقة لكل مجموعات  60-30ارتفع سكر الدم في الجرذان المصابة وغير المصابة خالل  حيث
النخفاض بعد ذلك لكل زيت على حدة ولخليطهما مع حمض اللينوليك التجربة بشكل عام ثم بدأ في ا

أكثر في خليطهما مع حمض  في سكر الدم للمجموعات غير المصابة المقترن وكان االنخفاض
الجرذان المصابة بالسكري من النوع الثاني فقد  أما في. المقترن مقارنة بكل منهما على حدااللينوليك 

م عمومًا حتى نهاية زمن اختبار تحمل السكر لزيت الزيتون البكر ولخليطه استمرت زيادة جلوكوز الد
مع حمض اللينوليك المقترن وكذلك لخليط زيت فول الصويا مع حمض اللينوليك المقترن وظل سكر 
الدم ضمن الحدود الطبيعية قي الجرذان المصابة بالسكري من النوع الثاني التي اعطيت زيت فول 

 . الصويا منفرداً 
التتي استتخدمت  Housekncht et al. (1998)وتتعتارض نتتائج الدراستة الحاليتة متع نتتائج دراستة 

 ZDF)علتى جترذان ستمينة متن نتوع ( حمتض اللينوليتك المقتترن ٪1.5متع  ةزيتت ذر  ٪5)خلتيط دهتون 

fa/fa)    Zuker Diabetic fatty مصتابة بالستكري متن النتوع الثتاني وتوصتلت إلتى أن حمتض اللينوليتك
وقتد يرجتع  Troglitazoneالمقترن عدل من قدرة تحمل السكر وأنه يعمل مثل األدوية المضادة للستكري 

 PPARs 8Peroxisome Proliferator-Activated Receptor (PPAR-Y)إلتى أنته ينشتط السبب فتي ذلتك 
 انذلتوال  (PPAR-α) الجيني لهرمون اللبتتين و والذي ينظم اإلنتساخ (in vitro) خارج جسم الكائن الحي

 ,.Houseknecht et al., 1998; Ryder et al)أليتض التدهون فتي كبتد القتوارض  انهامت انمنظمت انيعتبر 

2001; Belury et al., 2003; Brown and Mclntosh, 2003)   لهتذا فت ن تنشتيط PPARs واستطة ب
المقتتترن ربمتتا يتتدل جزئيتتًا علتتى تنظتتيم أيتتض الجلوكتتوز والتتدهون عنتتد استتتخدام حمتتض  حمتتض اللينوليتتك

 .(Houseknecht et al., 1998)كعالج  اللينوليك
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تأثير زيت الزيتون البكر وزيت فول الصويا وخليط كل منهما مع حمض اللينوليك ( 2)شكل 

 ن غير المصابة بالسكري من النوع الثانيالمقترن على اختبار قدرة تحمل السكر في الجرذا
 
 
 
 
 

 

 

تأثير زيت الزيتون البكر وزيت فول الصويا وخليط كل منهما مع حمض اللينوليك ( 3)شكل 
 المقترن على اختبار قدرة تحمل السكر في الجرذان المصابة بالسكري من النوع الثاني

 
 
 

خليط كل منهما مع حمض اللينوليك تأثير زيت الزيتون البكر وزيت فول الصويا و ( 3)شكل 
 المقترن على اختبار قدرة تحمل السكر في الجرذان المصابة بالسكري من النوع الثاني
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لذا يمكن االستنتاج من هذا الجزء من البحث بأن لكل من خليط زيت الزيتون البكر مع حمض 
تأثير أفضل على قدرة تحمل السكر اللينوليك المقترن وكذلك لزيت فول الصويا مع حمض اللينوليك المقترن 

في الجرذان غير المصابة بالسكري من النوع الثاني، في حين لم يكن  ابالمقارنة مع تأثير كل منهما على حد
لخليطهما كل على حدة مع حمض اللينوليك المقترن أي تأثير على قدرة تحمل السكر في الجرذان المصابة 

أن استخدام هذه الزيوت مع حمض اللينوليك المقترن له تأثير وقائي  مما يدل على. بالنوع الثاني بالسكري
كما يمكن االستنتاج بأن زيت فول الصويا َحسن . من اإلصابة بالسكري أكثر منه تأثير عالجي للمصابين

 .من قدرة تحمل السكر في الجرذان المصابة بالسكري من النوع الثاني
 نًغيرًالمصابةًوالمصابةًبالسكريًمنًالنوعًالثانيبعضًالمؤشراتًالخاصةًبالسكريًفيًالجرذا .3

تأثير زيت الزيتون البكر وزيت فول الصويا وخليط كل منهما مع حمتض إلى ( 3)الجدول  يشير
اللينوليتتك المقتتترن علتتى بعتتض المؤشتترات الخاصتتة فتتي الجتترذان غيتتر المصتتابة والمصتتابة بالستتكري متتن 

ن طريتق الستربتوزوتيستين بدايتة التجربتة أدت إلتى ارتفتاع  أن اإلصتابة بالستكري عت ويوضتح النوع الثاني
الهوموسيستتتين وانخفتتاض الجلوتتتاثيون والستتي بيبتايتتد فتتي مصتتل الجتترذان المصتتابة بالستتكري متتن النتتوع 

نسولين بشكل عتام بتين ألالثاني مقارنة بغير المصابة، ولم يكن هناك فروق معنوية في تركيز اللبتين وا
نهايتة التجربتة فتي كما لتم يكتن هنتاك فتروق معنويتة . بداية التجربة في لمصابةالجرذان المصابة وغير ا

بين الجرذان المصابة وغير المصابة في مصل الجرذان بالنستبة لتركيتز الستي بيبتايتد لكتل المجموعتات 
ولتركيتتتز الهوموسيستتتتين واللبتتتتين والجلوتتتتاثيون لكتتتل المجموعتتتات ماعتتتدا مجموعتتتة زيتتتت فتتتول الصتتتويا، 

نستتولين ماعتتدا فتتتي مجموعتتة زيتتت زيتتتتون البكتتر وخلتتيط فتتول الصتتتويا متتع حمتتض اللينوليتتتك ألولتركيتتز ا
كمتا أثبتتت النتتتائج ارتفتاع اللبتتين نهايتتة التجربتة للمجموعتات المصتتابة وانخفتاض الستي بيبتايتتد . المقتترن

يون لكتل لكل مجموعات التجربة نهاية التجربة مقارنة ببدايتها وانخفاض الهوموسيستين وارتفاع الجلوتتاث
مجموعتتتتات التجربتتتتة نهايتتتتة التجربتتتتة مقارنتتتتة ببتتتتدايتها حيتتتتث بلتتتت  الهوموسيستتتتتين أقتتتتل تركيتتتتز حتتتتين بلتتتت  
الجلوتاثيون أعلى تركيز في المجموعات غير المصابة والعكس في المجموعات المصابة بالستكري متن 

الجلوتتاثيون ستواء النوع الثاني مما يشير إلى وجود عالقتة إرتباطيتة عكستية بتين تركيتز الهوموسيستتين و 
-=r)أو المصتتتتابة بالستتتتكري  (4)راااا ل  (r=-0.46,P=0.0001)فتتتي مصتتتتل الجتتتترذان غيتتتتر المصتتتابة 

0.99,P= 0.0001)  ويتضتتح ذلتتك متتن أن اإلصتتابة بالستتكري تتتؤدي إلتتى زيتتادة الجتتذور الحتترة (. 5)شتتكل
.(Giron et al. 1999)وبالتالي تغير في مضادات األكسدة الدفاعية 

ًًً

ً
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العالقة االرتباطية بين الهوموسيستين والجلوتاثيون في مصل الجرذان غير المصابة بالسكري التي ( 4)شكل 
 تناولت زيت فول الصويا و زيت الزيتون البكر وخليط كل منهما مع حمض اللينوليك المقترن

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العالقة االرتباطية بين الهوموسيستين والجلوتاثيون في مصل الجرذان المصابة بالسكري( 5)كل ش
التي تناولت زيت فول الصويا و زيت الزيتون البكر وخليط كل منهما مع حمض  من النوع الثاني

 اللينوليك المقترن
 

ن مصتابة بالستكري علتى جترذاet al.   (1998) Houseknechtتتفتق الدراستة الحاليتة متع دراستة 
وعمتتر ستتتة أستتابيع استتتخدمت خلتتيط حمتتض اللينوليتتك المقتتترن متتن المتنتتاظرات  ZDF fa/faمتتن نتتوع 

c9,t11 وt9c11 40 و ٪t10,c12 43 زيتتت 5٪ منهتتا 6.5٪ وكانتتت نستتبة التتدهون الكليتتة فتتي العليقتتة ٪
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ابة بالسكري في ٪ حمض اللينوليك المقترن مما أدى إلى خفض األنسولين في الجرذان المص1.5ذرة و
ا، وفي الدراسة الحالية انخفض األنسولين في المجموعتة المصتابة بالستكري بدايتهالتجربة مقارنة ب نهاية

 03.10اللينوليتتتك المقتتتترن متتتن  متتتن النتتتوع الثتتتاني التتتتي تناولتتتت خلتتتيط زيتتتت فتتتول الصتتتويا متتتع حمتتتض
وكتذلك فتي مجموعتة خلتيط زيتت  لتتر نهايتة التجربتة/ميكروجترام 3.11لتر بداية التجربتة إلتى /ميكروجرام

 8.76لتتتتتتتر بدايتتتتتتة التجربتتتتتتة إلتتتتتتى /ميكروجتتتتتترام 18.07الزيتتتتتتتون متتتتتتع حمتتتتتتض اللينوليتتتتتتك المقتتتتتتترن متتتتتتن 
التدهون متع الدراستة الحاليتة والتتي كانتت  خلتيط لتر نهايتة التجربتة بتالرغم متن اختتال  نستب/ميكروجرام

يتتك المقتتترن واختتتال  نوعيتتة حمتتض اللينول ٪1.5متتع  البكتتر ٪ زيتتت فتتول الصتتويا أو زيتتت الزيتتتون0.5
الجرذان مما يدل علتى أهميتة خلتيط حمتض الللينوليتك المقتترن متع الزيتوت المنفتردة فتي تخفتيض تركيتز 

التتتي لهتتا دور فتتي أيتتض التتدهون  PPARYاألنستتولين فتتي الجتترذان المصتتابة وقتتد يرجتتع ذلتتك إلتتى تنشتتيط 
 Giron متع دراستة  الدراسة الحاليتة تختل و . في الكبد  PPARαوفي التأثير على  وحساسية األنسولين

et al. (1999)  خمسة  استمرت التجربةو  130-100على جرذان من نوع ويستر مصابة بالسكري وزن
( زيتتت زيتتتون، زيتتت دوار الشتتمس وزيتتت الستتمك)أستتابيع حيتتث قستتمت الجتترذان إلتتى ثتتالث مجموعتتات 

نهايتة ة زيتت الزيتتون المصتابة مما أدى إلى انخفاض الجلوتتاثيون فتي مجموعت ٪5وكان نسبة كل منها 
لكتتتل بينمتتتا فتتي الدراستتتة الحاليتتة ارتفتتتع الجلوتتتتاثيون نهايتتة التجربتتتة مقارنتتة ببتتتدايتها فتتي الجتتترذان التجربتتة 

وقد يرجع السبب إلى اختال  نسب التدهون فتي العليقتة  بالسكري من النوع الثانيالمصابة المجموعات 
ع الستتبب إلتتى التتتأثير الجيتتد لزيتتت الزيتتتون كمضتتاد كمتتا قتتد يرجتت ،٪4حيتتث كانتتت فتتي الدراستتة الحاليتتة 

 .أكسدة
تشتتير نتتتائج هتتذا الجتتزء متتن الدراستتة إلتتى عتتتدم تتتأثير كتتل متتن زيتتت الزيتتتون البكتتر وزيتتت فتتتول  

أو خلتيط كتل منهمتا متع حمتض اللينوليتتك المقتترن علتى الهوموسيستتين والجلوتتاثيون فتي مصتتل  الصتويا
ون البكر منفردَا أو خليط هذا الزيتت وزيتت فتول الصتويا متع الجرذان المصابة بالسكري ودور زيت الزيت

حمتتض اللينوليتتك المقتتترن فتتي خفتتض اللبتتتين، ودور الخلتتيط أيضتتًا فتتي خفتتض األنستتولين، فتتي حتتين أن 
خليط حمض اللينوليك المقترن مع زيت الزيتون البكر قد أدى إلى زيادة معنوية في السي بيبتايد مقارنة 

 .بالمجموعات األخرى
فتي الجترذان غيتر المصتابة بالستكري فلتم يكتن للتزيتين ستواء منفتردين أو كخلتيط لكتل منهمتا  أما 

متتع حمتتض اللينوليتتك المقتتترن تتتأثير علتتى اللبتتتين، فتتي حتتين أدى خلتتيط كتتل منهمتتا متتع حمتتض اللينوليتتك 
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األنسولين وكان التأثير األعلى لزيادة . االمقترن إلى زيادة السي بيبتايد مقارنة بتأثير كل منهما على حد
في المجموعة التي تناولت زيت فول الصويا مقارنة بتلك التي تناولت زيت الزيتون البكر أو خليطه مع 
حمتتض اللينوليتتك المقتتترن، امتتا تركيتتز الهوموسيستتتين فكتتان األعلتتى فتتي األخيتتر مقارنتتة بالمجموعتتة التتتي 

ل الجترذان التتي تناولتت زيتت األعلتى عمومتًا فتي مصت أمتا الجلوتتاثيون فكتان. تناولت زيت فتول الصتويا
 .الزيتون البكر مقارنة بتركيزه في خليط هذا الزيت مع حمض اللينوليك المقترن

 

 االستنتاجات
أو خليط كل منهما مع حمض اللينوليك ( ٪4)زيت فول الصويا أو زيت الزيتون البكر  لم يؤد تناول

جرذان غير المصابة بالسكري؛ بينما المقترن إلى زيادة الوزن أو التأثير على جلوكوز الدم في ال
الجرذان المصابة بالسكري من النوع الثاني التي تناولت  مصل فيجلوكوز وال تركيز األنسولين انخفض

 (HbA1c)الهيموجلوبين السكري  أيضًا تركيزانخفض . خليط زيت فول الصويا مع حمض اللينوليك
ابة بالسكري من النوع الثاني التي تناولت ن في قدرة تحمل السكر في الجرذان المصتحسُ  كما حدث

المصابة مصل الجرذان  كل من ومن ناحية أخرى زاد تركيز السي بيبتايد في .زيت فول الصويا
الجرذان  مصلعند تناولها خليط حمض اللينوليك المقترن مع زيت الزيتون و بالسكري من النوع الثاني 

للينوليك المقترن مع زيت فول الصويا أو زيت غير المصابة بالسكري التي تناولت خليط حمض ا
ازداد أيضًا تركيز اللبتين في مصل الجرذان المصابة بالسكري من النوع الثاني التي تناولت . الزيتون

كان تركيز الجلوتاثيون األعلى في مصل المجموعة غير المصابة بالسكري و . زيت فول الصويا منفرداً 
 .مما يدل على دوره كمضاد لألكسدةالتي تناولت زيت الزيتون البكر 

ونظرًا ألهمية زيت الزيتون البكر كأفضل الزيوت خاصة أنه يحتوي على األحماض الدهنية 
أحادية عدم التشبع ويحتوي على العديد من الفينوالت ومضادات األكسدة التي لها دور في الحماية من 

لموجودة في زيت الزيتون وحمض ذرة كربون ا 18األمراض وكذلك دور األحماض الدهنية ذات 
لذا  تنظيميًا في تخفيض إفراز األنسولين وتقليل تركيزجلوكوز الدم اللينوليك المقترن والتي تلعب دوراً 

يوصي البحث بدراسة المزيد من اةليات المشتركة لعمل األحماض الدهنية في زيت الزيتون وحمض 
جراء دراسات علاللينوليك المقترن على السك قييم دور زيت الزيتون في مرضى ى اإلنسان لتري وا 

 .السكري ودراسات مسحية لتحديد المتناول اليومي من زيت الزيتون في المجتمع السعودي
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 شكر وتقدير
 

ن بالشكر والتقدير لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للدعم السخي للمشروع البحثي ايتقدم الباحث
ادة موالشكر موصول لع. ى قواعد هذا البحث إلى أن تكلل بالنجاحالذي أرس (80 – 17 –أط )رقم 

 .للبحث جزئياً الدراسات العليا بجامعة الملك سعود لدعمها المادي 
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ABSTRACT; The aim of this study was to determine the combined effect of Virgin Olive Oil (VOO) and 

Conjugated Linoleic Acid (CLA) on blood sugar and some special diabetic parameters in type II diabetic rats. 

Eighty male Spargue-Dawley Albino (SDA) rats were used on this study which were six weeks old and 

weigh 150±10 gm. The rats were randomly assigned to four groups. Each group contained twenty rats and 

was divided into two sub-groups, diabetic and non-diabetic. The diabetic group contain twelve  rats and the 

non diabetic group contained eight rats. Each rat was fed 20 gm control diet. Oils were fed by mouth to all 

groups. The control group was fed 0.8 ml/rat/day of  Soya oil (SO). The second group was fed 0.8 ml/rat/day 

of VOO. The third group was fed a mixture of 0.5 ml/rat/day of SO and 0.3 ml/rat/day CLA. The fourth 

group was fed a mixture of 0.5 ml/rat/day of VOO and 0.3 ml/rat/day CLA. 

Results revealed significant decrease in weight of diabetic rats that were fed VOO compared to 

other groups fed SO or mixture of SO with CLA. Also there was significant decrease in serum blood glucose 

of diabetic rats that were fed SO or mixture of SO with CLA. In addition, compared other experiment groups, 

SO improved glucose tolerance in type II diabetic rats.  

Data also showed that there is no effect of VOO and SO or their mixtures with CLA on 

homocysteine and glutathione in blood serum of diabetic rats and the role of VOO or SO and VOO mixture 

with CLA in reducing insulin, whereas mixture of VOO with CLA led to a significant increase in C-peptide 

compared to other groups. Also, Soya oil led to a significant increase in leptin compared to other groups. 

Results also revealed  that there was a negative correlation between homocysteine and glutathione in all 

experimental groups.    

In conclusion, the current study results suggested that VOO or its mixture with CLA may not have a 

role in decreasing blood sugar. But, the effect of its mixture with CLA showed a decrease in insulin and an 

increase in c-peptide in serum of diabetic rats. In addition, VOO role was shown on on keeping the level of 

homocysteine constant. The current study showed also a positive rule of SO on blood sugar, glycosylated 

hemoglobin (HbA1c) in diabetic rats, but not on homocystein level. Results also revealed the role of SO 

mixture with CLA in reducing insulin in serum of diabetic rats   

  

Key words: Virgion Olive Oil, Soya Oil, Conjugated Linoleic Acid, Spargue-Dawley Albino, Glycosylated 

Hemoglobin, C-peptide.  
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 قطاإلتقييم الخصائص الريولوجية والحسية للعجائن والخبز من القمح والمدعمة بمنتجات 
 2، إدريس شعبان أبوسلطان2سيف الدين بشير أحمد ، 1الجبيرعثمان منيرة  ،1نورة عبداهلل الفارس

 .الرياض –جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن  –كلية االقتصاد المنزلي  –قسم التغذية وعلوم األطعمة 1
 .الرياض –جامعة الملك سعود  –كلية علوم األغذية والزراعة  –قسم علوم األغذية والتغذية 8

 

( اإلقط معزول بروتينو , هنلدامنزوع اإلقط و , الخاماإلقط ) قطاإللى تحضير منتجات هدفت هذه الدراسة إ: الملخص
ضافتها إ يولوجية للعجائن على الخصائص الر  ضافاتثم تقييم تأثير تلك اإل, ٪7و 5و 3لى دقيق القمح بنسب إحالل وا 

على نسبة عالية من  احتوت قطاإلأظهرت النتائج أن منتجات . والخصائص الحسية لعينات خبز القوالب والخبز العربي
هذه المنتجات على نسب مرتفعة  تحتو اكما , قطاإلفي معزول بروتين ( على الوزن الجاف) ٪28‚55 تالبروتين بلغ

أثرت . على التوالي ٪1‚813 و جم188/ملجم1335منزوع الدهن  قطفي اإل تمن الكالسيوم والفسفور حيث بلغ
ينوجرام حيث انخفض معدل امتصاص الماء ومعدل زمن العجن وارتفع معامل على معايير الفار  قطاإلضافة منتجات إ

وزيادة ( المطاطية)لى إنخفاض درجة االنسيابية إلعجائن القمح  قطاإلإضافة منتجات أدت . تحمل العجن الميكانيكي
يث انخفضت درجة ح قطاإلضافة منتجات كما تأثرت معايير األميلوجرام بإ (ستنسوجراممعايير االك) شدالمقاومة لل

 قطاإلزاد حجم الرغيف والحجم النوعي لخبز القوالب عند اضافة  .اللزوجة القصوى للعجينة مقارنة بالعينة الضابطة
 أدت إضافة. ضافة معزول البروتين عند كل نسب االحاللإهذه المعايير عند  توانخفض, منزوع الدهنقط الخام واإل

معنوي في الصفات الحسية لخبز القوالب تحسن لى إالدهن بكل نسب االحالل ع و منز  واإلقط ٪3الخام بنسبة  قطاإل
 .في القيم الحسية لخبز القوالب حوظلى انخفاض ملإ ٪7و 5بنسب بروتين اإلقط الخام ومعزول اإلقط كما أدت إضافة 

الخبز العربي مع لى تماثل الصفات الحسية لعينات إفي صناعة الخبز العربي  ٪3بنسبة  قطاإلإضافة منتجات أدت 
التقييم الحسي للخبز لى انخفض في معايير إ ٪7و 5في المقابل أدت إضافة تلك المنتجات بنسب , العينة الضابطة

 .العربي
 

 المقدمة
من منتجات األلبان المتخمرة وينتج ويستهلك في مناطق ( والجميد وله عدة أسماء منها المضير) قطاإل

إنتاج  لويفض (Abu-Lehia, 1987)ار العربية المجاورة قطاإلشمال المملكة العربية السعودية وبعض 
-Al-Ruqaie and El)من حليب الماعز واألغنام ويمكن أن ُيصنَّع من حليب اإلبل واألبقار  قطاإل

Kanhal, 1986) . مجففة من حليب الضأن أو الماعز تصنع تقليديًا  ةعبارة عن أقراص صغير  قطاإلو
الماء بالطبخ ثم عصر اللبن المتخمر  ثم إنتاج اللبن الفرز والتخلص منبتحويل الحليب إلى لبن رائب 
وقد . (Al-Mohizea et al., 1988)أخيرًا بتعريضه ألشعة الشمس  قطاإلللتخلص من الماء ويجفف 
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البدو الغذائية ويعتبر  اتقط يعتبر جزء أساسي من مكونات وجباإلأن  Sawaya et al. (1984)ذكر 
و  ٪35في اإلقط الخام بلغت نسبة البروتين والكالسيوم . رًا جيدًا للبروتين والكالسيوممصد

 (Nutrients)تدعيم األغذية بالمغذيات (. 8818الجبير وآخرون, )على التوالي  جم188/ملجم1115
ن السياسات الغذائية التي ُتوصي بها منظمات ذات عالقة بالغذاء والتغذية مثل منظمة األغذية م

منتجات المخابز في مقدمة تعتبر . (FAO/WHO, 1992)ة يوالزراعة العالمية ومنظمة الصحة العالم
من أهم الخبز ومكونات غذائية تقليدية وغير تقليدية ويعتبر بمصادر  يمكن تدعيمهااألغذية التي 

 Siddig et)منتجات المخابز التي تستهلك على نطاق عالمي وبكميات كبيرة مقارنة بالمنتجات األخرى 

al., 2009) . في اآلونة األخيرة ُأقترحت مصادر جديدة من األغذية الوظيفية مثل األلياف الغذائية
القيمة التغذوية من أجل تدعيم منتجات المخابز لرفع  (Bioactive)والمواد النشطة حيويًا 

(Ktenioudaki et al., 2013) .تستخدم فقط لرفع القيمة التغذوية, بل ال لمنتجات المخابر  والمدعمات
 .(Ziobro et al., 2013)الحفظ  فترةلزيادة تقبل المنتج وأيضًا إلطالة  ةين الصفات الحسيلتحس

أهمية دراسة الخصائص الريولوجية لمنتجات المخابز على مدار السنوات, تم التأكيد على  
فإن جودة المنتج الُمصنَّع من هذه  (dough)وعندما يحدث تغيُّر في الخصائص الريولوجية للعجينة 

مثاًل إضافة بروتين البقوليات لدقيق القمح تؤثر على . (Ktenioudaki et al., 2013)العجينة تتغير 
لريولوجية لعجائن دقيق القمح, وهذا التأثير يمكن قياسه باستخدام أجهزة تعتمد على الخصائص ا

 .(Mohammed et al., 2012)المؤشرات الريولوجية للعجائن 
االهتمام  مع زيادةزاد االهتمام باستخدام مكونات األلبان المتخمرة في تدعيم المنتجات الغذائية  

ة, وتشمل منتجات األلبان المتخمرة منتجات ُتصنَّع تقليديًا في بالتأثيرات الصحية المرغوبة لألغذي
نطاق محلي ومحدود وهذه األغذية التقليدية أو الشعبية تعتبر مصادر جيدة للبروتين والمعادن مثل 

أن إضافة اللبن لدقيق ( 1528)وقد ذكر مصطفى . (Yasin and Shalaby, 2013)الكالسيوم والفسفور 
كما أظهرت دراسة . الغذائية م الرغيف باإلضافة إلى رفع قيمتهن لون وحجالقمح أدى إلى تحسي

Tulbek (2002) م ببروتينات اللبن أدى إلى تحسن في اللون والشكل ودرجة التقبلخبز المدعَّ أن ال. 
يعد القمح ومنتجاته من األغذية الرئيسية في المجتمع السعودي, وتهدف هذه الدراسة إلى  

إلى دقيق القمح بنسب إحالل ( الخام والدقيق منزوع الدهن ومعزول البروتين) قطاإلإضافة منتجات 
على  قطاإلمختلفة بغرض تدعيمه بمصادر غنية بالبروتين وبالمعادن ثم دراسة تأثير إضافة منتجات 
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ع خبز القوالب والخبز العربي يالخصائص الريولوجية لعجائن القمح بنسب اإلحالل المختلفة وتصن
 .المذكورة ودراسة صفات الجودة لعينات الخبز قطاإلالمحتوية على منتجات 

 
 المواد والطرق

 المواد
متتتن إنتتتتاج المؤسستتتة العامتتتة لصتتتوامع الغتتتالل ( ٪75نستتتبة استتتتخالص )استتتتخدم دقيتتتق القمتتتح 

وستمن , (, هولنداFarmipanفرميبان )وخميرة فورية جافة معبئة تحت تفريغ , ومطاحن الدقيق بالرياض
 – Goodyقتتتودي )نبتتاتي ختتتالي متتتن متتتواد االستتتتحالب, يحتتتتوي علتتى زيتتتت فتتتول الصتتتويا وبتتتذور القطتتتن 

 Bakematوُمَحسن تجاري للخبز يحتوي إنزيم ألفا أميليز من إنتاج بكمات , (لمتحدة األمريكيةالواليات ا
 .المملكة العربية السعودية –

 ةكهربائيتتتتتت ةحنتتتتتتمطب وُطِحتتتتتتنَ متتتتتتن الستتتتتتوق ( المصتتتتتتنع متتتتتتن حليتتتتتتب المتتتتتتاعز) قتتتتتتطاإل تتتتتتتم شتتتتتتراء
يبتة فتي الحجتم متن جزيئتات التدقيق إلتى جزيئتات قر  Retsch OmbH 5657 HAAN, Germanyموديتل

لحتتين استتتخدامها فتتي  م°3محكمتتة القفتتل وحفظتتت فتتي الثالجتتة علتتى درجتتة حتترارة ووضتتعت فتتي عبتتوات 
 .التحليل
 الطرق

 منزوع الدهن قطاإلتحضير  -1
لمحللين الكيميائيين ل األمريكيةلجمعية لالمعتمدة  بالطرق منزوع الدهن قطاإلهز دقيق جُ 

(AOAC, 2000)  ينة والتحرك بمحرك مل من مذيب الهكسان لكل واحد جرام ع 5بإضافة
ساعة ثم تركت العينة لتترسب  83لمدة   (Jake U Kunkel KG IKA-WERK, type RW15)كهربائي

ساعة ثم وضعت في عبوات  83وتبع ذلك إزالة المذيب وتجفيف العينة على درجة حرارة الغرفة لمدة 
 .مها في التحليللحين استخدا م°3الجة على درجة حرارة محكمة القفل وحفظت في الث

 قطاإلمعزول ضير حت -2
( متتل متتاء مقطتتر18/جتتم1) ةمنتتزوع التتدهن إلتتى متتاء مقطتتر بنستتب قتتطاإلوزن متتن دقيتتق  ُأضتتيف

 8‚1 بإضتتافة( 18-5‚5) المحلتتول عنتتد  pHبطدقيقتتة ثتتم ُضتت 15ب ميكتتانيكي لمتتدة رك الخلتتيط بمقلتتُحتتو 
 .في التحريك لمدة ساعة عند درجة حرارة الغرفة ارستمر الصوديوم مع اال دوكسيعياري من محلول ايدر 
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ستتتعمل أُ و , دقيقتتة 88لمتتدة ( دقيقتتة/لفتتة3588)ستتتخلص البتتروتين التتذائب بتتإجراء طتترد مركتتزي أُ 
صتل اري محلتول حتامض هيتدروكلوريك حتتى و عيت 8‚1 المستخلص القاعتدي لترستيب البتروتين بإضتافة

pH  لمتدة ( دقيقتة/لفة3588)مع البروتين الراسب بإجراء طرد مركزي للخليط وجُ ( 3‚5-3)المحلول بين
 UNI TOP 6005) موديتل Freeze Dryerبجهتاز  (Freeze-drying)عمليتة تجفيتد  وُأجريتت, دقيقتة 88

The Virtis Company, N.Y. USA)  ُحتن لمستحوق للبتروتين المعتزول للحصتول علتى بتروتين جتاف ط
 .االستخدامم لحين °3 فظ عندوحُ , ناعم

 التركيب الكيميائي -3
لمحللين ألمريكية لجمعية االحسب الطرق المعتمدة من  قطاإلدر التركيب الكيمائي لمنتجات قُ 

البروتين بطريقة و  AOAC-935.29بطريقة حيث قدرت الرطوبة (A.O.A.C , 2000) الكيميائيين 
AOAC-988.05  الرماد بطريقة وAOAC-942.05  الدهن  بطريقةوAOAC-963.15   الكالسيوم و

 .AOAC  (2000)والفسفور بجهاز االمتصاص الذري حسب طرق 

 قطاإلمنتجات تقدير الخصائص الريولوجية لعجائن دقيق القمح و  -4
, الختام قتطاإلالمعايير الريولوجية لعجائن دقيق القمح وعجائن دقيق القمح المخلتوط متع  درست

حسب الطرق , ٪ على التوالي7و  5و  3بنسبة إحالل , قطاإلومعزول بروتين , المنزوع الدهن قطاإلو 
باستتتتخدام جهتتتاز الفتتتارينوجراف  (AACC, 1983)المعتمتتتدة متتتن الجمعيتتتة األمريكيتتتة لكيميتتتائي الحبتتتوب 

(AACC, 54-21)  واإلكستنستتوجراف(AACC, 54-10)  واألميلتتوجراف(AACC, 22-10)  وجميتتع هتتذه
 .من شركة برا بندر األلمانية األجهزة

 طريقة إنتاج الخبز وتقويم جودته -5
 Straight)استعملت طريقة العجن المباشر  :Pan Bread( خبز القوالب)لخبز التوست ا - أ

dough) رقم )الحبوب  يإلنتاج الخبز وفقُا للطريقة المعتمدة من الجمعية األمريكية لكيميائي
( 1جدول )مع بعض التعديل, حيث جهزت مكونات العجينة  (AACC, 1983)( أ18-18

٪ 3٪ خميرة فورية و 3و ( رطوبة ٪13على أساس )جرام 1888على أساس وزن الدقيق 
٪ محسن تجاري وكمية من الماء 8.815٪ سكر, و 5٪ ملح طعام, و 8سمن نباتي, 

ثم خلطت  اعتمدت على درجة االمتصاص المثلى للدقيق من خالل جهاز الفارينوجراف,
 – Tyrone)جميع هذه المكونات بعد ذلك دفعة واحدة في عجان شركة تايرون التايوانية 
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Tiwan)  إلى زمن العجن تبعًا لمنحنى الفارينوجرام للحصول على العجينة المثالية, ثم نقلت
العجينة بعد تكويرها ووضعها في وعاء التخمير إلى خزانة التخمير إلجراء عملية التخمير 

 إنتهاء فترة التخمير٪ وبعد 25م ورطوبة 38دقيقة على درجة حرارة  38ولى للعجينة لمدة األ
الث قطع وزن كل جريت عملية تفريغ العجينة من الغازات, ثم قسمت العجينة إلى ثأُ األولي 
عادتها إلى خزانة التخمير كل منها ووضعها في قالب الت تور كُ جم و  558منها  مرة خمير وا 

مرارها في جهاز تشكيل كهربائي  تغر دقيقة, ثم فُ  88ثانية لمدة  العجينة من الغازات وا 
وأعيدت مرة أخرى ( سم7×6×88)لتشكيلها إلى شكل الرغيف, ثم وضعت في قوالب أبعادها 

دقيقة وبعد انتهاء فترة التخمير وضعت  38إلى خزانة التخمير إلجراء تخمير نهائي لمدة 
دقيقة  88لمدة ( .National Coشركة ناشونال األمريكية )ار القوالب في فرن خبز كهربائي دو 

دقيقة بعد انتهاء عملية الخبز, ثم قيست  38األرغفة لمدة  تدُبر ثم . م885عند درجة حرارة 
 (Malcom, B.,2002)لذي يعتمد على إحالل بذور اللفت أحجام األرغفة بمقياس حجم الرغيف ا

 

 .(Pan Bread)المكونات الداخلة في صناعة خبز القوالب (. 1)جدول   

 ٪ وناتلمكا
 (جم)الوزن 

Control 

 العينة الضابطة
3٪ 5٪ 7٪ 

 538 558 578 1888 188 دقيق
 78 58 38 -- -- خام إقط
 658 653 668 678 78-68 **ماء

 38 38 38 38 3 خميرة
 58 58 58 58 5 سكر
 88 88 88 88 8 ملح

 38 38 38 38 3 سمن نباتي
 8.15 8.15 8.15 8.15 8.815 ُمحسن

 .اعتمدت كميته على درجة االمتصاص المثلى للدقيق من خالل جهاز الفارينوجراف ** 
 .يضاف كل من اإلقط المنزوع الدهن ومعزول بروتين اإلقط بنفس نسب اإلقط الخام في الجدول: مالحظة 

 
فتي صتناعة  (Mousa & Al-Mohizea, 1987)استتخدمت طريقتة : Pita Breadالخبزز العربزي  - ب

جتتم 1888التتدقيق  علتتى أستتاس وزن( 8جتتدول )الخبتتز العربتتي حيتتث جهتتزت مكونتتات العجينتتة 
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 ٪ ملتتتتتتح, ومحستتتتتن تجتتتتتتاري1٪ ستتتتتكر, 5٪ خميتتتتترة فوريتتتتتتة, 3و( رطوبتتتتتتة ٪13اس علتتتتتى أستتتتت)
ل جهتتاز ٪, وكميتة متتن المتتاء اعتمتتدت علتتى درجتتة االمتصتتاص المثلتتى للتتدقيق متتن ختتال8‚815

الفتارينوجراف, ثتتم ُخلطتت جميتتع هتذه المكونتتات بعتتد ذلتك دفعتتة واحتدة فتتي عجتان شتتركة تتتايرون 
إلتتتى زمتتتن العجتتتن تبعتتتًا لمنحنتتتى الفتتتارينوجرام للحصتتتول علتتتى  (Tyrone – Taiwan)التايوانيتتة 

العجينة المثالية, ثم نقلت العجينة بعد تكويرها ووضتعها فتي وعتاء التخميتر إلتى خزانتة التخميتر 
أجريت  إنتهاء فترة التخمير األولي٪, وبعد 25م ورطوبة 38دقيقة على درجة حرارة  38مدة ل

وتتم تكويرهتا ( جتم 158)عملية تفريغ العجينة من الغتازات, ثتم قستمت إلتى قطتع وزن كتل منهتا 
 88بواسطة اليتد ووضتعت فتي قوالتب التخميتر, ثتم أعيتدت إلتى خزانتة التخميتر مترة أخترى لمتدة 

إلتتى شتتكل الرغيتتف المفتترود بواستتطة النشتتابة  كلتلعجينتتة متتن الغتتازات, ثتتم ُشتتا تغتتفر دقيقتتة, ثتتم 
دقيقة في  35ملم وتركت للتخمير النهائي 6سم وسمك 8بقطر ( الشريك وهي أسطوانة خشبية)

دقيقتة, ثتم تركتت  8م لمدة 358مكان دافئ وذلك قبل خبزها في فرن خاص على درجة حرارة 
 (. التقييم الحسي)دقيقة قبل تقديمها للتحكيم  38لتبرد على شبك معدني لمدة 

 
 .(Pita Bread)المكونات الداخلة في صناعة الخبز العربي المفرود (. 2)جدول 
 

 المكونات
 
٪ 

 (جم)الوزن 
 العينة الضابطة

 ٪7 ٪5 ٪3 (دقيق القمح)
 538 558 578 1888 188 دقيق
 78 58 38 -- -- خام إقط
 653 652 663 658 78-68 **ماء

 38 38 38 38 3 خميرة
 58 58 58 58 5 سكر
 18 18 18 18 1 ملح
 8.15 8.15 8.15 8.15 8.815 ُمحسن

 .اعتمدت كميته على درجة االمتصاص المثلى للدقيق من خالل جهاز الفارينوجراف ** 
 .يضاف كل من اإلقط المنزوع الدهن ومعزول بروتين اإلقط بنفس نسب اإلقط الخام في الجدول: مالحظة  
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 التقييم الحسي للخبز-6

صتتفات رغيتف الخبتز فتي اليتتوم التتالي متن الخبتتز  تتم تقيتيم :تقزويم صزفات رفيززف الخبزز القوالززب - أ
, ودرجة تشقق قشرته على السطح والجوانتب Symmetryوشملت الصفات درجة تجانس الرغيف 

Break and Shred  ولتون قشترة الرغيتفCrust color  وقتوام وتحبتبGrain and Texture  وكتان
مقبول ورقم ( 5)يعني أقل درجة قبول ورقم ( 1)حيث أن رقم ( 18-1)ذلك حسب درجة القبول 

حكمتتين متتن منستتوبي قستتم م 18يعنتتي أعلتتى درجتتة قبتتول, وكتتان فريتتق التحكتتيم مكونتتًا متتن( 18)
 .العينات عشوائياً وقد قدمت لهم  ,بكلية علوم األغذية والزراعة ,علوم األغذية والتغذية

صفات رغيف الخبز والتي شملت المظهر الختارجي  تم تقييم: تقويم صفات رفيف الخبز العربي - ب
لتتون )لي والمظهتتر التتداخ( لتتون ستتطح الرغيتتف, الشتتكل ودرجتتة التناستتق, درجتتة التشتتقق والتكستتر)

اللبابة, ملمس وقوام اللب, الرائحة والطعم, مدى تماثل الطبقة العلوية مع الطبقة السفلية, التقيتيم 
( 1)حيتث أن رقتم ( 5-1), وكتان ذلتك حستب درجتة القبتول (العام بصفة عامتة للمظهتر التداخلي

 18متتن يعنتتي أعلتتى درجتتة قبتتول, وكتتان فريتتق التحكتتيم مكونتتًا ( 5)يعنتتي أقتتل درجتتة قبتتول, ورقتتم 
وقتد قتدمت لهتم   ,بكلية علوم األغذيتة والزراعتة ,محكمين من منسوبي قسم علوم األغذية والتغذية

 .العينات عشوائياً 
 
 حصائيالتحليل اإل   -7
تتتأ  التحليتتتل اإلحصتتتائي للنتتتتتائج المتحصتتتل عليهتتتا بحستتتتاب المتوستتتط الحستتتابي واالنحتتتتراف  يَ رِ ج 

 استعملالبيانات بطريقة تحليل التباين, وكذلك  وحللت ,(SAS, 1990)المعياري باستخدام برنامج ساس 
 Duncan’s New Multiple) ٪8‚5عند مستوى احتمال  المتوسطاتمتعدد الحدود لمقارنة اختبار دنكن 

Range Test). 

 
 والمناقشة النتائج

 :قطاإلالتركيب الكيميائي لمنتجات  -1
نسب الرطوبة, البروتين, الدهون, الرماد, الكربوهيدرات, الكالسيوم والفسفور في ( 3)جدول رقم يوضح 

الخام  قطاإلويالحظ ارتفاع نسبة الدهون في . بروتين اإلقط معزولاإلقط منزوع الدهن و الخام و  قطاإل
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كما أن نسبة . بروتين اإلقط منزوع الدهن ومعزولاإلقط مقارنة بعلى الوزن الجاف ( 13٪‚31)
 31‚67 وتصل إلى( جافالوزن ال بناًء على) قطاإل٪ في معزول بروتين 28‚55البروتين تصل إلى 

الخام ومنزوع  قطاإلكما تتميز منتجات . منزوع الدهن على التوالياإلقط الخام و  قطاإلفي  ٪51‚31 و
منزوع الدهن بنسبة عالية من , ويتميز إلقطاكعزول بروتين الدهن بنسب عالية من الكالسيوم مقارنة ب

ونتائج هذه الدراسة متقاربة كما ورد في دراسة  .بروتين اإلقط الخام ومعزول قطاإلالفسفور مقارنة ب
Sawaya et al. (1984)  7‚5و  15‚3 ,35‚5 الخام حيث بلغت قطاإلللبروتين والدهن والرماد في٪ 

 قطاإلنتائج هذه الدراسة متقاربة في نسب البروتين والكربوهيدرات والكالسيوم في  وأيضاً , على التوالي
ن إضافة أ( 8887)خرون آوقد ذكر أحمد و (. 8818)خرون الخام كما ورد في دراسة الجبير وآ

الى دقيق القمح أدت الى زيادة معنوية لنسبة البروتين في دقيق ( بروتين ٪75)معزول بروتين اللوبيا 
أن الخبز المصنع من دقيق القمح المدعم بمعزول Alu’datt et al. (8818 ) أورد  أيضاً . القمح

غير يائية والتغذوية مقارنة بالخبز في الصفات الفيزيوكيم اً أظهر تحسن ٪15بروتين الشعير بنسبة 
 .مدعمال
 

 .قطالتركيب الكيميائي لمنتجات اإل(. 3)جدول 
 فسفور كالسيوم كربوهيدرات رماد دهون بروتين رطوبة العينات
اإلقط 
 الخام

13.81 
±8.825 

35.23 
±8.131 
(31.67) 

11.35 
±8.813 
(13.31) 

6.18 
±8.825 
(7.85) 

38.61 
(53.37) 

11358.88 
±58.88 

8.253 
±8.886 

دقيق اإلقط 
 منزوع الدهن

15.33 
±8.133 

33.33 
±8.355 
(51.31) 

1.53 
±8.152 
(8.85) 

5.28 
±8.858 
(6.27) 

33.37 
(35.53) 

13358.88 
±158.88 

1.813 
±8.886 

معزول 
بروتين 
 اإلقط

13.13 
±8.336 

78.88 
±8.336 
(28.55) 

8.37 
±8.882 
(8.33) 

5.37 
±8.187 
(6.12) 

11.18 
(18.28) 

5858.88 
±158.88 

8.683 
±8.885 

  (.3=ن)االنحراف المعياري  ±المتوسط 
 مئويتتة, الكالستتتيوم كجتتزء فتتي المليتتون  ةالرطوبتتة, البتتروتين, دهتتون, رمتتتاد, كربوهيتتدرات كنستتب(ppm) الفستتتفور ,

 .ئويةة مكنسب
  ومجموع متوسط المكونات األخرى 188الكربوهيدرات حسبت بالفرق بين. 
 قيم البروتين, الدهون, الرماد, الكربوهيدرات بين األقواس ُحسبت على أساس الوزن الجاف. 
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 :قطاإلمنتجات لعجائن دقيق القمح ودقيق القمح المخلوط مع  ممعايير الفارينوجرا -8
منزوع  قطاإلو معايير الفارينوجراف لعجائن دقيق القمح وعجائن دقيق القمح ( 3)يوضح الجدول رقم 

الماعز, حيث كان معدل  إقطمع  ٪7و 5و 3المخلوط بنسب اإلحالل  قطاإلبروتين الدسم ومعزول 
أعلى من معدل امتصاص عجائن دقيق القمح المخلوط ( دقيق القمح)امتصاص الماء للعينة الضابطة 

عند نسب  قطاإلبروتين ومعزول  هنمنزوع الدواإلقط الخام  قطاإلمن ٪ 7و 5و 3 بنسب إحالل
لى إدرجات حرارة عالية يؤدي  لىإأن تسخين اللبن Dalqleish (1558 )وقد ذكر  ٪5, 3اإلحالل 

حالل ند اإلبينما عو  .لى انخفاض معدل امتصاص الماءإدنترة كاملة لبروتينات الشرش ويؤدي ذلك 
بروتين في معزول ن معدل امتصاص الماء كان أعلى فإ٪ 7إحالل  ةعند نسب قطاإلبروتين بمعزول 

 waterحيث يرجع سبب ذلك لقدرة معزول بروتين اإلقط على ربط الماء  مقارنة بالضابطة قطاإل

holding capacity. 
منزوع الدهن المخلوط  قطاإلفاض زمن العجن لعجائن دقيق القمح الخام و أظهرت النتائج انخ

 مقارنة بالعينة الضابطة,٪ 3عند نسب اإلحالل  قطاإل بروتين ٪ ومعزول7و 5و 3 بنسب اإلحالل
عند نسب  قطاإلبروتين ن القمح المضاف لها معزول لعجائ الدراسة زيادة زمن العجن ظهرتأكما 

المانع )ذ يتميز الدقيق القوي بزمن عجن طويل إ, ويدل زمن العجن على جودة البروتين ٪7اإلحالل 
الخام  قطاإلن ثبات عجائن دقيق القمح المخلوط ب, كما أظهرت النتائج انخفاض زم(م1555والعمري 

٪ 5و 3عند نسب اإلحالل  قطاإلبروتين ومعزول  ٪7و 5و 3بنسب اإلحالل  منزوع الدهن قطاإلو 
كما كان هناك ارتفاع في معامل تحمل العجن الميكانيكي ( دقيق القمح)مقارنة بالعينة الضابطة 

( قوام الفرق بين قمة المنحنى عند أقصى قوام وقمة المنحنى بعد خمس دقائق من الوصول ألقصى)
عند نسب الخام  قطاإل٪ و 7و 5و 3 بنسب اإلحالل هنمنزوع الد قطاإللعجائن دقيق القمح المخلوط 

بينما أدى  ,مقارنة العينة الضابطة٪ 5و 3عند نسب اإلحالل  قطاإل بروتين ومعزول ٪7و 5اإلحالل 
 .إلى انخفاض ملحوظ في معامل تحمل العجن ٪7عند نسب اإلحالل  قطاإلبروتين الل بمعزول حاإل

الجلوتين تبدي زيادة في معامل التحمل  –أن األصناف المنخفضة ( 1555)وقد ذكر المانع والعمري 
 .للعجن الميكانيكي وقصرا من زمن العجن
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 .مختلفة لعجائن دقيق القمح ودقيق القمح المخلوط مع منتجات اإلقط بنسب إحالل *معايير الفارينوجرام(. 4)جدول 
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 87.8 13.3 18.5 7.2 67.1 (دقيق بودرة)العينة الضابطة 
 87.8 13.3 18.3 6.2 66.8 مخا إقط٪ 3+ ٪ دقيق بودرة 57
 82.8 18.8 18.7 6.5 65.3 مخا إقط٪ 5+ ٪ دقيق بودرة 55
 38.8 11.3 2.5 6.2 65.8 مخا إقط٪ 7+ ٪ دقيق بودرة 53

 38.8 11.3 5.8 6.5 66.3 الدهن عمنزو  إقط٪ 3+ ٪ دقيق بودرة 57
 38.8 18.8 5.7 7.8 65.2 منزوع الدهن إقط٪ 5+ ٪ دقيق بودرة 55
 35.8 11.1 5.5 7.3 65.3 منزوع الدهن إقط٪ 7+ ٪ دقيق بودرة 53
 58.8 5.5 2.5 7.8 65.7 قطمعزول بروتين اإل٪ 3+ ٪ دقيق بودرة 57
 33.8 18.1 11.5 7.2 66.7 قطمعزول بروتين اإل٪ 5+ ٪ دقيق بودرة 55

 83.8 12.6 17.1 18.8 67.8 قطمعزول بروتين اإل+ ٪ دقيق بودرة 53
 
 تم تحديد التكرار التجريبي لمعايير الفارينوجراف عن طريق ضبط الجهاز بحيث ال يتجاوز معامل  *

 .٪, وذلك باستعمال دقيق العينة الضابطة5االختالف لثالث مكررات حد      
 .٪ رطوبة13نسبة امتصاص الدقيق للماء محسوبة على أساس  **

 
 قطاإلمنتجات لعجائن دقيق القمح ودقيق القمح المخلوط مع  ممعايير االكستنسوجرا -3

عجائن دقيق القمح المخلوط مع و لعجائن دقيق القمح  ممعايير االكستنسوجرا( 5)يوضح الجدول رقم 
إذ  على التوالي ٪7و 5و 3 بنسب إحالل اإلقط  معزول بروتينو  منزوع الدهن قطاإلخام و ال قطاإل

وانخفاض درجة  اومة النسبية للشد والرقم النسبيأدت هذه النسب إلى زيادة كل من المرونة والمق
زيادة المرونة وانخفاض . مقارنة بالعينة الضابطة المحتوية على دقيق القمح فقط" المطاطية"االنسيابية 
يمكن أن , قطاإلفي العجائن المخلوطة مع منتجات ( ٪7و 5و 3)حالل ب اإلمع كل نسالمطاطية 

في جلوتين ( SH -)ة مجموعات الشيول أكسديماثل عمل المواد المؤكسدة وهو  قطاإللى أن إيرجع 
 (.م8818, خرونالجبير وآ)جينة وتقليل تمددها لى تقوية العالقمح مما يؤدي إ
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عنزد ) قزطلعجزائن دقيزق القمزح والمخلزوط  نسزب إحزالل مختلفزة مزع منتجزات اإل *معايير االكستنسزوجرام(.  5)جدول 
 (.دقيقة 45

درجة االنسياب  العجائن
 (المطاطية( )ملم)

cmالمساحة
أقصى مقاومة للشد  2

 (المرونة)
 B.Uوحدة برابندر 

المقاومة النسبية 
 **للشد

 B.Uوحدة برابندر 

***الرقم النسبي
 

 العينة الضابطة
 (القمحدقيق )

a156.33 
±5.77 

c188.67 
±5.21 

c365.67 
±81.73 

c358.33 
±18.81 

c8.87 
±8.85 

٪ دقيق القمح 57
 خام إقط٪ 3+ 

b131.33 
±8.58 

bc185.88 
±3.81 

b578.88 
±12.58 

b373.67 
±83.68 

b3.73 
±8.85 

+ ٪ دقيق القمح 55
 خام إقط٪ 5

b188.33 
±8.51 

ab116.33 
±3.81 

a788.33 
±17.72 

b555.33 
±16.26 

a3.27 
±8.88 

٪ دقيق القمح 53
 إقط خام٪ 7+ 

b183.67 
±5.87 

a112.88 
±7.53 

a787.33 
±81.18 

a682.33 
±85.57 

a5.18 
±8.36       

 العينة الضابطة
 (دقيق القمح)

a156.33 
±5.77 

c188.67 
±5.21 

c365.67 
±81.73 

c358.33 
±1881 

d8.86 
±8.85 

٪ دقيق القمح 57
 خام إقط٪ 3+ 

 منزوع الدهن

b133.67 
±7.63 

a188.53 
±11.53 

b655.33 
±83.53 

b553.67 
±86.82 

c3.13 
±8.15 

+ ٪ دقيق القمح 55
 هنمنزوع الد إقط٪ 5

b187.33 
±6.58 

ab188.33 
±5.87 

ab628.13 
±88.13 

b552.67 
±85.88 

b3.78 
±888 

+ ٪ دقيق القمح 53
 هنمنزوع الد إقط٪ 7

c185.88 
±8.88 

a113.67 
±7.83 

a731.88 
±31.38 

a665.88 
±82.75 

a6.18 
±8.33       

 العينة الضابطة
 (دقيق القمح)

a156.33 
±5.77 

a188.67 
±5.21 

c365.67 
±81.73 

d358.33 
±18.81 

d8.86 
±8.85 

٪ دقيق القمح 57
معزول ٪ 3+ 

 بروتين اإلقط

a151.67 
±11.67 

a116.33 
±15.83 

a585.33 
±37.88 

c355.88 
±12.73 

c8.23 
±8.88 

+ ٪ دقيق القمح 55
معزول بروتين ٪ 5

 اإلقط

a132.33 
±8.82 

a188.33 
±6.65 

a575.33 
±83.26 

b322.88 
±11.13 

b3.38 
±8.88 

٪ دقيق القمح 53
معزول ٪ 7+ 

 بروتين اإلقط

b181.88 
±1.73 

a181.67 
±7.57 

a713.88 
±88.71 

a682.67 
±17.83 

a5.13 
±8.15 

االنحراف المعياري لثالث مكررات, المتوسطات ذات األحرف اإلنجليزية المتشابهة في العمتود الواحتد لكتل  المتوسط  *
 .(P0.05)منتج غير مختلفة معنويًا 

 (.المنحنى)سم من بداية االكستنسوجرام  5المقاومة النسبية للشد على بعد  **
 المقاومة النسبية للشد            ***

 درجة االنسيابية                تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت=  هو حاصل قسمة المقاومة النسبية للشد ودرجة االنسيابية( المعامل النسبي)الرقم النسبي 
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 قطاإلمنتجات لعجائن دقيق القمح ودقيق القمح المخلوط مع  ممعايير األميلوجرا -4

التي تم الحصول عليها حيث أثرت نسب إحالل  ميلوجرامأهم معايير األ( 6)يوضح الجدول رقم 
على درجة  اً كبير  اً ٪ تأثير 7و 5و 3 قطاإل بروتين منزوع الدهن ومعزول قطاإلالخام و  قطاإلمسحوق 

اللزوجة القصوى حيث أدت هذه النسب إلى خفض درجة اللزوجة القصوى للعجينة مقارنة بالعينة 
, كما أدى ذلك إلى انخفاض في درجة حرارة اللزوجة القصوى مقارنة بالعينة (دقيق القمح)الضابطة 
رجة اللزوجة في معزول الدهن حدث ارتفاع في د 5حالل عدا في نسبة اإل (دقيق القمح)الضابطة 

 5عند نسب اإلحالل الخام  قطاإليالمعاملة , كما أدت (دقيق القمح)رنة بالعينة الضابطة القصوى مقا
عند نسب اإلحالل  قطاإلبروتين معزول و  ٪7و 5و 3 عند نسب اإلحالل منزوع الدهن قطاإلو  ٪7و
أي كانت درجة حرارة بداية التهلم أعلى من درجة حرارة بداية  ,تأخر درجة حرارة بداية التهلمإلى  7٪

عند  قطاإلبروتين ومعزول ٪ 3عند نسبة اإلحالل الخام  قطاإلفي أما  ,التهلم في العينة الضابطة
 .درجة حرارة العينة الضابطةل من أق٪ فكانت درجة حرارة بداية التهلم 5و 3نسب اإلحالل 

 .لعجائن دقيق القمح ودقيق القمح المخلوط مع منتجات اإلقط بنسب إحالل مختلفة *ممعايير األميلوجرا(. 6)جدول 

 ٪ نسبة العينات
 اإلحالل

 خصائص األميلوجراف
 درجة حرارة 
 (م)تهلم النشا 

 الحد األقصى للزوجة
 (وحدة برابندر)

درجة الحرارة عند الحد 
 (م)األقصى للزوجة 

 عينة ضابطة
 27.5 518.8 68.3 -- (دقيق القمح)

 26.6 585.8 55.3 ٪3 خامإقط 
 26.6 285.8 61.8 ٪5 خامإقط 
      26.7 756.8 61.8 ٪7 خامإقط 

 26.2 252.8 68.7 ٪3 منزوع الدهنإقط 
 27.2 235.8 68.7 ٪5 منزوع الدهنإقط 
      27.8 752.8 61.1 ٪7 منزوع الدهنإقط 
 27.8 587.8 52.5 ٪3 بروتين اإلقط معزول
 26.2 281.8 55.5 ٪5 بروتين اإلقط معزول
 27.3 771.8 68.5 ٪7 بروتين اإلقط معزول

تم تحديد التكرار التجريبي لمعايير األميلوجرام عن طريق ضبط الجهاز بحيث ال يتجاوز معامتل االختتالف لتثالث  *
 .٪ وذلك باستعمال دقيق العينة الضابطة5 عنمكررات 
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 (Pan Bread) خبز القوالبالخصائص الطبيعية لعينات على  قطاإلمنتجات تأثير إضافة  -5

خصائص جودة خبز القوالب المصنع من دقيق القمح, وخبز القوالب المحتوي ( 7)الجدول رقم  يوضح
يالحظ من . ٪7و 5و 3 بنسب إحالل قطاإلبروتين معزول و  هنمنزوع الد قطاإلالخام و  قطاإلعلى 

عند الدهن منزوع  قطاإلالخام و  قطمن اإل حجم الرغيف المصنعالجدول أن هناك زيادة معنوية في 
ينما أدت إلى انخفاض معنوي في األرغفة ب, (العينة الضابطة)من دقيق القمح  ٪5و 3نسب اإلحالل 

 الحجم النوعي للرغيف فروق معنوية في٪ و 7و 5و 3حالل إ بنسب  قطاإلالمصنعة من معزول 
 إقطمن  ٪5و 3واألرغفة المصنعة من نسب إحالل ( العينة الضابطة)المصنع من دقيق القمح 

ومن  .قطاإلبروتين معزول من  ٪7و 5و 3حالل إ بنسب و هنقط منزوع الداإلمن  ٪7و  الماعز
لعجائن القمح أثرت بدرجات متفاوتة على صفات الجودة  قطاإلهذه النتائج يتضح أن إضافة منتجات 
أن إضافة دقيق الحمص  Mohammed et al. (2012)وقد ذكر , الطبيعية لخبز القوالب والخبز العربي

 .الى عجائن القمح أثرت على حجم وقوام الخبز
 .اإلقط بنسب إحالل مختلفة  المحتوية على  منتجات (Pan Bread)الخصائص الطبيعية لعينات خبز القوالب (. 7)جدول 

 
 عينات الخبز

 الخصائص الطبيعية
 (جم/3سم)الحجم النوعي  (3سم)حجم الرفيف  (جم)وزن الرفيف

 ab352.5±8.18 b8885.88±8.88 b3.36±8.81 ٪ دقيق بودرة188 العينة الضابطة
 b358.88±8.28 a8375.88±8.88 a5.83±8.88 خام إقط٪ 3+  ٪ دقيق بودرة57
 ab352.88±1.31 a8588.88±35.35 a5.88±8.82 خام إقط٪ 5+  ٪ دقيق بودرة55
 b352.58±8.18 b8885.88±8.88 a3.36±8.81 ٪ دقيق بودرة188 العينة الضابطة     a588.88±8.28 b8885.88±35.35 b3.58±8.85 خام إقط٪ 7+ ٪ دقيق بودرة53
 b357.88±8.78 a8358.88±35.35 ab3.58±8.63 منزوع الدهن إقط٪ 3+  ٪ دقيق بودرة57
 b355.88±1.31 a8375±8.88 a3.52±8.81 منزوع الدهن إقط٪ 5+  ٪ دقيق بودرة55
     a511.88±8.88 b8885.88±8.88 c3.35±8.88 منزوع الدهن إقط٪ 7+ ٪ دقيق بودرة53

 a352.88±8.18 a8885.88±8.88 3.36±8.88a ٪ دقيق بودرة188 العينة الضابطة

 a353.88±8.88 b8875.88±78.71 3.88±8.13b بروتين اإلقط ٪ معزول3+  ٪ دقيق بودرة57

 a356.88±1.13 c1758.88±8.88 3.58±8.88c بروتين اإلقط ٪ معزول5+  ٪ دقيق بودرة55

 a355.88±3.83 c1758.88±8.88 3.58±8.83c بروتين اإلقط ٪ معزول7+ ٪ دقيق بودرة53

 .االنحراف المعياري المتوسط  **
 (P0.05)المتوسطات التي تحمل أحرف متشابهة في العمود الواحد لكل منتج ال يوجد بينها فروق معنوية 
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 على الصفات الحسية لخبز القوالب قطاإلتأثير إضافة منتجات  -6

ودرجة التماثل,  صفات الجودة الحسية لعينات خبز القوالب, وهي الشكل( 2)يوضح الجدول رقم 
ال توجد فروق معنوية بين الرغيف المصنع . ة, قوام اللبابة وتحببهاالتكسر ودرجة التشقق, لون اللباب

, أما بالنسبة ٪7و 5و 3إحالل  منزوع الدهن عند نسب قطاإلمن دقيق القمح والرغيف المصنع من 
لون السطح الخارجي فكانت هناك فروق معنوية بين الرغيف المصنع من دقيق القمح والرغيف ل

 نسبعند  قطاإل بروتين الخام ومعزول قطاإل٪ و 5عند نسبة إحالل  منزوع الدهن إقطالمصنع من 
, أما بالنسبة لقوام اللبابة ودرجة تحببها فقد كان هناك فروق معنوية بين الرغيف ٪7و 5إحالل 

أظهرت الدراسة . ٪7و 5إحالل  الخام عند نسب قطاإلمصنع من دقيق القمح والرغيف المصنع من ال
المنزوع الدسم ومعزول البروتين والرغيف المصنع  قطاإلالمصنع من  ال يوجد اختالف بين الرغيف هأن

أنه  Siddig, et al. (2009)وفي هذا السياق فقد ذكر . بالنسبة للخواص الحسية, فقط من دقيق القمح
من دقيق جنين الذرة  ٪15يمكن الحصول على صفات جودة حسية مقبولة للخبز عند اضافة حتى 

 .لدقيق القمح
 (Pita Bread)الخبز العربي الصفات الحسية لعينات على  قطاإلمنتجات تأثير إضافة  -7

المصنع من دقيق القمح, والخبز الحسية خصائص جودة الخبز العربي ( 5)يوضح الجدول رقم 
. ٪7و 5و 3وبنسب إحالل  قطاإل بروتين ومعزول خام ومنزوع الدهن إقطالعربي المحتوي على 

ن دقيق القمح ورغيف الخبز يالحظ من الجدول أنه توجد فروق معنوية بين رغيف الخبز المصنع م
في الصفات  ٪7و 5إحالل  بعند نس قطاإلمعزول منزوع الدهن و  قطاإلالخام و  قطاإلن م المصنع
كانت فيه اختالف مع معنوي بين العينة  ملمس وقوام اللبابةأما , (لون اللبابة, الرائحة والطعم)الحسية 

بروتين ومعزول  هنمنزوع الد قطاإلو  ٪5حالل عند نسبة إالخام  قطاإلمن الضابطة والخبز المصنع 
مكانية ويمكن القول بإ .٪7عند نسبة إحالل  قطاإلبروتين معزول و  ٪7و 5عند نسب إحالل  قطاإل

لدقيق القمح المستخدم في تصنيع  ٪3بنسبة ( الخام ومنزوع الدهن والمعزول) قطاإلاضافة منتجات 
 .الخبز العربي من غير تأثير معنوي في خصائص الجودة الحسية مقارنة بالعينة الضابطة
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 .بنسب إحالل مختلفة قطالمحتوية على منتجات اإل (Pan Bread)التقييم الحسي لعينات خبز القوالب (. 8)جدول 
 

 عينات الخبز
 الصفات الحسية

 لون السطح
 الخارجي للخبز

الشكل ودرجة 
 التماثل

 التكسر ودرجة
 التشقق

 قوام اللبابة لون اللبابة
 وتحببها

 القبول العام

 العينة الضابطة
 ٪ دقيق بودرة188

 
a5.58±8.57 

 
a5.38±8.53 

 
a5.58±8.57 

 
a5.68±8.65 

 
a5.58±8.23 

 
a5.2 ±8.38 

 ٪ دقيق بودرة57
 خام إقط٪ 3+ 

a2.58±8.27 a2.58±8.73 a5.88±1.83 ab5.38±8.65 ab5.38±8.67 ab5.5 ±8.58 
 ٪ دقيق بودرة55
 خام إقط٪ 5+ 

b2.18±8.73 b2.58±8.23 a2.68±1.17 b2.78±8.67 bc2.78±8.67 b5.1 ±8.56 
 ٪ دقيق بودرة53
 خام إقط٪ 7+

b7.38±8.65 b2.88±1.15 a2.28±1.13 b2.28±1.83 c2.38±8.23 c2.38±8.32 
       

 العينة الضابطة
 ٪ دقيق بودرة188

a5.88±8.72 a2.28±8.51 a2.78±1.83 a2.28±1.83 a2.78±1.85 a5.38 ±.23 
 ٪ دقيق بودرة57

 منزوع الدهن إقط٪ 3+ 
ab2.88±1.88 a2.28±1.88 a5.88±8.53 a5.88±8.53 a2.58±1.18 a2.78 ±.67 

 ٪ دقيق بودرة55
 منزوع الدهن إقط٪ 5+ 

b7.58±1.15 a2.28±1.13 a2.28±1.88 a2.28±1.88 a2.58±1.18 a2.58 ±.57 
 ٪ دقيق بودرة53

 منزوع الدهن إقط٪ 7+
a.2.38±1.87 a2.28±1.88 a2.58±1.35 a2.58±1.35 a2.28±1.88 a2.38 ±.31 

       

 الضابطةالعينة 
 1.85a 5.78±8.67a 5.58±8.78a 5.58±1.85a α5.58±8.38 α 5.6 ±8.65±5.38 ٪ دقيق بودرة188

 ٪ دقيق بودرة57
8.23ab 2.58±1.82ab 5.38±1.85a±2.58 معزول بروتين اإلقط٪ 3+ 

 5.88±1.83a ab2.5 8 ±1.55 ab 2.7 ±.53 

 ٪ دقيق بودرة55
 1.58bc 7.28±1.31bc 2.88±1.35b 2.58±1.35a ab2.188±1.55 ab 2.8 ±.15±7.38 معزول بروتين اإلقط٪ 5+ 

 ٪ دقيق بودرة53
 1.66c 7.68±1.63c 7.68±1.58b 2.38±1.85a b7.38±1.22 b 7.3 ±1.15±7.18 معزول بروتين اإلقط٪ 7+

 .االنحراف المعياري المتوسط  **
 (P0.05)المتوسطات التي تحمل أحرف متشابهة في العمود الواحد لكل منتج ال يوجد بينها فروق معنوية 
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 .بنسب إحالل مختلفة قطالمحتوية على منتجات اإل (Pita Bread)خبز العربي اللعينات  *التقييم الحسي(. 9)جدول 
لون سطح  عينات اخلزب

 الرغيف

الشلك ودرجة 

 التناسق

التكرس درجة 

 والتشقق

 ملمس لون اللبابة

 وقوام اللبابة

 الراحئة

 والطعم

 متاثل

 الطبقة

 التقيمي

 العام

 العينة الضابطة
 ٪ دقيق بودرة011

a.4.1 
±14.0 

a.4.1 
±14.1 

a.4.1 
±14.0 

a.401 
±14.1 

a.4.1 
±14.1 

a.4.1 
±14.1 

a.4.1 
±14.0 

a.4.1 
±14.0 

 ٪ دقيق بودرة.0
قط٪ .+   خام ا 

a.4.1±
14.1 

a.41.1 
±14.1 

a.
4.1 

±14.0 

ab.4.1 
±14.0 

a.4.1 
±140. 

a.4.1 
±14.1 

a.4.1 
±140. 

a.4.1 
±14.0 

 ٪ دقيق بودرة.0
قط٪ .+   خام ا 

a.4.1±
14.0 

a.4.1 
±14.0 

a.401 
±14.. 

b.411 
±1400 

b.4.1 
±140. 

b.4.1 
±140. 

a.401 
±1400 

b.4.1 
±14.0 

 ٪ دقيق بودرة.0
قط٪ .+   خام ا 

a.4.1 
±14.0 

a.401 
±140. 

a.401 
±14.. 

b.411 
±1400 

ab.4.1 
±041. 

b.4.1 
±140. 

a.401 
±1400 

b.4.1 
±14.0          

 العينة الضابطة
 ٪ دقيق بودرة011

a.401±
14.0 

a.401 
±14.0 

a.4.1 
±14.1 

a.401 
±14.0 

a.401 
±14.0 

a.401 
±14.. 

a.4.1 
±140. 

a.401 
±14.0 

 ٪ دقيق بودرة.0
قط مزنوع ادلهن.+   ٪ ا 

a.401 
±14.0 

a.401 
±14.0 

a.4.1 
±14.0 

a.4.1 
±14.0 

a.401 
±14.0 

a.4.1 
±14.0 

ab.4.1 
±14.. 

a.401 
±14.0 

 ٪ دقيق بودرة.0
قط٪ .+   مزنوع ادلهن ا 

b.4.1 
±14.. 

a.4.1 
±140. 

a.4.1 
±1400 

b.401 
±14.. 

b.401 
±14.0 

b.411 
±14.. 

bc.401 
±1400 

b.401 
±14.. 

 ٪ دقيق بودرة.0
قط٪ .+   مزنوع ادلهن ا 

b.401 
±14.. 

a.4.1 
±140. 

a.411 
±14.. 

b.401 
±14.. 

b.401 
±14.. 

b.401 
±14.0 

c.4.1 
±140. 

b.4.1 
±14.0  

        

 العينة الضابطة
 ٪ دقيق بودرة011

a.401 
±14.0

 

a.401 
±14.0

 

a.4.1 
±14.0

 
a.40 
±14.0

 

a.4.1 
±14.0

 

a.4.1 
±14.0

 

a.401 
±14.0

 

a.401 
±14.0

 

 بودرة٪ دقيق .0
بروتني  ٪ معزول.+ 

 ال قط

a.411 
±1411

 

a.4.1±
14.0

 

a.4.1 
±14.0

 

ab.4.1 
±14.0

 

ab.4.1 
±14.1

 

ab.4.1 
±14.0

 

a.4.1 
±14.1

 

a.4.1 
±14.0

 

 ٪ دقيق بودرة.0
بروتني  ٪ معزول.+ 

 ال قط

a.4.1 
±14.0

 

a.4.1 
±14.0

 

a.4.1 
±14.0

 

bc.411 
±14..

 

ab.401 
±14..

 

bc.411 
±14..

 

a.4.1 
±14.0

 

b.411 
±14..

 

 ٪ دقيق بودرة.0
بروتني  ٪ معزول.+ 

 ال قط

a.401 
±14.0

 

a.4.1 
±14.1

 

a.401 
±140.

 

c.4.1 
±1400

 

b.401 
±041.

 

c.4.1 
±14.0

 

a.4.1 
±14.1

 

c.4.1 
±14.0

 

 .االنحراف المعياري المتوسط  *
 (P0.05)المتوسطات التي تحمل أحر ف متشابهة في العمود الواحد لكل منتج ال يوجد بينها فروق معنوية **

 :الخالصة
معزول  بناًء على نتائج الخصائص الريولوجية والحسية في هذه الدراسة فال يوصى باستعمال

منزوع الدهن بنسبة  واإلقط ٪7و 5واإلقط الخام بنسب ( حالل المذكورةبكل نسب اإل)بروتين اإلقط 
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 ٪3وفي المقابل يمكن استعمال اإلقط الخام بنسبة , في تدعيم عجائن القمح وصناعة الخبز 7٪
في تدعيم الخبز وذلك للتأثير االيجابي لهذه المنتجات وبالنسب  ٪5و 3واإلقط منزوع الدهن بنسب 

 .المذكورة على صفات الجودة الحسية للخبز

 شكر وتقدير
لمي على بعمادة البحث الع ةبنت عبدالرحمن ممثل ميرة نورةبالشكر الجزيل لجامعة األ نلباحثو يتقدم ا

 .الدعم المادي لهذا البحث
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Abstract: The aims of this study were to prepare oggt products (raw, defatted oggt flour, oggt protein 

isolate) and evaluate the effect of their addition to wheat flour at 3,5 and 7% substitution levels on 

rheological parameters of doughs and sensory characteristics of pan and Arabic breads. The results revealed 

that oggt protein isolate had high ratio of crude protein (80.59% on dry weight basis). Oggt defatted flour had  

high amounts of calcium (13450mg/100g) and phosphorus (1.013%). Addition of oggt products to wheat 

flour reduced the farinogram parameters, water absorption and mixing time and increased mixing tolerance 

index. Elasticity of dough was reduced while extensibility (extensogram parameters) was increased by the 

addition of oggt products. The degree of maximum viscosity (the amylogram parameters) was reduced upon 

addition of oggt products compared to the control. Addition of raw oggt and defatted oggt flour at 3.5% 

increased loaf volume and specific volume for pan bread. On the other hand, addition of oggt protein isolate 

at all addition levels decreased loaf volume and specific volume for pan bread. Sensory attributes for pan 

bread were significantly increased (improved) by addition of raw oggt (3%) and oggt defatted flour (at all 

addition levels). However, addition of raw and oggt protein isolates at 5 and 7% resulted in significant 

decrease in sensory parameters of pan bread. The sensory characteristics of Arabic bread were similar to the 

control when 3% of all oggot products were added. Addition of oggt products at 5 and 7% levels decreased 

sensory characteristics of Arabic bread samples. 
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 الرمان الطائفيثمار نشاط وثباتية مركبات مضادات األكسدة المستخلصة من 
 2ومحمد بن عبد اهلل الفواز 1محمد احمد قاسم السباعي

 07207. ب. إب، إب، ص قسم علوم وتكنولوجيا االغذية، كلية الزراعة والطب البيطري، جامعة 1
 2647. ب. عة، جامعة الملك سعود، الرياض، صقسم علوم األغذية والتغذية، كلية علوم األغذية والزرا 2

 
 يالسعود) الطائفي المستخلصة من ثمار الرمان األكسدةمضادات  مركباتثباتية و نشاط كمية و تمت دراسة : الملخص
مذيبات  تاستخدم .األكسدةكمية الفينوالت ونشاط مضادات  على للمذيبات القطبية تأثير تدرج دراسةعن طريق ، (واليمني

يثانولو نول ميثا) يثانولو  ٪07 أسيتونوخالت اإليثيل و  ماءو  أسيتونو  ا  وتم  ،االستخالصعملية في  (٪07 ميثانولو  ٪07 ا 
الحرارية  الثباتيةاختبرت و . األكسدةونشاط مضادات المستخلصة كمية الفينوالت  أساسعلى تحديد المذيب المناسب 

على حماية زيت  مقدرة المستخلصات قيستو  ،(م°180)حرارة درجة  عند حراريالرمان باستخدام فرن  لمستخلصات ثمار
 .حمض الثايوباربيوتركجراء اختبار ا  و  اختبار فرن شال إجراءوذلك عن طريق  ،فول الصويا

في مستخلصات ثمار الرمان أعلى كمية فينوالت ونشاط مضاد لألكسدة ( مقارنة ببقية المذيبات)أعطى مذيب االسيتون 
الرمان السعودي ثباتية  ثمارمستخلصات  بدتأكما   ،(p≤0.05) معنويالرمان اليمني، عند مستوى  ثمارخلصات مستالسعودي مقارنة ب

 (سعودي ويمني)الطائفي  ثمار الرمان مستخلصاتالنتائج أن  أظهرت . الرمان اليمني ضد الحرارة ثمارأفضل من مستخلصات 
ة بمضاد مقارنفي حماية زيت فول الصويا ضد أكسدة الزيت  ا  تأثير  أقلكانت  كجم/ ملجم 1777و 877و 677و 277ات بالتركيز 
 .كجم/ ملجم 277 بتركيزالمضاف  Butylated Hydroxytoluene (BHT) االصطناعي األكسدة

 
 المقدمة

تعد إيران الموطن و  ،(Punicaceae)إلى العائلة الرمانية  (.Punica granatum L) ينتمي الرمان
سبانيا ومنها انتقل إلى المكسيك في عام إالعرب في فتوحاتهم اإلسالمية إلى  األصلي لزراعته، ونقله

 المملكة العربية السعودية تعتبر الطائف أشهر مدن. (1998، باشة)ومنها انتقل إلى أمريكا  ،م1022
ة إلنتاج أجود أنواع الرمان، بينما يزرع الرمان في عدة مناطق من الجمهورية اليمنية حيث تعتبر محافظ

 .(2779 اإلحصاء الزراعي،(أشهر المدن اليمنية إلنتاج أجود أنواع الرمان  ةصعد

نظرا  للتزايد المستمر  تزنخ الزيوت والدهون من أهم المشاكل التي تقابل مصنعي األغذية ديع
غير  ومركبات نكهة مركباتإلى إنتاج  الزيوت والدهونأكسدة  ال تؤد. مشبعةالالستخدام الزيوت غير 
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الفقد في األحماض الدهنية األساسية والفيتامينات ية بسبب و غذتمن الجودة الأيضا  بل تقلل  فقط، وبةمرغ
الثانوية في األغذية، لذا يجب االهتمام بالطرق والمعامالت التي تتحكم في منع األكسدة تكوين مركبات و 

لتوكوفيروالت كمضادات من امن األحماض الدهنية و  اهامحتو ينخفض  ال حتى الزيوت والدهونأكسدة 
أكسدة طبيعية، وكذلك يجب البحث عن مضادات أكسدة طبيعية حتى يتوفر عنصر السالمة الستخدام 

البحث عن  إلى منتجو األغذية ألج  .(م2770 القليوبي وآخرون،)وتداول الزيوت والدهون ومنتجاتها 
 المصادر النباتيةتوجد في التي  كسدةاألمضادات  إضافة هاومن ،الزيوت والدهون بتزنخالحلول المتعلقة 
التي  Phenolic Compounds.  (Shahidi, & Naczkn, 1995)يةالفينولالمركبات  هابشكل طبيعي ومن

 األنين،حامض االميني الفينيل الج من توتن ،منتجات ثانوية لعملية التمثيل الغذائي في النبات تعرف بأنها
 التوكوفيروالتو  ،PolyPhenol ت العديدةالفينوالو Phenol  الفينول ومنها وفي بعض الحاالت من التيروسين

Tocopherols (Cheynier, 2005). 
 ثمار من المستخلصة األكسدة مضادات مركبات وثباتية البحث دراسة نشاطمن هذا  هدفال كان

ن طريق دراسة الطائفي المزروع في المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، وذلك ع الرمانفاكهة 
على كمية الفينوالت ونشاط مضادات  للمذيبات المستخدمة في عملية االستخالص أثر تدرج القطبية

، وبعد ذلك دراسة الثباتية الحرارية لمركبات مضادات المتحصل عليها من عملية االستخالص األكسدة
المستخلصة من ثمار  دةاألكسالمستخلصة من ثمار الرمان، ودراسة تأثير مركبات مضادات  األكسدة

 .الزيوت الغذائيةالرمان على ثباتية 
 

 وطرق العمل المواد
 المواد: أولا 

المملكة  فيالرمان من مزارع محافظة الطائف فاكهة ثمار  عيناتالحصول علي تم : عينات الرمان
نقل  حيث تم، م2711موسم خالل  الجمهورية اليمنية في ةالعربية السعودية، ومزارع محافظة صعد

 والزارعة األغذيةوالتغذية بكلية علوم  األغذيةمعامل قسم علوم  إلىالطبيعية في ظروف الجو  العينات
 .مدينة الرياضاألسواق المحلية في بينما تم شراء بذور فول الصويا من .  بالرياض
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ثي كلورو حمض ثال–  Hydrazyl 2,2 Diphenyl-1-Picryl شراء المواد الكيميائيةتم : المواد الكيميائية
. (Sigma Chemical Co., St. Louis, Mo., U.S.A)سيجما  من شركة DPPH (حامض الجاليك –الخليك 

يثانولو  ميثانول الكيمياويات ىتم الحصول علو   هكسانو  حامض الثايوباربيوتركوخالت اإلثيل و  أسيتونو  ا 
 .من مستودعات جامعة الملك سعود Folin-Ciocalteu و كربونات صوديومو 

 طرق العمل: ثانيا
بالماء المقطر ثم تم تجفيفها ومن ثم تم عصر  (يمنيو سعودي ) الرمانفاكهة ثمار  ليغستم 

بعد  ،Virtis freezemobile 12sl نوعFreeze-drying  باستخدام جهازبعد ذلك جفف العصير و  ،بذورها
-درجة حرارة  عند معتمة يةثم حفظت في عبوات بالستيكخالط كهربائي  باستخدام العينات ذلك تم طحن

يثانولو  ميثانول) مذيباتعدة  استخدمت. م17°  يثانولوا   ٪07 أسيتونوخالت اإليثيل و  ماءو  أسيتونو  ا 
الفينوالت كمية  وقدرت (Wang et al., 2011) طريقة حسب جريالذي أ الستخالصل (٪07 يثانولوم 07٪

 ,.Li et al) حسب  (Folin-Ciocalteu Method)طريقة باستخدام ثمار الرمان في مستخلصات الكلية

 Qu et) الموصوفة من قبل (DPPH Method) باستخدام طريقة األكسدةنشاط مضادات تم تقدير و  .(2006

al., 2010). 
 ,.Iqbal et al) طريقة حسب من ثمار فاكهة الرمان حراريا  اختبرت ثباتية المستخلصات كما 

وقدرت كمية  دقيقة 47 و 07 ،67 ،27، 27 ،17 ،7نية على فترات زمالعينات  اخذتحيث ، (2008
 .الغرفة عند درجة حرارة األكسدةونشاط مضادات  الفينوالت

تم استخالص زيت فول الصويا من بذور فول الصويا بعد طحنها بواسطة جهاز االستخالص 
 .945.16طريقة رقم   (AOAC, 2000)حسب طريقة Soxhletسوكسلت 
 على حماية زيت فول الصويا عن طريق من ثمار فاكهة الرمان ستخلصاتالم دراسة مقدرة تجريأ

كجم  /ملجم 1777و 877 ،677، 277) إلى زيت فول الصويا بأربعة تراكيزالثمار إضافة مستخلص 
ووضعت في ، كجم/ملجم277 بمعدل ((BHTكسدة االصطناعي األمضاد وأضيف  ،)من زيت فول الصويا

حمض إجراء اختبار وقيست كمية المالونالدهايد عن طريق ، م°47 فرن حراري على درجة حرارة
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 12 و17، 8، 6، 2، 7 على فترات زمنية مختلفة هي Thiobarbituric Acid (TBA) الثايوباربيوتريك
 .( (Luotola and Luotala, 1985حسبيوم 
 التحليل اإلحصائي: ثالثاا 

كمية الفينوالت ونشاط مضادات ) مختلفةاالختبارات ال التي تم الحصول عليها منالبيانات  حللت
 Analysis of  (ANOVA)اإلحصائيبطريقة تحليل االختالف  (األكسدة ورقم حمض الثايوباربيوترك

Variance ساس باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي (SAS, 2006). دنكن  م اختبارستخدا كما
Duncan's  Test معرفة الفروق المعنوية بين المتوسطاتل. 

 
 

 والمناقشات النتائج

 تقدير كمية الفينولت  

تم استخدام عدة مذيبات بقطبيات مختلفة لدراسة أثر هذه المذيبات علي كمية الفينوالت الكلية 
النتائج المتحصل عليها وهي تعكس كمية  (1) الجدوليبين و  المستخلصة من عينات ثمار الرمان

أن أعلى كمية فينوالت كلية أظهرت النتائج .  (جففمستخلص مجم 177/جم جاليك)الفينوالت الكلية 
جم مستخلص 177/جم جاليك7‚42±12‚97 حيث بلغت، عند استخدام مذيب األسيتونحصل عليها 

مستخلص مجفف، في مستخلصات ثمار الرمان الطائفي جم 177/جم جاليك 7‚20±9‚18 و مجفف
 خالت اإليثيل،ية في مستخلصات مذيب ووجدت أقل كمية فينوالت كل .على الترتيب يمنيالعودي و الس

مستخلص جم 177/جم جاليك 7‚12±7‚08 السعوديو مستخلصات ثمار الرمان الطائفي في حيث بلغت 
 في مستخلصات ثمار الرمان الطائفي مستخلص مجففجم 177/جم جاليك 7‚76±7‚00 مجفف و
 .على الترتيب اليمنيالسعودي و 

كاملة للرمان الالفينوالت الكلية لمستخلصات الثمار  وتبين عدم وجود فروق معنوية بين كمية
 في حينفي ثمار الرمان اليمني،  ٪07 الطائفي بمذيب األسيتون مقارنة مع المستخلصة بمذيب األسيتون
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السعودي واليمني لجميع المذيبات ما عدا كمية  رمانفروق معنوية بين جميع مستخلصات ال توجد
 .ماءالفينوالت الكلية لمستخلصات ال

 
جم مستخلص 111/جم جاليك)كمية الفينولت الكلية على للمذيبات تأثير تدرج القطبية   .(1)جدول 

 .في ثمار الرمان الطائفي  (مجفف
 نوع المذيب ثمار الرمان الطائفي

 سعودي يمني

0.11 a±
 d
 3.32 0.07 a±

 f
 3.35

 
Water 

0.33 b±
 b
 7.34 0.16 a±

 cd
 9.22

 
Methanol 

0.20 b±
 c
 4.04 0.12 a±

 e
 4.71

 
Ethanol 

0.25 b±
 a
 9.18 0.62 a±

 a
 12.90

 
Acetone 

0.04 b±
 e
 0.75 0.13 a±

 g
 0.78

 
Ethyl acetate 

0.33 b±
 b
 7.01 0.38 a±

 d
 8.97

 
Methanol 50% 

0.70 b±
 b
 7.52 0.09 a±

 c
 9.62

 
Ethanol 50% 

0.38 b±
 a
 8.62 0.40 a±

 b
 10.39

 
Acetone 50% 

 (.n=3)االنحراف المعياري  ±الحسابي  المتوسط* 
 .((p≤0.05الحروف المتشابهة العلوية في نفس العمود يعني عدم وجود فروق معنوية عند مستوى معنوية * 
 . ((p≤0.05الحروف المتشابهة السفلية في نفس الصف يعني عدم وجود فروق معنوية عند مستوى معنوية *  
 ، ميثانول4 ، اإليثايل أسيتات21 األسيتون ، 26 ، اإليثانول22 ، الميثانول87 الماء)معامل قطبية المذيبات *  

 (07‚0 ٪07 ، األسيتون02 ٪07 ، اإليثانول04‚0 07٪

 
يعتبر األفضل في  سيتونأن األ ،(Yasoubi et al., 2007)مع ما ذكر الدراسة  وتتفق نتائج

في  األكسدة مقدرة كحامض التانيك كمية مضادات كانتحيث  ،استخالص مضادات األكسدة من الرمان
وفي  ،٪22 يثانولوفي مستخلصات اإل ،٪21 وفي مستخلصات الميثانول ،٪20 األسيتونمستخلصات 

 .٪7‚2 خالت اإليثيلتخلصات ـوفي مس ،٪12مستخلصات الماء 
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 األكسدةتقدير نشاط مضادات 

وجود فرق معنوي بين ، ولوحظ األكسدةالمذيبات في استخالص مضادات  أفضل سيتوناأليعتبر 
ثمار الرمان الطائفي المزروع في المملكة العربية السعودية والمزروع في الجمهورية اليمنية من حيث 

تأثير تدرج القطبية للمذيبات على نشاط  (2) الجدوليبين و  .النسبة المئوية لنشاط مضادات األكسدة
 .ثمار الرمان الصنف الطائفي في  DPPHمئوية لتثبيط مركب  مقدرة كنسبةمضادات األكسدة 

 
تثبيط مركب )النسبة المئوية لنشاط مضادات األكسدة على المذيبات تأثير تدرج قطبية   .(2)جدول 

(DPPH في ثمار الرمان الطائفي. 

 نوع المذيب ثمار الرمان الطائفي
 سعودي يمني

0.73 b±
 f
 10.69 0.92 a±

 f
 14.46

 
Water 

0.37 b±
 c
 26.38 1.09 a±

 d
 31.11

 
Methanol 

0.36 b±
 e
 13.24 0.96 a±

 e
 19.81

 
Ethanol 

0.73 b±
 a
 36.21 0.56 a±

 a
 45.81

 
Acetone 

0.56 b±
 g
 3.28 0.21 a±

 g
 4.62

 
Ethyl acetate 

0.37 b±
 d
 23.45 0.76 a±

 d
 30.13

 
Methanol 50% 

0.56 b±
 b
 30.13 0.37 a±

 c
 38.76

 
Ethanol 50% 

0.76 b±
 b
 33.41 0.97 a±

 b
 44.23

 
Acetone 50% 

 (.n=3)االنحراف المعياري  ±المتوسط الحسابي * 
 .((p≤0.05الحروف المتشابهة العلوية في نفس العمود يعني عدم وجود فروق معنوية عند مستوى معنوية * 
 . ((p≤0.05الحروف المتشابهة السفلية في نفس الصف يعني عدم وجود فروق معنوية عند مستوى معنوية *  
 ٪07 ، ميثانول4 ، اإليثايل أسيتات21 األسيتون ، 26 ، اإليثانول22 ، الميثانول87 الماء) معامل قطبية المذيبات*  

 (07‚0 ٪07 ، األسيتون02 ٪07 ، اإليثانول04‚0
 

في مستخلصات ثمار الرمان  ا  ويتضح من هذه النتائج أن نشاط مضادات األكسدة كان مرتفع
في مستخلصات ثمار الرمان ، 7‚02±24‚21 و 7‚04±60‚81 المستخلصة بمذيب األسيتون، حيث بلغت
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 ، حيث بلغتخالت اإليثيلأقل نشاط عند استخدام مذيب كان و  رتيب،على الت السعودي واليمني
 .رتيبعلى الت ،السعودي واليمني في مستخلصات ثمار الرمان ٪7‚04±2‚28 و٪ 7‚6±21‚42

 Negi)هذه الدراسة ما ذكر في ارتفاع نشاط مضادات االكسدة عند استخدام مذيب االسيتون  يؤيد

et al., 2003)  ،إذ بلغ هذاحيث وجد ارتفاع نشاط مضادات األكسدة في مستخلصات مذيب األسيتون 
 تاله ،)جم/حمض االسكوربيكميكرومول  1292) مل/ميكروجرام 07 كحمض أسكوربيك ا  مقدر نشاط ال

، جم/رومول حمض االسكوربيكميك 1221 حيث كان خالت اإليثيلنشاط مضادات األكسدة في مذيب 
 مستخلص الميثانول ومستخلص الماء  في جم/ميكرمول حمض االسكوربيك 442و  1298حين بلغ  في

 .على الترتيب

 ثمار الرمانالثبات الحراري لمستخلصات 
سعودي )لمستخلصات ثمار الرمان الطائفي  م°180لثبات الحراري عند ا( 2) الجدول يوضح

  .(جم مستخلص مجفف177/جم جاليك)يب األسيتون على كمية الفينوالت الكلية المستخلصة بمذ (ويمني
األولى العشر حيث انخفضت كمية الفينوالت الكلية في ثمار الرمان السعودي انخفاضا  معنويا  بعد الدقائق 

جم 177/جاليكجم  7‚61±11‚92 إلى جم مستخلص مجفف177/جم جاليك 7‚42±12‚97 من
جم  7‚76±7‚22 إلى 47 بعد الدقيقةوصلت و  ٪0‚02 بلغت انخفاض مستخلص مجفف وبنسبة

 .98‚22 بلغت وبنسبة انخفاضف جم مستخلص مجف 177/جاليك
 الدقائق أظهرت كمية الفينوالت الكلية في مستخلصات ثمار الرمان اليمني انخفاضا  معنويا  بعد

 7‚16±9‚12جفف إلى جم مستخلص م177/جم جاليك 7‚12±17‚72 من إذ انخفضت األولى العشر
جم 177/جم جاليك 7‚70ووصلت إلى  ٪8‚88 جم مستخلص مجفف وبنسبة انخفاض177/جم جاليك

 .٪98‚17 وبنسبة انخفاض 47بعد الدقيقة  مستخلص مجفف

في  دقيقة 47-27في الفترات بين المعامالت الحرارية  ةإحصائيلوحظ عدم وجود فروق معنوية 
 (دقيقة 47-27) م وجود فروق معنوية بين المعامالت الحراريةوكذلك عد. ثمار الرمان السعودي

-27) ولوحظ كذلك عدم وجد فروق معنوية بين المعامالت الحرارية . ثمار الرمان اليمني لمستخلصات
 .لمستخلصات ثمار الرمان اليمني مع السعودي( دقيقة 47
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 الرمان الطائفيستخلصة من ثمار لمضادات األكسدة الم م°181 عند الثبات الحراريتأثير  .(3)جدول 

 .(جم مستخلص مجفف111/جم جاليك)كمية الفينولت الكلية على 
 الزمن مستخلصات األسيتون 

(دقيقة)  سعودي يمني 

0.12 b ±
a
 10.02

 
0.62 a±

 a
12.90

 
0 

0.14 b ±
b
 9.13

 
0.41 a±

 b
 11.93

 
10 

0.41 b ±
c
 2.56

 
0.43 a±

 c
 4.29

 
20 

0.03 a ±
d
 0.82

 
0.09 a±

 d
 0.86

 
30 

0.07 a ±
e
 0.35

 
0.13 a±

 d
 0.51

 
40 

0.04 a ±
e
 0.26

 
0.02a±

 de
 0.29

 
50 

0.05 a ±
e
 0.19

 
0.04 a±

 e
 0.23

 
60 

 .(n=3)االنحراف المعياري ± المتوسط الحسابي * 
 .((p≤0.05في نفس العمود يعني عدم وجود فروق معنوية عند مستوى معنوية  العلويةالحروف المتشابهة * 
 .((p≤0.05في نفس الصف يعني عدم وجود فروق معنوية عند مستوى معنوية  السفليةالحروف المتشابهة  *

 
في ثمار الرمان السعودي  DPPHانخفاض النسبة المئوية لتثبيط مركب  (6) الجدوليوضح و 

العشر بعد الدقائق  ٪7‚20±22‚22 إلى ٪7‚27±64‚71 حيث انخفضت من لمستخلصات األسيتون
 وبنسبة انخفاض ٪7‚04±2‚24 إلى دقيقة 47بعد وصلت ، بينما ٪20‚04 نخفاضبلغ االو  األولى
 DPPHبينما في مستخلصات ثمار الرمان اليمني وجد أن النسبة المئوية لتثبيط مركب  ،90٪‚79

 ٪29‚68 األولى وبنسبة انخفاض العشر الدقائق بعد ٪7‚62±24‚07 إلى٪ 7‚42±20‚08 انخفضت من
 .٪94‚04 وبنسبة انخفاض ٪7‚04±1‚29 دقيقة إلى 47 عدبوصلت بينما 

ة قيقد 27، و27، 17، 7 الفترات عند م°180 عند فروق معنوية بين المعامالت الحرارية توجدو 
فروق معنوية بين المعامالت الحرارية بالنسبة  ت، وكذلك وجد(واليمني السعودي) ي المصدرينف

 .لمستخلصات ثمار الرمان السعودي واليمني
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فعالية مستخلص قشور الرمان على  او قيمالذين ، ((Iqbal et al., 2008ولم تتفق نتائج الدراسة مع ما وجده 
ثباتية زيت دوار الشمس، تحت ظروف معجلة، وقدر الثبات الحراري لمستخلصات الميثانول عن طريق التخزين عند 

نشاط مضادات األكسدة على فترات تخزين مختلفة كما قدر في الدراسة  ،دقيقة 87م لمدة تزيد عن°180درجة حرارة 
وانخفضت ثباتية مستخلص ثمار الرمان بعد الدقيقة العشرين  87٪ بعد الدقيقة 44‚22ووجد  أن االنخفاض كان 

القشور بينما في هذه  ،((Iqbal et al.,2008ويعود ذلك إلى اختالف العينة حيث استخدمت في البحث الذي قام به 
 .تخدم ثمار الرمان كاملةالدراسة تم اس

 
بفترات مختلفة  الطائفي لمستخلصات ثمار الرمان (كنسبة مئوية)نشاط مضادات األكسدة  .(4)جدول 

 .م°181 من زمن التسخين عند

 الزمن مستخلصات األسيتون 
(دقيقة)  سعودي يمني 

0.62 b ±a
 37.58

 
0.20 a ±a

 46.01
 

0 

0.42 b ±b
 26.50

 
0.37a ±

b
 33.33

 
10 

0.36 b ±c
 3.85

 
0.36 a ±c

 11.62
 

20 
0.56 b ±d

 2.50
 

0.56 a ±d 
4.18

 
30 

0.56 b ±e
 1.35

 
0.56 a ±e 

2.79
 

40 

0.37 b ±e
 1.29

 
0.37 a ±e

 2.52
 

50 

0.56 b ±e
 1.29

 
0.56 a ±e

 2.26
 

60 

  (n=3)االنحراف المعياري  ±المتوسط الحسابي * 
 .((p≤0.05د يعني عدم وجود فروق معنوية عند مستوى معنوية في نفس العمو  العلوية الحروف المتشابهة * 
 .((p≤0.05في نفس الصف يعني عدم وجود فروق معنوية عند مستوى معنوية  السفليةالحروف المتشابهة * 

 على ثباتية زيت فول الصويا ثمار الرمان مستخلص تأثيرتقدير 
 بار حمض الثايوباربيوتركلقيم اخت Astronomical Unit (AU) وجد أن وحدة االمتصاص

Thiobarbituric Acid Test (TBA)  يوم في المعاملة المضاف إليها مستخلصات ثمار الرمان  12بعد
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 AU 7‚722±7‚498 و AU 7‚71±7‚068 و AU 7‚722±7‚876 السعودي بمذيب األسيتون بلغت
400‚7±1‚7 AU زيت فول كجم 177/ملجم مستخلص مجفف 1777و  877، 677، 277 بالتراكيز

 AU 7‚77±7‚726 للمعاملة الضابطة عند زمن صفرTBA بينما بلغت قيم . بيرتلى التع الصويا
ينما في المعاملة المضاف إليها مضاد األكسدة يوم، ب 12بعد  AU 7‚71±7‚902وصلت إلى و 

 .(0 الجدول) يوم 12 بعد AU 7‚72±7‚429 االصطناعي كانت

 و  7AU‚72±7‚081 و AU 7‚76±7‚829 م كانتيو  12 بعد TBAأظهرت النتائج أن قيم 
020‚7±72‚7± AU  7‚71±7‚409و AU لجم مستخلص م 1777و  877، 677، 277ز بالتراكي

 مع المعاملة الضابطة حيث ارتفعت منرتيب مقارنة على الت اجم زيت فول الصويك/فرمان يمني مجف
726‚7±77‚7AU  7‚71±7‚902 زمن صفر إلىالفي AU قيم  كانت بينما. يوم 12 بعدTBA  للمعاملة

كجم زيت فول الصويا /ملجم 277 بتركيز BHTاد األكسدة االصطناعي المضاف إليها مض
429‚7±72‚7 AU يوم 12 بعد. 

فروق إال أنه لم توجد  ،وجود فروق معنوية بين جميع المعامالت وبين العينة الضابطة وتبين
ت الرمان المزروع في السعودية واليمن، كما لوحظ عدم معنوية بين التراكيز المتشابهة في كل من عينا

وبين المعاملة  ((BHTوجود فروق معنوية بين المعاملة المضاف إليها مضاد األكسدة االصطناعي 
 /ملجم مستخلص مجفف 1777 عند تركيز (سعودي ويمني)المضاف إليها مستخلص ثمار الرمان كاملة 

عند  (السعودي)لمضاف إليها مستخلصات الثمار الرمان كاملة وبين المعاملة ا ،كجم زيت فول الصويا
 .كجم زيت فول الصويا/ملجم 877 تركيز
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ر و ى أن لمستخلص قشحيث أشار إل(El-Anany, 2007)  ما توصل إليه مع نتائج الدراسة اختلفت        
أظهرت حيث  الشمس أثناء عملية القلي العميق، دوارالرمان دورا  في تعزيز االستقرار لألكسدة في زيت 

 االصطناعيمضاد األكسدة مقارنة مع أفضل  تكجم كان /ملجم 877و  477، 677 كيزاتر الالنتائج أن 
(BHT) كجم /ملجم 277 بتركيز المضاف بتركيز. 

كمية من حيث  األفضل سيتوناألمذيب من الدراسة أن ائج المتحصل عليها وقد أوضحت النت
ا في موكذلك ارتفاعه ،(السعودي واليمني)الرمان  ثمار المستخلصة من األكسدةنشاط مضادات و الفينوالت 

و أالرمان سواء يمني لثمار  سيتوناألمستخلصات  أبدتكما  . عينات الرمان السعودي عن اليمني
 1777و  877، 677، 277 تراكيزكما لوحظ أن استخدام . م°180 للحرارة أقلة سعودي مقاوم

مقارنة  أقلكانت من األكسدة  فول الصويا حماية زيتلالرمان الطائفي  ثمارمن مستخلصات كجم /ملجم
 .االصطناعي األكسدةمع مضاد 
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ABSTRACT: The objective of this study was to evaluate the content, activity and stability of the total phenols 

from the whole fruit of both Saudi and Yemeni pomegranate, mainly the TaifI type. This was achieved by 

studying the effect of the different polarity for the extraction solvents on the proportion of extraction and total 

content of total phenols and activity of antioxidant compounds. The different extraction solvents (methanol, 

ethanol, acetone, water, ethyl acetate, acetone 50%, ethanol 50%, and methanol 50%) were tested and the most 

suitable solvent was utilized. Heat stability of whole fruit was tested using oven temperature of 185ºC.  In 

addition, the effect of the total phenols extracted from whole fruit on the protection of soybean oil against lipid 

oxidation was evaluated by Thiobarbituric Acid Test (TBA). The results showed that significantly (p≤0.05) the 

highest phenols content and antioxidant activity were found when acetone solvent was used compared with the 

other solvents, and were more in pomegranates fruits grown in Saudi Arabia than in those grown in Yemen. The 

results also showed that heat stability of whole fruit extract of the Saudi pomegranate was better than that of 

Yemeni pomegranate. The concentrations of 200, 400, 800, and 1000 ppm of pomegranate fruits extract using 

acetone solution had shown less protection against lipid oxidation of soybean oil than synthetic anti-oxidation 

Butylated Hydroxytoluene (BHT). 
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Development of Probiotic Hummus 

Narmeen J. AL-Awwad; Mohammad I. Yamani and Hamed R.Takruri. 

Dept. of Nutrition and food Technology, Faculty of Agriculture, University of Jordan, Amman, Jordan. 

 
ABSTRACT: The present study was conducted to develop a probiotic huumus by the incorporation of selected 

probiotic bacteria directly in conventional hummus, a paste prepared from chickpea (Cicer arietinum L.). 

Probiotic hummus was developed by the addition of 10% of a culture medium based on chickpeas and skim milk 

(Hummus broth skim milk, HBSM) in which probiotic bacteria had grown to a previously heated hummus at 

75ºC/5 min, followed by anaerobic incubation at 37ºC/8 h. Counts of probiotic bacteria in probiotic hummus 

remained >10
7
 CFU/g when kept at 4 ºC for 24, 48, 72 and 96 h. Sensory evaluation results showed that probiotic 

hummus and conventional hummus (control) were acceptable. 

 

KEYWORDS: Probiotic Hummus, Probiotic Bacteria, Hummus Broth, (HBSM). 

 

INTRODUCTION 
Probiotic bacteria have been

 
the focus of much scientific and commercial interest due to a 

range of possible health effects of these bacteria (Douglas and Sanders, 2008). Traditionally, 

probiotics have been added to yogurt and other fermented dairy products such as cheese, ice 

cream and other dairy desserts (Rivera-Espinoza and Gallardo-Navarro, 2010). Limitations of 

dairy products such as lactose intolerance in many people, the presence of allergens and the 

requirement for cold storage facilities, as well as an increasing demand for new foods and 

tastes have initiated a trend in non-dairy probiotic product development. Additionally, there is 

an increasing demand for vegetarian probiotic products (Ranadheera et al., 2010). 

Further, it is important to develop probiotic products with food and beverages that are 

part of day to day normal diet (Ranadheera et al., 2010). Nowadays, there is an increasing 

trend toward using probiotics in different food systems and the global market for such 

functional foods is on the increase (Sudha et al., 2009). 

Many traditional foods in Jordan and most Arab countries are based on legumes as raw 

material. Hummus, chickpeas (Cicer arietinum L) paste, is one of the most popularly 

consumed traditional foods in our region (Yamani and Al-Dababseh, 1994; Fares and Takruri, 

2002). With the globalization of the food market, the consumption of hummus has increased 

dramatically (Kampf and Peleg, 2002).  The paste is made of ground re-hydrated cooked seeds 

of the chickpea legume, to which salt, spices and in many cases sesame seeds paste or ‘Tahini’ 

(Sesamum indium) are also added. Hummus is considered to be relatively cheap protein source 

and to have a nutritive and cultural value (Fares and Takruri, 2002). 

Since recognizing the beneficial health effects of certain strains of LAB and 

bifidobacteria in the late 80s of the last century and their subsequent use as probiotics in 

human and farm animals (Roberfroid, 2000), it has been a challenge to develop an appropriate 

food vehicle for their introduction to the recipient organisms. Selection of suitable food 

vehicle to deliver probiotic bacteria is a vital factor that should be considered in developing 
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functional probiotic foods (Ranadheera et al., 2010).This has led to development of probiotic 

products from various food metrics including meats, fruits, vegetables, legumes and cereal 

products (Ranadheera et al., 2010). Probiotic fermented barley based food (Sindhu and 

Khetarpaul, 2003), probiotic soy cheese, probiotic sausages and other probiotic food products 

have been developed (Champagne et al., 2011). 

By increasing the amount of prebiotics in the diet, it is possible to increase and 

maintain healthy bacterial gut flora in the host. Ingredients in certain food products may 

naturally contain prebiotics which help to improve the functional efficacy of probiotics 

(Ranadheera et al., 2010). 

To be successfully used as a vehicle for probiotics, a food should have certain 

characteristics to meet the requirements of consumers and producers (Taranto et al., 2000), 

among which being popular and affordable; supports the viability of probiotic bacteria until 

the end of its shelf-life (Rivera-Espinoza and Gallardo-Navarro, 2010); not affected from 

sensoric point of view by incorporation of probiotic bacteria in its composition (Tamime, 

2005); excert prebiotic effect (Ranadheera et al., 2010); having a simple production process, 

including the introduction of the probiotic bacteria. 

Physico-chemical properties of food carriers used for probiotic delivery, such as 

buffering capacity, water activity and pH, are significant factors that influence survival of the 

probiotic (Ranadheera et al., 2010). Additionally, the chemical composition of the product to 

which the probiotics are added: carbon, nitrogen, mineral and oxygen content affect the 

performance of these bacteria in many food environments (Rivera-Espinoza and Gallardo-

Navarro, 2010). 

Since there are no studies on developing a "probiotic hummus", the proposed study 

aimed at developing "probiotic hummus" by the incorporation of the selected probiotic strains 

directly after hummus preparation. 

 

METHODOLOGY 
Lactobacillus acidophilus NCFM (Danisco) and Bifidobacterium lactis Bb-12 (Chris Hansen, 

Denmark) were selected after determination of their suitability for use as probiotics by 

performing tests for acid tolerance (Pereira and Gibson, 2002)., bile tolerance(Haddadin et al., 

1997), adhesion to the intestine (Brink et al., 2006), antibacterial activity against Escherichia 

coli, Salmonella typhmarium and Staphylococcus aureus  (Mishra and Prasad, 2005), 

cholesterol assimilation (Gilliland and Walker, 1990) and by testing the viability in the feed 

(Al-Awwad et al., 2009). Both probiotic bacteria were incorporated into hummus. 

Propagation and maintenance of probiotic bacteria 

The two selected strains were maintained by subculturing in MRS broth, containing 

0.05% L-cyseine-HCL (L-cys), using 1% inoculum and 18 - 20 h of incubation at 37°C in an 

anaerobic jar (Oxoid, UK). The cultures were kept in the refrigerator at 4°C between 

http://www.google.jo/search?hl=ar&biw=1280&bih=582&sa=X&ei=0HAUTpW-N8jQhAfrxsT8AQ&ved=0CCMQvwUoAQ&q=Staphylococcus+aureus&spell=1
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subcultures. Each strain was subcultured two to three times prior to every test (Walker and 

Gilliland, 1993).  

Development of hummus broth as a culture medium for probiotic bacteria 

Hummus broth was developed as a culture medium for probiotic bacteria before their 

incorporation in hummus. The following components were utilized in the preparation of 

hummus broth: 0.05% L-cys, 0.5% glucose, 1.2% yeast extract and 3% skim milk (Al-Awwad 

et al., 2013). 

Development of probiotic hummus 
This stage included preparation of hummus, investigation of probiotic bacteria growth 

in hummus and optimization of incubation conditions. Additionally, the effect of refrigeration 

on probiotic hummus was studied. 

Hummus preparation 

Hummus was prepared under hygienic conditions according to the recipe followed by 

Yamani and Dababseh (1994). The ingredients used were, 1 kg dry chickpeas, 600g tahini, 

30g salt, 30g sodium bicarbonate and 120 ml fresh lemon juice. Chickpeas were washed after 

removal of foreign materials and visible dirt and were soaked overnight. Water and sodium 

bicarbonate were added to the chickpeas after discarding the soaking water, and they were 

boiled for about 1h. Boiled chickpeas were strained then cooled to room temperature by 

spreading on the surface of large tray and further cooling in refrigerator for 1-2 h. The cooled 

chickpeas and other ingredients were mashed in a food processor (National, Japan). Hygienic 

practices were applied when washing and preparing the utensils and equipments. 

Effect of heat treatment and incubation time on the development of probiotic hummus 

 Eight Duran bottles of 250 ml were cleaned and sterilized. A 100g of the prepared 

hummus was weighed in each bottle. Four bottles were heated at 75ºC/5 min in a water bath 

(Bernarereggio, Itlay). The other 4 bottles were left without heating (Fig. 1). 

A 10% of each strains, that was previously anaerobically propagated in HBSM 

(containing 0.05% L-cys, 1.2% yeast, 0.5% glucose and 3% SM) at 37ºC/ 24 h, was inoculated 

alone in the two types of hummus. In addition, a mix of both isolates, 5% of each, was 

inoculated in the two types of hummus. So, six probiotic hummus was obtained: L. 

acidophilus heated hummus, B. lactis heated hummus, L. acidophilus –B. lactis heated 

hummus, L. acidophilus unheated hummus, B. lactis unheated hummus and L. acidophilus –B. 

lactis unheated hummus. 

A control bottle from each type of hummus was held without inoculation. The bottles 

contents were mixed thoroughly (vortex mixer, Falc, Italy) and incubated anaerobically at 

37ºC for 0, 4, 8, 12, 24 and 48 h. Enumeration was done by pour plating in MRS agar 

supplemented with L-cys. A pH meter was used, after calibration, to measure the pH of the 

samples at each incubation time intervals. Smell and taste of each hummus preparation were 

observed. 
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Figure 1. Flow chart showing the use of heat treatment in the development of probiotic hummus 

Water bath (75 °C/ 5 min) 
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Microbiological analysis of heated and unheated hummus 

A 25 g of unheated and heated hummus were weighed and aseptically added to 225 ml 

of a diluent (0.1% peptone water (Oxoid, UK) supplemented with 0.05% L- cys). Each 

hummus sample was tested for aerobic plate count (FDA/BAM, 2001), total coliform (ISO 

4832: 2006), Escherichia coli (FDA/BAM, 2002a), total yeast and mold (FDA/BAM, 2002b), 

Lactic Acid bacteria (de Man et al., 1960), Staphylococcus aureus (ISO 6888-1:1999), 

Bacillus cereus (ISO 7932: 2004) and Salmonella (ISO 6579: 2002). 

Effect of refrigeration of probiotic hummus on the viability of probiotic bacteria 

In order to prepare the intermediate media for probiotic isolates, a 1% L. acidophilus 

HBSM and B. lactis HBSM was inoculated in HBSM broth and inoculated anaerobically at 

37ºC/24 h. Enumeration was done by pour plating in MRS agar supplemented with L-cys. 

A 10% of the probiotic isolates intermediate media (5 ml of each) was inoculatd in 100 

g heated hummus bottle; duplicate samples were prepared. The contents of the two bottles 

were mixed thoroughly (Vortex mixer, Falc, Italy). A bottle of heated hummus without 

inoculation was held as a control. The bottles were incubated anaerobically at 37ºC for 8 h. 

after that the bottles were kept in refrigerator for 24, 48, 72 and 96 h. One gram mixture 

samples were taken and serially 10 fold diluted at zero time, after the 8 h of anaerobic 

incubation at 37ºC and at each interval time of refrigeration and then plated in duplicate onto 

MRS agar. In addition, pH was measured at all previously mentioned intervals. 

Effect of aerobic and anaerobic conditions on the development of probiotic hummus 
 The steps in the previous section (effect of refrigeration) were followed except that the 

incubation at 37ºC was done aerobically and anaerobically using anaerobic jar (Oxoid, UK). 

Chemical analysis of hummus and probiotic hummus 

Proximate analyses of hummus and probiotic hummus used in the experiment were 

determined; proximate analyses included determination of moisture, crude fat, crude protein, 

ash, crude fibre and soluble carbohydrate content according to the Official Methods of the 

Association of Official Analytical Chemists (AOAC, 1995). 

Sensory evaluation of probiotic hummus 

A hedonic scale (9-points) test was used to investigate the degree of preference for 

probiotic hummus, compared to control hummus. Thirty four panelists were asked to evaluate 

the following characteristics: appearance, smell, consistency, taste and overall acceptability 

(Bose and Shams-Ud-Din, 2010). 

Statistical analysis 

The statistical analyses were performed using the Statistical Analysis System (SAS, 

2008) version 9. Analysis of variance (ANOVA) with t -test was used to determine any 

significant differences between the means (Steel and Torrie, 1980). Values in tables are 

expressed as mean ± standard error of the mean (SEM). Levels of significance were at 

(P<0.05). 
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RESULTS 
Both L. acidophilus NCFM and B. lactis Bb-12 isolates showed acid resistance, bile tolerance, 
adhesion to the digestive system, antibacterial activity and cholesterol assimilation (Al-
Awwad, 2012). Consequently, L. acidophilus NCFM and B. lactis Bb-12 were chosen to be 
applied as a probiotic isolates in probiotic hummus. 
Development of probiotic hummus 
Effect of heat treatment and incubation time on the development of probiotic hummus 

Table 1 shows the effect of heat treatment (75ºC/5 min) of hummus on the viabilities of 
B. lactis and L. acidophilus and their combination incubated anaerobically at 37ºC for several 
interval times. The counts of B. lactis in B. lactis hummus increased significantly (P<0.05) as 
the time intervals increase. Similar results were obtained for L. acidophilus in L. acidophilus 
hummus and both isolates in B. lactis + L. acidophilus hummus. 

After 8h of anaerobic incubation at 37ºC, the odor and taste of the three probiotic 
hummus became unacceptable for unheated probiotic hummus. However, there were no changes 
in smell and taste of all types of heated probiotic hummus at 8h, but at 12h the changes were 
observed. Consequently, the B. lactis + L. acidophilus hummus heated hummus and 8h of 
anaerobic incubation were selected and used for further steps in the development of probiotic 
hummus. 

Table 2 shows that the change in pH of heated and unheated probiotic hummus incubated 
anaerobically at 37ºC for several interval times. After 4 h, the pH of all probiotic hummus wasn't 
significantly different (P>0.05), as compared with the initial pH. While in the other interval 
times, the pH values were significantly decreased (P<0.05). 
Microbiological analysis of hummus and heat-treated hummus 

As shown in Table 3, the average of aerobic plate count, LAB count and yeast and 
mold count in unheated hummus were 3×10

3
, 1×10

3 
and 2×10

2
 CFU/ g, respectively. While 

these counts were <10 CFU/g in heated hummus. 
Effect of refrigeration of probiotic hummus on the viability of probiotic bacteria 

The initial counts of the inoculum of B. lactis and L. acidophilus in HBSM after 24 h 
of anaerobic incubation were 7.9 and 7.8 Log 10 CFU/mL, respectively. However, after 
incorporation of the inoculated HBSM in hummus, the initial counting of B. lactis and L. 
acidophilus was 6.83 Log 10 CFU/g and after 8h of anaerobic incubation at 37ºC which is also 
considered as the zero time for refrigerated sample the count exceeded 10

7
 CFU/g (Table 4). 

Keeping the probiotic hummus at 4ºC for 24, 48, 72 and 96 h didn't decrease the count of 
probiotic <10

7
 CFU/g, despite the presence of significant difference (P>0.05) between the 

values. The pH of probiotic hummus after 8 h of anaerobic incubation at 37ºC and kept at 4ºC 
ranged between 4.4 and 4.3 (Table 4). 
Effect of aerobic and anaerobic conditions on the development of probiotic hummus 

Figure 2 shows that the initial counts of B. lactis and L. acidophilus in aerobic and 
anaerobic probiotic hummus were not significantly different (P>0.05). After 8h of aerobic and 
anaerobic incubation at 37ºC, the counts of B. lactis and L. acidophilus in anaerobic probiotic 
hummus were significantly higher (P<0.05) than that in aerobic probiotic hummus. Similarly, 
after 24, 48, 72 and 96 h of refrigeration counts of B. lactis and L. acidophilus in anaerobic 
probiotic hummus were significantly higher (P<0.05) than that in aerobic probiotic hummus.  

The pH of aerobic and anaerobic probiotic hummus after 8 h of anaerobic incubation at 
37ºC and kept at 4ºC was 4.4 and 4.3, respectively (Table 5). 
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Table 1. Development of B. lactis, L. acidophilus and B. lactis + L. 

acidophilus counts (log CFU/g) after 4, 8, 12, 24 and 48h of 

anaerobic incubation at 37ºC in heated and unheated hummus. 

 

 Unheated probiotic hummus 

Time (h) Control B. lactis L. acidophilus B. lactis + 

L. acidophilus 

0 2.62 
b 1

 ± 0.02 6.00
 a 1

 ± 0.01 5.90 
a 1

 ± 0.01 5.86 
a
 
1
 ± 0.01 

4 2.97 
c 2

 ± 0.01 6.20 
a 2

 ± 0.01 6.10
a 2 

± 0.01 6.18
 a  2

 ± 0.01 

8 3.32 
c 3

 ± 0.01 8.31 
a 3

 ± 0.01 8.23 
a 3

 ± 0.01 8.28 
a 3

 ± 0.01 

12 4.61 
c 4

 ± 0.01 8.72 
a 4

 ± 0.01 8.91 
a 4 

± 0.01 8.72 
a 4

 ± 0.02 

24 6.57 
c 5 

± 0.01 9.10 
a 5 

 ± 0.01 9.00 
a 5

 ± 0.01 9.01 
a
 
5
 ± 0.01 

48 8.63 
c 6  

± 0.01 9.50 
a
 
6
 ± 0.01 9.52 

a
 
6
 ± 0.01 9.40 

a
 
6
 ± 0.01 

 
Heated probiotic hummus 

_______________________________________________________ 

0 0.0 
c 1

 ± 0.00 5.90 
a 1

 ± 0.01 5.71 
b 1

 ± 0.01 5.81 
a 1

 ± 0.02 

4 0.0 
d 1

 ± 0.00 6.01 
b 2 

± 0.01 5.94
 b 2

  ± 0.01 6.01 
b 2

 ± 0.01 

8 0.0 
d
 
1
 ± 0.00 7.94 

b 3
 ± 0.01 7.91 

b 3
 ± 0.02 7.92 

b 3 
± 0.01 

12 0.0 
d 1

 ± 0.00 8.28 
b 4

 ± 0.01 8.27 
b
 
4
 ± 0.01 8.24 

b 4
 ± 0.01 

24 0.0 
d 1

 ± 0.00 8.82 
b
 
5
 ± 0.01 8.81 

b 5 
± 0.01 8.80 

b 5
 ± 0.02 

48 0.0 
d 1

 ± 0.00 9.18 
b 6

 ± 0.01 9.14 
b
 
6
 ±0.01 9.19 

b 6
 ±0.02 

 

Each value is represented as mean of duplicate readings ± SEM. 

Hummus type: means with different letter superscripts within the same row 

are significantly different (p< 0.05). 

Time: means with different number superscripts within the same column are 

significantly different (p< 0.05). 

B.lactis = Bifidobacterium lactis. 
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Table 2. The pH in heated (75 ºC/5 min) and unheated probiotic hummus 

after 4, 8, 12, 24 and 48 h of anaerobic incubation at 37ºC. 

 

 Unheated probiotic hummus 

Time (h) Control B. lactis L. acidophilus B. lactis + 

L. acidophilus 

0 4.60 
a
 ± 0.00 4.50

 a
 ± 0.00 4.50 

a
 ± 0.00 4.50 

a
 ± 0.00 

4 4.60 
a
 ± 0.00 4.50 

a
 ± 0.00 4.50 

a
 ± 0.00 4.50

 a
 ± 0.00 

8 4.55 
a b

 ± 0.05 4.25
 b
 ± 0.05 4.30

 b
 ± 0.00 4.30 

b
± 0.00 

12 4.50 
b
 ± 0.00 4.10 

c
 ± 0.00 4.20 

c
 ± 0.00 4.10 

c
 ± 0.00 

24 4.30 
c
 ± 0.00 3.70 

d
 ±0.00 3.80 

d
 ± 0.00 3.70 

d
 ±0.00 

48 3.90 
d
 ± 0.00 3.50 

e
 ± 0.00 3.50 

e
 ± 0.00 3.45 

e
 ± 0.05 

 
Heated probiotic hummus 

0 4.70 
a
 ± 0.00 4.60 

a
 ± 0.00 4.60 

a 
± 0.00 4.60

 a
 ± 0.00 

4 4.70 
a
 ± 0.00 4.60 

a
 ± 0.00 4.60 

a
 ± 0.00 4.60 

a
 ± 0.00 

8 4.70 
a
 ± 0.00 4.50 

b
 ± 0.00 4.50 

b
 ± 0.00 4.40 

b 
± 0.00 

12 4.70 
a
 ± 0.00 4.30 

c
 ± 0.00 4.40 

c
 ± 0.00 4.30 

c
 ± 0.00 

24 4.70
 a
 ± 0.00 3.90 

d
 ±0.00 4.00 

d
 ± 0.00 3.90 

d
 ± 0.00 

48 4.70 
a
 ± 0.00 3.70 

e
 ± 0.00 3.60 

e
 ± 0.00 3.70 

e
 ± 0.00 

 

Each value is represented as mean of duplicate readings ± SEM. 

Means with different superscripts within the same column are significantly 

different (p<0.05). 

B.lactis = Bifidobacterium lactis. 
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Table 3. Microbial analysis (CFU/ g) of hummus and heated hummus (75ºC/ 5 min). 

 

 

Test 

Count (CFU/ g) 

Unheated hummus Heated hummus 

Aerobic plate count 3 x 10 
3
 < 10 

Total Coliform < 10 < 10 

Staphylococcus aureus  < 10 < 10 

Escherichia coli < 3 < 3 

Salmonella spp Absent Absent 

Total yeast and mold 2 x 10 
2
 < 10 

Bacillus cereus < 10 < 10 

Lactic Acid bacteria 1 x 10
3
 < 10 

 

Each value is represented as mean of duplicate readings. 

 

 

 

 

Table 4. Counting of probiotic isolates (log CFU/g) in probiotic hummus and 

pH at 0 h and 8 h of anaerobic incubation at 37ºC and then kept at 

4ºC for 0, 24, 48, 72 and 96 h. 

 

Hummus types 

 

Time (h) 

Probiotic hummus Control hummus 

Log CFU/g pH Log CFU/g pH 

0  of incubation 6.83 
f
 ± 0.02

 
4.6

 
0 ± 0.00 4.7 

8 of  37°C  

incubation 
7.90 

a
  ±0.01 4.4 0 ± 0.00 4.7 

24 of  refrigeration 7.83 
b
 ±0.02 4.3 0 ± 0.00 4.7 

48 of  refrigeration 7.74 
c 
±0.02 4.3 0 ± 0.00 4.7 

72 of  refrigeration 7.62 
d
 ±0.01 4.3 0 ± 0.00 4.7 

96 of  refrigeration 7.53 
e
 ± 0.01 4.3 0 ± 0.00 4.7 

 

Each value is represented as mean of duplicate readings ± SEM. 

Means with different superscripts within the same column are significantly 

different (p< 0.05). 
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Table 5. pH of probiotic hummus during aerobic and anaerobic incubation at 37ºC for 8 h and 

at 4°C for 24, 48, 72 and 96 h. 

Hummus 

Time (h) 

0 h of  

incubation 

8 h of 37°C 

 incubation 

24 h of   

refrigeration 

48 h of   

refrigeration 

72 h of   

refrigeration 

96 h of   

refrigeration 

Aerobic 

probiotic 

Hummus 

 
4.70 ± 0.07 

 
4.40 ± 0.00 

 
4.40 ± 0.00 

 
4.40 ± 0.00 

 
4.40 ± 0.00  

 
4.40 ± 0.00 

Aerobic 

control  

Hummus 

 
4.70 ± 0.00 

 
4.70 ± 0.00 

 
4.70 ± 0.07 

 
4.70 ± 0.00 

 
4.70 ± 0.00 

 
4.70± 0.07 

Anaerobic 

probiotic 

Hummus 

 
4.70 ± 0.00 

 
4.30 ± 0.07 

 
4.30 ± 0.00 

 
4.30 ± 0.07 

 
4.30 ± 0.07 

 
4.30 ± 0.00 

Anaerobic 

control  

Hummus 

 
4.70 ± 0.07 

 
4.70 ± 0.00 

 
4.70 ± 0.00 

 
4.70 ± 0.00 

 
4.70 ± 0.07 

 
4.70 ± 0.00 

 
Each value is represented as mean of duplicate readings ± SD. 

 

 

a

b b b b b
a

a a a a a

0.0

2.0

4.0

6.0
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L
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0 

C
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U
/m

L
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Figure 2. Probiotic bacteria counts (log CFU/ g) in probiotic hummus incubated 

aerobically and anaerobically at 37°C for 8h and at 4°C for 24, 48, 72 and 96 h. 
Each value is represented as mean of duplicate readings. 

Means with different superscripts within the different shaped columns are significantly different (p<0.05). 

Incubation at 4°C Incubation at 37°C 
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Chemical analysis of hummus and probiotic hummus 
Table 6 shows the proximate composition of hummus and probiotic hummus. Moisture 

content was 65.96% and 64.00% for hummus and probiotic hummus, respectively. Crude fiber 
was 6.11% and 6.65% for hummus and probiotic hummus, respectively. 
Sensory evaluation of probiotic hummus  

Figure 3 shows results of sensory testing of probiotic hummus as well as conventional 
hummus (control).  In both, the appearance, smell, consistency, taste and overall acceptability 
were highly acceptable. No significant differences (P>0.05) were found between the two 
hummus batches in the sensory aspects tested. 
 

Table 6. Proximate analysis of hummus
 
and probiotic hummus

1
 

Components Hummus Probiotic hummus 

Ash 1.28 ± 0.03 1.22 ± 0.01 

Moisture 65.96 ± 0.19 64.00 ± 0.42 

Protein 6.24 ± 0.17 6.46 ± 0.07 

Fat 10.8 ± 0.14 11.2 ± 0.28 

CHO
2
 13.61 ± 0.06 14.47 ± 0.71 

Crude fiber 2.11 ± 0.07 2.65 ± 0.04 

Dry Matter
3
 34.04 ± 0.19 36.00 ± 0.42 

1. Values are in (g)/100g and represent the mean of duplicate ± SD. 
2. CHO: 100-ash-moisture-protein-fat-crude fiber 
3. Dry Matter: 100- moisture 

 

 
a  

b

 
c

 
d  

e

b
 
a

 
c

 
d  

e

0

2

4

6

8
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S
ca

le

Control

hummus     

Probiotic

hummus  

 
 

Figure 3. Sensory evaluation of hummus and probiotic hummus directly after preparation. 
Each value is represented as mean of thirty four readings. 
Means with different superscripts within the different shaped columns are 
significantly different (p < 0.05). 
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DISCUSSION 
To the best of our knowledge, this is the first study in Jordan on the production of a probiotic 

product based on a traditional food (hummus). Additionally, Hummus broth was also 

developed to be used as culture media and vehicle for adding the probiotic bacteria. 

Development of hummus broth as a culture medium for probiotic bacteria 

Hummus broth (HB) was developed as a culture medium for probiotic bacteria in order 

to simplify the process of preparation and to avoid as much as possible the use of artificial 

media. Chickpeas contain the nutrients needed for the growth of microorganism, particularly 

LAB and have a bifidogenic effect (Queiroz-Monici et al., 2005). In order to enhance the 

growth of probiotic bacteria in HB, glucose, yeast extract, L-cysteine and skim milk were 

added.  

Development of probiotic hummus 

Effect of heat treatment and incubation time on the development of probiotic hummus 

A preliminary study was conducted to develop probiotic hummus, in which HBSM 

containing probiotic isolates was added to conventional hummus. Counts of both isolates in 

probiotic hummus were found less than 10
7
 CFU/g. In order to solve the issue of these 

relatively low counts, probiotic bacteria were allowed to grow in hummus by incubating 

anaerobically at 37ºC for several hours to select the proper time of incubation that give better 

counts (>10
7
 CFU/g) with minimum change in the sensoric properties of probiotic hummus. 

Two types of probiotic hummus (heated and unheated) were prepared. 

After 8h of anaerobic incubation at 37ºC, the counts of both isolates in B. lactis, L. 

acidophilus and B. lactis + L. acidophilus heated hummus are >10
7
 CFU/g,  without change in 

odor and taste of this probiotic hummus and with acceptable pH values. While, in B. lactis, L. 

acidophilus and B. lactis + L. acidophilus unheated hummus the odor and taste of the three 

probiotic hummus became unacceptable. This difference in changes between heated and 

unheated hummus can be attributed to the initial count of the microflora of unheated hummus. 

It seems that the co-cultivation of L. acidophilus and B. lactis in hummus did not 

produce, in general, any antagonist effect that could influence their counts. For this reason, the 

B. lactis + L. acidophilus heated hummus was chosen to be used in this research. 

Microbiological analysis of hummus and heat treated hummus 

Heat treatment at 75ºC/5 min seems to be sufficient to get rid of all vegetative cells. 

The predominant microorganisms in conventional hummus are LAB and yeast (Table 3); these 

results are in agreement with (Yamani and Dababseh, 1994) and may be attributed to the pH 

and the availability of the oligosaccharides in hummus. 

Effect of refrigeration of probiotic hummus on the viability of probiotic bacteria 

Keeping the probiotic hummus at 4ºC for 24, 48, 72 and 96 h didn't decrease the count 

of probiotics <10
7
 CFU/g. Loss of viability of probiotics during the refrigerated storage is a 

major issue in the production of probiotic food and has been the subject of various studies 

(Mortazavian et al., 2007; Magarinos et al., 2008; Moayednia et al., 2009).  
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Effect of aerobic and anaerobic conditions on the development of probiotic hummus 

Our results showed that after 8h of aerobic and anaerobic incubation of probiotic 

huummus at 37ºC, the counts of B. lactis and L. acidophilus in anaerobic probiotic hummus 

were higher than that in aerobic probiotic hummus. These results may be due to the fact that B. 

lactis is anaerobic microorganism and that the presence of oxygen affects the viability of this 

microorganism (Dave and Shah, 1997). 

Sensory evaluation of probiotic hummus  

 The hedonic scores for appearance, smell and consistency of probiotic hummus are 

slightly higher than that for hummus, although no significant difference (P>0.05) was 

observed. The hedonic score for overall acceptability, which represents the degree to which 

the panelist is liking the food, was higher for probiotic hummus. 

Probiotic hummus as a functional food product 

As a traditional food, hummus is popular in the Arab countries and is gaining 

popularity in many countries (Fares and Takruri, 2002). It is a food that is rich in nutrients 

which are needed to support the growth of many microorganisms, especially LAB (Yamani 

and Dababseh, 1994). This could be supported by the successful development of HBSM in this 

study. This broth medium is simple; its production does not include complicated steps and 

having L-cys as a reducing agent. Moreover, hummus seems to be an optimum food vehicle 

for probiotic bacteria; it is popular, affordable, and simple to produce. In this study, the 

proximate analysis of hummus reveals that it’s a good source of protein, carbohydrates and 

fiber (Table 6). Besides promoting several beneficial physiological effects, this fiber can 

selectively stimulate the growth of Lactobacilli and Bifidobacteria present in the colon, 

thereby acting as prebiotics. 

It has been reported that the optimum probiotic growth temperature is between 35 and 

40ºC and the best pH is between 6.4 and 4.5, ceasing when a pH of 4.0–3.6 is reached (Rivera-

Espinoza and Gallardo-Navarro, 2010). In this study, the pH of hummus was 4.5-4.8 which is 

suitable for probiotic bacterial growth. 

Fermentation has been postulated to improve the protein quality and the availability of 

group B vitamins may be improved. Fermentation also provides optimum pH conditions for 

enzymatic degradation of phytate and release minerals such as manganese (which is an 

important growth factor of LAB), iron, zinc and calcium. Strains of Lactobacillus have been 

recognized as complex microorganisms that require fermentable carbohydrates, amino acids, 

B vitamins, nucleic acids and minerals to grow (Rivera-Espinoza and Gallardo-Navarro, 

2010), and therefore fermentation of hummus may represent a cheap way to obtain a rich 

substrate that sustains the growth of  probiotic bacteria.  

A product containing probiotic organisms should contain a number of viable cells 

which have been shown to be efficacious (which is generally 10
6
-10

8
 CFU/g, or 10

8
-10

10
 

CFU/day) (Champagne et al., 2011). Results of this study indicated that L. acidophilus and B. 

lactis could use chickpea oligosaccharides as carbon sources. Both probiotic bacteria remained 
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viable in concentration needed to exert the beneficial effect (>10
7
 CFU/g) and with acceptable 

sensory testing. So, these probiotic bacteria were revealed as a promising probiotic cultures in 

producing a probiotic hummus of good taste. 

 

CONCLUSIONS 
It could be concluded from the results of this study that: 

1. A newly culture medium for probiotic bacteria was developed which is hummus broth, 

containing 0.05% L-cys, 0.5% glucose 1.2% yeast extract and 3 % skim milk. 

2. Hummus has a prebiotic effect. After 8 h of anaerobic incubation, the counts of B. lactis 

and L. acidophilus in heat- treated (75ºC/ 5 min) hummus was more than 10
7
 CFU/g with 

acceptable sensory testing, and this probiotic hummus had probiotic counts above 10
6
 

CFU/g until 4 days under refrigeration. 
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 الحيوية المعاوناتب غني صحي حمص تطوير
 تكروري رباح حامد، يماني عصام محمد ،وادالع جمال نرمين

  األردن ،ية، عمانالجامعة األردن ، كلية الزراعة،قسم التغذية و التصنيع الغذائي 
 
 الحيوينة المعاوننات بكتيرينا منن مختارة سالالت إضافة بعد وذلك صحي حمص تطوير بهدف الدراسة هذه أجريت: صملخال

 الحيوية المعاونات من ٪01 إضافة بعد وذلك الحيوية المعاونات ببكتيريا الغني صالحم تطوير تم وقد. الحمص إلى مباشرة
 لمدة م57º حرارة درجة على حراريا   معاملته تمت حمص الى (HBSM) تطويره تم الذي الزرعي الوسط في مسبقا والمزروعة

 الحمنص فني الحيوينة المعاوننات دتعندا ظن . سناعات 8 لمندة م75º  حنرارة درجنة علنى الهوائيا   الحمص حضن وتم دقائق 7
 69 و 54 و 48 و 44 لمندة م4º حنرارة درجنة علنى حفظنه تنم عنندما غنم/للمستعمرات مكونة وحدة  501 من أكثر الصحي

 .العادي الحمص ونظيره الصحي لحمصبين ا  ولم يكن ثمة فرق في التقييم الحسي. ساعة

 


