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دراسة مقارنة لتأثير حمض اللينوليك المقترن وزيت جوز الهند البكر على هرمونات 

   في الجرذانالتحكم في الوزن 

  
   وحمزة محمد أبوطربوش دينا محمد طرابزوني

  جامعة الملك سعود، كلية علوم األغذية والزراعة، قسم علوم األغذية والتغذية
   السعودية، المملكة العربية١١٤٥١ الرياض ٢٤٦٠.: ب.ص

sa.edu.ksu@dtrabzuni  

  
كان الهدف من إجراء هذا البحث معرفة تأثير حمض اللينوليك المقترن وزيت جوز الهند البكر وخليطهما : الملخص

ستين ) ٦٠(تم استخدام . يةعلى الهرمونات الخاصة بالتحكم في الوزن كاللبتين، واألنسولين، وهرمونات الغدة الدرق
وقسمت عشوائياً إلى عشر مجاميع ، جم١٠±١١٠ بعمر ثمانية أسابيع ووزن Wister-albinoمن فصيلة ) ذكور(جرذاً 

غذّيت المجموعة األولى على عليقة مرجعية، والمجموعات األربعة التي . بحيث احتوت كل مجموعة على ستة جرذان
كما حصلت المجموعات ). ٪٢٪، و ١,٥٪، و١٪، و٠,٥( اللينوليك المقترن تليها على تركيزات مختلفة من حمض

٪، ١٪، و٠,٥(السادسة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة على عليقة مدعمة بتركيزات مختلفة من خليط جوز الهند البكر 
  ). ٪٤(وتناولت المجموعة العاشرة زيت جوز الهند البكر فقط . وحمض اللينوليك المقترن) ٪٢٪، و ١,٥و

في تركيز هرمون اللبتين في مصل الجرذان التي تناولت  (P≤0.05)أشارت النتائج إلى ارتفاع معنوي 
حمض اللينوليك بتركيزاته المختلفة سواء منفرداً أو كخليط مع زيت جوز الهند البكر مقارنة بالجرذان في المجموعة 

دام الخليط مقارنة بارتفاعه مع حمض اللينوليك المقترن،  وكان االرتفاع في تركيز هذا الهرمون أقل باستخ،الضابطة
بينما لم يكن هناك فرق معنوي في تركيز اللبتين في مصل الجرذان بين المجموعة التي تناولت زيت جوز الهند 

 تركيز هرمون األنسولين في مجموعات التجربة (P≤0.05)وارتفع معنوياً كذلك . البكر فقط والمجموعة الضابطة
والتي أعطيت زيت جوز الهند ) ٪٢(أعطيت خليط زيت جوز الهند البكر والتركيز األعلى لحمض اللينوليك التي 

أما هرمونات الغدة الدرقية فقد ارتفع معنوياً تركيز هرموني . البكر منفرداً وذلك مقارنة بالمجموعة الضابطة
ض اللينوليك المقترن بتركيزاته المختلفة الثيروكسين والثالثي أيودوثيرونين في مصل الجرذان التي أعطيت حم

وزيت جوز الهند البكر وخليطهما وكان أقصى ارتفاع له لدى المجموعة التي تناولت زيت جوز الهند البكر منفرداً 
 في تركيز الهرمون المحفز (P≤0.05)وصاحب هذا االرتفاع انخفاض معنوي . وذلك مقارنة بالمجموعة الضابطة

٪ أو أعلى من حمض اللينوليك المقترن وخليط هذا ١,٥صل الجرذان التي أعطيت تركيز للغدة الدرقية في م
 وكان االنخفاض األكثر في تركيزه عند تناول زيت جوز الهند البكر منفردا عدا ،الحمض مع زيت جوز الهند البكر

حمض لينوليك مقترن ٪ ٢٪ حمض لينوليك مقترن والمجموعة التي تناولت خليط من ١في المجموعة التي تناولت 
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لم يكن لزيت جوز  .وزيت جوز الهند البكر مقارنة بالمجموعة الضابطة وتلك التي تناولت زيت جوز الهند البكر
كما . الهند البكر وحمض اللينوليك المقترن وخليطهما تأثير معنوي عموماً على تركيز الجلوكوز في مصل الجرذان

كخليط مع زيت جوز  ٪٢ان التي أعطيت حمض اللينوليك المقترن بتركيز  فقط وزن الجرذ(P≤0.05)انخفض معنوياً 
  .الهند البكر مقارنة بالمجموعة الضابطة

  
  .حمض اللينوليك المقترن، زيت جوز الهند البكر، هرمونات التحكم في الوزن: الكلمات المفتاحية

  

  المقدمة

  
 عبارة عن خليط من المتناظرات (Conjugated Linoleic Acid [CLA]) حمض اللينوليك المقترن

، )١٠، ٨(، و)١٢، ١٠(، و)١١، ٩(الهندسية المحتوية على رابطتين مزدوجتين في المواقع 
، ويوجد عدد من متناظرات حمض اللــينوليك طبيعيا في الغذاء، ومن أهم هذه )١٣، ١١(و

يوجد ). ١٢-، سيس١٠-ترانس(و ) ١١-، ترانس٩-سيس ( ذاءالمتــناظرات الموجودة في الغ
٪ من حمض اللينوليك المقترن في الغذاء في اللحوم والحليب ومنتجات األلبان على صورة ٨٠نحو 
وقد . (Park and Pariza, 2007; Kramer et al., 1998; Chin et al., 1994b)١١-، ترانس٩-سيس

 Pariza et)فسيولوجية مفيدة سواء على اإلنسان أو الحيوان أظهر حمض اللينوليك المقترن تأثيرات 

al., 2001; Belury et al., 2003)  شملت دوره كمضاد لتصلب الشرايين، ومضاد لتراكم وتصنيع 
  .(Kang et al., 2003)الدهون في الجسم 

وقد أوضحت كثير من الدراسات كيفية تأثير حمض اللينوليك المقترن على خفض محتوى 
م من الدهون من خالل عدد من اآلليات المقترحة مثل زيادة الطاقة المستهلكة، وتعديل أيض الخاليا الجس

 ;β  (Park and Pariza, 2007-الدهنية، وزيادة أكسدة أألحماض الدهنية من خالل مسار أكسدة بيتا

Nagao et al., 2003b; Park et al., 1999b)ات كاللبتين ، أو من خالل تعديل إفراز بعض الهرمون
وقد أدت إضافة . (Belury et al., 2003; Inoue et al., 2004; Kang and Pariza , 2001)واألنسولين 

بعض الزيوت الغذائية مثل جوز الهند إلى زيادة تأثير حمض اللينوليك المقترن، وتم تفسير ذلك بزيادة 
عة طويلة السلسلة، مما يؤدي إلى زيادة األحماض الدهنية المشبعة نسبة إلى األحماض الدهنية غير المشب
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، كما أن األحماض الدهنية متوسطة السلسلة يتم (Hargrave et al., 2005)أكسدة األحماض الدهنية 
  . (DeLany et al., 2000) أكسدتها أسرع مقارنة باألحماض الدهنية طويلة السلسلة 

، والمستخلص من لب جوز (Virgin Coconut Oil [VCO])ويعتقد أن زيت جوز الهند البكر 
 (Copra oil [CO])م، أكثر فائدة من زيت جوز الهند العادي °٥٠الهند الطازج على درجة حرارة 

والمستخلص من لب جوز الهند المجفف، حيث أنه يحتوي على مكونات مفيدة مثل فيتامين هـ  
ونة األخيرة زيت جوز وانتشر في اآل. (Nevin and Rajamohan , 2004)والمركـبات الفيـنولية 

كالتحكم في (الهند البكر على المستوى التجاري وادعاء الشركات المنتجة والمسوقة لفوائده الصحية 
ولم يتم العثور . في حالة استخدام هذا النوع من الزيت) صابة بأمراض القلبالوزن، والتقليل من اإل

إنقاص الوزن وذلك من خالل تأثيره على على أي دراسات تتناول تأثير جوز الهند البكر للتحكم أو 
هرمون اللبتين والهرمونات المرتبطة به كاألنسولين وهرمونات الغدة الدرقية مما يحتم إجراء 

لذا كان الهدف من هذه الدراسة؛ تقييم تأثير كل من حمض . الدراسات للتحقق من هذه اإلدعاءات
 من خالل تأثيرهما على هرمونات اللبتين اللينوليك المقترن وزيت جوز الهند البكر على الوزن

وتقييم تأثير حمض اللينوليك المقترن وزيت جوز الهند البكر . واألنسولين وهرمونات الغدة الدرقية
  .مجتمعة على الوزن من خالل تأثيرهما على هرمونات اللبتين واألنسولين وهرمونات الغدة الدرقية

  
  طرق البحث ومواده

  Conjugated Linoleic Acid (CLA) مقترنزيت حمض اللينوليك ال

 بجمهورية ألمانيا االتحادية، Cognisتم الحصول على زيت حمض اللينوليك المقترن من شركة 
هو زيت نقي شفاف، عديم اللون أو مائل ، و(Tonalin® TG 80) ٨٠واالسم التجاري للمنتج تونالين 

وهو عبارة عن جليسريدات، . لالصفرار قليالً، سائل في درجة حرارة الغرفة ذو طعم ورائحة مميزة
 مشتق من زيت دوار الشمس ٨٠زيت التونالين .  من حمض اللينوليك المقترن٪٨٠يحتوي على حوالي 
 ١١- ، ترانس ٩- سيس (مض اللينوليك المقترن  من المتناظرات الفعالة لح٥٠:٥٠ويحتوي على نسبة 

  .ويستخدم هذا المنتج لتدعيم األغذية والصناعات الغذائية). ١٢- ، سيس ١٠-وترانس 
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 Virgin Coconut Oil (VCO) زيت جوز الهند البكر

 Certified Organic Virgin Coconut Oilالبكر المعروف باسم استخدم زيت جوز الهند 
والمتوفر فقط في المملكة المتحدة، حيث تم االتصال بالشركة الموزعة لهذا المنتج عن طريق 

ومصدر هذا المنتج جزر استوائية ) uk.co.virgincoconutoil.www://http(االنترنت عبر موقعها 
يصنع زيت جوز الهند البكر من لب جوز الهند . غير ملوثة في منطقة بجنوب المحيط الهادي
  .الطازج، والناتج النهائي له رائحة وطعم مميزين

  Experimental Animal Dietعليقة حيوانات التجارب 

 من شركة دايت  (Reeves, 1997)حضرت مكونات العليقة طبقاً لتوصية المعهد األمريكي 
(Dyets, Inc., Bethlehem, PA, USA) مع استبدال الكازين ببروتين الصويا الحتواء الكازين على ،
، وبدون إضافة أي نوع من الزيوت، حيث )١جدول رقم (نسبة من حمض اللينوليك المقترن 

  .أضيفت أنواع الزيت المختلفة للعليقة حسب المجموعات المختلفة
  

 وبدون أي دهون مضافة AIN-93M مكونات العليقة المعدلة على أساس بروتين الصويا :١جدول 
  *.)كجم/ جم٩٦٠(

 كجم/جم المكونات
 ١٤٠ بروتين الصويا

 ١٫٨  سستين-ل
 ١٠٠ سكروز
 ٤٦٥٫٦٩ نشا الذرة
 ١٥٥ دايتروز

 ٠٫٠٠٨  بيوتيل هيدروكينون-ت
 ٥٠ سيلولوز

 ٣٥ مخلوط معادن
 ١٠ مخلوط فيتامينات
 ٢٫٥ بيوتريت كولين

 ٩٦٠المجموع               
  )Dyets. Inc: (المصدر*    
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وكانت نسبة تركيز الزيوت المستخدمة في العليقة حسب مجموعات التجربة المختلفة 
  :كالتالي

 )الضابطة(المجموعة األولى  .١

  . من زيت الصويا٪٤أعطيت هذه المجموعة 
 المجموعة الثانية  .٢

المقترن وأكملت  من حمض اللينوليك ٪٠,٥أضيف لعليقة هذه المجموعة نسبة 
  . بزيت الصويا٪٤نسبة الدهون إلى 

 المجموعة الثالثة .٣

، وأكملت ٪١تم رفع نسبة حمض اللينوليك المقترن في عليقة هذه المجموعة إلى 
  . بزيت الصويا٪٤نسبة الدهون إلى 

 المجموعة الرابعة  .٤

، ٪١,٥تم زيادة نسبة حمض اللينوليك المقترن في عليقة هذه المجموعة إلى 
  . بزيت الصويا٪٤ملت نسبة الدهون إلى وأك

 المجموعة الخامسة  .٥

 من حمض اللينوليك المقترن إلى عليقة هذه المجموعة، وأكملت نسبة ٪٢تم إضافة 
  . بزيت الصويا٪٤الدهون إلى 

 المجموعة السادسة .٦

 من حمض اللينوليك المقترن وأكملت ٪٠,٥دعمت عليقة هذه المجموعة بنسبة 
  . بزيت جوز الهند البكر٪٤نسبة الدهون إلى 

 المجموعة السابعة  .٧

 من حمض اللينوليك المقترن وأكملت نسبة الدهون ٪١أعطيت هذه المجموعة نسبة 
 . بزيت جوز الهند البكر٪٤إلى 

 المجموعة الثامنة  .٨

 وأكملت ٪١,٥تم رفع نسبة حمض اللينوليك المقترن لعليقة هذه المجموعة إلى 
 . الهند البكر بزيت جوز٪٤نسبة الدهون إلى 



  وحمزة محمد أبوطربوش دينا محمد طرابزوني

J. Saudi Soc. for Food and Nutrition., Vol. 5, No. 1; 2010 

٦

 المجموعة التاسعة .٩

 من حمض اللينوليك المقترن ٪٢تناولت هذه المجموعة عليقة احتوت على نسبة 
 . بزيت جوز الهند البكر٪٤وأكملت نسبة الدهون إلى 

 المجموعة العاشرة  .١٠

  ).٪٤(استبدل في هذه العليقة زيت الصويا بزيت جوز الهند البكر

 Animals and Experimental Protocol الحيوانات وخطوات التجربة

 بعمر ثمانية أسابيع ووزن Wister-albinoمن فصيلة ) ذكور( جرذاً ٦٠تم اختيار 
وقسمت عشوائياً إلى عشر مجاميع بحيث احتوت كل مجموعة على ستة جرذان، . جم١٠±١١٠

وضع كل جرذ في قفص مستقل مصنوع من الصلب غير القابل للصدأ وذلك في مركز حيوانات 
تمت ). جامعة الملك سعود-مستشفى الملك خالد الجامعي بالرياض(التجارب التابع لكلية الطب 

حصلت بعد . لمدة أسبوع قبل بداية التجربة) الضابطة(أقلمة الجرذان بتغذيتها على العليقة المرجعية 
ك المجاميع العشرة على العليقة الخاصة بالتجربة لكل مجموعة، بحيث غذيت المجموعة األولى ذل

على العليقة المرجعية، وحصلت المجموعة الثانية، والثالثة، والرابعة، والخامسة على عليقة مدعمة 
كما غذيت .  على التوالي٪٢، و ٪١٫٥، و ٪١، و ٪٠٫٥بحمض اللينوليك المقترن بتركيزات 

مجموعات السادسة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة على عليقة مدعمة بتركيزات مختلفة من خليط ال
زيت جوز الهند البكر وحمض اللينوليك المقترن، وحصلت المجموعة العاشرة على عليقة مدعمة 

مع توفير الماء لجميع المجموعات على .  بدالً من زيت الصويا٪٤بزيت جوز الهند البكر بنسبة 
جم من العليقة ٢٠تم بقاء الجرذان في األقفاص لمدة ستة أسابيع، مع إمدادها بحوالي . دار اليومم

 ساعة ١٢(يومياً لكل جرذ، مع المحافظة على الظروف المصاحبة من حرارة ورطوبة وضوء 
طوال فترة التجربة، كما تم وزنها أسبوعياً طوال مدة التجربة مع وزنها )  ساعة ظالم١٢ضوء و

 .(Mettler PM2000, Switzerland) عملية سحب العينات بواسطة ميزان إلكتروني حساس قبل
 ساعة، وتم تخديرها بواسطة مادة ثنائي إيثيل ١٢صومت الجرذان عند نهاية فترة التجربة لمدة 

وجمع الدم في أنابيب خاصة للمصل . وسحب الدم عن طريق القلب(Diethyl ether)  األيثر
(Serum) خاصة للبالزما تحتوى على الهيبارين، وهذه األنابيب من نوع  وأخرى(Vacuette).  
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   Biochemical Analysisالتحاليل الكيموحيوية
  . تم استخدام المستحضرات اإلنزيمية الجاهزة لتقدير الهرمونات الخاصة بالتحكم بالوزن

 باستخدام (Considine et al., 1996)تم تقدير مستوى اللبتين حسب طريقة : هرمون اللبتين
 ,Dignostic Biochem Canada Inc., Londonالمستحضرات اإلنزيمية الجاهزة التي تنتجها شركة

Ontario, Canada . واستخدم جهازSun Rise الذي تصنعه Ortho Clinical Diagnostic من شركة 
Jhonson & Jhonson, New Brunswick, New Jersey, USA..  

 باستخدام (Robbins et al., 1984)تم تقدير مستوى األنسولين حسب طريقة  :هرمون األنسولين
 التي تنتجها Abbott AxSYM System E, B2D0I0, 46-511⁄R7المستحضرات اإلنزيمية الجاهزة 

 واستخدم جهاز Abbott Laboratories Diagnostic Division, Abbott Park, IL, USAمعامل 
AxSYM systemالذي تنتجه نفس الشركة .  

 باستخدام (Ravel, 1973)تم تقدير مستوى الثيروكسين حسب طريقة   :(T4)هرمون الثيروكسين 
 Abbott AxSYM System, List No 7A55, 34-0254⁄R10المستحضرات اإلنزيمية الجاهزة 

  .AxSYM systemواستخدم جهاز 
 ,Wild)تم تقدير مستوى الثالثي أيودوثيرونين حسب طريقة  (T3):هرمون الثالثي أيودوثيرونين

-Abbott AxSYM System, List No 7A52,69 باستخدام المستحضرات اإلنزيمية الجاهزة (1994

3563⁄R5 واستخدم جهاز AxSYM system.  
تم تقدير الهرمون المحفز للغدة الدرقية حسب طريقة   (TSH):الهرمون المحفز للغدة الدرقية 

(Soos and Siddle, 1982)ام المستحضرات اإلنزيمية الجاهزة  باستخدAbbott AxSYM system, 

List No 5C34, 34-2310⁄R5 واستخدم جهاز AxSYM system.  
        التحليل اإلحصائي

تم استخدام تحليل التباين في اتجاه واحد وإجراء المقارنات بين متوسطات المستويات 
كما تم إجراء بعض التحليالت اإلحصائية التي تجيب على . (SAS, 1997) دنكن باستخدام اختبار

 Correlation Coefficientsالتساؤالت الفرعية ألهداف البحث باستخدام العالقات االرتباطية 
(Jhonson, 1988).  
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  النتائج والمناقشة
  

 على الوزن المكتسب في  تأثير حمض اللينوليك المقترن وزيت جوز الهند البكر وخليطهما: أوالً

 الجرذان

تأثير حمض اللينوليك المقترن وزيت جوز الهند البكر وخليطهما على ) ٢(يوضح الجدول 
 المقترن منفرداً أو كخليط مع زيت جوز الهند البكر وزن الجرذان، إذ أدى تناول حمض اللينوليك

إلى انخفاض عام في الوزن وبجميع التركيزات في مجموعات المعامالت المختلفة مقارنة 
بالمجموعة الضابطة والمجموعة التي تناولت زيت جوز الهند البكر، إال أن انخفاض الوزن في 

 حمض ٪١ عدا في المجموعة التي تناولت (P≤0.05)الجرذان لم يكن معنوياً من الناحية اإلحصائية 
 حمض لينوليك مقترن وزيت جوز هند بكر إذ ٪٢لينوليك مقترن والمجموعة التي تناولت خليط من 

انخفض الوزن لدى هاتين المجموعتين مقارنة بالمجموعة الضابطة وتلك التي تناولت زيت جوز 
  ).٪٤(الهند البكر 

 حمض لينوليك مقترن مقارنة ٪١الجرذان التي تناولت إن االنخفاض المعنوي في وزن 
 حيث أشارت Rahman et al. (2001)بالمجموعة الضابطة في هذه الدراسة يتفق مع نتائج دراسة 

ويبدو أن لتركيز .  حمض لينوليك مقترن٪١الدراسة إلى نفس النتيجة عند تدعيم العليقة بنسبة 
سبة محددة عالقة بانخفاض الوزن إذ أن العديد من حمض اللينوليك المقترن في العليقة عند ن

 من ٪١الدراسات أشارت إلى انخفاض عام في وزن الجرذان عند تركيزات أعلى أو أقل من 
 .Rahman et alحمض اللينوليك المقترن إال أن االنخفاض لم يكن ذا داللة معنوية إذ أشارت دراسة 

ك المقترن أدى إلى انخفاض في وزن الجسم مقارنة  من حمض اللينولي٪١ أن التدعيم بنسبة (2001)
  .بالمجموعة الضابطة

 حمض لينوليك مقترن أدى إلى انخفاض غير معنوي في الوزن ٪١٫٥إن تدعيم العليقة بـ 
المكتسب بين هذه المجموعة والمجموعة الضابطة، وكان االتجاه العام للمجموعات التي تناولت 

وليك المقترن ال يشير إلى وجود فرق معنوي بين الوزن المكتسب تركيزات مختلفة من حمض اللين
  .لدى هذه المجموعات والمجموعة الضابطة
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  . تأثير حمض اللينوليك المقترن وزيت جوز الهند وخليطهما على وزن الجرذان:٢جدول 

 )جم(الوزن  مجموعات التجربة )جم(الوزن  مجموعات التجربة

  
 الضابطة

ab  
٠٫٥ ٧٫٣٤±١٢٦٫٦٢% VCO**+CLA abc  

٥٫١٣±١١٥٫٧٢ 

  
٠٫٥ % CLA* 

abc  
١ ٣٫٦٢±١١٢٫٧٥ %VCO+CLA abc  

٢٫٣٤±١٢٠٫٢٣ 

١ %CLA c  
١٫٥ ٣٫٠٥±١٠٥٫٢٠ %VCO+CLA abc  

٣٫٢٦±١١٤٫٥٣ 

١٫٥ % CLA ab  
٢ ٣٫٣٧±١١٢٫٢٨ %VCO+CLA c  

١١٫٣٧±١٠٣٫٣٢ 

٢ %CLA bc  
٦٫٤٩±١٠٨٫٢٨ 

٤ % 
VCO 

a  
٤٫٧٧±١٢٩٫٩٥ 

  .٠٫٠٥< ة تدل على وجود فروق معنوية بينها عند مستوى داللة القيم ذات األحرف المختلف
* CLA :  حمض ٨٠ يحتوي على ٨٠حمض اللينوليك المقترن، وتم حساب النسبة على أساس أن زيت التونالين ٪

  .لينوليك مقترن
 **VCO : زيت جوز الهند البكر.  

  .جم١٠±١١٠= وزن الجرذان عند بداية التجربة ***
  

بنتائج دراسة ) ٢(لك يمكن مقارنة نتائج الدراسة الحالية كما في جدول رقم باإلضافة إلى ذ
Yamasaki et al. (2003) من حيث الزيادة في الوزن، والتي تتفق معها في المجموعة التي تناولت 

 من حمض اللينوليك المقترن ولم يكن هناك فرق معنوي في الوزن المكتسب بينها وبين ٪١٫٥
 مع نتائج الدراسة Nevin and Rajamohan, (2008)وقد اتفقت نتائج دراسة  .المجموعة الضابطة

الحالية، حيث لم يكن هناك فرق معنوي في الوزن المكتسب للمجموعة التي تناولت زيت جوز الهند 
 Nevin andعلماً بأن نسبة الدهون المستخدمة في العليقة لدراسة . البكر مقارنة بالمجموعة الضابطة

Rajamohan,2008 عتقد أن انخفاض الوزن لدى الحيوانات التي تتناول ). ٪١٠( كانت مرتـفعةوي
 St-Onge)الدهون الغنية باألحماض الدهنية متوسطة السلسلة مرتبط بانخفاض المخزون من الدهون 

et al., 2003) . كما يعتقد أيضاً أن الجليسريدات الثالثية متوسطة السلسلة(MCFs) تسبب فقد الوزن 
ويزيد تناول .  مما يزيد من مقدار الطاقة المفقودة(MCFs)تيجة ألكسدة الكبد لهذا النوع من الدهون ن

MCFs من التوليد الحراري (Thermogenesis) أكثر بكثير من األحماض الدهنية طويلة السلسلة في 
  .(Dulloo et al., 1995; Noguchi et al., 2002)الجرذان 
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 مع نتائج الدراسة الحالية، حيث لم يكن هناك Kloss et al. (2005)كما اتفقت نتائج دراسة 
فرق معنوي في وزن الجسم بين المجموعات التي تناولت زيت جوز الهند مع حمض اللينوليك 
. المقترن مقارنة بالمجموعات التي تناولت زيت الذرة فقط أو المضاف له حمض اللينوليك المقترن

لمجموعة التي تناولت زيت جوز الهند فقط أكثر من المجموعات بينما ارتفع وزن الجسم لدى ا
األخرى مما يتفق مع نتائج هذه الدراسة، حيث أن هناك فرق معنوي بين وزن المجموعة التي 

، ٪١تناولت زيت جوز الهند البكر فقط والمجموعات التي تناولت حمض اللينوليك المقترن بتركيز 
قد يرجع انخفاض دهون . CLA ٪٢اللينوليك المقترن بتركيز أو خليط جوز الهند البكر مع حمض 

أو / وHormone-sensitive Lipaseالجسم بواسطة حمض اللينوليك المقترن إلى زيادة نشاط 
كما ُأقترح أن تثبيط نمو األنسجة الدهنية . (Park et al., 1997)انخفاض نشاط الليبوبروتين ليبيز 

عالوة على ذلك، فإن العالقة بين قطر الخلية . وهرمون اللبتين TNF-αيعود إلى انخفاض في إفراز 
الدهنية وإفراز اللبتين كانت ضعيفة بصورة معنوية عند إضافة حمض اللينوليك المقترن إلى وجبة 

  .(Kloss et al., 2005)) غير المشبعة(مرتفعة أو منخفضة الدهون 
 بأن التدعيم بحمض Cooper et al. (2008)وتختلف نتائج الدراسة الحالية مع دراسة 

اللينوليك المقترن أدى إلى زيادة معنوية في الوزن النهائي بين المجموعة التي تناولت حمض 
اللينوليك المقترن والمجموعة الضابطة، وقد يعود هذا االختالف إلى اختالف في نسبة الدهون في 

  .٪١٦ والتي كانت Cooper et al.,2008 للدراسة الحالية مقارنة بدراسة ٪٤العليقة والتي كانت 
، فقد أشارت إلى أن المجموعات التي تناولت حمض Zhou et al. (2008)أما نتائج دراسة 

اللينوليك المقترن كان معدل الزيادة في وزن الجسم لديها أقل مقارنة بالضابطة، وهذا يتعارض مع 
 ٪٤هون الكلية في العليقة والذي كان نتائج الدراسة الحالية والذي قد يكون بسبب اختالف نسبة الد

  .Zhou et al. (2008) في دراسة ٪١٥في الدراسة الحالية، و 
 إلى أن الدهون المشبعة مثل زيت جوز الهند Hargrave et al. (2005)أشارت نتائج دراسة 

نتيجة يزيد من تأثير حمض اللينوليك المقترن على فقد الوزن مقارنة بزيت الصويا، مما ال يتفق مع 
 .Hargrave et alوقد يرجع االختالف بين الدراستين لعدة أسباب؛ منها أن دراسة. هذه الدراسة

 أضافت حمض اللينوليك المقترن إلى العالئق المختلفة بعد تغذية حيوانات التجارب على (2005)
نة الزيادة في  أسابيع، وبالتالي يمكن مقار٦العليقة المحتوية على زيت الصويا أو جوز الهند لمدة 
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باإلضافة إلى ذلك فإن نسبة الدهون في . الوزن قبل إضافة حمض اللينوليك المقترن وبعد إضافته
، بينما في الدراسة الحالية فإن إضافة حمض اللينوليك المقترن لعالئق التجربة ٪٧العالئق كانت 

إن لحمض . ٪٤لمختلفة المختلفة كانت منذ بداية التجربة، كما كانت نسبة الدهون في العالئق ا
اللينوليك المقترن منفرداً أو كخليط مع زيت جوز الهند البكر دوراً في خفض وزن الجرذان، إال أن 
الخفض المعنوي لوزن الجرذان حدث بشكل أكبر مع الخليط المكون من زيت جوز الهند البكر 

  . حمض لينوليك مقترن٪٢و
جوز الهند البكر وخليطهما على مستوى هرمونات تأثير حمض اللينوليك المقترن وزيت : ثانياً

  التحكم في الوزن والجلوكوز في مصل الجرذان

تركيز الهرمونات التي لها عالقة في التحكم بالوزن في مصل الجرذان ) ٣(يوضح جدول 
التي تناولت عالئق التجربة ذات التركيزات المختلفة من حمض اللينوليك المقترن وزيت جوز الهند 

يتضح من نتائج الجدول أن هناك فروق معنوية بين تركيز هرمون اللبتين بين . وخليطهماالبكر 
 ٪١، CLA ٪٠٫٥(المجموعات التي تناولت التركيزات المختلفة من حمض اللينوليك المقترن 

CLA ،١٫٥٪ CLA ،٢٪ CLA( وهناك أيضاً فرق معنوي بين هذه المجموعات والمجموعة ،
هرمون اللبتين في المجموعة الضابطة التي احتوت عليقتها على زيت الضابطة، حيث كان تركيز 

وكان أقل تركيز لهرمون . الصويا أقل من التركيز في المجموعات األربع لحمض اللينوليك المقترن
.  من حمض اللينوليك المقترن٪٠٫٥اللبتين في هذه المجموعات لدى المجموعة التي تناولت تركيز 

نخفاض تركيز هرمون اللبتين في المجموعات التي تناولت خليط من حمض كما يظهر في الجدول ا
، VCO+CLA ٪١، VCO+CLA ٪٠٫٥(اللينوليك المقترن وزيت جوز الهند البكر بنسب مختلفة 

١٫٥٪ VCO+CLA، ٢٪ VCO+CLA( مع عدم وجود فروق معنوية بين المجموعتين التي ،
 ٪١٫٥و VCO+CLA  ٪١ن ، والمجموعتيVCO+CLA ٪١ و VCO+CLA ٪٠٫٥تناولت 

VCO+CLA ًو ٠٫١٨±٥٫٩٦(، حيث كان تركيز الهرمون في هاتين المجموعتين متقارب جدا ،
مع وجود فرق معنوي بين تركيز هرمون اللبتين ). مل على التوالي/ نانوجرام٠٫١٤±٥٫١٩

ج وقد كانت نتائ.  وبقية المجموعات التي تناولت الخليطVCO+CLA ٪٢للمجموعة التي تناولت 
تركيز هرمون اللبتين في المجموعة التي تناولت زيت جوز الهند البكر فقط أقل من المجموعات 
األخرى مع وجود فرق معنوي بين قيمة هذه المجموعة والقيم في المجموعات األخرى 
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وعدم وجود فرق معنوي بينها وبين تركيز هرمون اللبتين في ) مل/ نانوجرام٠٫٢١±٢٫٤٦(
  ).مل/ نانوجرام٠٫٢٢±٢٫٥٧(المجموعة الضابطة 

  
 تأثير حمض اللينوليك المقترن وزيت جوز الهند البكر وخليطهما على هرمونات التحكم :٣جدول 

  .في الوزن في مصل الجرذان
 الترآيزات

اللبتين مجموعات التجربة
)ngm/ml( 

األنسولين 
)µU⁄ml( 

الثيروآسين 
)µg/dl ( 

الثالثي 
أيودوثيرونين 

)ng/ml( 

المحفز الهرمون 
للغدة الدرقية 

)µIU/ml( 
  

 الضابطة
h  

٠٫٢٢±٢٫٥٧ 
bc

  

٠٫٠٦±٣٫٨٥ 
d  

٠٫٤٦±٤٫١٧ 
d  

٠٫٠٢±٠٫٣٩ 
a  

٠٫٠٢±٠٫١٧ 

  
٠٫٥ % CLA* 

fg  
٠٫١٦±٤٫٣٣ 

b  
٠٫٩٤±٥٫٥٧ 

bc
  

٠٫٢٩±٥٫٦١ 
bc  

٠٫٠٢±٠٫٥٨ 
ab  

٠٫٠٢±٠٫١٤ 

١ %CLA c  
٠٫٤٢±٧٫٦٦ 

b
  

٠٫٦٩±٦٫١٨ 
abc

  

٠٫١٤±٦٫٠٧ 
bc  

٠٫٠٠٣±٠٫٦١ 
abc

  

٠٫٠٣±٠٫١٣ 

١٫٥ % CLA a  
٠٫٧٣±١٣٫٧٠ 

c  
٠٫١٣±١٫٧١ 

cd
  

٠٫١٧±٥٫٠٣ 
d  

٠٫٠٥±٠٫٤٤ 
bcd

  

٠٫٠٢±٠٫١١ 

٢ %CLA b  
٠٫٥٥±٩٫٣٨ 

bc  
٠٫٥٢±٣٫٨٣ 

bc  
٠٫٢٧±٥٫٧٤ 

bc  
٠٫٠٦±٠٫٥٧ 

cd
  

٠٫٠٠٣±٠٫١٠ 
٠٫٥ %

VCO**+CLA
cd  

٠٫١٧±٦٫٨٧ 
b  

٠٫٤٩±٥٫٠٧ 
a  

٠٫٦٧±٧٫٢٠ 
ab  

٠٫٠٤±٠٫٧٢ 
d  

٠٫٠١±٠٫٠٩ 
١ %

VCO+CLA 
de  

٠٫١٨±٥٫٩٦ 
b  

٠٫١٩±٤٫٥٠ 
ab  

٠٫٤٩±٦٫٧٩ 
bc  

٠٫٠٥±٠٫٥٨ 
e  

٠٫٠١±٠٫٠٢ 
١٫٥ %

VCO+CLA 
ef  

٠٫١٤±٥٫١٩ 
bc  

١٫٢٣±٤٫١٢ 
ab  

٠٫٢٩±٦٫٣٤ 
bc  

٠٫٠٣±٠٫٦٠ 
e  

٠٫٠٠١±٠٫٠٢ 
٢ %

VCO+CLA 
g  

٠٫٢١±٤٫٠٩ 
a  

٠٫٨٢±٩٫٣٦ 
abc  

٠٫٣٦±٦٫٢٧ 
cd

  

٠٫٠٧±٠٫٤٧ 
e

  

٠٫٠٠٣±٠٫٠١ 
٤ % 

VCO 
h  

٠٫٢١±٢٫٤٦ 
a  

١٫٣١±٩٫٦٥ 
ab

  

٠٫٢٩±٦٫٤٥ 
a  

٠٫٠٤±٠٫٧٩ 
e  

٠٫٠٠٠٢±٠٫٠٠١
  .٠٫٠٥<القيم ذات األحرف المختلفة تدل على وجود فروق معنوية بينها عند مستوى معنوية

* CLA :  حمض % ٨٠ يحتوي على ٨٠حمض اللينوليك المقترن، وتم حساب النسبة على أساس أن زيت التونالين
  .لينوليك مقترن

 **VCO : زيت جوز الهند البكر.  
  

ين قيم هرمون األنسولين في المجموعات التي تناولت تبا) ٣(ويوضح جدول رقم 
التركيزات المختلفة من حمض اللينوليك المقترن مع وجود فروق معنوية بين تركيزات األنسولين 
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، حيث انخفض )CLA ٪١، و ٪٠٫٥( والمجموعات CLA ٪١٫٥لدى المجموعة التي تناولت 
، بينما )مل/ مايكر وحدة٠٫١٣±١٫٧١(إلى ) CLA ٪١٫٥(تركيز األنسولين في هذه المجموعة 

  .CLA ٪١لدى المجموعة التي تناولت تركيز ) مل/ مايكر وحدة٠٫٦٩±٦٫١٨(ارتفع إلى 
أما المجموعات التي تناولت خليط حمض اللينوليك المقترن وزيت جوز الهند البكر، فقد   

 ٪١، وVCO+CLA ٪٠٫٥(تقاربت تركيزات هرمون األنسولين في المجموعات الثالث 

VCO+CLA١٫٥، و٪ VCO+CLA ( مع وجود فرق معنوي بين تركيز األنسولين لهذه المجموعات
 ٠٫٨٢±٩٫٣٦، حيث ارتفع تركيز الهرمون إلى VCO+CLA ٪٢والمجموعة الرابعة التي تناولت 

مل، وقد تقارب هذا التركيز من تركيز الهرمون لدى المجموعة التي تناولت زيت /مايكرو وحدة
، مع عدم وجود فرق معنوي بين قيم هاتين )مل/ مايكرو وحدة١٫٣١±٩٫٦٥( فقط جوز الهند البكر

أما بالنسبة للمجموعة الضابطة فلم يكن هناك فرق معنوي بين مستوى الهرمون لدى . المجموعتين
 ٪٠٫٥، و CLA ٪٢، و CLA ٪١، و CLA ٪٠٫٥(المجموعة الضابطة والمجموعات التالية 

VCO+CLA ١، و٪ VCO+CLA،  ١٫٥و٪ VCO+CLA .( بينما ظهر فرق معنوي بين مستوى
، و VCO+CLA ٪٢ ، و CLA ٪١٫٥(الهرمون لدى المجموعة الضابطة والمجموعات األخرى 

٤٪ VCO.(  

أما بالنسبة لهرمونات الغدة الدرقية فقد ارتفع هرمون الثيروكسين عن المجموعة   
لفة من حمض اللينوليك الضابطة في المجموعات التي تناولت عالئق ذات تركيزات مخت

المقترن، وكان هناك فرق معنوي بين قيم هذه المجموعات والمجموعة الضابطة عدا المجموعة 
بينما ارتفع هرمون الثيروكسين أكثر لدى المجموعات التي تغذت . CLA ٪١٫٥التي تناولت 

 أقصاه لدى على خليط حمض اللينوليك المقترن وزيت جوز الهند البكر، وقد بلغ هذا االرتفاع
دسل، /ميكروجرام ٠٫٦٧±٧٫٢٠ حيث بلغ VCO+CLA ٪٠٫٥المجموعة التي تناولت خليط 

ولم يكن هناك أي فرق معنوي بين قيم هذه المجموعات، كما لم يكن هناك فرق معنوي بين 
تركيز هرمون الثيروكسين لدى المجموعة التي تناولت زيت جوز الهند البكر فقط 

  . الخليطوالمجموعات التي تناولت
ثيرونين نفس المنحى أيضاً حيث ارتفع تركيزه لجميع  وقد سلك هرمون الثالثي أيودو  

المجموعات عن المجموعة الضابطة، مع وجود فرق معنوي بين قيم هذه المجموعات والمجموعة 
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إال أن االرتفاع . VCO+CLA ٪٢ وخليط من CLA ٪١٫٥الضابطة عدا المجموعة التي تناولت 
 في مستوى الهرمون لدى المجموعة التي تناولت زيت جوز الهند البكر فقط كان ملحوظاً

، مع عدم وجود فرق معنوي بين قيم هذه المجموعة وقيم المجموعة )مل/ نانوجرام٠٫٠٤±٠٫٧٩(
  .فقط VCO+CLA ٪٠٫٥التي تناولت الخليط بتركيز  

محفز للغدة الدرقية بينما لوحظ انخفاضاً واضحاً ذا فرق معنوي بين تركيز الهرمون ال  
 مقارنة بالمجموعة الضابطة ولم CLA% ٢ و CLA% ١٫٥لدى المجموعتان اللتان تناولتا 

يكن هناك فرق معنوي بين تركيز الهرمون للمجموعة التي تناولت زيت جوز الهند البكر 
 ٪١، و VCO+CLA ٪١٫٥، و VCO+CLA ٪٢(والمجموعات التي تناولت الخليط 

VCO+CLA .( أقصى انخفاض للهرمون لدى المجموعة التي تناولت زيت جوز الهند وقد كان
ولم يظهر من التحليل اإلحصائي وجود عالقة ارتباطية بين كالً من هرمون . البكر فقط

 = r)، وهرمون الثالثي أيودو ثيرونين واللبتين (r = 0.118, p = 0.193)الثيروكسين واللبتين 

0.034, p = 0.402) .ليل اإلحصائي عدم وجود عالقة ارتباطية بين هرمون كما أظهر التح
 r) أو هرمون الثالثي أيودو ثيرونين واألنسولين (r = 0.063, p = 0.32)الثيروكسين واألنسولين 

= 0.046, p = 0.369).  
 من حمض اللينوليك ٪١٫٥، و ٪٠٫٥ارتفع تركيز الجلوكوز لدى المجموعات التي تناولت 

المقترن، مع وجود فروق معنوية بين المجموعة الضابطة وهاتين المجموعتين، وقد انخفض تركيز 
 ذي التركيزات المختلفة (VCO+CLA)الجلوكوز قليالً في المجموعات التي تناولت الخليط 

ق معنوية بين قيم والمجموعة التي تناولت زيت جوز الهند البكر منفرداً، بالرغم من عدم وجود فرو
  ).١شكل (هذه المجموعات فيما بينها، وبينها وبين المجموعة الضابطة 
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 تأثير حمض اللينوليك المقترن وزيت جوز الهند البكر وخليطهما على مستوى تركيز :١شكل 
  .الجلوكوز في  مصل الجرذان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
أما من حيث تأثير حمض اللينوليك المقترن وزيت جوز الهند البكر وخليطهما على مستوى 

حيث أن تركيز الجلوكوز بلغ ) ١(تركيز الجلوكوز في مصل الجرذان، فقد اتضح من شكل رقم 
لدى المجموعة التي تناولت ) مل/ ميكرو وحدة٠٫١٣±١٫٧١( تركيز األنسولين أدناه أقصاه حين بلغ

١٫٥٪ CLA ) على العكس فإن تركيز اللبتين قد بلغ أقصاه لدى هذه المجموعة ، و)٣جدول
مما يشير إلى وجود عالقة طردية بين كل من تركيز الجلوكوز ) مل/ نانوجرام٧٣±١٣٫٧٠(

وقد أظهر .  من تركيز الجلوكوز واألنسولينل، وعالقة عكسية بين ك=r = 0.30, p) (0.012 واللبتين
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 = r)التحليل اإلحصائي وجود عالقة ارتباطية بين تركيز الجلوكوز واللبتين في مصل الجرذان 

0.30, p = 0.012) وعالقة ارتباطية عكسية بين األنسولين واللبتين ،(r = -0.52, p = 0.000).  
 مع نتائج الدراسة الحالية في ارتفاع مستوى تركيز (Simón et al., 2006)تتفق نتائج دراسة 

 من حمض اللينوليك المقترن، ٪٠٫٥األنسولين والجلوكوز لدى المجموعة التي تناولت تركيز 
 .Simón et alوكذلك في المجموعة الضابطة، حيث أن هذا التركيز هو المستخدم في دراسة 

ولم . في العليقة) ٪١٦(ة تحتوى على نسبة عالية من الدهون  بالرغم من استخدام عليق(2006)
 مستوى هرمون اللبتين بين مجموعات التجربة بالرغم من Simón et al. (2006)يتغير في دراسة 

اختالف وزن األنسجة الدهنية، مما يشير إلى اتفاق نتيجة الدراسة مع نتيجة الدراسة الحالية، إذ 
 اللبتين بين مجموعات التجربة التي تناولت تركيزات مختلفة من لوحظ ارتفاع في مستوى هرمون

حمض اللينوليك المختلفة مقارنة بالمجموعة الضابطة، وكان أقصى انخفاض وصل إليه الهرمون 
في المجموعة التي تناولت زيت جوز الهند البكر فقط، على الرغم من اختالف األوزان بين هذه 

 هو عدم Simón et al. (2006)بين نتائج هذه الدراسة ودراسة إن االتفاق الجزئي . المجموعات
وجود عالقة بين تركيز هرمون اللبتين ووزن الجسم أو الكتلة الدهنية في الجسم، و يتعارض ذلك 

 Halaas)مع نتائج دراسات أخرى أثبتت أن اللبتين له القدرة على تعديل وزن الجسم وتوازن الطاقة 

et al., 1995; Lonnqvist et al., 1995) وإن مستوى اللبتين في الدورة الدموية له عالقة نسبية ،
  .(Considine et al., 1996; Maffei et al., 1995)بكتلة األنسجة الدهنية 

  مع بعض نتائج الدراسة الحالية، حيث لم يؤدAkahoshi et al. (2003)اتفقت نتائج دراسة 
لبتين المصل في المجموعات المختلفة، وإن كان حمض اللينوليك المقترن إلى تخفيض مستوى 

أما مستوى األنسولين في . االنخفاض بسيط جداً في واحدة من المجموعات إال أنه غير معنوي
نتائج الدراسة األخيرة فقد تعارض مع نتائج الدراسة الحالية التي ارتفع فيها مستوى هرمون 

 انخفض فيها وهي المجموعة التي تناولت األنسولين في كل المجموعات ما عدا مجموعة واحدة
١٫٥٪ CLA) بالرغم من ذلك لم يكن هذا االنخفاض معنوي بين ) مل/ مايكرو وحدة٠٫١٣±١٫٧١

  .قيمة هذه المجموعة والمجموعة الضابطة
، فإنها تتفق مع نتائج هذا البحث في عدم Brown et al. (2004)أما الدراسة التي قام بها 

 على خفض مستوى هرمون اللبتين، حيث أجريت هذه الدراسة أيضاً خارج تأثير حمض اللينوليك
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 ولمدة (differentiated)) التمايز(جسم الكائن الحي ولكن على خاليا دهنية بشرية حديثة التخليق 
  .تسعة أيام من المعالجة

  مع نتائج الدراسة الحالية منSimón et al. (2006)كما اتفق مستوى الجلوكوز في دراسة 
حيث ارتفاع تركيز الجلوكوز لدى المجموعات المختلفة مقارنة بالمجموعة الضابطة، مما يوضح 
أنه ليس هناك أي تحسن في مستوى الحساسية لألنسولين، وهذا يختلف مع النتائج التي أشارت إلى 
دور حمض اللينوليك المقترن في تحسين مستوى الحساسية لألنسولين من خالل الدراسات التي 

ريت على اإلنسان وأثبتت أن حمض اللينوليك المقترن يمكن أن يتحكم في مقاومة األنسولين أج
(Belury, 2002; Park et al., 1999a) . وقد يعود ارتفاع هرمون األنسولين في الدراسة الحالية إلى

عالقة ، لما له من )والذي لم يتم قياسه (Tumor Necrosis Factor-alpha] [(TNF-α)ارتفاع مستوى 
، وقد تعود زيادة مقاومة (Hotamisligil, 1999)طردية مع تركيز األنسولين في مصل اإلنسان 

، لعدم وجود TNF-αاألنسولين لدى مجموعات هذه الدراسة إلى عامل آخر ليس له عالقة بالعامل 
  .(Tsuboyama-Kasaoka et al., 2000) وزيادة الحساسية لألنسولين  TNF-αعالقة بين انخفاض 

 مع نتيجة الدراسة الحالية من حيث ارتفاع تركيز Corino et al. (2002)تتفق نتيجة دراسة   
اللبتين في مصل المجموعات المختلفة مقارنة بالمجموعة الضابطة، وقد يعود هذا إلى اختالف 

 الذي يتحكم في Peroxisome Proliferator Activated Receptor] (PPAR- γ) [مستوى العامل 
، إذ أن انخفاض مستوى هذا (Moya-Camarena et al., 1999)تساخ جين اللبتين ويكبح تصنيعه ان

قد يؤدي إلى زيادة تصنيع الهرمون وارتفاع تركيزه في ) لم يقاس في الدراسة الحالية(العامل 
في كما أن لنوع األحماض الدهنية دور ). مما يتفق مع نتائج الدراستين المشار لهما أعاله(المصل 

، والتأثير على (Ryder et al., 2001) (PPAR- γ)التأثير على المستقبالت المختصة بهذا العامل 
 Heshka and) وكذلك مستقبالت اللبتين (Reseland et al., 2001)التعبير الجيني لهرمون اللبتين 

Jones, 2001).  
 Péréz-Matute etليها تتعارض نتائج هرمون اللبتين في هذا البحث مع النتائج التي توصل إ

al. (2007) ت معاملة الخاليا الدهنية خارج جسم الكائن الحي بحمض اللينوليك المقترنحيث أد ،
إلى انخفاض إفراز هرمون اللبتين، وقد يرجع هذا االختالف إلى اختالف طبيعة التجربة في 

 .Péréz –Matute et alربة ، أما تج(in vivo)البحثين، حيث أجريت هذه التجربة داخل الكائن الحي 
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 ١١-، ترانس٩-وقد يرجع أيضاً إلى تأثير المتناظر سيس. (in vitro) فكانت خارج الكائن الحي
والذي اقترحت بعض الدراسات أنه يعمل على زيادة إفراز أو التعبير الجيني لهرمون اللبتين، أكثر 

أو التعبير الجيني لهرمون  والذي يعمل على تقليل إفراز ١٢-، سيس١٠-من المتناظر ترانس
  .(Ahn et al., 2006; Choi et al., 2000; Rodriguez et al., 2002)اللبتين 

، أثبتت الدراسة Rahman et al. (2001)وفي دراسة أخرى اختلفت مع نتائج هذا البحث 
 من حمض اللينوليك ٪١انخفاض مستوى هرمون اللبتين في مصل الجرذان التي غذيت على نسبة 

وقد يرجع ذلك إلى عدة . مقترن بصورتيه األحماض الدهنية الحرة، والجليسريدات الثالثيةال
 .Rahman et alاختالفات منها تصميم العليقة نفسها حيث تناولت المجموعة الضابطة في دراسة 

 Soy)، بينما مصدر الزيت في هذا البحث هو زيت الصويا (Safflower) زيت العصفر (2001)

oil)ختالف اآلخر هو نوع حيوانات التجارب التي استخدمت في التجربتين، حيث استخدم في ، واال
 في OLETF، بينما استخدمت جرذان من فصيلة Wister-albinoهذا البحث جرذان من فصيلة 

وثمة اختالف ثالث بين التجربتين من حيث تركيز نسبة كالً من . Rahman et al. (2001)دراسة 
 ١١-، ترانس٩- اللينوليك المقترن في العليقة، فقد كانت نسبة المتناظر سيسالمتناظرين من حمض

، و ٪٣٤٫٢ ١٢-، سيس١٠-، والمتناظر ترانس٪٣٣٫٢ هي Rahman et al. (2001)في دراسة 
، ٩- من المتناظرات ترانس٪١٫٨، و ١٠-سيس/ ١١-، سيس٩- من المتناظرات سيس٪٢٫٤

-سيس(التجربة الحالية فقد كانت نسبة المتناظرين أما في . ١٢-، وترانس١٠-ترانس/ ١١-ترانس
ولكن قد تتفق نتائج هذا البحث من . متساويتان تماماً) ١٢-، سيس١٠- و ترانس١١-، ترانس٩

 .Rahman et alحيث عدم تأثير حمض اللينوليك المقترن على مستوى األنسولين كما هو في دراسة 

(2001).  
 التي ذكرت أن Yamasaki et al. (2003)ج دراسة كما اختلفت نتائج هذا البحث مع نتائ

 من النسبة الكلية ٪١٫٥تغذية الفئران على عليقة تحتوي على حمض اللينوليك المقترن بنسبة 
قد أدى إلى انخفاض ) ٪١٠، و ٪٧، و ٪٤كانت مستويات الدهون الكلية (للدهون في العليقة 

ف إلى اختالف نوع الحيوانات المستخدمة، وقد يرجع االختال. مستوى اللبتين في مصل الفئران
  .ونوع الزيت المستخدم في المجموعة الضابطة في الدراستين
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 بأن تغذية الفئران على مستويات مختلفة من حمض Zhou et al. (2008)أثبتت نتائج دراسة 
فة إلى اللينوليك المقترن أدى إلى تحسين الحساسية لألنسولين وانخفاض تركيز الجلوكوز، باإلضا

وتتعارض هذه النتائج مع نتائج الدراسة الحالية إذ لوحظ في . انخفاض تركيز هرمون اللبتين
بالرغم من عدم قياس مستوى حساسية (الدراسة عدم انخفاض األنسولين وارتفاع الجلوكوز 

وقد . ، إال أن ارتفاع تركيز الجلوكوز يدل على زيادة مقاومة األنسولين)األنسولين في هذه الدراسة
في عليقة الدراسة الحالية ) ٪٤(يعود االختالف في النتائج إلى اختالف نسبة الدهون حيث كانت 

، مما يشير إلى أن تأثير حمض اللينوليك )٪١٥ (Zhou et al.(2008)بينما كانت نسبتها في دراسة 
ة وزن الجسم المقترن على األنسولين واللبتين ومستوى الجلوكوز قد يكون أكثر فعالية عند زياد

  .وكتلة الدهون
إن لحمض اللينوليك المقترن منفرداً أو كخليط مع زيت جوز الهند البكر دوراً في زيادة 
تركيز هرمون اللبتين في مصل الجرذان، وكانت الزيادة عالية في تركيز هذا الهرمون مع الخليط 

ى زيت جوز الهند البكر نسولين اقتصر علعموماً، إال أن دورهما على زيادة تركيز هرمون األ
كما أدى كٍل من حمض اللينوليك المقترن .  من حمض اللينوليك المقترن٪٢منفرداً أو كخليط مع 

وزيت جوز الهند البكر منفردا أو كخليط إلى زيادة تركيز هرموني الثيروكسين والثالثي 
فرداً، على العكس من أيودوثيرونين في مصل الجرذان، وكان التأثير األكبر لزيت جوز الهند من

كخليط إلى خفض الهرمون المحفز للغدة الدرقية في مصل الجرذان، وكان  ذلك فقد أديا منفردين أو
  .الخفض األكبر في هذا الهرمون عند استخدام الخليط
  

  االستنتاجات
  

عموماً انخفض الوزن المكتسب لدى الجرذان التي تناولت حمض اللينوليك المقترن منفرداً أو 
خليط مع زيت جوز الهند البكر، وكان االنخفاض في الوزن معنوياً لدى الجرذان التي تناولت ك

 ٪١ مع زيت جوز الهند البكر، والمجموعة التي تناولت ٪٢خليط حمض اللينوليك المقترن بتركيز 
ء كما أدى حمض اللينوليك المقترن بتركيزاته المختلفة سوا. من حمض اللينوليك المقترن منفرداً

منفرداً أو كخليط مع جوز الهند البكر إلى ارتفاع معنوي في تركيز هرمون اللبتين في مصل 
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باإلضافة إلى . الجرذان، وكان االرتفاع في تركيز هذا الهرمون أقل عموماً عند استخدام الخليط
ارتفاع  تركيز هرمون األنسولين بشكل عام  في مصل جرذان المجموعات التي تناولت حمض 

نوليك المقترن وزيت جوز الهند البكر وخليطهما، وصاحب هذا االرتفاع ارتفاع في مستوى اللي
 من حمض ٪١,٥جلوكوز الدم، وكان أقصى ارتفاع أيضاً لدى المجموعة التي تناولت تركيز 

 .نسوليناللينوليك المقترن مما يدل على انخفاض الحساسية لأل

فقد ارتفعت عموماً في ) ثالثي أيودوثيريونينالثيروكسين وال(أما هرموني الغدة الدرقية 
مصل الجرذان عند تناولها كل من حمض اللينوليك المقترن بتركيزاته المختلفة وزيت جوز الهند 

وعلى العكس من ذلك . وكان أقصى ارتفاع عند تناول زيت جوز الهند منفرداً، البكر وخليطهما
أو أعلى من  ٪١,٥مصل الجرذان عن تركيز انخفض تركيز الهرمون المحفز للغدة الدرقية في 

وكان أقصى انخفاض عند تناول ، حمض اللينوليك وبخليط هذا الحمض مع زيت جوز الهند البكر
  .زيت جوز الهند البكر منفرداً

ونظراً النتشار السمنة على المستوى العالمي وأمراض الغدة الدرقية، ولوجود تأثير محتمل 
ض اللينوليك المقترن على الهرمونات الخاصة بالتحكم في الوزن لزيت جوز الهند البكر، وحم

، يوصى بإجراء مزيد من الدراسات على تأثيرهما )اللبتين، اإلنسولين وهرمونات الغدة الدرقية(
منفردين أو كخليط وبتركيزات مختلفة على هذه الهرمونات للوصول إلى أفضل تركيز في هذا 

 تأثير زيت جوز الهند البكر منفردًأ أو كخليط مع حمض كذلك إجراء دراسات توضح. الجانب
 ,TNF- α) (PPAR-γاللينوليك المقترن على العوامل التي لها عالقة بالتعبير الجيني للخاليا الدهنية 

نسولين وكذلك الحساسية لما لها من تأثير على الهرمونات الخاصة بالخاليا الدهنية كاللبتين واأل
  .نسولينلأل
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ABSTRACT: The purpose of this study was to evaluate the effect of conjugated linoleic acid (CLA), virgin 
coconut oil (VCO) and their mixtures on weight management hormones (leptin, insulin and thyroid 
hormones). Sixty male Wister-albino rats (eight weeks old and weight 110± 10 g) were randomly assigned to 
ten groups of six rats in each one. The first group was fed a control diet. Four groups were fed different 
concentrations (0.5, 1.0, 1.5 and 2.0%) of CLA, the other four groups were fed different concentrations of 
CLA (0.5, 1.0, 1.5 and 2.0%) plus VCO and the last group was fed VCO alone. 

Results revealed significant (P<0.05) increase in leptin hormone in the serum of rats fed the 
different concentrations of CLA as alone or as a mixture with VCO compared to the control group and the 
increase was less with the mixture compared with CLA alone. However, no significant difference in leptin 
concentration in rat serum was noticed between the control group and the group fed VCO alone. Serum 
insulin was also increased significantly in groups of rats fed VCO+ 2% CLA and VCO alone compared to the 
control group. Thyroxin (T4) and triiodothyronin (T3) were significantly increased (P<0.05) in serum of rats 
fed the different concentrations of CLA, VCO and their mixtures and the highest increase was in the groups 
fed VCO alone compared to the control group. This increase was accompanied by significant decrease 
(P<0.05) in serum concentration of the thyroid-stimulating hormone of rats fed 1.5% or higher of CLA and 
the mixture of this acid with VCO compared to the control group. The most decrease in this hormone was 
noticed in the serum of rats fed VCO alone except in groups fed 1.0% CLA and 2.0% CLA + VCO compared 
to control group and group fed VCO alone. In general, CLA and VCO and their mixtures had no effect in the 
serum glucose of the rats. Moreover, weight of the rats was not affect by CLA and VCO or their mixtures 
except a significant decrease of the weight of rats fed 2.0% CLA+ VCO compared to the control group. 
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  تأثير إضافة األقط على الخصائص الريولوجية للطحين وجودة الخبز 
  

  ٢أبوسلطان  وإدريس شعبان١الفارس ؛ نوره عبد اهللا١الجبير منيرة عثمان
  قسم التغذية وعلوم األطعمة، جامعة األميرة نوره بنت عبد الرحمن، الرياض، المملكة العربية السعودية١

   علوم األغذية والزراعة، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعوديةقسم علوم األغذية والتغذية، كلية٢
  

٪ من  ١٥ و ١٠ و ٥ هدفت هذه الدراسة إلى تقييم جودة خصائص الخبز العربي وخبز القوالب عند إحالل               :الملخص
ل المختلفـة مـن     أدت نسب اإلحال  . محل الطحين ) الذي يتميز بارتفاع محتواه من عنصر الكالسيوم      (مسحوق األقط   

مسحوق األقط إلى انخفاض حجم رغيف القوالب وحجمه النوعي، وكانت بعض الصفات الحسية لهذا الرغيف عنـد                 
٪ مماثلة للرغيف المصنع من دقيق القمح وحده، وإن كان أفضل نوعاً ما من حيث لون السطح وقوام                  ٥نسبة إحالل   

 إلى تدهور الصفات الحسية لرغيف خبـز القوالـب مقارنـة            ٪ فقد أدت  ١٥ و ١٠أما نسب اإلحالل    . اللبابة وتحببها 
  .بالرغيف المصنع من دقيق القمح وحده

٪ من مسحوق األقط أفضل من الـصفات        ٥كانت كل الصفات الحسية للخبز العربي المصنع بنسبة إحالل             
د تدهورت صفاتها   ٪ فق ١٥ و ١٠الحسية للرغيف المصنع من دقيق القمح وحده، أما األرغفة المصنعة بنسب إحالل             

  .الحسية مقارنة برغيف الخبز المصنع من دقيق القمح وحده
أدت إضافة مسحوق األقط بنسب اإلحالل المختلفة إلى تدهور معايير الفارينوجراف وانخفاض المطاطيـة              

ازدادت . وزيادة المرونة في معايير االكستنسوجراف، وخفض الدرجة القصوى للزوجة في معـايير األميلـوجراف             
. ٪ من مسحوق األقط مقارنة بالعينة الـضابطة       ١٥ و ١٠درجة حرارة تهلم النشا في الخبز المصنع بنسب اإلحالل          

  .٪ في الدقيق٥وبناء على ذلك فإنه ال يوصى باستعمال األقط في صناعة الخبز عند مستوى إحالل يتجاوز 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  المقدمة

ويـسمى  (يب ومنتجاته من المصادر الرئيسة لعنصر الكالسيوم المعزز لقوة العظام ويعد األقط،             الحل
من منتجات األلبان المخمرة التي تـستخدم فـي   ) والعفيق والصريب والجميد أيضا البقل والمضير

األردن، وفلسطين، وسوريا، ومصر، وشمال المملكة العربية السعودية والجزء الغربي من العـراق           
(Abu-Lehia, 1987)  فهو جزء أساسي من مكونات وجبات البدو الغذائيـة (Sawaya et al., 1984) ،

. (El-Erian, 1979; Al-Mohizea et al., 1988)ويتم إنتاجه من الحليب الفائض خالل موسم الربيـع  
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 ,Abu-Lehia)ويفضل إنتاجه من حليب الماعز واألغنام ويمكن أن يصنع من حليب اإلبـل والبقـر  

1987; Al-Ruqaie and  El-Nakhal, 1986) .  األقط عبارة عن أقراص صغيرة مجففة مـن حليـب 

الضأن أو الماعز، والطريقة التقليدية لصناعته تتم بتحويل الحليب إلى لبن رائب ومن ثم يتم خـض               
.  ليتم فرز اللبن عن الزبدة الموجودة في الحليـب         الماعزاللبن في أوعية خاصة مصنوعة من جلد        

يـتم  ) يسمى مخيضاً أو شـنينة    (يؤخذ بعد ذلك اللبن الناتج عن عملية الخض وبعد نزع الزبدة منه             
ميـة مـن    تسخينه على نار هادئة مع التحريك بشكل مستمر حتى يتم نضجه وتخثره وفقده ألكبر ك              

ويعصر من جميع الجهـات حتـى    اللبن المخثر بعد ذلك في قطعة من القماش الشاش يوضع. الماء
 ثم يشكل باليد إلى أقراص بيضاء صغيرة، ويضغط. الماء المتبقي فيه بعد عملية الطبخ يكتمل تبخر

أربعة لمدة  ) الخيام(باألصابع على قرص حتى ينطبع عليه شكل القرص ثم يجفف فوق بيوت الشعر            
  .(Al-Mohizea et al., 1988; Basson, 1981)أو ستة أيام ويصبح بعدها جاهزاً لألكل 

هشاشة العظام هي مجرد ضعف في العظام نتيجة لعدم التوازن بين تكوين العظام ويـؤدي                 
 مـن   ٪٥٥ووفقاً لتقرير منظمة الصحة العالمية فـإن        . ذلك إلى حدوث الكسور عند أدنى الصدمات      

 عاماً في الواليات المتحدة يعانون من هشاشة العظام وتعتبر          ٥٠ذين تزيد أعمارهم عن     األشخاص ال 
المرأة في سن ما بعد انقطاع الطمث أكثر عرضة لإلصـابة بـالمرض نتيجـة نقـص هرمـون                   

وقد أشـار  . (National Osteoporosis Foundation. America’s Bone Health, 2002)االستروجين 
(Ullom-Minnich,1999)     من النساء في هذا العمر مـصابات بهـشاشة         ٪٤٠ إلى   ٪٣٠ إلى أن من 

وتعد نسبة النساء السعوديات المصابات     .  منهن معرضات لإلصابة بهشاشة العظام     ٪٦٠العظام وأن   
 ;Sadat- Ali et al., 2004; El-Desouki, 2003)بالمرض أعلى بالمقارنة مع النـساء فـي الغـرب    

Sadat-Ali, 1996; El-Desouki,1995) . مـن الرجـال،   ٪٢٧يصيب مرض هشاشة العظام حوالي 
وقـدر  . (Sadat-Ali and Al Elq, 2006)٪ منهن من نقص الكثافة المعدنية العظميـة  ٥٧,٤ويعاني 

(Greer et al ,2008) سنة مـصابات  ٧٠ و٥٠ تقريباً من السعوديات الالتي أعمارهن بين ٪٢٣ أن 
وم المتناول في الغذاء أحد العوامل المسببة لإلصـابة بهـشاشة           ويعد نقص الكالسي  . بهشاشة العظام 

 واتضح من نتائج الدراسات انخفاض متوسط  (Lehto-Axtelius, 2002, Heaney et al., 1999)العظام
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المتناول من الكالسيوم بين الرجال والنساء في أفراد المجتمع السعودي لجميـع الفئـات العمريـة                
  ).٢٠٠٥؛ الحجي، ٢٠٠٥؛ التميمي، ٢٠٠٤الجهني، (

وللتغلب على النقص في المغذيات تتخذ استراتيجيات من أهمها تدعيم األطعمة األكثر تناوالً             
 Food and Agriculture لجميع أفراد األسرة بهذه المغذيات وتوصي المنظمات الدولية مثل منظمة 

Organization and World Health Organization (1992)ومنظمــة  Food and Agriculture 

Organization of the United Nations and International Life Sciences Institute (1997)  بتطبيق 
برامح التدعيم لسهولتها وفاعليتها في العالج والوقاية من النقص في المغذيات على المـدى البعيـد                

يؤدي إضافة اللبن للدقيق إلى تحسن      و. ويعد القمح ومنتجاته أحد األغذية الرئيسية للمجتمع السعودي       
حجم الرغيف وزيادة قوة العجين وإنتاج لبابه منتظمة الشكل، كما يحسن لون الرغيف باإلضافة إلى               

 Kenny, et)، كما أدى إلى زيادة تحسن في الخواص الحسية )١٩٨٢مصطفى، (رفع قيمته الغذائية 

al , 2000) وأظهرت دراسة (Tulbek, 2002)نع بإضافة بروتينات اللبن أن زيادة نسبة  للخبز المص
البروتين في اللبن المضاف لدقيق الخبز أدت إلى تحسن في لون ودرجـة تقبـل وشـكل الخبـز                   

، كما أدت إلى تحسن في الصفات النوعيـة والحـسية           (P<0.01)وانخفاض في كمية الماء الممتص      
٪ و  ٣٤ي كان تركيز البروتين فيهـا       ٪ من الدقيق ببروتينات اللبن الت     ٨ و   ٦ و   ٤للخبز عند إحالل    

  .٪٨٨٪ و ٦٥
ونظراً لقلة إقبال األطفال والشباب على تناول األقط  بالرغم من ارتفاع قيمته الغذائيـة إذ                 
 يعد مصدراً غنياً بالعناصر الغذائية خاصة البروتين عالي القيمة الحيوية والكالـسيوم حيـث قـدر   

Sawaya et al. (1984)١٠٠ ملجم وذلك فـي  ٩٨٢ جم ومن الكالسيوم ٣٥,٥  محتواه من البروتين 
جرام من األقط الطازج، لذا كان الهدف من الدراسة الحالية معرفة تأثير إحالل  مستويات مختلفـة                 
من مسحوق األقط على الخصائص الريولوجية للطحين وجودة خبز القوالب والخبز العربي ومـدى              

  .تقبل المستهلك لها
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  المواد وطرق العمل

  مواد المستخدمة في تصنيع الخبزال

مدعم بالفيتامينات والحديـد تـم      ) ٪٧٥ -٧٠نسبة استخالص (استخدم دقيق القمح الصلب     
هـ بواسطة المؤسسة العامة لصوامع الغالل ومطـاحن الـدقيق          ١٤٣٠إنتاجه في شهر محرم عام      

وسمن نباتي خالي   ،  )، هولندا Farmipanفرميبان  (بالرياض، وخميرة فورية جافة معبئة تحت تفريغ        
 الواليـات  – Goodyقـودي  (من مواد االستحالب، يحتوي على زيت فول الصويا وبذور القطـن            

  . لتصنيع الخبز(Bakemat)، ومحسن تجاري للخبز يحتوي إنزيم ألفا أميليز )المتحدة األمريكية
  األقط

). ريال للكيلو  ٣٠: السعر  (من السوق المحلي    ) المصنع من  حليب الماعز    (تم شراء األقط    
ثم تم تجفيفه وطحنه إلى جزيئات قريبة في الحجم من جزيئات الدقيق حيث تم إمرار نـاتج طحـن                   

  . ٪١٥ و١٠ و٥ ميكرون وأضيف إلى الدقيق بنسب إحالل ٢٥٠األقط من منخل سعة 
  التركيب الكيميائي لدقيق األقط

وقدرت الرطوبة (A.O.A.C, 2002) تم تقدير التركيب الكيميائي حسب الطرق المعتمدة 
 Binder Max واستخدم فرن كهربائي ماركة  AOAC-935.29 رقم(Oven method)باستخدام طريقة 

Temp – 300ºCمصنع في ألمانيا وقدر البروتين بطريقة الهضم وكلداهل AOAC-988.05 (Catalyst 

Kjeldahl)2300، واستخدم لذلك جهاز Kjeltec Analyzer (Foss Tecator) ع في السويد،  المصن
، وذلك بحرق األقط في -AOAC  (Microwave Ashing) 942.05ولتقدير الرماد تم استخدام طريقة

  المصنع في الواليات المتحدة األمريكية، وتم تقدير الدهن بطريقة CEM MAS-700فرن الحريق 

AOAC-963.15 (Soxhlet extn)بجهاز   Soxtec-2050 (Foss Tecator) ،وتم حساب ياباني الصنع 
 Atomic، وقدر الكالسيوم بجهاز االمتصاص الذريAOAC-986.25الكربوهيدرات بطريقة 

Absorption Spectro.(AAS) ماركة Model-AAS-6650-Shimadzu بطريقة AOAC-991.25 ،
 المصنع في اليابان، ولتقدير Electrometric/titrimetric method (EDT-pH meter)واستخدم جهاز 

  .AOAC-984.24حسب طريقة الحموضة 
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  تقدير الخصائص الريولوجية لعجائن دقيق القمح واألقط

تمت دراسة المعايير الريولوجية لعجائن دقيق القمح وعجائن دقيق القمح المخلوط مع األقط             
٪ حسب الطرق المعتمدة من الجمعيـة األمريكيـة لكيميـائي الحبـوب             ١٥ و ١٠ و ٥بنسبة إحالل   

(AACC, 1983)م طريقـة الفـارينوجراف    باستخدا(AACC, 54-21)   وطريقـة اإلكستنـسوجراف 
(AACC, 54-10) واألميلوجراف (AACC, 22-10)   حيث تم تقدير معايير األميلـوجراف باسـتخدام 

وتم تحـضير   ) ٪١٠أي تركيز   ( جم من الماء المقطر      ٣٦٠ و   ٪١٤ جم من الدقيق على أساس       ٤٠
وجميع هذه األجهزة من شركة برابنـدر األمريكيـة         ) ٪١٠(جميع المخاليط السابقة بنفس التركيز      

(C.W. Brabender Instrument, In South Kecken, NJ, U.S.A.) . 

  طريقة إنتاج الخبز وتقويم جودته

  :Pan Bread) خبز القوالب( الخبز التوست األفرنجي -١

ة المعتمدة مـن   إلنتاج الخبز وفقاُ للطريق(Straight dough)استعملت طريقة العجن المباشر 
 مع بعـض التعـديل، حيـث    (AACC, 1983)) أ١٠-١٠رقم (الجمعية األمريكية لكيميائي الحبوب 

) ٪ رطوبة ١٤على أساس   (جرام  ١٠٠٠على أساس وزن الدقيق     ) ١جدول  (جهزت مكونات العجينة    
 محـسن تجـاري     ٪٠,٠٢٪ سكر، و    ٥٪ ملح طعام، و     ٢٪ سمن نباتي،    ٣٪ خميرة فورية و     ٣و  

 الماء اعتمدت على درجة االمتصاص المثلى للدقيق من خالل جهاز الفارينوجراف، ثـم              وكمية من 
 – Tyrone)خلطت جميع هذه المكونات بعد ذلك دفعة واحدة في عجان شركة تـايرون التايوانيـة   

Tiwan)              إلى زمن العجن تبعاً لمنحنى الفارينوجرام للحصول على العجينة المثالية، ثم نقلت العجينة 
كويرها ووضعها في وعاء التخمير إلى خزانة التخمير إلجراء عملية التخمير األولى للعجينـة              بعد ت 
 دقيقة أجريت عملية تفريغ العجينة      ٣٠٪، وبعد   ٨٥م ورطوبة   °٣٢ دقيقة عند درجة حرارة      ٣٠لمدة  

 جم، وتـم تكـوير كـل منهـا          ٥٥٠من الغازات، ثم قسمت العجينة إلى ثالث قطع وزن كل منها            
 دقيقة، ثـم تـم إفـراغ        ٢٠في قالب التخمير وإعادتها إلى خزانة التخمير مرة ثانية لمدة           ووضعها  

العجينة من الغازات وإمرارها في جهاز تشكيل كهربائي لتشكيلها إلى شكل الرغيف، ثم وضـعت               
وأعيدت مرة أخرى إلى خزانة التخمير إلجراء تخمير نهائي لمدة          ) سم٧×٦×٢٢(في قوالب أبعادها    

شركة ناشـونال   (ة وبعد انتهاء فترة التخمير وضعت القوالب في فرن خبز كهربائي دوار              دقيق ٣٠
 ٣٠ثم تم تبريد األرغفة لمـدة  . م°٢٢٥ دقيقة عند درجة حرارة ٢٠لمدة ) .National Coاألمريكية 
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دقيقة بعد انتهاء عملية الخبز، ثم قيست أحجام األرغفة بمقياس حجم الرغيف الـذي يعتمـد علـى                  
تم تقويم صفات رغيف الخبز في اليوم التالي من الخبـز وشـملت الـصفات               .  بذور اللفت  إحالل

، ودرجة تشقق قشرته على السطح والجوانب       )Symmetryدرجة تجانس الرغيف    (المظهر الخارجي   
Break and Shred ولون قشرة الرغيف Crust color وقوام وتحبب Grain and Texture وكان ذلك 
يعني أقـل  ) ١(حيث أن رقم ) ٩-١( من  Headonic Scale باستخدام هيدونيك حسب درجة القبول
، وكان فريـق التحكـيم   (Meilgarred , et al , 1991)يعني أعلى درجة قبول ) ٩(درجة قبول ورقم 

 – طالبة غير مدربة من طالبات قسم التغذية وعلوم األطعمة بكلية االقتصاد المنزلي              ٣٣مكوناً من   
  . نوره بنت عبد الرحمن بالرياض ولقد قدمت لهن العينات عشوائياًجامعة األميرة

  (Pan Bread)المكونات الداخلة في صناعة خبز القوالب ) ١(جدول 
 )جم(الوزن 

 المكونات
٪  

على أساس 
وزن الدقيق

Control 
 العينة الضابطة

١٥ ٪١٠ ٪٥٪ 

 ٨٥٠ ٩٠٠ ٩٥٠ ١٠٠٠ ١٠٠ دقيق
 ١٥٠ ١٠٠ ٥٠ -- -- أقط
 ٦٠٠ ٦١٠ ٦٢٠ ٦٣٠ ٦٣-٦٠ **ماء

 ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣ خميرة
 ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥ سكر
 ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢ ملح

 ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣ سمن نباتي
 ٠,٢ ٠,٢ ٠,٢ ٠,٢ ٠,٠٢ محسن

  . اعتمدت كميته على درجة االمتصاص المثلى للدقيق من خالل جهاز الفارينوجراف**

  Pita Bread الخبز العربي -٢

 في صناعة الخبز العربي حيث جهزت (Mousa & Al-Mohizea, 1987)استخدمت طريقة   
٪ خميـرة   ٣و  ) ٪١٤على أساس   (جم  ١٠٠٠على أساس وزن الدقيق     ) ٢جدول  (مكونات العجينة   

، وكمية من المـاء اعتمـدت علـى درجـة           ٪٠,٠٢٪ ملح، ومحسن تجاري     ١٪ سكر،   ٥فورية،  
خُلطت جميع هذه المكونات بعد ذلـك       االمتصاص المثلى للدقيق من خالل جهاز الفارينوجراف، ثم         

 إلى زمن العجن تبعاً لمنحنـى  (Tyrone – Taiwan)دفعة واحدة في عجان شركة تايرون التايوانية 
الفارينوجرام للحصول على العجينة المثالية، ثم نقلت العجينة بعد تكويرها ووضـعها فـي وعـاء                
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 دقيقة  ٣٠٪، وبعد   ٨٥م ورطوبة   °٣٢رة   دقيقة عند درجة حرا    ٣٠التخمير إلى خزانة التخمير لمدة      
وتـم  )  جـم  ١٥٠(أجريت عملية تفريغ العجينة من الغازات، ثم قسمت إلى قطع وزن كـل منهـا                

تكويرها بواسطة اليد ووضعت في قوالب التخمير، ثم أعيدت إلى خزانة التخمير مرة أخرى لمـدة                
إلى شكل الرغيف المفـرود بواسـطة       ، ثم تم إفراغ العجينة من الغازات، ثم تم تشكيلها           ) دقيقة ٢٠(

فـي مكـان    )  دقيقة ٤٥(ملم وتركت للتخمير النهائي     ٦سم وسمك   ٢بقطر  ) أسطوانة خشبية (النشابة  
 دقيقة، ثم تركت لتبرد على      ٢م لمدة   °٣٥٠دافئ وذلك قبل خبزها في فرن خاص عند درجة حرارة           

تم تقويم صفات رغيف الخبز وكان    ). التقييم الحسي ( دقيقة قبل تقديمها للتحكيم      ٣٠شبك معدني لمدة    
 والتـي  Headonic Scale  (Meilgarred, et al., 1991)ذلك حسب درجة القبول باستخدام هيدونيك 

) لون سطح الرغيف، الشكل ودرجة التناسق، درجـة التـشقق والتكـسر           (شملت المظهر الخارجي    
طعم، مدى تماثل الطبقة العلوية مـع       لون اللبابة، ملمس وقوام اللب، الرائحة وال      (والمظهر الداخلي   

، مع التعديل  في الدرجات حيـث كانـت          )الطبقة السفلية، التقييم العام بصفة عامة للمظهر الداخلي       
درجة قبـول،   يعني أعلى   ) ٥(يعني أقل درجة قبول، ورقم      ) ١(حيث أن رقم    ) ٥-١(درجة القبول   

التغذية وعلوم األطعمـة بكليـة االقتـصاد         طالبة من طالبات قسم      ٣٠وكان فريق التحكيم مكوناً من      
  .المنزلي بجامعة األميرة نوره بنت عبد الرحمن بالرياض ولقد قدمت لهن العينات  عشوائياً

  (Pita Bread)المكونات الداخلة في صناعة الخبز العربي المفرود ) ٢(جدول 
  ٪ المكونات )جم(الوزن 

على أساس 
  العينة الضابطةوزن الدقيق

 )القمحدقيق (
١٥ ٪١٠ ٪٥٪ 

 ٨٥٠ ٩٠٠ ٩٥٠ ١٠٠٠ ١٠٠ دقيق
 ١٥٠ ١٠٠ ٥٠ -- -- أقط
 ٦٠٠ ٦١٠ ٦٢٠ ٦٣٠ ٦٣-٦٠ **ماء

 ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣ خميرة
 ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥ سكر
 ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١ ملح

 ٠,٢ ٠,٢ ٠,٢ ٠,٢ ٠,٠٢ محسن
  .ف اعتمدت كميته على درجة االمتصاص المثلى للدقيق من خالل جهاز الفارينوجرا**
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 التحليل اإلحصائي

تم إجراء التحليل اإلحصائي للنتائج المتحصل عليها بحساب المتوسط الحسابي واالنحـراف           
، وحللت البيانات بطريقة تحليل التباين، واسـتعمل  (SAS, 1990)المعياري باستخدام برنامج ساس 

  .اختبار دنكن لمعرفة الفروق المعنوية بين المتوسطات
  

  النتائج والمناقشة
  التركيب الكيميائي لألقط 

التركيب الكيمائي لألقـط، حيـث   ) ٣(تم تقدير محتوى األقط من العناصر الغذائية، ويوضح جدول          
في كل مـن البـروتين والـدهن     (Sawaya et al., 1984)كانت نتائج التحليل متقاربة مع  ما سجله 

بينما كانت نسبة   .  التوالي على٪  ٧,٩ و   ٠,٥ و   ١٥,٣ و   ٣٥,٥ و ٣,٩واأللياف والرماد حيث كانت     
وكانت نـسبة  . (Sawaya et al., 1984)الكالسيوم في البحث الحالي أعلى بقليل مما سجل في دراسة 

 Schultz and) عـن الـذي قـدره   pH على هيئة حمض الكتيك ولم تختلف رقم  ٢,٦٢الحموضة 

Chandler,1921)            وكان في   ٤,٤ و     ٣,٧ في اللبن المصنع من حليب الماعز حيث كان يتراوح بين 
  .٤,٤هذه الدراسة 

  *التركيب الكيميائي لألقط ) ٣(جدول 
 كالسيوم الرماد الرطوبةكربوهيدرات دهن بروتين

١,١١١٥ ٥,٩٠ ٧,٥١ ٥٤,٣٥ ١٠,١٦ ٩٥,٣٤ 

  متوسط ثالث مكررات  •

  الخصائص الريولوجية

   معايير الفارينوجراف-١

لقمح ودقيق القمح المخلوط مع األقط بنسب       تمت دراسة المعايير الريولوجية لعجائن دقيق ا      
معايير الفارينوجراف لهذه العجائن، حيث كان معـدل        ) ٤(٪، ويوضح جدول    ١٥ و ١٠ و ٥إحالل  

أعلى من معدل امتـصاص عجـائن دقيـق القمـح           ) دقيق القمح (امتصاص  العينة الضابطة للماء      
لطحين نتيجة اإلحالل وأيضا    ٪ وهو أمر متوقع النخفاض نسبة ا      ١٥،  ١٠،  ٥المخلوط بنسب إحالل    
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 أن تسخين اللبن لدرجات حرارة عالية يؤدي إلى Dalgleish (1990)ذكر . إلى طبيعة مكونات األقط
  .دنترة كاملة لبروتينات الشرش قد تؤدي إلى انخفاض معدل امتصاص الماء

 ،١٠،  ٥أظهرت النتائج انخفاض زمن العجن لعجائن دقيق القمح المخلوط بنسب اإلحـالل             
٪ مقارنة بالعينة الضابطة ويدل زمن العجن على جودة البروتين، إذ يتميز الدقيق القوي بـزمن                ١٥

وازداد هذا االنخفاض بزيادة نسب اإلحالل، كما أظهـرت         ) ١٩٩٩المانع والعمري،   (عجن طويل   
نة ٪ مقارنة بالعي  ١٥،  ١٠،  ٥النتائج انخفاض زمن ثبات عجائن دقيق القمح المخلوط بنسب اإلحالل           

الفرق بين قمـة    (كما كان هناك انخفاض في معامل تحمل العجن الميكانيكي          ) دقيق القمح (الضابطة  
لعجائن دقيـق   ) المنحنى عند أقصى قوام وقمة المنحنى بعد خمس دقائق من الوصول ألقصى قوام            

ن أ) ١٩٩٩(القمح المخلوط بنسب اإلحالل السابقة والعينة الضابطة، وقد ذكـر المـانع والعمـري             
األصناف المنخفضة الجلوتين تُبدي زيادة في معامل التحمل للعجن الميكانيكي وقصراً فـي زمـن               
العجن، في حين تبدي األصناف عالية الجلوتين نقصاً في معامل تحمل العجن الميكانيكي وطوالً في               

القمـح  زمن العجن وزمن الثبات، ويبدو أن إحالل األقط بالنسب السابقة أدى إلى إضعاف بروتين               
مما أدى إلى انخفاض معايير الفارينوجراف، كما أنه من المحتمل أنه أدى إلـى أضـعاف نـشاط                  

  .الخميرة بسبب الحموضة

 . لعجائن دقيق القمح ودقيق القمح المخلوط مع األقط بنسب إحالل مختلفة*معايير الفارينوجراف) ٤(جدول 

  
  
 العينة

**
ص 

صا
امت

بة 
نس

اء 
 للم
قيق
الد

)٪( 

ول
ص
الو

ن 
زم

 
)

يقة
دق

ن  )
عج
ن ال

زم )
يقة
دق

( 

نة 
عجي
ت ال

 ثبا
من
ز

)
يقة
دق

يل  )
رح
ن ال

زم )
يقة
دق

مل  )
 تح
مل
معا

ي 
نيك
يكا
 الم
جن
الع )

ندر
راب
ة ب
حد
و

( 

 ٢٥ ٢٠ ١٨،٥ ١٣ ١،٥ ٦٣ )دقيق(العينة الضابطة 

 ٤٠ ١٦,٥ ١٥ ١٠ ١,٥ ٦٢ ٪ أقط ٥+ ٪ دقيق ٩٥

 ٣٠ ١٨,٥ ١٧ ٩ ١,٥ ٦١٪ أقط ١٠+ ٪ دقيق ٩٠

 ٣٠ ١٩,٥ ١٧,٥ ٨,٥ ٢ ٦٠أقط ٪ ١٥+ ٪ دقيق ٨٥
 تم تحديد التكرار التجريبي لمعايير الفارينوجراف عن طريق ضبط الجهـاز بحيـث ال يتجـاوز                 *

  .٪، وذلك باستعمال دقيق العينة الضابطة٥معامل االختالف لثالث مكررات حد 
  .٪ رطوبة١٤ نسبة امتصاص الدقيق للماء محسوبة على أساس **
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  راف معايير االكستنسوج-٢

معايير االكستنسوجراف لعجائن دقيق القمـح وعجـائن دقيـق القمـح            ) ٥(يوضح جدول   
إذ أدت هذه النسب إلى زيادة كل مـن المرونـة           . ٪ من األقط  ١٥ و ١٠ و ٥المخلوط بنسب إحالل      

والمقاومة النسبية للشد والرقم النـسبي      ) المقاومة للشد أو القوة الالزمة لشد العجينة إلى أن تتمزق         (
وانخفاض درجة االنـسيابية    ") المطاطية"ل قسمة المقاومة النسبية للشد على درجة االنسياب         حاص(
قد يكون سبب زيادة المرونـة      . مقارنة بالعينة الضابطة المحتوية على دقيق القمح وحده       " المطاطية"

خين، وانخفاض المطاطية مع كل نسب اإلحالل راجعاً جزئيا إلى دنترة بروتينات اللبن أثنـاء التـس          
وهـي الالزمـة لعمـل    ( أن عملية تسخين اللبن لدرجات حرارة عالية Dalgleish (1990)وقد ذكر 

 (SH-)تؤدي إلى دنترة كاملة لبروتينات الشرش مما يؤدي إلى ظهور مجموعة السلفاهيدريل             ) األقط
ومـن  . (S-S) في الجزيء المجاور مكونة رابطة كبريتية        (SH)والتي تتفاعل بدورها مع مجموعة      

 والجليادين وترجع صفة المرونة     Glutrninالمعروف أن جلوتين القمح يتكون أساساً من الجلوتنيين         
فكل منهما عبارة عن بروتين يتكون من سالسل من األحماض األمينية مرتبطة مع بعـضها               . إليهما

حمـض  بروابط ببتيدية، وتوجد الروابط في صورة مستقيمة وأحياناً في شكل حلزونـي، وفـي ال              
 في حالة الجليادين تكون هذه الـروابط        (S-S) توجد روابط ثنائية الكبريت      (Systen)األميني سستين   

  .داخل الجزيء أو داخل الحلزون، أما في حالة الجلوتينين فإنها توجد داخل وخارج الحلزون

٪ من كازينات الكالسيوم إلى العجين يؤدي إلـى تـأثير   ٤ أن إضافة Kenny (2001)ذكر   
بأن مفعول محسنات األكسدة واالختـزال      ) هـ١٤٢٠(كما ذكر المانع    . اثل لحمض األسكوربيك  مم
أوقـف  " برومـات البوتاسـيوم      – سـستئين    – ل   – أزودي كربون أميـد      –حمض األسكوربيك   (

 في جلوتين القمح، ونتيجـة  Cysteine Sulphydryl (-SH)هو أكسدة مجموعات الثيول ") استخدامها
 (-S-S)مجموعة غير متيسرة في التفاعالت التبادلية مع روابط الكبريت الثنائيـة            لذلك تصبح هذه ال   

  . مما يؤدي إلى تقوية العجينة أي تقليل تمددها) تفاعل يؤدي إلى توترات في العجينة(
وانخفـاض  ) المرونة(وهي زيادة قوة العجينة     ) ٥(ومن النتائج المتحصل عليها في جدول         

، يبـدو أن األقـط      )٪١٥،  ١٠،  ٥(مع كل نسب اإلحـالل      )  تمدد العجينة  االنسيابية أو (المطاطية  
المصنع من لبن الماعز ينهج سلوك مماثل للمواد المؤكسدة السابق ذكرها مما أدى جزئيا إلى زيادة                

  .المرونة وانخفاض المطاطية
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إلحالل معايير االكستنسوجرام لعجائن دقيق القمح وعجائن مخلوط دقق القمح مع نسب ا           ) ٥(جدول  
 ) دقيقة٤٥عند (المختلفة من األقط 

  العينة الضابطة العجائن
 )دقيق القمح(

٪ دقيق القمح ٩٥
 ٪ أقط٥+ 

٪ دقيق القمح ٩٠
 ٪ أقط١٠+ 

٪ دقيق القمح ٨٥
 ٪ أقط١٥+ 

درجة االنسياب 
 )المطاطية) (ملم(

a١,٠٠±١٣٤,٠٠*b٥,١٣±١٢٣,٦٧ c٥,٥٠±١٠٥,٦٧d٤,٦١±٩٥,٣٣ 
درجة االنسياب عند 

ى مقاومة للشد أقص
 )ملم(

  
a٨,٦٥±١٠٠,٠٠ 

  
b٠,٠٠±٩٠,٠٠ 

  
c٢,٨٨±٧١,٦٧ 

  
d٢,٨٨±٥٦,٦٧ 

أقصى مقاومة للشد 
وحدة ) المرونة(

 B.Uبرابندر 

  
a٢٦,٤٥±٩٥٠,٠٠

  
a٣٦,٠٥±٩٧٠,٠٠

  
<١٠٠٠,٠٠ 

  
<١٠٠٠,٠٠ 

المقاومة النسبية 
 وحدة **للشد

 B.Uبرابندر 

  
a٨٣,٨٦±٧٨٣,٣٣

  
a٤٣,٥٨±٨١٠,٠٠

  
<١٠٠٠,٠٠ 

  
<١٠٠٠,٠٠ 

 -- -- ٠,١٥±a٦,٥٤ ٠,٦٣±a٥,٨٤ ***الرقم النسبي
 االنحراف المعياري لثالث مكررات، المتوسطات ذات األحرف اإلنجليزية المتـشابهة           ± المتوسط   *

  .(P≤0.05)في الصف الواحد غير مختلفة معنوياً 
  ).المنحنى( سم من بداية االكستنسوجرام ٥ المقاومة النسبية للشد على بعد **

  هو حاصل قسمة المقاومة النسبية للشد ودرجة االنسيابية ) المعامل النسبي(الرقم النسبي  ***
  المقاومة النسبية للشد  

    معايير األميلوجراف-٣

أهم معايير الجودة التي تم الحصول عليها حيث أثـرت نـسب إحـالل              ) ٦(يوضح جدول   
وى للزوجة حيث أدت هذه النـسب       تأثيراً كبيراً على الدرجة القص    ) ٪١٥،  ١٠،  ٥(مسحوق األقط   

، كمـا أدى ذلـك   )دقيق القمح(إلى خفض الدرجة القصوى للزوجة للعجينة مقارنة بالعينة الضابطة        
، كمـا أدت    )دقيق القمح (إلى انخفاض في درجة حرارة اللزوجة القصوى مقارنة بالعينة الضابطة           

 حرارة التهلم أعلـى مـن درجـة         هذه المعاملة إلى تأخير درجة حرارة تهلم النشا أي كانت درجة          
) ٪٥(، أما عند نـسبة اإلحـالل        )٪١٥،  ١٠(حرارة التهلم في العينة الضابطة عند نسب اإلحالل         

  .فكانت درجة حرارة تهلم النشا مماثلة لدرجة حرارة العينة الضابطة
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 *الل مختلفةمعايير األميلوجراف لعجائن دقيق القمح ودقيق القمح المخلوط مع األقط بنسب إح) ٦(جدول 

  نسبة٪ العينات خصائص األميلوجراف
 اإلحالل

درجة حرارة تهلم )األقط(
 )°م(النشا 

  الحد األقصى للزوجة
 )وحدة برابندر(

درجة الحرارة عند الحد 
 )°م(األقصى للزوجة 

 عينة ضابطة
 ٨٨,٠٠ ٣٤٠,٠٠ ٥٨,٠٠ --)دقيق القمح(

 ٨٦,٠٠ ٣٠٠,٠٠ ٥٨,٠٠ ٪٥ 
 ٨٦,٥٠ ٢٦٠,٠٠ ٥٩,٥٠ ٪١٠ 
 ٨٧,٠٠ ٢١٠,٠٠ ٦١,٠٠ ٪١٥ 

 تم تحديد التكرار التجريبي لمعايير األميلوجراف عن طريق ضبط الجهاز بحيث ال يتجاوز معامل               *
  . وذلك باستعمال دقيق العينة الضابطة٪٥االختالف لثالث مكررات حد 

  (Pan Bread)تأثير إضافة األقط على جودة خبز القوالب 

ودة خبز القوالب المصنع من دقيق القمـح، وخبـز القوالـب            خصائص ج ) ٧(يبين جدول     
يالحظ من الجدول أن هناك فروق معنوية فـي         . ٪١٥ و ١٠ و ٥المحتوي على األقط بنسب إحالل      

) العينـة الـضابطة   (حجم الرغيف والحجم النوعي للرغيف بين الرغيف المصنع من دقيق القمـح             
ويرجع ذلك إلى اختالف الخـصائص      ) ٪١٥ ،١٠،  ٥(واألرغفة المصنعة من األقط بنسب إحالل       

الريولوجية للعجائن عند نسب اإلحالل المذكورة سابقاً مما أدى إلى التأثير علـى حجـم الرغيـف                 
  .وحجمه النوعي مقارنة بالعينة الضابطة

لون السطح الخارجي للرغيف، التكسر ودرجـة التـشقق، لـون           (أما الصفات الحسية مثل       
معنوية بين الرغيف المصنع من دقيق القمح والرغيف عند نـسبة إحـالل             فال توجد فروق    ) اللبابة

، أما شكل الرغيف ودرجة التماثل فكانت هناك فروق معنوية بين الرغيف المصنع من دقيـق     )٪٥(
حيث كان شكل الرغيف ودرجة تماثلـه أفـضل للرغيـف           ) ٪٥(القمح والرغيف عند نسبة إحالل      

، أمـا   )٪٥(النخفاض حجم الرغيف المصنع عند نسبة إحالل        المصنع من دقيق القمح، ويرجع ذلك       
قوام اللبابة ودرجة تحببها فقد كان هناك فروق معنوية بين الرغيف المـصنع مـن دقيـق القمـح                   

حيث كانت اللبابة ودرجة تحببها هي األفضل عند نـسبة          ) ٪٥(والرغيف المصنع عند نسبة إحالل      
مماثالً تقريباً للرغيف المصنع من     ) ٪٥( نسبة إحالل    وهذا يجعل الرغيف المصنع عند    ) ٪٥(إحالل  
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والخبز المصنع من دقيق القمح فقد      ) ٪١٥،  ١٠(أما األرغفة المصنعة عند نسب إحالل       . دقيق القمح 
لون السطح الخارجي للرغيف، الشكل ودرجـة       (كانت هناك فروق معنوية في كل الصفات الحسية         

فقد كان الخبز المصنع من دقيـق       ) بابة، قوام اللبابة وتحببها   التماثل، التكسر ودرجة التشقق، لون الل     
القمح هو األفضل، وكان هناك انخفاض في درجة المعايير الحسية مع زيادة نسبة اإلحالل وكـان                
التأثير أكثر وضوحاً على لون السطح الخارجي للرغيف حيث يصبح اللون داكناً مع زيـادة نـسب    

  .اعل ميالرد الرتفاع نسبة األحماض األمينيةاإلحالل ويعود ذلك إلى زيادة تف

  المحتوي على األقط بنسب إحالل مختلفة(Pan Bread)تقييم خصائص جودة خبز القوالب ) ٧(جدول 
  العينة الضابطة عينات الخبز

  دقيق بودرة٪١٠٠
   دقيق بودرة٪٩٥

  أقط٪٥+ 
   دقيق بودرة٪٩٠

  أقط٪١٠+ 
   دقيق بودرة٪٨٥

  أقط٪١٥+ 
وزن 

الرغيف 
 )جم(

c١,٤١±٤٨٢,٠٠ b١,٤١±٤٩١,٠٠ a٠,٠٠±٥٠٣,٠٠ a٠,٠٠±٥٠٣,٠٠ 

حجم 
الرغيف 

 )٣سم(

a٠,٠٠±٢٤٠٠,٠٠ b٠,٠٠±٢٢٢٥,٠٠ d٠,٠٠±١٧٢٥,٠٠ dص ال ٠,٠٠±١٥٥٠,٠٠
صائ

الخ
عية
طبي

الحجم النوعي  
 ٠,٠٠±d٣,٠٨ ٣,٠٨±c٣,٤٣ ٠,٠١±b٤,٥٣ ٠,٠١±a٤,٩٨ )جم/٣سم(

لون السطح 
الخارجي 
 للخبز

a٠,٥٤±٨,٦٣ a٠,٤٨±٨,٦٣ b٠,٦٤±٦,١٨ c٠,٣٣±٥,٨٧ 

الشكل 
ودرجة 
 التماثل

a٠,٥٦±٨,٥٧ b٠,٥٠±٨,٢٤ c٠,٣٣±٥,٨٧ d٠,٣٦±٥,١٥ 

التكسر 
ودرجة 
 التشقق

b٠,٥١±٨,٧٢ a٠,٤١±٨,١٢ c٠,٥٠±٥,٥٤ d٠,٠٠±٥,٠٠ 

 ٠,٣٤±c٥,٩٣ ٠,٥٠±b٦,٦٦ ٠,٦١±a٨,٥٤ ٠,٥٦±a٨,٤٨ لون اللبابة
قوام اللبابة 
 ٠,٦٠±d٥,٦٠ ٠,٥٨±c٦,٣٠ ٠,٥٨±a٨,٦٩ ٠,٦٠±b٨,٣٩ اوتحببه

سي
الح

يم 
لتقي
ا

 

 التقييم العام
b٠,٢٩±٨,٥٦ a b ٠,٢٨±٨,٤٥ c٠,٢٩±٦,١ d٠,٢١±٥,٥٢٠ 

  . االنحراف المعياري± المتوسط **
  (P≤0.05)المتوسطات التي تحمل أحرف متشابهة في الصف الواحد ال يوجد بينها فروق معنوية 
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  (Pita Bread)ة الخبز العربي تأثير إضافة األقط على خصائص جود

خصائص جودة الخبز العربي المصنع من دقيق القمح، والخبز العربـي           ) ٨(يوضح جدول     
يالحظ من الجدول أنه ال توجد فروق معنويـة         ). ٪١٥،  ١٠،  ٥(المحتوي على األقط بنسب إحالل      

) ٪٥(حالل أقط   بين رغيف الخبز المصنع من دقيق القمح وحده ورغيف الخبز المصنع عند نسبة إ             
لون سطح الرغيف، الشكل ودرجة التناسق، درجة التكـسر والتـشقق، لـون             (في الصفات الحسية    

اللبابة، ملمس وقوام اللبابة، الرائحة والطعم، مدى تماثل الطبقة العلوية مع الـسفلية وهـل هنـاك                 
، حيـث   )٪٥(وإن كان هناك تحسن واضح لجميع الصفات السابقة عند نسبة إحالل أقـط              ) التصاق

هو األفضل من الرغيف المصنع مـن دقيـق القمـح           ) ٪٥(كان الرغيف المصنع عند نسبة إحالل       
  .وحده، وذلك ألن إضافة األقط أدت إلى تحسين لون سطح الرغيف ولون اللبابة وقوامها

والخبز المصنع من دقيق القمح وحـده فقـد         ) ٪١٥،  ١٠(أما األرغفة المصنعة عند نسب إحالل أقط          
  . هناك فروق معنوية في كل الصفات الحسية وكان الخبز المصنع من دقيق القمح وحده هو األفضلكانت

  المحتوي على األقط بنسب إحالل مختلفة (Pita Bread)التقييم الحسي لعينات الخبز المفرود ) ٨(جدول 

  العينة الضابطة عينات الخبز
  دقيق ٪١٠٠

   دقيق بودرة٪٩٥
  أقط٪٥+ 

   دقيق بودرة٪٩٠
  أقط٪١٠+ 

   دقيق بودرة٪٨٥
  أقط٪١٥+ 

ــطح  ــون س ل
 الرغيف

**a٠,٥٠±٤,٥٣ a٠,٤٤±٤,٧٣ b٠,٣٦±٢,٩٣ c٠,٦٢±١,٥٦ 

الشكل ودرجـة   
 التناسق

a٠,٤٩±٤,٣٦ a٠,٥٠±٤,٤٣ b٠,٤٦±٢,٧٠ c٠,٦٢±١,٥٠ 
درجة التكـسر   

 والتشقق
a٠,٣٠±٤,١٠ a٠,٢٥±٤,٠٦ b٠,٥٧±٢,٤٦ c٠,٥٠±١,٥٦ 

 ٠,٦٧±c١,٦٠ ٠,٤٠±b٢,٨٠ ٠,٥٥±a٤,٦٣ ٠,٤٩±a٤,٦٠ لون اللبابة
ملمس وقـوام   

 اللبابة
a٠,٤٩±٤,٦٠ a٠,٤٤±٤,٧٣ b٠,٦٢±٢,٥٠ c٠,٦٢±١,٥٦ 

 ٠,٤٤±c١,٢٦ ٠,٥٥±b٢,٢٠ ٠,٣٤±a٤,١٣ ٠,٤٤±a٤,٢٦ الرائحة والطعم
ــل  ــدى تماث م
الطبقة العلويـة   
مع السفلية وهل   
 هناك التصاق

a٠,٤٧±٤,٣٣ a٠,٥٦±٤,٥٦ b٠,٥٩±٢,٣٠ c٠,٤٧±١,٣٣ 

 ٠,٦٢±d١,٤٦ ٠,٤٤±c٢,٧٣ ٠,٤٩±a٤,٦٣ ٠,٤٧±b٤,٣٣ يم العامالتقي
  . االنحراف المعياري± المتوسط **

  (P≤0.05)المتوسطات التي تحمل أحرف متشابهة في الصف الواحد ال يوجد بينها فروق معنوية 
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  الخالصة

خبـز   عند إضافته إلى طحين القمح إلى تدهور خصائص الجودة الطبيعية والحـسية لل             قطيؤدي األ 
 مع ارتفاع محتواه من الكالسيوم      قطوعليه فإن األ  . وكذلك إلى تدهور الخصائص الريولوجية للعجين     

  . ٪ في الطحين٥فإنه ال يوصى باستعماله في صناعة الخبز عند مستوى إحالل يتجاوز 
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Effect of Addition of Oggt on Rheological Properties and Quality of Pan 
and Pita Bread 
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ABSTRACT: The aim of the study was to evaluate quality characteristics of pan and pita bread 

supplemented with Oggt powder at three substitutive levels (5, 10 and 15%) in flour. Oggt is a traditional 

fermented milk products which has high content of calcium. 

The three levels of substation of Oggt powder decreased the volume and specific volume of pan 

bread. The sensory properties of this bread at substitution level of 5% of Oggt powder were similar to the 

bread made from wheat alone, but its surface color, grain texture and crumb were better than the later. On the 

contrary, the sensory properties of pan bread were deteriorated at the substitution levels of 10 and 15% Oggt 

powder compared to bread made from wheat alone. 

The Sensory properties of pan bread mad with the by addition of 5% Oggt powder were better than 

that made from wheat alone .however , the Sensory properties of pan bread made with addition of 10% and 

15 Oggt  powder were deteriorated compared to bread made from wheat alone. 
The addition of Oggt powder at all levels to the dough deteriorated the farinograph parameters, 

reduce amylogram parameters and increased elasticity. Moreover, it reduced maximum viscosity value in 

amylogram parameters.  Of temperature of initial gelatinization of bread made with 10 and 15% level of Oggt 

powder increase at s compared to the control. 

It is not recommended to use Oggt in bread production at substitution level above 5% in flour. 
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تأثير إزالة الغدة الزمكية والعمر على بعض الخصائص النوعية والحسية للحم الفروج 
  المربى ألعمار متقدمة

  

  زياد طارق الضنكي، وليد خالد الحياني*محمد فوزي البغدادي، *نادية نايف عبد الهجو، سعد عبد الحسين ناجي، 

  اق  العر– جامعة بغداد – كلية الزراعة –قسم الثروة الحيوانية 
    العراق– جامعة األنبار – كلية الزراعة –قسم الثروة الحيوانية *

  
 جامعة بغـداد، وكـان      – كلية الزراعة    –أجري البحث في حقل الطيور الداجنة التابع لقسم الثروة الحيوانية           : الملخص

حم الفروج المربى ألعمار    الهدف منه معرفة تأثير إزالة الغدة الزمكية والعمر على بعض الخصائص النوعية والحسية لل             
، وأزيلت الغدة الزمكية بعمر سبعة أيـام وربيـت   Ross 308 فرخ لحم بعمر يوم واحد من ساللة ١٨٠تم تربية . متقدمة

ذبحت الطيور عند الوصول الى األعمار المدروسة وتم تقطيع الذبائح إلـى            .  أسبوع ١٦ و   ١٢، ٨األفراخ إلى األعمار    
 أوزانها باإلضافة إلى نسبة التصافي والفصل الفيزيائي والذي شمل وزن اللحم والعظم             تسبقطعيات رئيسية وثانوية وح   

  . والجلد، باإلضافة إلى دراسة تأثير إزالة الغدة الزمكية على درجات الصفات الحسية وعلى ظاهرة اسوداد العظام
جنحة والـوزن الحـي     دلت النتائج على حدوث تحسن معنوي لمعاملة اإلزالة في وزن كل من الفخذ واأل             

ووزن الذبيحة ونسبة التصافي ووزن اللحم والعظم، بينما لم تكن هنالك فروقات معنوية بين المعاملين لوزن قطعـة                  
باإلضافة إلى وجود ارتفاع معنوي  لتأثير العمر على كل من أوزان القطيعـات الرئيـسية                . الصدر والظهر والرقبة  

 .، نسبة التصافي، وزن اللحم والعظم والجلدوالثانوية، الوزن الحي، وزن الذبيحة

 فلم يكن هنالك فروقات معنوية بين أوزان        ومعاملتي السيطرة واإلزالة    أما بالنسبة لتأثير التداخل بين العمر       
 ١٦،  ١٢القطيعات الرئيسية والثانوية ماعدا وزن األجنحة، والوزن الحي، ووزن الذبيحة، ونسبة التصافي عند عمر               

في حين لوحظ وجود فورقات معنوية عنـد  . ضافة إلى وزن اللحم والعظم والجلد عند عمر ثمانية أسابيع        أسبوع، باإل 
ولوحظ وجود ارتفاع معنوي لوزن العظـم       . عمر ثمانية أسابيع لكل من الوزن الحي، ووزن الذبيحة ونسبة التصافي          

  .لمعاملة اإلزالة في حين انخفض وزن الجلد
فقـد  ) النكهة، والعصيرية، والطراوة، والنسجة، والمظهر العام ودرجـة التقبـل         (ة  أما بالنسبة للصفات الحسي   

انخفضت بتقدم العمر لمعاملة السيطرة ماعدا النكهة بينما حصلت لمعاملة اإلزالة على أعلى الصفات الحسية فقد كانـت                  
  .زمكية على ظاهرة اسوداد  العظامولم يظهر أي تأثير إلزالة الغدة ال. مرغوبة جدا من قبل المقيمين ولجميع األعمار

 أسبوع مع إزالة الغدة الزمكية للفروج قد أدى إلـى  ١٢ أن تربية فروج اللحم إلى عمر      ويستنتج من النتائج  
  .تحسين الصفات النوعية والحسية للحم

 
  . لحوم الدواجن، الغدة الزمكية، العمر، اسوداد العظام، الخصائص الحسية:الكلمات المفتاحية 
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  دمةالمق
 باشتقاقها من الزِمك والذي يعنـي منبـت ذنـب الطـائر     (Uropygial gland)سميت الغدة الزمكية 

 نتيجة الستعمال إفرازاتها (Preen gland)وسميت أيضاً بالغدة الهندامية ) ١٩٦٠الزيات وآخرون، (
نتيجـة   (Oil gland)وسميت أيضاً بالغـدة الزيتيـة   . من قبل الطائر لغرض هندمة وتصفيف ريشه

وتوجد هذه الغدة في معظم أنـواع الطيـور   . (Andreas et al., 2002)اإلفرازات الزيتية لهذه الغدة 
ولكن تفتقر بعض الطيور لوجود هذه الغدة مثل طائر النعامة وعدة أنواع أخرى من الحمام والببغاء                

ع الطائر إذ يمكن يختلف حجم هذه الغدة حسب نو. (Jarvis and Holt, 1996)وبعض الطيور البرية 
أن يصل حجمها إلى حجم بيضة الدجاج في طيور البجع في حين أن حجمها مقارب لحجـم حبـة                   

بدأ التوجه . (Davidson et al., 2000)الحمص في الدجاج لذلك استعملت كإحدى العالمات التصنيفية 
ـ              صفات اإلنتاجيـة   حديثاً حول إزالة هذه الغدة ودراسة تأثيرها على الدجاج البياض وعلى بعض ال

  .ونسب القطيعات لفروج اللحم
ونتيجة لزيادة الطلب على لحوم الدواجن في اآلونة األخيرة تم اعتماد زيادة الوزن التسويقي           
لفروج اللحم، لزيادة أنتاج اللحم المزال منه العظم لتصنيعه في إنتاج النقانق بجميع أنواعها واللحـم                

يادة الوزن التسويقي تم االتجاه نحو تربية فروج اللحم إلى عمر  ولز(Kilic, 2003)المفروم والكباب 
 أسـبوع وهـو     ١٣ الذي يكون عمره أقل من       Fryerأكبر من ثمانية أسابيع وهو ما يطلق عليه بـ          

مصطلح يطلق على كال الجنسين ويتميز بكونه طري وناعم وجلده ذو نسجة ناعمة ويحتوي عظـم                
-١٢ فيطلق على الفروج بعمـر     Roasterين أو مرن، أما      ل Cartilageالصدر على جزء غضروفي     

 أسبوع لكال الجنسين والذي يتميز بطراوة لحمه ونعومته ونسجة جلد ناعمـة ويحتـوي عظـم                 ٢٠
إن لعمر الطيور الداجنة تأثير . Fryer  (USDA, 2002)الصدر على جزء غضروفي أقل مرونة من

م عمر الطيور ويعود السبب إلى ارتفـاع تركيـز          كبير على نكهة لحومها، إذ تتحسن النكهة مع تقد        
المركبات الطيارة في لحوم الطيور البالغة نتيجة الرتفاع كمية الشحوم المترسبة في هـذه الطيـور                

  .(Remignon et al., 1994)مقارنة مع الطيور الصغيرة العمر 
بيتهـا ألعمـار    ونظراً لعدم توفر دراسات حول تأثير إزالة الغدة الزمكية لفروج اللحم وتر           

 أسبوع جاءت هذه الدراسة لمعرفة تأثير إزالة الغدة الزمكية والعمر على بعض             ١٦،  ١٢،  ٨مختلفة  
  .الصفات النوعية والحسية للحم الفروج المربى ألعمار مختلفة
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  Materials and Methodsالمواد وطرق العمل 
  

وزعـت األفـراخ   ، (Ross 308) فرخ بعمر يوم واحد من فروج اللحم التجـاري  ١٨٠استخدم 
 فرخ لكل   ٣٠عشوائياً على معاملتي السيطرة واإلزالة وكان  لكل معاملة ثالث مكررات بواقع             

جريت التجربة في   أ.  فرخ لكل معاملة، ووزعت المكررات على األكنان عشوائياً        ٩٠مكرر، و   
تمـت  . العـراق  -جامعة بغـداد     -  كلية الزراعة  –قسم الثروة الحيوانية    لحقل الدواجن التابع    

 يوم وعليقة نهائيـة     ٥٦ – ٢٨ يوم وعليقة نمو من      ٢٨ – ١ من عمر    يءالتغذية على عليقة باد   
عند عمر سبعة أيـام     ) الطريقة العراقية (وقد تم إزالة الغدة الزمكية      .  يوم ١١٢ – ٥٦من عمر   

راقية مـن   وقد تم تنفيذ الطريقة الع    ) ٢٠٠١(حسب الطريقة التي أشار إليها ناجي       ) ٢المعاملة  (
  :خالل الخطوات التالية

أوالً تحديد موقع الغدة وإزالة الريش الموجود عند قاعدة الذيل ومن ثم إزالة الغدة بمـشرط                
 وإتالف بقايا أنسجة الغـدة بكـي        يثم بعدها تعقم منطقة اإلزالة وإيقاف النزف الدمو       . جراحي معقم 

، ٨لى عمـر    إ تربية فروج اللحم     ن ثم تم  وم. منطقة اإلزالة بقطعة حديدية مسخنة لدرجة اإلحمرار      
خذ الوزن  أعمار المذكورة يدوياً بعد ما      لى األ إفي نهاية كل فترة تربية      تم الذبح   . سبوعأ ١٦، و   ١٢

طعت الذبيحة بعد تبريدها إلى القطعيات الريئسية وهي        قأوزان القطعيات   ولحساب   ،الحي لكل طائر  
الرقبة والجناحين، ثم وزن كل     وات الثانوية وهي الظهر،     الفخذ، والوصلة الفخذية؛ والقطعي   والصدر،  

). ١٩٨٩الفياض وناجي،   ) (٪(جزء من هذه األجزاء الستخراج نسبة وزنه إلى وزن الذبيحة الكلي            
ـ               لنـسبة وزن    بعـاً د ت وتم حساب الفصل الفيزيائي للحم المتمثل بوزن كل من اللحم والعظـم والجل

  .الذبيحة
ي والمظهري فقد تم تحديد درجات التقويم الحسي للحم لـصفات     أما التقييم الحسي التذوق   

 ودرجة التقبل العام والمظهر العـام باالسـتناد         النسجة،شملت النكهة، والعصيرية، والطراوة، و    
 حيث أعطيت درجات التقويم الحسي لكل مـن صـفة   Baker and Drafler (1975)إلى طريقة 

جاف جداً   = ١(وصفة العصيرية   ) نكهة قوية جداً  =  ٧... نكهة غير موجدة تماماً     = ١(النكهة  
خـشن  =١(والنـسجة   ) طري جداً  = ٧... غير طري    = ١(والطراوة  ) عصيري جداً  = ٧... 
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) مقبـول جـداً    = ٧... مرفوض جداً    = ١(ودرجة التقبل العام    ) نسجة ناعمة جدا  = ٧...جدا  
 التقويم عشرة أشخاص مـن      شارك في . )مرغوب جداً =٧...مرفوض جداً   = ١(والمظهر العام   

 العـراق   - جامعـة بغـداد      -أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا في كلية الزراعة          
وممن يمتلكون الرغبة والخبرة الكافية نسبياً للقيام بعملية التقييم الحـسي، كمـا زود المقيمـون                

 االختبـار االساسـي الـذي       بمعلومات تفصيلية حول طبيعة التقييم مع إجراء تقويم تمهيدي قبل         
وتم مراعاة التجانس في النقاط المثالية بهدف السيطرة على المتغيـرات           . أعتمد في هذه الدراسة   

وقت االختبار في الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ودرجة         : التي قد تؤثر في درجة التقييم وهي      
م بين اختبار   °٢٥ماء بدرجة   حرارة الطبخ والمدة الزمنية بين الطبخ وإجراء االختبار وشرب ال         

  .Lee et al. (1997)وآخر وأخيراً حجم القطعة المقدمة للتقييم حسب ما ذكره 
ذبيحـة  تم تجميد   ،  لغرض معرفة تأثير درجة حرارة التجميد في ظاهرة اسوداد العظام         

لذبائح في هـذه الغرفـة      ات  م وحسب معامالت التجربة، وخزن    °٢٠ –في درجة حرارة    الدجاج  
 ثم أدخلت الوجبة األولى من الـذبائح والتـي          ،) شهر ٣،  ٢،  ١( زمنية مختلفة    فتراتة ل المجمد

 أسـبوعاًَ وبعـد أربعـة       ١٢ أسابيع وبعد أربعة أسابيع أدخلت العينات بعمر         ثمانيةكانت بعمر   
 وبعد مضي شهر واحد داخل غرفة التجميد تم اخراج        .  أسبوعاً ١٦أسابيع أدخلت العينات بعمر     

 توكـرر . ولى وهكذا عند انتهاء موعد الخزن المقرر للعينـات الباقيـة  دفعة األ من ال  مجموعة
خراج الـذبائح   إن تم   أوبعد  . شهرأ لمدة شهرين وثالثة     تالعملية نفسها بالنسبة للذبائح التي خزن     

 ساعة لغرض ذوبـان الـثلج منهـا، وبعـدها           ٢٤ في الثالجة لمدة     تمن غرف التجميد وضع   
ن تم إزالة اللحـم     أ دقائق لسهولة نزع العظام من اللحم، وبعد         مسخ في ماء مغلي لمدة      توضع

 لتمييز االسـوداد بـالنظر إلـى    عن عظام الساق والفخذ والصدر أخذت لها صورة فوتوغرافية     
  ).١٩٨٢براهيم، إ (العظام

  التحليل اإلحصائي

 (Complete Randomized Design)تم تحليل النتائج إحصائياً وفق التصميم التـام التعـشية   
 (Backward Multiple Regression)وقد أستخدم االنحدار المتعدد حسب أهمية العوامـل المـؤثرة   
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أما بالنسبة لتحديد الفروقـات المعنويـة بـين         . SAS (2001)باستخدام البرنامج اإلحصائي الجاهز     
  .Duncan Multiple Rang Testالمتوسطات فقد أستعملت طريقة 

  
  النتائج والمناقشة

  

  تأثير إزالة الغدة الزمكية والعمر على الوزن الحي ووزن الذبيحة ونسبة التصافي: أوالً

تأثير إزالة الغدة الزمكية والعمر على الـوزن الحـي ووزن الذبيحـة             ) ١(يوضح الجدول   
 بين معاملتي الـسيطرة واإلزالـة       (P<0.05)ونسبة التصافي، إذ يتضح عدم وجود فروقات معنوية         

كل من الوزن الحي ووزن الذبيحة ونسبة التصافي في معاملـة اإلزالـة مقارنـة               بالرغم من زيادة    
 بين األعمـار  (P<0.05)أما بالنسبة لتأثير العمر فلم يالحظ وجود فروقات معنوية   . بمعاملة السيطرة 

أمـا بالنـسبة   . بالرغم من زيادة كل من الوزن الحي ووزن الذبيحة ونسبة التصافي بتقـدم العمـر     
 للتـداخل عنـد     (P<0.05)ن المعامالت واإلزالة والعمر فلم يالحظ وجود فروقات معنوية          للتداخل بي 

 أسـبوع مـا عـدا وجـود فروقـات           ١٦ و   ١٢عمر ثمانية أسابيع، وكذلك للتداخل عنـد عمـر          
.  أسبوع حيث تفوقت معاملة اإلزالة على معاملة السيطرة١٦لنسبة التصافي بعمر   (P<0.05)معنوية

إلى زيادة كل من الـوزن الحـي        ) ٢٠٠٣(والمهداوي  ) ٢٠٠٣(الراوي وآخرون   وقد أشار كل من     
إلى زيـادة الـوزن الحـي       ) ٢٠٠٥(ووزن الذبيحة ونسبة التصافي لمعاملة اإلزالة وأشارت الهجو         

وقد بلغ الوزن الحي ووزن     ).  أسبوع ١٦،  ١٤،  ١٢،  ٨(ووزن الذبيحة ونسبة التصافي بتقدم العمر       
 على الترتيب وهو وزن كبيـر       ٥٠٥٦,٧ و   ٦١٠٩,٧ أسبوع   ١٦لة عند عمر    الذبيحة لمعاملة اإلزا  

  .بالمقارنة باألوزان لألعمار األخرى من الدراسة
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تأثير إزالة الغدة الزمكية والعمر على كل من الوزن الحـي ووزن الذبيحـة ونـسبة                ) ١(جدول  

  .التصافي

 العوامل المؤثرة   الخطأ القياسي ±المتوسط 

 نسبة التصافي )جم(وزن الذبيحة  ) جم(وزن الحي 

 4193.29b*±484.84 3222.87b±448.25 76.78b±1.85)١(معاملة السيطرة 

 4476.97a±456.79 3603.72a±408.23 80.40a±1.16 )٢(معاملة اإلزالة 

  )أسبوع(العمر 
٨ 

  

2780.7c±121.23 

  

1960.5c±149.40 

  

70.41c±1.40 

١٢ 4207.9b±87.21 3377.5b±90.03 80.26b±0.28 

١٦ 6016.8a±51.07 4901.9a±89.19 81.41a±0.50 

  المعاملة×  العمر  
١  ×  ٨ 

  

2600.8d±182.91  

  

1680.5d±180.81 

  

69.40d±0.49 

٢  ×  ٨ 2960.6c±81.56  2240.5c±22.41 75.62c±0.73 

١  ×  ١٢ 4055.1b±107.78  3240.7b±135.18 80.00b±0.19 

٢ ×  ١٢ 4360.7b±55.40 3514.3b±59.49 80.56b±0.10 

١  ×  ١٦ 5924.0a±23.69 4747.5a±91.32 80.15b±0.26 

٢  ×  ١٦ 6109.7a±62.12 5056.3a±87.09 82.80a±0.06 

  لكل عامل تختلف معنوياً فيما بينها/ المتوسطات التي تحمل أحرف مختلفة ضمن العمود الواحد * 
  

 على أوزان القطيعات الرئيسية للذبيحةتأثير إزالة الغدة الزمكية والعمر : ثانيا 

تأثير إزالة الغدة الزمكيـة والعمـر علـى أوزان          ) ٢(لجدول   ا توضح النتائج الموجودة في   
القطيعات الرئيسية للذبيحة، حيث يالحظ من النتائج أنه لم تكن هنالك فروقـات معنويـة فـي وزن            

 بـين   (P<0.05)ك فروقـات معنويـة      قطعة الصدر بين معاملتي السيطرة واإلزالة بينما كانت هنال        
أما بالنسبة لتأثير العمـر فقـد لـوحظ وجـود           . المعاملتين في وزن قطعتي الفخذ والوصلة الفخذية      
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 أسـبوع ذات    ١٦ بين وزن القطعيات جميعاً وقد كانت القطعيات بعمـر           (P<0.05)فروقات معنوية   
  .وزن أعلى من باقي األعمار

زالة والعمر فقد لوحظ وجود فروقات معنوية لصالح معاملة         أما تأثير التداخل بين معاملة اإل     
  . أسبوع على أعلى األوزان١٦اإلزالة لألعمار المختلفة إذ حصلت معاملة اإلزالة بعمر 

  
  )جم(تأثير إزالة الغدة الزمكية والعمر على أوزان القطعيات الرئيسية للذبيحة ) ٢(جدول 

   الخطأ القياسي±المتوسط   العوامل المؤثرة

 )غم(وزن الوصلة الفخذية )جم(وزن الفخذ  )جم(وزن الصدر  

 1002.81a*± 118.39  447.41b±58.34 481.58b±57.18 )١(معاملة السيطرة 

 1146.40a±117.34 545.0a±55.73 541.44a±60.67 )٢(معاملة اإلزالة 

 )أسبوع(العمر 
   

٨ 680.72c±41.36 319.59c±20.87 306.92c±27.81 

١٢ 1102.88b±39.69 488.96b±50.11 523.46b±9.79 

١٦   1440.22a±92.58 680.07a±33.10 704.17a±22.92 

  المعاملة×  العمر  
١  ×  ٨ 

   
606.8d±55.27 

   
284.26e±29.30 

   
274.17d±29.22 

٢  ×  ٨ 754.6d±6.23 354.92dc±8.45 339.66d±44.06 

١  ×  ١٢ 1051.8c±32.56 434.14dc±94.27 508.91c±15.50 

٢ ×  ١٢ 1154.0bc±64.33 543.77bc±25.73 538.0c±5.20 

١  ×  ١٦ 1349.8ab±155.83 623.84ab±46.26 661.67ab±6.41 

٢  ×  ١٦ 1530.6a±101.97 736.31a±13.29 746.67a±27.91 

  لكل عامل تختلف معنوياً فيما بينها/ المتوسطات التي تحمل أحرف مختلفة ضمن العمود الواحد * 
N =  االنحراف±عدد العينات   
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   تأثير إزالة الغدة الزمكية والعمر على أوزان القطعيات الثانوية للذبيحة:ًثالثا

عيات الثانوية للذبيحة،   تأثير إزالة الغدة الزمكية والعمر على أوزان القط       ) ٣(يوضح الجدول   
حيث لم يالحظ وجود فروقات معنوية بين معاملتي السيطرة واإلزالة في وزن قطعة الظهر والرقبة               

أما بالنسبة لتأثير العمر فقد حصلت      . بينما كانت هنالك فروقات معنوية بين المعاملتين لوزن األجنحة        
أما بالنسبة لتأثير التـداخل بـين       . انوية أسبوع على أعلى األوزان للقطعيات الث      ١٦القطعيات بعمر   

العمر ومعاملتي السيطرة واإلزالة فلم تكن هناك فروقات معنوية بين المعـامالت مـا عـدا وزن                  
وقد أشار كل من الـراوي      .  أسبوع لعينة اإلزالة والتي حصلت على أعلى وزن        ١٦األجنحة بعمر   

أن عملية إزالة الغدة الزمكيـة      ) ٢٠٠٣(، والمهداوي   )٢٠٠٣(، وناجي وآخرون    )٢٠٠٣(وآخرون  
قد أدى إلى زيادة معنوية في الوزن النسبي للقطعيات الرئيسية لفـروج اللحـم، وأشـارت الهجـو                  

  .  أسبوع١٦إلى زيادة أوزان القطيعات الرئيسية والثانوية عند تقدم العمر إلى ) ٢٠٠٥(
 

 )جم (ت الثانوية للذبيحةتأثير إزالة الغدة الزمكية والعمر على أوزان القطيعا) ٣(جدول 
 العوامل المؤثرة   الخطأ القياسي ±المتوسط 

 )جم(وزن الرقبة  )جم(وزن األجنحة   )جم(وزن الظهر 
 574.59a*±64.50 395.94b±33.36 242.98a±23.59)١(معاملة السيطرة 

 619.01a±56.93 430.42a±53.15 257.99a±32.33 )٢(معاملة إزالة 

  )أسبوع(العمر 
٨ 

  
384.21c±28.06 

  
260.96c±13.59 

  
147.40c±9.15 

١٢ 633.95b±37.72 422.78b±12.03 273.42b±13.74 

١٦ 772.25a±19.43 555.81a±24.03 330.65a±9.45 

  المعاملة×  العمر  
١  ×  ٨ 

  

345.36c±43.40 

  

278.94d±14.94 

  

160.19d±5.98 

٢  ×  ٨ 423.06c±23.30 242.97d±19.39 134.61d±14.81 

١  ×  ١٢ 647.42b±83.17 403.32c±6.66 253.48c±23.16 

٢ ×  ١٢ 620.47b±5.20 442.23c±17.33 293.37bc±3.07 

١  ×  ١٦ 730.99ba±6.41 505.57b±14.26 315.29ab±2.90 

٢  ×  ١٦ 813.51a±7.04 606.05a±7.04 346.0a±14.22 

 لكل عامل تختلف معنوياً فيما بينها/ د المتوسطات التي تحمل أحرف مختلفة ضمن العمود الواح* 
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  تأثير إزالة الغدة الزمكية والعمر على وزن اللحم والعظم والجلد: رابعاً

تأثير إزالة الغدة الزمكية والعمر على وزن اللحـم والعظـم          ) ٤(توضح النتائج في الجدول     
 اإلزالة على أعلى     بين المعامالت حيث حصلت معاملة     (P<0.05)والجلد، إذ وجدت فروقات معنوية      

وزن لحم وعظم وانخفض وزن الجلد بسبب عدم ترسيب كميات كبيرة من الدهن تحت الجلد نتيجة                
إزالة الغدة الزمكية، بينما حصلت معاملة السيطرة على أعلى وزن الجلد وجاءت هذه النتيجة مطابقة               

ـ       ) ٢٠٠٣(لما توصل إليه ناجي وآخرون       ي نـسبة اللحـم     حيث أشار إلى حدوث ارتفاع معنوي ف
  .للذبيحة التي تم إزالة الغدة الزمكية منها

  

  )جم(تأثير إزالة الغدة الزمكية والعمر على وزن اللحم والعظم والجلد ) ٤(جدول 

 العوامل المؤثرة   الخطأ القياسي ±المتوسط 

 وزن الجلد وزن العظم وزن اللحم   

 2154b*±245.82 487.12b±35.00 435.75a±66.88)١(معاملة السيطرة 

 4538a±403.73 605.28a±55.00 302.30b±26.62 )٢(معاملة اإلزالة 

  )أسبوع(العمر 
٨ 

  
1453c±97.81 

  
395.45c±13.27 

  
222.97c±4.61 

١٢ 2365b±95.03 540.96b±27.07 343.74b±28.14 

١٦ 6220a±97.11 702.19a±44.38 540.35a±61.95 

  المعاملة×  العمر  
١  ×  ٨ 

  
1312a±118.03 

  

369.84d±10.76 

  

222.83d±7.67 

٢  ×  ٨ 1594a±118.28 421.06d±10.43 223.12d±6.88 

١  ×  ١٢ 2178a±40.53 480.76c±2.00 406.16b±5.13 

٢ ×  ١٢ 2552a±93.06 601.17b±6.17 281.33c±6.19 

١  ×  ١٦ 2973a±138.70 610.75b±6.39 678.26a±11.22 

٢  ×  ١٦ 3467a±116.42 793.63a±38.01 402.46b±6.86 

  لكل عامل تختلف معنوياً فيما بينها/ حرف مختلفة ضمن العمود الواحد أالمتوسطات التي تحمل * 
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 لوزن اللحم والعظم والجلد     (P<0.05)أما بالنسبة لتأثير العمر فقد لوحظ وجود زيادة معنوية          
حيث أشارت إلى حـدوث  ) ٢٠٠٥(هجو بتقدم العمر، وجاءت هذه النتيجة مطابقة لما توصلت إليه ال      

أما بالنسبة للتداخل بين العمر والمعاملة فقـد        . ارتفاع معنوي لوزن اللحم والعظم والجلد بتقدم العمر       
لوحظ عدم وجود فروقات معنوية لوزن اللحم والعظم والجلد عند عمر ثمانية أسابيع أما عند عمـر                 

نوية بين وزن اللحم ولكـن كانـت هنالـك           أسبوع فلوحظ عدم وجود فروقات مع      ١٦ أسبوع و    ١٢
فروقات معنوية بين المعامالت لوزن العظم حيث لوحظ ارتفاع وزن العظم لمعاملة اإلزالة في حين               
انخفض وزن الجلد لنفس المعاملة بسبب عدم ترسيب كميات كبيرة من الدهن تحت الجلـد نتيجـة                 

  .إزالة الغدة الزمكية

  كية والعمر على الصفات الحسية للحم الفروجتأثير إزالة الغدة الزم: خامساً

تأثير إزالة الغدة الزمكية والعمر على النكهة حيث لوحظ ارتفاع درجات           ) ١(يوضح الشكل   
أما . الصفات الحسية للنكهة بتقدم العمر ولم تكن هنالك فروقات معنوية بين معاملة السيطرة واإلزالة             

 للدرجات الحـسية بتقـدم العمـر        (P<0.05)معنوي  فقد حدث انخفاض    ) ٢شكل  (بالنسبة للعصيرية   
 لمعاملة اإلزالة عند عمر ثمانية أسـابيع        (P<0.05)لمعاملة السيطرة بينما ارتفعت العصيرية معنوياً       

 أسبوع ولم يكن بينها أو بين عمر ثمانية أسـابيع أي فروقـات معنويـة،                ١٦وانخفضت عند عمر    
فقـد  ) ٣شكل (أما الطراوة . معاملتي السيطرة واإلزالة   بين   (P<0.05)وكانت هنالك فروقات معنوية     

أما معاملـة اإلزالـة فقـد       .  للطراوة بتقدم العمر لمعاملة السيطرة     (P<0.05)لوحظ انخفاض معنوي    
 ١٦ أسبوع لتعاود انخفاضها عند عمر       ١٢ الدرجات الحسية لها عند عمر       (P<0.05)ازدادت معنوياً   

  .انية أسابيع أي فروقات معنويةأسبوع، ولم يكن بينها وبين عمر ثم
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فيوضح تأثير إزالة الغدة الزمكية والعمر على النـسجة، حيـث انخفـضت             ) ٤(أما الشكل   
 بتقدم العمر لمعاملة السيطرة بينما لم يكن هنالك فروقات معنوية في نسجة             (P<0.05)النسجة معنوياً   

  . أسبوع١٦ عند (P<0.05)بوع بينما انخفضت معنوياً  أس١٢ و ٨معاملة اإلزالة بعمر 
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 الـدرجات الحـسية لمعاملـة       (P<0.05)فقد انخفضت معنويـاً     ) ٥شكل  (أما المظهر العام    
 أسبوع ولكنها انخفـضت     ١٢ و   ٨لسيطرة بينما لم يكن هنالك فروقات معنوية لمعاملة اإلزالة بعمر           

 (P<0.05)فقد انخفضت معنويـاً     ) ٦شكل  (أما درجة التقبل    .  أسبوع ١٦ عند عمر    (P<0.05)معنوياً  
في معاملة السيطرة بينما لم يكن هنالك فروقات معنوية بين معامالت اإلزالة فقد كانت مرغوبة جداً                

  .من قبل المقيمين ولجميع األعمار
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  عظامتأثير إزالة الغدة الزمكية والعمر على ظاهرة اسوداد ال: سادساً

فيوضح تأثير إزالة الغدة الزمكية والعمر على ظاهرة اسوداد العظـام، حيـث             ) ٧(      أما الشكل   
 أسبوع عند الخزن بالتجميد وليس هنـاك        ١٢ و   ٨بدأت ظاهرة اسوداد العظام واضحة في األعمار        

ـ ) ٢٠٠٥( أسبوع وهي نفس النتيجة التي توصلت لهـا الهجـو            ١٦تأثير للظاهرة عند العمر      د عن
وال يوجد تأثير لمعاملـة اإلزالـة علـى         .  أسبوع ١٦ و ١٤و١٢ و ٨دراستها لفروج اللحم لألعمار     

  .ظاهرة اسوداد العظام
 أسبوع مع إزالة الغـدة الزمكيـة        ١٢ويستنتج من الدراسة أن تربية فروج اللحم إلى عمر          

  .للفروج قد أدى إلى تحسين الصفات النوعية والحسية للحم
  
  

a a
a

a
b

c
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  عبـد  جبار عبد الكريم؛ الدراجي حازم جبار؛ التكريتي بشير طه عمر وناجي سـعد            الراوي، عبد ال  

تأثير استئصال الغدة الزمكية بأعمار مختلفة في األداء اإلنتـاجي لفـروج     ). ٢٠٠٣. (الحسين
  .٢٤٦-٢٣٧):٣(٣٤. مجلة العلوم الزراعية العراقية. اللحم

.  النجار محمد علي وهارون عبد السالمالزيات، أحمد حسن؛ مصطفى إبراهيم؛ حامد عبد القادر؛
  .الجمهورية العربية المتحدة. مجمع اللغة العربية. المعجم الوسيط). ١٩٦٠(
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  .العراق/ بغداد . مديرية مطبعة التعليم العالي. الطبعة األولى
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تأثير العمر في األداء اإلنتاجي والخصائص النوعيـة والحـسية          ). ٢٠٠٥. (الهجو، نادية نايف عبد   
أطروحـة  . لمربى إلى أعمار متقدمة مع دراسة الجدوى االقتصادية للمـشروع         لفروج اللحم ا  
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The Effect of Uropygiectomy on some Quality Characteristics and 
Sensory Evaluation of Broiler Meat in Different Age 

 
Nadia N. A. Al-Hajo,  Saad A. Naji, *M. F. AL-Baghdadi, * Ziyad T. AL-Dhanqi 

W. K. AL-Hyani 
Dept. of Animal Resource, College of Agricultural, University of Baghdad, Iraq. 
*Dept. of Animal Resource, College of Agricultural, University of Anbar, Iraq. 

 
Abstract: This experiment was conducted at the poultry farm of Animal Resource Department / College of 
Agriculture / University of Baghdad to investigate the effect of uropygiectomy the Iraq method and age on 
quality characteristics and sensory evaluation for old broilers A total of 200, day old, Ross broiler chicks, we 
did the uropygiectomy in 7 days (T2) and rearing to 8, 12, 16 week. At the end of each experiment (which 
lasted 8, 12 and 16 week) birds were slaughtered, cutting into main cuts and secondary cuts and weighted, 
estimate dressing percent and physical separated. The effect of uropygiectomy on sensory evaluation and 
bone darkening was estimate too. Results showed that there were a high significant difference (p<0.05) for 
(T2) compared with the control (T1) in the weight of thigh, wings, live weight, carcass weight ,dressing 
percent and the weight of lean and bones. There were no significant differences in the weight of breast, back 
and neck. There were significant differences (p<o.o5) for the effect of age on the weight of main and 
secondary cuts, live weight, carcass weight, dressing percent and the weight of lean, bone and skin. The 
results further indicated the interaction between age and the two treatment, there were no significant 
differences in main and secondary cuts (except wings), live weight, carcass weight and dressing percent in 
age 12 and 16 week. In addition of the weight lean, bone and skin in 8 week. There were a significant 
(p<o.o.5) Improvement (8 weeks) in live weight, carcass weight, dressing percent and bone weight. Sensory 
evaluation show a significant (p<o.o5) Improvement in treatment (T2). The results of bone darkening showed 
that the darkening noticed only with carcasses of 8 and 12 weeks of age and there is no sign of darkening in 
the bone in 16 week in the three period of storage, there were no effect of treatment (T2) on bone darkening. 
It can be concluded that rearing broilers until 12 week with uropygiectomy improve quality characteristics 
and sensory evaluation of meat. 
 
Key word: chicken meat, uropygiectomy, age, darkening in the bone, sensory evaluation. 
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 المنتجة للسموم المعوية بين متداولي (Staphylococci)انتشار المكورات العنقودية 

  األغذية في بعض مطاعم مدينة الرياض
  

  مسفر بن محمد الدقل

   جامعة الملك سعود–  كلية علوم األغذية والزراعة–قسم علوم األغذية والتغذية 
  

يا المكورات العنقودية المنتجة للسموم المعوية بين العاملين         هدفت هذه الدراسة إلى تقدير مدى انتشار بكتر        :الملخص
وقد تم جمع عينات الدراسة من أنـوف وأيـدي عينـة مـن              . في األنشطة ذات العالقة باألغذية في مدينة الرياض       

 من عينـات    ٪٣٧,٦٢ و   ٣٧,٦١ و   ٥٧,٨٤عزلت بكتريا المكورات العنقودية الموجبة إلنزيم التخثر من         . العاملين
 عزلـة   ٨٠من بين مجموع    ( عزلة من هذه البكتريا      ٣٠وقد كان لـ    . ف واليد اليسرى واليد اليمنى على التوالي      األن

 D و   Aالقدرة على إنتاج واحد أو أكثر من السموم المعوية، وكان كل مـن النـوعين                ) ممثلة ومنتجة إلنزيم التخثر   
وتبين نتائج هذه الدراسة أهمية إجراء فحوص       ). Cو   B(مقارنة بالسمين اآلخرين    )  لكل منهما  ٪٣٠(األكثر شيوعاً   

دورية على مثل هذه الممرضات في العاملين باإلضافة إلى توعيتهم بأهمية الممارسات الصحية في الحد من انتشار                 
  .هذا الميكروب

  
  :المقدمة

 بأنها خاليا كروية وتكـون تجمعـات        (Staphylococci)تتصف بكتريا المكورات العنقودية     
ولـو أن خطـر     (ية الشكل، وهي موجبة لصبغة جرام وتنمو في ظروف هوائية والهوائيـة             عنقود

تتحمل بكتريا المكورات العنقودية تراكيز عاليـة مـن         ). الممرض منها يكون في الظروف الهوائية     
، ومما يميزها أيضاً أنها غير منافسة للميكروبات وهذا يعني أن نموها غير             ٪٢٥الملح قد تصل إلى     

  .(Jay, 2000)ي األغذية التي تشجع النمو الجيد للميكروبات األخرى شائع ف
 نوعاً إال أن أكثرها أهمية كميكروب ممرض ينتقل بواسطة األغذيـة            ٢٣يضم هذا الجنس       

 وهو المتسبب في معظم حاالت التسمم الغذائي بـالمكورات  (Staphylococcus aureus)هو الذهبي 
، وبخـالف   )٢٠٠٢كاليفر،   ((coagulase)اصية إنتاج إنزيم التخثر     يتميز هذه النوع بخ   . العنقودية

االعتقاد السائد فإن بكتريا المكورات العنقودية غير المنتجة إلنزيم التخثر يمكنهـا إنتـاج الـسموم                
باإلضافة إلى هذا، فإن بكتريا المكورات العنقودية تتسبب في أمراض . (Udo et al., 1999)المعوية 
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 Fueyo et al., 2005; Martin et) قاتل (sepsis) الخراجات البسيطة إلى تعفن دم أخرى تتراوح من

al., 2004) . وقد ثبت أن لألنواع األخرى مثلS. intermedius  الموجبة إلنزيم التخثر القدرة علـى 
  .(Becker et al., 2001)إفراز السموم المعوية إال أنها غير شائعة كمسبب لحوادث التسمم الغذائي 

 A هي   (enterotoxins)تفرز بكتيريا المكورات العنقودية خمسة مجاميع من السموم المعوية            
هذه السموم عبارة عن بروتينات ذات سلسلة واحدة، والتي لها القـدرة علـى              . E و   D و   C و Bو  

تحدث اإلصابة عند تناول غذاء ملوث بواحد أو أكثر من هـذه الـسموم              . استثارة التقيؤ واإلسهال  
(Jay, 2000) ساعات من تناول الغذاء الملوث بالسم٧-١، وتظهر أعراض التسمم بعد (Archer and 

Young, 1988)       .  
 هو الموطن الرئيـسي للمكـورات       (nasopharynx)يعتبر الغشاء المخاطي للتجويف األنفي         

المصدر قد  من هذا   . أو مستديم بدون إحداث أعراض    ) وقتي(العنقودية، وقد يكون وجودها عرضي      
يصل الميكروب إلى اليدين ومن ثم ينتشر على الجلد، وباليدين يتم تلويث الغذاء الطازج والمطبوخ               

(Balaban and Rasooly, 2000) .     وقد أشارت إحدى الدراسات إلـى أن نـسبة وجـود ميكـروب
  .(Fueyo et al., 2005)٪٢٦المكورات العنقودية في األغذية المتداولة باليدين كانت 

المـصدر  ) اإلنـسان ( ونظراً لما لهذا الميكروب من أهمية على صحة اإلنسان، وكونـه            
الرئيسي لتلويث األغذية واألدوات المستخدمة في تداوله، فقد أجريت العديد من الدراسات لمعرفـة              

من هذه الدراسات ما قام بـه        . مدى شيوعه في اإلنسان وعالقة ذلك ببعض حوادث التسمم الغذائي         
Tejero et al., (1991) عينة عزلت من عاملين بأحد المستشفيات، وقد أوضحت ٥٢٢ حيث تم تقييم 

وقد كانت أعلى نسبة للحمل بـين       . ٪٣٤,٩النتائج أن الحاملين لميكروب المكورات العنقودية كانوا        
وفي دراسـة أخـرى علـى       . العاملين في جناح األطفال وفي خدمات المطبخ المركزي بالمستشفي        

 بالكشف عن وجود هذه البكتريـا  Al-Bustan et al., (1996)ن في المطاعم بمدينة الكويت قام العاملي
 مـن عينـة الدراسـة       ٪٢٦في فتحات األنف األمامية، وأظهرت النتيجة وجود هذا الميكروب في           

وفـي دراسـة    .  سالالت منتجة للسموم المعوية    ٪٨٦وكان من هذه النسبة أكثر من       )  عامل ٥٠٠(
 العاملين في منشأة إلعداد وجبات لركاب الطائرات كانت نسبة وجودها أعلـى بقليـل               مشابهة على 

. (EU-RAIN, 2003) من العاملين كانوا حاملين لسالالت مفرزة للسم المعـوي  ٪١٢، وأن )٪٢٩(
 و  ٪٢١كما أجريت دراسة في مدينة الكويت ولكن على العاملين في القطاع الصحي، وقـد كـان                 
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والممرضين حاملين لبكتيريا المكورات العنقوديـة الذهبيـة، علـى التـوالي             من األطباء    ٪١٤,٤
(Dimitrova et al., 2003)  .  

ومن المهم اإلشارة إلى أن هذا الميكروب قد يوجد في مجرى األنف ولكن بـدون ظهـور                   
) االسـتيطان (كما أن التواجـد الحقيقـي   . (Acco et al., 2003)أعراض على الشخص الحامل له 

  .  كروب في مجرى التنفس يكون أكثر خطورة من التواجد المتقطع أو المحدودللمي
يتسبب ميكروب المكورات العنقودية في نسبة حوادث التسمم الغذائي تـصل فـي بعـض                 

وقد . (Vandenbergh and Verbrugh, 1999) من بين الميكروبات األخرى ٪٢٠-١٤البلدان مابين 
 ١٤٠٩كة العربية السعودية وفي فترة زمنية شملت الفترة من           من الحوادث بالممل   ٪٤١وصلت إلى   

وأيضاُ تتبين أهمية هذا الميكروب من خالل التقارير        ). هـ١٤١٧القرين وآخرون،   (هـ  ١٤١٧إلى  
التي تذكر أن المكورات العنقودية تأتي في المرتبة الثانية بعد السالمونيال كمسبب للتـسمم الغـذائي                

  (Anonymous, 2004; Loir et al., 2003)الميكروبي في بعض الدول 
وقد كان الدافع إلجراء هذه الدراسة عدم توفر دراسات تبين مدى انتشار هذا الميكروب بين               

وعليه فإن هذه الدراسة ستقوم بتقييم مـدى انتـشار          . متداولي األغذية في المملكة العربية السعودية     
عينة من العاملين في منـشآت الخـدمات الغذائيـة          بكتيريا المكورات العنقودية المنتجة للسموم في       

  .بمدينة الرياض
  

  المواد وطرق البحث

  عينات الدراسة

والمحـالت  (في قطاع الخدمات الغذائيـة      )  عامل ٥٠٠(عزلت البكتريا من عينة عشوائية للعاملين       
) يـدهم أو تجد (بمدينة الرياض، وقد تم العزل من العـاملين أثنـاء اسـتخراجهم             ) الغذائية األخرى 

  .للشهادات الصحية، وذلك بالتنسيق مع اإلدارة العامة لصحة البيئة بأمانة منطقة الرياض
لألنـف  ) سـم ١(تم أخذ العينات لعزل البكتيريا من الجهة األمامية الداخلية          :  طريقة أخذ العينات   -

فـي  وذلـك بتـدويرها     ) ٪٠,٨٥(وذلك باستخدام ماسحة قطنية معقمة ومبللة بمحلول ملحي معقم          
) كل يـد علـى حـده      (، كما أخذت عينات من بين أصابع اليدين         )خمس مرات لكل جهة   (اتجاهين  

 Brain Heartحفظت الماسحات بعد أخذ العينات في بيئة . بماسحة قطنية مبللة في المحلول الملحي
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Infusion (BHI, Oxoid, UK)    ثم نقلت في حافظة مبردة إلى المختبر السـتكمال بـاقي التحاليـل 
  .(Carmo et al., 2003)ميكروبية ال
زرعـت العينـات    :  طريقة زراعة وعزل والتعرف على بكتيريا المكورات العنقودية الذهبيـة          -

 (Baird-Parker, Oxoid, UK) على بيئة البيرد بـاركر  BHIلميكروب المكورات العنقودية من بيئة 
 ٢٤م لمـدة    ˚٣٥ق على حرارة    حيث تم تخطيط الماسحة القطنية على سطح البيئة ثم حضنت األطبا          

بعد انقضاء فترة التحضين تم الكشف على وجود مستعمرات المكورات العنقودية ذات اللون             . ساعة
األسود الالمع والمحاطة بهالة غير منفذه، ونقلت هذه المستعمرات على بيئة آجـار عامـة مغذيـة                 

(Triptic Soy Agar, Oxoid, U.K.) ساعة ثم حفظت مبـردة  ٢٤م لمدة ˚٣٥ وحضنت على حرارة 
  .(Lancette and Tatini, 1992)على حرارة الثالجة لحين المرحلة الثانية من االختبارات 

أجري هذا االختبار التأكيدي على المستعمرات المعزولة على : (Coagulase test) اختبار التخثر -
 Lancette and Tatini (1992) وذلك تبعاً لطريقة BHIبيئة البيرد باركر بعد تنشيطها في مرق الـ 

 مل مزرعـة المكـورات      ٠,٥مل من بالزما األرانب إلى      ٠,٥مع بعض التحوير؛ حيث تم إضافة       
سـاعة لمعرفـة    ٢٤تم مراقبة األنابيب لمـدة      . م˚٣٧العنقودية المنشطة ثم التحضين على حرارة         

 ). المتخثرة(األنابيب الموجبة 

 تم الكـشف  :Staphylococcal Entrotoxins Test  دية كشف السموم الداخلية للمكورات العنقو-
عن السموم الداخلية للعزالت التي أظهرت أنها موجبة الختبار الكاتليز، وقد استخدم لهذا الغـرض               

 SET-RPLA kit, Oxoid, Code)طقم الكشف عن السموم المبني على طريقة التجلـتن المناعيـة   

TD0900)        حيث يتم الكشف عن أربعة سموم A,B,C,D         وقد نفذت طريقة العمل حـسب الطريقـة ،
 .(Chiou et al., 2000)المرافقة بطقم االختبار 

 

  النتائج والمناقشة

أشارت إحصاءات اإلدارة العامة لصحة البيئة أن عدد العاملين البنجالديشيين في مجـاالت صـحة               
باقي الجنـسيات بأعـداد أقـل     كانت األكثر تالها العمالة الهندية ثم أتت       - بما فيها المطاعم   –البيئة  

) ٪٤٠(أن النسبة األكبر    ) ٢(أما بالنسبة لعينة الدراسة فيشير الجدول       ). اتصال شخصي ) (١جدول  (
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؛ ٪٢٤أتت من نصيب الجنسية البنجالديشية تالها الجنسية الهندية بنسبة          ) سحبت عشوائياً (من العينة   
مام بهاتين الجنسيتين فيما يتعلـق ببـرامج        ومثل هذه النتيجة تساعد أصحاب القرار في توجيه االهت        

  .  التوعية والتدريب بما يحقق سالمة األنشطة التي يمارسونها وخاصة سالمة األغذية
  

علـى  ) خاصة األنشطة المرتبطـة باألغذيـة     (توزيع العاملين في مجال الصحة العامة       :  ١جدول  
  .الجنسيات المختلفة

 النسبة العدد الجنسية

 ٢٩,١٠ ١٣٧٥٧ بنجالديشي

 ٢٥,١٠ ١١٨٦٤ هندي

 ١٠,٧٠ ٥٠٨٢ باكستاني

 ٦,٣٥ ٣٠٤٣ فلبيني

 ٢,٢٠ ١٠٢٧ نيبالي

 ٥,٩٠ ٢٧٧١ تركي

 ٢,٩٠ ١٣٨٧ سوداني

 ٥,٦٠ ٢٦٥١ يمني

 ٥,٣٠ ٢٥٠٩ مصري

 ٢,٩٠ ١٣٥٠ سوري

 ٢,٨٠ ١٣٢٧ سعودي

 ٠,٢٥ ١١٢ أردني

 ٠,٤٥ ٢٢٠ لبناني

 ٠,٤٥ ٢١٤ مغربي

 ١٠٠,٠٠ ٤٧٣١٤ اإلجمالي
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على جنسيات العاملين في أنشطة خاصة بالصحة )  شخص٥٠٠(توزيع عينة الدراسة : ٢جدول 
  ).خاصة ذات العالقة باألغذية(العامة 

 

أن المصدر الرئيسي لهذه الميكروبات هو      ) ٣جدول  (وتبين نتائج عزل المكورات العنقودية      
األنف وأن ما يوجد على اليدين يعزز باألنف وخاصة مع الممارسات الصحية غير الـسليمة مثـل                 

 معدل وجود هذه الميكروبات في األنف بين األصحاء يتفاوت          ومن المعروف أن  . المس الدائم لألنف  
 ٪٦٥ و   ٢٠بسبب الظروف البيئية والصحية والسلوكية للمجتمعات، فقد سجل معدل انتشارها بـين             

وكانت تواجد المكورات العنقودية . (Kluytmans et al., 1997)من األشخاص الذين خضعوا للدراسة 
)  من األنف واليد اليمن واليد اليسرى، على التوالي        ٢٠,٨،  ٢١,٨ ،٤٠,٨(في الدراسة الحالية أعلى     

 ٪٢٦,٨من دراسة مشابهة لها أجريت على عمال أغذية بدولة الكويت، حيث كانت نسبة انتـشارها                
، أما  )والجلد(وبكتريا المكورات العنقودية هي الممرض المستوطن الوحيد على اليدين          . بين العاملين 

 ,Snyder) أخرى فتكون عرضية ناتجة من مالمسة األيدي ألسطح ملوثة ما قد يوجد من ممرضات

 النسبة العدد الجنسية

 ٤٠,٢ ٢٠١ بنجالديشي

 ٢٤,٢ ١٢١ هندي

 ٦,٨ ٣٤ باكستاني

 ٦,٤ ٣٢ فلبيني

 ٤,٨ ٢٤ يمني

 ٣,٦ ١٨ مصري

 ٢,٦ ١٣ نيبالي

 ٢,٨ ١٤ تركي

 ٢,٤ ١٢ سوري

 ١,٨ ٩ سيرالنكي

 ١,٦ ٨ سوداني

 ٢,٨ ١٤ أخرى
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، وهذا تأكده دراسات عديدة من أحدثها إحدى الدراسات التي أجريت على عمـال خـدمات                (1994
 مـن اليـد   ٪٦٢,٣٩ من األنـف،  ٪٤٢,١٦(ومع أن نسب كبيرة . (Aycicek et al., 2004)غذائية 

وبالتالي لم يجرى لها    (من العزالت كانت سالبة الختبار التخثر       )  من اليد اليسرى   ٦٢,٣٨اليمنى، و   
، إال أنه قـد وجـد أن بعـض المكـورات            )اختبار لمعرفة مدى قدرتها على إفراز السموم الداخلية       

  .(Udo et al., 1999). العنقودية السالبة الختبار إنزيم التخثر لها القدرة على إفراز السموم الداخلية
 

توزيع نتائج االختبارات األولية والتأكيدية والسموم المنتجة من بكتريا المكورات العنقودية           : ٣جدول  
  .المعزولة من عينة العاملين في األنشطة ذات العالقة بالصحة العامة

عدد العينات الموجبة  مصدر العيينة

 *في االختبار األولي

عدد العينات الموجبة في 

 **االختبار التأكيدي

دد العينات الموجبة ع

 إلنتاج السموم

 ٢١ %)٥٧،٨٤(١١٨ %)٤٠،٨ (٢٠٤ )عينة٥٠٠(األنف 

 ٧ %)٣٧،٦١(٤١ %)٢١،٨(١٠٩ ) عينة٥٠٠(اليد اليمنى 

 ٢ %)٣٧،٦٢(٣٨ %)٢٠،٢(١٠١ ) عينة٥٠٠(اليد اليسرى 

  .حاط بهالة غير منفذةتظهر مستعمرات البكتيريا على بيئة البيرد باركر بلون أسود المع وم: االختبار األولي* 
  .تخثر بالزما األرانب: االختبار التأكيدي** 

  

أن نسبة العزالت التي كان لها القدرة على إفراز واحد أو           ) ٤ و   ٣(ويبين كل من الجدولين     
 مستعمرة اختيرت مـن بـين المـستعمرات         ٨٠من مجموع    (٪٣٨أكثر من السموم الداخلية كانت      

 حيث Halpin-Dohnalek and Marth (1989)نسبة أعلى قليالً من مما ، وهذه )الموجبة ألنزيم التخثر
. أشارا إلى أن ثلث المكورات العنقودية الموجبة ألنزيم التخثر له القدرة على إفراز السموم المعويـة   

، وقد يكون هذا التباين راجع إلى االختالف بين مصدر هـذه            ٪٧٠وفي دراسة أخرى كانت النسبة      
  ..). إنسان، األنف أو اليدين، حيوان أو(العزالت 
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توزيع أنواع السموم المفرزة بواسطة بكتريا المكورات العنقودية الموجبة الختبار تخثـر            : ٤جدول  
  .بالزم األرانب

  السموم المنتجة
A B C D A-B A-C A-D 

 اإلجمالي

عدد العينات 
 الموجبة

 ٨٠من مجموع   (٣٠ ١ ١ ٢ ٩ ٦ ٢ ٩
 )عزلة

 العينات ٪
 جبةالمو

 ٨٠من مجموع  (٧,٥١١,٢٥٢,٥٠١,٢٥١,٢٥٣٧,٥ ١١,٢٥٢,٥٠
 )عزلة

  

توزيع السموم المنتجة من المكورات العنقودية الموجبـة إلنـزيم          ) ٤(ويتضح من الجدول    
 A-Dالتخثر، وكما هو واضح من الجدول فإن السموم التي تم الكشف عنها كانت محـصورة بـين                  

، وهي المجموعة المتسببة في أغلب حوادث       )خدم لم يحوي سواها   نظراً ألن طقم االختبارات المست    (
كمـا يتـضح مـن الجـدول أن     . (Minor and Marth, 1972)التسمم الغذائي بالمكورات العنقودية 

 لكل منهما من إجمالي عدد العينـات اإليجـابي إلنتـاج    ٪٣٠(  كانا األكثر شيوعاً D و  Aالسمين
 Minor and Marthوتتفق هذه النتيجة مع دراسـة  . ٪٢٠نسبة  بCتالهما السم )  عينة٣٠السموم؛ 

وفـي الدراسـة    .  حيث ذكر أن كال السمين هما األكثر ارتباطاً بحوادث التـسمم الغـذائي             (1972)
 في مقدمة   Aالمشابهة للدراسة الحالية والتي أجريت على عمال المطاعم في دولة الكويت أتي السم              

  .(Al Bustan et al., 1996)العنقوديةالسموم التي أنتجت من المكورات 
  

  التوصيات

التركيز على توعية العمالة في مجال األغذية بأهمية النظافة الشخصية لليـدين واألنـف وخاصـة                 -
 .العمالة البنجالديشية نظراً ألن هاتين الجنسيتين مثلت الجزء األكبر من العينة العشوائية للدراسة
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ن في مجال الصحة العامة وهم على رأس العمل وذلك ألخذ صورة            القيام بدراسة مماثلة على العاملي     -
واضحة عن هذا الميكروب، فقد لوحظ أن العاملين عند أخذ العينات على درجة جيدة مـن النظافـة                  

 .الشخصية إضافة إلى تعرضهم إلى فحص طبي قبل الحصول على الشهادة الصحية

 .ة لهذا الميكروب وغيره من الميكروباتإجراء فحوصات للعاملين حتى بعد أخذ الشهادة الصحي -

  
  شكر وتقدير

كما يسرنا  . لقد قام مركز البحوث بكلية علوم األغذية والزراعة مشكوراً بالدعم المادي لهذه الدراسة            
. التقدم بالشكر لإلدارة العامة لصحة البيئة بأمانة منطقة الرياض لتسهيله جمع العينات من العـاملين              

عبد الرحمن المسعود لجهودهم الفنية في      /  األستاذ يوسف إبراهيم و األستاذ     والشكر موصول لكل من   
  .تنفيذ هذا البحث
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Prevalence of Staphylococci Producing Enterotoxins among Food 
Handlers in Some Riyadh City Restaurants 

 
Mosffer M. Al-Dagal 

Food Science and Nutrition Dept., College of Food and Agricultural Sciences, King Saud University 
 
Abstract: The aim of this study was to assess the prevalence of enterotoxin (E)-producing Staphylococci 
among food workers in Riyadh City. Samples were collected randomly from workers nasal and hands. 
Coagulase-positive Staphylococci were isolated from 57.84, 37.61, and 37.62% nasal, left hand, and right 
hand, respectively. Thirty isolates of this bacterium (from 80 representative coagulase-positive isolates) were 
able to produce one or more of the enterotoxins with EA and ED being most prevalent (30% each). This 
study indicates the importance of conducting routine screening for this bacterium and making the workers 
aware of preventive personal hygiene. 
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Effect of Selenium on Antioxidant Status, Lipid Peroxidation, Enzyme 
Activities and Biochemical Parameters in CCl4-Induced Experimental 

Liver Injury in Rats 
 

Khalid S. Al-Numair 
Community Health Sciences Department - College of Applied Medical Sciences- King Saud University  P.O. 

Box 10219Riyadh 11433, Saudi Arabia 
 
ABSTRACT: The objective of the present study was to investigate the role of selenium on carbon 
tetrachloride (CCl4)-induced toxicity in male Wistar rats. Significant (P<0.05) elevated mean levels of 
malondialdehyde (MDA) and lowered mean levels of total antioxidant capacity were observed in plasma of 
CCl4-induced rats when compared to values in normal control. The activities of aspartate aminotransferase 
(AST), and alanine aminotransferase (ALT), alkaline phosphatase (ALP), acid phosphatase (ACP) and 
lactate dehydrogenase (LDH) were significantly (P<0.05) increased in plasma of CCl4-induced rats. Also, 
significant (P<0.05) increase in the mean values of total cholesterol (TC), urea, creatinine and total 
bilirubin (Tb) were observed in plasma of CCl4-induced rats compared to the values in normal control, 
whereas, significant (P<0.05) decrease in the mean values of total lipids (TL), total protein, and albumin 
were recorded in the plasma of CCl4-injected rats. All enzyme activities and blood parameters as well as 
lipid peroxides (MDA) and total antioxidant capacity in CCl4 group injected with selenium were arranged 
to comparable values to those of control group. In conclusion, it is suggested that selenium application is 
able to antagonize the oxidative damage caused by CCl4 (at 0.15 ml/kg body weight) in liver and kidney of 
Wistar rats. 
 
Keywords: Antioxidants, Malondialdehyde, Selenium, Liver function enzymes, Lipid peroxidation, CCl4. 
 
 
 

INTRODUCTION 
 
Carbon tetrachloride (CCl4) is a potent, lipid-soluble hepatotoxic agent that when bound 
to lipid and protein, produces peroxidative degeneration of many tissues (Cabre et al., 
2000; Simibe et al., 2001). The fundamental structure of the liver of rats and humans is 
similar (Kogure et al., 1999), therefore the administration of CCl4 to rats is an accepted 
experimental model to produce damage to hepatic and other tissues such as kidney, heart, 
lung, testis, brain and blood (Ohta et al., 1997; Ozturk et al., 2003). Several studies have 
demonstrated that CCl4 modulates toxic effects operate through its haloalkane 
metabolites. These reactive metabolites are produced during biotransformation of CCl4 
and may cause the oxidative damage of lipids, lipoproteins, and other cellular 
components, such as enzymes, DNA and proteins (Biasi et al., 1991; Parola et al., 1992). 
The oxidative damage due to excessive production of haloalkane radicals can damage 
tissues and cells by alteration of lipid peroxidation, protein or nucleic acid structure and 
function. Thus, abnormal levels of the liver enzymes in plasma are usually indicative of 
the hepatic cellular injury in experimental animals (Miao et al., 1990; Parola et al., 1992; 
Knook et al., 1995). 
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Among antioxidant micronutrients, selenium (Se) is an essential element. It plays 
an antioxidant role, binding active site of glutathione peroxidase (GSH-Px) and thioredoxin 
reductase. The most important metabolic roles of Se in mammalian cell occur due to its 
function in the active site of selenoenzyme GSH-Px. GSH-Px not only protects cells 
against damages by free radicals, but also permits regeneration of a membrane lipid 
molecule through reacylation (McPherson, 1994). Se also facilitates the action of vitamin E 
in reducing peroxy radicals through permitting higher levels of vitamin E to be absorbed 
(Machlin, 1991). Antioxidants may prevent oxidative damage caused by free radicals in 
biological structures. Interaction relations between antioxidants and CCl4 may change the 
toxicity of hepatotoxic agent (Sies and Stahl, 1992; McPherson, 1994; Ozardah et al., 
2004). 

The interrelationships between protective effects of antioxidants and toxic effects 
of CCl4 have been investigated and it has been reported that administration of selenium 
(Casaril et al., 1989; Karakilcik et al., 2003) and β-carotene (Olmez and Karakilcik, 2003) 
protected the animals from some harmful effects of CCl4. Therefore, the current study was 
conducted to determine the efficiency of Se in antagonizing the toxic effects of CCl4 on 
lipid peroxidation, biochemical parameters and liver function enzyme activities in plasma 
of male rats induced with CCl4. 
 

MATERIALS AND METHODS 
 
Animals and treatment: 

This study was carried out on 60 Wistar albino male rats weighing 200–250 g body 
weight. Rats were kept in clean cages at 20-24°C temperature, 12 hour light/12 hour dark 
cycle and 52% relative humidity in the animal house at King Saud University, Riyadh, 
Saudi Arabia. All rats were fed rodent pellets and drinking water ad libitum. The animals 
were randomly divided into three equal groups of 20 rats each.  

The first group was used as control and only placebo (physiological saline - 0.9%) 
was injected intraperitoneally. The second group animals were intraperitoneally injected 
with CCl4 (0.15 ml/kg body weight) dissolved in 0.6 ml olive oil. Animals of the third 
group were intraperitoneally injected with CCl4 (0.15 ml/kg body weight) plus Se 
(Na2SeO4, 0.2 mg/kg body weight) was given using gastric catheter three times in a week. 
CCl4 was diluted with olive oil (1/4 v/v) for experimental groups and these treatments were 
administrated three times in a week for 60 days. 

Mortality rates ranged from 5 to 20%, which are similar to those reported by 
investigators using this model (Manna et al., 1996). CCl4 was purchased from Merck AG 
(Darmstadt, Germany). Se and olive oil were obtained from Sigma Chemical Co. (St. 
Louis, MO, USA). 

Blood samples and analytical methods: 
The blood of all animals was taken by cardiac puncture 12 h after the last 

application of CCl4 and Se. Whole blood samples were collected in the heparinized tubes 
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subsequently centrifuged at 2000 g for 15 min at 4°C and their plasma was removed into 
disposable pipettes. Plasma concentrations of total antioxidant capacity were determined 
using the total antioxidant status assay kits, according to the method of Miller et al. (1993).  
This assay relies on the ability of antioxidants in the sample to inhibit oxidation of 2, 2′-
azino-di-[3-ethylbenzthiazoline sulphonate] (ABTS) to ABT+ by metmyoglobin. The 
amount of ABTS+ produced can be monitored by reading absorbance at 600 nm. Plasma 
concentrations of malondialdehyde (MDA) were determined by using the malondialdehyde 
assay kit according to the method of Ohkawa et al. (1979).  

Plasma enzyme activities and biochemical parameters determinations were 
performed by standard procedures with the Vitros analyzer (Ortho-Clinical Diagnostic 
Systems, Johnson and Johnson company) as follows: aspartate aminotransferase (AST) and 
alanine aminotransferase (ALT) according to the method of Bergmeyer et al. (1986), and 
alkaline phosphatase (ALP), acid phosphatase (ACP) and lactate dehydrogenase (LDH) 
were assayed according to the methods of Bretaudiere et al. (1977), Moss et al. (1994), and 
Greenberg and Byrne (1985) respectively. Total protein (TP), albumin, and total bilirubin 
(Tb) were performed according to the methods of Doumas et al. (1981), Doumas and Biggs 
(1972) and Doumas et al. (1973) respectively. Urea and creatinine were measured 
according to the methods of Sampson et al. (1980), and Doumas et al. (1989) respectively. 
Plasma concentrations of total cholesterol (TC) and total lipids were determined according 
to the methods of Allain et al. (1974) and Knight et al. (1972). Globulin concentrations 
were determined by difference in TC and albumin. 

Statistical analysis 
Data analysis was performed using the Statistical Package for the Social Sciences 

software (SPSS, version 11.0). Descriptive statistics were adopted to display data in means 
±SD. One way analysis of variance (ANOVA) was used to compare the mean values 
obtained among the different groups. Differences were considered significant whenever 
P<0.05. 
 

RESULTS 
 
Lipid peroxidation and total antioxidants 

The results in Table 1 indicate that MDA concentration was significantly (P<0.05) 
increased while concentration of total antioxidant capacity was significantly (P<0.05) 
decreased in plasma of CCl4-induced rats (Group II) compared to values in normal rats 
(Group I). Treatment with Se and CCl4-treated rats (Se/CCl4-induced rats) (Group III) 
caused significant (P<0.05) decrease in plasma MDA while total antioxidant capacity 
significantly (P<0.05) increased compared to values of CCl4-induced rats (Group II). But, 
it was comparable to the values of control (Group I).    
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Table 1. Effect of selenium on plasma antioxidant capacity and malondialdehyde in 
experimental liver injury of rats*. 

Parameter Group I 
(control) 

Group II 
(CCl4) 

Group III 
(CCl4 + Selenium.) 

Antioxidant capacity (mM) 1.23 ± 0.22a 1.09 ± 0.15b 1.26 ± 0.27a 
Malondialdehyde (nmol/ml) 1.46 ± 0.20b 2.45 ± 0.27a 1.49 ± 0.22b 
*Values are expressed as mean ± SD for twenty animals, abcDifferent letters in a given row 
denote significant difference, P<0.05 
 
Liver Function enzyme activities –  

The data in Table 2 show that treatment with CCl4 (Group II) significantly (P<0.05) 
increased the activities of AST, ALT, ALP, ACP and LDH in plasma as compared to 
values in control (Group I). Treatment with Se and CCl4 (Group III) significantly (P<0.05) 
decreased the activities of ALT, ALP, ACP and LDH except the activity of AST, which 
decreased but not significantly (P<0.05) as compared to CCl4-induced rats (Group II).  
Also, most of studied enzymes in plasma of Se and CCl4-induced rats (Group III) showed 
activity values comparable to that of control rats (Group I). 
 
Table 2. Effect of selenium on plasma enzyme activities in experimental liver injury of 

rats*. 
Parameter Group I 

(control) 
Group II 
(CCl4) 

Group III 
(CCl4 + Selenium) 

AST (U/L) 51.9 ± 1.74b 65.4 ± 1.17 a 57.2 ± 1.39b 
ALT (U/L) 58.2 ± 0.79b 73.7 ± 1.99 a 61.2 ± 1.19 b 
ALP (U/L) 60.3 ± 0.99c 80.3 ± 1.89 a 71.6 ± 1.89 b 
ACP (U/L) 11.9 ± 1.23 b 15.1 ± 0.89 a 13.1 ± 0.72b 
LDH (U/L) 962 ± 48.2 b 1210 ± 45.8 a 1079 ± 35.7 b 
Values are expressed as mean ± SD for twenty animals, abcDifferent letters in a given row 
denote significant difference, P<0.05 
 
Biochemical Parameters 

The data presented in Table 3 showed that treatment with CCl4 to rats (Group II) 
caused significant (P<0.05) increase in the mean values of plasma TC, Tb, urea and 
creatinine, but significantly (P<0.05) decreased TL, TP, and albumin as compared to 
values in control (Group I). On the other hand, globulin did not change. Treatment with Se 
to CCl4-induced rats (Group III) significantly (P<0.05) decreased plasma TC, Tb, urea and 
decreased creatinine, but not significantly (P<0.05) compared to values in CCl4-induced 
rats (Group II). On the other hand, the mean levels of plasma TL, TP and albumin in 
Se/CCl4-induced rats (Group III) were significantly (P<0.05) increased compared to value 
of CCl4- induced rats (Group II). In the same respect, the biochemical values of Tb, TL, 
TP, albumin, urea, and globulin in plasma of Se and CCl4-induced rats (Group III) were 
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obtained nearly to control values (Group I), while TC and creatinine values still 
significantly (P<0.05) higher than that of control (Group I). 
 
Table 3. Effect of selenium on plasma biochemical parameters in experimental liver injury  

of rats *. 
Parameter Group I 

(control) 
Group II 
(CCl4) 

Group III 
(CCl4 + Selenium) 

Total cholesterol (mg/dl) 151.2 ± 2.01c 190.3 ± 2.24 a 166.2 ± 3.38 b 
Total lipids (mg/dl) 506.3 ± 10.01a 355.1 ± 12.20b 436.2 ± 31.38a 
Total protein (mg/dl) 8.65 ± 0.09a 7.21 ± 0.08b 8.28 ± 0.13a 
Albumin (mg/dl) 5.52 ± 0.89a 4.72 ± 0.29b 5.07 ± 0.42a 
Globulin (mg/dl) 2.98 ± 0.23a 2.77 ± 0.22a 2.96 ± 0.17a 
Total bilirubin (mg/dl) 0.88 ± 0.02b 1.10 ± 0.05 a 0.98 ± 0.04 b 
Urea (mg/dl) 50.2 ± 1.03 b 60.4 ± 1.10 a 54.2 ± 1.13 b 
Creatinine (mg/dl) 0.76 ± 0.02 b 0.96 ± 0.03 a 0.86 ± 0.02 a 
Values are expressed as mean ± SD for twenty animals, abcDifferent letters in a given row 
denote significant difference, P<0.05 
 

DISCUSSION 
 
As indicated in many literatures, carbon tetrachloride caused histopathological alterations 
in hepatic and kidney tissues. Haloalkane free radicals produced during biotransformation 
of CCl4 in liver and kidney were probably responsible for severe tissue damage, leading to 
necrosis of hepatocytes. CCl4 is metabolized in mixed function oxidase system utilizing the 
nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH) – cytochrone. P-450 electron 
transport chain at the level of the hepatic smooth endoplasmic reticulum and the hemolytic 
cleavage may occur during the formation of the haloalkane free radicals such as 
trichloromethyl (CCl3) radical and trichloromethylperoxy (CCl3OO) radical (Ozardali et 
al., 2004). These radicals cause the oxidative damage of lipids, lipoproteins, enzymes, 
nucleic acids and proteins. 

Ozardali et al. (2004) mentioned that damage of these components may be an 
important factor in the pathogenesis of different liver diseases. In addition, haloalkane free 
radicals may bind to cellular macromolecules and can react with free amino groups on 
proteins and then the macromolecules may lose their physiological functions (Miao et al., 
1990; Biasi et al., 1991). Therefore, enhanced lipid peroxidation associated with depletion 
of total antioxidant capacity in the plasma is a characteristic observation in CCl4-
intoxicated rats.  

Lipid peroxidation and total antioxidant status 
Malondialdehyde, a secondary product of lipid peroxidation, is used as an indicator 

of tissue damage (Ohkawa et al., 1979). Sipes et al. (1997) reported that the 
trichloromethyl radical could abstract hydrogen atom from a fatty acid to form a lipid 



Khalid S. Al-Numair 

J. Saudi Soc. for Food and Nutrition., Vol. 5, No. 1; 2010 

6 

radical. The formed radicals may then react with oxygen to initiate lipid peroxidation. In 
the present study, such a disruption of fatty acids possibly accounted for the observed 
increase in MDA levels in the plasma of CCl4-induced (Group II) rats when compared to 
normal rats (Group I). Elevated levels of MDA following CCl4–administration have been 
well documented in various organs such as liver and kidney (Srinivasan et al., 2005; Tirkey 
et al., 2005) and liver, kidney and heart (Thieophile et al., 2006). 

The total antioxidants are important reductants in the cell, where they protect 
against free radicals, peroxides and other toxic components. They maintains the normal 
structure and function of cells, also affecting detoxification of the reactive metabolites of 
cells (Halliwell, 1996). Thus, significant (P<0.05) reduction in the levels of total 
antioxidant capacity observed in plasma of CCl4-induced rats (Group II) are consistent 
with the results of other workers. The lower levels of total antioxidant capacity in this 
group of rats might reflect the increased oxidative damage. These results are consistent 
with those observed by Srinivasan et al. (2005) and Rudnicki et al. (2007). They observed 
that administration of CCl4 to rats, reduced the activity of antioxidant enzymes (catalase, 
superoxide dismutase [SOD] and glutathione peroxidase [GSH- Px]) as well as reduced 
glutathione. They attributed the reduced activities of these enzymes to feed-back inhibition 
or oxidative inactivation of protein caused by excess generation of reactive oxygen species 
(ROS). The significant (P<0.05) reduction in the MDA level and the increases in total 
antioxidant capacity in the plasma of rats treated with selenium and CCl4 (Group III) 
suggests tissue protective potential of Se. The antioxidant Se may diminish the harmful 
effects of the reactive intermediary metabolites of CCl4, through its function in the active 
site of selenoenzyme GSH- Px which catalyzes the destruction of hydrogen peroxide and 
lipid hydroperoxides via reduced glutathione. Se increases the total antioxidant capacity in 
plasma of rats by increasing the activities of antioxidant enzymes, such as SOD, GSH-Px, 
and catalase, as well as the increase in the mean of reduced glutathione. Similar elevation 
of these enzyme levels by supplementation of antioxidant sources has already been 
reported (Balu et al., 2005). These results suggest that the decreased total antioxidant 
capacity contributes to increase oxidative damage and lipid peroxidation in CCl4-induced 
rats. Whereas, supplementation with Se to CCl4 induced rats antagonize this effect by 
increasing total antioxidant capacity and decreasing oxidative damage and lipid 
peroxidation. 

Liver function enzyme activities 
Significant (P<0.05) increase in AST and ALT activities in CCl4-induced rats 

(Group II, Table 2) is expected to occur in association with a pathology involving necrosis 
of the liver and kidney. Plasma AST increases in such cases and escapes to the plasma 
from the injured hepatic cells. In addition, plasma ALT level is also useful in indicating the 
existence of liver diseases, as this enzyme is present in large quantities in the liver. It 
increases in plasma when cellular degeneration or destruction occurs in this organ 
(Hassoun and Stohs, 1995). 

In the same respect, the significant (P<0.05) increase in the activities of ALP, ACP 
and LDH in plasma of CCl4-induced rats (Group II, Table 2) might be due to the increased 
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permeability of plasma membrane or cellular necrosis of liver and kidney. These results are 
in accordance with the findings of Sodhi et al. (2008) and Ozardli et al. (2004). Indeed, it 
has been reported that haloalkane free radicals were held responsible for CCl4 
hepatotoxicity and caused the oxidative injury of unsaturated lipids in some cellular 
components of hepatic tissues (Comporti, 1985; Miao et al., 1990). Yuan and Tang (1999) 
reported that Se is one of the necessary trace elements in the human body, which has the 
ability to counteract free radicals and protect the structure and function of protein, DNA 
and chromosomes against the injury of oxidation. The present results showed that 
treatment with Se and CCl4 to rats (Group III, Table 2) caused a significant (P<0.05) 
decreases in the enzyme activities of AST, ALT, ALP, ACP and LDH in plasma. 

The antioxidant Se may diminish the hepatotoxic effects of CCl4 metabolites by 
means of their interactive relations with intermediary metabolites. The most important 
antioxidant aspect of Se is its function in the active site of selenoenzyme GSH. Px. GSH. 
Px containing Se catalyzes the destruction of hydrogen peroxide and lipid hydroperoxides 
via reduced glutathione (McPherson, 1994). Also, GSH. Px and other antioxidants such as 
SOD and catalase may protect cellular membranes against oxidative damage caused by 
toxic free radicals and so may partially diminish certain types of hepatic cellular 
degeneration. In addition, GSH. Px not only allows the removal of the toxic ROOH, but 
also permits the regeneration of lipid molecules through reacylation in the cellular 
membrane (Parola et al., 1992; McPherson, 1994). Ozardali et al. (2004) found that, the 
necrotic fibrotic and cirrhotic changes in the liver sections were reduced after being treated 
with Se and they suggest that Se can diminish liver injury fibrosis and cirrhosis induced by 
CCl4. 

Biochemical Parameters 
The significant (P<0.05) increase in cholesterol and the significant decrease in total 

lipids (Group II, Table 3) in plasma of CCl4-induced rats indicated a loss of membrane 
intergrity (Cabre et al., 2000; Simibe et al., 2001). This was further confirmed when CCl4 
treatment was found to have a significant (P<0.05) effect on the various membrane-bound 
enzymes (Group II, Table 2). These results suggest that CCl4-induced hepatotoxicity lead 
to disturbances of lipid metabolism and an elevation of plasma cholesterol. The elevation 
in plasma urea and creatinine levels in CCl4-treated rats is considered as a significant 
marker of renal dysfunction (Group II, Table 3) and this is supported by the finding of 
Szilagyi et al. (1994) who reported that alterations in serum urea may be related to 
metabolic disturbance (e.g. renal function, cation-anion balance). Ozturk et al. (2003) 
reported that CCl4 has been implicated in the pathogenesis of several clinical disorders, 
including renal dysfunction. The increase in urea concentration in plasma of animals 
treated with CCl4 may be due to its effect on liver function, as urea is the end-product of 
protein catabolism and/or referred to kidney dysfunction as proven by Ozturk et al. (2003). 
The increase in plasma total bilirubin (Group II, Table 3) may result from decreased liver 
uptake, conjugation and increased bilirubin production from hemolysis (Ohta et al., 1997). 
The decrease in the levels of protein in plasma of CCl4-induced rats might be due to 
changes in protein synthesis and/or metabolism (Ohta et al., 1997). 
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A significant (P<0.05) increase in TL, TP and albumin, but, significant decreases in 
the levels of urea, creatinine, Tb and cholesterol in Se/CCl4-induced rats (Group III) as 
compared with CCl4-induced rats (group-II) were observed. All these values were 
comparable to the values of control (group I) except TC and creatinine which are still 
significantly higher than that in plasma of control (group I). Sahin et al. (2002) reported 
that higher dietary vitamin E results in a decrease in urea and cholesterol concentrations 
while protein and albumin concentrations increased. Hoffman and Heinz (1998) found that 
Se treatment caused an increase in total protein while urea decreased. Sodium selenite is 
able to maintain a functional renal state in the case of renal dysfunction (Rudenko et al., 
1998). 

In conclusion, CCl4 caused injury in the liver and kidney of treated rats as indicated 
by significant increase of malondialdehyde, lowered level of total antioxidant activity, 
significant increase in liver and kidney enzyme activities and changes in some biochemical 
parameters such as plasma TL, Tb, urea and creatinine. Se proved to be beneficial in 
decreasing the levels of free radicals, lipid peroxides, liver function enzyme activities, 
urea, creatinine and total bilirubin, and increasing total protein, total lipids, albumin and 
total antioxidant capacity in plasma of CCl4-treated rats. Thus, Se is able to antagonize the 
oxidative damage caused by CCl4-induced hepatotoxicity in rats. Therefore, Se may also 
play an important role to prevent the induction of hepatic and kidney cellular injury. 
However, there is a need for more detailed studies in order to assess the possible 
relationships between antioxidants and CCl4-induced hepatic and kidney damage. 
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تأثير السيلينيوم على حالة مضادات األكسدة، وأكسدة الليبيدات، ونشاط اإلنزيمات 

وبعض القياسات الكيميائية الحيوية في الجرذان المعاملة بمركب رابع كلوريد 

  الكربون إلحداث تلف بالكبد
  

  خالد بن سليمان النمير. د

  عة الملك سعود جام– كلية العلوم الطبية التطبيقية –قسم علوم صحة المجتمع 
  

 كان الهدف من هذه الدراسة معرفة دور السيلينيوم على السمية الناتجة عن حقن مركب رابع كلوريد :الملخص
الكربون في ذكور الجرذان البيضاء، وأظهرت النتائج أن حقن الجرذان بمركب رابع كلوريد الكربون عند مستوى 

عنوية في مستوى مركب المالونالدهيد مع انخفاض معنوي كجم من وزن الجسم أدى إلى حدوث زيادة م/ مل٠,١٥
لمستويات السعة الكلية لمضادات األكسدة في بالزما الجرذان مقارنة بقيمها في الجرذان غير المحقونة بمركب رابع 

لوحظ أيضا زيادة معنوية في نشاط إنزيمات األسبارتات أمينوترانسفيريز والفوسفاتيز القلوي . كلوريد الكربون
والحامضي وإنزيم الالكتات ديهيدروجينز، وقيم الكولسترول الكلي واليوريا والكرياتينين، والبليروبن الكلي مع نقص 
معنوي في مستويات الليبيدات الكلية، البروتين الكلي وااللبيومين في بالزما الجرذان المحقونة بمركب رابع كلوريد 

ولكن عند تغذية الجرذان المحقونة بمركب رابع ). الكنترول(لمحقونة الكربون مقارنة بهذه القيم في الجرذان غير ا
 يوماً حدث تعديل لنشاط اإلنزيمات وجميع القياسات ٤٥كلوريد الكربون على عالئق مدعمة بمركب السيلينيوم لفترة 

 لتقترب من قيمها في الكيميائية الحيوية المدروسة باإلضافة إلى مركب المالونالدهيد والسعة الكلية لمضادات األكسدة
  .حيوانات المقارنة

لذا فإن التدعيم بالسيلينوم في العليقة يمكن أن يوقف أو يقلل من التأثيرات المدمرة لرابع كلوريد الكربون 
  .في كبد وكلى الجرذان البيضاء

  
  .د الكربون مضادات األكسدة، الملونالدهيد، السيلينوم، إنزيمات وظائف الكبد، رابع كلوري:كلمات مفتاحية

 


