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  وبذور الكتان) .Nigella sativa L(السوداء الحبةالزیتون و زیت تأثیر
)Linumusitatissimum L. ( الدم لألشخاص األصحاء دھونمستوى  فيوالزبد  

  فاروق حسین فلایر
  قسم علوم األغذیة/الزراعة كلیة

 تكریت جامعة

  مصطفى محمد سعادت
  الحیاةقسم علوم / العلوم  كلیة

 تكریت  جامعة

  جمعة فاضل نور
  قسم علوم األغذیة/الزراعة كلیة

 تكریت جامعة
  

  الخالصة
 Nigellaالزیتون البكر وزیت الزیتون العادي والحبة السوداء  یتتأثیر استھالك ز لمعرفة

sativa L.  وبذور الكتانLinumusitatissimum L.  والزبد على مستویات دھون الدم ، تم
 Body massومؤشر كتلة حیویة  سنة ٣٥-٢٥ ربعم ١٣واالناث  ٣٥ الذكورشخصاً من  ٤٨تطوع 

index (BMI) ٨(مجامیع  ٦جیدة وزع المتطوعین عشوائیاً إلى  ةویتمتعون بصح ٢م/كغم٢±٢٢ 
سیطرة أما المجامیع  مجموعة برتاألولى بدون معاملة واعت مجموعةتركت ال) أفراد لكل مجموعة

 ءمن كل من زیت الزیتون البكر والعادي وبذور الحبة السوداغم ٢٠السادسة فأعطیت  حتىالثانیة و
أجریت فحوصات دھون الدم في الیوم . طیلة فترة التجربة البالغة شھر " والكتان على التوالي یومیا

منھا وشملت الفحوصات  ٢٨و  ١٤ بعد مرور ساعة ثم١٣-١٠األول من التجربة بعد صیام 
 LDL-Cالبروتینات الدھنیة واطئة الكثافة  ولسترولوك) Total cholesterol(الكولسترول الكلي 

ودلیل التعصد األول  TGالثالثیة  والكلیسیریداتHDL-Cالدھنیة عالیة الكثافة  روتیناتالب ولسترولوك
والثاني وأظھرت النتائج إن ھناك تأثیر معنوي ومتفاوت لھذه الزیوت على مستویات دھون الدم 

  .المقدرة
  

  المقدمة
 مستوى على المباشر التأثیرالدھون ولیس كمیتھ  نوعلاألبحاث الغذائیة إن  الكثیر من اثبتت

تخلق نوع من  -٣-التي یطلق علیھا أومیجا) المفیدة(كولسترول الدم وإن الزیادة في كمیة الدھون الجیدة 
ل من النوبات ویعتبر ھذا التوازن ھو األساس في االقال -٦-التوازن بینھا وبین الدھون من نوع أومیجا

على ھذه الدھون ھي الزیتون الذي تنمو أشجاره في  الحاویة غذیةومن األ) ٢٠٠٦ي،الحدید(القلبیة 
مناطق عدیدة من العالم وبالذات في حوض البحر األبیض المتوسط منذ قرون عدیدة فقد استخدم من 

و  ١٩٩٦، Ferguson و Tous(باإلضافة إلى الطعام  لطبیةقبل الرومان في العالجات ا
Brill،٢٠٠٩.(  

تختلف باختالف صنف الزیتون % ٦٠-٥٠ تبلغ الزیوتعلى نسبة من  الزیتون ثمار حتويت
 Short Chainالمشبعة قصیرة السلسلة  الدھنیةاألحماض  نسبة وتبلغالزیت  ستخالصوطریقة ا

Saturated Fatty Acidsأما األحماض الدھنیة متعددة عدم التشبع % ١٢-٨ من فیھPoly 
Unsaturated Fatty Acids  وتعد .على طریقة الصناعة واالستخالص" اعتمادا% ١٧-١٣فتبلغ

 Cardio Vascular diseaseكبیرة في تقلیل أمراض القلب  یةأھم ذاتالمشبعة  غیر الدھون
(CVD) )Brill،تبلغ نسبة ) ٢٠٠٩Oleic Acid  و % ٨٥-٥٥منLinoleic Acid  ١١-٩من %

وھي النسبة التي  ١:١٠ ھي ٣-اومیجاإلى  ٦-لومیجانسبة  إنأي % ٥-١من  Linolenic Acidو 
 Free(ینصح بھا خبراء التغذیة لتقلیل أمراض القلب وإزالة الفعل التأكسدي للجذور الحرة 

radicals( )Brouwer،من أھم المركبات التي یحتویھا زیت الزیتون ھي ) ٢٠٠٤
غم  ١٠ملغم لكل  ٥ تركیزھایبلغ )Flavenoid poly phenpls(الفینول  متعددةالفالفونویدات

 Aكما یحوي الزیت على نسبة عالیة من فیتامین  Virgin Olive Oilوخاصة في زیت الزیتون البكر 
 إن)٢٠٠٥( وآخرون Fitoمن مضادات األكسدة الطبیعیة الضروریة لصحة اإلنسان " وھي أیضا Eو 

المركبات البروتینیة اللبیدیة واطئة  LDL-Cمستوى یقلل من" مل من زیت الطعام یومیا ٢٥ تناول
المركبات البروتینیة اللبیدیة عالیة الكثافة  HDL-Cالكثافة للكولسترول ویزید بصورة خطیة 

)Lopez،و ٢٠٠٩Maria ،من ضغط الدم المرتفع  تونییعدل تناول زیت الز كما)٢٠٠٦وآخرون
)Alonso ،٢٠٠٦وآخرون(.  
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 ١٤٧

الحبة السوداء التي تمتلك خصائص  بذورمة في الطب البدیل ھي أكثر النباتات المستخد ومن
ومضادات فرط  Hypoglycemic لسكرعقاقیریة تتضمن مضادات التأكسد ومواد مخفضة لمستوى ا

  ضغط
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٠١١/ ٦/ ٦ قبولھ ١٠/٢٠١٠/  ٥تسلم البحث  تاریخ
الفالفوندیدات والمركبات  واعتبرت) ٢٠٠٨(وآخرون  Anti hypertentionNajm الدم

وآخرون  Lipid peroxidationZaherومثبطة لبیروكسدة الدھن  نظمةالفینولیة األخرى كمواد م
من أبرزھا الثایموكونیونوالثایمول " عنصرا ٦٧ویمتلك الزیت المتطایر للحبة السوداء  )٢٠٠٨(

الشائع  ومن.)٢٠٠١(وآخرون  Hawsawiوأحماض دھنیة مختلفة لھا تأثیر دوائي مفید لإلنسان 
) SDG(إضافة بذور الكتان إلى السلطة والتي تحوي على نسبة عالیة من الكنین بالشكل الفعال 

Secoisolariciesinol di glucoside  وكذلك على نسبة عالیة من الحامض الدھني األساسي
)ALA (alpha-linolenic acidھذه المواد مضادات أكسدة ومضادات للبكتیریا  وتعتبرanti 

bacterial  وتلعب دور كبیر في تنظیم وخفض الكولسترول وسكر الدم ولھا فعالیة ضد سرطان الثدي
 و ١٩٩٥،  Chamberو  Estrogen antaganits) Nelsonتعرف بـ  يالتكونھا من المواد 

Tokuya،والبحوث التغذویة إلى إن تناول األغذیة  الدراساتالعكس من ذلك تشیر  وعلى). ٢٠٠٨
التي تحوي نسبة عالیة من الكولسترول واألحماض الدھنیة المشبعة یؤدي إلى ارتفاع نسبة الكولسترول 

  ).٢٠٠٤وآخرون، Tin(مصل الدم  فيالثالثیة  توالكلیسیریدا
  

  البحث وطرائقھ مواد
سوري المنشأ  virgin oliveزیت الزیتون البكر  ھمااختیار نوعین من الزیتون أحد تم:الغذاء عینات

جھاز الطرد المركزي في الفصل وھو أول وجبات  لاستعمباوھو الذي یصنع على الطریقة الباردة 
شھاب (وذلك بتقدیر الحموضة لھ حسب الطریقة التي ذكرھا  ھاالستخالص وتم التأكد من نوعیت

 Kim(وھذا ضمن المواصفات لزیت الزیتون البكر  درجة٢.١بلغت  ذإ) ١٩٩٨وعلي،
والنوع الثاني ھو العادي الذي یتم استخالصھ بواسطة الحرارة وكمیة كبیرة من ) ٢٠٠٦وآخرون،

درجة وتم شراء كل من الحبة السوداء  ٢.٥حموضتھ  وبلغت" أیضا منشأالمذبیات وھو سوري ال
متطوع  ٤٨اختیار  تم:البحث تجربة.السوق المحلیة لمدینة تكریت منالحیواتیوبذور الكتان والزبد 

Pacticlponts  ١٣ واإلناث ٣٥ومن الذكور  ٢م/كغم ٢±٢٢ومؤشر كتلة حیویة  سنة٣٥-٢٥بعمر 
  -:وشملت العینات مجموعةأفراد لكل  ٨بصورة عشوائیة إلى ستة عینات بواقع  قسموا

  .الدراسة قید الغذائیة ناتالعی منأي  تعطيلم :رنةالمقا مجموعة- أ
" الطعام یومیا ةإلى سلط بإضافتھ البكرمل من الزیت  ٢٠ تناولھمتم :زیت الزیتون البكر مجموعة-ب

  .أسابیع ٤طول فترة التجربة البالغة 
  .طول فترة التجربة" یومیا العاديمل من الزیت  ٢٠ ھمتم تناول:زیت الزیتون العادي مجموعة-ج
غم من بذور الحبة السوداء بإضافتھا إلى السلطة یومیاً طول  ٢٠تم تناولھم :الحبة السوداء مجموعة-د

  .فترة التجربة
طول فترة " غم من بذور الكتان بإضافتھا إلى السلطة یومیا ٢٠ ناولھمتم ت:بذور الكتان مجموعة-ھـ

  .التجربة
  .جربةطول فترة الت" یومیا الحیوانيغم من الزبد  ٢٠تم تناولھم :الزبد مجموعة-و

ثم عزل  و ٣٠،١٤،١الیوم  فيساعة ) ١٣-١٠(الدم من الورید بعد فترة صیام  سحب:نماذج الدم جمع
  .راالختبا ینم لح٢٠-حرارة  جةالمصل وحفظ في در

المجھزة من قبل الشركة  Kitتقدیر الكولسترول الكلي باستخدام عدة التحلیل  تم:دھون الدم تحلیل
قبل  من) Kit(والكلیسیریدات الثالثیة باستخدام عدة التحلیل ) Diamond(للكواشف الطبیة  میةالعال

من ) Kit(باستخدام عدة التحلیل  HDL-Cو  LDL-Cأما ) Spin reactm S.A Espain(شركة 
 HDL-C على الكلي الكولسترولالتعصد األول بقسمھ  یلوتم حساب دل) Biomericux(شركة 

  .HDL-cعلى  LDL-Cقیم ودلیل التعصد الثاني بقسمھ
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 Minitabبتطبیق نظام ) ANOVA( لتبایناختبار تحلیل ا باستخدامالنتائج إحصائیاً  وحللت
اختبار دنكن متعدد الحدود بمستوى معنویة  خداموقورنت المتوسطات الحسابیة للمعامالت باست

)P<0.05) (Steel وTorrie،١٩٨٠.(  
  

  
  

  والمناقشة النتائج
من  ظإلى تراكیز دھون الدم قبل البدء بأخذ عینات التجربة ونالح) ١(النتائج في الجدول  تشیر

أو أقل ھو معدل مقبول  dL/ ملغم  ٢٠٠إذ یعتبر معدل " النتائج أنھا ضمن المعدالت المقبولة صحیا
الدھنیة أما  لكلیسیریداتا لمستوىأقل معدل مقبول  وأ dL/ ملغم  ١٥٠ومعدل  لكولسترولا لمستوى

ھي من المعدالت  LDL-C للـdL/ملغم ٤٥ومعدل فوق  HDL-Cأو أقل للـ  dL/ ملغم  ١٠٠ لمعد
  ).٢٠٠٥،  Janic(المقبولة 

  
 تالدم لدى المتطوعین في الیوم األول من بدء التجربة بعد تناول عینا دھون مستویات) ١( جدولال

  الزیتیة الغذاء

 المعاملة نوع
 الكولسترول

الكلي
mg/dL 

 الكلیسیریدات
الثالثیة 
mg/dL 

LDL-C 
mg/dL 

HDL-C 
mg/dL 

 دلیل
التعصد 
 األول

 دلیل
التعصد 
 الثاني

 السیطرة
أ١٨١.٧  

٣.٢٠ ±  
١٣٥.٤ 

أب± ٢.٥٢  
٨٧.٢ أب  

٣,٢١ ±  
٥١. ٦ ج  

±٣ .٠٠ 
٣. أ ٧٣  
±٠ .٢٩ 

١. أ ٧٠  
±٠ .٠٤ 

غم من  ٢٠
زیت الزیتون 

 البكر

١٨٠. أ ٨  
±٦ .٤٢ 

١٣٨. أ ٤  
±٣ .٥٣ 

٨٨. أ ٢  
±٥ .٥٦ 

٥٠.٦ ب  
±٢ .٨٥ 

٣.٥٧ أب  
±٠ .٤٣ 

١. ٥٨أب    
±٠ .٥٠ 

غم من  ٢٠
زیت الزیتون 

 العادي

١٧٩. أ ٨  
±٥ .٣٢ 

١٣٨. أ ٨  
±٣ .٥٣ 

٨٦.٩ ب  
±٣ .٥٦ 

٥١. أ ٣  
±١ .٣٨ 

٣. ب ٤٣  
±٠ .٧٥ 

١. ٦٦ بأ   
±٠ .٨٢ 

غم من  ٢٠
بذور الحبة 

 السوداء

١٨٠. أ٤  
±٤ .٢٤ 

١٣٥.٦أب  
±٤ .٨١ 

٨٩. أ ٣  
±٤ .٤٢ 

٥٠. ٥أب    
±٢ .٥٧ 

٣. أ ٦٤  
±٠ .٩٢ 

١. أ ٨٠  
±٠ .٥٩ 

غم من  ٢٠
 الكتان ذورب

١٧٨.٦ ج  
±٣ .٣٩ 

١٣٧. أ ٩  
±٢ .٩١ 

٨٨. أ ٦  
±٣ .٥٢ 

٥٠. أ ٢  
±١ .٨٩ 

٣.٤٢ ب  
±٠ .٦٣ 

١. أب٧٠  
±٠ .٠٩ 

غم من  ٢٠
 الزبد

١٨٣.٥ أ  
±٤ .٥٢ 

١٣٦.٢أب  
٣.٤٢ ±  

أ٨٦.٥  
٥.٢٣ ±  

٥٠.٣ ج  
١.٣٤  ±  

أ٣.٧٩  
±٠ .٩٢ 

١. أ ٧٩  
±٠ .١٣ 

  أشخاص) ٨( ـالمعدل في المعاملة ل)P<0.05(المتشابھة في العمود تشیر إلى عدم وجود اختالفات معنویة عند  األحرف
في مستوى ) P<0.05(انخفاض معنوي  دوثنالحظ ح) ٢(مراجعة النتائج في الجدول  وعند
من  كلیوم من تناول  ١٤بعد  HDL-Cوارتفاع  LDL-Cو  یةالكلي والكلیسیریدات الثالثالكولسترول 

إلیھ كل من  توصل ماالبكر وزیت الزیتون العادي تتفق ھذه النتیجة مع  الزیتونزیت 
)Lopez،و  ٢٠٠٩Maria،الفالفونویداتالنسبة العالیة من  إلى یعود السببإن  ذكرواالذین ) ٢٠٠٦ 

 التي یحتویھا زیت الزیتون البكر وھي تقلل أو تثبط تفاعالت سلسلة البیروكسدة الفینول متعددة
جذور  افصنأ Scavengeوالتي تقتنص  Lipid peroxidation Chain Reactionsاللبیدیة

 إلىیرجع السبب  قد كذلك) ١٩٩٨،Personو  ١٩٩٩،Hollman(النتریك  یداألوكسجین وأوكس
المسؤول عن تجزئة الكلیسیریدات الثالثیة وبالتالي أحداث  Triglyceride Lipaseتثبیط أنزیم 

 وإن)٢٠٠٤وآخرون، Tingو ٢٠٠٨الجنابي،(الدم  في مستویاتھازیادة في أیض الدھون وارتفاع 
مواد مضادة  وھيE وفیتامینوعنصر السیلنیوم  والینوالزیت على مادتي البالولیوروبینوالس حتواءا

أما تناول كل من ) ٢٠٠٨الموصلي،(في الشرایین  تراكمھ تمنعولسترول والك ةلألكسدة تحد من أكسد
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 ١٤٩

من  كل مستویاتفي معدل ) P<0.05( يإلى انخفاض معنو" الحبة السوداء وبذور الكتان فأدى أیضا
خالل فترة التجربة  HDL-Cمستوى الثالثیة بینما لم یتأثر معدل والكلیسیریدات الكليالكولسترول 

الذین اعتبروا المركبات الفینولیة والنسبة ) ٢٠٠٩،Pernillaو  ٢٠٠٨،Najmi(مع تتفق ھذه النتیجة 
قویان لألكسدة  ومضادان الدھنلبیروكسدة ومثبطةمنظمة  ادھي مو SDGالعالیة من اللكنین ومركبات 

أما  Bile saltsاختزال امتصاص الكولسترول مع زیادة إفراز أحماض الصفراء ىوالتي تؤدي إل
-LDLالثالثیة و  لیسیریداتالكلي والك الكولسترول مستویاتحدوث زیادة في  لىإ ىفقد أد زبدتناول ال

Cھذه النتیجة مع كل من  تتفقا وقدHargrove  وCoaultors  ،)٢٠٠١(  وNestel  ،)٢٠٠٨ (
-LDL مستوىإلى زیادة  یؤدي بالغذاءالمشبعة  نیةفي نسبة األحماض الدھ% ١إن زیادة  اوالذین وجد

C  وبما إن الزبد ھو من الدھون ذات المحتوى العالي من ھذه األحماض مثل % ٢بمقدارLauric، 
Myristic  ،Palmitic  زیادة الدھون الضارة في الدم وبالتالي زیادة مستوى  إلىلذلك أدى استھالكھ

مر على لھا فعل مد التيFree Radical ةالحر لجذورقبال نالكولسترول في الدم والذي تتم أكسده م
عالیة  وتیناتانخفاض فعالیة أنزیم الیبوبروتینالیبیز وزیادة أكسدة مستقبالت البر ومنجدار الخلیة 

التغیر الحاصل في دلیل التعصد األول  أما).٢٠٠٤،  HDL-C )Tinالكثافة في مصل الدم وخفض 
الالیبیزالكلیسیریدي الثالثي  أنزیمإلى تحریر زیادة األبنفرینوالنورابنفرین اللذان ینشطان  فیعزىوالثاني 

كمیات  هوتحریر األحماض الدھنیة الذي یمرر بدور الثالثیةیسبب تحلالً للكلیسیریدات  بدورهوھذا 
 ACTH (Adrenoeorticotropin(الكظریة  غدةكبیرة من الھرمون المحرض لقشرة ال

hormoneلسكریةا اتینالقشرا وزیادة Glucocorticoids أنزیم ینشطالكظر وھذا  رةمن قش 
  ).٢٠١٠المھداوي وآخرون ، ( للھرمون الثالثیة الكلیسیریدات

  
بدء التجربة بعد تناول  نم عشرالدم لدى المتطوعین في الیوم الرابع  دھون مستویات) ٢( جدولال

  الزیتیة الغذاءعینات 

 المعاملة وع
 الكولسترول

 mg/dLالكلي

 الكلیسیریدات
الثالثیة 
mg/dL 

LDL-C 
mg/dL 

HDL-C 
mg/dL 

 دلیل
 عصدالت

 األول

التعصد  دلیل
 الثاني

١٨٠.٥ ب السیطرة  
±٣.٦٣  

١٣٦. ب ٦  
±٣ .٤٧ 

٨٦.٢ب  
±٣.٣٤  

٥٠. ٨ب  
±٢.٤٣  

٢. ١ب  
±٠ .٢٤ 

١. ٦ب  
±٠ .٠٣ 

من  مغ ٢٠
 یتونزیت الز
 البكر

ب ج ١٧٦.٣  
±١.٧٤  

١٢٨.٢د  ج  
±٢.٨٠  

٨٥.٥د ج  
٢.٨٩±  

أ٥٥.٢  
±٣ .٤٥ 

٣. أ ٤  
±٠ .٣٦ 

١.٤٥ج  ب  
±٠ .٩١ 

غم من  ٢٠
زیت الزیتون 

 العادي

١٧٨. ٤أب    
±٥ .٥٦ 

١٣٠. ٥ ج  
±٣ .٧١ 

٨٤. د ٣  
±٢ .٥٨ 

٥٣. أ ٥  
±٥ .٠١ 

٣. أ ٣٩  
±٠ .٨٩ 

١. ب ٦١  
±٠ .٨٠ 

غم من  ٢٠
بذور الحبة 

 السوداء

١٧٦.٩ أب  
±٥ .٥٣ 

١٣٢. ج  ٣  
±٢ .٨٤ 

٨٦. ٦ ج  
±٣ .٦٣ 

٥١. أب  ٢  
±٥ .٨٢ 

٣. أ٣٦  
±٠ .٥٢ 

١.٧٠ ب  
±٠ .٧٢ 

غم من  ٢٠
 بذور الكتان

١٧٥. ب ج ٢  
±٦ .٣٢ 

١٣١. ٤ ج  
±٣ .٣٦ 

٨٦. ١ ج  
±٤ .٨٥ 

٥٠. أ ٨  
±٣ .٨١ 

٣. أ ٣  
±٠ .٤٣ 

١. ٦٩ج  ب  
±٠ .٨٢ 

غم من  ٢٠
 الزبد

١٩٠. أ ٤  
±٤ .٢٥ 

١٥٢. أ ٥  
±٥ .١٢ 

١٠٠. أ ٢  
±٥ .٦٨ 

٤٥. ج ٦  
±٤ .١٥ 

١. ج ٩  
±٠ .١٢ 

٢. أ ٢٤  
±٠ .٠٩ 

  أشخاص) ٨(المعاملة لـ المعدل في )P<0.05(معنویة عند  فاتالمتشابھة في العمود تشیر إلى عدم وجود اختال األحرف
 یسیریداتفتوضح استمرار االرتفاع في الكولسترول الكلي والكل) ٣(النتائج في الجدول  أما

الزبد مقارنة بعینات الزیوت ویعزى السبب إلى احتواء الزبد  ستھالكعند ا HDLوانخفاض  الثالثیة
الحماض الدھنیة الغیر وھي ا Pوھي االحماض الدھنیة إلى  Sمن یعرف بنسبة  عالیةعلى نسبة 

الذي یثبط  Squaleneمركب السكوالین على فیحتويالزیتون  زیتأما ) ٢٠٠٦جانجي ، ( مشبعة
الكولیسترول  لیقالكبدي الداخل في تخ Hydroxymethylglutaryl CoA reductaseإنزیم 
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السكوالین  وبذلك ینخفض تركیز الكولیسترول والمواد الوسطیة الداخلة في تخلیقھ، كما أن لمركب
 LDL-Cالجسم وبالتالي یقلل من أكسدة  نم) ·-OH·,1O2،O2(القدرة على إزالة الجذور الحرة

ویخفض الكولیسترول وربما یعود السبب إلى وجود تراكیز عالیة من األحماض الدھنیة االحادیة غیر 
وتعمل  LDL-Cالتي تمنع أكسدة ) Oleic acid(حامض األولیك  خاصوبشكل ) MUFA(المشبعة

 الثیةتركیز الكلیسیریدات الث خفاضقد یعود سبب ان أوعلى انخفاض تركیز الكولیسترول في مصل الدم
والمركبات  Eزیت الزیتون على تراكیز عالیة من مضادات األكسدة كالكاروتینات وفیتامین  احتواءإلى 

تعمل على  وجمیعھا یدات،الفونوالف) التیروزول والھیدروكسي تیروزولواألولیروبین(الفینولیة مثل 
  ) .٢٠١٠عباس،( إزالة الجذور الحرة وتثبیط عملیات بیروكسیدة الدھون في الجسم

تناول  بعدبدء التجربة  من الثامنوالعشرونالدم لدى المتطوعین في الیوم  دھون مستویات) ٣( جدولال
  الزیتیة الغذاءعینات 

  

 المعاملة نوع
 الكولسترول

الكلي
mg/dL 

 الكلیسیریدات
الثالثیة 
mg/dL 

LDL-C 
mg/dL 

HDL-C 
mg/dL 

 دلیل
 صدالتع

 األول

التعصد  دلیل
 الثاني

.١٨١ السیطرة ب٣  
±٥ .٢٤ 

١٣٥. ٢ ب  
±٤ .٣٢ 

٨٧. ٥ب    
±٢ .٦٧ 

٤٨. ٢ ج  
±١ .٨١ 

٢.٠٧ ب  
±٠ .٨١ 

١. ٨٠ ب  
±٠ .١٢ 

غم من  ٢٠
زیت الزیتون 

 البكر

١٦٨. د ٦  
±٣ .٨٢ 

  ١٢٦.٤د  ج
±٣ .٤٨ 

٨٠. ٢ ج  
±٣ .٨٢ 

٥٥.٤ 
±٣ . أ٢٣  

٢. ب ١  
±٠ .٣٣ 

١. ج ٤٨  
±٠ .٢٥ 

 نغم م ٢٠
زیت الزیتون 

 العادي

١٧١. ٥ج  
±٣ .٤٨ 

١٢٨. ج٦  
±٥ .٦٣ 

٨٢. ٨ ج  
±٤ .٣٤ 

٥٣.٣ ب  
±٢ .٦٨ 

٢. ٠٧ب    
±٠ .٥٥ 

١. ب ج ٥٣  
±٠ .٤٦ 

غم من  ٢٠
بذور الحبة 

 السوداء

١٧٣. ج ٢  
±٥ .٢١ 

١٢٦. ٥ج د    
±٦ .٥١ 

٨١. ج د ٦  
±٢ .٥٦ 

٥١.٦ج  ب  
±٢ .٥١ 

٢. ٠٣ب  
±٠ .٧٧ 

١. ٥٨ج  ب  
±٠ .٦٨ 

غم من  ٢٠
 بذور الكتان

١٦٩.٤د  ج  
±٦ .٣٢ 

١٢٩. ٦ج  
±٣ .٧٨ 

٨٣. ج ١  
±٥ .٩١ 

٥١. ٨ج ب  
±٣ .٣٤ 

٢. ٠٣ب  
±٠ .٩٢ 

١.٦٠ج  ب  
±٠ .٨٤ 

غم من  ٢٠
 دالزب

أ٢٠٠,٧  
±٥ .٥٦ 

١٦٥. أ ٨  
±٤ .٢٤ 

١١٠٤. أ   
±٢ .٢٣ 

٤٣. د ٥  
±١ .٠٩ 

١. أ ٨  
±٠ .٢٣ 

٢. أ ٥  
±٠ .١٨ 

  أشخاص) ٨(المعدل في المعاملة لـ )P<0.05(عند  یةالمتشابھة في العمود تشیر إلى عدم وجود اختالفات معنو األحرف
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ABSTRACT 

The aim of this study was to know the effect of consumption virgin olive 
oil, normal olive oil, black seed (Nigella staiva), flax seed (linumusitatiss 
ml)and butter on lipid profile. Forty eight voulenteers pants were used from 
male 35 and female 13 aged 25-35years and body mass index 22±2kg\m2 
randomly distributed to six groups with (8) subjects , Five groups were daily 
feeding with 20g of treated foods for 28 days and the sixth group consedared as 
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a control The lipid profile were tested for total cholesterol(TC), 
triglyycerides(TC),low density lipoprotein cholesterol (LDL-C),high density 
lipoprotein cholesterol (HDL-C), 1st and 2nd at hevoge levels. The results 
revaled the active significant decrease (p<0.05) in TC ,TG,LDL-C valueand 
significant increase in HDL-C value. The black seed and flax seed also caused 
significant decreased in TC,TG,HDL-C. valuebut had no effect on HDL-C. 
valueon The other hand the butter had not good effect on blood lipid by 
increased the TC,TG,LDL-C and decrease HDL-C . This study showed that the 
food played an important roleing on lipid profile.  

  
  المصادر

  .وریاجامعة البعث ، س منشوراتتغذیة وصحة اإلنسان ، ) ٢٠٠٦(، جورج ،  جانجي
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  .، الموصل للطباعة والنشر

Alonso , A ; V. Ruiz and G. Martinez . (2006) . Monounsaturated Fatty Acids 
Olive Oil and Blood Pressure. Department Of Preventive Medicine 
and Public Health. University of Navarra. 

Brill, J.B .(2009). The mediterranean diet and your health. A.J of Lifestyle 
Medicine 3 (1) 44-56 

Brouwer .IA .(2004). Dietary alpha-linolenic acid is associated with reduced 
risk of fatal coronary heart disease .J. of Nutrition 13 : (4) 919-922. 

Fito, M ; M. Cladellas ; R .Torre and MC Lopez  .(2005) Antioxidant effect of 
virgin olive oil in patients with stable cornary heart disease. 
Atherosclerosi (58) : 181-202. 

Hargrove R.L and C. Coauthors .(2001). Low Fat and high mono saturated fat 
diets decrease human low density lipoprotein oxidative . J. of Nut 
(131) 1758-1763. 

Hawsawi , Z . A ; B . A ,Ali, and A . O, Bamosa , .(2001). Effect of Nigella 
sativa (Black seed) and thyoquinone on blood glucose in albino rats 
. Annals of Saudia Medicine . 21 (3) : 3-4 

Hollman J.M ; IB. Puddy and MB, Katan .(1999). Tea flavonods in 
cardiovascular disease and cancer epidemiology .Proc. Exp. Biol 
Med (4) : 198-202. 



 ISSN: 2224-9796 (Online) مجلة زراعة الرافدین
 ٢٠١٢) ٢(العدد ) ٤٠(المجلد 

ISSN: 1815 – 316 X (Print) 
 
 

  

 ١٥٢

Janic R.H (2005) Dietary Fat and Cholesterol Division of Agricultural Sciences 
and Natural Resources. Oklahoma State University. Oklahoma , 
USA. 

Kim .J.J ; T.H Hung and H.S Kwak (2006) Properties of cholesterol reduced 
butter made with β- cyclodextrin and added evening primrose oil 
and phytosterol .J. Dairy Sci (89) : 4503-4510. 

Lopez , S. (2009) Virgin Olive Oil may Reduce Cholesterol Damage University 
of Barcelona. Spain. 

Maria L.C ; N. Kritiina and K, Jari.(2006). The effect of polyphenols in olive 
oil on heart disease risk factor Annals of Internal Medicine. 

Najmi , A,; Hague , Sh . F ; Alkhan , R. and .M. Nasiruddin , .(2008). 
Therapeutic effect of Nigella sativa oil on different clinical and 
biochemical parameters in metabolic syndrome .The internet Journal 
of Pharmacology 5 .(2). : 130-135. 

Nelson , G.J and J.C. chamber .(1995). Flax Seed In Human Nutrition S. C. 
Cunnane and L.U. Thompson , 2nd edit UK , London. 

Nestel P.J .(2008) Effects of dairy fats within different foods on plasma Lipids 
.J. Am . Coll . Nutr 27(6) : 7355-7405. 

Pernilla, J .(2009) Bioactive Phytochemicals In Fiax Seed Doctoral Thesis . 
Swedish University of Agricultural Sciences Uppsala. 

Person , DA. E.N Frankel and J.B German .(1998). Linhibition of indo thelial 
cell mediated low density lipoprotein oxidation by green tea extracts 
.J. Agric Food Chem. 46 (4) : 1445-1449. 

Steel , P. G. D. and J. H. Torrie , (1980). Procedures of Statistics A Biometrical 
Approach, 2ndedid. MacGraw Hill Book Co. Kagahusha Tokyo, 
Japan. 

Takuya , S . S ; Satoshi . Y . S ; Sogo . N . A and K . K , Taro . (2008). The 
structure Activity relationships of flax lignan Secoisolariciresionl . I 
. In Environmetal chemistry P 263-268 by TERRAPUB. 

Tine , T. L. N. Andersen and S Brittmarie (2004) Does fat in milk butter and 
cheese affect blood lipids and cholesterol differently .J. of American 
college of Nutrition.23 (2) : 169-176. 

Tous , j and L. Ferguson (1996). Mediterrean Fruits ASHS Press Arlington VA. 
Janiok. 

Zaher , K .; Ahmed , W.M and N.S,  Zerizer , (2008) observation on the 
biological effects of black cumin seed (Nigella sativa l.) and green 
tea (camellia sinensis) Global Veterinaria 2 (4) : 198-204. 

  


