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 الخالصة
والدكستتتتري ات الحل يتتتة متتتن ال تتتو  المت تتتا    βeta-Cyclodextrinاستتتتتدمت البيتاسايكلودكستتتترين 

 .في تتفيض الكولستترول فتي قةتدأل األغ تام واألب تار والزبتد المصت   م  متا Cross linked β-CDعرضيا 
β-CD قةتدأل  إني فتي حتين % علت  التتوال36.43 و 44.44األب ار ب سبة  وزبد تفض الكولسترول في قةدأل

 Cross linked β-CDتتثيير  إنكتذل  وجتد  %57.74 و 47.77تفتض ب ستبة  ام   األغ ام والزبد المص  
تتفتتيض  إلتت كتتذل   أدىملتتا ال عتتام  أيضتتا ،فتتي كتتم الم تجتتين β-CDحتتد متتا متت  تتتثيير  إلتت كتتان ممايتتل 
% فتتي 13.73 و 32.35% فتتي الحليتتب الب تتر  و 25.77 و 22.47فتتي كتتم الم تجتتين وب ستتبة الكولستتترول 

فتي تتفتيض الكولستترول  أيضتاالبادئتات البكتيريتة ستببت  .متن ال ةتدأل والزبتد علت  التتواليكل حليب األغ ام ل
.Bifidobacterium.bifidum  فتتي قةتتدأل والزبتتد 77.45 و 77.77تفتتض الكولستتترول ب ستتبة  إلتت أدت %

علت  % 27.77 و 23.76وبال سبة ل ةدأل وزبتد األغ تام كتان التتفتيض ب ستبة  ،الم تج من األب ار عل  التوالي
 +Bifidobacterium.bifidumفتتتتتتتتتان البتتتتتتتتتاد  المتتتتتتتتتتتل  أتتتتتتتتتترىومتتتتتتتتتن ج تتتتتتتتتة  ،التتتتتتتتتوالي

lactobacillus.acidophilus تركيتتب األحمتتاض الد  يتتة  تفتتض الكولستتترول فتتي كتتم الم تجتتين. إلتت  أدى
وبي تت ال تتتائج ا تفتتاض  لكتتل المعتاممت الستتاب ة ذكر تتا. GLCالستتائل  حلتل بواستت ة كروموتتتوكرافي الغتاز/

 C18:3فتي كافتة المعتاممت وارتفتا  األحمتاض الد  يتة الغيتر مةتبعة  C18-C4الد  ية المةتبعة  األحماض
 .ولكافة المعاممت C18:1و C18:2و

 .، الزبد الم تفض الكولسترول، الكولسترولβ-CDكلمات دالة: البيتاسايكلودكسترين 

 
                                               2/7/2742 :وقبوله 7/42/2744 :بحثلتاريخ تسلم ا

                                                    
 المقدمة

الكولستترول  تتو احتتد المركبتتات الملح تة بالتتد ن ولتته أ ميتتة كبيتترأل فتي  ضتتم وتمييتتل التتد ون باعتبتتار  
مصدر لألحماض الصفراء التي تساعد عل  استحمب و ضم الد ون ومن ج ة أترى  فتان الكولستترول  تو 

ال لب وتصتلب من ال احية الصحية إذا ما زاد عن مستوى معين في الدم حيث له عمقة بثمراض  ت رمركب 
و تتو متتن أ تتم الستتتيرو ت  C27H46Oالةتترايين. والكولستتترول  تتو مركتتب كيميتتائي مع تتد صتتيغته العامتتة 

الحيوا ية الموجودأل في الد ن الحيوا ي ويترتب  بته عتادأل حتامض د  تي واحتد يكتون مةتب  بالعتادأل وقتد وضت  
يتتة الكولستتترول بوجتتود يتتمث ( حيتتث تتميتتز جزئ4636 ،)جبرائيتتل 4672التركيتتب الب تتائي للكولستتترول عتتام 

حل تتتات مةتتتبعة متتتن الفي تتتا يرين وم   تتتة التتتذيل  أربتتت م تتتا ن م   تتتة التركيتتتب الحل تتتي التتتتي تتكتتتون متتتن 
، Strayerال يتتدروكاربو ي ويميتتل  تتذا التركيتتب الةتتكل األستتات للستتتيرويدات وم  تتا يةتتتن الكولستتترول )

بتة الد  يتة فتي د تن الحليتب متوز  متابين الكولسترول يتواجد عل  غتمف الحبي أن( وكما  و معروف 4655

الفوسفولبيدات والكلسيريدات اليميية و تو يتتوز  بتيمث أ توار متتلفتة بةتكل محلتول ح ي تي فتي التد ن وقتد 
يكون مع تد مت  البروتي تات فتي الجتزء غيتر التد  ي وكجتزء أساستي متن مع تد غتمف الحبيبتة الد  يتة ويوجتد 

 % وتتتتتراوس  ستتتبة 42-47ب ستتتبة  واألتيتتترألرات الكولستتتترول بةتتتكل استتتت أوبةتتتكل حتتتر  إمتتتاالكولستتتترول 
 % متن وزن التد ن و تي اقتل قلتيم متن  ستبة المتواد المتصتب ة7.17-7.22الكولسترول في د ن الحليب بتين 

 (. وبصتتتورأل عامتتتة تتتتتراوس  ستتتبة4651، % )الةتتتبيبي7.17% و7.77فتتتي الحليتتتب التتتتي تتتتتراوس  ستتتبت ا 
  غتتم فتتي حليتتب477ملغتتم/ 32.1و45.4و 24.44و 54.4بةتتكل متبتتاين فتتي د تتن حليتتب اللبتتائن  الكولستتترول
ويتتود  الكولستتترول متت  التتد ن فتتي  (.4661، والمتتاعز علتت  التتتوالي )محمتتود ،األغ تتام ،األب تتار، الجتتاموت

 األوعيتةتجم  وتراكم المواد الد  ية المحتوية عل  الكولسترول في التميا المب  تة لجتدران  أوتصلب  إحداث
من ترسب الكالسيوم والكاربو يدرات المع تدأل وتاصتة المتا يتة التتي تستبب تتيتر التدم حول تا  يصاحب ا وما
   Plaqueي ا الرقي ة ــ لن علــائي التي يــويف الوعــاتئة في التجــوين البروزات ال ــمبة يم تكــيزيد ا صــف
 

 البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث اليا ي
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)الكلستتيريدات تصتتلب الةتترايين يحتتدث متتن تجمتت  وترستتب الكولستتترول والتتد ن  إن أ  (.2777 ،)الز يتتر  

ويزداد ترسب الكولستترول بةتكل تراكمتي ويعمتل علت  ف تد الةترايين تاصتيت ا الم ا يتة والمرو تة  اليميية(
ممتا يب تتر حركتة ستتريان التدم فيتته وت تل كميتتة التدم متتن تمل تا كلمتتا زادت  ستبة الكولستتترول المترستبة علتت  

تضتي ا  األكيرع د ال  ا   باألتصجدران وبوجود الد ن وتاصة األحماض الد  ية ال ويلة السلسلة المةبعة ال
 Ridker ،4666و 4666 ،وآتتتترون Carlف تتتد يحتتتدث ا ستتتداد كامتتتل لتتتذل  الةتتترايين او الوعتتتاء التتتدمو  )

 متتن  ومتتا يحوي تتادراستتة التتد ن وتاصتتة الكلستتيريدات اليمييتتة  أ ميتتةمتتن   تتا تبتتين  (.Meydani ،2774و

د  ية متتلفة ورب  ا با تفاض مستويات الكولسترول حيث كما مر ان   الت  عمقتة واضتحة متابين  أحماض
التد ن تتم دراستة الكلستيريدات   وعية األحماض الد  ية وتواجد الكولسترول واعتمادا علت  ال ستبة العاليتة متن

اليميية وفصل األحماض الد  ية م  ا وتم استرأل األحماض الد  يتة يتم تحليل تا بواست ة كرومتاتوكرافي الغتاز 
  β-CDاستتتعمال بعتتض المتتواد الكيمياويتتة اذ أوضتتحت أناستتتعراض البحتتوث عديتتدأل تتتمل الستتائل ومتتن 

  ،)العز الكولستترولعلت  تفتض  وتثيير ا Cross linked β-CDوالدكستري ات الحل ية من ال و  المتراب  
المج ريتة وتاصتة الصتحية والتتي يعت تد ا  تا  األحيتاءمتن  العديتدكتذل   (.2747، وآترون Kumarو 2776

ف د استتدمت  ذ  المواد فتي . (Serajzateh ،2775و 2774،تعمل عل  است م  الكولسترول وتحلله )حسن

محاولة لم ار ة بين  توعي الم تجتات والمتواد تفض كولسترول ال ةدأل األب ار واألغ ام وص   الزبد م  ما في 
دراستتة تتتثيير ا تفتتاض الكولستتترول باستتتتدام المتتواد  إلتت لتتذل   تتدف  تتذا البحتتث  المتفضتتة للكولستتترول.

 .متواجدأل في الكلسيريدات اليمييةالكيمياوية وبادئات متتلفة عل  مستويات األحماض الد  ية ال
 

 مواد البحث وطرائقه
جمعت  ماذج حليب األب ار من احد مرب  األب ار في م   ة البوسيف في حين جمعت  ماذج  :الحليب الخام

تم فرز الحليب بواس ة  من مدي ة الموصل. ال ريبتينحليب األغ ام من احد مرب  األغ ام في م   ة الرةيدية 
 % ب ري ة حسابية.77 إل الفراز الميكا يكي والحصول عل  ال ةدأل التي عدلت في ا  سبة الد ن 

 Hyun عرضيا حسب ال ري ة التي اتبع االعادية ومن ال و  المتراب ة  β-CD إضافةتم  :معاملة القشدة
)وزن/حجم( ويتم المزج الجيد بواس ة المازج الك ربائي في  β-CD% 4 بإضافة( وذل  2747) وآترون

عملية  إجراءْم لحين 4اليوم التالي عل  حرارأل  إل دقائن يم تز ت ال ةدأل  47ْم لمدأل 17حمام مائي حرارته 
عملية  واجر % لكم  وعي الباد  4الباد  ب سبة  إضافةالبادئات ب وعي ا تم التض وفي حالة استتدام 

عل  درجة  عملية التض إلجراءلليوم التالي  اليمجةوضعت في  (ساعة 43)ْم لفترأل كافية74التعتين عل  
 . مْ 42

لت دير ) 2777) وآترون Sabir أجرا اال ري ة الواردأل في دراسة التي  استتدمت :تقدير الكولسترول

وتتلتص بما يلي:  ري ة العمل: بعد  .أترىوم تجات غذائية  األلبانالكولسترول في الحليب وم تجات 
غم من 4يتم وزن  ب ري ة ماجو ير الحليب التض( ،الزبد ،ال ة ة ،الحليب)استتمص الد ن من عي ات 

مل بالكلوروفوم ويتم مزج العي ة بةكل جيد  47 إل الد ن ويتم استعمال الكلوروفوم كمذيب يم يكمل الحجم 
مل من المحلول  7بعد ا يتم اتذ  .( بةكل كاملstirrerالد ن باستعمال المازج الك ربائي ) إذابةحت  يتم 

دقي ة  محظ حصول تغير  42وروفوم وبعد مرور بوتةارد والكل -المتفف ويضاف له الكاةف ليبرمان 

و ذا يدل عل  حصول تفاعل بين الكاةف والكولسترول حيث يتم قيات  األتضراللون  إل باللون 
يابا ي الم ةث  عل   Apel PD-303UVمن  و    Spectrophotometerالم ياف بج ازا متصاصية 
  ا وميتر وتم حساب التراكيز حسب الم ح ي ال ياسي المعد لذل .  317 ول موجي 

 
 تقدير األحماض الدهنية كراماتوكرافيا:

استتدمت  ري ة ماجو ير  الغاز السائل:الدهنية بالكراماتوكرافيا  األحماضاستخالص الدهن لتقدير 
Mojonnier  المحورأل والتي استتدم اAL-Fayadh(4647).  

ملليمتر ال  ر  46و  وله سي تمترا Column (26استتدم عمود فصل  :فصل الكلسيريدات الثالثية
 بثعمدألالتاص   Silicaغم من  مم السيلكا  77ملليمتر حضر 227الداتلي(. يبت فوقه قم  فصل حجم 

 إل   Slurry% ر وبة( وغمر في ا يير ال ف ي في بيكر يم   ل ال مم2الكراماتوكرافيا )المحتوية عل  
غم مذابا 4س تمترا يضاف  موذج الد ن) 2فون مستوى السليكا ب ى ا ييروبعد ان يصبا مستو العمود كميا.

 الحبي ي ال ري ة التي استتدم ايم تم فصل الكلسيريدات اليميية وحسب . ملليتر من الكلوروفوم( 42في 
العمود ويسما للمذيب ال زول  أعل  فيملليترا من الب زول  277يرب  قم  الفصل المحتو  عل   (.4664)
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والذ  يجم  في دورن   effluentالعمود ب فت المعدل السابن و و معدل الحصول عل  المحلول ال ازل  إل 
حراريا وحفظت بالتجميد  أغل تتاصة  أ بوبةويوض  في . يبتر المذيب فون حمام مائي Soxheltتاص 

 .Gas-Liquid Chromatography (GLC)لحين التحليل بج از الكراماتوكرافيا غاز سائل 
( GLCاستتتدم ج تاز تحليتل كراماتوكرافيتا غتاز ستائل ) الدهنياة: األحمااضالظروف المستخدمة لتشخيص 

 1اقتدام وق تر   3واستعمل عمود معد ي  وله  .HP5710Aمن  و   Hewletl-Packardةركة  إ تاجمن 
% 42بتركيتتز  Diethylene Glycol Succinate( DEGSملتتم وال تتور الستتائل اليابتتت فيتته  تتو متتادأل )

 477درجتتة حتترارأل الفتترن ا وليتتة  .Mesh 477- 57ب  تتر  W  Chromosorbوبوجتتود المتتادأل المدعمتتة 
درجتة مئويتة.  47درجة مئوية ومعدل ارتفا  درجة الحترارأل  777 دقي تين والدرجة ال  ائيةة مئوية لمدأل درج

. درجتة مئويتة 777كا تت   Detectorدرجتة مئويتة ودرجتة حترارأل الكاةتف 242حرارأل م   ة زرن العي تة 
ملليتر/دقي تة  77جريتان ال ليتوم  ملليتر لكل دقي ة واحدأل وان معدل 21الغاز الحامل  و ال ليوم بمعدل سريان 

 .Heptanميكروليتر من الد ن المذاب بال بتان  4وكان حجم ال موذج المستتدم . ملليتر/دقي ة 777وال واء 
تمت عملية ا سترأل مباةرأل قبل زرن العي ة  أسترة نماذج الدهن للتحليل بجهاز كراماتوكرافيا الغاز السائل:

المييا ول ال اعد  )باستعمال  ملليتر من 7.2في  وأذابت اميكروغرام من ال موذج  477 بثتذفي الج از وذل  
دقي ة  27عن  ألت للمدأل  مْ 37عملية التستين عل  حرارأل  وإجراء عيار  2 يدروكسي البوتاسيوم( بتركيز 

تم التحليل في متتبرات  .يا ية 27ملليترات من مذيب ال بتان. م  الرج العي ة الجيد لمدأل  4 إضافةيتم  بعد ا

 .لوزارأل الص اعة والمعادن ةركة ابن سي ا في بغداد التابعة
 

 النتائج والمناقشة
 222معدل  سبة الكولسترول في قةدأل األب ار والزبد المص   م  ا كا ت  إن( 4من الجدول رقم ) يتبين

 472غم عل  التوالي و و أعل  وبةكل واضا من مييله في قةدأل وزبد األغ ام حيث كا ت 477ملغم/ 242و
 إل كافة المواد المستعملة لتفض الكولسترول أدت بالفعل  إنغم عل  التوالي كما يظ ر 477ملغم/ 477و

أعل   سبة تفض بال سبة لزبد األب ار  إنتفضه سواء المواد الكيمياوية او البادئات ولكافة المعاممت ويتبين 
 β-CD %4استتدام % ع د 44.44في قةدأل األب ار وصل  أما β-CD %4 إضافة% ع د 36.43كا ت 
% 57.74 و 47.77أعل   سبة تفض في قةدأل وزبد األغ ام حيث كا ت  إل β-CD  إضافة وأدت. أيضا

( والذ  يوضا األحماض الد  ية المرتب ة بالكلسيريدات اليميية 2يمحظ من الجدول ) عل  التوالي.

المواد الكيمياوية المضافة لتفض الكولسترول ف د تبين ا تفاض األحماض الد  ية قصيرأل  بإضافةوعمقت ا 
 β-CDكل من  إليه( كل عل  حدا وكمجمو  في الزبد الم تج من حليب األب ار المضاف SCSFAالسلسلة )

 المتوس ة ال ول كما لوحظ ا تفاض أكير وضوحا في  سب األحماض الد  ية cross linked β-CDو 

C14 وC12 (MCSFA حيث كا ت )ع د 6.22و  5.2 إل % في الزبد الم ار ة وا تفضت 42.2 %
 C18و   C16األحماض الد  ية  ويلة السلسلة  أما. التوالي  عل cross linked β-CDو  β-CD  إضافة

(LCSFA ف د لوحظ )إضافةا  تفاض في حالة  إن β-CD  إضافةأكير من ا  تفاض في حالة cross 

linked β-CD في حالة األحماض الد  ية غير المةبعة سلكت سلوكا مغايرا لألحماض األترى حيث  أما

لوحظ ارتفا  في مجمو   سب ا وبةكل واضا ولوحظ السلو  المةاب ة في قةدأل األب ار ع د م ار ت ا بال ةدأل 
الد  ية ال صيرأل حيث لوحظ ا تفاض في  سبة األحماض cross linked β-CD و β-CD إلي االمضافة 

(. USFAالغير مةبعة ) السلسلة والمتوس ة وال ويلة المةبعة وعل  العكت ارتفعت  سبة األحماض الد  ية

كل من  إضافةومن الجدول  فسه يمحظ ان السلو  الذ  حدث لألحماض الد  ية من ا تفاض وارتفا  ع د 
β-CD  وcross linked β-CD حصل في عي ات الزبد  في كل من قةدأل و زبد األغ ام كا ت متمايلة م  ما

 تفض في إل أدت  β-CD  %4إضافة  إنوال ةدأل المص عة من حليب األب ار وبصورأل عامة يمكن ال ول 
( 2775) وآترون Hanوتتوافن  ذ  ال تائج م   مجمو  األحماض الد  ية المةبعة وارتفا  في الغير مةبعة

وع د م ار ة زبد األب ار واألغ ام يتبين ان زبد . (2776) وآترون Alonsoم   أيضاوتتفن  ذ  ال تائج 

األغ ام كان يحتو  عل   سبة من األحماض الد  ية ال صيرأل السلسلة أكير من محتوا ا في األب ار وبةكل 
يميز  في زبد األغ ام و ذا ما% 42.23وبلغت حوالي  % في زبد األب ار3.67واضا حيث كان مجموع ا 

زبد األغ ام عن األب ار وان ارتفا   ذ  األحماض ال صيرأل السلسلة المت ايرأل مما يع ي الزبد  عما  ذعا 
ف د ا عكت سلبا عل  ت ييم زبد األغ ام م ار ة م  زبد األب ار كما ظ ر ذل  من الت ييم الحسي وتاصة 

 وآترون Goudjilو (4666) وآترون  Alonso م  كل من تتفنو ذ  ال تائج  درجات ال ك ة وال عم.
األحماض الد  ية ال صير  إنوآترون  Parkذكر .(2774وآترون ) Park( وكذل  تتفن م   تائج 2771)
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والمتوس ة السلسلة المةبعة تكون أعل  في حليب األغ ام مما  ي عليه في كل من حليب األب ار والماعز 
السبب في ذل  يعود إل  صغر حجم الحبيبة الد  ية لحليب األغ ام م ار ة م  حليب األب ار  إنويعت د 
لذل  تميز زبد األغ ام بان األحماض الد  ية الغير مةبعة كا ت أعل  في زبد األغ ام عن األب ار  والماعز.

ا ص ار اقل من المةبعة األحماض الد  ية الغير مةبعة ل ا درجة  إنليو ة أعل  عل  اعتبار  أع ا امما 
مجمو  األحماض  إنو ذا ما اير عل  ت ييم الزبد فيما يتص بدرجات ال وام. ويمحظ من الجدول  فسه 

الد  ية في ال ةدأل كان أعل  مما  و في الزبد المص   ل فت ال وعية ولكافة العي ات وتاصة لألحماض 
سبب ذل  ف دان قسم م  ا م  حليب  إنعة ويعت د الد  ية ال صيرأل السلسلة المت ايرأل وكذل  للغير المةب

سلو  األحماض الد  ية كا ت متماةيا م  ا تفاض الكولسترول بسبب  إنعموما لوحظ  التض بعد التص ي .
يتص األحماض الد  ية المةبعة والمرتب ة م   وتاصة ما cross linked β-CDو  β-CDإضافة 

 تاصة في الزبد الم ار ة الب ر  م اربة لحد ما لما وجدألكا ت  سبة األحماض الد  ية و الكولسترول.
جاء به  ( وكذل   ذ  ال تائج م اربة م  ما2777وآترون ) Neupaney( وتتفن أيضا م  4664) الحبي ي

 .Vanak (2775)و  Bahramiكل من الباحيان 
 +Bi.bifidumو المتتتتتتل   L.acidophilus( عمقتتتتة إضتتتتافة البتتتتاد  المفتتتترد 7يتبتتتتين متتتتن الجتتتتدول )

L.acidophilus   علتت   ستتبة األحمتتاض الد  يتتة ال اتجتتة متتن تحليتتل د تتن الكلستتيريدات اليمييتتة عتتن  ريتتن
ا تفضتت  C10-C4كروماتوكرافي الغاز/السائل فيمحظ من الجتدول ان األحمتاض الد  يتة ال صترأل السلستلة 

( متن ان األحيتاء المج ريتة 2776) وآتترون Salamonبتثيير كم ال وعين من الباد  و ذا يتفن م  متاذكر  

تتغذ  عل  د ن الحليب ال موذجي  حتياجات ا لكون د تن الحليتب غ تي باألحمتاض الد  يتة ال صتيرأل السلستلة 
 الم تجة من قبل البكتريتا و تذا ممتا Diegestive enzymeوالتي تكون أس ل  ضما بفعل ا زيمات ال اضمة 

% فتي الزبتد الب تر  3.67األحمتاض الد  يتة ال صتيرأل السلستلة حيتث كا تت  ستبة  يعمل علت  تفتض  ستبت ا.
( وكا تت  ستبة األحمتاض الد  يتة ال صتيرأل السلستلة فتي الزبتد الب تر  2الغير معامل كما لتوحظ متن الجتدول )

% علتتت  التتتتوالي وكتتتذل  ا تفضتتتت  ستتتبة  1.14و 1.32الم ضتتتج المضتتتاف إليتتته البتتتاد  المفتتترد والمتتتتتل  
وبدرجتتة اكبتتر ا تفضتتت األحمتتاض الد  يتتة  C14و  C12ة السلستتلة المةتتبعة األحمتتاض الد  يتتة المتوستت 

أكيتر وضتوحا متن البتاد   L.acidophilusوكتان تتثيير البتاد  المفترد  C18و C16ال ويلة السلسلة المةبعة
في الزبد الب ر  مما  و عليه في ال ةدأل تاصة األحماض الد  يتة  Bi.bifidum+ L.acidophilusالمتتل  

السلستلة ويعت تد ان ذلت  يعتود إلت  عمليتات  متو البكتريتا البتاد  تتمل فتترأل اإل ضتاج والتتزن للزبتد ال صيرأل 
و ذا السلو  كان واضحا أيضا في كم من قةدأل وزبد األغ ام إ  ان زبد وقةدأل األغ تام كا تت تتميتز كمتا بي تا 

حماض الد  يتة المةتبعة ال صتيرأل ساب ا بارتفا  األحماض الد  ية ال صيرأل السلسلة و ذا السلو  في تفض األ
السلسلة والمتوس ة كان يتماةي أيضا م  تتثيير البادئتات ب وعي تا المفترد والمتتتل  علت  الكولستترول ويعت تد 

مصتدر للكتاربون وال اقتة ان ذل  يعود إل  تثيير بكتريا الباد  عل  الكولسترول حيث تعمل علت  استت مكه ك
( او يعت د ان ذل  يعود إل  إ تاج مواد ال ك تة التتي 4661 )محمودو (4656)وآترون Sandarم  ويتفن  ذا 

( ويمحتظ متن الجتدول  فسته Lin .2773تعمل عل  رب  الكولسترول واألحماض الد  ية وتسبب ا تفاض ا )
 Yadayو تتذا يتفتتن متت  ماوجتتد   C18:2ارتفتتا  األحمتتاض الد  يتتة الغيتتر مةتتبعة وتاصتتة حتتامض اللي وليتت  

ودرجة حموضة الد ن وقد اعزى إلت   C4 ا ه في  فت الوقت ارتفا  حامض البيوتري  ( إ 2774وآترون)
وتحترر األحمتاض الد  يتة وارتفتا  حموضتة التد ن.ويمحظ متن الجتدول  Dahiتحلل الد ن فتي م تتج دا تي 

  فسه كما في الجداول الساب ة ارتفا  مجمتو  األحمتاض الد  يتة الغيتر مةتبعة بةتكل واضتا فتي حالتة البتاد 
% فتي حالتة البتاد  المفترد و تذا يتفتن مت  14.21% فتي زبتد الم ار تة واصتبحت 75.15المفرد حيث بلغتت 
( باستتتتعماله بكتريتتتا البتتتاد  حيتتتث  حتتتظ ارتفتتتا  األحمتتتاض غيتتتر 4651)Reddyو  Raoماوجتتتد  الباحيتتتان 

 ( تتتثيير إضتتافة مجموعتتة2776وآتتترون) Salamonوقتتد درت  المةتتبعة وحتتامض ا وليتت  بدرجتتة اكبتتر.

متتلفة من األحيتاء المج ريتة واستت تج ان تتثيير  كتان فرديتا علت  األحمتاض الد  يتة الموجتودأل فتي الم تجتات 
المتتلفة المستعمل في ا البادئات واست تج عل  ان السبب في التغير كان بتثيير مواد ال ك ة الم تجة متن األحيتاء 

 .تل  المواد مكن ان تدتل في إ تاجالمج رية  فس ا وتايير  عل   سب األحماض الد  ية والتي ي
% إل  الزبد الب ر  وزبد األغ تام   تتاج زبتد مملتا 4( يبين م ار ة تثيير إضافة ملا ال عام ب سبة 1الجدول )

يلتتة المةتتبعة حيتتث بلغتتت ف تتد وجتتد ا تفتتاض فتتي  ستتبة األحمتتاض الد  يتتة ال صتتيرأل السلستتلة والمتوستت ة وال و
علت  التتوالي لزبتد المملتا مت  عي تة الم ار تة  74.2 و 42.2 و 3.67 مت  م ار تة 71.71 و 6362 و 2372

 17.45(. وارتفتا  األحمتاض الد  يتة ال ويلتة السلستلة الغيتر المةتبعة حيتث بلغتت 2) الموضتحة فتي الجتدول
 افة الموادــدث ع د إضــسلو  مةاب ا لما حــ ار ة و ذا الــي ة المــلع 75.17  ـللزبد المملا الب ر  م ار ة م
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 .( السابن2الكيمياوية كما في الجدول )
 

 .متفضات الكولسترول عل   سب وتتفيض الكولسترول تثيير :(4جدول )ال

Table(1): Effect of cholesterol reducer on rates and cholesterol reducing. 

 المعاممت
Treatment 

الكولسترول   سبة
 غم477ملغم/

Rate of  

cholesterol 

mg/100g 

%لم تفاض   
 الكولسترول

 المعاممت
Treatment 

 سبة الكولسترول 
غم477ملغم/  

Rate of 

cholesterol 

mg/100g 

%لم تفاض 
 الكولسترول

 butterزبد ب ر  تام  

cow 
 صفر 242

% باد  4زبد ب ر  
 butter cowمفرد 

1% single starter 

412 77.45 

 butter cow زبد ب ر  

1%  β-CD 
 

32 36.43 
% باد  4زبد ب ر  

 butter cowمتتل  

1% mixed starter 

442 14.15 

 butter cow زبد ب ر 

1% 

cross linked  β-CD 

 

44.2 31.73 
% باد  4قةدأل ب ر  

 cream cowمفرد 

1% single starter 

422 77.77 

 creamقةدأل ب ر  تام 

cow 
 صفر 222

% باد  4قةدأل ب ر 
 cream cowمتتل  

1% mixed starter 

12 26.22 

 cream cowقةدأل ب ر  

1%  β-CD 

 

32 44.44 
% باد  4زبد غ م 

 butter sheepمفرد 

1% single starter 

37 27.77 

 cream cowقةدأل ب ر  

1% cross linked β-

CD 

 

57 31.25 
% باد  4زبد غ م 

 butter sheepمتتل  

1% mixed starter 

32 16.14 

 butterزبد غ م تام 

sheep 
 صفر 477

% باد  4قةدأل غ م 
 cream sheepمفرد 

1% single starter 

12 23.76 

 butter sheepزبد غ م 

1%β-CD 
22 57.74 

%باد  4قةدألغ م
 cream sheepمتتل  

1% mixed starter 
17 37.64 

   butter sheepزبد غ م 

1% cross Linked  β-

CD 
42 47.15 

 % مملا4زبد ب ر  
butter cow 1% 

salt 

67 25.77 

 cream تامقةدأل غ م 

sheep 
 صفر 42

 % مملا4قةدأل ب ر  
cream cow 1% 

salt 

472 22.47 

  cream sheep قةدأل غ م  
 1% β-CD 

25 47.77 
 % مملا4زبد غ م 

butter sheep 1% 

salt 

47 13.73 

 cream sheepقةدأل غ م 

1% cross linked β-

CD 

 

77 44.42 
 % مملا4قةدأل غ م 

cream sheep 1% 

salt 

74.2 32.35 
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 عل  محتو  الكلسيريدات اليميية من األحماض الد  ية. Cross linked β-CDو  β-cyclodexterin إضافةيوضا تثيير  :(2) جدولال
Table(2): Effect of adding of β-cyclodextrin and Crosslinked β-CD on content of fatty acids of triglycerides. 

 رمز الحامض               
 F.Aألتتتتتتتتتتتتتتتتتد  ي              
 المعاممت   
Treatment 

C4 C6 C8 C10 C12 C14 C16 C18 C18:1 C18:2 C18:3 C10-C4 C14-C12 C18-C16 
C18:3 
C18:2 
C18:1 

 butter cow 7.4 4.2 4.47 4.2 2.1 6.3 23.2 44 72.7 2332 7.15 3.67 42.2 74.2 75.17زبد ب ر  تام 
 butter cow 1%زبد ب ر  

β-CD 
2.2 7.46 7.23 7.16 7.44 4.37 44.42 6.32 73.21 7.22 7.22 1.71 5.1 23.5 17.74 

 butter cowزبد ب ر  
1% cross linkedβ-CD 

2.44 7.56 7.35 7.72 7.13 5.43 22.71 6.27 73.22 7.52 7.13 1.77 6.22 74.54 17.57 

 cream cow 7.11 2.73 4.77 4.47 2.73 6.24 22.6 6.5 74.5 4.34 7.17 4.63 44.24 72.4 76.6قةدأل ب ر  تام 
 cream cow 1%قةدأل ب ر  

β-CD 
2.5 4.1 7324 7.32 4.74 3.67 27.27 4.6 73.5 2.77 7.24 2.73 4.64 25.47 12.71 

  cross%4قةدأل ب ر  
linked β-CD 

2.75 4.2 7.33 7.74 4.27 5.4 22.24 6.46 74.14 2.56 7.14 1.52 6.77 74.4 17.57 

 butter sheep 7.73 2.25 2.72 4.7 1.4 5.44 27.65 6.24 24.47 7.24 7.56 42.23 42.54 77.22 22.27زبد غ م تام 
 butter sheep 1%زبد غ م 

β-CD 
232 4.67 7.65 2.53 7.27 4.77 44.23 4.73 21.54 2.17 7.63 47.61 47.27 21.32 74.2 

 butter sheep 1%زبد غ م 
crosslinked β-CD 

2.3 2.7 7.62 2.25 4.46 3.7 44.44 5.4 21.15 2.54 7.62 44.47 4.16 22.54 74.24 

 cream sheep 7.17 2.26 2.12 4.4 7.65 5.1 27.24 6.5 22.74 7.27 7342 42.54 42.75 77.74 22.66قةدأل غ م تام 
 cream sheep 1%قةدأل غ م 

β-CD 
2.7 4.6 4.63 7.65 4.74 3.45 45.23 4.17 22.71 1.42 7.54 47.11 4.16 22.36 77.54 

 cream sheep 1%قةدأل غ م 
crosslinked β-CD 

2.2 4.5 4.77 7.73 4.17 3.17 46.42 5.74 21.73 1.52 7.52 5.73 4.57 24.13 77.73 
 



 

477 

 
 

 

 الباد  المفرد والمتتل  عل  محتو  الكلسيريدات اليميية من األحماض الد  ية. إضافةيوضا تثيير  :(7) جدولال
Effect of adding single starter and mixed on content fatty acids of triglycerides.  Table(3): 

   رمز الحامض                  
 F.Aألد  ي              
 المعاممت

Treatment 

C4 C6 C8 C10 C12 C14 C16 C18 C18:1 C18:2 C18:3 C10-C4 C14-C12 C18-C16 

C18:1 

C18:2 

C18:3 

 
%باد  مفرد 4زبد ب ر  

cow butter 1% 

single 

2.7 7.65 7.21 7.57 4.47 5.15 46.71 4.12 72.43 1.32 7.57 1.32 6.34 23.46 14.21 

%باد  متتل  4زبد ب ر  
cow butter 1% 

mixed 

2.3 7.55 7314 7322 7.66 4.15 27.47 6.16 74.42 3.32 7.22 1.14 4.14 77.46 74.26 

%باد  مفرد 4قةدأل ب ر  
cow cream 1% 

single 
233 4.3 7.44 7.31 4.11 5.33 46.46 47.24 73.41 2.34 7.44 2.34 47.47 26.13 12.25 

%باد  4قةدأل ب ر 
 cow cream 1%متتل  

mixed 
2.4 4.32 7.32 7.15 4.44 5.11 27.57 5.27 77.42 2.23 7.32 2.12 6.22 26.77 76.37 

 %باد  مفرد 4زبد غ م 

sheep butter1% 

single 
7.4 4.65 2.4 3.47 2.22 2.24 44.46 4.77 27.77 1322 4.7 42.74 4.16 22.42 25.55 

%باد  متتل  4زبد غ م 
sheep butter 1% 

mixed 

7.77 2.44 2.2 3.44 2.22 1.42 43.27 5.17 25.74 2.24 7.67 47.12 4.77 21.67 71.12 

%باد  مفرد 4قةدأل غ م 
sheep cream 1% 

single 

2.3 4.65 4335 3.77 2.32 4.22 45.47 4.27 21.25 1.25 7.57 42.23 6.54 22.17 26.73 

%باد  متتل   4قةدأل غ م
sheep cream 1% 

mixed 

2.5 

 

237 

 

7352 

 

1.55 

 

2.26 

 

4.22 

 

44.56 

 

4.12 

 

24.37 

 

1.77 

 

7.45 

 
47.27 6.24 22.74 72.11 
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 ملا ال عام عل  محتو  الكلسيريدات اليميية من األحماض الد  ية. إضافةيوضا تثيير  :(1) جدولال
Effect of adding of table salt on content of fatty acids of triglycerides.  Table(4): 

 رمز الحامض              
ألتتتتتتد  ي                  

F.A                      

 المعاممت 
Treatment 

C4 C6 C8 C10 C12 C14 C16 C18 C18:1 C18:2 C18:3 C10-C4 C16-C14 C18-C16 

C18:1 

C18:2 

C18:3 

%مملتتتتا 4زبتتتتد ب تتتتر  
cow butter 1% salt 2.4 7.53 7.67 7.53 2.4 4.52 21.77 6.36 72.4 1.12 7.37 2.72 6.62 71.72 17.45 

%مملتتتا 4قةتتتدأل ب تتتر  
cow cream 1% 

salt  

2.67 4.57 7.54 7.56 4.36 5.47 21.34 4.34 72.63 1.77 7.47 3.13 47.76 72.22 17.66 

%مملتتتتتا 4زبتتتتتد غتتتتت م 
sheep butter 1% 

salt 

7.4 2.24 4.56 3.6 7.47 4.32 24.72 5.37 22.22 1.77 7362 41.4 47.45 26.62 77.41 

%مملتتتتا 4قةتتتتدأل غتتتت م 
sheep cream 1% 

salt 

734 2.4 2.7 2.42 2.22 4.46 27.42 5.5 22.24 1.74 7.42 42.62 47.71 26.22 77.24 
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% عل  ال ةدأل قبل التض وب سبة محسوبة ولوحظ كذل  ا تفاض في 4كذل  تمت إضافة ملا ال عام ب سبة 

األحماض الد  ية ال صيرأل والمتوس ة وال ويلة المةبعة وبالم ابل ارتفا  األحماض الد  ية الغير مةبعة 
 في حين بلغت 77.22 و 42.54 و 42.23لعي ة الم ار ة في حين كا ت في زبد األغ ام  . ويلة السلسلة

لزبد األغ ام المملا عل  التوالي في حين ارتفعت األحماض الد  ية الغير مةبعة  26.62 و 47.45 و 41.4
في الزبد األغ ام المملا وكان السلو  مةابه في قةدأل  77.41وأصبحت  22.27ال ويلة السلسلة حيث كا ت 

 ة  ا تفاض األحماض الد  ية المةبعة بث واع ا ال صيرأل والمتوس ة وال ويلة م  مااألغ ام. وأيضا تما
( 4661حصل في تثيير إضافة ملا ال عام في الزبد وال ةدأل عل  تفض الكولسترول. حيث بي ت محمود )

( 4656وآترون ) Sanderإضافة ملا ال عام أدت إل  تفض مستوى الكولسترول ويتفن أيضا م   إن

ال يدروجي ية م  جزيئه  األواصرملا ال عام وارتبا ه عن  رين  تثينسبب ذل  يعود إل  ظا رأل  إنويعت د 
تفض األحماض الد  ية يعود إل  ا رتبا  مابين ايو ات ملا ال عام  إنالكولسترول وا رتبا  ب ا ويعت د 

ع صر  أو NaClإضافة بعض الع اصر الملحية سواء كا ت ع اصر الصوديوم  إن الد  ية. واألحماض
وذل  بتح يم راب ة  أسترات ايود  إل  تحرير األحماض الد  ية الغير مةبعة من  ZnBr2بروميد الز   

 (.    4651، ا سترأل )الةبيبي وآترون
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ABSTRACT 
β-Cyclodextrin and Cross linked β-CD were used as reducing agents for 

cholesterol in cream and butter made from cow and sheep milk .β-cyclodextrin 

reducing cholesterol in cow cream and butter by 71.11, 69.76% respectively while 

.in sheep cream and butter the decrease were 73.33, 83.07% respectively. Also 

crosslinked β-CD reduced cholesterol in both products in the same manner. Table 

salt also reduced cholesterol in the production of cream salted and cow and sheep 

butter by 52.07, 58.33% and 62.68, 46.36% respectively. Bacterial starters were 

also used in cholesterol reduction. Bifidobacterium. bifibum resulted in reduction of 

cholesterol by 30.33, 33.78% in cow cream and butter. respectively. while the 

reduction were 56.09, 53.3% in sheep cream and butter.respectively. furthermore 

the use of mixed starter. Bifidobacterium. bifidum+Lactobacillus. acidophilus were 

also reduced cholesterol in both products. Fatty acid composition were GLC 

analyzed for all mentioned treatment resulted showed the saturated fatty acid C4-

C18 were reduced in all treatment. and unsaturated fatty acid C18:1.C18:2.C18:3 

were increased in all treatments. 

Key words: β-cyclodextrin, cholesterol reducing butter, cholesterol. 
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 ا روحتةالزبد الم تفض الد ن مت  ا ستتبدال الجزئتي بتالزيوت ال باتيتة.  . إ تاج(4664علي قاسم ) ،الحبي ي

 العران.-جامعة الموصل-دكتورا . كلية الزراعة والغابات
فتتي تتفتتيض الكولستتترول فتتي بعتتض م تجتتات  Cyclodextrinβ–استتتعمال . (2776ماجتتدأل فاضتتل ) ،العتتز 

 العران-جامعة بغداد-ا لبان. رسالة ماجستير.كلية الزراعة
 -جامعتة الموصتل -(. دار الكتتب لل باعتة وال ةتر2 بعتة ) إ سان(. تغذية 2777الز ير ، عبدهللا دمحم ذ ون )

 العران. 
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