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 السليمة والمصابة بفرط الدهون التجريبي

 3منال صالح مهدي ،2سعد ضامن عليوي  ،1محمد احمد جاسم

 .العراق ،تكريت ،جامعة تكريت ،كلية الزراعة ،علوم االغذيةقسم  3،2،1
kkk.aa91@yahoo.com

1
,
 
saaddhamin2@gmail.com

2
, Umyosifgana@gmail.com

3 

 الملخص
الكليسيريدات  ،Total cholesterol(TC)صممت هذه الدراسة لمعرفة تأثير لبن الخض على مستوى الكوليسترول الكلي 

 High density lipoprotein (HDL-C)كوليسترول البروتينات الدهنية عالية الكثافة  ،Triglycerides( TG)الثالثية 

cholesterol،  كوليسترول البروتينات الدهنية واطئة الكثافة(LDL-C)Low density lipoprotein cholesterol ،

وفعالية  Very low density lipoprotein cholesterol (VLDL-C)كوليسترول البروتينات الدهنية واطئة الكثافة جدًا 

سليمة ومصابة بفرط  Sprague-Dawleyاولي د -في ذكور جرذان بالغه نوع سبراكو ALPو  ALT، ASTانزيمات الكبد 

الكوليسترول كنموذج تجريبي لهذه الدراسة. تم توزيع الجرذان الى خمسة مجاميع )ستة جرذان لكل منها( وهي مجموعة السيطرة 

السليمة والسيطرة المصابة بفرط الكوليسترول وثالثة مجاميع مصابة تم تجريعها لبن الخض المحلي ولبن المراعي ولبن اكتيفيا. 

في مستوى الكوليسترول الكلي للجرذان ( p<0.05)يوما( بينت النتائج انخفاضًا معنويًا  28اء فترة التغذية باللبن )بعد انته

على التوالي مقارنة مع مجموعة  mg/100ml (117.41و  120.09و 135.27)المغذاه على لبن المجاميع السابقة إذ سجلت 

وكذلك انخفاض مستوى الكليسيريدات الثالثية  ،mg/100ml( 234.11)الجرذان المصابة بفرط الكوليسترول والتي بلغت 

و  99.38)والبروتينات الدهنية واطئة الكثافة للجرذان المغذاه على لبن الخض المحلي ولبن المراعي ولبن اكتيفيا إذ سجلت 

على التوالي مقارنة مع مجموعة الجرذان المصابة بفرط  mg/100ml( 43.88و 47.01و  63.23, 89.27و  90.42

وحصول ارتفاعًا معنويًا في مستوى البروتينات  ،على التوالي mg/100ml( 154.57و 164.84)الكوليسترول والتي بلغت 

جموعة فان اكبر انخفاض معنوي كان في م ASTو  ALTالدهنية عالية الكثافة لنفس المجاميع. اما بخصوص فعالية انزيم 

مقارنة بمجموعة السيطرة المصابة التي سجلت  IU/L( 60.35و  19.44)الجرذان المغذاه على لبن اكتيفيا اذ سجلت 
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(41.23 )IU/L يمكن االستنتاج ان لبن الخض لعب دورًا ايجابيا في تحسين صورة دهون الدم في الجرذان المصابه بفرط .

 الكولسترول.

 .انزيمات الكبد ،دهون الدم ،: لبن الخضالكلمات الدالة
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Abstract 

This study was designed to determine the impact of Buttermilk  on blood total cholesterol 

(TC), triglycerides (TG), high density lipoprotein cholesterol (HDL-C), low density lipoprotein 

cholesterol (LDL-C), very low density lipoprotein cholesterol (VLDL-C) and the efficacy of 

liver enzymes ALT, AST and ALP, healthy and hypercholesterol experimental Sprague-Dawley 

rats were used as a model for this study. Rats were divided into five groups (six rats each) they 

were, healthy control group, hypercholesterol control group and three hypercholesterol groups 

fed on Buttermilk, Almarai and activia. At the end of the experiment (28 days) results revealed a 

significant decrease (p<0.05) in total cholesterol of groups fed on Buttermilk (135.27, 120.09 

and 117.41 mg/100ml respectively) compared with hypercholesterol control group (234.11 

mg/100ml), triglycerides and LDL-C for rats fed on Buttermilk, Almarai and activia (99.38, 

90.42, 89.27 and 63.23, 47.01, 43.88 mg/100ml respectively) compared with hypercholesterol 

control group (164.84 and 154.57) mg/100ml respectively, but an increase was noticed in HDL-

C for same groups. as for the effectiveness of the enzyme ALT and AST, the largest significant 

decrease was in the group of rats fed on the activia as recorded (19.44 and 60.35) IU/L compared 
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to the hypercholesterolemic group (41.23) IU /L. it was concluded that Buttermilk played a 

positive role to improve lipid profile in hypercholesterol rats. 

Keywords: Buttermilk, lipid profile, liver enzymes. 

DOI: http://doi.org/10.32894/kujss.2019.14.2.10 

  المقدمة: .1
الغذائية، وقلة الحركة، ( المتمثل بالعادات Lifestyleتواجه البشرية الكثير من المشاكل الصحية التي يسببها نمط الحياة )

في العالم والتي يسببها ارتفاع واالعتماد على التقنيات الحديثة وغيرها، وتعد أمراض القلب والشرايين من أهم المشاكل الصحية 

 (، ويرتبط ارتفاع الكولسترول في الدم الناتج عن الغذاء الغني بالكولسترولHypercholesterolمعدل الكولسترول في الدم )

 . [1]بقوه بتزايد اإلصابة بأمراض القلب والشرايين، وسرطـان القولـون 

اللبن الخض هو الناتج الثانوي الذي ينتج من خض القشدة وتحويلها إلى زبد وهو إما أن يكون حامض وذلك ان  [2] اشار

يحتوى على جميع مكونات اللبن و عند استعمال قشدة مخمرة أو طازجا عند استعمال قشدة طازجة ويسمى اللبن الخض الحلو, 

 ،دهن 0.5% تركيب الحليب الفرز إلى حد كبير فهو يحتوى علىالكامل ما عدا أنه منخفض في الدهن كما أن تركيبه يماثل 

لقد زاد االهتمام باللبن الخض في الفترة االخيرة بسبب  .ماء 90.5%مواد صلبة كلية و  9.5% ،الكتوز 5.3% ،بروتين %3

والسفنجولبيدات( وتراكيز اقل من ذلك العالية وذلك النه غني بالدهون القطبية )الفوسفولبيدات  البيولوجية وقيمتهالفريدة  تركيبته

االخيرة وباستخدام الطرق الحديثة تم عزل اكثر من  اآلونة. وفي [3]من الكليسيريدات االحادية والثنائية والثالثية والكوليسترول 

ما في تغذية بروتين متخصص من غشاء الحبيبة الدهنية للبن وبالرغم من تواجدها بكميات قليلة اال انها تلعب دورًا مه 130

 .[4]االنسان إذ تعمل على خفض الكوليسترول ومضادة لاللتهابات 

إذ وجدوا  ،إلى تأثير لبن الخض المتخمر في الجرذان المصابة بفرط الكوليسترول عند تغذيتها على هذا اللبن [5]أشار 

ات الدهنية واطئة الكثافة وارتفاع تركيز حصول انخفاض معنوي في تركيز الكوليسترول الكلي والكليسيريدات الثالثية والبروتين

يومًا. يعد الكبد العضو االكبر في داخل  28البروتينات الدهنية عالية الكثافة عندما غذيت الحيوانات على اللبن الخض لمدة 

 [6]وهو عضو معقد يقوم بالعديد من الوظائف الحيوية مثل االيض واالفراز والحماية  kg1- 1,5الجسم اذ يصل وزنه حوالي 

وغالبا ما يترافق الضرر  [7]المكان االكثر عرضة للضرر او التدمير  يجعلهويتميز بالقدرة العالية على ازالة السموم مما 

mailto:uokirkuk.edu.iq/kujss


 Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS)   

Volume 14, Issue 2, June 2019 , pp. (160-174) 

ISSN: 1992-0849 (Print), 2616-6801 (Online) 

 

 
Web Site: www.uokirkuk.edu.iq/kujss   E. mail: kujss@uokirkuk.edu.iq, 

kujss.journal@gmail.com 

 
163 

وانزيم  Aspartate Transaminase (AST)انزيم الكبدي مع تغيرات في مستوى بعض االنزيمات في المصل ومن ابرزها 

Alanine Transaminase (ALT)   وانزيم الفوسفاتيز القاعدي(ALP)  والتي تعد من المؤشرات التي يعول عليها في تقييم

دل . هدفت هذه الدراسة الى معرفة تأثير لبن الخض المحلي والمستورد في مع[8]الضرر او التنخر الحاصل في خاليا الكبد 

 اوزان ودهون الدم وبعض انزيمات الكبد للحيوانات المصابة بفرط الكوليسترول.

 المواد وطرائق العمل: .2
 عينات حليب الخض: 2.1

لبن المراعي( من االسواق  ،لبن اكتيفيا ،تم الحصول على عينات حليب الخض والتي شملت )لبن خض بقري محلي

 البايولوجية. لحين اجراء الفحوصات الكيميائية و C° (2± 5)  المحلية لمدينة تكريت وحفظت في الثالجة على درجة حرارة

 الفحوصات الكيميائية والفيزيائية: 2.2
. اما الرماد فقدر بطريقة A.O.A.C [9]في اللبن الخض حسب ما جاء في  الالكتوزقدرت النسبة المئوية للرطوبة وسكر 

ونسبة الدهن باستخدام جهاز  [11]وقدر البروتين حسب الطريقة المذكورة في  A.O.A.C [10]الحرق المباشر الموصوفة في 

 . وقدر االس الهيدروجيني بوضعA.O.A.C [10]كيربر الماني المنشأ. ونسبة الحموضة الكلية قدرت على وفق ما جاء في

 مباشرة في عينة اللبن الخض. ،روماني المنشأ HANNA نوع  211موديل  pH meterمتحسس جهاز 

 حيوانات التجربة:  2.3
اشهر  2-3بعمر  Sprague-Dawleyمن ساللة  (Rattus norvegicus)استخدمت ذكور الجرذان البيض البالغة 

ووضعت في أقفاص  التي تم الحصول عليها من كلية الطب البيطري / جامعة تكريت ،180g -200وبأوزان تراوحت بين

( ساعة 12( ساعة ضوء و)12خضعت الحيوانات لظروف مختبرية من دورة ضوئية انقسمت إلى ) ،معدنية ذات أغطيه معدنية

للتأقلم مع الظروف الجديدة وللتأكد من ( درجة مئوية. تركت الحيوانات لمدة ثالثة ايام 25±2ظالم وثبتت درجة الحرارة على )

 وبكميات كافية طوال فترة التربية. (adlibitumخلوها من األمراض وأعطيت الغذاء والماء بشكل مستمر)
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 الغذاء الموزون: 2.4
 National Academy of Science/National Research Councilتــم تحضــير الغذاء الموزون حسـب ما ورد في

(NAS/NRC) [12] ( 158.5لكي يحتوي على g/كازينkg، 100g /كلوكوزkg، 50g /سليلوزkg، 100g / زيت ذرهkg، 

5g /خليط الفيتاميناتkg، 50g / خليط االمالح المعدنيةkg  536.5وg /نشاkg) . أضيف الماء المقطر للخليط لعمل عجينة

وجففت في فرن عند  Stainless steelثم وضعت في أواني مسطحة من  ،متماسكة ولتشكيل القطع المناسبة لتغذية الجرذان

عن طريق تيار الهواء الساخن لحين تمام التجفيف ثم عبئت في اكياس من البولي اثيلين وحفظت في  C°50  حرارة درجة

 طوال مدة التجربة.   C° 5 ±2 الثالجة عند درجة حرارة

 تصميم التجربة: 2.5
تم توزيع حيوانات التجربة عشوائيًا الى خمسة مجاميع كل مجموعة منها مكونة من ستة حيوانات. تم تجريع كل مجموعة 

بالتجريع عن طريق الفم ساعة  12/حيوان/ml 1/حيوان من اللبن حسب نوع المعاملة. قسمت الجرعة مرتين ml 2يوميا بـ 

  يوم. 28من الماء المقطر واستمر التجريع لمدة  ml 2سيطرة بـ . كما جرعت مجموعة البواسطة التغذية االنبوبية

)مجموعة السيطرة السالبة(: تركت هذه الحيوانات سليمة ولم تعط لبن الخض مع استمرار اعطاء الماء المجموعة األولى: . 1

 والغذاء الموزون طيلة مدة التجربة.

طيلة  2%)مجموعة السيطرة الموجبة(: تم تغذيتها على عليقة قياسية مضاف اليها كوليسترول بتركيز المجموعة الثانية: . 2

 مدة التجربة.

لبن الخض المحلي طيلة  ml 2مع تجريعها يوميًا  2%غذيت على عليقة غنية بالكوليسترول بتركيز  المجموعة الثالثة:. 3

 مدة التجربة.

 لبن المراعي طيلة مدة التجربة. ml 2مع تجريعها  2%يقة غنية بالكوليسترول بتركيز غذيت على علالمجموعة الرابعة: . 4

 لبن اكتيفيا طيلة مدة التجربة. ml 2مع تجريعها  2%غذيت على عليقة غنية بالكوليسترول بتركيز المجموعة الخامسة: . 5
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 وزن وتشريح الحيوانات: 2.6
خدرت الحيوانات  ،Fastingساعة  12بعد انتهاء فترة التجربة تم وزن الحيوانات ومنعت الجرذان من الطعام لمدة تقارب 

 Testاختبار)ووضعت في أنابيب  ml 5ثم سحب الدم من القلب مباشرة بمحقنة طبية سعة  ،بعد ذلك بواسطة الكلوروفورم

 tubes )ال ( تحتوي على مادةEDTAوتركت لمدة ) ربع ساعة تقريبًا في حمام مائي بدرجة C° 37  وبعدها تم الحصول

دقيقة وحفظت عند درجة  15دورة/دقيقة لمدة  3000بسرعة  Centrifugeبواسطة جهاز النبذ المركزي  Serumعلى المصل 

  الخاصة.  ( درجة مئوية في أنابيب بالستيكية جديدة ونظيفة لحين إجراء الفحوصات الكيموحيوية18 -حرارة )

 :الفحوصات الكيموحيوية 2.7
البروتينات الدهنية  ،(HDL-Cالبروتينات الدهنية العالية الكثافة ) ،تم قياس مستوى الكوليسترول, الكليسيريدات الثالثية

انزيم ناقل  ،(ALTانزيم ناقل امين االلين )، (VLDL-Cالبروتينات الدهنية واطئة الكثافة جدًا ) ،(LDL-Cواطئة الكثافة )

و   [13]( في امصال الحيوانات وحسب الطرق المتبعة من قبلALP( وانزيم الفوسفاتيز القاعدي )ASTامين االسبارتيت )

 .[15]و  [14]

 التحليل االحصائي: 2.8
( ضمن البرنامج اإلحصائي الجاهز Linear Model Generalحللت نتائج التجارب باستخدام النموذج الخطي العام )

SAS [16]  لدراسة تأثير العوامل على وفق التصميم العشوائي الكاملCRD  لتحديد معنوية  [17]دنكن  اختباركما أجري

 (.0.05متوسطات العوامل المؤثرة على الصفات المدروسة عند مستوى ) بين الفروق ما

 النتائج والمناقشة: .3
 التركيب الكيميائي للبن الخض المحلي والمستورد: 3.1

إذ يالحظ من النتائج أن النسبة  ،الى التركيب الكيميائي للبن الخض المحلي ولبن المراعي ولبن اكتيفيا 1الجدول يشير 

كذلك يالحظ من النتائج ان نسبة البروتين للمعامالت  ،على التوالي 91.18و  90.86و  90.16%المئوية للرطوبة كانت 

 0.61و  %0.73كانت عند على التوالي. كما نجد ان نسبة الدهن للمعامالت السابقة  3.00و  3.18و  3.70%السابقة هي 

 للمعامالت السابقة على التوالي. 4.63و 4.70و  4.81 % بينما نجد ان نسبة سكر الالكتوز قد بلغت ،على التوالي 0.50و
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بينما كانت قيم  ،مراعي ولبن اكتيفياللبن الخض المحلي ولبن ال  0.15و  0.13و  0.20%اما الحموضة الكلية فكانت  

 على التوالي. 6.45و  6.48و  6.39الرقم الهيدروجيني للمعامالت السابقة 

 .للبن الخض المحلي والمستورد )%(التركيب الكيميائي  1:جدول 

 المعامالت
للمكونات %   

 الرقم الهيدروجيني الحموضة الكلية الرماد الالكتوز الدهن البروتين الرطوبة
 6.39 0.20 0.60 4.81 0.73 3.70 90.16 لبن خض محلي

 6.48 0.13 0.65 4.70 0.61 3.18 90.86 لبن المراعي

 6.45 0.15 0.69 4.63 0.50 3.00 91.18 لبن اكتيفيا

الذين اشارا الى ان نسبة البروتين والدهن والالكتوز والرماد والحموضة والرقم  [2] تتفق هذه النتائج مع ما توصل اليه

 على التوالي.  6.85%و  0.13و  0.73و  4.84و  0.60و  3.70الهيدروجيني للبن الخض كانت عند 

-3.8 %  الكتوز و 3.5-4.9%الذين اشاروا الى ان اللبن الخض يحتوي على  [18]كذلك تتفق هذه النتائج مع ما وجده 

رماد. ويالحظ انخفاض الرقم الهيدروجيني للبن الخض قلياًل ويعزى السبب في ذلك الى نشاط  0.60-0.75% بروتين و 2.7

 .[19] التي تخمر سكر الالكتوز وتنتج حامض الالكتيك االحياء المجهرية

 تأثير لبن الخض في معدل اوزان حيوانات التجارب المختبرية: 3.2
وعليقة غنية بالكوليسترول مع  2%تأثير التغذية بعليقة قياسية وعليقة غنية بالكوليسترول بنسبة  2الجدول يالحظ من 

من لبن المراعي  ml 2من لبن الخض المحلي وعليقة غنية بالكوليسترول مع تجريع الجرذان بـ ml 2تجريع الجرذان يوميًا بـ 

إذ يالحظ تأثير العالئق المختلفة على معدل الزيادة  ،من لبن اكتيفيا ml 2الجرذان بـوعليقة غنية بالكوليسترول مع تجريع 

وأتضح من النتائج أن الزيادة  ،يوما من التغذية والتجريع 28اليومية والزيادة الوزنية النهائية بين مجاميع جرذان التجارب بعد 

( والزيادة الوزنية النهائية هي 0.738) g/dayة قياسية بلغ مجموعة الجرذان التي تغذت على عليق ألفرادالوزنية اليومية 

(20.69 g)، حيث  ،كما يوضح الجدول حصول زيادة يومية قد ظهرت في الجرذان المغذات على عليقة غنية بالكوليسترول

اما افراد مجموعة الجرذان المغذات  ،(g 52.85( والزيادة الوزنية النهائية هي )g /day 1.887بلغ معدل الزيادة اليومية )

وفي  ،(g -2.08والنقصان النهائية هو ) g /day( 0)بلبن الخض المحلي فقد بلغت  ومجرعهعلى عليقه غنيه بالكوليسترول 
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 g 2.81) واالنخفاض الوزني النهائي هو g/day( 0الجرذان المغذات على عليقة غنية بالكوليسترول ومجرعة بلبن المراعي )

واالنخفاض الوزني النهائي  g/day( 0وبلغ في الجرذان المغذات على عليقة غنية بالكوليسترول ومجرعة بلبن اكتيفيا ) ،(-

 (.2.91g-هو )

 .(gتأثير المعامالت المختلفة في اوزان الجرذان ) :2جدول 

 
 المعامالت

 (g)وزن الجسم 
مقدار الزيادة أو النقصان في 

 (gيوما ) 28وزن الجسم بعد 
معدل الزيادة اليومية 

 (gفي وزن الجسم )
 بداية التجربة

 
 نهاية التجربة

 201.31 السيطرة السليمة

±3.22
b

 

222.00 

±1.80
c

 
20.69+ 0.738 

 227.00 السيطرة المصابة

±3.41
a

 

279.85 

±3.76
b

 
+52.85 1.887 

 مصابة ومعالجة
 بلبن الخض المحلي

229.58 

±2.16
a

 

227.50 

±2.05
a

 
-2.08 0 

 مصابة ومعالجة
 بلبن المراعي

225.98 

±2.78
a

 

223.17 

±2.93
a

 
-2.81 0 

 مصابة ومعالجة
 بلبن اكتيفيا

227.15 

 ±3.14
a

 

224.24 

±2.56
a

 
-2.91 0 

 

 االنحراف القياسي.± تعبر عن قيم المتوسطات  الجدولاألرقام في 

 ( بين مجاميع الدراسة.p<0.05الحروف المختلفة في العمود الواحد تشير الى وجود فروقات معنوية )

أن الزيادة الوزنية الحاصلة في معدل اوزان الحيوانات المعاملة بالكوليسترول هو نتيجة ارتفاع تركيز كل من الكوليسترول 

والكليسيريدات الثالثية فضاًل عن ارتفاع الدهون واطئة الكثافة وتعد هذه الزيادة طبيعية نتيجة لتغذية الحيوانات على 

الذي بين ان حصول زيادة وزنية وارتفاع معنوي في مستوى [20] سترول وجاءت هذه النتائج متوافقة مع ما وجده الكولي

 الكوليسترول الكلي والكليسيريدات الثالثية في الجرذان المغذات على عليقة مرتفعة الكوليسترول.   
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يوميا لمدة  ml 500من ان تغذية االشخاص االصحاء على اللبن الخض بمقدار  [5]وجده  كذلك تتفق هذه النتائج مع ما

وقد عزى السبب في ذلك احتواءه على كميات قليلة من  64.97Kgالى  68Kgيوم قد ادى الى تخفيض الوزن من  21

فقد أشارا إلى  Maske [21]و  Yeragiالسعرات الحرارية وكذلك يحسن من عملية الهضم. ويتفق هذا إلى حٍد ما مع ما ذكره 

 أن تناول اللبن الخض يعمل على تخفيض الوزن النه منخفض السعرات الحرارية.

 معايير صورة الدهن: تأثير لبن الخض في 3.3
في الفحوصات  ،(P≤0.05حصول تغايرات معنوية ) 3جدول أظهرت نتائج التحليل الكيموحيوي الموضحة في 

 mg/100 ml  234.11في المجاميع التجريبية فقد ارتفع معدل الكوليسترول في مجموعة الحيوانات المصابة الى  الكيموحيوية

. بينما أدت المعاملة بلبن الخض المحلي mg/100 ml 110.30مقارنة لما هو علية في مجموعة السيطرة السليمة الذي بلغ 

 mg/100( 117.41و  120.09و  135.27الكوليسترول لتبلغ ) والمراعي واكتيفيا الى حصول انخفاض معنوي في مستوى 

ml  على التوالي. كذلك يالحظ من الجدول حدوث ارتفاع معنوي في تركيز الكليسيريدات الثالثية بالنسبة لمجموعة الحيوانات

بينما لوحظ  ،mg/100 ml 85.76مقارنة بمجموعة السيطرة السليمة الذي بلغ  mg/100 ml 164.84المصابة الذي بلغ 

حدوث انخفاض معنوي لمستوى الكليسيريدات الثالثية في مصل دم الحيوانات المجرعة بلبن الخض المحلي والمراعي واكتيفيا 

على التوالي. كذلك اظهرت نتائج التحليل الكيموحيوي حدوث انخفاضًا  mg/100 ml( 89.27و  90.42و  99.38لتسجل )

 46.58( في مستوى البروتينات الدهنية عالية الكثافة بالنسبة للمجموعة المصابة لتبلغ P≤0.05معنويًا عند مستوى احتمال )

mg/100 ml  59.22مقارنة مع مجموعة السيطرة السليمة التي بلغت mg/100 ml بينما لوحظ أن .HDL-C  في مجاميع

 55.01و  52.17قد ارتفعت معنويا التي بلغت ) الحيوانات المصابة والمعالجة بلبن الخض المحلي والمراعي واكتيفيا

على التوالي. كذلك يالحظ من الجدول حدوث ارتفاع معنوي في مستوى البروتينات الدهنية واطئة  mg/100 ml( 55.68و

غ مل مقارنة بمجموعة السيطرة السليمة الذي بل mg/100 ml 154.57الكثافة بالنسبة لمجموعة الحيوانات المصابة الذي بلغ 

33.93 mg/100 ml بينما لوحظ حدوث انخفاض معنوي لمستوى ,LDL-C  في مصل دم الحيوانات المجرعة بلبن الخض

 على التوالي. mg/100 ml( 43.88و  47.01و  63.23المحلي والمراعي واكتيفيا لتسجل )
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الذي بين ان حليب الخض يحتوي على كميات عالية من اغشية الحبيبات الدهنية  [22]تتفق هذه النتائج مع ما اشار اليه 

)MFGM( Milk fat globule membrane  وبروتينات الشرش والتي تعتبر مفيدة لصحة االنسان إذ تؤدي الى خفض

ثافة وبالتالي التقليل من خطورة الكوليسترول والبروتينات الدهنية منخفضة الكثافة وزيادة تركيز البروتينات الدهنية مرتفعة الك

 القلبية التاجية. باألمراضاالصابة 

( في مصل دم ذكور الجرذان السليمة mg/100mlتأثير المعامالت المختلفة في بعض معايير صورة الدهن ) :3جدول 
 .يوماً  28والمصابة بفرط الكوليسترول بعد تغذيتها لمدة 

 المعامالت
TC 

(mg/100ml) 

TG 

(mg/100ml) 

HDL-C 

(mg/100ml) 

LDL-C 

(mg/100ml) 

VLDL-C 

(mg/100ml) 

 110.30 السيطرة السليمة

±2.11
e

 

85.76 

 ±1.55
d

 

59.22 

 ±0.89
a

 

33.93 

 ±0.28
e

 

17.15 

 ±0.91
d

 

 234.11 السيطرة المصابة

 ±3.55
a

 

164.84 

±2.85
a

 

46.58 

±0.11
d

 

154.57 

 ±3.09
a

 

32.96 

 ±0.79
a

 

 مصابة ومعالجة
 المحليبلبن الخض 

135.27 

 ±2.21
b

 

99.38 

±0.57
b

 

52.17 

 ±0.85
c

 

63.23 

 ±1.44
b

 

19.87 

 ±1.12
b

 

 مصابة ومعالجة
 بلبن المراعي

120.09 

±1.13
c

 

90.42 

 ±1.85
c

 

55.01 

 ±0.77
b

 

47.01 

 ±0.96
c

 

18.07 

 ±0.82
c

 

 مصابة ومعالجة
 بلبن اكتيفيا

117.41 

 ±1.29 
d

 

89.27 

 ±1.35
c

 

55.68 

 ±1.91
b

 

43.88 

 ±1.22
d

 

17.85 

 ±0.21
c

 

 االنحراف القياسي .± األرقام في الجدول تعبر عن قيم المتوسطات  

 .بين مجاميع الدراسة (p<0.05) الحروف المختلفة في العمود الواحد تشير الى وجود فروقات معنوية 

شــخص لــديهم مســتوى مرتفــع مــن  34الــذين الحظــوا فــي دراســة اجريــت علــى  [23]كــذلك تتفــق هــذه النتــائج مــع مــا وجــده  

LDL  3.1 % مـل/يوم قـد أدى الـى خفـض مسـتوى الكوليسـترول بمقـدار45يـوم وبمعـدل  28وعند استهالكهم للبن الخض لمدة 

ـــ  ــة بنســبة 3.1 % بنســبة LDLوال وعــزى الســبب فــي ذلــك الــى تثبــيط االمتصــاص المعــوي  10.7 % والكليســيريدات الثالثي

بشـكل منتجـات صـيدالنية  Probioticمن إن استهالك المعزز الحيـوي  [24]للكوليسترول. كذلك تتفق هذه النتائج مع ما وجده 

يعــــد مـــن أهـــم األغذيــــة التـــي تســـاهم فــــي تقليـــل نســــبة  Lactobacillus أو علـــى شـــكل متخمــــرات لبنيـــة حاويـــة علــــى  بكتريـــا
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إذ ان إنتـاج  ،الكوليسترول حيث تعمل بكتريا حامض الالكتيك على خفض الكوليسترول وبالتالي تقلل مـن أمـراض القلـب المزمنـة

7-7-Hydroxymethyl-glutarte    مــــن قبــــل بكتريــــا حــــامض الالكتيــــك يعمــــل علــــى تثبــــيط أنــــزيمreductase glutaryl-

CoA-Hydroxy methyl 3-2كوين الكوليسترول وبالتالي خفض أمراض القلب بنسبة الذي يعد احد متطلبات عملية ت.% 

 المعايير االنزيمية: بعض تأثير لبن الخض في 3.4
وعليقة غنية بالكوليسترول مع تجريع  2 % تأثير التغذية بعليقة قياسية وعليقة غنية بالكوليسترول بنسبة 4الجدول يوضح 

من لبن المراعي وعليقة  2mlمن لبن الخض المحلي وعليقة غنية بالكوليسترول مع تجريع الجرذان بـ  2mlالجرذان يوميًا بـ 

إذ يتضح من الجدول  ،من لبن اكتيفيا على فعالية انزيمات الكبد في مصل الدم 2mlغنية بالكوليسترول مع تجريع الجرذان بـ 

بينما بلغ تركيزه في  ، IU/L  41.23 طرة المصابة إذ بلغتفي مصل مجموعة جرذان السي ALTتسجيل اعلى تركيز لمستوى 

على التوالي  19.44و  20.07و  IU/L  22.68 مجاميع الجرذان المصابة والمجرعة بلبن الخض المحلي والمراعي واكتيفيا

تركيز في فقد كان اعلى  AST. اما فيما يخص انزيم IU/L  24.79وبالمقارنة مع مجموعة الجرذان السليمة التي بلغت

 59.87وبالمقارنة مع مجموعة السيطرة السليمة التي سجلت  IU/L 83.95مصل مجموعة السيطرة المصابة إذ بلغت قيمتها 

IU/L ( ويتضح وجود فروقات معنوية عند مستوى احتمالP≤0.05) ، اما عند اضافة لبن المجاميع السابقة فقد انخفضت

( على التوالي مقارنة مع مجموعة السيطرة المصابة. كما سجلت اعلى قيمة 60.35و  62.19و  65.31)  IU/L قيمتها الى

بينما بلغ تركيزه في المجاميع المصابة والمجرعة  IU/L 103.76  في مصل مجموعة السيطرة المصابة إذ بلغت ALP ألنزيم

 .على التوالي 84.09و  84.26و  IU/L 87.12  بلبن الخض المحلي والمراعي واكتيفيا

الذين اشاروا الى ان بروتينات اللبن الخض تعمل على تقليـل تجمـع الـدهون فـي انسـجة  [25]تتفق هذه النتائج مع ما ذكره  

 [26]كمـا اكـد  ،Lipotoxicityالكبد والكلية كما تـؤدي الـى تقليـل حـدوث مـوت الخاليـا بفعـل التسـمم النـاتج عـن تجمـع الـدهون 

( لـدى المرضــى المصــابين بــداء الكبــد الفايروســي ALPبـان بروتينــات اللــبن تعمــل علــى تقليـل فعاليــة انــزيم الفوســفاتيز القاعــدي )

 [27]وهذا يعد مؤشرًا جيد على حدوث تحسن للحالة الصحية لهؤالء المرضى نتيجة استهالكهم اللبن الخض. كمـا اشـار  Cنوع 

ن الخض تعمل علـى تثبـيط بعـض المركبـات المسـؤولة عـن حـدوث عمليـات االكسـدة بالجسـم الى بكتريا حامض الالكتيك في اللب
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المتســبب فــي تلــف خاليــا الكبـد لهــذا فــان اســتهالك المنتجــات الغذائيــة  tert-butyl hydroperoxide (t-BHP)مثـل مركــب 

 الحاوية على هذه البكتريا توفر حماية لخاليا الكبد.

( لذكور الجرذان السليمة والمصابة بفرط IU/Lالمختلفة في فعالية بعض انزيمات الدم )تأثير المعامالت  4:جدول 
  .يوماً 28الكوليسترول بعد تغذيتها لمدة 

 المعامالت
ALT 

(IU/L) 

AST 

(IU/L) 

ALP 

(IU/L) 

 24.79 السيطرة السليمة

±1.33
b

 

59.87 

 ±1.51
d

 

92.54 

 ±2.08
b

 

 41.23 السيطرة المصابة

 ±1.15
a

 

83.95 

 ±1.49
a

 

103.76 

 ±2.58
a

 

 مصابة ومعالجة
 بلبن الخض المحلي

22.68 

 ±0.11
c

 

65.31 

 ±1.14
b

 

87.12 

 ±1.53
c

 

 مصابة ومعالجة
 بلبن المراعي

20.07 

 ±0.15
d

 

62.19 

 ±1.22
c

 

84.26 

 ±1.57
d

 

 19.44 بلبن اكتيفيا مصابة ومعالجة

 ±1.58
d

 

60.35 

 ±2.13
c

 

84.09 

 ±1.64
d

 

 االنحراف القياسي.± تعبر عن قيم المتوسطات األرقام في الجدول 

 ( بين مجاميع الدراسة.p<0.05الواحد تشير الى وجود فروقات معنوية ) الحروف المختلفة في العمود
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