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Abstract 

This study included (50) samples of fasting healthy people in Ramadan males 

and females with ages between (80-19) years and (50) samples of healthy people who 

are not infected with any apparent disease without fasting males and females were 

considered a control group of the same categories Age above. In this study, blood 

samples were collected for healthy people in the case of fasting and control group 

after fasting period for fasting group (10-15) days and then follow the same people 

after (20) days and then the serum was separated, where the serum divided into two 

parts .The biochemical parameters in part one glucose (Glu), total cholesterol (TC), 

high-density lipoprotein cholesterol (HDL), low-density lipoprotein cholesterol 

(LDL), very low-density lipoprotein cholesterol (VLDL), triglyceride(TG) and 

phospholipids was measured by using kits obtained from regional and international 

suppliers. The measurement of percentage of fatty acids in the three parts (CE, TG, 

PL) was performed by Capillary Gas Chromatography (CGC). The results showed 

that there was a significant increase in the percentage and level of saturated fatty acids 

(SFA), a significant decrease in monounsaturated fatty acids (MUFA) and a 

significant decrease in polyunsaturated fatty acids (PUFA), in the cholesterol ester 

(CE) part of serum lipids for the fasting group compared with the control group.Also, 

the results of this study showed that there was a significant increase in (SFA), a 

significant decrease in (MUFA), and a significant increase in (PUFA) in triglyceride 

(TG) part in serum of the fasting group compared to the control group.The results 

showed that there was a significant increase in (SFA), a significant decrease in 

(MUFA) and a significant decrease in (PUFA) in phospholipids (PL) part in the serum 

for the fasting group compared with the control group. 
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 ةالصالخ
مممما الممم كور  المممرر رمضممما  صمممياماث ممماء  ( عي مممة مممما ااالمممءا  ا صممم اء50الدراسمممة   هممم  تضمممم   

اص اء غير مصابيا باي مرض ظماهري  االءا ( عي ة 50  ( س ة و19-80  ما بياوا ناث تتراوح أعمارهم 
تمم فمه هم   و  ال .أعم  ريمةوبدو  حالة صيام ما ال كور وا ناث تم اعتبارهم كمجموعة سيطرة ما نفم  الفاماا العم
( يموم ومما ثمم 10-15  الدراسة جمع عي ماا المدم االمءا  اصم اء فمه حالم  صميام ومجموعم  السميطرة بعمد فتمرة

تممم و  قسممم المصممل الممن جمم  يا. اذ وممما ثمم فصممل مصممل الممدم  ( يمموم ممما الصمميام20نفمم  ا الممءا  بعممد   ةمتابعم 
كوليسمتيرول   الكوليسمتيرول الكلمه المدم  الكلوكمو   مصملما قياس المتغيراا الكيموحياتية فه الج ء ااول ا تية 

البمروتيا الممده ه وااممث الك افممة  كوليسممتيرول البممروتيا المده ه عمماله الك افممة  كوليسممتيرول البممروتيا الممده ه وااممث 
( وتمممم ترمممدير المممدهو  Kitsعمممدل الت ليمممل الجممماه ة   تعمالوباسممم  الك افمممة جمممدا  الكليسممميرايد ال الثمممه مممما مصمممل المممدم

فممه ااجمم اء  وتممم فممه همم   الدراسممة ت ليممل وقيمماس ال سممبة الماويممة ل حممماض الده يممة اتية بالطريرممة اللونيممة.وسممفالف
 عمالباسممت لمكونمماا الده يممة لمصممل الممدمل  اسممتر كوليسممتيرول  الكليسمميريداا ال الثيممة والممدهو  الفوسممفاتية( ال الثممة

واالممارا نتمما ه همم    (.Capillary Gas Chromatography)  CGCجرمما  كروموتوكرافيمما الغمما  ال ممعري  
  ووجمول انءفمماض غيممر SFA)الدراسمة الممن وجمول ارتفمماي مع مموي فمه ال سممبة الماويممة ل حمماض الده يممة الم ممبعة  

(  ووجول انءفاض غير مع وي فه MUFAمع وي فه ال سبة الماوية ل حماض الده ية غير الم بعة ااحالية  
فممه جمم ء اسممتر الكوليسممتيرول لمصممل الممدم   PUFA)الم ممبعة المتعممدلة   غيممريممة ال سممبة الماويممة ل حممماض الده 

لمجموعممة الصمموم مرارنممة مممع مجموعممة السمميطرة. واالممارا نتمما ه همم   الدراسممة الممن وجممول ارتفمماي مع مموي فممه ال سممبة 
(  ووجممول ارتفمماي غيممر مع مموي فممه MUFA  ووجممول انءفمماض غيممر مع مموي فممه ال سممبة الماويممة  SFA)الماويممة  

فه ج ء الكليسيرايد ال الثه لمصل الدم لمجموعة الصموم مرارنمة ممع مجموعمة السميطرة.  PUFA)لماوية  ة ا سبال
  ووجول انءفاض مع موي فمه ال سمبة SFA)وبي   نتا ه ه   الدراسة الن وجول ارتفاي مع وي فه ال سبة الماوية  

فمممه جممم ء المممدهو  الفوسمممفاتية  PUFA)(  ووجمممول انءفممماض غيمممر مع ممموي فمممه ال سمممبة الماويمممة  MUFAالماويمممة  
 لمصل الدم لمجموعة الصوم مرارنة مع مجموعة السيطرة. 

 

 .الصوم  ا حماض الده ية  كوليسترول استر  الكليسيرايد ال الثه  لهو  فوسفاتية الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة 
وال سممبة الماويممة الصمموم علممن مسممتوغ المتغيممراا الكيموحياتيممة  تمميثيرصمممم  همم   الدراسممة للتعممر  علممن 

نمم  وممدة وحمدول  حيم مما  فمه العديمد مما ا ليما  يتجم أ الصميام همو جم ء  . والده ية فه مصل الدم ل حماض
فه ال روط البيوكيميا ية همو ا مت ماي عما ت ماول السمعراا الصوم و   [1]االيا  المءتلفة تءتلف بيا الته الصيام

اسمع مما الترمويم امسمالمه الرجمري ذمالل هم ا ال مرر ال مرر الترمضما  همو .  [2]( سماعة14-12ال راريمة لممدة  
ال كور وا ناث ا مت اي عا اااعمة والسموا ل واالويمة عما  ا ص اء جميع المسلميا البالغيا  ا  وما المتوقع

 مما  م ت اولتم  لراسمت ا الم ي يسمتمرو اريق الفم والتدذيا ما الوي الفجر الن غروب ال م  وه ا ال وي مما الصم 
 والصممميام يمممىثر علمممن العديمممد مممما العمليممماا ا يضمممية فمممه جسمممم ا نسممما  وتعمممول المىالمممراا .[3](يممموم 30المممن  29

ويعممد  [4]الفسميولوجية المن ابيعترما بعممد انترماء المرر الصميام مممما يمدل علمن سمالمة الصمموم ل المءا  ا صم اء 
 [5]ب مممكل ترا ممممه علمممن الصممم ة ال ظمممام الغممم ا ه الب مممري همممو ذلمممي  معرمممد مممما المكونممماا المتفاعلمممة التمممه تمممىثر 

حي  أظرمرا الدراسماا تغيمراا  [6] و  والصيام هو نموذج ممتا  لكيفية تيثير التعديالا الغ ا ية علن ملف الده
( وانءفممماض HDL  1ApoAمفيممدة فمممه مصمممل المممدم علمممن المتغيمممراا الكيموحياتيممة مممما حيممم  ارتفممماي المتغيمممراا  

ءطممر الر يسممة المسممىولة عمما امممراض الرلمم  ممما عوامممل ال ( التممه تعتبممرTG  TC  ApoB  LDLالمتغيممراا  
 الصوم( عالج لفرط لهمو  المدم ويىذم  أيضما  ديل ال ظام الغ ا هيعد تع [7]وا مراض الدماغية الوعا ية  ةالتاجي

ج بممما المممن ج ممم  ممممع العمممالج المممدوا ه فمممه ا المممءا  الممم يا يعمممانو  مممما ذطمممر ممممرض الرلممم  التممماجه كجممم ء مممما 
 ممل ممارسممة الريااممة وا قممالي عمما التممدذيا ووقممف ت مماول الك ممول والسمميطرة علممن الممو   اذ التعممديالا ااذممرغ م

يمىثر كم ل  . و [8] ا ه  الصيام( فه انءفاض افيف فه مستوياا الدهو  لمدغ عي ماا الدراسمة ساعد العالج الغ
إيجابيما  التميثيرهم ا يكمو   اذالصوم ك ل  علن ال س  الماوية لالحمماض الده يمة فمه ااجم اء ال الثمة لمصمل المدم 

  .[13] ا مصل الدمالمءتلفة متوا نة فه ااج اء ال الثة م بيص افراوتكو  نسبة ا حماض الده ية 

 
 المواد وطرائق العمل

 صمممممممميام بعممممممممد فتممممممممرة الصمممممممم اء فمممممممه حالممممممممة أتمممممممم فممممممممه همممممممم   الدراسممممممممة جممممممممع عي مممممممماا الممممممممدم االممممممممءا  
الصميام ومجموعمة السميطرة حيم  تمم جمممع مما  ا  ومم ( ي20بعمد   انفسمرم المءا اا ومما ثمم متابعمة ا  ( يومم 15-10 

ممما الممدم لكممل الممء  ثممم يممتم تممر  العي مماا لمممدة  ( ملليتممر5تممم سمم     اذ 2018(16/6-17/5العي مماا للفتممرة  
جرمممما  الطممممرل المركمممم ي بسممممرعة  بواسممممطةالغرفممممة وبعممممد ذلمممم  يممممتم فصممممل مصممممل الممممدم  حممممرارةلقيرممممة بدرجممممة  15) 
 3000)rpm  نابيمم  أسممطة ماصممة مايكرويممة ويواممع فممه المم  عمم ل مصممل الممدم بو د ذبعمم  لقيرممة. يممتم 15) ولمممدة

 اذتبار ويرسم إلن قسميا: 
  
 يتم اجراء الرياساا التالية: :لالقسم االو •
 . glucose(Glu) لوكو  مصل الدم .1
 .total cholesterol (TC) الكوليسترول الكله  .2

 .high-density lipoprotein cholesterol(HDL-C)   وليسترول البروتيا الده ه عاله الك افة .3

 .low-density lipoprotein cholesterol(LDL)   وليسترول البروتيا الده ه وااث الك افة .4

 .triglyceride (TG) ثالثه الكليسيرايد  .5

 .PL)  phospholipidsالدهو  الفوسفاتية   .6
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  وليسممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممترول البممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممروتيا الممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممده ه وااممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممث الك افممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة جممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدا .7
  very low-density lipoprotein cholesterol (VLDL-C) نظريا.  تم حساب اذ 

 
  ا بدء الت ليل ل حماض الده ية.ل ي ° ( م18-ي فظ فه التجميد بدرجة   :الثانيالقسم  •
 

 تحليل وقياس نسبة االحماض الدهنية لمصل الدم:
المدهو    اسمتر الكوليسمترول  ل جم اء ال الثمة فمه مصمل المدم الده يمة ل حماض الماوية  سبةالتم قياس 

ة كروموتوكرافيا الطبرة تر ي عمالالفوسفاتية والكليسيرايد ال الثه( بعد عملية فصل كل ج ء ما ااج اء ال الثة باست
ة وال اتجمة مما فصمل مكونماا مصمل عملالمسمت السمليكا جيملصمفي ة علمن  تتمو ي هم   ااجم اء اذ(  TLCالرقيرة  
 (.V/V/V(  2:20:80الفورمي ( ب س    حامض ي ر/نظام م ي  يتكو  ما  الركسا / ا  عمالالدم باست

مممما ااجممم اء ال الثمممة المفصمممولة سمممابرا وذلممم  بعمممد ذلممم  تمممتم إعمممالة اسمممتر  ا حمممماض الده يمممة لكمممل جممم ء 
  وممما ثممم اجممراء ت ممءي  وت ليممل ال سممبة الماويممة ل حممماض [9] (%16( ب سممبة  Methanol/3BF  عمالباسممت

 سية.نماذج قيا عمالالده ية لكل ج ء باست
 

 تقدير النسبة المئوية لألحماض الدهنية:
( 1اا ال الثمة اانفمة الم كر وذلم  بوسمااة حرما  تم تردير نسبة ا حماض الده ية فه مصل المدم للمكونم  

 جرممممممممممممممما  كروماتوغرافيممممممممممممممما الغممممممممممممممما  ال مممممممممممممممعري ممممممممممممممممايكرو ليتمممممممممممممممر مممممممممممممممما ال مممممممممممممممموذج المعمممممممممممممممد للريممممممممممممممماس فمممممممممممممممه 
 capillary gas chromatography  )CGC)[10]. 
جرمممما   عمال( حامضمممما له يمممما قياسممممه باسممممت23( الرسممممم ال مممماته ممممما ت ليممممل وقيمممماس نسممممبة  1 ممممكل  ح اليوامممم  اذ

 (.CGCيا الغا  ال عري   روموتوكراف
 

 ( حامض دهني قياسي 23)(: يوضح أسماء وزمن احتباس والنسبة المئوية ل 1)الجدول 
 االحماض الدهنية القياسية 

(methyl ester)  (زمن االحتباس )دقيقة الرمز 
Retention time 

 النسبة المئوية )%(

 C 4:0 2.28 0.09 البيوتري 

 C 6:0 3.62 0.14 الكابروي 

 C 11:0 6.47 0.15 نديكانوي ا 

 C 12:0 10.81 0.172 الليوري 

 C 14:0 13.23 0.084 الميريست 

 C 15:0 15.71 0.18 الب تاليكانوي 

 C 16:0 18.12 0.086 البالمتي 

 C 18:0 20.51 0.17 الستيري 

 C 18:1trans 21:25 0.095 ا ياليدي 

 C 18:1cis 22:79 0.036 ا ولي 

 C 18:2 23:46 0.048 اللي ولي 
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 االحماض الدهنية القياسية 
(methyl ester)  (زمن االحتباس )دقيقة الرمز 

Retention time 
 النسبة المئوية )%(

 C 18:3 27:47 0.068 اللي ولي ل 

 C 20:0 25:22 0.363 ا را يدي 

 C 21:0 29.73 0.338 الري يكوسانوي 

 C 22:0 30.33 0.01 البيري ي 

 C 22:1 31.48 0.039 ا ورسي 

 C 20:4 33.67 0.178 ا را يدوني 

 C 23:0 34.34 0.03 التريكوسيلي 

 C 22:2 35.70 0.024 س  الدكوسانوي 

 C 24:0 37.32 0.323 الليغ وسيري 

 C 20:5 38.74 0.031 ا يكوساب تانوي 

 C 24:1 39.23 0.015 ال يرفوني 

 C 22:6 40.73 0.099 الدوكوساهيكسااي وي 

 

 
 ( حامض دهني23(: مخطط لنموذج قياسي يتكون من ) 1) الشكل 

 
 التحليل االحصائي: 

كوليسممترول البممروتيا  الكلممه الكوليسممترول  الكلوكممو  توياا المتغيممراا الكيموحياتيممة  تممم ت ليممل نتمما ه مسمم  
 جمدا ه واامث الك افمة كوليسترول البروتيا الده  الك افة كوليسترول البروتيا الده ه عاله  الك افة الده ه وااث 

جممم اء ال الثمممة اااض الده يمممة فمممه وكممم ل  ت ليمممل ال سمممبة الماويمممة ل حمممم  ( الكليسممميرايد ال الثمممه والمممدهو  الفوسمممفاتية
 والمجمماميع المءتلفممة العممدل ( للمجمماميع المتسمماوية فممه t-testالمفصممولة ممما لهممو  مصممل الممدم باسممتءدام اذتبممار  
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إذ كممما  مسمممتوغ ا حتماليمممة  موعمممة السممميطرة ب مممكل عمممامالصممموم ممممع مج المممءا  فمممه حالمممةاا وذلممم  لمرارنمممة نتممما ه
 .P)[11]<0.05المربول هو  

 
 المناقشة:النتائج و 

مرارنمة موعمة الصموم اظررا ال تا ه لر   الدراسمة انءفماض مع موي لتركيم  الكلوكمو  فمه مصمل المدم لمج
كمية السعراا ال رارية  لن انءفاضوقد يع غ السب  فه ذل  ا( 2كما مواح فه الجدول   مع مجموعة السيطرة

الجرد العضله وال موم ذمالل المرر الصميام المت اولة ذالل الرر رمضا  مرارنة مع ا الرر ا ذرغ وك ل  ابيعة 
مصل الدم لمجموعة الصيام  الكوليسترول  الكله فهالن وجول انءفاض مع وي فه تركي   االارا ال تا هو   [12]

ويتوافق ه ا مع العديمد مما الدراسماا التمه االمارا المن ( 2مواح فه الجدول   مرارنة مع مجموعة السيطرة وكما
  [13]و قمد يكمو  السممب  همو  يمالة حساسمية ا نسموليا مما ذمالل الصمميام  لصميامحمدوث هم ا ا نءفماض ذمالل ا

صمل المدم الن وجول ارتفاي مع وي لمستوغ الكوليسترول  البروتيا الده ه عاله الك افة فه م ايضا  تا هالاالارا 
ما الدراساا  وه ا يتطابق مع العديد (2وكما مواح فه الجدول   مرارنة مع مجموعة السيطرةموعة الصيام لمج
 الصممموم وقمممد يعممم غ السمممب  فمممه ذلممم  المممن لور الاليبيممم  الكبمممدي الممم ي يعممممل علمممن المممت كم فمممه مسمممتوغ  حالمممةفمممه 

فمه فعاليمة الاليبيم  الكبمدي ممما     يمالةكمو ي ( وذالل الصومHDL-C وليسترول البروتيا الده ه عاله الك افة  
 وانءفمماض مسممتوغ الكوليسممترول الكلممه فتممرة الصممياميممىلي الممن ارتفمماي مسممتوغ همم ا ال مموي ممما الكوليسممترول  ذممالل 

البممروتيا الممده ه وااممث  كوليسممترولاالممارا نتمما ه همم   الدراسممة الممن وجممول انءفمماض مع مموي فممه مسممتوغ   [4,6]
وه ا يتوافق مع ( 2وكما مواح فه الجدول  مرارنة مع مجموعة السيطرة ة الصيامالك افة فه مصل الدم لمجموع

االممارا الممن احتماليممة انءفمماض مسممتوغ الكوليسممترول البممروتيا الممده ه وااممث الك افممة فممه عممدل ممما الدراسمماا التممه 
تايل مصمل المدم ذمالل فتمرة الصميام وقمد يعم غ السمب  فممه ذلم  المن حمدوث انءفماض فمه حساسمية مسمتربالا ا سمم 

CoA  استايل مرافق ا ن يم A) [14]   ال الثمه  رايدكليسيالن وجول انءفاض مع وي فه تركي  ال  تا هالاالارا و
TG  مرارنمة ممع عمة الصميام فمه مصمل المدم فمه مجمو  سترول البروتيا الده ه وااث الك افة جمدايفه مستوغ كولو
ابيعة الغ اء المت اول ذالل فتمرة  فه ذل  الن يعول السب  يمكا ا ( 2وكما مواح بالجدول   السيطرة موعةمج

غ الدهو  ال الثية المتعاللة الته تمرتب  ارتبماط مباالمر ممع يعتمد تركي  ه ا ال وي ما الدهو  علن مستو  اذالصوم 
مما المىالمراا السمريرية المرممة لت مءي  ذطمورة امصمابة بميمراض  دتعم (  (LDL/HDL. ا  ال سمبة[15]الغم اء

علممن مممدغ سممير العمليمماا ا يضممية  امىالممر  حيمم  ا  ا رتفمماي او ا نءفمماض فممه همم   ال سممبة [16] الرلمم  الوعا يممة
وممما ذممالل همم   الدراسممة تممم  [17] 3.3الطبيعممه وا  ال سممبة الطبيعيممة يجمم  ا  تكممو  اقممل ممما اممما المسممتوغ 

  (2دول  مالحظة ا  ه   ال سبة ت ءفض فه مجموعة الصوم مرارنمة ممع مجموعمة السميطرة كمما موامح فمه الجم 
ا اذ تعمد ا  مر ت ير ه   ال سبة الن ذطورة تتطمور اممراض الرلم  وال مراييا واحتماليمة حمدوثر (TC/HDL) ونسبة

اذ االمارا نتما ه هم   الدراسمة المن وجمول انءفماض   [18]ذصوصمية مما مسمتوغ الكوليسمترول  الكلمه لمصمل المدم
بة (  وامما ال سم 2طرة كمما موامح فمه الجمدول  مع وي فه هم   ال سمبة لمجموعم  الصميام مرارنمة ممع مجموعمة السمي

TG/HDL)صل  ال راييا وكلما كان  هم   ال سمبة مرتفعمة ( تعد ه   ال سبة ما المىالراا المرمة علن حدوث ت
 الا احتماليممة ا صممابة بتصممل  ال ممراييا وقممد بي مم  نتمما ه همم   الدراسممة وجممول انءفمماض مع مموي فممه همم   ال سممبة 

( وه ا يدل علن فا دة الصيام الته تىثر 2جموعة السيطرة كما مواح فه الجدول  لمجموعة الصوم مرارنة مع م
فه مصمل المدم والم ي يمىثر بمدور  علمن ايمض المدهو  ال الثيمة والكوليسمترول عماله الك افمة علن مستوغ ا نسوليا 

توغ الممدهو  االممارا نتمما ه همم   الدراسممة الممن وجممول انءفمماض مع مموي لمسمم . و [19]والكوليسممترول الكلممه ب ممكل كبيممر
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ن عدة عوامل اهمرما ا  السب  يعول ال اذمرارنة مع مجموعة السيطرة  الفوسفاتية فه مصل الدم لمجموعة الصيام
يكو  فعال ذالل فترة الصوم مما يىلي الن  يالة ت لل الدهو  ب مكل عمام والمدهو   اذلور ان يم الاليبي  الكبدي 

 .[20] الفوسفاتية ب كل ذا 
 

 .الكيموحياتية لمجموعة السيطرة ومجموعة الصيام يرات(: المتغ2)جدول 

  SD± Meanا ن را  الرياسه  ±الريم معبر ع را بالمعدل 
 *P توغ ا حتمالية لمرارنة مجموع  الصيام عام( مع مجموعة السيطرة. :  مس 

 
 النسبة المئوية لألحماض الدهنية في جزء استر الكوليسترول لمصل الدم

( لمجموعمة SFA  ةمع وي فمه نسمبة ا حمماض الده يمة الم مبعأظررا نتا ه ه   الدراسة وجول ارتفاي 
( وقمممد يعممم غ السمممب  فمممه ذلممم  المممن اسمممترال  3  ه الجمممدولالصممموم مرارنمممة ممممع مجموعمممة السممميطرة كمممما موامممح فممم 

والممن وجممول انءفمماض مع مموي فممه  [21] الكاربوهيممدراا فممه بدايممة الصمموم ثممم تبممدا عمليممة اسممترال  وا سممدة الممدهو  
( لمجموعمممة الصممموم مرارنمممة ممممع مجموعمممة MUFA  ال سمممبة الماويمممة ل حمممماض الده يمممة غيمممر الم مممبعة ا حاليمممة

( وقممد يعم غ السممب  فمه ذلمم  المن تمميثير الصموم علممن عمليماا ا سممدة الممدهو  3  السميطرة كممما موامح فممه الجمدول
يبيممم  والممم ي يمممىثر بمممدور  علمممن ان يمممماا ا سمممتطالة و  المممة وذصوصممما التممميثير علمممن فعاليمممة انممم يم الاليبممموبروتيا  

( لمجموعممة PUFA  غيممر الم ممبعة المتعممدلةفممه نسممبة ا حممماض الده يممة مع مموي  ووجممول انءفمماض  [22]الت ممبع
( وقمد يعمول السمب  فمه ذلم  المن لور 3  الجدولو  (2  ه ال كلالصوم مرارنة مع مجموعة السيطرة كما مواح ف

( وانمم يم  يبيممم  المممدهو  ال الثيممة فمممه ا نسمممجة HSL   مممل انممم يم الاليبيمم  ال سممماس للررممممو  عممدل مممما ا ن يممماا م
( التممه تعمممل علممن ا سممدة وايممض الممدهو  وذصوصمما الكوليسممترول اسممتر وثالثممه الكليسمميرايد فممه ATGL  ه يممةالد

سترول لمصل المدم مما تعد ال سبة الماوية ل حماض الده ية وتركيبرا فه ج ء استر الكولي [23]ا نسجة الده ية 
ا حمماض الده يمة الموجمولة فمه الغم اء را لتواميح عالقمة عمالالمىالراا الضرورية والمرمة الته مما الممكما اسمت

مممع مسممتوياترا فممه مصممل الممدم وتعطممه مىالممر علممن فا ممدة الصمموم فممه التمميثير علممن نسممبة ا حممماض الده يممة بكافممة 
 . [24]أنواعرا فه ه ا الج ء ما مصل الدم 

 
 بة المئوية لألحماض الدهنية في جزء الكليسيرايد الثالثي لمصل الدمالنس

 *pقيمة  ام صيام ع  مجموعه السيطرة  المتغيرات الكيموحيوية 

 50 50 العدل

 0.001> 4.13 ± 0.78 5.04 ± 0.94 الكلوكو  ملمول/ لتر(

 0.093 4.60 ± 0.97 4.91 ± 0.81 ( ملمول/لتر(TCالكوليسترول الكله  

( HDL-C  الده ه عاله الك افة وليسترول البروتيا 
 0.059 1.43 ± 0.43 1.27 ± 0.42  ملمول/لتر(

( LDL-Cه ه وااث الك افة   وليسترول البروتيا الد
 0.001 3.13 ± 0.85 3.68 ± 0.70  ملمول/لتر(

( VLDL-C وليسترول البروتيا الده ه وااث الك افة جدا  
 0.009 0.44 ± 0.14 0.58 ± 0.30  ملمول/لتر(

 0.004 1.044 ± 0.53 1.40 ± 0.71 (  ملمول/ لتر(TGثالثه الكليسيرايد  

 Cholesterol/HDL-C 1.66 ± 3.86 1.12 ± 3.55 0.262نسبة 

 LDL-C/HDL-C 1.02 ± 2.89 1.00 ± 2.51 0.334نسبة 

 Triglyceride/HDL-C 0.62 ± 1.05 0.46 ± 0.79 0.051نسبة 

 0.017 80.3±2.97 126±34.3 مل(100(  ملغم/PLالدهو  الفوسفاتية  
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( لمجموعممة SFAراسممة الممن وجممول ارتفمماي مع مموي فممه ا حممماض الده يممة الم ممبعة  االممارا نتمما ه همم   الد
( وقد يع غ السب  فه ذل  الن حساسية ا نسوليا 4الصوم مرارنة مع مجموعة السيطرة كما مواح فه الجدول 

ة ه مما  عالقممة عكسممية تممرب  بمميا حساسممية ا نسمموليا ومسممتوغ ا حممماض الده يممة الم ممبع اذالصمميام  ذممالل فتممرة
 والممن وجممول ارتفمماي غيممر مع مموي فممه مسممتوغ ا حممماض الده يممة غيممر م ممبعة ااحاليممة SFA)[25]  تمم لال وبمم ل 

 MUFA  السب  فه ذلم  ( وقد يع غ 4( لمجموعة الصوم مرارنة مع مجموعة السيطرة كما مواح فه الجدول
 ال ي يىلي لورا مرما فه  يالة نسبةالن تيثير الصوم علن عدل ما ا ن يماا الءاصة بإ الة الت بع وا ستطالة و 

 MUFA)[26] ووجممول ارتفمماي غيممر مع مموي فممه مسمممتوغ ا حممماض الده يممة غيممر الم ممبعة المتعمممدلة  PUFA )
( وقد يعول السمب  فمه ذلم  4  والجدول (3  ل كللمجموعة الصوم مرارنة مع مجموعة السيطرة كما مواح فه ا

تمميثير الصمموم علممن ا ن يممماا التممه تمم ظم عمليممة ت لممل الممدهو  مممما ب ممكل كبيممر الممن الغمم اء المت مماول إاممافة الممن 
يىلي الن تكمويا نسمبة ا بمر مما ا حمماض الده يمة غيمر الم مبعة المتعمدلة مما ذمالل  يمالة ا سمدة المدهو  و  المة 

م ممبعة متعممدلة اويلممة السلسمملة  حممماض قصمميرة السلسمملة وت ويلرمما الممن احممماض له يممة غيممرالت ممبع ممما بعممض ا 
ت ممير ال سممبة الماويممة ل حممماض الده يممة  [27]طممابق مممع عممدل ممما الدراسمماا ال دي ممة فممه مجممال الصمموم وهمم ا يت

جمدة امما الغم اء وتركيبرا فه ج ء الكليسيرايد ال الثه لمصل الدم ب مكل عمام المن كميمة ا حمماض الده يمة المتوا
رتبااا كبيرا بطبيعة وكمية ا حماض المت اول اذ ا  نسبة ا حماض الده ية فه ه ا الج ء ما مصل الدم يرتب  ا

 .[28]  امفطار والس ور( الده ية المتواجدة فه الغ اء المت اول ذالل فترة الصوم
 

 الدمالنسبة المئوية لألحماض الدهنية في جزء الدهون الفوسفاتية لمصل 
ة الم مممبعة االمممارا نتممما ه هممم   الدراسمممة المممن وجمممول ارتفممماي مع ممموي فمممه ال سمممبة الماويمممة ل حمممماض الده يممم 

 SFA) وقممد يعمم غ السممب  فممه ذلمم   (5  لمجموعمة الصمموم مرارنممة مممع مجموعممة السمميطرة كممما موامح فممه الجممدول
و هممدم همم ا ال مموي ممما الممدهو  الكبممد لورا أساسمميا فممه عمليممة تكممويا ا اذ يممىلي الممن لور الكبممد ذممالل عمليممة الصمموم

الداذلمة او الءارجممة مما مصمل المدم المن الكبممد  الفوسمفاتية مما ذمالل المت كم فمه كميممة ا حمماض الده يمة الم مبعة
المدهو  تم لال ذمالل فتمرة الصميام ويرموم  ا  عمليمة همدم اذمما يىثر علن ال سبة الماوية لرم ا ال موي مما ا حمماض 

انءفاض مع موي فمه مسمتوغ ا حمماض الده يمة غيمر الم مبعة  والن وجول [23] ةالكبد بدور ر ي  فه ه   العملي
وقمد يعم غ السمب  ( 5لمجموعة الصوم مرارنة مع مجموعة السيطرة كما مواح فه الجمدول  (MUFA  ااحالية

فمممه ذلمممم  المممن ا  الصمممموم يممممىثر علمممن معممممدل كتلممممة الجسمممم فممممه المرحلممممة ااولمممن ممممما ذممممالل ت  مممي  فعاليممممة انمممم يم 
 MUFA)[27]  فه معدل تكويا الدهو  ال الثية وال ي يىثر علن نسبة التيثير علن بوتيا  يبي  وبالتالهالاليبو 

غيمممر الم مممبعة مع ممموي لل سمممبة الماويمممة ل حمممماض الده يمممة  غيمممر االمممارا نتممما ه هممم   الدراسمممة المممن وجمممول انءفممماض
( لرمم ا ال مموي ممما 22:2n6  الممده ه مضلل مماغيممر مع ويمما فممه ال سممبة الماويممة  ا رتفممايبي ممما كمما  المتعممدلة الكليممة 

 لصموم مرارنمة ممع مجموعمة السميطرة كمما موامح فمهلمجموعمة ا ا حماض الده ية فمه هم ا الجم ء مما مصمل المدم
وقد يع غ السب  فه ذل  الن حساسية ا نسوليا الته تىثر بدورها علن عممل ا ن يمماا  (5  الجدول( و 4ال كل 

مممممع نسممممبة  اا  عمممممل همممم   ا ن يممممماا يممممرتب  ارتباامممما وثيرمممم  اذ (∆5 ∆،6  ∆9 الءاصممممة بإ الممممة الت ممممبع وذاصممممة 
االممارا نتمما ه همم   [25]  ممبعة اويلممة السلسمملة ولور ا نسمموليا والفعاليممة الفي ياويممة ا حممماض الده يممة غيممر الم

ال سممبة الماويممة ل حممماض الده يممة فممه همم ا الجمم ء ممما مصممل الممدم عمما نسممبترا فممه ن وجممول تبممايا فممه الدراسممة المم 
ا   اذه هم ا المجمال وهو يتفمق ممع العديمد مما الدراسماا فم  ال الثه كليسيرايدوالج اء ااذرغ ا ستر كوليسترول اا

علممن أهميممة الصمموم ممما ذممالل  يممالة عمليممة  امىالممر  دنسممبة ا حممماض الده يممة فممه همم ا الجمم ء ممما مصممل الممدم يعمم 
 16:0ال ممممامض المممممده ه بالمتيممممم  التوافممممق والتوليمممممد الكبممممدي لكمممممل ممممما ا حمممممماض الده يمممممة الم ممممبعة وذصوصممممما 

هو  الفوسممفاتية ممما ال واقممل الجيممدة معممالة تممدوير الممد اذ يعممد n:3وا حممماض الده يممة غيممر الم ممبعة المتعممدلة نمموي 
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( معممالة تكممويا اانممواي المءتلفممة ممما البروتي مماا الده يممة وهممو يعمم   صمم ة الجسممم ممما (DHAال ممامض الممده ه 
 .[23] الده ية بيا ااج اء المءتلفة ما مصل الدمذالل إعالة تو يع وانترال ا حماض 

 
 ستر الكوليسترول لمصل الدم أدهنية في جزء الدهون (: النسبة المئوية لألحماض ال 3جدول )

  SD± Mean را بالمعدل ± ا ن را  الرياسه الريم معبر ع
 

 
 كوليسترول(: األحماض الدهنية في جزء أستر 2الشكل ) 

 لمصل الدم في جزء االكليسيرايد الثالثي(: النسبة المئوية لألحماض الدهنية 4جدول )

 األحماض الدهنية 
 عام صيام  السيطرة  نماذج

 العدد 

7 7 

S
F

A
 

6:0 0.16± 5.22 1.49 ± 4.40 
11:0 0.16 ± 1.95 1.70 ± 4.25 
12:0 0.18 ± 2.35 1.36 ± 4.84 
14:0 0.18 ± 2.55 1.33 ± 3.7 
15:0 0.14 ± 2.27 1.84 ± 4.44 
16:0 0.19 ± 2.35 3.89 ± 8.78 
18:0 0.11 ± 2.16 0.33 ± 2.42 
20:0 0.10 ± 2.74 0.52 ± 2.13 
21:0 0.12 ± 5.85 1.18 ± 4.08 
22:0 0.01 ± 1.86 0.47 ± 2.49 
23:0 0.02 ± 2.51 0.88 ± 2.31 
24:0 0.23 ± 2.66 0.49 ± 1.99 

 34.47±1.6 15.48 ± 45.83 (Totalالمجموع الكلي )

M
U

F
A

 

18:1trans 0.12 ± 5.00 0.19 ± 3.76 
18:1cis 0.21 ± 2.55 0.46 ± 1.58 

22:1 0.28 ± 2.12 0.01 ± 0.61 
24:1 0.17 ± 2.32 0.67 ± 2.81 

 0.78 ± 11.99 1.33 ± 8.76 (Totalالمجموع الكلي )

P
U

F
A

 

18:2 n6 0.17 ± 2.51 0.45 ± 2.51 
18:3 n6 0.28 ± 2.50 0.45 ± 2.15 
20:4 n6 0.21 ± 2.91 0.34 ± 1.92 
22:2 n6 0.28 ± 2.06 1.42 ± 3.03 
20:5 n3 0.19 ± 2.59 0.33 ± 2.24 

 Total 1.13± 12.57 2.99 ± 11.85)المجموع الكلي )
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  SD± Meanالريم معبر ع را بالمعدل ± ا ن را  الرياسه 

 
 

  
 : األحماض الدهنية في جزء االكليسيرايد الثالثي(3الشكل ) 

 
 

 لمصل الدم  لفوسفاتية(: النسبة المئوية لألحماض الدهنية في جزء الدهون ا(5جدول 

 األحماض الدهنية 
 عام صيام  السيطرة  نماذج

 العدد 

7 7 

S
F

A
 

6:0 0.19 ± 1.08 1.52 ± 4.66 
11:0 0.17 ± 2.0 1.79 ± 4.45 
12:0 0.14 ± 2.19 1.55 ± 4.26 
14:0 0.14 ± 2.39 1.42 ± 3.53 
15:0 0.16 ± 2.32 2.30 ± 3.78 
16:0 0.17 ± 2.12 2.84 ± 7.05 
18:0 0.23 ± 2.20 0.45 ± 2.23 
20:0 0.19 ± 2.78 0.69 ± 2.43 
21:0 0.24 ± 4.42 1.80 ± 3.40 
22:0 0.17 ± 1.89 0.83 ± 2.56 
23:0 0.32 ± 2.55 1.21 ± 3.33 
24:0 0.23 ± 2.7 1.42 ± 3.99 

 28.64±2.35 17.82 ± 45.67 (Totalالمجموع الكلي )

M
U

F
A

 

18:1trans 0.27± 2.61 0.85 ± 2.20 
18:1cis 0.14± 2.60 0.50 ± 1.57 

22:1 0.36 ± 1.23 0.81 ± 2.08 
24:1 0.12 ± 2.43 1.13 ± 3.21 

 0.89 ± 8.87 3.29 ± 9.06 (Totalالمجموع الكلي )

P
U

F
A

 

18:2 n6 0.17 ± 2.58 0.24 ± 2.16 
18:3 n6 0.23 ± 2.54 0.22 ± 2.09 
20:4 n6 0.26 ± 2.70 0.24 ± 1.82 
22:2 n6 0.34 ± 2.09 1.57 ± 3.26 
20:5 n3 0.24 ± 2.63 1.57 ± 3.47 

 Total 1.24± 12.54 3.84 ± 12.8)المجموع الكلي )



  رغد عامر احمد   &   محمد عبد الهادي جاسم
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  SD± Meanالريم معبر ع را بالمعدل ± ا ن را  الرياسه 
 

 
 (: األحماض الدهنية في جزء الدهون الفوسفاتية4الشكل ) 

 
 االستنتاجات: 

مسمتوغ الكوليسمترول الكلمه فمه مصمل المدم لمجموعمة  االارا نتا ه الدراسة الن وجول انءفماض مع موي فمه .1
علن فا مدة الصموم فمه الترليمل مما مءماار ارتفماي كوليسمترول  الصوم مرارنة مع مجموعة السيطرة مما يدل

ا  ارتفمماي الكوليسممترول بمصممل الممدم يممىلي الممن  يممالة مءمماار التعممرض الممن امممراض الرلمم   اذمصممل الممدم 
 وتصل  ال راييا.

 األحماض الدهنية 
 يوما  30صيام  السيطرة  نماذج

 العدد 

7 7 

S
F

A
 

6:0 0.16 ± 1.04 1.50 ± 4.31 
11:0 0.17 ± 1.92 1.47 ± 4.32 
12:0 0.14 ± 2.14 1.23 ± 4.73 
14:0 0.15 ± 2.34 1.13 ± 3.76 
15:0 0.09 ± 2.25 1.62  ± 5.04 
16:0 0.22 ± 2.11 5.59  ± 9.40 
18:0 0.23 ± 2.14 2.52 ± 4.57 
20:0 0.29 ± 2.61 0.45  ± 2.30 
21:0 0.16 ± 2.63 1.61 ± 3.39 
22:0 0.24 ± 1.84 0.65 ± 1.86 
23:0 0.17 ± 2.50 1.70 ± 3.83 
24:0 0.22 ± 2.63 0.67 ± 2.24 

 26.15±2.24 20.14 ± 49.75 (Totalالمجموع الكلي )

M
U

F
A

 

18:1trans 0.24 ± 2.54 0.80 ± 2.06 
18:1cis 0.21 ± 2.53 0.70 ± 1.90 

22:1 0.22 ± 2.81 0.44 ± 2.38 
24:1 0.15 ±  2.37 0.67 ± 2.81 

 0.82 ± 10.25 2.61 ± 9.15 (Totalلي )المجموع الك 

P
U

F
A

 

18:2 n6 0.18 ± 2.52 0.40 ± 2.26 
18:3 n6 0.23 ± 2.48 0.75 ± 1.80 
20:4 n6 0.29 ± 2.61 0.36 ± 1.85 
22:2 n6 0.29 ± 2.03 1.64 ± 4.06 
20:5 n3 0.34 ± 2.57 0.82 ± 1.62 

 Total 1.33 ± 12.21 3.97 ± 11.59)المجموع الكلي )
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 LDLوانءفمماض مع مموي فممه مسممتوغ  HDLراسممة الممن وجممول ارتفمماي مع مموي فممه مسممتوغ االممارا نتمما ه الد .2
ا  الصمموم  اذصمموم فممه السمميطرة علممن ا يممض ب ممكل عممام وايممض الممدهو  ب ممكل ذمما  وهمم ا ي بمم  لور ال

يعتمممد  اذيعممل علمن ت  مي  عمليمماا ا يمض مما ذمالل حممرت المدهو  وتكمويا سمعراا حراريممة بكفماءة أ بمر 
الل الصمموم كمصممدر ر ممي  للطاقممة ذممالل فتممرة الصمميام ثممم يعممول الجسممم ابيعتمم  بعممد الجسممم علممن الممدهو  ذمم 

 امفطار.

ا نتمما ه الدراسممة الممن وجممول تمميثير الصمموم علممن مسممتوغ ا حممماض الده يممة بيصمم افرا ال الثممة الم ممبعة االممار  .3
 ( فه ااجم اء ال الثمة لمصمل المدم حيم  كانم PUFA/MUFA/SFAوغير الم بعة ااحالية والمتعدلة  

يمممة ل حمممماض ارتفممماي ال سمممبة الماويمممة ل حمممماض الده يمممة وانءفممماض ال سمممبة الماو  اذالتممميثيراا متباي مممة مممما 
الده ية ااحالية الت بع والمتعدلة مرارنة ممع مجماميع السميطرة ممما يمدل علمن لور الصموم فمه التميثير علمن 

 ايض جميع أنواي ا حماض الده ية فه ااج اء المءتلفة ما مصل الدم.
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