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  ِAbstract 

The study was designed to estimate the effect of fatty liver disease 

on the level of some biochemical parameters, percentage of fatty acids in 

serum lipids. the study includes (25) fatty liver patients as verified by 

ultrasonography of the liver, the age ranged between (50-70) year and 

(25) apparently healthy subjects of matched age group. The some 

biochemical parameters were measured as well as analysis and 

measurement of Percentage and level of fatty acids  in serum lipids, lipids 

extraction from serum and separation of serum lipids (Cholesterol ester, 

Triglyceride, Phospholipids) by TLC, and then esterification of fatty 

acids and measurement of percentage of fatty acids by Capillary Gas 

Chromatography (CGC). the result showed that there was large effect of 

fatty liver disease on the biochemical parameters and the percentage of 

fatty acids comparison with control group. 

 
 الخالصة

 بعممممك  ممممم  مسممممتو  ألممممده  مممممرك الكبممممد  تمممم  يرسممممة لمتعممممر   ممممم  الدرا همممم  صمممممم  
مصممممممل ل الده يممممممة كمممممم  المكو مممممما  الده يممممممة لألوممممممماكالمتغيممممممرا  الكيموويويممممممة وال سممممممبة الم ويممممممة 

بمممرك الكبممد الممده    اإلصممابة(  ي ممة مممن المرضمم  المم ين يعمما ون مممن 52تضممم   الدراسممة  الدم.
-25المرضمم  مممابين   أ مممارتتممراو   ،كبممدوالمم ين تممم ت ممميض المممرك لممديمم باسممتمدام سممو ار ال

وبممم اس الا ممما  العمريمممة أ   .تمممم  كمجمو مممة سمممي ر  أصمممواء أل مممماض(  ي مممة 52( سممم ة و 45
توميممل وقيمماس ال سممبة الم ويممة  المم  إضمماكةكمم  مصممل الممدم   ممدد مممن المتغيممرا  الكيمووياتيممةقيمماس 
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الاوسمممااتية  المممدهون ،رول اسمممتر الكوليسمممتيالمكو ممما  الده يمممة لمصمممل المممدم الده يمممة كممم   لألومممماك
 أسممتر  إ مماد  كراكيمما ال ب ممة الرقي ممة بعممد  لمم  تممميممة كروموتو باسممتمدام ت  و لمم   (والكميسمميرايد ال   مم 

 أ مار  باستمدام جماز كروموتوكراكيا الغماز ال معر . قياس ال سبة الم وية لماو  الده ية األوماك
 ممم  مسممتو  المتغيممرا  الكيمووياتيمممة   ألمممده كبيممر لمممرك الكبممد  تممم  ير تمما ا الدراسممة المم  وجممود 

   بمجمو ة السي ر .الده ية م ار ة  لألوماكوال سبة الم وية 
 

 المقدمة
م مل  اإل سماني وم بعد  وظا   مممة دامل جسمم  المممة لكو ه األ ضاءيعتبر الكبد من 

م مل  واممل تم مر البروتين  إ تاج ممية هضم المواد الغ ا ية ومزن ال اقة والمواد الغ ا ية و ممية 
موم التمم  قممد بعممك السمموم اومممة  األدويممة أ موا المدم و صممار  الصمماراء وكمم ل  ال يممام بتوميممل بعممك 

يرتاممم   ما  مممدولكممن  ،ممممن المممدهن ال بيعممم  يوتمممو   ممم  كميمممة معي ممة الكبممد إن .(1 تممدمل الجسمممم 
 ت موم( أو% ممن وزن الكبمد   مد  لم  تسمم  الوالمة  تمدهن 15-2ممن  أك رال   ألده  الموتو  

لممممد  بعممممك  أمممممر  مممماكل صمممموية وقممممد تسممممب  م أ ممممراكوقممممد تكممممون همممم   الوالممممة بممممدون  ،الكبممممد
 ،ممممن مممم ل بعممممك الاووصممما  الممتبريممممة ي مممممض ألمممده  مممممرك الكبمممد  أن ويممم ، األ مممماض
 أساسمينه ما   مو ين و من م ل سو ار الكبد  و ألسرير م الت ميض من م ل الاوض وك ل  يت

    .  (5 الكبد ألده   غير الكوول  ألده   الكوول  والكبد  ألده  الكبد  أ وا من 
مممرك الكبممد الممده   غيممر الكوممول  هممو  بممار   ممن والممة مممن ومما   الممممل ا يضمم   إن

وتوممد   والتم  تتميممز بزيمماد  مسممتو     مم  اسممايل كميسمميرول كمم  الكبممد مممما يممود  المم  ت مموم الكبممد
يعمما   المممريك . ك ممدان المموزن السممري والممة يعمما ون مممن السممم ة و  المم ين األ ممماضهمم   الوالممة كمم  

 األومممماك( وزيممماد   سمممبة n3  الده يمممة غيمممر الم مممبعة المتعمممدد  األومممماكممممن   صمممان كممم   سمممبة 
الده يمممممة  واأل سمممممجةكمممم  الكبمممممد  (n6/n3( وارتاممممما  ال سمممممبة  n6  المتعممممدد  ةغيمممممر الم مممممبعالده يممممة 
الده يمممة ممممن  مممو   مممماكاألودراسممما  وجمممود   قمممة بمممين زيممماد  مسمممتو     مممد أ بتممم و  .(3البيضممماء 

 Trans وا مم  الك اكممة   ألممده  ( مم  ارتامما  مسممتو  كوليسممتيرول البممروتينLDL-C)، د  ؤ مممما يمم
 .(4  ال م  التاجية وتصم  ال رايين ب مراك لإلصابةزياد   وامل الم ور   إل 

 
 :المواد و طرائق العمل

بعممد  السممي ر  ين ومجمو ممةالمصمماب األ ممماض ي مما  الممدم مممن   جمعمم ممم   ي مما  الممدم:ج .1
وتمممم جمممم  العي ممما  كممم   ،( سممما ة مممم ل سممما ا  الميمممل15-15  كتمممر  صممموم تتمممراو  ممممابين

مممتمر ممن المدم لكمل  ممض  (2تمم سمو    .مست ا  ابن سي ا التعميم  ك  مدي ة الموصل
 قسم ال  قسمين:تم كصل مصل الدم و  و
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 ألممده  ل البممروتين كوليسممتيرو  ،الكوليسممتيرول الكمم  ،كموكمموز الممدمتممم قيمماس متغيمرا   :األولال سمم 
كوليسممممتيرول  و يد   مممم  الكميسمممميرا، ول البممممروتين الممممده   وا مممم  الك اكممممةكوليسممممتير  ، ممممال  الك اكممممة

 باسمممتمدام  مممد  التوميمممل قيممماس المتغيمممرا  السممماب ةويممم  تمممم  .البمممروتين المممده   وا ممم  الك اكمممة جمممدا  
 Kit) 5).   6 وي  تم وسابه  ظريا    دا كوليستيرول البروتين الده   وا   الك اكة جدا). 

 الده ية. األوماكتوميل  إجراءلوين  م°(15-  ورار  تم الواظ ك  درجة ال سم ال ا  :
 

 كصل الدهون الر يسية لمصل الدم: .2
 ،(TLCالدهون الر يسية لمصل المدم باسمتمدام ت  يمة كروموتوكراكيما ال ب مة الرقي مة    كصم     

 7،8.) 
 ة:الده ي األوماك أستر  إ اد  .3

( الممم ا  BF3   مم  كموريمد البممورون   الده يممة باسمتمدام األومماك أسممتر  وا  ماد توميممل  تمم
 (.9  ،%(13  ك  المي ا ول

 الده ية : لألوماكت دير ال سبة الم وية  .4
الده يمممممممة كممممممم  مصمممممممل المممممممدم لممكو ممممممما  الده يمممممممة  لألومممممممماكتمممممممم ت مممممممدير ال سمممممممبة الم ويمممممممة 

( مممممن ممممم ل اسممممتمدام جممممماز لكميسمممميرايد ال   مممم ا الممممدهون الاوسممممااتية، استرالكوليسممممتيرول، 
 (TR-WAX)و مممود  (Shimadzo 2010) مو   (CGCكروموتوكراكيما الغماز ال ممعر   

 ( م ك  مراكز وزار  الص ا ة السورية، دم ق.35و ول العمود  
 :  التوميل اإلوصا   .5

 م ويممممةتممممم توميممممل  تمممما ا المتغيممممرا  الكيمووياتيممممة كمممم  مصممممل الممممدم وكمممم ل  توميممممل ال سممممبة ال
 (t-test  مصممل المممدم باسمممتمدام امتبمممارال   مممة ممممن دهمممون  جممزاءاألالده يمممة كممم   لألوممماك

 (.p<0.05) ، 10وكان مستو  ا وتمالية الم بول هو  
 

 : النتائج والمناقشة
 : مستوى المتغيرات الكيموحياتية (1

لممدم اال تما ا كم  همم   الدراسمة الم  وجممود ارتاما  مع مو  كم  مسممتو  كموكموز مصمل  أ مار 
يعممز  السممب  كمم  قممد و ، (1جممدول رقممم  ، سممي ر لمرضمم  الكبممد الممده   م ار ممة ممم  مجمو ممة ال

مممما يممود  المم   األ سممولين لمم  المم  وجممود ممممل كمم   مممل الكبممد وكمم ل  وجممود ظمماهر  م اومممة 
 تممما ا هممم   الدراسمممة الممم  وجمممود  أ مممار . كمممما (11ارتاممما  مسمممتو  الكموكممموز كممم  مصمممل المممدم  

  الكوليسممتيرول الكممم  لمصمل الممدم لمرضمم  الكبممد الممده   م ار ممة ممم ارتاما  مع ممو  كمم  مسممتو 
 مدم كاماء   أو مدم وجمود  لم  الم   يعمز  سمب  أنيمكمن  ،(1جمدول رقمم  ،مجمو ة السي ر  
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( الماصممممممة بمممممالبروتين المممممده   وا ممممم  الك اكممممممة Apo-B-100مسمممممت ب   الجمممممزء البروتي ممممم   
 LDL  كمم   (.12و  الكوليسممتيرول الكممم   المممد  مممما يممود  المم  ارتامما  مسممت األ سممجة( كمم

الدراسمة الم  وجمود ا ماماك مع مو  كم  مسمتو  كوليسمتيرول البمروتين  هم   تما ا  أ مار  وين
، ممم  مجمو مممة السمممي ر  الممده    مممال  الك اكممة كممم  مصمممل الممدم لمرضممم  الكبممد المممده   م ار مممة

( LPLيبيممز  ال يبموبروتين   أ مزيم لمم  الم  ا ماماك كعاليمة  قمد يعمز  سمب ، (1جمدول رقمم  
كم ل   ،ده يمة وكميسميرول أومماك(الم  TGوال   يود  ال  ت بي  تومل الكميسيرايد ال      

ودو  ممل ك  وظياة الكبد والم   يمعم  دورا مممما كم  تصم ي  المدهون البروتي يمة ممما يمود  
الدراسممة المم   همم   تمما ا  أ ممار كمم ل   (.13المم  ا مامماك همم ا ال ممو  مممن الممدهون البروتي يممة  

وجممود ارتامما  مع ممو  كمم  مسممتو  كوليسممتيرول البممروتين الممده   وا مم  الك اكممة كمم  مصممل الممدم 
وقممد يعممز  السممب  كمم  ، (1جممدول رقممم  ، ة ممم  مجمو ممة السممي ر لمرضمم  الكبممد الممده   م ار مم
( المم   يممود  المم  ارتامما  مسممتو  LPLال يبمموبروتين  يبيممز   إ ممزيم لمم  المم  ا مامماك كعاليممة 

كممم ل   مممدم كاممماء  المسمممت ب   الكبديمممة و  (،11ن المممده   وا ممم  الك اكمممة  كوليسمممتيرول البمممروتي
الكبديمة ممما  األ سمجةك  ت ميل توول البروتين الده   وا   الك اكة ال   ممما   الت  تمع  دورا  

 أممراكالم مور  لت مور  لاود  واممي كل  لكو ه كيهيود  ال  ارتاا  مستواها الغير مرغو  
ود ارتامما  مع مو  كمم  مسممتو  وجم إلمم الدراسمة  همم   تما ا  أ ممار ل  وكم  (.12ال مم  التاجيممة  

جمدول ، ة مم  مجمو مة السمي ر ك  مصل الدم لمرض  الكبمد المده   م ار م الكميسيرايد ال    
ا مامماك كعاليممة ا ممزيم ال يبمموبروتين  يبيممز والمم   يممود  المم   ربممما يكممون سممب   لمم ، (1رقممم  

   مم  مممن مصممل الممدم وبالتممال  ارتامما  مسممتوا  كمم  مصممل الكميسمميرايد ال إزالممةا مامماك مسممتو  
 (.11  الدم

الدراسممممة الممم  وجمممود ارتامممما  مع مممو  كمممم  مسمممتو  كوليسممممتيرول  هممم   تمممما ا  أ مممار  وكممم ل 
ة مم  مجمو مة ك  مصمل المدم لمرضم  الكبمد المده   م ار م جدا البروتين الده   وا   الك اكة

ممممن مممم ل المعادلمممة  المتغيمممر  ظريممما  ويممم  تمممم وسممما  قيممممة هممم ا  ،(1جمممدول رقمممم  ، السمممي ر 
ومممن ممم ل المعادلممة السمماب ة يتضمم  ان  VLDL-C(mmol/l)=TG/2.22) ( ،3.) التاليممة:

ارتاممما  مسمممتو  الكميسممميرايد ال   ممم  يمممود  الممم  ارتاممما  مسمممتو  هممم ا المتغيمممر كممم  مصمممل المممدم 
 ال كر. أ اة األسبا ول اس 
 
 
 

 الكبد الدهني ومجموعة السيطرة رضىالمتغيرات الكيموحياتية لم: (1) رقم جدول
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          *P كبد الده  مرض  ال مجمو ة السي ر   مممول/لتر(المتغيرا  الكيمووياتية

  52 52 العدد
 < 0.69 11.90  2.0 0.001 4.75   الكموكوز

 <TC) 4.50  0.30 7.44  0.60 0.001الكوليستيرول الكم   
لك اكة كوليستيرول البروتين الده    ال  ا

 HDL-C) 1.30  0.10 0.75  0.11 0.001> 

كوليستيرول البروتين الده   وا   الك اكة 
 LDL-C) 2.85  0.20 5.85  0.45 0.001> 

 <TG) 0.26  1.50 0.50  2.74 0.001      الالكميسيرايد 
كوليستيرول البروتين الده   وا   الك اكة 

 5.34±5.53 1.53±5.51 <5.551 (VLDL-C)جدا 

 Mean   SD ا  ورا  ال ياس   المعدل  ال يم تم ل:  
   

 الدهنية : لألحماضالنسبة المئوية  (2
الده يممة باسممتمدام جممماز كروموتوكراكيمما الغمماز ال ممعر   لألوممماكتممم قيمماس ال سممبة الم ويممة 

 CGC ويمم  ، ( وممامك ده مم  قياسمم 15  مممو ج متكممون مممن ال تمما ا ممم  ( مممن ممم ل م ار ممة
 الده ية. لألوماك( الرسم ال اتا من توميل ال مو ج ال ياس  1  رقم ل كليوض  ا

 

 
 ( حامض دهني قياسي12ميل مزيج من )الرسم الناتج من تح :(1الشكل رقم )
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 لألومممماكمع مممو  كممم  ال سمممبة الم ويمممة  وجمممود ا ماممماك  تممما ا هممم   الدراسمممة الممم  أ مممار 
لممدم كمم  مرضمم  الكبممد الممده   م ار ممة ممم  الده يممة الم ممبعة كمم  جممزء اسممتر الكوليسممتيرول لمصممل ا

 بيعمممة الغممم اء  وقمممد يعمممز  السمممب  كممم   لممم  الممم  ،(3  رقمممم جمممدول مجمو مممة السمممي ر ، سمممبتما كممم  
 يكممون لممديمم ت يممد وامت مما   ممن ت مماول  ممدد مممن األ عمممةالمت مماول ويمم  ان مرضمم  الكبممد الممده   

الده يممة  األوممماكبة ا مامماك  سمم إلمم مممما يممود   ،المممرك لممديمم أ ممراكالتمم  تممود  المم  ت ممور 
ولممووظ كمم  همم   الدراسممة وجممود ارتامما  مع ممو  كمم   (.13الم ممبعة م ار ممة ممم  مجمو ممة السممي ر   

 المجممممو  الكمممم ( كممم  هممم ا والمتعمممدد   األواديمممةالده يمممة غيمممر الم مممبعة  لألومممماكال سمممبة الم ويمممة 
الجمدول  ،ر ما كم  مجمو مة السمي الجزء من مصل المدم كم  مرضم  الكبمد المده   م ار مة مم   سمبت

ممممممما يمممممو ر  مممممم  ا مممممزيم  األ سمممممولينوقمممممد يعمممممز  السمممممب  كممممم   لممممم  الممممم  وجمممممود م اوممممممة  ،(3رقمممممم  
ت الة الم يبممموبروتين  يبيمممز وبالتمممال  زيممماد  توممممل الكميسممميرايد ال   ممم  والتممما ير  مممم  ا زيمممما  ا سممم

زالممة قممد اتا مم  و  (.17،4  ،الده يممة غيممر الم ممبعة األوممماك  زيمماد   سممبة الت ممب  مممما يممود  المم وا 
الكبممد المممده   ممممن مممم ل  أممممراكهمم   ال تممما ا مممم  دراسمما  ودي مممة لعمممدد ممممن البمماو ين كممم  مجمممال 

 (.  n6)،  18الده ية غير الم بعة ب كل  ام ومصوصا ال و    األوماكارتاا   سبة 
 لألومماكمع مو  كم  ال سمبة الم ويمة   تا ا ه   الدراسة ال   دم وجمود ا ماماك أ ار و 

م ار مة كم   مصل الدم لمرضم  الكبمد المده  ل جزء الدهون الاوسااتيةالده ية  المجمو  الكم ( ك  
ا  مامماك البسممي  الم وممظ كمم  ال تمما ا سممب  وقممد يعممز   ،(3جممدول رقممم   ،مو ممة السممي ر ممم  مج

ده يممة غيممر م ممبعة مممن ممم ل زيمماد   أوممماكالده يممة الم ممبعة المم   األوممماك المم  توممول بعممك
ارتاما  مع مو  كم  ال سمبة  تا ا ه   الدراسة ال  وجمود  وأ ار  (.19الت ب    إزالةزيما  كعالية ا 
المزدوجمة  األواصمرالمزدوجمة والمتعمدد   اآلصمر  األواديمة ةغيمر الم مبعالده ية  لألوماكالم وية 

جمدول رقممم م ار ممة مم  مجمو مة السممي ر ،  المجممو  الكمم ( كمم  مصمل المدم لمرضمم  الكبمد المده   
كم  مرضم  الكبمد المده   ممما  األ سمولينوقد يعز  السب  ك   ل  ال  وجود ظاهر  م اوممة  ،(3 

الده يممة  لألومماكيمود  الم  ومدو  ممممل كم  العمميما  ا يضممية ب مكل  مام وكم  ال سممبة الم ويمة 
الت ممب  وا سممت الة  إزالممةزيمماد  كعاليممة ا زيممما   أيضمما  وقممد يكممون سممب   لمم   (.20  ،ب ممكل ممماض

ده يمة ال األومماكالده ية مما يود  ال  ارتاا   سمبة هم ا ال مو  ممن  لألوماك كسد األو مميا  
 .(2 ك  ه ا الجزء من مصل الدم 

 لألومممماك تممما ا هممم   الدراسمممة وجمممود ارتاممما  مع مممو  كممم  ال سمممبة الم ويمممة  أ مممار وكممم ل  
ه   م ار ممة الده يممة  المجمممو  الكممم ( كمم  جممزء الكميسمميرايد ال   مم  لمصممل الممدم لمرضمم  الكبممد الممد

( Acetyl-CoAوقممد يعممز  السممب  كمم   لمم  المم  توممول   ،(3جممدول رقممم   ،ممم  مجمو ممة السممي ر 
تومول مسممارا   أمممرالده يممة الم مبعة أ  بمع م   األومماكالم  مسمارا  تممود  الم  تصم ي  وب مماء 

 تممما ا همممم    أ مممار (.كممم  ومممين 21 مسمممارا  ب ا يممممة ده يمممة،  كاربوهيدراتيمممة وبروتي يمممة الممم  هدميمممه
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المزدوجمة  اآلصمر  أواديمةالده ية  لألوماكاسة ال  وجود ا مااك مع و  ك  ال سبة الم وية الدر 
. وقممد يعممز  السممب  كمم   لمم  المم  (3جممدول رقممم  كممم ( م ار ممة ممم  مجمو ممة السممي ر ،  المجمممو  ال

 األواصممرده يممة متعممدد   أوممماك إلمم المزدوجممة  اآلصممر  أواديممةالده يممة  األوممماكتوممول معظممم 
  مرضممم  الكبمممد ا سمممت الة بسمممب  المممممل الموجمممود كممم أ زيمممما مممم ل زيممماد  كعاليمممة  المزدوجمممة ممممن

الده يمممة  األومممماككممم   سممبة   هممم   الدراسمممة المم  وجمممود ارتامما  مع مممو  أ ممار كمممما  (.19  الممده  
المزدوجمممة كممم  مصمممل المممدم لممممرك الكبمممد المممده    المجممممو  الكمممم ( م ار مممة مممم   األواصمممرمتعمممدد  

زيمماد  الممممل المم   يوممد   إنوقممد يعممز  السممب  كمم   لمم  المم  (. 3 جممدول رقممم  ،مجمو ممة السممي ر 
 (6- دلتمما إ زيممما وماصممة ، (desaturationالت ممب    إزالممةولة  ممن ؤ المسمم اإل زيممما  أ ظمممةكمم  
، Oxidation)  األكسممممد  وا  زيممممما  ،(elongationا سممممت الة   وا  زيممممما  ،(2- دلتمممما (3- دلتمممما
 سممبة األوممماك  رتامما همم   العوامممل مجتمعممة المم  اكممل تممؤد  ويمم   ،مرضمم  الكبممد الممده  لممد  

هم ا إ  يعمد  ،( ك  مصل الدم م ار ة مم  مجمامي  السمي ر PUFAالم بعة المتعدد    الده ية غير
م مممل  لممممرك الكبمممد المممده  المصممماوبة  األممممر  األممممراكممممن  واممممل الم مممور  لت مممور  رتاممما ا 

وجممد   قممة قويممة جممدا تممرب  بممين كعاليممة ويمم  ي (.22  الكمويممة واألمممراكال ممم  وال ممرايين  أمممراك
( وبممين الموتممو  المرتامم  مممن األوممماك الده يممة غيممر الم ممبعة Δ5إ زيممما  إزالممة الت ممب  ماصممة  

 مم   التم  يروكعمال كم   امممم ااأل سولين دور  يمع   ويمة السمسمة ووساسية األ سولين والمتعدد  
زالمممةا سمممت الة  إ زيمممما  مبا مممر  مممم  توايمممز  ممممل هممم   المورمو ممما  ال تممم  ير الت مممب  ممممن مممم ل  وا 

 وممدو  مممملالمم    ممدم كامماء   مممه أواأل سمولين  م اومممة، إ  تممود  لم يمام بوظياتممما ب ممكل متكاممل
ممم   األوممماك كمم  الم ويممة ل رتامما  ال سممبةمممن تكمموين األوممماك الده يممة الغيممر م ممبعة وبالتممال  ا

 .(24،23  ،لمرك الكبد الده  مصل الدم 
ممممرك الكبمممد  أ مممراك مممير المم  ممممد  زيممماد  المممممل ا يضمم  وت مممور سمممة ت تمما ا هممم   الدرا

المممرك لت ممل ومدو  ظماهر  تميم  الكبمد ب ممكل  أ مراكالمده   لمد  المصمابين واوتماليمة ت مور 
مصاوبة لمرك الكبد المده   وماصمة  أمر  أمراكوظياته وظمور  أداءكامل وتوق  الكبد  ن 

ال سممممبة الم ويممممة لدراسممممة مممممن ويمممم   تمممما ا همممم   ا انكمممم ل  كمممم الدمويممممة. واألو يممممةال ممممرايين  أمممممراك
مممل كبيمر كم   ممل الكبمد  ة ك  المكو ما  الده يمة لمصمل المدم ت مير الم  ومدو الده ي لألوماك

(  ا  المممدور السممممب  وا ماممماك  سمممبة n6الده يمممة ممممن  مممو    األومممماكممممن مممم ل ارتاممما   سمممبة 
( ممممما n3/n6ا ماممماك ال سمممبة   وكممم ل ، (  ا  المممدور ا يجممماب n3الده يمممة ممممن  مممو    األومممماك

الدمويممة واوت ماء العضمممة ال مبيمة لممد   األو يمة بمم مراك لإلصمابةي مير الم  زيمماد   واممل الم ممور  
 مرض  الكبد الده  .

 النسبة المئوية لألحماض الدهنية في مرضى الكبد الدهني ومجموعة السيطرة (:3جدول رقم )
 

 جزء الكميسيرايد ال     الدهون الاوسااتية جزء جزء استرالكوليستيرولاألوماك 
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مجمو ة  الكبد الده   مجمو ة السي ر  الده ية
 السي ر 

مجمو ة  الكبد الده  
 السي ر 

 الكبد الده  

 52 52 52 52 52 52 العدد
األوماك 

 الده ية الم بعة
      

15:5 5.3±5.56* 5.21±5.33 0.000.00 0.010.09 0.000.00 0.150.20 
15:5 1.3±5.31 1.5±5.13 0.031.70 0.292.45 0.233.50* 0.985.30 
11:5 4.31±5.15* 3.31±5.15 0.150.63 0.080.41 0.09 3.43 0.055.88 
13:5 2.55±5.5* 5.55±5.6 1.8125.22 1.6222.00 *1.0024.00 1.5027.50 
15:5 1.15  ±5.56 3.51±5.11 0.9510.00 0.479.24 0.203.00* 0.825.65 

 3.0037.55 2.234.19 *2.0033.93 3.8544.53 1.5±15.56 *3.5±55.31 المجمو  الكم 
األوماك 
الده ية غير 
الم بعة 
 األوادية

      

13:1 5.55±5.56* 5.55±1.55 0.324.30* 0.897.00 0.336.80* 1.503.00 
15:1 13.55±1.6* 11.35±5.21 0.327.00* 1.0012.40 1.9125.00* 1.0018.00 

 1.43 3.5±55.35 *1.5±15.55 المجمو  الكم 

11.30* 2.2819.40 2.1031.80* 2.8021.00 

األوماك 
الده ية غير 
 الم بعة المتعدد 

      

 n615:5  32.55±5.35* 11.6±5.53 0.7319.12* 0.3223.00 *1.2017.00 0.7122.50 
 n315:3  1.5±5.36* 3.15±5.13 0.301.90 0.571.00 0.281.00* 1.002.00 
 n655:1 1.55±1.55* 3.55±1.31 0.631.26 0.280.99 1.201.00* 0.313.00 
 n355:2  5.65±5.15* 1.55±5.35 *0.161.00 0.392.43 0.802.00* 0.210.89 

22:6 n3 5.35±5.5* 3.55±1.33 0.854.54 0.258.22 0.534.50* 0.172.00 
 1.0027.82* 2.4035.64 2.4025.50* 4.0030.39 1.55±23.65 *5.55±11.35 المجمو  الكم 

n3 2.3±5.25* 6.5±5.1 1.307.44* .9911.655 *2.007.50 2.004.89 

n6 36.55±1.35* 14.65±5.22 *1.8820.38 1.9823.99 *3.6418.00 1.6525.50 

 ال ياس  . ا  ورا ± قيم الجدول تم ل المعدل 

 .P<)5.52*:ا مت   مع و ،قيمة  
 
 

 المصادر
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