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ABSTRACT: Frying oils (Edible oils) are vegetable oils are extensively used for frying 

foods in Egypt and many other countries. During the frying process degraded products 

of oil are generated which have harmful effects on human organs and blood 

composition. 

In the present study physical and chemical properties of TBO, Olive oil, Sunflower oil and 

Linseed oils are determined. 

Five groups of experimental animals are fed on basal supplements, TBO15%, TBO15%+ 

Olive oil 5%, TBO15%+ Sunflower 5% and TBO15% + Linseed oil15 %. 

Triglycerides and total cholesterol, liver enzymes, HDL, LDL, creatinine, albumin and 

sugar are determined in the blood of these groups of animals. 

The obtained results indicate harmful effects on the vital organs of the experimental rats. 
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دراسات كيميائيو حيويو عمى تاثيرات بعض الزيوت الغذائيو عمى تركيب الدم فى حيوانات  عنوان الرسالة:
 التجارب

 فاطمة كرم عبدالظاىر ابراىيم اسم الباحـث :
 فى العموم الزراعية ماجستير  الدرجة العممية:

 الكيمياء الحيويو القسم العممى :

 7152 غسطسأ 51تاريخ موافقة مجمس الكمية : 
 المنوفية جامعة الزراعة، كمية ، الحيوية الكيمياء أستاذ   محمد عبدالسالم حبيبأ.د.  لجنة اإلشراف:

 المنوفية جامعة الزراعة، كمية ، الحيوية الكيمياء أستاذ   ىدى السيد محمد فريدأ.د.   

 المنوفية جامعة زراعة،ال ، كمية الحيوية الكيمياء مساعد أستاذ   د. صالح منصور عبدالجواد 

 
 الملخص العربى

الطعميو ) الفالفل( من اكثر الوجبات السريعو الرخيصو وذات القيمو الغذائيو الجيده انتشارا فى مصر وبالد الشرق 
 االوسط .

الطعميو سريعو التحضير وذلك بعمميو القمى فى الزيت لكن عمميو استخدام نفس الزيت لمده قد تصل الى اسبوع عمى 
درجو حراره عاليو يودى الى العديد من التفاعالت الطبيعيو والكيميائيو التى ينتج عنيا الشقوق الحره ومركبات كثيره ضاره 

 بصحو االنسان .
الدراسو الحاليو صممت باستخدام الزيت المغمى المستخدم فى عمميو القمى فى تغذيو الفئران المقسمو الى خمسو 

-مجموعو كنترول موجب  15% مجموعو مغذاه عمى زيت طعميو مغمى -السالب مجموعات ) مجموعو الكنترول 
 -% 1%+زيت عباد الشمس 51مجموعو زيت طعميو مغمى  -% 1زيت زيتون  %+51مجموعو زيت طعميو مغمى 
 .%(1زيت كتان  %+51مجموعو زيت طعميو مغمى 

ره لزيت الطعميو ثم تم تغذيو حيوانات التجارب وذلك لتقدير اثر اضافو ىذه الزيوت الغذائيو عمى تقيل االثار الضا
مستوى  –مستوى الميبيدات بالدم  –مستوى وظائف الكبد  –يوم. ثم تقدير مستوى وظائف الكمى  51)فئران( لمده 

 الجموكوز بالدم. 
ك انزيمات واظيرات الدراسو ان زيت الطعميو يؤدى الى اثار ضاره حيث ادى الى ارتفاع مستوى الميبيدات بالدم وكذل

 الكبد ولم يحدث تاثير عمى وظائف الكمى .
 وكما ادت اضافو الزيوت الطازجو الى غذاء الفئران عمى زيت الطعميو الى تقيل ىذه االثار السمبيو .

 كما اظيرت الدراسو كذلك ان زيت الزيتون كان افضميم فى تقميل االثار الضاره لزيت الطعميو.
 
 

 

 

 


