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ABSTRACT: Hypercholestermia is the most common pathologic process underlying 

atherosclerosis and cardiovascular diseases. Alpha-linolenic acid (ALA, 18:3, omega-3) 

is believed to protect the cardiovascular system. This study was carried out to 

investigate the protective effect of linseed, soybean, or walnut oils as omega-3 rich oils 

in rats compared to control diet. Furthermore, the therapeutic effect of linseed, soybean 

and walnut rich diets on lipid profile and liver functions of rats after feeding high fat diet. 

This study also was carried out to evaluate the hepatic bioconversion of alpha-linolenic 

acid (ALA, 18:3, omega-3) to eicosapentaenoic acid (EPA, 20:5, omega-3) and 

docosahexaenoic acid (DHA, 22:6, omega-3) in rats fed on diets rich with oils from 

linseed, soybean and walnut. The physical and chemical properties as well as the 

content of fatty acids and sterols of linseed, soybean and walnut oils were studied. Two 

biological experiments were carried out   to investigate the aims of such study. The 

obtained results showed that the overall beneficial effects provided by high level of ALA 

were better than those given by low levels of ALA. Linseed oil exerted a hypolipidemic 

effect and could be considered as a promising functional food in cardiovascular disease 

and as an alternative source of omega-3 PUFAs that could provide important benefits to 

our cardiovascular health. 
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 ةت النباتيو عمي بعض الزي ةدراسات كيميائية حيوي عنوان الرسالة:
 محمد مجدي درويش شبانو اسم الباحـث :

 فى العموم الزراعية ماجستير  الدرجة العممية:

 الكيمياء الحيويو القسم العممى :

 13/2/2012تاريخ موافقة مجمس الكمية : 
 المنوفية جامعة الزراعة، كمية ، الحيوية الكيمياء أستاذ   يــــــــــــالشوناوع ـــــؤاد مطــــ/ فأ.د لجنة اإلشراف:

 المنوفية جامعة الزراعة، كمية ، الحيوية الكيمياء أستاذ  سمير عبد القادر القدوسي / أ.د  

 المنوفية جامعة الزراعة، ، كمية الحيوية الكيمياء أستاذ   دـــــي أبوزيـــــت مصطفــ/ مدحدأ. 
 

 ص العربىخالمم
يعتبر إرتفاع نسبة الكوليسترول في الدم من أكثر األعراض المرضيو المؤديو إلي أمرض القمب وتصمب  الشرايين 

( لو دور وقائي في حماية القمب واألوعيو الدمويو وقد اجريت ىذه 3-ويعتقد أن الحمض الدىني ألفا لينولينك )أوميجا
( 3-لزيوت الكتان والصويا وعين الجمل كزيوت غنيو بالحمض الدىني ألفا لينولينك )أوميجا الدراسة لبحث التأثير الوقائى 

عمي فئران التجارب مقارنو بالكنترول الطبيعي عالوة عمي دراسة التأثير العالجي لموجبات الغنيو بزيوت الكتان والصويا 
مي وجبو مرتفعة الدىون وأيضا نفذ ىذا البحث لتقييم وعين الجمل عمي دىون الدم ووظائف الكبد في الفئران بعد تغذيتيا ع

( و 3-أوميجا عممية التحول الحيوي لمحمض الدىني ألفا لينولينك إلي األحماض الدىنيو إيكوزابينتانويك )
( في كبد الفئران المغذاه عمي وجبات غنيو بزيوت الكتان والصويا وعين الجمل. حيث تم 3-ديكوزاىيكسانويك )أوميجا

الخواص الفيزيائيو والكيميائيو لزيوت الكتان والصويا وعين الجمل وكذلك محتواىا من اإلستيروالت واألحماض  تقدير
الدىنيو وتم إجراء تجربتين حيويتين لدراسة أىداف البحث وقد أوضحت النتائج المتحصل عمييا أن التغذيو عمي جرعات 

يا الجرعات المنخفضو وأن تأثير زيت الكتان المخفض لدىون الدم عاليو من الحمض الدىني ألفا لينولينك تفوق في فائدت
 يجعمو غذاء وظيفي فعال في أمراض القمب والشرايين  كما أنو يمكن إعتباره مصدر بديل لألحماض الدىنيو إيكوزا بنتاينويك

  EPA ،  ديكوزا ىكساينويك DHA .والتي يمكن أن توفر فوائد ىامو لصحة أوعيتنا الدمويو 
وظائف  ،دىون الدم ،إرتفاع الكوليسترول ،زيت عين الجمل ،زيت الصويا ،ممات الدالو: حمض ألفالينولينك؛ زيت الكتانالك

 التحول الحيوي في الكبد. ،الكبد

 
 
 
 
 
 


