
 



  

  

  السعودية العربية المملكة          
  العالي التعليم وزارة            

  القرى أم جامعة              
  بمكة المكرمة الفنون والتصميم الداخلي كلية 
 طعمةاأل وعلوم التغذية قسم        

 

  كبديل للسكروز اإلستيفيا أوراق نبات مستخلص من االستفادة

   المحلية تالحلويا إعداد بعضفي  

  

  المنزلي االقتصاد في الدكتوراه درجة على الحصول متطلبات ضمن مقدمة رسالة

 ) غذائية صناعات(  تخصص األطعمة وعلوم التغذية قسم

  

  الطالبة دادــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإع

  الزهراني بن بخيت علي بن صالح بنت آمال

  بمكة االشراف التربويبادارة  تربوية مشرفة

 

 إشراف

 سالم محمد إيمان د.أ

 جامعة أم القرىبكلية الفنون والتصميم الداخلي  الغذائية الصناعات أستاذ

  ـم ٢٠١١ /هـ١٤٣١الجامعي   العام

 



  البحث خالصة   

 الحلويـات بعـض إعـداد فـى للسـكروز كبـديل االستيفيا نبات أوراق مستخلص من االستفادة:  الرسالة عنوان
   . المحلية

  .)سابقاً  المنزلى االقتصاد كلية( الداخلى والتصميم الفنون كلية ـ القرى ام جامعة:  العلمـية الجهة

 . غذائية صناعات:  التخصص     . األطعمة وعلوم التغذية:  قسـم

  .الزهراني  على صالح آمال : الباحثة اسم   . سالم محمد إيمان. د.أ : المشرفة اسم

   .دكتوراه :  العلمية الدرجة

  .للسكروز كبديل المائي مستخلص صورة فى اإلستيفيا نبات أوراق من االستفادة : الموضوع خطة

 المــائي مســتخلصال مــن مختلفــة بنســب المحليــة الحلــوى وبعــض الشــيكوالتة إعــداد إلــى:  الرســالة وتهــدف
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Abstract 

Title : Utilization of the Leaves Plants Extract Stevia as Asubstitute Sucrose in 

Preparation of Some Local Sweets. 

 Supervised : Eman Mohemad Salem. 

 Student : Amal Ssleh al zahrane. 

The aims : Of this study were utilization of the leaves plant extract stevia as 

asubstitute sucrose. 

This investigation were : main objectives preparation ofchocolat and some local 

sweets by used extract stevia as substitute sucrose with different 

percentage.Studding the effect  ofreplacement extract of stevia on nutrition value 

and antioxidant.Also studding the effect chocolate adding extract stevia in 

glycemic index for some adults. This thesis consists of five chapters : ( Abstract, 

Previous Studies, Search, s Methods, Procedures, Discussing the results and the 

most important Recommendations).  This thesis consists of (198). The most 

important results are : According to chemical quality attributes of all investing 

add treatments the products which add of extract stevia had high nutrition value. 

The total sugar and total carbohydrate were decreased more however fiber and 

ashing were increased also antioxidant and gylcosied content increased in all 

products added extract stevia . Adding extract stevia improved all organoleptic in 

products. The chocolate made from extract stevia did not raise glycemic index. 

There for The researcher recommended to throw the light on the present food 

products adding extract stevia as healthy and natural sweeternes. 
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  )تبغضهم  فإن لم تستطع فال اء ،ـع فأحب العلمـ، فإن لم تستط فكن متعلماً  تستطع فإن لم...   عالماً  كن(

  تقديرو  شكر

إلهي ال يطيب الليل إال بشكرك، وال يطيب النهار إال بطاعتك ، وال تطيب اللحظات إال بذكرك ، وال 
برؤيتك لك الشكر والحمد سبحانك ، وصلى اهللا وسلم على من تطيب األخرة إال بعفوك ، و تطيب الجنة إ

  وبعد... بلغ الرسالة وأدى األمانه ونصح األمة سيدنا محمدا علية أفضل الصالة والسالم 

لحظات تعجز فيها الكلمات أن تعبر عما يخالج الفؤاد من السرور والفرحة فتنساب من القلب على  هاهي
إلى نهاية العمل حتى  والتقدير لكل من أخذ بيدي محاوًال الوصول بي كرشعن مدى ال ةً معلن ألوراقهذه ا
  . الصورة بهذهخرج 

إلى من كللهم اهللا بالهيبة والوقار، إلى من علماني العطاء بدون إنتظار ، إلى من احمل اسمهم 
جرعا تى من كم إلئقلمي لترسم لكم لوحة تتزين بجميل عطا شفاهعب الحروف على اأد اأن وهابكل إفتخار ،

لي على مواصلة دراستي بحثًا  ن كانا حافزاً ياللذ ) ووالدتي والدي(  الكأس فارغًا  ليسقياني قطرة حب

يجزي  ويجزيهما عني خير ما، وأن يكرمني ربي برهما ، ودعوات صالحات فلهما مني الدعاء ،  وتشجيعاً 
  . دهلعن و  والداً 

لذا أطرز من خيوط الشمس  ،أفراد أسرتي  ءدائرة شكري لتخر صريعة أمام حب ووفا وتتسع
 ،الدائم على السؤال عني ، والدعاء لي  لحرصهمالالمعة حروف شكر  ، ومن ماء الذهب عرفان 
أنسى  وال) زكية  –ليلى  –حورية  –إيمان  –محمد ( وتشجيعي ، وهم أخوتي  ال حرمني اهللا منهم وهم 

ومعنويًا حيث كان له عظيم  مادياً  ،ودعمي  عدتيي مساجهدًا ف والذي كان ال يأل) الدكتور علي أخي(
  .األثر في نفسي ، فجزاه اهللا خير الجزاء 

لها  داعية ،لما تحملته معي من أعباء هذا البحث ) ريهام ابنتي(أنسى فلذة كبدي وقرة عيني  وال
رياحين حياتي ابناء واوصل شكري إلى القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس البريئة إلى .بالهداية والتوفيق 

  .وبنات اخوتي لتطلعهم لنجاحي بنظرات األمل 

الذين مهدوا  إلى .الحياة حملوا أقدس رسالة في الذينالى  قديريوامتناني وت يقطار شكر  ويواصل
 ) .المس إيمان(الدكتوره  لفاضلةا أستاذتي إلى...   والمعرفة العلم لنا طريق

  : وسلم عليه هللالها بشراك قول رسول اهللا صلى ا اقول

  ) ر، ليصلون على معلم الناس الخي السماء ، والطير في البحرإن الحوت في ( 



أقّدر  لذا ؛في طريقي  الظلمة التي كانت تقف أحياناً  يضيء لي عونا في بحثي ونوراً  نتك فقد
 . والتقدير مني كل الثناء فلك... علي تقديرك  فوجب...  ر، فأنت أهل للشك المضنية ودكجه

والتقدير  شكربخالص ال أتقدم لذا ؛ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس  حيث ،بالفضل ألهله  وٕاعترافاً 
 داريةاإل ؤونمدير الش) بادماس  بكر(  ستاذواأل الدراسات العليا سابقاً  عميد) نتو سمير(إلى الدكتور 

اءات قبولي بالجامعة فجزاهما اهللا يد العون لي في إتمام إجر  ومد ،والمالية بادارة التعليم على مساعدتهم 
  .عني خير الجزاء وجعله في ميزان حسناتهما 

أن لعميدة كلية الفنون والتصميم و .. وللبحر درره وأصدافه .. وللعبير شذاه  ..للنجوم افالكها  نإ
لشكر با أتقدم كماخديجة نادر شكري وتقديري على مابذلته من تسهيالت التمام بحثي ، /الداخلي الدكتورة

بعض  إتماممن تعاون ملموس في  هلما قدمت) اليماني منى( هفي دربي الدكتور  ؤلمن زرعت التفا إلى
  .اهللا خيرًا  فجزاها ، داريةاإلجراءات اإل

القرى ممثلة في رئيسة قسم  أمبجامعة  اخليالد والتصميمكلية الفنون  إلىبالشكر  أتقدم وكذلك
) حجازي هيفاء( الدكتورة ،القسم حاليًا  ورئيسة ،سابقًا ) الجحدلي ريةبد(الدكتوره  طعمةالتغذية وعلوم األ

  .اهللا خير الجزاء  فجزاهما ،الجزء المعملي  تماملي من تسهيالت إل  هلما قدمو 

. هي سطور الشكر والثناء تكون في غاية الصعوبة عند الصياغة ربما ألنها تشعرنا دوماً  ودائماً 
سميرة /هدية لذا أقدم شكري إلى وكيلة الكلية للشئون اإلدارية الدكتورةبقصورها وعدم إيفائها حق من ن

هند اربعين ، وٕالى الدكتورة أستاذ مشارك بقسم / العبدلي ، وٕالى وكيلة الكلية للشئون التعليمية الدكتورة
ي على مارية الزهران/ أميرة بالخيول ، وٕالى الدكتورة أستاذ مشارك بقسم التغذية وعلوم أطعمة / السكن 

  .وجزاهم اهللا خير الجزاء" التقييم الحيوي"مساعدتي في تطبيق 

أن  وأتمنى ... من سأفتقدهم إلى حظاتالل أجمل إلى من تذوقت معهم بالشكر أتقدم وأيضاً 
القرني  ايمان: ( ـنزميالت الدراسة وه اهللا فيومن أحببتهم ... باهللا  أخوتي هللامن جعلهم ا إلى يفتقدوني

  .وجعل هذا في موازين حسناتهم  لمساندةعلى جميل ا)  وعبير المسعودي وغرسة الشهري

أيضًا يفوح ليعطر تلك المنابع السخية للسادة المحترمين في شركة صناع األغذية مصنع  والشكر
عبدالمنعم / جان ، ومدير اإلنتاج واالستاذ /أولكر في جدة الصناعية وأخص بالشكر  مدير المصنع األستاذ

 .في إنجاز الجزء التطبيقي بالرسالة لمساعدتي 

 ،إلى كل من لم يقف إلى جانبي  بالشكر أيضاً  أتوجه فأنا الشكر الذي من النوع الخاص أما
وال حالوة  ، البحث وجودهم لما أحسست بمتعة فلوال ،، وزرع الشوك في طريق بحثي  مسيرتي وعرقل

 . الشكر مني كل فلهم ،إليه ولوالهم لما وصلت إلى ما وصلت  ،المنافسة اإليجابية 



باقات معطرة لمصادر العطاء  قدموتضيع مني عبارات الشكر أل لكلماتتخونني ا آخرا سولي وأخيراً 
  . إلتمام بحثي  الالزمة بالمعلومات زودني ولكل من

 جزاكم ،بقلب مملوء بالحب والعرفان  أقوليعجز القلم عن حصر كل من يستحق الشكر و  وأخيراً 
 .، والحمد هللا أوًال وأخيرًا  اهللا خيراً 
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 ٩٧ .تقدير نسبة الحالوة النسبية : أوالً 

    سي للمنتجاتالتقييم الح

    التقييم الحيوي لفئات عديده

    الطرق اإلحصائية



  

 الصفحة رقم وعـــــــــــالموض

. للمنتجات الطبيعية الخواص: ثانياً   ١٠٠ 

. الحليب كوالتةيلش الكيميائية الخواص: ثالثاً   ١٠٦ 

.الخواص الكيميائية لبعض الحلوى المحلية: رابعاً     
. )الدسم لبسكويتا (ورللبيتف الكيميائية الخواص  ١١١ 

 ١١٦ . اللدو ىلحلو  الكيميائية الخواص

 ١٢١ . اللبنية ىلحلو  الكيميائية الخواص

 ١٢٤ . للنرجيا لحلوى الكيميائية الخواص

 ١٢٨ . مختزلة والغير المختزله الكلية السكريات محتوي: خامساً 

 كوالتةيشلل يدـستفوساإلو  والفينوالت األكسدة مضاداتمحتوى نشاط : سادساً 
 . المحلية ىالحلو  ضـوبع

١٣٦ 

    .التقييم الحسي: سابعاً 
 ١٤٥ . كوالتةيللش الحسي التقييم

 ١٥٠ . )الدسم للبسكويت( للبيتفور الحسي التقييم

 ١٥٥ . اللدو ىلحلو  الحسي التقييم

 ١٦٠ . اللبنية ىلحلو  الحسي التقييم

 ٦٤ . لالنارجي ىلحلو  الحسي التقييم

 ١٦٩ . لفئات عديده كوالتةيللش الحيوي التقييم: ثامناً 

  الخامس الباب
 اتـــــالتوصي

 

. العربية  المراجع  ١٧٧ 

.اإلنجليزية  مراجعال  ١٧٨ 

   المالحق
. اللغة العربية ملخص  ١ 

.ة النجليزيإ اللغة ملخص  ١ 



  الجداول فهرس

 الصفحة رقم الجـــــــــدول

المضاف إليـه المسـتخلص المـائي  ألوراق نبـات  التةكو يالش مكونات )أ ( رقم  جدول
 .اإلستيفيا

٩١ 

 إلسـتيفياا ألوراق نبـات المـائي مسـتخلصلل النسـبية الحـالوة درجـة)  ١( رقـم  جدول
 .المماثلة لدرجة الحالوة النسبية في المحلول المائي للسكروز

٩٨ 

 المــائي صـتخلــالمس اإليهــ المضــاف كوالتةيشــلل النوعيــة الكثافــة ) ٢( رقــم  جــدول
 .كبديل للسكروز فيايستإلا ألوراق نبات

١٠١ 

ــــم  جــــدول ــــة ) ٣( رق ــــة الكثاف ــــبعض النوعي ــــات ل ــــة الحلوي ــــ المضــــاف المحلي  اإليه
 .كبديل للسكروز إلستيفياا ألوراق نبات المائي المستخلص

١٠٣ 

 المسـتخلص اإليهـ افـالمض بـالحلي كوالتةيللش الكيميائية الخواص ) ٤( رقم  جدول
 .كبديل للسكروز إلستيفياا ألوراق نبات مائيال

١٠٨ 

 اإليهــ افـالمضــ) مـالدســ للبســكويت (البيتفــور الكيميائيــة الخــواص ) ٥( رقــم  جــدول
 .كبديل للسكروز إلستيفياا ألوراق نبات المائي المستخلص

١١٣ 

المضاف إليها المستخلص المـائي  اللدو ىلحلو  الكيميائية الخواص)  ٦( رقم  جدول
 .راق نبات اإلستيفيا كبديل للسكروزألو 

١١٨ 

المضاف إليها المستخلص المائي  اللبنية لحلوة الكيميائية الخواص ) ٧( رقم  جدول
 .ألوراق نبات اإلستيفيا كبديل للسكروز

١٢١ 

ــ الخــواص ) ٨( رقــم  جــدول ــ ةـالكيميائي ــ وةـلحل ــه المســتخلص  لـالنارجي المضــاف إلي
 .ا كبديل للسكروزالمائي ألوراق نبات اإلستيفي

١٢٥ 

  كوالتهيللشـــ مختزلـــة والغيـــر ةوالمختزلـــ الكليـــة الســـكرياتمحتـــوى  ) ٩( رقـــم  جـــدول
 ..المضاف إليها المستخلص المائي ألوراق نبات اإلستيفيا كبديل للسكروز

١٣٠ 

 ىو لــالح لــبعض مختزلــة والغيــر ةوالمختزلــ الكليــة الســكرياتمحتــوى  )١٠(قــم  جــدول
هـــا المســـتخلص المـــائي ألوراق نبـــات اإلســـتيفيا كبـــديل المضـــاف إلي المحليـــة
 ..للسكروز

١٣٢ 

  فـي الشـيكوالتة يدـستفوسـواإل نوالتـوالفيـ دةــاألكس اداتـمضمحتوى  )١١(رقم  جدول
 .المضاف إليها المستخلص المائي ألوراق نبات اإلستيفيا كبديل للسكروز

١٣٧ 



  

  

  

 الصفحة رقم ــدولالجـــــ

 (للبيتفــور دـستفوسيــواإل نوالتـوالفيــ دةــــاألكس اداتـمضــ محتــوى )١٢(رقــم  جــدول
 إلستيفياألوراق نبات ا المائي المستخلص اإليه المضاف )الدسم بسكويتال
. 

١٣٩ 

 بعــضفــي  دـواالستفوسيــ والفينــوالت األكســدة مضــاداتمحتــوى  )١٣(رقــم  جــدول
 فياإلسـتيألوراق نبـات ا المـائي المسـتخلص اإليهـ المضاف المحليةى الحلو 

 .كبديل للسكروز

١٤١ 

 المسـتخلص اإليهـ المضـاف الحليـب كوالتةيللشـ الحسـي التقيـيم )١٤(رقـم  جدول
 .كبديل للسكروز إلستيفياألوراق نبات ا المائي

١٤٦ 

ـــم  جـــدول ـــيم) ١٥(رق ـــه المضـــاف )الدســـم لبســـكويتا(للبيتفـــور الحســـي التقي  إلي
 .زكبديل للسكرو  إلستيفياألوراق نبات ا المائي المستخلص

١٥١ 

 المـائي المسـتخلص اإليهـ المضـاف اللـدو ىلحلو  الحسي التقييم )١٦(رقم  جدول
 .كبديل للسكروز إلستيفياألوراق نبات ا

١٥٦ 

 المـائي المستخلص اإليه المضاف اللبنية ىلحلو  الحسي التقييم) ١٧(رقم  جدول
 .كبديل للسكروز إلستيفياألوراق نبات ا

١٦٠ 

 المســتخلص اإليهــ المضــاف لالنارجيــ ىلحلــو  حســيال التقيــيم) ١٨(رقــم  جــدول
 .كبديل للسكروز إلستيفياألوراق نبات ا المائي

١٦٥ 

 المـــائي لمســـتخلصا تـــأثير شـــيكوالتة الحليـــب المضـــاف إليهـــا) ١٩(رقـــم  جـــدول
 .يفيا بنسب مختلفة على مؤشر سكر الدم لألصحاءإلستألوراق نبات ا

١٧١ 

 المـــائي لمســـتخلصا المضـــاف إليهـــا تـــأثير شـــيكوالتة الحليـــب )٢٠(رقـــم  جـــدول
 السـكر ىلمرضـيفيا بنسب مختلفة على مؤشر سكر الدم إلستألوراق نبات ا

 .  الثاني النوع

١٧٣ 



  الـاالشك رسـفه

لــــالشك الصفحة رقم   

 ١٤-١٣ . فيايستاإل نبات الحلوه في مكوناتال تركيب ) ١( رقم  شكل

 المـائي المسـتخلص اإليهـ المضـاف تةشـيكوال لل الطبيعيـة الخـواص ) ٢( رقـم  شكل
 .كبديل للسكروز إلستيفياألوراق نبات ا

١٠٢ 

ــــم شــــكل ــــة ) ٣(  رق ــــبعض النوعيــــة الكثاف ــــات ل ــــة الحلوي  اإليهــــ المضــــاف المحلي
 .كبديل للسكروز إلستيفياألوراق نبات ا المائي المستخلص

١٠٤ 

 المـائي سـتخلصالم اإليهـ المضـاف كوالتةيللشـ الكيميائية الخواص ) ٤( رقم  شكل
 .كبديل للسكروز إلستيفياألوراق نبات ا

١٠٩ 

 اإليهــ المضــاف )الدســم تـلبسكويــا(للبيتفــور ةـالكيميائيــ واصـالخــ ) ٥( رقــم  شــكل
 .كبديل للسكروز إلستيفياألوراق نبات ا المائي المستخلص

١١٤ 

 ئيالما المستخلص اإليه المضاف اللدو ىلحلو  الكيميائية الخواص ) ٦( رقم  شكل
 .كبديل للسكروز إلستيفياألوراق نبات ا

١١٩ 

ــم  شــكل ــ الخــواص ) ٧( رق ــو  ةـالكيميائي ــة ىلحل  المســتخلص اإليهــ المضــاف اللبني
  .كبديل للسكروز إلستيفياألوراق نبات ا المائي

١٢٢ 

 المســتخلص اإليهــ المضــاف ـلالنارجيــ ىو ـلحلــ ةـالكيميائيــ واصـالخــ) ٨( رقــم  شــكل
 .كبديل للسكروز ستيفياإلألوراق نبات ا المائي

١٢٦ 

 المضــاف  يكوالتةللشــ مختزلــة والغيــر ـةوالمختزلــ الكليــة الســكريات ) ٩( رقــم  شــكل
 .كبديل للسكروز إلستيفياألوراق نبات ا المائي المستخلص اإليه

١٣١ 

  المحليـة الحلـوي لـبعض مختزلـة والغير ــةوالمختزل الكلية السكريات )١٠(رقم  شكل
 . لإلستيفيا المائي لمستخلصا إليها المضاف

١٣٣ 



  

لـــــكالش الصفحة رقم   

فــــي  ستفوســــيدواإل والفينــــوالت األكســــدة مضــــاداتمحتــــوى  )١١(رقــــم  شـــكل
 إلســتيفياألوراق نبــات ا المــائي المســتخلص اإليهــ المضــاف الشــيكوالتة

 ..كبديل للسكروز

١٣٨ 

البيتفــور  ستفوســيدواإل نوالتـوالفيــ األكســدة مضــاداتمحتــوى ) ١٢(رقــم  شــكل
ألوراق نبـــات  المـــائي المســـتخلص اإليهـــ المضـــاف )الدســـم لبســـكويتا(
 . .كبديل للسكروز إلستيفياا

١٤٠ 

 بعـضفـي  ستفوسـيدواإل والفينـوالت األكسـدة مضـاداتمحتوى  )١٣(رقم  شكل
ـــو  ـــة ىالحل ـــ المضـــاف  المحلي ـــات  المـــائي المســـتخلص اإليه ألوراق نب

 ..كبديل للسكروز إلستيفياا

١٤٢ 

 المسـتخلص اإليه المضاف  الحليب كوالتةيشل الحسي التقييم )١٤(رقم  شكل
 .كبديل للسكروز إلستيفياألوراق نبات ا المائي

١٤٧ 

ــيم )١٥( رقــم شــكل  اإليهــ المضــاف )الدســم لبســكويتا(للبيتفــور الحســي التقي
 .كبديل للسكروز إلستيفياألوراق نبات ا المائي المستخلص

١٥٢ 

 المائي المستخلص اإليه المضاف اللدو ىلحلو  الحسي التقييم )١٦(رقم  شكل
 .كبديل للسكروز إلستيفياألوراق نبات ا

١٥٧ 

ــم  شــكل ــيم )١٧(رق ــو  الحســي التقي ــة ىلحل  المســتخلص اإليهــ المضــاف اللبني
 .كبديل للسكروز إلستيفياألوراق نبات ا المائي

١٦١ 

 المســتخلص اإليهــ المضــاف لالنارجيــ ىلحلــو  الحســي التقيــيم )١٨(رقــم  شــكل
 .كبديل للسكروز إلستيفياألوراق نبات ا المائي

١٦٦ 

 ١٧٢ . صحاءلدى اال الحليب كوالتةيشل الدم سكر مؤشر )١٩(رقم  شكل

ــم شــكل ــدم ســكر مؤشــر )٢٠( رق ــب كوالتةيشــل ال ــوع الســكر ىلمرضــ الحلي  الن
 . الثاني

١٧٤ 

  

  



  الصور فهرس

ورةــــــــالص الصفحة رقم   

. فيايستاإل نبات)  ١( رقم  صورة  ١١ 

ألوراق  المائي المستخلص اإليه المضاف الحليب كوالتةيش ) ٢( رقم  صورة
. .كبديل للسكروز إلستيفيانبات ا  

١٤٩ 

 المستخلص إليه المضاف )الدسم لبسكويتا(البيتفور  ) ٣( رقم  صورة
.كبديل للسكروز إلستيفياألوراق نبات ا المائي  

١٥٤ 

ألوراق نبات  المائي المستخلص اإليه و المضافاللد ىحلو  ) ٤( رقم  صورة
. .كبديل للسكروز إلستيفياا  

١٥٩ 

ألوراق نبات  المائي المستخلص اإليه اللبنية المضاف ىحلو )  ٥( رقم  صورة
. .كبديل للسكروز إلستيفياا  

١٦٣ 

ألوراق  المائي المستخلص اإليه المضاف لالنارجي ىحلو  ) ٦( رقم  صورة
..كبديل للسكروز إلستيفيانبات ا  

١٦٨ 

  

  

  

  

  

  

  



  المالحق فهرس

قـــــــالملح الصفحة رقم   

 المستخلص اإليه المضافالحليب  شيكوالتة مراحل صناعة ) ١ (رقم  ملحق
 . .كبديل للسكروز إلستيفياألوراق نبات ا المائي

١ 

 اإليه المضافالحليب  شيكوالتة صناعة خطوات تابع ) ٢( رقم  ملحق
 .كبديل للسكروز إلستيفياألوراق نبات ا يالمائ المستخلص

٢ 

 ٣ .ا العلي الدراسات معمل جهزةأ ) ٣( رقم  ملحق

 ٧ .  اإلستيفيا نبات صور)  ٤( رقم  ملحق

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  الباب األول

  المقدمة وخطة البحث

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ةـالمقدم

 وانتشرت للسكروز ، كبديل والمشروبات األطعمة بعض في والصناعية الطبيعيـة المحليات تستخدم
 تغير بعد خاصة والمشروبات األطعمة من العديداستخدمت في إنتاج ، و  م١٩٠٠عام  منذ المحليات هذه
 األسواق ، في رواجاً  السلع أكثر من الصناعية المحليات وتعتبر ، األمراض من العديد وظهور التغذية نمط
 ورجال الغذائية الحميات ، ولمتبعي الغذائية عاتالصنا مجال في مضافه لالغذية كمواد تستخدم فهي

 قد ، بكثرة المحليات هذه يتناولون الذين األشخاص أن التجارب وأظهرت ، وتوافرها حملها لسهولة األعمال
 يتم ؛ ألنـه بعيد مدى على خطير تراكمي تأثير لها مركبات من عنها ينتج لما يعرضون صحتهم للخطر

 السكر مذاق لها التي ، المحليات أنواع وتتعدد ، بطيء بشكل خارج الجسم هاوطرح سريع بشكل امتصاصها
  : ومنهـا

(  الكحوليــة السكريـات مثل المغذية والمحليات )بوتاسيوم  ـ السكارين ـ اإلسيسلفام اإلسبرتام(  
 اإلستيفيوزيد الطبيعية المحليات إلى االتجاه تم لذا ؛ وغيرها )الكتيتول  ـ ـ المانيتول السوربيتول ـ الزيلتول

Stevioside اإلستيفيا نبات من يستخلص الذي . 

(Renwick 1999 and 2006) (FDA, 2007) 

 ويـتم واألرجنتـين البرازيلو  باراجواي ، للنبات ، وتشمل األصلـي المنشأ هي الالتينية أمريكا تعتبر
 ـ السوفيتي واالتحاد (الفلبين ـ  ، فيتنام تايالند، ،، الصين اليابان  (وأسيا  الشمالية أمريكا فـي أيضـاً  زراعتهـا
  .جورجيا ، وأوكرانيا )  أسيا جنوب

                                                          (Brandle,et al. .2000) 

 زراعة ـ الترقيد العقلة ـ البذرة ـ ( باستخدام الزراعة تتم تجريبي ، نطاق على مصر في وتوجد
   . سنوات  (7-5) من المعمرة النباتات من اإلستيفيا نبات ويعتبر )نسجة األ

(Mubarak et al. 2008)  

 .اإلستيفيا  نبات من أوراق استخراجه ويتم ، الطبيعية المحليات من جديد نوع هو االستيفيوزيد
 وقابل بسهولة الماء في نللذوبا قابل وهو .السعرات الحرارية  من خلوه مع العالية التحلية بدرجة يتميزو 

على  يؤثـر وال ، المذاق طيب وهو ، والفركتوز قصبال سكر مثل التحلية األخرى ، مواد كافة مع للخلط
 حالة في كما،  تلويني أو ، التصاقي أثر أي إضافته على يترتب ال وكذلك ، تذكـر بدرجـة األغذيـة خـواص
 تتغير ال ، حيث والقلوية،  الحمضية والظروف ، نالتسخي ظروف في ثابت ، وهو القصب سكر إضافات
 االقتصاديـة الناحية من أما ، األمان من عالية درجة أيضاً  به يتوفرو  ، الظروف هذه تحت به السكرنكهة 

 



 السكر قصب استخدام حالة في هـمن أكثر،  %٦٠ إلى تصل ةـبنسب التكلفة ضـخف في يساهم

.(Chatsudthipong and Muanprasat 2009)  .  

 سـتيفيوزيداإل ويوصـف ) التـربين ثنائي الجليكوزيد ( ستيفيوزيدلإل الكيميائي التركيب على التعرف تم
 لقاء وفي ، ستيفيولاإل ) ٣ . جليكون)  ٢.  الجلوكوز ) ١ : من جزيئات ثالث من تتكون ةجليكوزيدي كمادة

)JECFA, 2006   (رقم المتحدة ةـالعالمي ةـالصح مةمنظ ، ةـوالزراع األغذية ةـمنظم براءـخ ةـلجن )تم) ٦٨ 
 ،   ( Rebaudioside  A اسـم عليهـا أطلـق حيـث،  steviol داتـللجليكوزيـ دـوتحديـ نهـائي وصـف وضـع

Stevioside،Rebaudioside  B   ،  Steviolbioside  ، Rebaudioside  C  ، Dulcoside A   
، ( Rubusoside  ةـكميـ يـإجمالـ مـن %٩٥ نـمـ ربـيقـ اـمـ ىـإلـ اتـكبـالمر  ذهـهـ وعـمجمـ لـيصـ أن بـويجـ 

  ٤٥٠ـ ٥٠ ( مـن تتـراوح أنهـا نجـد داتـوزيــالجليك كـلتلـ ةـالتحليـ وةـقـ ةـمقارنـ دـوعنـ ، ةـالمفصولـ ةـالمجففـ ادةـالم
  .                                              (JEFCA, 2007 a and Prakash, et al 2007a ) .)ة مر 

 وتـم،  والفالفونيـدات ، الكليـة ةالفينوليـ المـواد مـن اإلسـتيفيا نبـات ونسـيج أوراق محتـوى ديرتقـ وتـم
 الهيـدروكلوريك بحمـض المحمـض الميثـانول باستخدام،  اإلستيفيا ونسيج أوراق من ةالفينولي المواد استخالص

 أسـاس علـى اإلسـتيفيا تنبـا ونسـيج أوراق مـنجـم  /جمملل ٣٦,٣٥ ، ١٨,٢٥ تمثل ةالفينولي المواد أن وجد .
،  اإلسـتيفيا نبـات أوراق مـن جرام لكل مللجرام ٢١, ٧١ الفالفونيدات محتوى أما ، التوالي على افـالج وزنـال
 أن يالحـظ سـبق وممـا ، الجـاف الـوزن أسـاس علـى اإلسـتيفيا نبـات نسـيج مـن جـرام لكـل ملليجـرام ٩٩,٣١و

  . (Tadhani, et al. 2007)  باألوراق مقارنة النسيج في ىأعل والفالفونيدات،  الكلية ةالفينولي المركبات

 ستيفيوزيداإل بإحالل اللبن ةيكوالتلشٍ  الحسي التقييم تأثير عن Lauro, et al. (2009) دراسة أكدت
 مـن كـل  اسـتبدال أن النتـائج وأوضـحت ، الحلـو اللـبن شـرش بمركـزات الكاكـاو زبـده وٕاحـالل السـكروز محـل

 أعطـى بينمـا،  والنكهـة ، التحبـب ودرجـة ، واللـون،  العـام الشـكل صـفات في يؤثر لم اللبن وشرش السكروز
 انخفـاض أدى أيضـاً  ةالشيكوالت في للسكروز كبديل ستيفيوزيداإل إحالل نسبة بازدياد الطعم في معنوية فروق
  . االنصهار درجة في

 الحراريـة تالسـعرا مـنخفض المشـمش مربـى تحضـير تـم Nigm, et al. (2004) دراسـة وفـي
 المربـى تخـزين وتـم ، ستيفيوسـيداإل الطبيعـي المحلـى مـن الحـالوة لدرجـة مكافئـة بكميـات السـكروز باسـتبدال
وخـالل  ، والحسـية الكيماويـة الناحيـة مـن المربـى جودة اختبار تم التخزين فترة فيو  ، أشهر ستة لمدة المنتجة

 بدرجـة انخفـض األسـكوربيك حمـض ألن ، موضـةالح نسـبة علـى طفيـف تـأثير النتـائج أظهـرت التخـزين فتـرة
 فـي أقـل انخفاضـاً  أظهـر ستفيوسـيدباإل المحـالة المربـى أمـا ،المعـامالت كـل فـي التخـزين فتـرة مـع ملحوظـة
 اختالفاً  أي تظهر لم (PH) الحموضة ةـدرج بينما ، لإلستفيوسيد الواقي للتأثير نتيجة،  األسكوربيك مستوى



 %)١٠٠( الكلى االستبدال مع %)٢٨( معدل بأقصى انخفضت فقد الحرارية عراتالس أما نـالتخزي فترة خالل
 واضـحة تغيـرات المنتجـة للمربـى الحسـية الخـواص أظهـرتو .  ستفيوسـيداإل الطبيعـي المحلـى مـع للسـكروز
 تـأثر الـذي الوحيـد الحسـي العامـل هـو اللـون لدرجة الحسي االختبار ولكن ، السكروز استبدال بنسبة مرتبطة

  . التخزين رةبفت

 محلول)  باستخدام مختلفة مستويات بأربع ( والسكروز الماء استبدال تأثير Salem,(2005) درس
 ، ٣١,٨٢ ، ٤١, ١٥التوالي على تحتوي والتي %)١٠٠ـ٧٥ـ ٥٠ـ٢٥( وهي )%٥( الخام اإلستيفيا مستخلص

 لعجائن والطبيعية لوجيةالريو  الخصائص على وذلك ) ملل ١٠٠/ ستيفيوزيد جملم(  ١٦٤, ٢١ ، ١٢٣, ٤٦
 وضحت وقد.  والجازوجراف ، والفسكواميلوجراف ، واألكستنسوجراف،  الفارينوجراف أجهزة باستخدام ، الدقيق
 والمرونة للمطاطية والمقاومة الثبات فترة [ ازدادت حين في والنعومة الماء امتصاص في نقص حدوث النتائج

 حتـى  %٥ اإلسـتيفيا بمسـتخلص االسـتبدال معـدل زيـادة مـع جيـةتدري بصـورة وذلـك،  الغـاز إنتـاج وكـذلك ]
 الحسـي التقيـيم نتـائج أظهـرت كمـا،  دـستيفيوزيـ مجـم )% ٦٤,١٢٣ (  %٧٥ اسـتبدال نسـبة إلـى الوصـول
 إلـى الوصـول حتـى جيـدة عينـات إنتـاج يمكن أنه ستيفيوزيداإل مستخلص على والمحتوية  Miffen لفطيرات

  . رللسك الاستبدا  %٧٥ نسبة

 الستخدام كبديل %5 بتركيز اإلستيفيا مستخلص محلول Salem and Besheit (2002) استخدم
 علـى وأثـره اإلحـالل هـذا تـأثير وتـم ، والكيـك البسـكويت عمـل فـي )% ١٠٠ــ٧٥ــ٥٠ــ٢٥ ( بنسـبة السـكروز
 والرمـاد اتالكربوهيـدر  نسـبة بانخفـاض طفيفـة تغيـرات حـدوث النتـائج وأظهـرت،  والحسـية الكيماويـة الصـفات

 مـن ، أمـا )%٥٠ــ%٢٥( بنسـبة االسـتبدال عنـد الحسـية الصـفات جميـع فـي تقبـل أظهـر الحسـي التقييم بينما
 . الطعم عدا فيماأظهرت قبول في جميع الصفات الحسية  )%١٠٠ـ ٧٥( نسبة حيث

 ــ ياكور  ـ البرازيل فى غذيةلأل مضافة كمواد Stevioside اإلستيفيا مستخلص سماح باستخدامال تم
  . ألنه يعتبر آمن وذلك ، غذائي كمدعم ، أمريكا وفى ( 2002 ) عام اليابان

 العالميـة الصـحة ومنظمـة والزراعـة األغذيـة منظمـة خبـراء لجنة اجتماع في ( 2006 ) عام وفى
 ــ للنكهـة المكسـبة المـواد ـ الغذائية المكونات ، المضافة المواد من عده أنواع لتقييم( (JECFA)  المتحدين
(ADI) يوميـاً  بتناولهـا المسـموح للكميـة مؤقتـه موافقـة أعطيـت قـد الغـذاء فـي ، الطبيعيـة المكونـات  مـن 

Stevioside الجسـم وزن مـن كجم/ ملليجرام (5) وهى (BW)  ،فـإن التحليـة علـى قـدرتها إلـى باإلضـافة 
  ) . Stevioside آمن اإلستيفيا مستخلص

(JECFA, Joint FAO\WHO,  2006) 



 الفـم طريق عن تناولها ظروف استخدام معة سام غير Steviol جليكوزيدات أن راساتالد أكدت
 الجرعة ضعف عند سمية وجود عدم النتائج وأكدت ، ةتجرب أسبوع 13 مدار على سمية وجود يثبت ولم، 

 دسـتيفيوزياإل علـى الدراسـة هـذه أجريـت وقـد ، أسـبوعاً  56 إلى يوماً 90  من فترة خالل سيدستيفيو اإل من

  . JECFA. (Curry and Roberts 2008) ف توصي مع تتطابق والتي  (%95,6) النقاوة عالي

 الفئـران فـي واألنسـولين،  الجلوكـوز ميتـابوليزم علـىStevioside  سـيدستيفيو اإل تـأثير دراسـة تـم
 السـكريب الفئـران إصـابة تـم حيـث ،)  األنسـولين علـى يعتمـد ال الـذي(  الثـاني النـوع السـكر بمـرض المصابة
 مـن كبيـرة كميـة علـى يحتـوى غـذاء بإعطـاء إحداثـه تـم الثـاني والنـوع،  STZ ستوبتوزيتوسيناإل مادة بواسطة
 الـدم جلوكـوز مسـتوى بتقـدير وذلـك ، الحـالتين كـال مـن التأكـد تـم وقـد،  أسـبوعين لمـدة (%60)   الفركتـوز
 مـرض نـوعى مـن كـل فـي الـدم لوكـوزج مسـتوى مـن يخفـض سـيدستيفيو اإل أن وجـد وقـد،  الصيام بعد للفئران
  . والثاني األول النوع) السكر

 (Chen, et al. 2005) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  : البحث مشكلة

 يتم لكي ، للسكروز بديلة مادة على الحصول أجل من الطاقة منخفضة اتـالمحلي عن البحث استمر
 المحليـات ألكثـر والمصـاحبة جـةالنات المشـكالت البحـث هـذا أهميـة مـن زاد وقـد.  الغـذاء فـي اسـتخدامها
 فـإن السـعودية العربيـة بالمملكـة السـكر بمـرض اإلصـابة معـدل ارتفاع ونتيجة،  استخداماً  التقليدية الصناعية

  . ستيفيوزيداإل على وركزت،  كبيرة أهمية احتلت قد السكروز مكان تحل التي الطبيعية المحليات من العديد

 هنـا ومـن  Rebaudiana Bertoni Stevia  إلسـتيفياا نبـات من يستخلص جليكوزيد كمحلى
  . مشكلة ظهرت

  : البحث تساؤالت

  ؟ المحلية الحلويات بعض إعداد في للسكروز كبديل اإلستيفيا نبات أوراق مستخلص إضافة تأثير ما •

 ؟ منه ةالمنتج للحلويات الطبيعية الخواص بعض على اإلستيفيا نبات أوراق مستخلص إضافة تأثير ما •

 للحلويـات الغذائيـة والقيمـة الوظيفيـة الخـواص علـى اإلسـتيفيا نبـات أوراق مسـتخلص إضـافة تـأثير مـا •
  ؟ ةالمنتج

  ؟ للمنتجات مقبولة حسية خواص على للحصول إحالل أو استبدال نسب أفضل هي ما •

  : البحث أهمية

 وكبـديل،  السـعرات منخفض طبيعي كمحلى اإلستيفيا نبات من اإلستفادة في البحث أهمية تتلخص
  . عالية غذائية وقيمة جودة وذات،  الحرارية السعرات منخفضة الحلويات بعض إنتاج يـف للسكروز

 :  البحث أهداف

 . المحلية الحلويات بعض إعداد في للسكروز كبديل اإلستيفيا نبات أوراق مستخلص إضافة تأثير)  ١

 . للمنتجات الطبيعية الخواص بعض لىع اإلستيفيا نبات أوراق مستخلص إضافة تأثير)  ٢

  .للمنتجات الغذائية والقيمة الوظيفية الخواص على اإلستيفيا نبات أوراق مستخلص إضافة تأثير)  ٣

 . للحلويات مقبولة حسية خواص على للحصول إحالل أو استبدال نسب أفضل تحديد)  ٣ 

  : البحث مصطلحات

 : اإلستيفيا نبات

 النبـات هـذا عائلـة مـن األخـرى األصـناف عشـرات لـه بـأن تميـز،  معمـر يعشـب نبات وهو اإلستيفيا
  . Stevia  األول االسم نفس ولها،  الصفات من العديد تحمل والتي



  . Compositae:  ةالعائل

  . Stevia rebaudiana bertoni : العلمي االسم

  . Stevia . (Mubarak, et al. 2008) : نجليزيباإل  االسم

 : يةالمحل الحلويات

 أيضـاً  وتسـمى ، المـذاق طيبـة وهـي ، األنـواع متعددة ، العالم أرجاء مختلف في شائعة ، محببة أغذية      
 أنـواع وللحلويـات ، غيـره أخـرى بمحليات صنع بعضها لكن ، للحلويات ىالرئيس المكون هو والسكر،  حلوى

 ( : أنواعها ومن ، الطاقة الجسم وتمنح ، المفيدة الغذائية المكونات من عدد على وتحتوي ، مختلفة وأشكال
 [) .  الـخ...  المخفوقـة الحلويـات ــ المضـغ حلويـات ــ محببـة غيـر أو القـوام محببـة ــ الصـلبة الحلويـات

  ] . )هـ١٤١٩(،  العالمية العربية الموسوعة
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  الباب الثاني
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  األولالفصل 
  اإلستيفيا نبات عن تاريخية  نبذة
  :التصنيف العلمي لنبات االستفيا 

 stevia rebaudiana االسم العلمي stevia الجنس compositae ةـا العائلـستفيات اإلـع نبـيتب

bertoni  النبات هذا عائلة من األخرى األصناف عشرات له بأن تميز ، معمر عشبي نبات هو اإلستيفيا  ،
  .stevia  األول االسم نفس ولها ، الصفات من العديد تحمل والتي

 المركبـات مـن مجموعـة علـي أوراقـه بـاحتواء عنهـا يتميـز)  بيرتـوني ريبوديانـا سـتفيا ( نبـات أن إال

 . السكروز ةتحلي قوة قدر،  مرة ٣٠٠ـ٢٠٠ من تتراوح ةتحلي قوة لها التي الطبيعية

 عالقـة لهـا مجـاالت فـي المتخصصـين العلمـاء بعـض لـذكرى تخليـداً  االسـم بهـذا النبـات تسـمية جـاءت

  : العلماء هؤالء ومن،  به مباشرة

 عام توفى وقد  peler james esteve ويدعي األسبان النبات علماء كبرأ من عالم لذكرى تخليداً  ستيفيا)  ١

 إلى بالمختصين حدت النبات علم مجاالت في انجازاتهأن  إال قرون بعدة اإلستيفيا اكتشاف قبل،  م١٥٦٦

 . ستيفياإ نبات علي اسمه إطالق

   baudian  reovidio ويـدعي،  بـاراجواي مـن الطبيعيـة الكيميـاء فـي عـالم السـم تخليـداً  : ريبوديـان ) ٢

 . النبات أوراق في تتكون التي المحالة للمركبات وتصنيعه،  الكتشافه

 قـام والـذي،  moises santiago bertoni ويـدعى،  اجوايبـار  مـن النبـات عالم السم تخليدا بيرتوني ) ٣
 سـواء،  المميـزو  الـدقيق بوصـفه بيرتوني ربيوديانا اإلستيفيا نبات ةمر  ألول العالم وقدم،  اإلستيفيا بتصنيف

 . الخواص أو الشكل تفاصيل في

 : المنتجة الدول

 .األرجنتين  ، زيلالبرا،  باراجواي وتشمل  للنبات األصلي المنشأ الالتينية أمريكا •

 . المتحدة الواليات ـ الشمالية أمريكا •

   تجريبي نطاق ىعل زال ما ، والسعودية فلسطينو  ، تايوانو  ، فيتنامو  ، تايالندو  ، صينوال ، اليابان : آسيا •

 . سابقاً  السوفيتي االتحاد:  أوروبا •

 . سياآ جنوبو  وأوكرانيا ،  ، جورجيا •

 .م ١٩٩٩ منذ مصر في جريبيت نطاق علي زراعته تأبد إفريقيا •



  :المائية  االحتياجات

 مـن فهـواألمطـار ،  وقلـة،  الجفـاف ظـروف تتحمـل، و  السـكر وبنجـر الـذرة الحتياجـات مماثلـة ةمعقولـ

 بقصـب مقارنتهـا عنـد قليلـة المائيـة واحتياجاتـه،  سنوات خمس من أكثر التربة في تمكث التي المعمرة النباتات

  . فدان  /٣م٤٠٠٠ حوالي إلى اإلستيفيا من الفدان يحتاج بينما،  فدان/  ٣م٢٠٠٠٠ يحتاج الذي السكر

  : اإلستيفيا نبات لزراعة المالئمة الظروف: أوًال 

  :ة الترب ) ١

 ةالطمي األراضي في زراعته تجود ولكن،  األراضي أنواع جميع في اإلستيفيا نبات ويزرع التهوية جيدة
 أو الري عند وبالتالي عميقة غير اإلستيفيا نبات جذور نوأل.  الرملية راضياأل في زراعتها فضلي وال،  الرملية

 أشـعة مـن لحمايتهـا ةالتربـ ةتغطيـ يفضـلو  بسـهولة الغذائية والمواد هالميا تتصرف الرملية األراضي في التسميد

 . الشمس

 : الحرارة درجة ) ٢

 نباتـات مـن تعتبـر أنهـا كمـا ةلشمسـيا الطاقة من وفير قدر وتحتاج م °١٨ ـ م°١٣ عن تقل ال متوسطة

 الحـرارة مـن حسـاس وهـو،  الشـمس أشـعة مـن يوميـاً  سـاعة )١٦ــ١٢( مـن ويحتـاج،  نسـبياً  الطويـل النهـار ذات

  . المنخفضة

  .األرض  في النبات عمر ) ٣

  . سنوات لسبع خمس من النبات تخليف يمكن

  . الحصاد ) ٤

  . الفعالة المادة وهي،  يكن ما أقصى دـستفيوساياإل مادة تكون حيث،  يرـالتزه بداية دـعن ادـالحص يتم

 : طريق عن تتم الزراعة طرق:  ثانياً 

  .األنسجة  زراعة ـالترقيد  ـالعقلة  ـ  ةالبذر  ـ

  

  

  

  

  



  : اإلنتاجية القدرة:  ثالثاً 

 األوراق فـي سـتيفيوداإل تركيـز ةنسب تصل حيث سم) ٥٠-٤٠ ( ارتفاعه يصل عندما النبات حش يتم

 حسـب تزيـد أو تقـل وقـد،  ورـشهـ ) ٣ - ٢(بـين مـا تتـراوح الحـش دورة . دىـمـ أقصـى إلـى الوقـت هـذا فـي

،  النمو معدالت وتقل،  نسبيا النهار طول يقل وأ م°١٣ عن الحرارة درجات انخفاض عند . المناخية الظروف
 ) ٥ - ٤ (إلـى لـتص دـوق،  السنة في حشة  )٣ - ٢ (مابين الحشات عدد تتراوح.  األزهار في النبات ويبدأ

 المساحة وحدة إلى بالنسبة اإلستيفيا لنبات الخضري المجموع من اإلنتاجية تختلف و المناطق بعض في حشات

 .أخرى  إلى منطقه من

 : اإلستيفيا نبات مميزات: رابعًا 

 األمـن لسياسـة بالنسـبة اإلسـتراتيجية ردالمصـا مـن يعـد اإلسـتيفيا نبـات زراعـة أن سـبق ممـا يتضـح

  :الغذائي

   . للسكر الذاتي االكتفاء نقص فجوة سد في يساعد حيث ) ١

 مكعب متر ٣٠٠٠ نحو للفدان المائية احتياجاته تبلغ حيث،  المائية الموارد استخدام ترشيد في المساهمة ) ٢

 ٢٧ أفضل تعد ااإلستيفي لنبات المياه استخدام كفاءة ولكن،  السكر بنجر نبات احتياجات يماثل ، أي سنوياً 

  . السكر قصب من ةمر  ٧١ وأفضل السكر بنجر من ةمر 

 اإلستيفيا خالصة من كجم ٤٠٠ نحو اإلستيفيا ينتج حيث عةر المتر  المساحة لوحدةاإلنتاجية  الكفاءة رفع)  ٣

 أي سكر طن ٤،٥ نحو القصب وفدان سكر طن ٣ نحو البنجر فدان ينتج بينما سكر طن ٨٠ حوالي تعادل

  . القصب من ةمر  ١٨و البنجر من ةمر  ٢٧ فضل

 أي يسـبب وال ، للسـكر بـديل يـكمحلـ اإلسـتيفيا اسـتخدام أن حيـث،  للمـواطن العامـة الصـحة مسـتوي رفـع)  ٤

  . الوزن ضبط وأطعمة السكر لمرضى أطعمة إلعداد صالحاً  ويكون،  ألسنانا تسوس مثل مشاكل

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 فيايستنبات اإل) ١(صورة 

    : اإلستيفيا نبات أهمية:  خامساً 

 علماء نجحلذا .  الحلوى من إليه نحتاج مما أكثر نتناول أننا للتغذية األلمانية الجمعية اريرتق كشفت          

 مـن ىاحلـ بأنهـا تتميـزالتـي  نوعهـا مـن الفريـدة تـهالنب هـذه مـن جديـدة سـكرية مـادة اسـتخراج فـي الجينيـة التغذيـة

 المـادة ىعلـ ااحتوائهـ فـي تكمـن ال ريبواديانـا سـتيفيااإل stevia ةنبتـ منافع أن كما ةمر  ةبثالث مائ الخام السكر

  . العالجية صفاتها مثل أخرى مزايا في وٕانما فقط السكرية

 جلأ من خاص خبراء فريق وخصصت،  ريبودانا ستيفيالإل العالجية بالسمات العالمية الصحة ةمنظم اهتمتـ 

 .الفعالة  السكرية مادتها امتصاص ىعل ىالبشر  الجسم مقدرة اختبار

 (Mubarak et al. 2008) 

 المعـروف العشـب مـن ينشـأ الـذي الغـذائي للمكـون المسـتخدم الجينـى المصـطلح هـو اإلسـتيفيا نبـات

(Bertoni) Stevia rebaudiana  .جليكوزيد مصطلح أما Steviol   مركبات لمجموعة دقة أكثريعتبر 

  ، سـتيفيوزيداإل مـن كـال ويكـون rebaudiana .S مـن تنقيتهـا يـتم والتـي مسـتخلصلل الحـالوة شـديدة



Rebaudioside A جليكوزيـدات أكثـر نمـ Steviol  ًفـي تواجـداً و  شـيوعا S. rebaudiana   .تزايـد وقـد 

 علـى يزـالتركـ تـم ثـحيـ ، طويـلال دىـمـال علـى Steviol جليكوزيـد عمليـاتب التجـاري االقتصـادي امـاالهتمـ

 عن تنتج التي التشريعية العوائق يصاحب الذي ، العرقسوس مثل المر مـبالطع حساساإل لتقليل لفنيةا لـالمشاك

 مـن منهـا الـتخلص يجب والتي ، الصحية السالمة مدى على اإلجابة يمكنها ال وكذلك اتـالمواصف تحديد عدم

 ال  Steviol جليكوزيدات أن من الرغم ـىوعل.  قـللتسوي ةـقابلي أكثر يصبح حتى  Steviol جليكوزيد محليات
 حيث من االهتمام تزايد فقد ، Patent كـ اـتسجيله بواسطة االحتكار خالل من استخدامها حصر يتم أن يمكن

 عديـدة اراتبـاخت عمـل أجـل مـن المسـتهلك احتياجـات وكـذلك،  تناولهـا يجـب التـي المناسبة الطاقة كمية تحديد

 التجاري التسويق عملية تواجه التي والتشريعية نيةفال العقبات على للتغلب ةالتجاري ةالحرك لتزويد للسكر كبدائل

  . غذائى كمكون Steviol لجليكوزيدات الواسع

( Carakostas, et al. 2008) 

 ) Stevia rebaudiana Bertoni (وموطنـه المركبـة العائلة النبات هذا يتبع الخضرة مئدا نبات 

  .بارجواي في حلو كعشب إليه يشار عادة وهو والبرازيل جوايوبارا:  الجنوبية أمريكا األصلي

  .(Stevia rebaudiana) أوراق في األساس الحلو المكون هو Stevioside يعتبر

  .  %4محلول  السكروز في قدر ةمر )300( تعادل حالوته درجة ألن

  . (1) شكل في األوراق في أساساً  دـتوج التي اـاإلستيفي في الحلوة المكونات تركيب

 على اعتماداً  وذلك،  لألوراق الجاف الوزن أساس على %20-4 من مختلف الحلوة المكونات نجد أن محتوى ـ

   . النمو وظروف الزراعة

 (Stevioside 3) ةـمنخفضـ بتركيـزات لكـن تتواجـد األخـرى والمكونـات،  األول الحلـو المكـون هـو  ،
 Stevioside 2 ، rebau dioside A4 Ducloside A 16, F9، E8، D7 ، C6، B5 وهـي

rebaudioside .  

(Starrat, et al. 2002 & Kennelly, 2002)             

 في صناعي خطأ إلى يرجع ربما اتـالمستخلص في Steviolbioside، rebaudioside  وجود    

 منهـا ةنباتيـ فصـيلة تتبـع فهـي  Stevin سـجنـ فصـيلة فـي بـالنظر (Kennelly, 2002) االسـتخالص نظـام

 . (King horn, 2002) تحسينلل المحليات في طبيعي تعديل يحدث .حلوة غير اتـومكون،  حلوة اتـمكون



 نبات من كلStevia  ومستخلصاته ، Stevioside أمريكـا فـي كمحليـات عديـدة لسـنوات اسـتخدمت 

 العالية النقاوة ذو والمستخلص  Steviosideو اليابانية اإلستيفيا أوراق وكوريا والبرازيل انـوالياب وأسيا الجنوبية

  . السعرات منخفض كمحلى الستخدامه قانونياً  به مصرح

 (Mizutani and Tanaka, 2002; Kim and Choi. 2002)  
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 فيايستيوضح تركيب المكونات الحلوة في نبات اإل) ١(ل تابع شك

  

  

  



 والمسـتخلص ، بـودر صـورة فـي والموجـودة المجففـة اإلسـتيفيا أوراق األمريكيـة المتحـدة الواليـات فـي

 األوربيـة المفاوضـية 2000  سـنة وفـي،  1995 عـام حتـى سـعرات ينـتج ال كمدعم استخدم األوراق من المكرر

،  Stevia عـن الحازمـة العلميـة لتقـاريرا نقـص سـببب جديـد كغـذاء Stevioside أو  Steviaتقبل أن رفضت
 مكـون وخاصة Stevioside لـ ةسام للتأثيرات محتملة ةقعال ووجود التي تنوه عن  الدراسات بين والتعارضات

)  glycon steviol. (  

) Kinghorn , 2002)( Geuns, 2002 ( 

 Expressed sequence tages فـي لوظيفتـه طبقـاً  اً مقسـم متتابعـة كـان سلسـلة فـي ينـىج تعبيـر 

-c-2طريقـة فـي خصصـةتالم التسـكر جينـات مـن عديـد األخيـرة المرحلـة فـي الثـانوى أو ولـىاأل الميتـايوليزم

methyl-D erythriotol-H-phos phate )MEP  ( ،نمــ ألعضــاء أو (Mevalonic 

alid)MVA  ًمـن االولـى المصـدر أن  إلـى وهنـاك دراسـة أشـارات،  رةـظاهـ كانـت مجـازا(Isopenteny 

diphosphate) IPP  للـ الحيوى للتخليقditer Pene  الـ طريق خالل من يكون MEP  .تابع انزيم وعـن 
 Cyt P450، (Kaurene oxidase) A وهو تمثيله في مرتفع كان األول  (P450 s)األخير بينما (enr-

Kauren acid oxides) السلسـلة فـي الجينـى الكـود بينًا موجود يكن لم لكن،  رلينالجب تخليق في شتملا 

 Kaurene  نتاجإ بعد والجبرلين Steviol لـ الحيوى التخليق في تعدد أظهرت النتائج هذه DNA لـ المتتابعة

noic acid .  

 قـلتخلي نزيميأ مفتاح ent-Kaurene nate – B – hydroxylase لـ الجزئى والتخصص التقنيةف
Steviol  . لــ ىـالتسلسلـ عـالتتابـ سـتخداما أن رغـم N-teminaL إلـى يقودنـا البـدائى للبنـاء المشـهور 

Fructose – bis phosphate aLdo Lase  ًمـن بـدال an  ent – Kaurene – B – hy dzoxy 

Lase  .  

 للنبات ىالغذائ التمثيل في الكبيرة جزاءاأل أن تضحت الحلو الجليكوسيد من المتجمعة النسبة إلى بالنظر

حيث   G A20 مثل الجبريلينات تضاد وفي،  التركيب دةـالمعق األجزاء هذه تخليق تؤكد(  ، البناء عملياتفي 
 مـرة ١٠،٠٠٠مـن بـأكثر أي الطـازج الـوزن أسـاس علـى ( Mg/kg 1.2) بتركيـز اإلسـتيفيا أوراق فـي توجـد

   . التركيب في متقاربة منتجاتأن جميع ال،  الواقعة االختالفات هذه فسرتو ،  لجليكوسيدات بالنسبة انخفاضاً 

 فـي الجينـى والتعبيـر،  Copa LyL pho sphate تخليـق تنظـيم فـي العميقـة التغيـرات أن لـوحظو 

 أنو  ،الحقيقـة المحليـات مـن عاليـة تركيـزات وتجمـع تخليـق مـن مكـن Stevia أوراق مـن Kauzene تخليـق

 سـريعة الصـغيرة باألنسـجة مقارنـة الناضـجة األنسـجة فـي مرتفعـة  (Expression)الجينـى  يرـالتعب مستويات
  . ) Stevioside .  )Geuns, 2003  النمو



 Stevia) اإلسـتيفيا نبـات مـن حلـو جليكوسـيدى كمسـتخلص   Steviosid إهتمـام كبيـر لــ أعطـىو 

rebaudiana Bertoni)  وجـه وعلـى،  الجنوبيـة أمريكـا هـو األصـلى موطنه عصارى صغير النبات هذاو 

 الجنوبية أمريكا في البدائين نو األصلي السكان، و  العسل ورقة  باإلستيفيا فعر ي،  وبارجواى البرازيل فيحديد تال

  . السنين مئات عبر تقليدى وكدواء كمحلى اإلستيفيا مستخلص نيستخدمو 

(Kinghorn & Soejarto, 2002) 

 يمتلـك ألنـه Stevia ,rebaudiana Bertoni نبـات ألوراق ةالعالجيـ والخـواص الحـالوة ترجـعو 

 في كمحلى  Stevioside بتسويق قامت آسيا في دولة أول هي اليابان تعتبرو  ة ،وفوائد علمي قتصاديةا أهمية

 حتى آسيا في البلدان من العديد في النبات هذا زراعة نتشرتا الحين ذلك ومنذ،  العقاقير وصناعة،  األطعمة

 الواليات في بنجاح النبات هذا ىنم كما. تايلند ـ تايوان ـ الشمالية كوريا ـ سنغافوره ـ ماليزياـ   الصين : ذلك شمل

  . أوروبا وفي وكندا األمريكية المتحدة

(Brandle, et al. 2000 & Varanuj and Chatchai 2009) 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الفصل الثاني
  التركيب الكيماوي وصفات التحلية

لكنهـا تختلـف فـي بقايـا ،  steviol ب كيمـاوي هـو اإلسـتيفيولجميع مركبات اإلستيفيا تتكون من مرك
 الـرئيس لـألوراق هـو اإلسـتفيوزيد ويكـون المركـب، )  ١٩،  ١٣( الكربوهيدرات الموجودة عنـد ذرات الكربـون 

stevioside (%5 – 10)  الجافمن إجمالي الوزنrebandioside A ( %2 – 4 )  .  

Rebandioside C (%1 – 2) dudcoside A (%4, 0 – 7, 0) لألسـتفيوزيد  التركيـب الكيمـاوي
ـــىوالمركبـــات المرتبطـــة التـــي تشـــمل  ،   Steviol ، Rebandioside A   ،Isosteviol عل

dihydroisosteviol  . (Varanuj & chatachai 2009) .  

 رة في حالةم ١٢٠–٥٠عند مقارنة قوة التحلية لتلك الجليكوزيدات نجد أنها ضعف قوة تحلية السكروز بمقدار

Dulcoside A ، 250 – 450 مـرة فـي حالـة Rebandioside A  ،300 – 350  مـرة فـي حالـة 

Rebandioside B  ، 50–120مــرة فــي حالــة  Rebandioside C 250–450 فــي حالــة  

Rebandioside D،150–300  مـرة فـي حالـة  Rebandioside E ،100 – 125  مـرة فـي حالـة 

steviobioside   ،300   ويتحلل.  ة في حالةمر stevioside  بواسطة البكتريـا فـي الجهـاز الهضـمي لكـي
يكـون لـه بعـض الظـواهر غيـر  stevioside  فـإن وكمـا هـو فـي المحليـات ،، الجلوكـوز ،   steviol ينـتج

ومــع ذلــك فــإن هــذه المشــكلة يمكــن أن يــتم حلهــا  .الطعــم المــر باإلضــافة إلــى تناولــهمــن المرغوبــة التــي تنــتج 
 .pullanase ،isomaltase ،B بواسـطة إنزيمـات stevioside دام اإلنزيمـات التـي تقـوم بتعـديلباسـتخ

glactosideas Dextrine  أو Saccharase. (Koyama, et al. 2003) .  

 االصـلي خــالل سـمها وهـذا، Ka, a He, e  أو S. Rebaudiana Bertoni كتشـفإوقـد 
من و ، وسبق وصفه تفصيليًا ،  ,Eupatorium rebaudianum وكان يطلق عليه في البداية ،م ١٨٩٩
ولم يتم فصل المـادة المحليـة . Bertoni S. rebaudiana (Bertoni)  إلى م١٩٠٥ير االسم في ـثم تغي

 . Steviol ، سـيدستيفيدالنبـات منهـا اإل هذا عديد من المواد منالم فصل ثم ت ، م١٩٠٩ عام ساسية حتىاأل
م التعــرف علــى تــم ١٩٥٢وفــي عــام  . ســتيفيوزيدلمســتخلص للحصــول علــى اإل، ثــم تنقيــة ا م١٩٣١فــي عــام 

كمـادة جليكوزيديـة تتكـون  سيدستيفيو ويوصف اإل . )الجليكوزيد ثنائي التربين( سيدستيفيو التركيب الكيميائي لإل
 فصـل مركبـات أخــرى ، وخــالل فتـرة الثمانينـات ، .  steviol، ثـالث جزئيـات مـن الجلوكـوز أو جليكــون مـن
 steviol حلـو وحاليـًا فـإن جليكوزيـدالطعم ال ذا Rebtose ويعرف أيضًا باسـم ، A Rebaudiaside نهام

كانـت  هوقد اختبر بدرجة شديدة الستكشـاف أن عمليـة اسـتخدام، قطار كمادة محلية يستخدم في عديد من األ
  . )  ( Barriocanal, et al. 2008وستظل آمنه للبشر



تم تقييمها من التي   Stevia rebaudiana واق ونسيج نبات اإلستيفيامستخلصات أر أما بالنسبة ل
والت نـوقـد تـم تقـدير الفي.  وقـدرتها المضـادة لألكسـدة الكليـة ، الفالفونيـدات محتواها من الفينـوالت الكليـة حيث

 يــةكــذلك النشــاط المضــاد لألكســدة الكلو ،  Folin – Ciocalteu الكليــة والفالفونيــدات باســتخدام طريقــة
ادة ـختبـــار القــوة المضـــإبواســطة  افقــد تــم تقـــديره، والميثانوليـــة ألوراق ونســيج اإلســـتيفيا  للمستخلصــات المائيــة

  . diphenyl-2 Picrylhydra3yl (DPPH) ختباراوكذلك  (FRAP) كـة للحديديـالمختزللألكسدة 

 ق اإلســـتيفيا ،مـــن أروا مجـــ/ ممللجـــ ٢٥ ,١٨وقـــد وجـــد أن مكونـــات الفينـــوالت الكليـــة تكـــون كميتهـــا 
 ٢١،٧٣جاف ويكـون محتـوى الفالفونيـدات كميـة ال الوزن من النسيج محسوبة على أساس مج/ممللج ٣٥،٨٦

مــن  مكــافئ بالمــلوقـد تــم التعبيــر عــن النشــاط المضـاد لألكســدة ، فــي األوراق والنســيج  مجــ/ ممللجـ ٣١،٩٩ ،
وقد ترواح  .على أساس جاف  لكل جرام محسوباً  BHA  ،Trolox،  سكوربيك، حمض األ حمض الجاليك

مكافئـًا للمحاليـل  ممللجـ ٣٦,٤٠إلى  ٣٠ ,١١مللجرام  ٣٨,٢٤إلى  ٩,٦٦النشاط المضاد لألكسدة الكلى من 
  وفي حالة نسـيج اإلسـتيفيا.  القياسية المختلفة في المستخلص المائى الميثانولى ألوراق اإلستيفيا على التوالى

مكــافئ للمحاليــل  ممللجــ ٣٤,٣٧إلــى  ١٠,١٤للمســتخلص المــائى  مجــملل ٩,٤٤إلــى   ٣٧,٣٣ وجــد أن كميــة
 مـن % IC ٥٠ة ـوب ألحـداث تثبـيط بنسبــالتركيـز المطلـ) كميـة(وتكـون .  القياسـية للمسـتخلص الميثـانولى

DPPH حمــض الجاليــك ، جــم ملل/ ميكروجــرام  ٥٧,١٤،  ٤١,٠٤،  ١١,٠٤ان ـرة كـــشــقوق الحــTrolox  
،BHA  . Butylated hydroxyanisole لشـقوق الحـرة مـناللتثبـيط  النسـبةوقـد تراوحـت .  على الترتيب 

DPPH  وتكـــوين القيمـــة % . ٥٦,٨٢إلـــى  ١٧, ٣٣ للمستخلصـــات المختلفــة ألوراق ونســـيج اإلســـتيفيا بـــين
  . القصوى للتثبيط في المستخلص الميثانولى الناتج من النسيج

، ومــواد  يحتــوى علــى فالفونيــدات ، قلويــداتن المســتخلص الجــاف ألوراق نبــات اإلســتيفيا إوكــذلك فــ
) الكلوروجينيك الكافييك ،(، أحماض هيدروكسى سيناميك  قابلة للذوبان في الماء كالكلوروفيل ، الزانثوفيالت

، السـكريات الثنائيـة القابلـة للـذوبان فـي المــاء ، السـكريات الحـرة ، األحمـاض األمينيـة ، الـدهون ، األحمــاض 
 .، والعناصر الدقيقة  الدهنية األساسية

 (Tadhani, et al.  2007) 

 .تم تقدير محتوى نبات أوراق ونسيج اإلستيفيا من المـواد الفيــنولية الكليـة والفالفونيـدات  ةدراسفي و 
ـــــم  ســـــتخالص المـــــواد الفينوليـــــة مـــــن أوراق ونســـــيج اإلســـــتيفيا باســـــتخدام الميثـــــانول المحمـــــض بحمـــــض اوت

كانت  حيث، أوراق ونسيج اإلستيفيا من المواد الفينولية الكلية والفالفونيدات محتوى  ويبين . الهيدروكلوريك
 جـافالـوزن ال اس ـمن نبات ونسيج اإلسـتيفيا علـى أسـ جم / ممللج ٣٥,٨٦،  ٢٥,١٨المواد القينولية تمثل 

 ٣١,٩٩مللجــرام لكـل جـرام مــن أوراق اإلسـتيفيا ويكــون  ٢١,٧٣ويكــون محتـوى الفالفونيـدات  .علـى التـوالى 
ويكون المحتوى من المركبات الفينولية الكلية . مللجرام لكل جرام من نسيج لحاء اإلستيفيا على أساس جاف



  . الكمية الموجودة في األوراقبالنسيج مقارنة في  والفالفونيدات أكبر 

 ويكــون مــن الصــعوبة، يوجــد عديــد مــن المــواد المضــادة لألكســدة المختلفــة تكــون متواجــد فــي النباتــات 
قيــيم ولــذلك فقــد تــم تطــوير عديــد مــن الطــرق لت،  الشــديدة أن يــتم تقــدير كــل مكــون مضــاد لألكســدة علــى حــدة

تكـون  ومـن بـين تلـك الطـرق . للفاكهة أو النباتات األخـرى واألنسـجة الحيوانيـة يةالنشاط المضاد لألكسدة الكل
وجـود المركبـات الماصـة للشـقوق و ،  Trolox( ئ لمـادةـهناك طريقة قياس قدرة الفعل المضاد لألكسـدة المكافـ

البالزمــا القــادرة علــى اختــزال ف ، )Johnson, 2001( ، ســعة امتصــاص شــقوق األكســجين اختبــار ، الكليــة
بحـاث وتكـون أكثـر الطـرق المناسـبة والمالئمـة اسـتخدامًا فـي األ، هـي األكثـر اسـتخدامًا  (FRAP) الحديـديك
وراق ونســيج فـي أشـاط المضــاد لألكسـدة لتقيـيم الن  FRAP  ،DPPHارىيـار اختبــوقـد قمنـا باخت . المختلفـة

ميكـرو جـرام  ١،٤ي تتـراوح بـين ـاسـية النسـبية مـع التركيـزات التـسالح FRAP ويبـين اختبـار .نبـات اإلسـتيفيا 
ن حمـض ـالتركيـز مـ إخـتالفنـانو ميتـر علـى  ٥٩٣متصـاص عنـد ن اإلـويبيـ . رـي النظام المختبــة فـالمحسوب
وقد كان  ، كمواد قياسية في الماء والميثانول على الترتيب  BHA ،Trolox ، سكوربيكض األحم الجاليك ،

هـو  Trolox بينمـا ثبـت أن .ليك هو األقوى نشاطًا مضادًا لألكسـدة فـي كـل مـن المـاء والميثـانولحمض الجا
ا نشــاطًا لهــ  Troloxســكوربيك ، ويكــون كــل مــن حمــض األ،  ضــعف نشــاطًا مضــادًا لألكســدة فــي المــاءاأل

 S L)  اإلستيفيانبات للمستخلص المائى ألوراق FRAP وكانت قيم  .مضادًا لألكسدة متماثًال في الميثانول 

W)المستخلص الميثانولى ألوراق اإلستيفيا ،  ( S L M )المستخلص المائى لنسيج لحاء اإلستيفيا ، (S C 

W) ، المستخلص الميثانول لنسيج لحاء اإلستيفيا (S C M) ل القيم معبرًا عنها وتكون ك . موضحة ما هيك
المــائى  لمســتخلصانشــاط المضــاد لألكســدة فال علــى أســاس جــاف، مكــافئ للمحاليــل القياســية لكــل جــرام  مــل

،  BHA ، Trolox ســكوربيك ،حمــض اإل والميثــانولى ألوراق ونســيج اإلســتيفيا المكــافئ لحمــض الجاليــك ،
ص الميثــانولى ألوراق ـوقــد أعطــى المستخلــ.  اـألوراق ونســيج اإلستيفيــوقــد تــم تقــدير النشــاط المضــاد لألكســدة 

مكافئـــًا لحمـــض الجاليـــك ) ٠ ,٠٥ ( مضـــادًا لألكســـدة مرتفعـــًا معنويـــًا عنـــد مســـتوى احتماليـــة اإلســـتيفيا نشـــاطًا 
 وال يظهر.  ة بالمستخلصات الثالثة األخرىـئ مقارنـمللجرام مكاف BHA 35,16)(  ئـمكاف )مللجرام١١,٣٠(

عنـد مـا يـتم ، ختالفـات معنويـة فـي النشـاط المضـاد لألكسـدة االمستخلص المـائى ألوراق ونسـيج اإلسـتيفيا أي 
)  0.05 ( د مسـتوى احتماليـةـون منخفضـًا معنويـًا عنــه يكــلكنـ، سكوربيك التعبير عن ذلك النشاط بحمض اإل

 . مقارنة بالمستخلص الميثانولى ألوراق ونسيج اإلستيفيا

مقارنـة ،  Trolox المستخلص المائى لـألوراق أقصـى نشـاط مضـاد لألكسـدة مكافئـًا لمـادة وقد أظهر 
ويعطـى المسـتخلص الميثـانولى للنسـيج أدنـى نشـاط مضـاد لألكسـدة مقارنـة لكـل  .لكل المستخلصات األخـرى 



النشـاط وعنـد التعبيـر عـن .  كمـادة قياسـية،  Trolox المستخلصات األخرى عند التعبير عن النشاط بواسطة
ن المستخلصـات الميثانوليـة إ، فـ سـكوربيك كمـادة قياسـيةالمضاد لألكسدة بواسطة حمض الجاليك أوحمض األ
ن إفـــ BHA بينمـــا عنـــد التعبيـــر بواســـطة اصـــطالح، لـــألوراق والنســـيج أظهـــرت قـــيم مرتفعـــة بدرجـــة قليلـــة 

  Trolox بينمـا فـي حالـة، ئى مرتفعة مقارنة بالمسـتخلص المـا االمستخلص الميثانولى لألوراق قد أعطى قيم
  . مرتفعة مقارنة بالمستخلص الميثانولى ان المستخلص المائى للنسيج قد أعطى قيمإف

بدرجة كبيرة في األنظمة النموذجية لبحث النشاط الماسك لعديد من المركبات  DPPH تستخدم شقوق
لـى األصـفر مـع القرنفلـى إيـر مـن ن لون مخلوط التفاعـل يتغإ، ف ماسكاً  DPPH شقفعندما يكون  .الطبيعية 
،  مـع حمـض الجاليـك  DPPH نانوميترنسـبة التثبـيط لشـقوق ٥١٧ي امتصاص عند طول مـوجى ـانخفاض ف
Trolox   ،  BHA  ةـلألكسدة الثالثة المستخدمة في التجرب هومن بين المواد المضاد .مواد قياسية تعتبر ، 

كـان   Trolox ،BHA لحمـض الجاليـك ،  IC 50أنحيـث وجـد  . ن حمـض الجاليـك يتضـح أنـه األقـوىـإفـ
  .على الترتيب  مل ،/ميكروجرام  ١٤,٥٧،  ٠٤,٤١،  ١١,٤٠

(Germano, et al. 2002 and Seong, et al. 2004) 

  

  : التركيب الكيماوى وخاصية الحالوة

Chemical Stuctwe and Sweetness Property 

Stevioside  عبارة عن ديتيربينويد جليكوسيد diterpenoid Glycoside  جليكوناليتركب من  

(Steviol)ضــافة إلــىات جلوكــوز وباإلئــوثالثــة جزي Stevioside  مثــل هو ـهنــاك مركبــات عديــدة حلــو  

Steviobioside, Rebaudioside A, B, C, D, E،ducoside a   تـم فصـلهم مـن أوراق  وجميعهـا
 .   Stevia re baudiana Bertoni نبات

لكـن  (Steviol) وهـو، األهـم  يءلهـا نفـس تركيـب الجـز  diterpenoid gly coside كـل هـذه
 يـي األوراق هـــالمكونــات األساســية فــ   C13 ، C19درات ـع الكربوهيـــم راجــع إلــى موقـــخــتالف بينهــاال

Stevioside امـــأ ، افـى الجـــوزن الكلــــــوع الـن مجمـــمــ% ١٠ـــ ٥ن ـمــ  Rebaudioside A(4%) 

(Rebaudioside C)٢١% ( ن أماـم dulcoside A فهو من )٧٤% . (   

  : والتي تشمل، والمكونات المرتبطة به  Stevioside لتركيب الكيماوى لـا

Steviol Rebau doside A, isosteviol and dihydroisosteviol  هـذه الجليكوسـيدات



أي مقـدارحالوة كـل جـزء (روز ـــــمقارنتهـا بالسكعنـد مقارنتهـا ، جـزاء المسـببة للحـالوة ذات العدد السابق من األ
 : كالتالى ← ) مكون منها بالنسبة للسكروز

1- dulcoside A        ← 50  - 120. 

2- rebaudoside B   ← 300  - 350. 

3- rebaudioside A  ← 250  - 240. 

4- rebaudioside C  ← 50 – 120.   

5- rebaudioside D  ← 250 – 450. 

6- rebaudoside E   ← 150- 300.  

7- steviobioside     ← 125  - 100. 

8- stevioside ← 300 – 450.  

(Crammer & Ikan, 2006) 

  

بنسـبة  ةتكـون متطابقـ steviolسبع تركيبات يطلـق عليهـا جليكوزيـد )  JECFA 2007(وقد حدد 
 وزيدســـــتيفياإل Aمـــــن  اً ساســـــأالتـــــي تبـــــاع تتكـــــون  stevioن منتجـــــات الجليكوزيـــــد إحاليـــــًا فـــــ، و % ٩٥

  rebaNdiasideع مـن ـن المركبات التي تحتوي علي مستوي مرتفإكذلك ف -    rebaNdiaside Aأو
A  اـً يضــأرف ـتعـ Rebiana   جليكوزيــد( ادو معتــأمشـهور الســم هــذا االو steviol( ةكبيــر  ـةل بدرجـــويشمـ 
  .  rebaNdiaside  A ىعل

ه ئمع احتوا  A1Rebaudiosideة كبيرة معتركيب المركبان الجليكوزيدان المتشابهان تركيبًا بدرج
 إلـى  Steviol يـتم تحـول جليكوزيـد.  Stevioside مـعأكثـر مـن جـزئ جلوكـوز متحـرك ومتغيـر مقارنـة 

Steviol  للــويعتبر هذا هو التقييم الصحى Steviol 2008 (سمية واألمـان المستخدم في اختبار مدى ال 

Roberts and Renwick  ( .  

 ن كـــل جليكوزيــداتإفــ أغــراض مقارنــة الكميـــات المــأخوذه مــع حـــدود اآلمــان ،ومــن أجــل تحقيـــق 

Steviol تتحول إلى مكافئ  Steviol .المواثقـة المؤقتـه لهيئـة JECFA يـة المسـموح تناولهـامكلل (ADI) 

 Steviol لكــل يــوم علــى أســاس مكــافئ (BW) كجــم مــن وزن الجســم/ ممللجــ )٢-صــفر  (حــددت مــن



لكل كجـم مـن وزن الجسـم لكـل  A Rebaudiosideمللجرام من ٦ ـة من صفر لكمي) المساوى(المصاحب 
 A Rebaudioside من ADI ويكون الكمية المقترحة . ى ذلكـوزن الجزيئـل الـل تحويـوم باستخدام معامـي

 والذي يكافئ كمية مـن JECFA يوم على أساس اقتراح/كجم وزن الجسم  / ممللج)  ١٢ ـصفر  (هي من

Steviol  يوم/ كجم وزن الجسم/ ممللج )٤ ـصفر ( (دلتعا . 

(Carakostas, et al. 2008) 

  Extraction and purification: ةاالستخالص والتنقي

  Rebianaمـــن أوراق نبـــات  Stevia Rebandiana الحصـــول علـــى يـــتم ل مـــرحلتينمـــن خـــالو  
ــــتج مســــتخلص. بواســــطة المــــاء  فيــــف المســــتخلص المــــائي ،ثــــم  يج المرحلــــة األولــــى كمــــا فــــي Steviol فين

تــــاج بلــــورات يــــتم عمــــل تنقيــــة إضــــافية مــــن خــــالل إنو المرحلــــة الثانيــــة ، كمــــا فــــي   Rebianaزيــــدات جليكو 
عديدة أخرى ترتبط  اً وعلى الرغم من ذلك فإن هناك طرق. الماء  / بواسطة محلول الكحول المستخلص النقي 

  . بتلك العملية

(Abelyan, et al. 2006 and jonnala, et al. 2006) 

تعطي مركبا أساسيا  أكثر الطرق تطورًا وحداثة ، فإن االستخالص بالماء الساخن من أوراق اإلستيفيا
ثـــم يـــتم إمـــرار المحلـــول . حيــث يـــتم إزالـــة بعـــض المركبـــات النباتيـــة منـــه بواســـطة اســـتخدام معاملـــة التجميـــع ، 

، والتــي مــن الممكــن Steviol يــداتالصــافي مــن خــالل مــادة ادمصــاص حاملــة مــن أجــل رفــع تركيــز الجليكوز 
ادة ـوفـــي تلـــك الخطـــوة األخيـــرة فـــإن المـــ. تخزينهـــا ونقلهـــا فـــي هـــذه الصـــورة قبـــل إتمـــام عمليـــة التنقيـــة النهائيـــة 

إمــا فــي صــورة نقيــة أو محلــول  ـ درجــة منخفضــة التركيــز يول ذـة فــي كحـــتم إذابتهــا ثانيـــالمغسـولة المجففــة يــ
  يثـانول يكـون لـه ميـزةوقـد يسـتخدم كحـول الميثـانول التقليـدي ، لكـن كحـول اإل. ثـم يعـاد بلورتـه  ـ كحولي مائي

لور ــــج المتبـــاتــــــإن النـة ، فــــوفـي النهاي.   Rebandioside A زيـادة قابليـة واختياريـة للمحتـوى مـن مـادة وهي
  .هـــه وتجفيفــــــــــــيتم ترشيح

.(Jackson, et al. 2006)                                                                      

ي مـع ئًا يتضـمن عمليـة اسـتخالص مـاـوغالبـ rebaudiana s. وراقأمن  stevosideطرق فصل 
للمسـتخلص داخـل  ةتصـفي ةبعملي ةمتبوع) والبروبلين جليكول ولوالميثان والجلسر  ـالكلوروفوم ( مذيبات مثل 

افي يحتــوي ر مود كرومــاتجاعلــي عــ بــالمرور الــتجلط و التخثــر ،  للــونا ةالــاز وتــم خاللهــا مــذيب قطبــي عضــوي 
 .بلمــــــرة  ةعمليــــــ ءجــــــراإالكاتيونــــــات المختلفــــــه ثــــــم يونــــــات و وذلــــــك للــــــتخلص مــــــن اإل ةيونيــــــإت الادعلــــــي مبــــــ

(Parpineelo, et al. 2001) .  



  Rebiana : : مواصفات

لجنـة خبـراء  FAO / WHO Expert Committee(JECFA, Joint 2006)   7 فـي اجتمـاع
تــــم وضــــع وصــــف نهــــائي وتحديــــد  ٦٨منظمــــة الصــــحة العالميــــة المتحــــدة رقــــم / منظمــــة األغذيــــة والزراعــــة 

الموضـح فـي   Steviosideفـي  Rebandioside A وعرفـت وأطلـق عليهـا اسـم Steviol للجليكوزيـدات
،Rebandioside B  الموضح في المركب[ Dulcuside  A] الموضح في المركـب ،  Rebandioside 

C االموضح في مركب ،Dulcoside A   الموضح في تركيب Rubusoside   ويجب أن يصل مجموع هذه
 . من إجمالي كمية المادة المجففة المفصولة%  ٩٥المركبات إلى ما يقرب من 

تتطابق تماما مع توصيف لجنة خبراء منظمـة األغذيـة والزراعـة   Rebiana وعلى الرغم من كون أن
الجليكوزيـدي الوحيـد المنفـرد   Steviol حة العالميـة المتحـدة ، فـإن علـى العكـس ، يكـون مركـبمنظمـة الصـ

الموضـح فـي  Rebandioside A  مـن مركـب%  ٩٧يكـون الغالـب الشـائع مكونـة يصـل إلـى مـا يزيـد عـن 
اســتخدام عــدد مــن خطــوات التصــنيع تشــمل االســتخالص  )(Shi, et al. 2000 وفــي دراســة . المركــب
مـن الجليكوزيـدات الموجـودة  وتنقية المحليات المكونة أساساً  م المذيبات العضوية من أجل استخالصباستخدا

حــدي معـامالت االســتخالص والتنقيـة للمحليــات إويكــون الهـدف مــن الدراسـة هــو تطـوير .  فـي نبــات اإلسـتيفيا
كيماويـة بمـا فيهـا المـذيبات واد الـمن خالل اسـتخدام عـدد أقـل مـن الوحـدات التصـنعية أو اسـتبعاد اسـتخدام المـ

وقــد وجــد أن المــاء كــان عنصــرا شــديد الفاعليــة فــي اســتخالص الجليكوزيــدات عنــد قــيم محــددة مــن .  العضــوية
pH حـداث إغشـية متعـددة المراحـل كانـت ناجحـة فـي تمكـين كذلك فقد لوحظ أن معاملة األ.  ودرجات الحرارة

يـتم الـتخلص منهـا  ، يظهر أن مكونات الطعم المـر ائج األوليةعلي النت وبناءً .  تركيز المحليات الجليكوزيدية
ن هـــذا البحــث يوضـــح أن معاملــة الفصـــل إكـــذلك فــو .  مــن مركــز المـــواد المحليــة فـــي عمليــة الترشـــيح الدقيقــة

وتحتـاج الـي عديـد مـن  ، غشية في تنقية المحليات المكونة أساسا من جليكوزيدات مازالـت جاريـةباستخدام األ
  .  دمةالبحوث المتق

الموجـودة فـي أوراق  سـتيفيول وجليكوزيـداتتقيـيم اإل )) (Gardana, et al. 2010دراسـة وتهـدف
باســتخدام جهــاز كروماتوجرافيــا الســائل شــديد ارتفــاع الدقــة المــرتبط ، ويــتم نبــات اإلســتيفيا والمحليــات التجاريــة 

طرق كروموتوجرافيا السائل شديد   نتيطريقالمكانية صالحية إ ، ويهدف الى معرفة مدىبجهاز مطياف الكتلة
-two different ultra-high)لكترونيات المؤينـة  مطياف الكتلة الموزع لإل) المرتبط(ارتفاع الدقة الملحق 

performance liquid chromatography methods with electrospray ionization mass 

spectrometry) (UHPL C-MS)  الموجـود فـي  سـتيفيولسـتيفيول أو اإلاإل مـن أجـل تقـدير جليكوزيـدات



ـــــي التجـــــاري المعـــــروف باســـــم  ـــــث تـــــم .  Truviaأوراق نبـــــات اإلســـــتيفيا والمحل ـــــدير مبـــــدئي  أوالً حي عمـــــل تق
 ات المنتجـ، أيون ، األيون الجزيئي شعة فوق البنفسجية المقارنم طريقة طيف األـستيفيول باسدات اإلـلجليكوزي

حيـث يـتم اسـتخالص .  (SIR)  يونات المنفـردةالت اإلـر باستخدام تفاعـة للتقديرق الروتينيـ، بينما تجري الط
زء ـويفصـــل الجـــ SPE، ثـــم تجـــري عمليـــة التنقيــة بواســـطة وحـــدات  العينــات علـــي التـــوالي باســـتخدام الميثــانول

 ١,٨  Xملليمتــر  ٢،١ X ملليمتــر ١٥٠أبعــاد  يذUHPLC- HSS C18 المعــزول باســتخدام عمــود  
،  )٪١،٣± ٥،٨(ســتيفيوزيد ويكـون اإل) ســعة الثقـوب  Xقطـر الخـارجى لطــول ا  Xول العمـودطـ(ميكرومتـر 

هــــي أكثــــر مركبــــات جليكوزيــــدات ) ٪١،٤±  ١،٣( C ودايوزيــــد، الريب )٪١،٢±  ١،٨( Aودايوزيــــد الريب
ن وقــد كــا.  يطاليــاإالمــأخوذ مــن جنــوب ) عينــات ١٠لعــدد (ســتيفيول الموجــودة فــي عينــات نبــات اإلســتيفيا اإل

.  المعروف) ٪٠،٠٣±  ٠،٨٤( Truviaستيفيول الرئيس الموجود في منتج هو جليكوزيد اإل Aودايوزيد الريب
المـأخوذة  متوافقـة مـع تلـك UHPLC-MSسـتيفيول المتحصـل عليهـا مـن جهـاز وتكـون كميـة جليكوزيـدات اإل

 – ٢،٧(لص األوراق ستيفيول كان متواجدا في كل مستخووجد أن اإل.  التقليدية LC-NH2-UVمن طريقة 
ن إوبـذلك فـ.  )كجـم/ميكروجـرام ١أقـل مـن ( Truviaلكـن لـم يـتم كشـف وجـوده فـي منـتج ) كجم/ممللج ١٣،٢

وراق يمكــن أن تســتخدم فــي عمــل مراقبــة الجــودة الروتينيــة أل UHPLC-MSاسـتخدام طــرق التحليــل بواســطة 
  .    اإلستيفيا ومستحضراتها التجارية

 ـ صـفر(مكانية االستخدام اآلمن لكميـات تتـراوح بـين إ م٢٠٠٨نية عام اليابا JECFAاقترحت هيئة 
والتــي تعــادل مــن ،  ســتيفيولمــن اإل (ADI) مــن وزن الجســم ككميــات مســموح بتناولهــا يوميــاً  جــم/ ممللجــ )٤

وتشــير المراجــع العلميــة .   (JECFA, 2005)دـستيفيوزيــمــن وزن الجســم مــن اإل  جــم/ممللجــ ١٠ ـ صــفر
صــحة  ىة علــة مختلفــود تـأثيرات نافعــقتـراح وجــإ إلـىومركباتــه المرتبطـة بـه  SV ىجريـت علـوالبحـوث التـي أ

 Varanuj نإمنع االستخدام فبددة ـالرغم من وضع قيم مح ىا وعلـوحديث.  اول تلك الموادـان نتيجة تنـاالنس

& chatachai (2009)  زيـادة شـيوعها أو لإمـا ل.  قـاموا بدراسـة البحـوث التـي أجريـت علـي هـذه النقـاطلـذا
وتــدل نتــائج ،  ســتيفيولالســمية لإل ىتقدمــة التــي تتعلــق بمــدلــذلك تجــري عديــد مــن الدراســات الم،  هاســتهالكا

وقــد اتضــح .  وأنــه غيــر مســرطن، حداثــه لتغيــرات أو طفــرات إوعــدم ،  الدراســات المرتبطــة بــذلك عــدم ســميته
 ٩٠دة ـئران لمـــيــة التــي وضــعت فــي وجبــات الفــالمحل Rebaudianaبجــالء أن التركيــزات المرتفعــة مــن مــادة 

   (Roberts and Renwick, 2008) ة من عالمات السميةـعالم لم يصاحب استهالكها أي يوماً 

فئران للفي التركيب التشريحي الخلوي في كبد بعض الباحثين وجود تغيرات أثبت ،  ىومن ناحية أخر 
وكـذلك ،  غار الفئران التي غـذيت بـه عـن طريـق الفـمصفي  ووجود قدر بسيط من السمية،  SVالتي تناولت 



.  الطحال،  المخ،  الكبد،  المفصول من خاليا الدم DNA أيضًا فيو ،  في الفئران البالغة وصغار الخنازير
نتيجة نشاط الكائنات  لتكونه (ST)ستيفيول اإل،جليكون ال إلىوقد عزيت هذه التغيرات العكسية غير المرغوبة 

يمكن القول أن  ولذلك. (SV) ستيفيول وليس نتيجة وجود اإل ) (Gardana, et al.. 2003 ويةالدقيقة المع
،  بحاث العلميةيجب أن يتم بعناية من خالل طرق عديدة مختلفة كالمستخدمة في األ  ST, RA, SVتقدير 

جرافيـا الطبقـة الرقيقـة كروماتو ،  GCكروماتوجرافيـا الغـاز ،  نزيمـي والتقـديرات الكيماويـةمثل طرق التحليـل األ
كروماتوجرافيــا الســائل عــالي ،  طــرق قيــاس الكثافــة،  Overpressure TLCمــع اســتخدام الضــغط العــالي 

ــــــة .  لكتروفورســــــس الشــــــعرياإل،  HPLCالدقــــــة  ــــــة لتقــــــدير  LC-TOFكــــــذلك اقتــــــرح اســــــتخدام طريق الكمي
للتقــدير  NIRS،  لكثافــةبواســطة كشــف قيــاس ا،  HPLCمصــاحبة مــع تصــحيح ،  ســتيفيولجليكوزيــدات اإل

سـتيفيول شبه طرق التقـدير الكمـي لجليكوزيـدات اإلتقد استخدم طرق  وحديثاً .  ستيفيولالكمي لجليكوزيدات اإل
   دمصةــــــــــــلكترونات الميونات اإلوزع ألــــــمه الــــــــاز مطياف الكتلـــبواسطة جه

                                                              .(Jackson, 2006) .  

مــع كشــاف الفلورســنس  RP-LCســتيفيول فقــد درس صــالحية طريقــة وكمــا هــو فــي التقــدير الكمــي لإل
حيث أعطت هـذه الدراسـة نتـائج تقـدير محليـات اإلسـتيفيا .  بعد تكوين مشتقات له بواسطة مركب منتج ثانوي

 هــدفتوقــد .  Truviaالمنــتج التجــاري المعــروف باســم  يطاليــا وفــيإفــي االوراق المــأخوذة مــن جنــوب  STو 
جانـــب هـــدف الدراســـة فـــي التقـــدير النـــوعي والكمـــي  إلـــى LC-SIR-MSصـــالحية طريقـــة  ىمـــد إلـــى دراســةال

ســـتيفيول بواســطة مقارنـــة الـــوزن وقــد تـــم تحديــد وتعريـــف مركبـــات جليكوزيــدات اإل.  ST،  لمحليــات اإلســـتيفيا
.  وكــذلك المــواد المســاعدة للكروماتوجرافيــا عنــد تــوفر المــواد القياســية،  MS/MSدراســات شــقوق ،  الجزيئــي

الوســط المتحــرك كمصــدر  إلــىضــافته إتــم  (CH2Cl2)ن مركــب داي كلوروميثــان إفــ،  ذلــك إلــىضــافة وباإل
وكذلك فقـد تـم مقارنـة .  السالب ESIستيفيول في للكلور المتأين لتحسين دقة وحساسية تقدير جليكوزيدات اإل

وفي حاالت  .JECFA  )  2006(ج المتحصل عليها من تلك التي وجدت من استخدام طرق تقديرات النتائ
االســتخالص باســتخدام  ىة باالعتمــاد علــتــتطــوير طريقــة تنقي تــم،  ســتيفيول وجليكوزيداتــهالتقــدير الروتينــي لإل

   العمر التشغيلي لالعمدةطاله وكذلك إل، للدهون  ةالوجه الصلب لكي يتم التداخل المحتمل من المواد المحب
(Gardana, et al. 2010).  

وراق نبـات يثـانولي ألهـو اختبـار معملـي للمسـتخلص اإل ) (Shukla, et al.. 2009هدف دراسـة وت
، ٤٠،  ٢٠( DPPHحيـث وجـد أن نشـاط المسـتخلص علـي مـادة .  كسـدةاإلستيفيا كمواد طبيعيـة مضـادة لأل



 ى مــنوالتــي تتواجــد فــي مــد تركيــز المــادة ىات بدرجــة تعتمــد علــقــد تزايــد) مــل/مميكروجــرا ٢٠٠، ١٠٠، ٥٠
  .  ٪٨٢،٥٨ – ٦٤،٢٦سكوربيك الذي تصل قيمته ٪ مقارنة بحمض اإل٦٨،٧٦ ـ ٣٦،٩٣ إلىالقياس يصل 

ك فـي ـسكوربيـيثـانولي وحمـض اإلللمسـتخلص اإل (IC50)وتصل قيمة التركيز المثبط لنصـف النشـاط 
كذلك وجد .  التوالي ىعل،  مل /ميكروجرام  ٢٦،٧٥،  ٩٣،٤٦كانت  DPPHار كبح الشقوق الحرة لـ تاختب

وقــد تــم قيــاس .  EDTA/NBTكاســيد الفوقيــة الناتجــة مــن نظــام يثــانولي يســتطيع كــبح األأن المســتخلص اإل
الـــذي  Folin–Ciocalteauســـتيفيا باســـتخدام دليـــل يثـــانولي لإلاإلمحتـــوي الفينـــوالت الكليـــة فـــي المســـتخلص 

والذي يعتبر عاليـا بدرجـة ملحوظـة عنـد مقارنتـه بمـادة ،  جرام من محتوي الفينوالت/ممللج ٦١،٥يحتوي علي 
أوكسيد ،  يثانولي ثبط نشاط شقوق مجموعة الهيدروكسيلكذلك فان المستخلص اإل.  حمض الجاليك القياسية

، علـي  مـل/جـرامميكرو  ٨١،٠٨،  ١٣٢،٠٥،  ٩٣،٤٦تصـل  IC50د الفوقية بقـيم ـكاسي، أنيونات األ النيتريك
 ٧١،٤١،  ٦٦،٠١،  ٢٦،٧٥ إلــــىســــكوربيك القياســــي تصــــل لحمــــض اإل IC50ن قــــيم إ، فــــ وهكــــذا.  التــــوالي

وتوضح النتائج المتحصل عليها في الدراسة الحالية أن نبات اإلستيفيا يكون .  علي التوالي،  مل/ميكروجرام 
  .  كسدةمكانية كبيرة لالستخدام كمادة طبيعية مضادة لألإله 

التقـدير المعملــي لنشــاط أوراق نبــات اإلســتيفيا  .  Tadhani, et al. (2007)وضـحت دراســة أو 
نظمـــــة تعمـــــل مستخلصــــات أوراق نبـــــات اإلســــتيفيا كمـــــواد محفــــزة لعـــــدد مــــن األوبراعمهــــا كمضـــــادات أكســــدة 

، الــدم  ويكــون لهــا تــأثيرات مرغوبــة علــي ارتفــاع ضــغط، الفســيولوجية المحــددة مثــل األوعيــة الدمويــة والكلــي 
،  ن تلك األنشطة قد تكون مرتبطة مع وجود المواد المضـادة لالكسـدةأل ونظراً .  وارتفاع نسبة السكر في الدم

 ىمحتـو ،  لذلك فقد تم تقيـيم مستخلصـات أوراق وبـراعم نبـات اإلسـتيفيا مـن حيـث وجـود المـواد الفينوليـة الكليـة
وقـــد تـــم تقـــدير المـــواد الفينوليـــة الكليـــة الفالفونيـــدات .  ةكســـدة الكليـــوكميـــة المـــواد المضـــادة لأل، الفالفونيـــدات 

المستخلصة بواسطة المحاليل المائية  ةالكلي ةوكذلك تم تقدير نشاط  المواد المؤكسد، باستخدام طريقة الفولين 
الحديـد كسدة لعنصر المضادة لأل/ والميثانولية ألوراق وبراعم نبات اإلستيفيا باستخدام اختبار القدرة االختزالية

(FRAP)  1,1وكـــذلك بواســـطة اختبـــار-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH)  . وقـــد وجـــد أن كميـــة
جـرام /مللجـرام ٣٥،٨٦،  جـرام مـن أوراق نبـات اإلسـتيفيا/مللجـرام ٢٥،١٨المواد الفينولية الكلية الموجودة هـي 

، ٢١،٧٣يـدات الموجـودة هـي وكـذلك وجـد أن كميـة الفالفون.  أسـاس جـاف ىعلـ وذلـك محسـوباً ، مـن البـراعم 
عنـه  كسدة معبراً ويكون النشاط المضاد لأل.  علي الترتيب،  جرام في أوراق وبراعم اإلستيفيا/مللجرام ٣١،٩٩

سـاس أ ىعلـ لكل جرام محسـوباً  BHA  ،Trolox،  سكوربيكحمض اإل،  من حمض الجاليك ئبالملل مكاف
 إلــى ١١،٠٣،  مللجــرام ٣٨،٢٤ إلــى ٩،٦٦اوح بــين كســدة الكلــي يتــر ولــوحظ أن النشــاط المضــاد لأل.  جــاف



 وراق نبات اإلستيفياللكميات القياسية المختلفة في المستخلصات المائية والميثانولية أل مللجرام مكافئاً  ٣٦،٤٠
مللجــــرام  ٣٧،٣٦ إلــــى ٩،٤٤فقــــد وجــــد أنهــــا تكــــون ،  وفــــي حالــــة بــــراعم نبــــات اإلســــتيفيا.  الترتيــــب ىعلــــ، 

.  الميثانوليــة للمــواد القياســية فــي المستخلصــات ئمللجــرام مكــاف ٣٤،٣٧ إلــى ١٠،١٤للمستخلصــات المائيــة 
 ٤١،٠٤،  ١١،٠٤هي DPPHلشقوق  (IC50)٪ ٥٠ إلىحداث خفض النشاط وتكون التركيزات المطلوبة إل

وتكون النسبة المئوية للتثبيط .  الترتيب ىعل، Trolox  ،BHA،  مل حمض الجاليك/ميكروجرام ٥٧،١٤، 
.  %٥٦،٨٢ إلـى ٣٣،١٧وراق وبـراعم نبـات اإلسـتيفيا تتـراوح بـين للمستخلصات المختلفـة أل DPPH لشقوق

  . نسبة مئوية للتثبيط موجودة في المستخلصات الميثانولية للبراعم ىوتكون أقص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الفصل الثالث
  التصنيع الغذائيفي  دور نبات اإلستيفيا

تتزايــد االحتياجـات مـن أجــل  ومــن أجـل ذلـك.  لســكر كمـادة تحليـةغذيـة اعـادة مـا تســتخدم مصـانع األ
يتواجــد اآلن فــي األســواق مــواد تحليــة صــناعية .  احتياجــات المســتهلكين لســدخاصــة  ىيجــاد مــواد تحليــة أخــر إ

مــن المســتهلكين يهــتم بالمحليــات المعروفــة بــأن لهــا قيمــة  ويوجــد عــدد .  وكــذلك طبيعيــة المصــدر، المصــدر 
، تعطـي  ن المحليـات يجـب أن تسـتوفي الشـروط المرتبطـة بالحالـة غيـر السـامةإ، ف ذلك إلىة ضافإ.  تغذوية

وفــي الســنوات . pH  ، لهــا قــدرة علــي الثبــات لدرجــة الحــرارة وقــيم  طاقــة مــنخفض ى، ذات محتــو  طعــم حلــو
 Stevia ام كبيــر ملحـــوظ بالمحليـــات طبيعيــة المصـــدر المــأخوذة مـــن اإلســتيفياـأصـــبح هنــاك اهتمـــ يرةـاألخــ

rebaudiana   نمـاط االجتماعيـة الحديثـة وتشـتمل األ، والتي يكون لها عديد مـن تلـك المواصـفات المرغوبـة
مــع زيــادة درجـة االســتفادة مــن المنتجـات الغذائيــة منخفضــة العناصــر ، علـي تقليــل مســتويات النشـاط الحركــي 

ة االهتمــام بكــل مــا يتعلــق بالحالــة الصــحية والتــي تســاهم فــي زيــاد مرتفعــة الطاقــةأو ،  الغذائيــة وقليلــة التكلفــة
الغذائية المختلفـة وكلما أصبح المستهلكون أكثر دراية بالوجبات ، في الدول المتقدمة  للوجبات الموجودة فعلياً 

بــذل الكثيـر مـن الوقــت  إلـى نغذيــة والقـائمين علـي التســويق يتجهـو األ ىن مصـنعإ، فـ الصــحة ىوتأثيراتهـا علـ
مــن حيــث القيمــة  فضــلوأ، مــن الناحيــة الصــحية  المــواد الغذائيــة لتصــبح أكثــر أمانــاً  والجهــد مــن أجــل تحســين

  .  الغذائية

(Brownell et al. 2009, Dietz, et al. 2009 Drewnowski 2008 Silver and 

basset 2008).  

 ، وحالياً . باراجواىو  اليابان كما في  ، عديدة لسنوات دواءو ،  كغذاء تستخدم اإلستيفيا نإف الدول من عديد وفي
 التوصيف وبنفس ، أمريكا في غذائية تدعيم كمادة مسموحاً  يكون المستخلص أو األوراق صورة في اإلستيفيا نإف

 فـي االسـتخدام شـائعة اإلسـتيفيا أن علـى تـدل مسـبقة تقـارير وتوجـد . األخرى الدول من عديدال في ستخدمت اهنإف

 انطباع تركت قدف ، أمريكا أوجنوب اليابان في تباع التي المشروباتوفي  منتجاتفي ال وكذلك،  الغربية األغذية

 مـن عدد نإف وهكذا ةمؤقت سبابأل وأوروبا أمريكا منها سواقاأل كل لذا أنتشرت في   )المحليات (بأنها من عام

 اإلستيفيا وجود لىع القائمة المكونات على امهاــــــهتما كل صبت قد العالم حول والتشريعات الغذاء سالمة هيئات

 فـي أجريـت التي والدراسات المرجعية الورقة فيو ،  JECFA ( 2007a) عديدة لسنوات بدقة معرفتها السابق

 حيـث مـن العـالم حـول تسـويقه يـتم غـذائى مكون ألي والمتوافق الدقيق التحديد األهمية من ويكون،  المجال هذا

 الصـعوبة مـن يكـون قـد المناسـب التحديـد نإفـ ذلـك ومـع . بـه المرتبطـة والتشـريعات تسـويقه وكيفيـة أمانـه درجـة

 أشـكال فـي االسـتخدام فـي تـاريخ لـه يكـون الـذي خاصـة ، الطبيعيـة النشـأة يذ الغـذائى للمكـون تمامـهإل بمكـان



 95  بنسـبة متطابقـة تكـون  Steviol جليكوزيـد عليهـا يطلـق تركيبـات سـبعة (JECFA) حـددت وقـد.  متعددة

،  RebaudiosideA ، سيدستيفيو اإل من أساساً  تتكون تباع التي  Steviol جليكوزيد نتجاتم نإف وحالياً ، .%
.  Rebiana أيضـاً  رفـتعـ RebaudiosideA ، مـن عـمرتفـ مسـتوى علـى تحتـوى التـي المركبـات نإفـ كـذلك
 A  ىـلـع يرةـكبـ ةـبدرجـ لـويشتمـ Steviol دـجليكوزيـ لمكونـات ادـمعتـ أو ورـمشهـ مـاسـ هـو Rebiana ويكـون

Rebaudioside . (Carakostas, et al. 2008) .  

تــم الموافقـة عليهــا كمـواد مضــافة لألغذيـة فــي البرازيـل ، كوريــا ،  stivioside ،مسـتخلص اإلسـتيفيا 
عليــه فــي االتحـــاد  ةولكنــه لــم يــتم الموافقــ.  اليابــان وفــي أمريكــا ، فقــد تــم الســماح باســتخدامه كمـــدعم غــذائي

، منظمـة األغذيـة والزراعـة ( فإن اجتماع لجنة خبـراء  م٢٠٠٦وفي عام . بارات األمان عتوذلك ال، األوربي 
قيـيم أنـواع مـن المـواد المضـافة ، وتـم ت ( JECFA ) افة مـواد المضـلل) ظمـة الصـحة العالميـة المتحـدين ومن

علــى وافقــة مؤقتــة أعطــت م ، لــذاالمكونــات الغذائيــة ، المــواد المكســبة للنكهــة ، المكونــات الطبيعيــة فــي الغــذاء
 . (BW) كجــم مـن وزن الجسـم/ مللجـرام  ٥وهـي   steviol مـن (ADI) تناولهـا يوميـا الكميـة المسـموح 

(JECFA, 2006) .    

Rebiana هو االسم المشهور و الشائع االستخدام للمركب عالي النقاوة من Rebiandioside 

A  ، مــرة أكثــر مــن  ٣٠٠ ـــ ٢٠٠تعــادل )  ةـالطاقــخاليــة مــن  (وهــو مــادة محليــة طبيعيــة ال تعطــي أي طاقــة
حتوي على أي كمية من الطاقة ، ويعطي طعم حلو طيب وال يتسبب عنه يوال  ، ن السكروزـالتحلية الناتجة م

يمكـــن اســـتخدامه فـــي مـــدى واســـع مـــن المشـــروبات لـــذا . الطعـــم بعـــد اســـتهالكه  أي صـــفات غيـــر مقبولـــة فـــي
ومـن . ليات التي ال تعطي طاقة أو محليات الكربوهيدرات األخـرىويمكن أن يخلط مع بعض المح، واألغذية 
درجــة ثبــات مثلــى أكبــر مــن اإلســبرتام أو النيوتــام فــي أنظمــة ب يتميــزبــات تحــت الظــروف الجافــة ، و صــفاته الث

لـــوعي بـــه وهنـــاك دراســـات الدراســـات مـــن أجـــل تطـــوير عمليـــة ا وقـــد أجريـــت العديـــد مـــن. المحاليـــل الغذائيـــة 
  Rebiana مستفيضة لصفات

                                                 .)  ( Prakash, et al.. 2008.  

سـتخدم فـي مختلـف ي مسـتخلص اإلسـتيفياو  . ة ستيفوزيد بديل للسكر والمحليات التجاريـكما يعتبر اإل
يا ، المشـروبات ، أنواع األغذية والمنتجات ، مثل الخضر المخللة، األغذية البحرية المجففة ، صلصـة الصـو 
  &  varanuj )  الحلويات ، اللبان ، الزبادي ، المثلجات اللبنية ، وكذلك في معجون األسنان ، وغرغرة الفم

chatachai, 2009) .  

  

 



 : ةستفيا للمنتجات الغذائيدور اإل •

 (ض فـي السـعرات خفمنتجـات ذات المحتـوى المـنلل Juliana& Helen (2007) لــ ةوفـي دراسـ
رى التـي تـم ـوللحـاالت األخـ يوالمخصصـة لهـؤالء النـاس المصـابين بمـرض البـول السـكر  ) من السـكر الخالية
ألنهــا  معروفــة لــيس المنتجــات  لكــون هــذهو  . المصــابين بالســمنة تشــملو ، وتتطلــب معالجــة طبيــة ، ا ـحصرهــ

تجات التقليدية ولوحظ في عند مقارنتها بالمن أسعارها المرتفعةمتنوعه أو لجودة نكهتها ولكن يرجع السبب إلى 
 .األونة األخيره توسع وتحسن عظيم في نكهتها وجودتها 

  : هي  يالصناع ىبعض االعتبارات المتعلقة  بالمحل  •

 . يملك الطعم والخصائص الفعالة للسكر ) ١

أي أقـل فـي السـعرات عنـد مقارنتـه (فـي الحـالوة كأسـاس  ؤسـتخدام التكـافاعنـد  منخفضةله قوة سعرية  ) ٢
 ) .مكافئ له في الحالوة يسكرتقليدب

 . له تأثيروظيفي متوسط وخصائص حسية مقبولة ) ٣

  .  يساعد في منع تسوس األسنان ) ٤

 . يالمصابين بمرض البول السكر  ىنقاصه في حالة المرضإيساعد على االحتفاظ بالوزن أو  ) ٥

 .من الناحية التجارية قابل للتطبيق   ) ٦

  . والتي يمكن أن نختارها لتحل محل السكر، د من المحليات ـتملك اآلن العدي تكنولوجيات الغذاء ) ٧

تتعرض لعمل مستمر لتحسين جودة الخواص الحسية لهذه المنتجـات  هلمصنعااألطعمة والمشروبات  ) ٨ 
  . )أي متطلباته المعنوية: ( ذلك لتجيب توقعات المستهلك، 

 (Malik, , et al., 2002 and Nabors, 2002) 

 Del(ماركـة  ىمحلـ ةراب الخوخ من عصير خوخ مركز وعينعينات ش يتم تجهيز ةوفي هذه الدراس

Valle(  . ات ـهذه المحليومن ، يتم تحلية العينات بالسكروز وبمحليات مختلفة حيث) سـبارتام اإل)Nutza 

sweet (ن ـوالسكاري /والسيكالمات)خليط) (Stevia fazma ( وكرالوز الس ، ١:٢تم الخلط نسبة)Tovani( 
  . ) K (Stevia fazmaـ واألليسولفام) Stevia fazma(اإلستيفيا  ،

  :تجهيزالعينات )  ١

  : يتم إعداد العينات في المعمل باتباع نفس النظام في التصنيع  

  .ة العصير المركزطبقًا لنفس النظام الموصى به في الصناعة لتضافة الماء لكإيتم  أ   ـ



 .  )Psi(٢٥٠٠ستخدام جهازطرد مركزي على اتجنيس بالملية جراء عإيتم  ـب 

 زجاجـات العصـير، أمـا م °٩٨ ىجراء عملية بسترة للعصـيرفي فـرن ميكرويـف علـى درجـة حـرار إيتم  ـ ج
ة علــى درجــة حــرار  مْ ٢٠( جــراء عمليــة تبريــد لهــا باســتخدام مــاء درجــة حرارتــهإيــتم  المملــوةالســاخنة 

لنكهــة المتطــايرة والتجنــب الفقــد فــي المكونــات  دقــائق )  ٨ – ٦  ( خــالليــتم بســترته  ، ثــم  الغرفــة
 .  كلما أمكن ذلك

 Ideal Sweetness to Determination: تقديرالحالوة المثالية  ) ٢

درجـــة الحــالوة المثلـــى لعينـــات شــراب الخـــوخ التـــي تــم بالفعـــل تحليتهـــا  بدايــة يـــتم عمـــل دراســة لتقـــدير
مـــدرج تقريبـــى ) (Just-about-right scale(دام ـالموافـــق عمليـــة باستخـــ بالســـكروز والطعـــم الـــذي تـــم قبولـــه

 )صحيح للضبط

أي تــم عمــل اختبــار تـــذوق (مــن المســـتهلكين  ١٠٠ ســتخدام رأىاب )اوالميــزان(تــم عمــل هــذا المـــدرج 
 تــم عمــل تــدريج منهــا لــدرجات الحــالوة المقبولــة وأكثــر. )  ختبــارمــن المســتهلكين نتــائج هــذا اال ١٠٠ بواســطة

إسـتخدام شـراب بوذلـك  ، عتبـرت كأسـاساعـدد مـن هـؤالء المسـتهلكين  رجة تـم اإلجمـاع عليهـا بواسـطة أكبـرد
  . الخوخ المحلى بالسكروز 

ــــــــم تحليــــــــتـــــــ ، %١٠,%٥,٧،%٥( وهـــــــي، ن الســـــــكروز ـدام خمـــــــس تركيـــــــزات مــــــــستخـــــــاات بـة العين
يتم بعد ذلك و ، اسطة المستهلكين التي يمكن اعتبارها مثالية بو  درجة الحالوة وذلك لتقدير،  %)١٥,%٥,١٢

عشـرة مـن المسـتهلكين  ختيـارإتـم حيـث :  مجموعة المختارةلل ةتقييم العينات في معمل تحليل الخواص الحسي
واالختيــار يــتم عملــه باســتخدام طريقــة ، لتقــديرتركيزات الحــالوة المتســاوية فــي المحليــات المختلفــة  )حكمــينالم(

استخدام اختبار المثلث الختيار المحكمين الذين لديهم قدرة  ، عن طريقية بصورة منطق يمقترحة تتم في توال
  ) . بمعين يتم وضع ثالث عينات أمام المحكم  (ات ـيز العينـدة لتمـجي

فــي الحــالوة ثــم يطلــب مــن %  ١خــتالف معنــوى حــوالى اثنــين مــن العينــات مــع وجــود اويــتم تحليــة 
محكـم ويعـرض  ٣٠سـتخدام انـه يـتم بإمـا فـي االختيـار الزوجـي فأ.  خـتالفالمحكم أن يبرهن أو يثبت هـذا اال

 .  ختالفعلى كل محكم عينات ثم يكون دور المحكم هو إثبات اال

 Equi- Sweetness to Determination:  تقدير درجة الحالوة المتساوية •

 : Magnituad Esti mation methodستخدام االوة المحليات يتم بـقياس العالقة بين ح

وتم تدريبهم الستخدام التدريج المكبر ، على أساس قدرتهم على التمييز عشرة من المحكمين تم إختيار ي ـ
تـم إرسـالها خـالل التـي عينات شراب الخـوخ ، لذا فإن مع المقاييس الصحيحة لكثافات الحالوة المختلفة



فــي التركيــز المثــالى وذلــك ، وذلــك بــالرجوع للعينــات المحــالة بالســكروز ، وضــع عشــوائى تــام بالتتــابع 
 .  والتي تكون حالوتها مساوية لدرجة الحالوة المطلوبة

ثـم تتـابع العينـات فـي سلسـلة عشـوائية  )١٠(العينة التي تم الرجوع إليها تم تصميمها مـع كثافـة سـكروز  ـ
العالقـة م كثافة الحالوة الغير معروفة للعينـات بيالمحكم يقي.  مع كثافات أقل وأكبرمن الكثافة المرجعية

لــو العينــة حالوتهــا مقــدارها : ى ســبيل المثــال ـعلــ . ةـات وحــالوة العينــة المرجعيـــين حــالوة هــذه العينـــبــ
أما لو درجة الحـالوة لهـذه العينـة ) ٢٠(مرتين مقارنة بحالوة العينة المرجعية سوف نتوصل أن كثافتها 

فــي هــذه الطريقــة يوصــى أن ال ) ٥( )كثافتهــا( ةنــة قوتهــا المرجعيــة ســوف تكــون قــو نصــف حــالوة العي
 . تصل كثافة العينات للصفر

 Ideal Sweetness to Determination: الحالوة المثالية المقدرة  •

يؤكـد آراء المحكمـين عـن حـالوة   Just – about- right c caLeسـتخدام ااالختبـار الـذي تـم عملـه ب
 البيانــات التــي تــمعــن طريــق  لــى بالســكرالمنتجــات المســموح بتقــدير حالوتهــا المثاليــة لشــراب الخــوخ المح

وكذلك  ارسالها داخل قيم عددية تتطابق مع الفئات التي تم تدريجها والحصول عليها بواسطة المحكمين 
 .  الحد األقصى للمحلى في كل فئة مقارنة بالقيم المثالية

ة بــالحالوة المثلــى يكــون القيمــة المثلــى فــي الوســط والحــد األقصــى للحــالوة مقارنــ :تتطــابق القــيم كالتــالىـــ 
أي أن قيمة الحالوة المثلى هنـا ) ٤-( دنى للحالوة مقارنة بالحالوة المثلى يكونبينما الحد األ،  )٤(+

تـم  كماكما تـم حسـاب المتوسـط المعطـى بواسـطة المحكمـين لكـل تركيـز مـن السـكروز  ، تساوى الصفر
 .الذي تم الحصول عليه دوالح ، دراسته

 :) أي الحالوة المكافئة(ة المتساوية تقدير الحالو  ـ٢ـ١

والقـوة الوظيفيـة  الحالوة المكافئة قدرت بواسطة حكام تم انتخـابهم فـتم الحصـول علـى سـتة خطـوط ،
لتركيــزات كــل  عطــت تقــديرأختبارهــا والنتــائج التــي تــم الحصــول عليهــا الــة تــم ثلة عــن الحــالوة والممؤو المســ

روب لالهتمـام بتقـدير الحــالوة ـكمشـ .فــي شـراب الخـوخ  %)١٠( لىالمحليـات المكافئـة لتركيـز السـكروز المثـا
% ٥العينـــة التـــي بهـــا  ← همـــن الممكـــن أن نالحـــظ هـــذ. روز ـات المحـــالة بالسكــــاســـتخدمت العينـــ، المثاليـــة 

فكانت متماثلة مع الفئة التي هي األكثر قلة في ،  )تقريباً % ٣٧(ستجابات سكروز كانت النسبة األساسية لإل
ســكروز كانــت النســبة األساســية للفئــة التــي % ٥،٧حتــوت علــى افــي حــين أن العينــة التــي ) درجتهــا( الحــالوة

ن العينــة التــي أ اتقريبــًا اعتبــرو % ٥٢معظــم المســتهلكين  )٢درجــة)  (المعتدلــة فــي قلــة الحــالوة(تتبعهــا هــي 
ى لتقــديرات ـالحقيقـهـذا التوزيـع ) درجـة صـفر(الوة ـسـكروز هـي العينـة الصـحيحة والمعتدلـة فــي الحـ% ١٠بهـا
% ٣٢سـكروز كـان % ٥،١٢سكروز في حين أن العينـة التـي احتـوت علـى % ١٠ة وذلك كـ ـالوة المثاليـالح



عــن % ٣٩ ، )لهــا درجــة حــالوة خفيفــة( وصــفتها أنهــا ) ١+تقريبــًا مــن المحكمــين اعتبــرو هــذه العينــة درجــة 
مـن % ٣٩ وفـي النهايـة تقريبـاً ) الوة معتدلـةلهـا درجـة حـ( ووصفوها بأنها، ) ٢+درجة (  اـالمحكمين اعتبروه

 . )٣+ولها درجة ) (لها درجة حالوة عالية(سكروز % ١٥المستهلكين المحكمين اعتبرو أن العينة التي بها 

التركيز الذي وجد بالنسـبة للحـالوة المثاليـة للسـكروز فـي شـراب الخـوخ هـو أعلـى تركيـز تـم الحصـول 
حيث قدر الحالوة المثالية في ،  Marcellini )2005(تجارب المماثلة خرى في العليه بواسطة األبحاث األ

   .%٥,٨حيث ثم تحليته مع سكروز ، اد تحضيره ـعصير األناناس المع

المعاد  يالتجار  انجولعصير الم% ٨لسكر المثالى كان وجد أن التركيز ا Unbelino) 2005( أما
ومـن ، ختالفات كانـت متوقعـة هذه اال .التجاري  جوانالمجهز من ُلب الم انجولعصير الم% ٥,٧تحضيره و 

 .  المحتمل أنها ترجع إلى التداخل الحادث بين المحليات ومكونات المنتج

المحليـــات  لكـــل ٩ ر مـــنـأكبـــحيـــث ُتعـــد  Rقـــيم  الحـــالوة المتماثلـــة يعـــرض اط لتقـــديراتبـــعالقـــة االرت
كانـــت أكثـــر انخفاضـــًا مقارنـــة  K-كيســـولفام المختبـــرة رغـــم أن القـــيم التـــي تـــم الحصـــول عليهـــا لإلســـتيفيا واإل

من الممكن تفسير هذه الحقيقة بأن هـذه المحليـات تملـك و .   )على التوالى ٩٦٣،  ٩٦٤،  ٩٦٤(باألخريات 
دراك الحسـى للحـالوة ربما أثـر علـى مـدى اإل وهذا،  عندما تستخدم بتركيز عالٍ  ةخاص، خاصية الطعم المر 

قررت وجود  ، التي األبحاث األخرى في لخطوط التي تم الحصول عليهاة في اوأيضًا أثر على العالقة الخطي
 .  مشاكل في تقدير الحالوة المتماثلة لهذه المحليات

ود المحفــزات األخــرى مثــل المــرارة والطعــم ـل فــي التقيــيم فــي وجـــين مشاكـــه المحكمـــواجــة ـدراســالوفــي 
  .  K ،  (Marcellini ( 2005)– يفيا األكيسولفاموذلك في العينات التي تم تحليتها باإلست، الفايض 

لم يتم الحصول على نتائج مقنعة في تقدير الحالوة المتماثلة في العينات التي تم تحليتها باإلستيفيا  
كيـز مـن سـتخدام تر افي عصير األناناس المعاد تحضيره والمكافئ لحـالوة السـكروز التـي تـم الحصـول عليهـا ب

 . هذه النتيجة إلى المرارة الموجودة العينات  تأرجعو  ، %٨،٥السكروز 

)2004 (Cardoso et al  لم يقوم بتقدير تركيز الحالوة المتماثلة في األكيسولفام–K  شـراب الفي
والمتماثلـة ) °م٤٥(حضير علـى ي) المائية في أمريكا الجنوبية اتنباتالشراب شبيه بالشاى يصنع من (المائى 

  . )سكروز% ٣،٨(

ســكروز فــي المحلــول % ٩الحــالوة المقــدرة  يفــي حالــة تســاو  K–ا العينــات مــع األكيســولفام لــم يقيمــو 
زيــادة المــرارة فــي هــذه المحليــات يحــدث فــي التركيــزات أمــا .  bufferر فــالمــائى فــي حالــة اســتخدام نظــام الب

 .روز سك% ٥حتمال أنه يظهر عند تقدير تركيز حالوة مكافئ للمرجع مع اولكن يوجد ، العالية فقط 



) ١:٢(ة خلــــيطهم بنســــب(ســــكارين /رتام والســــيكالمات بتركيــــزات الحــــالوة المكافئــــة قــــدرت لألســــأمــــا 
 عراض محدودة بواسطة التشريعات البرازيلية أوالسوكرالوز المستخدم في 

مكن تفسيره بقوة أة محدودة مما ـنسبكان مرتفع بالمقارنة ب K–ن تركيز اإلستيفيا واألكيسولفان إحيث 
 .  دراك الحسى للحالوةى اإلـعل م والذي ربما أثرمرارته

)2005 ( ،Umbelino (2005) Marcellini  ة ـارتفـاع القـيم عمـا هـو محـدد بواسطـ اأيضًا وجدو
بمقارنـــة هــــذه النتـــائج مــــع ،  المعـــاد تحضــــيره انجواس والمـــــير األنانــــة لإلســــتيفيا فـــي عصـــــالتشـــريعات بالنسبـــ

قبــول المســتهلكين منــتج شــراب الخــوخ عنــد مــا كــان لــه درجــة  (اقتــرحتــم و الدراســات األخــرى لعصــائر الفاكهــة 
كبيـرة فـي قبـول  بدرجـةللحالوة تساهم الحالوة  حيث .  وذلك بمقارنته بعصائر الفاكهة التقليدية، حالوة عالية 

 .  )غاية في األهمية( مالطع

ـــذلك فتقـــدير الحـــالوة ا ســـتبدال لمكافئـــة مهـــم الكـــل المحليـــات تملـــك قـــوة حـــالوة واســـتمرارية مختلفـــة ل
والمنتجــات المنخفضــة  ،أغذيــة مرضــى البــول الســكرى( الخاليــة مــن الســكروز األغذيــة كمــا فــيالســكروز بهــا 

 .  )السعرات

وذلـك فـي ،  عـن اآلخـر أن كل نوع من المحليات يملك خصائص جزئية مختلفة م أن نعتبرـمن المه
الحـالوة  على ،  المختلف ممثل المرارة والطعر مرغوبة التأثيرات الغيبعض  تؤثركما ، األطعمة والمشروبات 

أهميـة تقيـيم  هـذه الدراسـة تعـزز.  ومدى قبول المنتجات كما يمكـن اعتبارهـا كبـدائل للسـكروز، المدركة حسيًا 
مة لتطوير المنتجات بدون استخدام ئمال األكثر يجادوذلك إل، والمشروبات  ، المحليات في األطعمة المختلفة

 . سكروز
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ر أو المنخفضـة ـة مـن السكــة الخاليــة األغذيــدًا فـي حالــمـن المهـم جـlauro et al. (2009) كـد أ
الطريقـــة األكثـــر دقـــة .  وذلـــك بالنســـبة لألغذيــة المألوفـــة، ختالفـــات بهـــا قليلــة وممكنـــة الســعرات أن تكـــون اال

، مـن السـكر والمنخفضـة السـعرات البدائيـة المطـورة والمختبـرة لمقارنة األطعمة المألوفة مـع األطعمـة الخاليـة 
قتــرح العلمــاء أن المســتهلك لــه رغبــة للنكهــة الجيــدة عنــدما يختــار مســتوى ا. ختبــارات المهمــة هــو خالصــة اال

يعطــى رأى واقعــى عــن النكهــات الخاصــة  يالتقيــيم الحســ . الــدهن فــي األطعمــة عنــدما يقــوم بعمليــة الشــراء
 . ر مرغوبة بالنسبة لهالمرغوبة والغي

عمليــة البحــث تكــون مهمــة فــي ظــروف و ، وجــدوا فــي التحاليــل الحســية المجــراة بواســطة المســتهلك 
عتمــادًا اوز هــذا المنــتج علـى إقبــال المســتهلك حــأو ي، ر ـن منــتج أخــه عـــب المســتهلك هــذا المنـتج ويفضلــحـي



ه مـــع الظـــروف المحيطـــة أو لجـــودة ـئمـــختيـــار يـــتم علـــى قبـــول المنـــتج لتالأى أن اال(علـــى خواصـــه الحســـية 
 . )  خواصة الحسية

ي ـك فهــلذلـ، ة لـه ـة للمستهلك والمفضلة بالنسبـل المحببـتعد بعض الخواص الحسية من أهم العوام
ة ـة خاصـــوبصفــ ـهومــدى قبولــه وتفضيلــ، لعوامــل المــؤثرة علــى الخصــائص المميــزة للمنــتج  مهمــة فــي تقــديراً 

  .وبات ة لألطعمة والمشر ـبالنسب

                                            (Dos, , et al.  Sumnu 2005) .  

الماركــات مــن ) محــالت البيــع( أصــحاب تمكــنمعرفــة الخــواص الحســية المحببــة للمســتهلك و إن فهــم 
 . الحصول على أقصى معدل توزيع للمنتج 

(Thompson, et al. 2004) 

 Luckow and Delagunty (2004)  سـتهالك المشـروبات ينجـذب إل وا أن المستهلك القرر
ويـذكران أن المسـتهلكين لـم   هـذا ، ضـافات وذلـك بسـبب مالحظتـه للنكهـات الغيـر مرغوبـةأو اإل . الوظيفية

ارض ـرغــم تعــ ـ ضــافات المضــافة لــه لهــا فوائــد صــحيةاإل تتى لــو كانـــتوجــد عنــدهم الرغبــة فــي المنــتج حــ
  .) كبار السن(منجزة مع المستهلكين الدراسات ال. ة األبحاث الموجود

 بالمقارنـــة بالمـــدركات الحســـية.  أوضـــحت أن الصـــفات الحســـية المرغوبـــة لهـــم كانـــت أقـــل أهميـــة
  .  والتي بها دهون مفيدة، هتمام بشراء األغذية المعدلة توى الدهن مع االـالصحية ومح

ه المحليـات لهـا نكهـة غيـر إال أن بعـض هـذ، رغم أنه قوة المحليات أساسية للتحرر من السـعرات 
رغـم أن .  مثـل الحـرارة ممـا يحـد مـن تطبيقاتهـا فـي األغذيـة والعصـائر) غير مرغوب(مرغوبة وطعم متخلق 

 & Zhao( نـقليلـة لكنهـا مسـتمرة عـ وجـد أن لـه طعـم حلونظيـف مـع حـرارة   Sucaralose(السـوكارالوز

Tepper, 2007( .   
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إزالة  أثناء الحمالت اإلعالنية عن التوصيات الغذائية التي كان الهدف منها هو م١٩٨٠وفي عام 
ختـزال ايؤدى لتغيرات حسية تنـتج عـن  تغيرع أي ـمثل اللبن أو اللحم مع من، ات القياسية ـون من المنتجـالده

 a Milk  )نالشـيكوالتة بـاللب(رى مثـل ـم األطعمـة األخــلكـن هـذا الهـدف يصـعب تطبيقـه مـع معظـو .  الـدهن

chocolate ، وذلك يرجع إلى الخصائص الوظيفيـة المتعلقـة بالثبـات الطبيعـى والثبـات الميكروبـى ربمـا يكـون
  .   لها تأثير مضاد

  



منخفضـة الـدهن هـو خفـض نسـبة لهـدف الرئيسـى فـي تطـوير األغذيـة أن ا  Jones (1996) ذكر
دهن ـال من الذي يحتوى على كمية ، منتج التقليدىالموجودة في ال يحساس الفمالنكهة واإلب فاظالدهن مع احت

ان شرش اللـبن يعتبـر كبـديل للـدهن ممكـن  )Prindiville , et al.  2000( ل منـر كـد ذكـولق. ل به ـالكام
، معرفـة تـأثير السـكروز هـدفت هـذه الدراسـة إلـى .  أن يشبه الدهن اللبنى في شروط القوام واالحتفـاظ بالنكهـة

مــن المســتهلكين مــع المعلومــات المتحصــل عليهــا مــن  ربــط المعلومــات المتحصــل عليهــاع مــ، وبــديل الــدهن 
 . ي التقييم الحس

الصـــورة (الشـــيكوالتة بـــاللبن التقليديـــة تـــم مقارنتهـــا مـــع الصـــورة المطـــورة عـــن النمـــوذج األصـــل أمـــا 
 لك بخفـض نسـبة السـكروذ، خفضت فيها السعرات انأو التي ، المطورة هنا أما الشيكوالتة الخالية من السكر 

  .)Commrecial( لكن لم يتم خفض السعرات في المنتج التجارى هنا،  بها

ستخدام التحاليل الوصفية الكمية لوحظ أن الشـيكوالتة المعـدة باسـتخدام هـذه المحليـات كـان وعند إ 
 )عم المر المتخلـفالمرارة والط( صفةلوحظت  حيث، بها زيادة في محتواها من المرارة والطعم المر المتخلف 

شـيكوالتة المعـدة لل) ٠,٠٥(وذلـك عنـد مسـتوى أقـل مـن  يدسيتفوسـحالة السوكرالوز عنهـا فـي حالـة اإل فيأكثر 
لكـن هـذه و ، ادة تحليـة الطعـم المتخلـف ـباستخدام المحليات ذات قوة التحلية العالية السابقة لهـا القـدرة علـى زيـ

 كروزسـ وية الشأن في حالة استخدام كـال النـوعين مـن المحليـاتالزيادة في الطعم الحلو المتخلف كانت متسا
) WPC(ومــن الضــرورى أن نتحقــق مــن وجــود ، ) ٠,٠٥(وذلــك عنــد مســتوى معنويــة أقــل مــن يد واألسيتفوســ

الدراسـات األخـرى عرضـت بعـض و  ٠,٠٥بروتين الشرش المركز والحالوة وذلك عند مستوى معنويـة أقـل مـن 
  . ؤثر على صفات الطعام المنتج بدائل الدهن يمكنها أن تال

ع اســـتبدال جزئـــى لزبـــدة الكاكـــاو والكتلـــة ألقـــل مـــ، اســـتبدال الســـكروز بالمحليـــات ذات قـــوة التحليـــة العاليـــة ــــ 
قـوة  ٠,٠٥أدى إلى زيـادة فـي الصـالبة عنـد مسـتوى معنويـة أقـل مـن  )WPC( وتينات الشرش المركزةبر و 

وٕاضافة مركز بروتين ) الذوبان(دى إلى خفض معدل األنصهار أ ـ وعامل الكتلة األقل، المحليات العالية 
  . ٠,٠٥تسبب أيضًا في خفض هذه الصفة عند مستوى معنوية أقل من ) WPC(الشرش 

والشـيكوالتة الخاليـة مـن ، كانـت عاليـة فـي حالـة الشـيكوالتةالخالية مـن السـكر  )تحبب المنتج( صفة الرمليةـ 
وذلــك بالنسبةللشــيكوالتة التقليديــة عنــد ، ) ع وجــود اختالفــات بيــنهم لكــن مــ(والمنخفضــة الســعرات ، الســكر 

 . ٠,٠٥مستوى معنوية أقل من 

لوحظ وجود زيادة معنوية في المنتج استبدال السكر بالمحليات في حين أن اسـتبدال زبـدة .صفة االلتصاق  ـ
لتصــاق إضــافة إلــى ذلــك الكاكــاو فــي الشــيكوالتة ببــدائل الــدهن أدى إلــى حــدوث زيــادة عاليــة فــي صــفة اال

ربما كلهم تفاعل بنسب مختلفة مع دهن اللبن وبدائل ،  الكاكاومكون متطاير تم اكتشافهم في  ٥٠٠حوالى



لــذلك فإنــه فــي حالــة اســتبدال زبــدة الكاكــاو بمركــز بــروتين الشــرش يكــون غيــر مرغــوب فــي زيــادة ،  الــدهن
فـي عينـات ) WPC(رغـم أن مركـز بـروتين الشـرش  تة بـاللبن الناتجـةالنكهة في اللبن البودرة في الشـيكوال

والصـفات  )aroma( ودرةـة اللـبن البــالشيكوالتة الخالية من السكر والمنخفضة السعرات لم يـؤثر علـى نكهـ
وذلـك بالمقارنـة بالشـيكوالتة الخاليـة مـن السـكر ٠,٠٥نكهة في اللبن البودرة عنـد مسـتوى معنويـة أقـل مـن لل

 . فقط 

والشـيكوالتة األخـرى الخاليـة مـن ، خـتالف بـين الشـيكوالتة التقليديـة اصـفات لـم يكـن هنـاك فـي العديـد مـن الـ 
نكهـة  ،) الصـفاء(السكر ومنخفضة السعرات والمطورة من الشيكوالتة باللبن األساسـية مثـل صـفة السـطوع 

ـــــد مســـــتوى معنويـــــة أقـــــل مـــــن  الكاكـــــاو  ٠,٠٥، نكهـــــة زبـــــدة الكاكـــــاو المســـــببات للنكهـــــة فـــــي الكاكـــــاو عن
Thompson et al. (2004)  قـرر أن نكهــة الكاكـاو وعامـل أسـاس ومــؤثر فـي مـدى تقبـل الشــيكوالتة

ن المكون األول والثاني األساسين إ نها في حيؤ تم أدا) PCA(باللبن وتحليالت مكونات النكهة األساسية 
وكــذلك ، ج أكــدت هــذه النتــائ) QDA( . بتحاليــل المكونــات األساســية.  خــتالف مــن اال Na 93%مثلــوا 

،  والمحـالة بالسـكرالوز، الشيكوالتة الخالية مـن السـكر والمحـالة بالسـكروز والشـيكوالتة الخاليـة مـن السـكر 
واسـتبدل ، سيتفوسـايد مـن زبـدة الكاكـاو بمركـز بـروتين الشـرش والشـيكوالتة المحـالة باإل اً واستبدل فيها جـزء

 . جزء من زبدة الكاكاو فيها بمركز بروتين الشرش

    : )PCA(يل المكونات األساسية تحل

عنــد مســتوى معنويــة أقــل مــن  يخــتالف معنــو ابالنســبة لصــفة المظهــر المقبــول لــوحظ أنــه لــم يوجــد 
، التجاربــة  ةســتخدام ســوكرالوز واإلسيتفوســيد والشــيكوالتاالمعــدة ب ةوالشــيكوالت ةالتقليديــ ةبــين الشــيكوالت ٠,٠٥

ســتخدام المحليــات الســابقة اب(قيقــى بــين العينــات المحصــزةوفــي إضــافة إلــى ذلــك لــم يوجــد اخــتالف معنــوى ح
 . والعينات التجارية  ، )سواء مع أو بدون استبدال الدهن بمركز بروتين الشرش

متوسط تقبل المظهر كان مرتفع في العينة التقليدية بالمقارنة بالعينات الخالية من السكر ومنخفضة 
ن عمليــة اســتبدال الســكروز بالمحليــات ذات القــوة إلــذلك فــو ،  ٠,٠٥الســعرات عنــد مســتوى معنويــة أقــل مــن 

سيتفوسيد بكتلتهم األقل لم يؤثر على تقبل المظهر عند مستوى معنوية العالية في الحالوة من سوكرالوز واإل
مركـز بـروتين (ومن ناحية أخرى عنـدما تخلـط بـدائل السـكروز هـذه مـع بـديل زبـدة الكاكـاو ،  ٠,٠٥أقل من 
التقبــل  التقليديــة ةمقارنــة بعينــة الشــيكوالت ن هنــاك انخفــاض معنــوى فــي تقبــل المظهــركــا) WPC(الشــرش 

لكــن مــع عــدم اخــتالف معنــوى ، التقليديــة والتجاريــة كــان لهــا درجــات مرتفعــة  ةالشــيكوالت flavorللمنكهــات 
نكهات كانت لمدى التقبل للم) الثانية( في حين أن الدرجات التالية ٠,٠٥بينهم عند مستوى معنوية أقل من 

مع استبدال جزء من زبـدة  .المتجة باستخدام السوكرالوز  ةستخدام سوكرالوز والشيكوالتاللشيكوالته المنتجة ب



خـتالف معنـوى فـي اوكان هناك ،  ٠,٠٥وبها بمركز بروتين الشرش عند مستوى معنوية أقل من ، الكاكاو 
سيتفوسيد مع المنتجة باستخدام اإل(ت األخرى وهي والعينا، الدرجات الخاصة بتقبل النكهة للعينات السابقة 

في حين أنـه لـم يوجـد اخـتالف معنـوى فـي ، ) الكاكاو بمركز بروتين الشرش ةأو بدون استبدال جزء من زبد
، سيتفوسـيد باسـتخدام اإل ةسيتفوسـيد المتجـوهي المنتجـة باسـتخدام اإل، سيتفوسيد العينات تقسها المحالة باإل

 . شومركز بروتين الشر 

هــذه النتــائج توضــح أن اســتبدال الســكروز بالســوكرالوز كــان أكثــر تقــبًال عمــا إذا اســتبدال الســكروز 
ن الــنقص فــي المنكهــات المقبولــة كــان مــنخفض فــي حالــة اســتخدام الســوكرالوز عنــد إحيــث ، سيتفوســيد باإل

باإلسيتفوســيد فــي وربمــا كــان ذلــك يرجــع إلــى خصــائص المــرارة والمتعلقــة ،  ٠,٠٥مســتوى معنويــة أقــل مــن 
 . بعض المنتجات 

أن مستخلص أوراق اإلستيفيا كان به زيـادة فـي الطعـم المـر المتخلـف  بعد مالحظةقرروا المحكمين 
% ٢٠لـــ  وٍ وكمـا ثبــت أنـه تقريبــًا بـدأ الطعـم الحلــو يظهـر عنــد تركيـز حــالوة مسـا، بزيـادة تركيـز المســتخلص 

ســــــتخدام مســــــتخلص ابدايــــــة ظهــــــور الحــــــالوة ب كانــــــت% ٢٠أي عنــــــدما كــــــان تركيــــــز الســــــكروز ( ســــــكروز
  .)سيتفوسيداإل

حتـى أنـه لـيس هنـاك ، البديلـة  ـةهذه النتائج يمكن فقط وصفها كصفات حسـية مرتبطـة بالشيكوالتـ ـ 
 . معلومات تمدنا بتأثير التفضيل 

ما وجـد مـن هـذه الدراسـة الصـحيحة أكـد هـذا أن الصـفات الحسـية التـي قـدرها المسـتهلك فـي عينـات 
بينمــا المــرارة والطعــم المــر ، ومعــدل الــذوبان والحــالوة ، ) Sweet azoma(هــي النكهــة الحلــوة  ةشــيكوالتال

 ) . عدم محبة المستهلك له(لتصاق أدوا إلى عدم القبول للمنتج والتحبب واال، المختلف 

سيتفوسيد اإلالدراسة الحالية أكدت ان استبدال السكروز بالمحليات ذات القوة العالية مثل سوكرالوز و 
 ةبمركز بروتين الشرش محتملة كتركيب ةلدهن الشيكوالت يواالستبدال الجزئ، باالرتباط مع كتلتهم المنخفضة 

 .  ومنخفضة في السعرات، باللبن مستساغة عقليًا خالية من السكر  ةللشيكوالت

تركيــب نســب وذلــك لتطــوير و  ة ،مــا وجــد فــي هــذه الدراســة يمكــن تطبيقــه بواســطة مصــانع الشــيكوالت
 . من السـكر والمنخفضـة فـي السـعرات لمقابلـة احسـن المتطلبـات للمسـتهلك ةالخالي ةالمكونات في الشيكوالت

(Lauro, et al. 2009) .  

  

  



 : الغذائية الصناعات بعض في ستفيااإل استخدام •

واد المحليـات المكونـة مـن اإلسـتيفيا بصـورة رئيسـية كمـGarcia-Noguera, et al. (2010)  اسـتخدم
تقيـيم طريقــة تصــنيع  إلــىالدراســة الحاليـة  تهــدف، بنظـام ثنــائي المراحـل  ةبديلـة لســكر التحليـة فــي الفراولــ

 dual-stage sugar وأطلـق عليهـا طريقـة اسـتخدام بـدائل السـكر ثنائيـة المراحـل، جديـدة تـم تطبيقهـا 

substitution (D3S)  .حيـث يـتم فـي .  فراولـةحيث تهدف هذه الطريقـة الـي دمـج بـدائل السـكر فـي ال
في الفاكهة للمحافظة علي ) ستيفيوزيدريبوديوزيداإل(تقليل جزئي للسكريات مرتفعة الطاقة  األولىالمرحلة 
 ىحـدإويتم تقييم تلك العملية مـن خـالل دراسـة اسـتخدام تطبيقـات الموجـات فـوق الصـوتية فـي .  حالوتها
مـن خـالل  هتـم الحصـول عليـ، از لتلك المعاملة نجإوقد وجد أن أفضل .  D3Sمرحلتي عملية   تاأو كل

يليهــا غمــر العينــات فــي ، زالــة الســكر إالموجــات فــوق الصــوتية فــي مرحلــة  إلــىتعــرض عينــات الفاكهــة 
.  دخــال الســكر المحلــيإمحلــول مجهــز مــن اإلســتيفيا بــدون اســتخدام الموجــات فــوق الصــوتية فــي مرحلــة 

درجة فقد  ى، وأقص ىولزالة للسكر أثناء المرحلة األإ ىأقص ىظروف تلك المعاملة الحصول علوتسبب 
دمج للمواد المحلية أثناء المرحلة الثانية من معاملة استخدام بـدائل السـكر  ىوأقص، للماء أثناء المعاملة 

  . D3Sثنائية المرحلة 

  :Industrial relevance  : االستخدامات الصناعية

نتاج حيث تستخدم معاملة ما إل.  نتاج الفواكه المجففةإيستخدم الوصف الموجود في هذا البحث في  
حـالل إويتم ، زالة السكريات مرتفعة الطاقة من الفاكهة إحيث تقوم المعاملة ب.  فاكهة مجففة منخفضة الطاقة

علـي النتـائج التـي  وبنـاءً  . ممـا يعطـي الفاكهـة درجـة الحـالوة المقبولـة، سكر طبيعـي مـا مـنخفض فـي الطاقـة 
مــن اســتخدام (Fernandes , et al.2008)&(Garcia,Noguerira,2009)ل مــنكــا تحصــل عليهــ
قتــرح فـي الدراسـة الحاليــة افقـد ، تمـام عمليــة التجفيـف إوليـة بالموجــات فـوق الصـوتية للفاكهــة قبـل المعاملـة األ

ي المرحلـة حيث يتم ف.  (D3S)تعرف باسم بدائل السكر ثنائية المرحلة ، استخدام تقنية معاملة أولية حديثة 
ـــة بالموجـــات فـــوق الصـــوتية للفاكهـــة  D3Sولـــي مـــن األ والتـــي تتســـبب فـــي الـــتخلص مـــن ، اســـتخدام المعامل

الطبيعـــي فـــي  ىدخـــال الســـكر المحلـــإ، بينمـــا يـــتم فـــي المرحلـــة الثانيـــة  الســـكريات مرتفعـــة الطاقـــة مـــن الفاكهـــة
  .الفاكهة

مكونــات الصــلبة الذائيــة حــدوث فقــد فــي ال،  fernandes and rodrigues) 2007( وقــد ســجل
فـــي نـــزع الرطوبـــة ، فـــي عديـــد مـــن الفواكـــه فـــي تجـــارب اســـتخدام الموجـــات فـــوق الصـــوتية ) الســـكريات غالبـــاً (

   ل فقد سجلـوبالمث.  ةـسموزية اإلـادة درجـباستخدام التجفيف بزي



)2009 (Garcia and Noguerira ولـة أن الفقد في المكونات الصلبة الذائبة الموجـودة فـي الفرا
وليــة بالموجــات بتــدائي للفاكهــة يــتم الحــدوث عنــد اســتخدام المعاملــة األ٪ مــن الــوزن اإل١٠ إلــىوالــذي يصــل ، 

  . دقيقة ٤٥فوق الصوتية في الماء المقطر لمدة 

حالل السـكريات الموجـودة فـي الفراولـة باسـتخدام المحليـات إ ىدراسة جدو  ىالية علوتركز الدراسة الح
وليـــة بالموجـــات فـــوق الصـــوتية فـــي المحاليـــل ا نبـــات اإلســـتيفيا باســـتخدام المعاملـــة األهؤ التـــي منشـــ، الطبيعيـــة 

حيـــث تـــم تقـــدير التـــأثيرات الناتجـــة مـــن تطبـــق اســـتخدام الموجـــات فـــوق الصـــوتية خـــالل مرحلتـــي .  ســـموزيةاإل
للموجـات حيث تم مقارنة عينات أجزاء الفراولة التي تعرضت أو لم تتعـرض  ، ألجزاء الفراولة D3Sالمعاملة 

ات أجزاء الفراولة التي تعرضت للغمـر فـي المرحلـة الثانيـة ـوتم مقارنة عين.  فوق الصوتية في المرحلة األولي
ي ـة مختلفــة مــن المعاملــة التـــفــي ثــالث محاليــل مختلفــة التركيــز مــن مستخلصــات اإلســتيفيا لــثالث فتــرات زمنيــ

عشـب   Stevia rebaudiana ن نبـات اإلسـتيفياويكـو .  استخدم فيها أو لم يستخدم الموجات فوق الصـوتية
سـيا وأمريكـا آيسـتخدم فـي قـارات ، نتـاج محلـي طبيعـي إويسـتخدم فـي ، حولي طبيعي في البرازيل وأوروجواي 

.  غذيـة والمشـروبات متعـددة الجنسـياتوقد استحوذ علي اهتمامـات حديثـة مـن عـدد مـن هيئـات األ، الجنوبية 
، بتركيـزات مرتفعـة  مـرة قـدر السـكروز ٣٠٠ إلـى، والتـي تصـل درجـة تحليتهـا  سـتيفيولويتواجد جلسريدات اإل

وتمثل المحليات ذات الصلة بنبات اإلستيفيا أهميـة كبيـرة فـي االسـتخدام كمحليـات .  في أوراق نبات اإلستيفيا
ت والوجبــا،  ةفــي تصــنيع أغذيــة التســالي الجــاهز  ســعر حــراريويصــل محتواهــا الــي صــفر ، خاليــة مــن الطاقــة 

حيـث أن تلـك التطبيقـات كانـت فـي .  المجففة هكثر تحديدا في الفواكبما فيها المنتجات الغذائية األ ، السريعة
الفاكهـة ) تغطيـة(وتشميع  ، ضافة كميات كبيرة من السكريات خالل مراحل التجفيفإخيرة تستخدم الفترات األ

ذه ـج عن أي منتج غذائي من الفاكهة معامل بهمرتفع ملموس من الطاقة ينت ىن مستو إ، ف وبالتالي.  المجففة
درجة قبـول  ى، أي يستحوذ عل يقبل عليه المستهلكون ة قبول سلبي والـذو درج ويعتبر بذلك أحياناً ، الطريقة 

  (Brndle and Telmer, 2007 Panpatil and Polasa, 2008). نيالمستهلك ىمحدودة لد

  

  

  

  

  

  



 الفصل الرابع

 لص نبات اإلستيفيالمستخ ةالفوائد الصحي

 :فيا والصحة يستاإل

)  Stevia rebandiana( متواجـــد مـــن أوراق ىد ، وهـــو مكـــون رئيســــستفيوزيـــح مركـــب اإلبأصـــ
ــ ٢٥٠( بدرجــة كبيــرة بقدرتــه الشــديدة علــى التحليــة  معروفــاً  ، ) مــرة قــدر قــدرة الســكروز علــى التحليــة  ٣٠٠ ـ

ن الدراسـات أنـه ـد مــوقـد اقترحـت عديـ ، األقطار والدول ويستخدم كمادة محلية خالية من الطاقة في عديد من
ــــــــســـــــتفيوزيد بجانـــــــب المركبـــــــات المرتبطـــــــة ، والتـــــــي تشمـــــــبجانـــــــب قدرتـــــــه علـــــــى التحليـــــــة ، فـــــــإن اإل ى ـل عل

Rebandioside A  )ن أوراقـي أكبــر المركبــات مـــو ثانـــوهــStevia rebandiana ) ،steviol   ،( 

Isosteviol  )قــد يكــون لهــا فوائــد عالجيــة ، مثــل أن يكــون لهــا صــفة ) ســتفيوزيد مركــب نــاتج مــن تمثيــل اإل
وما . اد الرتفاع السكر ، ارتفاع الضغط ، الهيجان ، األورام ، اإلسهال ، الكلى وعوامل ضعف المناعة ـالتض

ة ـة جليـون واضحـوضغط الدم تك، يزيد من االهتمام والمالحظة أن تأثيراتها على مستوى جلوكوز بالزما الدم 
يمكن أن تتفاعل  steviolألن  ونظراً . مرتفعة عن الدرجات العادية  )األمراض ( ك المعايير ـون تلـا تكـعندم

وعلـى الـرغم مـن تزايـد االهتمـام بعمليـة . مع العقاقير الدوائية ، فإن من المفترض وجود دور لها كمادة عـالج 
مـن األسـئلة التـي تتعلـق بنقاوتهـا الكيمياويـة  اهناك عديد فإن، التقدم في معرفة تأثيراتها البيولوجية والصيدلية 

  .ويتم مناقشة هذه االعتبارات من أجل المساعدة في توجيه مستقبل البحوث المرتبطة . ومدى أمانها 
(Varanuj  &  chatchai, 2009) 

 : فيا كمصدر محليات طبيعيةيستاإل •

فـإن العديـد مـن المحليـات الطبيعيـة التـي  نتيجة زيادة حاالت حدوث البدانة واإلصـابة بمـرض السـكر
وقــد انصــبت أهميــة كبيــرة علــى اإلســتفيوزيد ، وهــو .  يمكــن أن تحــل مكــان الســكروز قــد احتلــت أهميــة كبيــرة

ويســـتخدم مســـتوطنو جنـــوب أمريكـــا  Stevia rebandiana Bertoniمحلـــى جليكوزيـــدي يســـتخلص مـــن 
 .kinghorn and soejarto ) 2002( ات السـنينمئـلودواء تقليـدي ، مسـتخلص اإلسـتيفيا كمـادة محليـة 

قد أخذت اهتمامات علمية  S.rebandianaونتيجة لصفاته التي تعطي التحلية وٕامكانية أوراقه كعالج ، فإن 
ســتفيوزيد كمــادة محليــة فــي األغذيــة وكانــت اليابــان هــي الدولــة األولــى فــي قــارة آســيا لتســويق اإل. واقتصــادية 

لــك الــزمن فقــد توســعت زراعــة هــذا النبــات إلــى عديــد مــن الــدول فــي آســيا بمــا فيهــا ومــن ذ. وصــناعة الــدواء 
وقد وجد إمكانيـة زراعتـه فـي الواليـات . تايالند و تايوان ، و كوريا الجنوبية ، و سنغافورة ، و ماليزيا ، و الصين ، 

شـــديدة نتيجـــة زيـــادة وقـــد تزايـــد اســـتخدام مركبـــات هـــذه المحليـــات بدرجـــة . أوربـــاو كنـــدا ، و المتحــدة األمريكيـــة ، 
 .االهتمام بأضرار الصحة نتيجة استخدام السكروز ، مثل تسوس األسنان ، البدانة ، اإلصابة بمرض السكر 

كعـالج  قـد اسـتخدمت stevioside باإلضافة إلـى قـدرتها علـى التحليـة ، فـإن مسـتخلص اإلسـتيفيا ،
 .تقليدي بواسطة مستوطني أمريكا الشمالية لمئات السنين 

(Brandle, et al. 2000)  



 : ستفيوزيدالوصف الصيدلي الحركي لإل

للكائنـــات الحيـــة مـــن خـــالل معرفـــة مـــدى  ئـــهإعطاب ســـتفيوزيد الوصـــف الصـــيدلي الحركـــي لإلأظهـــر 
يمثـل أهميـة محـددة مـن حيـث ، )  ADME( استخالصه و ي ، ـتمثيله الغذائو امتصاصه ، توزيعة وانتشاره ، 

وتعتبــر تلــك . مــن أجــل معرفــة نــواتج تمثيلــه ، ه فــي األنظمــة المختلفــة وحركيــات ســلوك تــهه لفهــم درجئــإعطا
  .ستفيوزيدالنتائج مهمة وضرورية من أجل اختيارات األمان لإل

  :)  Absorption (متصاص اال)  ١

وهــو مرتفــع الــوزن ، ســتفيوزيد عبــارة عــن جليكوزيــد ثنــائي التــربين محــب للوســط المــائي ألن اإل نظــراً 
وباإلضافة إلى ذلـك ، فـإن العصـير المعـدى . فإنه اليتم امتصاصه في األمعاء ، )  ٩,٨٠٤(  الجزئي نسبياً 

 koyama, et) (2003 ستفيوزيدير اإلـي تكسـل فـان تفشـات واإلنسـواإلنزيمات الهاضمة الناتجة من الحيوان

al.   .الخنازير و ان الرضيعة الصغيرة الفئر و ريا األحياء الدقيقة الطبيعية في الفئران البالغة  يومع ذلك فإن بكت
الخــاص بهــا ،  aglyconeســتفيوزيد إلــى تســتطيع أن تحــول اإل (Gardana, et al. 2003) اإلنســانو 

steviol  . ويكونBacteroideo sp لكل ، وال عن هذا التحول في الجزء السفلي من الجهاز الهضمي ؤ مس
  .من الفئران واإلنسان 

ستفيوزيد لمدة ثالثة أيام متصلة ن من البشر أن استمرار تناول اإلوقد أظهرت الدراسة على المتطوعي
ســـتفيوزيد فـــي فضـــالت كـــل هـــؤالء بدرجـــة ســـبب إمكانيـــة كشـــف وجـــود اإلبال ) يـــوم / مللجـــرام  ٧٥٠كميـــة ( 

عن طريق الفم في الفئران يؤدي  steviolوبالمثل فإن تعاطي .  المر موجوداً  steviolملموسة ، بينما يكون 
 a  دقيقـة ١٥حـوالي ) للوصـول ألقصـى تركيـز ( يعة فـي تركيـزه فـي شـريان الـدم الرئيسـة فـي زمـن زيـادة سـر 

2003)  ( Geuns, et al. .  

  :  Distributionاالنتشار والتوزيع )  ٢

ســتفيول فــي أعضــاء محــددة وســيلة للتنبــؤ بتأثيراتــه علــى مــدى ســمية نتيجــة يظهــر نمــوذج توزيــع اإل
القلب يعتبر غير مرغوب و في مثل تلك األعضاء الحيوية مثل المخ  steviolشار انت. ستفيوزيد استهالك اإل

أو قــد تســـبب نــواتج تمثيلــه حــث بعــض التفـــاعالت العكســية علــى الحــدوث فــي تلـــك  steviolفيــه فــي شــكل 
فــي العضــو الجســدي المســتقبل يشــار إليــه بعــدم  steviolفــإن تــراكم ، وفــي األغــراض العالجيــة . األعضــاء 

  . القابلية

ويوجــد ، فـي الفئــران يحـدث فــي الكبـد  steviolسـتفيوزيد إلــى وتظهـر النتــائج أن التحـول التمثيلــي لإل
قد يسير في  steviolوباإلضافة لذلك فإن . البول و ، من خالل الصفراء  steviosideطريقين للتخلص من 



الصـفراء ثـم يعـاد امتصاصـه  فـي سـوائل steviolحيـث يـتم الـتخلص مـن ، ي يقـوم بهـا الكبـد ـدورة التمثيل التـ
  . في نظام األوردة الرئيسة لم يتم تقريره في هذه الدراسة  steviolومع ذلك فإن وجود . إلى بداية الدورة 
يليها في الغذاء عن  طريق ، ستفيوزيد تواجدا في دورة الدم هو اكثر نواتج التمثيل لإل steviolيبدو 

التأثيرات البيولوجية والتطبيقات العالجيـة و  يرة لعملية تمثيله في الكبدونتيجة لذلك فقد أعطيت أهمية كب. الفم 
 .ستفيوزيد والمركبات المرتبطة المستخدمة لإل

(Varanuj and chatchai, 2009) 

  :اد الرتفاع سكر الدم ضأثير المالت •
نتيجــة وكــذلك مرضـى البدانـة ، ، يوجـد زيــادة حـادة مـن وجــود مرضـى السـكر مــن النـوع الثـاني  حاليـاً 

وقد أصبحت هذه األعراض الغذائيـة أمـراض صـحية . وقلة النشاط الطبيعي  ، السلوك الغذائي ، لتقدم العمر
وينــتج مــرض البــول الســكري مــن النــوع الثــاني ، وهــو عبــارة عــن  .عامــة رئيســة فــي الــدول الصــناعية والناميــة 

الموجـودة فـي جـزر البنكريـاس وكـذلك المفـرزة لألنسـولين  Bمـن خاليـا  خلل تمثيلي حاد ، من عيوب فـي كـلٍ 
وباإلضــافة إلــى عــدم طبيعــة األنســولين فــإن الخاليــا البنكرياســية يحــدث لهــا . ضــعف فعــل هرمــون األنســولين 

وينـتج ارتفـاع تركيـز السـكر فـي الـدم فـي مرضـى السـكر .  وبالتالي يتزايد الجلوكاجون نسبياً ، ضعف وظيفي 
وكــذلك نقــص فــي تحــرك وتبــادل الجلوكــوز ،  الجلوكــوز الكبــدي أساســاً مــن النــوع الثــاني عــادة مــن زيــادة إنتــاج 

ولذلك فإن تصحيح عـدم االتـزان ذلـك مـن خـالل خطـوة دخـول أو خـروج الجلوكـوز مـن . عبر الجدار الخلوي 
  .قد يساعد في تصحيح تلك الظروف الباثولوجية ، الدم 

أمريكا في  مرض السكرمع  للتعامل ، يوجد استخدام شائع مشهور لألعشاب وبدائل األدوية  وحالياً 
ســتفيوزيد ، المكـــون األكبــر فـــي باإلضـــافة إلــى أن اإل.  kinghorn and sojarte)  2002( الجنوبيــة

ة بســيطة جــدا ـويحتــاج منــه إلـى كميــ، المسـتخلص ، يكــون لــه قــدرة عاليـة فــي التحليــة بــدون إعطـاء أي طاقــة 
وقـد أظهـرت . لكي يسـتخدمه مرضـى السـكر ، يد للسكر ولذلك ، ننصح أن يكون بديل ج. ألغراض التحلية 
 مـن أوراق اإلسـتيفيا المجففـة فـي الوجبـات لكـلٍ ، % جـم  ١٠ستفيوزيد ، من اإل% جم  ٠,٠٥دراسة أولية أن 

من المرتفعة في الكربوهيدرات والمرتفعة في الدهون إذا أعطيت إلى الفئران فإنها تسبب انخفاض ملموس في 
وبالتـالي فــإن تـأثير المسـتخلص المــائي .  أسـابيع متتاليـة ٤عنــد اسـتمرار المعاملـة لمــدة مسـتوى جلوكـوز الـدم 

وعنـد تتـابع تنـاول مسـتخلص مـائي مـن . ألوراق اإلستيفيا على اختبار ثبـات السـكر ، تـم تقييمـه فـي اإلنسـان 
، يـــؤدي إلـــى ســـاعات علـــى مـــدار ثالثـــة أيـــام  ٦كـــل % جـــرام  ٠,٠٥ان ، بمعـــدل ـا فـــي اإلنســــأوراق اإلستيفيـــ

وكــذلك عنــد عمــل تقــدير ، انخفــاض ملمــوس فــي مســتوى جلوكــوز بالزمــا الــدم خــالل اختبــار ثبــات الجلوكــوز 
ة بــــأن ـوتــــدعى هــــذه النتيجــــة المالحظــــة القديمــــ.  الســــكر فــــي األشــــخاص األصــــحاء الصــــائمين طــــوال الليــــل

 .ى السكر من النوع الثاني اإلستيفيا يمكن أن يستخدمان حاالت التعامل مع مرض ومستخلص ، ستفيوزيداإل



 : التأثير على امتصاص الجلوكوز •

، لـيس لـه تـأثير مثـبط علـى امتصـاص الجلوكـوز ) ملليمـولر  ٥( اإلسـتفيوزيد علـى تركيـزات مرتفعـة 
انخفــاض مــن  steviolويســبب  ،%  ٤٠يثــبط امتصــاص الجلوكــوز بحــوالي  steviolملليمــولر مــن  ١بينمــا 

يغيــر مــن التركيــب الظــاهري  steviolمعــاء الحلقيــة باإلضــافة إلــى ذلــك ، فــإن تــراكم الجلوكــوز فــي أغشــية األ
وهــذه النتيجــة تقتــرح احتماليــة وجــود مكــان فعــل مثبطــات ) . الخمــالت ( لخاليــا األمعــاء القائمــة باالمتصــاص 

steviol ـــــ، ب المخـــــاطي ـعلـــــى الجانـــــ ـــــداخلي لخاليـــــا األمعـــــاء القائمـــــة ـوكذل ك أو عنـــــد الجـــــزء العضـــــوي ال
 ملليمـــولر ٥،  ١وذكـــرت دراســـات أخـــرى لـــنفس مجموعـــة البـــاحثين أن جرعـــات اإلســـتفيوزيد ..  متصـــاصباال

steviol  لـل حتـؤثر علـى نشـاط اإلنـزيم الملكنهـا ال ، %  ٣٠يثبط امتصاص الجلوكوز بنسبة حـواليATP 
  .المعوي 

ء يــؤدي إلــى فــي خاليــا األمعــا steviolوهكــذا ففــي الواقــع فــإن تنشــيط امتصــاص الجلوكــوز بواســطة 
وهكـذا فـإن . خفض مستوى جلوكوز بالزما الدم ، والذي قد يكون غير مرغوبـا فيـه مـن األشـخاص األصـحاء 

قـد تسـبب ) يـوم / كجـم وزن الجسـم / مللجـرام  ٥( مـن األسـتفيوزيد )  ADI(  ا يومياً ـوح بتناولهـالكمية المسم
كرومــولر إذا تــم تحــول االســتفيوزيد تمامــا إلــى مي ٢٠ا بحــوالي ـفــي البالزمــ steviolيز مــن ـود أقصــى تركـــوجــ

steviol  )2006 JECFA  .( وهــذا التركيــز مــنsteviol  يكــون منخفضــا بدرجــة كبيــرة عمــا هــو معــروف
وذلــك مــن أجــل  ADIولــذلك ، يجــب إجــراء دراســات أخــرى باســتخدام كميــة . بتثبيطــه المتصــاص الجلوكــوز 

  . كوز على امتصاص الجلو  steviolإعادة تقييم تأثير 

( Chang, et al. 2005) .  

  : السكر ىفيا و مرضيستاإل •

  Bertoni)(ات العضـوية مـن نبـات اإلسـتيفيا ـ، وهـي المركبـ steviolدات الــ ـاستخدمت جليكوزيـ

Stevia rebaudianu Bertoni  .وقــد ســـبق وصـــف .  ن عامـــاً يثــكمــواد محليـــة آمنــة منـــذ أكثــر مـــن ثال
وكذلك ، على رفع مستوى الجلوكوز في الدم  Steviol دات الــن جليكوزيـة مـلعالييزات اـدة للتركـالتأثيرات المفي

دراسـة وقـد تـم تعمـيم هـذه ال. وذلك عند حدوث هذه الحـاالت غيـر الطبيعيـة ، هاد جواإل، رفع مستوى الضغط 
فـي  ائيهوتـم إجـراء دراسـة عشـو ،الـدم وضـغط الـدم  علـى جلوكـوز steviolزيدات يكو من أجل تقييم تأثيرات جل

نـــوع األول ، المجموعـــة األولـــى اشـــخاص يعـــانون مـــن مـــرض الســـكر مـــن ال:   ثـــالث مجموعـــات مـــن األفـــراد
 ال اشـــخاص: المجموعـــة الثالثـــة و يعـــانون مــن مـــرض الســـكر مـــن النــوع الثـــاني ،  المجموعــة الثانيـــة اشـــخاص

. ى ، أو أقل من العادى كون مستويات ضغط الدم لهم في المستوى العادتو ، يعانون تمامًا من مرض السكر 
جليكوزيديـــة   Steviolكميـــة ( وقـــد تـــم تعـــريض األشـــخاص فـــي كـــل مجموعـــة إلـــى معاملـــة عشـــوائية نشـــطة 



. هم عـالج ويـتم متـابعتهم لمـدة ثـالث شـهور ؤ أو يـتم إعطـا، ) مللجـرام ٢٥٠تناولة يوميـًا هـي مال سيدستيفيو اإل
 Hb(  وبينمسـتوى الجلوكـوز ، الهيموجلـالمرتفـع ، و  وقد وجـد أنـه بعـد المعاملـة فـإن ضـغط الـدم المـنخفض ،

A,cl  ( م االبتداء منـه ، فيمـا عـدا المجموعـة المصـابة بمـرض تله تغير معنوي عند المستوى الذي لم يحدث
. فـي ضــغط الـدم المــنخفض ومسـتوى الجلوكــوز يـامعنو  اختالفــاحيـث وجــد أن هنـاك ، السـكر مـن النــوع األول 

وقــد أوضــحت الدراســة الحاليــة أن تنــاول . المجمــوعتين المعــاملتين  تــابيــة فــي كلولــم يتبــت وجــود تــأثيرات جان
steviol  دوائـيوال يسـبب أي تـأثير ، عـن طريـق الفـم كمـادة محليـة كـان ثابتـًا  .(Bariocanal, et al. 

من حيث استهالكها على اإلنسان  steviolكان الهدف من هذه الدراسة هو بحث تأثير جليكوزيدات  (2008
وكـذلك األشـخاص غيـر مرضـى السـكر الـذين يكـون  ـ مـن النـوع األول والنـوع الثـاني ـ كـال مـن مـرض السـكر(

( ع الجــزء األول ـة ذلــك مـــوذلــك لمطابقــ، ادى ـض والعـــن المنخفـــأو بيــ ، ي مســتوى العــادىـضــغط الــدم لهــم فــ
للجنـة الجـزاء المتحـدة  ٦٣ع رقـم جتمامن ملحق اال) في اإلنسان  steviol التأثيرات العقاقيرية لجليكوزيدات 
  .( JECFA , 2004 ) غذية منظمة الصحة العالمية للمواد المضافة لأل ،المكونة منظمة األغذية والزراعة 

حيـث ــ ٧٦ـ وقـد أتمهـا مـنهم) مـن الرجـال  ٤١ النسـاء ،مـن  ٤٥( متطـوع  ٨٦تـم إدخـال وفـي دراسـة 
، في المجموعـة الثانيـة  ٣ ، ة األولىـفي المجموع ٤ (ن رة متطوعيـتقرر عدم استمرارية التجربة بواسطة عش

وتبــين  .ولكــن لــم يحــدث ذلــك نتيجــة حــدوث أي أثــار جانبيــة  بــدون وجــود ســبب ،)  فــي المجموعــة الثالثــة ٣
وبعـد وكـان متوسـط العمـر ، والمجموعـة المختبـرة فـي بدايـة التجربـة ،  steviolجليكوزيـدات   الدراسة صفات

وكانـت الصـفات الطبيـة  . )٣(سـنة للمجموعـة  ١,٢٨ ، )٢(سـنة للمجموعـة  ٢,٥٨)١(سنة للمجموعة ٤,٢٥
حيث  ، فيما عدا المجموعة مرض السكر من النوع األول والكيمائية الميوية للمتطوعين متماثلة عند البداية ،

وذلـك   ، steviolعطيـت جليكوزيـدات أوتلك التى ، ختالف معنوي بين مجموعات المتحكم فيها اكان هناك 
ختالفـات عـن القيمـة األساسـية األوليـة ا ولـم يكـن هنـاك إال،  والجلسريدات الثالثيـة ةفي ضغط الدم المنخفض

 الجلوكوز ،) أو المرتفع ةالمنخفض(من حيث ضغط الدم   steviolللمجموعة التي تم معاملتها بجليكوزيدات 
إلــى  ٧٢ ,٦ير مــن ـة  قــد تــم تغـــمنخفضــإن متوســط ضــغط الــدم الـفــ ، وتحديــداً  . Hb Aic، الهيموجلــوبين 

ـــــوم ، )ن مرض السكرـي النوع األول مـف(ملليمتر زئبق  ٦٨,٩ لمرض (ملليمتر زئبق  ٧٥ ,٧إلى  ٧٧, ٣ن ـــ
ا ـبينمـ)  للـذين اليعـانون مـن مـرض السـكر(ملليمتـر زئبـق  ٦٩،٨إلـى  ٦٩،٩ومـن  ،) السكر من النوع الثـاني

ى السـكر ـلمرضـ (ملليمتـر زئبـق  ١١٥, ٩إلـى  ١١٧, ١ير مـن ـع قـد تغــتفـدم المر ـات ضـغط الــمتوسط مستوي
إلى  ١١١ن ـوم) لمرض السكر من النوع الثاني(ملليمتر زئبق  ١٢٠, ٨إلى  ١٢٤, ٣ومن ) من النوع األول

  . )يعانون مرض السكر  ن الـللذي(ر زئبق ـملليمت٣,١١٣

لمــرض الســكر مــن (ديســيلتر / مللجــرام  ٩,١٤٤ ىإلــ ٢,١٥٥  فقــد تغيــر المســتوى مــن ، للجلوكــوزوبالنســبة 



 ٨٢, ٥ومـن  ، )لمرضى السـكر مـن النـوع الثـاني( ديسيلتر/ مللجرام ٨,١٣٣إلى ٢,١٥١، ومن  )النوع األول
 Hb Aicين ـ، بينما متوسط قيم الهيموجلب) للذين ال يعانون من مرض السكر(ديسيلتر / مللجرام  ٨٢ ,٩إلى 

% (  ٦,٦إلى %  ٨,٦ومن ) لمرض السكر من النوع األول % (  ٧ ,٣إلى  ١,٧ا من ـيرت مستوياتهـد تغـق
 ، وبالمثل . )يعانون من مرض السكر للذين ال% ( ٥،٦إلى %  ٣,٥ومن ) لمرض السكر من النوع الثاني 

ت االختبــار ـفــإن لــم يــتم اكتشــاف أي تغيــرات عــن القــيم األوليــة األساســية مــن خــالل المجموعــة القياســية تحــ
Placebo الهيوجلـوبين  ، الجلوكـوز ،) المرتفـع أو المـنخفض( ط الـدم ـن حيـث ضغــمـHb Aic ،  فيمـا عـدا

ن إوتحديـــدًا فـــ. الســـكر مـــن النـــوع األول فـــي حالـــة متوســـط ضـــغط الـــدم المرتفـــع والجلوكـــوز  ىمجموعـــة مرضـــ
سـكر مـن ال ىلمرضـ(ملليمتـر زئبـق  ٧,٦٩إلـى  ٧,٧٠متوسط مستويات ضغط الدم المنخفض قـد تغيـرت مـن 

، ) السـكر مـن النـوع الثـاني  ىلمرضـ(ملليمتر زئبـق  ٤,٧٧إلى  ٧,٧٦، وكذلك فقد تغيرت من  )النوع األول 
، بينمـا ) لألشخاص الذين اليعانون من مرض السكر(ملليمتر زئبق  ٩,٦٩إلى  ٨,٦٨وكذلك فقد تغيرت من 

الســكر مــن  ىلمرضــ(ليمتــر زئبــق مل ١٠٥ ,٧إلــى ٣,١٠٨يــتم ضــغط الــدم المرتفــع فقــد تغيــرت مســتوياتها مــن 
وتغيرت مستويات القيم ) ٠٠٢,٠حصائى مع مستوى احتمالية المزدوج اإل tمع استخدام اختبار ) النوع األول 

ن ـم مــيــات القـيرت مستويــوتغـ) ي ـر مـن النـوع الثانــالسكـ ـىلمرضـ (ملليمتر زئبق  ١٢٥ ,٤إلى  ١٢٤ ,٩من 
ن متوســط إفــ.  وبالنســبة للجلوكــوز) يعــانون مــن مــرض الســكر ال نـاص الذيـــلألشخــ( ١١٢ ,٢ى ـإلــ١١١ ,٧

الســـكر مـــن النـــوع األول  ىلمرضـــ(ديســـيلتر / مللجـــرام ٢٩٨,٣إلـــى ٢١٩ ,٣ن ـد تغيـــرت مــــمســـتويات القـــيم قـــ
ملليمتر ١١٨ ,٩إلى  ١٣١ ,٣يم من ـيرت القـوتغ، )  ٠٤٣,٠المزدوج مع مستوى احتمالية  tباستخدام اختبار 

لألشخاص الذين (ملليمتر زئبق  ٨٣ ,٩إلى  ٨٢ ,٩وتغيرت القيم من ) كر من النوع الثانيالس ىلمرض(زئبق 
%  ٨ ,٣إلـى %  ٨ ,٢قـد تغيـرت مسـتوياتها مـن  Hb Aicبينما كان متوسط  ،) اليعانون من مرض السكر

 ىضـلمر % ( ٦ ,٧إلـى %  ٦ ,٨تغيـرت مسـتوياتها مـن  وكانت القيم قد، ) السكر من النوع األول  ىلمرض(
 لألشـخاص الـذين ال % ( ٥ ,٤إلـى  ٥ ,٣د تغيرت مستوياتها مـن ـوكانت القيم ق، ) ي ـنوع الثانـالسكر من ال

 .  )يعانون من مرض السكر 

ألن الدراسة لم يتـوفر لهـا ، ويكون الجلوكوز في الدم في مستوى منخفض في المرض تحت الرعاية          
 كـومـع ذلـ.  لمرضـىاية في مستويات جلوكوز الدم فـي األشـخاص ختالفات معنو امزيد من العمل لكشف أي 

الف طبــــي معنــــوى فــــي ـختــــاف أي تغيــــر أو ـن الدراســــة لــــم تمتلــــك وســــائل كثيــــرة لكشــــإفــــ ، كمــــا ذكــــر ســــابقاً 
  .  .Narissara, et al) (2004 ، كما ذكر اـً ثر ترجيحـبي األكـل الطـو العامـــوه ، Hb Aicوبين ـوجلـالهيم

حيـث كـان نــوع ودرجـة حـدوث األعـراض الجانبيــة .  ثابتــة تمامـاً  stevriol جليكوزيـدكانـت مجموعـة 
للمتطــوعين فــي كــل  تمــام المعاملــةإوبدرجــة قصــيرة ، كــان بعــد  .المقارنــة  ، steviolمتماثلــة بــين مجمــوعتي 



أثيرات رت تــفي المجموعـة المقارنـة المـتحكم فيهـا ، أظهـ steviol  ،5في مجموعة جليكوزيد  ٣(المجموعات 
، جراء المعاملة إسبوع من ابعد  تظهر إال ك األعراض الـن تلـلك ، داع ـص دة ،ـالمع بإمتالءور ـشع(ة ـمعاكس

كـذلك اليوجـد أي تغيـرات صـغر ، فـي وزن الجسـم . ة أي حاالت وفـاة ـعراض الجانبيلكنها التحدث نتيجة األ
خصــائص مجمــوعتين . ن تعرضــتا للمعاملــة يللتــيويــة فــي كــل مــن المجمــوعتين احختبــارات الكيماويــة الأو اال

مـــرض الســـكر مـــع غيـــر (المجموعـــة الثالثـــة : معاملـــة جـــراء الإ، المقارنـــة األساســـية وبعـــد  steviolجليكوزيـــد 
 . )الضغط الدم العادى أوالمنخفض

ــــدو مركبــــات  ــــةـالجليكوزيديــــة أنهــــا آمنــــ steviolتب وقــــد  ، ة االســــتخدام كمــــواد مســــتخدمة فــــي التحلي
،  ماليزيـــاو كوريـــا الجنوبيـــة ، و تـــايوان ، و الصـــين ، و  ان ،ـلعـــدة قـــرون فـــي أقطـــار عديـــدة مثـــل اليابـــ اســـتخدمت

ضـافة إلـى ذلـك ، فقـد ـ باإل ة لهاـومعظم دول أمريكا الجنوبية بدون ظهور أية تقارير عن وجود تأثيرات عكسي
خراج والــتخلص منهــا بــاإل،  وتمثيلهــا هضــمهاو متصاصــها ، اجريــت عديــد مــن الدراســات لكــى يــتم تفهــم كيفيــة أ
 ات على الحيوانات والبشرـجراء تلك الدراسإخالل  من (ADME)صطالح إفيما يطلق عليها تلك العمليات (
ا ـوكــذلك التجـارب علــى الخاليــ، ة ـوقـد اشــتملت الدراسـات علــى الحيوانـات علــى عديــد مـن الدراســات المعمليـ. 

تخدمت الدراسات الحيوية عديد من األنواع المختلفة، عديد من وقد اس.  in vivoوالحيوانات الدراسات حيوية 
وبالمثـــل فقـــد اشـــتملت الدراســـات علـــى  ، حيوانـــات مصـــابة وغيـــر مصـــابة بمـــرض الســـكر بـــرامج االختبـــارات ،

مثـل أشـخاص عـاديين ، (مختلفـة ذات أحـوال صـحية مختلفـة  اإلنسان استخدام أشـخاص مـن منـاطق جغرافيـة
انخفاض ، مصابين بمرض السكر ، وقد استخدمت برامج اختبار مختلفة تتبع لكل مصابين بارتفاع الضغط و 

البحوث المستخدم فيها البشر ، بما فيها اختالف في وجبات الرجيم والعمر الزمنـى للعينـات المجمعـة للتحليـل 
ليــة تفهــم لكنهــا تكــون مفيــدة فــي عم، وقــد تســببت االختالفــات الموجــودة بــين الدراســات فــي صــعوبة المقارنــة  ،

وتكـون أهـداف الدراسـة الحاليـة هـو . ميكانيكية االسـتخدام ، والتأكـد العـام مـن عـدم وجـود أي تـأثيرات عكسـية 
مللجـــرام لعـــدد ثـــالث مـــرات لكـــل يـــوم لمـــدة ثالثـــة  ٢٥٠لمعـــدل ( steviolتقيـــيم تـــأثير اســـتهالك جليكوزيـــدات 

ولئــك الــذين يعــانون مــن أو ، لطبيعــين علــى مســتوى جلوكــوز الــدم ضــغط الــدم فــي األشــخاص العــاديين ا)أشــهر
 .Barriocanal, et al) .وكـذلك فـي مـرض السـكر مــن النـوعين األول والثـاني ، دم ـانخفـاض ضـغط الـ

2008) .  

 : نسولينعلى جلوكوز الدم واأل  steviolتأثير جليكوزيدات الـ  •

خـتالف ف نتيجـة الـتلـد تخـدم قـقترحت نتائج البحوث األخرى أن التأثيرات على مستويات جلوكوز الا
وبين اإلنسان ، الحيوانات غير والمصابة بمرض السكر  بينود اختالفات ـك نتيجة وجـوكذل، حالة األشخاص 

ى ـى الجلوكــوز يرجــع إلـــر علـــنســولين المؤثــفــراز األإرجــاع إوقــد أظهــرت الدراســات الســابقة علــى الحيوانــات ، 



وقـد أظهـرت .  .Jeppesen, et al )2000( وز أو منخفضـةة من الجلوكــي وجود نسبة معقولـستيفيوزيد فاأل
 ٢٥بجرعــة (سـتيفيوزيد الدراسـات الحيويــة علـى الحيوانــات الفئـران وجــود نقـص فــي جلوكـوز الــدم بعـد تنــاول اإل

سـتيفيوزيد مـن خـالل ن تلـك التـأثيرات الناتجـة عـن تنـاول اإلإفـ ومـع ذلـك ، )أسـابيع  ٦يـوم لمـدة /كـم /مللجرام 
ن إف وبالمثل ،.  تظهر في الحيوانات غير المصابة بمرض السكرفال  steviol ـول جليكوزيدات الالفم أما تنا

ة ـورة مزمنـــد بصــــــستيفيوزيد تنــاول اإلـدم بعـــوز الـــالدراســات علــى اإلنســان قــد أظهــرت وجــود نقــص فــي جلوكــ
أن هنـاك   .Jppesen, et al)2006( ووجـد . .Gregersen, et al  )2004(   )   ةـرام مـع الوجبــجـ١(

الذي يتناول الوجبة المتحكم فيها لكن ، زيادة في جلوكوز الدم للشخص الصائم الذي يعاني من مرض السكر 
وقـد .  شـهور ةثـالث مـرات يوميـًا لمـدة ثالثـ سـتفيوزيدمللجـرام مـن اإل ٥٠٠يظهر في أولئـك الـذين يتنـاولون  ال

مـع  امرتبطـ(أن هنـاك انخفاضـًا ظاهريـًا  يينالعـادن علـى مسـتخلص اإلسـتيفيا فـي األشـخاص اأوضحت دراست
 . في جلوكوز الدم) تناولها تي تمال الجرعة

 )2000(Chan, et al.  سـيدستفيو ن اإلـأى تـأثير للتركيـزات العاليـة مـ لـم يجـد )٣مللجـرام  ٢٥٠ 
 . السكر يعاني من مرض على جلوكوز الدم في الشخص الصائم مرتفع الضغط ، وال) مرات يوميًا لمدة سنة

صـحاء عـدم وجـود تـأثير علـى جلوكـوز الـدم فـي األشـخاص األ .Geuns, et al )2007( فقد وجـد وبالمثل ،
لـم يجـدا أى  كالهمـان إوفـي الحقيقـة فـ ، مللجـرام ثـالث مـرات يوميـًا لمـدة ثالثـة أيـام ٢٥٠بعد المعاملـة بكميـة 

مرجحين أن من المحتمل ظهور التأثير  سيدفيدستيانخفاض في جلوكوز الدم عند الكميات العالية نسبيًا من اإل
 .  قد يكون لبعض الميكانيكات األخرى، على جرعات منخفضة 

ن تلـــك ـعـــ FSANZ (2007) ســـترالية واألغذيـــة النيوزيالنديـــةوفـــي تقريـــر المواصـــفات الغذائيـــة اإل
وقـد  ،نظـام االختبـار  الدراسات استنتجوا أن االختالف الظاهرى في التأثيرات ربما يكون يسبب االختالف في

ز جلوكـوز الـدم ، كمـا هـو فـي ـد تركيــتزايقترح أن التأثيرات تحدث فقط عند ي" أقر كذلك أن النتيجة التي فيها 
ة اسـتهالك ـاص العـاديين نتيجــنوعًا من انخفاض السكرفي األشخـ ابسيط احالة مرضى السكر وأن هناك خطر 

،  وقـد رجحـت النتـائج الحاليـة هـذه الخالصـة  .Geuns, et al )2007( سـتيفيوزيديزات الغذائيـة مـن اإلـالتركـ
الهيموجلــوبين بعــد  ، وقــد ثبــت هــذا فــي مســتويات الجلوكــوز ، نتيجــة عــدم وجــود اختالفــات معنويــة إحصــائية

وجــد أن الفئــران الســليمة وتلــك مرتفعــة الضــغط والكــالب الســليمة .  steviolالمعاملــة فــي مجموعــة جليكوزيــد 
,Liu ) 2003( ها معنويـةـلكنـ، لضـغط بدرجـة بسـيطة يـنخفض فيهـا ا  et al.  مللجـرام ثـالث  ٢٥٠اسـتخدام

رام ـمللج ٥٠٠دة عام أو ـاع الضغط لمـها لمريض ارتفئعطاإمرات يوميًا تقلل من ضغط الدم في اإلنسان عند 
ن النـوع الثـاني ر فـي مـريض السـكر مـيـغتبينمـا لـم ت  .Hsieh, et al)2003( رات يوميـًا لمـدة سـنتينـثالث مـ

مللجـرام ثـالث مـرات يوميـًا لمـدة ثـالث أشـهر ومشـابهًا  ٥٠٠(ستيفيوزيد بتركيزات أكثر ارتفاعًا ه اإلئعطاإعند 
  .) تمامًا لما يحدث في األشخاص الذين اليعانون من ارتفاع ضغط الدم 



مـرات يوميـًا  ٣رام لمـدة ـمللجـ ٢٥٠اء ـعـدم وجـود تـأثير عنـد أعطـ  .Ferri, et al)2006(وقد وجـد 
كـم / مللجرام  ١٥ولم يجد أي تأثير على ضغط الدم عند جرعات تقل إلى  ، لمدة ثالثة أيام على ضغط الدم

  .  يوم لألشخاص متوسط ضغط الدم/ من وزن الجسم 

أن التغيرات سوف تحدث في المرضـى مرتفعـى الجلوكـوز فـي الـدم   FSANZ )2007( عتبراد ـــوق
ضافة لذلك عدم وجود تأثير على ضغط الدم عند المستويات الغذائية إ FSANZ تجوقد استن.  بصورة فعلية

حصـائية معنويـة إبسـبب عـدم وجـود تغيـرات  وقد دعمت النتائج الحالية هـذه االسـتنتاجات ،.  ستيفيوزيدمن اإل
 . steviol جراء المعاملة في مجموعة جليكوزيدإفي متوسط قيمة الضغط المرتفع والمنخفض للدم بعد 

بواســطة اإلنســان كمــواد  steviol مــن تلــك الدراســة نســتنتج أن عمليــة تنــاول واســتهالك جليكوزيــدات
بمــا (مـرض السـكر ب وأولئـك المصـابين، صــحاء العـاديين مسـتخدمة فـي عمليـة التحليـة بواسـطة األشـخاص األ

ذا ـيكـــون هـــ) ادىأو أقـــل مـــن العـــ، فـــيهم هـــؤالء الـــذين يكـــون ضـــغط الـــدم لـــديهم فـــي مســـتواه الطبيعـــي العـــادى 
وعلـى الـرغم مـن .  ي حدوث سوء انخفاض جلوكوز الدم أو انخفاض ضـغط الـدمـواليسبب ف، ًا ـاالستخدام آمن

ســـتيفيوزيد تكـــون مـــؤثرة علـــى مســـتوى أظهـــرت أن التـــأثيرات الحادثـــة مـــن تنـــاول اإل أن الدراســـات الســـابقة قـــد
 انمتغيــر  نوى الجلوكـوز وضــغط الـدم يكونـابمعنـى أن مسـت(علـى ضـغط الــدم  وتكـون كـذلك مــؤثرة، الجلوكـوز 

، وهذه التأثيرات كانت عند الجرعات التى تكون مرتفعة بدرجة كبيرة جدًا عن تلك  )ستيفيوزيدلتناول اإل انتابع
وعلى الرغم مـن .  ستيفيوزيد كمواد محليةعند االستخدام لإل، ومعترض عليها ، الجرعات التى تكون ممنوعة 

وكـذلك ، يفيوزيد يكون لها القدرة على خفض كل مـن حالـة ارتفـاع الجلوكـوز فـي الـدم ستأن جرعات مركب اإل
/  ســتراليةداده بواســطة الهيئــات اإلــــم إعــــ، وهــذه النتيجــة تعتبــر ســليمة تبعــًا للتقــدير الــذي ت ارتفــاع ضــغط الــدم

دة وســليمة فقــط ن هــذه االســتنتاجات تكــون مؤكــإفــ ، FSANZ) 2007( ر فــي تقــديرــــوالنيوزيالنديــة كمــا ذك
مرتفعة بدرجة كبيرة غير عادية عن ) زيادة الجلوكوز في الدم ، ارتفاع ضغط الدم (عندما تكون تلك المعايير 

 . ةمالمستويات الصحية الطبيعية السلي

  : assessment  Intake : تقييم الكمية المتناولة

بحـوالى  Rebianaاليـة مـن نسـبة مـا يتناولـه المسـتهلك المتوسـطة والعa  ( Renwick 2008( قـدر
يوميـًا  ةكـون الكميـة المـأخوذتو .  لعامـة البشـر ، على التوالى ، يوم/كجم من وزن الجسم /مللجرام ٤,٣،  ٣,١

على  ، يوم لمتوسط وأقصى نسبة للمستهلك / كجم من وزن الجسم / مللجرام ٥،  ١,٢لألطفال تكون حوالى 
كجم من  /مللجرام  ٥,٤،  ٤,٣السكر فيكون المدى يتراوح بين  أما األطفال الذين يعانون من مرض.  التوالى

 .  يوم لمتوسط وأقصى نسبة للمستهلك على التوالى / وزن الجسم

  



مللجـرام  ٢ـ  ي صفرـفه JECFA ةـة بواسطـلمؤقتة والمقترحاة النظر ـبينما المسموح تناوله من وجه
وكــل كميــة  يــوم علــى التــوالى ، / ن وزن الجســمـكجــم مــ/مللجــرام  ٤ - صــفر ، ومـيــ / كجــم مــن وزن الجســم /

أقصــى كميــة  ، وهكــذا . Steviolللتحويــل إلــى مكــافئ  ٣٣،٠يجــب أن تضــرب فــي  Rebianaمــأخوذة مــن 
م مــن ـكجـ / رامـمللجـ ٥،  ٥،٤ : ر هـيـألطفـال الـذين يعـانون مـن مـرض السكـاو ، مقتـرح تناولهـا فـي األطفـال 

ـــيــ /م ـوزن الجســ .  يــوم علــى التــوالى / كجــم مــن وزن الجســم / مللجــرام ٥،١، ٦،١بح تصــ ، ى التــوالىـوم عل
ا ـكمــ، ل ـر والعســـا مكــان السكـــحاللهــإعلــى حســب  Steviolكــذلك يــتم تحديــد الكميــة المــأخوذة مــن جليكوزيــد 

حــالل الكامــل مكــان الســكر تم تحديــدها بــأن تحســب علــى أســاس اإلـوقــد يـ،  WHO (2007) بواســطة تقـرر
ة ـمقارنـــ Steviolفتــراض أقـــل درجـــة كثافــة تحليـــه للجليكوزيـــد اة مـــع ـء فـــي منــاطق جغرافيـــكغـــذا أو، والعســل 

يـــوم  /كجـــم وزن الجســـم /مللجـــرام ٩،٠تتـــراوح بـــين  Steviolوبـــذلك يكـــون كميـــة  ١:  ٢٠٠ر بحـــوالى ـبالسكـــ
ل حـــالكميـــة اإل WHOوتمـــدد . يـــوم فـــي أمريكـــا الشـــمالية  /كجـــم مـــن وزن الجســـم  /مللجـــرام ١،٧،  الفريقيـــا

مــن % ٣٠ ـــ٢٠يبــدو مســاويًا فقــط  Steviolحيــث المــأخوذ مــن جليكوزيــد . بــافتراض نســبة التحويــل القصــوى 
  م بواسطةـا تـًا كمـدو قريبًا تمامـيب WHOل تقييم ـة مما يجعـريات الكليـحالل السكتلك التي تستخدم إل

                                                           (Renwick, 2008 b) .  

 (PKU) زيادة نسبة مركب الفينيل كيتون في البول(لمرضى الفينيل كيتون يوريا  آمنأيضًا  يكون

PhenyL Keton uria ( ك التشمل ـوكذلStevia  األشـخاص، أما مينيـة أروماتيـةأعلى أحماض) البـدناء (
رة فــــي األطعمــــة باإلســــتيفيا بواســــطة هــــذه الحقيقــــة وهــــي اســــتبدال الســــكر المضــــاف بكثــــ موزنهــــ ونربمــــا يفقــــد

، حتمــال النسـبى لوجـود الكربوهيـدرات المعقــدة ضــافة السـكروز لألغذيـة يزيـد اإلإكمـا أن تـرك . ستيفيوسـيد واإل
 . لتوازن الغذاء المأخوذ) وهذا تأثيرهام(

  )Anonymous, 1996( 

أيــام إلــى  ٣ رات لمــدةـجــم فــي األوراق الجافــة المعطــى ثــالث مــ٥اســتخدام مســتخلص اإلســتيفيا مــن 
ــ رغـم الحـرص المبـذول لتفسـير هـذه . األشخاص األصحاء المتطوعين خفض مسـتوى الجلوكـوز فـي البالزمـا 
نخفـاض معنـوى اكـان هنـاك بالفعـل ، النتائج كمستوى الجلوكوز في بالزما الدم للمجموعة المعاملة باإلسـتيفيا 

 ، ١٠٠،  ٥٠لحقــن بــاألوردة بمقــدار ستيفيوســيد عــن طريــق اعنــدما أعطــت اإل. متصــاص المســتخلص اقبــل 
نــتج انخفــاض معنــوى فــي % ) ٩٥ستيفيوســيد درجــة نقــاوة اإل(ملليجــرام لكــل كيلــو جــرام مــن وزن الجســم  ٢٠٠

ضغط الدم أثر على ضغط الدم المرتفع تلقائيًا في الفئـران بـدون حـدوث تـأثيرات عكسـية علـى معـدل ضـربات 
  .  رممين في السيأب أو مستويات الكانيكول ـالقل

  



ملليجرام ثالث مرات يوميًا على اإلنسان من عمـر  ٢٥٠ستيفيوسيد بتركيزات عند تطبيق استخدام اإل
 بعـد وجد) Chan, et al. 2000( دم المرتفعـط الـين عام من المتطوعين المصابين بضغـتى عمر ستـعام ح

وأثر ذلك على مدى قدرة هـؤالء ، ثالثة شهور أن االنقباض واالنبساط في ضغط الدم معنويًا حدث فيه نقص 
 .األشخاص المرضى من مواصلة حياتهم بشكل يكاد يكون شبه طبيعى على مدى طول كل السنين بعد ذلك 

 :السمية شبة المزمنة والمزمنة 

تكـوين معروفـة بأنهـا غيـر  Steviolن جليكوزيـدات إفـ كما هو متوقع من تركيب وتاريخ االستخدام ،
 ١٣لم يثبت وجود سمية على مدار ، ة السمية ـناول حاد عن طريق الفم في دراسسامة مع استخدام ظروف ت

كـذلك فقــد سـجل عـدم وجــود أي سـمية تنـتج مــن دراسـات سـمية مســتخدمة ضـعف الجرعـة مــن ، أسـبوع تجربـة 
 . أسبوعاً  ٥٦يومًا إلى ٩٠عطاء الجرعة تتراوح بين إ ستيفيوزيد في الفئران مع جعل فترة التغذية و اإل

أسبوع أو أكبر من دراسـة سـمية التغذيـة بـالفم هـي انخفـاض فـي ١٣أن العالمة الدائمة خالل  ولوحظ
 Curry and(قـر وقـد أ . Steviol عطيـت جرعـة عاليـة مـن جليكوزيـدات ،أوزن الجسـم فـي الفئـران التـي 

Roberts 2008   ( أن فئـرانWistar  التـي أعطيـتA Rebaudioside  مـن وجباتهـا لمـدة % ٥بنسـبة
قد أدت إلى خفض الغذاء المتناول مبكرًا في الدراسة نتيجة اختالف الطعم الناتج بسبب التركيزات  .يومًا  ٩٠

ولــم يكشــف  . إلــى نفــس النتيجــةتوصــل وقــد .  ة وانخفــاض كثافــة الطاقــة فــي الوجبــاتـالعاليــة مــن مــادة التحليــ
 ١٣ فــي دراســة الممتــدة NOAELوقــد ســجل ـ وجــود  .وجــود أي ســمية نظاميــة فــي أي مــن تلــك الدراســات 

والتـــي تمثـــل أقصـــى جرعـــة  ، يـــوم /كجـــم مـــن وزن الجســـم  /مللجـــرام ٤٠٠أســـبوع باســـتخدام جرعـــة أكبـــر مـــن 
تواجـده عنـد اسـتخدام محليـات مثـل  ن انخفاض الوزن خالل فترة دراسات التغذيـة لـوحظإوبالمثل ف.  مستخدمة

  . ).Han Luo )2003 Flamm, et alفاكهة  ، سكرولوز التحلية مثل النيوتام ،

 (2008) Marone, et al. كثافـــة الطاقـــة ، وقـــد أقـــرت هـــذه الدراســـات تـــأثير مـــدى القابليـــة  ،
 . ير في وزن الجسمـواالنخفاض البسيط في استهالك الغذاء المبكر في دراسة على التغ

سـنتين فـي دار فتـرة زمنيـة تصـل ـد علـى مــستيفيوزيـتوجد ثالث دراسات تبحث فـي السـمية المزمنـة لإل
وهــي  ، علــى التــوالى ، يــوم / كجــم وزن الجســم/ مللجــرام ٦٠٠، ٥٥٠ ن التركيــزـمــ NOELsوجــود .  الفئــران

والتـي ، انخفـاض فـي وزن الجسـم مرتبطـة بالجرعـة المسـتخدمة .  التركيـزات القصـوى المسـتخدمة فـي الدراسـة
،  )يوم  /كجم وزن الجسم/مللجرام٢٠٠٠(تعتبر عالمة سمية في ذكورالفئران التي تعاطت التركيزات المرتفعة 

وقـد اعتبـر المؤلـف ،  )يـوم/كجـم وزن الجسـم/مللجـرام٢٤٠٠(واإلناث الدراسة التي تعاطت التركيزات المرتفعة 
يــوم علــى أســاس الزيــادة فــي وزن /كجــم وزن الجســم /مللجــرام٩٧٠  لــوحظ أن  فــي هــذه الدراســة  NOELأن 

 انخفاض الوزن بعض الباحثين وجود سمية نتيجة وقد اعتبر . الفئرانالجسم والتأثيرات على الحياة في ذكور 



نـوع مـن  ، الفئـران نتيجـة كبـر حجـم خاليـا الالكيميـا الحبيبيـة الحياة فـي ذكـور وأرجع ذلك إلى انخفاض فترة، 
وقـــد اجريـــت هـــذه الدراســـة علـــى  . المـــتحكم فيهـــا F344الـــورم المعـــروف بتواجـــده بمعـــدل كبيـــر فـــي الفئـــران 

وتــم اســتخدامها بواســطة  JECFA (2007) التــي تتطــابق مــع توصــيف%) ٦،٩٥( يوزيد عــالى النقــاوةسـتيفإ
JECFA  لوضع الكمية المسموح بتناولهاIDA .  

  :Acute and chronic toxicity  : السمية الحادة والمزمنة

 Geuns( المسـتخدم كمحلــى حـديثًا فــي عديـد مـن المراجــع Stevioside عرضـت سـمية وأمــان

(2002) ; Huxtable (2002 النسـبة اليوميـة المسـموح بأخـذهاADI ) An acceptable daily 

intake (  ملليجــرام  ٩,٧مــنStevioside  رغــم أن هــذه النســبة اليوميــة ، لكــل كيلــو جــرام مــن وزن الجســم
 Steviosideن المؤلـــف لـــم يختبـــر تركيـــزات إوأيضـــًا فــ، كحــد أدنـــى للقيمـــة ر المســموح بأخـــذها ســـوف تعتبـــ

هذه الدراسات العلميـة حيـث مسـتخلص اإلسـتيفيا ل.  كيلو جرام من وزن الجسم/ملليجرام  ٧٩٣عن  لمرتفعةا
ة مغطــاه لألعضــاء ـالمحقــون فــي الحيوانـات وال تجــارب دراســات مناسبـ Steviosideأو المحلـول النقــى مـن 

حــداث إقدرتــه علــى  Stevioside.  كإضــافة غذائيــة Steviosideأو  Steviaة الســتعمال ـفــظبرت مو ـاعتــ
فئـران ( rat، ) فئـران عاديـة( Mouseعن طريق الفم للفئران من نوع   يسمية حادة منخفضة جدًا إذا أعط

عن  ةحيث كانت أقل جرعة معطا) حيوان من القوارض شبيه بالجراد ( hamstezو ) بيضاء كبيرة الحجم 
كيلـو جـرام مـن /جـرام  ١،٧،  ٢،٨ن بي) LD50(من الكائنات محل الدراسة % ٥٠طريق الفم وسببت موت 

كانــت  Steviosideفــي حــين كــان الجليكــون فــي %) ٩٠درجــة نقاوتــه ( Steviolوذلــك مــن ، وزن الجســم 
LD50  ثلإلنـا ور أوـواء للذكــى ســم ، علـى التوالــجرام لكل كيلو جرام مـن وزن الجسـ ١،٦إلى  ٢،٥له من 

كانـت الجرعـة المسـببة ) ران بيضـاء حجمهـا صـغير فئـ(  Mice Ratsفـي .  من الحيوانات المجـرب عليهـا
أمــا . جــرام لكــل كيلــوجرام مــن وزن الجســم١٥أعلــى مــن  LD50مــن الحيوانــات محــل الدراســة % ٥٠لمــوت 

 Steviol ار فثبـت أنهـا كانـت أكثـر حساسـية لــبـعليها هذا االخت يالتي أجر  Hamstezsبالنسبة لحيوانات 
(Geuns, et al. 2003 ) .  

   Genotoxicity :    : نيةالسمية الجي

عنـد   A Rebaudioside ، دـستيفيوزيـاول اإلـــن تنـــة مـــة جينيـود سميــوجـ JECFA )2005( أقـر
كجــم مــن  /مللجــرام ٢٠٠٠وتتــراوح الســمية عنــد تنــاول جرعــات أكبــر مــن  . االســتخدام الحيــوى أو فــي المعمــل

  . يوم/وزن الجسم 

 : Clinical safety evaluation : يتقييم األمان الصحـ 

فوائـــد صـــحية لألشـــخاص الـــذين  لـــه ســـيدستيفيو أظهـــرت كثيـــر مـــن الدراســـات الصـــحية العديـــدة أن اإل



،  Chan, et al. (2000) ـةالل دراســن النـوع الثـاني مـن خــمـرض السـكر مـ ، يعـانون مـن ارتفـاع الضـغط
(2003)  Hsieh, et al.  . سـيدستيفيو إمللجـرام ٧٥٠ المجموعـة االولـى أعطيـت أجريت على مجموعتين / 

، يـوم  / مللجـرام١٥٠٠خـرى متوسـطة الضـغط أعطيـت أبينمـا مجموعـة  . شـهر١٢يوم واألخرى لم يعط لمدة 
مـن  لن انخفـاض الضـغط مـن البدايـة حتـى النهايـة فـي كـاوقد أظهـرت الدراسـت . ينتوأخرى لم تعطى لمدة سن

  . مرض السكر من النوع الثانيوكذلك تحت دراسات على ،  صورتى الضغط المرتفع والمنخفض

(Gregersen, et al. 2004) 

 : effects Cardiovascularعلى أمراض األوعية الدموية  التأثير •

المحـدد و  ، دم الطبيعـىـضـغط الـ يو اشتملت على األشـخاص ذ .Maki, et al) 2008( دراسة في 
يليـه .  لمنخفضـه يي الضـغط المسـتو ملليمتر زئبـق فـ ٨٠من  أكبر ملليمتر زئبق ،١٢٠في المرتفع بأقل من 

ـــا يـــوبعدهــ، المســتوى  االتعــرض لفتــرة أســبوعين يــتم الــتحكم فــي هــذ ـــع األشخـتم توزي اول إمــا ـًا لتنـــاص عشوائيـــ
وقـــد تـــم تصـــميم الدراســـة  .ع ـأسابيـــ ٤ يـــتحكم فيـــه لمــدةن أ A Rebaudiosideن ـوم مــــــــي /رام ــــمللج١٠٠٠

 ، تر زئبــق فــي حالــة الراحــةـملليمــ ٥،٤ لـإلــى اخــتالف يصــ شــف تــأثيرمــن الفتــرة لك%٨٠ال يقــل  إلعطــاء مــا
 ، A Rebaudiosideاس بـين حالـة أعطـاء  ـالتغيـر النـاتج األسـ ، سـتجابة للضـغط المرتفـع عنـد الجلـوساال

وقـــد أظهـــرت النتـــائج أن اســـتهالك ، كـــذلك تشـــتمل الدراســة علـــى عديـــد مـــن النقـــاط المختلفــة . العينــة المقارنـــة
وقد . وعدم ظهور أي تغيرات في ضغط الدم، ى ثباتًا أكبر ـأعط A Rebaudiosideيوم من/ام مللجر ١٠٠٠

عـدم وجـود تـأثيرات مـن الجرعـات حتـى  دالذي أك  Colleagues  & Ferri, (2006)توافقت هذه النتائج مع
علــى  امالخــ  Steviolســاعة مــن مســتخلص الجليكوزيــد ٢٤يــوم لمــدة  /ن وزن الجســم ـكجــم مــ / مللجــرام١٥

  .  الدم متوسط اإلرتفاع كون ضغطي ينضغط الدم في األشخاص الذ

 : Effcts on glueose homeostasisالدم  التأثيرعلى حركة جلوكوز •

 نتنــاولو يمــن النــوع الثــاني الــذين  علــى مــرض الســكر) .2008b)  Maki et al شــتملت دراســةا
إلـى أسـبوعين بـدون  نثـم يعرضـو ، أسـبوع  ١٦ دةـلكل يوم أو يـدون لمـ A Rebaudiosideمللجرام   ١٠٠٠
تعمـل علـى  Steviolألن العقل التنظميـى الجليكوزيـدات ، ولم تشمل مرض السكر من النوع األول ، معاملة 
وقــد اســتخدم فــي .  ســتجابة للتحفيــزمن وجــود الجلوكــوزنســولين مــن البنكريــاس عنــدما يــتم االفــراز األإتحســين 

 /رام ـمللجـ١٠٠٠ج أن ـــرت النتائـأظهـ وقـد .ة ـالسلسـلة البتريـ ، األنسـولين ،عملية التعلـيم تقـدير جلوكـوز الـدم 
أو ظهـور تـأثيرات  علـى حركـة الجلوكـوز فـي الـدم ، ال تـؤثر ـاً أسبوعـ ١٦ دةـلمـ A Rebaudioside نـوم مــيـ

مـن ، معاكسة وال تؤثر على ضغط الـدم أو قياسـات الـدهون فـي صـيام األشـخاص يعـانون مـن مـرض السـكر 
وأضــاف بعــدم وجــود أي تــأثير ، .Jeppesen, et al ) (2006وتوافقــت هــذه النتــائج مــع .وع الثــاني النــ



علـى الـرغم  .)  LDL  ،HDL،  الكولسـترول الكلـى(دهـون الـدم  ، Hb AICعلـى  Steviolلجليكوزيدات 
يــد مــن حيــث محتــوى جليكوز  JECFAمــن أن المــواد المســتخدمة فــي هــذه الدراســة لــم تتوافــق مــع مواصــفات 

Steviol ، ستنتاج العام بدرجة أمان هذا المكونن الدراسة تشير عامة إلى االإف .  
ن إوتاريخهــا الطويــل فــي هــذا االســتخدام ، ســاعدت عمليــة كــون اإلســتيفيا مــاده تحليــة عاليــة الكثافــة 

ووضـــع نظـــم تنقيتهـــا فـــي ، كعشـــب وتحســـين مـــن صـــفاتها  ، غـــذاء ، أمكـــن اســـتخدامها كمـــادة تغذيـــة عالجيـــة
عمليــة  الســتدامت هكافيــ تســتخدام التــاريخي الطويــل كانــوتعتبــر العقبــة المعروفــة فــي عمليــة اال، لتشــريعات ا

مــان بصــرف النظــرعن الفجــوة العلميــة المتبقيــة لكــى يــتم حــل المشــكلة التــي أدت إلــى نقــاط البدايــة العديــدة األ
.  عديـد مـن الـدول بمـا فيهـا أمريكـا إلـى األسـواق فـي يالطبيعـ يدخال الناجح لـذلك المحلـالخطأ في عملية اإل

 )GRAS(مــادة مــا كونهــا معرفــة بصــفة عامــة بأنهــا آمنــة  ن عمليــة وصــفإفــ ، مــن خــالل التعريــف والتمديــد
والتأكـد  ، ستخدام المطلوب فـي الغـذاءيتطلب من الموردين والمستخدمين توضيح كون هذه المادة آمنة في اال

تمـام عمليـة إ: وبـذلك يجـب  . سـتنتاج والتعريـف بـهل إلـى هـذا االمـان للوصـو من عمل الدراسـات المطلوبـة لأل
فــي الغــذاء والمشــروبات بواســطة المســتهلكية علــى مســتوى   A–Rebضــافة عــن اســتخدام إلمــان بااختبــار األ

  العالم
                                                (Carakostas, et al. 2008).  

ومعـدل  )فعاليتـه( قل النشط الجلوكوز مع حساسية األنسولينعلى الن Steviosideتأثير * 
  .    نسولينمقاومة عضالت الهيكل العظمى لأل 

 Effects of stevioside on glucose Trans port Activity in insulin Sensitive 

and insulin – Res istant Rat skeletal Muscle  IABeTes Mellitus  هـي مجموعـة مـن
مة وغير طبيعية مـن خبواسطة مستويات ض )التمثيل الغذائي(لمرضية المتعلقة بعملية األيض الخصائص ا

تم ، من حاالت المرضى المصابين بمرض السكرفي أنحاء العالم % ٩٠أكثرمن  ـالجلوكوز في الدم والبول 
ائى وليس لدو افي هذا المرض يعتمدعلى العالج (تصنيفهم كمرضى مصابين بالنوع الثاني من مرض السكر

،  اً معقـد سـبب مـرض السـكرمن النـوع الثـاني يعتبـرمـن علـم مسـببات األمـراض يتضـح أن  ــ) أخذ األنسـولين
، فــي البنكريـــاس  B افــق مــع إحبـــاط للمركــب مشــتمًال علـــى أضــعاف إلفــراز األنســـولين مــن خاليــا بيتـــاو ويت

من النوع  مرض السكر ـ )١(ية بتدائلهيكل العظمى اإلاومقاومة األنسولين في األنسجة المحيطة وعضالت 
نسـولين وفـي النهايـة تحـدث مقاومـة لأل، نه يبدأ تطوره بزيادة في إفـراز األنسـولين إالثاني مرض تتقدم حيث 

.  نســولين وزيــادة فــي ســكرالدمفــراز األإلــى حــدوث إنخفــاض فــي إممــا يقــود ، ل العظمــى ـالت الهيكـــفــي عضــ
أي الـتحكم (وجعلهـا فـي الحـدود الطبيعيـة والممكنـة التقيـد ، زمـا لكى يتم تنظـيم مسـتويات الجلوكـوز فـي البال

  بتناول أغذية الحمية عمل التمارين الرياضية  )فيها

                                                      (Narissara et al. 2004) .  



  : على تخليق الجلوكوز Steviosideتأثير  * 

 insulin(ئــران المصــابة بمــرض الســكر ســواء مــن النــوع األول دراســته فــي نــوعين مــن الف تتمــ 

dependent( نســولين أو النــوع الثــانى الغيــر معتمــد علــى األinsulin independent) ( الفئــران المصــابة
مـن الفركتـوز %) ٦٠(ها طعام يحتوى على كمية كبيـرة ئعطاإصابة بواسطة بالنوع الثانى أحدثت فيها هذه اإل

ســتخدام اصــابة بينمــا الفئــران المصــابة بــالنوع األول مــن مــرض الســكر أحــدث فيهــا هــذه اإلب، لمــدة أســبوعين 
وز فـي الـدم ـت بواسطة قياس سريع لمسـتويات الجلوكـتكال الحالتين ثب،  (Streptozotocin S T Z)مركب 

 تياجسـم تـم حقنـه خـالل الغشـاء الصـفملليجـرام لكـل كيلـو جـرام مـن وزن ال Tolbutamide (10)ب  ـمركـ. 
ثبات أن الفئران تملك القدرة على ستخدم إلا اوهذ، للفئران ) ييفي الحيوان الثد يغشاء مبطن للتجويف البطن(

  Chen, et al. 2005)( . تطوير النوع الثانى من مرض السكر

الفئـران المصـابة بمـرض السـكر سـواء مـن  ـ مسـتوى الجلوكـوز المرتفـع فـي كـل Stevioside خفض
الخــافض لســكر الــدم علــى الفئــران المصــابة بمــرض   Stevioside مــن النــوع الثــانى تــأثير أو، النــوع األول 

 ٢،  ١(عن طريق الفـم  Steviosideن ـاه مـد الجرعة المعطـبع S T Zة ـالبول السكرى المحدث فيها بواسط
علـــى  كـــان متوســـط مـــن خـــالل تـــأثيره) أيـــام١٠م مـــن وزن الجســـم كـــل يـــوم لمـــدة ملليجـــرام لكـــل كيلـــوجرا١٠أو 

Phosphoenol pyruvate  Carboxy kinas . 

 (PEPCK) لتكــوين الجلوكــوز يــتحكم فــي إنتــاج الجلوكــوز فــي  امحــدود انزيميــأ أي أن هنــاك معــدال
   . )Chen, et al. 2005( . الكبد

نسـولين مسـتوى مـع انخفـاض عـالى لأل S T Zالفئران المصابة بمرض السكر المحدث فيها بواسطة 
  (Chan et al. 2003) . في التعبير الجينى ازائد كان) PEPCK(جين 

وتركيـزات )   ول عـن نقـل الرسـائلؤ المسـ ( (PEPCK  RNA)فـي خفـض  Stevioside وتسـبب
وهـــو أن  ًا ،هـــذا يبـــدو مرغوبـــ.  )Chen et al. 2005( بـــروتين اعتمـــادًا علـــى درجـــة الجرعـــة المعطـــاه

Stevioside ول عـن تكـوين ؤ قمـع الجـين المسـفي كبد من خـالل  يبطئ من تكوين الجلوكوزPEPCK  ممـا
هنــاك دراســات . ي ي مســتوى جلوكــوز البالزمــا فــي الفئــران المصــابة مــرض البــول الســكر ـيــؤدى إلــى نقــص فــ

، علــى زيــادة الجلوكــوز فــي البالزمــا  rebaudiana ،Steviosideحديثــة مثيــرة قارنــت بــين تــأثير مــن أوراق
فالجرعة الممتصة من خليط ،  Ferreira et al. (2006 b( بيعيةوتكون الجلوكوز في الكبد في الفئران الط

)Stevioside /rebaudiana(  اً يومـ١٥ملليجـرام لكـل كيلـو جـرام مـن وزن الجسـم كـل يـوم لمـدة  ٥،٥بمعدل 
، بينمـا أوراق اإلسـتيفيا البـودر  لـم يكـن لهـا تـأثير) Wistren rats(وذلك في ذكـور الفئـران البيضـاء مـن نـوع 

ملليجرام لكل كيلو جرام من وزن الجسم كل يوم خفضت تركيز الجلوكوز في ٢٠ت بجرعة مقدارها عندما أعط
وتفسـير هـذه المالحظـة ) Pyruvate carboxy lase  ،)PEPCKوذلـك بواسـطة إنقـاص نشـاط  ، البالزما 



) هـذه أو(مختلفـة ونشـاط هـذا  Steviol gly cosides، ربمـا أن أوراق اإلسـتيفيا تشـتمل علـى غيـر معـروف
وهــي أن ، رغــم أن هــذه تعتبــر نقطــة قيمــة ) أو يحــدث دمــج (التــأثير المتبقــى ليكــون متماثــل  المكونــات يثــبط
Stevioside  ربمــا يقصــد (، اليــؤثرعلى خفــض جلوكــوز البالزمــا تحــت الظــروف الطبيعيــة فــي هــذه الدراســة

  ؟) بالظروف الطبيعية الفئران األصحاء غير المصابين بمرض السكر
 Effect on insulin secretion: )تـأثيره(وحساسـيته  نسـولين فـراز األ إير علـى التـأث *

and sensitivity  

جزر ( ستخدام جزرانسولين وضحت على تحرر األ Steviolو  Stevioside التأثيرات المباشرة للـ
في  I pancr eatc Bcell.lin Jeppesen, et al. (2000) (INS)في الفئران ) النجرهانس في البنكرياس

نسـولين مـن فـراز األإيحفـز  Stevioside   ،Steviolن كـًال مـن إمن الجلوكـوز فـ) mm ١٦,٧(وجود نسبة 
عتقـد أن احتـى ) Inmto 1mm(وهـي ، وذلك عند مستوى الجرعة المعتمدة عليها ، هذه الجزر المحقن فيها 

وبحيــث يكــون مضــاد ، نســولين لأل ةالمفــرز  ةيملــك تــأثير علــى نشــاط الغــد Steviolو  Steviosideكــًال مــن 
أكثــر فعاليــة فــي ذلــك مــن  insulinet ropic  antihy perglycem   ،Steviol/تفــاع ســكر الــدم ر ال

Stevioside )Jeppesen, et al. 2000.(  

 يخــارج الجســم الحــ) Vitro(المالحــظ فــي الدراســة الحادثــة فــي المعمــل  Stevioside لتقــدير تــأثير
-Goto ختبـار القـدرة علـى تحمـل الجلوكـوز فـياالبـاحثين توصـلوا لـه مـن خـالل ن نفس مجموعـة إف ـ للحيوان

Kaki zaki (Gk) )anon – obese animal modle of type 2 diabetes) ( نمـوذج حيـوان غيـر
نسـولين للعـالج بـل يعتمـد ولكنه مصاب بالسكر من النوع الثاني الذي اليحتاج إلـى أخـذ األ، مصاب بالسمنة 
 Stevioside.  Jeppesent et  فـي وجـود أو غيـاب) السـليمة(وفي الفئـران الطبيعيـة ، ) يةاألقراص الدوائ

al. (2002).  

فــــراز إأحــــدث ، جــــرام جلوكــــوز لكـــل كيلــــو جـــرام مــــن وزن الجســـم ٢ فعنـــد حقــــن جرعـــة صــــغيرة مـــن 
رة علــى ختبــار القــداوأنقــص جلوكــوز الــدم فــي تجــارب مــع ، نســولين وقــع لمســتوى الجلوكــاجون فــي البالزمــا لأل

يملـك عـدة تـأثيرات  Steviosideهـذه النتـائج تـدعم فكـرة أن  ــ anaesthelred Gkratتحمـل الجلوكـوز فـي 
  :وهي 

  . رتفاع سكر الدممضاد ال ـ ١ 

  . نسولينمنشط إلفراز األ ـ ٢ 

  .يالمصابة بمرض البول السكر )  GK(خامد إلفراز الجلوكاجون في الفئران ـ  ٣ 

(Jeppesen et al. 2000) 



هـم مصـابين بـالنوع الثـانى لمـرض ، المنتشـرين فـي العـالم  يالغالبية العظمى من مرض البول السـكر 
) فعاليــة(ن حساســية إنســولين تحــت هــذه الظــروف فــولــيس األ، الــذي يعتمــد فــي عالجــه علــى الــدواء (  الســكر

رتفـاع فـي سـكر الـدم اإلـى  يأي فعاليته على الجلوكوز نقل ممـا يـؤد(نسولين في األنسجة المحيطة ينقص األ
والـذي تـم ، بـالفركتوز  يام الغنــنسولين تم دراسته مـع الطعـفي زيادة حساسية األ Steviosideن دور إلذلك ف

  .             )Chang et al. 2005( . إطعامه للفئران

 حـداث مقاومـةالفركتـوز كفـت إل% ٦٠ى ـة علــوالمحتويـ، ئران ـنسـولين للوجبـة المطعمـة للفـمقاومـة األ
  )ن مرض السكرـوع الثانى مـداث النــحإأي ( يوان ـنسولين في الحلأل

                                                          )Elliott, et al. 2002 . ( 

مــع  ، ي هــذه الفئــرانـالجلوكــوز صــنعت بوضـوح فــ) تصــريف(نســولين علــى تحفيــز الـتخلص قـدرت األ
ـ نمـوذج الفئـران  تتوافق مع مقاومة األنسولين، ة ـين في األنسجة المحيطـسولنإنخفاض في حساسية األ ظهور

( ،  Stevioside . ا كمجموعــــة متزامنــــةـة لهـــــنســــولين المصاحبــــة األـومقاومــــ، هــــذا يوضــــح تطــــور الســــمنة 
غنيـة وال، لوجبة المقدمة للفئران اعن طريق الفم مع  يعندما أعط) كيلو جرام من وزن الجسم ٥ ملليجرام لكل

 ـ الجلوكــوز(ر ـن خــالل مؤشـــًا مـــك أيضـــظهــر ذلــ ، بــالفركتوز أحــدث تحســن ملحــوظ فــي حساســية األنســولين
نسـولين وظهـر مـرات كـل يـوم يـؤخر تطـور مقاومـة األ ٣ Steviosideالمعاملـة المتكـررة بإعطـاء .  )أنسولين

    ) .احتمال نوع عالج( tolbutamdeذلك أيضًا بواسطة االستجابة 

وعـــالوة علـــى ذلـــك تـــم فحصـــها مـــن خـــالل ، نســـولين عرفـــت علـــى حساســـية األ Stevioside تـــأثير
  نسـولين فـي فئـران سـمينة مـن نـوعومقاومـة األ، ) فئران هزيلة أي التى ال دهن فيهـا(نسولين في حساسية األ

Zucker Lailerd et al. (2004)  . عطـــاء جرعـــة حـــادة مـــن إعنـــدStevioside  عـــن طريـــق الفـــم
نسـولين فـي للفئـران المصـابة بمـرض السـكر زادت حساسـية األ) م لكل كيلو جرام من وزن الجسمملليجرا٥٠٠(

نسولين أو فعل والذي أظهر حساسية لأل ، )نسولينأ ـالجلوكوز (م مؤشر ـكل الجسم قدر ذلك أيضًا بواسطة قي
لــ  رـــير المباشـالتأثـ نإة فــضافـإوفـي  ـ وزـاص الجلوكــمتصـانسولين على معدل التخلص من الجلوكوز بعد األ

Stevioside  على النقل النشط للجلوكوز في عضالتSkeletal )للهيكل العظمـى ةأي العضالت المغطا (
 )يدراســـة فـــي المعمـــل خـــارج الجســـم الحـــ( Vitroختيـــاره فـــي اوالمكـــان الرئيســـى للـــتخلص مـــن الجلوكـــوز تـــم 

سـن مـن فعـل األنسـولين علـى نقـل سـوف يح Stevioside (0.01 to 0.1 mm)ظهرالتركيـزالمنخفض مـن 
قتــرح أن المكــان المهــم لفعــل ، إالهزيلــة والســمينة  Zuckerفــي كــل مــن فئــران ) Skeletal(جلوكــوز عضــلة 

Stevioside م ـالعضــالت المحملــة علــى عظــ(ل العظمــى ـيكــون علــى نظــام نقــل جلوكــوز فــي عضــلة الهيكــ
ـــ.  )تقربيــًا  ــ Stevioside هــذه التــأثيرات لـ  . .Jeppesen et al (2002) ينـنسولــراز األـإفــى تحفيــز ـعل



يؤكـد تأثيراتـه المهمـة علـى تمثيـل الجلوكـوز   Lailerd et al. (2004) . نـوليـسة األنـادة حساسيــوكـذلك زيـ
-Gotoن مـرض السـكر فـي الفئـران ـول مـوع األـي النــن فــنسوليـفـراز لألإجلوكاجون المرافق مع زيـادة حـدوث 

Kakizaki rats  ار الجرعـة المـأخوذة مـن بعـد تكـرStevioside  ملليجـرام لكـل ٢٥(عـن طريـق الفـم مقـدارها
متصـــاص ا، رغـــم أن  Jeppesen et al. (2003( أســـابيع ٦) ن وزن الجســـم كـــل يـــومـكيلـــو جـــرام مـــ
Stevioside  وهــو ، وكــذلك نــاتج تمثيلــه ، لمــدة طويلــةSteviol  ذه ـتؤخــذ هــ، ضــافي أيضــًا إيحتــاج خفــض

كمضــاد لمقاومــة األنســولين آخــر يحســن مــن  Stevioside ـوهــي دليــل القــوى لــ، ار ـعتبــاالكتشــافات فــي اال
  . الثاني من مرض السكر نسولين في حالة النوعة األـحساسي

علـى  Stevia  ،Stevioside العدد المحدود مـن الدراسـات التجريبيـة أديـت لتقيـيم تـأثير مسـتخلص
فـي حـين  Steviosideن ـالختبـار القياسـية يوجـد جـرام مـمستوى جلوكوز الدم في البشر حيث دعمـت وجبـة ا

مـن البشـر ١٢طـاء هـذه الوجبـة لعـدد عوتـم إ)  Steviosideجـرام نشـا بـدل ١استخدم (الكنترول  ةأنه في عين
 Steviosideبحيث تكون هـذه الكميـة مـن ، المقام عليهم التجربة والمصابين بمرض السكر من النوع الثاني 

الزيـــادة الخفيفــة فـــي .  Gregersen et al. (2004( %١٨دم حتـــى ـوكــوز الــقابلــة لخفــض مســـتوى جل
أوضـح ) نسـولينأ ـ الجلوكـوز(ك مؤشـر ـوكذلـ، نسـولين المعتـاد ونقـص مسـتويات الجلوكـاجون تـم مالحظتـه األ

وكــــــذلك أن يالحـــــظ تــــــأثير ،  Steviosideبعـــــد المعاملــــــة بالــــــ % ٤٠نســـــولين بمعــــــدل فــــــراز األإزيـــــادة فـــــي 
Stevioside وهــذا يفهــم منــه ضــمنيًا أن ، لمعطــى علــى فقــد الجلوكــوز فــي اليوريــا اStevioside  ربمــا يملــك

أحــــدث بواســــطة ) فــــرازأي المحــــيط بمكــــان اإل(تـــأثير مباشــــر للمــــتخلص مــــن الجلوكــــوز فــــي المكــــان المحــــيط 
زون ربمــا يتضــمن زيــادة مخــ وهــذا، ول عــن إنقــاص مســتوى جلوكــوز الــدم بعــد تنــاول الطعــام ؤ نســولين المســاأل

  . الكبد من الجليكوجين

، ســـاعة ٢٤أحــدث زيــادة واضــحة فـــي تخليــق الجليكــوجين فــي الكبــد بعــد  Steviosideفــي الفئــران 
ســاعة عنــدما ٤٨ وبعــد ، فــي مــاء الشــرب Steviosideهــذا  يحيــث أعطــ) mm ٢,٠(بمقــدار  يعنــدما أعطــ

ســوف  Steviosideالفعــل مــن ير لـــ  هــذا ـن هنــاك تأثـــبينمــا لــم يكــ mm ١,٠( ةـبنسبــ Stevioside يأعطــ
في تضاد لما تم .  قرارها في الدراسةإتوجد ميكانيكية للتفاعل تم  إزالة للجلوكوز من البالزما رغم أنه ال يحدث

  . إيجاده سابقاً 

(Barriocanal et al. 2008)  

ــ Stevioside الكـستهــاإلــى أن  يرـيشــ  % q 2>  %) (٩٢أكبــر مــن ( تــهة نقاو ـه درجـــذي لـــال

Purity (تلك التي ، في كمية مماثلة ، ملليجرام ثالث مرات يوميًا لمدة ثالث شهور  ٢٥٠لمدة طويلة بمقدار
المصــابين بمــرض الســكر مــن النــوع األول  ىعلــى المرضــ يفلــم يكــن لــه تــأثير دوائــ، يســتخدم فيهــا كمحلــى 



ضغط الدم  أو، لوكوز الدم ه لم يخفض جـض أي أنـى والمنخفـوكذلك في األفراد وضغط الدم الطبيع، والثانى 
يملــك قــدرة علــى  Stevioside أنغيــر معــروف ولكنــه لـوحظ  Steviosideوتفسـير هــذا الــنقص فــي تـأثير ، 

هـذه النتـائج متوافقـة ، طبيعـى  هذه القياسات مرتفعة بشكل غيرتكون خفض جلوكوز وضغط الدم فقط عندما 
الــذين ، ن ييرة األمـد علــى األفـراد األصـحاء الطبيعيـمـع تلـك التـي تــم الحصـول عليهـا مبكـرًا مــن التـأثيرات قصـ

 ٧٥٠عن طريق الفم بجرعـة %) ٩٧درجة نقاوته ( Steviosideوذلك عندما تم إعطاؤهم ، خضعوا للدراسة 
 Geuns et( نسـولينوتركيـزات األ، على جلوكـوز الـدم  يأيام فلم يظهر تأثير معنو  ٣ملليجرام كل يوم لمدة 

al. 2007 .(  

  : Excreton :اإلخراج  ىستفيا علتأثير اإل *

 ونواتج تمثيله غذائيًا بطرده من الجسـم بسـبب إعتبـار Steviosideلتفهم كيف تتم عملية اإلخراج لـ 
أو نواتج تمثيلة المتبقية في الجسم بعد تناوله   Steviosideقدر بقاء وكمية  ، مستهلكلل Steviosideسمية 

 Steviol. عنهــــا  يمــــن البشـــــر والفئــــران تــــم التحـــــر  فــــي كـــــلٍ  Stevioside،كــــذلك عمليــــة اإلخـــــراج لـــــ 

glucuronide  أجهزة إخراج .  من البشر والفئران نتشار في كلٍ اترك موجود بـوأساس مش، ناتج ميتابوليزمى
، هـذه القنـوات  Steviol glucuronideالبول والعصارة الصفراوية تظهر ألن تكون القنوات الرئيسـة لخـروج 

ة محملـة ـراء المخرجــن خـالل الصفــى يكـون مــد أن المخرج الرئيســحديثًا وج .ن البشروالفئران تكون مختلفة بي
  ).(Roberts and Renwick , 2008  والتي تخرج في البراز،   Steviol glucuroideـ بال

 .Steviol glucuronide )Geuns et alفي البشر يبدوا أن إخراج البول له دور هام في إخراج 

( 2006 , 2007) ; wheeler et al. (2008  الدراسات الحديثة لعملية التمثيل الغذائى في البشر عرضت
عـن طريـق  Steviol glucuroideن طريـق الفـم يخـرج ـعـ Steviosideد تنـاول ـسـاعة بعـ ٧٢هـذا أن مـدة 
لحـر يخـرج ا Steviolالممـتص عـن طريـق الفـم بينمـا  Steviosideمن الجرعـة الكليـة لــ % ٦٢البول بنسبة 

  ) . Wheeler, et al. 2008( عن طريق الفم ةمن الجرعة الكلية الممتص% ٢،٥عن طريق البراز بنسبة 

يعتقـدأنها ترجـع إلـى  Steviol glucuronideهذه االختالفات بين البشر والفئران في طريقـة خـروج 
يونــات العضــوية علــى ســبيل خــتالف الــوزن الجزئــى البــدائى للمخــرج الصــفراوى فــي األســنان والفئــران مــن األا

 ٦٠٠(حيث تكون الكتلة الجزيئية لأليونات العضوية في اإلنسان أكثـرمن ، )  e.g.ggucuronide( المثال 
Da ( ، وفي الفئران)٣٢٥ Da ( والتي تخرج في الصفراء بدًال مـن خروجهـا خـالل عمليـة الترشـيح مـن خـالل

 .   )Glomeular Filtration )Renwick, 2008 a.  األنابيب الخلوية

يفضـــل الـــتخلص منـــه مـــن ) Da ٥١٢(لـــه وزن جزئـــى  Steviol glucuronideلــذلك فنظـــرًا ألن 
وهـــو النـــاتج ،  Steviol glucuronideثنــين معـــًا بأخـــذ اال وذلــك فـــي الفئـــران، خــالل الصـــفراء فـــي البـــراز 



لبــول هــي األكثــر المســتهلك فــي اإلنســان تكــون عمليــة اإلخــراج عــن طريــق ا Steviosideاألســاس مــن هــدم 
ربمـا تتضـمن ،  )بالجسـم  عمليـات اإلخـراج(وذلك لتنظيم الجزء األعظم من عمليـة التمثيـل الغـذائى ، مناسبة 

   ىلــالل الكــــة من خــــونات العضويـــــــذه األيـــــل لهــــة نقــــعملي
(Srimaroeng et al. 2005 a)                                                               . 

 : ت السرطان ببامسبلتهابات ومضاد ضاد لال م •

Antc- inflamma tary and antc cancer effects  
مثل ،  )الضرر بالصحة(ي األنسجة الوعائية ليحفز األذى ـف) يطبيع( يفطر ي االلتهاب فعل صناع

ـــا المجروحـــة والمثـــارة  ـــا المناعيـــة هنـــاك أنـــواع مـــن  ،) المهيجـــة( المـــرض والخالي ـــا تابعـــة للخالي وهـــي ، خالي
endothe lial , epithelial )بمعنى أن ) للتجاويف  ةللظهر ومبطن ةومغطي) أي الخاليا الظهارية والبطانة

ألنها تقوم بفعل حماية ، ألنها تشارك في التفاعل فـي هـذه العمليـة ، هذه الخاليا تعتبرمرافقة للخاليا المناعية 
ضــطرابات وتبــدأ بعمليــة الشــفاء ، رغــم أن االلتهــاب أيضــًا مــرتبط مــع مختلــف مــن اال، ر إلزالــة التحفيــز الضــا

 .) Atassi and Casali , 2008( . مثل المناعة الذاتية لألمراض

وتصلب   Bamias and Cominelli  (2007) Cho (2008))األمعاء(لتهاب األحشاء ارض ـم
وتتـابع ، المرضـية  Circum stan cesبعـد مـن ذلـك وأل Niessoner et al. (2007( الشـرايين والسـرطان

علـى سـبيل المثـال ، ويكون مرتبط مع تفاعـل إتـالف تـدريجى لألعضـاء المتـأثرة ، لتهاب يمكن أن ينحرف اال
 يوحتـى تلـف كلـ، وٕالتهاب األمعاء يمكن أن يصـل إلـى الغشـاء المخـاطى ، لتهاب األحشاء افي حالة مرض 

لتهــاب ســوف أي مــادة لهــا تــأثير مضــاد لال يمتصــاص الغيــر ســو واال يال الــدمو لجــدار األمعــاء منتجــًا لإلســه
هنـــا برهـــان وافـــر يظهـــر هـــذا وهـــو أن  ،تكـــون مفيـــدة لمنـــع هـــذه االلتهابـــات الغيـــر مرغوبـــة المرافقـــة لألحـــداث 

Stevioside لتهاب في االختبارات المجراه داخل الحيـوان وخارجـه له تأثير مضاد لال)invivo - invitro  ( 
 Tetrade canoyl phor bol )١٢،٠(لتهاب الجلد يحدث موضعيًا بواسطة  اوهو أن ، مبدئيًا عرض هذا 

-13 acetate (TPA  ثـبط بواسـطةSteviol glycoside المتضـمن فـي Stevioside  وفـي إضـافة تـأثير
Stevioside  المضــاد للــورم وضــح أن مركــب مثــلTPA يــا أيضــًا يعــرف كمحــدث لتكــون الســرطان فــي خال

المشجع لحدوث الورم في نمـوذج سـرطان الجلـد فـي مـرحلتين مـن مراحـل  TPAيثبط  Steviosideالثدييات 
    . miceحدوث السرطان في 

 )Mizushina et al. (2005  وهــو أن ، عرضــوا هــذاisosteviol  يثــبط بلمــرةDNA  وتغيــر
مثــل أمــراض ، فــي الســرطان  يفــي البشــر واألهــداف شــبه المنقــذة للعــالج الــدوائ  isomerase Ι Ιموقــع 

أيضــًا يعــوق نمــو ثــالث أنــواع مختلفــة مــن الخاليــا الســرطانية فــي  isosteviolعــالوة علــى ذلــك / االلتهــاب 
  . TPAلتهاب المحدث بواسطة اإلنسان ويثبط اال

(BoonKaewwan et al. 2006)  



  :ستخداماته كعالج مضاد لإلسهال ا* 

Potential application as antidiarrheal thera peute  

أو تكـرار التبـرز بمعـدل أكثــر مـن ثـالث مـرات فـي اليــوم  يسـهال كزيـادة فـي المحتــوى المـائيعـرف اإل
،  Petri et al. (2008(دوى بالبكتريـا والفيروسـات ـروف المرضـية العــمعظـم األسـباب الشـائعة فـي هـذه الظـ

أو يعطـل وظـائف  ، نسـجة السـليمة فـي األمعـاءنتيجـة لغـزو األ اً مباشـر  اً مـا تلفـإهذا المرض لم يكن أن يسـبب 
) يأغنــى مــن التعنــ( namelyربــع أنــواع ســهال أليمكــن تصــنيف اإل ،ســهال األمعــاء كــأعراض ناتجــة عــن اإل

Secretory  )فــرازأي حــاث علــى اإل يفــراز إ ( ،Osmotic )يســموز إ ( ،motility )معتمــد علــى الحركــة (
ســهال ســهال الصــحيح أن معاملــة اإلاإل) نضــج(، لمرحلــة متقدمــة ســهالية معتمــدة علــى الوصــول اإل ازاتفــر اإل

عادة الماء للمادة والمعاملة بالمضادات الحيوية رغـم أن المكـون يكـون إالرئيس هو بالعالج الذي يساعد على 
لكــن فــي اآلخــر ربمــا ال يكــون لــه تــأثير علــى مواقــع ، ســهال لإل) المرحلــة األولــى (فــي الدرجــة األولــى  اً مســاند

 كتشـاف عـالج متخصـص جديـدالحتيـاج الذلك ما زال هنـاك ، سهال حيث يحدث مقاومة للمضاد الحيوى إاال
اف دواء ـعـادة اكتشـإ ـسـهال مـن الطـب التقليـدى سهال عرفـت أقـراص العـالج األساسـية لعـالج اإلألمراض اإل
 .أيد بواسطة التجارب البشرية ، فعال وآمن 

 يسهال أقترح مـن خـالل مالحظـة تـأثير المسـتخلص المـائي معاملة اإلف Stevioside التطبيق الهام لـ       
هـذا أيضـًا يثـبط  Stviaمسـتخلص .  ، المسـببات الفيروسـية bacteri cideعلى نشـاط  Stevioaالساخن لـ 

لتهــاب المعــدة واألمعــاء فــي األطفــال بواســطة والمســبب ال يالمعــد RNAفيــرس (نمــو الفيروســات الممرضــة 
 Takah ashi( سو بالخاليا المستصنيفة للفير ) المستخلص( ه ـرتباطاك بـوذل، الممرض  تداخله مع الفيرس

et al. (2001 .٩٨٠٠ يالسكريات المعقدة الضخمة تتكون من مكون له وزن جزئ Da  قترح بأنه أتم فصله و
 . Sص ـرى مـــن مستخلــــزاء األخــــرغـــم أن األجـــ ـات ـللفيروســـ األن يكـــون لـــه تـــأثير مثبطـــ اً يكـــون مناســـب

rebaudiana ويعتبـر ، كونهـا لهـا خصـائص مضـادة للفيروسـات  ةمـن ناحيـ اً وجد أيضـًا أن لهـا تـأثير مشـابه
Stevioside  المكــــــون الــــــرئيس فــــــي مســــــتخلصStevia لــــــذلك يعتبــــــر Stevioside خــــــرى والمكونــــــات األ
  . للفيروسات اً مضاد اً به يمكن أن تتوزع أيضًا على أن لها تأثير  ةالمرتبط الجليكوسيدية

Stevioside  نقباض العضلة الملساء لألمعاء المحفز لزيادة الحركة المصاحبة اله تأثير مثبط على
نقباض والمحدث ال، ) Ca cl2 (10 mm)يحدث تثبيط لـ ،  Steviosideمن ) mm ١(مع تركيز  لإلسهال

يعتقـد أنهـا ، التفاعـل  مـن ميكانيكيـة% ٤٠المفصول ) ياللفائض(ي في الجزء األخير من أمعاء الخنزير الغين
ربمـا يكـون مفيـد فـي  Steviosideن إولذلك فـ، داخل خاليا العضلة   Caلتدفق  ٢+المثبط  مرتبطة بالتأثير

وفــي ، سـهال األربعـة نـوع مـن أنـواع اإل )يسـهال الحركــاإل( hy per molility سـهال النـاتج مـنمعاملـة اإل



ولجعل فعاليته أقرب للكمـال سـوف يتطلـب ،  Stevioside ة المنخفضة لــدت هذه الدراسات الفعاليـاضافة أك
 dihyومشــابه  Steviolاألهميــة العالجيــة لـــ  .  Steviosideذلــك الحصــول علــى أهميــة أكبــر لمكونــات 

droisosteviol فرازى سهال اإلفي معاملة اإل  (Shiozaki et al. 2006). 

وط اإلســتيفيا ومكوناتهــا مــن تمثيــل وامتصــاص المحليــات الجليكوزيديــة الموجــودة فــي مخلــ •
  . نسانستيفيول في الفئران واإل جليكونات واإلاإل

المحليـات المستخلصـة مـن أوراق ،  ن مخلـوط اإلسـتيفياأKoyama et al. (2003a) حيـث ذكـر 
ة ـسـتيفيول ثنائيـمن جليكوزيدات مستقات اإل تتكون أساساً ،  Stevia rebaudiana Bertoniنبات اإلستيفيا 

فــي الفئـــران (والتمثيــل ، ) فـــي الفئــران(ي دراســة االمتصــاص ـوقــد كانــت أهــداف الدراســـة الحاليــة هــ . التــربين
وقد تم دراسة االمتصاص بكل من طريقتي .  ستيفيولوكذلك مركب اإل، لكل من مخلوط اإلستيفيا ) واالنسان

مســتخلص ســائل معــدة  ســتخدام طريقــةاحيــث وجــد أنــه فــي التجربــة المعمليــة ب.  التجــارب الحيويــة والمعمليــة
لكـن لـوحظ وجـود امتصـاص بدرجـة معنويـة ،  فلم يثبت وجود امتصـاص لمخلـوط اإلسـتيفيا ةالفئران المستخدم

ويكون ،  )وهي حمض السلسليك، ٪ من قيمة مادة االمتصاص القياسية ٧٠ يكافي تقريباً (ستيفيول لمركب اإل
،  دقيقـة بعـد تناولـه عـن طريـق الفـم ١٥درجة عند  ىأقص إلىستيفيول في بالزما الدم يصل تركيز اإل ىمنحن

ن تركيـز إفـ،  نه بعـد تنـاول مسـتخلص اإلسـتيفيا عـن طريـق الفـمإف،  ومع ذلك.  مما يوضح سرعة امتصاصه
ممـا يـرجح أن مكونـات مخلـوط ،  سـاعات ٨ ىمـد ىالزما الـدم يتزايـد بمعـدل ثابـت علـستيفيول في بمركب اإل

وقـد تـم تقـدير .  سـتيفيول فـي أمعـاء الفئـرانث لهـا امتصـاص فـي صـورة مركـب اإلثـم يحـد والً أاإلستيفيا تتحلل 
سـتيفيول مـع ميكروسـومات الكبـد مـن خـالل تحضـين مركـب اإل، نسـان والفئـران ستيفيول فـي اإلمدي تمثيل اإل

 monohydroxy and)سـتيفيول وهذا قد تم كشف وجود نواتج أكسدة تمثيل اإل ، المأخوذة من كال النوعين

dihydroxy)  باســتخدام جهــاز كروموتوجرافيــا الســائل الملحــق بجهــاز مطيــاف الكتلــةLC-ESI/MS  وذلــك
ستيفيول وتكون درجة الزوال الشديدة لمركب اإل.  نسان والفئرانبعد تحضينه مع ميكروسومات كبد كل من اإل

، وسومات كبد الفئران نسان أربعة أضعاف أقل من تلك الموجودة في ميكر الموجودة في ميكروسومات كبد اإل
ستيفيول فـي الكبـد ويستخلص من الدراسة الحالية اقتراح عدم وجود فوارق كبيرة في التمثيل الحيوي لمركب اإل

نسان يمكن أن يكون توقعا للحدوث بطريقة معاء اإلأوأن االمتصاص الحادث بواسطة .  نسانبين الفئران واإل
  . مشابهة لتلك التي تحدث في أمعاء الفئران

  



نزيميـا فـي أمخلـوط اإلسـتيفيا واإلسـتيفيا المعدلـة ،  التمثيل الحيوي للمحليات الجليكوزيدية •
  . نسانة الموجودة في أمعاء اإل ـة الدقيقة الطبيعيـالكائنات الحي

 Stevia ، المحليـــــات الناتجـــــة مـــــن أوراق نبـــــات اإلســـــتيفيا اـوط اإلستيفيــــــص مخلــــــمستخلـــــون ـيتكـــــ
rebaudiana Bertoni مـــــــن مـــــــواد اإلســـــــتيفيول اً أساســـــــ  ،rebaudioside A ) جليكوزيـــــــدات مشـــــــتقات

نسـان لمخلـوط اإلسـتيفيا تمثيـل أمعـاء اإل ىوقد استهدفت هـذه الدراسـة بحـث مـد.  )ستيفيول ثنائية التربيناتاإل
ــــة فــــي اليابــــان باإلســــتيفيا المعدلــــة (جلوكــــوز  αومشــــتقاتها مــــن  باســــتخدام التحليــــل بجهــــاز ) نزيميــــاأالمعروف

التحلـل عـن طريـق  ىم تقـدير مـدـحيـث تـ.  LC/MS / ESIالكتلـة اتوجرافيـا السـائل الملحـق بـه مطيـاف كروم
،  )A  )rebaudioside A، ريبوديوزيد  ستيفيوزيد، اإل نزيمياأ، اإلستيفيا المعدلة  تحضين مخلوط اإلستيفيا

α مونوجلوكوزيــل ســتيفيوزيد  ،α  مونوجلوكوزيــل ريبوديوزيــدA ســتيفيول مــع مجــنس تجميــع اإل،  جليكــون، األ
ســـاعة تحـــت  ٢٤،  ٨،  لمـــدة صـــفر) ويـــتم الحصـــول عليـــه مـــن خمســـة متطـــوعين أصـــحاء(نســـان مخلـــف اإل

 A، الريبوديوزيد  ستيفيوزيد، اإل اـنزيميأ، اإلستيفيا المعدلة  وقد لوحظ أن مستخلص اإلستيفيا.  ظروف هوائية
بينمــا لــم يحــدث أي تحلــل لمركــب ، ســاعة  ٢٤ت خــالل واختفــ تــم تحللهــا تمامــاً ) مــل/مللجــرام ٠،٢وكميتــه (

،  وقـد يبـدو أن مخلـوط اإلسـتيفيا ، ينـمل علي مـدار فتـرة التحضـ / مللجرام ٠،٢، ٠،٠٨وكميته (ستيفيول اإل
ســتيفيول بواســطة الكائنــات الحيــة الدقيقــة الطبيعيــة قــد تحللــت الــي مركــب اإل،  A، الريبوديوزيــد  ســتيفيوزيداإل

 ىجريــت علــأوتكــون نتــائج هــذا االكتشــاف متوافقــة مــع الدراســات الســابقة التــي :  نســانعــاء اإلالموجــودة فــي أم
 إلـىنزيميـا يبـدو أنهـا قـد تحللـت أن اإلسـتيفيا المعدلـة إ، فـ وبالمثـل.  تمثيـل الفئـران لتلـك المركبـات ىقياس مـد

راسـة الحاليـة تـرجح عـدم وجـود ن الدإوبـذلك فـ،  سـتيفيولمركب اإل إلىوفي النهاية تنتهي ، مكونات اإلستيفيا 
ل مخلــوط ـي تمثيـــاء كــال منهــا علـــقــدرة أمعــ ىنســان مــن حيــث مــدن الفئــران واإلـة ظــاهرة بيـــأي اختالفــات نوعيــ

  . (Koyama, et al. 2003b)  اـاإلستيفي

 : ةسبرتام علي البدان، اإل تأثير كل من اإلستيفيا •

ســـكر واحـــد مـــن المســـببات الغذائيـــة للخلـــل فـــي قـــد يعتبـــر االســـتهالك المفـــرط للمشـــروبات المحـــالة بال
 ىفقـــد تعتبـــر عمليـــة اســـتخدام بـــدائل الســـكر ذات المحتـــو ،  ولـــذلك.  مثـــل البدانـــة، التمثيـــل الغـــذائي ومشـــاكله

وقــد قمنــا باختبــار تــأثير .  فــي الطاقــة فــي التحليــة وســيلة تنظــيم فعالــة لضــبط والــتحكم فــي الــوزن المــنخفض
،  شـــباعدرجـــة اإل،  أو الســـكروز علـــي الغـــذاء المـــأخوذ،  ســـبرتاماإل،  تيفيااإلســـ ىالمنتجـــات التـــي تحتـــوي علـــ

قوام صحي مناسـب  اذو  اشخص ١٩وقد صممت التجربة من خالل .  نسولين في الدممستويات الجلوكوز واأل
 – ٣٠= هـــم ل BMI( يعـــانون مـــن البدانـــة  اشخصـــ ١٢، ) ٢٤،٩ – ٢٠= لهـــم  BMIدليـــل كتلـــة الجســـم (

 نحيث يتلقو ، أيام تغذية منفصلة  ةعاما وتعرضوا الختبار لمدة ثالث ٥٠ – ١٨مارهم بين وتتراوح أع) ٣٩،٩



كليـو  ٢٩٠تعطـي (سـبرتام اإل،  )كيلـو كـالوري ٢٩٠تعطـي (اإلسـتيفيا  ىتحتوي عل preloadهم وجبات ءأثنا
عطـاء وجبـات إويـتم ترتيـب .  ل وجبتـي الغـداء والعشـاءـقبـ) كيلو كالوري ٤٩٣يعطي (أو السكروز ،  )كالوري

preload  ، الجوع  ىوتم تسجيل مستو .  )بالكليو كالوري(ثم يتم حساب كميات الغذاء المتناولة بعدها مباشرة
وقــد تــم ســحب عينــات الــدم مــن .  وبعــد كــل ســاعة خــالل فتــرة بعــد الظهيــرة، قبــل وبعــد الوجبــات ، شــباع واإل

وعلـي .  دقيقـة مـن تناولـه مباشـرة ٢٠وبعـد ، اء للغـد preloadالمتطوعين المشـتركين فـي الدراسـة قبـل تنـاول 
ن إمــــن الطاقــــة فــــ) كيلــــو كــــالوري ٤٩٣كيلــــو كــــالوري مقابــــل  ٢٩٠( preload ىالــــرغم مــــن اخــــتالف محتــــو 

عنــدما تنــاولوا اإلســتيفيا ، المتطــوعين لــم يزيــدوا مــن كميــات الطعــام المتناولــة فــي وجبــات غــذائهم أو عشــائهم 
يوم  ىمد ىتوسط الفرق في الغذاء المأخوذ علم( preloadالسكروز في  العكس من استخدام ىسبرتام علواإل

كليـــو  ٣٣٠ســـبرتام اإل،  ٠،٠١كيلـــو كـــالوري بدرجـــة احتماليـــة  ٣٠١التجربـــة بـــين الســـكروز واإلســـتيفيا يصـــل 
 ولكن لم تختلف حالة الشعور بالشبع أو الجـوع بـاختالف ظـروف التجربـة.  )٠،٠١كالوري ودرجة االحتمالية 

تقليل مستويات جلوكوز الدم بعد التغذية بدرجة معنوية مقارنة بتناول السكروز  إلىتناول اإلستيفيا  ىأدوقد  .
)(p<0.01  ،ســبرتام والســكروز قبــل التغذيــة  وذلــك مقــارن بتنــاول كــل مــن اإل، نســولين ل مــن األـوكــذلك تقليــ
)(p<0.01 ، دوا من تناول الطعام في ـين لم يزيـطوعشخاص المتن األإسبرتام فوعندما تم تناول اإلستيفيا واإل

وذلك مقارنـة عنـدما قـاموا ، حساس بالشبع وسجلوا درجات متماثلة من اإل، م للعشاء أو الغداء ـأي من وجباته
   .(Anton, et al. 2010)  . بتناول السكروز المرتفع في الطاقة قبل التغذية

صـابة بمـرض السـكر مـن النـوع الثـاني فـي إلعراض المرضية المزدوجة مـن البدانـة وانتيجة ظهور األ
ن ذو وزن زائد أو يعانون ين البالغين أصبحوا اآليمريكن ثلثي األإحيث .  التزايد في الدول الصناعية المتقدمة

مثــل ،  صــابة عــدد ملمــوس مــن الــذين يعــانون مــن مشــاكل وظــروف صــحيةإازداد خطــر  ولــذلك، مــن البدانــة 
الرغم من عدم وجود دالئل مؤكدة علي أن  ىوعل.  أمراض القلب والسرطانب،  مرض السكر من النوع الثاني

رض ـالمســـتهلك يــؤثر علـــي حــدوث مـــ) ٪ فراكتــوز٥٠٪ جلوكــوز مـــع  ٥٠ون مـــن كــســكر ثنـــائي يت(الســكروز 
كميات كبيرة من السكروز تؤدي  ىن الوجبات التي تحتوي علإف،   Laville and Nazare)2009( السكر

 . صحاءوجود الجلوكوز في المتطوعين األ ىحدوث تأثيرات عكسية عل إلىوتؤدي ، زن الزيادة في الو  إلى

شـخاص سـوء تمثيـل الـدهون وتراكمهـا فـي أجسـاد األ إلـىوقد وجد أن زيادة استهالك الفراكتوز يؤدي  
وكـذلك ،  .Le et al )2009( سـجل عـائلي مصـاب بمـرض السـكر مـن النـوع الثـاني لـديهمصـحاء الـذين األ

  Stanhope)2008( شخاص أصحاب الوزن الزائـدنسولين في األونقص فعالية األ، نسجة الدهنية األزيادة 

وكـــذلك االســـتهالك الزائـــد مـــن ســـكر  ، ن الوجبـــات المســـببة الرتفـــاع الجلوكـــوزإفـــ،  نســـجة الحيوانـــاتأوفـــي . 
،  نسـوليناع مسـتوي األالفراكتوز الطبيعي لوحظ أنها تؤثر علي عدد من المشاكل التمثيل الغـذائي تشـمل ارتفـ



.  .Barros et al )2007( نســولينثبــات األ،  زيــادة الضــغط العصــبي،  ارتفــاع تركيــز الســكر فــي الــدم
ــزايد الفـــــــــــــــن تأضـحت أو االنسـان  ىن الدراسات الحديثـة علـإف،  ذلك إلىضافة باإل ل ــــــــن أن يعمــــــــراكتوز يمكـ

  ..Wei, et al)  2007( . ولينــــنساأل علي ثبات

٪ أكثــر مــن ٢٠مريكيــة بحــوالي هــذا وقــد تزايــد اســتهالك الســكريات المضــافة فــي الواليــات المتحــدة األ
 Wells and)2008(عـام  رطل لكل فـرد لكـل١٤٢ إلىويصل االستهالك الحالي ، خيرة مسة األخالعقود ال

Buzby   .روبات فـي زيـادة التـأثير علـي معامـل بالسـكر والمشـ ةغذيـة المحـالويمكن أن يتسبب اسـتهالك األ
،  ذلـك إلـىضـافة وباإل.  وكـذلك الوجبـات نفسـها فـي شـمولها،  لكل وجبـة (glycanic index)تركيز السكر 

المســببة لزيـادة الســكر فـي الــدم يمكــن أن تسـبب زيــادة تركيــز ،  غذيــة مرتفعـة الطاقــةن التنــاول الزائـد مــن األإفـ
الزيادة الفعلية في تغيرات في التمثيل والهرمونات التي  إلىوتؤدي ، التغذية  نسولين في الدم بعدالجلوكوز واأل

ترشـــح ،  مـــع ذلـــك وتوافقـــاً . Okeefe and Bell)2007( وتشـــجع تـــراكم الـــدهون ،تزيـــد الشـــعور بـــالجوع 
ة والزيـاد،  عمـل تـوازن للطاقـة المفيـدة ىالدراسات الحديثة أن استهالك المشروبات المحـالة بالسـكر تشـجع علـ

علــي الظــواهر المتراكمــة  وبنــاءً .  صــابة بمــرض الســكر مــن النــوع الثــانيزيــادة أخطــار حــدوث اإل،  فــي الــوزن
وكــذلك الوجبــات المرتفعــة فــي الســكروز يكــون لهــا تــأثيرات عكســية ، يقتــرح أن المشــروبات المحــالة بالســكروز 

،  المشاكل الطبية األخـري وكذلك تكون مصاحبة بعديد من،   .Johnson, et al)2007( علي وزن الجسم
ينصــح  مريكيــة قــوالً وقــد وضــعت هيئــة القلــب األ،  الســرطانو  وعيــة الدمويــةأمــراض األ،  مثــل مــرض الســكر

،  متوسـطة الحجـم ةلكـل يـوم للمـرأ) كـالوري ١٠٠(جـرام  ٣٠بتحديد الكمية المأخوذة من السكر لتكـون حـوالي 
  . (Mitka, 2009 ) م المتوسطـالحج يل ذـللرج) كالوري ١٥٠(رام ـج ٤٥بر من ـأك

 ىطاقــة علــ ىوي علــي مــواد محليــة ال تحتــوي علـــي تحتـــات التـــوقــد تزايــد اســتهالك األغذيــة والمشروبــ
مســتهلكين للســكريات الخاليــة مــن  نمــريكيين يعتبــرو ٪ مــن تعــداد األ١٥وحــوالي ،  خيــرةمــدار العقــود القليلــة األ

عديـد مــن االكتشــافات فيمـا يتعلــق بالتــأثيرات أن وقــد ذكــرت .  Mattes and Popkin )2009( الطاقـة
وتــدل معظــم .  الطاقــة المــأخوذة ووزن الجســم ىتظهــر علــ،  ســبرتامالســكريات الخاليــة مــن الطاقــة خاصــة اإل

وتقتــرح دراســات .  وقــد تســاعد فــي الــتحكم فــي الــوزن، ســبرتام يقلــل مــن الغــذاء المــأخوذ أن اإلعلــى الدراســات 
وتشــير دراســة حديثــة عــن .  زيــادة الشــهية وربمــا تــؤدي الــي زيــادة الــوزن ىل علــســبرتام قــد يعمــأن اإل ىأخــر 

ذا تــم اسـتخدام السـكريات الخاليــة مـن الطاقــة إ " : أن إلـىالشـهية  ىتـأثيرات السـكريات الخاليــة مـن الطاقـة علــ
ا ربمـا أن لكنهـ،  المسـاعدة فـي الـتحكم فـي الـوزن ىنها تعمل علإف،  كبدائل للسكريات التي تعطي طاقة كبيرة

أي  وقات الحاليـة التوجـد حاليـاً ففي األ ومع ذلك، استخدامها في هذا االتجاه تكون غير مشهورة وغير مؤكدة 
  . نصائح موثقة تتعلق باستخدام المحليات الخالية من الطاقة في التحكم في الوزن



 Stevia،  امـــن أوراق نبـــات اإلســـتيفي ســـيدستيفيو وهـــو االســـم الشـــائع لمســـتخلص اإل،  اإلســـتيفيا

rebaudiana Bertoni ممــا يجعلــه أيضــاً ، مــن الطاقــة  اً خاليــًا حلــو  اً يعطــي طعمــ،  يكــون نبــات طبيعــي 
 نسولينوقد وجد أن اإلستيفيا يزيد من فعالية األ.  صالحا لالستخدام كبديل للسكر أو كبديل للسكر الصناعي

)2005( chang , et al. نسولين في الدم في الدراسات كوز الدم واألجلو  ىثيرات مفيدة علويكون له دور وتأ
فـال توجـد ،  مـانوفـي داسـات األ.  فـي الـتحكم فـي الغـذاء المـأخوذ اً هامـ اً نسان والتـي تـرجح أن لـه دور اإل ىعل

  .  Barriocanal)2008(   تأثيرات جانبية سالبة

غذيـــة والزراعـــة فقـــد تـــم قبـــول اســـتخدام اإلســـتيفيا كمـــادة محليـــة بواســـطة تضـــامن منظمـــة األ وحـــديثاً  
  .  FDA (2007) ومنظمة الصحة العالمية علي المواد المضافة

  .  مريكيةمن هيئة الغذاء والدواء األ GRASموافقة كونها مواد تعتبر آمنه عامة  وقد منحت حديثاً  

، ن له الفرصة لالستخدام الشائع إف،  ولذلك،  ويكون اإلستيفيا غير مكلف ومتاح لمعظم المستهلكين
 ىفحتـ،  ومـع ذلـك.  بـدائل الطاقـة ىعل اً ايجابي اً ن له تأثير وذلك أل، فراد في التحكم في أوزانهم يساعد األوقد 
  .شباعالغذاء المأخوذ وحالة اإل ىاإلستيفيا عل توجد دراسة عن تقييم تأثير ال اآلن

وكـذلك زيـادة  ، وقد وجد أن دراسات تناول السكر والمشروبات الغازيـة المحـالة بالسـكر بكميـات كبيـرة
يم تـــأثيرات أصـــبحت مطلوبـــة لتقيـــ،  غذيـــة والمشـــروبات المحـــالة بالمحليـــات الخاليـــة مـــن الطاقـــةاســـتهالك األ

 إنفـ ولـذلك.  نسـولين فـي الـدماأل/ شـباع ومسـتويات الجلوكـوزحالة اإل الغذاء المأخوذ ىالمحليات المختلفة عل
الغــذاء  ىالســكروز علــ،  ســبرتاماإل،  اإلســتيفيا ىالتــي تحتــوي علــ preloadsالدراســة الحاليــة توضــح تــأثيرات 

صـــحاء فـــراد كــل مـــن األنســـولين بعـــد تنــاول الغـــذاء فــي األشــباع ومســـتويات الجلوكــوز واألحالـــة اإل،  المــأخوذ
  . (Anton, et al. 2010)  والبدناء
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�األول الفصل �
 إجراءاته و البحث طرق

 : البحث هجمن)  ١

 األسـلوب هـذا يسـتخدم حيـث ، المتكافئـة المجموعـات أسـلوب يتخذ الذي التجريبي المنهج يتبع سوف
 فــي األخــرى المجموعــات أو المجموعــة ونتــرك ، أحــدهما علـــى التجريـــبي العامــل نــدخل ، مجموعــة مــن أكثــر

 عبيـــدات( التجريبـــي بالعامـــل ةالتجريبيـــ المجموعـــة تـــأثير عـــن ناتجـــاً  الفـــرق يكـــون وبـــذلك ، الطبيعيـــة ظروفهـــا
  . )٢٠٠٤ ، وآخرون

 : البحث حدود)  ٢

  : مكانية حدود ـ أ
 منطقـة فـي أولكـر األغذيـة صـناع شركـة ومصـنع ـ بالكليـة العليا الدراسات معامل في الدراسة أجريت

 ارجيــلالنو  ةيــاللبن لصــناعة المكرمــة مكــة منطقــة فــي بــدره شــهاب مصــانع ـــ الشــيكوالتة لتصــنيع الصــناعية جــدة
  . واللدو والبتيفور
  : زمانية حدود ـ ب

 . م٢٠٠٩/٢٠١٠ الموافق هـ١٤٣٠/١٤٣١ الجامعي العام خالل البحث إجراء تم

  : البحث عينة)  ٣
 كمحلــى(  اإلستيفـــيا مستخلـــص إعـــداد فــي اإلســتيفيا نبــات أوراق علــى الحصــول تــم الدراســة هــذه فــي

 إعداد في واستخدامه ، دقيقة ٣٠ لمدة ٥:١ بنسبة بالماء ستيفيااإل أوراق بغلي عليه الحصول يتم ،)  طبيعي
ـــ اللـــدو(  المحليـــة الحلويـــات بعـــض ـــ) الدســـم البســـكويت (البيتفـــور -لالنارجيـــ – اللبنيـــة ـ  كبـــديل)  الشـــيكوالتة ـ

  % ) . ١٠٠ ـ ٧٥ ـ ٥٠ ـ ٢٥(  مختلفة بنسب للسكروز
 : البحث خطوات)  ٤

  : التالية اليلالتح عمل
 : وتشمل ( A.O.A.C ,2008 ) الكيميائية خواصال: أوًال 

ــ الكلــي الرمــاد تقــدير ـــ الرطوبــة تقــدير(  ــ الكلــي البــروتين تقــدير ـ ــ الكليــة الكربوهيــدرات تقــدير ـ  تقــدير ـ
  ) . المختزلة وغير المختزلة والسكريات الكلية السكريات تقدير ـ الخام األلياف تقدير ـ الدهون

  

  



 : وتشمل ( A.O.A.C,2008 ) يوكيميائيةالفت المواد تقدير:  ثانياً 

  ) . الجليكوزيدية المواد ـ األكسدة مضادات ـ الفينولية المواد( 

  .( A. A. C. C, 2002 )  تبعاً  للمنتجات الطبيعية الخواص تقدير:  ثالثاً 

  .( Amerine, et al 1995 )  للمنتجات الحسي التقييم:  رابعاً 

  .( Jenkins, et al 1981 )  عديدة لفئات الحيوي التقييم:  خامساً 

  .( Gomez and Gomez, 1984 )  اإلحصائية الطرق:  سادساً 

 : الكيميائية الخواص تحليل:  أوالً 

 ) : Determination of Moisture(  الغذائية المواد في الرطوبة تقدير •

 ) . A . O. A. C., 2008(  المذكورة الطريقة حسب الرطوبة تقدير تم

 ) :Apparatus  ( األجهزة

 . Oven  معملي فرن

 ) :  Procedure(  العمل خطوات

 . مْ ١٣٥ حرارة درجة على المعملي الفرن ضبطيُ  �

 . ونظيفة فارغـة وهي األطباق وزن لتثبيت ؛ دقيقة ١٥ لمدة الفـرن في الرطوبة أطباق ُتوضع �

 . دقيقة ١٥ لمدة تبرد حتى الزجاجي المجفف في األطباق ُتوضع �

 . عشريين رقمين حتى الحساس الميزان على فارغة طباقاأل ُتوزن �

 . فارغة األطباق أوزان ُتسجل �

 . جم ٥ ـ ٣ حدود في تقديرها المراد الطازجة العينة ُتوزن �

 .   ساعات ثالث لمدة مْ ١٠٠ أو،  ساعـة لمـدة مْ ١٣٥ درجـة على الفـرن في العينـات ُتوضع �

 . دقيقة ١٥ لمدة الزجاجي المجفف في باألطباق العينات ُتوضع ساعة مرور بعد �

 . وُتسجل،  باألطباق العينة ُتوزن �

  

 



 : التالية المعادلة من الرطوبة نسبة ُتحسب �

  

 

  
 

 ) :Determination of Total Ash( الغذائية المواد في الكلي الرماد تقدير •

 ) . A . O. A. C., 2008(  المذكورة الطريقة حسب الرماد تقدير تم

  ) : Apparatus(  األجهزة

 . Oven  معملي فرن �

 .  Muffle احتراق فرن �

 ) : Procedure(  العمل خطوات

 . مْ ١٣٥ حرارة درجة على المعملي الفرن ُيشغل �

 . ونظيفة فارغة وهي البواتق وزن لتثبيت ، دقيقة ١٥ لمدة الفرن في نظيفة البواتق ُتوضع �

 . قةدقي ١٥ لمدة تبرد حتى الزجاجي المجفف في البواتق ُتوضع �

 . عشرية أرقام ألربع التسجيل مع،  فارغة البواتق ُتوزن �

 . جم ٣ حتى أو جم ١ حدود في البواتق في العينة ُتوزن �

 وذلـك ، سـاعات سـتة لمـدة مْ ٥٥٠ إلـى مْ ٥٠٠ درجـة علـى االحتـراق فـرن فـي بـالبواتق العينـات ُتوضع �
  ).السجائر رماد: (  مثل ، فاتح رمأدى بلون الرماد ويتبقى ، االحتراق تمام حتى،  العينات لنـوع تبعاً 

 .تبرد حتى دقيقة ١٥ لمدة الزجاجي المجفف إلى االحتراق تمام بعد بالعينات البواتق تُنقل �

 : التالية المعادلة من الرماد نسبة تُقدر ثم،  األوزان وُتسجل،  بالبواتق العينات ُتوزن �
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 ) : Determination of Total Protein(  الُكلي البروتين تقدير •

 حيـث)  Kyeldahl(  بجهـــاز الخــام البروتـــين تقديــر بغـرض األغذيـة فـي النيتروجين نسبة تقدير تم
 ,.A . O. A. C(  المذكورة الطريقة حسب األغذية في وجـوداً  وأكثرها النيتروجينية المركبات أهم البروتين إن

2008 . ( 

 ) : Apparatus(  األجهزة

 . Digestion System  كلداهل نالبروتي لهضم جهاز �

  . Distillation  كلداهل التقطير جهاز �

 : Kyeldahl  كلداهل طريقة

 : النظري األساس

 حمــض باســتعمال الغذائيــة للمــادة رطبــة أكســدة:  عــن عبــارة النيتــروجين نســبة لتقــدير كلــداهل طريقــة
 يحتوي وعاء في واستقبالها األمونيا قطيرت ثم،  أمونيا إلى النيتروجين تحويل على وتتوقف. المركز الكبريتيك

 : مراحل ثالث البروتين تقدير طريقة تحتوي ذلك وعلى ، الحامض من القوة معلومة كمية على

  : Digestion الهضم مرحلة:  أوالً 

 آمونيا إلى فيختزل النيتروجين عدا فيما ؛ أكاسيد إلى وتتحول،  الغذائية المادة عناصر جميع تتأكسد
 بحيــث أخــرى مــواد إلــى وتحولهــا،  العضــوية المــادة أكســدة فــي لتســاعد  المســاعدة بالعوامــل الســتعانةا وتــتم. 

 .  Digestion System  كلداهل البروتين هضم جهاز المرحلة هذه في تستخدم

 ) : Reagents(  المحاليل

 . Sulfuric Acid ( H2SO4 ) مركز كبريتيك حمض �

ــــوم كبريتـــات  مــــن ١:  ٩ بــــةبنس خليــــط عــــن عبــــارة مساعــــد عامــــل �  كبريتـــات) +  K2SO4(  بوتاسيـ
  ) . CUSO4  ) . (Cupper Sulfate + Potassium Sulfate(  نحاس

 ) : Procedure(  العمل خطوات

 . الهضم بجهاز الخاصة الهضم أنابيب في جم ٠,٥ ـ ٠،٢ العينة ُتوزن �

 ) . مساعد عامل(  الهضم مخلوط من جم ١٠ ـ ٨ يوضع �

 . مركز كبريتيك حمض مل ١٠ حوالي وحذر ببطء ُيضاف �



،  التسخين يقوى عندها مْ ٧٠ درجة عند الغليان يبدأ حتى الحرارة درجة الرتفاع تدريجياً  الجهاز ُيشغل �
 ســائلة الهضــم أنابيــب فــي العينــة تصــبح حتــى ،)  مْ ٣٠٠ـــ ٢٦٠(  حــرارة درجــة إلــى الغليــان ويســتمر
 . دقيقة ١٥ لمدة السائل صفاء بعد الجهاز شغيلت في ويستمر،  شوائب أي بدون،  صافية

 . العينة تبرد حتى الجهاز ُيغلق �

 : Distillation التقطير مرحلة:  ثانياً 

 : النظري األساس

 لألســــباب وذلـــك ؛)  المركـــز الصـــوديوم هيدروكســـيد(  NaoH النـــاتج الهضـــم محلـــول إلـــى ُيضـــاف
  :اآلتية

 . الهضم محلول في الزائد)  H2 SO4(  الكبريتيك حِمض معادلة �

 معلـوم حجـم فـي الناتجـة NH3 تسـتقبل ثـم،  NH3 غـاز إلـى األمونيـوم كبريتات في األمونيوم تحويل �
 .  Distillation  كلداهل التقطير جهاز لذلك ويستخدم ، مناسب دليل وجود في البوريك حمض من

 ) : Reagents(  المحاليل

 .  Sodium Hydroxide ( NaoH )% ٤٠ الصوديوم هيدروكسيد �

 .  Boric Acid ( H3Bo3 )%  ٤ البوريك ِحمض �

 . Methyl Red%  ٠,٢ المثيل أحمر دليل �

 . Bromo Cresol Green% ٠,٢ جرين بروموكريزول دليل �

 . الدليل مخلوط لعمل معلومة بنسب معاً  الدليالن يخلط �

 ) : Procedure(  العمل خطوات

 . التقطير جهاز أنابيب في مقطر ءما مل ٢٠ يهاعل وُيوضع،  الهضم حتوياتم تُبرد �

 علــى بالضــغط أوالً  الجهــاز ضــبطويُ  ، مــاء مــل ٢٠ مــع الهضــم بعــد العينــة بهــا التــي األنبوبــة ُتوضــع �
 . مل ٥٠ ـ ٣٠ إلضافة)  الصوديوم هيدروكسيد) ( NaoH(  مفتاح

 مخلـوط مـن نقطـة ٢+  البوريـك ِحمـض مـل ٥٠ ــ ٣٠ بـه مخروطـي دورق ُيوضـع األخـرى الجهـة في �
 . لدليلا

 ثـالث لمـدة التشـغيل ويستمر ، بالجهاز الخاص المكثف في المياه بسريان التقطير جهاز تشغيل يبدأ �
 المــاء فــي وتــذوب األمونيــا وتنطلــق ، األمونيــوم كبريتــات مــع الصــوديوم محلــول يتفاعــل حيــث دقــائق



،  بــالمكثف ورهــامر  عنــد وتتكثــف،  التســخين اســتمرار مــع تتبخــر التــي،  األمونيــوم هيدروكســيد مكونــة
 . البوريك حامض في وُتستقبل

 : Titration المعايرة مرحلة:  ثالثاً 

 : النظري األساس

 : يلي كما وذلك القوة قياسي HCl الهيدروكلوريك ِحمض محلول بواسطة الناتجة األمونيا ُتعـادل

 ) : Reagents(  المحاليل

 ) . ) N ) ( HCl ) Hydrochloric Acid ٠,١(  ع ١/١٠ هيدروكلوريك حامض �

 ) : Procedure(  العمل خطوات

 اللـون يتغيـر حتى ، الرقمية السحاحة من 0.1 N) ( HCl ) ( بـ المخروطي الدورق محتويات ُتعاير
  . األمونيا لمعادلة الحامض لكمية المعادلة الكمية وهي ،

  
  

،  للحبـوب ٥,٧٥ أو واللحــوم البقوليــات حالـة في ٦,٢٥×  الناتج النيتروجين=  الُكلي البروتين نسبة
  . العينة لنوع وفقاً 

Digestion : 

1 ) 242342 CONHOHSOSOHprotein +++∆+ →  

2 ) 42)4(424 SONHSOHNH +∆+ →  

Distillation : 

3 ) 42442)4( SONaOHNHNaoHSONH +∆+ →  

4 ) OHNHOHNH 234 +∆→  

5 ) 33)4(3333 BONHNHBOH →∆+  

Titration : 

6 ) 3343333)4( BOHCLNHHCLBONH +∆+ →  

 )A . O. A. C., 2008 . (  
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 ) :Determination of Total Carbohydrate( الُكلية الكربوهيدرات تقدير

 : النظري األساس

 محلـول علـى الحصـول مـن البـد تقـديرها يمكن ولكي.  وعديدة ُأحادية سكريات الكربوهيدرات تتضمن
 إلـــى كلهــا تتحــول ثـــم ومــن ، ةالحــرار  مــع أوالً  H2SO4 بواســـطة الكليــة الكربوهيــدرات تحليـــل يــتم لــذلك ، منهــا

ــات ــ ــــة أحاديــــة سكريـ  تقـــدير فـــي ونبـــدأ،  البـــاريوم بيكربونـــات H2SO4 مـــن الـــتخلص ويـــتم ،)  جلوكـــوز(  ذائبـ
 مركـب فيتكـون،  المركـز الكبريتيـك ِحمـض بواسـطة ماء ُجزيئات ثالثة منها ُينزع عندما ؛ السداسية السكريات

 أقصــى لــه ، برتقــالي بلــون ملــون،  الفينـــول مــع يتكــاثف المركــب وهــذا ، فورفــورال ميثايــل هيدروكســيد يســمى
  : يلي كما التقدير يتم حيث) .  n. m نانوميتر(  ٤٩٠ موجة طول علــى امتصاص

 ) : Apparatus(  األجهزة

   . uv / vis Sectrophotometer Users Manual جهاز لذلك ُيستخدم

 ) : Reagents(  المحاليل

 . Sulfuric Acid 1N  ع ١ كبريتيك ِحمض �

 .  Phenol%  ٥ الفينول محلول �

 .  Sulfuric Acid Analar نقي مركز كبريتيك ِحمض �

 . Glucose نقي جلوكوز �

 ) :  Procedure(  العمل خطوات

 ) .  Preparation of Standard Curve(  القياسي المنحنى عمل �

 ١٠٠ إلى يكمل ثم،  نقيّ  جلوكوز جم ٠,١ باستخدام المليون في جزء ٨٠ ـ ١٠ من تركيزات ُتحضر �
 ) . مل/  ملجم(  مليون/  ١٠٠٠ تركيز فيتكون مل

 العالمـة إلـى ويكمـل،  مـل ١٠٠ سـعة معيـاري دورق فـي وُيوضـع،  المحلول من مل ٨ ـ ١ من ُيؤخذ �
 . المقطر بالماء

 كبريتيــك حمــض مــل ٥+  فينــول مــل ١ عليــه وُيوضــع اختبــار أنبوبــة فــي تركيــز كــل مــن مــل١ ُيؤخــذ �
 . الّرج مع مباشرة نقي مركز

 اللــــــوني القيـــــاس جهــــــاز علـــــى اللونيـــــة الكثافــــــة تقـــــدر ثــــــم،  دقـــــائق ١٠ ُمـــــدة لتبــــــرد األنابيـــــب تُتـــــرك �
Spectrophotometer ميتــــر نــــانو(  ٤٩٠موجــــة طــــول علــــى n.m  ( ،علــــى المنحنــــى ُيرســــم ثــــم 



 محلـول(     بالنـك عمـل مراعـاة مـع ، القراءة اآلخر وعلى،  التركيز أحدهما على ُيوضح ، محورين
 . الجهاز لضبط)  قياسي

 : العينة تحضير طريقة

 مــل ٣٠ إليهــا وُيضــاف،  الكربوهيــدرات أنبوبــة فــي وُتوضــع،  بالضــبط جــم ٠,١ مقــدارها عينــة ُتــوزن �
 . ع١ كبريتيك ِحمض

 المـائي الحمـام مـن ُترفـع ثـم،  الغليـان درجـة علـى سـاعات ٦ ـ ٤ لمدة مائي حمام في األنبوبة ُتوضع �
 . تبردل

  .  المقطر بالماء مل ١٠٠ سعة معياري دورق في وتكمل،  العينة ُترشح �

%  + ٥ فينـول حمـض مـل ١ إليهـا وُيضـاف اختبـار أنبوبة في وُيوضع العينة محلول من مل١ ُيؤخذ �
 . نقى مركز كبريتيك حمض مل ٥

 . n.m ميتر نانو ٤٩٠ موجة طول على Spectro الـ جهاز على العينة تُقرا �

 ) . A . O. A. C., 2008(  وُيسجل التركيز لمعرفة القياسي المنحنى من أنقر  ثم �

 ) : Determination of Total Fat(  الدهون تقدير

 : النظري األساس

 تــذوب بينمــا ، الكحـــول فــي الــذوبان وقليلـــة المــاء فــي تــذوب ال ُمركبــات بأنهــا والــدهون الزيــوت تمتــاز
:  بواسـطة األوليـة المـادة مـن االستخالص عملية تتم.  منفردة أو زيجم بصورة العضوية المذيبات في بسهولة
 وثـاني بالمـاء المشـبع البيوتـانول وكحـول والكحـول،  والبنـزين،  والكلوروفورم،  واألسيتون،  والهكسان،  اإليثر

 ليانـــهغ نقطــة،  الجـــاف اإلثيلــي اإليثـــر بواســطة األغذيـــة مــن اعتياديـــاً  الــدهون وتســـتخلص.  الكربــون كبريتيــد
  . مْ ١٠٠ـ٦٠

 ) : Apparatus(  األجهزة

 .  Soxhelt سوكسلت جهاز

 ) : Reagents(  المحاليل

 . Petroleum Ether بترولي إيثر أو ، Hexan هكسان �

 . Benzen , Chloroform كلوروفورم أو بنزين �

 



 ) : Procedure(  العمل خطوات

 دقيقـة ١٥ لمدة الرطوبة لنزع االستقبال رقدو  وُيوضع مْ ١٣٥ حرارة  درجة على المعملي الفرن ُيشعل �
. 

 . يبرد حتى الزجاجي المجفف في الدورق ُيوضع �

 . وزنه وُيسجل،  فارغ وهو الدورق ُيوزن �

 .   جرام ٥ ـ ٣ من فيها الدهون تقدير المراد العينة ُتوزن �

 . الكستبان غلق وُيحكم ،)  سوكسلت لجهاز الزجاجي الكستبان(  الوسطية الوحدة في العينة ُتوضع �

 . سوكسلت جهاز دورق في البترولي اإليثر مذيب من مل ٣٠٠ـ ٢٥٠ ُيوضع �

 مـن تيـار مـرور من التأكد مع،  تدريجياً  الكهربائي السخان على تشغيله ويتم،  بأجزائه الجهاز ُيركب �
  . المكثف خالل الماء

 الوحـدة فـي المـذيب تكثيـف ويبـدأ،  بـبطء الغليـان فـي المـذيب يبـدأ حتـى تدريجيا الحرارة درجة رفع يتم �
 . السيفون دورة لنهاية الوسطية

 . ساعات ٨ ـ ٦ لمدة ذلك ويستمر العملية هذه ُتكرر �

 ويبقــى  معتدلــة حــرارة درجــة علــى بتطــاُيره وذلــك ، المــذيب مــن الــتخلص يــتم االســتخالص تمــام بعــد �
 . الدورق في الزيت

 نسـبة وُتحسـب الزيت+  الدورق وزن وُيسجل،  وُيوزن،  يبرد حتى المجفف في بالزيت الدورق ُيوضع �
 : كاآلتي الدهون

  
 )A. O. A. C., 2008 . (  

 ) : Determination of Crud Fiber ( الخام األلياف تقدير

    : النظري األساس

، المخفــف الحــامض مــع هضــمها بعــد ، الغذائيــة المــادة مــن المتبقــي الجــزء عــن عبــارة هــي األليــاف
 هضـم درجـة أن المعـروف ومـن.  اللجنـين مـن يصـاحبه ومـا،  السـليلوز مقيـاس بريعت وهو،  المخفف والقلوي
 للهضـم قـابلين غيـر والبكتـين اللجنـين إن حيـث ، والبنتـوزان السـليلوز علـى احتوائها مدى على تتوقف األلياف
،  واكــهوالف الخضــروات جــودة وعلــى،  الغذائيــة للقيمــة مقياســاً  يعتبــر األليــاف هضــم فــإن ذلــك وعلــى ، ُمطلقــاً 
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 مـن الـدهون استخالص البداية في يتم:  الخام األلياف لتقدير التالية الطريقة وُتتبع.  ونضجها طراوتها ومدى
 مخفف ِحمض مع،  الغليان درجة على ساعة نصف ذلك بعد العينة ُتسخن ثم،  تحليليها المراد الجافة العينة

 فــي والنشــا والســكريات البروتينــات مــن لــتخلصا يــتم وبهــذا ؛ ســاعة نصــف لمــدة أيضــاً  مخفــف قلــوي مــع ثــم، 
 :   التالي النحو على لأللياف التقدير ويجري.  العينة

 ) : Reagents(  المحاليل

 . Sulfuric Acid%  ١,٢٥  الكبريتيك ِحمض محلول �

 . Sodium Hydroxide Solution%  ١,٢٥ صوديوم هيدروكسيد محلول �

  .  Alcohol Ethyle%  ٩٥ إثيلي ُكحول �

 ) : Procedure(  العمل واتخط

 حمــض مــن مــل ٢٠٠ عليهــا وُيضــاف،  الهضــم كــأس فــي وتوضــع،  الجافــة العينــة مــن جــم ٢ ُيــوزن �
 . ساعة نصف لمدة الغليان درجة على وُتترك، % ١,٢٥ الكبريتيك

 بالمـــاء مــرات لعـــدة الغســل اســتمرار مـــع،  مائيــة مضــخة باســـتعمال،  بــوخنر قمــع علـــى الترشــيح يــتم �
 . للِحمض آثار أي من العينة خلو من التأكد تىح ، المقطر

 نصـف الحـامض مـع سـبق كمـا%  ١,٢٥ صوديوم هيدروكسيد بواسطة الهضم دورق إلى العينة تُنقل �
 . الغليان بعد ساعة

 . القلوي آثار من خلوها من التأكد حتى العينة ُتغسل �

 . إثيلي كحول مل ٢٥ بـ العينة ُتغسل �

 .  ساعة/  مْ ١٣٥ درجة على المعمل فرن في ُتجفف ثم،  تقةبو  إلى المتبقي الراسب ُينقل �

 . العينة+  البوتقة ُتوزن �

  ساعات ٣ـ ٢ لمدة مْ ٥٥٠ حرارة درجة على االحتراق فرن في العينة+  البوتقة ُتوضع �

 . االحتراق بعد العينة+  البوتقة وزن ُيسجل �

  : كالتالي األلياف نسبة ُتحسب �

  
 

 )A. O. A. C., 2000 . ( 
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 ) : sugars   Determination of( السكريات ديرتق

 ) : Apparatus(  الجهاز

 . uv / vis Spectrophotometer Users Manual جهاز لذلك يستخدم

 ) : Reagents(  المحاليل

 . Phenol% .٢٥ فينول محلول �

 . Sulfuric Acid مركز كبريتيك حمض �

  . Methanol%  ٨٠ ميثانول كحول �

 ) . Phosphate Buffers(  فوسفات منظم محلول �

  . Sodium Arsenate صوديوم أرسينات �

 ) . sugars  Total( الكلية السكريات تقدير �

 ) :Procedure(  العمل خطوات

 لمــدة الــرج يــتم ثــم ،%  ٨٠ تركيــز ميثــانول كحــول مــل ٢٥ عليهــا ويضــاف ، عينــة جــم٢ـــ١ مــن يــوزن �
 . معلوم لحجم ولبالكح ويكمل مل ٥٠ معياري دورق في الترشيح ثم يومين

 . المقطر بالماء مل ٥٠ إلى وتكمل مل٢ المحلول من يؤخذ �

 ثـم نقي مركز كبريتيك حمض مل ٥% + ٢٥تركيز فينول محلول مل١ السابق المحلول على يوضع �
 . ق١٥ لمدة يترك

 . ميتر نانو ٤٩٠ موجة طول على يقرأ ثم �

 ) : Sugars  Reducing(  المختزلة السكريات تقدير -

 ثــم ق١٥ لمــدة والغليــان)  Buffers(  مــنظم محلــول مــل٢+  عينــة مــل٢ الســابق المحلــول نمــ يؤخــذ �
 . المفاجئ التبريد

  علــى وتقــاس ســاعة تتــرك ثــم مــل٢٥ إلــى المقطــر بالمــاء وتكمــل صــوديوم أرســينات مــل٢ يضــاف ثــم �
  . ميتر نانو ٧٤٠  موجة طول

  

  



  ) :Non Reducing Sugars (  المختزلة غير السكريات تقدير

 . المختزلة غير السكريات+  المختزلة السكريات=  الكلية السكريات

  المختزلة السكريات ـ الكلية السكريات=   المختزلة غير السكريات

                                                                     )A . O. A. C., 2008.( 

  : وتشمل)  A.O.A.C,2008 ( وكيميائيةتيالف المواد تقدير:  ثانياً 

   : األكسدة مضادات نشاط تقدير •

  . ميثانول ملل ٣٠ عليها ويوضع عينة جم٣ أخذ �

 ميثـانول  Dpph محلـول من مللي ٣ عليه ويوضع السابقة المستخلصة العينة من ميكروليتر٦٠ أخذ  �
  ) . diphenyl 1-2-picrylhydrozyl-1.1) (  لتر/  جم ٠,٠٥(

 درجه%  ٢٥ على ق ـ٢ ٠لمده ائيم حمام في ووضعه الرج يتم �

  ).Ac( اإلسكبتروميتر جهاز باستخدام ميتر نانو ٥١٧ موجي طول على العينات تقاس ثم �

 المـــاء مــن ميكروليتــر٦٠ باســتخدام كنتــرول عينــة عمــل مالحظــة مــع عينــة كــل مــن قياســات ٣ تأخــذ �
) (  AD) (  لتر/جم ٠,٠٥(  ميثانول/  DPPH محلـول مـن مللي ٣ عليه ويوضع األيونات منزوع

1-Ac/Ad  * (100  =SA. %  

 . SA  :The scavenging activity حيث

AC  :العينة امتصاص )Ferresers, et., al. 2006  . (  

AD  :امتصاص  )DPPH . (  

  :تقدير المحليات الجليكوزيدية
 للتحليــل العــالي الضــغط جهــاز بواســطة stevioside ســيداإلستيفو  محلــى وتحديــد تقــدير �

 .HPLC  السائل ماتوجرافيالكرو 

 المــائي المستخلـــص مــن الناتجــة اإلســتيفيا محلــى فــي glycosidic الجليكوزيديــة المحليــات تحديــد تــم �
 لطريقـة طبقـاً  النقـي والمحلـى لإلستيفيا الجافـة لـألوراق

                                                                ) kolb et., al. 2001 ( .  

  . الجافة األوراق من جم١ أخذ تم حيث  )  ١
  ) . وزن/  وزن٪ ٧٠(  ميثانول كحول مل ١٠٠ في إذابة تم  )  ٢



  . دقيقة ٣٠ لمدة درجة ٧٠ درجة على مائي حمام في االستخالص وتم  )  ٣
 .HPLC  جهاز باستخدام المائي المستخلص في اإلستيفيا تقدير تم ثم)  ٤

HPLC ( HEWLETT ) PACHARD 1100, Degasse (G1322A), Quateknary 

pump (G1311A), auto sampler (G1313A) and variable ware length detector.  

(G1316 A). Mobile fase: lichrosoly RــP18ــ (10 micro m) with methanol ــ 
5mM ـ NaoH (13L7). 

 االحتبـاس وقـت لتحديـد القياسـي وزيداإلستف استخدم(  نانوميتر ٢١٠موجي طول على التحديد تم وقد �
 )Retention time’s . (  

  : الحالوة درجة تقدير
 Relativeالمطلقـــة الحـــالوة تقـــدير بطريقـــة اإلســـتيفيا أوراق لمســـتخلص الحـــالوة درجـــة تقـــدير تـــم �

sweeteners (equal sweeteners matches) .  
  .isima and kakayama (1976)  لطريقة طبقاً  المطلقة الحالوة تقدير �

  . ماء مل ١٠٠/جم١٠ ـ ٥ ـ ٣:  وهي)  قياسي سكر(  السكروز سكر من تركيزات عمل تم �
 ٢٥٠ ـ ٢٠٠ ـ ١٥٠(  مرة ٣٠٠ ـ ١٥٠ من حالوة درجة مابين تتراوح اإلستيفيا من تركيزات عمل تم �

  ) . مرة ٣٠٠ ـ
  : اشتملت السكروز من تركيزات ٣ مقابل مجموعات ٣ في وذلك

 : ىعل األولى المجموعة •

 ٪٣(  مـــاء مـــل ١٠٠/سكوســـكروز  جـــرام٣ اإلســـتيفيا أوراق مـــن جـــم٠,٠١ ،٠,٠١٢ ،٠,١٥ ،٠,٠٢
  ) . سكروز

  : الثانية المجموعة •

 مــل ١٠٠/النقيــة واإلســتيفيا لإلســتيفيا الجافــة األوراق مــن جــم٠,٠١٦ ، ٠,٠٢ ، ٠,٠٢٥ ، ٠,٠٣٣
  . ماء مل١٠٠/سكروز سكر جم٥ تركيز مقابل ماء

 : الثالثة المجموعة •

 مــاء مــل ١٠٠/النقيــة واإلســتيفيا لإلســتيفيا الجافــة األوراق مــن جــم٠,٠٣٣ ، ٠,٠٤ ، ٠,٠٥ ، ٠,٠٦
  . ماء مل ١٠٠/سكروز سكر جم١٠ تركيز مقابل

 مــن المناسـب للتركيـز مقابــل حـدة علـى مجموعــة كـل لمحاليـل تــذوق بعمـل panelists أفـراد ١٠ قـام
  . المجموعات الثالث من مجموعة كل في السكروز تركيز



 الثاني الفصل

 التطبيقي الجزء

 : اإلستيفيا لنبات المائي المستخلص إليها المضاف الحليب شيكوالتة إنتاج ـ أ

 الخلطـات مـن الصـناعية جـدة منطقـة ،)  أولكـر(  األغذيـة صـناع مصـانع فـي الحليـب شيكوالتة إنتاج تم •
 . التالية

٪  ٧٥، ٪٥٠ للسـكروز كبـديل اإلسـتيفيا اتلنبـ المائي المستخلص إليها المضاف الحليب شيكوالتة إنتاج •
 ،١٠٠٪ .  

 : الحليب شيكوالتة صناعة

  ) أ(  جدول

  اإلستيفيا لنبات المائي المستخلص إليها المضاف الشيكوالتة مكونات يوضح

  المكونات
  كجم

 شيكوالتة
  الحليب

  القياسية العينة

 الشيكوالتة
 إليها المضاف
٥٠ %

 مستخلص
 المائي
  لإلستيفيا

 الشيكوالتة
 إليها المضاف
٧٥ %

 مستخلص
 المائي
  لإلستيفيا

 الشيكوالتة
 المضاف

% ١٠٠ إليها
 مستخلص
 المائي
  لإلستيفيا

  صفر  ١٢,٥  ٢٥  ٥٠  سكر

  ١٧  ٢٢  ٣٤  ٤٤  الكاكاو زبدة

  ٧,٥  ٧,٥  ٧,٥  ٧,٥  بودرة حليب

  ٣  ٣  ٣  ٣  الكاكاو بودرة

  اللبن شرش

  ) بودرة( 
١٠  ١٠  ١٠  ١٠  

  ٠,٠٥  ٠,٠٥  ٠,٠٥  ٠,٠٥  الفانيلية نكهة

  



 : بالحليب شيكوالتة صناعة مراحل

 : كالتالي وهي الحليب شيكوالتة صناعه مراحل ملحق يوضح

 . الخلط مرحلة)   ١

 . األولي والتنعيم بالحرارة التجنيس مرحلة  )  ٢

 . الضخ مرحلة  )  ٣

  . النهائي التنعيم مرحلة  )  ٤
  . الطبخ مرحلة  )  ٥
  * .م ٨٠ـ٧ حرارة رجةد تحت والتقليب المزج مرحلة  ) ٦
  . والتشكيل الصب مرحلة  )  ٧
  . تدريجياً  التبريد مرحلة  )  ٨
  . التغليف مرحلة  )  ٩

 . والحفظ التعبئة مرحلة  ) ١٠

 : محليةال الحلويات بعض إنتاج ـ ب

 بإضــــافة وذلــــك ،)  فــــور البتــــي ــــ النــــارجين ـــــ اللبنيــــة ـــــ اللـــدو(  الشــــعبية الحلويــــات بعــــض إعــــداد تـــم
 .٪١٠٠ ـ ٧٥ ـ ٥٠ بنسبة السكروز شيرة كبديل شيرة صورة في اإلستيفيا للنبات المائي لصالمستخ

  :تصنيع حلوى اللبنية •
 :الطريقة االولى

 :المقادير

 . سكر جم٤٥٠ �

 . ماء مل ٢٢٠ �

 . ليمون عصير مل٥  �

 . عسلمل  ٥ �

 . ورد ماء مل ٥٠ �

 ) . الرغبة حسب(  مدقوق فستق جم  ٥٠ �

 . بودرة حليب جم ٤٠٠ �



 : يقةالطر 

 ةلمد يغلي أن إلى ويترك النار ويوضع على ، والماء الليمون عصير عليه ويضاف قدر في السكر ضعو ي  ـ ١
 . الشيرة تعقد حتى دقيقة ١٥

 . تبرد الشيرة وتترك ، النار من يرفع ـ  ٢

 . ويقلب والفستق الورد وماء العسل عليها يضاف ـ  ٣

 أن إلــى جيــداً  ويقلــب بالتــدريج الحليــب بــاقي ثــم يضــاف ،جيــدا  وتقلــب الحليــب كميــة نصــف علــيهم يضــاف ـ ــ ٤
  . باليد تلتصق أن دون متماسكة عجينة تصبح

  . وتقدم المقدار ينتهي أن إلى البيضة صفار بحجم كورات إلى تكور ـ  ٥

 : اللبنيةالطريقة الثانية لعمل 

 : المقادير

 . مجفف حليب جم ١٠٠٠ �

 . سنترفيش سكر جم ٤٥٠ �

 . ماء مل ٢٥٠ �

 . مطحون هيل جم ١٠ �

  : الطريقة

 . فقط واحدة دقيقة ليغلي ويترك نار على الماء في السكر يذاب ـ١

 . المجفف للحليب الهيل يضاف ـ  ٢

 . دقيقة نصف لمدة النار ىعل ويترك ، جيداً  وتقلب والماء السكر لخليط الحليب يضاف ـ  ٣

  . ويقدم قطعوي مدهونة صينية في يوضع أو ، أقراص هيئة على يشكل ـ٤

 : اللدو ىحلو تصنيع  •

 : المقادير

 . مطحون حمص جم ٢٤٠ �

 ) . األصفر(  الزعفران لون �

 ) . شيرة(  ، للعجن ماء �



 : الطريقة

  . نوعاً  سائلة عجينة تصبح حتى ويعجن الماء إليه ويضاف إناء في والزعفران المطحون الحمص يوضع ـ  ١

  . استواء نصف ساخن صاج على دموع يئةه على مخرمة ملعقة خالل من العجينة تصب ـ  ٢

 منــه ترفــع ثــم ، الشــراب تتشــرب حتــى وتتــرك الســكري الشــراب بــه إنــاء فــي وتوضــع الصــاج مــن ترفــع ثــم ـ ــ ٣
 . جيداً  وتصفي

   . وتقدم قستالف في وتغمس تكور ثم ، جيداً  وتعجن عجانة في توضع ثم ـ  ٤

 : لالنارجي حالوةتصنيع 

 : المقادير

 . مبشور هند جوز"  لوكي ربع"  جم٢٥٠ �

 . بودرة حليب جم١٥٠ �

 . سمن جم٥٠ �

  . شيرة �

 : الطريقة

 . العجينة:  مثل تتماسك حتى)  الشيرة(  السكري الشراب في المقادير توضع ـ  ١

  . وتقدم سطحها يحمر حتى دقائق ٣ لمده الفرن في تحمر ثم ، كرات إلى باليد تكور ـ  ٢

  : )البسكويت الدسم (البيتيفورتصنيع  •

 : المقادير

 . بيضات ٨ �

 . ناعم سكر جم٥٠٠ �

 . سايحة زبدة جم ٥٠٠ �

 . فانيليا مل ١٠ �

 . بودر بيكينج مل ١٠ �

 . دقيق جم ٤٠٠و كيلو �

  



 :  الطريقة

 . بالخالط جيداً  خلطاً  الدقيق ماعدا جميعها المقادير ُتخلط ـ  ١

 . باليد تلتصق وال متماسكة لينة عجينة تتكون حتى باليد ويعجن بالتدريج الدقيق ُيضاف ـ  ٢

 . الصينية ُتدهن ـ  ٣

 . الفرن في يزج ثم ، البتييفور اله بواسطة البتييفور ُيشكل ـ  ٤

  . أعلى ومن أسفل من يحمر حتى ويترك ، درجة٢٤٠ درجة على فرن في توضع ـ  ٥

  : ملحوظة

 بنسبة اإلستيفيا تلنبا المائي المستخلص من المعدة بالشيرة السكروز من المصنعة الشيرة استبدال تم
  . ٪ ١٠٠ـ ٧٥ ـ ٥٠

  :التقييم الحسي للمنتجات  -:ثالثاً 

أعضــاء هيئــة التــدريس بكليــة التربيــة (تــم عمــل تقيــيم حســي للصــفات الحســية مــن قبــل فئــات عديــدة 
لالقتصــاد المنزلــي ، بعــض الحكــام المــدربين مــن قبــل مصــانع أولكــر ، طالبــات الدراســات العليــا بكليــة التربيــة 

  :د المنزلي ، لصفات المنتجات التالية لالقتصا

 –درجـــة اإلســـتحالب  –القـــوام  –الرائحـــة  –الطعـــم  –اللـــون  –الشـــكل العـــام :شـــيكوالتة الحليـــب  -١
 ).١٤(الطعم بعد التذوق كما في شكل 

درجة الهشاشية  –القوام  –الرائحة  –اللون  –الطعم  –الشكل العام ): البسكويت الدسم(البيتفور  -٢
 ).١٥(كما في شكل اإلستساغة  –

درجـــة  –درجـــة التماســـك  –القـــوام  –الرائحـــة  –اللـــون  –الطعـــم  –الشـــكل العـــام : حلـــوى اللـــدو  -٣
 ).١٦(اإلستساغة كما في شكل  –الطراره 

درجـــة  –درجـــة التماســـك  –القــوام  –الرائحـــة  –اللـــون  –الطعـــم  –الشـــكل العــام : حلــوى اللبنيـــة  -٤
 .)١٧( اإلستساغة كما في شكل  –الطراوه 

درجــة  –درجــة التماســك  –القــوام  –الرائحــة  –اللــون  –الطعــم  –الشــكل العــام : حلـوى النارجيــل  -٥
 ).١٨( اإلستساغة كما في شكل  –الطراوه 

  



ويشــمل التقيــيم % ) ١٠٠-%٧٥-%٥٠(لنبــات االســتيفيا بنســب مختلفــة  وذلــك بــإحالل المســتخلص المــائي
  :الدرجات التالية 

  .ممتاز مرغوب بدرجة :  ١٠إلى  ٩من 

  .جيدجداً :  ٩إلى  ٨أقل من 

  .جيد:  ٨إلى  ٧أقل من 

  .مقبول :  ٧إلى  ٦أقل من 

  .غير مقبول:         ٦أقل من 

  :قياس مؤشر سكر الدم  -:رابعًا 

 ، سـنة)  ٥٠ ــ ٣٠( مـابين أعمـارهم تتـراوح أصـحاءمـن قبـل عشـرة أشـخاص ) GI(تم قياس مؤشر سـكر الـدم 
تم تناولهم شيكوالتة الحليب المضاف اليهـا  قياسية عينة ـ الشيكوالتة،  ساعة ١٢ صيام وبعد األول اليوم فيو 

 المضاف الحليب شيكوالتة تناولهم تم الثاني اليوم وفي ،)  جم٧٥(  اإلستيفيا ألوراق نبات المائي المستخلص
 الحليــب شــيكوالتة تنــاولهم تــم الثالــث اليــوم وفــي ،% ٥٠ بنســبة اإلســتيفيا ألوراق نبــات المــائي المســتخلص لهــا

 الحليـب شـيكوالتة تنـاولهم تم الرابع اليوم وفي ،% ٧٥ بنسبة اإلستيفيا لنبات المائي المستخلص لها المضاف
 أخـذ وتـم ، سـاعتين مـدار علـى الدم سكر مؤشر قياس ُأجري ثم ،% ١٠٠ المائي المستخلص إليها المضاف
 يتفـق وهـذا ، الثانيـة السـاعة خـالل دقيقـة ٣٠ وكل ، األولى الساعة خالل دقيقة ١٥ كل المختبرة الدم عينات

 مؤشـر بقيـاس الخاصـة االسـتمارة فـي النتـائج تلـك دونـت حيـث ، Thomas, et., al. (1991) ذكـره مـا مـع
وتم حساب مؤشر سكر الدم عن طريق قسمة المساحة أسفل المنحنى لجلوكوز الدم للمادة الغذائية ، الدم سكر

  :ى لجلوكوز الدم كمادة غذائية معيارية مضروبًا بمائة حسب المعادلة التاليةعلى المساحة أسفل المنحن

  

  
Thomas , et al., 1991)                                                           .(  

  :الطرق اإلحصائية  -:خامساً 

بواســطة  تــم إجــراء التحليــل اإلحصــائي للتحقــق مــن فــروض البحــث بإســتخدام الطــرق الموصــوفة
)1984  (Gomez and Gomez  والكحلوت)٢٠٠٢.(  

 .وتم إدخال البيانات وتحليلها بإستخدام برنامج الحاسب اآللي -
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  :وذلك لحساب كًال من  .)  Excel Office XP(وبرنامج إكسل 
    "Stander Division"SDاإلنحراف المعياري   -١

  Difference Analysisتحليل التباين  -٢

               ANOVA     F(test) 

                                                                     "Least Significant Difference "LSDأقل فرق معنوي   -٣

� �

� �

� �

� �



� �

  الرابع الباب

 والمناقشة النتائج
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
 



  ومناقشتها النتائج تحليل
  : اإلستيفيا المستخلص مائيال المحلول في النسبية الحالوة نسبة تقدير:  أوالً 

 المائي للمحلول المماثلة اإلستيفيا ألوراق المائي للمحلول نسبية الحالوة درجة يوضح) :  ١(  جدول
 ٠,٠١٢ ، ٠,٠١٥ ، ٠,٠٢:  هـي اإلسـتيفيا أوراق كميـة كانـت سـكروز% ٣ تركيز يوضح والجدول للسكروز

 قـــدر مـــرة ٣٠٠ ــــ ٢٥٠ ــــ ٢٠٠ ــــ ١٥٠ النســـبية هـــاحالوت درجـــة كانـــت والتـــي ، اإلســـتيفيا أوراق جـــم٠,٠١٠ ،
 ٠,٠١٦ ، ٠,٠٢٠ ، ٠,٠٢٥ ، ٠,٠٣٣ اإلستيفيا أوراق من يقابلها سكروز% ٥ نسبة كانت بينما ، السكروز

 نسـبة كانـت كمـا ، السـكروز قـدر مـرة التـوالي علـى ٣٠٠ ــ ٢٥٠ ــ ٢٠٠ ــ ١٥٠ النسـبية حالوتهـا درجـة والتي
 محلــول% ١٠ لتركيــز اإلسـتيفيا أوراق جــم٠,٠٣٣ ، ٠,٠٤ ، ٠,٠٥ ، ٠,٠٦ يـزللترك المقابلــة اإلسـتيفيا أوراق

  . ٣٠٠ ـ ٢٥٠ ـ ٢٠٠ ـ ١٥٠ حالوتها درجة كانت والتي سكروز

 لدرجـة والمقابـل سـكروز% ٣ للتركيـز المقابـل ٠,٠١٢ اإلسـتيفيا أوراق تركيـز أن النتـائج من ويالحظ
 أوراق تركيــــز كـــان بينمـــا ،)  ٦٨,٣(  بــــولق درجـــة أعلـــى علــــى حصـــل قـــد ســــكروز مـــرة ٢٥٠ نســـبية حـــالوة

(  قـيم أعلـى علـى حصـل قـد سـكروز ٢٥٠ نسـبية حـالوة ودرجـة سـكروز% ٥ للتركيز المقابل ٠,٠٢ اإلستيفيا
 نســـبية الحـــالوة ودرجـــة ســـكروز% ٨ للتركيـــز المقابـــل ٠,٠٤ اإلســـتيفيا أوراق تركيـــز وكانـــت ، درجـــة)  ٨١,٦
 في Gramner and Ikan, (2006) مع يتفق ما وهذا.  مةقي أعلى وتعتبر ٥٧,٧ قبول درجة على ٢٥٠
 طبيعيـة محليـة مـادة اإلسـتيفيا أن  Prakash et al , (2008)أكد كما . اإلسـتيفيا لنبات الحالوة درجة تقييم

  . للسكروز الناتجة التحلية من أقصر مرة ٣٠٠ ـ ٢٠٠ تعادل طاقة تعطي ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ) ١(  جدول

  اإلستيفيا للمستخلص المائي ألوراق نبات النسبية الحالوة درجة

  للسكروز المائي المحلول في النسبية الحالوة لدرجة المماثلة

 المستخلص المائي تركيز
  الجافـة اإلستيفيا ألوراق

 % ) ٣( المقابل لتركيز
  سكروز

درجة 
القبول 
الكلية 

)١٠٠(%  

 درجة
 الحالوة
  النسبية

١٥٠  ١١,٥  ٠,٠٢  

٢٠٠  ١٨,٥  ٠,٠١٥  

٢٥٠  ٦٨,٠٣  ٠,٠١٢  

٣٠٠  ١٠,٠٧  ٠,٠١٠  

  
  

 المستخلص المائي تركيز
  الجافـة اإلستيفيا ألوراق

 % ) ٥( المقابل لتركيز
  سكروز

درجة 
القبول 
الكلية 

)١٠٠(%  

 درجة
 الحالوة
  النسبية

١٥٠  ٤,٥  ٠,٠٣٣  

٢٠٠  ٧,٠٣  ٠,٠٢٥  

٢٥٠  ٨١,٦  ٠,٠٢  

٣٠٠  ٦,٦  ٠,٠١٦  

  



  ) ١(  جدول تابع

  اإلستيفيا خلص المائي ألوراق نباتللمست النسبية الحالوة درجة

  للسكروز المائي المحلول في النسبية الحالوة لدرجة المماثلة

  

 المستخلص المائي تركيز
  الجافـة اإلستيفيا ألوراق

 % ) ١٠( المقابل لتركيز
  سكروز

درجة 
القبول 
الكلية 

)١٠٠(%  

 درجة
 الحالوة
  النسبية

١٥٠  ٩,٨  ٠,٠٦  

٢٠٠  ٢٧,٠٣  ٠,٠٥  

٢٥٠  ٥٧,٧  ٠,٠٤  

٣٠٠  ٥,٢  ٠,٠٣٣  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  : لإلستيفيا المائي المستخلص إليها المضاف للمنتجات الطبيعية الخواص تحليل:  ثانياً 
 لإلستيفيا المائي المستخلص إليها المضاف للشيكوالتة النوعية الكثافة )٢( وشكل )٢( جدول يوضح

 زيـادة النتـائج مـن ولـوحظ ، طفيفـة نويـةمع فـروق وجـود لـوحظ)  ٪١٠٠ ، ٧٥ ، ٥٠ ( بنسـبة للسـكروز كبديل
(  ٤,٤٣ سجلت حيث القياسية بالعينة مقارنة ٦,٧٧ سجل حيث ٪١٠٠ نسبة بزيادة للشيكوالتة ) جم(  الوزن
 نســبة المســتخلص إضــافة عنــد مــل٩,٣٣ ســجلت حيــث الحجــم زيــادة أيضــاً  ، ٠,٠٠٥ إحصــائية بداللــة ) جــم

 النوعيــة الكثافــة انخفــاض لــوحظ بمــا ٠,٦١إحصــائية بداللــة لمــ ٤,٦٠ ســجل القياسيـــة بالعينــة مقارنــة ٪١٠٠
 إضـــــافة وعـــــن ، ٠,٩٣٣القياســـــية العينـــــة ســـــجلت حيـــــث االســـــتخالص إضـــــافة نســـــبة زاد كلمـــــا ، للشـــــيكوالتة
 المائي المستخلص إضافة أن نجد عموماً  ، ٠,٠٥٣  إحصائية بداللة ٠,٦٧ سجل ٪١٠٠ بنسبة المستخلص
) ٣( جـــدول يوضــح (*) الكثافــة انخفــاض إلــى أدى بالتــالي ، والــوزن الحجــم مــن كــل زيــادة إلــى أدى لإلســتيفيا
 مــع للســكروز كبــديل)  ٪ ١٠٠ ، ٧٥ ، ٥٠(  بنســبة لإلســتيفيا المــائي المســتخلص إضافـــة تــأثير) ٣( وشكـــل
 لـوحظ للبتيفـور بالنسبة ،)  النارجين ـ اللبنة ـ اللبلدو ـ البيتيفور(  المحلية الحلوى أنـواع لبعض النوعيـة الكثافة
 القياســية بالعينــة مقارنــة ذلــك ، المســتخلص نســبة إضــافة بزيــادة والكثافــة والحجــم الــوزن مــن كــل محتــوى زيــادة
 أيضـاً  ، النوعيـة والكثافـة والحجـم الـوزن مـن لكـل التـوالي على)  ٠,٠٧٢ ـ ٠,٨٣ ـ ٠,٠٠٧(  إحصائية بداللة
 ســجل حيــث تــدريجياً  لإلستيفـــيا المــائي مستخلـــص فةإضــا بزيــادة اللــدو حلــوى وزن انخفــاض النتــائج مــن لــوحظ
 فــي انخفــاض أيضــاً  ســجل الحجــم بينمــا ، للــوزن جــم١٨,٨٣ القياســية العينــة ســجلت بينمــا ، جــم١٦,١١ أدنــى

 ســجلت حيــث النوعيــة الكثافــة زيــادة ذلــك وأدى ، ٪١٠٠ بنســبة المســتخلص إضــافة عنــد مــل١٤,٦١ الحجــم
 ، إحصــائية بداللــة التــوالي علــى مــل/جــم٠,٩٢٧ القياســية العينــةب مقارنـــة ٪١٠٠ إضــافة عنــد مــل/جــم١,٥٠
 إلــى أدى مختلفــة بنســب لالســتيفيا المــائي المســتخلص إضــافة أدت اللبنيــة أمــا ،) ٠,٠٥( مســتوى عنــد ٠,٧٢
)  ٠,٠٧٢ ـــ ٠,٨٣ ـــ ٠,٠٠٧(  إحصائيـــة بداللــة الكثافــة فــي وزيــادة الحجــم فــي طفيــف وانخفــاض الــوزن زيــادة
 انخفاض إلى أدى مختلفـة بنسب  لإلستيفيا المائي المستخلص إضافة أيضاً  للنارجين بالنسبةو  ، التوالي على
 ســــجلت )٪١٠٠( بنســــبة المســــتخلص إضــــافة عنــــد بينمــــا ، جــــم١٨,٧٢ القياســــية العينــــة ســــجلت الــــوزن فــــي

 بداللـة ٪١٠٠ بنسبة مستخلص إضافة عند ١٩,٥٠ القياسية للعينة ٢٦,١٦  سجلت الحجم أما ، جم١٦,٩٢
 حيـث ، المسـتخلص إضـافة بزيـادة النـارجين حلـوى أيضـاً  النوعيـة الكثافـة محتوى زاد كما ، )٠,٨٣( إحصائية

 نالحـظ عمومـاً  ، ٪١٠٠ بنسـبة المستخلص إضافة عند مل/جم ٠,٨٧٠ القياسية للعينة مل/جم٠,٧٨٣ سجل
 النوعيـة الكثافـة زيـادة ىإلـ أدى)  ٪١٠٠ ــ ٧٥ ــ ٥٠ ( مختلفـة بنسـبة لإلسـتيفيا المائي المستخلص إضافة أن

  . المحلية الحلوى لبعض

  

  

  

  



  ) ٢(  جدول

 إلستيفياا ألوراق نبات المائي المستخلص إليها المضاف الحليب شيكوالتةل النوعية الكثافة
  للسكروز كبديل

  ) مل/جم(  الكثافة  ) مل(  الحجم  )جم( الوزن  العينة

  القياسية العينة شيكوالتة
٤,٣٤٩  

±٠,٠٦  

٤,٦٠٠  

±٠,١٤  

٠,٩٣٣  

±٠,٠١  

 إليها المضاف شيكوالتة

  المائي المستخلص% ٥٠

٦,٣٤  

±٠,٠٤  

٩,٥٣  

±٠,٠٨  

٠,٦٧٧  

±٠,٠١  

 إليها المضاف شيكوالتة

  المائي المستخلص% ٧٥

٦,٥٥  

±٠,١٢  

٩,٤٢  

±٠,١٢  

٠,٦٣٦  

±٠,٠١  

 إليها المضاف شيكوالتة

  المائي المستخلص% ١٠٠

٦,٧٧٤  

±٠,١٢  

٩,٣٣٣  

±٠,١١  

٠,٦٠٧  

±٠,٠١  

  ٠,٠٥٣  ٠,٦١  ٠,٠٠٥  معنوي فرق أقل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
 

 

  
  
  
 

  
  

  
  
  
  
  
  

  الحليب شيكوالتةل الطبيعية الخواص يوضح ) ٢(  شكل

  للسكروز كبديل إلستيفياا ألوراق نبات المائي المستخلص إليها المضاف

  

  

  

 ��F�1�Eא�4'

 ��F'(�Eא�$زن

���N9א���F'(L�1�E 



  )٣( جدول

 نباتألوراق  المائي المستخلص إليها المضاف المحلية الحلويات لبعض النوعية الكثافة
  للسكروز كبديل إلستيفياا

  ) مل/جم(  الكثافة  ) مل(  الحجم  )جم( الوزن  العينة

  القياسية العينة البيتيفور

  %٥٠ إليه المضاف البيتيفور

  %٧٥ إليه المضاف البيتيفور

  %١٠٠ إليه المضاف البيتيفور

٧,٩١٧  

٨,٣٥٨  

٨,٨٢  

٩,١٨٥  

١٦,٦٦٧  

١٨,٩٠٠  

١٨,٥٢  

١٩,٠٠  

٠,٤٢٠  

٠,٤٣٠  

٠,٤٧٦  

٠,٤٨٣  

  القياسية العينة اللدو

  %٥٠ إليه المضاف اللدو

  %٧٥ إليه المضاف اللدو

  %١٠٠ إليه المضاف اللدو

١٨,٨٣١  

١٨,٧٤  

١٧,٢٢  

١٦,١١  

٢٠,٦٧  

١٨,٩٢  

١٥,٢  

١٤,١٦٧  

٠,٩٢٧  

٠,٩٩  

١,١٣  

١,٥٣  

  القياسية العينة اللبنية

  %٥٠ إليه المضاف اللبنية

  %٧٥ إليه المضاف اللبنية

  %١٠٠ إليه المضاف اللبنية

١٦,٧٤٠  

١٧,٠٠  

١٧,٥٥  

١٨,٠٣  

١٩,٦٣٣  

١٩,٦٠  

١٩,٥٥  

١٩,٥٠٠  

٠,٨٤٠  

٠,٨٧٦  

٠,٨٩٠  

٠,٩٢  

  القياسية العينة النارجين

  %٥٠ إليه المضاف النارجين

  %٧٥ إليه المضاف النارجين

  %١٠٠ إليه المضاف النارجين

١٨,٧٢١  

١٧,٤٢  

١٧,٠٠  

١٦,٩٢  

٢٦,١٦٧  

٢٤,٢٦  

٢٠,١١  

١٩,٥٠٠  

٠,٧١٣  

٠,٧١  

٠,٨٤  

٠,٨٧٠  

  ٠,٠٧٢  ٠,٨٣٧  ٠,٠٠٧  معنوي فرق أقل

  
  



  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المحلية الحلويات لبعض النوعية الكثافة )٣( شكل تابع

  للسكروز كبديل إلستيفياا ألوراق نبات المائي المستخلص إليها المضاف
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  المحلية الحلويات لبعض النوعية الكثافة )٣( شكل تابع

  للسكروز كبديل إلستيفياا ألوراق نبات المائي صالمستخل إليها المضاف
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 ألوراق نبـات المـائي المسـتخلص إليهـا المضاف الحليب للشيكوالتة الكيميائية الخواص:  ثالثاً 
 الحليـب لشـيكوالتة الكيميائيـة الخـواص) ٤( وشـكل) ٤( جـدول يوضـح للسـكروز كبـديل إلستيفياا

 ١٠٠ ــ ٧٥ ــ ٥٠ ( للسكروز كبديل مختلفة بنسبة االستيفيا لنبات المائي المستخلص إليها المضاف
 نســبة إضــافة بزيــادة الرطوبــة محتــوى مــن معنويــة فــروق وجــود نســتنتج الموضــحة النتــائج ومــن)  ٪

(  ٪١٠٠ بنسـبة لإلسـتيفيا المـائي المسـتخلص إضافة عند أعالها وكان لإلستيفيا المائي المستخلص
(  القياســـــية للعينـــــة مقارنـــــة % )٤,٨٢(  ٪٥٠ نســـــبة لصالمســـــتخ إضـــــافة عنـــــد وأدناهـــــا % )٥,٦٦
 ، ٠,٢٣ ± (  معيــــاري بـــانحراف % )٥,٠٠(  ٪٧٥ بنسبـــــة المســـتخلص إضــــافة يليهـــا ،% ) ٣,٥٣

(  معنويــــة مســــتوى عنـــد ) ٠,٤٠(  إحصــــائية بداللـــة التــــوالي علـــى)  ٠,٦٨ ± ، ٠,٢٨± ، ٠,٥٠ ± 
 المــائى المســتخلص بإضــافة الــدهون حتــوىم فــي معنويــة فـــروق وجــود أيضـــاً  يالحــظ كمــا ، ) ٠,٠٥

 سـجل وقـد اإلسـتيفيا المسـتخلص إضـافة بزيـادة الـدهون محتـوى فـي انخفاض لوحظ حيث ، لإلستيفيـا
 مـن ٪٧٥ إضـافة يليهـا ، % )٢٤,٢٢(  المسـتخلص مـن% ١٠٠ نسبــة إضافــة عنـد انخفـاض أدنى

% ) ٢٨,٣٤(  القياســـية ةالعينـــ فـــي الـــدهون بمحتـــوى مقارنـــة% ) ٢٦,٠(  ســـجل الـــذي المســـتخلص
 عنــد)  ٠,١٦(  إحصــائية بداللــة التــوالي علــى ) ٠,٠٥± ـــ ٠,١٢ ± ـــ ٠,٦٢ ±(  معيــاري بــانحراف
  واألليــاف الرمــاد محتــوى مــن كــل معنويــة فــروق وجــود أيضــاً  النتــائج تؤكــد كمــا ،)  ٠,٠٥(  مســتوى
 عنـد أعالهــا كـان طفيفـة ةدزيـا واأللياف الرماد محتوى زيادة لوحظ المائي المستخلص إلضافة نتيجة
 إضـافة عنـد أدناهـا كان التوالي على واأللياف للرماد ) ٢,١٢ ـ ٪ ٥,١(  ٪١٠٠ المستخلص إضافة

 ٪٧٥  بنسـبة المستخلص إضافة يليها ، التوالي على% ) ١,٩٩ ـ% ٣١(  ٪٥٠ بنسبة المستخلص
 علـــى% ) ١,٢ ــــ% ١,٧(   القياســـية بالعينـــة مقارنـــة وذلــك ، التـــوالي علـــى ) %٢,١١ ـــ ٪١,٤٢( 

(  مســـتوى عنـــد التـــوالي علـــى ) ٠,٥٩ ــــ ٠,١٦(  إحصائيــــة بداللـــة واألليــــاف الرمــــاد لمحتـــوى التـــوالي
 لإلستيفيا المائي المستخلص بإضافة تتأثر لم والكربوهيدات البروتين محتوى أن نجد بينما ،)  ٠,٠٥

 المسـتخلص إليهـا المضـاف والتةللشـيك الحراريـة السعرات محتوى في ملحوظ انخفاض وجدت بينما ،
 ســعر ٤٨٦ ( ٪١٠٠ نسـبة عنـــد لإلسـتيفيا المـائي المســتخلص بإضـافة انخفـاض أقصــى كـان المـائي
 سـعر ٥١٦ ( القياسـية بالعينـة مقارنـة)  حـراري سـعر ٤٩٣(  ٪٧٥ إضـافة عنـد يليهـا ، *)()  حراري
  . معنوي مستوى عند)  ١,٤٢(  إحصائية بداللة ) حراري

 المحتــوى فــي واضــح تــأثير لــه كــان اإلســتيفيا لنبــات المــائي المســتخلص إضــافة أن ســبق ممــا نســتنتج
 الـدهون مـن محتـوى فـي وانخفـاض واألليـاف والرمـاد الرطوبـة محتـوى فـي زيـادة حيث من للشيكوالتة الكيميائي
(  مــع يتفــق اوهــذ لإلســتيفيا المــائي المســتخلص بإضــافة يتــأثر لــم البــروتين محتــوى بينمــا ، الحراريــة والســعرات



Thompson et., al. 2004  (، إلى أدت بالحليب الشيكوالتة في والسكروز اإلستوفسيد استبدال أكد حيث 
 الســكر مــن الخاليــة الشـيكوالتة أن)   Louro et., al. 2009(  أشـار كمــا.  الحراريــة الســعرات انخفـاض
  . المستهلك متطلبات لدي قبوالً  تجد الحرارية السعرات ومنخفضة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  )٤( جدول

 ألوراق نبات المائي المستخلص إليها المضاف الحليب لشيكوالتة الكيميائية الخواص
  للسكروز كبديل إلستيفياا

  جم١٠٠/جم

  

  العينة

  الرطوبة

%  

  الدهون

%  

  الرماد

%  

  البروتين

%  

  ألياف

%  

  كربوهيدرات

%  

  السعرات

  الحرارية

  بالحليب الشيكوالتة

  سيةالقيا العينة

٣,٥٣  

± ٠,٢٣  

٢٨,٣٤  

±٠,٥٠  

١,٢٠  

±٠,٣٠  

١١,٣٢  

±٠,٢٣  

١,٧٠  

±٠,١٢  

٥٤,٠  

±٠,٥٧  

٥١٦,٣٤  

±٠,٦٧  

 بالحليب الشيكوالتة

 إليها المضاف

 المستخلص% ٥٠
  اإلستيفيا

٤,٨٢  

±٠,٥٠  

٢٧,٥٢  

±٠,٦٦  

١,٣٠  

±٠,٢٤  

١١,٣٦  

±٠,٣٣  

١,٩٩  

±٠,٣٣  

٥٢,٩٧  

±٠,٢٤  

٥٠٤,٩٨  

±١,٠٠  

 بالحليب الشيكوالتة

 إليها المضاف
 المستخلص% ٧٥

  اإلستيفيا

٥,٠٠  

±٠,٦٨  

٢٦,٠٠  

±٠,١٢  

١,٤٢  

±٠,٢٤  

١١,٣٨  

±٠,٥٠  

٢,١١  

±٠,٤٣  

٥٤,١٩  

±٠,٤٧  

٤٩٤,٢  

±٠,٧٨  

 بالحليب الشيكوالتة
 إليها المضاف

١٠٠ %

 المستخلص
  اإلستيفيا

٥,٦٦  

±٠,٢٣  

٢٤,٨٢  

±٠,٦٢  

١,٥  

±٠,١٢  

١١,٤٠  

±٠,٥٠  

٢,١٢  

±٠,٢٠  

٥٤,٢٧  

±٠,٤٧  

٤,٦٨  

±٠,٥٥  

  معنوي فرق أقل

 )L.S.D (  
١,١٤٢  ٠,٩٣٦  ٠,١٦٩  ٠,٠٣٥  ٠,٥٩٦  ٠,١٦٠  ٠,٤٠٧  

  



  
  

  
 

 

 

 

  
  
 

 

 

 

 

 

  
  

  الحليب لشكوالتة الكيميائية الخواص )٤( شكل

  للسكروز كبديل إلستيفياا ألوراق نبات المائي المستخلص إليها المضاف
  
  
  
  
  



 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  الحليب لشكوالتة الكيميائية الخواص )٤( شكل تابع

  للسكروز كبديل إلستيفياا ألوراق نبات المائي المستخلص إليها المضاف

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ألوراق  المـائي المسـتخلص إليهـا المضـاف المحليـة الحلـوى لـبعض الكيميائية الخواص:  رابعاً 
  للسكروز  كبديل إلستيفياا نبات

  ) : الدسم لبسكويتا(البيتفور الكيميائية الخواص

 المـائي المسـتخلص إليه المضاف الدسم للبسكويت الكيمائية الخواص) ٥( وشكل) ٥( جدول يوضح
 بزيـادة الدسـم الرطوبـة محتـوى زيـادة النتائج أظهرت للسكروز كبديل% ) ١٠٠ ، ٧٥ ، ٥٠(  بنسبة لإلستيفيا
% ( ١٠٠ نسبة إضافة عند الرطوبة في زيادة نسبة أعلى سجلت حيث ، لإلستيفيا المائي المستخلص إضافة
 بمقارنـة وذلك ، التوالي على% ) ٧,٥ ، ٦,٣٢%   ( ٥٠ ، ٧٥ بنسبة مستخلص إضافة ايليه ،% ) ٨,٢٥
 بداللة التوالي على)  ٠,١٢ ـ ٠,١٣ ـ ٠,٤٣ ـ ٠,٢٣(  معياري بانحراف وذلك ،% ) ٤,٤٧(  القياسيـة العينـة

 فروق وجود لىإ أدى لإلستيفيا المائي المستخلص إضافة بينما ،)  ٠,٠٥(  مستوى عند)  ٠,٥٥(  إحصائية
% ) ١٧,٠٠% ( ١٠٠ إضـــافة عنـــد ســـجل حيـــث باالنخفـــاض الدســـم البســـكويت الـــدهون محتـــوى فـــي معنويـــة
 بـانحراف)  ١٨,٥٤ ــ ١٧,٦٢(  المسـتخلص مـن%  ٥٠ ، ٧٥ إضـافة يليـه ،)  ٠,٤٤± (  معياري بانحراف
  ) . ١,٧٢(  إحصائية بداللة% ) ٢٠,٣٧(  القياسية بالعينة مقارنة وذلك ،)  ٠,٢٢±  ـ ٠,١٢±(  معياري

 مســتخلص بإضــافة واألليــاف الرمــاد محتــوى مــن كــل فــي طفيفــة معنويــة فــروق وجــود أوضــحت كمــا
)  ٪٠,١٢ ـ ٠,٩٠(  ٪١٠٠ إضافة عند أعالها كانت المستخلص نسبة بزيادة تدريجية زيادة لإلستيفيا المـائي
 التـــوالي علــى% ) ٠,٨٨ ،% ٠,٨٠  ،٪ ٥٠ ( إضافــــة عنــد أدناهـــا وكانـــت ، التوالـــي علـــى واألليـــاف للرمــاد
)  ٠,٢٣ ــ ٠,١٦٩(  إحصـائية بداللـة التـوالي علـى)  ٪٠,٨٧ ــ ٠,٧٢(  سـجلت التـي القياسـية بالعينـة مقارنة
 مســتخلص إضـافة الدسـم للبسـكويت البروتينـي المحتـوى فـي معنويـة وفـروق وجـود لـوحظ أيضـاً  ، التـوالي علـى

 نتيجـــة ظاهريــــة زيــــادة يعتبـــر وذلـــك ، تـــدريجياً  البروتــــين محتـــوى زاد حيـــث ، مختلفـــة بنســـبة لإلســـتيفيا المـــائي
 لإلستيفيا المائي المستخلص إضافة عند بروتين محتوى أعلى سجلت والكربوهديرات الدهون محتوى انخفاض

 ) ٪١٢,٣٠ ــ ١٣,٨٣(  ٪٥٠ ، ٧٥ إضـافة عند يليها ،)  %١٣,٩٦(  كانت ٪١٠٠ بنسبة للسكروز كبديل
 ) ٠,٠٥(  مستوى عن) ١,٣٢( إحصائية بداللة)  ١٠,٢٢(  سجلت التي القياسية بالعينة قارنةم التوالي على

 انخفــاض معنـوي بفـرق الحراريـة والسـعرات الكربوهيـدرات محتـوى فـي انخفـاض حـدوث النتـائج أوضـحت كمـا ،
 حراري سعر ٤٤٤,٤٠(  ) ٪٥٨,٨(  سجلت حيث ٪١٠٠ بنسبة المستخلص إضافة عند انخفاض أدنى كان
 مقارنــة التـوالي علــى)  حـراري ســعر ٤٦٠,١٤  ــ ٪٦١,٠(  ٪٥٠ إضافــة عنــد سـجلت بينمــا ، التـوالي علـى) 

  ) . حراري سعر ٤٧٤,٢٨  ـ% ٦٣,٦٥(  القياسية بالعينة

 كــل انخفــاض إلــى أدى الدســم للبســكويت المــائي اإلســتيفيا مســتخلص إضــافة أن نجــد عامــة وبصــفة
 أكــــده مــــا وهــــذا األليــــاف رمــــاد محتــــوى زيــــادة إلــــى أدت بينمــــا ، راريــــةالح والســــعرات والكربوهيــــدرات الــــدهون



Chatsudthipong and Muanprasat (2009) كمـا ، األغذيـة خـواص مـن يغيـر ال اإلستفوسـيد أن 
  . منخفضة حرارية سعرات ذات منتجات يعطي أنه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  )٥( جدول

  ) مالدس لبسكويتال(  للبيتفور الكيماوية الخواص

  للسكروز كبديل إلستيفياا ألوراق نبات المائي المستخلص إليه المضاف

  جم١٠٠/جم

  

  العينة

  الرطوبة

%  

  الدهون

%  

  الرماد

%  

  البروتين

%  

  ألياف

%  

  كربوهيدرات

%  

  السعرات

  الحرارية

  البيتيفور

  القياسية العينة

٤,٤٧  

±٠,١٢  

١٢,٣٧  

±٠,٤٢  

٠,٧٢  

±٠,٢٢  

١٠,٢٢  

±٠,٣٢  

٠,٨٧  

±٠,٠٥  

٦٣,٣٥  

±٠,٨٢  

٤٧٤,٢٨  

±٠,٩٢  

 المضاف البيتيفور

% ٥٠ إليه

  اإلستيفيا المستخلص

٦,٢٣  

±٠,١٣  

١٨,٥٤  

±٠,٢٢  

٠,٨٠  

±٠,١٨  

١٢,٣٠  

±٠,٤٤  

٠,٨٨  

±٠,٠٨  

٦١,٠٠١  

±٠,٦٦  

٤٦٠,١٤  

±١,٢  

 المضاف البيتيفور

% ٧٥ إليه

  اإلستيفيا المستخلص

٧,٥  

±٠,٤٣  

١٧,٦٢  

±٠,١٢  

٠,٨٨  

±٠,١٤  

١٣,٣٣  

±٠,٢٣  

٠,٩٤  

±٠,٠٦  

٥٩,٧٣  

±٠,٥٥  

٤٥٠  

±٠,٨٨  

 المضاف البيتيفور

% ١٠٠ إليه
  اإلستيفيا المستخلص

٨,٢٢  

±٠,٢٣  

١٧,٠٠  

±

٠,٠٤٤  

٠,٩٠  

±٠,١٢  

١٣,٩٦  

±٠,٣٦  

١,١٢  

±٠,٠٨  

٥٨,٨٠  

±٠,٨١  

٤٤٠,٠٤  

±١,٢  

  معنوي فرق أقل

 )٠,٠٥ (  
٢,١٢  ١,٢٧  ٠,٢٠٧  ١,٢٣  ٠,١٦٩  ١,٧٢  ٠,٥٥  

 

 

 

 



 

  
  
  
  
 

 

 

  
  
  

 

  
  
  
  

  )الدسم للبسكويت (تفورللبي الكيماوية صالخوا )٥( شكل

  للسكروز كبديل إلستيفياا ألوراق نبات المائي المستخلص إليه المضاف           
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  ) البيتيفور(  الدسم للبسكويت الكيماوية صالخوا )٥( شكل تابع

  روز للسك كبديل إلستيفياا ألوراق نبات المائي المستخلص إليه المضاف             

  

  

  

  



  : اللدو لحلوى الكيميائية الخواص

 المـائي المسـتخلص إليها المضاف اللدو لحلوى الكيميائية الخواص يوضحان )٦( وشكل )٦( جدول
 فروق وجود إلى أدت المائي المستخلص إضافة نتيجة حيث ، للسكروز كبديل ٪١٠٠ ، ٧٥ ، ٥٠ لإلستيفيا
 ٪١٠٠ نسبة إضافة عند أعالها وكانت ، اللدو حلوى في رطوبةال زيادة إلى أدى الرطوبة محتوى في معنوية

ـــــ ٪١٧,٥( % ٧٥ ، ٥٠ إضـــــافة يليهـــــا ، % )١٨,٠(  ـــــى % )١٧ ـ (   القياســـــية بالعينـــــة مقارنـــــة التـــــوالي عل
 مـن كـل فـي خفيفة زيادة حددت نالحظ بينما ) ٠,٠٥(  مستوى عند ) ٠,٨١(  إحصائية بداللة% ) ١٥,٥٥
 المــائي المســتخلص نســبة بزيــادة طفيفــة معنويــة بفــروق تدريجيــة بزيــادة تــزداد لبــروتينوا واللبــان الرمــاد محتــوى

 كما ، التوالي على ) ٠,٢٣ ، ٠,٢١ ، ٠,١٨(  إحصائية داللة عند القياسية بالعينة مقارنة وذلك ، لإلستيفيا
ــــوحظ ــــة الســــعرات ومحتــــوى الكربوهيــــدرات نســــبة فــــي انخفــــاض أيضــــاً  ل ــــة بفــــروق الحراري  إضــــافة عنــــد معنوي

 ) حــــراري ســـعر ٣٦٧,٥ ـــــ ٪٣٩,٦٦(  ٪١٠٠ إضـــافة عنـــد انخفــــاض أدنـــى فـــي كمــــا ، المـــائي المســـتخلص
 إحصــائية بداللــة)  حــراري ســعر ٣٧٩,٤٤ ـــ ٪٤٢,٤٧ ( القياســية بالعينــة مقارنــة حــراري وســعر كربوهيــدرات

 لإلســتيفيا ائيالمــ المســتخلص إضــافة أن نجــد وعمومــاً  ،) ٠,٠٥(  مســتوى عنــد التــوالي علــى ) ٢,٧ ـــ ١,٢(
 الحـراري والسـعر الكربهيدرات محتوى انخفض بينما ، واأللياف الرطوبة نسبة ارتفاع إلى أدى للسكروز كبديل

  . القياسية بالعينة مقارنة وذلك ملحوظة بدرجة والبروتين الدهون تتأثر ولم

 : اللبنية لحلوى الكيميائية الخواص
 إليهــــا المضــــاف اللبنيـــة لحلــــوى الكيميائيـــة اصالخــــو  محتـــوى يوضــــحان )٧( وشــــكل )٧( جـــدول (*)
 فــي طفيفـة زيـادة لـوحظ حيــث ،% ) ١٠٠ ــ ٧٥ ــ ٪٥٠(  بنسـبة للســكروز كبـديل لإلسـتيفيا مـائي المسـتخلص

 ،% ) ٢١,١١% ( ١٠٠ بنسـبة المسـتخلص إضـافة عنـد سـجلت حيـث ، معنويـة فـروق بوجـود الرطوبـة نسبة
 إحصـــائية بداللـــة% ١٩,١٧ القياســـية بالعينـــة مقارنـــة ليالتـــوا علـــى% ) ٢١ ــــ ٢١,١٢( % ٧٥ ، ٥٠ يليهـــا
 المـائي المسـتخلص إضـافة بزيـادة طفيفـة زيـادة واأللبـان الرمـاد محتوى من كل زيادة أيضاً  لوحظ كما ، ١,٥٥

 بالعينــــة مقارنــة التــوالي علــى% ) ٤,٢ ـــ ٢,٥٠(  ســجلت حيـــث ٪١٠٠ نســبة إضــافة أعالهــا كمــا ، تــدريجياً 
 لوحظ بينما ،)  ٠,٠٥(  مستوى عند) ٠,٥٣ ـ ٠,٢٣( إحصائية بداللة التوالي على) ٣,٥٦ ـ ٢,٤٣( القياسية
 اللبنيــة لحلــوى لإلســتيفيا المــائي المســتخلص إضــافة بنتيجــة الحراريــة الســعرات الكربوهيــدرات محتــوى انخفــاض

 ىلمحتــو )  حــراري ســعر ٣٤٦,٨ ،% ٣٢,٦(  سجلـــت ٪١٠٠ نســبة عنــد معنويـــة بفــروق انخفــاض أدنــى كــان
 ـــ ٣٣,٧١( القياســية بالعينــة مقارنــة التــوالي علــى ) %٧٥ ، ٥٠(  نســبة يليهـــا الحراريــة السعـــرات كربوهيــدرات
 مـا عمومـاً  ،)  ٠,٠٥(  مسـتوى عنـد)  ٢,٤٢ ــ ١,٧(  إحصائية بداللة التوالي على)  حراري سعر ٣٧٦,٨٦



 زيــادة إلــى أدت للســكروز بديـــلك)  ٪١٠٠ ـــ ٧٥ ـــ ٥٠(  بنســبة لإلســتيفيا المــائي مســتخلص إضــافة أن نجــد
  . الحرارية والسعرات والكربوهيـدرات الدهون في انخفاض حدث بينما ، واأللياف الرطوبة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  )٦( جدول

 إلستيفياا ألوراق نبات المائي المستخلص إليه المضاف اللدو لحلوى الكيماوية الخواص
  للسكروز كبديل

  جم١٠٠/جم
  

  العينة

  بةالرطو 

%  

  الدهون

%  

  الرماد

%  

  البروتين

%  

  ألياف

%  

  كربوهيدرات

%  

  السعرات

  الحرارية

  اللدو

  القياسية العينة

١٥,٥٥  

±٠,١٤  

١٣,٢٤  

±٠,١٢  

٢,٢٨  

±٠,١١  

٢٢,٦٠  

±

٢٢,٦٠  

٣,٨٨  

±٠,٥٥  

٤٢,٤٧  

±٠,٦٧  

٣٧٩,٤٤  

±٠,٩٨  

  اللدو

 إليه المضاف

 المستخلص% ٥٠

  اإلستيفيا

١٧,٠٠  

±٠,١٢  

١٣,٥٠  

±٠,٢٣  

٢,٥٠  

±٠,٠٨  

٢٢,٤٢  

±٠,٤٤  

٤,٢٠  

±٠,٤٤  

٤٠,٤  

±٠,٧٢  

٣٧٢,٧٨  

±١,٠٢  

  اللدو

 إليه المضاف

 المستخلص% ٧٥

  اإلستيفيا

١٧,٥٢  

±٠,٢٢  

١٣,٤٤  

±٠,٣٣  

٢,٧٤  

±٠,٠٦  

٢٢,٠٠  

±٠,٥٤  

٤,٣٢  

±٠,٢٣  

٤٠,١٨  

±٠,٨٨  

٣٦٩,٦٨  

±٠,٩٢  

  اللدو

 إليه المضاف

١٠٠ %
 المستخلص

  اإلستيفيا

١٨,٠٠  

±٠,٢٣  

٤٤,١٣  

±٠,٣٣  

٢,٧٤  

±٠,٠٦  

٢٢,٠٠  

±٠,٥٤  

٤,٣٢  

±٠,٢٣  

٤٠,١٨  

±٠,٨٨  

٣٦٩,٦٨  

±٠,٩٢  

  معنوي فرق أقل

 )٠,٠٥ (  
٠,٢٧  ٠,١٢  ٠,٢٣  ٠,٢١  ٠,١٨  ٠,٠١٦  ٠,٨١  



  
 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ألوراق نبات المائي المستخلص إليه المضاف اللدو لحلوى الكيماوية الخواص) ٦( شكل

  للسكروز كبديل إلستيفياا
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

 ألوراق نبات المائي المستخلص إليه المضاف اللدو لحلوى الكيماوية الخواص) ٦( لشك تابع
  للسكروز كبديل إلستيفياا

  

  

  

  

  

  



  )٧( جدول

  اإلستيفيا لنبات المائي المستخلص إليها المضاف اللبنية  لحلوى الكيماوية الخواض

  جم١٠٠/جم

  العينة

  الرطوبة

%  

  الدهون

%  

  الرماد

%  

  البروتين

%  

  ألياف

%  

  ربوهيدراتك

%  

  السعرات

  الحرارية

  اللبنية

  القياسية العينة

١٩,١٧  

±٠,٤٤  

١٩,٥  

±٠,٢٢  

٢,٤٣  

±٠,٣٢  

٢٥,٦٣  

±٠,١٢  

٣,٥٦  

±٠,٢٤  

٣٣,٧١  

±٠,١٤  

٣٧٦,٨٦  

±٢٨  

  اللبنية

 إليها المضاف
 المستخلص% ٥٠

  اإلستيفيا

٢١,٠٠  

±٠,١٢  

١٥,٤٣  

±٠,٤٦  

٢,٤٦  

±٠,١٨  

٢٥,٥٢  

±٠,٢٢  

٧٢,٣  

±٠,٢٨  

٣١,٨٦  

±٠,١٢  

٣٦٨,٣٩  

±٠,١٦  

  اللبنية

 إليها المضاف

 المستخلص% ٧٥

  اإلستيفيا

٢٣,١٢  

±٠,٢٢  

١٤,٥١  

±٠,١٦  

٢,٥٦  

±٠,١٤  

٢٤,٩٢  

±٠,٢٦  

٤,٠٠  

±٠,٢٢  

٣١,١٥  

±٠,١٨  

٣٥٤,٨٧  

±٠,١٢  

  اللبنية

 إليها المضاف

١٠٠ %

 المستخلص
  اإلستيفيا

٢١,١١  

±٠,١٧  

١٤,٥١  

±٠,٢٤  

٢,٥٠  

±٠,٣٢  

٢٥,٠٠  

±٠,٢٦  

٤,٢٠  

±٠,١٢  

٣٢,٦  

±٠,١٦  

٣٤٦,٨  

±٠,٢٤  

  معنوي فرق أقل

 )٠,٠٥ (  
٢,٤  ١,٧  ٠,٥٣  ٠,١٦  ٠,٢٣  ٠,٢٠  ١,٥٥  

  
  



  
  

  
  
 

 

 

  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

  
  

   إليها المضاف اللبنية لحلوى الكيماوية الخواص )٧( شكل

  اإلستيفيا لنبات المائي المستخلص

  
  
  



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
ألوراق  المائي ستخلصالم إليه المضاف اللبنية لحلوى الكيماوية الخواص) ٧( شكل تابع

  للسكروز كبديل إلستيفياا نبات

  

  

  

  



  : لالنارجي لحلوى الكيميائية الخواص

 إليهــــا المضــــاف النــــارجين لحلــــوى الكيميائيــــة الخــــواص محتــــوى يوضــــحان )٨( وشــــكل )٨( جــــدول
 بـروتينوال واألليـاف والرمـاد الرطوبـة محتـوى فـي معنويـة فروق زيادة نجد حيث ، لإلستيفيا المائي المستخلص

% ) ( ٥٠ ــ ٧٥(  يليها ، ) ٪٢٣ ( ٪١٠٠ بنسبـة المستخلص إضافة عند نسبة أعلى الرطوبة سجلت حيث
(  مســــتوى عنــــد ) ٠,٥٤(   إحصــــائية بداللــــة)  ٢٠,٢٧(  القياســــية بالعينــــة مقارنــــة% )  ٢١,٥٢،  ٢٢,٨٨
ــــة مقارنــــة% ) ٢,٠ ( مســـتخلص مـــن ٪١٠٠ نســـبة إضـــافة عنـــد زيـــادة الرمـــاد ســـجل أيضـــاً  ،)  ٠,٠٥  بالعين

ـــــة% )  ١,١٢(  القياســـــية  إضـــــافة عنــــــد % ) ٤,٠٠(  ســـــجلت األليـــــاف بينمـــــا ، ) ٠,١٢(  إحصـــــائية بدالل
 القياسية بالعينة مقارنة التوالي على)  ٪٥٠ ـ ٧٥(  إضافة يليها ، ٪١٠٠ بنسبة لإلستيفيا المائي المستخلص

 الحراريــة والســعرات والكربوهيــدرات الــدهون ىمحتــو  بانخفــاض معنويــة فــروق وجــود لــوحظ بينمـا ،% ) ٣,٥٥( 
 علــى)  ٥٠ ـــ  ٧٥ ـــ ١٠٠(  نســبة للســكروز كبــديل لإلســتيفيا المــائي المســتخلص إضــافة نجــد ، التــوالي علــى

 ،% ) ٢٥,٨٨(  القياسـية بالعينـة مقارنة)  ٪٢٤(  سجل ٪١٠٠ إضافة نسبة ولها انخفاض إلى أدى التوالي
 التوالي على)  حراري سعر٤٠٠,٤(  الحراريـة والسعرات% ) ٣١,٦٨(  كان للكربوهيدرات مستوى أدنى بينما
(  كربوهيـــــدرات% )  ٣٥,٧٠(  القياســـــية بالعينـــــة مقارنـــــة) ٪ ١٠٠(  المســـــتخلص نســـــبة إضـــــافة عنـــــد ذلـــــك

 والكربوهيـدرات للـدهون التـوالي علـى) ١,٢ ــ ٠,٨٦  ــ  ٠,٤٢(  إحصـائية داللـة عنـد)  حـراري سـعر ٤٢٦,١٢
  ) . ٠،٠٥(  مستوى عند راريةالح والسعرات

 والرمـاد واألليـاف الرطوبـة زيادة إلى أدى النارجين لحلوى اإلستيفيا مستخلص إضافة نجد ما وعموماً 
 واللبنية اللدو أو النارجين سواء الحرارية والسعرات والكربوهيدرات الدهون محتوى انخفاض أدى بينما والبروتين

 مـدى فـي اإلستفوسـيد اسـتخدام يمكـن أنـه Prakash et., al. (2008) مـع يتفـق مـا وهـذا.  الدسم والبسكويت
 الحلويــات فــي اإلستوســيد اســتخدام يمكــن Varanuj and Chatachai (2009) أيضــاً  األغذيــة مــن واســع
 والمنخفضـة السـكر مـن الخاليـة األغذيـة حالـة في جداً  المهم من  Laura et., al. (2009) أشار وقد بنجاح

  . قبولها يتم بحيث وممكنة قليلة بها االختالفات تكون أن اريةالحر  السعرات من

  
  
  
  

  



  )٨( جدول

 إلستيفياا ألوراق نبات المائي المستخلص إليه المضاف لالنارجي لحلوه الكيماوية الخواص
  للسكروز كبديل

  جم١٠٠/جم

  العينة

  الرطوبة

%  

  الدهون

%  

  الرماد

%  

  البروتين

%  

  ألياف

%  

  كربوهيدرات

%  

  السعرات

  حراريةال

  النارجين

  القياسية العينة

٢٠,٢٧  

±٠,٥٥  

٢٥,٨٨  

±٠,٣  

١,٨٢  

±٠,١٠  

١٢,٧٨  

±١,١٢  

٣,٥٥  

±٠,١٤  

٣٥,٧٠  

±٠,٥٥  

٤٢٦,١٢  

±٠,٨٨  

 النارجين

 إليه المضاف

 مستخلص
  %٥٠ اإلستيفيا

٢١,٥٢  

±٠,٥٢  

٢٥,١٢  

±٠,٤٢  

١,٨٨  

±٠,٠٨  

١٢,٩٥  

±٠,٣٢  

٣,٧٢  

±٠,١٨  

٣٤,٠٠  

±٠,٨٢  

٤١٢,٢  

±١,٢  

 النارجين

 إليه المضاف

 مستخلص
 %٧٥ اإلستيفيا

٢٦,٨٨  

±٠,٦٢  

٢٤,٥٦  

±٠,٥٥  

١,٩٣  

±٠,٠١  

١٣,٤٥  

±٠,٩٠  

٣,٨٨  

±٠,٢٢  

٣٢,٦٨  

±٠,٧٢  

٤٠٩,٥٦  

±١,٦  

 النارجين

 إليه المضاف
 مستخلص

 اإلستيفيا

١٠٠% 

٢٣,٠٠  

±٠,٥٤  

٢٤,٠٠  

±٠,٦٤  

٢,٠٠  

±٠,٠٨  

١٤,٣٢  

±٠,٤٢  

٤,٠٠  

±٠,١٢  

٣١,٦٨  

±٠,٦٢  

٤٠٤  

±١,٤  

  معنوي فرق أقل

 )٠,٠٥ (  
١,٢  ٠,٨١  ٠,٢٦  ٠,١٦  ٠,١٢  ٠,٤٢  ٠,٥٤  

  
  



 

  
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لالنارجي لحلوى الكيماوية الخواص )٨( شكل

  للسكروز كبديل إلستيفياا ألوراق نبات المائي المستخلص إليه المضاف
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  لالنارجي لحلوى الكيماوية الخواص )٨( شكل تابع

  للسكروز كبديل إلستيفياا ألوراق نبات المائي المستخلص إليه المضاف

  

  

  

  

  

 



ــوى:  خامســاً  ــة الســكريات محت ــة الكلي ــر المختزل ــة وغي ــبعض المختزل ــوى ل ــه المضــاف الحل  إلي
   للسكروز كبديل إلستيفياا ألوراق نبات المائي المستخلص

 لشــيكوالتها فــي المختزلــة وغيــر والمختزلــة الكليــة الســكريات محتــوى )٩( وشــكل )٩( جــدول يوضــح         
 وقـــد ، للســـكروز كبـــديل ) ٪١٠٠ــــ ٧٥ــــ ٥٠ ( بنســـبة لإلســـتيفيا اآلتـــي المســـتخلص إليهـــا المضـــاف
 لـوحظ حيـث المختزلـة وغيـر والمختزلـة الكليـة السـكريات كل في معنوية فروق وجود الناتج أظهرت
 % )٣٩,٤٨(  سجل حيث ، ٪١٠٠ نسبة إضافة بزيادة الكلية السكريات في بينهم انخفاض وجود

 ± ــــــ ٠,١±(  معيـــــاري بـــــانحراف % )٤٧,٠٠و ٤٠,١٧(  يليـــــه ،)  ٠,١٢±(  معيـــــاري بـــــانحراف
 سجلت التي القياسية بالعينة مقارنة وذلك ،)  ٪٥٠ ـ ٧٥(  نسبة إضافة عند التوالي على)  ٠,٢٤

 المســتخلص إضــافة أدت أيضــاً )  ٠,٠٥(  مســتوى عنــد)  ٢,٩(  إحصــائية بداللــة% ) ٥٠,٠٠( 
 المختزلة غير السكريات محتوى في انخفاض حدوث إلى للشيكوالتة مختلفة بنسبة فيالإلستي المائي
(  معيـــاري بـــانحراف%) ٢٩,٩٦( ســـجلت حيـــث ٪١٠٠ نســـبة إضـــافة عنـــد نـــاقص أو كـــان حيـــث

 كمــا ،)  ٠,٣٧(  معيــاري بانحـــراف)  ٤٤,٣٣(  ســجلت حيــث القياســية بالعينــة مقارنــة)  ٠,٢٥±
 ونسـبة بازديـاد محتواهـا زاد حيـث المختزلـة السـكريات محتـوى فـي أيضـاً  معنويـة فـروق وجـود لـوحظ

(  معيـــاري بـــانحراف % )٩,٥٢(  ســـجلت حيـــث ٪١٠٠ نســـبة إضـــافة عنـــد أعالهـــا كـــان اإلضـــافة
% )  ٨,٦٧ ـــ ٩,٢٢(  ســجلت حيــث ،)  ٪٥٠ ـــ ٧٥(  إضــافة عنــد التــوالي علــى يليهــا ،)  ٠,٠١
 ،) ١,٩٢( إحصــــائية بداللــــة% ) ٥,٦٧(  ســــجل حيــــث ، القياســــية بالعينــــة مقارنــــة التــــوالي علــــى

 أدى% ) ١٠٠ـ ٧٥ـ ٥٠(  بنسب للسكروز كبديل لإلستيفيا المائي المستخلص إضافة نجد وعموماً 
 غيـــر والســـكريات الكليـــة الســـكريات محتـــوى فـــي وانخفـــاض المختزلـــة الســـكريات محتـــوى زيـــادة إلـــى

  . المختزلة

 بعــض فــي المختزلــة وغيــر والمختزلــة يــةالكل الســكريات محتــوى )١٠( وشــكل )١٠( جــدول يوضــح
 ٧٥ ـ ٥٠ ( بنسبة لإلستيفيا المائي المستخلص إليها المضاف ) النارجين ـ اللبنية ـ اللدو ـ البتيفور(  الحلويات

 حيـث معنوية وفروق وجود إلى أدى لإلستيفيا المائي المستخلص إضافة أن لوحظ النتائج توضح)  ٪ ١٠٠ ـ
% ٥,٦٧(  سجلــت المستخلــص مـن ٪١٠٠ إضـافة عند أعالها كان البيتيفور تزلةالمخ السكريات محتوى زاد
 كمــا ،)  ٠,٠٢± ( معيــاري بــانحراف)  %٣,٣٣ ( القياســية بالعينــة مقارنــة)  ٠,٢٤±(  معـــياري بانحـــراف )

 المســتخلص إضــافة بزيــادة المختزلــة وغيــر المختزلــة واســتريات الكليــة الســكريات نســبة انخفــاض أيضــاً  لــوحظ
  . التوالي على)  ٢,٨٤ ـ ٢,٦(  إحصائية بداللة لإلستيفيا لمائيا



 حلــوى فـي للسـكروز كبـديل لإلسـتيفيا المـائي المسـتخلص إضافة عند معنوية فروق وجود لوحظ بينما
 إضافة عند وسجل%) ١٢,٧٧( القياسية العينة سجل حيث المختزلة السكريات معنوي انخفاض حيث ، اللدو

 غيـــر الســـكريات محتـــوى انخفـــض كمـــا ،%) ٢,٦١(  إحصـــائية بداللـــة)  ٨,٦٧( ٪ ١٠٠ بنســـبة المســـتخلص
% ٠,٢٨(  ٪١٠٠ بنسـبة المسـتخلص إضـافة وعنـد ،) ٣٤,١٧( القياسية العينة عند سجلت حيث ، المختزلة

(  القياســية العينــة عنــد ســجلت حتــى الكليــة الســكريات محتــوى انخفــض أيضــاً  ،)  ٢,١٦(  إحصــائية بداللــة) 
 جـــدول مـــن النتـــائج أوضـــحت أيضـــاً  ، % )٣٦,٦٧% ( ١٠٠ بنســـبة المســـتخلص إضـــافة وعنـــد % )٤٧,٠٠

 إلــى أدى ) ٪١٠٠ ـــ ٧٥ ـــ ٥٠ ( مختلفــة بنســبة لإلســتيفيا المــائي المســتخلص إضــافة أن) ١٠( وشــكل) ١٠(
 إضــافة عنــد أعالهــا ســجل حيــث ، والنــارجين اللبنيــة حلــوى مــن كــل فــي المختزلــة الســكريات محتــوى ارتفــاع

 بداللة التوالي على ) ٠,٢٢± ـ ٠,٠٨ ±(  معـياري بانحـراف%) ٩,١٦ ـ ٧,٣٠ ـ٪ ١٠٠(  بنسبة ستخلـصالم
 دابتهـا اللبنيـة حلـوى فـي المختزلة السكريات محتوى زيادة إلى أيضاً  اإلضافة أدت كما ،)  ٢,٦١(  إحصائية

 فـي الكليـة السـكريات محتـوى انخفـاض أيضـاً  لـوحظ كمـا ، ) ٢,١٦(  إحصـائية بداللة النارجين في حلوى في
% ) ٢٦,٣٣ ــ ٣٥,٦٣(  سـجلت حيـث ٪١٠٠ نسـبة إضـافة عـن أدناهـا كـان والنـارجين اللبنيـة حلـوى من كل

(  إحصــائية بداللــة التــوالي علــى)  ٤٠,٠ ـــ ٣٥,٦٧(  القياســية بالعينــة مقارنــة والنــارجين النســبة التــوالي علــى
 والمُحليــات للسـكر بـديل اإلستوفسيد أن Veranuj and Chatachai (2009) مع يتفق ما وهذا)  ٢,٨٤

  . والنيوتام االسبرتام من أكبر مثلي ثبـات ذو أنـه التجارية

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  )٩( جدول

  المختزلة غير والسكريات المختزلة الكلية السكريات محتوى

  للسكروز كبديل إلستيفياا ألوراق نبات المائي المستخلص إليه المضاف للشيكوالتة

  جم١٠٠/جم

  العينة

 السكريات
  المختزلة

%  

 غير السكريات
  المختزلة

%  

 السكريات
  الكلية

%  

  شيكوالتة

  القياسية العينة

٥,٦٧  

±٠,٢٥  

٤٤,٣٣  

±٠,٣٧  

٥٠,٠٠  

±٠,١٢  

 المضاف شيكوالتة

 من% ٥٠ إليها

 المائي مستخلص
  لإلستيفيا

٨,٦٧  

±٠,٢٥  

٣٨,٣٣  

±٠,١٢  

٤٧,٠٠  

±٠,٢٤  

 المضاف شيكوالتة

 من% ٧٥ إليها
 المائي ستخلصم

  لإلستيفيا

٩,٢٢  

±٠,٣٤  

٣١,٤٥  

±٠,٠٢  

٤٠,٦٧  

±٠,٠١  

 المضاف شيكوالتة
 من% ١٠٠ إليها

 المائي مستخلص

  لإلستيفيا

٩,٥٢  

±٠,٠١  

٢٩,٩٦  

±٠,٢٥  

٣٩,٤٨  

±٠,١٢  

  ٢,٩  ١,٥٩  ١,٩٢  معنوي فرق أقل

  
  
  



  
  
  
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

  
  
 

 المضاف للشيكوالتة ختزلةالم غير والسكريات المختزلة الكلية السكريات محتوى )٩( شكل
  للسكروز كبديل إلستيفياا ألوراق نبات المائي المستخلص إليه

 

 

  
  
  
  



  )١٠( جدول

  المختزلة غير والسكريات المختزلة الكلية السكريات محتوى

 للسكروز كبديل إلستيفياا ألوراق نبات المائي المستخلص إليه المضاف المحلية ىالحلو  لبعض

  جم١٠٠/جم

  العينة

  المختزلة رياتالسك

%  

  المختزلة غير السكريات

%  

  الكلية السكريات

%  

  القياسية العينة البيتيفور

  %٥٠ إليه المضاف البيتيفور

  %٧٥ إليه المضاف البيتيفور

  %١٠٠ إليه المضاف البيتيفور

٠,٠٢±  ٣,٢٣  

٠,٠٤±  ٤,٠٠  

٠,١٢±  ٥,٢٢  

٠,٢٤± ٥,٦٧  

٠,١٤±  ١٧,٣٣  

٠,٠١± ١٠,٧١  

٠,١± ١٠,٠٠  

٠,٢٤± ١٠,٠٠٠  

٠,٢٥±  ٢٠,٦٧  

٠,٢٢± ١٤,١٧  

٠,١٢± ٢٢,١٥  

٠,١١± ١٦,٣٣  

  القياسية العينة اللدو

  %٥٠ إليه المضاف اللدو

  %٧٥ إليه المضاف اللدو

  %١٠٠ إليه المضاف اللدو

٠,٠٤± ١٢,٧٧  

٠,٠٦± ١١,٠٠  

٠,١١± ١٠,٠٠  

 ٠,٠٢ ± ٨,٦٧  

 ٠,١٢ ± ٣٤,١٧  

٠,١١ ± ٣٣,٠٠  

٠,٠٢ ± ٣٠,٠٠  

٠,٠٦ ± ٢٨,٠٠  

 ٠,٢٥± ٤٧,٠٠  

٠,٣٣ ± ٤٤,٠٠  

٠,٢٢± ٤٠,٠٠  

٠,١٢ ± ٣٦,٦٧  

  القياسية العينة اللبنية

  %٥٠ إليها المضاف اللبنية

  %٧٥ إليها المضاف اللبنية

  %١٠٠ إليها المضاف اللبنية

٠,٠١ ± ١٠,٠٧  

٠,٢٢ ± ٨,٠٠  

٠,٠٦ ± ٧,٦٠  

٠,٠٨ ± ٧,٣٠  

٠,٠١ ± ٢٦,٤٣  

٠,٢٤ ± ٢٨,٠٠  

٠,١٢ ± ٢٨,٢٢  

٠,١١ ± ٢٨,٣٧  

٠,١٢ ± ٣٦,٦٧  

٠,٢٤ ± ٣٦  

٠,١٦ ± ٣٥,٦٧  

٠,١٦ ± ٣٥,٦٧  

  القياسية العينة النارجين

  %٥٠ إليه المضاف  النارجين

  %٧٥ إليه المضاف النارجين

  %١٠٠ إليه المضاف النارجين

٠,٠١ ± ٧,٧  

٠,٠١ ± ٧,٨  

٠,٠١ ± ٨,٠٠  

٠,٠٢ ± ٩,١٦  

٠,٠٦ ± ٣٢,٨٣  

٠,٠١ ± ٢٨,٠٠  

٠,٠٤ ± ٢٩  

٠,٠٢ ± ١٧,١٧  

٠,١٢ ± ٤٠  

٠,٢٤ ± ٣٥,٠٠  

٠,١٢ ± ٢٦,٣٣  

٠,١٢ ± ٢٦,٣٣  

  ٢,٨٤  ٢,١٦  ٢,٦١  معنوية فروق أقل



  المختزلة غير والسكريات المختزلة الكلية السكريات محتوى )١٠( شكل

  للسكروز كبديل لإلستيفيا المائي مستخلص إليها المضاف المحلية ىالحلو  لبعض
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  المختزلة غير والسكريات المختزلة الكلية السكريات وىمحت )١٠( شكل تابع

  للسكروز كبديل لإلستيفيا المائي مستخلص إليها المضاف المحلية ىالحلو  لبعض
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  المختزلة غير والسكريات المختزلة الكلية السكريات محتوى )١٠( شكل تابع

  للسكروز كبديل لإلستيفيا لمائيا مستخلص إليها المضاف المحلية الحلويات لبعض
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ـــ: سادســـًا  ـــوى مضـــادات األكســـدة والفين اإلستفوســـيد للشـــيكوالتة وبعـــض الحلـــوى والت و محت
  :للسكروز كبديل إلستيفياا ألوراق نبات المائي المستخلص إليه المضافالمحلية 

 الإلســتيفي المــائي مســتخلص إليهــا المضــاف الشــيكوالتة محتــوى )١١( وشــكل )١١( جــدول يوضــح
 مـن يالحـظ ، والإلستيفوسـيد والفنيـوالت األكسـدة مضـادات مـن للسكروز كبديل)  ٪١٠٠ ـ  ٧٥ ـ ٥٠(  بنسبة

 لإلسـتيفيا المـائي المسـتخلص إضـافة نسبة بزيادة وذلك الشيكوالتة في األكسدة مضادات محتوى زيادة الجدول
 ٧١,٦٨ ـ ٧١,٢٨(  ٪ ٥٠ ـ ٧٥ إضافة يليه ،) ٧٥,١١( ٪١٠٠ المستخلص إضافة عند نسبة أعلى سجلت

 أيضـاً  ،)  ٩٥,٢٦(  علـى تحتـوي اإلسـتيفيا أوراق بينمـا ،)  ٤٤,٠٨(  القياسـية بالعينـة مقارنـة التـوالي على) 
 ،)  ٩٠,٥(  ٪١٠٠ إضافة عند سجلت حيث المستخلص نسبة إضافة بزيادة الفينوالت محتوى ارتفاع يالحظ

 كانت بينما ،) ٥٦,٧٠( القياسية بالعينة مقارنة التوالي ىعل)  ٪٦٨ ـ ٪٨٠(  كانت ٪٥٠ ـ ٪٧٥ إضافة يليه
 نسـبة إضـافة بزيـادة الشـيكوالتة مـن محتواهـا زاد اإلستيفيوسـيد نسبة أيضاً  ،)  ٩٣,١٢(  الإلستيفيا أوراق قيمة

(  القياسـية بالعينـة مقارنـة)  ١,٢٧(  سـجلت ٪١٠٠ بنسـبة المستخلص إضافة عند أعالها كانت المستخلص
 المركبات أن Tadhani et., al. (2007) مع يتفق وهذا ،%) ٨,٧٤( اإلستيفيا أوراق كانت بينما ،)  ٠,٠٤

  . عالية بنسب اإلستيفيا نسيج و أوراق في توجد الكلية والفالفونيدات الفينولية
 واإلستفوسـيد والفيـوالت األكسـدة مضـادات نسـبة محتوى يوضحان )١٢( رقم وشكل )١٢( رقم جدول

 المــائي المســتخلص إضــافة عنــد األكســدة مضــادات محتــوى زيــادة الجــدول مــن يالحــظ ، الدســم البســكويت فــي
 وكانـت)  ٩٦,٢٥(  سـجلت ٪١٠٠ نسـبة إضـافة عنـد قيمة أقل كانت)  ٪١٠٠ ـ ٧٥ ـ ٥٠(  بنسبة لإلستيفيا

 ارتفـاع وحظلـ الفينوالت محتوى أيضاً  ،)  ٪١٢(  القياسية بالعينة مقارنة)  ١٩,٣٩ ( بنسبة ٪٥٠ عند أدناها
 ،)  ٦٥,٤٢(  ٪١٠٠ إضـافة عنـد قيمـة أعالهـا كانـت المـائي المسـتخلص نسبة إضافة بزيادة الفينوالت نسبة
  المســتخلص إضــافة عنــد النتيجــة ونفــس ،)  ٤١,٢٠(  القياســية بالعينــة مقارنــة) ٥٧,٢٢( ٪٧٥ إضــافة يليهــا

) ٠٠,١( رقـم سـجل أعالهـا كـان محتواها زاد)  %١٠٠ ، ٧٥ ، ٥٠ ( بنسبة للبتيفيور اإلستفوسيد من المائي
 التـــوالي علــى % )٠,٢٤ ـــ ٠,٦٦(   ٪ ٥٠ ـــ ٧٥ نســبة إضافـــة يليهــا ، المســتخلص مــن ٪١٠٠ إضــافة عنــد

 والفينـوالت األكسـدة بمضـادات غنيـة اإلسـتيفيا أوراق محتـوى نجـد أيضـاً  ،)  ٠,٢٥٩(  القياسـية بالعينـة مقارنة
 له اإلستيفيا نبات أن Shukla (2009) أشار حيث التوالي، على)  ٨,٧٤ ـ ٩٣,١٢ ـ ٩٥,٢٦(   واإلستوفيد

 احتـواء Gardana et., al. (2010) أكـد كمـا األكسـدة لمضـادات طبيعيـة كمـادة لالسـتخدام كبيـرة إمكانيـة
  .  واالستفوسيد الجليوكوزيد من عالية نسبة على اإلستيفيا نبات أوراق

  

  

  



  )١١( جدول

 المستخلص اإليه المضاف الشيكوالتة في واالستفيوسيد ينوالتوالف األكسدة مضادات محتوى
 للسكروز كبديل إلستيفياا ألوراق نبات المائي

  العينة
 األكسدة مضادات
%  

  % الفينوالت
 اإلستيفوسيد

%  

  اإلستيفيا أوراق
٩٥,٢٦  

±٢,١  

٩٣,١٢  

±١,٥  

٨,٧٤٥  

±٢,١٢  

  الشيكوالتة

  القياسية العينة

٤٤,٠٨  

±١,٢  

٥٨,٧٠  

±١,٨  

٠,٠٤٠  

±٠,٠٢  

  الشيكوالتة

 إليها المضاف 
 المائي المستخلص

  %٥٠ لإلستيفيا

٦٨,٧١  

±١,٨٠  

٦٨,٠٠  

±١,٦  

٠,٦٦٣  

±٠,١٢  

  الشيكوالتة

 إليها المضاف 
 المائي المستخلص

  %٧٥ لإلستيفيا

٧١,٢٨  

±١,٤٠  

٨٠,٠٠  

±١,٨  

٠,٩٣٦  

±٠,٣٣  

  الشيكوالتة

 إليها المضاف 

 المائي المستخلص

  %١٠٠ لإلستيفيا

٧٥,١١  

±١,٥٠  

٩٠,٥٣  

±٢,٣٢  

١,٢٧٨  

±٠,٦٢  

  
 

  



  
 

 

 

  
  
  
  
  
 

  
  
 

 

 

 

  
 

  الشيكوالتة في والفينوالت األكسدة مضادات محتوى )١١( شكل

 للسكروز كبديل إلستيفياا ألوراق نبات المائي المستخلص إليه المضاف
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  ) ١٢(  جدول

  ) الدسم البسكويت( للبيتفور دسيواإلستفو  الفينوالت األكسدة مضادات محتوى

 مضاف إلية المستخلص المائي ألوراق نبات االستيفيا كبديل للسكروزال

  العينة
 األكسدة مضادات
%  

  % الفينوالت
 اإلستيفوسيد

%  

  اإلستيفيا أوراق
٩٥,٢٦  

±٢,١١  

٩٣,١٢  

±١,٥  

٨,٧٤٥  

±٢,٢  

  البيتيفور

  القياسية العينة

٢١,٠٠  

±١,٦  

٤١,٢  

±١,٨  

٠,٠٢٥  

±٠,٠١٢  

  البيتيفور

 إليها المضاف 
 المائي خلصالمست

  %٥٠ لإلستيفيا

١٩,٣٩  

±١,٨  

٥٣,٧٥  

±١,٦  

٠,٢٤٨  

±٠,٠٣  

  البيتيفور

 إليها المضاف

 المائي المستخلص

  %٧٥ لإلستيفيا

٢١,٦٩  

±١,٥  

٥٧,٢٢  

±١,٤  

٠,٦٦٢  

±٠,١٢  

  البيتيفور

 إليها المضاف

 المائي المستخلص

  %١٠٠ لإلستيفيا

٢٥,٩٦  

±١,٦  

٦٥,٤٢  

±٢,٠١  

١,٠٠  

±٠,١١  

  



 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 البسكويت (البيتيفورسيد واإلستفو  الفينوالت األكسدة مضادات محتوى )١٢( شكل

  للسكروز كبديل اإلستيفيا ألوراق نبات المائي المستخلص إليه المضاف)الدسم
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  )١٣( جدول

  المحلية الحلوي بعض في اإلستفوسيدو  والفينوالت األكسدة مضادات محتوى

  وراق نبات اإلستيفيا كبديل للسكروزالمضاف إليها المستخلص المائي أل 

  % اإلستيفوسيد  % الفينوالت  % األكسدة مضادات  العينة

  اإلستيفيا أوراق
٩٥,٢٦  

±١,٢  
٩٣,١٢  

±١,٥  
٨,٧٤٥  

±١,٢  

  القياسية العينة اللدو
١٨,٦٧  

±١,٨  
٤٠,١٢  

±١,٢  
٠,٠٠٨  

±٠,١٢  
 المائي المستخلص إليها المضاف اللدو

  %٥٠ لإلستيفيا
٢٥,٦٩  

±١,١١  
٤٦,٢٢  

±١,٧  
٠,٠١٤  

±٠,٠٣  
 المائي المستخلص إليها المضاف اللدو

  %٧٥ لإلستيفيا
٢٨,٧١  

±١,٤  
٤٨,٠٠  

±١,٥  
٠,٠٦٢  

±٠,٢٢  
 المائي المستخلص إليها المضاف اللدو

  %١٠٠ لإلستيفيا
٣٠,٢٢  

±١,٨  
٥٠,١٢  

±١,٨  
٠,١٨٠  

±٠,٤٢  

  القياسية العينة اللبنية
١٦,١٢  

±١,٤  
٢٠,٢٦  

±١,٧  
٠,٠٣٦  

±٠,٠١٢  
 المائي المستخلص إليها المضاف ةاللبني

  %٥٠ لإلستيفيا
٢٢,٧١  

±١,٨  
٢٣,١٦  

±١,٩  
٠,٠٩٢  

±٠,٠٢٢  
 المائي المستخلص إليها المضاف اللبنية

  %٧٥ لإلستيفيا
٣٠,١٢  

±١,٦  
٢٨,٣٢  

±١,٧  
٠,١٢٦  

±٠,٠١٢  
 المائي المستخلص إليها المضاف اللبنية

  %١٠٠ لإلستيفيا
٤٢,٥٩  

±٢,٢  
٣٦,٤٢  

±٢,٣  
٠,٢٠٠٠  

±٠,٠٢١  

  القياسية العينة النارجين
٢٢,١٦  

±١,٣  
١٦,٧٠  

±١,٩  
٠,١٠٧  

±٠,٢٢  
 المائي المستخلص إليها المضاف النارجين

  %٥٠ لإلستيفيا
٣٠,١٨  

±١,٨  
٢٤,٢٨  

±١,٦  
٠,٢٨٠  

±٠,٠١٢  
 المائي المستخلص إليها المضاف النارجين

  %٧٥ لإلستيفيا
٣٨,٢١  

±١,٣  
٣٠,١١  

±١,٢  
٠,٣٤٢  

±٠,١٣  
 المائي المستخلص اإليه المضاف النارجين

  %١٠٠ لإلستيفيا
٤٣,٦٥  

±١,٦  
٣٦,١٢  

±١,٠٠  
٠,٥٢٠  

±٠,٠٢  



  
  
  
  
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 المحلية الحلوى بعض في اإلستفوسيدو  والفينوالت األكسدة مضادات محتوى )١٣( شكل

  للسكروز كبديل اإلستيفيا ألوراق نبات المائي المستخلص إليه المضاف
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 المحلية الحلوى بعض في اإلستفوسيدو  والفينوالت األكسدة مضادات محتوى )١٣( شكل

  للسكروز كبديل إلستيفياا ألوراق نبات المائي المستخلص إليها المضاف

  

  

  

  

  

  



 فـي واإلستفوسـيد والفينـوالت األكسـدة مضادات نفس محتوى يوضحان) ١٣( وشكل) ١٣( رقم جدول
 ــ ٥٠(  بنسـبة لإلستيفيا المائي المستخلص إليها المضاف  ) النارجيل ـ اللبنية ـ اللدو(  المحلية الحلوى بعض
 واللبنيـة اللـدو مـن كـل فـي محتواهـا زاد لألكسـدة مضادات اآلتي الناتج أوضح للسكروز كبديل)  ٪١٠٠ ـ ٧٥

 ( ١٠٠ نسـبة إضـافة عنـد قيمـة أعلـى كانـت لإلسـتيفيا المـائي المسـتخلص إضـافة بنسـبة ٥٠ بزيادة والنارجين
 زيـادة لـوحظ الفينـوالت محتـوى أما ) ٢٢,١٦ ـ١٦,١٢ ـ ١٨,٦٤ ( التوالي على ) ٤٣,٦٥ ـ ٤٢,٥٩ ـ ٣٠,٢٢
(  سجل ٪١٠٠ إضافة عن مختلفة بنسب لإلستيفيا المائي المستخلص إضافة نتيجة اللدو من كل في محتواه

 بالعينــــة مقارنـــة التـــوالي علـــى ) ٤٦,٢٢ ــــ ٤٨,٠١(  ســـجلت بحيـــث% ) ٧٥,٥٠(  إضـــافة يليهـــا)  ٥٠,١٢
 المســـتخلص إضافـــة عنــد و ) ٢٠,٢٦ ( القياســية العينــة ســـجلت اللبنيـــة حلـــوى بينمــا ،)  ٤٠,١٢(  القياســية
 وعند% ) ١٦,٧٠(  القياسية العينة سجلت النارجين أما  ،)  ٣٦,٤٢(  سجلت حيث ٪١٠٠ لإلستيفيا المائي
  ) .٣٠,١١( سجلت% ٧٥ افةإض يليها)  ٣٦,١٢(  سجلت  ٪١٠٠ إضافة

 المســتخلص إضــافة بزيــادة والنــارجين واللبنيــة اللــدو حلــوى فــي اإلستفوســيد محتــوى زيــادة أيضــاً  لــوحظ
 عنــد% ) ٠,٠٦ ـــ% ٠,١٨(  اللـــدو حلـــوى ســجلت بحيـــث% ) ١٠٠ ، ٧٥ ، ٥٠(  بنسبـــة لإلســتيفيا المائـــي
  ) . ٠,٠٠٨(  القياسية ةبالعين مقارنة التوالي على% ) ١٠٠ ، ٧٥(  المستخلص إضافة

 ،% ٧٥(  بنسبة المستخلص إضافة عند وبينما)  ٠,٠٣٦(  القياسية العينة سجلت اللبنية حلوى أما
% ٠,١٠٧(  القياسـية العينة سجلت النارجين كذلك ، التوالي على% ) ٠,١٢٦ ، ٠,٢٠(  سجلت% ) ١٠٠

 ،% ) ٠,٢٨ ، ٠,٣٤ ، ٠,٥٢(  تســجل ) %١٠٠ ، ٧٥ ، ٥٠ ( بنســبة المســتخلص إضــافة عنــد بينمــا ،) 
ــ ٥٠( المختلفــة بنســبه لإلســتيفيا المــائي المســتخلص إضــافة عمومــاً  ويالحــظ ــ ٧٥ ـ  زيــادة إلــى أدت)   ٪١٠٠ ـ
 األكسـدة مضـادات مـن والنـارجين واللبنيـة واللـدو المحليـة والحلوى الدسم والبسكويت الشيكوالته من كل مستوى

 والجــودة القيمــة علــى والمحافظــة غــذائي بمنــتج احتوائهــا عنــد وفوائــد فعمنــا مــن لهــا كــل واإلستفوســيد والفيــوالت
  . (Shukla 2009 and JECFA 2006):  من كالً  أكده ما وهذا ، الغذائية

  
  
  
  
  
  



 : الحسي التقييم:  سابعاً 

  : للشيكوالتة الحسي التقييم

 إليهــا لمضــافا الحليــب لشــيكوالتة الحســيالتقيــيم ) ٢( والصــورة) ١٤( وشــكل) ١٤( جــدول يوضــح
 معنويـة فـروق وجـود لـوحظ للسـكروز كبـديل)  ٪١٠٠ ــ ٧٥ ــ ٥٠( مختلفة بنسبة لإلستيفيا المائي المستخلص

(  معيـــاري بـــانحراف ) ٩,٥٢(  و ) ٩,٩٠(  قـــيم ســـجلت حيـــث الحســـية الصـــفات معظـــم إن.  جـــداً  ضـــعيفة
 ٪١٠٠ بنســبة اإلســتفيا ســتخلصم إليهــا المضــاف والشــيكوالتة القياســية للعينــة وذلــك)  ٠,١٢±( و)  ٠,٢٢±

 فــروق وجــود لــوحظ كــذلك ، ) ٠,٠٥(  مســتوى عنــد)  ٠,١٢( إحصــائية بداللــة التــوالي علــى للســكروز كبــديل
 ، ) ٠,٤٤±(  معيــاري بــانحراف)  ٢٤,٩(  القياســية العينــة ســجلت حيــث ، اللــون حيــث مــن ضــعيفة معنويــة
(  معيــاري بــانحراف ) ٩١,٨ ( ســمك ٪١٠٠ ةبنســب المــائي المســتخلص إليهــا المضــاف العينــة ســجلت بينمــا
ـــ ١٣,٩(  القياســـية للعينـــة يكـــون مـــا أقــــرب كانــــت)  ٪٧٥ ــــ ٥٠(  نســـبة إن بينمـــا ، ) ٠,١٣  علـــى ) ٤٤,٩ ـ
 وذلك)  ٩,٨(  القياسية العينة أيضاً  سجلت بينما ، ) ٠,٠٥(  مستوى عند ) ٠,٣٧(  إحصائية بداللة التوالي

 ، ٩,٠٤ ، ٩,٢٢(  القياسـية بالعينـة يكـون مـا أقـرب)  ٪١٠٠ ــ ٧٥ ــ ٥٠(  النسـبة وسـجلت الطعـم صـفة في
 حيـث مـن االتجـاه بـنفس كانـت أيضاً )  ٠,٠٥(  مستوى عند)  ٠,١٣(   إحصائية بداللة التوالي على)  ٩,٤

 مسـتخلص مـن المضـافة النسب معظم سجلت حيث ، التذوق بعد والطعم االستخالص ودرجة  والقوام الرائحة
 ، ٠,١٣(  إحصـائية بداللـة وذلـك الحسية الصفات معظم ففي القياسية للعينة يكون ما أقرب ستيفيالإل المائي
 ,.Thompson et., al. (2004) and Loura et يتفق ما وهذا. التوالي على)  ٠,٥٤ ، ٠,٢٢ ، ٠,١٢

al. (2009) ، العام الشكل على تأثر لن الحليب الشيكوالتة في للسكروز كبديل اإلستفوسيد إضافة إن حيث 
  . عديدة لفئات مستساغة تكون كما والنكهة النعومة ودرجة واللون

  
  
  
  
  
 

 

 



  )١٤( جدول

 كبديل لإلستيفيا المائي المستخلص إليها المضاف الحليب لشيكوالتةالحسي   التقييم
  للسكروز

  العينة
الشكل 
العام 

)١٠(  

اللون 
)١٠(  

الطعم 
)١٠(  

الرائحة 
)١٠(  

القوام 
)١٠(  

درجة 
الستحالب ا

)١٠(  

الطعم 
  التذوق

الشيكوالتة العينة 

  القياسية

٩,٩٠  

±٠,٢٢  

٩,٢٤  

±٠,٤٤  

٩,٨  

±٠,٤٢  

٩,٧٥  

±٠,١٢  

٩,٣٣  

±٠,١٢  

٩,٤٤  

±٠,٢  

٩,٤٤  

±٠,١٨  

الشيكوالتة المضاف 

إليها المائي لإلستيفيا 
٥٠%  

٩,٧٩  

±٠,٣٣  

٩,٢٣  

±٠,١٢  

٩,٥  

±٠,٦٦  

٩,٧٥  

±٠,١٢  

٩,٦٨  

±٠,٣٤  

٩,٣٥  

±٠,٢٢  

٩,٥٦  

±٠,٣٤  

يكوالتة المضاف الش

إليها المائي لإلستيفيا 
٧٥%  

٩,٦٥  

±٠,١٢  

٩,٢٤  

±٠,٦٦  

٩,٤  

±٠,١٢  

٩,٧٥  

±٠,١٦  

٩,٧٢  

±٠,٢٢  

٩,٣٢  

±٠,١٢  

٩,٥٠  

±٠,٢٢  

الشيكوالتة المضاف 

إليها المائي لإلستيفيا 

١٠٠%  

٩,٦٢  

±٠,١٨  

٩,٢٠  

±٠,١٣  

٩,٤  

±٠,٢٢  

٩,٧٥  

±٠,٢٢  

٩,٧٣  

±٠,٣٢  

٩,٢٩  

±٠,١٢  

٩,٣٠  

±٠,٢٢  

  أقل فرق معنوي

 )٠,٠٥ (  
٠,٠٥٤  ٠,٠٢٢  ٠,٠٨  ٠,١٢  ٠,٠١٣  ٠,٠٣٧  ٠,١٢  

  
  
  
  
  



  
  

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
 

 

 

  الحليب لشيكوالتةالحسى  التقييم )١٤( شكل

  للسكروز كبديل لإلستيفيا المائي المستخلص إليها المضاف

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  الحليب لشيكوالتةالحسى  التقييم )١٤( شكل تابع

  للسكروز كبديل لإلستيفيا المائي لصالمستخ إليها المضاف

  

  

  

  

  

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 إلستيفياا ألوراق نبات المائي المستخلص إليها المضاف الحليب شيكوالتة )٢( رقم صورة

  للسكروز كبديل
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  : الدسم للبسكويت الحسي التقييم

ــــل )١٥( جــــدول يوضـــح  ) البتيفـــور ( الدســــم للبســـكويت الحســـي التقيـــيم )٣( وصـــورة )١٥ ( وشك
 فـروق وجـود لـوحظ  ) ٪١٠٠ ، ٧٥ ، ٥٠( زيـت للسـكروز كبـديل لإلستيفيا المائي المستخلص إليه المضاف
 بينمـا ،)  ٠,٦٢±(  معيـاري بـانحراف)  ٩,٥٠(  القياسـية العينـة سـجل حيـــث العام الشكــل في طفيفة معنوية
)  ٩,٣٤ ـــ ٩,٤٥ ـــ ٩,٨٦(  التــوالي علــى يةالقياســ العينــة مـن أعلــى قــيم)  ٪١٠٠ ـــ ٧٥ ـــ ٥٠(  النســبة سـجل

 فـروق وجـود لـوحظ للطعم بالنسبة أيضاً  ،) ٠,٢٢(  إحصائية بداللة)  ٦٤,٨٢± ـ ٠,٤٤±( معياري بانحراف
(  التـوالي علـى ) ٪٧٥ ــ ٥٠( لإلسـتيفيا المـائي المسـتخلص إضـافة نسـبة سـجل حيـث المعـامالت بين معنوية
(  ســجلت% ) ١٠٠(  إضــافة بينمــا ،)  ٨,٦٤(  ســجلت التــي لقياســيةا العينــة مــن أعلــى قــيم)  ٩,٢١ ـــ ٩,٠

 مســتخلص مــن المختلفــة اإلضــافة نســب ســجلت للــون بالنســبة أيضــاً  ،)  ٠,٢٩(  إحصــائية بداللــة)  ٨,١٤
 العينــة مــن كــل قــيم)  ٩,٢٤ ـــ ٩,٦٦ ـــ ٩,٨٢(  التــوالي علـــى)  ٪١٠٠ ـــ ٧٥ ـــ ٥٠(  بنســب المــائي اإلســتيفيا
 ، ٩,٥(  القياسـية العينـة سـجلت والقـوام الرائحـة صفة كذلك ،)  ٠,٢٦(  إحصائيـة بداللة ) ٨,٨٩(  القياسية
(  بنسب المائي اإلستيفيا مستخلص إليه المضاف البيتفيور بينما ، والقوام الرائحة لصفة التوالي على)  ٩,٢٩
 العينــة مــن علــىأ قــيم ســجلت التــوالي علــى)  ٩,٢٢ ـــ ٩,٤٤ ـــ ٩,٣ ـــ ٩,٦٤(  ســجلت)  ٪١٠٠ ـــ ٧٥ ـــ ٥٠

(  و ،)  ٩,٣١ ـــ ٩,٣٤% ) ( ٧٥ ــ ٥٠(  إضـافة نســبة سـجلت واالستسـاغة الهشاشــة درجـة بينمـا ، القياسـية
(  إضـافة بينمـا ، التـوالي علـى)  ٨,٧٧ ـ ٩,٢٩(  القياسية العينة من أعلى قيم التوالي على)  ٩,٢٢ ـ ٩,٤٤
 مسـتوى دـــعن)  ٠,٢٣ ـ ٠,٣٢(  ةــإحصائي ةـبدالل)  ٨,٣٧ ـ ٩,٨٩(  القياسية للعينة يكون ما أقرب)  ٪١٠٠

 مـن يغيـر ال اإلستفوسـيد أن Chatudthipong and Nuamprasat (2009) دـــأك وقـد ،)  ٠,٠٥٠( 
 . القصب سكر إضافة حالة في كما ، البني التلون تأثير له وليس ومذاقها األغذية خواص

 

  
  
  
  
  
  
  



  )١٥( جدول

ألوراق نبات  المائي مستخلص إليه المضاف)  البتيفور(  الدسم البسكويت الحسي التقييم
  للسكروز كبديل إلستيفياا

  العينة
الشكل 
  العام

  القوام  الرائحة  اللون  الطعم
درجة 

الهشاشة 
  االستساغة

البيتيفور العينة 

  القياسية

٩,٠٥  

±٠,٦٢  

٩,٦٣  

±٠,٣٢  

٩,٨٩  

±٠,٣٩  

٩,١٥  

±٠,٥٠  

٩,٢٩  

±٠,٣٣  

٩,٢٦  

±٠,٥١  

٨,٧٧  

±٠,٦١  

فور المضاف البيتي

إليه المائي لإلستيفيا 

٥٠%  

٩,٨٦  

±٠,٤٤  

٩٠٢١  

±٠,٤٢  

٩,٨٢  

±٠,٤٨  

٩,٦٤  

±٠,٦٠  

٩,٥٥  

±٠,٦٧  

٩,٦٤  

±٠,٧٤  

٩,٤٤  

±٠,٤٤  

البيتيفور المضاف 

إليه المائي لإلستيفيا 

٧٥%  

٩,٤٥  

±٠,٨٢  

٩,٠٠  

±٠,٦٦  

٩,٦٦  

±٠,٢٢  

٩,٤٢  

±٠,٤٤  

٩,٣٢  

±٠,٤٤  

٩,٣٢  

±٠,٦٦  

٩,٢٢  

±٠,٦٥  

البيتيفور المضاف 
ه المائي لإلستيفيا إلي

١٠٠%  

٩,٣٤  

±٠,٦٤  

٨,١٤  

±٠٢٢  

٩,٢٤  

±٠,٦٦  

٩,٣٢  

±٠,٢٣  

٩,٢٢  

±٠,٢٣  

٨,٨٩  

±٠,٢٤  

٨,٣٧  

±٠,٣٣  

  أقل فرق معنوي

 )٠,٠٥٠ (  
٠,٢٣  ٠,٢٣  ٠,٢٤  ٠,٠٢٤  ٠,١٨  ٠,٢٩  ٠,٢٢  

  
  
  

  
 

 



  
  
  
  
  
  
  
 

  
 

 

 

  
  

  ) البتيفور(  الدسم البسكويت الحسي التقييم )١٥( شكل

 للسكروز كبديل إلستيفياألوراق نبات ا المائي مستخلص إليه المضاف

 

  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

 

 

  
  
  
 

 

 

  
  
  
 

  ) البتيفور(  الدسم البسكويت الحسي التقييم )١٥( شكل تابع

 للسكروز كبديل لإلستيفيا المائي مستخلص إليه المضاف

  
  
  
  
  
  

 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ) ورالبتيف(  الدسم البسكويت الحسي التقييم )٣( رقم صور

 للسكروز كبديل لإلستيفيا المائي مستخلص إليه المضاف

  



  :  اللدو لحلوى الحسي التقييم
ــــيم )٤( وصــــورة )١٦( وشــــكل )١٦( جــــدول يوضــــح  إليهــــا المضــــاف اللــــدو لحلــــوى الحســــي التقي

 وجــود عــدم مــن العــام الشــكل فيــه لــوحظ للســكروز كبــديل)  ٪١٠٠ ـــ ٧٥ ـــ ٥٠(  لإلســتفيا المــائي المســتخلص
 ، القياســية العينــة قــيم نفــس تقريبــاً  القــيم ســجلت حيــث القياســية والعينــة المختلفــة المعــامالت بــين عنويــةم فــروق
 بينما ،)  ٨,٩٤(  سجلـت حيث القياسية والعينة المعامالت بين طفيفة معنوية فروق وجود لوحظ الطعم أيضاً 

 فـــي كـــذلك ،)  ٠,٣٣(  صـــائيةإح بداللـــة)  ٨,٩٤ ــــ ٨,٨٨ ــــ ٨,٩٠) (  ٪١٠٠ ــــ ٧٥ ــــ ٥٠(  نسبــــة سجلــــت
 بــين طفيفــة معنويــة فــروق وجــود واالستســاغة الطــراوة ودرجــة والقــوام والرائحــة اللــون حيــث مــن الصــفات معظــم

 لــوحظ بينمــا ، التــوالي علــى)  ٠,٣٦ ـــ ٠,٢٨ ـــ ٠,١٩ ـــ ٠,٢٦(  إحصــائية بداللــة القياســية والعينــة المعــامالت
 في تدريجي انخفاض ولوحظ ،)  ٩,١٨(  القياسية العينة لتسج حيث التماسك درجة بين معنوية فروق وجود
 ـــ ٩,١١(  وهــي)  ٪١٠٠ ـــ ٧٥ ـــ ٥٠(  لإلســتيفيا المــائي المسـتخلص إضــافة نســبة بزيــادة التماســك درجــة قـيم

 ) .٠,٣٠(  إحصائية بداللة التوالـي على)  ٨,٩٣

 :  اللبنية لحلوى الحسي التقييم

ــــيم )٥( وصــــورة )١٧( وشــــكل )١٧( جــــدول يوضــــح  إليهــــا المضــــاف اللبنيــــة لحلــــوة الحســــي التقي
 فــروق فــي وجــود عمومــاً  لوحـــظ للســكروز كبــديل)  ٪١٠٠ ـــ ٧٥ ـــ ٥٠(  بنســب لإلستيفـــيا المــائي المســتخلص

 اإلسـتيفيا مسـتخلص إليهـا المضــاف واللبنيـة العـام الشـكل حيـث مـن الحسية الصفات معظم في طفيفة معنوية
(  ٪١٠٠ ــــ ٧٥ إضــافة يليهـــا ،) ٩,٤٥( القياســية العينـــة ســجلت بينمـــا ،)  ٩,٦٢(  قــيم ســـجلت ٪٥٠ بنســبة
 فــي انخفــاض وجــود لــوحظ الطعــم حيــث مــن أمــا ،) ٠,٠٣٣( إحصــائية بداللــة التــوالي علــى)  ٩,٣٨ ـــ ٩,٤٢
 بينمــــا ،)  ٩,٤٥(  القياســـية العينـــة ســـجلت حيـــث لإلســـتيفيا المـــائي المســـتخلص نســـبة بزيــــادة تـــدريجياً  القـــيم

 القــيم ارتفـاع لـوحظ اللـون أمـا ،)  ٠,٤٤(  إحصــائية بداللـة التـوالي علـى)  ٩,٠ ــ ٨,٥٠ ـــ ٨,٨ ( المعـامالت
 إضـافة يليهـا)  ٩,٣٩(  القياسيـة العينـة سجلـت بينما ،)  ٩,٥٥(  وسجلت المستخلص من ٪٥٠ إضافة عن

 النتـــائج ضـــحتأو  كمـــا ،)  ٠,٣٤(  إحصـــائية بداللـــة التـــوالي علـــى)  ٩,٣٠ ــــ ٩,٤٠(  ٪١٠٠ ، ٪٧٥ نســـبة
 بينمـا ،)  ٩,٦٠ ــ ٩,٥٩ ــ ٩,٥٨(  القياسـية للعينـة يكـون مـا أقـرب تكـون بحيث ضعيف القيم انخفاض أيضاً 
)  ٩,٣٩ ـــ ٩,٦٠(  القياســية العينــة حيــث ، واالستســاغة الطــراوة ودرجــة صــفة فــي معنويــة فــروق وجــود لــوحظ
 ــ ٨,٩٤% ( ١٠٠ المسـتخلص إضـافة عند سجلت حيث النسبة بزيادة تدريجياً  انخفضت بينما ، التوالي على

  . التوالي على)  ٠,٠٤٨ ـ ٠,٣٧(  إحصائيـة بداللة التوالي على)  ٨,٥١

  

  

  



  )١٦( جدول

 كبديل إلستيفياألوراق نبات ا المائي مستخلص إليه المضاف اللدو لحلوى الحسي التقييم
  للسكروز

  ةــالعين
الشكل 

  العام

الطعم 

)١٠(  

اللون 

)١٠(  

الرائحة 

)١٠(  

القوام 

)١٠(  

درجة 

التماسك 
)١٠(  

درجة 
  الطراوة

)١٠(  

  االستساغة

)١٠(  

اللدو العينة 

  القياسية

٩,٢٥  

±٠,٣٣  

٨,٩٤  

±٠,٤٢  

٨,٨١  

±٠,١٢  

٩,١١  

±٠,٤٢  

٩,٣٢  

±٠,١٢  

٩,١٨  

±٠,٢٣  

٩,٢٨  

±٠,٣٣  

٨,٩٥  

±٠,٤٢  

اللدو المضاف 

إليه المائي 
  %٥٠لإلستيفيا 

٩,٢٥  

±٠,١٢  

٨,٩٠  

±٠,٢٣  

٨,٦٢  

±٠,٦٦  

٩,٤٦  

±٠,١٢  

٩,٢٠  

±٠,٤٤  

٩,١١  

±٠,٥٠  

٩,٢٢  

±٠,٣٧  

٨,٨٦  

±٠,٦٦  

اللدو المضاف 

إليه المائي 

  %٧٥لإلستيفيا 

٩,٢٢  

±٠,٦٦  

٨,٨٨  

±٠,١٢  

٨,٥٥  

±٠,٧٥  

٩,٢٢  

±٠,٣٧  

٩,٠٠  

±٠,١٢  

٩,٠٠  

±٠,١٢  

٩,٢٠  

±٠,٣٧  

٨,٩  

±٠,٤٤  

اللدو المضاف 

إليه المائي 

  %١٠٠لإلستيفيا 

٩,٢٠  

±٠,٤٢  

٨,٩٤  

±٠,٣٣  

٨,٨٠  

±٠,٥٠  

٩,١٧  

±٠,٥٠  

٩,٠٧  

±٠,٤٤  

٨,٩٣  

±٠,٢١  

٩,١٨  

±٠,٣٢  

٨,٨٨  

±٠,٢٣  

  أقل فرق معنوي

 )٠,٠٥ (  

غير 

  معنوي
٠,٠٣٦  ٠,٠٢٨  ٠,٣٠  ٠,٠٢٤  ٠,٠١٩  ٠,٠٢٦  ٠,٠٣٣  

  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
ألوراق نبات  المائي مستخلص إليه المضاف اللدو لحلوى الحسي التقييم )١٦( شكل

 للسكروز كبديل إلستيفياا

  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
ألوراق نبات  المائي مستخلص إليه المضاف اللدو لحلوى الحسي التقييم )١٦( شكل تابع

 للسكروز كبديل إلستيفياا

  
  
  
  
  
  

 



  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

  
  
  
  
  

  
  اللدو لحلوى الحسي التقييم )٤( رقم صورة

  للسكروز كبديل إلستيفياألوراق نبات ا المائي مستخلص إليه المضاف



  )١٧( جدول

 كبديل إلستيفياألوراق نبات ا المائي مستخلص إليه المضاف اللبنية لحلوى الحسي التقييم
  للسكروز

  العينة
الشكل 

  العام

الطعم 

)١٠(  

اللون 

)١٠(  

الرائحة 

)١٠(  

القوام 

)١٠(  

درجة 

التماسك 
)١٠(  

درجة 
  الطراوة

)١٠(  

  االستساغة

)١٠(  

اللبنية العينة 

  القياسية

٩,٥١  

±٠,٣٧  

٩,٤٥  

±٠,٢٤  

٩,٣٩  

±٠,٩٩  

٩,٥٨  

±٠,٢٢  

٩,٥٩  

±٠,١٢  

٩,٦٢  

±٠,١٧  

٩,٦٠  

±٠,٣٣  

٩,٣٩  

±٠,٤٢  

اللبنية المضاف 

إليها المائي 
  %٥٠لإلستيفيا 

٩,٦٢  

±٠,١٢  

٩,٠٠  

±٠,٢٣  

٩,٥٥  

±٠,٥٠  

٩,٤٦  

±٠,٥٧  

٩,٤٤  

±٠,٤٤  

٩,٤٨  

±٠,١٢  

٩,٤٢  

±٠,١٢  

٩,٢٢  

±٣٧  

اللبنية المضاف 

إليها المائي 

  %٧٥لإلستيفيا 

٩,٤٢  

±٠,٢٢  

٨,٥٠  

±٠,١٢  

٩,٤٠  

±٠,٤٦  

٩,٢٢  

±٠,٤٤  

٩,٢٥  

±٠,٣٢  

٩,٢٢  

±٠,٦٦  

٩,١١  

±٠,٥٠  

٨,٦٢  

±٠,١٢  

اللبنية المضاف 

إليها المائي 

  %١٠٠لإلستيفيا 

٩,٣٨  

±٠,١٨  

٨,٠٨  

±٠,٢٢  

٩,٣٠  

±٠,١٢  

٩,١١  

±٠,٣٢  

٩,٠٨٦  

±٠,٢٣  

٩,١٥  

±٠,١٢  

٨,٩٩  

±٠,٢٢  

٨,٥٠  

±٠,٢٣  

  أقل فرق معنوي

 )٠,٠٥ (  
٠,٠٤٨  ٠,٣٧  ٠,٣٩  ٠,٣٢  ٠,٢٥  ٠,٣٤  ٠,٤٤  ٠,٠٣٣  

  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  اللبنية لحلوى الحسي التقييم )١٧( شكل

  للسكروز كبديل إلستيفياألوراق نبات ا المائي مستخلص إليه المضاف

  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  اللبنية لحلوى الحسي التقييم )١٧( شكل تابع

  للسكروز كبديل إلستيفياألوراق نبات ا المائي مستخلص إليه المضاف

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  

  
ألوراق نبات  المائي مستخلص إليه المضاف اللبنية لحلوى الحسي التقييم )٥( صورة

 للسكروز كبديل إلستيفياا

  



 : لالنارجي ىلحلو  الحسي التقييم

 إليهـــا المضـــاف النـــارجين لحلـــوى الحســـي التقيـــيم يوضـــح )٦( وصـــورة) ١٨( وشـــكل )١٨( جـــدول
 مـن ٪٥٠ إضـافة أن لـوحظ العام الشكل حيث من)  ٪١٠٠ ـ ٧٥ ـ ٥٠(  بنسبة لالستيفيا المائي ستخلصالم

 مستوى عند)  ٠,٤٤(  إحصائية بداللة)  ٩,٣٥(  القياسيـة العينـة من الحل)  ٨٨,٩(  قيم سجل المستخلص
 وجـود لـوحظ واللـون الطعـم أمـا ، القياسـية للعينـة يكـون مـا أقـرب كانـت النسـب إضـافة بقيـة بينما ،)  ٠,٠٥( 

 القياسـية العينـة سجلت حيث ، القياسية بالعينة مقارنة جداً  طفيفة بدرجة القيم بانخفاض ضعيفة معنوية فروق
 علـى)  ٨,٩٠ ـ ٧,٩٧ ( ٪١٠٠ مستخلص إضافة عند انخفاض أعلى وكان التوالي على)  ٩,٢٥ ـ ٨,٨١( 

 التماســـك ودرجـــة والقـــوام الرائحـــة صـــفة حيـــث مـــن وحظلـــ كمـــا ،) ٠,٣٤ و ٠,٠٣٢( إحصـــائية بداللـــة التـــوالي
 قــيم أعطـى ٪٥٠ بنسـبة للسـكروز كبــديل لإلسـتيفيا المـائي المسـتخلص إضــافة إن واالستسـاغة الطـراوة ودرجـة
 بينمـا ، للصـفات التـوالي علـى)  ٩,٠٠ ــ ٩,٢٢ ــ ٩,٦٢ ــ ٩,٣ ــ ٩,٧٢: (  كـاآلتي القياسـية العينـة من أعلى
(  إحصائيـــة بداللـــة للصــفات التــوالي علــى)  ٨,٨٣ ـــ ٨,٩٤ ـــ ٩,٣٤ ـــ ٩,٢٤ ـــ ٩,٤ ( ســجلت القياســية العينــة
 انخفـاض إلـى أدت األخـرى والنسـب المعـامالت بينمـا التـوالي علـى)  ٠,٣٦ ــ ٠,٣٧ ــ ٠,٣٠ ـ ٠,٣٢ ـ ٠,١٩
 ، األغذيـة جـودة علـى للبشـر آمنـة اإلستفوسـيد أن Bariacun et al. (2008) مـع يتفـق وهذا ، جداً  طفيف

 مـن الحسية الخواص أن إلى Dos, Ayhan and Sumnu (2005), Lauro et al. (2009)أشار كما
 كمــا ، وجودتــه المنتـــج خصــائص علـى المؤثـــرة العوامــل تقــدير فــي مهمـة فهــي للمســتهلك المحببــة العوامــل أهـم

 يــؤثر ال طبيعــي كمحلــى لألغذيــة اإلســتيفيا إضــافة علــى الموافقــة أكـدت كمــا ،  JAECFA (2006)أكـدت
  . الغذائي المنتج وجودة خواص على

  
 

 

 

 

 

  
  
  



  )١٨( جدول

 كبديل إلستيفياألوراق نبات ا المائي مستخلص إليه المضاف لالنارجي لحلوى الحسي التقييم
  للسكروز

  العينة
الشكل 

  العام

الطعم 

)١٠(  

اللون 

)١٠(  

الرائحة 

)١٠(  

القوام 

)١٠(  

درجة 

التماسك 
)١٠(  

درجة 
  الطراوة

)١٠(  

  تساغةاالس

)١٠(  

النارجين العينة 

  القياسية

٩,٣٥  

±٠,٤٣  

٨,٨١  

±٠,١٢  

٩,٢٥  

±٠,٢٦  

٩,٤٤  

±٠,٢٢  

٩,٢٤  

±٠,١٨  

٩,٣٤  

±٠,١٤  

٨,٩٤  

±٠,١٦  

٨,٨٣  

±٠,١٢  

النارجين المضاف 

إليها المائي 
  %٥٠لإلستيفيا 

٩,٨٨  

±٠,٢٢  

٨,٥٥  

±٠,١٤  

٩,١١  

±٠,٢٨  

٩,٥٢  

±٠,١٦  

٩,٣٠  

±٠,١٢  

٩,٦٢  

±٠,٦٦  

٢٢,٩  

±٠,٢٢  

٩,٠٠  

±٠,١٢  

النارجين المضاف 

إليها المائي 

  %٧٥لإلستيفيا 

٩,٤٢  

±٠,٢٦  

٨,٠٠  

±٠,٤٤  

٩,٠٠  

±٠,٢٤  

٩,٠٠  

±٠,٣٣  

٩,٠٠  

±٠,١٢  

٩,٢٢  

±٠,٤٦  

٩,٠٠  

±٠,١٦  

٨,٥٥  

±٠,٢٤  

النارجين المضاف 

إليها المائي 

  %١٠٠لإلستيفيا 

٩,٢٣  

±٠,٤٦  

٧,٩٧  

±٠,٢٢  

٨,٩٠٠  

±٠,٦٢  

٨,٩٦  

±٠,١٥  

٨,٩٧  

±٠,٤٤  

٩,٠٥  

±٠,٢٨  

٨,٨٣  

٠,١٨  

٨,١٢  

±٠,١٢  

  أقل فرق معنوي

 )٠,٠٥ (  
٠,٣٦  ٠,٣٧  ٠,٣٠  ٠,٣٢  ٠,١٩  ٠,٠٣٤  ٠,٠٣٢  ٠,٠٤٤  

  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  النارجين لحلوى الحسي التقييم )١٨( شكل

  للسكروز كبديل إلستيفياألوراق نبات ا المائي مستخلص إليه المضاف
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  النارجين لحلوى الحسي التقييم )١٨( شكل تابع

 للسكروز كبديل المائي اإلستيفيا مستخلص إليها المضاف

  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
 

 

  
  
  

  

  

  النارجين لحلوى الحسي التقييم) ٧( رقم صورة

  للسكروز كبديل المائي اإلستيفيا مستخلص إليها المضاف

 



  : عديدة لفئات للشيكوالتة الحيوي التقييم:  ثامناً 

 مختلفـة بنسـب اإلسـتيفيا لنبـات المـائي المسـتخلص لهـا المضـاف الحليـب تةشيكوال  تأثير)  ١
  : لألصحاء الدم سكر مؤشر على

 الحليـــب وشــيكوالتة)  القياســية العينــة(  الحليــب شـــيكوالتة تــأثير) ١٩( وشــكل) ١٩( جــدول يوضــح
 ســـكر مؤشـــر علـــى% ) ١٠٠، % ٧٥ ،% ٥٠(  بنســـبة اإلســـتيفيا لنبـــات المـــائي المســـتخلص لهـــا المضـــاف

 وبعد األول اليوم في ، سنة)  ٥٠ ـ ٣٠( مابين أعمارهم تتراوح أصحاء أشخاص ١٠ بتناول وذلك  (GI)الدم
 الحليـــب شـــيكوالتة تنـــاولهم تـــم الثـــاني اليـــوم وفـــي ،)  جـــم٧٥(  ــــ قياســـية عينـــة ــــ الشـــيكوالتة ســـاعة ١٢ صـــيام

 الحليب شيكوالتة تناولهم تم الثالث يومال وفي ،% ٥٠ بنسبة اإلستيفيا لنبات المائي المستخلص لها المضاف
 الحليـب شـيكوالتة تنـاولهم تم الرابع اليوم وفي ،% ٧٥ بنسبة اإلستيفيا لنبات المائي المستخلص لها المضاف
 أخـذ وتـم ، سـاعتين مـدار علـى الدم سكر مؤشر قياس ُأجري ثم ،% ١٠٠ المائي المستخلص إليها المضاف
 يتفـق وهـذا ، الثانيـة السـاعة خـالل دقيقـة ٣٠ وكل ، األولى الساعة خالل قةدقي ١٥ كل المختبرة الدم عينات

 مؤشـر بقيـاس الخاصـة االسـتمارة فـي النتـائج تلـك دونـت حيـث ، Thomas, et., al. (1991) ذكـره مـا مـع
 العينـة( الحليـب شـيكوالتة تنـاول عنـد األولى الساعة خالل الدم سكر مؤشر ارتفاع النتائج وأكدت ، الدم سكر

 المضاف الحليب شيكوالتة تناول عند لوحظ بينما، )  ١٢±(  معياري بانحراف% ٩٠ سجلت حيث) القياسية
 يالحـــظ ولـــم) ٢٢±( معيـــاري بـــانحراف% ٣٨ سجلــــت أنهـــا% ٥٠ اإلستيفيــــا لنبــــات المـــائي المســـتخلص إليهـــا

 تناول عند أيضاً  لوحظ كما ،% ١٠٠ للجلوكوز الدم سكر بمؤشر مقارنتها عند وذلك الدم سكر مؤشر ارتفاع
 الدم سكر مؤشر ارتفاع عدم% ١٠٠ بنسبة اإلستيفيا لنبات المائي المستخلص لها المضاف الحليب شيكوالتة

)  ٢٩±(  معيــاري بــانحراف% ٣١ ســجلت حيــث ،% ١٠٠ للجلوكــوز الــدم ســكر بمؤشــر مقارنتهــا عنــد وذلــك
 مختلفـــة بنســـب اإلســـتيفيا لنبـــات المـــائي تخلصالمســـ لهـــا المضـــاف والشـــيكوالتة الحليـــب شـــيكوالتة بـــين مقارنـــة

 لشـيكوالتة الــدم سكر مؤشـر بين معنويـة فروق وجـود عدم لوحظ ، الدم سكر مؤشر على% ) ١٠٠ ،% ٧٥(
 فــروق وجــود لـوحظ بينمــا ،% ١٠٠و% ٧٥ بنســبة اإلستيفيــا لنبــات المــائي المسـتخلص لهــا المضــاف الحليـب
 وشـــيكوالتة% ٥٠ اإلســـتيفيا لنبـــات المـــائي المســـتخلص إليهـــا لمضـــافا الحليـــب شـــيكوالتة بـــين عاليـــة معنويـــة
 اإلستيفيــا لنبـات المـائي المسـتخلص إليهـا المضاف الحليب شيكوالتة بين وأيضاً  ،)  القياسية العينة(  الحليب
  ) . القياسية العينة(  الحليب وشيكوالتة% ١٠٠

 المسـتخلص إليهـا المضـاف يكوالتةالشـ تـأثير اتجـاه نفـس) ٢٠( وشـكل) ٢٠( جـدول مـن يالحظ كما
 العينــة تنــاول عنــد الســكر لمرضــي الــدم ســكر مؤشــر ارتفــاع لــوحظ حيــث ،% ١٠٠ ـــ ٧٥ ـــ ٥٠ بنســب المــائي



 إليها المضاف الشيكوالتة بينما ،% ٥٠ بنسبة المستخلص إليها المضاف الشيكوالتـة تناول عند يليهـا القياسية
  . القياسية بالعينة مقارنة الدم سكر ؤشرم انخفاض نجد% ١٠٠و ٧٥ بنسبة المستخلص

% ٧٥ بنسبة اإلستيفيا لنبات المائي المستخلص لها المضاف الحليب شيكوالتة أن سبق مما نستنتج
 ، والجلوكــوز القياســية بالعينــة مقارنتهـــا عنـــد وذلـــك الــدم ســكر مؤشــر فــي ملحــوظ انخفــاض ســجلت% ١٠٠و

 وال صحيــة مختلفــة بنســب اإلسـتيفيا لنبـات المـائي المسـتخلص هـال المضـاف الحليـب شـيكوالتة تعتبـر وبالتالي
 Barrio  (2008)و JECFA (2004)  (2008)أكــده مــا وهـذا ، الـــدم سكـــر مؤشـر رفـــع علــى تعمــل

canalالسـكر لمرضــي خاصــة عقـاقيري تـأثير أي ، يسـبب وال ثابتـاً  يكون محلية كمادة اإلستيفيا استخدام أن 
 الدم جلوكوز مؤشـر على تأثير لها ليس اإلستيفيا أن  Jeppesen et al. (2000) أشار اكم ، الثانـي النوع

 الـدم جلوكـوز علـى تـأثير أي وجـود عـدم أكـد Geuns et al. (2007) بينمـا ، الثـاني النـوع السـكر لمرضــى
  . األصحاء لألشخاص اإلستيفيا لنبات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  )١٩( جدول

  اإلستيفيا ألوراق المائي المستخلص هايلإ ضافالم الحليب شيكوالتة تأثير

  لألصحاء الدم سكر مؤشر على مختلفة بنسب

  العينة
 وزن
  العينة

 عدد
  األشخاص

 متوسط
 سكر مؤشر
  %الدم

 االنحراف
  المعياري

 المستخلص إليها المضاف الحليب شيكوالتة
  %٥٠ اإلستيفيا ألوراق المائي

  ٢٢±  ٣٨  ١٠  جم٧٩

 المستخلص إليها المضاف الحليب شيكوالتة

 %٧٥ اإلستيفيا ألوراق المائي
  ١٧±  ٣٦  ١٠  جم٨٧

 المستخلص إليها المضاف الحليب شيكوالتة

 %١٠٠ اإلستيفيا ألوراق المائي
  ٢٩±  ٣١  ١٠  جم٩٣

  ١٢±  ٩٠  ١٠  جم٧٥ القياسية العينة الحليب شيكوالتة

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

  
  
  
  
  
  
  

  
  . صحاءلدى اال الحليب كوالتةيشل الدم سكر مؤشر) ١٩( رقم شكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  )٢٠( جدول

   اإلستيفيا ألوراق المائي المستخلص لها المضاف الحليب شيكوالتة تأثير

 الثاني النوع السكر لمرضي الدم سكر مؤشر على مختلفة بنسب

  العينة
 وزن
  العينة

 عدد
  األشخاص

 متوسط
 سكر مؤشر
  %الدم

 االنحراف
  المعياري

 المستخلص إليها المضاف الحليب شيكوالتة
  %٥٠ اإلستيفيا ألوراق المائي

  ٢٢±  ٧٨  ١٠  جم٧٩

 المستخلص إليها المضاف الحليب شيكوالتة

 %٧٥ اإلستيفيا ألوراق المائي
  ١٧±  ٥٦  ١٠  جم٨٧

 المستخلص إليها المضاف الحليب شيكوالتة

 %١٠٠ اإلستيفيا ألوراق المائي
  ٢٩±  ٣١  ١٠  جم٩٣

  ١٢±  ٩٠  ١٠  جم٧٥ القياسية العينة الحليب شيكوالتة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . الثاني النوع السكر ىلمرض الحليب كوالتةيشل الدم سكر مؤشر) ٢٠( رقم شكل
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  التوصيات
وقيمتـه ،  المائيـة احتياجاتـه لقلـة السـعودية العربية بالمملكة ستيفيااإل نبات زراعة على الحث ) ١

  .الغذائية والصحية
،  المنزرعـــة للمســـاحة بالنســـبة التحليـــة وحـــدات مـــن الزراعيـــة لـــألرض اإلنتاجيـــة الكفـــاءة رفـــع ) ٢

 طــن ٨٠ حــوالي تعــادل ســتيفيااإل خالصــة مــن كيلــوجرام٤٠٠ نحــو ســتيفيااإل فــدان ينــتج حيــث
  . سكر طن ٤,٥ القصب وفدان،  سكر طن ٢,٥ نحو البنجر فدان ينتج بينما،  سكر

  . طبيعي كمحلى ستيفيااإل نبات بأهمية ةسر األ لتوعية تثقيفية ةيـدارشإ برامج عمل ) ٣
 نبــات مســتخلص اســتخدام علــى وحــثهم والحميــة الســكر بمرضــى خاصــة توعويــة بــرامج عمــل ) ٤

  . ستيفيااإل
 منتجــات إلنتــاج ســتيفيااإل مســتخلص بإدخــال الغذائيــة والمشــروبات األغذيــة مصــانع تشــجيع ) ٥

  . الحرارية السعرات فضةمنخ
  .الدعوة إلى نكثيف الدراسات حول نبات اإلستيفيا لمعرفة فوائدة الغذائية والعالجية -٦
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  
  
  
  
  
  

  المصادر والمراجع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  المراجع العربية
  البحث )م٢٠٠٤( كايد ، وعبد الحق عبد الرحمن ، وعدس ذوقان ، عبيدات)  ١

  ، والتوزيع للنشر أسامة دار ، أساليبه أدواته مفهومه العلمي                  
  . الرياض                   

  مبادئ في اإلحصاء واالحتماالت ، الطبعة ): م٢٠٠٣(الكحلوت ، جمال رشيد  -)٢
  الثانية مكتبة الملك فهد الوطنية ، مكة المكرمة ، المملكة العربية                    

  .السعودية                   
  ، مؤسسة الثانية الطبعة ، ) هـ١٤١٩ ( عام العالمية العربية الموسوعة)  ٣

 .والتوزيع  للنشر الموسوعة أعمال                  
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العربية باللغة الملخص  

 لنبات المائي للمستخلص والصحية الغذائية القيمة من االستفادة مدى في البحث أهمية تظهر
(   المحليـة الحلـوى وبعض الشيكوالتة إعداد في للسكروز كبديل الغذائية المنتجات إلى وٕاضافته اإلستيفيا
 ) . النرجيل ـ اللبنية ـ اللدو ـ الدسم للبسكويت

 تصنيع في للسكروز بديالً % ٥ تركيز اإلستيفيا لنبات المائي المستخلص استبدال تم البحث هذا وفي
 تركيز لإلستيفيا المائي المستخلص استبدال تم أيضاً .  % )١٠٠،% ٧٥ ،% ٥٠( بنسب الحليب الشيكوالتة

 عمل وتم. السابقة  النسب بنفس والنرجيل واللبنية اللدو وىوحل الدسم بسكويت إعداد في للسكروز بديالً % ٥
 المختزلة وغير مختزلة سكريات ، ألياف ، دهون ، رطوبة ، رماد ، كربوهيدرات ، بروتين:  اآلتية التحليالت

  . الفيتوكيميائية تحاليل عمل تم أيضاً 

 حسي تقييم إجراء أيضاَ  تم اكم)  الكلوكوزيد وتقدير الكلية والفينوالت األكسدة مضادات محتوى(  
 لألصحاء(  الـدم سكر مؤشـر قياس تم كما ، والطعـم الرائحة ، اللون ، العام الشكل حيث من المنتجات لهذه

  ) . الثاني النوع السكري ومرضى

  : اآلتي النتائج وأوضحت 

 كبديل تيفيااإلس لنبات المائي المستخلص استبدال أن النتائج أظهرت الكيميائية الخواص حيث من •
 ارتفاع ،% ١٠٠و% ٧٥ ،%٥٠ ، بنسب الحلوى المحلية وبعض الحليب شيكوالتة تصنيع في للسكروز
 الشيكوالتة في اإلستيفيا لنبات المائي المستخلص نسبة زادت كلما واأللياف الرماد من كل محتوى
 طفيفة زيادة البروتين ةنسب زادت أيضاً  ،% ١٠٠ بنسبة االستبدال عند أقصاها ، وكان المحلية والحلوى
 من كل نسبة انخفضت بينما ،) المحلية للحلوى القياسية والعينة القياسية العينة( الحليب بشيكوالتة مقارنة
 ، اإلستيفيا لنبات المائـي المستخلص إضافـة نسبة زادت كلما الحرارية والسعرات والكربوهيدرات الدهون

 استبدال نسبة بزيادة المختزلة غير الكليـة والسكريـات اتالسكري من كل في تدريجي انخفاض حدث كما
  .المحلية  الحلوى وبعض الشيكوالتة في لنبات اإلستيفيا المائي المستخلص

 الشيكوالتة المنتجات في زادت الكلية والفينوالت األكسدة مضادات محتوى النتائج أوضحت كما •
 لإلستيفيا المائي المستخلص إضافة نسبة بزيادة)  يلالنجر  ـ واللبنية ـ اللدو وحلوة ـ الدسم البسكويت(

 بزيادة الكلوكوزيد من المنتجات محتوى زيادة النتائج أكدت أيضاً  المنتجات لكل القياسية بالعينة مقارنة
  . المنتجات لكل القياسية بالعينة بمقارنة لإلستيفيا المائي المستخلص إضافة نسبة



 إضافة نسبة خاصة الحسية الصفات معظم في جيد قبوالً  أعطي التةللشيكو  الحسي للتقييم بالنسبة أما •
 الصفات معظم في مقبولة كانت المستخلص من% ١٠٠ إضافة نسبة أما%  ٧٥ ـ ٥٠ المستخلص

 وحلوى الدسم البسكويت أن النتائج أوضحت أيضاً  كما الطعم ، صفة قيمة في بسيطاً  انخفاضاً  ووجدت
%  ٧٥ ـ ٥٠ بنسب السكروز استبدال عند الحسية الصفات معظم في قبوالً  وجدت والنرجيل واللبنية اللدو
 الشكـل حيــث من مقبولـة كانــت المستخلـص من% ١٠٠ إضافة بينما لإلستيفيا المائي المستخلص من

  . قبوالً  تجد لم الطعم صفة ، بينما الطراوة ودرجة واللـون العام

 المستخلص إليها المضاف الحليب شيكوالتة اختبار عند الدم سكر مؤشر قياس نتائج من اتضح كما •
 في ارتفاع حدوث عدم) األصحاء(  على% ) ١٠٠ـ%  ٧٥ ـ% ٥٠(  مختلفة بنسب لإلستيفيا المائي
 ملحوظاً  ارتفاعاً  وجد الثاني النوع السكر لمرضى بالنسبة أما ، القياسية بالعينة مقارنة الدم سكر مؤشر

 المستخلص من% ٥٠ إليها المضاف الشيكوالتة ويليه القياسية العينة استخدام عند الدم سكر مؤشر في
 في ارتفــاع حـدوث عدم ارتفاع عدم وجود لوحظ% ١٠٠ ـ ٧٥ نسبة إليها المضاف الشيكوالتة ، بينما
 إليها المضاف المحلية الحلوى وبعض والشيكوالتة الغذائية المنتجات أن يؤكـد ما ، وهذا الـدم سكر مؤشـر
  .الثاني  النوع السكر مرضى خاصة الفئات من لعديد مالئمة اإلستيفيا لنبات المائي خلصالمست

 للسكروز كبديل الغذائية المنتجات في لإلستيفيا المائي المستخلص استخدام أن سبق مما ونستنتج
  . عالية غذائية قيمة وذا ومفيداً  صحياً  منتجاً  ُيعد
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Summary 
Show the importance of making use of the nutritional value and health of aqueous extracts of the 

plant stevia and add it to food products as a substitute for sucrose in the preparation of chocolate and 
some sweet local (for fat biscuits - Alldo - labniya - Alnerjeel). 

In this research, has been replaced by an aqueous extract of the plant stevia concentration of 5% a 

substitute for sucrose in the manufacture of chocolate milk at rates (50%, 75%, 100%). Also been 
replaced by an aqueous extract of stevia concentration of 5% a substitute for sucrose in the preparation of 
biscuits and sweet cream and milk , labniya and Alldo Alnerjeel the same above ratios.Was the work of 
the following analysis: protein, carbohydrate, ash, moisture, fat, fiber, sugars and non-reducsugar. 

Also Content of antioxidants and total phenols and assessment of Alklokozyd) and was also a 
sensory evaluation of these products in terms of overall shape, color, smell and taste, were also measured 
indicator of blood sugar (for the healthy and patients with diabetes type II). 

 The results showed the following :  

- In terms of chemical properties of the results showed that the replacement of the aqueous extract of 
the plant stevia as a substitute for sucrose in the manufacture of milk chocolate and some sweet local 
rates 50%, 75% and 100%, the high content of ash, fiber, the greater the proportion of aqueous extract 

of the plant Alastvia in chocolate and sweet local It was up to when the replacement rate of 100%, 
also increased the percentage of protein increased slightly compared with (sample standard and the 
sample standard sweet local), while the proportion of both fat and carbohydrates and calories the 
more you add the aqueous extract of the plant Alastvia, as a gradual declinein each of the total sugars 
and reducing sugars increase the replacement ratio of aqueous extract of the plant stevia in chocolate 

and some sweet local.  

-  The results showed the content of antioxidants and phenols had increased in the products chocolate 
(biscuits fat - and sweet Alldo - and milk - Alnjeril) increase the proportion of added aqueous extract 
of Astvia compared to sample the standard for all the products also confirmed the results increase the 
content of the products from Alklokozyd increase the proportion of added aqueous extract of stevia 

comparing the sample standard for all products.  

-  As for the sensory evaluation of chocolate given accepted well in most of the organoleptic 
characteristics a special rate as well extract 50-75% and that in addition to 100% of the extract was 
acceptable in most of the characters and found a slight decrease in the values of recipe taste and also 

the results showed that the biscuits, fat, and sweet Alldo and labniya and Alnerjeel found acceptance 
in most of the sensory attributes when replacing sucrose at rates 50-75% of the water for extract 
stevia while adding 100% of the extract were acceptable in terms of overall shape and color and the 
degree of freshness while bait recipe did not find acceptable. 

 - As evidenced by the results of measuring the index of blood sugar when testing milk chocolate with 
added aqueous extract of stevia at different rates (50% - 75% -100%) on the (healthy) there is no rise 
in the index of blood sugar compared to the sample standard, either for patients with diabetes 
type the11 second found a remarkable increase in the index blood sugar when you use the sample 
standard, followed by chocolate added to it 50% of the extract while the chocolate added to it the 
proportion of 75-100% was observed and there are not high there was no rise in the index of blood 

sugar and this confirms the fact that food products, chocolate and some sweet Local added to it an 
aqueous extract of the plant stevia suitable for several groups in particular diabetes type II. 

1 



We conclude from the foregoing that the use of aqueous extract of stevia in food products as an 
alternative to sucrose product is healthy and useful and valuable food high. 
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