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 الملخص 

في صناعة المواد الغذائية. عمل الغذائيه  كمرشح مثالي للمكونات الوظيفية    تعدفينوالت و    التمر مصدر غني للبولي  نواةتعد  
  لنواة ، الخالصة اإليثانولية   (DSP) التمر   نواةالتمر الخالص المتنوعة في ثالثة أشكال، بودرة    نواةالدكتوراه هذا يبحث في  

  تم استخدام لتمييز المركب البولي فينولي  (.  DSB)التمر بنواة  ؛ الخبز العربي  النواة  و تطور األغذية الوظيفية مع  (  DSE)التمر 
مع نموذج كاكو المختبر مصحوباّ  الهضم في  محاكاة  باستخدام  البيولوجي  إمكانية الوصول  الكتلي و بحث  الطيف  )   2-قياس 

Caco-2    )في الجسم الحي في    مر الت  لنواةالتوافر البيولوجي للبولي فينوالت  عن  متصاص و النقل. الدراسة كشفت أيضاّ  لال
إجراء   للبولي    16ل  (crossover study)  متقاطعة  دراسة البشر عن طريق  البولي  اإلفراز  لوصف  متطوعين صحيين، 

  ٠.٥جم و    ٠.٢٥)  التمرة  نواةاألكسدة بعد استهالك ست جرعات من عينات    اتفينوالت و مكوناته األيضية و بحث تأثير مضاد
ميليجرام لكل كيلو جرام    ٦٠ميليجرام و    ٣٠،  DSB٪  ١٥٪ و  ١٠جم من    ٣٦٠،    DSPجم لكل كيلو جرام من وزن الجسم  

الجسم   الفينولي، فالفانوالت، فالفونوالت و فالفونات في عينات  (DSEمن وزن  تم مالحظة وجود أحماض  .    التمر  نواة. 
كثر تواجداً حيث كانت غالبيتها بولي ميرك برو أنثو سيانيدات. أحماض الفينولي كحمض أولز كانت المجموعة األ-3-الفالفان

بعد محاكاة الهضم في المختبر بينما DSEو DSPالبروتو كاتيكويد، حمض الفانيلي و حمض كافييول شيكيمي تم استرجاعهم 
البي  DSBكان االسترجاع منخفض   البروتو كاتيكويد، حمض  بالمثل، حمض  بنزين، حمض كافييول -بشدة. و  هايدروكسي 

المهضومين، بينما    DSEو    DSP كوماري، حمض السيرينج سداسي الجانب و ديو سمين تم نقلهم من-شيكيمي، حمض البي
 .DSBهايدروكسي بنزين نقال من -حمض البروتو كاتيكويد و حمض البي

  8ساعات، وصل الذروة عند    3الحي، تم العثور على إخراج وفير من البولي فينوالت في البول خالل    في دراسة في الجسم 
جلوتاثيون   و حيوي لحالة مضاد األكسدةالمؤشر الساعة.  24، حتى متواجدةساعات و بعدها انخفض، مع بقاء البولي فينوالت 

التمرة كمصدر فعال للبولي   نواة. العمل الحاضر يثبت أن  ولالتناساعات بعد    8من ساعة و حتى    او قوي  اواضحتواجده  كان  
الدراسة أيضاً االمتصاص و النقل.  متابعهفينول عن طريق عرض الوصول البيولوجي للبولي فينوالت من عينات مهضومة و 

األي  المكونات  في  األول  التقرير  وضتوفر  فينول  للبولي  لمنتج    تحسين  ية  االستهالك  مع  األكسدة  مضاد  في   نواةحالة  التمر 
     البشر.      
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