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 الملخص

األكسدة وخاصية مضادات  وخاصية مضاداتالسكري للتوابل منها خاضية مكافحة  خصائص متعددةالحظ باحثون أسبقون 
الاللتهابات وأيضا خاصية مضادات السرطنة ومدى تأثيرها على تركيبة الجسم ومقاييس الدم وضغطه.  تهدف هذه الدراسة 

 اتيومن سكر وزهيدة المقدارالمقدار  رةيكب اتيمن مغذ هيلمعرفة ما تحتو ستخدامهاسبعة أنواع من التوابل الشائع ا ليالبحثية لتحل
مستوى  السوداء( على )الحبة. كما تهدف أيضا لقياس مدى تأثير استهالك الزنجبيل والقرفة وحبة البركة ناتيتاميو دهون و ف

  عية الدمويةبأمراض القلب واألو إلصابةالسكر في الدم ومستوى الدهون وتركيبة الجسم لمشاركين معرضين لخطر ا
ون و و الده والسكريات من المعادن  ةيبيالتقر اتهايسبع أنواع من البهارات الشائع استخدامها للتحري عن محتو ليتحل تم
عشوائي  الدموية بشكلمشترك معرضين لخطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية  120. إضافة إلى ذلك، تم تقسيم ناتيتاميالف

فة ومجموعة القر ليالزنجب )مجموعةعشوائيا على ثالث مجموعات عالجية  نيلمشتركة. تم توزيع اعلى أربع مجموعات عالجي
(. قام كل مشارك باستهالك ثالثة غرامات في بويمجموعة أخرى للعالج الوهمي )البالس وكانت هناك البركة(ومجموعة حبة 

العشوائي. تم جمع البيانات المتعلقة  رييالسر لأسبوعأ من التدخ 12اليوم الواحد من مطحون التوابل أو مطحون البالسيبو لمدة 
واعها قد تناول مطحون التوابل بأن ولوحظ أننهايتها. بمؤشرات مختلفة من المشاركين في في بداية التجربة وفي منتصفها وعند 

الدم  غلوكوز زيكدهون بالدم و ترالجسم ونسبة ال ونسبة كتلةوالوزن في الجسم  وكتلة الدهونالخصر  طيمح اسيحسن من ق
 (.p≥05.0) مقارنة مع مجموعة العالج الوهمي ر،يبشكل كب ةي" و الدهون الثالثقي"على الر
المقدار. لذلك  دةيالمقدار )الزيوت تحديدا( و زه رةيكب اتيتحتوي على مغذ الكيميائي بأنهامكونات التوابل  لينتائج تحال أظهرت

، يمكن استخدام المركبات الفعالة في التوابل في األدوية والمكمالت الغذائية وفي العالجات وذلك لما تحتويه من مستوى علٍل 
أسبوع  12تبين أن تناول ثالثة غرامات يوميا  من التوابل )الزنجبيل و القرفة و حبة البركة( على مدار  ومن المغديات القيمة. 

بشكل ملحوظ في تحسين تركيبة الجسم ومستوى السكر بالدم ونسبة الدهون. بشكل عام أثبتت هذه الدراسة أن استهالك يساعد و
مخاطر اإلصابة باألمراض القلبية واألوعية  ليو تقل ميو القرفة و حبة البركة ( ساعد على تنظ ليمطحون التوابل ) الزنجب
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