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Production of omega-3 fatty acids and antioxidants enriched table eggs to 

improve public health 
  عطية * أ.د. يوسف عبدالوهاب

  ملخص
الحياة العصرية في نتيجة نمط  التغيير في العادات الغذائية ىدأ

ً  العربى منطقة الخليج زيادة مخاطر اإلصابة بأمراض  ىلإ عموما
السمنة والسكري وتصلب الشرايين والقلب التاجية وزيادة 
الكوليستيرول وضغط الدم مما يقلل من إنتاجية المواطن ويزيد من 

ن البيض المنتج في منطقة أشارت النتائج الحديثة أتكلفة العالج. و
حماض الدهنية من نوع ألفقير في محتواه من ا  العربى الخليج

 ييوم. ولهذا هدفت هذه الدراسة التوكذلك معدن السيلن 3-وميجاأ
مختبرات جامعة الملك عبد العزيز في السعودية التي  يجريت فأ

بيض المائدة من  ىول مرة الجمع بين زيادة محتوألتبحث و
لنيوم كوسيلة مناسبة  والسي  3-وميجاأحماض الدهنية من نوع ألا

دجاجة بياضة  120مراض. واستخدام لذلك  ألللحد من تلك ا
ليه إربعة معامالت غذائية تشمل علف لم يضاف أوزعت بين 

% من زيت  4) و1الزيوت (صفر% زيت مضاف، معاملة 
% من 4) و3% من زيت الكتان (معاملة 4) و2الصويا  (معاملة 

السيلنيوم العضوي (معاملة مجم/كجم علف من  0.2زيت الكتان و
زيادة الكفاءة  ىلإ ىدأن استخدم زيت الكتان أتضح أو  ).4

االقتصادية وخفض الدهون الثالثية والكولسترول في الدم وصفار 
حماض الدهنية عديدة عدم التشبع وبالتالي ألالبيض وزيادة مجموع ا

دلة تصلب الشرايين وتجلط الدم وخفض الكوليستيرول أحسنت من 
ً مع ً إ نوىا مقارنة بالمعامالت الفير مدعمة الزيت   حصائيا

في البيض بشكل  3-ميجاوألحماض اأ(الكونترول). وزاد ترسيب 
ضافية إزيادة  ىلإضافة زيت الكتان مع السيلنيوم إ ىدأ. ويمعنو

 في الكفاءة االقتصادية وجودة البيض وجودة القشرة والكوليستيرول
كسدة ألالحميد وزاد من تركيز السيلنيوم بالبيض وحالة مضادات ا

 ً ً إ و معنويا . وتعتبر النتائج الحالية إضافة علمية وتطبيقية حصائيا
والسيلنيوم  3-نتاج بيض غني في األوميجاإول مرة بألجديدة تسمح 

مجم من السيلنيوم العضوي  0.2% من زيت الكتان و4باستخدام 
البيض وقيمته الغذائية والتسويقية في منطقة مما يحسن من جودة 

  الخليج.
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Abstract 
The change in dietary habits because of the modern 
lifestyle in the Arab Gulf region, in general, led to an 
increase in the risks of obesity, diabetes, 
atherosclerosis, coronary heart disease, and an increase 
in cholesterol and blood pressure, which reduces the 
citizen's productivity and increases the cost of health 
care.  Recent results indicated that eggs produced in the 
Arabian Gulf region are poor in their content of omega-
3 fatty acids and selenium.  That is why this study was 
conducted in the laboratories of King Abdulaziz 
University, Jeddah, Saudi Arabia, which seeks for the 
first time, aimed to combine the increase in the content 
of omega-3 fatty acids and selenium in table eggs as an 
appropriate means to reduce these risky diseases.  For 
this purpose, 120 laying hens were distributed among 
four dietary treatments, including feed without oils 
addition (0% oil added, treatment 1, control), 4% of 
soybean oil (treatment 2), 4% of linseed oil (treatment 
3), 4% of linseed oil, and 0. 2 mg/kg feed of organic 
selenium (treatment 4).  It was observed that the use of 
flax oil led to an increase in economic efficiency and a 
reduction in triglycerides, cholesterol in the blood, and 
egg yolks, and an increase in the total polyunsaturated 
fatty acids.  And this provides evidence of reduced 
atherogenic, thrombogenic indices and reduced risk of 
hypercholesteremia markedly compared to the oil-
unsupplemented diet (control).  In addition, the 
deposition of omega-3 in eggs increased significantly.  
Furthermore, adding linseed oil with selenium 
increased economic efficiency, egg quality, shell 
quality, HDL- cholesterol, selenium concentration in 
eggs, and antioxidant status.  These new findings 
indicate for the first time that it is possible to produce 
eggs rich in omega-3 and selenium using 4% of flax oil 
and 0.2 mg of organic selenium, which improves the 
quality of eggs and their nutritional and marketing 
value in the Gulf region. 
Keywords: Egg production, omega-3, selenium, golden 
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