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 الممخص

عمتتع عمي تتل عاليتتة  ةالتتتيرارات اليتتلية لةاويتتة لارقتتة التتاةوا وايغذيتتة الوظيليتتة دتتا حلتتض التتوزا لتتاا اللاوانتتات المحت ريتتة الم تتذا تناولتتت الاراستتة 
قستتمت التجر تتة التتع دتتترتاا اللتتترة االولتتع ةتتا دتتترة تستتماا اللاوانتتات  وقتتا, متتع مستتتوا ةرمتتوا الم تتتاا, كتتذلد اراستتة تتتيرار تمتتد المعتتام ت عالستتعرات

وبعتتا انترتتاة متتاة الت ذيتتة لمتجر تتة اللاويتتة والبال تتة  وكانتتت متتاترا ةر عتتة ةستتا ية واللتتترة الرانيتتة دتتترة العتت ج وةيبتتا كانتت متتاترا ةر عتتة ةستتا يةجترذ   75)
حتت ف دتتترة إا ت ذيتتة اللاوانتتات المحت ريتتة وكتتذلد تتتم قيتتاس تركاتتز ةرمتتوا الم تتتاائ  انتتت النتتتا    Body Weightجستتم اومتتا   تتتم قيتتاس وزا ال 56)

  غتم م ارنتة 89المعاف النرا ا لمزيااة الوزنية لجرذاا مجموعة الستيطرة الستالبة والتتا  م تت )دا   P<0.05)معنوي  ارتلاعةاا إلع لاوث التسماا 
, عشتبة االستب وف, عشتبة ال ارستانيا C4دتا لتاا ااا التجريتة بكت  متا اواة اورلستتات, اواة    غتم,47موجبتة والتتا  م تت )مة مجموعتة الستيطرة ال

 ;5لا مت  المعتاف النرتا ا لمن يتاا دتا التوزا بعتا   p≤0.05ليتوف انحلتاض معنتوي عنتا مستتوا التمتاف )والم ا الع جا ح ف دترة التنلاف الع 
  غتتم عمتتع التتتوالا م ارنتتة بمجموعتتة الستتيطرة الستتالبة التتتا  متت  معتتاف الزيتتااة الوزنيتتة دارتتا بعتتا ;4-و  63-, >4-, 54-, 47-اومتتا متتا التجريتتة )

الررمتوا ,  انمتا  وارتلتاع معنتوي دتا  تركاتز إلتع لتاوثئ ةما ديما احص ةرموا الم تاا د تا ةات الت ذيتة بعمي تل عاليتة الستعرات غم79انتراة التجر ة 
 الع لاوث انحلاض معنوي دا تركاز ذلد الررموائياوية لارقة الاةوا وايغذية الوظيلية اا ااا التجرية بك  م

 لارقات الاةوا, االغذية الوظيلية, وزا الجسم, ةرموا الم تاا, عمي ة عالية الاةوا الكممات المفتاحية: 
 

 المقدمة
العيتتتر وةتتتا ظتتتاةرة مربتتتية  ةمتتتراضتعتتتا الستتتمنة والتتتوزا الزا تتتا متتتا 

دتتتتا ال متتتتااا الناميتتتتة بلستتتتر الت تتتتارير اليتتتتاارة عتتتتا منظمتتتتة حيويتتتتا  
يعتتزا التتوزا الزا تتا والستتمنة بشتتك  ةساستتا التتع  قتتا  4) اليتتلة العالميتتة

عتتام التتتوازا  تتاا الطاقتتة المكتستتبة والطاقتتة المل تتواة دعنتتاما تتتزااا كميتتة 
الطاقتة المكتستتبة عمتع الطاقتتة المل تواة تتتتراكم التاةوا دتتا الجستم ويتتزااا 

الررمونتات التتا لرتا اور دتا التمرات  وقا ارجة الس ر التع ا , 5) الوزا 
ةورمتتتتوا ومتتتتا تمتتتتد الررمونتتتتات متتتتا عتتتتامرا  الستتتتمنةال تتتتذا ا والتتتتااث 

متتتتا تتتتتتااح  ةتتتتذ  العوامتتتت  متتتتة بعبتتتترا  ئ وكراتتتتر lipten)  (6 الم تتتتتاا
ا امجتتي بعتتض المحتيتتاا التتع د تت بلاتتث ييتتعر ااجتتاا العتت ج المناستتر

يعمتت  ةتتذا االورلستتتات  اويتتةاال ةتتذ  لحلتتض التتوزا ومتتا الط يتتة اويتتةاال
تر تتتتيل عمتتتت  انتتتتزيم ال ا اتتتتز المنلتتتتف عمتتتتع حلتتتتض التتتتوزا متتتتا حتتتت ف 

كتتتذلد متتتا  , 7)ال نكرياستتتا وةتتتو اينتتتزيم المستتتلوف عتتتا ةبتتتم التتتاةوا 
 C4المنللتات االحترا الشتا عة االستتعماف دتا الوقتت اللابتر منلتف 

RIPPED  يلتتتتتتوي ةتتتتتذا المنتتتتتت  عمتتتتتع متتتتتزي  متتتتتا المكونتتتتتات النشتتتتتطة

وبمتتا اا ةتتذ    ئ8)ااموجيتتا التتتا تعمتت  بيليتتات محتملتتة دتتا حلتتض التتوزا ب
د تتا اتجتتل  االاويتتة قتتا تستت ر بعتتض االرتتار الجان يتتة والمحتتاطر اليتتلية

اغمر االشحاص الع ااجاا طرق ع ج  اامة والتا متا ةتذ  الطترق ةتو 
عشتتبة ال ارستتانيا  مرتت  ايعشتتار الط يتتة ةتتو االغذيتتة الوظيليتتة استتتحاام

عتتتتتتا حستتتتتارة التتتتتتوزا بستتتتت ر التوا رتتتتتتا عمتتتتتع لتتتتتتامض  وةتتتتتا المستتتتت ولة
Hedroxy Citric (HCA)  (9    كذلد عشبة االست وغوف التتا تعمت

عمتتع حلتتض التتوزا وذلتتد متتا حتت ف زيتتااة لزوجتتة الوجبتتة ال ذا يتتة ممتتا 
ةمتتا   ئ:) ي متت  متتا ةبتتم الكار وةاتتارات والتتاةوا وطرلرتتا حتتارج الجستتم

د تتتتا  معززات اللاويتتتتةالنتتتتوع ايحتتتتر متتتتا ايغذيتتتتة الع جيتتتتة ديعتتتتر  بتتتتال
 اشتتتارت الاراستتتات التتتع اا استتتتر د المنتجتتتات اللاويتتتة عمتتتع المعتتتززات

يتتممت  ئ ;) اللاويتتة ةات وبشتتك  ك اتتر التتع حلتتض اميتتابة بالستتمنة
وعمتتع ةرمتتوا  الاراستتة لمعردتتة تتتيرار ةتتذ  االاويتتة دتتا حلتتض التتوزا  ةتذ 

 تتتيراردتتة ومعر  وم ارنترتتا متتة النباتتتات الط يتتة والمعتتززات اللاويتتة الم تتتاا
 ئك  منرا عمع الجرذاا الم ذاة عمع عمي ل عالية الاةوا 
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 المواد وطرائق العمل
 العالجات المستخدمة في التجربة وتحديد تراكيز الجرع:

االورليستتتتات متتتا اليتتتااليات والميتتتنة متتتا  اواةتتتتم الليتتتوف عمتتتع    
عمتع شتك  كبستوالت  Roche Co. Italyق ت  شتركة روش االيطاليتة  

  C4 اواةامتتتتا  مم م/ك تتتتمئ 453لجرعتتتتة الع جيتتتتة لاتتتتث كانتتتتت ا

RIPPED وةتتتتو منتتتتت  ذو منشتتتتي  ياتيتتتتاالالمتتتتا  يتتتتلتتتتتم الليتتتتوف عم
, تتم تلااتا الجرعتة الع جيتة  Cellucorامريكا مينة ما ق   شركل 

  GARCINIAعشتتبة عمتتع  تتتم الليتتوفو  مم م/ك تتمئ 768بم تتاار 
لع جيتتتة وةتتتا يتتتانية المنشتتتي, وكانتتتت الجرعتتتة ا متتتا االستتتواق الملميتتتة

 مم م/ك تتمئ 8>4المويتتع  رتتا متتا ق تت  الشتتركة الميتتنعة لمعشتتبة ةتتا 
وةتتتا  متتتا االستتتواق الملميتتتة  Ispaghulaعمتتتع عشتتتبة تتتتم الليتتتوفو 

عشتبل كويتيتتة المنشتتي وتتم تلااتتا الجرعتتة اعتمتااا  عمتتع الجرعتتة المويتتع 
 غم/ ك مئ 43 را ما ق   الشركة المينعة لمعشبة والبال ة 

إذ تتتتتم   >)اتبعتتتتت الطري تتتتة التتتتتا استتتتتحامرا  تصنننننيل المننننبن العالجنننني:
تُيتتلية اللماتتر ب طعتتة شتتاش نظيلتتة وردعتتت ارجتتة اللتترارة تتتاريجيا  إلتتع 

<3
o 76م ولمتتتاة نيتتتف ستتتاعة رتتتم ُ تتتر ا اللماتتتر إلتتتع

o  م ول  لتتتت  بتتتاا
٪)والتتتتتذي ستتتتت ض ةا تتتتتتم تلبتتتتتار   6بكتريتتتتتا لتتتتتامض ال كتيتتتتتد و نستتتتتبة 

 Lactobacillusلتتما كت  متا بكتريتا ا 4=4=4وتنشيطل وحمطل  نسبة 

acidophilus, Lactobacillus plantarum,) Lactobacillus 

rhamnosus GG  وLactobacillus casei (  متتزج اللماتتر متتة
الباا  لماة اقي تاا رتم ُع  تب بتالع وات الحايتة وغطاتت الع توات ون متت 

75إلتتتتع اللابتتتتنة عمتتتتع ارجتتتتة لتتتترارة 
o م للتتتتاا إكمتتتتاف التحرتتتتر والتتتتذي

 ساعات رم للظت دا الر جةئ 7يست رق بلاوا 
 Albinoمتتا نتتوع  ذكتتور الجتترذاا ال تتيض استتتحامت تييئننة الحيوانننات:
  تتتتاااستتتتا ية وكانتتتتت اوزانرتتتتا تتتتتتراوح  7-6بعمتتتتر , بال تتتتة  يبتتتتاة المتتتتوا 

كميتتتة الطتتتر ال يطتتتري/ متتتا تتتتم الليتتتوف عمارتتتا التتتتا  ,غتتتم 463-483
حبتعت و  اللاوانتات  تر يتة حايتة ةقلتاص دتا وبتعتو جامعتة تكريتت 

  ستاعة ظت م وارجتة 45  ساعة بتوة و )45لاوانات لاورة بو ية )ال
قستتتمت التجر تتتة التتتع دتتتترتاا اللتتتترة االولتتتع ةتتتا دتتتترة  ْمئ 58لتتترارة عنتتتا 

تسماا اللاوانتات وكانتت متاترا ةر عتة ةستا ية واللتترة الرانيتة دتترة العت ج 
 وةيبا كانت ماترا ةر عة ةسا ية

المتتوزوا لستتر متتا ذكتتر  تتتم تلبتتار ال تتذاة تحضننير الغننذام المننوزون:
 48353غتتتتترام/ك م, كتتتتتازيا 83  لكتتتتتا يلتتتتتتوي عمتتتتتع ستتتتتماموز 43دتتتتتا )

 83غتتترام/ك م, معتتتااا  8غتتترام/ك م, داتامانتتتات  433غتتترام/ك م, زيتتتت 
 غرام/ك مئ 86958غرام/ك م ونشا  433غرام/ك م, كموكوز 

تتتم تلبتتار العمي تتة عاليتتة الستتعرات  :ير العميقننة عاليننة السننعراتضننتح
لكتتتتتا تلتتتتتتوي عمتتتتتع اةتتتتتا,  تتتتتروتاا,   11ذكتتتتتر  ) متتتتتا باالعتمتتتتتاا عمتتتتتع

كر وةاتارات, شتلم ب تري, كوليستتروف وحمتيل داتامانتات ومعتااا بم تتاار 
 % عمع التوالائ359و  4, 46, :4, 58, ;8

 Design of experiment تصميم التجربة
توزيتتة لاوانتتات التجر تتة عشتتوا يا التتع ستتبعة مجتتامية تتتم  :فتننرا التسننمين

ا ستتتتة لاوانتتتاتئ وتتتتم ت تتتذاترا بالعمي تتتة عاليتتتة كتتت  مجموعتتتة مكونتتتة متتت

السعرات لمتاة ار عتة استا ية باستترناة المجموعتة االولتع التتا تتم ت تذاترا 
 بال ذاة الموزوا د لئ 

اومتتتا تتتتم تجريتتتة  ;5بعتتتا انترتتتاة دتتتترة التستتتماا البال تتتة  :فتنننرا التنحيننن 
رع لاوانات التجر تة بلارقتات التاةوا واالغذيتة الوظيليتة وتتم اعطتاة الجت

 :  اماوكما  ساعة 45 واقة جرعة/
تركتتتت ةتتتذ  اللاوانتتتات )الستتتيطرة الموجبتتتة :  T1المجموعتتتة االولتتتع  -4

ستتميمة وغتتذات عمتتع عمي تتة قياستتية د تتل متتة استتتمرار اعطتتاة المتتاة طامتتة 
 ئماة التجر ة

عمي تتل تتتم ت تتذاترا عمتتع )الستتيطرة الستتالبة  :  T2المجموعتتة الرانيتتة  -5
التجر تتتتة متتتتة إعطتتتتاة المتتتتاة  متتتتاة عاليتتتتة الستتتتعرات )عمي تتتتل استتتتمة  طامتتتتة

 الم طرئ

 5ئ3: ُغتتذات عمتتع عمي تتة استتمة وجرعتتت رT3المجموعتتة الرالرتتة  -6
 متتتتتاةاالورليستتتتتتات طامتتتتتة  اواةمم م/غتتتتتم متتتتتا وزا جستتتتتم اللاتتتتتواا متتتتتا 

 التجر ةئ

 ;.3: ُغتتذات عمتتع عمي تتة استتمة وجرعتتت ر T4المجموعتة الرابعتتة  -7
 ئC4 اواة/غم ما وزا الجسم ما ممم 
: ُغتتتتتتذات عمتتتتتع عمي تتتتتتة استتتتتتمة وجرعتتتتتتت T5ة المجموعتتتتتة الحامستتتتتت -8
 غم/غم ما وزا الجرذاا ما عشبل االسب وفئ  3.34ر

: ُغتتتتتذات عمتتتتتع عمي تتتتتة استتتتتمة وجرعتتتتتت  T6المجموعتتتتتة السااستتتتتة  -9
 مم م/غم ما وزا الجسم ما عشبة ال ارسانيائ 6ئ3ر

 4: ُغتذات عمتع عمي تة استمة رتم جرعتت ر T7المجموعة السابعة  -:
 سم الجرذااما وزا ج الم ا الع جام  ما 

ستتتتجمت ايوزاا لمجتتتتامية اللاوانتتتتات  قينننناس نوزان حيوانننننات التجربننننة:
لاث تم استعماف المازاا ذو الكلة الوالتاة الموجتوا لممعام ت المحتملة 

اللاوانتتتات و واقتتتة متتترة كتتت   ةوزاادتتتا ال اتتتت اللاتتتوانا والحتتتاص ب يتتتاس 
 لتستتتتجا  لتتتتاالت الزيتتتتااة والن يتتتتاا دتتتتا اللاوانتتتتات حتتتت ف دتتتتترة ةستتتت وع
 ئالتجر ة

بعتا  :فني مصنل دم الجنرذان Leptin)) المبتين تقدير مستوى ىرمون 
ستتلر التتام مباشتترة متتا ال متتر وذلتتد عتتا طريتتض تتتم  انترتتاة دتتتر  التجر تتة
 Gelرتتم ن متتة التتع ةنا اتتر إحتبتتار  Heart Punctureالطعنتتة ال م يتتة 

Tubes  لت اار مستوا ةرمتوا الم تتاا اعتمتااا  عمتع الطري تة المويتودة
  Yh-biosearch (12   شركة ما ق

لممتتت نتتتتا   التجتتارر باستتتتحاام النمتتوذج الحطتتتا  :التحميننل اصحصنننائي
  بتتتما ال رنتتتام  امليتتتا ا Linear Model Generalالعتتتام )
لاراستتتتة تتتتتيرار العوامتتتت  عمتتتتع ودتتتتض التيتتتتميم العشتتتتوا ا  (13)الجتتتتاةز 
لتلااتا معنويتة   Duncan (14كما ةجري إحتبار انكا  CRDالكام  

روق ما  اا متوسطات العوام  المتلررة عمتع اليتلات الماروستة عنتا الل
  ئ0.05مستوا )

  النتائج والمناقشة
 -:تأثير المعامالت المختمفة عمى نوزان حيوانات التجربة ) الجرذان (

المحت ريتتة بعمي تتتة قياستتتية  ت ذيتتتة الجتتترذااتتتيرار   4)ُي لتتم متتتا الجتتتاوف
التتتا كتاا ارتلتتاع التتوزا اعتياايتتا  والتتا تمرتت  مجموعتتة الستيطرة الستتميمة و 
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م ارنتتة متتة  لمتتواا ال روتانيتتة والمتتواا االحتترا بستت ر ملتتتوا العمي تتة متتا ا
التتتتتا تتتتتم ت تتتتذاترا عمتتتتع عمي تتتتة عاليتتتتة الستتتتعرات  ستتتتيطرة الستتتتالبةةدتتتتراا ال

اتبتتتتتا متتتتتتا النتتتتتتتا   ةا الزيتتتتتتااة  إذبامبتتتتتادة إلتتتتتتع العمي تتتتتتة ال ياستتتتتتيةئ 
  ةستتتت وعغتتتتم/  6 م تتتتت ) جبتتتتةمو ية يدتتتتراا مجموعتتتتة الستتتتيطرة الاالستتتت وع

غتتتم , ةمتتتا بالنستتتبة لمجموعتتتة 47اومتتتا كانتتتت ) ;5والزيتتتااة النرا يتتتة بعتتتا 

الستتيطرة الميتتابة والتتتا ت تتذت عمتتع عمي تتة عاليتتة الستتعرات إبتتادة إلتتع 
غتم/ 48 - 44تتتراوح  تاا ) ايست وعيةال ياسية د ا كانتت الزيتااة  ة العمي

اللاوانتتتات دتتتا كتتت   لستتتر اوزاا ةلحمستتتابالنستتتبة لممجتتتامية و    ةستتت وع
 93-78) اومتتتا  تتتتتراوح ;5مجموعتتتة وكتتتاا معتتتاف الزيتتتااة النرا يتتتة بعتتتا 

   ئغم 
 

 خالل فترا التسمين )غم( ( تأثير العميقة عالية السعرات في اوزان الجرذان1جدول )
 الوزن بداية المعامالت

 التجربة
 دل النيائيالمع اصسبوع الرابل اصسبوع الثالث اصسبوع الثاني اصسبوع اصول

 في الوزن/غم لمزيادا
 14 133 131 141 143 141 السيطرا الموجبة

 31 181 133 133 145 151 السيطرا السالبة

T3 151 141 131 131 181 31 

T4 141 131 131 181 115 31 

T5 151 145 131 131 184 31 

T6 131 131 131 185 113 43 

T7 131 135 134 183 113 43 
 

 والتذي ةشتار  48)وجماعتتل Morishita ذكتر    النتتا   متة متاتتلتض ةتذ
إلتتع إمكانيتتتة لتتاوث الزيتتتااة دتتا معتتتاف ةوزاا ةجستتام لاوانتتتات التجتتتارر 

تتراكم التاةوا  وذلتد بست رالتا اتم ت تذاترا عمتع عمي تة عاليتة الستعرات 
دا مناطض محتملة متا الجستم, ممتا يست ر زيتااة دتا التوزا بشتك  ك اتر 

تمتتاز بالطاقتة العاليتة  العمي تةا ذلتد التع كتوا ةتذ  دتوقا ويرجة الست ر 
   ئمما يس ر درط دا الاةوا إبادة الع االستساغة

, االورلستتتات اواة)داوبتتا تتتيرار المعتتام ت المحتملتتة  (1) الجتتاوف ةمتتا
عمتتتع  , عشتتتبل االستتتب وف, عشتتتبة ال ارستتتانيا, المتتت ا الع جتتتا C4 اواة

لتتتتتم اا تجريتتتتتة اللاوانتتتتتات إذ ي , بالستتتتتمنة اللاوانتتتتتات الميتتتتتابة ةوزاا
الميتتابة بالستتمنة بالمعتتام ت اعتت   ااا التتع ليتتوف انحلتتاض معنتتوي 

لا متتت  المعتتتاف النرتتتا ا لمن يتتتاا دتتتا   p≤0.05عنتتتا مستتتتوا التمتتتاف )
غتم ;4-و  63-, >4-, 54-, 47-اومتا متا التجريتة  ;5التوزا بعتا 
م ارنتتة بمجموعتتة  عمتتع التتتوالا T7و  T3 ,T4 ,T5 ,T6لممعتتام ت 

طرة الستتالبة التتتا  مت  معتتاف الزيتتااة الوزنيتتة دارتا بعتتا انترتتاة التجر تتة الستي
   غمئ 79

 

 نحي خالل فترا الت )غم( ( تأثير المعامالت المختمفة في اوزان الجرذان1جدول )
 الوزن بداية المعامالت

 التجربة
 زيادالم المعدل النيائي اصسبوع الرابل اصسبوع الثالث اصسبوع الثاني اصسبوع اصول

 في الوزن/غماو النقصان 

 13 131 133 134 131 133 السيطرا الموجبة

 43 118 111 118 183 181 السيطرا السالبة

T3 184 181 131 134 131 -14 

T4 115 111 183 133 131 -11 

T5 184 181 133 131 133 -11 

T6 113 111 184 135 133 -51 

T7 113 114 183 181 133 -18 
 

التتع حلتتض وزا الجستتم وقتتا ارجتتة ستت ر   اورلستتتات اواةالتجريتتة  تتااا 
يعمتتتت  عمتتتتع إعاقتتتتة  اواةالتتتتع اا ةتتتتذا التتتت التتتتوزا االنحلتتتتاض دتتتتا معتتتتاف 

امتيتتتتاص التتتتاةوا عتتتتا طريتتتتض تر تتتتيل إنزيمتتتتات ال ا اتتتتز دتتتتا المعتتتتاة 
كتذلد اات  , 7)وال نكرياس مما الاي الع زيااة ادراز الاةوا متة ال تراز

ض وزا الجترذاا ةتذا وقتا ارجتة الست ر التع الع حل C4 اواةالمعاممة  
عمتع حلتتض  ةالتتواة ةتذا المنلتف عمتع بعتض المركبتات التتا لرتا ال تار 

الوزا وما بما تمد المركبات ال ا ايحبر لاث يلتوي ةتذا النبتات 
متتتتا لمتتتتض الكموروجانتتتتد ويعتتتتا ةتتتتذا المركتتتتر متتتتا  ةعمتتتتع نستتتتبل عاليتتتت

 ئ 49ل تتتراا )المركبتتتات التتتتا لرتتتا تتتتيرار عتتتالا دتتتا حلتتتض التتتوزا دتتتا ال
وبالنسبة لممجموعة المعاممة بعشتبة االستب وف د تا اات تمتد العشتبة التع 

 وجماعتتة Galisteoل ذا وتتلتض نتا جنتا متة متا اشتار اليتحلض الوزا ةت

التتتع اا استتتتتر د  تتتتذور تمتتتتد العشتتتبة ااا التتتتع حلتتتتض وزا جستتتتم   7)
الجرذاا بشك  ك ار وقا يعزا الس ر دتا ذلتد التع كتوا تمتد االعشتار 

وي عمتتع نستتبة عاليتتة متتا االليتتا  التتتا تعمتت  عمتتع تلستتاا عمميتتة تلتتت
الربتتتتم وادتتتتة الكتمتتتتة ال ذا يتتتتة متتتتة ال تتتتراز ابتتتتادة التتتتع اعطتتتتاة الشتتتتعور 

امتتتتا لاوانتتتتات المجموعتتتتة السااستتتتة والتتتتتا تتتتتم تجريعرتتتتا بعشتتتتبل . بالشتتتتبة
التتتع انحلتتتاض دتتتا ملشتتتر كتمتتتة  ةالعشتتتبتنتتتاوف تمتتتد  ةااال ارستتتانيا د تتتا 

 ف تتتتيرار لتتتامض الراااروكستتتا ستتتتترد الجستتتم  ويلتتتاث ذلتتتد متتتا حتتت
HCA مركتتتتر عمتتتتع تلويتتتت  االلمتتتتاض ةتتتتذا اليعمتتتت  اذ  رتتتتاالموجتتتتوا دا

الاةنيتتتتة والكار وةاتتتتارات والتتتتتا كانتتتتت تتتتتاح  دتتتتا تيتتتتنة التتتتاةوا التتتتع 
المتتاعم  ع جتتاال م اكتتذلد اات المعاممتتة بتتال ئ :4)ك يكتتوجاا لاتتوي 

اراستتنا متة  بالمعززات اللاوية التع حلتض وزا الجستم د تا اتل تت نتتا  
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اشتتار التتع اا ت ذيتتة الل تتراا  إذ  ;4) وجماعتتتلKobyliak   ذكتتر  متتا
عمتتع عمي تتة مرتلعتتة الستتعرات وبعتتاةا تجريعرتتا بتتالمعززات اللاويتتة  ااا 

ويعتتتوا ذلتتتد إلتتتع قا ماترتتتا عمتتتع  التتتع انحلتتتاض ك اتتتر دتتتا وزا الجتتترذاا
ستتتتتعااة التكتتتتادل الحتتتتاص  توزيتتتتة ايلمتتتتاض  تلستتتتاا عمميتتتتة اييتتتتض واا

إبادة إلع تلساا لركة ايمعاة وبالتتالا تعزيتز الكلتاةة لعمميتة الاةنية 
 ئالربم والجراز الربما بيورة عامة 

 :تأثير المعامالت المختمفة عمى مستوى ىورمون المبتين
  ليوف ت اترات معنويتة دتا تركاتز ةرمتوا الم تتاا عنتا 4الشك  ) ا اا

دتتا المجتتامية التجري يتتة د تتا ارتلتتة معتتتاف   P≤0.05)مستتتوا التماليتتة 

والتتتتا تتتتم ت تتتذاترا عمتتتع عمي تتتة  ستتتيطرة الستتتالبةالررمتتتوا دتتتا مجموعتتتة ال
متت   433مم تتم/  >.57) اذ  متت  المتوستتل اللستتا ا لرتتاعاليتتة الستتعرات 
متوستتطرا  التتتا  متت  موجبتتةو عميتتة دتتا مجموعتتة الستتيطرة الم ارنتتة لمتتا ةتت
معاممتتتة الجتتترذاا بكتتت  متتتا  متتت   انمتتتا اات 433  مم تتتم/5.;)اللستتتا ا 

المتت ا ارستتانيا و  , عشتتبة االستتب وف, عشتتبة الC4 اواةاالورلستتتات,  اواة
الع لاث انحلاض معنتوي دتا تركاتز ةرمتوا الم تتاا اذ  م تت  الع جا

  4758, 4:55, 4754, ;485, 54;4) لرتتتتتتتتتتاالمتوستتتتتتتتتتطات اللستتتتتتتتتتا ية 
 ئةمة مجموعة السيطرة السالب ةم ارن التوالا عم  عم 433مم م/

 

 
 مل(111( تأثير المعامالت المختمفة عمى مستوى ىرمون المبتين )ممغم/1شكل )

 

اظرتتتتترت نتتتتتتا   الاراستتتتتة ارتلتتتتتاع دتتتتتا تركاتتتتتز ةورمتتتتتوا الم تتتتتتاا بالنستتتتتبة 
ت لمجرذاا الميتابة بالستمنة والتتا تتم ت تذاترا عمتع عمي تة عاليتة الستعرا

الرورمتتتتتوا متتتتتا  الا ةتتتتتذاوذلتتتتتد  وجبتتتتتةمم ارنتتتتتة بمجموعتتتتتة الستتتتتيطرة ال
الرورمونات المبااة لمسمنة اذ يعم  عمع تنظيم وزا الجسم متا حت ف 

عمتتع كميتتة ال تتذاة المتنتتاوف وكميتتة   الستتيطرة عمتتع الشتترية ومتتا رتتم تتتيرار 
 الطاقتتتتتتتتتة الميتتتتتتتتترودة عتتتتتتتتتا طريتتتتتتتتتض ال تتتتتتتتتاة تلتتتتتتتتتت المرتتتتتتتتتاا النحاميتتتتتتتتتة

(hypothalamus  لا قارتتتتوعنتتتا لتتتاوث الستتتمنة يل تتتا ةورمتتتوا الم تتتتا 
اللالتتتة   دتتتا كتتتبا استتتتر د الطاقتتتة وبالتتتتالا زيتتتااة الطاقتتتة وتستتتمع ةتتتذ

وعنتتا تجريتتة الجتترذاا  ئ >4) (Leptin Resistnce)بم اومتتة الم تتتاا 
ليت  انحلتاض  C4 اواةاالورلستتات و  اواةالميابة بالسمنة بكت  متا 

 ااوقتتتا يعتتزا الستت ر دتتتا ذلتتد التتتع  مملتتوف دتتا مستتتتوا ذلتتد الررمتتوا 
ت ااا التتتتتع حلتتتتتض وزا الجستتتتتم كتتتتتذلد حلتتتتتض التتتتتاةوا اورلستتتتتتا اواة

تركاز ةرمتوا الم تتاا اترتبل  الاالنساجية مما ااا الع حلض الررموا 
امتتتا ديمتتتا احتتتص المجموعتتتة المعاممتتتة   ئ53بشتتتك  مباشتتتر متتتة الستتتمنة )

 اواةد تا يعتزا الست ر دتا ذلتد االنحلتاض التع التتواة ةتذا الت C4 اواة 
  عمتتع حلتتض مستتتوا ذلتتد عمتتع نستتبة متتا التت ا االحبتتر والتتذي يعمتت

وبالنستتتبة لممجموعتتتة الميتتتابة  ئ 54الررمتتتوا واعطتتتاة الشتتتعور بالشتتتبة )
الط يتتتة د تتتا ليتتت  انحلتتتاض دتتتا تركاتتتز  بايعشتتتاروالتتتتا تتتتم ع جرتتتا 

ةرمتتتوا الم تتتتاا عنتتتا التجريتتتة بعشتتتبة االستتتب وف  وقتتتا يعتتتزا ستتت ر ذلتتتد 
مرتتتت   وي عمتتتتع المتتتتواا اللعالتتتتةتتتتتاالنحلتتتتاض التتتتع كتتتتوا تمتتتتد العشتتتتبة  تل

التا اات الع حلتض وزا الجستم وحلتض  ل دونااات وايليا  وغارةاال
كتمتتة التتاةوا وبالتتتالا حلتتض ةتتذا الرورمتتوا وكونتتل متترتبل بشتتك  وراتتض 

  ئ55بكتمة الاةوا وال اانة )
وليتتتتت  انحلتتتتتاض دتتتتتا تركاتتتتتز ةرمتتتتتوا الم تتتتتتاا عنتتتتتا التجريتتتتتة بعشتتتتتبل 

اا  متا  56)وجماعتتل  Hayamizu  ذكتر  متة متا وةذا اتلتضال ارسانيا 
لتتتاا  ةاات التتتع حلتتض ةرمتتتوا الم تتتاا كتتذلد قممتتتت الشتتري ةةتتذ  العشتتب

عمتع تلستتاا  بكلتتاةةال ارنستتيا عممتت  ةالل تراا ال تانيات اذ  تتاا اا عشتب
  Serotonin) است  ر الكموكوز ابادل التع زيتاا  مستتوا الستاروتناا
ممتتا اتتلاي التتع  ةالتتذي  تتاور  ي متت  متتا تنتتاوف الطعتتام كونتتل ي متتة الشتتري

د تا  م ا الع جتابتال ةوبالنستبة لممجموعتة المعالجت د الررمتوائحلض ذل
و  Lee  ذكتتتر  متتتة متتتا اتوادتتتضةتتتذا و انحلتتتض  مستتتتوا ةورمتتتوا الم تتتتاا 

Salminen (57  بتيجراة عتتا  تجتتارر عمتع الجتترذاا وعمتتع  الاتث قامتت
اات التع حلتض كتمتل  ةالبشر و انت نتا   اراسترم اا المعززات اللاويت

ااا التتع حلتتض ةرمتتوا الم تتتاا كونتتل اتترتبل التتاةوا ووزا الجستتم ممتتا 
 مة ملشرات الاةوا وكتمل الجسم بشك  مباشرئ
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Determining the effectiveness of fat burners and functional foods in 

reducing weight in laboratory animals fed a high-calorie diet 
 

 

Abstract 
The study examined the health effects of medicines burning fat and functional foods in reducing weight in 

laboratory animals fed on a high-calorie diet, as well as studying the effect of these treatments on the level of the 

leptin hormone. The experiment was divided into two periods, the first period is the period of fattening animals 

(42 rats) and the duration of the period was four weeks, and the second period was the treatment period Also, its 

duration was four weeks, and after the end of the feeding period for the vital and adult trial (56 days), Body 

Weight was measured, and the leptin hormone concentration was measured. The results showed that the feeding 

of laboratory animals during the fattening period led to a significant increase (P <0.05) in the final rate of weight 

gain of the negative control group rats, which amounted to (56) g compared to the positive control group which 

reached (14) g, while the dose resulted Orlestat, C4, Spagulum, Garcinia herb and therapeutic milk during the 

slimming period, caused a significant decrease in the probability level (p≤0.05) to reach the final rate of weight 

loss after 28 days of dose (-14, -21, -19 , -30 and -18 g), respectively, compared to the negative control group 

whose weight gain rate after the trial ended was 46 g. As for the hormone leptin, feeding with a high-calorie diet 

led to an increase and a significant increase in the concentration of the hormone, while the dose of both 

medicines burning fat and functional foods led to a significant decrease in the concentration of that hormone 

Key words: Fat burners, functional foods, body weight, leptin hormone, high-fat diet 

 
 
 
 
 


