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الممخص

تناولتتت الا ارستتة التتتيرارات اليتتلية لةاويتتة لارقتتة التتاةوا وايغذيتتة الوظيليتتة دتتا حلتتض التتوزا لتتاا اللاوانتتات المحت ريتتة الم تتذاة عمتتع عمي تتل عاليتتة
الستتعرات ,كتتذلد ا ارستتة تتتيرار تمتتد المعتتام ت عمتتع مستتتوا ةرمتتوا الم تتتاا ,وقتتا قستتمت التجر تتة التتع دتترتاا اللتترة االولتتع ةتتا دتترة تستتماا اللاوانتتات

( 75جترذ وكانتتت متتاترا ةر عتتة ةستتا ية واللتترة الرانيتتة دتترة العت ج وةيبتتا كانتت متتاترا ةر عتتة ةستتا ية وبعتتا انترتتاة متتاة الت ذيتتة لمتجر تتة اللاويتتة والبال تتة
( 56اومتتا تتتم قيتتاس وزا الجستتم  Body Weightوكتتذلد تتتم قيتتاس تركاتتز ةرمتتوا الم تتتاائ انتتت النتتتا

إا ت ذيتتة اللاوانتتات المحت ريتتة حت ف دت ترة

التسماا ةاا إلع لاوث ارتلاع معنوي ( P>0.05دا المعاف النرا ا لمزيااة الوزنية لجرذاا مجموعة الستيطرة الستالبة والتتا م تت ( 89غتم م ارنتة
مة مجموعتة الستيطرة الموجبتة والتتا م تت ( 47غتم ,دتا لتاا ااا التجريتة بكت متا اواة اورلستتات ,اواة  ,C4عشتبة االستب وف ,عشتبة ال ارستانيا
والم ا الع جا ح ف دترة التنلاف الع ليتوف انحلتاض معنتوي عنتا مستتوا التمتاف ( p≤0.05لا مت المعتاف النرتا ا لمن يتاا دتا التوزا بعتا ;5

اومتتا متتا التجريتتة ( 63- ,4<- ,54- ,47-و  4;-غتتم عمتتع الت توالا م ارنتتة بمجموعتتة الستتيطرة الستتالبة التتتا م ت معتتاف الزيتتااة الوزنيتتة دارتتا بعتتا

انتراة التجر ة 79غمئ ةما ديما احص ةرموا الم تاا د تا ةات الت ذيتة بعمي تل عاليتة الستعرات إلتع لتاوث وارتلتاع معنتوي دتا تركاتز الررمتوا  ,انمتا
ااا التجرية بك ما اياوية لارقة الاةوا وايغذية الوظيلية الع لاوث انحلاض معنوي دا تركاز ذلد الررموائ
الكممات المفتاحية :لارقات الاةوا ,االغذية الوظيلية ,وزا الجسم ,ةرموا الم تاا ,عمي ة عالية الاةوا

المقدمة

تع تتا الس تتمنة وال تتوزا ال از تتا م تتا ةمت تراض العي تتر وة تتا ظ تتاةرة مرب تتية

بااموجيتتا التتتا تعمت بيليتتات محتملتتة دتتا حلتتض التتوزا( 8ئ وبمتتا اا ةتتذ

حيوي تتا د تتا ال م تتااا النامي تتة بلس تتر الت تتارير الي تتاارة ع تتا منظم تتة

االاويتتة قتتا تس ت ر بعتتض االرتتار الجان يتتة والمحتتاطر اليتتلية د تتا اتجتتل

عتتام الت توازا تتاا الطاقتتة المكتستتبة والطاقتتة المل تتواة دعنتتاما تتتزااا كميتتة

استتتحاام االغذيتتة الوظيليتتة ةتتو ايعشتتار الط يتتة مر ت عشتتبة ال ارستتانيا

الوزا ( , 5اوقا ارجة الس ر التع الررمونتات التتا لرتا اور دتا التمرات

) 9( Hedroxy Citric (HCAكذلد عشبة االست وغوف التتا تعمت

اغمر االشحاص الع ااجاا طرق ع ج اامة والتا متا ةتذ الطترق ةتو

اليتتلة العالميتتة ( 4قتتا يعتتزا التتوزا ال از تتا والستتمنة بشتتك ةساستتا التتع

وة ت تتا المست ت ت ولة ع ت تتا حس ت تتارة ال ت تتوزا بست ت ت ر التوا ر ت تتا عم ت تتع ل ت تتامض

الطاقتة المكتستتبة عمتع الطاقتتة المل تواة تتتراكم التاةوا دتتا الجستم ويتتزااا

عمتتع حلتتض التتوزا وذلتتد متتا ح ت ف زيتتااة لزوجتتة الوجبتتة ال ذا يتتة ممتتا

ال تتذا ا والت تتااث الس تتمنة مت تتا ع تتامرا ومت تتا تم تتد الررمونت تتات ةورمت تتوا
الم تت تتاا ) 6( liptenئ وكرات تتر مت تتا تتت تتااح ةت تتذ العوام ت ت مت تتة بعبت تترا

ي مت متتا ةبتتم الكار وةاتتارات والتتاةوا وطرلرتتا حتتارج الجستتم ( :ئ ةمتتا

بلاتتث ييتتعر ااجتتاا الع ت ج المناستتر د تا امجتتي بعتتض المحتيتتاا التتع

النت تتوع ايحت تتر مت تتا ايغذيت تتة الع جيت تتة ديعت تتر بت تتالمعززات اللاويت تتة د ت تتا

االاويتتة الط يتتة لحلتتض التتوزا ومتتا ةتتذ االاويتتة االورلستتتات يعم ت ةتتذا

اشتتارت الا ارستتات التتع اا استتتر د المنتجتتات اللاويتتة عمتتع المعتتززات

المنلت تتف عمت تتع حلت تتض الت تتوزا مت تتا ح ت ت ف تر ت تتيل عم ت ت ان ت تزيم ال ا ات تتز

اللاويتتة ةات وبشتتك ك اتتر التتع حلتتض اميتتابة بالستتمنة (; ئ يتتممت

المنللتات االحترا الشتا عة االستتعماف دتا الوقتت اللابتر منلتف C4

الم تتتاا وم ارنترتتا متتة النباتتتات الط يتتة والمعتتززات اللاويتتة ومعردتتة تتتيرار

ةتذ الا ارستتة لمعردتتة تتتيرار ةتتذ االاويتتة دتتا حلتتض التتوزا وعمتتع ةرمتتوا

ال نكرياستتا وةتتو اين تزيم المستتلوف عتتا ةبتتم التتاةوا ( , 7كتتذلد متتا

ك منرا عمع الجرذاا الم ذاة عمع عمي ل عالية الاةوائ

 RIPPEDيلتت تتوي ةت تتذا المنت تتت عمت تتع م ت تزي مت تتا المكونت تتات النشت تتطة
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المواد وطرائق العمل

السعرات لمتاة ار عتة استا ية باستترناة المجموعتة االولتع التتا تتم ت تذاترا

بال ذاة الموزوا د لئ

العالجات المستخدمة في التجربة وتحديد تراكيز الجرع:

فتنننرا التنحيننن  :بع تتا انتر تتاة دتت ترة التس تتماا البال تتة ; 5اوم تتا ت تتم تجري تتة

تتتم الليتتوف عمتتع اواة االورليستتتات متتا اليتتااليات والميتتنة متتا

لاوانات التجر تة بلارقتات التاةوا واالغذيتة الوظيليتة وتتم اعطتاة الجترع

ق ت شتركة روش االيطاليتة  Roche Co. Italyعمتع شتك كبستوالت
لا تتث كان تتت الجرعت تتة الع جي تتة  453مم م/ك تتمئ امت تتا اواة

واقة جرعة 45/ساعة وكما اما:

C4

 -4المجموعتتة االولتتع ( T1الستتيطرة الموجبتتة  :تركتتت ةتتذ اللاوانتتات

 RIPPEDت تتم الليت تتوف عميت تتل مت تتا اليت تتااليات وةت تتو منت تتت ذو منشت تتي
امريكا مينة ما ق

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

شركل  , Cellucorتتم تلااتا الجرعتة الع جيتة

بم تتاار  768مم م/ك تتمئ وتتتم الليتتوف عمتتع عشتتبة

ماة التجر ةئ

GARCINIA

 -5المجموعتتة الرانيتتة ( T2الستتيطرة الستتالبة  :تتتم ت تتذاترا عمتتع عمي تتل

م تتا االست تواق الملمي تتة وة تتا ي تتانية المنش تتي ,وكان تتت الجرع تتة الع جي تتة

عالي تتة الس تتعرات (عمي تتل اس تتمة طام تتة م تتاة التجر تتة م تتة إعط تتاة الم تتاة

المويتتع رتتا متتا ق ت الشتتركة الميتتنعة لمعشتتبة ةتتا  4<8مم م/ك تتمئ

الم طرئ

وت تتم اللي تتوف عم تتع عش تتبة  Ispaghulaم تتا االست تواق الملمي تتة وة تتا

 -6المجموعتتة الرالرتتة ُ :T3غتتذات عمتتع عمي تتة استتمة وجرعتتت ر5ئ3

عشتبل كويتيتتة المنشتتي وتتم تلااتتا الجرعتتة اعتمتااا عمتتع الجرعتتة المويتتع
را ما ق

مم م/غت تتم م ت تتا وزا جست تتم اللات ت تواا م ت تتا اواة االورليست تتتات طام ت تتة م ت تتاة

الشركة المينعة لمعشبة والبال ة  43غم /ك مئ

التجر ةئ

تصنننننيل المننننبن العالجنننني :اتبع تتت الطري تتة الت تتا اس تتتحامرا (< إذ ت تتم

 -7المجموعتة الرابعتتة ُ :T4غتتذات عمتتع عمي تتة استتمة وجرعتتت ر ;3.
مم م/غم ما وزا الجسم ما اواة C4ئ

تيتتلية اللماتتر ب طعتتة شتتاش نظيلتتة وردعتتت ارجتتة الل ت اررة تتتاريجيا إلتتع
ُ
o<3م ولم تتاة ني تتف س تتاعة ر تتم ُ تترا اللما تتر إل تتع o76م ول ل تتت ب تتاا

 -8المجموع ت تتة الحامست ت تة ُ :T5غ ت تتذات عم ت تتع عمي ت تتة اس ت تتمة وجرع ت تتت

بكتريت تتا لت تتامض ال كتيت تتد و نست تتبة (٪ 6والت تتذي س ت ت ض ةا تت تتم تلبت تتار

ر 3.34غم/غم ما وزا الجرذاا ما عشبل االسب وفئ

وتنشيطل وحمطل نسبة  4=4=4ما كت متا بكتريتا ال ت Lactobacillus
acidophilus, Lactobacillus plantarum,) Lactobacillus
 rhamnosus GGو  ( Lactobacillus caseiمتتزج اللماتتر متتة

ر6ئ 3مم م/غم ما وزا الجسم ما عشبة ال ارسانيائ

إلت تتع اللابت تتنة عمت تتع ارجت تتة ل ت ت اررة o75م للت تتاا إكمت تتاف التحرت تتر والت تتذي

 -:المجموعة السابعة ُ :T7غتذات عمتع عمي تة استمة رتم جرعتت ر 4
م ما الم ا الع جا ما وزا جسم الجرذاا

 -9المجموع ت تتة السااس ت تتة ُ : T6غ ت تتذات عم ت تتع عمي ت تتة اس ت تتمة وجرع ت تتت

الباا لماة اقي تاا رتم ُع تب بتالع وات الحايتة وغطاتت الع توات ون متت
يست رق بلاوا  7ساعات رم للظت دا الر جةئ

قينننناس نوزان حيوانننننات التجربننننة :ست تتجمت ايوزاا لمجت تتامية اللاوانت تتات

تييئننة الحيوانننات :استتتحامت ذكتتور الجتترذاا ال تتيض متتا نتتوع Albino

لممعام ت المحتملة لاث تم استعماف المازاا ذو الكلة الوالتاة الموجتوا

يب تتاة الم تتوا بال ت تتة ,بعم تتر  7-6اس تتا ية وكانت تتت اوزانر تتا تتت تراوح ت تتاا

دتتا ال ا تتت اللات توانا والح تتاص ب ي تتاس ةوزاا اللاوان تتات و واق تتة مت ترة كت ت

 483-463غتتم ,الت تتا ت تتم الليتتوف عمار تتا م تتا كميتتة الط تتر ال يط تتري/

ةست ت وع لتست تتجا لت تتاالت الزيت تتااة والن يت تتاا دت تتا اللاوانت تتات ح ت ت ف دت ت ترة

جامعتة تكريتت ووبتعت دتا ةقلتاص حايتة تر يتة اللاوانتات وحبتعت

التجر ةئ

ل ت اررة عن تتا ْ 58مئ قستتمت التجر تتة التتع دتت ترتاا اللت ترة االول تتع ةتتا دتت ترة
تسماا اللاوانتات وكانتت متاترا ةر عتة ةستا ية واللتترة الرانيتة دتترة العت ج

انترتتاة دتتتر التجر تتة تتتم ستتلر التتام مباشترة متتا ال متتر وذلتتد عتتا طريتتض

اللاوانات لاورة بو ية ( 45ساعة بتوة و ( 45ستاعة ظت م وارجتة

تقدير مستوى ىرمون المبتين ( (Leptinفني مصنل دم الجنرذان :بعتا

الطعنتتة ال م يتتة  Heart Punctureرتتم ن متتة التتع ةنا اتتر إحتبتتار Gel

وةيبا كانت ماترا ةر عة ةسا ية

 Tubesلت اار مستوا ةرمتوا الم تتاا اعتمتااا عمتع الطري تة المويتودة

تحضننير الغننذام المننوزون :تتتم تلبتتار ال تتذاة المتتوزوا لستتر متتا ذكتتر

ما ق

شركة 12( Yh-biosearch

دت تتا ( 43لكت تتا يلت ت تتوي عمت تتع س ت تتماموز 83غ ت ترام/ك م ,ك ت تتازيا 48353

التحميننل اصحصنننائي :لممتتت نتتتا

غرام/ك م ,كموكوز  433غرام/ك م ونشا  86958غرام/ك مئ

الجت تتاةز ) (13لا ارست تتة تت تتيرار العوام ت ت عمت تتع ودت تتض التيت تتميم العش ت توا ا

غ ترام/ك م ,زيتتت  433غ ترام/ك م ,داتامانتتات  8غ ترام/ك م ,معتتااا 83

التجتتارر باستتتحاام النمتتوذج الحطتتا

الع تتام ( Linear Model Generalب تتما ال رن تتام املي تتا ا

تحض نير العميقننة عاليننة السننعرات :تتتم تلبتتار العمي تتة عاليتتة الستتعرات

الكام  CRDكما ةجري إحتبار انكا  14( Duncanلتلااتا معنويتة

كر وةاتارات ,شتلم ب تري ,كوليستتروف وحمتيل داتامانتات ومعتااا بم تتاار

مستوا ( 0.05ئ

باالعتم ت تتاا عم ت تتع م ت تتا ذك ت تتر ( 11لك ت تتا تلت ت تتوي عم ت تتع اة ت تتا ,ت تتروتاا,

اللروق ما اا متوسطات العوام المتلررة عمتع اليتلات الماروستة عنتا

; 4 ,46 ,4: ,58 ,8و  %359عمع التوالائ

النتائج والمناقشة

تصميم التجربة Design of experiment

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

فتننرا التسننمين :تتتم توزيتتة لاوانتتات التجر تتة عش توا يا التتع ستتبعة مجتتامية

ُي لتتم متتا الجتتاوف( 4تتتيرار ت ذيتتة الجتترذاا المحت ريتتة بعمي تتة قياستتية
والتتا تمرت مجموعتتة الستيطرة الستتميمة والتتتا كتاا ارتلتتاع التتوزا اعتياايتتا

كت ت مجموع تتة مكون تتة مت تا س تتتة لاوان تتاتئ وت تتم ت تتذاترا بالعمي تتة عالي تتة
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بس ت ر ملتتتوا العمي تتة متتا الم تواا ال روتانيتتة والم تواا االحتترا م ارنتتة متتة

الستتيطرة الميتتابة والتتتا ت تتذت عمتتع عمي تتة عاليتتة الستتعرات إبتتادة إلتتع

ةدت تراا الست تتيطرة الس تتالبة التت تتا تت تتم ت تتذاترا عمت تتع عمي تتة عاليت تتة الست تتعرات

العمي ة ال ياسية د ا كانتت الزيتااة ايست وعية تتتراوح تاا (48 - 44غتم/

بامب ت تتادة إل ت تتع العمي ت تتة ال ياس ت تتيةئ إذ اتب ت تتا م ت تتا النت ت تتا

ةست ت وع وبالنس تتبة لممج تتامية الحمست تة لس تتر اوزاا اللاوان تتات د تتا كت ت

ةا الزي ت تتااة

االس ت ت وعية يد ت تراا مجموعت تتة الست تتيطرة الموجبت تتة م ت تتت ( 6غت تتم /ةس ت ت وع

مجموع تتة وك تتاا مع تتاف الزي تتااة النرا ي تتة بع تتا ; 5اوم تتا تتت تراوح (93-78

والزيتتااة النرا يتتة بعتتا ; 5اومتتا كانتتت (47غتتم  ,ةمتتا بالنستتبة لمجموعتتة

غم ئ

جدول ( )1تأثير العميقة عالية السعرات في اوزان الجرذان (غم) خالل فترا التسمين
المعامالت
السيطرا الموجبة
السيطرا السالبة
T3
T4
T5
T6
T7

تتلتض ةتذ النتتا

الوزن بداية

اصسبوع اصول

اصسبوع الثاني

اصسبوع الثالث

المعدل النيائي

اصسبوع الرابل

لمزيادا في الوزن/غم
14

التجربة
141

143

141

131

133

151

145

133

133

181

31

151
141
151
131
131

141
131
145
131
135

131
131
131
131
134

131
181
131
185
183

181
115
184
113
113

31
31
31
43
43

ةوزاا اللاوان ت تتات المي ت تتابة بالس ت تتمنة ,إذ ي ل ت تتم اا تجري ت تتة اللاوان ت تتات

متة متا ذكتر  Morishitaوجماعتتل( 48والتذي ةشتار

ااا التتع ليتتوف انحلتتاض معنتتوي

إلتتع إمكانيتتة لتتاوث الزيتتااة دتتا معتتاف ةوزاا ةجستتام لاوانتتات التجتتارر

الميتتابة بالستتمنة بالمعتتام ت اعت

دا مناطض محتملة متا الجستم ,ممتا يست ر زيتااة دتا التوزا بشتك ك اتر

التوزا بعتا ; 5اومتا متا التجريتة  63- ,4<- ,54- ,47-و 4;-غتم

التا اتم ت تذاترا عمتع عمي تة عاليتة الستعرات وذلتد بست ر تتراكم التاةوا

عن تتا مس تتتوا التم تتاف ( p≤0.05لا مت ت المع تتاف النر تتا ا لمن ي تتاا د تتا

وقا ويرجة الست ر دتا ذلتد التع كتوا ةتذ العمي تة تمتتاز بالطاقتة العاليتة

لممعتتام ت  T6 ,T5 ,T4 ,T3و  T7عمتتع الت توالا م ارنتتة بمجموعتتة

مما يس ر درط دا الاةوا إبادة الع االستساغةئ

الستيطرة الستتالبة التتتا مت معتتاف الزيتتااة الوزنيتتة دارتا بعتتا انترتتاة التجر تتة

ةمتتا الجتتاوف ( )1داوبتتا تتتيرار المعتتام ت المحتملتتة (اواة االورلستتتات,

79غمئ

اواة  ,C4عش تتبل االس تتب وف ,عش تتبة ال ارس تتانيا ,المت ت ا الع ج تتا عم تتع
جدول ( )1تأثير المعامالت المختمفة في اوزان الجرذان (غم) خالل فترا التنحي

المعامالت

الوزن بداية

اصسبوع اصول

اصسبوع الثاني

اصسبوع الثالث

اصسبوع الرابل

المعدل النيائي لمزيادا

السيطرا الموجبة

133

131

134

133

131

13

السيطرا السالبة
T3
T4
T5
T6
T7

181

183

118

111

118
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184
115
184
113
113

181
111
181
111
114

131
183
133
184
183

134
133
131
135
181

131
131
133
133
133

1411115118-

التجربة

ااا التجريتتة تاواة اورلستتتات التتع حلتتض وزا الجستتم وقتتا ارجتتة ست ر

او النقصان في الوزن/غم

( 7ال تتع اا اس تتتر د تتذور تم تتد العش تتبة ااا ال تتع حل تتض وزا جس تتم

االنحلت تتاض دت تتا معت تتاف الت تتوزا الت تتع اا ةت تتذا ال ت تاواة يعم ت ت عمت تتع إعاقت تتة

الجرذاا بشك ك ار وقا يعزا الس ر دتا ذلتد التع كتوا تمتد االعشتار

امتيت تتاص الت تتاةوا عت تتا طريت تتض تر ت تتيل إنزيمت تتات ال ا ات تتز دت تتا المعت تتاة

تلت توي عمتتع نستتبة عاليتتة متتا االليتتا

وال نكرياس مما الاي الع زيااة ادراز الاةوا متة ال تراز( , 7كتذلد اات

التتتا تعم ت عمتتع تلستتاا عمميتتة

الرب تتم واد تتة الكتم تتة ال ذا ي تتة م تتة ال ت تراز اب تتادة ال تتع اعط تتاة الش تتعور

المعاممة اواة  C4الع حلض وزا الجترذاا ةتذا وقتا ارجتة الست ر التع

بالش تتبة .ام تتا لاوان تتات المجموع تتة السااست تتة والت تتا ت تتم تجريعر تتا بعشت تتبل

التتواة ةتذا المنلتف عمتع بعتض المركبتات التتا لرتا ال تارة عمتع حلتتض

ال ارستتانيا د تتا ةاا تنتتاوف تم تتد العشتتبة ال تتع انحلتتاض د تتا ملشتتر كتم تتة

الوزا وما بما تمد المركبات ال ا ايحبر لاث يلتوي ةتذا النبتات

الجس تتم ويل تتاث ذل تتد م تتا حت ت ف ت تتيرار ل تتامض الراااروكس تتا س تتترد

عمت تتع نست تتبل عالي ت تة مت تتا لمت تتض الكموروجانت تتد ويعت تتا ةت تتذا المركت تتر مت تتا

 HCAالموج تتوا دار تتا اذ يعمت ت ة تتذا المرك تتر عم تتع تلويت ت االلم تتاض

وبالنسبة لممجموعة المعاممة بعشتبة االستب وف د تا اات تمتد العشتبة التع

ك يكتتوجاا لاتتوي ( 4:ئ كتتذلد اات المعاممتتة بتتالم ا الع جتتا المتتاعم

المركبتتات الت تتا لر تتا ت تتيرار ع تتالا د تتا حل تتض ال تتوزا د تتا الل ت تراا ( 49ئ

الاةنيت تتة والكار وةات تتارات والتت تتا كانت تتت تت تتاح دت تتا تيت تتنة الت تتاةوا الت تتع

حلض الوزا ةتذا وتتلتض نتا جنتا متة متا اشتار اليتل  Galisteoوجماعتتة

بالمعززات اللاوية التع حلتض وزا الجستم د تا اتل تت نتتا
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ا ارستتنا متة
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متتا ذكتتر  Kobyliakوجماعتتتل (; 4إذ اشتتار التتع اا ت ذيتتة الل تراا

الررمتتوا د تتا مجموعتتة الس تتيطرة الستتالبة والت تتا تتتم ت تتذاترا عمتتع عمي تتة

عمتتع عمي تتة مرتلعتتة الستتعرات وبعتتاةا تجريعرتتا بتتالمعززات اللاويتتة ااا

عاليتتة الستتعرات اذ م ت المتوستتل اللستتا ا لرتتا (< 57.مم تتم 433/م ت

ال تتع انحل تتاض ك ا تتر د تتا وزا الج تترذاا ويع تتوا ذل تتد إل تتع قا ماتر تتا عم تتع

م ارنتتة لمتتا ةتو عميتتة دتتا مجموعتتة الستتيطرة الموجبتتة التتتا مت متوستتطرا

تلست تتاا عمميت تتة اييت تتض اواست تتتعااة التكت تتادل الحت تتاص توزيت تتة ايلمت تتاض

انم تتا اات معامم تتة الج تترذاا بكت ت م تتا

اللس تتا ا ( ;.5مم تتم 433/مت ت

اواة االورلستتتات ,اواة  ,C4عشتتبة االستتب وف ,عشتتبة ال ارستتانيا والم ت ا

الاةنية إبادة إلع تلساا لركة ايمعاة وبالتتالا تعزيتز الكلتاةة لعمميتة

الع جا الع لاث انحلاض معنتوي دتا تركاتز ةرمتوا الم تتاا اذ م تت

الربم والجراز الربما بيورة عامة ئ

تأثير المعامالت المختمفة عمى مستوى ىورمون المبتين:

المتوس ت ت ت تتطات اللس ت ت ت تتا ية لر ت ت ت تتا (4758 ,4:55 ,4754 ,485; ,4;54

ا اا الشك ( 4ليوف ت اترات معنويتة دتا تركاتز ةرمتوا الم تتاا عنتا

مم م 433/م عمع التوالا م ارنة مة مجموعة السيطرة السالبةئ

مستتتوا التماليتتة ( P≤0.05دتتا المجتتامية التجري يتتة د تتا ارتلتتة معتتاف

شكل ( )1تأثير المعامالت المختمفة عمى مستوى ىرمون المبتين (ممغم111/مل)
اظرت تترت نتت تتا

ةرمتتوا الم تتتاا عنتتا التجريتتة بعش تتبة االستتب وف وقتتا يعتتزا س ت ر ذل تتد

الا ارست تتة ارتلت تتاع دت تتا تركات تتز ةورمت تتوا الم تت تتاا بالنست تتبة

االنحل تتاض ال تتع ك تتوا تم تتد العش تتبة تلتت توي عم تتع المت تواا اللعال تتة مرت ت

لمجرذاا الميتابة بالستمنة والتتا تتم ت تذاترا عمتع عمي تة عاليتة الستع ارت

وغارةا التا اات الع حلتض وزا الجستم وحلتض

م ارن ت تتة بمجموع ت تتة الس ت تتيطرة الموجب ت تتة وذل ت تتد الا ة ت تتذا الرورم ت تتوا م ت تتا

الل دونااات وايليا

الستتيطرة عمتتع الشتترية ومتتا رتتم تتتيرار عمتتع كميتتة ال تتذاة المتنتتاوف وكميتتة

بكتمة الاةوا وال اانة ( 55ئ

الرورمونات المبااة لمسمنة اذ يعم عمع تنظيم وزا الجسم متا حت ف

كتمتتة التتاةوا وبالتتتالا حلتتض ةتتذا الرورمتتوا وكونتتل م ترتبل بشتتك وراتتض

وليت ت ت انحل ت تتاض د ت تتا تركا ت تتز ةرم ت تتوا الم ت ت تتاا عن ت تتا التجري ت تتة بعش ت تتبل

الطاقت ت ت تتة الميت ت ت تترودة عت ت ت تتا طريت ت ت تتض ال ت ت ت تتاة تلت ت ت تتت المرت ت ت تتاا النحاميت ت ت تتة

( hypothalamusوعنتتا لتتاوث الستتمنة يل تتا ةورمتتوا الم تتتاا قارت تل

ال ارسانيا وةذا اتلتض متة متا ذكتر  Hayamizuوجماعتتل ( 56متا اا

د تتا ك تتبا اس تتتر د الطاق تتة وبالت تتالا زي تتااة الطاق تتة وتس تتمع ة تتذ اللال تتة

ةتتذ العشتتبة اات التتع حلتتض ةرمتتوا الم تتتاا كتتذلد قممتتت الشتترية لتتاا

بم اومتتة الم تتتاا ) 4<( (Leptin Resistnceئ وعنتتا تجريتتة الجتترذاا

الل تراا ال تانيات اذ تتاا اا عشتبة ال ارنستتيا عممتت بكلتتاةة عمتع تلستتاا

است ر الكموكوز ابادل التع زيتاا مستتوا الستاروتناا (Serotonin

الميابة بالسمنة بكت متا اواة االورلستتات واواة  C4ليت انحلتاض

مملتتوف دتتا مستتتوا ذلتتد الررمتتوا وقتتا يعتتزا الس ت ر دتتا ذلتتد التتع اا

التتذي تتاور ي م ت متتا تنتتاوف الطعتتام كونتتل ي متتة الشتترية ممتتا اتتلاي التتع

اواة اورلس ت تتتات ااا ال ت تتع حل ت تتض وزا الجس ت تتم ك ت تتذلد حل ت تتض ال ت تتاةوا

حلض ذلد الررمتوائ وبالنستبة لممجموعتة المعالجتة بتالم ا الع جتا د تا

بشتتك مباشتتر متتة الستتمنة ( 53ئ امتتا ديمتتا احتتص المجموعتتة المعاممتتة

 57( Salminenلاتث قامتا بتيجراة عتتا تجتتارر عمتع الجتترذاا وعمتتع

انحل تتض مس تتتوا ةورم تتوا الم ت تتاا وة تتذا اتواد تتض م تتة م تتا ذك تتر  Leeو

النساجية مما ااا الع حلض الررموا الا تركاز ةرمتوا الم تتاا اترتبل
اواة  C4د تا يعتزا الست ر دتا ذلتد االنحلتاض التع التتواة ةتذا التاواة

البشر و انت نتا

الررمتتوا واعطتتاة الشتتعور بالشتتبة ( 54ئ وبالنستتبة لممجموعتتة الميتتابة

مة ملشرات الاةوا وكتمل الجسم بشك مباشرئ

اراسترم اا المعززات اللاويتة اات التع حلتض كتمتل

التتاةوا ووزا الجستتم ممتتا ااا التتع حلتتض ةرمتتوا الم تتتاا كونتتل ا ترتبل

عمتتع نستتبة متتا ال ت ا االحبتتر والتتذي يعم ت عمتتع حلتتض مستتتوا ذلتتد

والت تتا ت تتم ع جر تتا بايعش تتار الط ي تتة د تتا ليت ت انحل تتاض د تتا تركا تتز
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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
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