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كان الهدف من إجراء هذا البحث معرفة تأثير حمض اللينوليك المقترن وزيت جوز الهند البكر وخليطهما : الملخص

ستين ) ٦٠(تم استخدام . يةعلى الهرمونات الخاصة بالتحكم في الوزن كاللبتين، واألنسولين، وهرمونات الغدة الدرق
وقسمت عشوائياً إلى عشر مجاميع , جم١٠±١١٠ بعمر ثمانية أسابيع ووزن Wister-albinoمن فصيلة ) ذكور(جرذاً 

غذّيت المجموعة األولى على عليقة مرجعية، والمجموعات األربعة التي . بحيث احتوت كل مجموعة على ستة جرذان
كما حصلت المجموعات ). ٪٢٪، و ١.٥٪، و١٪، و٠.٥( اللينوليك المقترن تليها على تركيزات مختلفة من حمض

٪، ١٪، و٠.٥(السادسة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة على عليقة مدعمة بتركيزات مختلفة من خليط جوز الهند البكر 
  ). ٪٤(وتناولت المجموعة العاشرة زيت جوز الهند البكر فقط . وحمض اللينوليك المقترن) ٪٢٪، و ١.٥و

في تركيز هرمون اللبتين في مصل الجرذان التي تناولت  (P≤0.05)أشارت النتائج إلى ارتفاع معنوي 
حمض اللينوليك بتركيزاته المختلفة سواء منفرداً أو كخليط مع زيت جوز الهند البكر مقارنة بالجرذان في المجموعة 

دام الخليط مقارنة بارتفاعه مع حمض اللينوليك المقترن،  وكان االرتفاع في تركيز هذا الهرمون أقل باستخ،الضابطة
بينما لم يكن هناك فرق معنوي في تركيز اللبتين في مصل الجرذان بين المجموعة التي تناولت زيت جوز الهند 

 تركيز هرمون األنسولين في مجموعات التجربة (P≤0.05)وارتفع معنوياً كذلك . البكر فقط والمجموعة الضابطة
والتي أعطيت زيت جوز الهند ) ٪٢(أعطيت خليط زيت جوز الهند البكر والتركيز األعلى لحمض اللينوليك التي 

أما هرمونات الغدة الدرقية فقد ارتفع معنوياً تركيز هرموني . البكر منفرداً وذلك مقارنة بالمجموعة الضابطة
ض اللينوليك المقترن بتركيزاته المختلفة الثيروكسين والثالثي أيودوثيرونين في مصل الجرذان التي أعطيت حم

وزيت جوز الهند البكر وخليطهما وكان أقصى ارتفاع له لدى المجموعة التي تناولت زيت جوز الهند البكر منفرداً 
 في تركيز الهرمون المحفز (P≤0.05)وصاحب هذا االرتفاع انخفاض معنوي . وذلك مقارنة بالمجموعة الضابطة

٪ أو أعلى من حمض اللينوليك المقترن وخليط هذا ١.٥صل الجرذان التي أعطيت تركيز للغدة الدرقية في م
 وكان االنخفاض األكثر في تركيزه عند تناول زيت جوز الهند البكر منفردا عدا ،الحمض مع زيت جوز الهند البكر

حمض لينوليك مقترن ٪ ٢٪ حمض لينوليك مقترن والمجموعة التي تناولت خليط من ١في المجموعة التي تناولت 
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لم يكن لزيت جوز  .وزيت جوز الهند البكر مقارنة بالمجموعة الضابطة وتلك التي تناولت زيت جوز الهند البكر
كما . الهند البكر وحمض اللينوليك المقترن وخليطهما تأثير معنوي عموماً على تركيز الجلوكوز في مصل الجرذان

كخليط مع زيت جوز  ٪٢ان التي أعطيت حمض اللينوليك المقترن بتركيز  فقط وزن الجرذ(P≤0.05)انخفض معنوياً 
  .الهند البكر مقارنة بالمجموعة الضابطة

  
  .حمض اللينوليك المقترن، زيت جوز الهند البكر، هرمونات التحكم في الوزن: الكلمات المفتاحية

  

  المقدمة

  
 عبارة عن خليط من المتناظرات (Conjugated Linoleic Acid [CLA]) حمض اللينوليك المقترن

، )١٠، ٨(، و)١٢، ١٠(، و)١١، ٩(الهندسية المحتوية على رابطتين مزدوجتين في المواقع 
، ويوجد عدد من متناظرات حمض اللــينوليك طبيعيا في الغذاء، ومن أهم هذه )١٣، ١١(و

يوجد ). ١٢-، سيس١٠-ترانس(و ) ١١-، ترانس٩-سيس ( ذاءالمتــناظرات الموجودة في الغ
٪ من حمض اللينوليك المقترن في الغذاء في اللحوم والحليب ومنتجات األلبان على صورة ٨٠نحو 
وقد . (Park and Pariza, 2007; Kramer et al., 1998; Chin et al., 1994b)١١-، ترانس٩-سيس

 Pariza et)فسيولوجية مفيدة سواء على اإلنسان أو الحيوان أظهر حمض اللينوليك المقترن تأثيرات 

al., 2001; Belury et al., 2003)  شملت دوره كمضاد لتصلب الشرايين، ومضاد لتراكم وتصنيع 
  .(Kang et al., 2003)الدهون في الجسم 

وقد أوضحت كثير من الدراسات كيفية تأثير حمض اللينوليك المقترن على خفض محتوى 
م من الدهون من خالل عدد من اآلليات المقترحة مثل زيادة الطاقة المستهلكة، وتعديل أيض الخاليا الجس

 ;β  (Park and Pariza, 2007-الدهنية، وزيادة أكسدة أألحماض الدهنية من خالل مسار أكسدة بيتا

Nagao et al., 2003b; Park et al., 1999b)ات كاللبتين ، أو من خالل تعديل إفراز بعض الهرمون
وقد أدت إضافة . (Belury et al., 2003; Inoue et al., 2004; Kang and Pariza , 2001)واألنسولين 

بعض الزيوت الغذائية مثل جوز الهند إلى زيادة تأثير حمض اللينوليك المقترن، وتم تفسير ذلك بزيادة 
عة طويلة السلسلة، مما يؤدي إلى زيادة األحماض الدهنية المشبعة نسبة إلى األحماض الدهنية غير المشب
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، كما أن األحماض الدهنية متوسطة السلسلة يتم (Hargrave et al., 2005)أكسدة األحماض الدهنية 
  . (DeLany et al., 2000) أكسدتها أسرع مقارنة باألحماض الدهنية طويلة السلسلة 

، والمستخلص من لب جوز (Virgin Coconut Oil [VCO])ويعتقد أن زيت جوز الهند البكر 
 (Copra oil [CO])م، أكثر فائدة من زيت جوز الهند العادي °٥٠الهند الطازج على درجة حرارة 

والمستخلص من لب جوز الهند المجفف، حيث أنه يحتوي على مكونات مفيدة مثل فيتامين هـ  
ونة األخيرة زيت جوز وانتشر في اآل. (Nevin and Rajamohan , 2004)والمركـبات الفيـنولية 

كالتحكم في (الهند البكر على المستوى التجاري وادعاء الشركات المنتجة والمسوقة لفوائده الصحية 
ولم يتم العثور . في حالة استخدام هذا النوع من الزيت) صابة بأمراض القلبالوزن، والتقليل من اإل

إنقاص الوزن وذلك من خالل تأثيره على على أي دراسات تتناول تأثير جوز الهند البكر للتحكم أو 
هرمون اللبتين والهرمونات المرتبطة به كاألنسولين وهرمونات الغدة الدرقية مما يحتم إجراء 

لذا كان الهدف من هذه الدراسة؛ تقييم تأثير كل من حمض . الدراسات للتحقق من هذه اإلدعاءات
 من خالل تأثيرهما على هرمونات اللبتين اللينوليك المقترن وزيت جوز الهند البكر على الوزن

وتقييم تأثير حمض اللينوليك المقترن وزيت جوز الهند البكر . واألنسولين وهرمونات الغدة الدرقية
  .مجتمعة على الوزن من خالل تأثيرهما على هرمونات اللبتين واألنسولين وهرمونات الغدة الدرقية

  
  طرق البحث ومواده

  Conjugated Linoleic Acid (CLA) مقترنزيت حمض اللينوليك ال

 بجمهورية ألمانيا االتحادية، Cognisتم الحصول على زيت حمض اللينوليك المقترن من شركة 
هو زيت نقي شفاف، عديم اللون أو مائل ، و(Tonalin® TG 80) ٨٠واالسم التجاري للمنتج تونالين 

وهو عبارة عن جليسريدات، . لالصفرار قليالً، سائل في درجة حرارة الغرفة ذو طعم ورائحة مميزة
 مشتق من زيت دوار الشمس ٨٠زيت التونالين .  من حمض اللينوليك المقترن٪٨٠يحتوي على حوالي 
 ١١- ، ترانس ٩- سيس (مض اللينوليك المقترن  من المتناظرات الفعالة لح٥٠:٥٠ويحتوي على نسبة 

  .ويستخدم هذا المنتج لتدعيم األغذية والصناعات الغذائية). ١٢- ، سيس ١٠-وترانس 
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 Virgin Coconut Oil (VCO) زيت جوز الهند البكر

 Certified Organic Virgin Coconut Oilالبكر المعروف باسم استخدم زيت جوز الهند 
والمتوفر فقط في المملكة المتحدة، حيث تم االتصال بالشركة الموزعة لهذا المنتج عن طريق 

ومصدر هذا المنتج جزر استوائية HTUuk.co.virgincoconutoil.www://httpUT (H(االنترنت عبر موقعها 
يصنع زيت جوز الهند البكر من لب جوز الهند . غير ملوثة في منطقة بجنوب المحيط الهادي
  .الطازج، والناتج النهائي له رائحة وطعم مميزين

  Experimental Animal Dietعليقة حيوانات التجارب 

 من شركة دايت  (Reeves, 1997)حضرت مكونات العليقة طبقاً لتوصية المعهد األمريكي 
(Dyets, Inc., Bethlehem, PA, USA) مع استبدال الكازين ببروتين الصويا الحتواء الكازين على ،
، وبدون إضافة أي نوع من الزيوت، حيث )١جدول رقم (نسبة من حمض اللينوليك المقترن 

  .أضيفت أنواع الزيت المختلفة للعليقة حسب المجموعات المختلفة
  

 وبدون أي دهون مضافة AIN-93M مكونات العليقة المعدلة على أساس بروتين الصويا :١جدول 
  *.)كجم/ جم٩٦٠(

 كجم/جم المكونات
 ١٤٠ بروتين الصويا

 ١٫٨  سستين-ل
 ١٠٠ سكروز
 ٤٦٥٫٦٩ نشا الذرة
 ١٥٥ دايتروز

 ٠٫٠٠٨  بيوتيل هيدروكينون-ت
 ٥٠ سيلولوز

 ٣٥ مخلوط معادن
 ١٠ مخلوط فيتامينات
 ٢٫٥ بيوتريت كولين

 ٩٦٠المجموع               
  )Dyets. Inc: (المصدر*    
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وكانت نسبة تركيز الزيوت المستخدمة في العليقة حسب مجموعات التجربة المختلفة 
  :كالتالي

 )الضابطة(المجموعة األولى  .١

  . من زيت الصويا٪٤أعطيت هذه المجموعة 
 المجموعة الثانية  .٢

المقترن وأكملت  من حمض اللينوليك ٪٠.٥أضيف لعليقة هذه المجموعة نسبة 
  . بزيت الصويا٪٤نسبة الدهون إلى 

 المجموعة الثالثة .٣

، وأكملت ٪١تم رفع نسبة حمض اللينوليك المقترن في عليقة هذه المجموعة إلى 
  . بزيت الصويا٪٤نسبة الدهون إلى 

 المجموعة الرابعة  .٤

، ٪١.٥تم زيادة نسبة حمض اللينوليك المقترن في عليقة هذه المجموعة إلى 
  . بزيت الصويا٪٤ملت نسبة الدهون إلى وأك

 المجموعة الخامسة  .٥

 من حمض اللينوليك المقترن إلى عليقة هذه المجموعة، وأكملت نسبة ٪٢تم إضافة 
  . بزيت الصويا٪٤الدهون إلى 

 المجموعة السادسة .٦

 من حمض اللينوليك المقترن وأكملت ٪٠.٥دعمت عليقة هذه المجموعة بنسبة 
  . بزيت جوز الهند البكر٪٤نسبة الدهون إلى 

 المجموعة السابعة  .٧

 من حمض اللينوليك المقترن وأكملت نسبة الدهون ٪١أعطيت هذه المجموعة نسبة 
 . بزيت جوز الهند البكر٪٤إلى 

 المجموعة الثامنة  .٨

 وأكملت ٪١.٥تم رفع نسبة حمض اللينوليك المقترن لعليقة هذه المجموعة إلى 
 . الهند البكر بزيت جوز٪٤نسبة الدهون إلى 
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 المجموعة التاسعة .٩

 من حمض اللينوليك المقترن ٪٢تناولت هذه المجموعة عليقة احتوت على نسبة 
 . بزيت جوز الهند البكر٪٤وأكملت نسبة الدهون إلى 

 المجموعة العاشرة  .١٠

  ).٪٤(استبدل في هذه العليقة زيت الصويا بزيت جوز الهند البكر

 Animals and Experimental Protocol الحيوانات وخطوات التجربة

 بعمر ثمانية أسابيع ووزن Wister-albinoمن فصيلة ) ذكور( جرذاً ٦٠تم اختيار 
وقسمت عشوائياً إلى عشر مجاميع بحيث احتوت كل مجموعة على ستة جرذان، . جم١٠±١١٠

وضع كل جرذ في قفص مستقل مصنوع من الصلب غير القابل للصدأ وذلك في مركز حيوانات 
تمت ). جامعة الملك سعود-مستشفى الملك خالد الجامعي بالرياض(التجارب التابع لكلية الطب 

حصلت بعد . لمدة أسبوع قبل بداية التجربة) الضابطة(أقلمة الجرذان بتغذيتها على العليقة المرجعية 
ك المجاميع العشرة على العليقة الخاصة بالتجربة لكل مجموعة، بحيث غذيت المجموعة األولى ذل

على العليقة المرجعية، وحصلت المجموعة الثانية، والثالثة، والرابعة، والخامسة على عليقة مدعمة 
كما غذيت .  على التوالي٪٢، و ٪١٫٥، و ٪١، و ٪٠٫٥بحمض اللينوليك المقترن بتركيزات 

مجموعات السادسة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة على عليقة مدعمة بتركيزات مختلفة من خليط ال
زيت جوز الهند البكر وحمض اللينوليك المقترن، وحصلت المجموعة العاشرة على عليقة مدعمة 

مع توفير الماء لجميع المجموعات على .  بدالً من زيت الصويا٪٤بزيت جوز الهند البكر بنسبة 
جم من العليقة ٢٠تم بقاء الجرذان في األقفاص لمدة ستة أسابيع، مع إمدادها بحوالي . دار اليومم

 ساعة ١٢(يومياً لكل جرذ، مع المحافظة على الظروف المصاحبة من حرارة ورطوبة وضوء 
طوال فترة التجربة، كما تم وزنها أسبوعياً طوال مدة التجربة مع وزنها )  ساعة ظالم١٢ضوء و

 .(Mettler PM2000, Switzerland) عملية سحب العينات بواسطة ميزان إلكتروني حساس قبل
 ساعة، وتم تخديرها بواسطة مادة ثنائي إيثيل ١٢صومت الجرذان عند نهاية فترة التجربة لمدة 

وجمع الدم في أنابيب خاصة للمصل . وسحب الدم عن طريق القلب(Diethyl ether)  األيثر
(Serum) خاصة للبالزما تحتوى على الهيبارين، وهذه األنابيب من نوع  وأخرى(Vacuette).  
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   Biochemical Analysisالتحاليل الكيموحيوية
  . تم استخدام المستحضرات اإلنزيمية الجاهزة لتقدير الهرمونات الخاصة بالتحكم بالوزن

 باستخدام (Considine et al., 1996)تم تقدير مستوى اللبتين حسب طريقة : هرمون اللبتين
 ,Dignostic Biochem Canada Inc., Londonالمستحضرات اإلنزيمية الجاهزة التي تنتجها شركة

Ontario, Canada . واستخدم جهازSun Rise الذي تصنعه Ortho Clinical Diagnostic من شركة 
Jhonson & Jhonson, New Brunswick, New Jersey, USA..  

 باستخدام (Robbins et al., 1984)تم تقدير مستوى األنسولين حسب طريقة  :هرمون األنسولين
 التي تنتجها Abbott AxSYM System E, B2D0I0, 46-511⁄R7المستحضرات اإلنزيمية الجاهزة 

 واستخدم جهاز Abbott Laboratories Diagnostic Division, Abbott Park, IL, USAمعامل 
AxSYM systemالذي تنتجه نفس الشركة .  

 باستخدام (Ravel, 1973)تم تقدير مستوى الثيروكسين حسب طريقة   :(TB4B)هرمون الثيروكسين 
 Abbott AxSYM System, List No 7A55, 34-0254⁄R10المستحضرات اإلنزيمية الجاهزة 

  .AxSYM systemواستخدم جهاز 
 ,Wild)تم تقدير مستوى الثالثي أيودوثيرونين حسب طريقة  (TB3B):هرمون الثالثي أيودوثيرونين

-Abbott AxSYM System, List No 7A52,69 باستخدام المستحضرات اإلنزيمية الجاهزة (1994

3563⁄R5 واستخدم جهاز AxSYM system.  
تم تقدير الهرمون المحفز للغدة الدرقية حسب طريقة   (TSH):الهرمون المحفز للغدة الدرقية 

(Soos and Siddle, 1982)ام المستحضرات اإلنزيمية الجاهزة  باستخدAbbott AxSYM system, 

List No 5C34, 34-2310⁄R5 واستخدم جهاز AxSYM system.  
        التحليل اإلحصائي

تم استخدام تحليل التباين في اتجاه واحد وإجراء المقارنات بين متوسطات المستويات 
كما تم إجراء بعض التحليالت اإلحصائية التي تجيب على . (SAS, 1997) دنكن باستخدام اختبار

 Correlation Coefficientsالتساؤالت الفرعية ألهداف البحث باستخدام العالقات االرتباطية 
(Jhonson, 1988).  
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٨  وحمزة محمد أبوطربوش دينا محمد طرابزوني

  النتائج والمناقشة
  

 على الوزن المكتسب في  تأثير حمض اللينوليك المقترن وزيت جوز الهند البكر وخليطهما: أوالً

 الجرذان

تأثير حمض اللينوليك المقترن وزيت جوز الهند البكر وخليطهما على ) ٢(يوضح الجدول 
 المقترن منفرداً أو كخليط مع زيت جوز الهند البكر وزن الجرذان، إذ أدى تناول حمض اللينوليك

إلى انخفاض عام في الوزن وبجميع التركيزات في مجموعات المعامالت المختلفة مقارنة 
بالمجموعة الضابطة والمجموعة التي تناولت زيت جوز الهند البكر، إال أن انخفاض الوزن في 

 حمض ٪١ عدا في المجموعة التي تناولت (P≤0.05)الجرذان لم يكن معنوياً من الناحية اإلحصائية 
 حمض لينوليك مقترن وزيت جوز هند بكر إذ ٪٢لينوليك مقترن والمجموعة التي تناولت خليط من 

انخفض الوزن لدى هاتين المجموعتين مقارنة بالمجموعة الضابطة وتلك التي تناولت زيت جوز 
  ).٪٤(الهند البكر 

 حمض لينوليك مقترن مقارنة ٪١الجرذان التي تناولت إن االنخفاض المعنوي في وزن 
 حيث أشارت Rahman et al. (2001)بالمجموعة الضابطة في هذه الدراسة يتفق مع نتائج دراسة 

ويبدو أن لتركيز .  حمض لينوليك مقترن٪١الدراسة إلى نفس النتيجة عند تدعيم العليقة بنسبة 
سبة محددة عالقة بانخفاض الوزن إذ أن العديد من حمض اللينوليك المقترن في العليقة عند ن

 من ٪١الدراسات أشارت إلى انخفاض عام في وزن الجرذان عند تركيزات أعلى أو أقل من 
 .Rahman et alحمض اللينوليك المقترن إال أن االنخفاض لم يكن ذا داللة معنوية إذ أشارت دراسة 

ك المقترن أدى إلى انخفاض في وزن الجسم مقارنة  من حمض اللينولي٪١ أن التدعيم بنسبة (2001)
  .بالمجموعة الضابطة

 حمض لينوليك مقترن أدى إلى انخفاض غير معنوي في الوزن ٪١٫٥إن تدعيم العليقة بـ 
المكتسب بين هذه المجموعة والمجموعة الضابطة، وكان االتجاه العام للمجموعات التي تناولت 

وليك المقترن ال يشير إلى وجود فرق معنوي بين الوزن المكتسب تركيزات مختلفة من حمض اللين
  .لدى هذه المجموعات والمجموعة الضابطة
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٩ .......بكر على هرمونات التحكم دراسة مقارنة لتأثير حمض اللينوليك المقترن وزيت جوز الهند ال

  . تأثير حمض اللينوليك المقترن وزيت جوز الهند وخليطهما على وزن الجرذان:٢جدول 

 )جم(الوزن  مجموعات التجربة )جم(الوزن  مجموعات التجربة

  
 الضابطة

Bab  
٠٫٥ ٧٫٣٤±١٢٦٫٦٢% VCO**+CLA Babc  

٥٫١٣±١١٥٫٧٢ 

  
٠٫٥ % CLA* 

Babc  
١ ٣٫٦٢±١١٢٫٧٥ %VCO+CLA Babc  

٢٫٣٤±١٢٠٫٢٣ 

١ %CLA Bc  
١٫٥ ٣٫٠٥±١٠٥٫٢٠ %VCO+CLA Babc  

٣٫٢٦±١١٤٫٥٣ 

١٫٥ % CLA Bab  
٢ ٣٫٣٧±١١٢٫٢٨ %VCO+CLA Bc  

١١٫٣٧±١٠٣٫٣٢ 

٢ %CLA Bbc  
٦٫٤٩±١٠٨٫٢٨ 

٤ % 
VCO 

Ba  
٤٫٧٧±١٢٩٫٩٥ 

  .٠٫٠٥< ة تدل على وجود فروق معنوية بينها عند مستوى داللة القيم ذات األحرف المختلف
* CLA :  حمض ٨٠ يحتوي على ٨٠حمض اللينوليك المقترن، وتم حساب النسبة على أساس أن زيت التونالين ٪

  .لينوليك مقترن
 **VCO : زيت جوز الهند البكر.  

  .جم١٠±١١٠= وزن الجرذان عند بداية التجربة ***
  

بنتائج دراسة ) ٢(لك يمكن مقارنة نتائج الدراسة الحالية كما في جدول رقم باإلضافة إلى ذ
Yamasaki et al. (2003) من حيث الزيادة في الوزن، والتي تتفق معها في المجموعة التي تناولت 

 من حمض اللينوليك المقترن ولم يكن هناك فرق معنوي في الوزن المكتسب بينها وبين ٪١٫٥
 مع نتائج الدراسة Nevin and Rajamohan, (2008)وقد اتفقت نتائج دراسة  .المجموعة الضابطة

الحالية، حيث لم يكن هناك فرق معنوي في الوزن المكتسب للمجموعة التي تناولت زيت جوز الهند 
 Nevin andعلماً بأن نسبة الدهون المستخدمة في العليقة لدراسة . البكر مقارنة بالمجموعة الضابطة

Rajamohan,2008 عتقد أن انخفاض الوزن لدى الحيوانات التي تتناول ). ٪١٠( كانت مرتـفعةوي
 St-Onge)الدهون الغنية باألحماض الدهنية متوسطة السلسلة مرتبط بانخفاض المخزون من الدهون 

et al., 2003) . كما يعتقد أيضاً أن الجليسريدات الثالثية متوسطة السلسلة(MCFs) تسبب فقد الوزن 
ويزيد تناول .  مما يزيد من مقدار الطاقة المفقودة(MCFs)تيجة ألكسدة الكبد لهذا النوع من الدهون ن

MCFs من التوليد الحراري (Thermogenesis) أكثر بكثير من األحماض الدهنية طويلة السلسلة في 
  .(Dulloo et al., 1995; Noguchi et al., 2002)الجرذان 
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١٠  وحمزة محمد أبوطربوش دينا محمد طرابزوني

 مع نتائج الدراسة الحالية، حيث لم يكن هناك Kloss et al. (2005)كما اتفقت نتائج دراسة 
فرق معنوي في وزن الجسم بين المجموعات التي تناولت زيت جوز الهند مع حمض اللينوليك 
. المقترن مقارنة بالمجموعات التي تناولت زيت الذرة فقط أو المضاف له حمض اللينوليك المقترن

لمجموعة التي تناولت زيت جوز الهند فقط أكثر من المجموعات بينما ارتفع وزن الجسم لدى ا
األخرى مما يتفق مع نتائج هذه الدراسة، حيث أن هناك فرق معنوي بين وزن المجموعة التي 

، ٪١تناولت زيت جوز الهند البكر فقط والمجموعات التي تناولت حمض اللينوليك المقترن بتركيز 
قد يرجع انخفاض دهون . CLA ٪٢اللينوليك المقترن بتركيز أو خليط جوز الهند البكر مع حمض 

أو / وHormone-sensitive Lipaseالجسم بواسطة حمض اللينوليك المقترن إلى زيادة نشاط 
كما ُأقترح أن تثبيط نمو األنسجة الدهنية . (Park et al., 1997)انخفاض نشاط الليبوبروتين ليبيز 

عالوة على ذلك، فإن العالقة بين قطر الخلية . وهرمون اللبتين TNF-αيعود إلى انخفاض في إفراز 
الدهنية وإفراز اللبتين كانت ضعيفة بصورة معنوية عند إضافة حمض اللينوليك المقترن إلى وجبة 

  .(Kloss et al., 2005)) غير المشبعة(مرتفعة أو منخفضة الدهون 
 بأن التدعيم بحمض Cooper et al. (2008)وتختلف نتائج الدراسة الحالية مع دراسة 

اللينوليك المقترن أدى إلى زيادة معنوية في الوزن النهائي بين المجموعة التي تناولت حمض 
اللينوليك المقترن والمجموعة الضابطة، وقد يعود هذا االختالف إلى اختالف في نسبة الدهون في 

  .٪١٦ والتي كانت Cooper et al.,2008 للدراسة الحالية مقارنة بدراسة ٪٤العليقة والتي كانت 
، فقد أشارت إلى أن المجموعات التي تناولت حمض Zhou et al. (2008)أما نتائج دراسة 

اللينوليك المقترن كان معدل الزيادة في وزن الجسم لديها أقل مقارنة بالضابطة، وهذا يتعارض مع 
 ٪٤هون الكلية في العليقة والذي كان نتائج الدراسة الحالية والذي قد يكون بسبب اختالف نسبة الد

  .Zhou et al. (2008) في دراسة ٪١٥في الدراسة الحالية، و 
 إلى أن الدهون المشبعة مثل زيت جوز الهند Hargrave et al. (2005)أشارت نتائج دراسة 

نتيجة يزيد من تأثير حمض اللينوليك المقترن على فقد الوزن مقارنة بزيت الصويا، مما ال يتفق مع 
 .Hargrave et alوقد يرجع االختالف بين الدراستين لعدة أسباب؛ منها أن دراسة. هذه الدراسة

 أضافت حمض اللينوليك المقترن إلى العالئق المختلفة بعد تغذية حيوانات التجارب على (2005)
نة الزيادة في  أسابيع، وبالتالي يمكن مقار٦العليقة المحتوية على زيت الصويا أو جوز الهند لمدة 
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١١ .......بكر على هرمونات التحكم دراسة مقارنة لتأثير حمض اللينوليك المقترن وزيت جوز الهند ال

باإلضافة إلى ذلك فإن نسبة الدهون في . الوزن قبل إضافة حمض اللينوليك المقترن وبعد إضافته
، بينما في الدراسة الحالية فإن إضافة حمض اللينوليك المقترن لعالئق التجربة ٪٧العالئق كانت 

إن لحمض . ٪٤لمختلفة المختلفة كانت منذ بداية التجربة، كما كانت نسبة الدهون في العالئق ا
اللينوليك المقترن منفرداً أو كخليط مع زيت جوز الهند البكر دوراً في خفض وزن الجرذان، إال أن 
الخفض المعنوي لوزن الجرذان حدث بشكل أكبر مع الخليط المكون من زيت جوز الهند البكر 

  . حمض لينوليك مقترن٪٢و
جوز الهند البكر وخليطهما على مستوى هرمونات تأثير حمض اللينوليك المقترن وزيت : ثانياً

  التحكم في الوزن والجلوكوز في مصل الجرذان

تركيز الهرمونات التي لها عالقة في التحكم بالوزن في مصل الجرذان ) ٣(يوضح جدول 
التي تناولت عالئق التجربة ذات التركيزات المختلفة من حمض اللينوليك المقترن وزيت جوز الهند 

يتضح من نتائج الجدول أن هناك فروق معنوية بين تركيز هرمون اللبتين بين . وخليطهماالبكر 
 ٪١، CLA ٪٠٫٥(المجموعات التي تناولت التركيزات المختلفة من حمض اللينوليك المقترن 

CLA ،١٫٥٪ CLA ،٢٪ CLA( وهناك أيضاً فرق معنوي بين هذه المجموعات والمجموعة ،
هرمون اللبتين في المجموعة الضابطة التي احتوت عليقتها على زيت الضابطة، حيث كان تركيز 

وكان أقل تركيز لهرمون . الصويا أقل من التركيز في المجموعات األربع لحمض اللينوليك المقترن
.  من حمض اللينوليك المقترن٪٠٫٥اللبتين في هذه المجموعات لدى المجموعة التي تناولت تركيز 

نخفاض تركيز هرمون اللبتين في المجموعات التي تناولت خليط من حمض كما يظهر في الجدول ا
، VCO+CLA ٪١، VCO+CLA ٪٠٫٥(اللينوليك المقترن وزيت جوز الهند البكر بنسب مختلفة 

١٫٥٪ VCO+CLA، ٢٪ VCO+CLA( مع عدم وجود فروق معنوية بين المجموعتين التي ،
 ٪١٫٥و VCO+CLA  ٪١ن ، والمجموعتيVCO+CLA ٪١ و VCO+CLA ٪٠٫٥تناولت 

VCO+CLA ًو ٠٫١٨±٥٫٩٦(، حيث كان تركيز الهرمون في هاتين المجموعتين متقارب جدا ،
مع وجود فرق معنوي بين تركيز هرمون اللبتين ). مل على التوالي/ نانوجرام٠٫١٤±٥٫١٩

ج وقد كانت نتائ.  وبقية المجموعات التي تناولت الخليطVCO+CLA ٪٢للمجموعة التي تناولت 
تركيز هرمون اللبتين في المجموعة التي تناولت زيت جوز الهند البكر فقط أقل من المجموعات 
األخرى مع وجود فرق معنوي بين قيمة هذه المجموعة والقيم في المجموعات األخرى 
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١٢  وحمزة محمد أبوطربوش دينا محمد طرابزوني

وعدم وجود فرق معنوي بينها وبين تركيز هرمون اللبتين في ) مل/ نانوجرام٠٫٢١±٢٫٤٦(
  ).مل/ نانوجرام٠٫٢٢±٢٫٥٧(المجموعة الضابطة 

  
 تأثير حمض اللينوليك المقترن وزيت جوز الهند البكر وخليطهما على هرمونات التحكم :٣جدول 

  .في الوزن في مصل الجرذان
 الترآيزات

اللبتين مجموعات التجربة
)ngm/ml( 

األنسولين 
)µU⁄ml( 

الثيروآسين 
)µg/dl ( 

الثالثي 
أيودوثيرونين 

)ng/ml( 

المحفز الهرمون 
للغدة الدرقية 

)µIU/ml( 
  

 الضابطة
Bh  

٠٫٢٢±٢٫٥٧ 
BbcPB

  

٠٫٠٦±٣٫٨٥ 
Bd  

٠٫٤٦±٤٫١٧ 
Bd  

٠٫٠٢±٠٫٣٩ 
Ba  

٠٫٠٢±٠٫١٧ 

  
٠٫٥ % CLA* 

Bfg  
٠٫١٦±٤٫٣٣ 

Bb  
٠٫٩٤±٥٫٥٧ 

BbcPB

  

٠٫٢٩±٥٫٦١ 
Bbc  

٠٫٠٢±٠٫٥٨ 
Bab  

٠٫٠٢±٠٫١٤ 

١ %CLA Bc  
٠٫٤٢±٧٫٦٦ 

BbPB

  

٠٫٦٩±٦٫١٨ 
BabcPB

  

٠٫١٤±٦٫٠٧ 
Bbc  

٠٫٠٠٣±٠٫٦١ 
BabcPB

  

٠٫٠٣±٠٫١٣ 

١٫٥ % CLA Ba  
٠٫٧٣±١٣٫٧٠ 

Bc  
٠٫١٣±١٫٧١ 

BcdPB

  

٠٫١٧±٥٫٠٣ 
Bd  

٠٫٠٥±٠٫٤٤ 
BbcdPB

  

٠٫٠٢±٠٫١١ 

٢ %CLA Bb  
٠٫٥٥±٩٫٣٨ 

Bbc  
٠٫٥٢±٣٫٨٣ 

Bbc  
٠٫٢٧±٥٫٧٤ 

Bbc  
٠٫٠٦±٠٫٥٧ 

BcdPB

  

٠٫٠٠٣±٠٫١٠ 
٠٫٥ %

VCO**+CLA 
Bcd  

٠٫١٧±٦٫٨٧ 
Bb  

٠٫٤٩±٥٫٠٧ 
Ba  

٠٫٦٧±٧٫٢٠ 
Bab  

٠٫٠٤±٠٫٧٢ 
Bd  

٠٫٠١±٠٫٠٩ 
١ %

VCO+CLA 
Bde  

٠٫١٨±٥٫٩٦ 
Bb  

٠٫١٩±٤٫٥٠ 
Bab  

٠٫٤٩±٦٫٧٩ 
Bbc  

٠٫٠٥±٠٫٥٨ 
Be  

٠٫٠١±٠٫٠٢ 
١٫٥ %

VCO+CLA 
Bef  

٠٫١٤±٥٫١٩ 
Bbc  

١٫٢٣±٤٫١٢ 
Bab  

٠٫٢٩±٦٫٣٤ 
Bbc  

٠٫٠٣±٠٫٦٠ 
Be  

٠٫٠٠١±٠٫٠٢ 
٢ %

VCO+CLA 
Bg  

٠٫٢١±٤٫٠٩ 
Ba  

٠٫٨٢±٩٫٣٦ 
Babc  

٠٫٣٦±٦٫٢٧ 
BcdPB

  

٠٫٠٧±٠٫٤٧ 
BePB

  

٠٫٠٠٣±٠٫٠١ 
٤ % 

VCO 
Bh  

٠٫٢١±٢٫٤٦ 
Ba  

١٫٣١±٩٫٦٥ 
BabPB

  

٠٫٢٩±٦٫٤٥ 
Ba  

٠٫٠٤±٠٫٧٩ 
Be  

٠٫٠٠٠٢±٠٫٠٠١ 
  .٠٫٠٥<القيم ذات األحرف المختلفة تدل على وجود فروق معنوية بينها عند مستوى معنوية

* CLA :  حمض % ٨٠ يحتوي على ٨٠حمض اللينوليك المقترن، وتم حساب النسبة على أساس أن زيت التونالين
  .لينوليك مقترن

 **VCO : زيت جوز الهند البكر.  
  

ين قيم هرمون األنسولين في المجموعات التي تناولت تبا) ٣(ويوضح جدول رقم 
التركيزات المختلفة من حمض اللينوليك المقترن مع وجود فروق معنوية بين تركيزات األنسولين 
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، حيث انخفض )CLA ٪١، و ٪٠٫٥( والمجموعات CLA ٪١٫٥لدى المجموعة التي تناولت 
، بينما )مل/ مايكر وحدة٠٫١٣±١٫٧١(إلى ) CLA ٪١٫٥(تركيز األنسولين في هذه المجموعة 

  .CLA ٪١لدى المجموعة التي تناولت تركيز ) مل/ مايكر وحدة٠٫٦٩±٦٫١٨(ارتفع إلى 
أما المجموعات التي تناولت خليط حمض اللينوليك المقترن وزيت جوز الهند البكر، فقد   

 ٪١، وVCO+CLA ٪٠٫٥(تقاربت تركيزات هرمون األنسولين في المجموعات الثالث 

VCO+CLA١٫٥، و٪ VCO+CLA ( مع وجود فرق معنوي بين تركيز األنسولين لهذه المجموعات
 ٠٫٨٢±٩٫٣٦، حيث ارتفع تركيز الهرمون إلى VCO+CLA ٪٢والمجموعة الرابعة التي تناولت 

مل، وقد تقارب هذا التركيز من تركيز الهرمون لدى المجموعة التي تناولت زيت /مايكرو وحدة
، مع عدم وجود فرق معنوي بين قيم هاتين )مل/ مايكرو وحدة١٫٣١±٩٫٦٥( فقط جوز الهند البكر

أما بالنسبة للمجموعة الضابطة فلم يكن هناك فرق معنوي بين مستوى الهرمون لدى . المجموعتين
 ٪٠٫٥، و CLA ٪٢، و CLA ٪١، و CLA ٪٠٫٥(المجموعة الضابطة والمجموعات التالية 

VCO+CLA ١، و٪ VCO+CLA،  ١٫٥و٪ VCO+CLA .( بينما ظهر فرق معنوي بين مستوى
، و VCO+CLA ٪٢ ، و CLA ٪١٫٥(الهرمون لدى المجموعة الضابطة والمجموعات األخرى 

٤٪ VCO.(  

أما بالنسبة لهرمونات الغدة الدرقية فقد ارتفع هرمون الثيروكسين عن المجموعة   
لفة من حمض اللينوليك الضابطة في المجموعات التي تناولت عالئق ذات تركيزات مخت

المقترن، وكان هناك فرق معنوي بين قيم هذه المجموعات والمجموعة الضابطة عدا المجموعة 
بينما ارتفع هرمون الثيروكسين أكثر لدى المجموعات التي تغذت . CLA ٪١٫٥التي تناولت 

 أقصاه لدى على خليط حمض اللينوليك المقترن وزيت جوز الهند البكر، وقد بلغ هذا االرتفاع
دسل، /ميكروجرام ٠٫٦٧±٧٫٢٠ حيث بلغ VCO+CLA ٪٠٫٥المجموعة التي تناولت خليط 

ولم يكن هناك أي فرق معنوي بين قيم هذه المجموعات، كما لم يكن هناك فرق معنوي بين 
تركيز هرمون الثيروكسين لدى المجموعة التي تناولت زيت جوز الهند البكر فقط 

  . الخليطوالمجموعات التي تناولت
ثيرونين نفس المنحى أيضاً حيث ارتفع تركيزه لجميع  وقد سلك هرمون الثالثي أيودو  

المجموعات عن المجموعة الضابطة، مع وجود فرق معنوي بين قيم هذه المجموعات والمجموعة 
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إال أن االرتفاع . VCO+CLA ٪٢ وخليط من CLA ٪١٫٥الضابطة عدا المجموعة التي تناولت 
 في مستوى الهرمون لدى المجموعة التي تناولت زيت جوز الهند البكر فقط كان ملحوظاً

، مع عدم وجود فرق معنوي بين قيم هذه المجموعة وقيم المجموعة )مل/ نانوجرام٠٫٠٤±٠٫٧٩(
  .فقط VCO+CLA ٪٠٫٥التي تناولت الخليط بتركيز  

محفز للغدة الدرقية بينما لوحظ انخفاضاً واضحاً ذا فرق معنوي بين تركيز الهرمون ال  
 مقارنة بالمجموعة الضابطة ولم CLA% ٢ و CLA% ١٫٥لدى المجموعتان اللتان تناولتا 

يكن هناك فرق معنوي بين تركيز الهرمون للمجموعة التي تناولت زيت جوز الهند البكر 
 ٪١، و VCO+CLA ٪١٫٥، و VCO+CLA ٪٢(والمجموعات التي تناولت الخليط 

VCO+CLA .( أقصى انخفاض للهرمون لدى المجموعة التي تناولت زيت جوز الهند وقد كان
ولم يظهر من التحليل اإلحصائي وجود عالقة ارتباطية بين كالً من هرمون . البكر فقط

 = r)، وهرمون الثالثي أيودو ثيرونين واللبتين (r = 0.118, p = 0.193)الثيروكسين واللبتين 

0.034, p = 0.402) .ليل اإلحصائي عدم وجود عالقة ارتباطية بين هرمون كما أظهر التح
 r) أو هرمون الثالثي أيودو ثيرونين واألنسولين (r = 0.063, p = 0.32)الثيروكسين واألنسولين 

= 0.046, p = 0.369).  
 من حمض اللينوليك ٪١٫٥، و ٪٠٫٥ارتفع تركيز الجلوكوز لدى المجموعات التي تناولت 

المقترن، مع وجود فروق معنوية بين المجموعة الضابطة وهاتين المجموعتين، وقد انخفض تركيز 
 ذي التركيزات المختلفة (VCO+CLA)الجلوكوز قليالً في المجموعات التي تناولت الخليط 

ق معنوية بين قيم والمجموعة التي تناولت زيت جوز الهند البكر منفرداً، بالرغم من عدم وجود فرو
  ).١شكل (هذه المجموعات فيما بينها، وبينها وبين المجموعة الضابطة 
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 تأثير حمض اللينوليك المقترن وزيت جوز الهند البكر وخليطهما على مستوى تركيز :١شكل 
  .الجلوكوز في  مصل الجرذان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
أما من حيث تأثير حمض اللينوليك المقترن وزيت جوز الهند البكر وخليطهما على مستوى 

حيث أن تركيز الجلوكوز بلغ ) ١(تركيز الجلوكوز في مصل الجرذان، فقد اتضح من شكل رقم 
لدى المجموعة التي تناولت ) مل/ ميكرو وحدة٠٫١٣±١٫٧١( تركيز األنسولين أدناه أقصاه حين بلغ

١٫٥٪ CLA ) على العكس فإن تركيز اللبتين قد بلغ أقصاه لدى هذه المجموعة ، و)٣جدول
مما يشير إلى وجود عالقة طردية بين كل من تركيز الجلوكوز ) مل/ نانوجرام٧٣±١٣٫٧٠(

وقد أظهر .  من تركيز الجلوكوز واألنسولينل، وعالقة عكسية بين ك=r = 0.30, p) (0.012 واللبتين
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 = r)التحليل اإلحصائي وجود عالقة ارتباطية بين تركيز الجلوكوز واللبتين في مصل الجرذان 

0.30, p = 0.012) وعالقة ارتباطية عكسية بين األنسولين واللبتين ،(r = -0.52, p = 0.000).  
 مع نتائج الدراسة الحالية في ارتفاع مستوى تركيز (Simón et al., 2006)تتفق نتائج دراسة 

 من حمض اللينوليك المقترن، ٪٠٫٥األنسولين والجلوكوز لدى المجموعة التي تناولت تركيز 
 .Simón et alوكذلك في المجموعة الضابطة، حيث أن هذا التركيز هو المستخدم في دراسة 

ولم . في العليقة) ٪١٦(ة تحتوى على نسبة عالية من الدهون  بالرغم من استخدام عليق(2006)
 مستوى هرمون اللبتين بين مجموعات التجربة بالرغم من Simón et al. (2006)يتغير في دراسة 

اختالف وزن األنسجة الدهنية، مما يشير إلى اتفاق نتيجة الدراسة مع نتيجة الدراسة الحالية، إذ 
 اللبتين بين مجموعات التجربة التي تناولت تركيزات مختلفة من لوحظ ارتفاع في مستوى هرمون

حمض اللينوليك المختلفة مقارنة بالمجموعة الضابطة، وكان أقصى انخفاض وصل إليه الهرمون 
في المجموعة التي تناولت زيت جوز الهند البكر فقط، على الرغم من اختالف األوزان بين هذه 

 هو عدم Simón et al. (2006)بين نتائج هذه الدراسة ودراسة إن االتفاق الجزئي . المجموعات
وجود عالقة بين تركيز هرمون اللبتين ووزن الجسم أو الكتلة الدهنية في الجسم، و يتعارض ذلك 

 Halaas)مع نتائج دراسات أخرى أثبتت أن اللبتين له القدرة على تعديل وزن الجسم وتوازن الطاقة 

et al., 1995; Lonnqvist et al., 1995) وإن مستوى اللبتين في الدورة الدموية له عالقة نسبية ،
  .(Considine et al., 1996; Maffei et al., 1995)بكتلة األنسجة الدهنية 

  مع بعض نتائج الدراسة الحالية، حيث لم يؤدAkahoshi et al. (2003)اتفقت نتائج دراسة 
لبتين المصل في المجموعات المختلفة، وإن كان حمض اللينوليك المقترن إلى تخفيض مستوى 

أما مستوى األنسولين في . االنخفاض بسيط جداً في واحدة من المجموعات إال أنه غير معنوي
نتائج الدراسة األخيرة فقد تعارض مع نتائج الدراسة الحالية التي ارتفع فيها مستوى هرمون 

 انخفض فيها وهي المجموعة التي تناولت األنسولين في كل المجموعات ما عدا مجموعة واحدة
١٫٥٪ CLA) بالرغم من ذلك لم يكن هذا االنخفاض معنوي بين ) مل/ مايكرو وحدة٠٫١٣±١٫٧١

  .قيمة هذه المجموعة والمجموعة الضابطة
، فإنها تتفق مع نتائج هذا البحث في عدم Brown et al. (2004)أما الدراسة التي قام بها 

 على خفض مستوى هرمون اللبتين، حيث أجريت هذه الدراسة أيضاً خارج تأثير حمض اللينوليك
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 ولمدة (differentiated)) التمايز(جسم الكائن الحي ولكن على خاليا دهنية بشرية حديثة التخليق 
  .تسعة أيام من المعالجة

  مع نتائج الدراسة الحالية منSimón et al. (2006)كما اتفق مستوى الجلوكوز في دراسة 
حيث ارتفاع تركيز الجلوكوز لدى المجموعات المختلفة مقارنة بالمجموعة الضابطة، مما يوضح 
أنه ليس هناك أي تحسن في مستوى الحساسية لألنسولين، وهذا يختلف مع النتائج التي أشارت إلى 
دور حمض اللينوليك المقترن في تحسين مستوى الحساسية لألنسولين من خالل الدراسات التي 

ريت على اإلنسان وأثبتت أن حمض اللينوليك المقترن يمكن أن يتحكم في مقاومة األنسولين أج
(Belury, 2002; Park et al., 1999a) . وقد يعود ارتفاع هرمون األنسولين في الدراسة الحالية إلى

عالقة ، لما له من )والذي لم يتم قياسه (Tumor Necrosis Factor-alpha] [(TNF-α)ارتفاع مستوى 
، وقد تعود زيادة مقاومة (Hotamisligil, 1999)طردية مع تركيز األنسولين في مصل اإلنسان 

، لعدم وجود TNF-αاألنسولين لدى مجموعات هذه الدراسة إلى عامل آخر ليس له عالقة بالعامل 
  .(Tsuboyama-Kasaoka et al., 2000) وزيادة الحساسية لألنسولين  TNF-αعالقة بين انخفاض 

 مع نتيجة الدراسة الحالية من حيث ارتفاع تركيز Corino et al. (2002)تتفق نتيجة دراسة   
اللبتين في مصل المجموعات المختلفة مقارنة بالمجموعة الضابطة، وقد يعود هذا إلى اختالف 

 الذي يتحكم في Peroxisome Proliferator Activated Receptor] (PPAR- γ) [مستوى العامل 
، إذ أن انخفاض مستوى هذا (Moya-Camarena et al., 1999)تساخ جين اللبتين ويكبح تصنيعه ان

قد يؤدي إلى زيادة تصنيع الهرمون وارتفاع تركيزه في ) لم يقاس في الدراسة الحالية(العامل 
في كما أن لنوع األحماض الدهنية دور ). مما يتفق مع نتائج الدراستين المشار لهما أعاله(المصل 

، والتأثير على (Ryder et al., 2001) (PPAR- γ)التأثير على المستقبالت المختصة بهذا العامل 
 Heshka and) وكذلك مستقبالت اللبتين (Reseland et al., 2001)التعبير الجيني لهرمون اللبتين 

Jones, 2001).  
 Péréz-Matute etليها تتعارض نتائج هرمون اللبتين في هذا البحث مع النتائج التي توصل إ

al. (2007) ت معاملة الخاليا الدهنية خارج جسم الكائن الحي بحمض اللينوليك المقترنحيث أد ،
إلى انخفاض إفراز هرمون اللبتين، وقد يرجع هذا االختالف إلى اختالف طبيعة التجربة في 

 .Péréz –Matute et alربة ، أما تج(in vivo)البحثين، حيث أجريت هذه التجربة داخل الكائن الحي 
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 ١١-، ترانس٩-وقد يرجع أيضاً إلى تأثير المتناظر سيس. (in vitro) فكانت خارج الكائن الحي
والذي اقترحت بعض الدراسات أنه يعمل على زيادة إفراز أو التعبير الجيني لهرمون اللبتين، أكثر 

أو التعبير الجيني لهرمون  والذي يعمل على تقليل إفراز ١٢-، سيس١٠-من المتناظر ترانس
  .(Ahn et al., 2006; Choi et al., 2000; Rodriguez et al., 2002)اللبتين 

، أثبتت الدراسة Rahman et al. (2001)وفي دراسة أخرى اختلفت مع نتائج هذا البحث 
 من حمض اللينوليك ٪١انخفاض مستوى هرمون اللبتين في مصل الجرذان التي غذيت على نسبة 

وقد يرجع ذلك إلى عدة . مقترن بصورتيه األحماض الدهنية الحرة، والجليسريدات الثالثيةال
 .Rahman et alاختالفات منها تصميم العليقة نفسها حيث تناولت المجموعة الضابطة في دراسة 

 Soy)، بينما مصدر الزيت في هذا البحث هو زيت الصويا (Safflower) زيت العصفر (2001)

oil)ختالف اآلخر هو نوع حيوانات التجارب التي استخدمت في التجربتين، حيث استخدم في ، واال
 في OLETF، بينما استخدمت جرذان من فصيلة Wister-albinoهذا البحث جرذان من فصيلة 

وثمة اختالف ثالث بين التجربتين من حيث تركيز نسبة كالً من . Rahman et al. (2001)دراسة 
 ١١-، ترانس٩- اللينوليك المقترن في العليقة، فقد كانت نسبة المتناظر سيسالمتناظرين من حمض

، و ٪٣٤٫٢ ١٢-، سيس١٠-، والمتناظر ترانس٪٣٣٫٢ هي Rahman et al. (2001)في دراسة 
، ٩- من المتناظرات ترانس٪١٫٨، و ١٠-سيس/ ١١-، سيس٩- من المتناظرات سيس٪٢٫٤

-سيس(التجربة الحالية فقد كانت نسبة المتناظرين أما في . ١٢-، وترانس١٠-ترانس/ ١١-ترانس
ولكن قد تتفق نتائج هذا البحث من . متساويتان تماماً) ١٢-، سيس١٠- و ترانس١١-، ترانس٩

 .Rahman et alحيث عدم تأثير حمض اللينوليك المقترن على مستوى األنسولين كما هو في دراسة 

(2001).  
 التي ذكرت أن Yamasaki et al. (2003)ج دراسة كما اختلفت نتائج هذا البحث مع نتائ

 من النسبة الكلية ٪١٫٥تغذية الفئران على عليقة تحتوي على حمض اللينوليك المقترن بنسبة 
قد أدى إلى انخفاض ) ٪١٠، و ٪٧، و ٪٤كانت مستويات الدهون الكلية (للدهون في العليقة 

ف إلى اختالف نوع الحيوانات المستخدمة، وقد يرجع االختال. مستوى اللبتين في مصل الفئران
  .ونوع الزيت المستخدم في المجموعة الضابطة في الدراستين
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 بأن تغذية الفئران على مستويات مختلفة من حمض Zhou et al. (2008)أثبتت نتائج دراسة 
فة إلى اللينوليك المقترن أدى إلى تحسين الحساسية لألنسولين وانخفاض تركيز الجلوكوز، باإلضا

وتتعارض هذه النتائج مع نتائج الدراسة الحالية إذ لوحظ في . انخفاض تركيز هرمون اللبتين
بالرغم من عدم قياس مستوى حساسية (الدراسة عدم انخفاض األنسولين وارتفاع الجلوكوز 

وقد . ، إال أن ارتفاع تركيز الجلوكوز يدل على زيادة مقاومة األنسولين)األنسولين في هذه الدراسة
في عليقة الدراسة الحالية ) ٪٤(يعود االختالف في النتائج إلى اختالف نسبة الدهون حيث كانت 

، مما يشير إلى أن تأثير حمض اللينوليك )٪١٥ (Zhou et al.(2008)بينما كانت نسبتها في دراسة 
ة وزن الجسم المقترن على األنسولين واللبتين ومستوى الجلوكوز قد يكون أكثر فعالية عند زياد

  .وكتلة الدهون
إن لحمض اللينوليك المقترن منفرداً أو كخليط مع زيت جوز الهند البكر دوراً في زيادة 
تركيز هرمون اللبتين في مصل الجرذان، وكانت الزيادة عالية في تركيز هذا الهرمون مع الخليط 

ى زيت جوز الهند البكر نسولين اقتصر علعموماً، إال أن دورهما على زيادة تركيز هرمون األ
كما أدى كٍل من حمض اللينوليك المقترن .  من حمض اللينوليك المقترن٪٢منفرداً أو كخليط مع 

وزيت جوز الهند البكر منفردا أو كخليط إلى زيادة تركيز هرموني الثيروكسين والثالثي 
فرداً، على العكس من أيودوثيرونين في مصل الجرذان، وكان التأثير األكبر لزيت جوز الهند من

كخليط إلى خفض الهرمون المحفز للغدة الدرقية في مصل الجرذان، وكان  ذلك فقد أديا منفردين أو
  .الخفض األكبر في هذا الهرمون عند استخدام الخليط
  

  االستنتاجات
  

عموماً انخفض الوزن المكتسب لدى الجرذان التي تناولت حمض اللينوليك المقترن منفرداً أو 
خليط مع زيت جوز الهند البكر، وكان االنخفاض في الوزن معنوياً لدى الجرذان التي تناولت ك

 ٪١ مع زيت جوز الهند البكر، والمجموعة التي تناولت ٪٢خليط حمض اللينوليك المقترن بتركيز 
ء كما أدى حمض اللينوليك المقترن بتركيزاته المختلفة سوا. من حمض اللينوليك المقترن منفرداً

منفرداً أو كخليط مع جوز الهند البكر إلى ارتفاع معنوي في تركيز هرمون اللبتين في مصل 
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باإلضافة إلى . الجرذان، وكان االرتفاع في تركيز هذا الهرمون أقل عموماً عند استخدام الخليط
ارتفاع  تركيز هرمون األنسولين بشكل عام  في مصل جرذان المجموعات التي تناولت حمض 

نوليك المقترن وزيت جوز الهند البكر وخليطهما، وصاحب هذا االرتفاع ارتفاع في مستوى اللي
 من حمض ٪١.٥جلوكوز الدم، وكان أقصى ارتفاع أيضاً لدى المجموعة التي تناولت تركيز 

 .نسوليناللينوليك المقترن مما يدل على انخفاض الحساسية لأل

فقد ارتفعت عموماً في ) ثالثي أيودوثيريونينالثيروكسين وال(أما هرموني الغدة الدرقية 
مصل الجرذان عند تناولها كل من حمض اللينوليك المقترن بتركيزاته المختلفة وزيت جوز الهند 

وعلى العكس من ذلك . وكان أقصى ارتفاع عند تناول زيت جوز الهند منفرداً, البكر وخليطهما
أو أعلى من  ٪١.٥مصل الجرذان عن تركيز انخفض تركيز الهرمون المحفز للغدة الدرقية في 

وكان أقصى انخفاض عند تناول , حمض اللينوليك وبخليط هذا الحمض مع زيت جوز الهند البكر
  .زيت جوز الهند البكر منفرداً

ونظراً النتشار السمنة على المستوى العالمي وأمراض الغدة الدرقية، ولوجود تأثير محتمل 
ض اللينوليك المقترن على الهرمونات الخاصة بالتحكم في الوزن لزيت جوز الهند البكر، وحم

، يوصى بإجراء مزيد من الدراسات على تأثيرهما )اللبتين، اإلنسولين وهرمونات الغدة الدرقية(
منفردين أو كخليط وبتركيزات مختلفة على هذه الهرمونات للوصول إلى أفضل تركيز في هذا 

 تأثير زيت جوز الهند البكر منفردًأ أو كخليط مع حمض كذلك إجراء دراسات توضح. الجانب
 ,TNF- α) (PPAR-γاللينوليك المقترن على العوامل التي لها عالقة بالتعبير الجيني للخاليا الدهنية 

نسولين وكذلك الحساسية لما لها من تأثير على الهرمونات الخاصة بالخاليا الدهنية كاللبتين واأل
  .نسولينلأل
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ABSTRACT: The purpose of this study was to evaluate the effect of conjugated linoleic acid (CLA), virgin 
coconut oil (VCO) and their mixtures on weight management hormones (leptin, insulin and thyroid 
hormones). Sixty male Wister-albino rats (eight weeks old and weight 110± 10 g) were randomly assigned to 
ten groups of six rats in each one. The first group was fed a control diet. Four groups were fed different 
concentrations (0.5, 1.0, 1.5 and 2.0%) of CLA, the other four groups were fed different concentrations of 
CLA (0.5, 1.0, 1.5 and 2.0%) plus VCO and the last group was fed VCO alone. 

Results revealed significant (P<0.05) increase in leptin hormone in the serum of rats fed the 
different concentrations of CLA as alone or as a mixture with VCO compared to the control group and the 
increase was less with the mixture compared with CLA alone. However, no significant difference in leptin 
concentration in rat serum was noticed between the control group and the group fed VCO alone. Serum 
insulin was also increased significantly in groups of rats fed VCO+ 2% CLA and VCO alone compared to the 
control group. Thyroxin (T4) and triiodothyronin (T3) were significantly increased (P<0.05) in serum of rats 
fed the different concentrations of CLA, VCO and their mixtures and the highest increase was in the groups 
fed VCO alone compared to the control group. This increase was accompanied by significant decrease 
(P<0.05) in serum concentration of the thyroid-stimulating hormone of rats fed 1.5% or higher of CLA and 
the mixture of this acid with VCO compared to the control group. The most decrease in this hormone was 
noticed in the serum of rats fed VCO alone except in groups fed 1.0% CLA and 2.0% CLA + VCO compared 
to control group and group fed VCO alone. In general, CLA and VCO and their mixtures had no effect in the 
serum glucose of the rats. Moreover, weight of the rats was not affect by CLA and VCO or their mixtures 
except a significant decrease of the weight of rats fed 2.0% CLA+ VCO compared to the control group. 
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