
 و سیستوکینین کوله هورمون سرمی غلظت بر ثعلب گیاه ریشه آبی عصاره ای هفته 4 رتیما تأثیر بررسی
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    چکیده:

زمینه و هدف: روند فزاینده چاقی، این عامل را به یکی از بزرگترین چالش های سالمت در دنیا تبدیل کرده است. تحریک 

متابولیسم و افزایش مصرف انرژی با استفاده از مواد گیاهی یکی از راهکارهای مورد توجه برای درمان چاقی محسوب می 

ی ریشه گیاه ثعلب بر سطح سرمی هورمون کوله سیستوکینین و وزن بدن شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر عصاره آب

سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار  05در موش های صحرایی نر می باشد. مواد و روش ها: در این تحقیق تجربی 

میلی لیتر آب مقطر(  1ه گروه مساوی : کنترل )بدون دریافت هیچ ماده ای(، شاهد)دریافت کنند 0انتخاب و به طور تصادفی به 

عصاره آبی  mg/kg 40)دریافت کننده 2عصاره آبی ریشه گیاه ثعلب(، گروه تجربی  mg/kg 20) دریافت کننده 1، گروه تجربی 

عصاره آبی ریشه گیاه ثعلب( تقسیم شدند. در گروه های تجربی  mg/kg 80)دریافت کننده  3ریشه گیاه ثعلب( و گروه تجربی 

روز و به صورت داخل صفاقی تزریق شد. در روز بیست و نهم از موش ها جهت بررسی سطح سرمی 22عصاره به مدت 

هورمون کوله سیستوکینین خونگیری به عمل آمد. وزن موش ها نیز در طول دوره آزمایش به صورت روزانه اندازه گیری شد. 

اعث افزایش معنادار سطح سرمی هورمون کوله یافته ها: تزریق عصاره آبی ریشه گیاه ثعلب به صورت وابسته به دوز ب

(. نتیجه گیری: عصاره آبی p<5/50سیستوکینین و کاهش معنادار دریافت غذا و وزن بدن نسبت به گروه کنترل می شود ) 

 ریشه گیاه ثعلب از طریق افزایش سطح سرمی هورمون کوله سیستوکینین سبب کاهش وزن بدن می شود.

 

 نر صحرایی موش ،بدن وزن ،سیستوکینین کوله ،ثعلب کلیدی: هایواژه
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