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   هاي صحرایی نردر موش تقامتی بر سطوح ابستاتین پالسماهفته تمرین اس 8اثر 

  4سارا نصیري سمنانی،  3دکتر الهه طالبی گرکانی، 2دکتر عباس قنبري نیاکی،  1عاطفه محمدي

  چکیده

پپتید مترشحه از معده است و نقش مهمی در تعادل انرژي، کنترل وزن و دریافت غذا ایفا  نوعیابستاتین،  :سابقه و هدف

- بر سطوح  استراحتی ابستاتین پالسما  در موشهفته تمرین استقامتی  8اثر   ررسیاجراي این پژوهش ب هدف از . کندمی

  . استنژاد  ویستار  هاي صحرایی  نر

رم خریداري شد و به گ 180±10میانگین وزن با اي نژاد ویستار هفته 8سر موش نر  30این منظور  براي :هامواد و روش

روز در هفته ، براي  5گروه تمرینی . قرار گرفتندهفته  4بعد از  )دقیقه  90شم و تمرین  ،کنترل(گروه  سهدر طور تصادفی 

ها ساعت ناشتایی، موش 4ین جلسه تمرین و پس از ساعت پس از آخر 72 .متر بر ثانیه دویدند 20هفته با سرعت  8

کبد اندازه گیري  ATPو سطوح پالسمایی ابستاتین، گلوکز و غلظت گلیکوژن و  گردیدگیري انجام و نمونه ندبیهوش شد

  . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت LSDآزمون تعقیبی  و یکطرفه ها با استفاده از روش آنالیز واریانسداده .شد

رین به طور هاي کنترل و تمنتایج نشان داد که سطوح استراحتی ابستاتین پالسمایی در گروه شم در مقایسه با گروه: هاتهیاف

  . دیده نشد کبديبافت   ATPگلیکوژن و پالسمایی و سطوح گلوکز تغییر معناداري در  ).P >05/0( معناداري باالتر است

تمرین ˝به طوري که احتماال. کندتاتین در تعادل و هموستاز انرژي حمایت مینتیجه این تحقیق از نقش ابس: گیرينتیجه

یابد و منابع از شود و در پاسخ به کمبود انرژي، ترشح ابستاتین افزایش میباعث کاهش سطح ذخایر انرژي بافت کبد می

- رسد مدت تمرین یکی از پارامترظر میبنابراین به ن.  نمایدبرقرار می˝ادست رفته انرژي را تامین و تعادل انرژي را مجدد

  .هاي مهم در افزایش مقدار ابستاتین در پاسخ به تمرین ورزشی باشد

 

  ابستاتین پالسما، تمرین استقامتی ، موش صحرایی نر: هاي کلیديواژه
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  :مقدمه

ره از کرد انرژي هموا و هزینه 1موضوعاتی همچون تعادل انرژي، تنظیم وزن، رفتار دریافت غذا

، پاتولوژي و بهداشت فارماکولوژي ،لوژي ورزشموضوعات مهم و مورد عالقه محققان در حوزه فیزیو

باید توان پایه این مباحث دانست که براساس آن همواره میرا می 2نرژياتعادل ). 1،2،3،4،5( است

طوالنی  ˝انی نسبتاکرد انرژي وجود داشته باشد تا وزن طی یک دوره زمتعادلی بین دریافت و هزینه

ا کاهش وزن رخ خواهد داد خورد و اضافه یدر غیر این صورت این موازنه به هم می. ثابت باقی بماند

)1،2،6.(  

این . ضد اشتها است که نقش کلیدي و مهمی در تنظیم تعادل انرژي به عهده دارد ،يپپتید ابستاتین

 اضافهها وسیله زانگ و همکارانش به جهان پپتیدبه  2005اي نخستین بار در سال اسید آمینه 23پپتید 

ولی مطالعات نشان داده است که این پپتید در  ،منبع اصلی ترشح ابستاتین است ،اگر چه معده. )1( شد

هاي دیگر استفاده از روش. وجود دارد موش صحراییکورتکس مغز  و روده کوچک و بزرگ، طحال

  ).7(، کولون و پانکراس موش صحرایی وجود دارد ، ژژونومد که  ابستاتین در معده، ددونومنشان دا

شکل آمیدي آن از حیث . آمیدي و غیر آمیدي وجود داردابستاتین در خون به دو شکل متفاوت 

هنوز تفاوت بین ابستاتین آمیدي و . اي در تنظیم و تعادل انرژي داردزیستی فعال است و اهمیت ویژه

شد به که  ترشح ابستاتین در خون همانند گرلین و هورمون ر هددیده ش. آمیدي کشف نشده استغیر

  ).8(صورت متناوب و ضربانی است 

-اي و تعادل انرژي تغییر میکه سطوح پالسمایی ابستاتین در برخی شرایط تغذیه همطالعات نشان داد

انرژي  در حقیقت سطوح پالسمایی ابستاتین در شرایط مثبت انرژي افزایش و در شرایط منفی. کند

، پس از تزریق )10(سطوح پالسمایی ابستاتین در چاقی مزمن  ،به طور مثال). 9(یابد کاهش می

افزایش و در ) گلوکز و فروکتوز(و پس از مصرف مواد قندي ) 12(، بعد از دریافت غذا )11(انسولین 

یا ترکیب  اییرژیم غذ(، کم وزنی مزمن و کاهش وزن ، کاهش قند خونسوء تغذیه مواردي از قبیل

بیان کرد که گرسنگی روي  2005در سال محققی . یابدکاهش می )13( )غذایی و تمرین بدنیرژیم 

ها در برخی از پروپروتئین Cابستاتین اثري ندارد اما باعث افزایش گرلین، گرلین بدون آسیل و گرلین 

ین پالسما در موش ها ساعت گرسنگی، باعث کاهش ابستات 24مطالعات نشان داد که ). 8(شود می

درباره اثر گرسنگی بر سطوح ابستاتین پالسمایی هنوز در بین تحقیقات وجود،با این ). 8(گردد می

نشان داده شده که در حالت ناشتا زنان چاق نسبت به زنان عادي  ،یدر تحقیق. اختالف نظر وجود دارد

  ).14(دارند  ابستاتین کمتري/ ابستاتین بیشتر و گرلین کمتر و نسبت گرلین
 

1 -Food intake behavior 
2 -Energy equilibrium 
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تمرین با ایجاد . تواند از عوامل مختلفی مانند تمرین و فعالیت بدنی متاثر گرددتعادل انرژي سلولی می

تغییرات متابولیکی از طریق بر هم زدن شارژ انرژي سلولی،  تقاضاي سوخت سلول را در جهت تامین 

  . دهدانرژي مورد نظر براي ادامه حیات سلول افزایش می

ها سطوح پالسمایی بدنی تحقیقات اندکی انجام شده که اغلب آناین هورمون و فعالیت در خصوص

هفته تمرین استقامتی بر  12و 6قنبري نیاکی و همکاران به بررسی تاثیر . اندابستاتین را بررسی کرده

یج تحقیق نتا. هاي  صحرایی نر نژاد ویستار پرداختندغلظت بافتی و پالسمائی پپتید ابستاتین در موش

تایج ن. جربی از گروه کنترل کمتر بودنشان داد که در هفته ششم سطوح ابستاتین روده و معده گروه ت

اي بر تمرین نیز اثر کاهنده ،اي بر ابستاتین معده و روده داردکه افزایش سن اثر کاهنده نشان داد

نتایج دیگر از . تین روده معنادار استابستاتین معده و روده دارد و اثر متقابل سن و تمرین تنها در ابستا

هفته افزایش داشت، اما این افزایش با  12و 6این تحقیق نشان داد که مقادیر هورمون رشد پس از 

ارتباط  HDLهمچنین ابستاتین معده و روده با . ابستاتین معده و روده ارتباط منفی و معناداري داشت

تواند مدت مید با این که تمرین استقامتی در کوتاهاد نشان این تحقیقهاي یافته. مثبت مشاهده شد

. گرددرسد که با افزایش زمان این اثر کمتر میروده گردد، اما به نظر می باعث کاهش ابستاتین معده و

روده است  مشاهده شد که تغییرات ابستاتین پالسما مستقل از تغییرات ابستاتین  معده و عالوه بر این

اي  به بررسی اثریک دوره فعالیت استقامتی بر سطوح ابستاتین پالسما و معدة مشابهدر تحقیق ). 15(

نتایج تحقیق نشان داد سطوح ابستاتین معده به طور . هاي صحرایی نر نژاد ویستار پرداختندموش

معده بین گروه ها تفاوت نداشته و گلیکوژن  ATPمعناداري کاهش یافته، سطوح ابستاتین پالسما و 

  ).15(به طور معناداري افزایش یافت کبد 

داري در روده و گزارش کردند که سطوح ابستاتین تام پالسمایی به طور معنی قنبري نیاکی و همکاران

 6دقیقه در هر جلسه به مدت  60روز در هفته،  5متر در دقیقه،  25(هاي تمرین کرده فوندوس موش

الزم به ذکر است که . در ابستاتین تام پالسما دیده نشد که این تغییراتتر بوده، در حالیپایین) هفته

  ).16(این کاهش با افزایش معنی دار گلیگوژن کبدي و هورمون رشد پالسمایی همراه بود 

اي با قنبري نیاکی و همکارانش در پژوهش دیگري به مطالعه تاثیر یک جلسه تمرین مقاومتی دایره

نتایج . دانشجوي دختر تربیت بدنی پرداختند 20ایی هاي مختلف بر سطوح ابستاتین پالسمشدت

- هاي مختلف به تغییرات معنیاي با شدتدهد که یک وهله فعالیت مقاومتی دایرهپژوهش نشان می

در حالی که هورمون رشد با افزایش  منجر نشد، داري در سطوح ابستاتین پالسمایی در زنان دانشگاهی

-دهد که یک وهله فعالیت مقاومتی دایرهها نشان میبررسی). 17(شدت به طور معنی داري باال رفت 

منجر  داري در سطوح ابستاتین پالسمایی در زنان دانشگاهیهاي مختلف به تغییرات معنیاي با  شدت
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رسد که به نظر می).  17(داري  باال رفت نشد، درحالی که هورمون رشد با افزایش شدت به طور معنی

ین مقاومتی بر سطوح ابستاتین پالسما هنوز معلوم نیست و به تحقیقات بیشتري نیاز مکانیسم تاثیر تمر

نشان داده  2007در سال  در تحقیقیساعت گرسنگی  24کاهش در ابستاتین بعد   ،دارد،  با این وجود

  ).18(شده است 

در پالسما و ) تهاپپتید تنظیم کننده اش( Yو همکاران تغییرات سطوح گرلین، ابستاتین و نروپپتید1وانگ

مقدار . بلند مدت را بررسی کردند کوتاه مدت و تمرینیک دوره از هاي چاق بعد هیپوتاالموس رت

 از یک دوره فعالیت کوتاه مدت به طور معناداري تغییر نداشت و بعد ازگرلین و ابستاتین پالسما بعد

  ).19(یري نداشت طوالنی مدت سطوح ابستاتین پالسما نسبت به گروه کنترل تغی تمرین

با  بنابراین. شوند، کاهش وزن را موجب میمروزه به خوبی پذیرفته شده است که تمرینات استقامتیا

توجه به نقش هاي گسترده ابستاتین از یک طرف و اثرات متعدد فعالیت بدنی بر تغییرات سلولی، 

 8 آیا که  هستندین سوال درصدد پاسخگویی به ا انتعادل انرژي و تنظیم وزن از طرف دیگر، محقق

به عنوان یک محرك توانایی تغییر پالسمایی ابستاتین را دارد؟  دقیقه 90به مدت تمرین استقامتی هفته 

و آیا این تغییرات عوامل مهم دیگري که در متابولیسم بدن نقش دارند از جمله گلوکز، گلیکوژن و 

ATP یا  هستندتغییرات وابسته به یکدیگر  که آیا  و سرانجام این تواند تحت تاثیر قرار دهد؟را می

  ارتباطی به هم ندارند؟

  

  روش شناسی 

  ها آزمودنی

نژاد ویستار بـا میـانگین    اي ازهفته 8نر  سر موش صحرایی 30به منظور بررسی هدف پژوهش، تعداد 

یش در حیوانـات مـورد آزمـا   . تهیه شد) آمل( از انستیتو پاستور شمال ایران گرم 180±10وزن وزن 

هـاي پلـی کربنـات نگهـداري     تایی در قفس 5هفته در گروه هاي  2تایی و پس از 10هايگروه

سـاعت و   12:12گراد و چرخه روشنایی بـه تـاریکی   درجه سانتی 22±4/1دماي محیط . شدند

. تمامی حیوانات به آب و غذاي ویژه موش دسترسـی آزاد داشـتند  . بوددرصد  6/55±4رطوبت هوا 

) سر مـوش  10(روز آشنایی با محیط آزمایشگاه به روش تصادفی به  گروه کنترل  4پس از ها آزمودنی

   .نکردند گروه کنترل در هیچ فعالیتی شرکت . تقسیم شدند)  سر موش20( و تمرین اولیه

مرحلـه   3کل دوره تمرین به . روز  تمرین کردند 5هفته، هر هفته  8تمرین  به مدت  ها در گروهموش

هـا هـر   موش) لهفته او( در مرحله آشنایی. اضافه بار و حفظ و تثبیت شدت کار تقسیم شدندآشنایی، 

 

1 -Wang  



  63 ...هاي صحرایی نرهفته تمرین استقامتی بر سطوح ابستاتین پالسما در موش 8اثر 

در مرحلـه اضـافه   . راه رفتند نوارگردان متر بر دقیقه بر روي  5دقیقه با سرعت  10  -15روز به مدت 

راه  رگرداننوا متر در دقیقه روي  15قیقه و با سرعت د 15ها ابتدا به مدت موش) هفته دوم وسوم(بار 

 90، یافت تا به میزان نهـایی فزایش میهفته، شدت و مدت فعالیت ا 2رفتند و به تدریج در طول مدت 

هـاي  مـوش ) هفته چهارم تـا هشـتم  (  در مرحله حفظ یا تثبیت. متر در دقیقه رسید 20دقیقه و سرعت 

آزمایشـگاه و   بـه منظـور کنتـرل تـاثیر محـیط     ()سـر مـوش   10( اولیه به دو گروه شم گروه تمرین

گـروه   .تقسیم شدند) سر موش10( ايدقیقه 90تمرین  و  )بر نتایج تحقیق انتخاب شدندنوارگردان 

گـروه   .دویدنـد  نوارگردانمتر و مدت مشخص شده روي  20تمرین چهار هفته باقی مانده را با شدت 

دقیقـه بـراي گـرم     5 در هر جلسه تمرینی ˝ضمنا . شودشم تا پایان دوره تمرین در قفس نگهداري می

دقیقـه   5و) بودندبه تدریج به شدت مورد نظر  هثانیه باقی ماند  40متر در دقیقه و 8تا  6شدت (  کردن

  .  ترین مقدار انجام شدبراي سرد کردن با کاهش تدریجی شدت به کم

کشته ساعت قبل از  4(  پس از اتمام آخرین جلسه تمرین، در حالی که سیر بودند ساعت 72ها موش

با تزریق داخل صفاقی ماده بیهوشی  ترکیبی از )  شدن غذا از قفس برداشته، اما به آب دسترسی داشتند

هوش و بالفاصله خون از بطن راست با سرنگ بی) mg/kg5 -3(2و زایالزین ) mg/kg50 -30(1کتامین

ز کبد با همزمان قسمتی ا. ریخته شد   EDTAجمع آوري و در لوله حاوي EDTAآغشته به مایع 

و در داخل مایع   قرار دادهاستفاده از فریز کلمپ  یا انبر نمونه گیر بافتی سرد شده در مایع نیتروژن 

قسمت تقسیم و  3منجمد شدند به  ˝هاي کبدي در حالی که کامالسپس نمونه. نیتروژن  قرارداده شد

هاي خونی نمونه. نگهداري شدندگراد  درجه سانتی -80هاي بعدي در  فریزر با دماي تا اندازه گیري

.  )15( دور در دقیقه سانتریفیوژ گردید 1500دقیقه و باسرعت  10به مدت  ˝آوري شده را سریعاجمع

 - 80هاي بعدي در فریزر با دماي قسمت تقسیم و براي اندازه گیري 3به آوري شده پالسماي جمع 

ابستاتین (ر آهنگ شبانه پپتید مورد اندازه گیري براي جلوگیري از تاثی. شد قرار داده  گراددرجه سانتی

  . صبح تمام شد 11:30آغاز و  8گیري از ساعت نمونه) پالسما 

و بر اساس ) ELISA(غلظت ابستاتین پالسما با استفاده از کیت و به روش  ،در این پژوهش

 - رنگ سنجی گلوکز با روش. گردیدتعیین ) ، آمریکا Phonix(دستورالعمل کارخانه سازنده کیت 

گیري اندازه )شرکت پارس آزمون، ایران(آوري گلوکز اکسیداز با استفاده از کیت گلوکز آنزیمی با فن

میلی گرم در دسی لیتر  5درصد و3/1 به ترتیب گیريروش اندازهو حساسیت  تغییراتضریب . شد

 Glycogen Colorimetric Kit, Nanjing Jiancheng(با استفاده از کیت گلیکوژن کبد .بود

 

1 - Ketamine 

2 -Xylazine 
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Bioengineering Institute, Nanjing, China (گیري شداندازه .ATP  کبد نیز با استفاده از روش

  .گیري قرار گرفتمورد اندازه لوسیفراز - لوسیفرین

ها از آزمـون  تحلیـل  واریـانس یـک     در این تحقیق  جهت تجزیه و تحلیل آماري و مقایسه بین گروه

چنـین جهـت بـه دسـت آوردن  ارتبـاط      هم. اسـتفاده گردیـد   LSDقیبی و آزمون تع )ANOVA( طرفه

. ابستاتین با سایر پارامتر هاي متابولیکی اندازه گیري شده از ضریب همبسـتگی پیرسـون اسـتفاده شـد    

 هـا انجـام شـد و سـطح معنـاداري آزمـون       /16SPSSآمـاري  تمامی محاسبات با استفاده  از  نرم افـزار 

05/0P< در نظر گرفته شد .  

  

  یافته ها

که سطوح ابستاتین پالسـمایی در گـروه شـم در مقایسـه بـا      دهد نتایج حاصل از این تحقیق، نشان می

 >05/0(تفاوت معناداري بین وزن . )P >05/0( تبه طور معناداري باالتر اس ،هاي کنترل و تمرینگروه

P (لیکـوژن، گلـوکز و   تغییـرات در سـطوح گ  .مشاهده شـد  و شم تمرین در گروه کنترل با گروهATP 

سطوح گلیکوژن، گلوکز و رابطه بین سطوح ابستاتین پالسمایی با  ضمناً. )1جدول ( کبدي معنادار نبود

ATP  2جدول (معنادار نبود کبدي.( 

  

  هفته فعالیت ورزشی 8هاي پژوهش پس ازابستاتین و سایر متغیر مقادیر. 1جدول

  ها هگرو                             

  ریمتغ

   تمرینگروه    شم  کنترل پایه

  87/271 ±42  14/263 ±29  53/309 ±15  )گرم(وزن

  67/2 ±57/0  *94/2 ±51/0  56/2 ±23/0  )نانوگرم در میلی لیتر( ابستاتین

  131 ±9  83 ±46  121 ±34  )میلی گرم در دسی لیتر(گلوکز

  93/4 ±1/1  38/4 ±7/1  9/4 8±6/1  )میلی گرم در گرم(گلیکوژن

ATP )62/2 ±1/0  58/2±2/0  67/2 ±4/0 )میکرومول در گرم  

  )P >05/0( کنترل پایه و تمرینتفاوت آماري در مقایسه با گروه  *
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  هاي متابولیکیضریب همبستگی بین ابستاتین و سایر پارامتر. 2جدول 

  متغیر
  گلوکز

  )گرم در دسی لیترمیلی(

  گلیکوژن

  )میلی گرم در گرم(

ATP  
 )میکرومول در گرم(

  وزن

  )گرم(

  ابستاتین

  )نانوگرم در میلی لیتر(
26/0 -  044/0 -  085/0  37/0 -  

  

  بحث و بررسی

ی در گروه شم در مقایسه با گروه یکه سطوح ابستاتین پالسما می دهدنشان هاي پژوهش حاضر یافته

عنادار کبد م ATPتغییرات در غلظت گلوکز، گلیکوژن و . ردکنترل و گروه تمرین افزایش معناداري دا

-عالوه بر آن رابطه معناداري بین سطوح استراحتی ابستاتین پالسمائی و دیگر متغیرهاي اندازه، نیست

  . مشاهده نشد ،گیري شده

 که در اغلب آنها نتایج ضد و ، تعدادي کمی پژوهش انجام شدهاتتمریندر خصوص پپتید ابستاتین و 

اغلب  تحقیقات ابستاتین پالسمایی تغییرات در . نقیضی در خصوص ابستاتین پالسمایی وجود دارد

هاي یافته). 21( ، تنها در یک  تحقیق افزایش یافته بود) 19،16،15،17،20(داري نداشت معنی

اطالعات ). 17( پاسخ ابستاتین را به یک جلسه فعالیت مورد ارزیابی قرار دادند اّتحقیقات گذشته غالب

بر پاسخ ) 16،15،19( یا بلند مدت) 17،16( کوتاه مدت بسیار کمی درباره تاثیر یک دوره تمرین

  .ابستاتین در انسان و موش صحرایی موجود است

 ،دقیقی براي افزایش سطوح ابستاتین در گروه شم و تمرین در مقایسه با گروه کنترل مکانیسماگر چه 

 لیه منابع انرژيتخفعالیت استقامتی طوالنی مدت که  اما به نظر می رسد ،به خوبی روشن نشده است

تا تعادل انرژي در بدن  شده ترشح ابستاتینمنابع انرژي موجب افزایش  کاهش. دهدرا افزایش می

کبد مشاهده شد  ATPگیري سطوح گلوکز، گلیکوژن و از طرفی در تحقیق حاضر با اندازه. حفظ شود

 )وص در گروه شمبه خص ( تجربیکبد در گروه ATPکه تمرین استقامتی موجب کاهش گلیکوژن و 

در مجموع نظریه تخلیه ذخائر انرژي و افزایش ابستاتین  ،این اطالعات. در مقایسه با گروه کنترل شد

هاي بدنی به ویژه شدید و طوالنی در تخلیه هاي قبلی نیز از تاثیر فعالیتنتایج پژوهش. کندرا تایید می

از طرف دیگر ممکن است   ).22،20( دکنو گلیگوژن کبدي و عضالنی حمایت می ATPقابل مالحظه 

در پی کاهش گلیکوژن کبدي، افزایش سطوح استراحتی ابستاتین و گرلین پالسما براي حفظ شرایط 

کاهش در منابع  ،ابستاتین که با افزایش گرلین وه شده زیرا نشان داد؛متعادل بدن رخ داده باشد 

  . با تحقیقات گذشته مطابقت دارد نتیجه تحقیق حاضر نیز ).14(دهد گلیکوژنی کبد رخ می
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یافته . تواند ناشی از کاهش وزن نیز باشدتمرین می هاي شم وافزایش ابستاتین پالسمایی در گروه

هاي گروه هاي شم و تمرین در دهد که میانگین وزن موشپژوهش حاضر مربوط به وزن نشان می

در مقایسه با گروه تمرین کاهش بیشتري  وزن گروه شم. ردمقایسه با گروه کنترل کاهش معناداري دا

که مقدار پالسمایی   دادروي کودکان و نوجوانان چاق نشان  2008 اي در سالدر مطالعه . دارد

 داري باال بودههاي با وزن طبیعی به مراتب و به طور معنیابستاتین در گروه چاق در مقایسه با آزمودنی

ه کاهش وزن موجب افزایش  مقدار ابستاتین در افراد با اضافه آنها اشاره داشتند ک ،با این وجوداست، 

قنبري نیاکی و همکاران در این رابطه گزارش شده با این  به وسیلهنتایج مشابهی ). 21( وزن گردید

داري پس از کاهش وزن ، ابستاتین و نسبت گرلین به ابستاتین به طور معنیینتفاوت که مقادیر گرل

ري از تی که قبل از این کاهش وزن کودکان چاق سطوح ابستاتین پاییندر صورت. افزایش یافت

روي سه گروه از زنان با وزن طبیعی، چاق و مبتال به  یدر پژوهش). 17( وزن طبیعی داشتند کودکان با

د با عارضه آنورکسی نشان دادند که سطح ابستاتین پالسمایی ناشتایی افراد آنورکسی به مراتب از افرا

از طرفی مشاهده شد که غلظت ابستاتین پالسما در  زنان چاق به طور معنی . عی باالتر استوزن طبی

نسبت گرلین به ابستاتین در . اي نیز براي سطوح گرلین نیز دیده شدالگوي مشابه. استتر داري پایین

در بررسی ). 12( افراد با آنورکسی در مقایسه با گروه با وزن طبیعی و چاق به میزان زیادي باالتر بود

  160روي گروه الغر، چاق و باردار نشان داد که  مقدار ابستاتین سرمی  زنان بالغ الغر اندکی باالتر از 

pg/mlدر صورتی که . زنان چاق داراي  مقادیر ابستاتین پایینی نسبت به  افراد الغر داشتند. بوده است

در پژوهش ). 9( بود اق بیشتر و افراد الغر کمترباردار در مقایسه با افراد چمقدار ابستاتین در زنان 

معناداري وجود یرغابستاتین پالسمایی همبستگی منفی و غلظت حاضر مشاهده شد که بین وزن و 

فزایش ابستاتین پالسمایی واکنشی جبرانی نسبت به کاهش ا توان گفت که احتماالًبنابراین می. دارد

  . وزن و برهم خوردن تعادل انرژي است

و تغییرات ابستاتین پالسمایی گزارش ) ايدقیقه 90( تمرینداري بین رابطه معنی ،تایج تحقیق حاضرن

داري بین وزن و سطوح ابستاتین پالسما نیز یافت رابطه منفی و غیرمعنی دیگر، از طرف. داده است

گیري از رسد که افزایش سطح ابستاتین در روند کاهش وزن براي نگهداري و جلوبه نظر می. شد

زیرا که ابستاتین یک پپتید ضد  است؛ازدیاد وزن یا به عبارتی براي تثبیت وزن، امري مهم و حیاتی 

با این وجود، با توجه به تازگی موضوع پژوهش حاضر، هنوز سواالت متعددي وجود دارد . استاشتها 

نترل و تعادل منابع انرژي با توجه به نقش ابستاتین در ک. استکه شایسته توجه بیشتر در مطالعات آتی 

اي از تواند راهگشاي پارههفته تمرین استقامتی در پژوهش حاضر می 8 مهرسد اجراي برنابه نظر می
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ابهامات در خصوص سازوکارهاي احتمالی نقش ورزش در پیشگیري از چاقی و عوارض ناشی از آن 
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