
 

 

 

The Effect of 8-week Endurance Training 

 on Plasma Obestatin Levels in Male Rats. 
 

 

Atefeh  Mohammadi,  

Abbass Ghanbari-Niaki1,  

Elahe Talebi-Garakani1,  , 

Sara Nasiri- Semnani2  

 

 

 

Background and purpose: Obestatin is a peptide hormone that is secreted by stomach cells 

and it plays an important role in energy balance, weight control and food intake behavior. The 

purpose of this study is to examine the effect of 8-week endurance Training on plasma 

obestatin concentration on male rats. 

 

Methodology: Thirty Wistar male rats (8 weeks old, 180±10 g) were used in this study. 

Animals were randomly divided into 3 groups (control, sham and 90 min/session training) 

after 4 weeks, experimental group (90 min) ran 5 days a week, for 8 weeks with the speed of 

20m/s. Plasma concentration of obestatin and glucose, and glycogen and ATP of liver tissue 

were assessed after 72 hours after last session of training and 4 hours non feeding. Data 

analyzed using one-way ANOVA.  

Results: The results showed that the resting levels of plasma obestatin concentrations were 

significantly higher in sham group compared with control and 90 min/session training groups 

(P < 0.05). There were not significant changes in Liver ATP, glycogen, and plasma glucose 

concentrations.  

Conclusion: The results of this study support the role of obestatin in balance and energy 

homeostasis. Exercise may reduce the energy of liver tissue and in response to energy 

shortage, obestatin secretion is increased and the source of loss of energy is supplied and 

energy balance is established. It seems training duration is one of the important parameters in 

increasing the amount of obestatin in response to exercise training. 
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 چكيده

ابستاتين، یك پپتيد مترشحه از معده است و نقش مهمي در تعادل انرژي، كنترل وزن و دریافت غذا ایفا  سابقه و هدف:

بستاتين پالسما  در هفته تمرین استقامتی بر سطوح  استراحتي ا 8كند. هدف از  اجراي این پژوهش بررسي  اثر مي

 نژاد  ویستار بود.  های صحرایي  نرموش

گرم خریداری شدند  183±13اي نژاد ویستار با ميانگين وزن هفته 8سر موش نر  33براي این منظور  مواد و روش:

روز در  5هفته قرار گرفتند. گروه تمرینی  4دقيقه ( بعد از  03و به طور تصادفي در سه گروه )كنترل ، شم و تمرین 

ساعت ناشتایي،  4ساعت پس از آخرین جلسه تمرین و پس از  22متر بر ثانيه دویدند.  23هفته با سرعت  8هفته ، برای 



 

 

کبد اندازه  ATPگيري انجام شده و سطوح پالسمایی ابستاتين، گلوکز و غلظت گليکوژن و ها بيهوش شده و نمونهموش

 مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت.  LSDها با استفاده از روش آناليز واریانس یكطرفه و آزمون تعقيبی گيری شد. داده

هاي كنترل و تمرین به : نتایج نشان داد كه سطوح استراحتي ابستاتين پالسمایي در گروه شم در مقایسه با گروههایافته

بافت كبدي   ATPسطوح گلوكز پالسمایی و گليكوژن و (. تغيير معناداری در P >35/3) طور معناداري باالتر است

 دیده نشد. 

تمرین ˝كند. به طوري كه احتماال: نتيجه این تحقيق از نقش ابستاتين در تعادل و هموستاز انرژي حمایت ميگيرينتيجه

یابد و منابع از يشود و در پاسخ به كمبود انرژي، ترشح ابستاتين افزایش مباعث كاهش سطح ذخایر انرژي بافت كبد مي

رسد مدت تمرین یكي از نماید.  بنابراین به نظر ميبرقرار مي˝دست رفته انرژي را تامين و تعادل انرژي را مجددا

 هاي مهم در افزایش مقدار ابستاتين در پاسخ به تمرین ورزشي باشد.پارامتر
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