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و  CTRP15درموش های صحرایی نر
الهام وسدی ،1حامد برزگر

2

 )1گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،سمنان ،ایران
 )2گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت1398/8/11 :

چکیده
مقدمه :تاثیر فعالیت ورزشی مناسب بر عوامل مشتق شده از عضالت اسکلتی و اثرشان در تنظیم متابولیسم بدن به تازگی مورد توجه محققین قرار
گرفته است .هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر یک دوره تمرین استقامتی بر بیان ژن فیبرونکتین - IIIدامنه  5و پروتئین پانزدهم مرتبط با C1q/TNF
عضالنی در موش های صحرایی نر بالغ است.
مواد و روش ها :در این پژوهش تجربی 16 ،سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار(با سن  8هفته و میانگین وزن  213±15گرم) ،در دو گروه
 8تایی کنترل و تمرین تقسیم بندی شدند .موش های صحرایی گروه تمرین 4 ،هفته و در هر هفته  5جلسه تمرین استقامتی که شامل دویدن بر روی
نوارگردان مخصوص جوندگان بود را به مدت  45دقیقه در راس ساعت مشخصی در طول روز انجام دادند و در همین زمان ،گروه کنترل هیچ گونه تمرینی
نداشت .ابتدا عضله نعلی هموژن شده و میزان بیان ژن فیبرونکتین - IIIدامنه  5و  CTRP15با روش  Real- time PCRسنجیده شد .سپس
از نمونه های خونی جمع آوری شده ،سطوح سرمی آیریزین و انسولین به روش االیزا و سطوح گلوکز به روش گلوکز اکسیداز اندازه گیری شدند .داده ها
با استفاده از روش آماری  tمستقل با  P<0.05تحلیل شدند.
یافته های پژوهش :نتایج پژوهش حاضر نشان داد ،مقادیر بیان ژن فیبرونکتین - IIIدامنه  5و  CTRP15عضالنی پس از تمرین استقامتی،
در گروه تمرین نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی داری داشت( .)P=0.048, P=0.034همین طور ،سطوح آیریزین در گروه تمرین ،در مقایسه با
گروه کنترل به شکل معنی داری بیشتر بود( .)P=0.029در حالی که ،مقاومت به انسولین پس از  4هفته تمرین استقامتی ،تفاوت  25درصدی را به
همراه داشت اما این تفاوت معنی دار نبود(.)P=0.500
بحث و نتیجه گیری :با توجه به نتایج مطــالعه حاضر به نظر می رسد تمرین استقامتی میان مدت می تواند از طریق افزایش سطوح برخی

مایوکاین ها موجب بهبود متابولیسم بدن شود.

واژه های کلیدی :فیبرونکتین  -IIIدامنه  ،CTRP15 ،5تمرین استقامتی ،رت ،مقاومت به انسولین
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مقدمه
به تازگی دانش نوظهوری در زمینه عضالت اسکلتی
به عنوان یک ارگان ترشحی در نظر گرفته شده است.
انقباض تارهای عضالنی منجر به ترشح انواع مختلف
گروههای مایوکاین ها می شود؛ که سوخت و ساز بدن،
التهاب و فرآیندهای دیگر را تعدیلکنند( .)1فعالیت
ورزشی استقامتی ،یک ابزار موثر برای بازسازی ذخایر
انرژی عضالت اسکلتی ،جذب چربی و سوخت و ساز
بدن می باشد .با این حال ،عالوه بر اثرات مستقیم
عضالت اسکلتی بر گلوکز و چربی ،محققین درصدد
بررسی توانایی عضالت اسکلتی در هماهنگی فعالیت
متابولیک ،از طریق مایوکاین های جدید هستند( .)2بیان
مایوکاین های پروتئین پانزدهم مرتبط با C1q/TNF
( )CTRP15و فیبرونکتین -IIIدامنه  5به ترتیب با
افزایش برداشـــت اسیدهای چرب از طریق انتـــقال
دهنده های آن ها و از طریق تبدیل سلول های بافت
چربی سفید به سلول های چربی قهوه ای بر متابولیسم
بدن تاثیر می گذارند و نقش غیرمستقیمی را بر مقاومت
به انسولین دارند(.)3
پروتئین پانزدهم مرتبط با )CTRP15( C1q/TNF
یک مایوکاین جدید ،متعلق به خانواده پروتئینی CTRP
است( .)4ترشح  CTRP15از میوسیت است و با نام
مایونکتین هم نامیده می شود( .)5نقش مایونکتین تا حد
زیادی ناشناخته است و عملکرد مایونکتین مرتبط با
سوخت و ساز چربی است ،و نقش آن کاهش سطح
اسیدهای چرب آزاد پالسما از طریق تحریک برداشت
اسید چرب سلول های چربی بالغ و کبدی گزارش شده
است .به نظر می رسد ،این اثرات با افزایش پروتئین های
ناقل ،مانند  ،CD36پروتئین ناقالسید چرب()FATP1
و پروتئین متصل به اسیــدچرب( )FABP4صـــــورت
می گیرد( .)6تحریکات انقباضی موجب افزایش این
پروتئین های انتقال دهنده در عضالت اسکلتی می شود
و تنظیم بیان ژنهای(FATP1،CD36و،)FABP4
برداشت چربی را افزایش می دهد(.)7
فعالیت ورزشی عاملی تاثیرگذار بر بیان مایونکتین
است .سلدین و همکاران( )2012در پژوهش خود به
بررسی تاثیر دو هفته فعالیت ورزشی داوطلبانه بر بیان
ژن مایونکتین در رت های  8هفته ای نر بالغ پرداختند.
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نتایج تحقیق افزایش بیان مایونکتین و سطوح در گردش
را به همراه داشت( .)2در حالی که کامینسکی و
همکاران( )2019به بررسی تاثیر فعالیت ورزشی کوتاه
مدت بر سطوح سرمی مایونکتین پرداختند که نتایج تغییر
معنی داری در سطوح سرمی مایونکتین نشان نداد(.)8
پیترسون و همکاران( )2014نیز در زمینه تاثیر تمرین بر
بیان ژن مایونکتین عضله دیافراگم موش های چاق و
الغر ،به این نتیجه دست یافتند که  9هفته فعالیت
ورزشی هوازی روی تردمیل بیان ژن مایونکتین را در هر
دو مدل موش کاهش ،اما سطح  CTRP15عضالنی را
افزایش می دهد(.)2
بوستروم و همکاران ( ،)2012در مطالعه خود ،پرده
از مکانیسم مولکولی جدید ( Browningتبدیل چربی
سفید به قهوه ای) بر می دارد کـــه بر مبــــنای آن،
سلول های پیش ساز چربی سفید به چربی قهوه ای
تبدیل می شوند( .)9تئوری این گروه از دانشمندان ،حاکی
از شناسایی مایوکاین جدیدی به نام آیریزین است .این
مایوکاین سوخت و ساز سیستمیک بدن را با افزایش
مصرف انرژی ،بهبود می بخشد .یکی از عوامل تاثیرگذار
بر سطح آیریزین ،فعالیت ورزشی است که باعث تشدید
متابولیسم سیستمیک می شود( .)10محققین نشان دادند
که فعالیت ورزشی ،منجر به افزایش بیـان PGC-1α
می شود؛ که موجب تحریک ترشح پروتئین غشایی،
شاخه فبیرونکتین نوع  3حاوی پروتئین )FNDC5( 5
می شود؛ این پروتئیـــن پس از شکستن در خون ترشح
می شود که هورمون آیریزین نام گذاری شده است(.)9
لیفانگ و همکاران( ،)2019نشان دادند که 12
هفته فعالیت ورزشی با شدت متوسط ،بیان ژن FNDC5
را به شکل معنی داری افزایش داده است( .)11نورهیمو
همکاران( )2014در پژوهش خود به بررسی آثار  12هفته
فعالیت ورزشی استقامتی( 70درصد اکسیژن مصرفی و
به مدت  45دقیقه در هر جلسه تمرینی) در  26مرد
غیرفعال بر بیان ژن  FNDC5میوسیت پرداختند .نتایج
حاکی از ،افزایش سطوح  FNDC5mRNAو mRNA
 PGC-1αو سطوح در گردش آیریزین بود( .)12در
حالی که پانگ و همکاران( ،)2018به بررسی تاثیر دویدن
بر تردمیل مخصوص جوندگان بر سطوح سرمی آیریزین،
 PGC-1αو  FNDC5در موش های صحرایی پرداختند
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اندازه گیری بیان ژن مایونکتین عضالنی
استخراج  RNAو سنتز  :cDNAپروتکل تمرینی 48
ساعت پیش از نمونه برداری رت ها پایان یافت .عملیات
جراحی و آسان کشی در این تحقیق بدین شکل بود که
ابتدا حیوانات در دستگاه دسیکاتور حاوی اتــــر ،قرار
می گرفتند و بعد از مدت  2تا  3دقیقه حیوانات بی هوش
می شدند و پس از آن عضله نعلی از اندام تحتانی حیوان
برداشته و در سرم فیزیولوژیک شستشو داده شد.
استخراج  RNAکل از عضله نعلی با استفاده از کیت
 QIAzol Lysis Reagentبه روش دستی و طبق
دستور العمل شرکت سازنده انجام شد .بدین صورت که
حدود  50میلی گرم بافت عضله نعلی به صورت جداگانه،
جهت استخراج  total RNAبه نسبت  1به  10در
 QIAzol Lysis Reagentبه روش هاون کوبی
هموژن گردید سپس  200میکرولیتر کلروفرم به مخلوط
هموژن شده افزوده و به مدت  15ثانیه به شدت تکان
داده شد .محصول در  4درجه سانتی گراد،15 min ،
 12000gسانتریفوژ شد .بخش محتوی  RNAبرداشته
و با نسبت  1به  0/5با ایزوپروپانول مخلوط و به مدت
80
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که افزایش معنی داری را در سطوح ایریزین به همراه
داشت ولی سطوح  FNDC5افزایش معــــنی داری
نداشت(.)13
پژوهش هایی نیز به ارتباط تغییرات سطوح
مایونکتــــین و تاثیر بر مقاومت به انسولین اشـــــاره
کرده اند( .)2،14انسولین با تنظیم ذخیره و مصرف
مولکول های سوختی عضالت اسکلتی ،کبد و بافت
چربی ،نقش بسیار مهمی در حفظ تعادل سوخت و ساز
انرژی ایفا می کند .فعالیت ورزشی استقامتی می تواند در
بهبود تحمل گلوکز ،حساسیت انسولین کل بدن و
عملکرد انسولین در انتقال گلوکز عضله اسکلتی ،نقش
داشته باشد(.)15
در این زمینه گاماز و همکاران( )2015گزارش
کردند ،که بیان و ترشح مایونکتین احتماالً متاثر از
مقاومت انسولینی است و مایونکتین با تنظیم متابولیسم
گلوکز و لیپید می تواند موجب پیشگیری از توسعه
مقاومت انسولینی شود( .)14در مطالعه ای که پوررنجبر
و همکاران ( )2018بر زنان با اضافه وزن انجام دادند به
بررسی تاثیر هشت هفته فعالیت ورزشی استقامتی بر بیان
ژن مایونکتین پرداختند که نتایج حاکی از افزایش معنادار
این مایوکاین و کاهش مقاومت به انسولین بود(.)16
مطالعات اندکی به بررسی هم زمان تاثیر فعالیت
ورزشی بر مقادیر پروتئین پانزدهم مرتبط با ،C1q/TNF
آیریزین و ژن پیش ساز آن ،فیبرونکتین -IIIدامنه  5و
ارتباط آن با شاخص مقاومت به انسولین پرداخته اند؛ و
ارائه گزارش مناسب در زمینه فعالیت ورزشی بر عوامل
موثر بر متابولیسم ،ضروری به نظر می رسد .از این رو
در این پژوهش ،به بررسی تاثیر یک دوره تمرین
استقامتی بر بیان ژن مایونکتین و آیریزین عضالنی و
ژن پیش ساز آن FNDC5 ،و مقاومت به انسولین،
پرداختیم.
مواد و روش ها
این پژوهش با در نظر گرفتن کلیه اصول اخالقی کار
با حیوانات آزمایشگاهی انجام گرفت ،که طی نامه ای به
شماره  141/370299در جلسه کمیته اخالق پزشکی
دانشگاه تهران مطرح گردید .در مطالعه تجربی حاضر،
 16سر رت نر نژاد ویستار(با سن  8هفته و میانگین وزن
 15±213گرم) ،در دو گروه  8تایی کنترل و تمرین به
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شکل تصادفی تقسیم شدند .رت ها تحت شرایط کنترل
شده در دمای  22±3درجه سانتی گراد و تحت چرخه
خواب و بیداری( 12ساعت روشنایی و  12ساعت تاریکی)
و رطوبت  40تا  60درصد ،بدون محدودیت مصرف غذا
و آب نگهداری شدند(.)17
برای کاهش استرس و آشنایی حیوانات با محیط
جدید ،رت ها به مدت یک هفته بر روی نوارگردان با
سرعت  8متر در دقیقه و  10دقیقه در طول هر روز
فعالیت کردند .به دنبال آن گروه تمرین  4هفته و در هر
هفته  5جلسه ،تمرین استقامتی که شامل دویدن بر روی
نوارگردان مخصوص جوندگان می باشد را به مدت 45
دقیقه ،در راس ساعت مشخصی در طول روز انجام دادند
و در همین زمان ،گروه کنترل هیچ گونه تمرینی نداشت.
پروتکل تمرینی به این شکل بود که در ابتدا اجرا با
سرعت 15متر/دقیقه به مدت  5دقیقه/روز صورت گرفت.
سپس مدت زمان و سرعت به تدریج با  3-2دقیقه/روز
و  2-1متر/دقیقه در هر هفته افزایش یافته ،به طوریکه
در هفته چهارم،حیوانات با سرعت 20متر/دقیقه به مدت
 45دقیقه/روز فعالیت کردند(.)18
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صورت پذیرفت .طراحی پرایمرها بر اساس اطالعات در
بانک ژنی  NBCIو توسط شرکت پیشگام انجام شد.
توالی پرایمرهای مورد استفاده در جدول شماره  1گزارش
شده است ،ضمن این که از  Gapdhبه عنوان ژن مرجع
استفاده گردید.

برنامه دمایی مورد استفاده در
شامل 95 :به مدت  10دقیقه 95 -به مدت  15ثانیه60 ،
Real time-PCR

به مدت  1دقیقه(تکرار  40سیکل) بود .نمودار  Meltجهت
بررسی صحت داده ها و نمودار استاندارد به منـــظور
بهینه سازی شرایط آزمایش رسم گردید و بیان داده ها
توسط نسبت بیان ژن فیبرونکتین -IIIدامنه  5و
 CTRP15به ژن مرجع محاسبه گردید .مـــیزان بیان
ژن های مورد نظر نیز با روش  2-∆∆CTاندازه گیری شد.

جدول شماره.1توالی ،طول محصول و دمای ذوب پرایمرهای استفاده شده
نام ژن

کد ژن

توالی پرایمر (')5'-3

Myonectin

XM_001060107.5

FNDC5

NM_001270981.1

Gapdh

NM017008.4

'Forward: 5'- GGCAAGCTCTGGAAAGCAAGG-3
'Reverse: 5'- AGAGCAACCCAGGAGTCATTCAG-3
'Forward: 5'- CAGCCATTGTCACTACTGGCCTG-3
'Reverse: 5'- GGGAGAGAGAGAGGGAGAAGGAG-3
'Forward: 5'- GACATGCCGCCTGGAGAAAC-3
'Reverse: 5'- AGCCCAGGATGCCCTTTAGT-3

اندازه گیری سطوح آیریزین سرم :خون گیری 48
ساعت پس از آخرین پروتکل تمرینی در حالی که
حیوانات یک شب کامل ناشتا بودند ،انجام شد .پس از
بی هوشی و شکافتن سینه حیوان ،با استفاده از سرنگ
 5سی سی استریل ،به طور مستقیم از قلب خونگرفته
شد .سپس نمونه ها به داخل لوله های دارای مواد
ضدانعقاد منقل و سرم ها با استفاده از  10دقیقه
سانتریفیوژ با سرعت  1000دور در دقیقه جدا و به داخل
میکروتیوپ ریخته شد .نمونه ها سریعاً در تانک ازت و
بعد از آن ،برای سنجش سطح سرمی آیریزین در یخچال
 -80درجه سانتی گراد ذخیره گردیدند .سنجش سطح
سرمی آیریزین ،به روش االیزا( )ELISAو با استفاده از
کیت شرکت  ZellBioGmbHساخت کشور آلمان،
انجام گرفت.

طول
محصول)(bp
159

دمای
ذوب)(C°
80/30

177

80/95

92

79/91

بررسی مقاومت به انسولین :غلظت گلوکز سرمی به
روش گلوکز اکسیداز و با استفاده از کیت شرکت پارس
آزمون و توسط دستگاه اتوآنالیز ( 704 Hitachiساخت
ژاپن-آلمان) اندازه گیری شد و سنجش سطح سرمی
انسولین ،از طریق روش االیزا و کیت پارس آزمون انجام
گرفت .شاخص مقاومت انسولین با استفاده از معادله
 HOMA-IRمحاسبه گردید؛ که بر اساس حاصل ضرب
غلظت گلوکز ناشتا(میلی مول بر لیتر) در غلظت انسولین
ناشتا(میکرو واحد بر میلی لیتر) تقسیم بر ثابت  22/5به
دست آمد.
در این پژوهش از آمار توصیفی به منظور توصیف و
تشریح یافته ها و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار
استنباطی استفاده گردید .داده ها با نرم افزار آماری
 SPSSتجزیه و تحلیل شدند و برای تشخـیص طبیعی
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 10دقــــیقه در دمای اتاق رها و سپس در  4درجه
سانتی گراد 12000 g ،10 min ،سانتریفوژ شدPellet .
حاوی  RNAدر اتانول شستشو و در  µ20Lآب
 RNAS-Freeحل گردید .غلظت  RNAمورد سنجش
واقع شد و نسبت  260به  280بین  1/8تا  2به عنوان
تخلیص مطلوب تعریف گردید .سنتز  cDNAبا استفاده
از  Thermo fisher Reverse Transcriptionو بر
اساس دستورالعمل شرکت سازنده صورت گرفت.
 :Real time-PCRجهت اندازه گیری سطوح بیان
ژن فیبرونکتین -IIIدامنه  5و  CTRP15بافت عضله
نعلی از روش کمی  Real time-PCRبا استفاده از
 Syber greenانجام شد .مخلوط واکنش در حجم نهایی
( µ20Lشامل  µ 1L ،cDNA µ 1Lپرایمر ،Forward
 µ 1Lپرایمر  µ 7L ،Reverseآب  Depcو µ 10L
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 )Syber greenو هر واکنش به صورت duplicate
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یافته های مربوط به متغیرهای بیوشــیمیایی و بیان
ژن(جدول شماره  )3حاکی از این ا ست که مقادیر بیان
ژن فیبرونکتین -IIIدامنه  ،5مایونکتین عضـــله نعلی و
سطوح آیریزین سرمی در گروه تم ـ ـ ـ ـرین به ط ـ ـور
معنی داری بیشـــتر از گروه کنترل بود( P=0.029,

متغیرها
مایونکتین
FNDC5
آیریزین سرمی
مقاومت انسولینی

()P=0.048, P=0.034نمودار شـ ـ ماره  2 ،1و  .)3از
سوی دیگر ،در پایان هفته چهارم ،مقاومت به ان سولین
در گروه تمرین نسـ ـ بت به گروه کنترل ت فاوت 25
درصــدی را به همراه داشــت ،که این تفاوت معنی دار
نبود(.)P=0.500

جدول شماره  .3مقادیر متغیرها در گروه های مورد مطالعه
t
اختالف میانگین ها
انحراف معیار
میانگین
گروه ها
گروه کنترل
گروه تمرین
گروه کنترل
گروه تمرین
گروه کنترل
گروه کنترل

0/220
1/064
0/71
0/31
0/607
0/772

0/01
0/17
0/043
0/216
0/57
0/15

گروه کنترل
گروه کنترل

1/235
0/936

0/30
0/37

ارزش P

-17/248

-1/0422

*0/048

-1/352

-1/1731

*0/034

-2/812

-1/1654

*0/029

1/754

0/3

0/5

بیان ژن CTRP15
1
0.5
0
تمرین

کنترل

Normalized gene
expression

*

1.5

گروه ها
نمودار شماره  .1میزان تغییرات بیان ژن  CTRP15در گروه تمرین و کنترل پس از  4هفته تمرین استقامتی

* معنی داری در سطح P<0.05
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جدول شماره  .2نتایج وزن حیوانات در هفته اول و هفته چهارم
وزن هفته چهارم(گرم)
وزن هفته اول(گرم)
گروه ها
گروه کنترل
284/4± /49
207/10±5/62
گروه تمرین
268/62±/34
210/17±875/82
داده ها به صورت میانگین±انحراف معیار ارائه شده اند.

] [ DOI: 10.29252/sjimu.28.1.78

بودن توزیع داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و
برای تعیین اختالف بین گروه ها از آزمون آماری t
مستقل استفاده شد .داده ها به صورت میانگین±انحراف
استاندارد بیان شدند و سطح معنی داری  P≤0.05در نظر
گرفته شد.

یافته های پژوهش
در مطالعه حاضــر ،وزن رت ها ،در طول چهار هفته
ثبت گ ـ ـ ـردید؛ که در ج ـ ـ ـدول ذی ـ ـ ـ ـل داده های
مربوط به هفته های اول و چ ـ ـ ـهارم آمده است(جدول
شماره .)2

تاثیر تمرین استقامتی بر بیان ژن فیبرونکتین  -IIIدامنه  5و -... CTRP15الهام وسدی و همکاران

0.15
0.1
0.05
0
تمرین

کنترل
گروه ها

نمودار شماره  .2میزان تغییرات بیان ژن فیبرونکتین -IIIدامنه  5در گروه تمرین و کنترل پس از  4هفته تمرین استقامتی

* معنی داری در سطح P<0.05

مقادیر آیریزین سرمی
*

1
0.6
0.4
0.2

غلظت)(ng/ml

0.8

0
تمرین

کنترل
گروه ها

نمودار شماره  .3میزان تغییرات مقادیر آیریزین سرمی در گروه تمرین و کنترل پس از  4هفته تمرین استقامتی

* معنی داری در سطح P<0.05

تحقیقات ،فعالیت ورزشی منجر به افزایش معنی دار
مقادیر مایونکتین شده است .پوررنجبر و همکاران
( )2018در مطالعه ای که روی زنان با اضافه وزن انجام
دادند به بررسی تاثیر هشت هفته فعالیت ورزشی
استقامتی بر بیان ژن مایونکتین پرداختند .نتایج نشان از
افزایش معنادار این مایوکاین و کاهش مقاومت به
انسولین بود( .)16در همین راستا سلدین و همکاران
( )2012به بررسی تاثیر  2هفته فعالیت اختیاری روی
چرخ گردان بر سطوح مایونکتین پرداختند ،که نتایج
حاکی از افزایش معنی دار بیان ژن مایونکتین عضالنی
بوده است( .)4در حالی که ،برخی مطالعات دیگر هم چون
پیترسون و همکاران( )2014به بررسی تاثیر فعالیت
ورزشی بر سطوح مایونکتین پرداختند؛ و نتایج حاکی

بحث و نتیجه گیری
در مطالعه حاضر به بررسی تاثیر یک دوره تمرین
استقامتی بر بیان ژن فیبرونکتین -IIIدامنه  ،5مایونکتین
عضالنی ،آیریزین سرمی و مقاومت به انسولینی رتهای
نر بالغ پرداخته شد .که نتایج مطالعه حاضر نشان داد،
مقادیر بیان ژن مایونکتین ،فیبرونکتین -IIIدامنه  5و
سطوح آیریزین پس از یک دوره تمرین استقامتی ،در
گروه تمرین نسبت به گروه کنترل به صورت معنی داری
بیشتر بود .اما مقاومت به انسولین پس از این دوره در
گروه تمرین نسبت به گروه کنترل تغییر  25درصدی
داشت که تفاوت معنی دار نبود.
در زمینه تاثیر فعالیت ورزشی بر سطوح مایونکتین،
نتایج متفاوتی به دست آمده است .به طوری که در برخی
83
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Normalized gene expression

*

0.2

] [ DOI: 10.29252/sjimu.28.1.78

بیان ژن
FNDC5
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ازعدم تفاوت معنی دار مایونکتین در مدل حیوانی زوکر
پس از  9هفته فعالیت ورزشی هوازی بوده است ،که
محققین این عدم معنی داری را به مقاومت به لپتین در
موش های زوکر نسبت داده اند( )2و از آن جا که سطوح
لپتین ،کلسیم و  cAMPسلولی از عوامل موثر احتمالی
بر بیان مایونکتین است؛ این مقاومت به لپتین می تواند
بر سطوح مایونکتین اثرگذار باشد( )4و این تفاوت در
نتیجه را می توان به تفاوت در نژاد رت ها نسبت داد.
پتانسیل درون ریز عضالت اسکلتی در ترشح مایونکتین،
مرتبط با متابولیسم چربی است و به نظر می رسد ،این
اثرات با افزایش تراکم پروتئین های ،FATCD 36
 FATP1و  FABP4در آدیپوسیت ها صورت
پذیرد( .)14نتایج پژوهش های حاضر نشان می دهد،
مایونکتین موجب ارتباط میان عضله با هموستاز لیپید در
کبد و بافت چربی در پاسخ به نوسانات انرژی(گرسنگی،
تغذیه ،فعالیت ورزشی و )...می شود(.)4،9
در زمینه تاثیر فعالیت ورزشی بر سطوح  fndc5و
آیریزین ،نتایج مطالعات برخی از پژوهشگران با نتایج
مطالعه حاضر موافق و افزایش معنی دار سطوح آیریزین
و  fndc5را گزارش کرده اند( )9 ،19و نتایج برخی دیگر
از محققین مخالف با نتیجه مطالعــه حاضر و کاهش
معنی دار ســـطوح آیریــــزین و  fndc5را نــــشان
داده اند(.)12 ،20
بوستروم و همکاران( )2012که برای اولین بار به
وجود آیریزین پی بردند با اعمال دو شیوه تمرینی مختلف
بر موش ها که شامل چهارده روز شنای استقامتی یا
دویدن آزادانه روی چرخ گردان بود ،دریافتند که این دو
نوع تمرین سبب افزایش سطوح آیریزین می شود(.)9
لیفانگ و همکاران( ،)2019نشان دادند که  12هفته
فعالیت ورزشی با شدت متوسط ،بیان ژن فبیرونکتین نوع
 3حاوی پروتئین  5را به شکل معنی داری افزایش داده
است( .)11در حالی که تیمونز و همکاران( ،)2012درصدد
راستی آزمایی نتایج آزمایش بوستروم و همکاران برآمدند
و تاثیر  6هفته تمرین استقامتی با شدتی در حدود 75
درصد  VO2peakروی دوچرخه کارسنج در جوانان و
 26هفته تمرین مقاومتی در جوانان و سالمندان را بررسی
کرده و بیان داشتند که این دو نوع تمرین تاثیر معناداری
بر آیریزین نداشته است هر چند میزان افزایش آن در
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نمونه های سالمند بیش از جوانان بوده است( .)21همین
طورپانگ و همکاران( )2018به بررسی تاثیر  30دقیقه
دویدن بر تردمیل مخصوص جوندگان بر سطوح سرمی
آیریزین PGC-1α ،و  FNDC5در موش های صحرایی
پرداختند که افزایش معنی داری را در سطوح آیریزین به
همراه داشت ولی سطوح فبیرونکتین نوع  3حاوی
پروتئین  5افزایش معنی داری نداشت(.)13
بنا بر این اگر چه ممکن است پژوهـــش ها از
برنامه های مخـــتلف زمانی(حاد در مقابل مـــزمن)،
شدت های متفاوت ورزش و نمونه های گوناگون(شامل
افراد چاق ،بیماران و از افراد مسن یا جوان که افرادی از
یک گروه سنی خاص هستند) بهره گرفته باشند؛ اما به
نظر می رسد ،تمرین های ورزشی که موجب کاهش
آدیپونکتین(یک بازخورد مثبت در آنزیم های متابولیکی
برای مصرف بیشتر انرژی از سلول های چربی)ATP ،
عضله و متابولیت های مربوط به گلیکولیز و لیپـــولیز
شده اند ،واکنش جبرانی بیان  FNDC5عضالنی و
آیریزین سرمی را به همراه دارد .احتماالً سطح
آدیپونکتین خون با سطح آیریزین ارتباط معکوس دارد.
هم چنین میزان آیریزین با گلوکز و کلسترول تام رابطه
معکوس دارد و با هورمون ها و پارامترهای نشان دهنده
سوخت و ساز نامنظم بدن ارتباط مثبت دارد که ممکن
است به دلیل نقش جبرانی آیریزین در متابولیسم چربی
و گلوکز باشد .تمرین باعث فعال سازی مسیرهای
سیگنالی  AMPKو کلسی نورین می شود AMP .با
کنترل بیان ژنی به وسیله فاکتورهای نسخه برداری که
از طریق فعال سازی  PGC-1αانجام می گیرد ،بیان ژن
 FNDC5را تحریک می کند و هم چنین باعث اکسایش
اسیدهای چرب میتوکندریایی می شود(.)22
از طرفی دیگر شواهد حاکی از آن است که تولید
آیریزین توسط ارگان های دیگری به جز بافت عضالنی،
می تواند نقش تعیین کننده ای در میزان سطوح آیریزین
سرم داشته باشد .هم چنین ،فعالیت بدنی می تواند بر
فاکتورهای دیگری همانند حساسیت انسولین ،غلظت
 ATPدر عضالت و چاقی که تنظیم کننده های سطوح
آیریزین سرم مستقل از  PGC1-αهستند ،تاثیر داشته
باشد .غلظت  ATPعضالت اسکلتی ،زمانی که سطوح
آیریزین گردش خون افزایش پیـــدا می کند ،کاهش
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می یابد که محققان را به سمت و سوی این فرضیه که
آیریزین دارای اثرات کوتاه مدت برای بازگرداندن
هموستاز گلوکز است ،سوق می دهد(.)12
هم چنین در مطالعه حاضر ،مقاومت به انسولین پس
از  4هفته فعالیت ورزشی استقامتی سنجیده شد ،که در
گروه تمرین نسبت به گروه کنترل تفاوت  25درصدی
داشت؛ اما این تفاوت معنی دار نبود .نتایج مطالعه پیش
رو با نتیجه برخی مطالعات موافق و مقاومت به انسولین
را در ارتباط منفی با مایونکتین( )23و با نتیجه برخی
مطالعات دیگر مخالف و مقاومت به انسولین را در ارتباط
مثبت با مایونکتین می داند( .)24نتایج مطالعه لیم و
همکاران که با مطالعه حاضر همراستا نیست ،همبستگی
مثبت ضعیفی را بین سطوح مایونکتین و مقاومت به
انسولین در گروه نمونه های جوان نشان دادند .اگر چه
علت همبستگی ضعیف در گروه جوان کامالً روشن
نیست ،اما ممکن است بتوان آن را به تفاوت در میزان
مقاومت به انسولین و تراکم  mtDNAبین گروه ها
مربوط دانست .احتماالً زنان جوان ،مقاومت به انسولین
پایه باالیی نداشته و ممکن است این افراد از نظر
فیزیولوژیکی آمادگی بیشتری در شروع مطالعه داشتند.
بنا بر این ،اثرات مفید ورزش بر این مایوکاین و شاخص
مقاومت به انسولین در گروه سنی جوان ممکن است
کمتر از گروه مسن تر باشد(.)24
برخی از محققین ،فعالیت بدنی را پتانسیل درمانی
در معکوس کردن مقاومت به انسولین در عضالت
اسکلتی می دانند و افزایش سطوح مایونکتین ،را به
افزایش فسفوریالسیون  AMPKنسبت می دهند ،که
می تواند موجب افزایش تراکم انتقال دهنده های گلوکز
در سطح غشاء سلول و افزایش برداشت گلوکز شود(.)25
در واقع مایونکتین عملی مشابه به انســـــولین را ایفا
می کند؛ به طوری که افزایش انسولین بالفاصله پس از
تغذیه رخ خواهد داد ،در حالی که مقادیر در گردش
مایونکتین دو ساعت پس از مصرف گلوگز یا لیپید
افزایش می یابد و در واقع مایونکتین عمل تحریک
برداشت اسیدهای چرب و گلوکز را با تاخیر بر عهده
خواهد داشت( .)3مطالعه پیش رو نیز ،تغییرات مقاومت
به انسولین را ،عاملی موثر در افزایش مقادیر بیان
مایونکتین ،تحت تاثیر فعالیت ورزشی استقامتی می داند؛
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که افزایش این مایوکاین با کاهش مقاومت به انسولین
همراه است و احتماالً به این طریق در متابولیسم بدن
مشارکت دارد.
در پژوهش هایی که به بررسی هم زمان آیریزین
و مقاومت انسولینی پرداخته اند ،در اغلب موارد از تاثیر
متقابل این دو عامل بر هم صحبت کرده اند؛ ولی این
پژوهش ها به تاثیر ورزش و فعالیت بدنی بر این دو
شاخص نپرداخته و تاثیر متقابل این دو شاخص بر هم در
حالت پایه یا در حین یک بیماری مورد ارزیـــابی قرار
داده اند .پژوهش هایی که تاثیر این دو شاخص بر هم و
ورزش را مورد ارزیابی قرار داده اند ،هر چند اندک هستند
ولی نتایج متفاوتی را نشان می دهند و در مطالعاتی که
تاثیر فعالیت ورزشی بر این مایوکاین و مقاومت به
انسولین سنجیده شده است؛ نتایج برخی مطالعات،
کاهش معـــنی دار مــــقاومت به انســـولین را نشان
دادند( )26،27و برخی دیگر عدم معنی داری مقاومت به
انسولین را گزارش کردند( )24،28که با مطالعه حاضر هم
راستا بودند.
نتایج بوستروم و همکاران نشان داد که آیریزین
سبب بهبود شاخص مقاومت انسولین می شود( )9که این
با نتایج پژوهش حاضر و برخی از مطالعات دیگر ،که
ارتباط معنی داری بین مقاومت انسولین با آیریزین
نیافتند ،متفاوت است .در واقع این محققین ،بهبود این
شاخص ها را در اثر تمرین دانسته اند( .)29 ،30پژوهش
حاضر نیز کاهش مقاومت به انسولین را در پی فعالیت
ورزشی نشان داد اما این کاهش معنی دار نبود و ارتباط
معنی داری بین آیریزین و  FNDC5با HOMA-IR
مشاهده نشد؛ که با نتایج به دست آمده از پژوهش
تیمونزو همکاران( )21همسو و مخالف با نتایج حاصل از
پژوهش بوستروم و همکاران( )9است که علت این امر
را می توان به تفاوت در آزمودنی های مطالعه(بیماری،
سن ،چاقی و ،)...شیوه های مخـــــتلف سنجش این
شاخص ها در پژوهش ،روش های مختلف تمرینی و هم
چنین در نظر گرفتن سایر فاکتورهای موثر بر شاخص
مقاومت انسولین(ناشتا بودن  12ساعته آزمودنی های این
پژوهش قبل از خون گیری و عدم ابتالی آن ها به
بیماری های متابولیکی) در پژوهش هایی که از تاثیر
مثبت آیریزین بر مقاومت انسولین دفاع می کنند ،دانست.
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می رسد فعالیت ورزشی استقامتی می تواند منجر به
افزایش بیان سطوح مایونکتین و آیریزین شود؛ که در
نتیجه افزایش این مایوکاین ها می توان بهبود وضعیت
متابولیکی از جمله مقاومت به انسولین و سایر اثرات
مایوکاین ها که در مطالعات دیگر مورد بررسی قرار گرفته
.است را مشاهده کرد

تنظیم رونویسی مایوکاین ها در نتیجه فعالیت
 با هدف کمک به درمان و پیشـــــگیری،ورزشی
 هم چنین عدم.بیماری های متابولیکی قابل تصور است
اندازه گیری سطوح پروتئینی متغیرها و غذای مصرفی
روزانه هر یک از نمونه ها از محدودیت های پژوهش
 به نظر، با توجه به نتایج مطالعه حاضر.حاضر می باشد
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Abstract
Introduction: The effect of exercise on
skeletal muscle-derived factors and their
effects on the body's metabolism has
recently been the focus of attention. This
study aimed to investigate the effect of
endurance training on the gene expression of
the muscle Fibronectin type III domaincontaining protein 5 and CTRP15 levels in
the male rats.

levels were assessed by glucose oxidase.
The data were analyzed by independent ttest and a p-value less than 0.05 was
considered statistically significant.
Findings: The results of this study showed a
significant difference between the training
and control groups regarding the expression
of Fibronectin type III domain-containing
protein 5 and CTRP15 gene in muscle after
the endurance exercise (P=0.034 and
P=0.048). In addition, the training group had
higher Irisin serum level, compared to the
control group (P=0.029). Although, insulin
resistance obtained a 25% difference after
four weeks of endurance training, it was not
significant (P=0.500).

Materials & Methods: This experimental
study included 16 male adult Wistar rats
with 8 weeks of age and mean weight of
213±15 gr. The rats were divided into two
groups of endurance training (n=8) and
control (n=8). The rats in the training group
had 4-week endurance training sessions (5
sessions per week) including running on a
treadmill for rodents for 45 min at the head
of a certain time during the day and at the
same time. On the other hand, the control
group had no exercise. Initially, the Soleus
muscle
was
homogenized and
the
expression of Fibronectin type III domaincontaining protein 5 and CTRP15genes were
measured by real-time polymerase chain
reaction analysis. Subsequently, Irisin and
insulin levels were measured using enzymelinked immunosorbent assay and glucose

Discussion & Conclusions: According to the
results of the present study, it seems that
mid-term endurance training can improve
metabolism by increasing the levels of
myokines.
Keywords: CTRP15, Endurance training,
Fibronectin type III domain-containing
protein 5, Insulin resistance, Rat
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