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 1گروه بيوشيمي باليني ،کميته تحقيقات دانشجويي ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ،بوشهر ،ايران
 9گروه بيوشيمي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ،بوشهر ،ايران
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(دريافت مقاله -29/2/3 :پذيرش مقاله)29/11/9 :

چكيده
زمينه :هدف از اين مطالعه تأييد فرضيهای است که نشان ميدهد آيريزين به عنوان يک آديپوميوکاين در افزايش مصرف انرژی و توليد
گرما در بافت چربي قهوهای پس از ورزش استقامتي و محدوديت کالری نقش دارد.
مواد و روشها :در اين مطالعه تجربي 92 ،سر رت نر نژاد ويستار ( 120تا  950گرم) به چهار گروه شامل کنترل استاندارد ( ،)STCرژيم
غذايي پرچرب و کربوهيدرات ( ،)HFCاصالح رژيم غذايي ( )S-HFCو ورزش ( )EXEتقسيم شدند 19 .هفته ابتدايي با استفاده از
مدل خاص (رژيم غذايي  HF-HCبرای مدت طوالني) ،صرف ايجاد چاقي و هايپرتریگليسريدمي شد و پس از آن به مدت پنج هفته
درمان برای دو گروه انجام شد ( EXEو  .)S-HFCاز ابتدای هفته هفدهم رژيم غذايي گروه  S-HFCبه غذای استاندارد تغيير کرد و
گروه  EXEهفتهای  5روز ،هر روز به مدت  90دقيقه بر روی تردميل دويدند .گروههای  STCو  HFCرژيم غذايي ثابت
( HF-HCبرای  HFCو غذای استاندارد برای  )STCتا انتهای پروژه داشتند .پروفايل ليپيدی به روش اسپكتروفتومتری و آيريزين به
روش االيزا سنجيده شد.
يافتهها :مدل مورد استفاده ما منجر به افزايش معنادار تریگليسريد ( )P=0/000و وزن ( )P=0/001شد .پس از انجام مداخالت درماني،
ميزان تریگليسريد سرم کاهش يافت ()P=0/011؛ تغييرات ديگر اجزای پروفايل ليپيدی ،وزن ( )P=0/444و آيريزين ( )P=0/121معنادار
نبود .همبستگي ميان آيريزين و تریگليسريد ديده نشد (.)P=0/923 ،r=0/011
نتيجهگيری :رژيم غذايي در ايجاد هايپرتری گليسريدمي و افزايش وزن موفق بود .تمرينات ورزشي و اصالح رژيم غذايي منجر به
کاهش چشمگير ميزان تری گليسريد سرم شد ،اما در کاهش وزن به شكل معنادار مؤثر نبود .همبستگي ميان سطوح تریگليسريد و
آيريزين بهدست نيامد.
واژگان کليدی :آيريزين ،چاقي ،هايپرتریگليسريدمي ،ورزش ،رژيم غذايي
** بوشهر ،گروه بیوشیمی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ،بوشهر ،ایران
Email: smdakbarzadeh@yahoo.com
*ORCID: 0000-0002-3517-8621
**ORCID: 0000-0002-0187-5509
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تغییرات سرمی آیریزین متعاقب ورزش استقامتی و محدود کردن

عباسي فرد و همكاران

ارتباط آيريزين با ورزش و محدوديت کالری 910 /

مقدمه
تعداد تقریبی  0/9میلیارد نفر اضافه وزن در سرتاسر

میگیرند .راههای مختلفی برای ایجاد چاقی و سندرم

جهان و  011میلیون نفر چاق از نظر بالینی ،حاکی از

متابولیک در حیوانات آزمایشگاهی وجود دارد؛ بهطور

رسیدن چاقی به مرز اپیدمی است ( .)0امروزه دیگر

کلی این مدلها یا از طریق دستکاری ژنتیکی و یا با

چاقی محدود به کشورهای در حال توسعه نیست.

استفاده از دارو یا رژیم غذایی به وجود میآیند (.)0

پیشبینی شیوع چاقی بزرگساالن برای سال  4141نشان

در حال حاضر بافت چربی به عنوان اندام اندوکرینی

میدهد  24درصد از مردان و  01درصد از زنان چاق

فعال در کنترل سوختوساز بدن شناخته شده است؛ این

خواهند بود؛ این مدل برای سال  21 ،4121درصد مردان

ارگان درونریز پروتئینهای متعددی را تحت عنوان

و  0درصد زنان را تخمین میزند ( .)4تغییرات سبک

آدیپوکاین تولید و ترشح میکند که در هموستاز

زندگی ،اثر متقابل فرهنگها بر عادات غذایی (کاهش

متابولیسم کربوهیدرات و چربی نقش مهمی ایفا

مصرف غذاهای بومی و جایگزین شدن غذاهای

میکنند .به صورت کلی آدیپوسیتها (سلولهای بافت

پرکربوهیدرات و چربی) و عدم فعالیت فیزیکی متناسب

چربی) به دو نوع سفید (ذخیره انرژی) و قهوهای

با انرژی دریافتی از علل عمده اپیدمی رایج چاقی و

(گرمازایی) تقسیمبندی میشوند .علیرغم تفاوت

اختالالت متابولیک مرتبط با آن میباشند ( .)2تخمین

مورفولوژی و عملکرد ،این دو در نواحی چربی

زده میشود که  41-42درصد جمعیت بزرگسال جهان

زیرجلدی و احشایی درکنار هم قرار گرفتهاند و قابلیت

سندرم متابولیک مرتبط با چاقی دارند و احتمال مرگ

انعطاف باالیی برای تبدیل به یکدیگر دارند .هنگام

در آنها دو برابر بیشتر و احتمال حمله قلبی یا مغزی سه

مواجهه با سرما و یا گرسنگی و همچنین در پی تمرینات

برابر بیشتر از افراد بدون سندرم متابولیک است (.)2

ورزشی سلولهای سفید به قهوهای تبدیل میشوند و

پژوهشها نشان میدهد ،چاقی با بیماریهای زیادی

در شرایط دریافت بیش از حد انرژی سلولهای قهوهای

همچون هایپرلیپیدمی ،دیابت نوع  ،4فشار خون ،سندرم

با ذخیره تریگلیسرید به سفید تغییر ماهیت میدهند

متابولیک ،کبد چرب غیرالکلی ،التهاب سیستمیک،

( 7و .)8

آترواسکلروزیس ،و برخی بدخیمیها مثل سرطان روده،

آیریزین یک میوکاین و یک آدیپوکاین بالقوه ،به شدت

ارتباط دارد ( .)2بنابراین تعیین مکانیسم و یافتن درمان

محافظت شده در میان پستانداران ،بسیار مورد توجه و

چاقی ،میتواند برای پیشگیری و درمان تمام

در عین حال بحث برانگیز است و گفته میشود عامل

بیماریهای فوقالذکر کارآمد باشد.

اثرات سودمند ورزش نیز میباشد ( 9و  .)01عملکرد

برای مطالعه و ارزیابی تأثیر تغذیه در ایجاد چاقی و

آیریزین از طریق مسیرهای ،ERK ،p38 MAPK

سندرم متابولیک و عارضههای ناشی از آن و به طور

( TGF-β)SMAD3و PGC1-α estrogen-related

خاص هایپرتریگلیسریدمی؛ و عوامل بیوشیمیایی و

 receptor-α BDNFتنظیم میشود ( .)00در پی انجام

سایتوکاینهای مرتبط با این مسیر و همچنین بررسی

تمرینات ورزشی و همچنین قرار گرفتن در معرض سرما،

اثربخشی درمانهای رایج ،مدلهای آزمایشگاهی به

بیان ژن ( Peroxisome proliferator-activated

http://bpums.ac.ir
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گزارشات سازمان بهداشت جهانی در سال  ،4102با

عنوان راه جایگزین قابل اعتماد مورد استفاده قرار

 /911طب جنوب

PGC1-α )receptor cco-activator aدر عضالت
افزایش مییابد که منجر به تبدیل پروتئین غشایی
()Fibronectin type III domain-containing 5

سال بيست و يكم /شماره  /3مرداد و شهريور 1321

مواد و روشها
در این مطالعه تجربی 48 ،سر رت نر بالغ نژاد ویستار
آلبینو ،خریداری شده از دانشگاه علوم پزشکی اهواز،

آیریزین قهوهای شدن بافت چربی سفید را القا میکند

تجربی (در چهار گروه هفتتایی) مورد آزمایش قرار

( .)04آیریزین همچنین به مقدار کم در بافت چربی بیان

گرفتند .حیوانات در قفسهای مخصوص و در شرایط

میشود ( .)00بافت چربی قهوهای با مکانیسمهای ذکر

مناسب و دسترسی آزاد به غذا و آب قرار گرفتند.

شده ،با افزایش مصرف انرژی و گرمازایی نقش مهم و

شرایط استاندارد و نرمال از نظر دما ،رطوبت و نور (04

انحصاری خود را در هموستاز انرژی ایفا میکند؛ و بدین

ساعت نور و  04ساعت تاریکی) مهیا شد .مالحظات

ترتیب تأثیر ورزش در پیشگیری و درمان چاقی و

اخالقی کار با حیوانات آزمایشگاهی ،طبق دستورالعمل

عوارض متعاقب آن ،نمایان میشود (.)02

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اعمال شد و با کد

امروزه راهکارهای بسیاری برای درمان چاقی توصیه

 IR.BPUMS.REC.1395.162توسط شورای اخالق

میشود از آن جمله میتوان به محدود کردن کالری

دانشگاه تصویب شد .قبل از شروع مطالعه حیوانات به

دریافتی و افزایش مصرف انرژی (انجام تمرینات ورزشی)

مدت یک هفته جهت سازش با محیط و عادت کردن

و به عبارت دقیقتر اصالح سبک زندگی اشاره کرد؛ که از

به شرایط جدید در خانه حیوانات دانشگاه بدون هیچ

کم عارضهترین و غیرتهاجمیترین و کم هزینهترین

گونه مداخلهای نگهداری شدند.

مسیرهای درمانی هستند .هورمون آیریزین که در پی

حجم نمونه به کمک نرمافزار  GPower3.1نسخه 9.2

ورزش در بدن افزایش مییابد ،به صورت بالقوه میتواند

و با در نظر گرفتن پیامد اندازه آیریزین سرم( ،با استفاده

یک امید درمانی باشد برای افرادی که از چاقی و عوارض

از مطالعه سامی ( )Samyو همکاران ( )02با توان

ناشی از آن رنج میبرند .در این مطالعه یک مدل

آزمون  81درصد و آلفا  1/12در هر گروه  7موش

هایپرتریگلیسریدمی و چاقی در رتهای سالم با استفاده

محاسبه گردید .در مجموع تعداد موشهای مورد نیاز

از رژیم غذایی غنی از چربی و کربوهیدرات

در  2گروه  48سر بود.

( )High Fat–High Carbohydrateیا ()HF–HC
ایجاد شد که الگوی غذایی رایج انسانها را شبیهسازی
میکند و در نهایت نتایج بالینی و متابولیک مورد بررسی
قرار گرفت.
مطالعات برای تأیید قطعی مکانیسم ذکر شده و ارتباطات
مولکولی دخیل در این مسیرهای بیوشیمیایی ادامه دارد .در
این پژوهش ،به بررسی و مقایسه اثر ورزش و اصالح رژیم
غذایی بر درمان چاقی و هایپرتریگلیسریدمی و رابطه آنها
با آیریزین پرداخته شد.
http://bpums.ac.ir

تهيه غذای سرشار از کربوهيدرات و چربي ()High
( )Fat – High Carbohidrateيا :HF-HC

ترکیب غذایی مورد استفاده در این پژوهش ،با استفاده
از مطالعه لیما ( )Limaو همکاران با تغییراتی متناسب
با مواد اولیه در دسترس تهیه گردید ( .)0برای تهیه
غذای غنی از چربی و کربوهیدرات ( ،)HF-HCغذای
استاندارد رت (شرکت بهپرور کرج) که به وسیله آسیاب
پودر شده بود ،با شیرخشک نستله (امارات متحده
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 FNDC5به پروتئین محلول آیریزین میگردد؛ و نهایتاً

طی مدت  42هفته تحت عنوان گروه کنترل و گروههای

ارتباط آيريزين با ورزش و محدوديت کالری 919 /

عباسي فرد و همكاران

روغن سویا و  21درصد روغن پالم) مخلوط و با آب

جدول  0با میزان و در صد مشخص صورت گرفت.

ترکیب شد و به صورت خمیر درآمد؛ در نهایت به کمک

غذا به صورت تازه و یک روز در میان تهیه شد .ترکیب

قیف شیرینیپزی به شکل غذای پلیت شده استاندارد

غذایی  HF-HCتوسط آزمایشگاه خلیجفارس لیان

رت قالب زده شد .در این مرحله به مدت  28ساعت

آنالیز شد و با ترکیب غذای استاندارد رت مقایسه گردید

در دمای  27درجه سانتیگراد روی سینی فور قرار

(جدول .)4

جدول  )1ميزان و درصد مواد مورد استفاده در ترکيب غذايي HF-HC
ماده خوراکي

ميزان در  9000گرم

درصد

پودر غذای استاندارد

 221گرم

47/2

شیر خشک نستله

 211گرم

42

ساکارز(شکر)

 021گرم

7/2

روغن گیاهی

 211گرم

02

آب

 211سیسی

42

جدول  )9مقايسه ترکيب غذايي  HF-HCبا غذای استاندارد رت
غذای استاندارد رت

غذای HF-HC

کربوهیدرات

%27

%22

چربی

2/2%

48/0%

پروتئین

%42

8/72%

بقیه مواد

40/2%

8/02%

برنامه ورزش استقامتي و نحوه انجام آن

درصد اعمال شد .البته هر روز  4دقیقه ابتدایی و پایانی،

برنامه ورزشی رتها بر اساس مطالعه وانگ ()Wang

به منظور گرم کردن و سرد کردن ،سرعت  01متر بر

و همکاران طراحی و با توجه به شرایط مطالعه ما تعدیل

دقیقه اعمال میشد .برنامه ورزشی به مدت  2هفته و

شد ( .)02برای شروع کار و به منظور آشناسازی ،رتها

همزمان با برنامه درمانی شروع و به پایان رسید.

به مدت یک هفته با تردمیل مخصوص جوندگان تحت
تعلیم قرار گرفتند .برنامه آشناسازی رتها با سرعت 02

شيوه اجرای مطالعه

متر در دقیقه و به مدت  01دقیقه در روز و شیب صفر

پس از یک هفته سازش و تطابق با شرایط جدید ،وزن

درجه به مدت  2روز در یک هفته پیش از شروع دوره

حیوانات مورد سنجش قرار گرفت که تمامی آنها در

درمانی اجرا شد .سرعت در شروع برنامه اصلی به 41

محدوده وزنی  081تا  421گرم قرار داشتند .حیوانات

متر بر دقیقه رسید و تا انتهای برنامه ثابت ماند؛ اما زمان

برای شروع مطالعه به طور تصادفی در  2گروه

دویدن بر روی تردمیل هر  4روز  2دقیقه افزایش یافت

تقسیمبندی شدند .در فاز اول مطالعه یک گروه به عنوان

و هنگامی که زمان به  01دقیقه در روز رسید ،شیب 2

کنترل استاندارد ( )STCدر نظر گرفته شد و تحت رژیم
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عربی) ،شکر و روغن گیاهی نیمه جامد ( 71درصد

گرفت تا خشک و آماده مصرف شود .ترکیب مواد ،طبق

سال بيست و يكم /شماره  /3مرداد و شهريور 1321

 /913طب جنوب

غذایی غنی از چربی و کربوهیدرات ( )HF-HCقرار

از آنالیز آماری نتایج و تأیید افزایش معنادار وزن و

گرفتند .این مرحله از مطالعه به منظور ایجاد چاقی و

تریگلیسرید سرم در رتهای تحت رژیم غذایی

هایپرتریگلیسریدمی ،به مدت  00هفته انجام شد .در

 HF-HCدر مقایسه با گروه کنترل و همچنین افزایش

انتهای هفته ششم و دوازدهم تغییرات وزنی پایش شد

وزن؛ فاز دوم مطالعه آغاز شد.

و برای سنجش پروفایل لیپیدی سرم ،خونگیری از دم

در شروع فاز دوم مطالعه به منظور جلوگیری از سوگیری،

انجام شد و پارامترهای ذکر شده مورد بررسی قرار

همه رتهای تحت رژیم  HF-HCبه عنوان یک گروه در

گرفتند .تغییرات ایجاد شده نشاندهنده افزایش وزن و

نظر گرفته شدند و به شکل تصادفی و با کمک جدول

تریگلیسرید بود اما در مقایسه با گروه کنترل معنادار

اعداد تصادفی به  2گروه تقسیم شدند .تفاوت میانگین

نبود بنابراین رژیم غذایی ادامه داده شد .در هفتههای

تریگلیسرید و وزن در این  2گروه معنیدار نبود اما این

چهاردهم تا شانزدهم به منظور افزایش کربوهیدرات

تفاوت در هر  2گروه با گروه کنترل استاندارد معنیدار بود.

مصرفی 01 ،درصد سوکروز به آب آشامیدنی رتهای

جدول  2نمایشگر گروههای مختلف آزمایشی ،نوع درمان

تحت رژیم  HF-HCافزوده شد .انتهای هفته شانزدهم

و مداخله در فاز دوم پروژه میباشد.

جدول  )3گروههای مختلف آزمايشي و نوع مداخله
نوع مداخله

گروههای آزمايشي
گروه اول STC

رژیم غذایی استاندارد از ابتدا تا انتهای پروژه (( )STandard Control group)STC

گروه دوم HFC

رژیم غذایی  HF-HCاز ابتدا تا انتهای پروژه (()High Fat - high Carbohydrate diet group )HFC

گروه سوم S-HFC
گروه چهارم EXE

رژیم غذایی  HF-HCاز ابتدای پروژه تا شروع دوره درمان ،همزمان با شروع دوره درمان بازگشت به رژیم غذایی
استاندارد (()Stop High Fat - high Carbohydrate diet group )S-HFC
رژیم غذایی  HF-HCاز ابتدا تا انتهای پروژه ،برنامه ورزشی روزانه (ورزش استقامتی) از ابتدای دوره درمان
(()Exercise group )EXE

فاز دوم پروژه و دوره درمان از ابتدای هفته نوزدهم آغاز

با اتر انجام شد .نمونه خون در لولههای عاری از

شد و به مدت  2هفته ادامه یافت .گروه  S-HFCاز

ضدانعقاد ،پس از  02دقیقه انکوباسیون ،سانتریفیوژ شد

ابتدای پروژه ،دریافت کننده غذای  HF-HCبودند و در

(دور  2111به مدت  2دقیقه) .نمونه سرم پس از

ابتدای هفته نوزدهم همزمان با شروع درمان در

جداسازی در چند میکروتیوپ تقسیم و سریعا به فریزر

گروههای دیگر؛ این رژیم غذایی قطع و غذای استاندارد

 -41درجه سانتیگراد منتقل گردید.

جایگزین گردید.
سنجش پارامترهای بيوشيميايي خون
جمعآوری نمونه خون

میزان تریگلیسرید سرم با استفاده از روش آنزیماتیک

در پایان هفته بیستوچهارم ،پس از یک شب ناشتایی،

گلیسرول  2فسفات اکسیداز فنول آمینو آنتی پیرین و

همه رتها وزنکشی شده و خونگیری متعاقب بیهوشی

میزان کلسترول و  HDLبا به کارگیری کلسترول
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غذایی استاندارد رت قرار گرفت و مابقی تحت رژیم

مجددا خونگیری از دم برای تمام رتها انجام شد؛ بعد
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اندازهگیری هر سه پارامتر با استفاده از کیت پارس

آنالیز میانگین تغییرات وزن از آزمون تحلیل واریانس

دستگاه

یک طرفه استفاده شد .در پایان فاز اول پژوهش در

(،Netherlands

گروههای مصرف غذای  HF-HCنسبت به گروه STC

 )vital ،Specific ،Spankerenصورت گرفت.

افزایش معنادار داشت ( )P=1/110که این اختالف به

غلظت سرمی  LDLو  VLDLتوسط فرمول فرید والد

کمک آزمون تعقیبی بونفرونی مشخص شد .هر چند که

محاسبه گردید.

وزن رتهای گروه  EXEدر طول فاز دوم تقریباً ثابت

سطح سرمی آیریزین به روش االیزا و به کمک کیت

ماند و در گروه  S-HFCکاهش داشت اما نسبت به

Rat Irisin Elisa Kit, ShanghaiCrystal Day
،USA
دستگاه
و
Biotech
Co.

گروه  HFCمعنادار نبود (.)P=1/222

آزمون

ساخت

autoanalyzer

2

ایران
Selectra

و

 Elisa Reader Bio Tecاندازهگیری شد .حدود
تشخیصی برای این کیت  1/12تا  21نانوگرم در میلیلیتر
و حساسیت آن  1/12نانوگرم در میلیلیتر بود .ضریب
تغییرات میان و فرا آزمونی به ترتیب کمتر از  01درصد
و  8درصد بود.
تحلیل دادهها به وسیله نرمافزار  SPSSویرایش 42
انجام گردید .توزیع دادهها با استفاده از آزمون
کولموگروف-اسمیرنوف ارزیابی شد .با توجه به نرمال
بودن توزیع دادهها ،برای مقایسه تفاوت در متغیرهای
پیامد در گروههای مختلف ابتدا میانگین محاسبه و با
استفاده از آزمون واریانس یکطرفه در گروههای مختلف
مقایسه گردید .در ادامه جهت تعیین ارتباط از ضریب
همبستگی پیرسون استفاده شد .الزم به ذکر است که
سطح معنیداری برای کلیه مقایسهها و آزمونهای
آماری ( )P>1/12در نظر گرفته شد.

نتایج تحلیل واریانس یکطرفه اطالعات پایان فاز اول
مطالعه نشان داد که تریگلیسرید و  VLDLسرم در
گروههای مصرف کننده غذای  HF-HCنسبت به گروه
 STCاختالف معناداری وجود داشته است (برای هر دو
گروه  )P=1/111آزمون تعقیبی بونفرونی جهت پیگیری
اختالف بین گروهها استفاده شد .اما در رابطه با دیگر
اجزای پروفایل لیپیدی تغییرات معنادار نبود.
جدول  ،2تفاوت پروفایل لیپیدی را در گروههای
مطالعاتی ،پس از انجام مداخالت درمانی بر اساس
میانگین (انحراف معیار) بهدست آمده در فاز دوم پروژه
نشان میدهد .در ابتدا پروفایل لیپیدی دو گروه
 HFCو  STCمورد ارزیابی قرار گرفت ،سپس گروه
 HFCبا گروههای  S-HFCو  EXEمقایسه گردید.
نتایج آنالیز تحلیل واریانس یک طرفه تریگلیسرید و
 VLDLسرم تغییرات معناداری را نمایش داد .کاهش
تریگلیسرید و  VLDLدر گروه  EXEو گروه
 S-HFCدر مقایسه با گروه  HFCقابل توجه بود

يافتهها

( .)P=1/100اما در دیگر اجزای پروفایل لیپیدی شامل

در شروع پژوهش تقسیمبندی رتها بر اساس وزن و

کلسترول HDL ،و  LDLتغییر معناداری مشاهده نشد.

به شکل تصادفی انجام شد ،تفاوت معناداری بین
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اکسیداز فنول آمینو آنتی پیرین اندازهگیری شد.

گروههای آزمایشی وجود نداشت ( .)P=1/728برای
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جدول  )4مقايسه اجزای پروفايل ليپيدی در گروههای مطالعاتي پس از مداخله
گروههای مطالعاتي
وزن ()gr

220±22/2

*202±71/0

200/0±77/4

291/0±24/2

1/222

تریگلیسرید ()mg/dl

01/2±44/9

*

22/2±40/7

1/110

کلسترول ()mg/dl

70/2±02/2

91/8±07/0

72/2±00

08/8±41

1/102

(VLDL)mg/dl

04/0±2/2

40/8±2/2

**

00/4±2

01/8±2/2

1/110

(HDL)mg/dl

29±0/0

20/4±7/7

27/0±2/2

24±01/2

1/020

(LDL)mg/dl

42/0±9/0

24/8±01/2

42/0±8/4

42/9±7/4

1/479

پارامترهای بيوشيميايي

019 ±47/8

*

**

20/0±02/2

**

**

*  P≥1/12نتایج نشاندهنده مقایسه گروه کنترل استاندارد ( )STCو گروه دریافتکننده غذای پرچرب و کربوهیدرات ( )HFCاست.
**

 P≥1/12نتایج نشاندهنده مقایسه گروه دریافتکننده غذای پرچرب و کربوهیدرات ( )HFCو گروه اصالح رژیم غذایی ( )S-HFCو گروه ورزش

( )EXEاست .اعداد وارد شده در جدول بر اساس میانگین  ±انحراف معیار میباشد.

نتایج مقایسه آماری میانگین آیریزین بهدست آمده از

کربوهیدرات و چربی و در عین حال متعادل از نظر مواد

مطالعه ،اختالف معناداری در میان گروههای مطالعاتی

معدنی و ویتامینها ،در مدت زمان طوالنی ،به شکل

نشان نداد ( .)P=1/097همچنین بر اساس آنالیز

یک ماده جامد یکدست و پلت شده مشابه غذای

همبستگی پیرسون ،همبستگی معناداری از نظر آماری

استاندارد رت استفاده کردیم .که به نوعی مدلسازی

بین آیریزین و تریگلیسرید ،و آیریزین و وزن بهدست

الگوی غذایی رایج انسانها بود .نتایج فاز اول مطالعه

نیامد (به ترتیب  P=1/092 ،r=1/170و ،r=1/190

نشان میدهد که هایپرتریگلیسریدمی و افزایش

( .)P=1/012شکل )0

 VLDLسرم به میزان چشمگیری در رتهای دریافت
کننده غذای  HF-HCنسبت به گروه  STCرخ داده
است و در عین حال افزایش وزن در پی مصرف غذای
 HF-HCمشهود است .در دیگر مطالعات حیوانی،
اغلب از رژیم غذایی غنی از چربی و یا فاقد متیونین-
کولین بهره میگیرند و یا از گاواژ چربی در کوتاه مدت
استفاده میکنند؛ که نمیتواند منعکس کننده وضعیت
موجود جامعه انسانی باشد ( .)0رژیم غذایی ،HF-HC

شکل  )0بررسی همبستگی آیریزین و تریگلیسرید

مورد استفاده در مطالعه ما ،به خوبی توانست در مقایسه
با گروه  ،STCهایپرتریگلیسریدمی و چاقی ایجاد کند.
نتایج پژوهش نشان داد که اصالح رژیم غذایی و استفاده

بحث

کمتر از کربوهیدرات و چربی در گروه S-HFC

امروزه استفاده از مدلهای آزمایشگاهی جهت مطالعه

میتواند

پیرامون چاقی و راهکارهای درمانی رواج بسیار دارد.

هایپرتریگلیسریدمی و تا حدودی در درمان اضافه وزن

در این مطالعه ما از یک رژیم غذایی سرشار از

و چاقی مؤثر باشد .نتایج مشابهی در مقایسه گروه EXE
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نشان میدهد؛ محدود کردن کالری نسبت به برنامه

میزان آیریزین سرم افزایش مییابد؛ همچون مطالعه

ورزشی در کاهش وزن موفقتر بوده است .نتایج

رشیدلمیر ( )Rashidlamirو همکاران که اثر دو نوع

آزمایشات نشان میدهد کاهش تریگلیسرید در پی

ورزش استقامتی و مقاومتی را بر رتها بررسی کردند

ورزش و اصالح رژیم غذایی تاحدی است که حتی

( )07و یا مطالعه دیگری که اثر  8هفته ورزش و

میزان تریگلیسرید سرم این گروهها از گروه

محدودیت غذایی را در افراد چاق توسط هوانگ

دریافتکننده غذای استاندارد هم کمتر شده است و

( )Huangو همکاران مورد بررسی قرار داد (.)08

احتماالً امتداد این برنامه درمانی میتواند به کاهش وزن

مطالعات دیگری نیز وجود دارند که همراستا با مطالعه

قابل توجه منجر شود .در عین حال کلسترول سرم نیز

ما هیچ تغییری در سطح سرمی آیریزین ،پس از انجام

کاهش یافته و نزدیک به سطح معناداری است.

ورزش و یا تغییرات متابولیک نیافتند؛ همچون مطالعه

در این مطالعه تغییراتی در غلظت سرمی آیریزین دیده

پکاال ( )Pekkalaو همکاران که تغییر معناداری در

نشد؛ همچنین ارتباطی بین آیریزین سرم و اجزای

 FNDC5 ،PGC-1αو آیریزین سرم مردان بعد از

پروفایل لیپیدی دیده نشد .هرچند زمان زیادی از معرفی

تمرین هوازی ،تمرین استقامتی و ترکیب تمرین هوازی

آیریزین توسط هوه ( )Huhو همکاران نمیگذرد ،اما

و استقامتی مشاهده نکردند و همچنین در این تحقیق

هنوز مناقشات زیادی پیرامون آن وجود دارد .آنها

ارتباطی بین آیریزین و  FNDC5با تحمل گلوکز ،اضافه

اطالعات مولکولی و بالینی از مطالعات مقطعی و

وزن و اختالالت متابولیکی رؤیت نگردید (.)09

مداخلهای برای روشن شدن عملکردهای فیزیولوژیک

کوئینونز ( )Quinonesو همکاران نیز اعالم کردند،

آیریزین ارائه دادند .آنها همچنین نشان دادند که حجم

سطوح آیریزین سرم در شرایط متفاوت فیزیولوژیک هم

توده عضالنی ،اولین پیشبینی کننده غلظت آیریزین در

راستا با تغییرات هموستاز انرژی ،تغییر نمیکند.

گردش است و در واقع زمینه ارتباط بین آیریزین و دیگر

همچنین سطوح در گردش آیریزین در جوندگان در

فاکتورهای متابولیک است .سطوح در گردش آیریزین

پاتوفیزیولوژی چاقی شرکت نمیکند و نمیتواند با

در پاسخ به ورزش حاد افزایش مییابد و کاهش آن پس

وضعیت متابولیک مرتبط باشد (.)41

از عمل جراحی برای کاهش وزن ،دیده میشود .با این

جنبههای حیاتی و عوامل مخدوش کنندهای که نیاز به

همه  Huhاعالم کرد که نتوانسته شواهد مستقیمی بیابد

توجه دارند ،تفاوتهای موجود در روشهای

که مؤید نقش مفید آیریزین در تنظیم متابولیسم انسان

اندازهگیری آیریزین ،مدل ایجاد چاقی در حیوان ،نوع

باشد (.)00

برنامه ورزشی و مدت زمان انجام آن است که میتوانند

کشف آیریزین و اثرات سودمند متابولیکی که به آن

عامل ایجاد تناقضات باشند .بااین وجود نتایج ارائه شده

نسبت داده شد ،یک توقع بزرگ راجع به این اثرات

توسط کوئینونز بیانگر این است که سطوح آیریزین در

ایجاد کرد .آیا واقعاً ورزش میتواند میزان آیریزین سرم

گردش ،در جوندگان تحت تأثیر چاقی نیست .زیرا

را تغییر دهد؟ اطالعات بهدست آمده از مطالعات

جوندگان چاق ،مدلهای با تغییرات متابولیک طوالنی

مختلف ،نتایج ضد و نقیضی را ارائه میدهند .بعضی از

مدت و مکانیسمهای جبرانی ارائه میدهند و سطوح
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کوتاه متغیر است .به هرحال ،هنوز دانستهها درباره

هر چند که در پژوهش ما همبستگی میان سطوح سرمی

تنظیم و ترشح آیریزین و اثرات آن اندک است و نتایج

آیریزین و وزن با تریگلیسرید سرم یافت نشد ولی

مطالعات بحث برانگیز .متأسفانه اختالف نظرها تا جایی

ارقام بهدست آمده نزدیک به معنیدار بودن میباشد که

باال میگیرد که حتی به موضوع نامگذاری آیریزین نیز

احتماالً اگر طول دوره درمان بیشتر میشد ،ممکن بود

کشیده میشود به نحوی که در مقاالت مروری چاپ

تغییرات آیریزین و ارتباط آن با چاقی و پروفایل لیپیدی

شده در سال  4107گفته میشود این نام برگرفته از نام

معنیدار باشد.

الهه یونان باستان ” “Irisاست که حامل خبرهای
"خوب" از جانب خدا بوده و در مطالعه دیگر گفته
میشود حامل خبرهای "بد" بوده! در این میان احتماالً
شناسایی گیرنده(ها)ی آیریزین مهمترین شکافی باشد
که پر کردن آن بتواند پرده از ابهامات موجود بردارد
(.)41-44
فارغ از این بحث ،اثر مثبت ورزش و اصالح رژیم
غذایی یا محدود کردن کالری بر کاهش وزن و درمان
چاقی ،سالهاست که مورد تأیید مجامع علمی است آن
موضوعی که باید مورد مطالعه و ارزیابی و تأیید قرار
بگیرد ،تعیین مکانیسم مولکولی و رابطه هورمونهای
نوظهوری همچون آیریزین و دیگر مولکولهای
ناشناختهی این مسیر است.

سپاس و قدرداني
از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی
بوشهر به دلیل حمایتهای مالی و خریداری دستگاه
تردمیل جوندگان تشکر و قدردانی میشود .از آقای
حمیدرضا صادقیپور دانشجوی دکترای بیوشیمی و
متابولیسم ورزش که در طراحی برنامه ورزشی ما را
یاری نمودند ،همچنین آقایان عادل دانشی ،محمدرضا
حاجیانی ،یداهلل مؤمنی و خانمها زهرا سنجیده و نجمه
حاجیان تشکر و قدردانی میگردد .اطالعات مورد
استفاده در این پژوهش از پایاننامه کارشناسی ارشد
استخراج شده است.
تضاد منافع
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Abstract

Background: The present study aimed to confirm the hypothesis that indicates the role of Irisin as an
adipomyokine, in boosting energy consumption and heat generation in brown fat tissue following moderate
exercise and calorie restriction.
Materials and Methods: In this experimental study, 28 male Wistar rats (180-250g) were divided into four
groups: Standard Control (STC), High Fat-high Carbohydrate diet (HFC), Stop High Fat- high Carbohydrate
diet (S-HFC) and Exercise (EXE).The first 16 weeks were used to apply a special model (HF-HC diet for
long-term) for inducing hypertriglyceridemia and weight gain, followed by five weeks of treatment for both
groups (S-HFC and EXE). S-HFC group diet changed to standard food and the EXE group ran on treadmill
for 20 minutes daily for 5 days a week. The other two groups continued the same diet as the first 16 weeks
(standard diet for STC and HF-HC diet for HFC). Lipid profile was measured by spectrophotometry and
Irisin by ELISA method.
Results: The model we used to induce the hypertriglyceridemia (p=0.000) and obese (p=0.001) was
significantly successful. Serum triglyceride levels decreased after the treatment (p=0.011) while there were
no significant changes in other components of lipid profiles, weight and serum Irisin concentration.
Moreover, the serum concentration of Irisin and triglyceride were not correlated (p=0.693, r=0.071).
Conclusion: The result of this study suggested that exercise along with calorie restriction significantly reduced serum triglyceride levels, but did not necessarily affect the weight loss. There was no correlation
between the concentration of triglyceride and Irisin.
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