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چکیده
زمینه و هدف پروتئیا تراغشایی فیبرونکتیا نوع  9دامنه حاوی پروتئیا  )FNDC5( 5فاکتوری مهم برای تماایز
سلولی عضلة اسکلتی شنازته شده است .با توجه به اینکه آثار مثبت ورزش منظم ،از طریق عضلة اسکلتی منتوا
میشود ،هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر دو برنامة تمریا موااومتی و اساتوامتی فزایناده بار بیاان ژن FNDC5
عضله دوقلو در رتهای نر بود.
مواد و روشها در ایا پژوهش 15سر موش صحرایی نر بهطور تصاادفی باه ساه گاروه کنتار ( 5سار) ،تماریا
استوامتی ( 5سر) و تمریا مواومتی ( 5سر) ،توسایم شادند.گروه اساتوامتی تمریناات را باه مادت  4هفتاه روی
نوارگردان و گروه مواومتی نیز تمرینات مواومتی را به مدت هشت هفته روی نردبان یک متری با شای  45درجاه
انجام دادند 92.ساعت پس از پایان تمریا حیوانات بیهوش شده ،بافت عضله دوقلو جادا و انادازهگیاری بیاان ژن
 FNDC5انجام شد .از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه برای تجزیاهوتحلیا دادههاا اساتفاده و معنااداری در سا
 p≥ 4/45پذیرفته شد.
یافتههاا ازاتالف معنااداری در بیاان ژن  FNDC5در بایا گاروههاا مشااهده شاد ) p= 4/441و .(F= 91/971
بهکارگیری آزمون تعویبی  Tukeyنشان داد ،بیان ژن  FNDC5عضلة دوقلاو در گاروه تماریا اساتوامتی و تماریا
مواومتی نسبت به گروه کنتر بهطور معناداری (به ترتی  p<4/441و  )p<4/441افزایش داشته است .اما تفااوت
معناداری بیا گروه تمریا استوامتی و تمریا مواومتی در بیان ژن  FNDC5مشاهده نشد ).( p= 4/777
نتیجهگیری نتایج پژوهش حاضر نشان داد تمرینات ورزشی مواومتی و استوامتی فزاینده میتواناد باعا تنظایم
افزایشی بیان ژن FNDC5عضلة اسکلتی شود و به نظر میرساد عملکارد تمریناات موااومتی و اساتوامتی در ایاا
زمینه مشابه است.
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سالمتی انسان بیانجامد .عوارضای مانناد :بیمااریهاای قلبای
عروقاای ،مواوماات انسااولینی ،فشااار زااون و افاازایش ز اار
سرطان] .[1بافت چربی را میتوان به دو نوع بافت چربی سفید
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محمد حسینزاده و همکاران

بهبود تعاد انرژی ،کاهش چاقی و التهاب اسات کاه باهطاور
بااالووه از طریااق پااروتئیاهااای رهاشااده از عضاالة اسااکلتی
(مایوکایاهاا) هادایت مایشاود کاه در ایاا زمیناه آیریازیا
بهعنوان مایوکایا پاسخگو به ورزش پیشنهاد شده است ].[14
م العات مختلاف انساانی و حیاوانی نشاان دادهاناد کاه بیاان
آیریزیا FNDC5/با شدت ،مدت و نوع ورزش مرتب است ]،0
 .[10-11ازجمله ،بساتروم و همکااران ( ،)2412در پژوهشای
نشان دادند که انجام سه هفته تمرینات استوامتی دویدن روی
تردمی با شدت متوس  ،به افزایش دوبرابری در بیان mRNA
 UCP1در بافت چربی احشایی و افزایش  25براباری در بافات
چربی زیر جلدی شکمی در موشهای صحرایی منجر میشود،
در بخش دیگری از یافتههای ایا پژوهش ،ساه هفتاه تماریا
شاانا بااه افاازایش  15برابااری در بیااان  UCP1 mRNAچرباای
شکمی انجامید .همچنیا ایاا پژوهشاگران نشاان دادناد کاه
انجام  14هفتاه تماریا اساتوامتی باعا افازایش دو براباری
 FNDC5 mRNAو  UCP1 mRNAدر آزمودنی هاای انساانی
میشود ] .[11بهطورکلی فعالیت بادنی فنوتیاا اکسایداتیوی
عضلة اسکلتی را که بهوسیلة افزایش بیان ژن  PGC-1ɑتعییا
میشاود ارتواا مایدهاد .ایاا کواکتیواتاور رونویسای ،بیاوژنز
میتوکناادریایی را در عضاالة اسااکلتی افاازایش ماایدهااد کااه
تعییا کننادة تغییارات فناوتی ی و فیزیولاوژیکی اسات ].[19
از ایا رو می تاوان چنایا اساتنبا کارد کاه تماریا ،یکای از
مهمتریا عوام اثرگذار بر بیان ایا ژنها و دیگر اعما آن بار
متابولیسم انرژی است ] .[15در راب ه با انواع تمرینات ورزشی،
گزارش شده است که بیشتر ،سازگاری های متابولیکی ناشای از
تمرینات هوازی کانون توجه قرار گرفته است ،اما امروزه ارزش
بالووة تمریا مواومتی درزمینة توسعة ساالمت و آماادگی نیاز
درک شده و اهمیت برجسته ایا تمریناات در ایاا اسات کاه
تمااریا مواااومتی ضااما افاازایش یااا حف ا تااودة عضااالنی،
سازگاری های متابولیک با ایا نوع فعالیت ورزشی میتواناد باا
وساطت مسایر مشاابه سالولی ،باه ساازگاریهاای مشاابه باا
سازگاری به تمرینات استوامتی منجر شود ] .[1بااایاحاا  ،در
حوزة ورزش نتایج راج به آیریزیا و بیان ژن  FNDC5کمتر
مورد توجه بوده است و پژوهشهای موجاود در ایاا زصاوص
نتایج متفاوتی در پی داشته است .بهویژه اینکه تاکنون موایسة
بیا تمرینات مختلاف و میازان اثرگاذاری آنهاا بار بیاان ژن
 FNDC5بافت عضلة اساکلتی انجاام نشاده اسات و ازایاا رو،
پژوهش حاضر درصدد است اثر دو نوع پروتک تمریا مواومتی
و استوامتی فزاینده را بار تغییارات بیاان ژن  FNDC5عضالة
دوقلوی رتهای نر بررسی کند.

و بافت چربی قهوهای توسیم کرد .بافت چربی سافید نمایاانگر
بخش عمدة بافت چربی در انسانها و ناحیة فیزیولوژی ذزیره
تااریگلیساارید اساات .از طرفاای بافاات چرباای قهااوهای منب ا
ازتصاصی است که در گرمازایی بدون لرزیدن و هزینة انارژی،
بهویژه در پستانداران کوچاک و ناوزاد انساان نواش دارد ].[2
ازیراً محووان دریافته اند که عضله اسکلتی نواش فعاالی را در
تنظیم هموستاز متابولیکی از طریق توانایی زود در ارتباا باا
بافت چربی ،با غدد درونریز ایفا میکناد ] .[9عضاله اساکلتی
یک بافت متابولیکی فعا است که انوبااض آن باعا افازایش
آزاد شدن چندیا مایوکایا مانند اینترلاوکیا (،1 )Interlukin
اینترلوکیا  ،4اینترلوکیا  14و  ،15فاکتور مهارکنندة لوسمی
( ،)Leukemia inhibitory factorفاااکتور رشااد فیبروبالساات
( ،)Fibroblast growth factorفااکتور نوروتروفیاک مشاتق از
مغاز ( )Brain-derived neurotrophic factorو مایوکااینی باه
نام آیریزیا( )Irisinمی شود که قادر به تعام باا بافات چربای
است ] .[9 ،1آیریزیا پروتئیا  112آمیناو اسایدی اسات ][0
که بالفاصله پس از ورزش از عضلة اسکلتی ترش میشود ].[1
نخساات ،ورزش ماایتوانااد بیااان ژن proliferator-( PGC-1ɑ
 )coactivator-1α activated receptor-gammaرا در عضااالة
اسکلتی الوا کند ] PGC-1ɑ .[0فعا کننادة گیرنادة هساتهای
است که بیان پروتئیاهای جفتنشدة نوع یاک (Uncoupling
 )protein1میتوکندریایی را تنظیم مایکناد و بناابرایا نواش
مهمی در گرمازایی عضلة اسکلتی و بافت چربای قهاوهای دارد
] PGC-1ɑ .[1 ،5همچنیا باع تحریک بیان ژن فیبرونکتیا
نوع  IIIدامناة حااوی پاروتئیا  )FNDC5( 5در بافات عضاله
می شود ] .[9 ،0بیان ژن  FNDC5در چنادیا بافات ازجملاه،
قلا  ،مغااز ،تخماادان ،بیضااه ،کلیااه و کبااد و عضاالة اسااکلتی
شناسایی شده و ازیراً توجه فراوانی به آن شده اسات ].[7 ،4
در عضلة اسکلتی ،پاس از تحریاک بیاان ژن  FNDC5توسا
 ،PGC-1ɑایا پروتئیا در غشای عضلة اسکلتی جاسازی شده
و میتواند پس از تجزیه شدن بهعنوان هورمونی جدید باه ناام
آیریزیا وارد گردش زون شود ].[0 ،2
م العات بسیاری نوش فعالیات بادنی را در دساتگاههاای
مختلف بدن مانند کباد ،مغاز ،بافات چربای و قلا مشاخ
کردهاند و نشان دادهاند که تمرینات ورزشی از بیا انادامهاای
دیگر بدن ،عضالت اسکلتی را بهطور مستویم تحت تاثثیر قارار
میدهد ] .[1به طورکلی فعالیات بادنی در برابار چنادیا ناوع
بیماری ازجمله بیماریهای قلبی عروقی ،دیابت نوع دو ،انواعی
از سرطانها ،افسردگی ،پوکی استخوان و سارکوپنیا محافظات
میکند .ایا آثار مفید فعالیت بدنی احتماالً به دلی ترکیبی از
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گیره به دم آنها متص شده و در ایا حالت ،حیوان از نردباان
باال میرفت .ایا کار در  9نوبت  5تکراری انجام شد که فاصالة
بیا نوبتها  9دقیوه و بیا تکرارها  1دقیواه باود .ایاا شایوة
تمرینی با اندکی تغییرات از مناب معتبر گرفتاه شاد ].[19 ،1
در ایا مدت گروه کنتر هیچگونه تمرینی انجام نمیدادند.
نحوة نمونه گیری و اندازه گیری های آزمایشگاهی92 :
ساعت پاس از آزاریا جلساة تمرینای ،نخسات حیواناات در
فضای ویژه نمونه برداری (محی استری ) با ترکیبی از کتامیا
( 94تااا  54میلاایگاارم بااه ازای هاار کیلااوگرم از وزن باادن) و
زایالزیا (  9تا  5میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بادن)][1
بیهوش شدند .پس از تثیید بایهوشای باا عوا نکشایدن پاا
توس لمس ،در قسمت پوست ناحیة عضلة دوقلو ایجاد شاد و
با ظاهر شدن عضلة دوقلو ،بافتبرداری انجام و بالفاصله با سرم
فیزیولوژی سردشاده ،تمیاز و دازا میکروتیاوا قارار داده و
بالفاصله در نیتروژن مای منجمد شد .س س ،نمونههاای کباد
به فریزر با دمای  -44درجة سانتیگراد منتو شد.
به منظور استخراج  ،mRNAبافات حاصا دو باار باا PBS
گاارم شستشااو داده شااد و بااه داز ا میکروتیااوبهااای 1/5
میکرولیتر انتوا داده شد .به هر تیاوب  Tripure 1 mlاضاافه
شد .چندیا بار بافت پی ت شده تا سلو ها بهطاور کاما لیاز
شوند .نمونههای هموژن شده به مدت  5دقیوه در دماای اتاا
قرار گرفتند .پس از اضافه کردن  244میکرولیتر کلروفاورم باه
هر تیوب و  15ثانیه شیک شدید ،تیوبها به مدت  15دقیواه
انکوبه شدند .س س تیوبها در سانتریفیوژ باا دور  12444 gو
به مدت  15دقیوه در دمای  0درجة سانتیگراد قارار گرفتناد.
فاز رویی بهآرامی به میکروتیوب استری جدیاد منتوا شاد و
 544میکرولیتر ایزوپروپانو اضافه و چندیا بار معکوس شاد.
نمونهها به مدت  14دقیوه در دمای اتا انکوبه شدند .نمونهها
در 12444 gبااه ماادت  14دقیوااه در  0درج اة سااانتیگااراد
سانتریفیوژ شدند .محلو رویی دور ریخته و به هر تیوب 1 ml
اتانو  95درصد اضافه شد .پس از شستشاوی پلات  RNAدر
اتانو توس ورتکس کردن ،نمونههاا در ساانتریفیوژ باا دور g
9544و به مدت  5دقیوه قرار گرفت .محلو رویی دور ریختاه
و اجازه داده شد تا رسوب  RNAدر دماای اتاا نیماهزشاک
شود .رساوب  RNAدر  24میکرولیتار آب  DEPCحا شاد.
محلو بهدستآمده به مادت  15دقیواه در دماای  55درجاة
سانتیگراد انکوباه شاد و بالفاصاله در فریازر منفای  44قارار
گرفت .س س ،از  RNAاستخراجشاده باهوسایلة کیات سانتز
 ،BIONEER( cDNAکاااره) cDNA ،سااانتز شاااد .تاااوالی
نوکلئوتیدی پرایمرهاای ژن  [1] FNDC5و ژن رفارنس ][14

مواد و روشها
آزمااودنیهااا :پااژوهش حاضاار از نااوع تجرباای بااوده و بااه
منظورانجااام آن ،در فص ا پاااییز سااا  15 ،1975ساار مااوش
صحرایی نر 14 ،تا  12هفته ای نژاد ویستار( ،باا میاانگیا وزن
 991/4 ± 19/47گرم) از مرکز پرورش موش دانشاکدة علاوم
پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد زریداری شد و بارای اجارای
پژوهش به آزمایشگاه حیوانی دانشکدة علاوم ورزشای دانشاگاه
فردوسی مشهد منتو شاد .پاس از انادازه گیاری وزن اولیاه،
حیوانات بهطور تصادفی در سه گروه کنتار ( 5سار) ،تماریا
هوازی ( 5سر) و تمریا مواومتی ( 5سر) قرار گرفتند .موشها
تحت شارای کنتار شادة ناور ( 12سااعت روشانایی و 12
ساعت تاریکی) ،دما ( 22 ± 1درجة سانتیگراد) و رطوبات 54
درصدی در قفسههای مخصوص جوندگان از جنس پلیکربنات
شفاف با درپوش فلزی نگهداری شدند بهطاوریکاه دسترسای
آزاد به آب و غذا داشتند.
پروتکاات تمریناای :پاایش از اجاارای پروتک ا تمریناای،
آزمودنیها به مدت یک هفته با نحوة انجام فعالیت آشنا شدند.
برنامة آشنایی برای گروه تماریا هاوازی شاام  5جلساه راه
رفتا روی نوارگردان با سرعت  15متر در دقیوه و شی صافر
درجه و به مدت  24تا  94دقیواه باود و نحاوة آشانایی گاروه
تمریا مواومتی نیز شام  5جلسه صعود از نردبان یک متاری
و با شی  14تا  44درجه بود که ایا کار پس از بستا گیره و
وزنه متص به آن ،به دم حیوان ،انجام شد.
در ادامه ،گروه تمریا استوامتی ،تمریا هوازی فزایناده را
که شام  4هفته ( 5روز در هفته) دویادن روی ناوارگردان باا
سرعت  24متر در دقیوه و به مدت  14دقیوه در هر جلسه بود
انجام دادند .بهطوریکه در  0هفتة نخست ،تماریا باا سارعت
 15متر در دقیوه و باه مادت  94دقیواه اجارا شاد و سا س
براساس اص اضافهبار از هفتة چهارم تا ششم بهتدریج بهشدت
 24متر در دقیوه ،به مدت  14دقیوه در هر جلسه رساید و در
 2هفتة پایانی با شدت  24متر در دقیوه و به مدت  14دقیواه
اجرا شد .همچنیا  14دقیوة ابتدای تمریا باه گارم کاردن و
 14دقیوة انتهای تمریا به سرد کردن باا سارعت  15متار در
دقیوه ازتصاص داشت ].[11
تمریا مواومتی نیز به مدت  4هفتاه و هفتاهای  9جلساه
انجام شد .در هفتة نخست ،میزان وزنههای بساتهشاده باه دم
موشها  54درصد از وزن بدن آنهاا باود کاه باا افازایش 14
درصدی در هر هفته ادامه یافت .تمرینات روی یک نردبان باه
طو  1متر انجام شد .بدیاصورت که وزناه ای از طریاق یاک
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انجااام شااد (جاادو  ،)2و باادیا منظااور در آزمااایش از رنا
 SYBR Greenاستفاده شد.

در جدو  1آمده است.
سنجش میزان بیان ژنها نیاز باه روش Real Time PCR

جدول  .6توالی نوکلئوتیدی پرایمرها

ژن

توالی پرایمر رفتوبرگشت

FNDC5

5 -GTCTCCCACCACCATCTT-3

FNDC5

5-TCTGTCTCTGAGTGTAGCCTTAGC-3

GAP.DH

5'-GTGCCAGCCTCGTCTCATAG

GAP.DH

5'-GACTGTGCCGTTGAACTTGC

نوع پرایمر
رفت
برگشت
رفت
برگشت

دمای اتصا پرایمر
19
19
14
14

جدول  .2برنامه زمانی دمایی Real- time PCR

گامهها
واسرشت او
واسرشت دوم
اتصا پرایمر
مرحله رونویسی

زمان
 15دقیوه
 15ثانیه
 94ثانیه
ثانیه94

دما (درجة سانتیگراد)
75
75
14
92

تعداد چرزه
1
04
)(∆∆Ct= ∆Ct Target - ∆Ct Reference
E= 2-ΔΔCt

پس از پایان واکنش و تعییا ز آساتانه ،سایک آساتانه
) (Ctهر نمونه به دست آمد .از نسبت سیک آساتانة ژن ماورد
نظر با ژن زانه گردان ،میزان بیاان ژن ماورد نظار باا روش 2-
 ΔΔCtاز طریق معادلة زیر به دست آماد ] .[17پاس از پایاان
واکنش و تعیایا زا آساتانه سایک آساتانه  Ctهار نموناه
مشخ شد .از نسابت سایک آساتانه ژن ماورد نظار باا ژن
زانهگردان میتوان میزان بیان ژن مورد نظار را باا اساتفاده از
روش  2-ΔΔCtبه طریق زیر به دست آورد .به ایا صاورت کاه
نخست سیک آساتانه ژن ماورد نظار هار نموناه را از سایک
آستانة ژن زانهگردان همان نمونه کم میکنیم.

تجزیه وتحلیت آمااری :پاس از تعیایا توزیا طبیعای
داده ها با استفاده از آزمون شاپیروویلک ،برای موایساة تفااوت
میانگیا گروهها ،از آزمون آماری آناالیز واریاانس یاکطرفاه و
متعاق آن از آزمون  Tukeyاستفاده شاد .ازاتالف معنااداری
آماری در س  p≥ 4/45تعیایا شاد .همچنایا از نارمافازار
 SPSSنسخة  11برای تجزیهوتحلی دادهها استفاده شد.

نتایج
نتایج آزمون شاپیروویلک نشان داد که توزیا دادههاا طبیعای
است و تحلی واریانس یک طرفاه ،ازاتالف معناادار بیاان ژن
 FNDC5را در باایا گااروههااا آشااکار سااازت ) p= 4/441و
.(F= 91/971

)(ΔCt= Ct Target- Ct Housekeeping
 ΔCtهر نمونه را از نمونهای که نسابت باه

در مرحلة بعد،
آن می زواهیم موایسه کنیم کم کرده ،منفی عدد بهدستآمده
را میتوان به توان دو رساند و بیان نسابی آن ژن را باه دسات
آورد.

102

اثر دو برنامة تمرین مقاومتی و استقامتی بر بیان ژن FNDC5

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،آذر و دی  ،6037دورة  ،25شمارة 5

شکت .6بیان نسبی ژن  FNDC5عضلة دوقلو در گروههای کنترل ،تمرین استقامتی و تمرین مقاومتی
* :نشاندهندة تفاوت بیاگروهی معنادار

پیااری را تحاات تااثثیر قاارار دهااد ] .[21پااروتئیا ،PPAR-γ
گیرندههای هستهای هستند کاه بارای تعادی بیاان ژنهاای
هدف درگیر در متابولیسم لی ید و گلوکز فعالیات مایکنناد و
به عنوان بازدارنده فرایند آترواسکلروزیس شنازته شده اناد ].[7
از طرفی ،م العات ازیار حیاوانی (ماوش) نشاان دادهاناد کاه
کواکتیواتور رونویسای  PGC-1ɑکاه بیاوژنز میتوکنادریایی را
افزایش میدهد ،بیان ژن  FNDC5را تحریک میکناد کاه باه
افاازایش بافاات چرباای قهااوهای ،افاازایش اکساایژن مصاارفی،
حساسیت انسولینی ،و تحم گلوکز منجر میشود].[19
بااا توجااه بااه شناسااایی  FNDC5و آیریاازیا ،بااهعنااوان
پروتئیاهای تنظیم شونده بهواس ة ورزش ،در انسان و ماوش،
بیان ژن  FNDC5عضلة اسکلتی در چند گروه ورزشی در مد
انسانی تجزیه و تحلی شده است .که در ایا زمینه بساتروم و
همکاران افازایش برجساته (حادود دو برابار) بیاان FNDC5
 mRNAرا پس از ورزش گزارش کردند] .[29در حویوت ،بیان
اینکه آیریزیا یک مایوکایا پاساخگو باه ورزش و وابساته باه
 PGC-1ɑاست بر اسااس نتاایج تحویوای باود کاه نشاان داد
س وح  FNDC5 mRNAعضلة اسکلتی موش بعاد از  9هفتاه
تمریا ازتیاری روی چرخ گاردان در موایساه باا ماوشهاای
بی تحرک حدود  2/4برابر افازایش داشات .عاالوه بارایا بیاان
 FNDC5با افزایش  PGC-1ɑ mRNAهمراه بود[29] .
بااا وجااود آزمااایشهااای گسااترده دربااارة عملکردهااای
متابولیکی ایا پروتئیا جدید ،م العات انادکی مکانیسامهاای
افاازایش بیااان ژن  FNDC5را تحاات تااثثیر تمرینااات مختلااف
ورزشی بررسی کردهاند] .[20در م العة حاضر موایساة هشات
هفته تمریا استوامتی و مواومتی بار  FNDC5 mRNAعضالة
دوقلو ،نشان داد که هر دو تمریا استوامتی و مواومتی توریبااً

بهکاارگیری آزماون تعویبای  Tukeyنشاان داد ،بیاان ژن
 FNDC5عضاالة دوقلااو در گااروه تمااریا اسااتوامتی و تمااریا
مواومتی نسبت به گروه کنتر بهطاور معنااداری (باه ترتیا
 p<4/441و  )p<4/441باالتر بوده است .اما تفااوت معنااداری
باایا گااروه تمااریا هااوازی و تمااریا مواااومتی در بیااان ژن
 FNDC5مشاهده نشد ).( p= 4/777

بحث
یافته های پژوهش حاضار پیراماون میازان بیاان ژن
عضاالة دوقلااو ،بیااانگر افاازایش معنااادار ایااا ژن در پاسا بااه
تمرینات مواومتی و استوامتی بود.
ازیراً ،از عضلة اسکلتی بهعناوان بافات درونریاز ناامبارده
میشود که نهتنها دربرگیرندة مولکو های متابولیکی مهم بوده
و بیان هرکدام از ایا مولکو ها متابولیسم را تغییار مایدهاد،
بلکه از طریق ترش هورمونهایی با دیگر بافاتهاا در ارتباا
است ] .[1ازآنجاییکاه ایاا ترشاحات از عضالة اساکلتی رهاا
می شوند و در قالا مکانیسام هاای انادوکراینی ،اتاوکراینی و
پاراکراینی عم میکنند مایوکاایا نامیاده شادهاناد و ممکاا
است در آثار مفید ورزش دزالت داشاته باشاند ] .[1آیریازیا
یک آدی ومایوکایا جدید است که بالفاصاله پاس از ورزش ،از
 FNDC5جدا شده و به جریان زون ترش میشاود و باهطاور
طبیعی نوش ضد چاقی ایفا کرده و در برابر بیماریهای مرتب
با چاقی محافظت میکند ] [17و بر اسااس م العاات ،توریبااً
 92درصد  fndc5/irisinاز بافات عضاله و احتمااالً حادود 24
درصد باقیمانده از طریق بافت چربی ترشا مایشاود ].[24
FNDC5که یکی از پاروتئیاهاای هادف  PPARγو PGC-1ɑ
است ] [1میتواند ز ر بیماری هاای قلبای و همچنایا روناد
FNDC5
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ویااژه عضااله ،سا وح بیااان ژن  FNDC5را کاااهش ماایدهااد.
بنابرایا به نظر میرسد ارتباا جدیادی بایا  AMPKعضالة
اسکلتی و حفا سا وح پایاه بیاان ژن  FNDCوجاود دارد و
همانطور که ذکر شد ،ایا ارتبا ممکا است بهصورت محاور
تنظیمی  AMK-PGC-1ɑ- FNDC5باشد ،بهطوریکاه نشاان
داده شده است  AMPKباالدست  PGC-1ɑعم میکناد][20
و به نظر میرسد دالی افازایش بیاان ژن  FNDC5را بایاد در
سیگنا های فعا کننده  PGC-1ɑجستجو کرد].[2
با وجود ایا ،در برزی م العات با توجه به عدم ارتبا بیا
تغییرات  FNDC5و  ،PGC-1ɑپیشنهاد شده است که عام یا
عوام دیگری ممکا است در تنظیم بیان ژن  FNDC5درگیر
باشااند .و  PGC-1ɑتنهااا یکاای از تنظاایمکنناادههااای مهاام
متابولیساام اناارژی اساات .بنااابرایا ،مکانیساامهااای باالدسااتی
مختلفی ،ازجمله مکانیسمهایی که توس ورزش الوا میشاوند،
ممکا است بیان هر دو ژن را تحت تثثیر قارار دهناد .بار ایاا
اساس ،تیمونز و همکاران  ،2412هیچ ارتباطی بایا FNDC5
و  PGC-1ɑیافت نکردناد و بناابرایا نتیجاه مایشاود کاه از
ژن های تنظیم شونده توس ورزش ،احتماالً حادود  1444ژن
دیگر توس انواع مختلف ورزش تنظیم مایشاوند کاه ممکاا
است در تنظیم  FNDC5درگیر باشاند][20؛ ازجملاه زاانواده
 PPARsکااه تحاات تااثثیر تمرینااات ورزشاای بیااان ژن آنهااا،
افزایش مییابد ] [21و از آنجایی کاه  FNDC5هادف PPARγ
به شمار میرود] ،[1به نظر می رسد بیان ایا ژن ،تحات تاثثیر
ایا مسیر نیز تنظیم شود.
نشان داده شده است که تمریا موااومتی باا تعاداد تکارار
زیاد در گروه عضالنی می تواند باه افازایش اساتوامت عضاله و
گروه عضالنی منجر شود .به نظار مایرساد کاه احتمااالً آثاار
متابولیکی (رشد عضله) تمریا مواومتی ،همراه با افزایش بیاان
 FNDC5باشد ،چون نشان داده شده است که آیریزیا اغل با
تودة عضالنی مرتب است ] .[25و با توجه باه م العاات قبلای
که افزایش قدرت عضله ،سیگنالین  mTORو افازایش ساایز
تار عضله (های رتروفی) را در پاسا باه تماریا موااومتی][25
نشان دادهاند ،به نظر میرسد بیان  FNDC5از ایا طریاق نیاز
ممکا اسات تحات تاثثیر قارار گیارد .در راب اه باا ساازوکار
احتمالی دیگر تثثیر تمریا موااومتی طاوالنیمادت بار بهباود
ترکی ا باادن نیااز بااه نظاار ماایرسااد .در اثاار ایااا تمرینااات
سیگنا های متفااوتی باعا فعاا ساازی  PGC-1ɑدر عضالة
اسکلتی شده که متعاقباً میتواند تحریک بیاان  FNDC5را باه
دنبا داشته باشد .و با ترشا آیریازیا ناشای از  FNDC5باه
گردش زون ،در طوالنی مدت بر بافت چربی سفید عم کند و

به طور مشابه می توانند باع افزایش بیان ایا پاروتئیا شاوند
که با نتایج برزی م العات پیشایا همساو اسات]،19 ،14 ،1
 .[25اما با نتایج پژوهش فاایا و همکااران ( ،)2419متنااق
بود که گزارش کردند  11تاا  24هفتاه تمریناات ورزشای اثار
معناداری بر بیان ژن  FNDC5چربی زیرپوستی ،عضاله دالای،
عضااله سااه ساار بااازویی و عضاالة قل ا زااوک نداشاات ].[11
همچنایا نتاایج م العاة ماا ،باا مشااهدات پکااال و همکااران
( )2419متفاوت بود .ایا محووان گزارش کردند کاه FNDC5
و ساا وح آیریاازیا ساارم بعااد از تمرینااات هااوازی حاااد و
طوالنیمدت و تمریا ترکیبی هوازی و مواومتی مردان جوان و
مسا تغییری نداشت که با نتایج تحویق حاضر متناق باود و
فو یک جلسه تمریا مواومتی ،افازایش بیاان  FNDC5را در
مردان جوان به دنبا داشت .همچنیا آنها نشاان دادناد کاه
تغییرات  PGC- 1ɑیا س وح سارمی آیریازیا باا تغییارات در
 FNDC5همراه نبود .بر ایا اساس آنهاا گازارش کردناد کاه
تثثیرات ورزش بر  FNDC5و آیریزیا مارتب نیسات و نواش
آنها در سالمتی همچناان ماورد سا ا اسات و در م العاات
آینده مکانیسمهای تنظیمی باید بررسی شوند ].[25
بهطورکلی ،نتایج ضدونوی ارتبا عملکرد آیریازیا و ژن
پیشساز آن FNDC5 ،عضله اسکلتی ،را در هموستاز انارژی و
سالمت متابولیکی همراه با نواش تنظیمای ورزش و PGC1-ɑ
گزارش کردهاند.
ازآنجاییکه ،نوش متابولیکی آیریازیا ،باهوسایلة افازایش
انرژی هزینه کارد و هموساتاز گلاوکز شناساایی شاده اسات.
ازایا رو ،من وی اسات کاه آیریازیا و  FNDC5در پاسا باه
تمریا استوامتی و هوازی افزایش یابند که بهطورکلی از طریق
افزایش ظرفیت اکسایشای و عملکارد میتوکنادریایی شانازته
میشود].[25
یکی از مکانیسم های افزایش بیان ژن  FNDC5تحت تثثیر
تمرینات استوامتی میتواند مربو به محور تنظیمی AMPK-
 PGC-1ɑ- FNDC5باشد ] .[20پروتئیا کیناز فعاا شاده باا
 (AMPK) AMPیک کیناز چند سوبسترایی است که در طو
ورزش در عضلة اسکلتی فعاا مایشاود .فعالیات  AMPKباا
عملکرد  PGC-1ɑمرتب است ،بهطوریکه  AMPKمایتواناد
مسااتویماً  PGC-1ɑرا فساافریله کنااد کااه ایااا فراینااد باارای
مکانیسم زود تنظیمای  PGC-1ɑکاه بیاان آن تاداوم داشاته
باشد ،مهم است ].[20
 AMPKعضلة اسکلتی در پاس به استرس انرژتیکی مانند
تمریا استوامتی که شارژ آدنیالت سالو را مختا مایکناد،
فعا می شود و گزارش شده است که حاذف فعالیات AMPK
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 را تحاات تااثثیر تمرینااات مختلااف ورزشاای بررساایFNDC5
 و باا چاه شادت و،کردهاند و اینکه چه ناوع پروتکا ورزشای
 می تواند افزایش س وح آیریازیا را در عماوم جمعیات،مدتی
افزایش دهد هنوز مبهم است و به نظر مایرساد در م العاات
.آینده مکانیسمهای تنظیمی آن باید بیشتر بررسی شود

FNDC5 اثر دو برنامة تمرین مقاومتی و استقامتی بر بیان ژن

 شود که ایاا امار نشااندهنادة افازایشUCP1 باع افزایش
.[1] گرمازایی و هزینة انرژی از طریق تبدی آن به گرما است

نتیجهگیری

پژوهش حاضر با هزینة شخصی نویسندگان انجام شده اسات و
در جلسة کمیته من وهای ازال دانشگاه علوم پزشکی مشاهد
. تثیید شودIR.MUMS.REC.1396.182 با کد

نتایج پاژوهش حاضار نشاان داد تمریناات ورزشای باا شادت
FNDC5 متوس می توانناد باعا تنظایم افزایشای بیاان ژن
عضله اساکلتی شاوند و باه نظار مایرساد تاثثیرات تمریناات
 باتوجه.مواومتی و استوامتی فزاینده در ایا زمینه مشابه است
به پژوهش های گسترده دربارة عملکردهای متابولیکی هورمون
 م العااات اناادکی مکانیساامهااای افاازایش بیااان ژن،آیریاازیا

[1]. Panati K, Suneetha Y, Narala V.R. Irisin/FNDC5 – An
updated review. European Review for Medical and
Pharmacological Sciences. 2016; 20: 689-97.
[2]. Khodadadi H, Rajabi H, Attarzadeh SR, Abbasian S. The
Effect of High Intensity Interval Training (HIIT) and
Pilates on Levels of Irisin and Insulin Resistance in
Overweight Women. Iranian Journal of Endocrinology
and Metabolism. 2014; 16 (3): 190-6. [in Persian]
[3]. Aghamohammadi M, Habibi A, Ranjbar R. The effect of
selective aerobic training on serum irisin levels and
insulin resistance index in women with type 2 diabetes.
Arak Medical University Journal (AMUJ). 2016; 18 (04): 19. [in Persian]
[4]. Lui J, Cui X.Y, Yang Y.Q, Gao W, Sun L, Dong Y.C et al.
Effects of high-intensity treadmill training on timeliness
and plasticity expression of irisin in mice.
EuropeanReviewforMedical
andPharmacological
Sciences. 2015; 19: 2168-273.
[5]. Malekyian-Fini E, Kaviani-Nia A, Mahmoudi F. The
interactive effect of aerobic training and resveratrol
supplementation on C-reactive protein and metabolic
profiles in women with type 2 diabetes. Journal of Kashan
University of Medical Sciences. 2015; 19 (5): 372-81. [in
Persian]
[6]. Reisi J, Rajabi H, Ghaedi K, Marandi M, Asady samani Z,
kazemi nasab F. Effect of eight weeks’ resistance training
on plasma irisin protein level and muscle FNDC5 and
adipose tissue UCP1 genes expression in male rats.
Exercise physiology. 2015; (28): 118- 30. [in Persian]
[7]. G. Swick A. Irisin, a novel myokine: potential role in
obesity and diabetes. Heart Metab 2013; 61: 39-40.
[8]. Barja-Fernández S, Folgueir C, Castelao C, Al-Massadi O,
Bravo S.B, Garcia-Caballero T et al. FNDC5 is produced in
the stomach and associated to body composition.
Scientificreports. 2016; 6:23067: 1-12.
[9]. Schumacher M, Chinnam N, Ohashi T, Sanjay Shah R, P.
Erickson H. The Structure of Irisin Reveals a Novel
Intersubunit-Sheet Fibronectin Type III (FNIII) Dimer.
Journal of Biologycal Chemisty. 288 (47): 33738-44.
[10]. Norheim F, Mikal Langleite T, Hjorth M, Holen T,
Kielland A, Kristian Stadheim H et al. The effects of acute
and chronic exercise on PGC-1a, irisin and browning of
subcutaneous adipose tissue in humans 2014; 281: 739-49.
[11]. Fain J,M. Company J,W. Booth C, Harold Laughlin M,
Padilla J,T. Jenkins N et al. Exercise training does not
increase muscle FNDC5 protein or mRNA expression in
pigs. Metabolism. 2013; 62 (10): 1503- 11.
[12]. Tsuchiya Y, Ando D, Goto K, Kiuchi M, Yamakita4 M,
Koyama K. High-Intensity Exercise Causes Greater Irisin
Response Compared with Low-Intensity Exercise under
Similar Energy Consumption. Tohoku J. Exp. Med 2014;
233 (2): 135-40.
[13]. Lecker S, Zavin A, Cao P, Arena R, Allsup K, M. Daniels
K et al. Expression of the Irisin Precursor FNDC5 in
Skeletal Muscle Correlates With Aerobic Exercise

Performance in Patients With Heart Failure. Circ Heart
Fail 2012; 812- 18.
[14]. Miyamoto-Mikami E, Sato K, Kurihara T, Hasegawa N,
Fujie S, Fujita S et al. Endurance Training-Induced
Increase in Circulating Irisin Levels Is Associated with
Reduction of Abdominal Visceral Fat in Middle-Aged and
Older Adults. PLOS ONE 2015; 1-12.
[15]. Boström P, Wu J,P. Jedrychowsk M, Korde A, Ye Li, C.
Lo J et al. A PGC1α-dependent myokine that drives
browning of white fat and thermogenesis. Nature 2012;
481(7382): 463–8.
[16]. Disanzo B, You T. Effects of exercise training on
indicators of adipose tissue angiogenesis and hypoxia in
obese rats. Metabolism Clinical and Eeperimental 2014;
452-5.
[17]. Matinhomaee H, Ziaolhagh S J, Azarbayjani M A, Piri M.
Effects of Boldenone consumption and resistance exercise
on hepatocyte morphologic damages in male wistar rats.
European Journal of Experimental Biology. 2014; 4(2):2114.
[18]. Livak K J, Schmittgen T D. Analysis of Relative Gene
Expression Data Using Real-Time Quantitative PCR and
the 2-ΔΔCt Method. Methods. 2001; 25: 402-8.
[19]. Pukajło K, Kolackov K, Łaczmański Ł, Daroszewski J.
Iryzyna – nowy mediator homeostazy energetycznej.
Postepy Hig Med Dosw (online). 2015; 69: 233-42.
[20]. Roca-Rivada A, Castelao C, L. Senin l, O. Landrove M,
Baltar j, Crujeiras A B et al. FNDC5/Irisin Is Not Only a
Myokine but Also an Adipokine PLOS ONE. 2013; 8(4): 110.
[21]. Sanchis-Gomar F, Garatachea N, He Z, Pareja-Galeano H,
Fuku N, Tian Y et al. FNDC5 (irisin) gene and exceptional
longevity: a functional replication study with rs16835198
and rs726344 SNPs. Age. 2014; 36: 9733.
[22]. Elsen M, Raschke S, Eckel J. Browning of white fat: does
irisin play a role in humans?. Journal of Endocrinology.
2014; 222: 25– 38.
[23]. Srivastava N. ATP binding cassette transporter A1 – key
roles in cellular lipid transport and atherosclerosis.
Molecular and Cellular Biochemistry. 2002; 237:155–64.
[24]. Lally J.S, Ford R.J, Johar J, Crane J.D, Kemp B.E, Steinberg
G.R. Skeletal muscle AMPK is essential for the
maintenance of FNDC5 expression. Physiological
Reports. 2015; 3 (5): 12343-52.
[25]. Pekkala S, Wiklund P, Hulmi J, Ahtiainen J, Horttanainen
M, Pollanen E, et al. Are skeletal muscleFNDC5gene
expression and irisin release regulated by exercise and
related to health?. J Physiol. 2013; 591 (21): 5393-400.
[26]. Ghanbari-Niaki A, Ghanbari-Abarghooi S, Rahbarizadeh
F, Zare-Kookandeh N, Gholizadeh M, Roudbari F et al.
Heart ABCA1 and PPAR-α Genes Expression Responses
in Male rats: Effects of High Intensity Treadmill Running
Training and Aqueous Extraction of Black CrataegusPentaegyna. Research in Cardiovascular Medicine. 2013; 1
(5): 153-59.

تشکر و قدردانی

References

105

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،آذر و دی ،6037دورة  ،25شمارة 5

محمد حسینزاده و همکاران
.

101

5  شمارة،25  دورة،6037  آذر و دی،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

FNDC5 اثر دو برنامة تمرین مقاومتی و استقامتی بر بیان ژن

The Effect of Progressive Resistance and Endurance Training on Gastrocnemius
Muscle’s FNDC5 Gene Expression in Male Rats
Mohammad Hosseinzadeh1, Amir Rashidlamir2*, Seyed Mahmud Hejazi3
1.
2.
3.

Department of Physical Education, Neyshabur Branch, Islamic Azad University, Neyshabur, Iran
Department of Physical Education, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
Department of Physical Education, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran

Abstract
Received: 2017/10/22

Background and Objectives Fibronectin transmembrane type III Accepted: 2018/01/07
domain-containing protein 5 (FNDC5) is a characteristic factor in
distinguishing skeletal muscle cells. Since the productive effects of
regular exercise are conveyed through the skeletal muscle, this study
aims to compare the effects of progressive endurance and resistance
training on FNDC5 gene expression in male rats’ gastrocnemius
muscles.
Materials & Methods Fifteen male rats were randomly assigned to
three equal groups of control, endurance training and resistance
training. The endurance group performed eight weeks of training on
the treadmill. The resistance group did their exercises for eight weeks
on a three-session-per-week basis on a one-meter-high ladder with
85○ slope. All subjects were anesthetized 72 hours after the
experiment finished and the gastrocnemius removed. The level of
FNDC5 expression was measured through real-time PCR method and
one-way ANOVA applied to analyze the data. Level of significance
was set to p≥0.05.
Results One-way ANOVA showed a significant difference in FNDC5
expression among the groups (p=0.001, F=31.791). A subsequent
Tukey test application showed FNDC5 gene expression of the
gastrocnemius muscle was significantly higher in the resistance and
endurance training groups than in the control group (p<0.001 and
p<0.001, respectively). No significant difference was detected
between the two groups in FNDC5 gene expression, though
(p=0.999).
Conclusion The findings of the present study revealed that
progressive endurance and resistance trainings can increase the level Keywords:
endurance
of FNDC5 gene expression in the skeletal muscle. Moreover, it seems FNDC5, resistance training
plausible that resistance and endurance training has a similar effect in
this regard.
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