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فيزيولوژي ورزشي

بیان نسبی ژنهای کلیدی متابولیسم لیپید بهدنبال مصرف رژیم غذایی پرچرب و
تمرین هوازی در کبد موش صحرایی
4

مریم ابراهیمی ،1رزیتا فتحی ،2زربخت انصاری پیرسرایی ،3الهه طالبی گرکانی
 .1دکتری بیوشیمی و متابولیسم ورزشی ،دانشگاه مازندران
 .2دانشیار بیوشیمی و متابولیسم ورزشی ،دانشگاه مازندران
 .3دانشیار علوم دامی ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 .4دانشیار بیوشیمی و متابولیسم ورزشی ،دانشگاه مازندران
*

تاريخ دريافت1395/04/27 :

تاريخ پذيرش1395/07/24 :

چکیده
بهمنظور بررسي سوختوساز کبدي ليپيدها 44 ،سر موش صحرايي نر نژاد ويستار بهطور تصادفي در دو گروه
با رژيم غذايي طبيعي و پرچرب قرار گرفتند .هر گروه به سه زيرگروه کنترل ،گروه با تمرين هوازي متوسط و
گروه با تمرين هوازي شديد تقسيم شد .پس از هشت هفته تمرين ،بيان نسبي ژنهاي گيرندۀ  Xفارنزويد
) ،(FXRگيرندۀ فعالشده با تکثير پرواکسيزوم آلفا ) (PPAR-αو پروتئين پيوندي عنصر تنظيمي استرول 1c
) (SREBP-1cدر بافت کبد مورد ارزيابي قرار گرفت .همچنين ،مقادير پالسمايي نيمرخ ليپيد و آنزيمهاي
آمينوترنسفراز براي مطالعات بيشتر اندازهگيري شد .دادهها نيز توسط آزمون تحليل واريانس دوسويه و در
نرمافزار اس.پي.اس.اس نسخۀ  ،22در سطح معناداري  95درصد تجزيهوتحليل گرديد .برمبناي نتايج ،رژيم
غذايي پرچرب باعث اختالل ليپيد و احتماالً آسيب کبدي شده و تنها بيان ژن  SREBP-1cرا افزايش داده
است .همچنين ،باوجوداينکه تمرين اثري بر بيان ژن  FXRنداشته است؛ اما بيان  PPAR-αمستقل از شدت
تمرين در گروههاي با رژيم غذاي پرچرب را افزايش داده است .نتايج حاکي از آن هستند که بيان SREBP-1c

در گروه با تغذيۀ طبيعي با تمرين شديد کاهش پيدا کرده است .بهطورکلي ،اختالل ليپيد و تجمع چربي در
بافت کبد ميتواند از عواقب مصرف رژيمهاي پرچرب باشد که احتماالً از طريق افزايش بيان  SREBP-1cکه
منجر به فعالشدن مسيرهاي ليپوژنيک ميشود ،صورت ميگيرد؛ اگرچه مداخالت تمريني اين پژوهش بيان
ژنها را تغيير داد؛ اما اثر مشهودي بر پروفايل ليپيد و آمينوترنسفرازها نداشت.
واژگان کلیدی :رژيم غذايي پرچرب ،تمرين هوازيSREBP-1c ،PPAR-α ،FXR ،
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مقدمه
اختالالت و بیماریهای متابولیک نظیر چاقی ،دیابت ،اختالالت لیپید و کبد چرب غیرالکلی
) (NAFLD1با تغذیه ،فعالیت بدنی و مکانیسمهای زمینهای حفظ تعادل متابولیک در ارتباط نزدیک
هستند .دریافت میزان کالری مازاد و کمتحرکی با برهمزدن تعادل مسیرهای لیپوژنیک و لیپولیتیک
در کبد منجر به تجمع لیپیدها ،بهویژه تریگلیسریدها ) (TG2میشود (.)1
کنترل مسیرهای متابولیسم لیپید برعهدۀ گروهی از عوامل رونویسی شامل :گیرندۀ  Xفارنزوید
) ،(FXR3گیرندۀ فعالشده با تکثیر پرواکسیزوم آلفا ) (PPAR-α4و پروتئین پیوندی عنصر تنظیمی
استرول ) (SREBP-1c5است .گیرندههای هستهای نظیر  FXRو  PPAR-αاز طریق فعالسازی و یا
سرکوب عوامل درگیر در سنتز و یا اکسیداسیون لیپید در بافتها ،یکپارچگی متابولیسم لیپید را
تنظیم میکنند ()2،3؛ بهعنوانمثال ،موشهای فاقد ژن  FXRو  ،PPAR-αافزایش سطوح پالسمایی
کلسترول و  TGرا نشان میدهند ( .)4،5ازسویدیگر SREBP-1c ،از طریق تأثیر بر عوامل لیپوژنیک
نظیر اسید چرب سینتاز ) ،(FAS6استیل کوآکربوکسیالز ) (ACC7و استروئیل کوآدسچوراز یک
) ،(SCD18در تنظیم متابولیسم اسیدهای چرب و کلسترول دخالت میکند (.)7,6
در کبد FXR ،با افزایش ناقل  ABCG 5/89سنتز شده ،برداشت کلسترول را مهار نموده و اضافهبار
کلسترول را بهبود میبخشد ( .)8همچنین FXR ،فعالیت لیپوپروتئین لیپاز ) (LPL10را افزایش داده
و با باالبردن بیان آپولیپوپروتئین ،(Apo CII11) CIIهیدرولیز  TGرا افزایش میبخشد .عالوهبراین،
 FXRبیان آپولیپوپروتئین آ ) (Apo Aرا که مقادیر باالی آن از شاخصهای بیماریهای عروق کرونر
میباشد ،مهار میکند ( .)9همچنین FXR ،بیان  PPAR-αکه از تنظیمکنندههای کلیدی اکسیداسیون
اسیدهای چرب میباشد و نیز ژنهای هدف آن مانند کارنیتین پالمیتوئیل ترنسفراز  (CPT I12) Iرا

1. Non-Alcoholic Fatty Liver Disease
2. Triglycerides
3. Farnesoid X Receptor
4. Peroxisome Proliferator Activated Receptor Alpha
5. Sterol Regulatory Element Binding Protein 1c
6. Fatty Acid Synthase
7. Acetyl Coa Carboxylase
8. Stearoyl Coa Desaturase 1
9. Atp-Binding Cassette G
10. Lipoprotein Lipase
11. Apo-Lipoprotein CII
12. Carnitine Palmitoyl Transferase I
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افزایش داده و اکسیداسیون اسیدهای چرب را باال میبرد؛ درحالیکه با مهار  ،SREBP-1cسنتز
لیپیدها را کاهش میدهد (.)8،10،11
مطالعات نشان دادهاند که رژیمهای غذایی پرچرب ـ پرکلسترول ،مقادیر لیپوپروتئین کمچگال
) ،(LDL1کلسترول و  TGپالسما را افزایش داده ( )12و منجر به تجمع لیپید و اختالل متابولیسم
چربیها میشوند ()13؛ درحالیکه تمرین و فعالیت بدنی ،میزان اکسیداسیون کل بدن را افزایش داده
و از این طریق انرژی الزم برای عضالت را فراهم کرده ( )14و نیمرخ لیپید را بهبود میبخشد ()15؛
هرچند برخی از مطالعات ،عدم تغییر نیمرخ لیپید بهدنبال هشت هفته تمرین هوازی را گزارش کردهاند
( .)16در این ارتباط ،عنوان شده است که مقادیر باالی ترنس آمینازها ،آسپارتات آمینوترنسفراز
) 2(ASTو آالنین آمینوترنسفراز ) 3(ALTاز شاخصهای قوی افزایش مقدار چربی کبد و آسیبهای
سلولهای کبدی میباشند (.)17،18
برای بهدستآوردن اطالعات بیشتر درزمینۀ کنترل تعادل متابولیسم لیپید ،بهویژه بهدنبال تمرینات
گوناگون که اطالعات کمی در این رابطه در دست میباشد ،نیاز به مطالعۀ ژنها و مسیرهای متابولیک
در شرایط مختلف وجود دارد؛ بنابراین ،در پژوهش حاضر سعی شده است با بررسی و اندازهگیری
عوامل تشخیصی و بیان ژنهای کلیدی در شرایط تغذیهای مختلف و با تداخل تمرینات هوازی که با
توجه به پژوهشهای قبلی باعث تغییرات متابولیک به سمت فنوتیپ اکسایشیتر میشوند ( ،)19درک
بهتری از مسیرهای متابولیک بهدست آید.
روش پژوهش
جهت انجام پژوهش 44 ،سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با میانگین سنی شش هفته از انستیتو
پاستور آمل خریداری شدند و پس از انتقال به آزمایشگاه حیوانی دانشکدۀ تربیتبدنی دانشگاه
مازندران ،با چرخۀ تاریکی ـ روشنایی 12ـ ،12رطوبت 55ـ 45درصد و دمای 24ـ 20درجۀ سانتیگراد
در قفسهای پلیکربنات قرار گرفتند .پس از دو هفته آشنایی با محیط آزمایشگاه و دسترسی آزاد به
آب و غذای طبیعی ،موشها به شش گروه کنترل با رژیم غذایی طبیعی ) ،(CN, n=6کنترل با رژیم
غذایی پرچرب ) ،(CH, n=6تمرین هوازی متوسط با رژیم غذایی طبیعی ) ،(N1, n=8تمرین هوازی
متوسط با رژیم غذایی پرچرب ) ،(H1, n=8تمرین هوازی شدید با رژیم غذایی طبیعی ) (N2, n=8و
تمرین هوازی شدید با رژیم غذایی پرچرب ) (H2, n=8تقسیم شدند.
1. Low Density Lipoprotein
2. Aspartate Aminotransferase
3. Alanine Aminotransferase
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چهار هفته قبل از شروع برنامۀ تمرینی ،موشهای گروه  Nتحت رژیم غذایی طبیعی (درصد کالری
بهشکل چربی) (استفاده از غذای استاندارد موش) و موشهای گروه  Hتحت رژیم غذایی پرچرب (56
درصد کالری بهشکل چربی) (شامل :پودر غذای استاندارد موش ( 365گرم بر کیلوگرم) ،چربی حیوانی
( 310گرم بر کیلوگرم) ،کازئین ( 250گرم بر کیلوگرم) ،کلسترول ( 10گرم بر کیلوگرم) ،ویتامینها
و مواد معدنی ( 60گرم بر کیلوگرم) DL ،متیونین (سه گرم بر کیلوگرم) ،مخمر (یک گرم بر کیلوگرم)
و کلرید سدیم (یک گرم بر کیلوگرم) ( )20که توسط شرکت بهپرور بابل تولید گردید) قرار گرفتند.
درادامه ،بهمنظور آشنایی با شرایط تمرینی ،موشهای صحرایی گروههای تجربی ،روزانه بهمدت پنج
تا  10دقیقه با سرعت پنج تا هشت متر در دقیقه بر روی نوار گردان میدویدند .در طول دو هفته،
سرعت و زمان دویدن گروهها بهتدریج افزایش پیدا کرد تا به  60دقیقه دویدن با سرعتهای ( 25برای
گروههای  N1و  )H1و  35متر در دقیقه (برای گروههای  N2و  )H2رسید .این برنامۀ تمرینی طی
پنج روز در هفته و بهمدت هشت هفته تکرار شد.
 72ساعت پس از آخرین جلسۀ تمرینی (بین هشت تا  12صبح هر روز) و پس از چهار ساعت ناشتایی،
موشها با تزریق درونصفاقی کتامین ( 75میلیگرم بر کیلوگرم) و زایالزین ( 35میلیگرم بر کیلوگرم)
بیهوش شدند .نمونههای خونی بهطور مستقیم از بطن راست موشها گرفته شده و در لولههای حاوی
ایدیتیای 1جمعآوری گردید .نمونههای خونی بهمدت  15دقیقه با سرعت  5000دور در دقیقه
سانتریفیوژ شدند و پالسمای حاصل به آزمایشگاه فرستاده شد .پس از بازکردن شکم موشها در
شرایط استریل ،بافت کبد جدا گشته و پس از شستشو با نرمال سالین در تیوبهای فاقد RNase-
 DNaseجمعآوری گردید و به فریز  -80درجۀ سانتیگراد منتقل گشت.
درادامه ،مقادیر پالسمایی کلسترول ،لیپوپروتئین کمچگال ) ،(LDLلیپوپروتئین پرچگال )،(HDL
تریگلیسرید ) ،(TGآسپارتات آمینوترنسفراز ) (ASTو آالنین آمینوترنسفراز ) (ALTدر آزمایشگاه
پژوهشکدۀ غدد و متابولیسم دانشگاه شهید بهشتی اندازهگیری گردید.
بهمنظور بررسی بیان نسبی ژنها ،سه نمونۀ بافتی از هر گروه ( )21بهطور تصادفی انتخاب شد و به
آزمایشگاه فیزیولوژی مولکولی دانشکدۀ علوم دامی ساری منتقل گشت .شایانذکر است که پرایمرهای
مخصوص موش برای ژنهای  PPAR-α ،FXRو  SREBP-1cبا توجه به مطالعۀ کوت 2و همکاران
( )2013طراحی گردید (جدول شمارۀ یک) (.)22

1. EDTA; Ethylenediaminetetraacetic Acid
2. Cote
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 50تا  80میلیگرم از بافت کبد با نیتروژن مایع هوموژنیزه شد و  RNAتوسط کیت بایونیر( 1آکازول)
و طبق دستورالعمل آن استخراج گردید .بهمنظور جلوگیری از آلودگیهای ژنومیک 10 ،میکرولیتر از
 RNAاستخراجشده توسط کیت دیانایز 2شرکت ترموساینتیفیک 3پاکسازی شده و  cDNAتوسط
پرایمر اولیگو (دیتی) 4و کیت  RTشرکت بایونیر ساخته شد .بیان ژن نسبی نیز با استفاده ازکیت
سایبرگرین شرکت کیاژن 5و در دستگاه ریئلتایم-پیسیآر 96 6چاهکی شرکت اپالید بایوسیستم7
اندازهگیری گشت .شایانذکر است که از  β actinبهعنوان ژن معتبر مرجع استفاده گردید و از روش
لیواک ) (2-∆∆ctبرای آنالیز دیتا بهره گرفته شد.
جدول 1ـ توالي پرايمرها براي Real-time PCR
FXR

OLIGO FWD
ccacgaccaagctatgcag

OLIGO REV
tctctgtttgctgtatgagtcca

PPAR-Α

tcggagggctctgtcatc

catctgtactggtggggaca

SREBP-1C

tacagcgtggctgggaac

ggctgagcgatacagttcaa

ACTINβ

ctggaacggtgaaggtgaca

aagggacttcctgtaacaatgca

ژن

با توجه به تعداد نمونهها از آزمون شاپیرو ـ ویلک برای بررسی طبیعیبودن توزیع دادهها استفاده شد.
همچنین ،بهمنظور تعیین برابری واریانسها ،آزمون لون مورد استفاده قرار گرفت و برای بررسی
تغییرات گروهی ،آزمون آنالیز واریانس دوسویه بهکار گرفته شد .از آزمون توکی نیز بهمنظور بررسی
تغییرات بینگروهی استفاده گردید .عالوهبراین ،آنالیز دادهها و رسم نمودارها با استفاده از نرمافزار
اس.پی.اس.اس  822انجام گرفت و مقدار  Pکوچکتر از ( )0/05در نظر گرفته شد.
نتایج
براساس نتایج دریافت میشود که رژیم غذایی پرچرب باعث افزایش  28/30درصدی وزن آزمودنیها
شده است ()P=0.025؛ حال آنکه تمرین اثری بر وزن آزمودنیهای گروههای  )P=0.274( Nو H
( )P=0.553نداشته است (جدول شمارۀ دو).
1. Baioneer
2. DNase
3. Thermo Scientific
)4. Oligo (dt
5. Qiagen
6. Real-Time PCR
7. Applied Biosystem
8. SPSS 22
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جدول 2ـ تغييرات وزن آزمودنيها (گرم)
گروهها

وزن اوليه

وزن نهايي

ميزان تغييرات وزن

ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

CN

370/30

50/55

395/69

17/57

88/44

67/97

CH

287/29

83/86

411/55

50/39

123/31

*

67/11

N1

296/25

36/00

401/50

38/03

108/25

75/40

N2

303/18

25/05

381/18

88/98

111/82

25/81

H1

276/32

75/44

448/42

75/07

172/53

22/20

H2

301/33

62/88

433/54

00/77

131/68

38/08

* افزایش وزن معنادار نسبت به گروه با رژیم غذایی طبیعی

همچنین ،اگرچه رژیم غذایی پرچرب باعث افزایش  10/12درصدی 5/52 ،)P=0.00001( LDL
درصدی  )P=0.00001( HDLو  4/11درصدی کلسترول ( )P=.000001شده است؛ اما تأثیری بر TG
پالسما نداشته است ( .)P=0.13مقادیر  HDLگروههای  N1و  N2نیز تفاوت معناداری را با گروه CN
نشان نمیدهد؛ اما میزان  HDLگروه  N2بیشتر از گروه  N1میباشد ( .)P=0.03شایانذکر است که
تمرین شدید ،میزان  Cholدر گروه  N2نسبت به گروه  CNرا بهمقدار  2/63درصد افزایش داده است
(( )P=0.01شکل شمارۀ یک).

بيان نسبي ژنهاي کليدي متابوليسم ليپيد بهدنبال....

207

شکل 1ـ سطوح پالسمايي نيمرخ ليپيد الف) LDL؛ ب) HDL؛ ج) TG؛ د) Chol
* اثر معنادار تمرین ** اثر معنادار رژیم غذایی

براساس نتایج ،رژیم غذایی پرچرب باعث افزایش معنادار سطوح پالسمایی  )P=0.01( ALTشده است؛
اما اثر معناداری بر سطح  ASTنداشته است ( .)P=0.45الزمبهذکر است که تمرین نتوانسته است تغییر
معناداری در سطوح  )P=0.09( ALTو  )P=0.7( ASTایجاد کند (شکل شمارۀ دو).
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شکل 2ـ سطوح پالسمايي الف)  ASTو ب) ALT
** اثر معنادار رژیم غذایی پرچرب

تغییرات مشاهدهشده در بیان نسبی ژن  FXRبا رژیم غذایی پرچرب ( ،)P=0.8تمرین ( )P=0.2و
تداخل اثر دو عامل ( )P=0.4بهلحاظ آماری معنادار نمیباشد (شکل شمارۀ سه) .همچنین،
علیرغماینکه رژیم غذایی پرچرب ( )P=0.1و تمرین ( )P=0.3بهتنهایی تغییر معناداری را در بیان
نسبی ژن  PPAR-αایجاد نکرده است؛ اما تمرین ،مستقل از شدت ،میزان بیان  PPAR-αدر گروههای
 H1و  H2را افزایش داده است (( )P=0.01شکل شمارۀ چهار).

شکل  3ـ بيان نسبي ژن  FXRدر کبد

بيان نسبي ژنهاي کليدي متابوليسم ليپيد بهدنبال....

209

شکل  4ـ بيان نسبي ژن  PPAR-Αدر کبد
* اثر معنادار تمرین مستقل از شدت

برمبنای نتایج مشخص میشود که اثر رژیم غذایی ) (P=0.004و تمرین ) (P=0.005بر بیان نسبی ژن
 SREBP-1cمعنادار میباشد؛ اما اثر متقابل رژیم و تمرین تأثیر معناداری بر بیان این ژن نداشته است
) .(P=0.072همچنین ،آزمون توکی بیانگر آن است که تنها اثر تمرین شدید نسبت به گروه کنترل
معنادار میباشد )( (P=0.004شکل شمارۀ پنج).

شکل 5ـ بيان نسبي ژن  SREBP-1 Cدر کبد
** تأثیر معنادار رژیم غذایی پرچرب * تأثیر معنادار تمرین شدید
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بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر بررسی بیان نسبی ژنهای کلیدی درگیر در متابولیسم لیپید بهدنبال رژیم
غذایی پرچرب و دو شدت تمرین هوازی بود که بدینمنظور ،عالوهبر اندازهگیری بیان نسبی ژنهای
موردنظر در بافت کبد ،عوامل جانبی درگیر نیز مورد اندازهگیری قرار گرفت .یافتهها نشان داد که
رژیم غذایی پرچرب استفادهشده در این پژوهش باعث افزایش وزن ،اختالل لیپید و افزایش رهایش
آنزیم ( ALTشاخص افزایش مقدار چربی در کبد) در پالسما شده است که این امر با نتایج پژوهش
مارکز 1و همکاران ( )2010همسویی دارد ( .)23در پژوهش دیگری مشاهده شد که مصرف رژیم
غذایی پرچرب با افزایش  TG ،LDLو کلسترول همراه میباشد؛ اما تغییر معناداری در سطوح HDL
مشاهده نمیشود ( .)24برخالف نتایج مطالعۀ پیشرو ،پژوهشگران گزارش کردهاند که شش هفته
تمرین هوازی با  50درصد  ،VO2maxاختالل لیپید بهوجودآمده بهدنبال هشت هفته رژیم غذایی
پرچرب را بهبود میبخشد ()25؛ اما برنامۀ تمرینی حاضر تغییر معناداری را در نیمرخ لیپید ایجاد
نکرد .همچنین ،نشان داده شده است که رژیمهای غذایی غنی از کلسترول ،سطوح کلسترول را افزایش
میدهند؛ اما ممکن است باعث کاهش یا عدم تغییر  TGشوند ( .)26در این ارتباط ،عدم تغییر  TGو
افزایش سطوح  HDLدر پژوهش حاضر میتواند بهدلیل ترکیب رژیم غذایی ،بهویژه نوع چربی
استفادهشده در آن باشد؛ اما درهرحال ،بروز تغییرات در نیمرخ لیپید در بیشتر مطالعات مشابه گزارش
شده است .دلیل اینکه تمرین نتوانست باعث بهبود نیمرخ لیپید در این پژوهش شود نیز میتواند
نشاندهندۀ اثر غالب رژیم غذایی و یا نوع و مدت تمرین هوازی باشد.
مطالعات نشان دادهاند که ترنس آمینازها از قویترین پیشگوهای آسیب کبدی ،گرفتگی عروق کرونر
و احتمال خطر ابتال به بیماریهای متابولیک میباشند ( .)1دراینراستا ،پژوهشگران عنوان کردهاند
که این آنزیمها میتوانند نشاندهندۀ اختصاصی عملکرد کبد باشند ( .)18افزایش سطوح  ASTو
 ALTبا مصرف رژیم غذایی پرچرب میتواند نشاندهندۀ افزایش مقدار چربی کبد و آسیب سلولهای
کبدی باشد ( )26که در این پژوهش نیز افزایش سطح  ALTمشاهده گردید .قابلتوجه است که
گروهی از پژوهشگران پس از  12هفته رژیم غذایی پرچرب ( 60/9درصد چربی) ،تغییر معناداری را
در سطوح این آنزیمها گزارش نکردند ()27؛ درحالیکه گروهی دیگر ،افزایش پنج برابری سطوح ALT
بهدنبال هشت هفته رژیم غذایی پرچرب ( 60درصد چربی) را گزارش نمودهاند ( .)28ازسویدیگر،
نشان داده شده است که هشت هفته تمرین با  25 ،20و  30متر در دقیقه سرعت ،سطوح باالی AST
و  ALTبهدنبال  16هفته رژیم غذایی پرچرب در موشها را بهبود بخشید ( )29که این یافته با نتایج

1. Marquez
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بهدست آمده مغایر میباشد .مشابه با نتایج پژوهش حاضر ،یک مطالعۀ فراتحلیل بیان کرده است که
تداخالت تمرینی اثری بر مقادیر  ALTندارند (.)30
با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،بیان نسبی ژن  FXRبین گروههای با رژیم غذایی طبیعی و پرچرب
و تمرینات هوازی متوسط و شدید ،تفاوت معناداری نداشت FXR .نقشی کلیدی در هوموستاز
کلسترول و اسیدهای صفرا را برعهده دارد ( .)31فعالشدن  FXRباعث تعدیل مسیرهای لیپوژنیک
درونزاد و کلیرنس  TGمیشود .همچنین ،بهنظر میرسد که  FXRسبب تنظیم مثبت گیرندۀ
لیپوپروتئین بسیار کمچگال ) 1(VLDL-Rو تعدیل برداشت کبدی  LDLمیشود .عالوهبراینFXR ،
در چرخۀ انتقال معکوس کلسترول از بافتهای محیطی به کبد دخیل بوده و با تنظیم منفی SREBP-
 1cو ژنهای هدف آن از طریق  ،SHP2مسیر سنتز اسیدهای چرب و کلسترول را مهار میکند.
درنهایت FXR ،با تحریک بیان ژن  ،PPAR-αنقش مهمی را در باالبردن انتقال و میزان اکسیداسیون
اسیدهای چرب بازی میکند ( .)32یافتههای پژوهش نشان داد که رژیم غذایی پرچرب باعث افزایش
بیان ژن  FXRمیشود که خالف انتظار بوده و بهلحاظ آماری معنادار نمیباشد .همچنین ،انتظار آن
میرفت که تمرین هوازی باعث افزایش بیان ژن  FXRو بهبود نیمرخ لیپید پالسما گردد؛ اما مشابه
با برخی از مطالعات ،تغییر معناداری در بیان نسبی ژن  FXRدر گروههای تمرینی مشاهده نشد.
گروهی از پژوهشگران نیز گزارش کردهاند که تمرین هوازی با  75درصد حداکثر اکسیژن مصرفی،
تغییر معناداری در بیان ژن  FXRدر آزمودنیهای با رژیم غذایی پرچرب ایجاد نمیکند .این
پژوهشگران پیشنهاد کردهاند که احتماالً رژیم غذایی نسبت به تمرین ،نقش پررنگتری در بیان FXR
کبدی داشته باشد (.)22
رژیم غذایی پرچرب در پژوهش حاضر ،کاهش بیان ژن  PPAR-αرا بهدنبال داشت که بهلحاظ آماری
معنادار نبود .ازسویدیگر ،یافتههای پژوهش حاضر در تأیید نتایج سایر مطالعات ،افزایش بیان PPAR-
 αدر آزمودنیهای با رژیم غذایی پرچرب بهدنبال تمرین را نشان داد ( .)19،33بیان ژن PPAR-α
برای اکسیداسیون اسیدهای چرب و پیشگیری از تجمع چربی در بافت کبد بسیار ضروری است؛
هرچند در مطالعات محدودی افزایش بیان  PPAR-αبا رژیم غذایی پرچرب گزارش شده است (.)34
عالوهبراین ،مشاهده شده است که باالترین مقدار اکسیداسیون چربی در تمرینات با شدت متوسط
معادل  65درصد  VO2maxرخ میدهد ( )35که میتواند مربوط به فعالشدن  PPAR-αباشد .طبق
مشاهدات ما ،هشت هفته تمرین با  65و  75درصد حداکثر اکسیژن مصرفی ،بیان  PPAR-αدر
موشهای با تغذیۀ پرچرب را افزایش داد؛ اما تفاوت معناداری را بین دو شدت تمرینی ایجاد نکرد.
1. Very Low-Density Lipoprotein Receptor
2. Small Heterodimer Partner
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همچنین ،مسیرهای افزایش اکسیداسیون حین تمرین و پس از سازگاری با تمرین میتواند متفاوت
باشد؛ اما PPAR-α ،با تنظیم مثبت  FXRاز طریق فعالکنندۀ کمکی گیرندۀ فعالشونده با تکثیر
پرواکسیزوم گاما ) ،(PGC 1α1اکسیداسیون اسیدهای چرب را افزایش میدهد (.)36
عالوهبراین ،میزان بیان نسبی ژن  SREBP-1cبهدنبال رژیم غذایی پرچرب در پژوهش حاضر بهطور
معناداری افزایش پیدا کرد SREBP-1c .عامل رونویسی حسگر مواد غذایی است که با فعالکردن
ژنهای مسیرهای لیپوژنیک ،سنتز لیپیدها را کنترل میکند و خود از ژنهای هدفگیرندۀ  Xکبدی
) (LXR2و سیگنالینگ انسولین می باشد که سنتز اسیدهای چرب و کلسترول را تحریک میکند (.)37
افزایش بیان  SREBP-1cنشاندهندۀ فعالشدن مسیرهای لیپوژنیک کبدی بهدنبال مصرف رژیم
غذایی پرچرب بوده و می تواند توضیحی در افزایش مقادیر لیپیدهای پالسما و افزایش رهایش AST
و  ALTباشد .همچنین ،کاهش بیان  SREBP-1cدر گروه با رژیم غذایی طبیعی بهدنبال تمرینات
شدید هوازی که در این پژوهش مشاهده شد ،میتواند نشاندهندۀ مهار مسیرهای لیپوژنیک وابسته
به  SREBP-1cباشد؛ هرچند که در ظاهر برای بهبود نیمرخ لیپید پالسما کافی نبوده است؛
عالوهبراین FXR ،و  PPAR-αبهطور منفی باعث تنظیم فعالیت  SREBP-1cشده و مسیرهای
لیپوژنیک را سرکوب میکنند؛ درمقابل ،فعالشدن  LXRو  ،SREBP-1cمهار  FXRو  PPAR-αو
متعاقب آن افزایش سنتز لیپید و کاهش میزان اکسیداسیون چربی را بهدنبال خواهد داشت (.)37
عدم تغییر معنادار بیان  FXRو  PPAR-αو افزایش بیان  SREBP-1cاز یکسو و افزایش وزن،
لیپیدهای پالسما و  ALTبهدنبال رژیم غذایی پرچرب ازسویدیگر ،این فرضیه را تقویت میکند که
رژیم غذایی پرچرب استفادهشده در این پژوهش با فعالکردن مسیرهای لیپوژنیک وابسته به
 SREBP-1cباعث افزایش سنتز لیپید و اختالالت لیپید شده و احتماالً تجمع لیپید در سلولهای
کبدی را ایجاد کرده است.
پيام مقاله :بهطورکلی ،تنظیم متابولیسم لیپید و سطوح آنها برای حفظ هوموستاز سلولی ضروری
است .کبد با استفاده از فاکتورهای رونویسی مختلف نظیر  PPAR-α ،FXRو  SREBP-1cو هماهنگی
ظریف بین این عناصر ،تعادل متابولیسم لیپیدها را برقرار میکند .براساس نتایج پژوهش حاضر،
احتماالً افزایش بیان  SREBP-1cو فعالشدن مسیرهای لیپوژنیک بهدنبال رژیم غذایی پرچرب،
مسئول تغییر نیمرخ لیپید پالسما و تجمع چربی در بافت کبد میباشد .برخالف انتظار ما ،اگرچه
برنامۀ تمرینی استفادهشده در این پژوهش تغییرات جزئی در بیان ژنها ایجاد کرد؛ اما موفق به بهبود
مقادیر وزن ،نیمرخ لیپید و آنزیمهای ترنس آمیناز نشد .بررسی بیشتر این مسیرهای متابولیک در
1. Peroxisome Proliferator Activated Receptor Gama Co-Activator
2. Liver X Receptor
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شرایط مختلف تمرینی و تغذیهای به فهم بهتر مکانیسمهای کنترلی هوموستاز لیپید کمک خواهد
 پیشنهاد میشود بیان این ژنها در برنامههای متفاوت تمرینی و دورههای تمرینی،کرد؛ ازاینرو
.طوالنیتر مورد بررسی قرار گیرد
تشکر و قدردانی
بدینوسیله از زحمات جناب آقای دکتر مجتبی نجفی و کارکنان محترم آزمایشگاه فیزیولوژی دانشکدۀ
علوم دامی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری و نیز پژوهشگاه غدد و متابولیسم دانشگاه
.علومپزشکی شهید بهشتی تشکر و قدردانی میشود
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Abstract
To study the hepatic lipid metabolism, 44 male Wistar rats randomly divided
in two normal or high fat diet groups. Each group was included of control,
moderate exercise and high intensity exercise groups. After the 8 weeks of
training hepatic relative gene expression of Farnesoid X Receptor (FXR),
Peroxisome proliferator activated receptor alpha (PPAR-α) and also sterol
regulatory element binding protein 1c (SREBP-1c) were assessed. Also,
plasma lipid profile and Aminotransferases levels were measured. Data were
analyzed by 2way ANOVA in SPSS 22 (P<0.05). According to the results,
high fat diet caused dyslipidemia and probably liver injury and only increased
SERBP-1crelative gene expression. Although training had not any effect on
FXR expression, PPAR-α expression increased in trained high fat diet groups,
independent to intensity. SREBP-1c expression just decreased by high
intensity training in normal diet group. In summary, dyslipidemia and hepatic
fat overload could be induced by high fat diet due to hepatic SREBP-1c
expression and activation of lipogenic pathways. Although exercise changed
the gene expression but had no effect on lipid profile or transaminases.
Keywords: High Fat Diet, Aerobic Training, FXR, PPAR-α, SREBP-1c
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