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Abstract 
 
Background: Changes in diet to high-fat and high-calorie diets along with reduced physical 
activity increase obesity and UCP-1 plays a preventive role against weight gain, obesity, and 
type 2 diabetes. The present study aimed to evaluation of the effect of aerobic exercise on the 
expression of UCP1 and MAPK p38 heat gene in subcutaneous adipose tissue in male Wistar 
rats fed a high-fat diet. 
Materials and Methods: 15 rats were randomly divided into 3 groups: normal control, high-
fat diet control (40% fat), and high-fat diet+aerobic exercise. After 13 weeks of consumption 
of a high-fat diet, the aerobic exercise group performed the exercise protocol on a treadmill for 
12 weeks and 5 sessions per week. UCP1 and MAPK p38 levels were measured using RT-
PCR. One-way ANOVA analysis of variance and Kruskal-Wallis test were used at the level of 
P≤0.05. 
Results: There was no significant difference in UCP-1 mRNA expression between the normal 
control (P=0.151) and the high-fat diet group but there was a significant difference between 
the normal control and the high-fat diet+aerobic exercise group (P=0.008). Also, the expression 
of MAPK p38 in the high-fat diet control had a significant increase compared to the normal 
control (P=0.008), and a significant decrease in the expression of MAPK P38 in the high-fat 
diet+aerobic exercise compared to the high-fat diet control was observed (P=0.008). 
Conclusion: Aerobic exercise can be a suitable stimulus in the expression of UCP-1. The 
complexity of MAPK p38 pathway activity is due to its dependence on the type of stimulus 
and the cell. 
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در بافت چربی  p38MAPKو  UCP-1عامل گرمایی ژن اثر تمرین هوازی بر بیان بررسی 

 پرچرب یشده با رژیم غذایذیهغهای نر ویستار تپوستی در رتزیر

 *6سیدجواد میرغنی ،5، سیدرضا شیخ4، عبدالرضا اقبال مغانلو3شهره شریفیان، 2یحیی محمّدنژادپناه کندی، 1زهرا اسالمی

 خالصه

 نقش  UCP-1 ،شده چاقی میزان افزایشموجب بدنی فعالیتهمراه با کاهش  پرکالری و پرچرب غذایی رژیم سمت به غذایی رژیمدر  تغییر :و هدف سابقه

 و UCP-1 گرمایی عامل ژن بیان بر هوازی تمرین اثراضر بررسی هدف از پژوهش حکند. می ایفا دو نوع دیابت و چاقی وزن، افزایش مقابل در کنندهپیشگیری

p38MAPK بود پرچرب یغذای رژیم با شدهذیهغت ویستار نر هایرت در زیرپوستی چربی بافت در. 

 + پرچرب غذایی رژیم گروه چربی و (%40) پرچرب کنترل نرمال، گروه کنترل گروه سه طور تصادفی دربه سر رت 15 در مطالعه تجربی حاضر :هامواد و روش

اجرا در هفته روی تردمیل  جلسه 5هفته و  12به مدت گروه تمرین هوازی، پروتکل تمرینی را هفته مصرف غذای پرچرب،  13پس از  .شدند تقسیم هوازی تمرین

 05/0و کروسکال والیس در سطح  طرفهشد. از آزمون تحلیل واریانس یکگیری اندازه RT-PCRاز روش  با استفاده p38MAPKو  UCP-1 mRNAسطح . کردند

P≤ شد. استفاده 

کنترل در بین گروه  معنادار اما تفاوت ؛(=151/0P) پرچرب وجود نداشت کنترل گروه و نرمال کنترل گروه بین UCP-1 mRNA ژن بیاندر  تفاوت معنادار :نتایج

 در گروه کنترل پرچرب افزایش معناداری نسبت به گروه p38 MAPKبیان همچنین  .(=008/0P) شد مشاهدههوازی  تمرین + پرچرب یغذای رژیم نرمال و گروه

 شد مشاهده چربپر کنترل هوازی نسبت به گروه تمرین + پرچرب یغذای گروه رژیم در p38 MAPK کاهش معناداری در بیانو  (=008/0P) داشتنرمال  کنترل

(008/0P=). 

ناشی از   p38مسیر  فعالیت پیچیدگیباشد.   mRNA UCP-1 بیان در مناسب محرک عنواند بهتوانهوازی می تمرین حاضر،پژوهش نتایج  به با توجه :گیرینتیجه

 باشد.میوابستگی آن به نوع محرک و سلول 

 رژیم غذایی پرچرب، UCP-1 mRNA ،p38 MAPKتمرین هوازی،  :لیدیکواژگان
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 26/4/1400 نهایی:تاریخ پذیرش                25/10/1399    :تاریخ دریافت

 عوامل و تغذیه سرما، اثر بر که است مفهوم این به تطبیقی گرمازایی

 .دهدمی افزایش را بدن گرما در تولید شرایط، با تطبیق برای بدن دیگر،

 یا (Thermogeninگرمازا ) هایپروتئین طریق از گرمازایی نوع این

 ( حاصلUncoupling Protein: UCPsکننده )غیرجفت هایپروتئین

 این است.  UCP-1مهم، گرمازای هایپروتئین از یکی. [2]شود می

 ای وقهوه چربی هایسلول میتوکندری داخلی غشای در پروتئین

 دارد. قرار سفید، چربی بافت در واقع ایقهوهشبه هایسلول همچنین،

 صورتبه شود،  ATP ساخت صرف باید را که انرژی پروتئین، این

 مقابل در کنندهگیریپیش نقش UCP-1 . پروتئین[3]کند می دفع حرارت

 القای همین اساس، کند. برمی ایفا دو نوع دیابت و چاقی وزن، افزایش

 هدف عنوانبه تواندمی سفید، چربی بافت در ویژهبه ،UCP-1 ژن بیان

 منظور انسولین به مقاومت و وزن افزایش با مقابله برای مهم درمانی

 گردانچرخ روی دویدن روز 11 اثر 2015 سال در پژوهشی. [4]شود 

 چربی و ران کشاله ناحیه زیرپوستی چربی UCP1 mRNA بیان را بر

 مطالعه مورد  C57BL/6 هایموش جنسی غدد اطراف ناحیه احشایی

 به زیرپوستی چربی UCP1 mRNA بیان داد که نشان نتایج. داد قرار
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 UCP-1 بر مدتکوتاه تمرین اما. داشت افزایش برابر 30 تقریباً میزان

mRNA منجر  ورزشی تمرین. نداشت تأثیری جنسی غدد اطراف چربی

 درگیر ژن 1550 تغییر تقریباً و زیرپوستی چربی در اساسی تغییرات به

 همراه به را هابافت دیگر در متابولیکی بهبود که شودمی متابولیسم در

 پروتئین تیروزین فسفوریله مشتق شدهعنوان نوعی به  p38. [5]دارد 

 .[6] است یافت شده LPSشده با است که در ماکروفاژهای تحریک

 .[7]شود میالتهابی های پیشباعث مهار تولید سایتوکاین P38 همچنین

-، P38-α(MAPK14)چهار نوع از آن شناسایی شده که شامل 

β(MAPK11)، -γ(MAPK12/ERK6) و -δ(MAPK13/SAPK4) 

ها در اغلب سلول β (MAPK11)- و p38-α(MAPK14) .[8] است

ل در عضله اوّ در درجه γ(MAPK12/ERK6)-شوند؛ اما بیان می

 ها، کلیه، بیضه، پانکراس و رودهریه δ(MAPK13/SAPK4) اسکلتی و

دارای نیز   p38MAPK،همانند دیگر اعضا .[9] شوندکوچک بیان می

های ایمنی، افزایش بیان پاسخهای متعددی است که شامل نقش

های لکولوهای چسبان و دیگر ملکولوالتهابی، مهای پیشسایتوکاین

 .[10]تنظیم تکثیر، تمایز و عملکرد ایمنی سلول است  ،التهابی

رویدادهای بیولوژیک که شامل آپوپتوز، از در بسیاری  P38براین عالوه

بقای سلول، تنظیم چرخه سلولی، تمایز، پیری سلول و رشد و مهاجرت 

های مزمن در بیماری P38از نظر فیزیولوژیکی  .شود، مؤثر استمی

عنوان بهو  [11] ی داردهای قلبی نقش مهمّالتهابی، آلزایمر و بیماری

واند به تحریکات مختلفی پاسخ تمی P38شده با استرس، کیناز فعال

و بیان   p38MAPK ، فسفوریالسیون مشابهی ازای. مطالعه12]] دهد

حال، را در هر تمرین مشاهده کرد. با این PGC-1α و MEF2A پروتئین

تواند منجر به ها میتعداد کم تکرار و مدت استراحت زیاد بین آن

برای تفاوت در نوسانات متابولیکی ناکافی و جبران بیش از حد 

 ایثانیه 30پژوهشی، چهار آزمون . [13] سازی کیناز شودفعال

Wingate  دقیقه استراحت توأم بود با یک تمرین مداوم با  4را که با

 سازیدقیقه با هم مقایسه کرد و افزایشی را در فعال 4شدت باال و 

MAPK و AMPK  در هر تمرین مشاهده نمود. میانگین توان خروجی

ین تمرین متناوب تقریباً دو برابر ورزش مداوم بود، بنابراین در در ح

و  AMPK کنندگیها تغییرات بیشتری از شدت تنظیممقادیر آن

 محیطی، عوامل .[14] مورد انتظار بود P38MAPK فسفوریالسیون

 سفید چربی بافت در UCP-1 بیان القای در متعددی ایتغذیه و دارویی

 سرما، با مدتطوالنی مواجهه عوامل، این ترینمهم .[15]دارند  نقش

 افزایش کاتکوالمینی، هایهورمون افزایش پرچرب، غذای مصرف

 .[16-18]است  (Irisin) آیرزین هورمونشبه افزایش و تیروئید هورمون

 UCP-1 بیان در مناسب محرک عنوانبه هوازی تمرین حاضر، حال در

 تمرین هفته هشت اثر که ایگونهبه است؛ شده مطرح سفید چربی بافت

 بیان هوازی، تمرین هفته هشت و شش پنج، سه، روز، 11 و مقاومتی

اگرچه [. 20،19]یافت  بارزی افزایش سفید چربی بافت در UCP-1 ژن

 در UCP-1 ژن بیان بر را هوازی تمرین اثر کلی، صورتبه مطالعات

 اثر ها،بررسی این از یکهیچ اما اند،داده نشان سفید چربی بافت

ژن  این بیان بر را «تمرین حجم اثر» و هوازی تمرین متفاوت هایمدل

 شودمی مطرح سؤال این اساس، این بر. اندنکرده مطالعه P38MAPKو 

حجم متوسط در واکنش به مصرف غذای  با هوازی تمرین آیا که

 تأثیررا تحت P38MAPKو   UCP-1ژن بیان میزان تواندپرچرب، می

 دهد. قرار

 

 هامواد و روش

این مطالعه با توجه به کدهای اخالقی کار با حیوانات 

پژوهشگاه تربیت  IR.SSRI.REC.1395.115آزمایشگاهی )کد اخالق 

سر موش نر صحرایی نژاد  15بدنی و علوم ورزشی( انجام شد. تعداد 

ها شرایط رای همه آنویستار از انستیتو پاستور آمل خریداری شد. ب

 ساعت با 12:12و چرخه روشنایی و تاریکی  مناسب آزمایشگاهی

 32/128و میانگین وزن اوّلیه  گرادسانتی هدرج 22±3میانگین دمای 

هفته مرحله چاق  13 گرم فراهم شد. پژوهش حاضر در دو مرحله شامل

هفته مرحله تمرین در پژوهشگاه شهید میرغنی انجام شد.  12کردن و 

ها نگهداری و سپس منظور سازگاری با محیط جدید، یک هفته رتبه

رژیم  1که گروه طوریتایی تقسیم شدند؛ به 5رت به سه گروه  15

 3چربی و گروه  %40رژیم غذایی پرچرب شامل 2غذایی نرمال، گروه 

رژیم غذایی پرچرب همراه با تمرین هوازی داشتند. شاخص وزن، قبل 

هفته  12هفته( و پس از  13از شروع، پس از پایان مرحله چاق کردن )

گرفت. رژیم غذایی گیری قرار میها مورد اندازهتمرین در همه رت

چربی  %87/3کیلوکالری در گرم انرژی بود که شامل  30/4نرمال حاوی 

 %97/8کربوهیدرات،  %7/68پروتئین کازئین،  %46/17، )روغن سویا(

 81/5بود. رژیم غذایی پرچرب نیز حاوی  %1مینرال و ویتامین 

روغن  %20چربی ) %40کیلوکالری در هر گرم انرژی بود که شامل 

 %58/36پروتئین کازئین،  %1/14روغن دنبه و پی حیوانی(،  %20سویا و 

ها تا بود. تمامی رت %72/0مین و ویتا %4/8کربوهیدرات، مینرال 

گرم از رژیم  32/128هفته و وزن اوّلیه  5-6رسیدن به میانگین سنّ 

ها، تمامی بندی گروهکردند که پس از تقسیمغذایی نرمال استفاده می

چربی تا نیمه  %40های گروه رژیم غذایی نرمال و رژیم غذایی رت



...بررسی اثر تمرین هوازی بر بیان ژن  
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صورت آزادانه غذا و ( بهمرحله دوم )پایان هفته ششم از مرحله تمرینی

آب دریافت کردند. اما در ابتدای هفته هفتم از مرحله تمرینی، مقدار 

سازی شد و این هفته همسان 6مدت ها با مقیاس گرم بهغذای همه گروه

روند تا پایان مرحله تمرینی ادامه یافت. پیش از شروع هرگونه مداخله، 

های رب به استثنای گروهرت جهت دریافت رژیم غذایی پر چ 15تمامی 

سازی صورت تصادفی و همچنین از طریق همسانکنترل غذای نرمال، به

ای )مرحله گروه قرار گرفتند که طی یک مطالعه دو مرحله 2وزنی در 

چربی  %40هفته رژیم غذایی پرچرب با  13مدت کردن و تمرین( بهچاق

م )تمرین(: های این پژوهش در مرحله دودریافت کردند. سپس گروه

: رژیم 3: کنترل پرچرب و گروه 2: کنترل نرمال، گروه 1شامل: گروه 

غذایی پرچرب و تمرین هوازی تقسیم شدند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زمانی و روش( مطالعه )خطّهای موردگروه -1ماره ش شکل

 مطالعههای موردگروه

 کنترل نرمال

رژیم غذایی 

 %40پرچرب با 

 چربی

رژیم غذای 

پرچرب و تمرین 

 هوازی

1گروه   

2گروه   

3گروه   

 
N=5 

 
N=5 

 
N=5 

استفاده از رژیم غذایی 

طبیعی در مرحله 

کردنچاق  

استفاده از رژیم غذایی 

کردندر حله چاق %40  

 

استفاده از رژیم غذایی 

کردنحله چاق در %40  

 

 25پایان 

 هفته 

ساعت  7-8

 ناشتایی

گیری خوننمونه  

 کالبدشکافی

 %40رژیم غذایی استفاده از 

 در مرحله فعالیت ورزشی

 بدون مداخله 

 25پایان 

 هفته 

ساعت  7-8

 ناشتایی

گیری خوننمونه  

شکافیکالبد  

 %40رژیم غذایی استفاده از 

 در مرحله فعالیت ورزشی

 25پایان 

 هفته 
روز استراحت  1

هفته  12پس از 

 تمرین 

ساعت  7-8

 ناشتایی

گیری خوننمونه  

 کالبدشکافی
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 کردنطرح کلی: فاز چاق -2شماره  شکل

 

های گروه تمرینی قبل از شروع برنامه ورزشی رت پروتکل ورزشی:

متر بر دقیقه  6،8،10های )با سرعت اصلی و بعد از یک هفته تمرین

استفاده از عنوان مرحله آشنایی با نوارگردان و الگوی دویدن( با به

پروتکل استاندارد تعیین حداکثر سرعت، حداکثر سرعت دویدن در هر 

تکل وها پربودن رتبه دلیل چاق و رت تا رسیدن به واماندگی ثبت شد

با شیب صفر به پایان رسید. پس از ثبت حداکثر سرعت رسیدن به 

های گروه یهامامی رتمیانگین سرعت در ت ،واماندگی در هر رت

 یها رورت و مد و سپس برنامه ورزشی طراحی شددست آهتمرین ب

به کار خود  یقرار گرفتند و با حداکثر سرعت تا نقطه خستگ لیتردم

هر  یبرا یدنبال ثبت حداکثر سرعت در هنگام خستگادامه دادند. به

 نیپرچرب + تمر ییغذا میگروه رژ یهارت، مقدار متوسط سرعت رت

(. تمرین استقامتی با شدت 1)جدول شماره  محاسبه شد یهواز

 10دقیقه با شدت  3م کردن به مدت ، با گرVmax MIT65% متوسط 

دقیقه  1متر و سرد کردن به مدت  15دقیقه با شدت  2متر در دقیقه و 

متر در دقیقه به پایان  10 دقیقه با شدت 2متر در دقیقه  15با شدت 

 .[21] رسید

 

 .(دقیقه بر متر( )MIT) متوسط شدت با استقامتی تمرین هفته 12پروتکل  -1 شماره جدول

(دقیقه بر متر) بار (دقیقه) زمان مسافت  هفته دور 

402 21:15 لاوّ 1 20   

448 39:17  دوم 1 20 

 سوم 1 21 19 494

555 54:21  چهارم 1 21 

616 41:23  پنجم 1 22 

660 34:24  ششم 1 23 

 هفتم 1 24 27 743

763 50:27  هشتم 1 24 

792 3:29  نهم 1 24 

811 50:29  دهم 1 24 

831 38:30  یازدهم 1 24 

 دوازدهم 1 25 31 870
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ساعت ناشتایی،  10-12ساعت استراحت و  24پس از : بردارینمونه

وگرم، لکی / گرممیلی 40) پنتوباربیتال سدیم ها از طریق تزریقرت

های خونی بیهوش شدند، پس از بیهوشی کامل، نمونه صفاقی(داخل

صورت مستقیم از قلب هر رت کشیده شد و پس از انتقال در تیوب هب

منظور تجزیه و وژ شدند و سپس بهیمنظور جداسازی سرم، سانتریفبه

های شدند. نمونهفریز  -80در منفی  سوزیتحلیل نشانگرهای چربی

. ندشد جدا مترمیلی 2 در 2به اندازه  )زیرپوستی(رانی ی سفید ببافتی چر

و  RNAمنظور استخراج گیری در نیتروژن بهها پس از قرارتمامی نمونه

 . ندانتقال داده شد -80نالیز ژنی به فریزر آ

 براساسها بافتاز  هاگروه تمام تام RNAابتدا : RNA استخراج

 هایبافت خالصه، بهطور هب .شدپروتکل شرکت سازنده استخراج 

ساعت در  24مدت ه شد و ب اضافه یازولک λ 300-200 یپوکمپه

 1، به مدت کلروفرم λ 100ها، جهت لیز سلول. شد انکوبه -70 یدما

min، در سانتریفیوژ  آمدهدسته. محلول بشد ها افزودهبه نمونه

 cc1. شد ،  قرار دادهmin 10 مدتهب rpm 12000 سرعت دار بایخچال

 1مدت هو بتام افزوده  RNA به نمونه استخراج یزوپروپانولامحلول 

min مدت هبآمده دستهمخلوط بشد.  مخلوط min10  سرعت باrpm  

 به %70الکل  cc1و  دور ریخته ییرو مایعشد. یفیوژ سانتر 12000

 10مدت هبمجدد،  آمدهدستهب مخلوطشد.  ه و ورتکساضافرسوب 

min  سرعتبا  rpm7500 سمپلر به کمک رویی مایع. شد یفیوژسانتر 

با  آب مقطر λ 20 .شد خشک میکروتیوب کف پالک دور ریخته و

بر شده، تام استخراج RNAکردن حلجهت گراد درجه سانتی 60 دمای

 یرو min 5مدت هبیپتاژ، میکروتیوب پ پس ازشد.  یختهپالک ر یرو

در  آنالیزشده تا زمان استخراج RNA. گرفتقرار  60⁰ هیتر با دمای

 .شد نگهداری -70 یدما

طبق  cDNA (Complementary DNA)  مراحل سنتز: cDNAساخت 

 های موردنظرشد. پرایمرهای ژنانجام  شرکت سازندهکیت پروتکل 

تام  RNAبررسی شدند. از  بودنطراحی و از نظر ویژگی و اختصاصی

به روش  GDF ،Glutamate ،cDNAبافتی، براساس توالی پرایمرهای 

و  q-RT PCRی روش کمّ ه ها برونویسی معکوس سنتز شد. بیان ژن

نظر نسبت به رمول تفاضل تغییرات بیان ژن موردتغییرات بیان ژن با ف

( Cycle threshold) زاد با مقایسه چرخه آستانهتغییرات بیان ژن خانه

CT جدول زیر نشان داده های مطالعه در توالی پرایمر ژن. ارزیابی شد

 .(2 شماره )جدول است شده

 

 مطالعههای موردتوالی پرایمر ژن -2شماره  جدول

 توالی پرایمر ژن

UCP-1 mRNA 
For: GCC TCT ACG ATA CGG TCC AA 

Rev: CTG ACC TTC ACC ACC TCT GT 

P38 MAPK 
For: GCT TAC CGA TGA CCA CGA TC 

Rev: TTC ATT CAC AGC GAG GTT GC 

GAPDH 
For: CAT ACT CAG CAC CAG CAT CAC C 

Rev: AAG TTC AAC GGC ACA GTC AAG G 

 

برای توصیف مقادر کّمی، از گزارش میانگین و انحراف : آنالیز آماری

 ها با استفاده از آزمون شاپیروتوزیع طبیعی داده معیار، استفاده گردید.

از آزمون تی مستقل برای مقایسه وزن بعد از  ویلک بررسی شد. -

آزمون تحلیل واریانس  و پس از تمرین استفاده شد. شدنمرحله چاق

طرفه و کروسکال والیس برای مقایسه میانگین متغیرهای موردمطالعه یک

و در صورت مشاهده  قرار گرفتاستفاده مورد های مختلف در بین گروه

 معناداری آزمون تعقیبی توکی به کار گرفته شد. 

 

 نتایج

شدن در بررسی نتایج نشان داد که قبل از شروع مرحله چاق

( و گروه 29/156±52/11) های گروه کنترل نرمالمیانگین وزن رت

 + پرچرب غذایی ( و گروه رژیم35/166±05/21کنترل پرچرب )

( با آزمون تحلیل واریانس در 66/159±44/24هوازی ) تمرین

ها های تکراری تفاوت معناداری مشاهده نشد. همچنین وزن رتاندازه

کنترل نرمال، گروه کنترل پرچرب و هفته مصرف در گروه  13بعد از 

ترتیب برابر تمرین هوازی به + گروه رژیم غذایی پرچرب

گرم بود و تفاوت  16/414±21/12و  74/16±44/422، 32/14±43/356

تمرین  + معناداری بین گروه کنترل پرچرب و گروه رژیم غذایی پرچرب

ه تمرین هفت 12هوازی با گروه کنترل مشاهده شد. در نهایت بعد از 

تفاوت معنادار بین وزن گروه کنترل پرچرب و گروه رژیم غذایی 

 (.3تمرین هوازی مشاهده شد )جدول شماره  + پرچرب
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 هفته تمرین هوازی 12هفته مصرف غذای استاندارد و غذای پرچرب و بعد از  13بعد از  و ها قبلمیانگین و انحراف معیار وزن موش -3 شماره جدول

 قبل از شروع گروه
M±SD 

 هفته رژیم غذایی 13بعد از 

M±SD 

 هفته تمرین هوازی 12بعد از 

M±SD 
 32/381±28/10 43/356±32/14 29/156±52/11 نرمال کنترل

 55/438±61/20 44/422±74/16 35/166±05/21 چربکنترل پر

 89/389±30/44 16/414±21/12 66/159±44/24 تمرین هوازی +چرب ی پررژیم غذای
P-Value 124/0 005/0* 001/0* 

 

 خصوص توزیع نرمالدرویلک  - نتایج آزمون شاپیرو -4شماره  جدول

 .Sig آماره متغیر

UCP1 mRNA 875/0 040/0 

P38 MAPK 615/0 000/0 

 

 UCP1های توزیع دادهکه دهد ویلک نشان می - نتایج آزمون شاپیرو

mRNA  وP38 MAPK ها این برای تحلیل دادهبنابر باشند.غیرنرمال می

نتایج  (.4 شماره )جدول از آزمون کروسکال والیس استفاده خواهد شد

در هر سه  P38 MAPKو متغیر  UCP-1mRNAبیان ژن  که نشان داد

ها با توجه به نتایج و این تفاوت (5 جدول شماره)گروه تفاوت دارد 

 کنترل گروه بین UCP-1mRNAآزمون تعقیبی توکی در میزان بیان 

؛پرچرب وجود نداشت کنترل گروه و نرمال

 

 در سه گروه P38 MAPKو  UCP-1 mRNAبرای مقایسه متغیر  کروسکال والیس() طرفهنتایج آزمون تحلیل واریانس یک -5 شماره جدول

نرمالکنترل گروه  متغیر  

M±SD 

چربگروه کنترل پر  

M±SD 

تمرین هوازی + چربگروه رژیم غذایی پر  

M±SD 

 P (Fآماره آزمون)

UCP-1 mRNA 0000335/0 ± 0000934/0  0002273/0 ± 0003023/0  0002095/0 ± 0003681/0  500/6  039/0*  

P38 MAPK 002974/0 ± 003412/0  1387/0 ± 1776/0  000398/0 ± 000512/0  500/12  002/0*  

 مطالعه در هر سه گروه مشاهده شد.معناداری در میزان متغیرهای موردوسیله آزمون کروسکال والیس تجزیه و تحلیل شد و تفاوت هها بداده 05/0داری در اتفاوت معن*

 

 نتایج آزمون تقیبی توکی در سه گروه -6 شماره جدول

پرچرب غذای با کنترل گروه گروه رژیم غذایی نرمال گروه متغیر  

UCP-1 mRNA 
 =P=000/5 M ,151/0 - نرمال کنترل گروه

 =P, 000/0 =M 692/0, P=000/10 M=008/0* هوازی تمرین + پرچرب ییغذا رژیم گروه

P38 MAPK 
نرمالکنترل  گروه  - *008/0=P ,000/0 =M 

هوازی تمرین + پرچرب ییغذا رژیم گروه  *008/0=P, 000/0 =M *008/0=P ,000/0 =M 

 ها مورد استفاده قرار گرفت.شدن تفاوت بین گروهآزمون کروسکال والیس، آزمون تعقیبی توکی جهت مشخصبا توجه به معناداری  .05/0 در داریامعن تفاوت*

 

 پرچرب غذایی رژیم و گروه کنترل نرمالاما تفاوت معنادار در بین گروه 

-UCPافزایش معنادار میزان بیان  شد که هوازی مشاهده تمرین +

1mRNA  طبق دهد. همچنیننرمال نشان می کنترلرا نسبت به گروه 

بین هر سه گروه تفاوت  P38 MAPKنتایج آزمون توکی در میزان 

دهد نشان می P38 MAPKمعناداری وجود دارد. این نتایج در میزان 

نرمال  کنترل در گروه کنترل پرچرب افزایش معناداری نسبت به گروهکه 

 + پرچرب یغذای گروه رژیم در P38 MAPK مشاهده شده و میزان

داشته  پرچرب کنترل هوازی کاهش معناداری نسبت به گروه تمرین
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دار نانیز این تفاوت مع 2و  1(. در نمودارهای 6 شماره )جدول است

 شود.مشاهده می

 

 
 

در گروه کنترل پرچرب نسبت به گروه کنترل  UCP-1mRNAهای بیان ژن داده – های مورد مطالعهدر گروه UCP-1mRNAژن بیان  -1شماره نمودار 

 است. تمرین هوازی هم نسبت به دو گروه دیگر افزایش داشته + همچنین افزایش بیان ژن در گروه رژیم پرچربدهد و نشان میل افزایش انرم

 

 
 

در گروه کنترل پرچرب نسبت به دو گروه کنترل نرمال و  P38 MAPKهای بیان ژن داده – های مورد مطالعهدر گروه P38 MAPKبیان  -2شماره  نمودار

 دهد.تمرین هوازی افزایش نشان می + گروه رژیم پرچرب

 

۰.۰۰۰۰۰
۰.۰۰۰۰5
۰.۰۰۰1۰
۰.۰۰۰15
۰.۰۰۰2۰
۰.۰۰۰25
۰.۰۰۰۳۰
۰.۰۰۰۳5
۰.۰۰۰۴۰
۰.۰۰۰۴5

گروه کنترل نرمال گروه کنترل پرچرب گروه رژیم غذایی 

تمرین هوازی+پرچرب

Fo
ld

 C
h

an
ge

گروه های مورد مطالعه

UCP-1 mRNAبیان

UCP-1 mRNA

۰.۰۰
۰.۰2
۰.۰۴
۰.۰۶
۰.۰8
۰.1۰
۰.12
۰.1۴
۰.1۶
۰.18
۰.2۰

گروه کنترل نرمال گروه کنترل پرچرب تمرین+گروه رژیم غذایی پرچرب

هوازی

Fo
ld

 C
h

an
ge

گروه های مورد مطالعه

P38 MAPKبیان 

P38 MAPKبیان 
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 بحث 

و  UCP-1mRNA ژنکه بیان  داد نشان مطالعه این هاییافته

P38MAPK  دهد و این در هر سه گروه تفاوت معناداری را نشان می

 mRNAها با توجه به نتایج آزمون تعقیبی توکی در میزان بیان تفاوت

UCP-1 ؛پرچرب وجود نداشت کنترل گروه و نرمال کنترل گروه بین 

 پرچرب غذایی رژیم نرمال و گروهکنترل اما تفاوت معنادار در بین گروه 

-UCPشد که افزایش معنادار میزان بیان  هوازی مشاهده تمرین +

1mRNA  طبق دهد. همچنین نشان می نرمال کنترلرا نسبت به گروه

بین هر سه گروه تفاوت  P38 MAPKنتایج آزمون توکی در میزان 

که دهد نشان می P38 MAPKمعناداری وجود دارد. این نتایج در میزان

نرمال  کنترل در گروه کنترل پرچرب افزایش معناداری نسبت به گروه

 + پرچرب یغذای گروه رژیم در P38 MAPK مشاهده شده و میزان

 داشته پرچرب کنترل هوازی کاهش معناداری نسبت به گروه تمرین

 همسو با مطالعات زیرپوستی چربی UCP-1 mRNA بیان دراست. 

استنفورد و همکاران ، 2011زو و همکاران  ،2014تورهیم و همکاران 

باشد می 1394و دانشیار و همکاران  1396، افشاری و همکاران 2015

همسو و  2014ا مطالعات کوکران و همکاران ب MAPK P38در بیان و 

و کومبس و همکاران  2009و همکاران ( Gibala) با مطالعات گیباال

توان به تفاوت در از دالیل ناهمسو بودن می .ناهمسو بود 2015

پرچرب و تمرین  غذایی رژیم .زمان تمرین اشاره کردها و مدتینآزمود

 کنترل را لیپیدها سنتز لیپوژنیک، مسیرهای هایژن فعال کردن باهوازی 

 را کلسترول و چرب اسیدهای کند و سیگنالینگ انسولین سنتزمی

 تغییر اما. است چندعاملی نظمیبی یک چاقی .[23،22] کندتحریک می

بدنی  فعالیت و پرکالری و پرچرب غذایی رژیم سمت به غذایی رژیم

 مهمّ  هایعامل صنعتی زندگی و شهرنشینی نتیجه افزایش عنوانبه پایین

 این .[24] باشندمی از کشورها بسیاری در چاقی میزان افزایش در سهیم

 مناسب زندگی سبک یک طریق از زیادی حدّ تا چاقیکه  دهدمی نشان

 غذایی رژیم در تغییر ویژهبه زندگی، سبک اصالح. پیشگیری است قابل

 درمان چاقی و پیشگیری برای روش بهترین عموماً ورزشی تمرین و

 ورزشی تمرین که ستا شده مستند به خوبی راستا این در .[25] است

 پیشگیری در اساسی بخش عنوانبه و کندمی فراهم زیادی سالمتی فواید

 نوع دیابت :مانند آن با مرتبط هایبیماری از بسیاری و چاقی درمان و

 .[27،26] است شده گرفته نظر در عروقی - قلبی هایبیماری و دو

 از طریق را آن با مرتبط هایبیماری و چاقی تواندمی ورزشی تمرین

 وبخشد  بهبود (وزن افزایش از جلوگیری و وزن کاهش) وزن کنترل

 .[28] افراد چاق شود متابولیکی نیمرخ بهبود تواند باعثمی همچنین

 UCP-1  بیان دارامعن افزایش با سطح هوازی تمرین ،مطالعه حاضر در

mRNAبیان  کاهش و زیرپوستی چربیMAPK P38  عوامل بود. همراه 

 mRNA UCP-1  بیان القای در متعددی ایتغذیه و دارویی محیطی،

 همواجه عوامل، این ترینمهم. دارند نقش سفید چربی بافت در

 هایهورمون افزایش پرچرب، ییغذا مصرف سرما، با مدتطوالنی

آیرزین  هورمونشبه افزایش و تیروئید هورمون افزایش کاتاکوالمینی

توانند هوازی می هایتمرین حاضر، تحقیقنتایج  به است. با توجه

شدن فعالد. نباش  mRNA UCP-1 بیان برای مناسب محرک عنوانبه

p38 تنها به نوع محرک بلکه به نوع سلول هم بستگی دارد که این نه

دهنده شود که نشانها و عملکردها میاز پاسخ باعث طیف وسیعی

ایزوفرم آلفا  های التهابی معموالًباشد. در سلولمی p38پیچیدگی مسیر 

و  p38، MKK3گر برای مولکول تنظیم MAPKKشود. آنزیم بیان می

MKK6 باشد. میMKK3 کند و انتخابی عمل می صورت کامالًبه

ها را ایزوفرمه هم MKK6اما  ،دماینمیهای آلفا و بتا را فعال ایزوفرم

ی های خاصّ در سلول ،است JNKکننده که فعال MKK4کند. فعال می

شود. این موضوع های نوع آلفا و سیگما میباعث فعال شدن ایزوفرم

را کنترل  p38تواند های مختلفی میکنندهدهنده این است که تنظیمنشان

نقش ورزش در کنترل . شودعملکردها مینج وسیعی از کند که باعث رِ

که برخی از نحویو فشار اکسایشی مهم است. به P38MAPK مقادیر

ا افزایش یو برخی دیگر به عدم اثر و  P38MAPKمطالعات به کاهش 

ها در اثر ورزش اشاره دارند. مطالعاتی نیز به کاهش فشار اکسایشی آن

در اثر شرکت در  انسانجوندگان و ها در و محافظت از میتوکندری

 P38MAPKمکانیسم بیان مورد نقش ورزش بر ر د. دنورزش اشاره دار

 تحقیقات بیشتری نیاز است.

 

 گیرینتیجه

 توانندمی هوازی هایتمرین حاضر، تحقیق نتایج به توجه با

د و از طریق افزایش نباش UCP1mRNA برای مناسب محرک عنوانبه

در افراد با  جلوگیری از چاقی وزن ودر کاهش  mRNA - UCP1 بیان

 نوع به تنهانه p38 شدنفعال. دننقش داشته باش رژیم غذایی پرچرب

 وسیعی طیف باعث این که دارد بستگی هم سلول نوع به بلکه محرک

 P38مسیر پیچیدگی دهندهنشان که شودمی عملکردها و هاپاسخ از

MAPK  در این پژوهش بیان .باشدمیP38 MAPK   در گروه رژیم

 به گروه رژیم غذایی نرمال داشته،غذایی پرچرب افزایش معنادار نسبت 

پرچرب و تمرین هوازی کاهش معنادار نسبت به  یدر گروه رژیم غذای
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با افزایش بیان  دو گروه دیگر داشت و این کاهش احتماالً

UCP1mRNA مسیر است. ها شدهباعث کاهش وزن رت P38 

MAPK  لبه است که باعث افزایش جذب گلوکز به یک شمشیر دو

انسولین و فسفوریالسیون اکسیداتیو میتوکندری در یک سبک زندگی 

، همان فرآیندهای های زندگی ناسالمکه در سبکدر حالی ؛شودسالم می

 .شودم متابولیک میوکند و منجر به سندرسیگنالینگ انسولین را مهار می

 و قدردانی تشکر

 مرکز از را قدردانی و تشکر کمال مقاله این نویسندگان

 در منظوربه میرغنی شهید مولکولی پزشکی و ورزشی علوم تحقیقات

 .نددار خود امکانات قراردادن اختیار
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