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Abstract

Introduction: Almost 15% of world populations suffer from obesity. Obesity and insulin 

resistance are the key pathogenesis risk factors of type 2 diabetes mellitus (T2DM) and 

cardiovascular disease. Exercise training can accelerate metabolism and help to prevent the 

obesity and diabetes through induction of Irisin and triggers conversion of white adipose tissue 

to brown adipose tissue.

Methods and Materials: This review article has been performed by searching the Irisin, 

FN DC5, obesity and insulin resistance keywords in various databases such as SID, Google 

scholar, Magiran and Pubmed websites.

Results: The exercise increases the production of PGC-1α in the muscle. Previous studies 

demonstrated that PGC-1α up-regulates the production of FNDC5, which cleave and secrete 

an Irisin into blood circulation. Irisin (exercise hormone) is responsible for uncoupling protein 

1 (UCP1) induction, which plays an important role through increasing heat generation and 

mitochondrial membrane induction of UCP1, increase heat generation via metabolism.

Discussion and Conclusion: Elevated Irisin production alleviate the obesity, glucose 

tolerance, and decreases insulin resistance. Although exercise increase Irisin and it increases 

brown adipocyte, it is unclear that why weight reduction cannot be seen with exercise. Bostrom 

et al., as research pioneers about Irisin, confirm a positive effect of Irisin on obesity and insulin 

resistance by inducing the group of mice to obesity, diabetes, and injecting FNDC5 to them.
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چكيد ه
مقدمه: در حال حاضر 15% مردم دنیا از چاقی رنج می برند. چاقی و مقاومت به انسولین نقش مهمی را در بیماری زایی دیابت 

نوع2 و بیماری های قلبی- عروقی ایفا می کنند. ورزش، از طریق تولید irisin و تبدیل بافت چربی سفید به چربی قهوه ای به 
افزایش سوخت و ساز بدن کمک می کند و می تواند مانع بسیار خوبی برای جلوگیری از چاقی و دیابت باشد.

مواد و روش ها: این مقاله یک مطالعه مروری است که با جستجو در سایت های Googlescholar ،SID و magiran و... با کلید 

واژه های FNDC5 ،irisin، چاقی و مقاومت به انسولین گردآوری و آنالیز شده است.
يافته ها: هنگام ورزش در ماهیچه ها PGC-1α تولید می شود که سبب تحریک ترشح FNDC5 می شود، این پروتئین پس از 

 UCP1 نیز موجب بیان ژن irisin .یا »هورمون ورزش« نام گذاری شده است irisin شکستن، به خون ترشح می گردد که هورمون
می شود که این پروتئین از طریق افزایش اتالف انرژی و گرمازایی میتوکندریایی نقش خود را ایفا می کند.

بحث و نتيجه گيری: ترشح irisin در انسان باعث بهبود چاقی، تحمل گلوکز و کاهش مقاومت به انسولین می شود. که البته 

 irisin در بدن و irisin با وجود مطالعات گسترده در این زمینه، هنوز مشخص نشده که با وجود اینکه ورزش باعث افزایش
موجب افزایش چربی قهوه ای می شود چرا کاهش وزن اندکی با انجام ورزش مشاهده می شود. بوستروم و همکارانش به 
عنوان پایه گذاران پژوهش های مرتبط با irisin، با ابتالی گروهی از موش ها به چاقی و دیابت و تزریق FNDC5 به آن ها، تأثیر 
مثبت irisin بر چاقی و شاخص مقاومت انسولینی را تأیید کردند. بنابراین تصور می گردد که ورزش حتی بدون الغر کردن 

می تواند سالمتی انسان را از طریق irisin بهبود بخشد.
کلمات کليدی: FNDC5 ،irisin، چاقی، مقاومت به انسولین
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مقدمه
ديابت و چاقی از شايع ترين اختالالت متابولیكی می باشند )1(. هرگاه 
دريافت انرژی به صورت مزمن بیش از مصرف آن باشد چاقی به 
وجود می آيد. در حال حاضر 15% مردم دنیا چاق هستند. اپیدمی 
چاقی به علت گسترش زندگی بدون تحرک و دسترسی آسان به 
غذاهای خوش طعم و با چربی باال ايجاد شده است )2(. چاقی و 
مقاومت به انسولین نقش مهمی را در بیماری زايی ديابت نوع 2 و 
بیماری های قلبی و عروقی ايفا می کنند )3، 4(. درواقع عدم تعادل 

بین دريافت و مصرف انرژی باعث می شود که افراد دچار کمبود 
وزن، اضافه وزن و يا چاقی شوند )5، 6(.

بافت چربی در بدن به دو دسته تقسیم می شود: بافت چربی قهوه ای 
(BAT) و بافت چربی سفید (WAT)؛ که WAT از طريق ذخیره سازی 

 BAT انرژی اضافی، انرژی هموستاز را تنظیم می کند در حالی که
با به کار بردن يك فعالیت ترموژنیك و تنظیم درجه حرارت بدن 
با استفاده از اتالف انرژی از طريق تولید گرما اين کار را انجام 
می دهد )7، 8(. در گذشته تصور می شد که بافت چربی قهوه ای 
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در بدن انسان بالغ وجود ندارد اما از سال 2009 مشخص شد که 
در افراد بالغ نیز چربی قهوه ای وجود دارد اما به مقدار کم ولی در 
بعضی از افراد بیش از سايرين است. هنگام ورزش کردن در طی 
فرايندهايی، پروتئینی در بدن به نام irisin تولید می شود که می تواند 
چربی سفید را به چربی قهوه ای تبديل کند و با اين مكانیسم سبب 
کاهش ابتال به چاقی و ديابت و ساير مشكالت سالمتی شود )9، 10(. 
در نتیجه ممكن است که irisin و ورزش تعیین کننده مقدار چربی 
قهوه ای در بدن باشند )11(. پس بنابراين فرضیه ای به وجود می آيد 
که BAT می تواند حساسیت به انسولین را بهبود ببخشد و سبب 

کاهش وزن شود )6(.
PGC-1α در هنگام ورزش کردن در بدن تولید می شود طبق تحقیقات 

Bostrom در سال 2012موش هايی که PGC-1α در آن ها افزايش يافته 

بود در برابر چاقی مرتبط با سن و ديابت مقاومت نشان می دادند )11(. 
PGC-1α موجب تحريك ترشح موادی از عضله اسكلتی می گردد 

که بر عملكرد ساير بافت ها تأثیر گذار است. يكی از مهم ترين اين 
مواد، FNDC5 است )11(. اين پروتئین پس از شكستن، در خون 
ترشح می گردد که هورمون irisin نام گذاری شده است. irisin در 
بافت چربی قهوه ای موجب بیان ژن UCP1 می شود. بافت چربی 
قهوه ای به خاطر بیان پروتئین UCP1 و افزايش تراکم میتوکندريايی، 

نقش گرمازايی را ايفا می کند )12(.
 PGC-1α به طور کلی در هنگام ورزش کردن در ماهیچه ها تولید
افزايش می يابد که اين مسئله سبب افزايش ساخت FNDC5 می شود 
که اين پروتئین در نهايت باعث تولید irisin می شود. irisin برخالف 
اکثر موادی که در ماهیچه تولید می شود وارد جريان خون می شود 
و خود را به سلول های چربی می رساند و در داخل سلول های چربی 
با ايجاد پیام های بیوشیمیايی خاصی چربی سفید را به چربی قهوه ای 
تبديل می کند )13، 14(. و با توجه به مطالعات هندسچین و اسپیگلمن 
که تغییر فنوتیپ بافت چربی از چربی سفید به قهوه ای را مطرح 
کرده اند و از طرفی، با توجه به تأثیر مثبت تمرينات مقاومتی در 
کاهش وزن و چربی بدن و نقش گرمازايی بیشتر اين نوع تمرينات 
نسبت به ساير انواع تمرينات، اين فرضیه در ذهن شكل می گیرد که 
به نظر می رسد تمرينات مقاومتی نیز تأثیر بارزی بر تغییر فنوتیپ 

بافت چربی داشته باشد )12(.
محققان نشان دادند که در اثر تمرين PGC-1α بیان می شود و موجب 

تحريك بسیاری از فرايندهايی مانند بیوژنز میتوکندريايی، آنژيوژنز، 
تغییر نوع تار عضالنی و جلوگیری از آتروفی عضالنی می گردد. 
بنابراين اثرات مفید ناشی از بیان PGC-1α ممكن است خارج از 
بافت عضالنی نیز مشاهده گردد )15، 16(. تیمونس و همكارانش 
بر روی 205 فرد سالم و مبتال به ديابت نوع 2 به مدت 6 هفته 
تمرين استقامتی و قدرتی را اجرا کردند. يافته ها بیانگر بیان بیشتر 
FNDC5 در مقايسه با گروه کنترل می باشد )17(. در جوندگان، 

افزايش بیان FNDC5 با وجود رژيم غذايی پر چرب سبب افزايش 
انرژی مصرفی می شود. و باعث کاهش ابتال به چاقی و مقاومت به 
انسولین در آنان می گردد )11(. عالوه بر اين با تزريق FNDC5 به 
موش های چاق علیرغم رژيم غذايی پر چرب و پرکالری، میزان 
تحمل گلوکز در اين حیوانات بهبود يافته و آن ها به ديابت مبتال 

نمی شوند )18(.
محققین با تزريق irisin به چربی سفید بدست آمده از موش، متوجه 
تغییرات ژنتیكی در سلول ها و تبديل شدن به چربی قهوه ای و 
افزايش تنفس آن ها شدند )19(. پس بنابراين هم irisin و هم پیش 
سازش FNDC5 نقش مهمی در بیماری زايی بیماری های متابولیكی 

)ديابت نوع2 و چاقی( ايفا می کنند )6(.

مواد و روش ها
اين مقاله يك مطالعه مروری است که با جستجو در سايت های 
 ،FNDC5 ،Irisin و... با کلید واژه های magiran و Googlescholar ،SID

چاقی و مقاومت به انسولین به دست آمده همچنین مقاله حاضر از 
جمع بندی و مطالعه تعدادی از مقاالت به دست آمده از موتورهای 

جستجو فوق است.

يافته ها
نوزادان با چربی قهوه ای متولد می شوند ولی اين چربی به تدريج 
ناپديد می شود. در سال 2009 مطالعات متعدد نشان داد که در 
بخش هايی از بدن بزرگساالن هم سلول های چربی قهوه ای را می توان 
يافت )11(. در همان سال تیمی به سرپرستی دکتر اسپیگلمن، استاد 
بیولوژی سلولی دانشكده پزشكی هاروارد، irisin را در موش و انسان 
کشف کرد. آنان همچنین توانستند به چگونگی تبديل سلول های 
چربی سفید به قهوه ای پی ببرند. اين تبديل باعث می شود که بدن 
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در حین ورزش انرژی بیشتری بسوزاند. سلول های چربی قهوه ای 
حتی بعد از اينكه ورزش پايان يافت هم به سوزاندن چربی ادامه 

می دهند )20(.
در تحقیقاتی که توسط لیكتنبلخ و همكارانش صورت گرفت نشان 
داده شد که مقدار بافت چربی قهوه ای در افراد چاق نسبت به افراد 

گروه شاهد به طور معنی داری کمتر است )21(.
بوستروم و همكارانش )2012( که بر روی موش های تراريخته 
به منظور تولید PGC-1α فعالیت می کردند نتیجه گرفتند که اين 
گروه از حیوانات در تعادل انرژی پايه تغییرات زيادی دارند )11(. 
يافته های آنان نشان داد که بافت چربی سفید زير جلدی که مستعد 
تبديل شدن به بافت چربی قهوه ای است به طور معنی داری با بیان 

UCP1 افزايش يافته است )11(.

مورنو و همكاران، 56 فرد چاق ديابتی و غیرديابتی را مورد بررسی 
قرار دادند. نتايج حاصل از پژوهش آن ها بیانگر کاهش بیان ژن بافت 
چربی زير جلدی، شكمی و احشايی با چاقی و ارتباط با مارکرهای 
بافت چربی قهوه ای، کاهش بیان عضالنی ژن FNDC5 در بیماران 
 UCP1 و FNDC5 با بیان FNDC5 ديابتی چاق، ارتباط بیان عضالنی

بافت چربی زير جلدی و نه احشايی و همبستگی منفی بین سطوح 
آيريزين و مقاومت به انسولین در افراد چاق بودند )22(.

چو و همكارانش در سال 2013 میزان سطوح سرمی irisin افراد 
در آستانه ديابت نوع 2 را مورد مطالعه قرار دادند و دريافتند که 
مقدار اين مايوکاين با پیشرفت بیماری ديابت کاهش می يابد )23(. 
همچنین لیو و همكارانش در سال 2013 با بررسی بیماران مبتال به 
ديابت نوع2 و مقايسه آن با افراد سالم از پايین بودن سطح سرمی 

irisin در مبتاليان به ديابت خبر دادند )24(.

بر طبق تحقیقات صورت گرفته بیش از 1000 ژن شناسايی شده 
است که با ورزش در عضله اسكلتی فعال می گردند، که ممكن 
است هر يك به خودی خود نقشی در بهبود سالمتی ناشی از 
ورزش داشته باشند )17(. ورزش، هماهنگ کننده ی خوبی برای 
تعامل مايوکاين ها می باشد و اثرات مفید مستقیم و غیر مستقیم 
بر متابولیسم بسیاری از بافت ها و ارگان ها مانند مغز و سیستم 
قلبی- عروقی به همراه دارد. بنابراين، مصرف irisin به طور حتم، 
به درستی جايگزين خوبی برای دستیابی به همه ی مزايای ورزش 
نخواهد بود. اما اين جايگزينی، در بیمارانی که نمی توانند ورزش 

شکل 1- ورزش سبب افزايش PGC-1α در ماهيچه ها و درنتيجه افزايش بيان FNDC5 می شود؛ FNDC5 شکسته می شود و به قسمت هايی تقسيم می شود يکی از 
مهم ترين اين قسمت ها irisin است. که irisin سبب تبديل WAT به BAT و همچنين توليد UCP1 و در نتيجه انرژی زايی و افزايش تنفس در ورزشکار می شود؛ 

که اين فرآيند به ظاهر ساده سبب جلوگيری از چاقی و ديابت و در نتيجه بهبود سالمتی فرد می گردد )25(.
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و تحرک داشته باشند ممكن است تا حدودی موجب بهره مندی 
از مزايای irisin شود )26(.

رئیسی و همكاران در بررسی تأثیر حاد تمرين مقاومتی بر میزان 
پروتئین آيريزين و بیان ژن های FNDC5 عضالنی و UCP1 بافت 
چربی موش های صحرايی نر به اين نتیجه رسیدند که میزان پروتئین 
آيريزين پالسما پس از يك جلسه تمرين مقاومتی افزايش معناداری 
 UCP1 و FNDC5 ژن های mRNA يافت. همچنین، میزان بیان نسبی

نیز پس از تمرينات افزايش معنادار يافت )27(.

بحث و نتيجه گيری
هدف از اين تحقیق شناخت بیشتر irisin و تأثیر آن بر چاقی و ديابت 
بود. مطالعات صورت گرفته روی انسان ها نتايج متفاوتی را نشان 
می دهند. بنابراين نقش آيريزين در کنترل بیماری ديابت هنوز به 
طور کامل مشخص نشده است )28(. در پژوهش هايی که به بررسی 
همزمان irisin و مقاومت انسولینی پرداخته اند، اغلب موارد از تأثیر 
متقابل اين دو عامل بر هم صحبت کرده اند )Bostrom .)30 ،29 و 
همكارانش به عنوان پايه گذاران پژوهش های مرتبط با irisin، با 

ابتالی گروهی از موش ها به چاقی و ديابت و تزريق FNDC5 به 
آن ها، تأثیر مثبت irisin بر چاقی و شاخص مقاومت انسولینی را 
تأيید کردند )11(. نوع تمرين انجام شده بر میزان بیان اين ژن ها 
مؤثر است اما حداقل مقدار الزم فعالیت بدنی جهت توسعه سالمت 

بدنی هنوز کاماًل مشخص نیست )11(.
در يك نتیجه گیری کلی يافته های اين مطالعه نشان داد که ترشح 
irisin در انسان باعث بهبود چاقی، تحمل گلوکز و کاهش مقاومت 

به انسولین می شود. که البته با وجود مطالعات گسترده در اين زمینه، 
 irisin هنوز مشخص نشده که با وجود اينكه ورزش باعث افزايش
در بدن و irisin موجب افزايش چربی قهوه ای می شود چرا کاهش 
وزن اندکی با انجام ورزش مشاهده می شود )20(. اگرچه موش های 
مورد آزمايش در پژوهش بوستروم و همكارانش با وجود رژيم 
غذايی پر چرب در برابر اضافه وزن مقاومت کردند و میزان قند 
خون آن ها ثابت ماند )11(. بنابراين ورزش حتی بدون الغر کردن 
می تواند سالمتی انسان را از طريق irisin و مكانیسم های متعدد 

ديگر بهبود بخشد.
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