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هـاي  ارتبـاط بـا شناسـایی راه   سردبیر محترم در 
مقابله بـا اضـافه وزن و چـاقی مایوکـاین جدیـدي      

توانـد  کشف شده که در مطالعات آینده احتماال می
هاي مقابله با ایـن  اي از دانش را در مورد راهپنجره

معضل زندگی ماشینی حال حاضر بشـر بـاز کنـد.    
هایی در مورد شناخت و اثرات ایـن مایوکـاین   نکته

پردازیم. وجود دارد که در این نوشتار به آنها می
ــوان یــک ارگــا  ــه عن ــرا ب نعضــله اســکلتی اخی

ــاوي     درون ــا ح ــه تنه ــه ن ــده ک ــناخته ش ــز ش ری
هاي متابولیکی مهمی است کـه بیـان آنهـا    ولکولم

هـا  دهد بلکه با دیگـر بافـت  متابولیسم را تغییر می
هــایی کــه بــه عنــوان ي ترشــح هورمــونبواســطه
کنـد. اند، ارتباط برقرار میها شناخته شدهمیوکاین

ي گامـاي فعـال   فاکتور فعال کننده همکار گیرنـده 
ــا تکثیــر پروگســیزوم ( ) یکــی از PGC1-αشــده ب

هاي متابولیکی است که در عضله مهمترین مولکول
شود و نقش مهمی را در حفـظ هموسـتاز   بیان می

گلوکز، لیپید و انـرژي دارد و بیـان آن بـا فعالیـت     
. از )1(یابـد  ورزشی در عضله اسکلتی افـزایش مـی  

بافـت چربـی   سـنتی دو نـوع  طرف دیگر به گونـه 
از لحـاظ  اي شناخته شـده اسـت کـه    سفید و قهوه

ــاملی از هــم   ــه ک ــه گون ســاختاري و عملکــردي ب
اي از لحـاظ  باشند. بافـت چربـی قهـوه   متفاوت می

زایـی کـم ولـی قابلیـت گرمـازایی     پتانسیل انـرژي 
بسیاري دارد. این قابلیـت گرمـازایی بافـت چربـی     

) UCP1(1-پروتیین جفت نشـده اي به دلیل قهوه
باشد کـه در غشـاي داخلـی میتوکنـدري قـرار      می

دارنــد و موجــب نشــت یــون هیــدروژن بــه درون  
نـوع سـوم بافـت    گـردد.  ماتریکس میتوکندري می

) Beige) یا بـیج ( Briteچربی که به تازگی برایت (
هاي چربی سفیدي هستند با نام نهاده شده، سلول

اي به ایـن  هاي چربی قهوهفنوتیپی مشابه با سلول
هـا تظـاهر   هـایی در ایـن سـلول   معنا که پـروتیین 

هـاي  ها عمـدتا در سـلول  یابند که این پروتیینیم
. به این نوع بافت، )2(گردند اي بیان میچربی قهوه

PGC1-α. )1(شود اي نیز گفته میبافت شبه قهوه
کنـد و  تعدیل میرا UCP1که بیان است ی مولکول
رو نقشـی در گرمـازایی در عضـله اسـکلتی و     ازاین

دات جدیـد در  . مشاه)1(اي دارد بافت چربی قهوه
در PGC1-αهـایی سـفیدي کـه    بافت چربی موش

اي شدن بافت آنها بیش از حد بیان شده بود، قهوه
ــاهر و      ــی ظ ــد یعن ــان دادن ــفید را نش ــی س چرب

اي فیزیولوژي بافت چربی سفید آنها به چربی قهوه
تغییر کرد در نتیجه تعداد میتوکندري آنها افزایش 

فعالیـت  یافت کـه بیـانگر ایـن موضـوع اسـت کـه      
عضالنی در طول فعالیـت ورزشـی ایجـاد سـاختار     
مجدد در ذخایر بافت چربی زیرپوستی را تحریـک  

هاي مهمی که فعالیت . هرچند مولکول)2(کند می
ــزایش گرمــازایی و حساســیت      ــی را بــا اف ورزش

دهـد، بـویژه ارتبـاط بیـان و     انسـولینی پیونـد مـی   
هـا ماننـد  با عملکرد دیگر بافـت PGC1-αعملکرد 

) Irisinبافت چربی نامشخص بوده است. آیریسین (
اي اسـت کـه بـه    اسـید آمینـه  112یک مایوکاین 
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ي شده که احتماال پلـی میـان تعامـل بـین عضـله     
هـاي درگیـر در هموسـتاز و    اسکلتی و دیگر بافـت 

باشـد.  متابولیسم انرژي از جمله بافـت چربـی مـی   
ین هورمون تحریک شده با فعالیـت ورزشـی   آیریس

هـاي  ي عضـله اسـکلتی در مـوش   است که بوسیله
شـود و تبـدیل بافـت    ها ترشـح مـی  سفید و انسان

اي را تحریک چربی سفید به بافت چربی شبه قهوه
کند کـه ایـن تبـدیل متابولیسـم سیسـتمی را      می

. )2(بخشد ي افزایش هزینه انرژي بهبود میبوسیله
هاي سفید ترانسژنیکی است که موشگزارش شده

آنهــا بــیش از حـد بیــان شــده بــود  PGC1-αکـه  
FNDC5)Fibronectin type III domain

containing 5     که یـک پـروتیین عرضـی غشـاي (
هـاي طبیعـی در   سلول است در مقایسه بـا مـوش  

کـه  FNDC5. )2(شود سطوحی بیشتري بیان می
)1(باشـد  بیشترین بیان آن در عضله اسکلتی مـی 

سـاز آیریسـین اسـت کـه بـا شکسـته شـدن        پیش
به درون گـردش خـون آزاد   FNDC5پروتیولیکی 

ــی ــده  م ــح ش ــش ترش ــود. بخ ــی FNDC5ش یعن
هاي نامشخصی بـر روي سـطح   آیریسین به گیرنده

هاي بافـت چربـی و احتمـاال بـر روي دیگـر      سلول
شود. آیریسین منجـر بـه بیـان    ها متصل میسلول

UCP1اي مرتبط با بافت چربی قهوههو دیگر ژن-
ي افزایش بیان گیرنده آلفاي اي تا حدودي بواسطه

گردد ) میPPARαفعال شده با تکثیر پروگسیزوم (
اي اسـت و بـه عنـوان    ي هستهکه یک گیرنده)2(

برداري و تنظیم کننده بیـان چنـدین   فاکتور نسخه
کنـد، هـر   ژن درگیر در کاتابولیسم چربی عمل می

باشــد. بنــابراین ر آن نامشــخص مــیچنــد ســازوکا
آیریسین به عنوان یـک سـیگنال مشـتق از عضـله     

ي مستقیم با بافت چربـی ارتبـاط   است که به گونه
اي شدن بافـت چربـی   کند و موجب قهوهبرقرار می
رخ متـابولیکی  گردد. این اثر آیریسین نیمسفید می

ي انـرژي کـل بـدن را    بخشد و هزینـه را بهبود می
دهد و اثرات ضد چـاقی و ضـد دیـابتی    افزایش می

دارد که پیشـنهاد کننـده ایـن موضـوع اسـت کـه       
آیریسین ممکن است یک هـدف جدیـد و امیـدوار    
کننده در درمان اختالالت متابولیکی باشد کـه بـا   

. )1(یابند فعالیت ورزشی بهبود می

آیریسین و بافت چربی
Adenoviralهاي آدنـووایرال ( هنگامی که حامل

vectors بیــان کننــده طــول کامــل (FNDC5 بــه
ي رژیـم غـذایی چـاق شـده     هایی که بوسیلهموش

3بودند تزریق گردید، سطوح آیریسین پالسـمایی  
هـاي کنتـرل افـزایش    برابر در مقایسه با موش4تا 

. حتــی افــزایش متوســط آیریســین    )2(یافــت 
اي شدن بافت چربی سـفید  پالسمایی موجب قهوه

آنهـا  FNDC5هایی گردید که شدر درون بدن مو
بیش از حد بیان شده بود و ایـن افـزایش متوسـط    

همـراه  UCP1آیریسین پالسمایی با افزایش بیـان  
بود. همچنین بیان بیشتر آیریسین موجـب بهبـود   
معنادار تحمل گلوکز و کاهش انسولین ناشتایی در 

. تزریـق آنتـی بـادي ضـد     )2(ها گردیـد  این موش
FNDC5ــیش از فعا ــت  پ ــر فعالی ــت ورزشــی اث لی

را به گونه معنـاداري  FNDC5ورزشی بر بیان ژن 
. بنابراین پیشنهاد شده که افـزایش  )2(کاهش داد 

در سلول عضـالنی موجـب بیـان    PGC1-αغلظت 
FNDC5شود که سپس شکسته شده و بخـش  می

شود. شکسته شده به درون گردش خون ترشح می
ان بـیش از  باستروم و همکاران نشان دادند کـه بیـ  

اي شـدن بافـت چربـی    موجب قهوهPGC1-αحد 
گردد. در همین ارتبـاط بیـان   سفید زیرپوستی می

FNDC5ــله ــان  عض ــا بی ــکلتی ب و FNDC5ي اس
UCP1   ــتگی ــتی همبس ــی زیرپوس ــت چرب در باف

داشت، در حالی که در بافت چربـی احشـایی ایـن    
ي مثبتـی  . سطوح آیریسین به گونـه )1(گونه نبود 

) BMIشـاخص تـوده بـدن (   العات بـا در برخی مط
، اگرچه برخی مطالعات )1(همبستگی داشته است 

منفـی را گـزارش   بسـتگی یـا همبسـتگی    مم هعد
). همچنین گـزارش شـده کـه سـطوح     3(اند کرده

کمتر 2آیریسین در بیماران با دیابت ملیتوس نوع 
. بــه عــالوه کــاهش ســطوح ســرمی )3(باشــد مــی

و 2آیریسین در بیماران بـا دیابـت ملیتـوس نـوع     
2ی معکوس آن با دیابـت ملیتـوس نـوع    همبستگ

دهد که آیریسین تازه تشخیص داده شده نشان می
ممکن است که نقـش مهمـی در تحمـل گلـوکز و     

. )3(داشته باشد 2دیابت نوع 
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