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  چکیده

 یت چربباف یپفنوت ییرشده است. تغ یلتبد یبهداشت یبه معضل یااز آن در سراسر دن یناش هاییماریو ب یچاق یوعش

 نیاست. هدف از ا یمورد بررس یچاق یشگیریپ یاز راهکارها یکیعنوان امروزه به یورزش یتفعال در پی یابه قهوه یدسف

و  ییاحشا یبافت چرب UCP1 زانی( بر مHIITبا شدت باال ) یو تناوب ین تداومیهفته تمر 8 یرتأث یسةمقا یقتحق

پرچرب،  یمبا رژ یههفته تغذ 8پس از نر سر موش  18 یقتحق یمنظور اجراچاق است. به ییصحرا یهاموش یرپوستیز

با شدت باال  هایاوبشامل تن یتناوب ینتمر شدند. یمتقس HIITو  یتداوم یندر سه گروه کنترل، تمر یصورت تصادفبه

(vVO2max %88-118 و )یینبا شدت پا یهاتناوب (vVO2max %08و تمر )با شدت  یدنشامل دو یتداوم ین

(vVO2max %50-50 .بود )یرپوستیو ز ییاحشا یو بافت چرب یحها تشرموش ینی،تمر ةجلس ینساعت پس از آخر 88 

 یشافزا سبب HIITو  یتداوم ینهفته تمر 8که  ادنشان د یجشد. نتا وتحلیلیهو به روش وسترن بالت تجز یآورآنها جمع

، HIITدر گروه  یشافزا یزان( شد و مP >80/8) یرپوستیو ز ییاحشا یدسف یدر بافت چرب UCP1 میزانمعنادار 

 رسدینظر مبه یجبود. با توجه به نتا یشتر( بP >80/8)ی طور معناداربه یرپوستیز یا یینظر از نوع بافت احشاصرف

و افراد چاق  شوندیمنجر م یرپوستیو ز ییاحشا یدسف یبافت چرب UCP1 یزاندر م یشتریب یشبه افزا HIIT یناتتمر

مند بهره یوزن و بهبود عملکرد بافت چرب یشاز افزا یریجلوگ یآن برا یدمف تأثیراتاز  یناتنوع تمر ینبا انجام ا توانندیم

 .شوند

 های کلیدیواژه
  .UCP1 ی،اقهوه یچرب ی،چاق ی،هواز ینتمر ینتروال،ا ینتمر
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 مقدمه

شود که ممکن است سالمت یم یفتعر یاز حد چرب یشب یا یرطبیعیعنوان تجمع غبه یاضافه وزن و چاق

 یادیز یامدهایپ یچراکه چاق ،حاضر است سدةدر  یچالش بهداشت عموم ینترو بزرگ (1را مختل کند )

ها سرطان یو برخ یعضالن ی، اختالالت اسکلتیابت، دیعروق یقلب یهایماریسالمت از جمله ب حوزةدر 

منظور را به یادیز هاییتوکاینسا ها وبدن، هورمون یزرارگان درون یکعنوان به یچرب بافت(. 2دارد )

 دیسف یبه دو نوع بافت چرب یبافت چرب یسنت یدگاه(. از د3) کندیم یدکل بدن تول وسازسوختکنترل 

ر کابه یچرب سازییرهذخ یةعنوان محل اولبه یدسف یبافت چرب یها. سلولشودیم یمتقس یاو قهوه

 یقز طرگرما ا یدتول یبرا یافتهتخصص یاربس یهاسلول یاقهوه یبافت چرب یهاسلول کهیدرحال روند،یم

 یهالولس یطور کل. بهشوندیمنجر م ینشده )نشت پروتون( هستند که به اتالف همزمان انرژتنفس جفت

از وسسوخت یزانو م یتوکندریم یبا تعداد کم ی،احفرهتک یقطره چرب یک یدارا یدسف یبافت چرب

عداد با ت ی،اچندحفره یقطرات چرب یدارا یاقهوه یبافت چرب یهاهستند. در مقابل سلول یینپا نسبتاً

 یاقهوه چربی بافت دروساز . علت تفاوت سوختهستندوساز نسبتاً باال سوخت یزانو م یتوکندریم یادیز

بافت است  ینا یتوکندری( در مUCP1) 1-نشده جفت ینپروتئ یادز یزانم یلدلبه یدسف ینسبت به چرب

فعال  یاهقهو یبافت چرب یاز افراد بالغ دارا یاری. بسشودیم یانب یکم یزانبه م یدسف یکه در بافت چرب

 قیبه گرما را از طر یاز مواد مغذ یانتقال انرژ ییتوانا یمطور مستقکه به هستند یوسازاز نظر سوخت

UCP1  .دارندUCP1 یچرب یهادر سلول یتوکندریم غشاهای ازها از پروتون یانیسبب آزاد شدن جر 

 یرژبه تعادل ان یلدل ینبه هم شود،یگرما منجر م یجادبه ا یتنفس یرةو با جدا کردن زنج شودیم یاقهوه

چرب  یدهایجذب و سوخت گلوکز و اس یشسبب افزا یاقهوه ی(. بافت چرب8)شوند یر کل بدن منجر مد

اط ارتب یبدن ةو شاخص تود یاقهوه یبافت چرب یتفعال ینمشخص شده است که ب ینهمچن گردد،یم

 دیسف یچرب یربژ در ذخا یموسوم به چرب ییهاکه سلول دهدینشان م یراخ هاییافتهوجود دارد.  یمنف

 یاقهوه یچرب یهاگرما مشابه سلول یدو تول ی، اتالف انرژUCP1 یانوجود دارند که سبب بهبود ب

است  یمقابله با چاق یهابژ از راه یا یاقهوه یکه فعال شدن بافت چرب رسدینظر مبه بنابراین. شوندیم

(0.) 

ر که ورزش د رسدینظر ماست. به شده شناخته یچاق یبرا یرداروییعنوان درمان غبه یورزش فعالیت

لول از س یریزین. آکندیاثر خود را اعمال م سازوکار یریزینهورمون آ یشبا افزا ی،چرب یهاارتباط با سلول

 UCP1یشو به افزاشود میمتصل  یدسف یخود در سطح سلول چرب یژةو یرندة، به گشده ترشح یعضالن
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هنوز  یزینتوسط آر UCP1 یشافزا سازوکار. شودیاز دست دادن گرما م سبب یتو در نها شودیم رمنج

 MAPK p38 یگنالیس یرمس یقحال عنوان شده که احتماالً از طر ینبا ا .طور کامل روشن نشده استبه

 یکوان عنبه یریزینعملکرد آ رسدینظر مبه ین. بنابراشودیمنجر م یدسف یشدن بافت چرب یابه قهوه

 شودیم یدفس یبافت چرب یپفنوت ییرو سبب تغ کندیارتباط برقرار م یعضله و بافت چرب ینب یگنالس

 یژناکس یشو به افزا گیردمیانجام  UCP1 یانو ب یتوکندریم یوژنزبا یسازفعال یقامر از طر ینا .(5)

ر شتبی(. 5)شود یورزش منجر م یدر ط یانرژ یشترمصرف ب یجهنت دراز دست دادن گرما و  ی،مصرف

منظم با شدت متوسط مانند  یدارپا یناتبر تمر شده،ی طراح یکاهش چرب یکه برا ینیتمر یهاپروتکل

دت باال با ش یتناوب تمرینات کهاند نشان داده یقاتتحق ین. با وجود ااندیافتهتمرکز  یدنو دو روییادهپ

 یتناوب یناتتمر یمؤثرتر باشد. از طرف یناتتمر یراز سا یپوست یرو ز ییاحشا یچرب اهشممکن است در ک

 ینةمرا در ز فوایدی زمان، نظر از صرفه بهمقرون  اییوههستند که به ش یلپتانس ینا یبا شدت باال دارا

 و یعروق -یقلب یدبه فوا یدنرس برای شدهصرف زمان که است شدهفراهم آورند. نشان داده  یسالمت

 درصد 58-08 با شدت باال در حدود یتناوب یناتتمر یقاز طر ین،به تمر یاز سازگار یناش یکیمتابول

 یاستقامت ینات(. نشان داده شده است که در اثر تمر8) است یهواز یتداوم یناتشده در تمرزمان صرف

 یهادر موش یدندو قامتیاست ینهفته تمر 3انجام  یابد یامی یشافزا یدسف یبافت چرب UCP1 یانب

در بافت  یبرابر 20 یشو افزا ییاحشا یدر بافت چرب UCP1ژن  یاندر ب یدو برابر یشنر، به افزا ییصحرا

با شدت باال و شدت  یتناوب یتجلسه فعال یک یرتأث ین(. همچن9)شود یمنجر م یشکم یرجلدیز یچرب

اال و تفاوت با شدت ب یتناوب یناتتمر یرتأث ینبا وجود ا ،شده است یبررس یریزینهورمون آ یزانبر م یینپا

 در زمینة یقیتا تحق رسدینظر مبه یو ضرور یستمشخص ن UCP1 یربر مقاد یتداوم یناتآن با تمر

 یرپوستیو ز ییاحشا یبافت چرب UCP1 یزانبا شدت باال بر م یو تناوب یتداوم ینهفته تمر 8 یرتأث یبررس

 د.گیرچاق انجام  ییصحرا یهاموش

 

 روش تحقیق

سر موش  38ی بوده و با روش تجربی اجرا شده است. به همین سبب اتوسعه-یادیبناین تحقیق از نوع 

 ییاتپنج یهادر گروه سپس. شد تهیه دانشگاهی جهاد دارویی گیاهان تحقیقات مرکز از یاهفتهنر هشت

 درجة 22 ± 8/1 یدما یانگینبا م یطیو در مح کربناتیمخصوص از جنس پل یهادر قفس و تقسیم

 8به مدت  آن، از پسشدند.  دارینگه 12:12 یکیتار-روشنایی چرخة و 00%± 8رطوبت  گراد،سانتی
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 یغذا درصد 88و  چربی درصد 28 شاملپرچرب  ییغذا یمشدند. رژ تغذیه چربپر ییغذا یمهفته با رژ

 28و  یوانیروغن ح ییغذا یمشده در رژاستفاده یچرب درصد 88روزانه( بود.  یمموش )از کل رژ یعاد

 یژاستفاده شد. انر یچرب یرفتن بو ینب زابرای  یلوان یاز مقدار کم ینهمچن .بود یاهیآن روغن گ درصد

 59/8معادل  یدجد یحاصل از غذا یبر گرم و انرژ یلوکالریک 05/3موش معادل  یةپا یحاصل از غذا

پس از  یقتحق ینپرچرب مورد استفاده در ا ییغذا یمذکر است که رژشایان (. 18بر گرم بود ) یلوکالریک

 منظور استفادهذکرشده به یپرچرب با درصدها یمرژ یتنها درو  نتخاب،ا یکماهه یشیآزما ةدور یکانجام 

وغن ر یزانپودر شده و با م یوانح یعاد هاییتغذا، پل یةته یشد. برا یهته یواناتح یبرا یقتحق یندر ا

درجه  128 یبا دما Memmertشرکت  یحاصل درون آون صنعت یرآب مخلوط شد. خم یذکرشده و کم

 یمتقس یوانح ةاستفاد منظوربهکوچک  یهاقرار داده شد. پس از آن، به تکه یقهدق 38تا  28به مدت 

. قد، وزن بدن گرفتانجام  یبهشت یدشه ییو مواد غذا یهتغذ یتوغذا در انست یةمراحل ته یشد. تمام

 زانیپرچرب بر م ییغذا یمر رژیعلت تأثبه ینهمچن .شد یریگاندازه یصورت هفتگو وزن غذا به هاموش

UCP1 (11 ،)پرچرب  ییغذا یماز رژ یزن یقهفته تحق 8 ةدور یط یواناتدر ح یرمتغ ینکنترل امنظور به

 ةبا شاخص تود یاهفته 15سر موش  18پرچرب  ییغذا یمهفته رژ 8 یانذکرشده استفاده شد. پس از پا

انتخاب  یقورود به تحق منظوربه یآمار ةعنوان نمون( به12مربع ) متریگرم بر سانت 58/8از  یشترب یبدن

و  یلبار در هفته با تردم 0در روز و  یقهدق 18ها به مدت هفتم، موش ةهفت یاناز پا ینشدند. همچن

آزمون  ی،آشناساز ةجلس ینساعت از آخر 88. پس از دندهفته آشنا ش یکبر آن به مدت  یدندو یچگونگ

 اییقهدقسه ةمرحل 18که شامل  گرفتانجام  یمصرف یژنحداکثر اکس تعیین منظوربهساز وامانده یتفعال

متر به سرعت نوار گردان اضافه  3/8 یبود و در مراحل بعد قیقهمتر بر د 3/8اول  ةبود. سرعت در مرحل

کار  ةقادر به ادام یگرد یوانله از آزمون که حمراحل صفر بود. در هر مرح ةدر هم یلتردم یبشد و ش

( در نظر گرفته vVo2max) یمصرف اکسیژندر حداکثر  یواننبود، سرعت در آن مرحله معادل سرعت ح

دت با ش یتناوب ینو تمر یتداوم یندر سه گروه کنترل، تمر یصورت تصادفبهها (. سپس موش13شد )

 ریبا شدت باال را به شرح ز یو تناوب یتداوم ینتمر یتجرب هایگروه(. گروه هر در ،n=5شدند ) یمباال تقس

 یاصل ةگرم کردن، بدن یقهدق 0 شامل فعالیت انجام مراحلبا شدت باال:  یتناوب ینانجام دادند. پروتکل تمر

درصد  98اول،  ةدر هفت vVO2maxدرصد  88با شدت باال  یهاسرد کردن بود. تناوب یقهدق 0و  ینتمر

 ینبود. همچن ینتمر یانچهارم تا پا ةهفت یدرصد از ابتدا 118سوم و  ةدر هفت صددر188دوم،  ةدر هفت

 باال، شدت با تکرار دو اول، هفتة درها بود. تعداد تناوب vVO2maxدرصد  08 یینبا شدت پا یهاتناوب
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دت هشت تکرار با ش یقتحق یانچهارم تا پا ةهفت ابتدای از و تکرار شش سوم، هفتة تکرار، چهار هفتة دوم،

همراه هب ینزمان کل تمر رویناز هم جدا شده بودند. ازا پایین شدت باها باال بود که با تعداد مشابه از تناوب

 یو از ابتدا یقهدق 32سوم  ةدر هفت یقه،دق 28دوم  ةدر هفت یقه،دق 15اول  ةگرم و سرد کردن در هفت

گرم کردن  یقهدق 0ها پس از موش نیز یتداوم تمرینبود. در گروه  یقهدق 88 یقتحق یانچهارم تا پا ةهفت

 ةدرصد در هفت 58اول،  ةدرصد در هفت 50نوار گردان، با شدت  یرو vVO2maxدرصد  58تا 08با شدت 

 0ت به مد ینتمر یاندر پا ینپرداختند. همچن یتبه فعال یقتحق یانسوم تا پا ةدرصد از هفت 50دوم و 

گروه  با یتداوم یندر گروه تمر یدنکردن مسافت دو یکسان منظوربه. گرفتیانجام مسرد کردن  یقهدق

 ةبا شدت باال )بدون در نظر گرفتن مرحل یتناوب یندر پروتکل تمر ییجابا شدت باال، مقدار جابه یتناوب

 یورزش ینتمر یها. پروتکلدادندیانجام م ییجامعادل آن جابه یگرم و سرد کردن( محاسبه و گروه تداوم

ذکر است گروه  شایان. گرفتانجام  یهفته توسط دو گروه تجرب 8هفته و به مدت  درجلسه  3 شامل

 به توجه با ینی،تمر ةجلس ینساعت پس از آخر 88شرکت نداشت.  یتیفعال یچمدت در ه ینکنترل در ا

 سمتق از پوستی زیر چربی بافت آن از پس. شدند هوشبی زایالزین و کتامین از ترکیبی با هاموش وزن

 یصفاق نیب یها از چربموش احشایی چربی بافت و ران کشالة به نزدیک ناف پایینی قسمت و شکم راست

 یآورنها جمعآ یرپوستیو ز ییاحشا یشدند و بافت چرب یبردارو بافت یحتشر هوش،یبسپس . شد برداشته

 -88 یزردر فر یمولکول یسلول هاییشآزما انجام زمان تا ازت، تانک در گرفتن قرار از پسها شد. بافت

شدند. سپس  یزل lysiss bufferبا  یزرمنظور قرار گرفتن در دستگاه هموژنابعد به ةمرحل درشدند.  دارینگه

دور  18888و با سرعت  گرادیسانت ةدرج 8 یدر دما Eppendorph 0810Rمدل  یفیوژدر دستگاه سانتر

محلول  ی( در باالsupernatantشفاف ) یعشدند. پس از آن ما یفیوژسانتر یقهدق 18به مدت  یقهدر دق

استفاده از  با UCP1 ینپروتئ یرشد. مقاد یداردرجه نگه -28 یزراستخراج شد و در فر ینپروتئ یحاو

 برایشد.  یینو با استفاده از روش وسترن بالت تع آمریکا abcamساخت شرکت UCP1 بادییآنت

محاسبه شد.  Image Jافزار با نرم یعکاس یلمدر ف ینیپروتئ یباندها یچگال ین،پروتئ نیزام یریگاندازه

باندها  دانسیتة و شد استفاده Image J افزاراز نرم یلم،ف یشده رومشاهده یباندها یسازیمنظور کمبه

کس گرفته ع ینبا دورب ینیپروتئ یباندها ازشده گرفته هاییلمف از ابتدا کهطوریبه. شد محاسبه آن توسط

 هایتهیدانس ها،ینپروتئ مساوی مقادیر لود احتمالی یحذف خطا برایمنتقل شد.  یانهبه را یرشد و تصاو

 آن انبی میزان بودن ثابت دلیلبه اکتین بتا باند دانسیتة بر را UCP1مربوط به  یآمده از باندهادستبه

. شد استفاده 15 ةنسخ SPSS آماری افزارنرم از هاداده یآمار وتحلیلیهتجز ی. براشدند تقسیم سلول در
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ها گروه ینب UCP1مقادیر  معناداری اختالف دادن نشان منظوربه ها،داده توزیع بودن طبیعی تعیین از پس

 همچنین. شد استفاده ≥P 80/8 سطح( در one way ANOVA) یکسویه یانسوار یلتحل یاز روش آمار

 تمامی همچنین. شد گرفته کاربه توکی تعقیبی آزمون ها،گروه بین تفاوت محل تعیینمنظور به

 هشتیب شهید دانشگاه آزمایشگاهی حیوانات با کار کمیتة دستورالعمل براساس گرفتهصورت هایآزمایش

 .شد طراحی

 

 هاافتهی

در  UCP1سطوح  یاننشان داد که م یکسویه واریانس تحلیل آزمون از حاصل آماری وتحلیلیهتجز نتایج

و  P=888/8) دارد وجود معنادار تفاوت تحقیق گروه سه بین در چاق یهاموش ییاحشا یبافت چرب

220/52=5,2F .)تداومی تمرین و کنترل گروه بین که شد مشخص توکی تعقیبی آزمون نتایج به مراجعه با 

(888/8=P ،)باال شدت با تناوبی تمرین و کنترل گروه (888/8=P )و تداومی تمرین گروه بین همچنین و 

در  ییاحشا یبافت چرب UCP1 یزانم ییراتتغ .دارد وجود معنادار تفاوت( P=820/8) باال شدت با تناوبی

 داده شده است.  یشنما 1شکل 

 

  در بافت چربی احشايی UCP0. میانگین و انحراف معیار پروتئین 0شکل 
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 ((.>50/5Pة تفاوت دو گروه تجربی با هم است )دهندنشان #با گروه کنترل و عالمت  هاگروهة تفاوت دهندنشان)عالمت * 

 

 UCP1سطوح  یاننشان داد که م یکسویه واریانس تحلیل آزمون از حاصل آماری وتحلیلیهتجز نتایج

و  P=888/8) دارد وجود معنادار تفاوت تحقیق گروه سه بین در چاق یهاموش یرپوستیز یدر بافت چرب

015/88=5,2F .)تداومی تمرین و کنترل گروه بین که شد مشخص توکی تعقیبی آزمون نتایج به مراجعه با 

(881/8=P ،)باال شدت با تناوبی تمرین و کنترل گروه (888/8=P )و تداومی تمرین گروه بین همچنین و 

 یرپوستیز یدر بافت چرب UCP1 یزانم ییرات. تغدارد وجود معنادار تفاوت( P=885/8) باال شدت با تناوبی

 داده شده است.  یشنما 2در شکل 

 

 در بافت چربی زيرپوستی  UCP0. میانگین و انحراف معیار پروتئین 2شکل

 ((.>80/8Pة تفاوت دو گروه تجربی با هم است )دهندنشان #با گروه کنترل و عالمت  هاگروهة تفاوت دهندنشان)عالمت * 

 

 بحث

بافت  UCP1 یزانبا شدت باال بر م یو تناوب یتداوم ینهفته تمر 8 یرتأث یسةحاضر، مقا یقاز تحق هدف

 یتداوم ینهفته تمر 8نشان داد که در اثر  یجچاق بود. نتا ییصحرا یهاموش یرپوستیو ز ییاحشا یچرب

 تایجن با همسو. یابدمی ادارمعن یشافزا یرپوستیز یو در بافت چرب ییاحشا یدر بافت چرب UCP1 یزانم
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 ود افزایش به تردمیل روی بر تداومی استقامتی تمرین هفته 8 که دادند نشان محققان برخی تحقیق این

 بیان در برابری سه افزایش و اپیدیدیمال ناحیة احشایی سفید چربی بافت در UCP1 بیان در برابری

UCP1 سه که است شده داده نشان همچنین(. 18) شد منجر صفاق خلف ناحیة سفید چربی بافت در 

 یدر بافت چرب UCP1ژن  یاندر ب یدو برابر یشگردان به افزا چرخ روی دویدن استقامتی تمرین هفته

 یزشنا ن ین( تمر10) شودیمنجر م یرپوستیز یدسف یدر بافت چرب یبرابر 20 یشو افزا ییاحشا یدسف

 یدسف یدر بافت چرب یبرابر 50 شیو افزا ییاحشا یدسف یدر بافت چرب UCP1 یانکم در ب یشبه افزا

 یدسف چربی بافت که گفت توانیم حاضر یقتحق یج(. با توجه به شواهد و نتا15منجر شد ) یرپوستیز

 .دارد یاهوهق چربی به شدن تبدیل برای بیشتری پتانسیل احتماالً احشایی، چربی به نسبت زیرپوستی

در مناطق مختلف بدن به محرک  یدسف یبافت چرب UCP1 ییراتتغ یدهپاسخ یالگو رسدینظر مبه

 یرپوستیز یدسف یبافت چرب یت،از فعال یناش UCP1 یمکه در تنظیطورمتفاوت است. به یورزش

 اپیدیدیم فیدس چربی بافت و متوسط نسبتاً یدهپاسخ احشایی سفید چربی بافت بیشتر، نسبتاً یدهپاسخ

به  یورزش ینبه تمر یپنج هفته سازگار یقات،تحق یج(. با توجه به نتا15دارد ) ینسبتاً کمتر یدهپاسخ

منجر  یدیدیماپ یدر بافت چرب یبرابر 0/5 یشران و افزا ةکشال یدر بافت چرب UCP1 یبرابر 19 یشافزا

الت عض یکیدر نزد یرپوستیز یخون بافت چرب یانجر یورزش یتهنگام فعال کهیطوره(. ب18) شودیم

 یپا) یرفعالعضالت غ یخون در نواح یاندر جر ییریتغ ینا کهیدرحال یابد،یم یشافزا یتدر فعال یردرگ

 یرپوستیز یدر بافت چرب UCP1 یشترب یشافزا ین(. بنابرا19در حال استراحت( مشاهده نشده است )

 ینمچنو ه ییرپوستز یخون به بافت چرب یانجر یشعلت افزااحتماالً به ییاحشا ینسبت به بافت چرب

در  UCP1 یکبه تحر یتنهادر است که  یورزش یتاز فعال یخون ناش یاندر جر یریزینآ یاحتمال یشافزا

 . شودیمنجر م یبافت چرب

اند نشان داده یزرا ن یدر بافت چرب UCP1 یانکاهش ب یا ییرعدم تغ یشینپ یهاپژوهش طرفی، از

 ینتمر ةطول دور ینو همچن یچرب یبردارنمونه محل دریافتی، غذایی رژیم نوع آزمودنی، ویژگی(. 28)

ت. اس یقتحق ینا هاییافتهقبل با  یقاتتحق یجو از علل تفاوت نتا UCP1 یربر مقاد یرگذاراز عوامل تأث

ر د یدشد یو تناوب یتداوم یاستقامت یبیترک ینروز تمر 18را پس از  UCP1 یانمعنادار در ب ییرعدم تغ

 این اصلی علت تمرین دورة طول رسدینظر م(. به21گزارش شده است ) یرپوستیز یدسف یبافت چرب

 اکسیداتیوتر لشک به ایذخیره شکل از سفید چربی بافت فنوتیپ تغییر برای احتماالً زیرا باشد، تغییر عدم

 .است نیاز بیشتری زمان مدت در ورزشی محرک به
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د. همچنان کر( اشاره IL-5) 5اینترلوکین نقش به توانیم UCP1 یزانبر م یرگذارتأث هایسازوکار از

است  یافتهن یشافزا یورزش ینتمر در پی IL-5فاقد  یهادر موش UCP1 یزانکه نشان داده شده که م

 شدت با تناوبی ینگروه تمر درUCP1 یزاندر م یشترب یشافزا ةمشاهد یاحتمال علت(. ممکن است 22)

(. پاسخ قابل 23باشد ) UCP1 یشترب یتآن فعال در پیو  IL-5التهاب و  ها،ینتکوالماک بیشتر تحریک باال

 یشفزااست )که به ا یتداوم یهواز یناتبا شدت باال برخالف تمر یتناوب یناتبه تمر ینکوالماتک ةمالحظ

نشان  چراکه ،است یناتنوع تمر ینمهم ا هاییژگی( و از وشوندیمنجر م نفرینینوراپ و نفرینیدر اپ یکم

 هاسازیر مسئول زیادی حد تا و هستند لیپولیز محرک نفرینیاپخصوص به هاینکوالماتکداده شده است 

در  UCP1 یشاز عوامل افزا نفرینینوراپ یشافزا ی(. از طرف28) هستند زیرپوستی چربی ذخایر از چربی

 یرهایبه فعال شدت مس نفرینیهورمون نوراپ یورزش یتهنگام فعال کهیطوره(. ب20است ) یبافت چرب

 1UCPو این عمل همراه است با افزایش بیان   شودیمنجر م یکآدرنرژ-بتا هاییرندهو گ cAMPوابسته به 

 یک عنوانبه آیریزین هورمون کهاند نشان داده یقاتتحق یگر،از طرف د (.25و در بافت چربی می شود )

طور به ورزشی در پی فعالیت آن ترشح میزان و کندیم برقرار ارتباط چربی بافت و عضله بین سیگنال

در بافت  UCP1 یانگردش خون، ب یریزینمتوسط آ یشافزا یگر،د ی. از سویابدیم یشافزا چشمگیری

 ربیچ بافت به سفید چربی بافت فنوتیپ تغییر سبب و دهدیم یشبرابر افزا 28تا  18را  یدسف یچرب

سبب  PGC-1α یانب یشافزا ةواسطبه یتداوم یناتاند که تمرداده نشانها (. پژوهش15) شودیم یاقهوه

 افزایش ورزشی فعالیت از پس آیریزین میزان طرفی از(. 25) شوندیها مدر موش یریزینهورمون آ یالقا

 یشافزا سبببا شدت باال  ینتمر کهیطوره(. ب28در ارتباط است ) یورزش یتو با شدت فعال یابدیم

(. 29) شودیم یریزینترشح آ یشو موجب افزا شده یکتحر ،AMPKفعال شدن  ةواسطبه یرزینآ دارامعن

 یشاز عوامل اثرگذار در افزا یورزش ینذکرشده احتمال دارد، شدت تمر یلبا توجه به دالرو ازاین

 چربی بافت درUCP1 زا گرما ینپروتئ یشباشد و ممکن است به افزا یریزینو هورمون آ هاینتکوالماک

 ینتمر در پی UCP1 یزانم یشافزا یبرا یاحتمال یرهایشده از مسعنوان هایسازوکار. بینجامد سفید

 حاضرند. یقبا شدت باال در تحق یتناوب یناتتمر یبرا یژهوبه ی،ورزش

هفته تمرین تداومی و تناوبی با شدت باال به افزایش میزان  8در پایان پژوهش حاضر نشان داد که 

UCP1  کلی نتایج نشان داد  طوربهیی چاق منجر شد. صحرای هاموشبافت چربی احشایی و زیرپوستی

بیشتر  فزایش وزناز شدت و نوع تمرین به تعدیل وزن یا به بیان بهتر مانع از ا نظرصرفکه تمرین ورزشی 

بر تأثیرات مفید بر فاکتورهای آمادگی رسد تمرینات تناوبی با شدت باال، عالوهیم نظربهمنجر شد. 
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نیز تأثیر بیشتری نسبت به تمرینات تداومی دارد. همچنین با  UCP1جسمانی و سالمتی، بر تغییرات 

ی مؤثر و به لحاظ زمانی کوتاه، هاشروتوجه به محدودیت زمانی افراد برای ورزش کردن و لزوم ایجاد 

توانند با قرار دادن این نوع تمرینات در برنامة ورزشی خود احتماالً از تأثیرات مفید آن در یمافراد چاق 

افزایش مصرف انرژی، جلوگیری از افزایش وزن و بهبود سالمت و عملکرد بافت چربی از طریق تبدیل 

 شوند. مندبهرهی اقهوهبافت چربی سفید به بافت چربی 

 

 مقاله یامپ

توان در مراکز درمان چاقی استفاده کرد. همچنین افراد دارای چاقی و اضافه یماز نتایج تحقیق حاضر 

 منظور کاهش وزن بهره ببرند.توانند از نتایج این تحقیق در تمرینات خود بهیم آنهاوزن و مربیان 
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Abstract 

Prevalence of obesity and its related disease is considered as a major health 

complication worldwide. Changing the phenotype of white adipose tissue to 

brown following exercise is currently being studied as one of the strategies to 

prevent obesity. The aim of this study was to investigate the effect of eight 

weeks of continuous and high intensity interval training (HIIT) on UCP1 of 

visceral and subcutaneous white adipose tissue in obese rats. Eighteen obese 

rats after eight weeks of high fat diet randomly divided into control, 

continuous training (CT) and HIIT groups. HIIT protocol included high 

intensity intervals (21-111 % vVO9max) and low intensity intervals (11 % 

vVO9max) and CT protocol included running with )91-51 % vVO9max( 

intensity. 22 hours after the last training session, rats were sacrificed, visceral 

and subcutaneous white adipose tissue were removed and UCP1 level was 

assessed through western blotting method. The results showed that eight 

weeks of CT and HIIT increase UCP1 in visceral and subcutaneous WAT 
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(p<1011), and this increase were higher in HIIT group regardless of visceral 

or subcutaneous adipose tissue (P<10111). It seems that HIIT induce higher 

increase in UCP1 protein in visceral and subcutaneous white adipose tissue, 

so obese individuals can use this type of training to benefit obesity prevention 

affects and improvement of adipose tissue function. 

Key words 

Aerobic Training, Brown Fat, Interval Training, Obesity, UCP1. 


