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یحیی محمدنژادپناه کندی ،6حسن متین همائی * ،محمدعلی آذربایجانی
تاریخ دریافت6331/6 /7 :
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تاریخ پذیرش6337/1/33 :

خالصه
مقدمه :فعالیت ورزشی و افزایش آمادگی بدنی به عنوان یک عامل اتمالالی در هلا ش بیالار
شناخمه شده است .طول تلوم یک بیوماره اصلی سن سلول به شاار میرود و با بیاار
ب رسی تأثی

لا و مل

ومیل ناشلی از آن

ا ارتباط دارد .دف از پژو ش تاض

شت فمه تا ین مقاوممی-تناوبی ب طول تلوم  ،فعالیت تلوم از و میزان بیان پ وتئین ممص به تللوم ()TRF2

بود.
مواد و روشها :در این هارآزمایی نیاله تج بلی ،تعلداد  02مل د ولوان ری فعلال از دانشلجویان دانشلزاه آزاد اسلحمی واتلد
اسحمشه در سال تحصیلی  69-69انمخاب و به طور تصادفی به دو گ وه مساو تا ین و هنم ل تقسیم شدند .پ وتک تا ینی
شام تا ین مزمان مقاوممی و تناوبی بود .م تله اول ،تا ین تناوبی دویدن ب رو نوار گل دان و م تلله دو اول ا تال ین
مقاوممی بود .نیم ساعت قب از تا ین و  02ساعت بعد از آخ ین تا ین 02 ،میلیلیم خون از ورید بازویی آزمودنی لا گ فمله
شد .ب ا تجزیه و تحلی داده ا از روش آمار  tمسمق و زووی اسمفاده شد.
یافتهها :یافمه ا نشان داد شت فمه تا ین مقاوممی-تناوبی مانع از هوتاه شدن طول تلوم ( )p=2/200 , t= 3/78و باعل
افزایش فعالیت تلوم از ( )p=2/222 , t= 9/028میشود .اچنین در مقایسه با قب از تا ین ،افزایش معنیدار مقادی پ وتئین
ممص به تلوم ( )p=2/202 ، t= 0/293دیده شد.
نتیجهگیری :تا ین ت هیبی باع افزایش طول تلوم و افزایش فعالیت تلوم از آزمودنی ا گ دید .به نظ میرسلد ایلن تال ین
تأثی مطلوبی ب بیولوژ تلوم داشمه باشد .نمایج ،ا ایت فعالیت ورزشی منظم و ها ش خط ابمح به بیالار
افزایش سن را نشان داد.
واژههای کلیدی :تا ین مقاوممی-تناوبی ،تلوم  ،تلوم از ،پ وتئین ممص به تلوم

 -6دانشجوی دکتری ،گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران.
 دانشیار ،گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول)پست الکترونیکی ،hasanmatinhomaee@gmail.com :تلفن3363360713 :
 -3استاد ،گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران.
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اثر هشت هفته تمرین بر طول تلومر و فعالیت تلومراز

ها ش چ بلی ،توانلایی هلا ش هلسلم ول و افلزایش فعالیلت

مقدمه

تلوم از را در لکوسیت ا دارند[.]9

تلللوم انمهللایی ،ه مللوزو را از تخ یللت و تجزیلله شللدن و
نوآرایی تفظ میهند و اوازه مید د تا اانندسلاز انمهلایی

اواره تلوم ا و طول آن ا بهعنوان بیوماره ا مهلم در

به درسمی انجا شود .در واقع ،مشک انمهایی اانندسلاز را

روند عا مورد تووه ق ار گ فمهاند .هوتاه شدگی طول تللوم و

ت میهند .اچنین ،با اتصال به رشا

فعالیت تلوم از با اسم س لا روانلی و فاهمور لا خطل زا

سمه در مکان یلابی

صحیح ه موزو ا در سلمه نقلش دارد .تللوم بله

قلبی -ع وقی ارتباط تنزاتنزی دارند .ب رسلی لا پیشلین در

عنوان یک ساعت مولکولی عا ه ده و تعداد تقسیم سلول لا

انسان نشان دادهاند تلوم ا با وضعیت بدنی در انسان ا ارتباط

و واگی

دارند و بازتاب د نده سابقه اسم س اهسیداتیو

را مشخص می هند .هوتاه شدن تلوم سبت ایجاد سیزنال ا

سلمند هله

ب ناملهریلز شلده سللول را

در طول عا ف د رخ مید د[ .]0فعالیت ورزشی و تال ین نله

راهانداز میهند .ب خی عوام مانند چلاقی ،سلیزار هشلیدن،

لا بلکله بلا طلول

درونسلولی میشلود هله مل

مص ف زیاد قند ،ناک و الک س عت پیل

تنها با ولوگی

و بهبود نشانه ا بیالار

تلوم  ،به عنوان یک مکانیسلم پنهلان تأثی گلاار بل بیوللوژ

سللول را افلزایش

مید ند .والت تووه است اسم س اهسیداتیو میتوانلد هوتلاه

تلوم  ،ب ا ولوگی

شدن طول توالی تللوم را  9ب ابل تشلدید هنلد[ .]0مکلانیز

ارتباط دارد .تحقیقا نشان می د ند تلوم لا در سللول لا

رالت افزایش طلول تلوالی تللوم در اه ل یوهلاریو

و تأخی در بیاار

ایانی بدن ورزشکاران با س عت هام

لا و بله

ا مل تب بلا سلن
هوتاه میشوند .انجلا

خصوص در انسان آنزیم تلوم از است .آنزیم تلوم از یک ت انس

فعالیت ورزشی به صور ت فها در اف اد باع ت شلح آنلزیم

ه یپماز معکوس است هه میتوانلد  RNAموولود در سلاخمار

تلوم از می شود هه تلوم ا را ت بیت میهند .ت شح این آنلزیم

خود را بله عنلوان الزلو قل ار داده و بلدین ت تیلت انمهلا `3

باع

 DNAرا بس د د .فعالیت تلوم از توس عوامل وابسلمه بله

هوتاه شوند .این گلبول ا نقش مهای در مبارزه با عفونت لا و

تلوم تنظیم میشود هه در انسلان شلام

می شود تلوم ا در نوع خاصی از گلبول ا سفید هام

بیاار

)(TRF1, TRF2

ا دارند[.]8

از آن وایی هه فعالیلت بلدنی ملنظم و ورزش بله عنلوان

 Telomeric repeat-binding factor 1,2و Protection

فشارزا ا محیطی ،آثار م بمی ب سحمت دارند (افزایش بیان

 (POT1) of telomeres protein 1میباشد[.]0-0
 Jonesو اکاران در تحقیق خلود بلا عنلوان طلول تللوم

ژن ضد اهسایش ا ،ها ش المهاب و  ،)...چنلد مطالعله نقلش

لکوسیت در زنان یائسه بله ایلن نمیجله رسلیدند هله ارتبلاط

فعالیت بدنی و ورزش ب بیولوژ تلوم را ب رسی ه دهاند[.]7

م بمی با طول تلوم در لکوسیمها زنان و سلن آن لا وولود

این نظ یه هه ورزش آثار پی

را ها ش مید لد بله خلوبی

دارد[ Borghini .]3و اکاران در پژو شی بلا عنلوان اثل ا

اثبا شده است .باووود این ،چزونزی تأثی مسمقیم ورزش ب

شدید و تاد تا ین اسمقاممی ب طول تلوم نشلان دادنلد هله

طول تلوم به خوبی روشن نشده اسلت .چنلد مطالعله فل

این تا ینا تأثی ا محافظمی ب طول تلوم دارند .اچنلین

ه دهاند ورزش ماکن است با ها ش س عت هوتاه شدن تلوم

نشان دادند هه ق ار گل فمن در یلک مسلابقه تلاد بلا مسلافت

ب اث سن ،پی

سلولی را هند سازد[ .]6اچنین ،شلوا د

طوالنی باع هوتاه شدن طول تلوم میشود هه شاید به دلی

هه هوتاه شدن تلوم در پاسخ به ورزش بیش از تلد را نشلان

آسللیت اهسللیداتیو  DNAباشللد[ Choi .]2و اکللاران در

مید ند این ف ضیه ا را به چالش هشیدهاند[.]02

پژو ش خود با عنوان ارتباطا ونسیمی بین هیفیت زندگی و

اانطور هه با مل ور مملون گاشلمه مشلا ده ملیشلود،

طول تلوم لکوسیت نشان دادند هیفیت زندگی با طول تللوم ،

تا ینا ورزشی از یک ط ف ب تغیی طول تلوم تأثی م بمی

و تفاو ونسلیمی بلا طلول تللوم و هیفیلت زنلدگی ارتبلاط

دارند و از ط ف دیز آثار م بت تا ینا ورزشی ب بیاار

ا،

معنلللادار دارد[ Ornish .]9و اکلللارانش نشلللان دادنلللد

به خوبی ثابت شده است؛ املا پاسلخ بله ایلن سلاال هله آیلا

مداخله ا سبک زنلدگی از والله فعالیلت ورزشلی و رژیلم

تا ینا ت هیبی مقاوممی و اسمقاممی تناوبی ب طلول تللوم ،

سالمت جامعه
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اثر هشت هفته تمرین بر طول تلومر و فعالیت تلومراز

فعالیت تلوم از اف اد ری فعال ووان تأثی گاار است یا نله و آیلا

و نشسلت ( )Crunchبللا زانلو خایللده  )3پل س پللا ( Leg

میتواند هیفیت زندگی ایلن افل اد را تحلت تلأثی قل ار د لد،

 )2 )Pressبلاز هل دن پشلت ( )9 )Back Extensionخلم

شت فمله

هل دن زانلو ( )9 )Knee Flexionهشلش ولانبی( Lateral

تا ین مقاوممی ل تناوبی بل طلول تللوم  ،فعالیلت تللوم از و

 )pullsو  )8پ س باال س ( )Overhead Pressمیشلد .در

میزان بیان پ وتئین ممص بله تللوم ( )TRF2مل دان ولوان

پایان نیز پنج دقیقه س د ه دن در نظ گ فمه شد .هل زملان

نامشخص است .دف مطالعه تاض  ،تعیین تأثی

ولسه تا ین به طور میانزین  72دقیقه بود .آزمودنی لا

ری فعال بود.

تحقیق هه به طور داوطلت در این تحقیق ش هت ه ده بودنلد

مواد و روشها

از هلیه م ات اول ا تحقیلق و خطل ا و عواقلت اتمالالی

این هارآزمایی نیاه تج بی بله صلور پلیشآزملون-پلس

مووود در تحقیق آگاه شدند و رضایتنامه از آنان گ فمله شلد.

آزمون انجا شد .وامعه آمار تحقیق را دانشجویان دانشلزاه

چنللد روز قبلل از اولل ا آزمللون ،توضللیحا الز وهللت

آزاد اسحمی واتد اسحمشه با دامنه سنی  00تا  09سال هله

زمانبند خواب و راا آزمودنی ا قب از او ا آزملون بله

در سال تحصیلی  69-69مشغول به تحصی بودنلد ،تشلکی

آن ا داده شد.

دادند .این دانشجویان بایسمی در لی ب نامله ورزشلی ملنظم

دو فمه قب از ش وع تا ینا ارزیابی ا اولیه شام قلد،

تداق در  9ماه قب از تحقیق ش هت نک ده باشند و فقل در

وزن ،چ بی بلدن ،شلاخص تلوده بلدنی و  VO2MAXانجلا

فعالیت ا روزم ه ش هت داشمه باشند .از درون وامعه آمار

گ فت 02 .ساعت قب از نخسمین ولسه تا ینی و  02سلاعت

در دسم س و از میان ناونه لا  02نفل بله صلور

تصلادفی

بعد از آخ ین ولسه ،از ورید پیش بازویی آزمودنی ا

انمخلاب و بله دو گل وه تال ین ( )N=02و هنمل ل ()N=02

ل دو

گ ل وه در تالللت ناشللما (سللاعت  7332صللبح) ،بلله میللزان 02

تقسیم شدند.

سیسی ناونهگی

به عا آمد .ناونه ا خلونی بلا سل عت

آزمودنی ا طبق ب نامه تنظلیم شلده در آزملون لا شل هت

 3222دور در دقیقلله بلله مللد  02دقیقلله توسلل دسللمزاه

ه دند .محقق بلا اسلمفاده از طل پ پلیشآزملون-پلسآزملون

سانم یفیوژ  Hettichمدل  rotanta460ساخت هشلور آلالان

پ وتک تحقیق را او ا و اطحعا مورد نیاز را واعآور هل د.

سانم یفیوژ شدند و سطح ممغی ا مورد نظل بلا هیلت لا

پ وتک تحقیق شام تا ین مزملان مقلاوممی و اسلمقاممی-

م بوطه خ یدار شده در آزمایشزاه سنجیده شد .آزمودنی لا

ولسله آن شلام دو م تلله ملیشلد .ایلن

قب و پس از  7فمله تال ین ت هیبلی در آزمایشلزاه تضلور

فمه سه ولسه او ا شلد .در م تلله

از ل دو گل وه انجلا شلد.

تناوبی بود هه

پ وتک در  7فمه و

اول ،تا ین تناوبی شام  02دقیقه گل

یافمند و توس پزشک خونگی

هل دن و سلپس32

گ وه هنم ل در طول دوره تا ینلی نبایلد در فعالیلت ورزشلی

دقیقه دویدن ب رو نوار گ دان در تناوب ا چهار دقیقلها

منظم ش هت میه دند و در صور شل هت از مطالعله تلاف

با 82تا 72درصد ض بان قللت خخیل ه بله ال اه سله دقیقله

میشدند.

دویدن (اسم اتت فعلال ) بلا  92تلا  92درصلد ضل بان قللت

اطحعا م بوط به مشخصا ف د و وضعیت سلحممی بلا

خخی ها بود .در پایان ،پنج دقیقه س د ه دن انجا میشد .در
م تله دو و بعد از پلنج دقیقله گل

اسمفاده از پ سشنامه واع آور شلد و افل اد هله دخانیلا

هل دن ،اول ا تال ین

مص ف میه دند و دارا اسم س زیلاد بودنلد از شل هت در

مقاوممی به مد  32دقیقه انجا میشد .در ط اتی تا ینلا

آزمون هنار گااشمه شدند .ب ا اندازهگی

مقاوممی سعی شد تا ت ها  ،چنلد مفصلله بلوده و اچنلین

از ف ملول نسلبت وزن (هیللوگ ) بلله قلد (ممل ) بله تللوان دو

عضح بزر

پائین تنه ،باالتنه و انلدا میلانی بلدن را شلام

اسمفاده گ دید[.]00

گ دد[ .]00این تا ینا شام دو ست با ده تک ار بیشینه بود

از میان آزمون ا معمب مووود وهت اندازهگی

و شام  )0ت هت پ س سینه تخلت( )0 )Bench Pressدراز
سالمت جامعه
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ب وس را انمخاب ناود[ .]03در این دو آزمون هه با اسلمفاده از

سللانمیگلل اد در دسللمزاه Thermo Scientific PL6500

دسمزاه چندهاره بدنساز او ا میشد ،آزمودنی ا به نوبلت و

نزهدار شد .ب ا ارزیابی هیفیت و رلظلت  DNAاسلمخ ا

تحت هنم ل هام محقق زی دسمزاه چندهاره بدنساز قل ار

شده از ( Optical Densityدانسیمه نور ) اسمفاده شد .ب ا

گ فمه و در دو ت هت وداگانه پ س سینه و پ س پا ،تلداه

انجا واهلنش  Real time – PCRهیلت BioEasy SYBR

 Green I Real Time PCRساخت ش هت  BioFluxژاپن

مقدار وزنها هه ب ا هام از  02م تبه پ س ملیشلد ،ثبلت
می شلد و از راه ف ملول ب زیکلی ،رهلورد یلک تکل ار بیشلینه

اسللمفاده شللد Real time – PCR .بللا اسللمفاده از پ ایا ل

آزمودنی ا ب آورد میشد[.]02

اخمصاصی  telو پ ایا ( 36B4هد هننده پ وتئین ریبلوزومی

وهت اندازه گی

اسید ) به عنوان ژن تک هپلی ()Single copy gene:SCG

طول تلوم  DNA ،از ناونله لا خلون

هه توالی آن ا در ودول  0آورده شده است انجا گ فت.

محیطی با اسلمفاده از هیلت شل هت سلیناژن اسلمخ ا شلد.
سپس در  922میکل و لیمل آب تل و در دملا  -82دروله

جدول  -6آغازگرهای ژن تلومر و ژن 36B4
CGGTTTGTTTGGGTTTGGGTTTGGGTTTGGGTTTGGGTT
GGCTTGCCTTACCCTTACCCTTACCCTTACCCTTACCCT

forward
reverse

Telomere gene primer

CAGCAAGTGGGAAGGTGTAATCC
CCCATTCTATCATCAACGGGTACAA

forward
reverse

36B4 gene primer

اسمفاده شد .اچنین بل ا سلنجش  TRF2از روش االیلزا و

بللا توولله بلله اینکلله در واهللنش  Real time PCRیللک
گزارشز فلورسنت تضور دارد و این گزارشلز ا بله گونله ا

هیت ا ( )CUSABIO BioTech Elisa kitساخت چلین

ط اتی میشوند هه در صور تک ی محصلول نلور فلورسلنت

اسمفاده گ دید[.]09
به منظور تحلی اطحعلا از روش لا آملار توصلیفی و

تولید هنند؛ لاا افزایش شد نور ثبت شده در ت ملال سلایکل
با میزان محصول به دست آمده نسبت مسمقیم دارد .با تعیلین

اسمنباطی اسمفاده شد .داده ا با ن افلزار  SPSSنسلخه ،00

( Threshold Cycleچ خه آسمانه) م بوط به ژن تلوم و ژن

تجزیه و تحلی شده و نمایج ب رسی گ دید .آزمون هلاوگ وف

 36B4و تقسیم آن ا به یکدیز نسبت  T/Sیلا طلول نسلبی

اسای نوف ن مال بودن توزیع اعداد خا

تلوم به دست آمد.

( .)p=2/069ب ا توصیف آمار داده لا میلانزین و انحل اف

گل وه را نشلان داد

معیار و ب ا آزمون ف ضیه ا تحقیق ،آزمون ا  tمسلمق

ب ا سنجش فعالیت آنزیم تلوم از ابمدا با اسلمفاده از روش

و زووی در سطح معنیدار  2/29به هار ب ده شدند.

شیت رلظت (اسمفاده از فایکول) سلول ا تک سمه ا خون
وداسلللاز گ دیلللد .سلللپس از روشTelomerase( TRAP

 )Repeated Amplification Protocolمبمنی بل تکنیلک
واهنش ا زنجی ها پلیال از دسلمزاه Light Cycler 96

( Real-Time PCR Systemهیت شل هت  Rocheآلالان)
شکل -1نمودار جریانی طراحی پژوهش

سالمت جامعه
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اثر هشت هفته تمرین بر طول تلومر و فعالیت تلومراز

انح اف معیار قد ،وزن و سن آزمودنی ا در گ وه ا هنمل ل و

یافتهها

تا ین را نشان مید د .توزیع آزمودنی ا در دو گ وه تا ین و

ب ا تعیلین توزیلع ن ملال داده لا از آزملون هلالوگ وف-

هنم ل تق یباً یکسان بود.

اسای نوف اسمفاده شد هه نمایج این آزمون نشاند نده ن مال
بودن توزیلع داده لا بلود ( .)p=2/069ولدول  0میلانزین و

جدول  -1ميانگين و انحراف معيار قد ،وزن و سن آزمودنیها در گروهها
سن (سال)

قد (سانتیمتر)

وزن (کیلوگرم)

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

گروه تمرین

6/3 ± 3/33

671/3 ± 3/41

71/30 ± 1/ 7

گروه کنترل

/1 ± 3/03

613/3 ± 1/36

7 /63 ± 3/63

گروههای آزمودنی

اانگونه هه در ودول  3مشا ده میشلود ،طلول تللوم ؛

مشا ده نایشود .میتوان نمیجه گ فلت هله  7فمله تال ین

فعالیللت تلللوم از ،میللزان بیللان  TRF2و  VO2Maxدر گ ل وه

تناوبی – مقاوممی باع افزایش طول تللوم  ،فعالیلت تللوم از،

تا ین قب و بعد از فعالیت اخمحف معنیدار نشلان داد املا

میزان بیان  TRF2و  VO2Maxدر گ وه تا ین شده است.

در گ وه هنم ل اخمحف معنیدار قب و بعلد از انلدازهگیل
جدول  -3ميانگين ،انحراف معيار و نتایج آزمون  tزوجی متغيرها در دو گروه تمرین و کنترل
متغیر

آزمون

طول تلومر()T/S

پیشآزمون

گروه تمرین

مقدار

(تعداد= 63نفر)

t

مقدار P

(تعداد= 63نفر)

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

6/04±3/ 7

/63

*3/336

پسآزمون

6/74±3/66

پیشآزمون

3/31±3/3

6/36

*3/333

()CT

پسآزمون

3/33±3/36

میزان بیان

پیشآزمون

6/30±3/47

4/3

*3/336

TRF2

پسآزمون

6/11±3/34

VO2max
)(ml.kg.min

پیشآزمون

30/7± /34

پسآزمون

46/7± /33

فعالیت تلومراز

گروه کنترل

مقدار t

مقدار P

6/164±3/641

-6/04

3/316

3/374±3/330

6/43

3/376

6/436±3/317

6/63

3/33

6/100±3/ 64
3/376±3/364
6/400±3/33
-6/73

*3/333

31/ ±6/ 6

6/34

3/ 3

31/7±6/31

فعالیت تلوم از ،میزان بیلان ژن  TRF2و  VO2maxمشلا ده

اانگونله هله نملایج ولدول  2نشلان ملید لد اخلمحف

شد.

معنلیدار بلین دو گل وه تال ین و هنمل ل در طللول تلللوم ،

جدول  -4نتایج آزمون  tمستقل متغيرها بين گروه تمرین و کنترل
متغیر

گروه

طول تلومر

تمرین

()T/S

کنترل

فعالیت

تمرین

تلومراز()CT

کنترل

میزان بیان
TRF2

تمرین

VO2max
()ml.kg.min

سالمت جامعه
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تلوم با میزان باالیی از فعالیت فیزیکی ال اه اسلت و رابطله

بحث
فعالیلت ورزشلی و تال ین نللهتنهللا بللا ولللوگی
نشانه ا بیاار

بین فعالیت بدنی و ها ش خط بیاار

و بهبللود

ا م تب بلا سلن و

اچنللین طللول عالل ووللود دارد[ .]00در پللژو ش دیزلل

ا ،بلکه با طول تلوم به عنوان یک مکانیسم
و تلأخی در

 Denhamو اکارانش بلا انجلا تحقیلق بل رو  98نفل از

ا م تب با سن ارتباط دارد .میزان محمو و فعالیت

دونده ا فوق ماراتن م د به این نمیجه رسیدند هه این افل اد

تلوم از تحلت تلأثی اسلم س لا اهسلیداتیو مخملفلی قل ار

 %00طول تلوم بیشم نسبت به گ وه هنمل ل دارنلد هله ایلن

میگی د و ماکن است بهصور افزایشی و یا ها شلی تنظلیم

مقدار ب اب بلا  09سلال اخلمحف سلن بیوللوژیکی اسلت[.]00

شود[.]09

 Nicoleو اکاران نیز در هار پژو شی خود با عنوان فعالیلت

پنهان تأثی گاار ب بیولوژ تلوم ب ا وللوگی
بیاار

فیزیکی و طول تلوم ؛ تأثی پی

نمایج تحقیق تاضل نشلان ملید لد هله  7فمله تال ین
مقاوممی-تناوبی باع ولوگی

و مکانیسم ا بلالقوه عال

نشان دادند طول تلوم دارا ارتباط معکوس بلا بیالار

از هوتاه شلدن طلول تللوم و

لا

افزایش فعالیلت تللوم از ملیشلود .در راسلما ایلن بخلش از

مزمن (از واله بیاار

یافملله للا تحقیللق تاضلل  ،بسللیار از مطالعللا تللأثی ا

است .فعالیت بدنی و ورزش ماکلن اسلت بل ا تفلظ طلول

پیشزی انه فعالیت بدنی ب طول تلوم و افزایش فعالیت تلوم از

تلوم در سالاندان و بیااران سالاند مفید باشد .طول تللوم
نه تنها نشانز پی

را تاایت میهنند.

ا قلبلی -ع وقلی ،چلاقی و دیابلت)

است ،بلکه به توانایی محافظت از DNA

اث ل ا ورزش و فعالی لت بللدنی ب ل فعالی لت تلللوم از نللوز

از آسیت و عواقت م تب است .اف اد هله بلا بیالار ملزمن

ناشناخمهاند ،در تلالی هله اثل ا سل طان بله خلوبی آشلکار

زنللدگی ملیهننللد بیشللم اتماللال دارد هلله سللاهن باشللند و

شدهاند Laufs .و اکاران اعح ه دند هه فعالیت بدنی منظم

محدودیت ا عالک د و معلولیت را تج به هنند .فعالیلت و

باعلل فعللالسللاز آنللزیم تلللوم از و ت بیللت طللول تلللوم

فعالیت فیزیکی ماکن است اث ا محلافظمی و تل میم داشلمه

می شود[ .]08از ط ف دیز نشلان داده شلده هلا ش توانلایی

باشد و به این ت تیت پمانسی باالیی بل ا بهبلود وضلعیت

بدن در تفظ طول تللوم ارتبلاط مسلمقیم بلا افلزایش خطل

سحممی و افزایش طول عا نشان مید لد .بلا ایلن تلال ،در

بیاار

خصوص اف اد هه تا ینا طوالنی ملد انجلا ملی د نلد،

لا قلبلی – ع وقلی دارد[ .]07للاا ورزش و فعالیلت

بدنی با شد

ب ا تأیید اث ا خلاص دوز لا مخمللف و شلد تا ینلا

ا ویژه میتواند به عنوان یلک نسلخه درملانی

ورزشی ب طول تلوم  ،بله ویلژه در بلزر سلاالن و اچنلین

خاص ا اه با روش ا درمانی دیزل بله درملان بسلیار از
بیاار

ا از واله بیاار

سالخوردگان هه در مع

ا قلبی – ع وقی و هیفیلت بهمل

خط ابمح بله بیالار

لا ملزمن

م ل تب بللا المهللاب و اسللم س اهسللیداتیو سللمند ،مطالعللا

زندگی در دوران میانسالی و سالاند هاک هند[.]06

مداخلها بیشم نیاز میباشد[.]02

 Osthusو اکارانش مد زملان اسلم اتت ورزشلکاران و
ری ورزشکاران را در دو گ وه ووان و سالاند مطالعه ه دنلد.

 Sakiو اکاران در پژو ش خود با عنلوان تلأثی تال ین

نمایج آن ا نشان داد هه ورزشکاران بلا اسلمقامت بلاالت دارا

ت هیبی ب طول تلوم در بیااران انفارهموس قلبی نشان دادند

تلوم ا طوالنی نسبت به ری ورزشلکاران بلا سلنین مشلابه

 7فمه تا ین ت هیبی مانع از هوتاه شدن طول تلوم و باع

بودند .طول تلوم در ورزشکاران ووان با افل اد ریل ورزشلکار

افزایش فعالیت تلوم از میشود .عحوه ب این ،افزایش معنیدار

الان سلن تفلاو نداشلت .آن لا اچنلین نشلان دادنلد

مقادی  TRF1و  TRF2در مقایسه با قب از تا ین دیده شد.
در نهایت ،تا ین ت هیبلی باعل

 VO2maxرابطه م بت با طول تلوم دارد و بیان شده است،

افلزایش معنلیدار هیفیلت

تا ین طوالنیمد اسمقاممی میتواند تأثی محافظمی ب طول

زندگی آزمودنی ا گ دید .بناب این ،به نظ ملیرسلد  7فمله

سالاندان داشمه باشد[ .]02اچنین Ludlow

تا ین ت هیبی تلأثی مطللوبی بل بیوللوژ تللوم و هیفیلت

و اکاران در یک مقاله م ور نشان دادند هه افلزایش طلول

زندگی بیااران مبمح به انفارهموس قلبی داشمه باشلد .از ایلن

تلوم عضح

سالمت جامعه
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شدن تلوم ا هاک هنند .اندازه گی

رو ،پیشنهاد میشود در ب نامه ا باز توانی بیااران مبمح بله
انفارهموس قلبی از تا ین ت هیبی اسمفاده شود[.]03
از مطالعا

اندازهگی

اسو با پژو ش تاضل در ملورد تلأثی م بلت

طول تلوم به خصلوص

هوتاهت ین تلوم لا ،یلک شلاخص مولکلولی بل ا

تعیین سحمت عاومی است .تحقیقلا

نشلان داده اسلت هله

شد فعالیت ورزشی ب طول تللوم و ارتبلاط آن بلا فعالیلت

طول تلوم ا (هه معاوالً در گلبلول لا سلفید انلدازهگیل

تلللوم از بلله یافملله للا  Ornishو اکللاران Puterman ،و

میشود) ،میتواند به عنوان ماره زیسمی پیشآگهی د نلده و

اکلللاران Østhus ،و اکلللاران Rainbow ،و اکلللاران،

ا وابسمه بله

تشخیصی ماث و مفید ب ا تعداد از بیاار
سن به هار رود[.]08

 Ludlowو اکلللاران Denham ،و اکلللاران Saki ،و

اان طلور هله یافمله لا ایلن مطالعله نشلان ملی د لد،

اکلاران Jones ،و اکلاران و  Choiو اکلاران ملیتلوان
اشاره ه د[.]03-00-00-02-02-9-9-3

تال ین لا ورزشلی ملیتواننلد بیلان پل وتئین لا

از سو دیز  ،ب خی مطالعا نشان دادهاند فعالیلت بلدنی

TRF2

 mRNAرا افزایش د ند و پس از  7فمه تا ینلا مقلاوممی

ب طول تلوم و فعالیت تلوم از تأثی نلدارد .در تحقیلق انجلا

– تناوبی ،میلزان بیلان  TRF2 mRNAبلین دو گل وه ملورد

شده توس  Layeو اکاران ،بیان  mRNAاز سله پل وتئین

مطالعه تفاو معنیدار داشمه است .این پ وتئین به صلور

یعنی  TRF2 ،TRF1و  Pot1در سلول ا تک سمها خون

مسمقیم به توالی تلوم

محیطللی افللزایش یافللت و پللس از آن  8روز دویللدن هللارایی

تلوم از ،نقش تفلاتمی قلو بل طلول تللوم و وللوگی

عضح اسکلمی افزایش یافلت ،املا در طلول تللوم و فعالیلت

ف سللایش آن دارد .ایللن اتماللال ووللود دارد هلله افللزایش

تلوم از تغیی

نداشلت[ .]02اچنلین تحقیقلی هله توسل

ممص شده و عحوه ب تنظیم فعالیت
از

پل وتئین لا شللم ین از راه واسلطه لا  TERT ،IGF-1و

 Masonو اکاران رو زنان یائسه  92-82ساله انجلا شلد،

 eNOSصور گی د[ .]00این یافمه ا نشان مید لد فعالیلت

نشان داد هه پس از  00ماه تا ین لواز ( 29دقیقله 9 ،روز

ورزشی به دلی آثار مطلوب  NOمیتواند از راه افلزایش بیلان

در فمه با شد مموس تا شدید  82تلا  79درصلد تلداه

پ وتئین ا تللوم

ض بان قلت )2≤(METs) Metabolic Equivalents( ،طول

بافت ا و در نمیجه فعال هل دن مسلی ا بقلا سللول گل دد.

تلللوم تغییل نکل ده اسللت ولللی نمللایج نشللان داد هلله رابطلله

نمایج تحقیق تاض با یافمه ا  Masonو اکاران و  Sakiو

 VO2maxو طللول تلللوم در ایللن مطالعلله رابطلله م بللت

اکاران اسو میباشد[.]03-09

دارد[ .]09بخشی از نمایج ممناقض ماکن است به علت تفاو
در اندازهگی

از محدودیت ا پژو ش تاض  ،میتوان به نداشمن هنم ل
اه وانبه ب تغایه آزمودنی لا ،نداشلمن هنمل ل بل شل ای

فعالیلت بلدنی بل ا شلد و ملد تال ین و

بخشی به واعیت ا مخملف و اندازه ناونه م بوط باشد.

روتی و روانلی آن لا ،نداشلمن هنمل ل بل وضلعیت خلواب و

در سلول ا ایانلی فعالیلت ورزشلی بله عنلوان محل
تک ی

اسم اتت و محدود بودن طول ب نامه تا ینلی بله عللت علد

عا میهند Caton .و اکاران نشان دادند تح یلک

تاای آزمودنی ا به ب نامله طلوالنیتل اشلاره هل د .پیشلنهاد

میموژن در سلول ا ایانی ،فعالیت تلوم از را در سللول لا
 Tافزایش مید د .فعالیت تلوم از در پاسخ به تک ار محل
فشار تک ی
تلوم

باعل هلا ش نکل وز در انلواع مخمللف

میگ دد انجا مطالعا مشلابه بلا انلواع تا ینلا مقلاوممی و
تناوبی ب رو بیوماره ا سلولی در انواع بیاار

و

دیابت ،س طان ا و بیاار

ناشلی از فعالیلت ورزشلی موولت تفلظ طلول

ا از واله

ا قلبی-ع وقی ب رسی شود.

میشود[.]09

ب رسی لا تلاهی از آن اسلت هله اسلم س لا محیطلی

نتیجهگیری :ب اساس نمایج به دسلت آملده از پلژو ش

میتوانند منج به افزایش آسیت لا اهسلیداتیو و در نمیجله

تاض میتوان گفت هله  7فمله تال ین مقلاوممی – تنلاوبی

هوتللا ی زودرس تلوم للا شللوند .سللیزار هشللیدن ،چللاقی و

میتواند محمو آنزیم تلوم از را افزایش د د و از هوتاه شدن

بیاار

ا المهابی ازی می توانند به افزایش سل عت هوتلاه
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نظار و را ناایی ف آیند انجا پژو ش و اصحتا مقاله را ب

تعارض منافع

.عهده داشمند

منافعی توس نویسندگان

در این پژو ش ی گونه تعار
.گزارش نشده است

تشکر و قدردانی
یحیلی محالدنژادپناه

این پژو ش ب گ فمه از رساله دهم

سهم نویسندگان

هنللد دانشللجو گ ل ایش بیوشللیای و ممابولیسللم ورزشللی

 تجزیله و، گ دآور داده لا،امور م بوط به او ا پژو ش

دانشزاه آزاد اسحمی واتد ته ان م هلز ملیباشلد و تالامی

تحلی داده ا و نزارش مقاله ب عهده یحیلی محالدنژاد پنلاه

.زینه ا پژو ش ب عهده نویسندگان این مقاله بوده است

هند بوده و تسلن مملین الا و محالدعلی آخربایجلانی
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Introduction: Physical activities and increased physical fitness have always been recognized as a
possible factor in the reduction of diseases and the related mortality. The telomere length is
considered as a major cell age biomarker and is connected with diseases. The current study was
conducted aimed at examining the effects of an 8-week resistance-interval training on the telomere
length, telomerase activity, and TRF2 expression in sedentary young men.
Materials and Methods: In a semi-experimental experiment, 20 sedentary male students from the
Islamic Azad University of Eslamshahr were selected and randomly assigned to the two groups of
training (N=10) and control (N=10). The training protocol consisted of the concurrent interval and
resistance trainings, with each session consisted of two steps. The first step was an interval training
consisted of running on a treadmill, and the second one was related to a resistance training that was
performed. Blood samples were taken half an hour before the first exercise and 24 hours after the
last exercise, with 10 ml of blood taken from the brachial vein of each subject. Independent and
dependent t-tests were used for the data analysis.
Results: The findings of present study demonstrated that an 8-week resistance-interval training
prevented the telomere length shortening (t=3.87, p=0.022) and increased the telomerase activity
(t=5.107, p=0.000). In addition, TRF2 levels (t=2.463.87, p=0.014) increased significantly
compared to the pre-exercise condition.
Conclusion: The concurrent exercises increased the telomere length and telomerase activity of the
subjects significantly. It seems that the exercises can have a favorable effect on telomere biology
and the quality of life. The results indicated the importance of regular physical activities and
consequently the reduced risk of diseases associated with aging.
Keywords: Resistance-interval training, Telomere, Telomerase, TRF2
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