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تأثیر شش هفته بازی فوتبال در زمینهای کوچک در برخی شاخصهای وابسته به سالمت و طول
تلومر مردان  35تا  41ساله
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اکبر چمنی – عباسعلی گائینی  –2رضا نوری – 3محمدرضا کردی – 4سیروس چوبینه

 .1دکتری فیزیولوژی ورزشی پردیس کیش دانشگاه تهران ،هرمزگان ،ایران  .2استاد فیزیولوژی ورزشی دانشکدة تربیت بدنی دانشگاه
تهران ،تهران ،ایران  .3استادیار فیزیولوژی ورزشی پردیس کیش دانشگاه تهران ،هرمزگان ،ایران 4و .5دانشیار فیزیولوژی ورزشی
دانشکدة تربیت بدنی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت  ،1396 / 12 /26 :تاریخ تصویب 1397 / 05 /02 :

چکیده
اصلیترین مشکل کشورهای توسعهیافته و توسعهنیافته در بخش سالمت عمومی ،نداشتن فعالیت بدنی است .از طرفی نتایج
پژوهشهای فیفا دالیل قانعکنندهای برای ارتقای مستمر فوتبال بهعنوان یک فعالیت ورزشی ارائه میکند که سبب افزایش سالمت و
بهبود رفتار اجتماعی شده است .هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر شش هفته بازی فوتبال در زمینهای کوچک در برخی شاخصهای
وابسته به سالمت و طول تلومر مردان  35تا  41ساله بود .پژوهش حاضر نیمه تجربی است و جامعۀ آماری آن را مردان  35تا  41ساله
تشکیل دادهاند که در دو گروه کنترل  8نفر و گروه تمرین  10نفر ،مطابق با پروتکل تمرینی به مدت شش هفته و در هر هفته دو جلسۀ
 45دقیقهای به بازی فوتبال پرداختند .برای بررسی وضعیت بینگروهی دادهها از آزمون آماری  tگروههای مستقل و درونگروهی از t
همبسته با نرمافزار  SPSS 25در سطح معناداری  P<0/05استفاده شد .برای سنجش طول تلومر از روش  ، Real Time PCRدرصد
چربی از کالیپر و حداکثر اکسیژن مصرفی از آزمون میدانی راکپورت استفاده شد .پس از شش هفته بازی فوتبال در زمینهای کوچک
درصد چربی و  VO2maxتغییر معناداری کرد و در ، BMIطول تلومر و وزن آزمودنیها تغییر معناداری مشاهده نشد .با احتیاط
میتوان گفت شش هفته  SSGsبا تأثیر بر درصد چربی و حداکثر اکسیژن مصرفی سبب ارتقای سالمت افراد  35تا  41ساله میشود و بر
طول تلومر آنها تأثیری ندارد.

واژههای کلیدی
درصد چربی ،طول تلومر ،مردان  35تا 41ساله. SSGs ،VO2 max ،
 -نویسنده مسئول  :تلفن09123351872 :

Email :aagaeini@ut.ac.ir
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مقدمه

هفته به مدت  12تا  16هفته تا حد زیادی سبب

ترینمشکلکشورهایتوسعهیافته


ترینواصلی

بزرگ

عروقی،رشدماهیچههاوافزایش

سازگاریعضالنی،قلبی-

وتوسعهنیافتهدربخشسالمتعمومی،نداشتنفعالیت


قدرت ماهیچهها صرفنظر از میزان تمرین ،تجربۀ بازی،

بدنی است که بهعنوان یک بیماری جهانی به رسمیت

جنسیت و سن میشود ( .)11از طرفی بازی تفریحی

شناختهشدهاست.سبکزندگیبیتحرکامروزیسبب


(میلیلیتر/کیلوگرم/دقیقه)

فوتبال سبب افزایش  3/5

بروز بیماریهایی مانند فشار خون باال ،اضافه وزن و

حداکثر اکسیژن مصرفی نسبت به سایر فعالیتهای

هیپرگلیسمی میشود که عملکرد دستگاه قلبی -تنفسی

ورزشیمیشود(.)5نتایج بسیاریازپژوهشهای علمی


را کاهش میدهد ( .)1فعالیت ورزشی منظم برای

انجامگرفتهدرفیفا،آثارمثبتبازیفوتبالبرآمادگیو


پیشگیریودرمانبسیاریازبیماریهاتوصیهشدهاست

افرادرانشانمیدهدوبهارائۀشعار« 45دقیقه

سالمت 

( .)2همچنین فعالیت بدنی منظم بر نگهداری و افزایش

بازیفوتبال،دوباردرهفته،بهترینراهپیشگیریازبروز

ظرفیت عملکردی مؤثر است ( )3و میتواند عامل بسیار

بیماریهای غیرواگیر» توسط این سازمان جهانی منجر


مهمی در بروز پیری سالم باشد .اگر هیچ فعالیت بدنی

شدهاست ( .)12درادامۀ همینروندنتایج پژوهشهای

انجامنگیرد،اینعاملمیتواندموجبتخریبیکسبک


کنندهایرابرای


دربرزیلدالیلقانع
فیفادرسال 2014

زندگیمستقلدرطولعمرشخصشود( .)4

ارتقای مستمر فوتبال بهعنوان یک فعالیت ورزشی ارائه

فوتبال با تاریخچهای طوالنی ،محبوبترین رشتۀ

میکند که سبب افزایش سالمت و بهتر شدن رفتار


ورزشی در سرتاسر جهان است .در حال حاضر بیش از

اجتماعی شده است و اجرای برنامۀ فیفا  11+را برای

 500میلیون نفر در این حوزه فعالاند که  300میلیون

سالمتیتوجیهمیکندکههمایشفیفادر 2013آنرا


نفر از آنها سازمانیافته در باشگاههای ورزشی عضویت

بهعنوانابتکارعملجهانیدرزمینۀتوسعۀسالمتتأیید


دارند ( .)5به طور معمول بازی فوتبال در زمینهای

وحمایتکردهاست(.)13

نسخۀکوچکتریاز

کوچک( ) Small Sided Games

تلومرهاساختارهایپیچیدۀریبونوکلئیکیهستندکه

بازی رسمی تعریف میشود .این شیوۀ بازی در ده سال

در انتهای کروموزومهای خطی یوکاریوتی قرار گرفتهاند.

گذشتهبسیارمحبوبشدهاستواغلبباپیرویازاصل

در مهرهداران این ساختارها از تکرارهای متوالی

اصلی روششناسی تمرین ،اصل ویژگی ،برای بهتر شدن

هگزانوکلئوتید  TTAGGGبهوجود آمدهاند (.)14

هایفیزیولوژیکی/بدنیاستفادهمیشود(


زمانوقابلیت

تلومرها اطالعات ژنتیکی را حفظ کرده و از نوترکیبی،

نسخههای
طورخالصهمیتوانگفتکه   SSGs

 6-8
).به

ازهمپاشیدگیهستهوالحاقانتهایکروموزومیجلوگیری


کوچکتریازبازیفوتبالهستندکهباتعدادبازیکنانو


میکنند( .)15طولتلومرارثیاستوباافزایشسناز


).اینتنظیمهااینامکان

اندازۀزمینتنظیممیشوند(9


طول آن کاسته میشود ( .)16در اوایل زندگی ،تأثیر

اسخهایکوتاهمدت
رافراهممیکنندتامشارکتافرادوپ 


نظرمیرسد

وراثتبرطولتلومرهابسیارقویاست،اما 
به

فیزیولوژیک در بازی افزایش یابد ( .)10پژوهشها نشان

اافزایشسناینتأثیرکاهشمییابد(.)17کوتاهشدن

ب

دهدانجامبازیفوتبالبهطورمنظم،دویاسهباردر


می

تلومرهافرایندیطبیعیاستکهباهرتقسیمسلولیرخ
میدهد .زمانیکه تلومرها به حداقل اندازۀ بحرانی خود
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برسند ،سلول را وادار میکنند تا وارد مرحلۀ پیری یا

ایرانشانمیداد(.)24باوجود


درصدرابطۀمنحنیگونه

آپوپتوزشوند( .)18کوتاهشدنتلومرممکناستبراثر

مشکل سبک زندگی بیتحرک در جوامع امروزی و

ع واملی که موجب استرس اکسایشی و التهاب میشود،

عنوانرشتهایپرطرفدارکهسبب


فوتبالبه
پیشنهادبازی

تشدید شود ( .)19اعتقاد بر آن است که طول تلومر

جذبافرادبهسمتفعالیتورزشیوارتقایسالمتآنها

میتواند بهعنوان یک نشانگر زیستی در تشخیص طول


میشودوتوجهبهاینمهمکهارتباطبینفعالیتورزشی


عمر سلول استفاده شود و مرگومیر و بیماری سلول را

از جمله رشتۀ پرطرفدار فوتبال و طول تلومرهای

پیشبینی کند ( .)20در حال حاضر ،شاید مهمترین


لکوسیتی بهعنوان مهمترین نشانگر زیستی پذیرفته شده

نشانگر زیستی پذیرفتهشده که نشانۀ پیری در انسان

بهروشنیمعلومنیستو
کهنشانۀپیریدرانساناست ،

است ،طول تلومرهای لکوسیتی باشد .از آنجا که طول

چگونهپژوهشیدرحوزهتأثیربازیفوتبال
دراینمیانهی 

شدهای از مرگومیر
تلومرهای لکوسیتی شاخص شناخته 

آن هم بازی در زمینهای کوچک بر طول تلومرهای

در انسان است ،بهتازگی افراد زیادی را به بررسی آثار

لکوسیتی انجام نگرفته است .از آنجا که کارهای

تمرینهای ورزشی بر طول تلومر عالقهمند کرده است


انجامگرفته در بازۀ زمانی  12تا  16هفته بوده است،


( .)21-23از طرفی ارتباط بین فعالیت بدنی و طول

نوآوریاینکارپژوهشیدراینبودکهششهفتهبازی

تلومرهای لکوسیتی که بهطور گستردهای تبلیغ شده،

فوتبال در زمینهای کوچک را بررسی کند .ازاینرو این

انباشتهازتناقضاتیاست.تأییدیکدیدگاهمعموالًناشی

سؤالمطرحاستکهدرصورتبهبودشاخصهایمرتبط


از مشاهدات و مطالعاتی است که در این حوزه انجام

با سالمت متأثر از  SSGsطول تلومرهای لکوسیتی

گرفتهاست.طولتلومردرعضالتاسکلتیوگلبولهای


بهعنوانشاخصیازطولعمرزیستیانساندرمواجههبا


سفید خون در مواجهه با تمرینات هوازی ،مقاومتی و

سالهایکهبا
اینشیوۀنوینتمرینیدرمردان 35تا  41

گزارشهایی که از خود افراد دریافت شده اندازهگیری


هدفتندرستیازآنبهرهمیبرند،درطیششهفتهچه


شده است و نشان میدهد که فعالیتهای کمشدت و

تغییریخواهدکرد؟ 

بیشازحد شدید با کوتاهی طول تلومر و فعالیتهای با

شدتمتوسطباطویلشدگیطولتلومرارتباطدارد.در

روششناسی

سال2016درپژوهشروی6474مردوزندرخصوص

نیمهتجربی است کهجامعۀ
پژوهش حاضر ،پژوهشی 

طولتلومرهایلکوسیتی،ارتباطیبینطولتلومرباسایر

دادهاند.در این
آماری آن را مردان  35تا  41سالهتشکیل 

حوزههای فعالیت بدنی از جمله ایروبیک ،بسکتبال،


پژوهش ازنمونۀ در دسترس شامل  18بازیکنسابقتیم

دوچرخهسواری ،رقصیدن ،دویدن ،قلهنوردی ،شنا،


فوتبالشهرداریشهرستانقلعهگنجاستان کرمان،بعداز

وزنهبرداری یافت نشد .در سال  2015یک
پیادهروی و  


رضایتنامه،

یک دورۀ بیتمرینی ،پس از تکمیل فرم

مقالۀ مروری از روش متاآناالیز به بررسی رابطۀ فعالیت

سوابق پزشکی و باآگاهی کامل از نحوۀ اجرای کار جهت

بدنی با طول تلومرهای لکوسیتی پرداخت .تقریباً 54

انجام پژوهش ،استفاده شد .یک هفته پیش از شروع

درصد مطالعات انجامگرفته ارتباط بین فعالیت بدنی و

تمرینها برای همگنسازی گروهها ،ویژگیهای توصیفی


طولتلومررانشاننمیداد 41.درصدارتباطمثبتو5


آزمودنیها شامل اندازۀ قد ،وزن ،درصد چربی ،شاخص
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اندازهگیری شد .سپس
تودۀ بدنی ( )BMIو  VO2 max

برای سنجش قد و وزن شرکتکنندگان از قدسنج و

بازیکنانتصادفی10نفردرگروه تمرینی در قالب دو تیم

ترازویپزشکیSecaمدل7551021994ساختآلمان،

پنجنفره در همۀ مراحل پژوهش شرکت ومطابق با پروتکل


برای تعیین درصد چربی از کالیپر هارپندن به روش

تمرینی به بازی فوتبال پرداختند .آزمودنیهای گروه

 AAHPERDدرصد چربی را از جمع چین پوستی دو

کنترل بدون انجام هیچگونه فعالیت ورزشی فقط در

سربازوییوتحتکتفیبرآوردمیکند،استفاده


ناحیۀسه

پسآزمون شرکتکردند.باتوجهبه
سنجشهای پیش و 


ونتایجازطریقجدولمربوطهاستخراجشد.باتوجهبه

بانها نسبت به سایر بازیکنان مشارکت
اینکه دروازه 

ردۀسنیافرادشرکتکنندهدراینپژوهشبرایتعیین


کمتری در روند بازی داشتند و فشار کمتری را هنگام

 VO2maxاز آزمون میدانی پیادهروی راکپورت و با

کردند،دربررسیهاینهاییحذفشدند.


بازیتحملمی

استفادهازفرمولزیرحداکثراکسیژنمصرفیبرآوردشد .

)VO2 max=132.853 - (0.0769 × 0.1692) - (0.3877 × Age) + (6.315 × Gender) - (3.2649 × Time) - (0.1565 × Heart rate

 24ساعت پیش از نخستین و  24ساعت بعد از

واکنشReal Time PCRیکگزارشگرفلورسنتحضور

پیشبازویی (آنتی
آخرین جلسۀ تمرینی ،از ورید  

گونهای طراحی میشوند که در
به 
دارد و این گزارشگرها  

آزمودنیهای دو گروه در حالت ناشتا

کیوبیتال) تمامی 

صورت تکثیر محصول نور فلورسنت تولید کنند ،ازاینرو

نمونهگیری
سیسی  
(ساعت  8:30صبح) ،به میزان   10

ثبتشده در دستگاه با میزان محصول
افزایش شدت نور  

نمونههای خونی
خونی در محل آزمایشگاه بهعمل آمد  .

دستآمده نسبت مستقیم دارد.باتعیین ( CTچرخۀ
به 


لولههای حاوی مادۀ ضد انعقاد ()EDTA
بالفاصله در  

آستانه)مربوطبهژنتلومروژن  B436وتقسیمآنهابه

ریخته شد.سپس با سرعت  3000دور در دقیقه به مدت

یاطولنسبیتلومربهدستآمد .

یکدیگرنسبتT/S

 10دقیقه در دمای چهار درجۀ سانتیگراد ،سانتریفیوژ

پروتکلتمرینیشاملدوبخشبود؛بخشاولبیست

بهمنظور اندازهگیری طول تلومر DNA ،از
شدند  .

دقیقهگرمکردنکهمطابقبابرنامۀپیشنهادیفدراسیون

نمونههای خون محیطی ،با استفاده از کیت (شرکت


جهانی فوتبال (گرم کردن به شیوۀ  )11+پیش از هر

سیناژن)استخراج شد.سپسدر 500میکرولیترآبحل

جلسه فعالیت اجرا شد ()25؛ بخش دوم شامل بازی

و در دمای  -70درجۀ سانتیگراد نگهداری شد .برای

دزمینبازیمطابق

فوتبالدرزمینهایکوچکبودکهابعا


استخراجشده از  ODیا

ارزیابی کیفیت و غلظت  DNA

باابعاداستانداردجهانیزمینفوتسالدرنظرگرفتهشد.

همان دانسیتۀ نوری استفاده شد .برای انجام واکنش

تعدادنفراتهرتیمپنجبازیکنبااحتسابدروازهبانبود.


 Real Time PCRاز کیت  SYBR® Green PCR

گروهآزمونبهمدتششهفتهودرهرهفته،دوجلسه

 Master Mixساخت شرکت Applied Biosystems

پروتکل تمرینی ،بازی در زمینهای کوچک مطابق با

آمریکا استفاده شد Real Time PCR .با استفاده از

اطالعاتموجوددرجدولزیررااجراکردند(.)26شدت

پرایمر اختصاصی تلومر و پرایمر ( B436کدکنندۀ

فعالیت با سنجش تواتر قلبی بهوسیلۀ ساعت پوالر

عنوانژنتککپی( single


پروتئینریبوزومیاسیدی)به

RS400sdساختفنالندانجامگرفت .

 )copy gene: SCGانجام گرفت .با توجه به اینکه در

تأثیر شش هفته بازی فوتبال در زمینهای کوچک در برخی شاخصهای وابسته به سالمت و ...

53

نشریۀ پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش ،دورة  ،11شمارة  ،1بهار 1398

54

جدول  .1تعداد هفتهها ،نفرات ،اندازة زمین و زمان فعالیت هر جلسۀ تمرینی
هفتهها

نفرات

اندازة زمین

زمان

 1-3

4درمقابل4بایکدروازهبان 

 18×25

ایباپنجدقیقهاستراحتبیننوبتها 

دونوبت 20
دقیقه

 4-6

4درمقابل4بایکدروازهبان 

 25×36

ایباپنجدقیقهاستراحتبیننوبتها 

دونوبت 20
دقیقه

ایتمرینهادوبارهویژگیهای

پسازپایانشش 
هفته


دادهها از آزمون کولموگروف_ اسمیرنوف و برای
توزیع  

توصیفیآزمودنیهاشاملاندازۀقد،وزنبدن،چربیبدن،


شاخصهایدرصدچربی،حداکثراکسیژنمصرفی

بررسی

شاخصتودۀبدنی()BMIوVO2 maxسنجششد.

بینگروهیازآزمونtمستقل
دربررسیهای 

وطولتلومر
مقایسۀدرونگروهیاز tهمبستهاستفادهشد.پساز

و

یافتهها

گروههای تمرین و کنترل
مداخله ،نتایج اطالعات آماری  

از  18فرد شرکتکننده در پژوهش 10،نفر گروه

شاخصها ارائه شده است .با

در جداول  3 ،2و  4بین 

پنجنفره
تمرینی این پژوهش توانستند در قالب دو تیم 

یافتههای پژوهش مطابق با جدول 4طولتلومر
توجه به  

همۀ مراحل پژوهش رامطابق با پروتکلتمرینی به اتمام

،P=0/487وزنP=0/919وشاخصتودۀبدنی0/878

برسانند و هشت نفر آزمودنیهای گروه کنترل بدون

=Pتغییرمعنادارینداشت،امامقداردرصدچربی0/016

پیشآزمون و

سنجشهای

شرکت در پروتکل فقط در

= Pو حداکثر اکسیژن مصرفی  P= 0/012تغییر

پسآزمون شرکت کردند .برای تعیین شاخصهای اصلی


معناداریرانشاندادند .

میانگینوانحرافمعیارازآمارتوصیفی،برایتعییننحوۀ

جدول  .2اطالعات شاخصهای جسمانی گروههای تمرین و کنترل
گروه کنترل ()n=8

متغیرها

گروه تمرین ()n =8

پیش آزمون

پس آزمون

پیش آزمون

پس آزمون

سن (سال)

38/21±2/27

-

38/96±2/22

-

قد ()cm

174/48±3/69

-

172/45±6/78

-

جدول  .3اطالعات توصیفی شاخصها بههمراه تفاوتهای درونگروهی گروههای تمرین و کنترل
متغیر

گروهها

تعداد

کنترل

8

تمرین

8

کنترل

8

تمرین

8

کنترل

8

تمرین

8

چربی بدن(درصد)

حداکثر اکسیژن
مصرفی()ml/kg/min

طول تلومر()T/S

آزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

میانگین و انحراف معیار
 15/28±6/82
 15/06±6/81
 16/78±7/84
 12/21±6/24
 39/73±3/79
 39/98±4/31
 40/08±5/66
 45/42±4/25
 0/842±0/047
 0/791±0/202
 0/866±0/107
 0/889±0/172

t

df

p

1/515

7

0/174

3/295

7

*0/013

-0/506

7

0/628

-3/172

7

*0/016

0/770

7

0/467

-0/288

7

0/782
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ادامۀ جدول  .3اطالعات توصیفی شاخصها بههمراه تفاوتهای درونگروهی گروههای تمرین و کنترل
متغیر

گروهها

تعداد

کنترل

8

تمرین

8

کنترل

8

تمرین

8

وزن ()kg

شاخص تودۀ بدنی
()kg/m2

آزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

میانگین و انحراف معیار
 75/06±5/57
 75/06±4/94
 75/00±6/54
 75/06±5/95
 24/66±1/74
 24/66±1/45
 25/37±3/50
 25/40±3/38

t

df

p

0/000

7

1/000

-0/134

7

0/897

0/000

7

0/842

-0/207

7

0/842

جدول  .4نتایج آزمون  Tمستقل شاخصهای مختلف گروههای تمرین و کنترل
متغیرها
چربی بدن(درصد) 
حداکثراکسیژنمصرفی( ) ml/kg/min
طولتلومر( ) T/S
وزن( )kg
شاخصتودۀبدنی( )kg/m2

بحث و نتیجه گیری

df
 7/1
 14
 13/5
 14
 14

p
 *0/016
 *0/012
 0/487
 0/919
 0/878

پژوهشهایمرتبطونزدیکبهاینحوزهدرتوجیهنتایج


نتایج بسیاری از پژوهشهای علمی انجامگرفته در

استفاده شود .همسو با پژوهش حاضر پژوهش وو و

فیفا آثارمثبتبازیفوتبالبرآمادگیوسالمتافرادرا

همکارانش()2008بررویافرادمیانسالچینینشانداد

نشانمیدهدوبهارائۀشعار« 45دقیقهبازیفوتبال،دو


بین فعالیت بدنی و طول تلومر ارتباطی وجود ندارد .در

بار در هفته ،بهترین راه پیشگیری از بروز بیماریهای

این پژوهش عوامل احتمالی همچون روش اندازهگیری

غیرواگیر» توسط این سازمان جهانی منجر شده است

طول تلومر ،شرایط روانی آزمودنیها ممکن است سبب

یبیماریهایمزمنوفرایندپیریباکاهش

(.)12ازطرف

عدمارتباطفعالیتبدنیوطولتلومرشدهباشند،ازاینرو


طولتلومرهمراهاند،اماممکناستحفظطولتلومربا

میتوان نتیجه گرفت که همسویی نتایج دو پژوهش


فعالیتبدنیامکانپذیرباشد(.)27هدفپژوهشحاضر


میتواند ناشی از روشهای اندازهگیری و شرایط روانی


بررسیتأثیرششهفتهبازیفوتبالدرزمینهایکوچک


آزمودنیها باشد ( .)28نتایج پژوهش ماتار و همکارانش


در برخی شاخصهای مرتبط با سالمت و طول تلومر

( )2013بر روی دوندههای مارتن نشان داد که رابطۀ

مردان 35تا 41سالهبود.نتایج پژوهش مطابق با جدول

معناداری بین فعالیت بدنی و طول تلومر وجود ندارد و

 4نشان میدهد طول تلومر ،وزن و شاخص تودۀ بدنی

اینگونه توجیه کردند که چندین عامل میتواند تضاد


تغییرمعنادارینداشتهاند،حالآنکهمقداردرصدچربیو


نتایجرادرمیانپژوهشهادرموردطولتلومروفعالیت

حداکثر اکسیژن مصرفی تغییر معناداری را نشان داده

بدنی توضیح دهد .این عوامل چندین متغیر

است .با توجه به نو بودن موضوع و از آنجا که هیچ

زیستمحیطی مانند استرسهای روانی ،وضعیت


وتبالدرزمینهای

پژوهشیدرحوزۀبررسیتأثیربازیف

اجتماعی -اقتصادی ،سطح ویتامین  Dو بیماریهای

کوچک بر طول تلومر موجود نیست ،سعی شد از

آتراسکلروزیسوعروقکرونریراشاملمیشد(.)29در
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همینزمینهحاصلپژوهشکاتلینوهمکارانش()2013

مقدماتکاهشطولتلومررافراهمکند.همچنیننتایج

نشان میدهد تغییر معناداری بین تمرین و طول تلومر

)بررویآزمودنیهای

پژوهشکارانوهمکارانش(2014

وجودنداردوآنهامعتقدندکهاز 4تا 39سالگیکاهش

یتواند سبب
 43ساله نشان داد که فعالیت ورزشی م 

تدریجیدرطولتلومروفعالیتتلومرازرویمیدهد.با


افزایش آیرزین شود و آیرزین مسیرهای سیگنالینگ

درنظرداشتناینموضوعکهردۀسنیموردمطالعهدر

مربوطبهتکثیرسلولیازجملهمسیر P38و MAPKرا

پژوهش حاضر و پژوهش کاتلین و همکارانش نزدیک به

فعال میکند و سبب میشود بیان ژن ترشح تلومراز

هم بوده ،میتوان گفت این احتمال وجود دارد کاهش

تنظیمشدهوطولتلومرحفظشود(.)34ازطرفینتایج

سطوح آنزیم تلومراز سبب بهوجود آمدن نتایج مشترک

پژوهشچرکاسو همکارانش()2008نشاندادفعالیت

شده است ( .)30نتایج پژوهش ما و همکارانش ()2013

بدنی در اوقات فراغت سبب تأثیر بر طول تلومر خواهد

کهبهبررسیاسترساکسایشیوطولتلومردربیماران

شدوبیانکردنداختالفدرطولتلومرونتایجمیتواند

دیابتی پرداخته بود ،نشان داد بین افزایش استرس

اندازهگیریفعالیتباشدوافزایشفعالیت
مربوطبهشیوۀ 

اکسایشی و کاهش طول تلومرهای لکوسیتی در بیماران

بدنیسببافزایشطولتلومرمیشود( .)35

دیابتیارتباطوجوددارد.چونافزایشاسترساکسایشی

نتایجپژوهشورنروهمکارانش()2009نشانداددر

با افزایش رادیکالهای آزاد همراه است ،این عوامل

سنینمیانسالیبیانP16باتنظیمکاهشیوmRNAی

زمینهسازتخریبطولتلومرخواهندشد( .)31


باتنظیمافزایشیروبهروخواهدشد.ایننتایجنشان

 Ku

ناهمسو با پژوهش پیش رو اندرو و همکارانش

ینها مانند
میدهد موازی با تنظیم  TRF2سایر پروتئ 


( )2008در پژوهشی به بررسی ارتباط سطوح فعالیت

P16وپروتئینKuممکناستنقشمحافظتیدرحفظ

بدنی،طولتلومروفعالیتتلومرازپرداختندونشاندادند

تلومر در فعالیت ورزشی در میانسالی داشته باشند .با

بینسطوحفعالیتبدنیوطولتلومرارتباطوجوددارد،

فعالیت ورزشی در بیان ژن  TRF2و  Kuافزایش رخ

بهطور معناداری
یکهفعالیتبدنیباسطحمتوسط 
بهطور 


ییابد ،در نتیجه
میدهد و بیان پروتئین P16کاهش م 
 

اثرمحافظتیبهترینسبتبهفعالیتبدنیباشدتباالو

طولتلومرحفظخواهدشد(.)36نتایجپژوهشکانو

کمبررویتلومراعمالخواهدکرد.آنهابینفعالیتبدنی

همکارانش ( )2012نشان داد التهاب مزمن مکانیسم

وسطوحآنزیمتلومرازرابطۀمعناداریپیدانکردند(.)32

بالقوهای را فراهم میکند تا از دو مسیر متفاوت اثرات


دلیل ناهمسویی پژوهش اندرو و همکارانش با پژوهش

فعالیت بدنی و ورزشی بر تلومر را محافظت کند .برای

پیشروایناستکهازآنجاکهدرصدتولیدROSهادر

مثال التهاب سیستمی مزمن سبب افزایش دگرگونی

ییابد ،خود
یتهای ورزشی با شدت باال افزایش م 
فعال 

یسفیدخونوافزایشفرسایشتلومرمیشود.

گلبولها


یتوانند عاملیمخربدرکاهش
گونههایرادیکالآزادم 


سلولهای
گلبولهایسفیدتقسیمات 

باافزایشدگرگونی 

طولتلومرباشندولذتفعالیتورزشیباشدتمتوسط

بهتبع آنافزایشتقسیمات
ییابد .
بنیادیخونیافزایشم 

یتواند
گونههای رادیکال آزاد م 
بهدلیل کاهش تولید  


سلولیدرنهایتبهکاهشطولتلومرمنجرخواهدشد.

مفیدترباشد(.)33باافزایششدتفعالیت،افزایشROS

همچنین  TNFαممکن است با تنظیم کاهشی تلومراز

یتواند
میشودکهم 
هاسببکاهشسطوح   Fetuin- A

سبب کاهش طول تلومر شود ( .)37کوتاهی طول
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یتواند با افزایش غلظت  IL-6و
تلومرهای لکوسیتی م 

کیلوگرم تقسیم بر مجذور قد به متر = شاخص تودۀ

 TNFαارتباط داشته باشد .کاهش غلظت این دو با

بدنی) مقدار شاخص تودۀ بدنی آنها بدون تغییر مانده

افزایش تلومراز همراه است که سبب حفظ طول تلومر

است.همچنینمقدارچربیبدنبدونتأثیرگذاریدروزن

خواهدشد( .)38

دچارتغییرشدهاستکهدرتوجیهاینموضوعمیتوان


بابررسیشواهدوقرائنموجودمیتوانگفتهنگام


گفت ممکن است کاهش درصد چربی با افزایش حجم

فعالیت ورزشی ،نوع فعالیت تأثیرات متفاوتی را بر بدن

عضالنیهمراهبودهکهتغییریدروزنآزمودنیهاایجاد


اعمالخواهدکردوامکانداردهرکدامازاینشیوههای


ینرومیتوانگفتازآنجاکهطویلشدن
نکردهاست.ازا 

تمرینی با توجه به شدت و حجم شان مسیرهای پیام

طولتلومرممکناستیکدههبهطولبینجامد(،)39

رسانی اثرگذار بر طول تلومر را دستخوش تغییر کنند و

بهنظر میرسد با بررسی و با درنظر گرفتن دقیق موارد


نتایجمتفاوتیرارقمبزنند.بایدبهایننکتهتوجهداشت

یادشد ،پژوهشهای آتی در یکی از مسیرهای مشخص

برای بررسی دقیقتر طول تلومر عالوه بر کنترل فعالیت

یادشده و در بازۀ زمانی طوالنیتری انجام گیرد تا نتایج

ورزشی،عواملمتعدددیگریازجملهویتامین،Dسطوح

بهتریرارقمبزند.بهطورکلیوباتوجهبهاندکبودنیا


آیریزین و حاالت روانی شخص با پایش مسیرهای پیام

نبود پژوهش در این حوزه بهخصوص تأثیرات  SSGsبر

رسانی دوگانۀ استرس اکسایشی ،مسیرهای التهاب و

طول تلومر ،بااحتیاط میتوان گفت شش هفته بازی

نهاوبیان
یتروسنجشپروتئی 
بهطورجزئ 
فعالیتتلومراز 

فوتبال در زمینهای کوچک میتواند سبب ارتقای

تواننتایجقویتریرا

ژنهای متفاوتدراین مسیرها می


فاکتورهایوابستهبهسالمتمردان35تا41شود(تأیید

دراینحوزهبهدستآورد.ازطرفیچوندراینپژوهش


شعارفیفا)،امادرطولتلومرآنها تغییریایجادنخواهد

قدآزمودنیهاثابتووزنآنهانیزتغییرچندانینداشته،


کرد .

با توجه به فرمول سنجش شاخص تودۀ بدنی (وزن به
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