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Abstract 

Background: Telomerase activity was reduced by aging, leading to decrease in telomere length 
and cell death. Evidence suggests that physical activity as well as green tea has a positive effect on the 
prevention of cellular aging. The aim of this study was to evaluate the effect of 12 weeks aerobic training 
combined with green tea extract on cardiac telomerase enzyme in aged male rats. 

Materials and Methods: In this study, 32 aged male rats were randomly divided into 4 groups: 
control, exercise, green tea and exercise + green tea. Exercise groups performed moderate intensity 
aerobic exercise for 12 weeks and 5 days per week; meantime, the supplementary groups consumed green 
tea extract. Sandwich ELISA method was used to measure the amount of telomerase. 

Results: The results show that telomerase enzyme in exercise group was significantly higher than 
control group (p= 0.001), green tea group was significantly higher than control group (p= 0.016) and in 
exercise + green tea group significantly higher than control group (p= 0.001) was observed. 

Conclusion: According to the results of this study, 12 weeks of moderate-intensity aerobic 
exercise with green tea extract can increased the amount of telomerase enzyme and Prevent telomere 
length shortening and cellular aging. 
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دهی عصاره هیدروالکلی چاي سبز بر هفته تمرین هوازي همراه با مکمل 12ثیر تأ
  هاي مسنمحتوي آنزیم تلومراز بافت قلب رت

  
2، جواد طلوعی آذر3، فیروز قادري پاکدل2محمدرضا ذوالفقاري ،*1میرزاحسین نوروزي کمره  

 شکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.دانشجوي دکتري، گروه فیزیولوژي ورزشی، دان1

 ، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایراناستادیار، گروه فیزیولوژي ورزشی.2

  .دانشیار، گروه فیزیولوژي، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران3
  

  13/8/96تاریخ پذیرش: ، 29/7/96تاریخ دریافت: 
 

  چکیده
شود. یابد که منجر به کوتاهی طول تلومر و مرگ سلولی میفعالیت آنزیم تلومراز در اثر پیري کاهش می زمینه و هدف:
از ثیرات مثبتی بر جلوگیري از پیري سلولی دارد. هدف چنین مصرف چاي سبز تأیت بدنی و همدهد که فعالشواهد نشان می

ه تمرین هوازي همراه با مکمل دهی عصاره چاي سبز بر محتوي آنزیم تلومراز بافت قلب هفت 12ثیر ، بررسی تأاین مطالعه
  هاي مسن بود.رت

  تایی کنترل، ورزش، چاي سبز و 8گروه  4سر رت مسن نر به طور تصادفی به  32 ،در این مطالعه ها:مواد وروش
ته فعالیت هوازي با شدت متوسط انجام دادند، در روز در هف 5هفته و  12هاي ورزشی ورزش+ چاي سبز تقسیم شدند. گروه 

گیري محتوي تلومراز از روش هاي دریافت کننده مکمل، مکمل عصاره چاي سبز دریافت کردند. براي اندازههمین مدت گروه
  ساندویچ االیزا استفاده شد.

ترل افزایش معناداري داشت نتایج نشان داد که محتوي آنزیم تلومراز در گروه ورزش نسبت به گروه کن ها:یافته
)001/0p=) 016/0)، گروه چاي سبز نسبت به گروه کنترل افزایش معناداري داشتp= و در گروه ورزش+چاي سبز نسبت (

  ).=001/0pبه گروه کنترل افزایش معناداري مشاهده شد (
ین هوازي با شدت متوسط به هفته تمر 12توان گفت که بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر می گیري:نتیجه

تواند محتوي آنزیم تلومراز را افزایش دهد و از کوتاه شدن طول تلومر و پیري همراه مصرف مکمل عصاره چاي سبز می
  سلولی جلوگیري کند.

  تمرین هوازي، چاي سبز، تلومراز واژگان کلیدي:
  
  
  
  
  
  
  وم ورزشی، گروه فیزیولوژي ورزشی ، دانشکده علدانشگاه ارومیه ،ایران، ارومیه نویسنده مسئول:*
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  مقدمه
پیري یک فرآیند فیزیولوژیک پیچیده ناشی از 

رونده عملکردهاي بیولوژیک متعدد و اختالل کاهش پیش
هاي بیماريهموستاز است. این تغییرات هموستاز منجر به 
هاي قلبی و مختلف از جمله سکته مغزي، زوال عقل و بیماري

هاي قلبی در اثر پیري به ). بروز بیماري1شود. (عروقی می
به طوري که نارسایی قلبی  ،یابداي افزایش میصورت فزاینده
ساله  75تا  65سال چهار برابر بیشتر از افراد  85در افراد باالي 

نقش  هستند که کروموزوم ییاختار انتهاس هاتلومر). 2است (
هاي طی تقسیم کروموزوم است. يداریحفاظت و پا هاآن مهم

 DNAهاي سلولی متوالی، تلومرها مانع از بین رفتن رشته
د. با گذشت زمان، طول تلومر کاهش نشوکروموزومی می

در  وتا جایی که براي تقسیم سلولی خیلی کوتاه شده  ،یابدمی
). پیشنهاد شده است که 3شود (به پیري سلولی می نتیجه منجر
بالقوه براي بیولوژي پیري  ومارکریب کی تواندمی طول تلومر

و طول تلومر سن  که یک رابطه معکوس بینبه طوري ،باشد
تلومراز  میطول تلومر آنز شیافزاترین عامل وجود دارد. مهم

ه معکوس است ک پتازیترانس کر کی مرازتلو میاست. آنز
موجود در ساختار خود را به عنوان الگو قرار  RNAتواند یم

  ).4( دهد طول تلومر را افزایش بیترت نیداده و بد
گیري به ابتال ورزش منظم یک عامل مهم در پیش

هاي قلبی و عروقی و مرگ و میر در افراد مسن به بیماري
 سلول ها را کاهش از بین رفتنسرعت  ،است. ورزش منظم

را کاهش  يریاز پ یناش یکیژولویزیقص عملکرد فو ن داده
بین فعالیت بدنی  را نتایج ضد و نقیضی ،مطالعات). 5( دهد یم

اند. ري و همکاران مشاهده کردند و طول تلومر گزارش داده
اي استقامتی و افراد طول تلومر عضالت اسکلتی دوندهبین که 

طول  چنینتمرین نکرده تفاوت معناداري وجود ندارد، هم
هاي بیشتري تمرین کرده بودند نسبت تلومر در افرادي که سال

تر بود هاي کمتري تمرین کرده بودند کوتاهبه افرادي که سال
). سیلوا و همکاران نشان دادند که در افراد مسن تمرین 6(

ها طول تلومر لکوسیت ،کرده نسبت به افراد مسن تمرین نکرده

بیان  وانی، ورنر و همکارانمطالعات حی ). در7بیشتر است (
  کردند که تمرینات ورزشی فعالیت آنزیم تلومراز و

ها افزایش هاي متصل شده به تلومر را در آئورت موشپروتئین
ماهه گزارش  2). لودلوو و همکاران در رت هاي 8داده است (

دادند که ورزش طوالنی مدت یک ساله فعالیت تلومراز در 
  در مقایسه با گروه کنترل  عضالت اسکلتی گروه تمرین

اما در بافت کبدي و قلب بین دو  ،تحرك افزایش پیدا کردبی
  ).9گروه تغییري مشاهده نشد (

رد عالقه در تغذیه انسان وچاي سبز یک نوشیدنی م
است که به دلیل خواص آنتی اکسیدانی، ضد التهاب، ضد 
تومورزایی و ضدحساسیت توجه بسیاري را جذب کرده است. 

بیشترین کتشین موجود در  )EGCG(گالوکتشین گاالت اپی
چاي سبز است. مطالعات اخیر اثرات محافظتی چاي سبز و 

EGCG 10اند (هاي قلب و عروقی نشان دادهرا در بیماري .(
سبب از بین رفتن  EGCGلی و همکاران بیان کردند که 

هاي نرمال ولی تاثیري بر سلول ،شودهاي سرطانی میسلول
، EGCGو همکاران نشان دادند که  ). شنگ11د (ندار

آپوپتوز و استرس اکسیداتیو سلول هاي قلبی هنگام بار اضافی 
 EGCG ). به عالوه 12کند (ناشی از هایپتروفی را مهار می

هاي آپوپتوز را از طریق مهار استرس اکسیداتیو ناشی از سلول
  ). 13( کندتغییر تلومر وابسته به مسیر آپوپتوز سرکوب می

آمده از مطالعات در ارتباط  با توجه به نتایج به دست
  ثیر فعالیت بدنی بر طول تلومر و فعالیت آنزیم تلومراز أبا ت
فعالیت بدنی یک عامل اساسی توان گفت که ورزش و می

گذار بر بیولوژي تلومر و فعالیت آنزیم تلومراز است، اما با تأثیر
یضی را در این رابطه این وجود مطالعات نتایج ضد و نق

تواند اختالف در روش گزارش داده اند که دلیل آن می
تحقیق، شدت و مدت فعالیت بدنی باشد. بنابراین یافتن یک 
روش تمرین مناسب براي تاثیر بر بیولوژي تلومر و محتوي 

رسد. مطالعات آثار سودمند آنزیم تلومراز ضرروري به نظر می
چنین مطالعات پیري سلولی و همفعالیت بدنی بر جلوگیري از 

اندکی تاثیر عصاره چاي سبز بر فرآیند پیري سلولی را بررسی 
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آید که آیا ترکیب فعالیت حال این سوال پیش می .اندکرده
ها به به هر کدام از آنورزشی و عصاره چاي سبز نسبت 

تا  بر جلوگیري از پیري سلولی دارد؟ ثیر بیشتريتنهایی تأ
د که این امر را اي یافت نشمطالعه ،رسی کردیمجایی که ما بر

در این مطالعه بر آن شدیم که  ،رو از این بررسی کرده باشد.
دهی عصاره چاي هفته تمرین هوازي به همراه مکمل 12تاثیر 

هاي مسن را سبز بر محتوي آنزیم تلومراز از بافت قلب رت
 بررسی کنیم.

  
  هامواد و روش

هفته تمرین هوازي با شدت  12تأثیر پژوهش در این 
متوسط به همراه مکمل عصاره چاي سبز بر محتوي آنزیم 

ت. تعداد هاي نر مورد بررسی قرار گرفتلومراز بافت قلبی رت
گرم نمونه  300تا  270اي با وزن هفته 24سر رت نر ویستار  32

 8گروه  4ها را در دادند. ابتدا رت لیتشکماري این تحقیق را آ
گروه ورزش، گروه عصاره چاي سبز، گروه تایی شامل 

 چاي سبز و گروه کنترل قرار دادیم وورزش به اضافه عصاره 
سپس طبق دستورالعمل انجمن ایرانیان حمایت کننده 

هاي جداگانه نگهداري در قفس ها را، آنآزمایشگاهی
. این مطالعه در کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه علوم نمودیم

به  IR.umsu.rec.1396.57شناسه پزشکی ارومیه با 
تصویب رسید. مدت زمان دو هفته جهت آشنایی با محیط 

ها در نظر گرفته شد. آزمایشگاه و نوارگردان براي آزمودنی
پس از گذشت دو هفته پروتکل اصلی تمرین شروع شد، به 

هفته تحت تأثیر  12این صورت که گروه ورزش به مدت 

روه عصاره چاي سبز به مدت تمرینات هوازي قرار گرفتند، گ
هفته عصاره چاي سبز دریافت کردند و گروه ورزش به  12

هفته تمرینات هوازي را  12اضافه عصاره چاي سبز به مدت 
به همراه عصاره چاي سبز دریافت کردند. پس از اتمام دوره 

هاي در حالت ناشتا و روز بعد از آخرین جلسه تمرین نمونه
  ع آوري شد.ها جممورد نیاز از رت

پروتکل ورزشی روي نوار گردان با شیب ثابت 
روز در هفته بود. یک هفته  5هفته و  12صفر درصد به مدت 

ها قبل از اجراي پروتکل اصلی به منظور آشنایی با تمرین رت
دقیقه  10متر بر دقیقه و به مدت  10یک هفته را با شدت 

روتکل تمرین کردند. پس از یک هفته آشنایی با تمرین پ
اصلی آغاز شد. مدت و شدت تمرین به صورت تدریجی 

 10جلسه از به این صورت که مدت تمرین هر  ،اضافه شد
دقیقه در هفته ششم رسید و پس از آن  60در هفته اول به  دقیقه

تا اتمام دوره ثابت ماند. شدت تمرین بر اساس سرعت 
 ]vo2peakدرصد  60متر بر دقیقه [حدود  17نوارگردان از 

] vo2peakدرصد  75متر بر دقیقه [حدود  27در هفته اول به 
 ،. در ابتداي هر جلسه)1جدول( )14در هفته دوازدهم رسید (

متر بر دقیقه به عنوان گرم  10ها سه دقیقه را با سرعت آزمودنی
متر بر دقیقه به  3دقیقه  2دویدند و سپس به ازاي هر کردن می

در انتهاي هر  د نظر برسد.افه شد تا به سرعت مورسرعت اض
دقیقه سرعت را به  5جلسه نیز به منظور سرد کردن در طی 

  ).15متر بر دقیقه برسد ( 8دادیم تا به صورت تدریجی کاهش 

  

  روز در هفته 5هفته و  12ها بر روي نوارگردان به مدت :پروتکل تمرین ورزشی براي رت1جدول 
  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  هفته

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 نوارگردان (درصد) شیب
  60  60  60  60  60  60  60  50  40  30  20  10  مدت تمرین در هر جلسه(دقیقه)
  27  27  25  25  23  23  21  21  19  19  17  17 سرعت نوار گردان (متر بر دقیقه)
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هاي گروه عصاره چاي سبز و گروه ورزش به رت
روز در هفته عصاره  5هفته  12اضافه عصاره چاي سبز به مدت 

ي چاي سبز به صورت هچاي سبز دریافت کردند. عصار
میلی گرمی حاوي پودر عصاره چاي سبز، ساخت  400کپسول 
بود  4805Bکشور امریکا با کد  NOW FOODSشرکت 

درصد کافئین  8/0درصد کتشین و  40که هر کپسول حاوي 
نول بود. عصاره چاي سبز به روش هیدروالکلی و با الکل اتا

درصد به دست آمده بود. کپسول را باز کرده و سپس به  96
 میلی گرم به ازاي هر کلیوکرم از وزن بدن پودر را 300میزان 

ها گاواژ به رت ه وسیلهو ب کردیمسی سی آب مقطر حل  1در 
  ).16دادیم (

در این مطالعه براي بررسی محتوي تلومراز در بافت 
االیزا استفاده شد. براي قلب از روش سنجش ایمنی ساندویچ 

 Rat TE (telomerase) ELISAاین منظور از کیت

Kit  ساخت شرکتElabscience  کشور آمریکا استفاده
ها پوشیده از آنتی میکرومیکروپلیتی که داخل آن 96شد.کیت 

و  E-EL-R0947بادي ویژه تلومراز بود با شماره محصول 
اظ حساسیت خریداري شد. از لح 11/7/2017تاریخ تولید 

پیکوگرم بر میلی لیتر   88/46گیري کیت حداقل مقدار اندازه
پیکوگرم بر میلی لیتر  5000الی  13/78و دامنه تشخیص آن 

 90بود. دقت تکرار پذیري و دقت درون سنجی کیت بیشتر از 
گیري محتوي درصد بود. این کیت قابلیت تشخیص و اندازه

  یر مایعات بیولوژیکی آنزیم تلومراز در سرم، پالسما و سا
  ها را دارا بود.رت

میلی  300ابتدا مقداري از بافت قلب را برداشته (
میلی گرم  100به همراه  PBSگرم) و با یک میلی لیتر محلول 

گلس هموژنیزر در داخل میکروتیوپ قرار دادیم. سپس با 
 2به مدت  Mikro-dismembratorاستفاده از دستگاه 

کان در دقیقه هموژنیزه کردیم و سپس آن ت 3000دقیقه با دور 
دقیقه در داخل ظرف یخ قرار دادیم. پس از آن  2را به مدت 

 8گراد به مدت درجه سانتی 4محلول مورد نظر را در دماي 
دور در دقیقه سانتریفیوژ کردیم. سپس  5000دقیقه با دور 

محلول باالیی را برداشته و مورد ارزیابی قرار دادیم. سپس 
گیري محتوي تلومراز طبق دستورالعمل شرکت اندازه براي

زا را اجرا سازنده کیت روش سنجش ایمنی ساندویچ االی
این مطالعه مقدار محتوي آنزیم تلومراز بافت  ). در15کردیم (

  را نسبت به مقدار پروتئین کل بافت بیان کردیم. براي 
ابتدا گیري پروتئین تام از روش برادفورد استفاده شد. اندازه

هاي محلول بافتی محلول برادفورد را آماده کرده و سپس نمونه
با آب مقطر رقیق کردیم. براي آماده کردن  5به  1را به نسبت 

) را در آب BSAهاي استاندارد آلبومین سرم گاوي (نمونه
 312و  625، 1250، 2500، 5000هاي مقطر در غلظت

  هر کدام ازپیکوگرم در میلی لیتر حل نمودیم. سپس از 
میکرولیتر برداشته و در  10هاي محلول بافتی و استاندارد نمونه 

میلی لیتر محلول برادفورد حل کرده و مورد ارزیابی قرار  5
  ).15دادیم (

ها و رسم نمودار از آمار توصیفی براي توصیف داده
ها از آزمون استفاده شد. براي بررسی نرمال بودن توزیع داده

ها از آزمون رنوف و براي مقایسه بین گروهاسمی-کلموگروف
تحلیل واریانس (آنووا) و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. 

آماري با  تحلیلدر نظر گرفته شد.  >05/0pسطح معناداري 
انجام شد. براي رسم  24نسخه  SPSSافزار استفاده از نرم

 نمودار از نرم افزار اکسل استفاده شد.

  
  هایافته

سر رت به صورت تصادفی  32تعداد  ،لعهدر این مطا
تایی شامل گروه ورزش، گروه عصاره چاي سبز،  8گروه  4به 

کنترل تقسیم  گروه ورزش به اضافه عصاره چاي سبز و گروه
هفته تمرین هوازي به همراه  12ثیر شدند. براي بررسی تأ

مکمل عصاره چاي سبز بر محتوي آنزیم تلومراز بافت قلب، 
تلومراز نسبت به مقدار پروتئین استخراج شده از میزان آنزیم 

بافت مورد ارزیابی قرار گرفت. میانگین و انحراف استاندارد 
محتوي آنزیم تلومراز، میزان پروتئین استخراج شده از بافت و 

آورده شده  2نسبت میزان تلومراز به پروتئین کل در جدول 
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ا از آزمون هابتدا براي بررسی نرمال بودن توزیع دادهاست. 
اسمیرنوف استفاده شد. نتایج آزمون -کلموگروف
اسمیرنوف از لحاظ آماري معنادار نبود -کلموگروف

)804/0=Z ،537/0=pها ) که نشان دهنده توزیع طبیعی داده
ها از آزمون تحلیل بود. براي بررسی تغییرات بین گروه

 واریانس استفاده شد. نتایج آزمون آنووا نشان داد که نسبت
ها تفاوت معناداري آنزیم تلومراز به پروتئین کل بین گروه

ها ه). براي مقایسه بین گروp ،923/10=F=001/0وجود دارد (
 ). 2از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد (جدول 

  
ان تلومراز به پروتئین کل در : میانگین و انحراف استاندارد محتوي آنزیم تلومراز، میزان پروتئین استخراج شده از بافت و نسبت میز2جدول 

  هاها و نتایج آزمون تعقیبی براي مقایسه بین گروههمه گروه
  )لیترپیکوگرم بر میلیپروتئین/تلومراز (  )لیترمیلی گرم بر میلیغلظت پروتئین (  )لیترپیکوگرم بر میلیغلظت تلومراز (  روه                         متغیگر

  817±190  02/13±51/2  10254±391  کنترل
  1860±546  02/6±15/1  10658±307  ورزش

  322/1042  -  -  هاه تفاوت میانگین گرو
=p  -  -  داريسطح معنی 001/0  * 

  817±190  02/13±51/2  10254±391  کنترل
  1509±261  31/7±33/1  10740±124  چاي سبز

  005/692  -  -  هاه تفاوت میانگین گرو
=p  -  -  سطح معنی داري 016/0  * 

  817±190  02/13±51/2  10254±391  لکنتر
  1894±573  18/6±99/1  10744±463  ورزش+چاي سبز
  155/1077  -  -  هاه تفاوت میانگین گرو

=p  -  -  سطح معنی داري 001/0  * 

  1860±546  02/6±15/1  10658±307  ورزش
  1509±261  31/7±33/1  10740±124  چاي سبز

  317/350  -  -  هاه تفاوت میانگین گرو
=p  -  -  داري سطح معنی 375/0  

  1860±546  02/6±15/1  10658±307  ورزش
  1894±573  18/6±99/1  10744±463  ورزش+چاي سبز
  833/34  -  -  هاه تفاوت میانگین گرو

=p  -  -  سطح معنی داري 998/0  

  1509±261  31/7±33/1  10740±124  چاي سبز
  1894±573  18/6±99/1  10744±463  ورزش+چاي سبز
  150/385  -  -  هاه تفاوت میانگین گرو

=p  -  -  سطح معنی داري 294/0  

  >05/0pسطح معناداري از لحاظ آماري *
  

نسبت  ،شودمشاهده می 2گونه که در جدول همان
هاي تجربی نسبت میزان تلومراز به پروتئین کل در همه گروه

به گروه کنترل افزایش معناداري داشتند. میزان تلومراز به 
رزش نسبت به گروه کنترل باالتر بود پروتئین کل در گروه و

)، =001/0pکه این مقدار از لحاظ آماري معناداري بود (

گروه چاي سبز نسبت به گروه کنترل افزایش معناداري را 
) و در گروه ورزش+چاي سبز نسبت به =016/0pنشان داد (

). در =001/0pگروه کنترل افزایش معناداري مشاهده شد (
روه چاي سبز افزایش مقادیر تلومراز گروه ورزش نسبت به گ
اما این مقدار از لحاظ آماري شده، به پروتئین کل مشاهده 



 و همکارانمیرزا حسین نوروزي کمره                                                                               …دهی عصاره هفته تمرین هوازي همراه با مکمل 12تأثیر 

  92                                                                                                        1396 آذر،9، شماره اراك، سال بیستمعلوم پزشکی  مجله علمی پژوهشی دانشگاه

بین دو گروه ورزش و گروه  .)=375/0pمعنادار نبود (
سیار ناچیز بود که از لحاظ ورزش+ چاي سبز اختالف مقادیر ب

گروه ورزش+چاي سبز ). =998/0pمعناداري نبود ( آماري
افزایش مقادیر تلومراز به پروتئین  ،سبز نسبت به گروه چاي

اما این مقدار از لحاظ آماري معنادار نبود  دهد،را نشان میکل 
)294/0p= اختالف مقادیر تلومراز به پروتئین کل  1). شکل

هاي تجربی نسبت به گروه کنترل را به صورت در همه گروه
  دهد.واضح نشان می

  
  هاي تجربی نسبت به کنترلاختالف مقادیر تلومراز به پروتئین کل در همه گروه .1شکل

  .>05/0pاختالف معنی دار نسبت به گروه کنترل *
  

  بحث
هفته تمرین  12در این مطالعه مشاهده شد که 

هوازي با شدت متوسط سبب افزایش مقادیر تلومراز از بافت 
ي سبز هفته مصرف عصاره چا 12 و )=001/0pقلب شد (

) =016/0pافزایش میزان تلومراز بافت قلبی را در پی داشت (
هفته  12انجام  نتایج مطالعه حاضر مشاهده شد که چنین درهم

تمرین هوازي به همراه مکمل دهی عصاره چاي سبز موجب 
). هم =001/0pشود (افزایش مقادیر تلومراز بافت قلبی می

وتاه شدن طول تلومر هاي مزمن با کفرآیند پیري و هم بیماري
توان طول تلومر را با انجام فعالیت ورزشی هستند، اما میهمراه 

حفظ کرد. اگرچه در مطالعات موجود تا به امروز مکانیسم 
مشخصی براي تاثیر فعالیت ورزشی بر بیولوژي و طول تلومر 

توان وجود ندارد، اما چندین مکانیسم را در این ارتباط می
ها آنزیم تلومراز و ترین آنداد که مهم مورد ارزیابی قرار

استرس اکسیداتیو هستند. هنگامی که طول تلومر در اثر پیري 
کند، آنزیم تلومراز یک به صورت تدریجی کاهش پیدا می

کند. در یک دو فازي را از ساختار خود جایگزین می يالگو
مطالعه مشاهده شد که هم طول تلومر و هم فعالیت آنزیم 

  ه صورت تدریجی کاهش پیدا سالگی ب 39تا  4از تلومراز 
به ها آنسال که طول تلومر  40چنین افراد باالي هم کند.می

درصد داراي  65صورت تدریجی در حال کوتاه شدن است، 
درصد افراد  35فعالیت آنزیم تلومراز ثابت اما کم بودند و 

ند توا). فعالیت ورزشی می3ند (فعالیت آنزیم تلومراز نداشت
ثیر مثبتی بر ثبات و جلوگیري از کوتاه شدن طول تلومر و تأ

کاهش آنزیم تلومراز در نتیجه افزایش سن داشته باشد. در 
هفته تمرین هوازي با شدت  12مطالعه حاضر مشاهده شد که 

متوسط محتوي آنزیم تلومراز در بافت قلب را افزایش داد. 
. همکاران همسو است نتایج این مطالعه با نتایج مطالعه اکبري و

هفته فعالیت استقامتی بر محتوي و  16ثیر اکبري و همکارن تأ
فعالیت آنزیم تلومراز را بررسی کردند و افزایش محتوي 
آنزیم تلومراز و فعالیت آن را در اثر فعالیت استقامتی گزارش 

). همسو بودن نتایج این مطالعه با مطالعه اکبري و 15دادند (
د علل مختلفی از جمله شدت تمرین و توانهمکاران می
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آزمودنی ها باشد که شدت فعالیت در هر دو مطالعه متوسط و 
چنین محتوي آنزیم هم .هاي مسن بودندآزمودنی ها رت

گیري شد. ورنر و تلومراز در هر دو مطالعه از بافت قلب اندازه
هاي متصل شده به تلومر همکاران افزایش پروتین

)Shelterinلیت آنزیم تلومراز بر اثر فعالیت استقامتی ) و فعا
) که با نتایج مطالعه 8ها گزارش دادند (را در آئورت موش

دند که یک حاضر همسو است. لودلوو و همکاران مشاهده کر
ثیري بر فعالیت آنزیم تلومراز بافت سال فعالیت استقامتی تأ

علت  خوانی ندارد.) که با نتایج مطالعه حاضر هم9قلبی ندارد (
العه حاضر بودن نتایج لودلوو و همکاران با نتایج مطناهمسو 

از جمله شدت فعالیت ورزشی باشد.  تواند در روش تحقیقمی
برخی مطالعات رابطه بین فعالیت آنزیم تلومراز و شدت تمرین 

وارونه  U) و برخی دیگر آن را به شکل 17را خطی مثبت (
شدت باال و تمرین با  )، به این معنی که18اند (گزارش داده

  ثیري بر حفظ طول تلومر ندارد.تمرین با شدت پایین تأ
تواند باعث تولید بیش از حد گونه فعال اکسیژن می

چنین منجر به ایجاد استرس در سلول، بافت یا اندام و هم
). استارر و همکاران 3شود ( و آپوپتوز یا پیري DNAآسیب 

ییر تلومر و بیولوژي پیري چندین ژن استرس اکسیداتیوکه با تغ
در ارتباط هستند را معرفی کردند. استرس اکسیداتیو پایدار 

). 19شود (و کوتاهی طول تلومر می DNAمنجر به آسیب 
درصد وزن آن  30چاي سبز یک نوشیدنی محبوب است که 

هاي چاي تشکیل داده است. پلی در حالت خشک را پلی فنل
هاي آزاد را واند رادیکالتهاي موجود در چاي سبز میفنل

خنثی و کاهش دهد و حتی ممکن است از برخی از اثرات 
). با توجه به 16هاي آزاد جلوگیري کند (مخرب رادیکال

ي تلومر و فرآیند پیري و اثرات استرس اکسیداتیو بر بیولوژ
رسد که مصرف خاصیت آنتی اکسیدانی چاي سبز، به نظر می

تی بر بیولوژي تلومر و فعالیت آنزیم ثیر مثبتواند تأچاي سبز می
هفته  12تلومراز داشته باشد. در پژوهش حاضر مشاهده شد که 

مصرف عصاره چاي سبز محتوي آنزیم تلومراز در بافت قلب 

. نتایج این مطالعه با نتایج مطالعه شنگ و دهدمیرا افزایش 
  ) همسو است. 2013همکاران (

ش دادند که خود گزار هشنگ و همکاران در مطالع
EGCG  سبب جلوگیري از تغییر تلومر و جلوگیري از

) در اثر Shelterinهاي متصل شده به تلومر (کاهش پروتین
  ). علت 13شود (هاي مسن میپیري در بافت قلب رت

  خوانی مطالعه شنگ و همکاران با نتایج مطالعه حاضر هم
در هر تواند دالیل مختلفی از جمله بافت مورد بررسی که می

هاي هر دو مطالعه دو مطالعه بافت قلب بوده است و آزمودنی
چنین هاي مسن بودند، داشته باشد. در این پژوهش همکه رت

دهی هفته تمرین هوازي به همراه مکمل 12مشاهده شد که 
که با  توي آنزیم تلومراز را افزایش دادعصاره چاي سبز مح

  خوانی دارد.هم )2016نتایج مطالعه هوانلو و همکاران (
هوانلو و همکاران در مطالعه خود تاثیر مصرف 
عصاره چاي سبز همراه با تمرین هوازي با شدت متوسط بر 
طول تلومر در بافت لنفوسیت زنان سالمند را بررسی کردند و 
گزارش دادند که ترکیب انجام فعالیت هوازي و مصرف 

د شد لمنعصاره چاي سبز سبب افزایش طول تلومر در زنان سا
حاضر با مطالعه هوانلو و  ). علت همسو بودن مطالعه20(

ها باشد که تواند شدت تمرین و سن آزمودنیهمکاران می
هاي هر دو شدت تمرین در هر دو مطالعه متوسط و آزمودنی

  مطالعه مسن بودند. 
هایی که براي این مطالعه وجود از جمله محدودیت

گیري طول تلومر و ندازهتوان به عدم بررسی و امی ،دارد
فاکتورهاي درگیر در فرآیند پیري سلولی نام برد که متاسفانه 

ر به علت عدم تامین بودجه مالی قادر به انجام و بررسی سای
گذار بر بیولوژي پیري سلولی ثیرهاي درگیر و تأفاکتور

کند که مطالعاتی در زمینه نبودیم. این مطالعه پیشنهاد می
مرینی و مصرف چاي سبز بر بیولوژي هاي مختلف تشدت

با انجام این  امید استتلومر و فرآیند پیري صورت پذیرد. 
  .نمود ایرانکمکی هر چند ناچیز به جامعه سالمند  بتوانمطالعه 
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  گیرينتیجه
  بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر

هفته تمرین هوازي با شدت متوسط به  12توان گفت که می 
تواند محتوي آنزیم صرف مکمل عصاره چاي سبز میهمراه م

تلومراز را افزایش دهد و از کوتاه شدن طول تلومر و پیري 
چنین انجام تمرین هوازي و یا سلولی جلوگیري کند. هم

مصرف عصاره چاي سبز به تنهایی نیز موجب افزایش محتوي 
  شود.آنزیم تلومراز می

  
  تشکر و قدردانی

از رساله دکتري رشته این مطالعه برگرفته 
. این پژوهش در باشدیمفیزیولوژي ورزشی دانشگاه ارومیه 

با  هکمیته اخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی ارومی
به تصویب رسید. از  IR.umsu.rec.1396.57شناسه 

تمامی عزیزانی که ما را در انجام این پژوهش یاري کردند 
 کمال تشکر و قدردانی را دارم.
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