اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎ را دوﺳﺖ دارﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ دارای
ﻧﻮﻋﯽ ﺟﻬﺶ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۰ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ در ﺳﺮﻣﺎی زﻣﺴﺘﺎن ﻟﺒﺎس ﻧﺎزک ﻣﯽﭘﻮﺷﻨﺪ ،ﺷﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ
راﺣﺖﺗﺮ از ﺑﻘﯿﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ در ﮐﻤﭗ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ دارای ﻧﻮﻋﯽ ﺟﻬﺶ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ
ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﻤﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺮای اﻗﻠﯿﻢﻫﺎی ﺳﺮد ﻣﺰﯾﺖ ﻣﻬﻤﯽ دارﯾﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ
ﺑﺮﺗﺮی ﺑﻪ ازای ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮدﺗﺎن در ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ورزﺷﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻣﻮﺳﺴﻪ »ﮐﺎروﻟﯿﻨﺴﮑﺎ« ) ،(Karolinskaاز ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ دارای ﻋﻀﻼﺗﯽ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﮐﺘﯿﻨﯿﻦ آﻟﻔﺎ  ۳را ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﺟﻬﺶ اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎی دور ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮدﺳﯿﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮده و آنﻫﺎ را ﮔﺮم ﻧﮕﻪ ﻣﯽداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺪﯾﺪ ،اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻓﻘﻂ در ﻓﯿﺒﺮ ﻋﻀﻼت ﺗﻨﺪ-اﻧﻘﺒﺎض ) (Fast-twitchﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد
و ﺣﺪود  ۲۰درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻬﺶ ژﻧﺘﯿﮑﯽ آن را ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر
راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﻓﻘﺪان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮐﺎروﻟﯿﻨﺴﮑﺎ روی  ۴۲ﻣﺮد ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺳﺎﻟﻢ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و از آنﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ آن

ﻗﺪر در آﺑﯽ ﺑﺎ دﻣﺎی  ۱۳درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ ﺗﺎ دﻣﺎی ﺑﺪﻧﺸﺎن ﺑﻪ  ۳۵درﺟﻪ ﺑﺮﺳﺪ .در اﯾﻦ
آزﻣﺎﯾﺶ از اﻟﮑﺘﺮوﻣﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ ﯾﺎ »ﻧﻮار ﻋﺼﺐ و ﻋﻀﻠﻪ« اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻋﻀﻼت
ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻃﻮل آزﻣﺎﯾﺶ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﻮد .ﺑﻪﻋﻼوه ،از ﻋﻀﻼت اﻓﺮاد ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﺷﺪ ﺗﺎ روی
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻓﯿﺒﺮی آنﻫﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن داد اﻓﺮادی ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ دارای ﻋﻀﻼت ﮐﻨﺪ-اﻧﻘﺒﺎض )Slow-
 (twitchﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮔﺮﻣﺎی ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺑﻬﺘﺮ ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻀﻼت ﺗﻨﺪ-اﻧﻘﺒﺎض ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻨﺪ اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﮔﺮﻣﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻫﻨﻮز ﯾﮏ ﺳﻮال ﺑﺰرگ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ :اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ورزﺷﯽ اﻓﺮاد
ﻣﯽﮔﺬارد؟ اﮔﺮﭼﻪ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻤﯽ دﺷﻮار اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮐﺎروﻟﯿﻨﺴﮑﺎ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:

اﻓﺮادی ﮐﻪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﮐﺘﯿﻨﯿﻦ آﻟﻔﺎ  ۳را ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺪرت در ورزشﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﻗﺪرت و ﻧﯿﺮوی اﻧﻔﺠﺎری ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در
ورزشﻫﺎی اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

