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Abstract
Objectives :Human athletic performance is an enormously complex multifactorial
phenomenon, and is affected by numerous intrinsic (genetics) and extrinsic factors (e.g.,
training, nutrition). Total genotype score is a new model that was developed as a
favorable polygenic profile in the elite athlete group, so the aim of this survey was the
comparison of total genotype score of power/ strength responsible ACE, HIF1α and
IGF1 polymorphisms of elite, amateur karate-kas vs. non-athletes.
Methods & Materials: This survey was done on 252 healthy Isfahanian subjects aged
27.2 ± 7.4 years including 124 males and 128 females sub-divided into elite (N= 80);
amateur (N= 86) vs. non-athlete (N= 86 people with the same anthropometric
characteristic by elite and amateur corps) groups. The amount of 5cc blood from
brachiocephalic vein was taken in tubes including EDTA, then DNA was extracted using
a modified salting-out method; polymorphisms were determined by PCR; and the
restriction fragment lengths of the products were analyzed by electrophoretic separation,
so TGS was calculated finally. Non–parametric Chi-Square and one-way ANOVA by
using the SPSS software were used to assess the statistical differences. The level of
significance was considered at P <0.05.
Results: Genotyping analyses indicated that in elite karate-ka, an increase in DD
frequency was observed (63.0%) compared to non-athlete (41.0%) and amateur Karateka groups, significantly (14.7%) (χ2=14.430; P=0.011); but genotype distribution of
HIF1α (χ2=2.746, P=0.60) and IGF1 (χ2=1.549, P=0.81) weren’t significantly different.
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In addition, the mean of TGS of elite karate-kas (69.85) was higher than amateur Karatekas (64.40) and non-athlete (63.37), but it wasn’t significant (F=1.66, P=0.08).
Conclusions: Results have proved that the ACE is a sensitive polymorphism tool to
differentiate elite from amateur karate-kas. Additionally, the use of TGS hadn’t been
revealed in survey because karate has the multifactorial demands to for success likely;
so, the genetic talent needs to be checked by a variety of polymorphisms in different
geographical zones, too.
Key words: Polymorphism, ACE, HIF1α, IGF1, Elite and Amateur Karate-kas

Extended Abstract
Background and Abstract
Human athletic performance is an enormously complex multifactorial
phenomenon, and is affected by numerous intrinsic (genetics) and extrinsic
factors (e.g., training, nutrition) (1). The early identification of potential elite
athletes could, in theory, optimize training plans and competitive stimuli during
growth and development, therefore increasing the chances of reaching the peak
of physical performance (2). It is highly plausible that some genetic factors may
eventually confer a very significant advantage to performance. Therefore, these
genetic factors are probably a very important aspect of the genetic variability
that underlies sports excellence. This process of identifying talent by means of
polymorphisms (genetic testing) could, in principle, be revolutionary to the field
of sport (3). Nevertheless, over 200 SNPs associated with physical-performance
traits, and over 20 SNPs associated with elite athletic status, have been reported
in the literature and have been summarized on a yearly basis in the “The human
gene map for performance and health-related fitness phenotypes” until 2009 (4).
Total genotype score is a new model developed as a favorable polygenic profile
in the elite athlete group, so the aim of this survey was the comparison of total
genotype score of power/ strength responsible ACE, HIF1α and IGF1
polymorphisms of elite, amateur karate-kas vs. non-athletes.

Materials and Methods
This survey was done on 252 healthy Isfahanian subjects aged 27.2 ± 7.4 years
including 124 male and 128 female sub-divided into elite (N= 80); amateur (N=
86) including Kata = 17.3 %; Kumite = 76.8 % and both Kata/ Kumite = 5.9 %
competitors vs. non-athlete (N= 86 people with the same anthropometric
characteristic by elite and amateur corps) groups. All subjects in professional
group were members of Iran national teams (Junior & senior/ male & female in
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last decade) who has earned a medal or good score in world, Asian, international
or national championships. All members in amateur group succeeded to take the
black belt in karate (at least four years of experience in karate), but they didn’t
succeed to get any score or medal in aforementioned championships. The
subjects were familiarized with the experimental conditions and gave their
written consent to participate in the experiment. Besides, there were no familial
relation inter- and intra-groups of subjects. The amount of 5cc blood from
brachiocephalic vein was taken in tubes including EDTA, then DNA was
extracted using a modified salting-out method. Martial arts are high static (>50%
MVC) and low dynamic (<40% vO2 max) components (5), hence ACE, HIF1α
and IGF1 polymorphisms were chosen. The genotyping of polymorphisms were
determined by PCR using a specific primer pair (ACE: the forward primer,
5´_GCCCTGCAAGGTGTCTGCAGCATGT_3;
the
reverse
primer,
5´_GGATGGCTCTCCCCGCCTTGTCTC_3); (HIF1α: the forward primer,
5´_AGGACACAGATTTAGACTTGG_3´;
the
reverse
primer,
5´_GGAATACTGTAACTGCGCTTTG_3); and (IGF1: the forward primer,
5´_CACCTTAGCATGACCCTTC_3´;
the
reverse
primer,
5´_AGGCTTGTGGAGGGAGGC_3´
and
5´_AGGCTTGTGGAGGGAGGA_3´). The restriction fragment lengths of the
products were analyzed by electrophoretic separation in 2% Agarose gel
followed by staining with ethidium bromide and visualization in transmitted
ultraviolet light, so TGS was calculated finally. The graph was prepared with the
Graph Pad in Stat software. Non–parametric Chi-Square and one-way ANOVA
by using the SPSS software were used to assess the statistical differences. The
level of significance was considered at P <0.05.

Findings
The results of ANOVA test showed that the mean age of participants (elite: 26;
amateur: 27 and non-athlete: 28 years) were not significantly different (F=
2.649; Sig= 0.07). Additionally, the mean weight of participants (elite: 64.3;
amateur: 66.9 and non-athlete: 67.6 kg) (F= 1.97; Sig= 0.141) and the mean
height of participants (elite: 169; amateur: 171 and non-athlete: 171 cm) (F=
0.794; Sig= 0.45) were not significantly different, too. The electrophoresis of the
PCR products was led to diagnose the types of the allele (ACE I/D: in length of
597 bp and 319 bp; HIF1α T/C: in length of 150 bp, 100 bp and 50 bp
respectively). The electrophoresis of the PCR products of IGF1 were led to
diagnose the types of the allele (C/C or T/T in case of 1 response [just response
of C or T allele, respectively], and C/T in case of 2 response [both responses of
C and T allele]). Chi-square test showed that genotype frequencies of ACE I/D
(DD genotype: 45.5 %, ID genotype: 40.8 % and II genotype: 13.7 %) and
genotype frequencies of IGF1 T/C (TT genotype: 30.05 %, TC genotype: 48.14
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% and CC genotype: 21.81 %) that weren’t significantly different while
genotype frequencies of Hif1α TC (TC genotype: 25.6 % vs. TT genotype: 11.4
%; CC genotype: 63 %) were significantly different in these population (χ2=
99.889, P=0.000). Genotyping analyses of ACE indicated that in elite karate-ka,
increase in DD frequency was observed (63.0 %) compared to non-athlete (41.0
%) and amateur Karate-ka groups (14.7 %), significantly (χ2=14.430; P=0.011);
but CC genotype distribution of HIF1α (elite: 67.3 %; amateur: 61.5 % and nonathlete: 61.6 %) (χ2 = 2.746, P = 0.60) and TT genotype distribution of IGF1
(elite: 32.07 %; amateur: 27.71 % and non-athlete: 30.84 %) (χ2 = 1.549, P =
0.81) weren’t different significantly. Moreover, the mean of TGS of elite
karate-kas (69.85) was higher than amateur Karate-kas (64.40) and non-athlete
(63.37), but it wasn’t significant (F = 1.66, P = 0.08) (Figure).

Figure1.- Total genotype scores of elites, amateur karate-kas vs. non-athletes. (Data
are expressed as means ± sd)

Conclusion
The result has proved that the ACE is a sensitive polymorphism tool to
differentiate elite from amateur karate-kas, while the results of our survey did
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not indicate the relation between HIF1α and IGF1 with karate level
achievement. Indeed, our findings showed no association between HIF1α and
IGF1 polymorphisms and Iranian karate-kas performance.

Article Message
it suggested that the ACE gene can be taken into consideration as a genetic
marker in Iranian power-orientated karate-kas. Additionally, the amount of TGS
was not different between groups, so the use of TGS hadn’t been revealed in this
survey. Likely, karate is a sport with the multifactorial demands (e.g., skill) to
reach the success too; so the genetic talent needs to be checked by variety of
polymorphisms in different geographical zones, and the genetic association
studies must be interpreted with caution, too.
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مقالة پژوهشي

مقايسۀ نمرۀ ژنتيکي ( )TGSپليمورفيسمهاي وابسته به عملکرد قدرتي/تواني -
 HIF1α ،ACEو  IGF1کاراتهکاران نخبه و آماتور ايراني با غيرورزشکاران

1

2

محمدرضا باتواني ،1کامران قائدي
 -1استاديار مرکز تربیتبدنی ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،اصفهان ،ايران (نويسندۀ مسئول)
 -2استاد گروه سلولی و مولکولی و میکروبشناسی ،دانشکدۀ علوم و فناوریهای زيستی ،دانشگاه
اصفهان ،اصفهان ،ايران
تاريخ دريافت4511/40/43 :

تاريخ پذيرش4511/47/04 :

چکيده
اهداف :عملكرد ورزشي ويژگي پيچيدهاي است كه از ژنتيك افراد و عواملي محيطي همچون تغذيه و
تمرين تأثير ميپذيرد .نمرۀ ژنتيكي كلي ( ،)TGSروش جديد استعداديابي ژنتيكي در سالهاي اخير است؛
بنابراين هدف از انجامشدن مطالعة حاضر ،مقايسة  TGSپليمورفيسمهاي كانديداي وابسته به عملكرد
قدرتي/تواني HIF1α ،ACEو  IGF1كاراتهكاران نخبه و آماتور ايراني با غيرورزشكاران بود.
مواد و روش ها :آزمودنيهاي پژوهش 030نفر داوطلب سالم از استان اصفهان ( 401مرد و  401زن) با
ميانگين سني  07/0 ± 7/1سال بودند كه برحسب سطح قهرماني در گروههاي كاراتهكاران نخبه (14
قهرمان) ،آماتور ( 11نفر) و غيرورزشكاران ( 11نفر) قرار گرفتند ،اما از لحاظ قد ،وزن و سن مشابه بودند.
نمونههاي خوني در تيوبهاي حاوي  ،EDTAگردآوري شدند و پس از استخراج  DNAبه روش نمكاشباع
و رسوب الكل ،براي تعيين نوع پليمورفيسمها پس از طي مراحل  PCRو  RFLPبا انجامدادن الكتروفورز
ژنوتيپينگ شدند و  TGSمحاسبه شد .براي تجزيه و تحليل دادهها از روشهاي آمار توصيفي ،آنواي ساده
و كاياسكوئر در نرمافزار اسپياساس استفادهشد .سطح معناداري نيز  P > 0.05تعيين شد .يافته ها :در
پليمورفيسم  ،ACEژنوتيپ  DDدر گروه حرفهاي ( 15درصد) بهطور معناداري بيشتر از گروه
غيرورزشكار ( 14درصد) و گروه آماتور ( 41/7درصد) بود ( ،)χ2 = 14.430 ،P = 0.011اما در شيوع
ژنوتيپينگ پليمورفيسمهاي  )χ2 = 2.746 ،P= 0.60( HIF1αو  )χ2 = 1.549 ،P = 0.81( IGF1تفاوت
معناداري مشاهده نشد .ب هعالوه ،ميانگين نتايج  TGSدر گروه كاراتهكاراننخبه (با ميانگين ) 11/13بيشتر
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از كاراتهكاران آماتور (با ميانگين )11/14و غيرورزشكاران (با ميانگين  )15/57بود ،اما اين تفاوت معنادار
نبود (.)F=4/11 ،P=4/41
نتيجه گيري :يافتههاي پژوهش حاضر نشانداد در كاراته از ميان پليمورفيسمهاي كانديدا ACE ،ضريب
تميز بيشتري دارد ،اما احتماالً با توجه به ماهيت چندعاملي عملكرد موفق در كاراته دربارۀ كاربرد  TGSبه
احتياط بيشتر و بهطوركلي دربارۀ كاربرد  TGSدر مقولة استعداديابي ژنتيكي ورزشي ،به بررسيهاي
اقليمي با پليمورفيسمهاي متنوعي نياز است.
واژگان کليدي :پليمورفيسم ، IGF1 ،HIF1α ،ACE ،كاراتهكاران نخبه ،كاراتهكاران آماتور.

مقدمه
عملکرد ورزشی و آمادگی بدنی ،نتیجۀ عواملی است که بهصورت متقابل عمل میکنند و میتوانند
بهطور وسیعی در ذيل مقولههای محیطی/ژنتیکی دستهبندی شوند .عوامل محیطی شامل تمرين،
آمادهسازی روانی ،رژيم غذايی ،تجهیزات ،شرايط آب و هوايی و غیره هستند ( .)1عوامل محیطی از
قبیل تمرين و تغذيه بهمنظور پیشرفت يك ورزشکار نخبه الزم و ضروریاند ،اما اين عوامل بهتنهايی
کافی به نظر نمیرسند؛ چراکه بسیاری از انسانها هرگز به ورزشکاری نخبه تبديل نخواهند شد؛
هرچند تمرينات سنگینی را نیز پشت سر گذاشته باشند .احتماالً دستیابی به چنین سطوح آمادگی
بدنی سطح باال ،عالوهبر سازگاریهای فیزيولوژيك منتج از انجامدادن تمرينات مستمر و طوالنی،
ناشی از تفاوتهای ژنتیکی ورزشکاران نیز باشد .تفاوت در توانايی ورزشی و سطح اجرا بهعنوان
عامل وراثتی مهم شناخته شده است و عوامل ژنتیکی کمكکننده به عملکرد ورزشی شناخته -
شدهاند؛ بنابراين جستوجو برای شناخت اختالفات ژنتیکی ذاتی برای حصول موفقیت در انواع
معینی از ورزشها به امر چالشبرانگیزی تبديل شده است ()2؛ بهعنوان نمونه ،تفاوت در فنوتیپ
عضله و عملکرد ،متعاقب با فعالشدن يا سرکوبشدن زيرمجموعههای متفاوت ژن رخ میدهد .می-
توان گفت وضعیت ورزشی 1خصیصۀ وراثتی است و بهطور متوسط  66درصد مغايرت در وضعیت
ورزشی (بسته به نوع ورزش) توسط متغیرهای ژنتیکی فزاينده 2تفسیر میشود و مغايرت باقیمانده
ناشی از فاکتورهای محیطی غیرمشترک است ()3؛ بهعنوان نمونه ،ساير 3و همکاران با اندازهگیری
قدرت پنجه در  693مرد بريتانیايی با آگاهی از وزن تولد ،آنها را بررسی ژنوتیپی فاکتور رشد
1. Athletic Status
2. Additive Genetic Factors
3. Sayer
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شبهانسولینی ( )IGF1کردند .نتايج نشان داد هر دو وزن تولد و ژنوتیپ  IGF2پیشبینیکنندههای
مستقل معنادار قدرت پنجۀ بزرگساالن هستند و اين استنتاج تحکیم شد که ژن  IGFبه قدرت
پنجه مربوط است ()4؛ بنابراين تفاوت در ويژگیهای فیزيولوژيك ،هر دو زمینۀ ژنتیکی و محیطی را
در بر داشت؛ ازاينرو احتماالً میتوان افراد مستعد ژنتیکی را از کودکی تشخیص داد تا تمرينات
دستگاه ريوی ،قلبی-عروقی و عضالنی را در ابتدای سن حیاتی شروع کنند.
عملکرد ورزشی ،ويژگی فنوتیپی بسیار پیچیدهای است که تحتتأثیر بسیاری از ويژگیها ازجمله
توزيع نوع تار عضالنی ،قدرت و ظرفیت هوازی و بیهوازی و توانايیهای فیزيکی قرار گرفته است.
بیشتر ويژگیهای مربوط به عملکرد ورزشی کمّی هستند؛ يعنی میتوانند اندازهگیری و شمارش
شوند .برخی از ويژگیهای کمی که به عملکرد فیزيکی مربوط هستند ،عبارتاند از :ترکیب بدن،
قدرت هوازی و قدرت عضالنی .در سالهای گذشته از معیارهای فیزيولوژيك ،روانی ،آنتروپومتريك،
مهارتی و حرکتی در فرايندهای کشف استعداد استفاده شده است ،اما در سالهای اخیر با ورود
پژوهشگران ورزشی به حیطۀ شناسايی ژنهای ويژۀ ورزشی ،انقالبی جديد روی داده است؛ به-
طوریکه درک معماری ژنتیکی عملکرد ورزشی ،گامی مهم در توسعۀ روشهای شناسايی استعدادها
در ورزش است ( .)5در سالهای اخیر نیز پژوهشگران ايرانی به بررسی وضعیت پلیمورفیسمهای
مختلف ورزشی در ورزشکاران نخبۀ رشتههای مختلف همچون جودو ،وزنهبرداری و غیره پرداختهاند
( .)6-8میتوان گفت عوامل ژنتیکی هم به اندازهگیری مستقیم عملکرد بشری (همچون  )VO2maxو
هم درنهايت ،توانايی ورزشکار در رشتههای ورزشی مختلف میپردازد .ژنها نقش مهمی در زمینۀ
تربیتبدنی ايفا میکنند و ممکن است از تمرين نیز در بیان تفاوتها در عملکرد بازيکنان مهمتر
باشند ( .)9اخیراً بهموازات گسترش فناوریهای ترتیبدهی  DNAو صفات مشابه ارثی (ژنوتیپ)
قابل حصول جديد ،امکان شناسايی تفاوتهای ژنتیکی منحصر به فردی فراهم شده است که در
اجرای ورزشی سهم بسزايی ايفا میکنند .بدونشك ،با افزودن آزمايشهای ژنتیکی ويژه به فرايند
استعداديابی که بهمنظور شناسايی ژنهای مرتبط با ورزش صورت میپذيرد ،میتوان به هدايت
دقیقتر افراد در جهت توسعۀ استعدادها کمك کرد .توسعۀ فناوری ،شناسايی سريع ژنوتیپها و
توالی سريع  ، DNAاختالفات ( DNAبا فراوانی يكدرصدی يا بیشتر در جمعیت) و تغییرات DNA
نادر ،بهطورکلی میتواند بهعنوان نشانگرهای ژنتیکی مربوط به وضعیت ورزشکاران استقامتی و
قدرتی/توانی دستهبندی شوند .با توجه به توسعۀ فناوری و علم ژنتیك ،رانکینن 2و همکاران نقشۀ
ژنوم انسانی مربوط به اجرای ورزشی و آمادگی جسمانی را تهیه کردند و هرساله اين نقشه با توجه
1. Insulin-like growth factor
2. Rankinen
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به کشف ژنهای جديد بهروزرسانی میشود ( .)11پلیمورفیسمهای ژنتیکی میتوانند به چندين
شکل مختلف باشند که معمولترين آن پلیمورفیسمها ( )SNPs1هستند .پلیمورفیسمهای ژنتیکی
تفاوت توالیهای  DNAدر آللهای ژنها هستند .آللهای بهارثرسیدۀ يك ژن در يك فرد ،ژنوتیپ
آن فرد را مشخص میکنند .اگر پلیمورفیسم بر ساختار پروتئین تأثیر بگذارد ،معموالً مشاهدۀ تأثیر
آن بر فیزيولوژی و فنوتیپ تسهیل میشود ( .)11پژوهشگران نمونههای خون را از افراد دارای
فاکتور آمادگی بدنی تهیه کردند .سپس الگوی  SNPآنها را با الگوی افراد فاقد فاکتور آمادگی
مقايسه کردند .نتايج نشان داد کدام الگو احتماالً با ژن ايجادکنندۀ فاکتور مرتبط با آمادگی بدنی
مرتبط است ( .)12تاکنون بیش از  211پلیمورفیسم وابسته به برخی مشخصههای مربوط به
عملکرد و آمادگی در ادبیات مکتوب گزارش شده است و بری 2و همکاران ،ساالنه تا سال  2119در
نقشۀ ژن انسانی برای فنوتیپهای آمادگی مرتبط با به عملکرد ارائه کردند ()13؛ بااينحال ،به دلیل
اينکه يك پلیمورفیسم تنها بخشی جزئی از تغییرات کل را تشکیل میدهد ،ترکیبی از پلی-
مورفیسمها (بهعنوانمثال ،يك نمايۀ پلیژنیك )3برای توضیح اينکه چگونه تغییرات در سطح
مولکولی در  DNAبر فنوتیپ تأثیر میگذارد ،مدلی بهتر است؛ ازاينرو با توجه به ماهیت چندعاملی
عملکرد ورزشی و همچنین تأثیر اندک يك نوع ژن بر عملکرد ( ،)14ويلیام و فوالند 4مدلی را ارائه
کردهاند که بر مبنای آن میتوان نمرۀ ژنتیکی کلی ( 5)TGSرا براساس پلیمورفیسمهای منتخب
محاسبه کرد ( .)15در مدل  TGSکه دامنۀ نمرات آن بین صفر تا  111است ،نمرۀ کلی ژنتیکی در
ورزشکاران استقامتیکار با مجموعهای از  23پلیمورفیسم مرتبط با استقامت محاسبه شد .رويز 6و
همکاران نیز براساس مدل  TGSبا مجموعهای از هفت پلیمورفیسم مرتبط با ظرفیت استقامتی،
نمرۀ ژنتیك ورزشکاران دوچرخهسوار و دوندگان مسافت نخبۀ اسپانیايی را بیش از افراد عادی
جامعه گزارش کردند ( .)16عالوهبراين ،رويز و همکاران در سال  2119نمرۀ ژنتیك ورزشکاران
قدرتی/توانی نخبۀ اسپانیايی را براساس شش پلیمورفیسم مرتبط با قدرت/توان ،بیش از ورزشکاران
استقامتی و گروه کنترل بیان کردند ( .)11همچنین ناهمسو با نتايج بررسیهای مذکور ،میاموتو 1و
1. Single-Nucleotide Polymorphism
2. Bray
3. Polygenic Profile
4. Williams AG, Folland
5. Total Genetic Score
6. Ruiz
1. Miyamoto
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همکاران پس از بررسی نمرۀ ژنتیکی براساس  21پلیمورفیسم کانديدا ،اختالف معناداری بین گروه
ورزشکاران و افراد کنترل ژاپنی گزارش نکردند (.)18
کاراته با تصويب اعضای کمیتۀ بینالمللی المپیك 1به جمع رشتههای المپیکی پیوست و در آستانۀ
ورود به بزرگترين رويداد ورزشی جهان يعنی المپیك  2121توکیو ژاپن خواهد بود ( .)19کاراته،
ورزش رقابتی رزمی است که با متغیرهای وضعیتی مشخص میشود که در طی شرايط رخ میدهد و
واکنشهای متنوعی همچون استفاده از تاکتیكهای حمله و دفاع ،حرکات پاها را نیاز دارد .براساس
قوانین جهانی مبارزۀ کاراته (کومیته) ،کاراتهکايی که اولین ضربه را به طرز صحیح ،سريع و با قدرت
کافی و کنترلشده به حريف وارد کند ،امتیاز دريافت میکند و ساير ضربات مبارزان پس از آن
مشمول امتیاز نخواهد بود .در کاتا نیز مالک کسب امتیازِ بیشتر ،اجرای صحیحتر ،سريعتر و
قدرتمندتر تکنیكهاست ( .)21همۀ اين روشهای دينامیکی در بیشتر ثانیههای مسابقه با حفظ
عملکرد سريع انجام میشود ( .)21طبق قوانین فدراسیون جهانی کاراته ،مدتزمان مسابقه سه
دقیقه است و اجرای کاتا بسته به نوع کاتا حدود يك تا پنج دقیقه خواهد بود ( .)21به نظر میآيد
به اين سؤال پاسخ داده نشده است که آيا  TGSدر کاراته نیز میتواند مالک شناسايی افراد مستعد
کاراتهکا باشد؟ بهعبارتی نخبگی در کاراته نیز میتواند اساس ژنتیکی داشته باشد؟ ازآنجاکه تقابل
ژن و محیط ابزار درک تفاوت در عملکرد فیزيولوژيك انسان است ،در اين پژوهش بهدنبال دستیابی
به شواهدی در حمايت از اصول ژنتیکی برای عملکرد ورزشی انسان بهخصوص در مطالعۀ ژنهای
داوطلب وابسته به عملکرد ورزشی در رشتۀ کاراته هستیم .مطالعۀ پیشینۀ پژوهش نشان میدهد
تاکنون مطالعهای که نشاندهندۀ وضعیت  TGSدر کاراتهکاران باشد ،يافت نشده است؛ بنابراين با
توجه به قهرمانیهای متعدد تیم کاراتۀ ايران در رقابتهای جهانی ،هدف از انجامشدن مطالعۀ
حاضر ،مقايسۀ نمرۀ ژنتیکی کلی پلیمورفیسمهای وابسته به عملکرد قدرتی/توانی در کاراتهکاران -
نخبه و آماتور ايرانی با غیرورزشکاران بود.
در صورتی که ارتباط معناداری بین چندين پلیمورفیسم مطالعهشده و اجرای کاراتهکاران نخبه
مشاهده شود ،روزنهای جديد برای فرايند استعداديابی در اين رشته بهصورت علمی گشوده خواهد
شد .درنهايت ،يافتهها و توصیههای دانشمندان علوم ورزشی در زمینۀ ژنتیك میتواند در راستای
اتخاذ تصمیمهای صحیح برای مربیان ،ورزشکاران و همۀ ذینفعان صنعت ورزش سودمند باشد.

)2. International Olympic Committee (IOC
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روش پژوهش
مطالعۀ حاضر بهصورت مورد-شاهدی با مقايسۀ فراوانی ژنوتیپها در گروه ورزشکاران نخبه و آماتور
با گروه کنترل (غیرورزشکاران) انجام شد .تمامی نمونهها بهصورت هدفمند و دردسترس انتخاب
شدند .ازآنجاکه  TGSنمرهای در دامنۀ بین صفر تا  111به خود اختصاص میدهد ،از طريق مشورت
با متخصصان آمار در علوم زيستی ،با استفاده از فرمول حجم نمونه 1و در نظر گرفتن  Zضريب
اطمینان  95درصد مطالعه برابر با  ،1/96تعداد نمونهها  252نفر داوطلب سالم انتخاب شدند که
شامل  124مرد و  128زن با سن { 21/2± 1/4انحراف استاندارد  ±میانگین{ مقیم در استان
اصفهان بودند .اين نمونهها برحسب عناوين قهرمانی ورزشی به گروههای کاراتهکاران نخبه (81
قهرمان تیم ملی و حائز مدالهای بینالمللی ،آسیايی و جهانی) ،کاراتهکاران آماتور ( 86قهرمان
تیمهای استانی و حائز مدالهای ملی و استانی) و غیرورزشکاران ( 86نفر) تقسیم شدند (جدول
شمارۀ يك) .غیرورزشکاران نمونههای داوطلب و دردسترسی بودند که در طی سالهای زندگی خود
هیچگونه فعالیت منظم ورزشی نداشتند و از لحاظ قد ،وزن و سن با دو گروه ديگر مشابه بودند .همۀ
داوطلبان با تکمیل پرسشنامۀ خوداظهاری بهمنظور بررسی سالمت کامل جسمانی و مصرفنکردن
داروهای مؤثر بر نتايج پژوهش ،در آزمون  CBCنیز شرکت کردند؛ بنابراين فقط نمونههای مبری از
عفونت و در سالمت کامل انتخاب شدند .برای همگنی سبكها تنها کاراتهکاران سبكهای کنترلی
(در دو بخش کاتا و کومیته) دعوت به همکاری شدند.
مالحظات اخالقی اين پژوهش به اين صورت بود که به نمونهها داوطلبانه طی فراخوان رسمی از
سوی هیئت محترم کاراتۀ استان اصفهان با قید شمارۀ تلفن پژوهشگر برای شرکت در بررسی
اطالعرسانی شد و بهمنظور حفظ تشابه اقلیمی ،فقط افراد ساکن و اهل استان اصفهان انتخاب
شدند .شرکتکنندگان پیش از شرکت در پژوهش با روند اجرای آن آشنا شدند و پس از تکمیل فرم
رضايتنامۀ کتبی ،پرسشنامۀ مربوط به اطالعات بیوگرافی را تکمیل کردند .همچنین ،طی آزمايش
 CBCروی نمونههای خونی ،افراد دارای بیماریهای مؤثر ژنتیکی از پژوهش خارج شدند.

1. n = Z 2 ( S1 2 + S2 2 ) ÷ ( X1 – X2 )2
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جدول  -4پراكندگي سن ،قد ،وزن و گروهبندي جنسيتي و مسابقاتي افراد بررسيشده در مطالعه
Table1- Distribution of age, height, weight and gender and competition grouping of
the subjects in the study
ميانگين

مردMale

زن

Female

كاتا Kata

كوميته

Kumite

 Bothهر

(تعداد)
)Sex (No

نخبه Elite
آماتور
86
Amateur
غیرورزشکاران
_
_
_
44
42
80
Nonathlete
نتايج آزمونهاي مقايسهاي آماري براي مقادير عددي سن ،قد و وزن
80

82

86

17

77

وزن

قد

(كيلوگرم)
Weight
)(kg
Mean

(سانتيمتر
Height
)(cm
Mean

64.3

169

(سال)
Age
)(year
Mean

دو

گروه
Group

فراواني
Frequency

جنسيت

بخش مبارزاتي (درصد)
)Category (%

ميانگين

ميانگين سن

6

گروههاي مختلف & Comparisons of Means (weight, height
age):

26

66.9

171

27

67.6

171

28

F=1.97
=Sig
0.141

=F
0.794
=Sig
0.45

F= 2.649
Sig= 0.07

تعيين پليمورفيسمهاي كانديدا
1

برای بررسیهای اطالعاتی-بیوانفورماتیك پلیمورفیسمهای هدف ،از بانك داده «انسیبیآی»
استفاده شد .يك راه مناسب برای انتخاب ژن منتخب اين است که مشخص شود کدام ژنها در
طول يا بعد از تمرين به کار گرفته میشوند ( .)22هنرهای رزمی با مؤلفههای ايستايی باال و پويای
پايین هستند و افزايش مؤلفه ايستايی برای هنرهای رزمی به درصد احتمالی انقباض حداکثری
ارادی وابسته است .)23( 2کاراته يکی از ورزشهای بی هوازی با شدت بیشینه است که به انرژی
بیهوازی برای تولید انرژی در طی اسیدالکتیك وابسته میشود ()9؛ ازاينرو ،تسلط کاراتهکاران بر
اجرای سريعتر و با قدرت کافی ضربات (توان عضالنی) گامی مهم در کسب موفقیت خواهد بود
()24؛ بنابراين با توجه به محدوديت هزينهها ،پلیمورفیسمهايی انتخاب شدند که در پیشینۀ

1. NCBI
2. Maximal Voluntary Contraction
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پژوهش نیز نقش آنها در ارتباط با قدرت/توان بیش از سايرين گزارش شده بود .اين پلیمورفیسمها
عبارتاند از:
 -1پلیمورفیسم ( ACEآلل  :)rs4646994 ( )Dچندشکلی تكنوکلئوتیدی  I/Dژن ( ACEمحل:
 )11q23/3به معنی اختالف فردی فرعی در فعالیت  RASبا آلل  Dبودن وابسته به فعالیت
بیشتر است .چرخۀ فعالیتی  ACEبهطور معناداری با قدرت ايزومتريك و ايزوکینتیك عضلۀ چهارسر
همبسته است ( .)25نقش مثبت آلل  Dدر عملکردهای سرعتی و متمايل به توانی بیان شده است
()26؛
ACE

 -2پلیمورفیسم ( HIF1αآلل  :)rs11549465( )582Serگلیکولیز منبع مرکزی انرژی بیهوازی
در انسانهاست و اين مسیر سوختوساز در شرايط اکسیژن کم با رونويسی عامل ( HIF-1αکدشده
با  ،HIF1αمحل )14q23/2 :تنظیم میشود HIF-1α .بیان ژنهای متعدد مشمول در عملکرد
مختلف سلولی شامل متابولیسم گلوکز (انتقالدهندههای گلوکز و آنزيمهای گلیکولیتیك) را کنترل
میکند؛
 -3پلیمورفیسم  :)rs35161( IGF1فاکتور رشد شبهانسولینی-يك ( ،IGF-1محل)12q23/2 :
نقش مهمی در رشد بازی میکند و میتواند هیپرتروفی عضلۀ اسکلتی و ديگر بافتها را القا کند.
گیرندۀ  IGF-1گیرندۀ انتقال غشايی است که اثرات  IGF-1را وساطت میکند (.)21
همچنین محل نمونهگیری در مرکز تشخیصی مهديه (عج) اصفهان واقع در میدان احمدآباد اصفهان
بود .پس از پرکردن فرم رضايتنامۀ کتبی توسط آزمودنیها ،پنج میلیلیتر خون از وريد بازويی در
حالت نشسته از آنها گرفته شد و در تیوبهای حاوی مادۀ ضدانعقادی  EDTAجمعآوری شد و تا
زمان استخراج  ،DNAدر دمای  -21درجۀ سانتیگراد نگهداری شد .همچنین صرفاً برای اطمینان
از وضعیت سالمتی همۀ شرکتکنندگان و دوری از هرگونه انواع بیماری تأثیرگذار بر نتايج ،آزمايش
 CBCروی نمونههای خونی انجامشد .استخراج  DNAبا استفاده از روش نمكاشباع و رسوب
بهوسیلۀ الکل توسط دستگاه اسپکتروفتومتر انجام شد و غلظت  DNAاستخراجشده بین 441 ng/µl
تا  131بود .نسبت جذب  261نانومتر به  281نانومتر نمونهها بین  1/8تا  1/96بود (.)28
روش انجامدادن تكنيك PCR

4

تکثیر  DNAبا استفاده از دستگاه ( PCRترموسايکلر) طبق برنامۀ مندرج در جدول شمارۀ دو انجام
شد.
1. Polymerase Chain Reaction
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P 2 35 Cycles

30sec

55° C

30sec

72° C

P 2 35 Cycles

P3

45sec

94° C

7min

72° C

P3

30sec
45sec
30sec
10min

94°
C
56°
C
72°
C
72°
C

P 2 35 Cycles

جدول  -0برنامة تعيينشده براي  PCRپليمورفيسمهاي HIF1α ،ACEو IGF1
Table 2- PCR amplification of ACE, HIF1α and IGF1 polymorphisms programs
برنامة ژن ACE
برنامة ژن HIF1α
مراحل
برنامة ژنIGF1
ACE Gene
HIF1α Gene
Stages
IGF1 Gene Program
Program
Program
واسرشت مقدماتی
94°
94°
5min P1
5min P1
94° C
5min P1
Primary
C
C
Denaturation

P3

30sec
45sec
1min
7min

94°
C

واسرشتDenaturation

56°
C
72°
C
72°
C

اتصال Annealing
طويلشدن Extention
طويلشدن نهايی
Final Extention

پس از تیمار محصول  PCRبا آنزيم ،قطعات تکثیرشدۀ پلیمورفیسم  ACEمرتبط با آلل  Dبهطول
 ، 319bpآلل  Iبهطول  591bpو آلل  IDبهطولهای  319bpو  ،591قطعات تکثیرشدۀ پلی-
مورفیسم  HIF1αبا بهکارگیری آنزيم  Hph Iمرتبط با آلل  Cبه طولهای 111bpو ،51آلل  Tبه طول
 151bpو آلل  CTبه طولهای  111،151 bpو  51شناسايی شدند .برای تعیین ژنوتیپ پلی-
مورفیسم  IGF1از روش  All Specific Primerاستفاده شد و قطعات تکثیرشدۀ پلیمورفیسم IGF1
مرتبط با آلل  Cبه طول  ،51bpآلل Tبهطول  111bpو آلل  CTبه طولهای  111bpو  51شناسايی
شدند.
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شكل  -4بررسي تنوع ژنتيكي نمونه در ژن HIF1α
(چاهك  4نشاندهندۀ ژنوتيپ  ،CCچاهكهاي  0و  5نشاندهندۀ ژنوتيپ  CTو چاهك  1نشاندهندۀ
ژنوتيپ  TTو  Mلدر ( )100 bpهستند).
Figure 1- Representative of an agaros gel electrophoresis of PCR partial products of
HIF1α gene
(Lane 1: CC genotype (50, 100bp), lanes 2, 3: CT genotype (50, 100, 150bp) and lanes
))4: TT genotype (150bp). M (Lane) is DNA 100 bp ladder (Fermentas

برای مشاهدۀ  DNAاستخراجشده از ژل آگارز يك درصد استفاده شد .محصول  PCRبه کمك
سمپلر به درون چاهكهای ژل انتقال داده شد .سپس به درون تانك الکتروفورز بافر الکتروفورز
ريخته شد؛ بهطوریکه بافر کامالً روی ژل را میپوشاند .سپس منبع تغذيه به تانك الکتروفورز وصل
شد و بهمدت  61دقیقه در ولتاژ  121به جريان برق وصل شد .پس از اتمام الکتروفورز ،ژل از تانك
و سینی الکتروفورز خارج شد و باندهای  DNAمرتبط توسط دستگاه ژل داکیومنتیشن بررسی شد.
برای تأمین درستی ژنوتیپینگ 21 ،درصد از کل نمونهها دوباره آنالیز شدند که صحت ژنوتیپ
حاصل در آنالیز نخست  111درصد بود .پرايمرهای استفادهشده در اين مطالعه برای تعیین
ژنوتیپهای مختلف بررسیشده در تحقیق ،در جدول شمارۀ سه ذکر شده است.

جدول  -5توالي پرايمرهاي  Forwardو  Reverseاستفادهشده براي تكثير بخش حاوي SNPهاي
مطالعهشده
Table 3- Sequence of Forward and Reverse primers used to amplify the section
containing the studied SNPs
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نوع چندشكلي تكنوكلئوتيدي
Single nucleotide polymorphic type
rs11549465

5´_AGGCTTGTG
´GAGGGAGGC_3
5´_AGGCTTGTG
´GAGGGAGGA_3

5´_CACCTTAGC
´ATGACCCTTC_3

5´_GGAATACTG
TAACTGCGCTTT
G_3

5´_AGGACACAG
ATTTAGACTTGG
´_3

5´_GGATGGCTCT
CCCCGCCTTGTC
TC_3

آنزيم Enzyme
Armz
فوروارد پرايمر
ريورز پرايمر
Forward
Reverse
primers
primers

آنزيم Enzyme
Hph I
ريورز پرايمر فوروارد پرايمر
Forward
Reverse
primers
primers

آنزيم Enzyme
Not require
فوروارد پرايمر
ريورز پرايمر
Forward
Reverse
primers
primers
5´_GCCCTGCAA
GGTGTCTGCAG
CATGT_3

rs35161

rs4646994

نحوۀ محاسبة نمرۀ ژنتيكي
بهمنظور محاسبۀ اثر ترکیبی پلیمورفیسمهای مطالعهشده از مدل ويلیام و فوالند استفاده شد (.)15
در مرحلۀ اول نمرات ژنتیکی برای هريك از پلیمورفیسمهای مطالعهشده تعیین شد .بهطورکلی،
نمرۀ دو برای فنوتیپ مطلوب ،نمرۀ يك حد وسط و نمرۀ صفر برای فنوتیپهای کمتر مطلوب در
نظر گرفته شد .در مرحلۀ دوم ،نمرات ژنتیکی سه نوع پلیمورفیسم جمع شد و درنهايت بهمنظور
تفسیر بهتر نتايج با استفاده از فرمول زير نمرۀ محاسبهشده به مقیاس صفر تا  111تبديل شد (نمرۀ
ژنتیکی کلی .)TGS
}TGS = )111/6) × {GSACE+ GSHIF1α + GSIGF1

برخی از دستگاههای استفادهشده در بررسی عبارت بودند از :سانتريفوژ ( ،)TOMOSاتو کالو
( ،)Rozhin tebسینی ،تانك الکتروفورز و منبع تغذيه افقی (پديده نوژن پارس) ،دستگاه عکس-
برداری ( Gel Docکیاژن ،ايران) ،دستگاه ( PCRترموسیکلر) ،چین ،دستگاه ورتکس-اسپین (کیاژن،
ايران) ،بنماری ( ،)Sanaترازوی ديجیتال  ،ANDماکروويو ( ،)Gosonicسمپلر  11-1/5میکرو لیتر
( ،)TOPSCIENسمپلر  2-1/1میکرولیتر ( ،)TOMOSسمپلرهای 1111-111 ،111-11 ،21-2
میکرولیتر ( ،)WATSONسرسمپلرهای کريستالی ،زرد ،آبی ( ،)HTLدستکش التکس ( Royal
 ،)med gloveفريزر  -11و  -21درجۀ سانتیگراد و يخچال معمولی.
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برای تجزيه و تحلیل دادهها ،از آمار توصیفی و آمار استنباطی در نرمافزار اسپیاساس 1استفاده
شد .روشهای آماری توصیفی شامل توزيع فراوانی ،درصد فراوانی ،میانگین و انحراف معیار و جداول
بود .روشهای آماری استنباطی نیز شامل آزمون کایاسکوئر پیرسون 2نشاندهندۀ انحراف از توزيع
يکنواخت ژنوتیپها و نیز آزمون آنوا 3برای مقايسۀ میانگین نمرۀ ژنتیکی سه گروه مختلف با يکديگر
بود .سطح معناداری آزمونها  P > 0.05بود.
نتايج
نتايج مطالعۀ حاضر نشانداد تنها تفاوت معنادار در توزيع ژنوتیپ  ACEوجود داشت .توزيع ژنوتیپ
 D/Dدر گروه کاراتهکاران نخبه ( 63درصد) بهطور معناداری در مقايسه با گروه آماتوری (14/1
درصد) و گروه غیرورزشکاران ( 41درصد) بیشتر بود ( .)χ2 = 14.430 ،P = 0.011همچنین دربارۀ
ژنوتیپ  ،HIF1توزيع ژنوتیپ مطلوب  CCدر گروه نخبه ( 61/3درصد) در مقايسه با گروه آماتوری
( 61/5درصد) و غیرورزشکاران ( 61/6درصد) بیشتر بود ،اما اين تفاوت معنادار نبود (،P= 0.60
 .)χ2 =2.746بهعالوه ،دربارۀ ژنوتیپ  IGF1توزيع ژنوتیپ مطلوب  TTدر گروه نخبه ( 32/11درصد)
در مقايسه با گروه آماتوری ( 21/11درصد) و غیرورزشکاران ( 31/84درصد) بیشتر بود که اين
تفاوت نیز معنادار نبود (( )χ2 = 1.549 ،P = 0.81جدول شمارۀ چهار).

جدول  -1چگونگي توزيع ژنوتيپهاي پليمورفيسمهاي  HIF1 ،ACEو  IGF1در گروههاي كاراتهكاي
نخبه ،آماتور و گروه غيرورزشكاران

1. SPSS
2. Pearson Chi-Square
3. ANOVA
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Table 4- How to distribute genotypes of ACE, HIF1 and IGF1
polymorphisms in elite / amateur karate-kas and non-athlete groups
ژنوتيپ )%( IGF1
ژنوتيپ )%( HIF1α
ژنوتيپ )%( ACE
گروه
)IGF1 genotype (%
genotype (%) αHIF1
)ACE genotype (%
Groups
TC
CC
TT
TC
II
ID
*TT
*CC
*DD
کاراتهکاران
32.07 47.16 20.75
7.7
25
67.3
18.5
18.5
63
نخبه Elite
کاراتهکاران
27.71 53.01 19.27
9.6
28.9
61.5
41.8
43.4
14.7
آماتور
Amateur
غیرورزشکاران
30.84 44.85 24.29
15.2
23.2
61.6
11
48
41
NonAthlete
* :آلل مطلوب
*: Optimal genotype

نتايج شکل شمارۀ دو نشان میدهد میانگین  TGSدر ورزشکاران توانی/قدرتی کاراتهکای نخبه (با
میانگین  )69/85بیشتر از افراد آماتور (با میانگین )64/41و غیرورزشکار (با میانگین  )63/31بود؛
يعنی احتماالً افراد آماتور بهرغم تمرينات ورزشی مناسب ،بهعلت فقدان پیشینۀ ژنتیکی مناسب،
قادر به دستیابی به مقام قهرمانی نبودند ،اما نتايج آزمون آنوا نشانداد با وجود اختالف بین
گروههای مطالعهشده ،اين اختالف از نظر آماری معنادار نبود (.)F = 1.664 ،P = 0.08
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شكل  -0چگونگي توزيع  TGSبراي هريك از گروههاي نخبه ،آماتور و غيرورزشكاران
Figure 2- Total genotype scores of elites, amateur Karate-kas and non-athletes
)(Data are expressed as Means ± SD

بحث و نتيجهگيري
نتايج مطالعۀ حاضر نشانداد شیوع ژنوتیپ  D/Dژن  ACEدر کاراتهکاران در مقايسه با ژنوتیپ D/D
در گروههای آماتور و غیرورزشکاران بیشتر بود و اين تفاوت معنادار بود.
اين نتايج با يافتههای برخی مطالعات همخوانی داشت که شیوع بیشتر آلل  Dو نوتیپ  DDدر
شناگران مسافت از  411متر روسی ( )29و اروپايی ( )31و دوندگان سرعت يونانی ( )31را نشان
دادند .ناهمسو با نتايج پژوهش حاضر ،برايتا و همکاران در بررسی ورزشکاران قدرتی/توانی اسپانیايی
شايعترين نوع ژنوتیپ در  13کاراتهکای بررسیشده را  DIبا  16/9درصد و بعد از آن ژنوتیپ  DDبا
 23/1درصد گزارش کردند؛ ضمن آنکه توزيع ژنوتیپ  IIنیز در مطالعۀ آنها صفر درصد بود (.)32
احتماالً دلیل ناهمخوانی نتايج پژوهش برايتا و همکاران با پژوهش حاضر اين است که مطالعۀ آنها
با حجم نمونۀ بسیار کم انجام شده است (.)32
حالت يکنواخت جديد سنتز پروتئین ،از طريق تحريك شديد و خاص بار میتواند بافت عضله را
برای عملکردهای فیزيولوژيك گوناگون مانند قدرت و ظرفیت استقامتی بهینه کند ( .)33اين اثر
ممکن است به فعالیت غیرمستقیم  ACEعامل رشد آنژيوتانسین  IIو افزايش تنزل برادی کینین
جلوگیریکننده از رشد وابسته باشد .آلل  Dبه قدرت و حجمهای بیشتر عضله و افزايش درصد
تارهای عضالنی تند انقباض وابسته است ( )34و نقش مهمی در رشد بطنی چپ و همچنین
افزايش قدرت عضلۀ چهارسر در پاسخ به تمرينات بدنی دارد ()31؛ بنابراين احتماالً بیان بیشتر اين
ژنوتیپ نشانگر وابسته به کسب موفقیت بیشتر در ورزشکاران گروه حرفهای در رسیدن به سطح
باالتر نخبگی است.
همچنین نتايج پژوهش نشان داد شیوع ژنوتیپ مطلوب  CCژن  HIF1αدر گروه نخبه در مقايسه با
گروههای آماتور و غیرورزشکاران بیشتر بود ،اما اين تفاوت معنادار نبود.
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يافتههای مذکور پژوهش حاضر با نتايج مطالعۀ اينون و همکاران همسوست که تفاوت معناداری را
در چگونگی توزيع اين پلیمورفیسم در ورزشکاران استقامتی و دوندگان سرعت نیافتند (.)35
همچنین خالدی و همکاران تفاوتی در توزيع پلیمورفیسمهای مختلف ACTN3, PGC-1α, ACE,
 )1( CKMM, PPARγو صالحی و همکارن تفاوتی در توزيع پلیمورفیسم  ACTN3در آزمودنی-
های ايرانی خود که شامل ورزشکاران در رشتههای مختلف المپیك بودند ،گزارش نکردند ( .)8نتايج
پژوهشهای احمدوف 1و همکاران ( ،)36سیژيك 2و همکاران ( )31و زول 3و همکاران ( )38با نتايج
پژوهش حاضر ناهمسو بود .احتماالً تفاوتها در رشتههای ورزشی ،پروتکل تمرينی ،حجم نمونه،
سوابق و تعداد جلسات تمرينی و نژاد آزمودنیها میتواند توضیحی برای اين تفاوتها باشد.
آزمودنیهای پژوهش احمدوف و همکاران از نژاد روسی و نمونههای بررسیشدۀ سیژيك از نژاد
لهستانی بودند .همچنین آزمودنیهای مطالعۀ آنها ورزشکاران رشتههای مختلف دوومیدانی ،شنا و
وزنهبرداری بودند (.)36
نتايج مطالعۀ حاضر دربارۀ ژنوتیپ  IGF1نشان داد توزيع ژنوتیپ مطلوب  TTدر گروه نخبه در
مقايسه با گروههای آماتور و غیرورزشکاران بیشتر بود؛ البته اين تفاوت معنادار نبود .اين نتايج با
نتايج پژوهشهای بنزاکن 4و همکاران ( )39و گارتسکا 5و همکاران ( )41ناهمسو بود .بنزاکن و
همکاران در مطالعۀ  81ورزشکار توانی اسرائیلی ،شیوع ژنوتیپی  IGF1rs35161Tرا در ورزشکاران
توانی سطح باال (سطوح بینالمللی و المپیکی) در مقايسه با ورزشکاران سطح ملی بیشتر گزارش
کردند .همچنین آزمودنیهای پژوهش آنها از نژاد اسرائیلی ( )39و آزمودنیهای پژوهش گارتسکا و
همکاران لهستانی بودند ()41؛ ازاينرو احتماالً با توجه به اين نتیجه و پلیمورفیسم ذکرشدۀ قبلی،
میتوان نتیجه گرفت که احتماالً تفاوتهايی در ارتباط با توزيع ژنوتیپی در جمعیتهای قفقازی و
آسیايی وجود داشته باشد .از طرفی فاکتور رشد شبهانسولینی نقش مهمی در رشد بازی میکند و
میتواند هیپرتروفی عضلۀ اسکلتی و ديگر بافتها را القا کند .احتماالً دلیل معنادارنبودن تفاوت
ژنوتیپینگ بین گروهها ،مشابهت افراد در ويژگیهای مربوط به تیپ بدنی گروههای نخبه و آماتور و
حتی غیرورزشکاران باشد .پیتر و برکادس در بررسی تیپبدنی رزمیکاران نخبۀ ورزشهای رزمی
تفاوت معناداری را بین ورزشکاران نخبه و تمرينکرده گزارش نکردند (.)41

1. Ahmetov
2. Cieszczyk
3. Zoll
4. Ben-Zaken
5. Garsztka
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نتايج پژوهش حاضر نشانداد میانگین  TGSدر ورزشکاران توانی /قدرتی کاراتهکای نخبه بیشتر از
افراد آماتور و غیرورزشکاران بود ،اما اين تفاوت معنادار نبود .اين يافته با نتايج پژوهش میاموتو و
همکاران در گروه ورزشکاران و افراد کنترل ژاپنی براساس  21پلیمورفیسم کانديدا ( )18همسو
بود ،اما با نتايج يافتههای پژوهش ويلیام و فوالند در ورزشکاران استقامتیکار با مجموعهای از 23
پلیمورفیسم مرتبط با استقامت ( )15و مطالعات رويز و همکاران در ورزشکاران دوچرخهسوار و
دوندگان مسافت نخبه با مجموعهای از هفت پلیمورفیسم مرتبط با ظرفیت استقامتی و همچنین
ورزشکاران قدرتی /توانی نخبه براساس شش پلیمورفیسم مرتبط با قدرت /توان ( )16 ،11ناهمسو
بود.
بهطور معمول ،بیان ارتباط در ژنوتیپ و فنوتیپ در صفات تكهستهای (بهدلیل پیروی از منطق
مندلیان) نسبتاً آسان است؛ اما صفات پلیژنیك (بهدلیل آنکه آنها تحتتأثیر چندين ژن و عوامل
محیطی چندگانه قرار میگیرند) به مراتب پیچیدهتر هستند ()11؛ ازاينرو احتماالً انتخاب نوع و
تعداد پلیمورفیسمهای منتخب در بررسی  TGSوابسته به فاکتورهای فیزيولوژيك مورد نیاز در
رشتههای ورزشیِ بررسیشده ،دلیل تفاوت در نتايج  TGSپژوهش حاضر با پژوهشهای
ناهمسوست .بهعالوه ممکن است پلیمورفیسمهای خاص فنوتیپهای ورزشی با يك ناحیۀ خاص
ارتباط داشته باشند؛ ولی به اين معنی نیست که آن ارتباط در ديگر جمعیتهای جهان يافت شود.
درواقع ،ارتباطاتی که در يك مطالعه يافت میشود ،اغلب در مطالعات بعدی تکرار نمیشود ()42؛
بنابراين بسته به ويژگیهای مطالعاتی که نشاندهندۀ ارتباط هستند (بهعنوانمثال ،حجم نمونه،
پیشینۀ قومی و همگنبودن گروههای ورزشی از لحاظ سطح رقابت و رشتههای ورزشی) ،چنین
تناقضی ممکن است اينگونه تفسیر شود -1 :پلیمورفیسم در يك جمعیت با پیشینۀ وراثتی خاص
مرتبط است؛  -2پلیمورفیسمهای ديگری هم برای اين رشتۀ ورزشی خاص مناسب باشد؛ بنابراين
تمام پلیمورفیسمهای گزارششده در ادبیات بايد در جمعیتهای متفاوت تکرار شوند ()35؛ ازاينرو
ممکن است برخی از پلیمورفیسمها فقط در برخی نواحی خاص يا در برخی شرايط خاص با
عملکرد مرتبط باشند؛ درحالیکه پلیمورفیسمهای ديگری ممکن است اثر «جهانی» بیشتری داشته
باشند.
از سوی ديگر بررسی مطالعات انجامشدۀ ناهمسو نشان میدهد بیشتر اين مطالعات دربارۀ رشتههای
ورزشیای هستند که در دو انتهای طیف نیازهای فیزيولوژيك استقامتی يا قدرتی /توانی غالب قرار
دارند؛ با وجود اين ،نبايد ورزشهايی که در حد فاصل دو انتهای پیوستار قرار دارند و نیازمند
مجموعهای از فاکتورهای آمادگی جسمانی هستند همچون ورزشهای رزمی را ناديده گرفت.
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درواقع ،برخی رشتهها مانند زمانهای مسابقات شنا ،مسابقههای دو ،پرش و غیره ،نتیجۀ نهايی
عملکردشان يك ويژگی کمّی است ،اما در ورزشهای پیشبینینشدنی عملکرد ورزشی تنها يك
ويژگی کمّی نیست که بهعنوان نمونه میتوان ورزشهای انفرادی وابسته به اقدامات حريفان ازجمله
ورزشهای رزمی 1را بیان کرد .در ورزشهای پیشبینینشدنی ارتباطات ژنتیك-فنوتیپ کمتر ايجاد
میشود؛ ازاينرو کمتر تحتتأثیر عوامل ژنتیکی قرار میگیرند ( .)11ديبوسچر و همکاران بیان
کردند نخبهشدن در ورزش به  11سال زمان و  11هزار ساعت تمرين نیاز دارد و هزينۀ آن برای هر نفر
 31میلیون دالر برای کسب هر مدال طالست ( .)43درواقع ،هر دوی متغیرهای ژنتیکی و محیطی
برای ساختن ورزشکار در سطح جهانی سهم دارند ( .)44ورزشکاران نخبه ممکن است با ساختمان
ژنتیکی مساعدی متولد شده باشند ،اما برای تشخیص پتانسیل ورزشی به سالها تمرکز تمرينی نیاز
دارند .کاراته ،ورزش رقابتی رزمی است که با متغیرهای وضعیتی مشخص میشود که در موقعیت-
های متفاوت رخ میدهند و واکنشهای متفاوتی همچون استفاده از تاکتیكهای حمله و دفاع
بهعالوۀ حرکات پاها را میطلبد ( .)9دقت شود که در ورزشهای مهارتی ،غیر از داشتن قوای
جسمانی مانند قدرت و استقامت ،بهرهمندی از توانايیهای ادراکی-شناختی نیز مهم است ( )21و
شاخصهای جسمانی ،روانشناختی ،ويژگیهای آنتروپومتريك و مهارتهای سهگانۀ تکنیكهای
دست ،پا و پرتابی میتوانند در استعداديابی ورزشی اين رشته مؤثر باشند (.)45
به نظر میرسد عملکرد ورزشکار نخبه فنوتیپی پیچیده است؛ بهطوریکه احتماالً هر دوی متغیرهای
ژنتیکی و محیطی برای ساختن يك کاراتهکا در سطح جهانی مشارکت دارند؛ ازاينرو احتماالً تأثیر
مثبت ژنتیك بر عملکرد تمرينی بايد با ساير برنامههای تمرينی مؤثر و شیوۀ زندگی مناسب (مثل
تغذيه ،عوامل روانشناختی و غیره) برای موفقیت در کاراته توأم شود.
پيام مقاله
به نظر میرسد احتماالً نخبهشدن در ورزشهای پیشبینینشدنی با نیازهای فیزيولوژيك متعدد
چون کاراته ،کمتر تحتتأثیر عوامل ژنتیکی قرار میگیرد؛ بهطوریکه هر دوی متغیرهای ژنتیکی و
محیطی برای ساختن ورزشکار در سطح جهانی در اين رشته سهیم خواهند بود.
مالحظات اخالقي
پيروي از اصول اخالق پژوهش
مالحظات اخالقی اين پژوهش به اين صورت بود که به نمونهها داوطلبانه طی فراخوان رسمی از سوی
هیئت محترم کاراتۀ استان اصفهان با قید شمارۀ تلفن پژوهشگر برای شرکت در بررسی اطالعرسانی شد
و بهمنظور حفظ تشابه اقلیمی ،فقط افراد ساکن و اهل استان اصفهان انتخاب شدند .شرکتکنندگان
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پیش از شرکت در پژوهش با روند اجرای آن آشنا شدند و پس از تکمیل فرم رضايتنامۀ کتبی،
پرسشنامۀ مربوط به اطالعات بیوگرافی را تکمیل کردند .همچنین ،طی آزمايش  CBCروی نمونههای
خونی ،افراد دارای بیماریهای مؤثر ژنتیکی از پژوهش خارج شدند
حامي مالي
اين مقاله مستخرج از طرح پژوهشی با شماره  4114در دانشگاه صنعتی اصفهان است
مشاركت نويسندگان
تمام نويسندگان در طراحی ،اجرا و نگارش همه بخشهای پژوهش حاضر مشارکت داشتهاند.
تعارض منافع
بنابر اظهار نويسندگان ،اين مقاله تعارض منافع ندارد.
تشكر و قدرداني
ضمن تشکر از رياست محترم و مسئوالن گرامی کمیتههای مربیان و آموزش فدراسیونکاراته ايران،
مسئوالن دانشگاه صنعتی اصفهان و مرکز تربیت بدنی آن ،از آزمايشگاه علمی-پژوهشی سرکار خانم
دکتر پريسا محمدینژاد و آزمايشگاه تشخیصی طبی مهديه ،پروفسور سید محمد مرندی ،رئیس
هیات کاراتۀ استان اصفهان ،مربی تیم ملی (استاد علی کمالی) ،برادران باتوانی (قهرمانان جهانی) و
تمامی کاراتهکاران شرکتکننده در پژوهش سپاسگزاری میشود.
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