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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 Karate-

ka groups, significantly (14.7%) (χ
2
=14.430; P=0.011); but genotype distribution of 

HIF1α (χ
2
=2.746, P=0.60) and IGF1 (χ

2
=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 Karate-

kas (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 Hif1  α  TC (TC genotype: 25.6 % vs. TT genotype: 11.4 

%; CC genotype: 63 %) were significantly different in these population (χ
2
= 

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 (χ
2
=14.430; P=0.011); 

but CC genotype distribution of HIF1α (elite: 67.3 %; amateur: 61.5 % and non-

athlete: 61.6 %) (χ
2 

= 2.746, P = 0.60) and TT genotype distribution of IGF1 

(elite: 32.07 %; amateur: 27.71 % and non-athlete: 30.84 %) (χ
2 

= 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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 پژوهشي مقالة

- هاي وابسته به عملکرد قدرتي/توانيمورفيسمپلي (TGSژنتيکي ) مقايسۀ نمرۀ

ACE ،HIF1α  وIGF1 1ايراني با غيرورزشکاران و آماتورکاران نخبه کاراته 
 

 2يکامران قائد ،1محمدرضا باتواني
 نويسندۀ مسئول() ايران ،اصفهان ،دانشگاه صنعتی اصفهان، بدنی یتترباستاديار مرکز  -1

 ، دانشگاههای زيستیو فناوری علوم ، دانشکدۀشناسی یکروبماستاد گروه سلولی و مولکولی و  -2 

 اصفهان، اصفهان، ايران
 04/47/4511تاريخ پذيرش:                           43/40/4511تاريخ دريافت: 

 

 چکيده

 و يهتغذ همچون يطيمح عواملي و افراد ژنتيك از كه استاي  پيچيده ويژگي ورزشي عملكرد اهداف:

 ؛ستا رياخ يهاسالدر ژنتيكي  يابياستعدادجديد  روش ،(TGS)كلي  يكيژنت نمرۀ. پذيرد مي ريتأث تمرين

وابسته به عملكرد كانديداي هاي مورفيسمپلي TGSسة يمقا ،حاضر شدن مطالعة انجامهدف از  بنابراين

  .بود ايراني با غيرورزشكاران و آماتوربه خن كارانكاراته IGF1و  ACE ،HIF1αقدرتي/تواني

زن( با  401مرد و  401) اصفهان از استان داوطلب سالمنفر  030پژوهش يها يآزمودن مواد و روش ها:

 14) نخبه رانكاكاراته يهادر گروه يحسب سطح قهرمانبر بودند كه سال 0/07 ± 1/7 يسنن يانگيم

. بودند مشابهوزن و سن از لحاظ قد،  اماقرار گرفتند،  (نفر 11) انرورزشكاريو غ (نفر 11) ، آماتور(قهرمان

 اشباعنمكروش به  DNA استخراجپس از و شدند  گردآوري ،EDTA يحاو يهاوبيدر ت يهاي خون نمونه

الكتروفورز دادن  با انجام RFLPو  PCR مراحل طيپس از ها  مورفيسم تعيين نوع پلي براي ،و رسوب الكل

ساده  توصيفي، آنواي هاي آمار روش ازها  تحليل داده و تجزيهبراي . دش حاسبهم TGS و شدند ژنوتيپينگ

در يافته ها: . شد تعيين  P< 0.05 زينداري اسطح معن .دشستفادهااس  اس پي اس افزارنرم در رئاسكوكايو 

داري بيشتر از گروه معنا طور به( درصد 15) يا گروه حرفهدر  DD ژنوتيپ ،ACE مورفيسمپلي

P ،  14.430 = 2=0.011 ( بود )درصد 7/41درصد( و گروه آماتور ) 14ورزشكار )غير
χ ،) اما در شيوع

HIF1α ( 0.60=P ، 2.746 = 2هاي مورفيسمژنوتيپينگ پلي
χ و )IGF1 ( 0.81=P  ، 1.549 = 2

χ ) تفاوت

 بيشتر ( 13/11با ميانگين) نخبهكاراندر گروه كاراته TGSنتايج  نيانگيم ،عالوههب .نشد معناداري مشاهده
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ن تفاوت معنادار ياما ا ،( بود57/15با ميانگين ) ورزشكارانري( و غ14/11با ميانگين) كاران آماتوراز كاراته

 (. P ،11/4=F=41/4) نبود

 ضريب ACEهاي كانديدا، سميمورفيپلدر كاراته از ميان  دداهاي پژوهش حاضر نشان افتهي گيري: نتيجه

به  TGS كاربرد كاراته دربارۀموفق در عملكرد  عامليت چندبا توجه به ماهياحتماالً  اما، رداد بيشتريز يتم

هاي به بررسي ،ورزشي ژنتيكياستعداديابي  در مقولة TGS كاربرددربارۀ  كليطور بهو  احتياط بيشتر

 .نياز است يهاي متنوعمورفيسماقليمي با پلي

 

 . آماتوركاران ، كاراتهنخبه كارانكاراته،  ACE، HIF1α ،IGF1 سم،يمورفيپل :واژگان کليدي

 

 مقدمه
د نتوان و می کنند صورت متقابل عمل میکه به است یعوامل ، نتیجۀبدنی یو آمادگ یلکرد ورزشعم

 ،د. عوامل محیطی شامل تمريننبندی شو ژنتیکی دستههای محیطی/ وسیعی در ذيل مقوله طور به

عوامل محیطی از (. 1) و غیره هستند، رژيم غذايی، تجهیزات، شرايط آب و هوايی روانی سازی آماده

 يیتنها بهاين عوامل اما ، اند فت يك ورزشکار نخبه الزم و ضروریپیشر منظور بهقبیل تمرين و تغذيه 

 شد؛نخواهند  تبديلنخبه  یورزشکارها هرگز به  بسیاری از انسان که؛ چرارسند نظر نمی کافی به

بی به چنین سطوح آمادگی احتماالً دستیا .باشند گذاشتههرچند تمرينات سنگینی را نیز پشت سر 

تمرينات مستمر و طوالنی، دادن  های فیزيولوژيك منتج از انجام بر سازگاری بدنی سطح باال، عالوه

 عنوان به. تفاوت در توانايی ورزشی و سطح اجرا نیز باشدهای ژنتیکی ورزشکاران  ناشی از تفاوت

- کننده به عملکرد ورزشی شناختهو عوامل ژنتیکی کمك است شده  شناختهعامل وراثتی مهم 

اع موفقیت در انوحصول  برایذاتی اختالفات ژنتیکی شناخت جو برای و جست ؛ بنابرايناند شده

در فنوتیپ   تفاوت ،نمونه عنوان به ؛(2) شده استتبديل  یبرانگیز ها به امر چالش معینی از ورزش

-میدهد.  های متفاوت ژن رخ می شدن زيرمجموعهيا سرکوبشدن متعاقب با فعال ،عضله و عملکرد

مغايرت در وضعیت  درصد 66 متوسط طور بهوراثتی است و  خصیصۀ 1توان گفت وضعیت ورزشی

مغايرت باقیمانده  و شود تفسیر می 2بسته به نوع ورزش( توسط متغیرهای ژنتیکی فزاينده) ورزشی

 یریگ اندازهبا و همکاران  3سايرنمونه،  عنوان به (؛3) استمشترک ی محیطی غیرناشی از فاکتورها

بررسی ژنوتیپی فاکتور رشد ها را آنبا آگاهی از وزن تولد،  یمرد بريتانیاي 693 قدرت پنجه در
                                                 
1. Athletic Status 

2. Additive Genetic Factors 

3. Sayer 
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1) انسولینی شبه
IGF) .هر دو وزن تولد و ژنوتیپ  نتايج نشان داد کردندIGF2 های کننده بینی پیش

به قدرت  IGF که ژنشد تحکیم اين استنتاج  و هستند نبزرگساال دار قدرت پنجۀمستقل معنا

ژنتیکی و محیطی را  فیزيولوژيك، هر دو زمینۀ هایويژگیدر تفاوت  ؛ بنابراين(4)است مربوط پنجه 

تمرينات  تا از کودکی تشخیص داد راافراد مستعد ژنتیکی توان احتماالً میرو ايناز ؛در بر داشت

 .کنندشروع  حیاتیعروقی و عضالنی را در ابتدای سن -دستگاه ريوی،  قلبی
جمله از ها ويژگیبسیاری از تأثیر  تحتکه  ای است ويژگی فنوتیپی بسیار پیچیدهعملکرد ورزشی، 

است.  های فیزيکی قرار گرفتهو توانايی هوازی بیتوزيع نوع تار عضالنی، قدرت و ظرفیت هوازی و 

 گیری و شمارشاندازه توانند می ی هستند؛ يعنیهای مربوط به عملکرد ورزشی کمّويژگی بیشتر

از: ترکیب بدن،  اند عبارت مربوط هستند،يکی های کمی که به عملکرد فیزشوند. برخی از ويژگی

، ژيك، روانی، آنتروپومتريكهای گذشته از معیارهای فیزيولو در سالقدرت هوازی و قدرت عضالنی. 

های اخیر با ورود  ، اما در سالاست دهشهای کشف استعداد استفاده  مهارتی و حرکتی در فرايند

-هاست؛  ب روی دادهورزشی، انقالبی جديد  ويژۀهای  پژوهشگران ورزشی به حیطۀ شناسايی ژن

های شناسايی استعدادها  روش ی مهم در توسعۀگام رک معماری ژنتیکی عملکرد ورزشی،که د طوری

ای ه مورفیسم پژوهشگران ايرانی به بررسی وضعیت پلیاخیر نیز  های سالدر (. 5) در ورزش است

 اند پرداخته و غیره برداری وزنههمچون جودو،  مختلف های رشته مختلف ورزشی در ورزشکاران نخبۀ

( و VO2maxهمچون ) گیری مستقیم عملکرد بشریعوامل ژنتیکی هم به اندازه گفت توان می(. 8-6)

  ها نقش مهمی در زمینۀ ژنپردازد. های ورزشی مختلف میتوانايی ورزشکار در رشته درنهايت، هم

تر ها در عملکرد بازيکنان مهم در بیان تفاوتنیز ست از تمرين ا و ممکن کنند می ايفا بدنی تربیت

ژنوتیپ( ) و صفات مشابه ارثی DNAدهی  ترتیب های یاورفنگسترش  موازات بهاخیراً (. 9) باشند

که در فراهم شده است های ژنتیکی منحصر به فردی  قابل حصول جديد، امکان شناسايی تفاوت

يند اژنتیکی ويژه به فر های ، با افزودن آزمايششك کنند. بدون میی ورزشی سهم بسزايی ايفا اجرا

هدايت توان به  پذيرد، می های مرتبط با ورزش صورت می شناسايی ژن منظور بهاستعداديابی که 

 ها و ، شناسايی سريع ژنوتیپیاورفن توسعۀ. تر افراد در جهت توسعۀ استعدادها کمك کرد دقیق
 DNA( و تغییرات در جمعیت يا بیشتر درصدی يكبا فراوانی ) DNA، اختالفات  DNAسريع  توالی

و نشانگرهای ژنتیکی مربوط به وضعیت ورزشکاران استقامتی  عنوان بهتواند  کلی میطور بهنادر، 

 و همکاران نقشۀ 2و علم ژنتیك، رانکینن اوریفن بندی شوند. با توجه به توسعۀ دستهقدرتی/توانی 

ه با توجه ساله اين نقشکردند و هرتهیه  راژنوم انسانی مربوط به اجرای ورزشی و آمادگی جسمانی 

                                                 
1. Insulin-like growth factor 

2. Rankinen 
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توانند به چندين  های ژنتیکی می مورفیسمپلی. (11) شود روزرسانی می های جديد به به کشف ژن

SNPs) هامورفیسمپلیترين آن شکل مختلف باشند که معمول
ژنتیکی  هایمورفیسمپلی .هستند (1

ژنوتیپ  ،يك ژن در يك فرد ۀرسید ارث های به . آللهستندها  های ژن در آلل DNAهای  تفاوت توالی

 تأثیر بگذارد، معموالً مشاهدۀ تأثیربر ساختار پروتئین مورفیسم اگر پلی کنند. آن فرد را مشخص می

های خون را از افراد دارای  نمونه پژوهشگران (.11) شودآن بر فیزيولوژی و فنوتیپ تسهیل می

را با الگوی افراد فاقد فاکتور آمادگی ها آن SNPسپس الگوی  کردند. فاکتور آمادگی بدنی تهیه

فاکتور مرتبط با آمادگی بدنی  ۀکدام الگو احتماالً با ژن ايجادکنندنتايج نشان داد  کردند.مقايسه 

های مربوط به  مورفیسم وابسته به برخی مشخصهپلی 211بیش از تاکنون (. 12) مرتبط است

در  2119ساالنه تا سال و همکاران،  2بریده است و مادگی در ادبیات مکتوب گزارش شعملکرد و آ

حال، به دلیل  بااين ؛(13) ارائه کردند به عملکرد های آمادگی مرتبط با یپژن انسانی برای فنوت  نقشۀ

-دهد، ترکیبی از پلیجزئی از تغییرات کل را تشکیل می یمورفیسم تنها بخشاينکه يك پلی

چگونه تغییرات در سطح  کهاين( برای توضیح 3ژنیك ، يك نمايۀ پلیمثال عنوان به) هامورفیسم

 عاملیبا توجه به ماهیت چند رو اينمدلی بهتر است؛ از ،گذاردمی تأثیرفنوتیپ  برDNA  مولکولی در

مدلی را ارائه  4و فوالند ويلیام (،14) بر عملکرد يك نوع ژناندک  تأثیرو همچنین  عملکرد ورزشی

های منتخب مورفیسماساس پلیبررا  5(TGS) کلی ژنتیکی نمرۀتوان  میاند که بر مبنای آن  دهکر

 در کلی ژنتیکی نمرۀ ،است 111تا  صفر بینآن نمرات  که دامنۀ TGS مدل در(. 15) دکرمحاسبه 

و  6د. رويزش مورفیسم مرتبط با استقامت محاسبهپلی 23ای از کار با مجموعهورزشکاران استقامتی

 ،مورفیسم مرتبط با ظرفیت استقامتیپلی هفت از یا مجموعه با TGS اساس مدلبرنیز  همکاران

اسپانیايی را بیش از افراد عادی  و دوندگان مسافت نخبۀ سوار دوچرخهژنتیك ورزشکاران  نمرۀ

ژنتیك ورزشکاران  نمرۀ 2119رويز و همکاران در سال اين، بر . عالوه(16) کردند گزارشجامعه 

بیش از ورزشکاران مرتبط با قدرت/توان، مورفیسم پلی را براساس ششاسپانیايی  توانی نخبۀ/قدرتی

و  1، میاموتوهای مذکوربا نتايج بررسی ناهمسو همچنین .(11) بیان کردنداستقامتی و گروه کنترل 

                                                 
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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گروه اختالف معناداری بین  ،کانديدا مورفیسمپلی 21اساس پس از بررسی نمرۀ ژنتیکی بر همکاران

 .(18) نکردند گزارشژاپنی  ورزشکاران و افراد کنترل

 در آستانۀهای المپیکی پیوست و رشته جمعبه  1المللی المپیكبین کاراته با تصويب اعضای کمیتۀ

 ،کاراته .(19) توکیو ژاپن خواهد بود 2121جهان يعنی المپیك  ترين رويداد ورزشیورود به بزرگ

دهد و  که در طی شرايط رخ می شود مشخص می ورزش رقابتی رزمی است که با متغیرهای وضعیتی

براساس  حرکات پاها را نیاز دارد. ،های حمله و دفاع های متنوعی همچون استفاده از تاکتیك واکنش

با قدرت و  ، سريعکه اولین ضربه را به طرز صحیح یيکاکاراته ،کومیته() کاراته قوانین جهانی مبارزۀ

پس از آن  نمبارزا ضرباتساير و  کند دريافت می یازامت ،کندبه حريف وارد  شده و کنترل کافی

تر و عي، سرترحیصح یاجرا ،شتریب ازِیامت مالک کسبدر کاتا نیز  نخواهد بود.مشمول امتیاز 

های مسابقه با حفظ  های دينامیکی در بیشتر ثانیه اين روش همۀ .(21) ستاهتکنیكقدرتمندتر 

 زمان مسابقه سه ق قوانین فدراسیون جهانی کاراته، مدتطب(. 21شود ) عملکرد سريع انجام می

آيد نظر میه ب(. 21دقیقه خواهد بود ) يك تا پنجو اجرای کاتا بسته به نوع کاتا حدود  استدقیقه 

شناسايی افراد مستعد تواند مالک در کاراته نیز می TGSآيا  که پاسخ داده نشده استال به اين سؤ

که تقابل ازآنجا؟ شدبا داشته یکیژنتاساس تواند  مینیز  کاراتهدر  ینخبگعبارتی هب کا باشد؟کاراته

 دستیابیدنبال  پژوهش بهانسان است، در اين  درک تفاوت در عملکرد فیزيولوژيك ژن و محیط ابزار

های  ژن خصوص در مطالعۀ هشواهدی در حمايت از اصول ژنتیکی برای عملکرد ورزشی انسان ببه 

دهد نشان می پیشینۀ پژوهش مطالعۀ. هستیمکاراته  ب وابسته به عملکرد ورزشی در رشتۀداوطل

با  بنابراين ؛يافت نشده است ،کاران باشددر کاراته TGSوضعیت  دهندۀکه نشان ایمطالعه کنونتا

 مطالعۀ شدن انجامهدف از  ،های جهانیدر رقابتايران  کاراتۀ تیم های متعددتوجه به قهرمانی

- کاراندر کاراته های وابسته به عملکرد قدرتی/توانیمورفیسمپلی ژنتیکی کلی ۀ نمرۀمقايس ،حاضر

 .بودايرانی با غیرورزشکاران  و آماتورنخبه 

کاران نخبه و اجرای کاراته شده مورفیسم مطالعهداری بین چندين پلیدر صورتی که ارتباط معنا

علمی گشوده خواهد  صورت بهای جديد برای فرايند استعداديابی در اين رشته  روزنه مشاهده شود،

در راستای تواند  ژنتیك می زشی در زمینۀهای دانشمندان علوم ور ها و توصیه يافته ،نهايتدرشد. 

 صنعت ورزش سودمند باشد.نفعان  ذی همۀمربیان، ورزشکاران و  برایصحیح  های اتخاذ تصمیم

 

 

 

                                                 
2. International Olympic Committee (IOC) 
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 پژوهش روش
گروه ورزشکاران نخبه و آماتور ها در فراوانی ژنوتیپ مقايسۀبا  یشاهد-مورد صورت بهحاضر  مطالعۀ

دسترس انتخاب هدفمند و در صورت بهها نمونه تمامی .شد انجامغیرورزشکاران( ) گروه کنترلبا 

از طريق مشورت  ،دهدبه خود اختصاص می 111صفر تا بین  در دامنۀای نمره TGSکه ازآنجاشدند. 

ضريب  Zنظر گرفتن در  و 1حجم نمونهبا استفاده از فرمول ، ن آمار در علوم زيستیبا متخصصا

انتخاب شدند که  نفر داوطلب سالم 252 هاتعداد نمونه ،96/1مطالعه برابر با  درصد 95اطمینان 

مقیم در استان  }میانگین± انحراف استاندارد } 2/21±    4/1 زن با سن 128مرد و  124شامل 

 81) کاران نخبههای کاراتهگروه به ورزشی قهرمانی عناوينحسب ها بر بودند. اين نمونهاصفهان 

قهرمان  86) آماتورکاران کاراته، و جهانی( المللی، آسیايیهای بینو حائز مدال یمل میتقهرمان 

جدول ) شدند تقسیم (نفر 86) و غیرورزشکاران و استانی( های ملیو حائز مدال یاستان یها میت

های زندگی خود بودند که در طی سال دسترسیداوطلب و در یها نمونهغیرورزشکاران . (شمارۀ يك

 همۀبودند. مشابه دو گروه ديگر  بافعالیت منظم ورزشی نداشتند و از لحاظ قد، وزن و سن  گونه چیه

 نکردن مصرفو  جسمانی کامل بررسی سالمت منظور بهاظهاری تکمیل پرسشنامۀ خود با داوطلبان

های مبری از  فقط نمونه بنابراين شرکت کردند؛نیز  CBCآزمون  در، پژوهشبر نتايج  مؤثرداروهای 

 های کنترلیکاران سبكها تنها کاراتههمگنی سبك برای. شدندعفونت و در سالمت کامل انتخاب 

 .شدنددعوت به همکاری  )در دو بخش کاتا و کومیته(

طی فراخوان رسمی از داوطلبانه ها نمونهبه  اين پژوهش به اين صورت بود که مالحظات اخالقی

شرکت در بررسی  برای با قید شمارۀ تلفن پژوهشگراصفهان  استان سوی هیئت محترم کاراتۀ

 استان اصفهان انتخاب لو اه افراد ساکن فقطتشابه اقلیمی، حفظ  منظور به و رسانی شداطالع

و پس از تکمیل فرم شدند آشنا  آنبا روند اجرای  پژوهشکنندگان پیش از شرکت در شرکت. شدند

طی آزمايش  . همچنین،تکمیل کردندرا  مربوط به اطالعات بیوگرافی پرسشنامۀکتبی،  نامۀ يترضا

CBC  شدند.خارج  ی از پژوهشژنتیک مؤثرهای دارای بیماریخونی، افراد  یها نمونهروی  
 

 

 

 

 

                                                 
1. n = Z 2 ( S1 2 + S2 2 ) ÷ ( X1 – X2 )2  
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 در مطالعه شده بررسيدي جنسيتي و مسابقاتي افراد بنپراكندگي سن، قد، وزن و گروه -4 جدول
Table1- Distribution of age, height, weight and gender and competition grouping of 

the subjects in the study 

 گروه
Group 

 فراواني
Frequency 

جنسيت 

 )تعداد( 
Sex (No) 

 بخش مبارزاتي )درصد( 
Category (%) 

ميانگين 

وزن 

 )كيلوگرم(
Weight 

(kg) 

Mean 

ميانگين 

قد 

  متر )سانتي
Height 

(cm) 

Mean 

ميانگين سن 

 )سال(
Age 

(year) 

Mean 

مرد  
 M

a
le

 

ن
ز

 

F
em

a
le

 

كاتا 
 K

a
ta

 

كوميته
 K
u

m
ite

 

 
B

o
th

   
هر 

دو
 

   

 Elite 80نخبه 

82 86 17 77 6 

64.3 169 26 

آماتور 
Amateur 

86 66.9 171 27 

غیرورزشکاران 
Non-

athlete 
80 42 44 _ _ _ 67.6 171 28 

ددي سن، قد و وزن مقادير ع براياي آماري هاي مقايسه نتايج آزمون

 & Comparisons of Means (weight, height هاي مختلف گروه

age): 

F=1.97 

Sig= 

0.141 

F= 

0.794 

Sig= 

0.45 

F= 2.649 

Sig= 0.07 

 

 هاي كانديدامورفيسمتعيين پلي

 1«آی بیسی ان»  داده از بانك ،های هدفمورفیسمپلی بیوانفورماتیك-یاطالعاتهای بررسی برای

ها در شود کدام ژن است که مشخصيك راه مناسب برای انتخاب ژن منتخب اين  .دش استفاده

ايستايی باال و پويای  یها مؤلفههنرهای رزمی با (. 22) شوندطول يا بعد از تمرين به کار گرفته می

انقباض حداکثری درصد احتمالی ايستايی برای هنرهای رزمی به  مؤلفهافزايش  و پايین هستند

هوازی با شدت بیشینه است که به انرژی  یهای ب کاراته يکی از ورزش(. 23) 2استوابسته  یاراد

بر  کارانکاراتهط ، تسلرو ينااز ؛(9) شود وابسته می یدالکتیكاستولید انرژی در طی  هوازی برای بی

 خواهد بودگامی مهم در کسب موفقیت  توان عضالنی() با قدرت کافی ضرباتتر و اجرای سريع

دند که در پیشینۀ شانتخاب  یهايمورفیسم پلی ،هابا توجه به محدوديت هزينه ؛ بنابراين(24)

                                                 
1. NCBI  

2. Maximal Voluntary Contraction  



 4144، بهار 35، شماره 41فيزيولوژي ورزشي، دوره                                                                                   410

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

 هامورفیسم. اين پلیبود شده  گزارش از سايرين ها در ارتباط با قدرت/توان بیشنیز نقش آن پژوهش

 : اند از عبارت

محل: ) ACEژن  I/Dنوکلئوتیدی  تك یچندشکل: (4646994rs ) (D آلل) ACE مورفیسمپلی -1

3/23q11) اختالف فردی فرعی در فعالیت  به معنیRAS  با آللD  بودن وابسته به فعالیتACE 

 سرچهار  قدرت ايزومتريك و ايزوکینتیك عضلۀمعناداری با  طور به ACEفعالیتی  ۀاست. چرخ بیشتر

 ده استرعتی و متمايل به توانی بیان شدر عملکردهای س D نقش مثبت آلل (.25) استهمبسته 

 ؛(26)

هوازی  گلیکولیز منبع مرکزی انرژی بی: (11549465rs) (Ser582 آلل) HIF1α مورفیسمپلی -2

شده کد) HIF-1αبا رونويسی عامل  وساز در شرايط اکسیژن کم سوخت هاست و اين مسیردر انسان

عملکرد های متعدد مشمول در  بیان ژن HIF-1α. شود ( تنظیم می2/23q14، محل: HIF1αبا 

های گلیکولیتیك( را کنترل  های گلوکز و آنزيم دهندهانتقال) متابولیسم گلوکزمختلف سلولی شامل 

  کند؛ می
( 2/23q12، محل: IGF-1) يك-انسولینی فاکتور رشد شبه: IGF1 (35161rs) مورفیسمپلی -3

کند.  ها را القا اسکلتی و ديگر بافت  تواند هیپرتروفی عضلۀ کند و می مینقش مهمی در رشد بازی 

 . (21) کند  را وساطت می IGF-1انتقال غشايی است که اثرات  گیرندۀ IGF-1  گیرندۀ

اصفهان واقع در میدان احمدآباد اصفهان  )عج( گیری در مرکز تشخیصی مهديهمحل نمونههمچنین 

در از وريد بازويی لیتر خون میلیپنج  ،هاکتبی توسط آزمودنی نامۀ يترضاکردن فرم پس از پر بود.

و تا شد  آوریجمع EDTA انعقادیهای حاوی مادۀ ضددر تیوب و گرفته شد هاحالت نشسته از آن

اطمینان  همچنین صرفاً برای .داری شدگراد نگهسانتی درجۀ -21 در دمای ،DNAزمان استخراج 

 آزمايش، بر نتايج ثیرگذارع بیماری تأگونه انواو دوری از هر کنندگانشرکتهمۀ از وضعیت سالمتی 

CBC  استخراج. دشهای خونی انجامنمونهروی DNA  و رسوب  اشباعنمكبا استفاده از روش

 ng/µl 441بین  شده استخراج DNA و غلظتتوسط دستگاه اسپکتروفتومتر انجام شد الکل  یلۀوس به

 .(28) بود 96/1تا  8/1ها بین نانومتر نمونه 281نانومتر به  261 بود. نسبت جذب 131تا 

PCR تكنيك دادن روش انجام
4  

انجام  مندرج در جدول شمارۀ دو  طبق برنامۀ (ترموسايکلر) PCRدستگاه با استفاده از  DNAتکثیر 

 .دش

                                                 
1. Polymerase Chain Reaction  
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 IGF1و  ACE ،αHIF1هايمورفيسمپلي PCR براي شده يينتع  برنامة -0 جدول
Table 2- PCR amplification of ACE, HIF1α and IGF1 polymorphisms programs 

IGF1 ژن  برنامة   

IGF1 Gene Program 

HIF1α   ژنبرنامة   

HIF1α Gene 

Program 

ACE   ژنبرنامة  

ACE Gene 

Program 

مراحل   

Stages 

P1  5min 94° C P1  5min 94° 
C P1  5min 94° 

C 

 واسرشت مقدماتی
 Primary 

Denaturation 

C
y

cles
 

3
5

 2
 P

 

45sec 94° C 

C
y

cles
 

3
5

 2
 P

 

30sec 94° 
C 

C
y

cles
 

3
5

 2
 P

 
30sec 94° 

C 
 Denaturationواسرشت

30sec 55° C 45sec 56° 
C 45sec 56° 

C 
 Annealingاتصال 

30sec 72° C 30sec 72° 
C 1min 72° 

C 
 Extentionشدن  طويل

P3 7min 72° C P3 10min 72° 
C P3 7min 72° 

C 
 نهايیشدن  طويل

Final Extention 

 

طول به D مرتبط با آلل ACEمورفیسم پلی شدۀقطعات تکثیربا آنزيم،  PCRپس از تیمار محصول 

bp319 ، آلل I طول بهbp591  و آللID های طولبهbp319 پلی شدۀقطعات تکثیر  ،591 و-

طول  به T آلل ،51وbp111 هایطول به C مرتبط با آلل Hph Iکارگیری آنزيم هبا ب HIF1αمورفیسم 

bp151  و آللCT هایبه طول  bp151،111  پلیتعیین ژنوتیپ برای شناسايی شدند.   51و-

 IGF1مورفیسم پلی شدۀقطعات تکثیرشد و  استفاده All Specific Primer از روش IGF1 مورفیسم

 شناسايی 51و  bp111های به طول CTو آلل  bp111طول به Tآلل ،bp51طول  به C مرتبط با آلل

 شدند. 
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  HIF1α بررسي تنوع ژنتيكي نمونه در ژن -4 شكل

 ۀدهند نشان 1چاهك و   CTژنوتيپ  ۀدهند نشان 5و  0 هاي چاهك ،CCژنوتيپ  ۀدهند نشان 4چاهك )

 (( هستند.bp 100لدر ) Mو  TTژنوتيپ 
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)) 
 

به کمك  PCRمحصول  استفاده شد. درصدشده از ژل آگارز يك استخراج DNA برای مشاهدۀ

 الکتروفورزشد. سپس به درون تانك الکتروفورز بافر  های ژل انتقال داده سمپلر به درون چاهك

به تانك الکتروفورز وصل  سپس منبع تغذيهپوشاند. که بافر کامالً روی ژل را می طوری بهشد؛ ريخته 

شد. پس از اتمام الکتروفورز، ژل از تانك  برق وصلبه جريان  121دقیقه در ولتاژ  61 مدت شد و به

شد.  توسط دستگاه ژل داکیومنتیشن بررسی مرتبط DNA های و سینی الکتروفورز خارج شد و باند

صحت ژنوتیپ  شدند کهها دوباره آنالیز از کل نمونه درصد 21 درستی ژنوتیپینگ، ینتأمبرای 

 تعیین برای مطالعه اين در شده  استفاده های پرايمربود.  درصد 111 حاصل در آنالیز نخست

 .شده است ذکر شده در تحقیق، در جدول شمارۀ سه بررسیف مختلهای  ژنوتیپ
 

 

 

 

 

هاي  SNPتكثير بخش حاوي  شده براي استفاده Reverseو  Forwardتوالي پرايمرهاي  -5 جدول

 شده مطالعه
Table 3- Sequence of Forward and Reverse primers used to amplify the section 

containing the studied SNPs  
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 نوكلئوتيدي چندشكلي تكنوع 

Single nucleotide polymorphic type 
35161rs 11549465rs 4646994rs 

 Enzyme آنزيم  Enzyme آنزيم  Enzyme آنزيم 
Armz Hph I Not require 

 ريورز پرايمر 
Reverse 

primers 

 فوروارد پرايمر
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 ريورز پرايمر 
Reverse 

primers 

 فوروارد پرايمر
Forward 

primers 

5
´_

A
G

G
C

T
T

G
T

G

G
A

G
G

G
A

G
G

C
_

3
´

 

5
´_

A
G

G
C

T
T

G
T

G

G
A

G
G

G
A

G
G

A
_

3
´

 

5
´_

C
A

C
C

T
T

A
G

C

A
T

G
A

C
C

C
T

T
C

_
3

´
 

5
´_

G
G

A
A

T
A

C
T

G

T
A

A
C

T
G

C
G

C
T

T
T

G
_

3
 

5
´_

A
G

G
A

C
A

C
A

G

A
T

T
T

A
G

A
C

T
T

G
G

_
3

´
 

5
´_

G
G

A
T

G
G

C
T

C
T

C
C

C
C

G
C

C
T

T
G

T
C

T
C

_
3

 

5
´_

G
C

C
C

T
G

C
A

A

G
G

T
G

T
C

T
G

C
A

G

C
A

T
G

T
_

3
 

 

 ژنتيكي نحوۀ محاسبة نمرۀ

(. 15) شد استفاده از مدل ويلیام و فوالند شده مطالعه هایمورفیسمپلیاثر ترکیبی  محاسبۀ منظور به

، کلیطور به. شده تعیین شد مطالعههای مورفیسمپلیاول نمرات ژنتیکی برای هريك از   در مرحلۀ

های کمتر مطلوب در  صفر برای فنوتیپ يك حد وسط و نمرۀ وب، نمرۀبرای فنوتیپ مطل دو نمرۀ

 منظور بهنهايت شد و در  جمع مورفیسمپلینوع  سهنمرات ژنتیکی  ،دوم در مرحلۀ شد. نظر گرفته

 نمرۀ) شدتبديل  111به مقیاس صفر تا  شده محاسبه تر نتايج با استفاده از فرمول زير نمرۀتفسیر به

 .(TGS ژنتیکی کلی

 
TGS 111) = /6) × {GSACE+ GSHIF1α + GSIGF1} 

 اتو کالو(، TOMOS) سانتريفوژ در بررسی عبارت بودند از: شده استفادههای برخی از دستگاه

(Rozhin teb ،)دستگاه عکس(، پديده نوژن پارس) سینی، تانك الکتروفورز و منبع تغذيه افقی-

کیاژن، ) اسپین-دستگاه ورتکس، ترموسیکلر(، چین) PCRدستگاه (، کیاژن، ايران Gel Doc) برداری

 یترل یکروم 11-5/1سمپلر (، Gosonic) ماکروويو، AND ترازوی ديجیتال(، Sana) ماریبن(، ايران

(TOPSCIEN ،) یترلیکروم 2-1/1سمپلر (TOMOS ،) 1111-111، 111-11، 21-2سمپلرهای 

 Royal) دستکش التکس(، HTL) سمپلرهای کريستالی، زرد، آبیسر(، WATSON) یترلیکروم

med glove ،) و يخچال معمولی.گراد  درجۀ سانتی -21و  -11فريزر 
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استفاده  1اس اس پی اس افزار نرم آمار استنباطی در، از آمار توصیفی و هاداده تحلیل و  يهتجز برای

نگین و انحراف معیار و جداول شامل توزيع فراوانی، درصد فراوانی، میاهای آماری توصیفی  . روششد

انحراف از توزيع  دهندۀنشان 2اسکوئر پیرسون کای شامل آزمون نیز های آماری استنباطی روش .بود

گروه مختلف با يکديگر  برای مقايسۀ میانگین نمرۀ ژنتیکی سه 3آنوا آزموننیز  و ها وتیپيکنواخت ژن

 بود.   P< 0.05 ها  آزمونداری بود. سطح معنا

 

 نتايج
 ژنوتیپ توزيع. شتوجود دا ACE دار در توزيع ژنوتیپتفاوت معنا تنهاداد حاضر نشان نتايج مطالعۀ 

D/D  1/14) آماتوریگروه  در مقايسه باداری معنا طور به( درصد 63) نخبه کارانکاراتهدر گروه 

P  ، 14.430 = 2=0.011 ) بیشتر بود( درصد 41) غیرورزشکارانو گروه  (درصد
χ .) دربارۀهمچنین 

 گروه آماتوری در مقايسه با( درصد 3/61) گروه نخبه در CC مطلوب ژنوتیپ توزيع، HIF1 ژنوتیپ

 ، P=0.60 ) دار نبود، اما اين تفاوت معنا( بیشتر بوددرصد 6/61) غیرورزشکاران( و درصد 5/61)

2.746 = 2
χ .)ژنوتیپ عالوه، دربارۀ هب IGF1 مطلوب ژنوتیپ توزيع TT  درصد(  11/32) گروه نخبهدر

اين  که( بیشتر بود درصد 84/31) ( و غیرورزشکاراندرصد 11/21) گروه آماتوریدر مقايسه با 

P  ، 1.549 = 2=0.81 ) بودندار تفاوت نیز معنا
χ) (جدول شمارۀ چهار). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 كايهاي كاراتهگروهدر  IGF1و  ACE ،HIF1 هايمورفيسمپليهاي توزيع ژنوتيپچگونگي  -1جدول 

 غيرورزشكاران نخبه، آماتور و گروه

                                                 
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 

 گروه
Groups 

 )%( ACEژنوتيپ 
ACE genotype (%) 

  )%( αHIF1ژنوتيپ 
HIF1α genotype (%) 

 )%( IGF1ژنوتيپ 
IGF1 genotype (%) 

DD* ID II CC* TC TT CC TC TT* 
کاران کاراته

  Eliteنخبه 
63 18.5 18.5 67.3 25 7.7 20.75 47.16 32.07 

کاران کاراته

آماتور 
Amateur 

14.7 43.4 41.8 61.5 28.9 9.6 19.27 53.01 27.71 

غیرورزشکاران 
Non-

Athlete  
41 48 11 61.6 23.2 15.2 24.29 44.85 30.84 

  آلل مطلوب: * 

*: Optimal genotype 
 

با ) کای نخبهقدرتی کاراتهدر ورزشکاران توانی/ TGS دهد میانگیننشان میشکل شمارۀ دو نتايج 

بود؛  (31/63با میانگین ) و غیرورزشکار( 41/64با میانگین) بیشتر از افراد آماتور (85/69 میانگین

ژنتیکی مناسب،  نۀفقدان پیشیعلت  تمرينات ورزشی مناسب، به رغم  بهاحتماالً افراد آماتور  يعنی

ا وجود اختالف بین بد اد نشان آنوايج آزمون نتااما  دستیابی به مقام قهرمانی نبودند، قادر به

 (.P  ، 1.664  =F=0.08 ) بوددار ناين اختالف از نظر آماری معنا ،شده مطالعههای  گروه
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 هاي نخبه، آماتور و غيرورزشكاران  يك از گروهبراي هر TGSچگونگي توزيع  -0 شكل

Figure 2- Total genotype scores of elites, amateur Karate-kas and non-athletes 

(Data are expressed as Means ± SD) 

 

 گيريو نتيجه بحث
 D/D ژنوتیپ در مقايسه با کارانکاراتهدر  ACEژن  D/D شیوع ژنوتیپداد حاضر نشان نتايج مطالعۀ

 .دار بودکاران بیشتر بود و اين تفاوت معناآماتور و غیرورزش های گروهدر 

در  DD و نوتیپ D آلل برخی مطالعات همخوانی داشت که شیوع بیشتر هایاين نتايج با يافته

 ( را نشان31) دوندگان سرعت يونانی و (31) ( و اروپايی29) متر روسی 411از  مسافتشناگران 

در بررسی ورزشکاران قدرتی/توانی اسپانیايی  رايتا و همکارانناهمسو با نتايج پژوهش حاضر، ب .دادند

با  DD ژنوتیپ و بعد از آن درصد 9/16با  DIرا  شده بررسیکای کاراته 13ترين نوع ژنوتیپ در شايع

(. 32) بود صفر درصد هاآن نیز در مطالعۀ II ژنوتیپتوزيع  هکضمن آن؛ گزارش کردند درصد 1/23

ها   دلیل ناهمخوانی نتايج پژوهش برايتا و همکاران با پژوهش حاضر اين است که مطالعۀ آناحتماالً

 . (32شده است )انجام  کمبسیار  با حجم نمونۀ

له را تواند بافت عض از طريق تحريك شديد و خاص بار می ،حالت يکنواخت جديد سنتز پروتئین

اين اثر  (.33) کندناگون مانند قدرت و ظرفیت استقامتی بهینه گو برای عملکردهای فیزيولوژيك

افزايش تنزل برادی کینین و  II عامل رشد آنژيوتانسین ACE مستقیمبه فعالیت غیرممکن است 

درصد عضله و افزايش  های بیشتربه قدرت و حجم D آللباشد. وابسته کننده از رشد  جلوگیری

همچنین نقش مهمی در رشد بطنی چپ و  و (34)تارهای عضالنی تند انقباض وابسته  است 

تماالً بیان بیشتر اين اح(؛ بنابراين 31) دارد یبدن يناتتمرچهارسر در پاسخ به  افزايش قدرت عضلۀ

سطح ای در رسیدن به ورزشکاران گروه حرفهدر کسب موفقیت بیشتر  نشانگر وابسته بهژنوتیپ 

 .است ینخبگباالتر 

 گروه نخبه در مقايسه با در αHIF1ژن   CCمطلوبژنوتیپ شیوع د دا نشانپژوهش نتايج همچنین 

 دار نبود.، اما اين تفاوت معناهای آماتور و غیرورزشکاران بیشتر بودگروه



411                                                         ... وابسته هاي مورفيسم پلي (TGS)ژنتيكي  ۀنمر ةمقايس: باتواني

را داری همسوست که تفاوت معنا اينون و همکارانمطالعۀ با نتايج  مذکور پژوهش حاضرهای يافته

. (35) ن استقامتی و دوندگان سرعت نیافتندمورفیسم در ورزشکارادر چگونگی توزيع اين پلی

 ,ACTN3, PGC-1α, ACEهای مختلف  مورفیسم تفاوتی در توزيع پلی و همکاران همچنین خالدی

CKMM, PPARγ  (1 )مورفیسم در توزيع پلیتفاوتی  و همکارن و صالحیACTN3 در آزمودنی-

نتايج . (8) گزارش نکردند های مختلف المپیك بودند،های ايرانی خود که شامل ورزشکاران در رشته

با نتايج  (38) و همکاران 3و زول (31) و همکاران 2، سیژيك(36) و همکاران 1احمدوف های پژوهش

تمرينی، حجم نمونه،  پروتکلهای ورزشی، ها در رشتهبود. احتماالً تفاوتپژوهش حاضر ناهمسو 

باشد.  هاتواند توضیحی برای اين تفاوت ها میسوابق و تعداد جلسات تمرينی و نژاد آزمودنی

از نژاد  شدۀ سیژيك بررسیهای  روسی و نمونهاز نژاد احمدوف و همکاران  پژوهشهای آزمودنی

میدانی، شنا و مختلف دوو های ورزشکاران رشته ها مطالعۀ آنهای همچنین آزمودنی .دندوبلهستانی 

  .(36) بودند برداری وزنه

گروه نخبه در در  TT توزيع ژنوتیپ مطلوبداد  نشان IGF1 ژنوتیپ نتايج مطالعۀ حاضر دربارۀ

با  اين نتايج دار نبود.معنا رزشکاران بیشتر بود؛ البته اين تفاوتهای آماتور و غیروگروه مقايسه با

زاکن و بن بود.ناهمسو ( 41) و همکاران 5( و گارتسکا39) و همکاران 4کنازبن های پژوهشنتايج 

را در ورزشکاران  T35161rsIGF1 شیوع ژنوتیپی ،اسرائیلی ورزشکار توانی 81 ۀ در مطالع همکاران

گزارش تر بیشو المپیکی( در مقايسه با ورزشکاران سطح ملی  المللی ینبسطوح ) توانی سطح باال

گارتسکا و پژوهش  های یآزمودنو ( 39) اسرائیلی ز نژادها ا پژوهش آنهای آزمودنی همچنین. کردند

، قبلیمورفیسم ذکرشدۀ پلیاين نتیجه و احتماالً با توجه به  رو ينا(؛ از41) ندبود لهستانیهمکاران 

ی قفقازی و هاژنوتیپی در جمعیتتوزيع با هايی در ارتباط تفاوت احتماالًتوان نتیجه گرفت که می

کند و  یدر رشد بازی م ینسولینی نقش مهما فاکتور رشد شبهاز طرفی  .باشد آسیايی وجود داشته

نبودن تفاوت دلیل معنادار احتماالً د.کن ها را القا اسکلتی و ديگر بافت ۀتواند هیپرتروفی عضل می

های نخبه و آماتور و  بدنی گروه های مربوط به تیپ ويژگیها، مشابهت افراد در ژنوتیپینگ بین گروه

های رزمی ورزش کاران نخبۀ بدنی رزمیدر بررسی تیپ حتی غیرورزشکاران باشد. پیتر و برکادس

 (. 41) گزارش نکردندکرده بین ورزشکاران نخبه و تمرينرا داری تفاوت معنا

                                                 
1. Ahmetov 

2. Cieszczyk 

3. Zoll 

4. Ben-Zaken 

5. Garsztka 
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بیشتر از  کای نخبهدر ورزشکاران توانی/ قدرتی کاراته TGSمیانگین داد نشانپژوهش حاضر نتايج 

میاموتو و  پژوهشبا نتايج  يافتهاين . بوددار نمعنا اين تفاوت  اما ،بود انافراد آماتور و غیرورزشکار

همسو ( 18)مورفیسم کانديدا پلی 21 اساسرزشکاران و افراد کنترل ژاپنی بردر گروه و همکاران

 23ای از کار با مجموعهورزشکاران استقامتی در ويلیام و فوالندپژوهش های  يافتهبا نتايج اما  بود،

سوار و در ورزشکاران دوچرخه رويز و همکاران ( و مطالعات15مورفیسم مرتبط با استقامت )پلی

همچنین و  مورفیسم مرتبط با ظرفیت استقامتیپلیهفت  ای از مجموعهدوندگان مسافت نخبه با 

 ( ناهمسو16، 11) مورفیسم مرتبط با قدرت/ توانپلی توانی نخبه براساس شش /قدرتی ورزشکاران

  بود. 
دلیل پیروی از منطق  هب)ای هسته ط در ژنوتیپ و فنوتیپ در صفات تكمعمول، بیان ارتبا طور به

چندين ژن و عوامل  تأثیر ها تحتکه آندلیل آنه)بژنیك صفات پلی اما ؛نسبتاً آسان است (مندلیان

انتخاب نوع و  احتماالًرو اين؛ از(11)ند هست تربه مراتب پیچیدهگیرند( محیطی چندگانه قرار می

در وابسته به فاکتورهای فیزيولوژيك مورد نیاز  TGS های منتخب در بررسیمورفیسمتعداد پلی

 های پژوهشحاضر با  پژوهش TGSدر نتايج دلیل تفاوت  ،شده بررسی ورزشیِهای رشته

 خاص ناحیۀ با يك ورزشی هایفنوتیپ خاص های مورفیسم پلی ستا عالوه ممکن هب. ستناهمسو

 .شود يافت جهانهای جمعیت ديگر در ارتباط نآ که نیست معنی به اين ولی د؛نباش شتهدا ارتباط

(؛ 42) دشو ینم تکرار بعدی مطالعات در اغلب ،دشو می يافت مطالعه يك در که ارتباطاتی ،درواقع

 نمونه، حجم ،مثال عنوان به) ارتباط هستند دهندۀ نشان که مطالعاتی هایويژگی به بسته بنابراين

 چنین ،(ورزشی هایرشته و رقابت سطح لحاظ از ورزشی یها گروه بودن همگن و قومی پیشینۀ

 وراثتی خاص پیشینۀ با جمعیت يك در مورفیسمپلی -1: شود تفسیر گونه ينااست  ممکن تناقضی

باشد؛ بنابراين  مناسب خاص ورزشی رشتۀ اين های ديگری هم برایمورفیسمپلی -2 است؛ مرتبط

 رو ينا(؛ از35) دنمتفاوت تکرار شوهای شده در ادبیات بايد در جمعیتهای گزارشمورفیسم تمام پلی

برخی شرايط خاص با  دراحی خاص يا وها فقط در برخی نمورفیسمبرخی از پلی ممکن است

 داشتهبیشتری  «جهانی»ممکن است اثر  یهای ديگرمورفیسمکه پلیحالیدر ؛باشندعملکرد مرتبط 

 باشند.

های  رشته بیشتر اين مطالعات دربارۀ دهدناهمسو نشان می ۀشد انجامبررسی مطالعات از سوی ديگر 

قرار غالب توانی  قدرتی/يا  استقامتینیازهای فیزيولوژيك که در دو انتهای طیف  هستند یاورزشی

و نیازمند  رندهايی که در حد فاصل دو انتهای پیوستار قرار دا ورزش نبايداين، وجود دارند؛ با 

 گرفت. ناديده را های رزمی ورزش همچونهای آمادگی جسمانی هستند  ای از فاکتورمجموعه
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نهايی های دو، پرش و غیره، نتیجۀ مسابقههای مسابقات شنا، مانند زمان هابرخی رشته ،واقعدر

 كي تنهاورزشی  عملکرد نشدنی بینیپیشهای ورزشدر  اما ،است یکمّشان يك ويژگی عملکرد

 جملهازفرادی وابسته به اقدامات حريفان های انورزش توانمی نمونه عنوان به که ی نیستويژگی کمّ

فنوتیپ کمتر ايجاد -رتباطات ژنتیكا نشدنی بینی پیشهای ورزش در را بیان کرد. 1رزمیهای ورزش

بیان  همکاران و ديبوسچر (.11) گیرندعوامل ژنتیکی قرار می تأثیر حتت کمتررو  شود؛ ازاين می

 نفر هر برای آن ۀهزين و دارد نیاز تمرين ساعت هزار 11 و زمان سال 11 به ورزش در شدن نخبه کردند
دوی متغیرهای ژنتیکی و محیطی  هر ،واقعدر(. 43) طالست مدال هر کسب برای دالر میلیون 31

ن (. ورزشکاران نخبه ممکن است با ساختما44) برای ساختن ورزشکار در سطح جهانی سهم دارند

ها تمرکز تمرينی نیاز  اما برای تشخیص پتانسیل ورزشی به سال ژنتیکی مساعدی متولد شده باشند،

-که در موقعیتشود  مشخص میست که با متغیرهای وضعیتی ا رزمیورزش رقابتی کاراته، دارند. 

دفاع  و های حمله های متفاوتی همچون استفاده از تاکتیك د و واکنشنده رخ میهای متفاوت 

های مهارتی، غیر از داشتن قوای د که در ورزشدقت شو (.9) طلبد یمحرکات پاها را  عالوۀ هب

( و 21) است شناختی نیز مهم-های ادراکی مندی از توانايیجسمانی مانند قدرت و استقامت، بهره

های  تکنیك ۀگان های سه آنتروپومتريك و مهارتهای  شناختی، ويژگی های جسمانی، روان شاخص

 .(45) دباشن ثرؤرشته ماين در استعداديابی ورزشی د نتوان میدست، پا و پرتابی 

هر دوی متغیرهای احتماالً  که یطور بهپیچیده است؛  یشکار نخبه فنوتیپعملکرد ورزرسد می به نظر

 تأثیر احتماالًرو  ازاين ؛دارندح جهانی مشارکت کا در سطيك کاراتهژنتیکی و محیطی برای ساختن 

)مثل زندگی مناسب  های تمرينی مؤثر و شیوۀبرنامهساير مثبت ژنتیك بر عملکرد تمرينی بايد با 

 .شود توأم کاراتهبرای موفقیت در ( و غیره یشناخت روانتغذيه، عوامل 

 پيام مقاله

متعدد  با نیازهای فیزيولوژيك نشدنی بینیهای پیششدن در ورزشنخبهاحتماالً رسد می به نظر

دوی متغیرهای ژنتیکی و  هر که یطور به گیرد؛ میعوامل ژنتیکی قرار  تأثیر کمتر تحتچون کاراته، 

 .بودم خواهند یمحیطی برای ساختن ورزشکار در سطح جهانی در اين رشته سه

 اخالقي مالحظات

 پيروي از اصول اخالق پژوهش

داوطلبانه طی فراخوان رسمی از سوی ها مالحظات اخالقی اين پژوهش به اين صورت بود که به نمونه

رسانی شد قید شمارۀ تلفن پژوهشگر برای شرکت در بررسی اطالعاصفهان با هیئت محترم کاراتۀ استان 

کنندگان . شرکتشدند و اهل استان اصفهان انتخابمنظور حفظ تشابه اقلیمی، فقط افراد ساکن  به و

                                                 
1. Combat  
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نامۀ کتبی،  يترضاپیش از شرکت در پژوهش با روند اجرای آن آشنا شدند و پس از تکمیل فرم 

ی ها نمونهروی  CBCبیوگرافی را تکمیل کردند. همچنین، طی آزمايش  پرسشنامۀ مربوط به اطالعات

 شدندژنتیکی از پژوهش خارج  مؤثرهای خونی، افراد دارای بیماری

 حامي مالي

 در دانشگاه صنعتی اصفهان است 4114با شماره له مستخرج از طرح پژوهشی مقااين 

 سندگانيمشاركت نو

 اند. پژوهش حاضر مشارکت داشته یها اجرا و نگارش همه بخش ،یدر طراح سندگانينو تمام

 تعارض منافع

 بنابر اظهار نويسندگان، اين مقاله تعارض منافع ندارد.

 تشكر و قدرداني

، ايرانکاراته فدراسیونهای مربیان و آموزش ن گرامی کمیتهمحترم و مسئوالضمن تشکر از رياست 

پژوهشی سرکار خانم -از آزمايشگاه علمیمسئوالن دانشگاه صنعتی اصفهان و مرکز تربیت بدنی آن، 

 رئیس ،، پروفسور سید محمد مرندیمهديه طبی نژاد و آزمايشگاه تشخیصیدکتر پريسا محمدی

و  (جهانی قهرمانان)باتوانی  برادران (،کمالی علی استاد) ، مربی تیم ملیاصفهان استانت کاراتۀ هیا

 .شود گزاری میکننده در پژوهش سپاسکاران شرکتتمامی کاراته
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