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با شاخص های قدرت و توان در وزنه برداران نوجوان  ACTN3ارتباط پلی مورفیسم ژن 

 اردبیلی
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 دهیچک

نماینده مناسبی برای قدرت عضالنی و توان معرفی شده است که می تواند در هدایت  ACTN3در دهه اخیر، ژن : سابقه و هدف

با شاخص های قدرت و  ACTN3نوجوانان به ورزش های مربوطه موثر باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن 

وزنه بردار نوجوان اردبیلی بودند. عملکرد ورزشی  16آزمودنی های پژوهش : مواد و روشها توان وزنه برداران نوجوان اردبیلی بود.

: هایافته، بررسی شد. Tetra-ARMs PCRبا استفاده از  ACTN3 ژن. پلی مورفیسم ارزیابی گردیدشامل قدرت و توان انفجاری 

در آزمودنی ها بود که بیشترین فراوانی در ژنوتیپها به  ACTN3نشان دهنده تفاوت معنادار در فراوانی ژنوتیپی پلی مورفیسم ژن نتایج 
بود. نتایج نشان دهنده عدم تفاوت معنادار در شاخص عملکرد قدرتی و  توانی در بین هر  =6XX٪و  =60RX= ،٪01RR٪ترتیب 

وزنه برداران اردبیلی بود، با توجه به  ACTN3در ژن  RX=60٪دهنده برتری ژنوتیپ  نتایج نشان: نتیجه گیری سه ژنوتیپ بود.

، در ACTN3 ژن Rاحتماالً در این منطقه افراد دارای آلل  ٬بترتیب در آزمون های قدرت و توان RRو ژنوتیپ  RXبرتری ژنوتیپ 
 یقات بیشتر در این زمینه می باشد.ورزش های قدرتی و توانی موفق تر هستندکه البته نیاز به تحق
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 مقدمه
شناسایی استعداد، یک بدون شک  .(1) های اصلی ورزش استاستعدادیابی در حال حاضر یکی از چالش

فرآیند پیچیده و چند بعدی است، به عبارتی فرآیندی است که شامل تعامل بین عوامل جسمانی، روانی، سیاسی و 
توانند شوند، به سرعت میافرادی که متناسب با استعداد خود، وارد یک رشته ورزشی می .(0, 2) باشداجتماعی می

های ترقی را طی کنند. استعداد یابی ژنتیکی ورزش، یکی از مسیرهای علمی برای رسیدن به این هدف بزرگ پله
. (6-1) ظاهر شد 1983ر سال باشد که به طور رسمی دباشد. ژنتیک ورزشی شاخه نسبتا جدیدی از علم میمی

عوامل دهند که توانایی ورزشکار توسط هر دو عوامل ژنتیکی و محیطی تعیین می شود، مطالعات نشان می
گسترده و متنوعی نظیر ژنتیک، اپی ژنتیک، تمرین، تغذیه، انگیزه، پیشرفت در تجهیزات و دیگر عوامل محیطی، 
در موفقیت ورزشی، اهمیت زیادی دارند. در این بین، عامل ژنتیک تاثیر زیادی بر اجزای فعالیت ورزشی مانند 

. این (7) عضالنی دارد -اف پذیری، هماهنگی عصبیی تار عضله، انعطقدرت، توان، استقامت، ترکیب و اندازه
های ژنتیکی مختلف در رابطه با ها و جایگاهعمیق نشانهموضوع محققین را بر آن داشته است تا به مطالعه 

های وابسته به سالمت بپردازند.  نتایج مطالعات انجام شده حاکی از آن بود که وراثت می عملکرد بدنی یا فنوتیپ
و  . مساله کشف ارتباط میان پلی مورفیسم(9, 8) بینی کندموفقیت ورزشکار را پیش %66تواند به میزان تقریبا 

. (8) ختصاص داده استسطح اجرای حرکتی و ورزشی، توجه محققان زیادی را در طول سه دهه گذشته به خود ا
ورزشکاران حرفه ای یک طرح ویژه  عالوه بر عاملهای محیطی نظیر تمرین و رژیم غذایی، گمان بر این می باشد

ژنتیکی را دارا هستند که آنها را به موفقیت در سطوح باالی رقابت می رساند. با این حال شفاف سازی انواع ویژه 
های خاص فعالیت ورزشکاران حرفه ای، مجهول باقی مانده است. از ها در جنبههای ژنتیکی و اهمیت آنطرح

سکلتی برای نیرو با سرعت زیاد، در راستای موفقیت ورزشکار در عملکرد قدرتی و طرف دیگر، توانایی عضالت ا
گیرد. در واقع، بدون داشتن زمینه ژنتیکی سرعتی، عامل بسیار مهمی است که تحت تأثیر فاکتور ژنتیکی قرار می

 مناسب، شانس فرد از تبدیل شدن به یک ورزشکار قدرتی خاص کم میشود.
توانی ورزشکاران  -اند که با عملکرد قدرتیمورفیسم های مختلفی کشف شدهپلیدر طی سالهای اخیر، 

( اشاره کرد که به ACTN-3) 0 -دار داشته اند. در این بین، می توان به ژن آلفا اکتینینحرفه ای ارتباط معنی
 اکتینین ها -لفا(. آ15-9توانی معرفی شده است ) -عنوان یکی از شاخص های استعدادیابی در ورزشکاران قدرتی

(ACTNشامل خانواده )های ساختاری و عملکردی را در های متصل به آکتین است که نقشای از پروتئین
قرار  11q13-q14، بر روی کروموزوم ACTN3(. ژن 11) سازماندهی ساختار و انقباض عضالنی بر عهده دارد

درگیر در اتصال فیالمنت  Zختاری اصلی خط دارد و کد کننده ایزوفرم پروتئین عضله اسکلتی است که جز سا
 -است. پروتئین آلفا 0 -اکتنین -(. این ژن مسئول تولید آلفا16دهد )های نازك حاوی آکتین عضله را تشکیل می

 (.9در تارهای تند انقباض، آنها را قادر می سازد تا مقدار زیادی نیرو با سرعت های باال تولید کنند ) 0 -اکتنین

باشد اما با عملکرد ورزشکاران مرتبط می ACTN3اخیراً در مطالعات گزارش شده است که پلی مورفیسم 
نتیجه ای که در این پژوهش ها یافت شده  .(17) های مختلف گزارش شده استتحقیقاتی متناقض در ورزش

اگرچه در بعضی  .می باشد است در بعضی موارد نشان از ارتباط نزدیک بین ژنتیک افراد و عملکرد ورزشی آنها
و عملکرد قدرتی ورزشکاران  RXو  RRموارد نتیجه معکوس بوده است. در بعضی از تحقیقات بین ژنوتیپ های 

ها، برای رشته هایی مانند دوهای سرعت، پرش R( و حضور آلل 18) حرفه ای ارتباط قوی را گزارش کرده اند
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عملکرد افراد را در فعالیتهایی که نیاز به مقادیر  Xدرحالی که آلل پرتاب ها و وزنه برداری مفید محسوب می شود 
در تحقیقی به  2317(. هنرپور و همکارانش در سال 19) زیادی از استقامت قلبی عروقی می باشد بهبود می بخشد

اختند. و عملکرد ورزشی در میان بازیکنان نخبه فوتبال ایران پرد ACTN3ارزیابی ارتباط بین پلی مورفیسم ژن 
داری از گروه کنترل زیادبود. نتایج این ( به طور معناRR% ، 07X=R=11 %در نتایج درصد توزیع ژنوتیپ )

و عملکرد ورزشی نخبه در بین بازیکنان مرد ایرانی رابطه معنا  ACTN3پژوهش نشان داد که بین ژنوتیپ های 
و  ACTN3در ژن  R577Xهای پلی مورفیسمبا بررسی  1096(. فالح و همکاران در سال19) داری وجود دارد

I/D  ژنACE  در جودوکاران نخبه ایرانی به این نتیجه دست یافتند که فراوانی ژنوتیپRR  پلی مورفیسم ژن
ACTN3  درصد بود.  2/21درصد بود، در حالی که این میزان در گروه کنترل  13در جودوکاران در حدود

درصد در جودوکاران نسبت به گروه کنترل بیشتر بود.  12دود ح ACTN3در ژن  Rهمچنین فراوانی آلل 
یک نشانگر ژنتیکی برای  ACTN3 R577Xمحققین این پژوهش نتیجه گرفتند که احتماال پلی مورفیسم 

(. شهر اردبیل در منطقه آب و هوایی سرد 23) باشدشناسایی افراد مستعد در ورزش جودو در جمعیت ایرانی می
های ورزشی در های سال، امکان پذیر نیست و سالنهای ورزشی رو باز در اکثر ماهای فعالیتقرار دارد، و اجر

های قدرتی های توصیه شده این مناطق، ورزشهای تربیت بدنی نقش اساسی دارند که اکثر فعالیتپیشبرد فعالیت
های ب از طریق ارزیابی ویژگیباشد. با توجه به اینکه معموالً شناسایی استعدادها در هر رشته ورزشی اغلمی

گیرد، همچنین تست های ژنتیک با اطالعات های زیست حرکتی صورت میآنتروپومتری و ترکیب بدنی و توانایی
مربوطه می توانند ورزشکاران را در تصمیم گیری انتخاب نوع ورزش برای رسیدن به بهره برداری بهتر از توانایی 

(. با توجه به 22) ای ژنتیکی نقش مکمل را برای استعداد یابی خواهند داشتهایشان کمک کنند بنابراین تست ه
با شاخص های قدرت و توان  ACTN3اینکه در داخل کشور هیچ مطالعه ای به  بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن 

ای در بین ورزشکاران وزنه بردار نوجوان نپرداخته است و نظر به اینکه استعدادیابی بر اساس ژنتیک امری منطقه
با شاخص های قدرت و توان در وزنه  ACTN3است  لذا تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن 

 را درآمد.برداران نوجوان پسر شهر اردبیل به اج
 روش پژوهش

باشد که به صورت میدانی انجام مقایسه ای می -پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش علّی
سال بودند که  16 -10گرفت. جامعه آماری در تحقیق حاضر، کلیه وزنه برداران نوجوان پسر شهر اردبیل با سن 

نفر از وزنه برداران نوجوان پسر شهر اردبیل  16آماری پژوهش سال سابقه وزنه برداری داشتند و نمونه  0حداقل
-10بود، که به صورت هدفمند و در دسترس گزینش شدند. معیارهای ورود به تحقیق عبارت بودند از: رده سنی 

عروقی، تنفسی، آسم، دیابت،  -های قلبیسال سابقه تمرین، نداشتن سابقه قبلی بیماری 0سال، حداقل  16
های کلیوی و غیره در طی شش ماه گذشته، عدم استفاده از دارو یا مواد تاثیرگذار در فرایند بیماریخونی، کم

عدم رعایت شرایط الزم در طول اجرای پژوهش، عدم رضایت نسبت  تحقیق. معیارهای خروج از تحقیق نیز شامل
طی سه ماه اخیر، داشتن به شرکت در مطالعه، داشتن بیماری های زمینه ای داخلی، داشتن عمل جراحی 

اسکلتی، هرگونه شک به وجود بیماری  -مشکالت ساختاری، آناتومیک، بیومکانیک و پاتولوژیک سیستم عضالنی
اسکلتی، هرگونه بیماری تب دار و وجود تب در زمان انجام تست، عدم  -قلبی و عروقی و ریوی و عضالنی

آوری اطالعات در این تحقیق شامل فرم بزاق بودند. ابزار جمعتوانایی آزمودنی در انجام پروتکل برای انجام تست 
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(، جهت اندازه گیری PAR-Q)پرسشنامه استاندارد  رضایت نامه، پرسشنامه سالمت، پرسشنامه میزان فعالیت بدنی
گرم و قد سنج دیواری جهت اندازه گیری قد )  5( ساخت آلمان با دقت SECAوزن )کیلوگرم( از ترازوی مدل )

کالیپر  جهت   اندازه گیری درصد چربی بدناز میلی متر،  1( ساخت آلمان با دقت SECAی متر( )سانت
(HARPENDEN ساخت انگلیس با دقت )استفاده شد.میلی متر،  2/3 

شرکت کنندگان پژوهش، بعد از اطالع کامل از روش اجرای تحقیق و تکمیل رضایت نامه مربوطه وارد 
کنندگان چندین تست گرفته شد که برای ارزیابی قدرت عضالت خم کننده انگشتان تحقیق شدند. از شرکت 

دست از آزمون قدرت بیشینه پنجه های دست استفاده شد. آزمون پرس سینه برای ارزیابی قدرت بیشینه باالتنه و 
ی توان انفجاری آزمون اسکات برای ارزیابی قدرت بیشینه پایین تنه انجام شد. آزمون پرش جفت پا برای ارزیاب

(. در 22پایین تنه و آزمون پرتاب وزنه از باالی سر نیز برای اندازه گیری توان انفجاری باالتنه بکار برده شد )
های الزم، نمونه گیری بزاق انجام شد. نمونه های بزاق پس از جمع کردن در ظروف مرحله بعد پس از هماهنگی

میکرولیتر از هر نمونه به  233به میزان   DNAاستخراجنگهداری شد.  درجه انتقال داده و -83استریل به یخچال 
تایوان( انجام شد. پلی مورفیسم ژن  Favorgenوسیله کیت تخصصی )ارائه شده یکتا تجهیز آزما، ازکمپانی 

ACTN3 ای پلیمراز تترا آرمز  با استفاده از واکنش زنجیره(1ARMs PCR-Tetra و توالی یابی مستقیم)DNA 
 آمده است. 1، در جدولACTN3 ژنین و مورد مقایسه قرار گرفت. مشخصات آغازگرهای طراحی شده تعی

)یکتا تجهیز آزما کشور ایران(+  میکرولیتر سوپر مسترمیکس 13پیکومول آغازگر+  2شامل PCRمحصول 
 91دقیقه دمای  0شامل  PCRتهیه شد. برنامه ترموسایکلر گرادیانت  DNAمیکرولیتر  0میکرولیتر آب+  13

درجه بود که محصول پایانی بر  72دقیقه  5درجه،  72ثانیه  13درجه،  59ثانیه  03درجه،  91ثانیه  23درجه، 
درصد در تانک الکتروفورز انجام شد. باندهای ایجاد شده برای تصویر برداری بر روی دستگاه  2روی ژل آگارز 

ژن مورد بررسی بر اساس طول باند ایجاد شده در مقایسه با لدر استاندارد ترانس لومینتور انجام شد و ویژگی های 
به  DNAدرصد از نمونه برای توالی یابی  مستقیم  13(. برای اطمینان از روش اجرا شده 1)شکل  مشخص شدند

 شرکت ماکروژن کره جنوبی فرستاده شد و از صحت کار انجام شده اطمینان حاصل شد
(http://yektatajhiz.com.) 

 

 در پژوهش حاضرACTN3 توالی آغازگرهای ژن :1جدول
 جایگاه ژن طول قطعه (3بهَ 5َ) توالی آغازگر آغازگر ژن

ACTN3 

  GCATAGGGATGGGAGGAAAACC 22 (1) رفت

 
11q13-q14 

 

 

 GGTGATGTAGGGATTGGTGGAG 22 (1) برگشت

 CACGATCAGTTCAAGGCAACAC 22 (2) رفت

 TCGGTCAGCCTCGGGCAA 11 (2) برگشت

 

 

1 Tetra-primer amplification refractory mutation system–polymerase chain 
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 الف: هتروزیگوت ب: هموزیگوت وحشی بر روی ژل آگارز،ACTN3  تعیین ژنوتیپ ژن :1شکل

 های تجزیه و تحلیل آماریروش
برای بررسی . تحلیل شدندتجزیه و  20نسخه  SPSSداده های آماری جمع آوری شده به کمک نرم افزار آماری 

برای بررسی فراوانی پلی  طبیعی بودن داده های بدست آمده از آزمون شاپیرو ویلک استفاده شد. همچنین
و  ACTN3و برای بررسی رابطه بین پلی مورفیسم ژن  .استفاده شد 1از آزمون مربع کای ACTN3مورفیسم ژن 

شاخص های قدرت و توان آزمودنی ها بین پلی مورفیسم شاخص های قدرت و توان آزمودنی ها و برای مقایسه 
( استفاده شد. همچنین کلیه آزمون های آماری، در ANOVAاز آزمون آنالیز واریانس یک طرفه ) ACTN3ژن 

 در نظر گرفته شد. >35/3P سطح معنی داری

 هایافته
نوجوان پسر شهر اردبیل گزارش  شاخصهای مرکزی و دامنه پراکندگی ویژگیهای پیکری وزنه برداران 2در جدول 
 شده است.

شاخصهای مرکزی و دامنه پراکندگی ویژگیهای پیکری وزنه برداران نوجوان پسر  :2جدول

 (n=11) شهر اردبیل
 ویژگیهای پیکری

 حداکثر حداقل انحراف استاندارد میانگین متغیر

 11 18 8/1َ 18/1َ )سال( سن

 7/111َ 1َ1 71/11 8/11ََ )سانتی متر( قد

 12َ 1َ َ/1َ 18/12 )کیلو گرم( وزن

 18/21 31/11 1/3َ 32/11 درصد چربی

BMI 3َ/21 11/3 َ1/23 11/31 

WHR 11/7 71/7 11 7َ/1 

LBM 37/13 33/12 11/َ3 73/11 

 

  ttes-Χ2.1 
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باالترین میانگین در آزمون قدرت نسبی باال  .ها گزارش شده استشاخص های عملکردی آزمودنی 0در جدول 
، باالترین میانگین در آزمون قدرت RX، مربوط به ژنوتیپ ACTN3 ( ژنRXو  RR ،XX) بین سه ژنوتیپتنه 

، باالترین میانگین در آزمون قدرت نسبی RX، مربوط به ژنوتیپ ACTN3 ژن نسبی پایین تنه بین سه ژنوتیپ
انگین در آزمون قدرت ، باالترین میRX، مربوط به ژنوتیپ ACTN3 ژن انگشتان دست راست بین سه ژنوتیپ

، باالترین در میانگین آزمون RX، مربوط به ژنوتیپ ACTN3 ژن نسبی انگشتان دست چپ بین سه ژنوتیپ
و باالترین میانگین در آزمون توان نسبی  RR، مربوط به ژنوتیپ ACTN3 ژن توان نسبی باالتنه بین سه ژنوتیپ

 بود. RRیپ ، مربوط به ژنوتACTN3 ژن پایین تنه بین سه ژنوتیپ
 

 ACTN3ها به تفکیک پلی مورفیسم ژن شاخص های عملکردی آزمودنی: 3جدول

سطح 

 معناداری
هموزیگوت 

XX 
 هتروزیگوت

RX 
هموزیگوت 

RR 
 متغیر

25/7 

/7  میانگین 1/08 1/19* 50
  )پرس سینه( قدرت نسبی باال تنه

738/7 )وزن /کیلوگرم(  /7 34 /7 43 
انحراف 

 معیار

41/7 

 میانگین 1/77 2/05* 1/06
  پا( )اسکات قدرت نسبی پایین تنه

721/7 )وزن /کیلوگرم(  /7 51 1/11 
انحراف 

 معیار

18/7 

/7 37 /7* 69 /7  میانگین 62
  قدرت نسبی انگشتان دست راست

721/7 )وزن/ کیلوگرم(  /7 11 /7 15 
انحراف 

 معیار

71/7 

/7 37 /7* 68 /7  میانگین 56
 قدرت نسبی انگشتان دست چپ 

723/7 )وزن /کیلوگرم(  /7 10 /7 14 
انحراف 

 معیار

41/7 

/7 67 /7 75 /7*  میانگین 86
)پرتاب وزنه از باالی  توان نسبی باالتنه

7َ1/7 )وزن /سانتی متر( سر(  /7 14 /7 06 
انحراف 

 معیار

39/7 

 میانگین 2/66* 2/30 2/12
  )پرش جفت پا( توان نسبی پایین تنه

111/7 )وزن /سانتی متر(  /7 39 /7 47 
انحراف 

 معیار

 ه است.شد در نظر گرفته >35/3P سطح معنی داری
 

نتایج آزمون مربع کای در مقایسه فراوانی  مقایسه شده است. ACTN3فراوانی پلی مورفیسم ژن  1در جدول 

آزمون آنالیز (. نتایج >35/3P) نشان دهنده تفاوت معنادار در فراوانی ها بود ACTN3های پلی مورفیسم ژن 
و قدرت نسبی و توان نسبی  ACTN3در بررسی رابطه بین پلی مورفیسم ژن ( ANOVA) واریانس یک طرفه
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نشان دهنده عدم  ACTN3( ژن RXو  RR ،XX) وزنه برداران نوجوان پسر شهر اردبیل در بین ژنوتیپ های
در آزمون  RX(. اگرچه ژنوتیپ 2ارتباط معنادار در آزمون های قدرت نسبی و توان نسبی آزمودنی ها بود )جدول 

 در آزمون های توان عملکرد نسبتاً خوبی را داشته اند. RRهای قدرت و ژنوتیپ 

 ACTN3نتایج مقایسه فراوانی پلی مورفیسم ژن  :8جدول 

 ه است.در نظر گرفته شد >35/3P سطح معنی داری

 

 و بررسیحث ب
با شاخص های قدرت و توان وزنه برداران  ACTN3هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن 

نشان دهنده تفاوت معنادار در فراوانی پلی مورفیسم ژن  ،نوجوان پسر شهر اردبیل بود. نتایج پژوهش حاضر
ACTN3 در شرکت کنندگان بود که به ترتیب فراوانی بیشتر در ژنوتیپ هتروزیگوت (RX هموزیگوت سالم یا ،)

درصد(. با این حال نتایج ارتباط  6درصد و  01درصد،  60)به ترتیب  ( بودXX) ( و هموزیگوت متانتRR) وحشی
( نشان ندادند. فتحی و RX و RR ،XX) معناداری در مقایسه شاخص های عملکردی در بین هر سه ژنوتیپ

 فارسمرد که از اقوام مختلف عمداً  133زن و  113نفری در ایران شامل  213( در مطالعه نمونه 2312) همکاران
 %و  =7/61RX=،% 81/20 RR %) شامل ACTN3درصد(، دریافتند که ژنوتیپ  21) درصد( و آذری 51)

12/11XX=  بود و نشان دهنده ژنوتیپ غالبRX می باشدکه این نتایج مشابه با نتایج پژوهش حاضر می باشد 
و عملکرد ورزشی در میان  ACTN3( با بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم ژن 2317) (. هنر پور و همکارانش20)

( به طور معنا داری از گروه =11RR%) بازیکنان حرفه ای فوتبال ایران دریافتند که درصد پراکندگی ژنوتیپ
و عملکرد ورزشی حرفه ای  ACTN3کنترل بیشتر بود. یافته های این محققان نشان داد که بین ژنوتیپ های 

(. 19) ری وجود دارد که این نتایج با نتایج تحقیق حاضر ناهمسو استدر بین بازیکنان مرد ایرانی رابطه معنی دا
با قدرت ورزشکاران روسیه به این  ACTN3( با بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن 2338) و همکاران 1آناستازیا

در ورزشکاران قدرتی نسبت به گروه کنترل کمتر بود. عالوه بر  ACTN3 XXنتیجه رسیدند که فراوانی ژنوتیپ 
در میان ورزشکاران حرفه ای داشت که این نتایج همسو با نتایج  ACTN3 XXاین فراوانی کمتر را ژنوتیپ 

 و 2اروپایی در تحقیق فانگ -(. نتیجه تحقیق های صورت گرفته بروی نژاد آسیایی21) پژوهش حاضر می باشد
دارای فراوانی بیشتری  ،XXدر مقابل فراوانی آلل  RXو  RR( نشان می دهد فراوانی آلل 2310) همکارانش

( 2311) و همکارانش 0(. در تحقیق سووسکا25) است و این با نتایج بدست آمده در مطالعه حاضرهمسو می باشد

 

1 Anastasiya 
2 Fung 
3 Suoska 

 گروه ها
فراوانی 

 اهده شدهمش

 فراوانی مورد

 انتظار
 df P ارزش خی دو باقیمانده

RX 10 5/3 4/7 

625/7 2 022/7 
RR 5 5/3 - /7 3 

XX 1 5/3 - 1/8  

 16  
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با عملکرد قدرتی در کودکان رومانیایی نشان دادند که فراوانی ژنوتیپ  ACTN3نتایج بررسی ارتباط ژنوتیپ 
با وضعیت  ACTN3 R( بود و آلل عملکردی =XX=، %11/11RR=% ،00/16RX 9/26%) کودکان رومانیایی

به عنوان آلل  Xدر حالی که آلل  .ورزشی ورزشکاران حرفه ای و با تمرین مقاومتی و سرعتی ارتباط معنادار دارد
با قدرت  ACTN3ژن  Rمتابولیکی کشف شده است. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که ارتباط معناداری بین آلل 

 و همکاران 1(. در تحقیقی که لوانیس26) وجود ندارد، نتایج پژوهش حاضر با نتایج سووسکا نا همسو می باشد
و  ACTN3( بر روی جودوکاران نخبه اسپانیایی انجام دادند ارتباط معناداری بین پلی مورفیسم ژن 2316)

(. نتایج چندین گزارش 28) در تحقیق حاضرهمسو می باشدجودوکاران دیده نشد و این نتایج با نتایج بدست آمده 
با عالقه به ورزش قدرتی و با وضعیت ورزشکاران قدرتی /  RX ACTN3و  RRنشان می دهد که ژنوتیپ های 

درپژوهشی به بررسی ارتباط ژنوتیپ  2330(. یانگ و همکارانش در سال 27) توانی حرفه ای ارتباط دارد
ACTN3 ران حرفه ای پرداختند. نتایج نشان داد که فراوانی آلل و ژنوتیپ بین دو گروه با عملکرد ورزشکا

نسبت به گروه کنترل به  Rورزشکار و کنترل اختالف معناداری نداشت. در ورزشکاران حرفه ای مرد و زن آلل 
کاران قدرتی مرد این تحقیق تمام ورزش است و در که برای فعالیتهای قدرتی مفید Rطور معناداری زیاد بود. آلل 

تنها در  RRداشتند که اثر عملکرد قدرتی ژنوتیپ  ACTN3عملکردی  Rالمپیکی حداقل یک کپی از آلل 
و قدرت وزنه  Rسطوح باال رقابت های ورزشی است و این در حالی است که در نتایج مطالعه ما ارتباطی بین آلل 

بن زاکن و  (.12) همسو نمی باشد تحقیق حاضر دربرداران دیده نشد و این یافته ها با نتایج بدست آمده 
قدرتی و سرعتی پرداختند. در  –( در مطالعه ای به بررسی تنوع ژنتیکی در ورزشکاران توانی 2316) همکارانش

 %، وزنه برداران1/09 %به ترتیب بین دوندگان و پرش کنندگان  ACTN3 RRتحقیق آنها فراوانی ژنوتیپ 
بود. نتایج این تحقیق نشان داد که امکان دارد یک ترکیب ژنتیکی خاص وجود  18/ 6 %و گروه کنترل 2/22

داشته باشد که باعث می شود یک ورزشکار در فعالیتهای سرعتی در مقایسه با فعالیتهای قدرتی / توانی برتری 
با بررسی  2316در سال و همکاران  2کامان (.28) داشته باشد، که نتایج باال با نتایج پژوهش ما همسو نمی باشد

و عملکرد ورزشی جمعیت مالزیایی به این نتیجه دست یافتند که بین افراد با  0پلی مورفیسم ژن آلفا اکتینین 
وجود  0آلفا اکتینین  R/Xقومیت متفاوت ساکن در کشور مالزی تفاوت معنا داری در عامل ژنتیکی آلل های 

این عامل با وجود غیرمعنا دار بودن باعث تفاوت در میزان قدرت  ندارد. با این وجود حداقل اختالف موجود در
گرفتن دست )هند گریپ(، قدرت ساق و عملکرد اجرای تست یویو نمی گردد. و نیز مشخص شد که ژنوتیپ های 

RR  وXX  به ترتیب در بین ورزشکاران قدرتی و دارای فعالیتهای استقامتی دیده شد. ورزشکاران با ژنوتیپRR 
(. تحقیقات بر روی ژن 29) دارای قدرت بیشتری در ساق پا بودند XXو  RXبه ورزشکاران دارای ژنوتیپ  نسبت

ACTN3  نشان می دهد که که آللR (. علت مزیت 12) این ژن برای ورزشهای سرعتی و قدرتی مفید می باشد
تارهای تند انقباض در انسان و موش  ایزوفرم غالب در 0احتماالً به این خاطر است که آلفا اکتنین  0آلفا اکتنین 

(. 12) در حین انقباضات تند به وجود آورد Zاست و ممکن است گنجایش زیادی برای جذب و انتقال نیرو در خط 
و عملکرد قدرتی  ACTN3با توجه به اینکه در نمونه های این پژوهش ارتباط معنا داری بین چند شکلی ژن 

شاید تأثیر فردی این ژن بر عملکرد قدرتی وزنه برداران شهر اردبیل، زیاد نبوده و وزنه برداران نوجوان یافت نشد، 
عملکرد این ورزشکاران ناشی از همپوشانی تأثیرات ژن های مختلف و نیز عوامل دیگری مثل آب و هوا، اقلیم و 

 

1 Loanis 
1 Kaman 
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لیتهای پیچیده ژنی ارتفاع مناطق مختلف از سطح دریا و غیره باشد. و نیز عوامل اپی ژنتیکی و محیطی و فعا
عوامل تعیین کننده با اهمیتی هستند که باید در مطالعات ژنتیکی ورزشی مورد بررسی قرار بگیرند. مسئله مربوط 

طبقه بندی جنس و کیفیت سنجش ژنوتیپ ها نیز اهمیت زیادی  ،اندازه نمونه ،به مناسب بودن طرحهای تحقیق
 (.03) دارند

ژنوتیپ مخصوص باید در ورزشهای مختلف متفاوت باشد. ارتباط پیچیده بین به لحاظ نظری فراوانی انواع 
عملکرد بدنی و دستاوردهای ورزشی نشان می دهد مدل ریاضی که آنها را وصف می کند نمی تواند  ،ژنوتیپ

نژاد  شکلی ژن های متعدد در ورزشکاران جامعه و احتماالً خطی باشد. مطالعات نشان داده اند که ارتباط بین چند
های متفاوت دارای اختالف هایی است. به عبارت دیگر در برخی نژاد ها و در ژنوتیپ برخی ژن ها تفاوت معنی 
داری بین گروه ورزشکار وجود دارد، در حالی که در کشور ها و نژاد های دیگر و در مورد همان ژن ها، چنین 

نمونه هایی بودندکه در این پژوهش استفاده شدند که ، (. از دالیل دیگر نبود ارتباط01) تفاوتی یافت نشده است
احتماالً به اندازه کافی بزرگ نبودند. با این وجود با توجه به تعداد کم ورزشکار وزنه بردار در شهر اردبیل، ما نمونه 

های غیر قابل کنترل در از محدودیت که دیگری برای جمع کردن نمونه های اضافی برای این تحقیق نداشتیم
ین پژوهش بود. پیشنهاد می شود که در تحقیقات آینده اندازه نمونه مورد توجه قرار بگیرد. هر چند ارتباط ا

و شاخص های عملکردی وزنه برداران مشاهده نشد ولی با توجه به  ACTN3معناداری بین پلی مورفیسم ژن 
 دید در امر استعدادیابی استفاده کرد.از نتیجه موجود می توان در پیش بینی و دیدگاه ج ،Rفراوانی باالی آلل 

 گیرینتیجه
با تحقیق صورت گرفته تا حدی نشان داده شد جامعه ایرانی خصوصاً شهر اردبیل که در گروه نژاد قفقازی قرار 

گیرد ژنتیک بالقوه ای در اجرای ورزشهای قدرتی و توانی دارد. نتایج تحقیق حاضر نشان دهنده برتری ژنوتیپ می
وزنه برداران نوجوان پسر شهر اردبیل بود، با این حال ارتباط معناداری در  ACTN3ژن  =60RX%ت هتروزیگو

در  RXبا توجه به اینکه ژنوتیپ  .( مشاهده نشدRXو  RR ،XX) های عملکردی در بین هر سه ژنوتیپشاخص
در آزمون های توان عملکرد نسبتاً بهتری داشته اند، در این ناحیه افرادی که آلل  RRهای قدرت و ژنوتیپ آزمون

R  ژنACTN3  را دارند در ورزش های قدرتی و توانی موفق تر هستند که نیاز به تحقیقات بیشتر در این زمینه
 بر روی دیگر ورزشکاران قدرتی و توانی می باشد.

 تشکر و قدردانی

از وزنه بردارن شهر اردبیل و پرسنل مرکز سالمت دانشگاه محقق اردبیلی که ما را در بدین وسیله نویسندگان 
 میمانه تشکر و قدردانی می نماید.انجام مراحل مختلف این تحقیق یاری نمودند ص
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Abstract  

Background and Purpose: In the last decade, ACTN3 gene has been introduced 

as a suitable representative for muscle strength and power that can be effective in 

guiding adolescents to related sports. The aim of this study was to investigate the 

relationship between ACTN3 gene polymorphism and strength and power indices 

of adolescent weightlifters in Ardabil. 
Methodology: The subjects of the study were 16 adolescent weightlifters from 

Ardabil. Measured athletic performance included explosive strength and power. 

ACTN3 gene polymorphism was examined by Tetra-ARMs PCR. 
Results: The results showed a significant difference in the genotypic frequency of 

ACTN3 gene polymorphism in the subjects, which had the highest frequency in the 

genotypes RX=63%, RR=31% and XX=6%, respectively. The results showed no 

significant difference in strength and power performance index between all three 

genotypes. 

Conclusion: The results showed the superiority of genotype RX=63% in ACTN3 

gene of Ardabil weightlifters, Due to the superiority of the RX genotype and the 

RR genotype in strength and power tests, respectively, in the region, people with 

the ACTN3 gene R allele are probably more successful in strength and power 

sports, which of course requires more research in this area. 

Key words: Polymorphism, ACTN3, Strength and Power Performance, 

Adolescent Weightlifters 
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