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Introduction: Genetic factors affect physical performance, exercise response, as well
as elite athletic status; Therefore, the Aim Of The Present Study Was The
Investigation Of The Frequency And Association Of SNP Rs 8111989 In CKMM
A/G Gene In Weightlifting Men With Non-Athlete Men.
Material & Methods: In this descriptive study, the subjects were include of all
(n=30) elite male weightlifters (league champions, members of national team,
and the champions of Asian, world and Olympics) from Isfahan province, age:
21.77±7.11; Height: 179.87±6.98 and weight: 96.87±22.73 (mean±standard
deviation) Which compared with 44 non-athletes with similar anthropometric
(age, height and weight) characteristics. 4 cc saliva samples were collected from
each subject and After DNA extraction, the allelic and genotypic prevalence of
CKMM A/G gene was determined by PCR via RFLP and electrophoresis.
Independent t-test, chi-square and logistic regression were used to analyze the
data via the SPSS software version 20. Also the significance level was
considered at P<0.05.
(Ethic code: 34524)
Findings: The results showed that the prevalence of AG genotype was
significantly higher than AA and GG genotypes in weightlifting, non-athlete and
total population groups (P<0.05). Also, there was no significant relationship
between CKMM A/G genotype and weightlifting status and there was no
significant difference between weightlifters and non-athletes (P>0.05).
Discussion & Conclusion: The results showed that the selected Iranian
weightlifter, which belongs to the Caucasian race group, has potential genetics in
endurance abilities as well as strength / power, likely.
Keywords: Single nucleotide polymorphism, Sport genomic, Elite male
weightlifters, Non-athletes
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چکیده
مقدمه :عوامل ژنتیکی بر عملکرد بدنی ،پاسخ تمرین و همچنین وضعیت ورزشی نخبگان تأثیر می گذارند؛ بنابراین،
تحقیق حاضر با هدف بررسی فراوانی و ارتباط  SNP rs8111989در ژن  CKMM A/Gمردان وزنه بردار و مردان
غیرورزشکار طراحی شد.
مواد و روش ها :در این مطالعۀ تحلیلی_توصیفی 30 ،نفر از مردان بزرگسال نخبۀ وزنه بردار (شامل قهرمانان لیگ
برتر ،اردونشینان تیم ملی ،قهرمانان آسیا ،جهان و المپیک) استان اصفهان با میانگین سن  ،21/77±7/11قد
 179/6±87/98و وزن ( 96/87±22/73انحراف استاندارد±میانگین) شرکت کردند که بهصورت هدفمند ،داوطلبانه و
در دسترس انتخاب و با تعداد  44نفر از افراد غیرورزشکار با مشخصه های مشابه آنتروپومتریکی (سن ،قد و وزن) مقایسه
شدند 4 cc .نمونۀ بـزاقی از همۀ افراد شرکت کننده در این مطالعه جمـعآوری گردید و پس از انجام مراحل استخراج
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فاطمه هاشمزاده گدنه

1

 ،محمدرضا باتوانی

*2

1

فراوانی و ارتباط  SNP rs8111989در ژن CKMM A/G

فراوانی و ارتباط  SNP rs8111989در ژن  CKMM A/Gمردان وزنهبردار و

 ،DNAبا انجام  ،PCRشیوع آللی و ژنوتیپی ژن  CKMM A/Gاز طریق روش  RFLPو الکتروفورز تعیین شد.
برای آزمون فرضیههای مربوطه از روشهای تی مستقل ،کای اسکوئر و همچنین رگرسیون لجستیک به کمک نرمافزار
 SPSS vol.20استفاده گردید .سطح معنیداری نیز  P>0.05در نظر گرفته شد.
وزنه بردار ،غیرورزشکار و مجموع جمعیت پژوهش بود ( )P>0.05؛ همچنین چگونگی توزیع ژنوتیپ CKMM A/G
با وضعیت وزنهبرداری ارتباط معناداری نداشت و میان گروههای وزنه بردار و غیرورزشکاران نیز تفاوت معنی داری یافت
نشد (.)P<0.05
بحث و نتيجهگيری :بر اساس نتایج مطالعه ،جامعۀ وزنه بردار ایرانی منتخب که در گروه نژاد قفقازی قرار میگیرند،
احتماالا ژنتیک بالقوهای در اجرای قابلیتهای استقامتی و نیز قدرتی /توانی دارند.
واژههای کليدی :چندشکلی تکنوکلئوتیدی ،وزنه برداران نخبه ،ژنومیک ورزشی ،غیرورزشکاران

 استناد :هاشم زاده گدنه ،فاطمه؛ باتوانی ،محمدرضا؛ غفرانی ،محسن .فراوانی و ارتباط  SNP rs8111989در ژن  CKMM A/Gمردان وزنهبردار و
مردان غیرورزشکار .مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،شهریور 1401؛.112-122 :)3(30

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.3.112

ناشر :دانشگاه علوم پزشکی ایالم

حقمؤلف © نویسندگان
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یافتهها :نتایج نشان داد که شیوع ژنوتیپ  AGبهطور معنی داری ،باالتر از ژنوتیپهای  AAو  GGدر گروههای
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مقدمه
مجله دانشگاه علوم پزشکی ایالم  /شهریور  ،1401دوره  ،30شماره 112-122 ،3

موفقیت در ورزش قهرمانی منجر میشود و موقعیتی را

همراه ایزوفرم کراتین فسفوکیناز میتوکندری در

فراهم میکند که افراد مستعد به باالترین سطح عملکرد خود

حملونقل انرژی به پروتئینهای انقباض عضالت دخیل

دست پیدا کنند ( .)1بهنظر میرسد برخی از ورزشکاران

است ( .)6آلل  CKM/Gبا وضعیت ورزشکار قدرت

استعداد فوقالعادهای دارند و حتی پیش از شرکت در

مرتبط است ،درحالیکه آلل  CKM/Aبهطور

برنامههای تمرینی ،سطوح عملکرد فوقالعادهای را نشان

چشمگیری ،بیشازحد در ورزشکاران استقامتی نشان

میدهند ( .)2با وجود این ،استعدادیابی یکی از چالشهای

دادهشده است ( .)7در حین انجام تمرینات بدنی،

اصلی ورزش است و شناسایی استعداد یک فرایند پیچیده و

آدنوزین دی فسفات ( )ADPدر عضالتِ منقبضشده،

چندبعدی است .افرادی که متناسب با استعداد خود ،وارد

باعث تحریک سازوکار کراتین کیناز از رزین و سنتز

یک رشتۀ ورزشی میشوند ،بهسرعت میتوانند پلههای ترقی

 ATPبیهوازی میشود که سبب ایجاد بین کراتین

را طی کنند .برای رسیدن به جایگاه نخبگان ،یک ورزشکار

فسفات و  ADPخواهد شد .این واکنش توسط ایزوفرم

بسته به خصیصههای ژنتیکی ،باید ویژگیهای خاصی نیز

عضالنی کراتین کیناز ،یکی از آنزیمهای اصلی تأمین

داشته باشد (.)3

انرژی برای عملکرد عضالت ،کاتالیز میگردد (.)3

عضالنی را در ابتدای یک سن حیاتی شروع کنند.

طوالنیمدت داشتند ( .)8از سوی دیگر ،تارهای نوع

چندشکلیهای تکنوکلئوتیدی ( )SNPروی  DNAقرار

عضالنی فعالیت  CKMMکمتری نسبت به تارهای نوع

دارند که میتوانند میان افراد متفاوت باشند و گواه آن

 IIعضالنی دارند که میتواند مزیتی برای ورزشهای

باشند که چرا برخی از افراد واکنش متفاوتی نسبت به

استقامتی باشد .چندشکلیهای تکنوکلئوتیدی ژن

محرک خاصی ازجمله تمرینات ورزشی دارند (SNP .)4

 A/G CKM rs8111989در  UTR -'3نشان داد که با

به تغییری گفته میشود که در آن یک تکنوکلئوتید در

عملکرد ورزشی وابستگی دارد .در مطالعۀ  160پدر و مادر

توالی ژنوم میان اعضای یک گونۀ بیولوژیکی یا میان

قفقازی و  80زادوولد بالغ مطالعۀ خانوادگی

جفت کروموزومهای یک موجود رخ میدهد .با توجه به

 HERITAGEعملکرد هوازی با ژنوتیپ  CKMمرتبط

دورشتهای بودن  DNAو مکمل بودن دو رشته ،هرگونه

بود ( .)9یک پاسخ  vO2maxمعنیدار پایینتر در پاسخ به

جابجایی در یکرشته ،تغییری در رشتۀ دیگر و بازهای

برنامۀ تمرین استقامتی در پدر و مادر و فرزندان با ژنوتیپ

مکمل ایجاد خواهد کرد ( .)5منبع انرژی برای فعالیت

 CKM GGکشف گردید .مطالعۀ  102مرد داوطلب از

عضالت یکی از عواملی است که عملکرد بدنی انسان را

شمال چین ،وابستگی معنیداری را میان چندریختی ژن

تعیین میکند؛ بنابراین ،شناسایی نشانگرهای ژنتیکی

 A/G CKMو پاسخ دویدن اقتصادی به تمرین استقامتی

تعیینکنندۀ بهرهوری از مسیر رزین سنتز ریفسفوریالسیون

نشان داد ( .)10نتایج مطالعۀ کنترل موردی  384ورزشکار

آدنوزینتریفسفات در علم ژنتیک اولویت دارد .چندشکلی

روسی و  1116غیر ورزشکار گروه کنترل نشان داد که

تکنوکلئوتیدی ژن  CKMM, rs8111989A>Gبا میزان

حاملهای ژنوتیپ  AAو آلل  CKM/Aدر ورزشکاران

اثرگذاری نامشخص در سطح رشتههای میوزین واقعشده

استقامتی ،فراوانتر از گروه کنترل بود ،درحالیکه ژنوتیپ

است و با تنظیم مراحل تنش و ریلکسیشن ،میزان انقباض

 GGدر وزنهبرداران در مقایسه با آزمودنیهای تحت کنترل

I

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.3.9.2

داده شوند و تمرینات دستگاه ریوی ،قلبی -عروقی و

هوازی باال و خستگیپذیری پایینتر پس از فعالیت بدنی

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.3.112

افراد مستعد ژنتیکی ممکن است از کودکی تشخیص

نشان دادهشده است ،موشهای با  CKMممتاز ،عملکرد
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مدیریت استعدادها در ورزش به افزایش احتمال

عضالت را تحت تأثیر قرار میدهد؛ همچنین  CKMMبه
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 vO2maxدر گروه پاروزنان ارتباط داشت ()11؛ همچنین

بود که برای حذف عامل اقلیم که در مباحث ژنتیکی

فدوتوفسکایا و همکاران ( )2013گزارش کردند که فراوانی

می تواند مؤثر عمل کند ،یک منطقه باید انتخاب

آلل  CKM/Gبهطور معناداری در گروه ترکیبشدۀ

می شد که با توجه به سهولت دسترسی ،استان اصفهان

رزمیکاران لهستانی و روسی (با جزء توانی برجستۀ عملکرد

انتخاب گردید؛ همچنین وجود رابطۀ خانوادگی میان

ورزشی) ،در مقایسه با گروه کنترل باالتر بود (.)7

نفرات نیز بررسی شد و از میان دو نفری که نسبت

رسیدن به این هدف بزرگ ورزش است ( .)12با توجه به

در بررسی حفظ و فرد دیگر از بررسی خارج گردید.

اینکه وزنهبرداری از رشتههای مهم کشور در رویداد المپیک

برای مقایسه ،تعدادی از افراد سالم غیرورزشکار (44

است و با توجه به اینکه در داخل کشور هیچ مطالعهای به

نفر) بدون شرکت منظم در فعالیت ها و تمرینات بدنی

بررسی ارتباط پلیمورفیسم ژن  CKMMبا شاخصهای

در زندگی خود (بر اساس پرسش نامۀ سنجش میزان

قدرت و توان در میان ورزشکاران وزنهبرداران نخبه نپرداخته

آمادگی برای فعالیت بدنی )PAR-Q /که ویژگی های

و استعدادیابی بر اساس ژنتیک امری منطقهای است؛ بنابراین،

مشابه سن ،قد ،اقلیم و وزن مشابه داشتند ،به عنوان

rs8111989

گروه کنترل در نظر گرفته شدند .همۀ نمونه ها

 SNPدر ژن  CKMمردان وزنهبردار با مردان غیرورزشکار

به صورت هدفمند انتخاب گردیدند .ویژگیهای

شهر اصفهان انجام گردید.

آزمودنی ها در جدول شمارۀ  1ارائه شده است.

این تحقیق با هدف بررسی فراوانی و ارتباط

عالوه بر جنسیت ،نداشتن رابطۀ خانوادگی یا ابتال یا
مواد و روش ها

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2022-12-08

استعدادیابی ژنتیکی یکی از مسیرهای علمی برای

خانوادگی داشتند ،یک نفر (با اولویت کسب مدال باالتر)

فراوانی و ارتباط  SNP rs8111989در ژن CKMM A/G

برتر بود .عالوه بر این ،ژنوتیپ  CKM/AAبا میزان باالتر

شدند .انتخاب محل جغرافیایی آزمودنی ها به این علت

سابقۀ بیماری خاص نمونهها نیز ازجمله معیارهای ورود به

ورزشکاران نخبه با گروه کنترل (غیرورزشکاران) طراحی

آزمودنیها برای انجام نمونهگیری دعوت بهعمل آمد.

شد .این تحقیق با رعایت اصول و ضوابط اخالق در پژوهش

محل تمرین قهرمانان وزنهبرداری در سه شهر اصفهان،

انجام گردید و از سوی شورای پژوهشی و تحصیالت

سده لنجان و نجفآباد حضور یافتند و با رعایت

تکمیلی دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی و گروه علوم

دستورالعملهای بهداشتی ،نمونههای بزاقی از قهرمانان

ورزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان بهعنوان پایاننامۀ

دریافت شد .نمونه های گروه کنترل نیز از میان همۀ

مقطع کارشناسی ارشد با شمارۀ  ،34524در سامانۀ

داوطلبان مرد مراجعه کننده به آزمایشگاه تشخیصی

آموزشی -پژوهشی دانشگاه ثبتشده است .جامعۀ آماری

مهدیه (عج اهلل) استان اصفهان انتخاب گردیدند.

پژوهش حاضر شامل مردان وزنه بردار نخبه (شامل همۀ

پیش از انجام نمونه گیری ،از آزمودنی ها خواسته شد تا

قهرمانان لیگ برتر و همچنین اردونشینان تیم ملی،

مسواک بزنند و به مدت یک ساعت از خوردن،

قهرمانان آسیا ،جهان و المپیک) با دامنۀ سنی  16سال

آشامیدن ،سیگار کشیدن و جویدن آدامس خودداری

به باال در استان اصفهان در سال  1399بودند که طی

کنند؛ سپس از هر آزمودنی  4 ccنمونه بزاق بدون کف

استعالم کتبی از ادارۀ کل ورزش و جوانان استان

در یک فالکون استریل  15میلی لیتری جمع آوری و در

اصفهان معرفی گردیدند و با توجه به محدودیت حجم

دمای  -20درجۀ سانتی گراد برای انجام مراحل بعدی

جامعه ،نمونه های آماری همۀ حجم جامعه را شامل

نگهداری شد.

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.3.9.2

پسرویدادی است ،برای مقایسۀ فراوانی ژنوتیپها در گروه

سوابق پزشکی ،ورزشی و امضای رضایتنامه ،از

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.3.112

مطالعۀ حاضر که از نوع تحلیلی_توصیفی و

این پژوهش بود .با پر کردن برگههای اطالعات فردی،

116
جدول شمارۀ  .1مقایسۀ پراکندگی سن ،وزن و قد افراد بررسیشده در مطالعه
گروه

فراوانی

وزنهبردار

30

96/87±22/73

179/87±6/98

21/77 ±7/11

غیرورزشکاران

44

89/93±7/25

177/59± 6/15

22/41±2/63

t=1.892
P=0.063

t=1.479
P=0.144

t =0.548
P=0.585

نتایج آزمونهای مقایسهای آماری برای مقادیر
عددی سن ،قد و وزن گروههای مختلف

استخراج  : DNAبرای استخراج  ،DNAپس از ذوب
شدن نمونه بزاق 1/5 ،میلیلیتر آن روی یخ قرار گرفت و
به آن  0/5میلیلیتر  PBSسرد اضافه گردید تا خوب
مخلوط شود .میکروتیوب حاوی نمونه در دمای  4درجۀ
سانتیگراد با دور  8000به مدت  10دقیقه سانتریفوژ
گردید و محلول رویی دور ریخته و با پیپتاژ کامالا مخلوط
شد .به مخلوط حاصل  50میکرولیتر بافر اضافه گردید و
به مدت  30ثانیه ورتکس شد .میزان  5میکرولیتر از آنزیم
پروتئیناز  Kبه هر میکروتیوب اضافه و کامالا مخلوط
گردید.
مخلوط بهدستآمده در بنماری  55درجۀ سانتیگراد
به مدت یک تا دو ساعت انکوبه شد و به مدت  30ثانیه

شکل شمارۀ  .1نتایج مربوط به استخراج  DNAژنومی از سلولهای

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2022-12-08
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میانگین وزن (کیلوگرم)

میانگین قد (سانتیمتر)

میانگین سن (سال)

بزاقی انسانی روی ژل آگارز  1درصد ،تعداد  3نمونه (تیپیک)

ورتکس گردید تا مخلوط شیریرنگ بهدست آمد.

میکروتیوب  2میلیلیتری جدید منتقل و سپس روی یخ

 5 ،triphosphatesپیکومول از هریک از پرایمرهای

قرار داده شد .به هر میکروتیوب  1میلیلیتر ایزوپروپانول

ACTCACAGA_3

و

سرد اضافه گردید .هر میکروتیوب بهآرامی ده مرتبه سروته

 Antisenseبا توالی

شد تا کالف رشتهای سفیدرنگ  DNAمشاهده گردید.

´1/5 ،AGCCCAACG_3

نمونه در دمای  4درجۀ سانتیگراد به مدت  15دقیقه با دور

 0/5 ،MgCl2واحد آنزیم پلیمراز  Taq DNAو 2/5

 10000سانتریفوژ شد و محلول رویی دور ریخته و رسوب

میکرولیتر بافر  10 Xانجام شد .واکنش PCRبا

 DNAحاصل با  500میکرولیتر اتانول  70درصد شستشو

بهکارگیری برنامۀ چرخشی شامل دناتوراسیون اولیه در

داده شد؛ سپس اتانول  70درصد کامل خارج گردید و

دمای  94درجۀ سانتیگراد به مدت  5دقیقه که با 35

رسوب  DNAبه مدت  5الی  10دقیقه در دمای اتاق انکوبه

چرخۀ دناتوراسیون در دمای  94درجۀ سانتیگراد برای

شد تا خشک شود؛ سپس  DNAدر مقدار دلخواه از آب یا

 30ثانیه ،جفت شدن در دمای  56درجۀ سانتیگراد به

بافر  TEحل گردید .غلظت  DNAاستخراجشده بین ng/µl

مدت  45ثانیه ،پلیمرایزسیون در دمای  72درجۀ

 440تا  130و نسبت جذب  260نانومتر به  280نانومتر

سانتیگراد برای  1دقیقه و دمای استخراج نهایی در 72

نمونهها بین  1/8تا  1/96بود (شکل شمارۀ .)1

درجۀ سانتیگراد به مدت  7دقیقه صورت پذیرفت؛ سپس

5´_GGGATGCTCAG

5´_AACTTGAATTT

میلی موالر ترکیب

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.3.112

در دور  10000سانتریفوژ گردید .محلول رویی به

 0/2میلی موالر ()dNTP

Deoxynucleotide

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.3.9.2

میکروتیوب در دمای  4درجۀ سانتیگراد به مدت  10دقیقه

واکنش  PCRدر حجم  10محلول بافر  ،PCRشامل
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معناداری نیز  P≥0.05در نظر گرفته شد.

محصوالت  PCRروی ژل آگارز  1/5درصد قرار گرفت

یافته ها

درصورتی که آلل نمونۀ ما  Aباشد ،محصول 359

نتایج شیوع آللیک و ارتباط وضعیت آللی با وضعیت

نوکلئوتیدی  PCRرا به دو قطعۀ  202و 157

وزنهبرداری در جدول شمارۀ  2نشان دادهشده است.

نوکلئوتیدی برش میدهد؛ بنابراین ،پس از تیمار
 ،G/Gتنها  1باند  359نوکلئوتیدی در ژل دیده میشود،

( 65درصد) و هم در گروه غیرورزشکار ( 64/8درصد) و

در صورت وجود ژنوتیپ  ،A/Aدو باند  202و 157

نهایتاا در کل جمعیت پژوهش ( 64/9درصد) باالتر بود.

نوکلئوتیدی مشاهده می گردد و در صورت وجود

نتایج آزمون رگرسیون لجستیک نشان داد که هیچیک از

ژنوتیپ  3 ،A/Gباند  202 ،359و  157نوکلئوتیدی

آللهای چندشکلی  Ins/Delژن  CKMMبا استعداد در

دیده میشود .در شکل شمارۀ  2هر سه ژنوتیپ در کنار

وزنهبرداری ،به لحاظ آماری ارتباط معناداری نداشت

هم روی ژل نمایش داده شدهاند.

(P=0.183؛ .)OR=1.059
چگونگی توزیع ژنوتیپ  AGژن  CKMMدر
گروههای وزنهبردار و غیرورزشکار و همچنین مقایسۀ
چگونگی این توزیع میان گروهها در جدول شمارۀ 3
آورده شده است (جدول شمارۀ .)3
نتایج بررسی توزیع ژنوتیپینگ نشان میدهد ،ژنوتیپ

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2022-12-08

محصول  PCRبا آنزیم ،در صورت وجود ژنوتیپ

نتایج نشان داد ،شیوع آلل  Aهم در گروه وزنهبردار

فراوانی و ارتباط  SNP rs8111989در ژن CKMM A/G

و الکتروفورز گردید.

 A/Gدر گروه وزنهبرداران ( 56/7درصد) شایعترین بود و
همچنین نتایج آزمون کای مربع نشان داد که اختالف

شکل شمارۀ  .2نمایندۀ یک الکتروفورز ژل آگارز محصوالت
جزئی  PCRاز ژن  .CK-MMچاهکهای  1و  6نشاندهندۀ ژنوتیپ
 ،GGچاهکهای  5 ،3و  8نشاندهندۀ ژنوتیپ  ،AAچاهکهای 7 ،2

وزنهبرداران وجود داشت (χ2=11.40؛  .)P>0.05نتایج

و  9نشاندهندۀ ژنوتیپ  AGو  Mلدر ( )100 bpاست.

بررسی توزیع ژنوتیپینگ نشان میدهد ،ژنوتیپ  A/Gدر
گروه غیرورزشکاران ( 52/3درصد) نیز شایعترین بود و

برای آزمون فرضیههای مربوطه از روشهای آزمون

همچنین نتایج آزمون کای مربع نشان داد که اختالف

تی مستقل ،کای اسکوئر و همچنین رگرسیون لجستیک

معناداری در توزیع ژنوتیپینگ  CKMM A/Gدر گروه

به کمک نرمافزار  SPSS vol.20استفاده گردید و سطح

غیرورزشکاران وجود داشت (χ2=12.86؛ .)P>0.05

جدول شماره  .2فراوانی آللی چندشکلی  A/Gژن  CKMMدر دو گروه غیرورزشکار و وزنهبردار و ارتباط آن با وضعیت وزنهبرداری
گروه

0/183

آللهای  A/Gژن  CKMMتعداد (درصد)
G

مجموع
(88 )100
(60 )100/0
(148 )100/0
سطح معناداری  95درصد

A

(57 )64/8
(31 )35/2
(39 )65
(21 )35
(96 )64/9
(52 )35/1
نسبت شانس (( )ORگروه رفرنس غیرورزشکار است)
1/059

باال

پایین

2/737

0/410

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.3.112

غیرورزشکار
وزنهبردار
جمع
سطح معناداری

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.3.9.2

معنیداری در توزیع ژنوتیپینگ  CKMM A/Gدر گروه
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جدول شمارۀ  .3چگونگی توزیع چندشکلی  A/Gژن  CKMMدر گروههای وزنهبردار و غیرورزشکار و مقایسۀ چگونگی این توزیع میان گروهها
گروه

غیرورزشکار

AA

11

36/7

10

1

AG

17

56/7

10

7

GG

2

6/7

10

-8

AA

17

38/6

14/7

2/3

11/400

AG

23

52/3

14/7

8/3

GG

4

9/1

14/7

-10/7

0/003

12/864

مقایسۀ چگونگی توزیع ژنوتیپی گروههای وزنهبردار و غیرورزشکار

0/002
0/39

9/47

2

2
2

جدول شمارۀ  .4ارتباط ژنوتیپی چندشکلی  T/Cژن  CKMMبا استعداد در وزنهبرداری
گروه*

سطح معناداری  95درصد

ژنوتيپ

Sig

نسبت شانس ()OR

GG

0/423

0/391

8/306

AG

0/786

0/258

9/028

0/242

AA

0/672

0/693

0

0

وزنهبرداران

باال

پائين
0/202

گروه رفرنس غیرورزشکار است.

تجزیهوتحلیل دادهها نشان داد که میان فراوانی

ورزشی المپیکی و مسابقات جهانی ،شیوع باالتر ژنوتیپ

ژنوتیپهای گوناگون ژن  CKMMدر گروه وزنهبردار با

 57( AGدرصد) را نسبت به ژنوتیپهای 24( AA

گروه غیرورزشکار تفاوت معناداری وجود نداشت

درصد) و  20( GGدرصد) گزارش کردند ( .)5باتوانی و

(χ2=9.45؛ .)P<0.05

همکاران ( )2017نیز در بررسی  86کاراتهکای نخبۀ

مارکر  CKMM rs8111989با وضعیت نخبگی در

به ژنوتیپهای  31/3( AAدرصد) و  11/6( GGدرصد)

وزنهبرداری ،در جدول شمارۀ  4آمده است.

اعالم نمودند؛ همچنین در بررسی آنان ،شیوع باالتر

نتایج نشان داد ،هیچیک از ژنوتیپهای چندشکلی

ژنوتیپ  43( AGدرصد) نسبت به ژنوتیپهای

AA

تکنوکلئوتیدی  CKMM rs 8111989 A/Gبا وضعیت

( 32/5درصد) و  24/4( GGدرصد) در  86کاراتهکای

نخبگی در وزنهبرداران منتخب ارتباط معنیداری نداشت

غیرحرفهای نیز گزارششده است ( .)6کوکی و همکاران

(.)P<0.05

نیز در بررسی  113ورزشکار مرد نخبۀ موتورسوار،
رزمیکاران و فوتبالیستهای ایتالیایی از نژاد قفقازی،

بحث و نتيجهگيری

شیوع ژنوتیپ  66/7 ( AGدرصد) 19 ( GG ،درصد) و

( 56/7درصد) بهطور معنیداری شایعترین بود .نتایج

درصد) 24/3 ( GG ،درصد) و  13 /5 ( AAدرصد) را

بهدستآمده از این تحقیق همسو با نتایج خالدی و

در رزمی کاران و  40( AGدرصد) 23/6 ( GG ،درصد)

همکاران ( ،)1393باتوانی و همکاران ( )2017و کوکی و

و  36/4 ( AAدرصد) را در فوتبالیست ها گزارش

همکاران ( )2018است ( .)5 ،6 ،13خالدی و همکاران

کردند (.)13

( )1394در بررسی  100ورزشکار نخبۀ ایرانی از رشتههای

نتایج مطالعات کنترل موردی  384ورزشکار روسی،

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.3.112

نتایج نشان داد ،ژنوتیپ  A/Gدر گروه وزنهبرداران

 14/3 ( AAدرصد) را در موتورسواران62/2 ( AG ،

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.3.9.2

نتایج بررسی ارتباط چگونگی توزیع ژنوتیپ مختلف

ایرانی ،شیوع باالتر ژنوتیپ  56/9( AGدرصد) را نسبت

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2022-12-08
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وزنهبردار

ژنوتيپ تعداد

درصد

تعداد مورد انتظار تعداد باقیمانده توزیع خی 2

سطح معناداری

درجۀ آزادی

119

وایورت و همکاران ( )2016در بررسی  175دنده

وابستگی دارد ،به طوری که موش هایی با

استقامتیکار نخبۀ ژاپنی ،هی و همکاران ( )2016در

ممتاز ،عملکرد هوا زی باال و خستگی پذیری پایین تر

بررسی  35ورزشکار استقامتیکار چینی ،ایدر و همکاران

پس از فعالیت بدنی طوالنیمدت داشته اند ( .)13نتایج

( )2015در بررسی  220پرتابگر استقامتی و سرعتی روسی

نشان داد که ارتباط مثبتی میان ورزشکاران نخبۀ

و لهستانی و گریلی و همکاران ( )2015در بررسی 196

وزنه برداری ایرانی با ژنوتیپ  CKMM AGوجود دارد

ورزشکار استقامتی کار آمریکایی ،شیوع ژنوتیپ  AAرا

و فراوانی باالتر آن نسبت به ژنوتیپهای

بیش از سایر ژنوتیپها گزارش نمودند که با نتایج این

نشان دهندۀ اهمیت توان بی هوازی در آنان نیز هست و

مطالعه مغایرت دارند ()2 ،14-17؛ همچنین فدوتوفسکایا

احتماالا به عملکردهای استقامتی و قدرتی /توانی

و همکاران ( )2013گزارش کردند که فراوانی آلل

موردن یاز در این رشته مربوط می شود.

CKMM

عملکرد ورزشی) باالتر بود ( .)7احتماالا علت نتایج

شایعترین بود .نتایج بهدستآمده همسو با نتایج خالدی و

ناهمسوی تحقیقات وایورت و همکاران ( ،)2016هی و

همکاران ( )1393در بررسی دانشجویان داوطلب دورۀ

همکاران ( ،)2016ایدر و همکاران ( )2015و گریلی و

کارشناسی (دامنۀ سنی  18تا  35سال) دانشگاه خوارزمی،

همکاران ( )2015با نتایج مطالعۀ حاضر آن است که

باتوانی و همکاران ( )2017در بررسی مردان و زنان سالم

نمونههای آنان را ورزشکاران استقامتی کار تشکیل

غیرورزشکار استان اصفهان و ایدر و همکاران ( )2015در

دادهاند ،درحالی که آزمودنی های بررسی حاضر

بررسی  1170نفر روس در گروه کنترل خود با شیوع

وزنه بردارانی با ویژگی های توانی /قدرتی بودند.

ژنوتیپ  44( AGدرصد) بود ( .)5 ،6 ،16ناهمسو با نتایج

مطالعۀ لهستا نی نیز ورزشکارانی با ویژگی باالی توانی

تحقیق حاضر ،وایورت و همکاران ( )2016در بررسی

را بررسی کرده است .وزنهبرداری رشته ای متکی بر

 649نفر ژاپنی ،هی و همکاران ( )2016در بررسی 441

قدرت و توان عضالنی است که ساختار اصلی تمرینات

نفر چینی ،ایدر و همکاران ( )2015در بررسی  684نفر

آن ،اجرای مکرر حرکات استقامتی و با شدت باال

لهستانی و گریلی و همکاران ( )2015در بررسی  113نفر

است و به طورکلی ،ورزشکاران رشتههای سنگین به

آمریکایی ،در گروه کنترل خود ژنوتیپ  AAرا بیش از

نسبت سایر ورزشکاران ،به میزان بسیار بیشتری بر

سایر ژنوتیپها گزارش کردند ( .)14-17احتماالا تفاوت

قدرت و توان متکی هستند و ورزشکاران توانی به

در اقلیمها و نژاد ،جنسیت و سن آزمودنیها در تحقیقات

تارهای تند انقباض برای سرعت انفجاری اتکا دارند

مختلف بررسیشده ،ازجمله علل احتمالی تفاوت نتایج

( .)18ایزوفرم عضلۀ کراتین کیناز ،آنزیم کلیدی برای

بهدستآمده در تحقیقات بیانشده در باال باشد.

ATP

ژنوتیپهای گوناگون ژن  CKMMدر گروههای

که

وزنهبردار و غیرورزشکار تفاوت معناداری وجود نداشت؛

ریفسفوریالسیون میان کراتین فسفات و  ADPرا منجر

همچنین آزمون رگرسیون لجستیک نشان داد که هیچیک

می شود CKMM .به وسیلۀ ژن  CKMMکد می گردد و

از ژنوتیپهای چندشکلی  A/Gژن  CKMMبا استعداد

rs8111989A/G

در وزنهبرداری ،به لحاظ آماری ارتباط معنیداری ندارد.

 CKMMدر  3'- UTRنشان داد که با عملکرد ورزشی

نتایج بهدستآمده همسو با نتایج خالدی و همکاران

 ،ADPسازوکار کراتین کینازِ بازسازی
را

به صورت

بی هوازی

تحریک

چندشکلی های تک نوکلئوتیدی ژن

می کند

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.3.112

تأمین انرژی عضله است .در عضالت انقباضی تشکیل

تجزیهوتحلیل دادهها نشان داد که میان فراوانی

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2022-12-08

رزمیکاران لهستانی و روسی (با جزء توانی برجستۀ

غیرورزشکاران ( 52/3درصد) بهطور معنیداری

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.3.9.2

 CKMM Gبهطور معناداری در گروه ترکیبشدۀ

نتایج همچنین نشان داد ،ژنوتیپ  AGدر گروه

فراوانی و ارتباط  SNP rs8111989در ژن CKMM A/G

AA
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( )2017در بررسی کاراتهکاران نخبۀ ایرانی و

بهعنوانمثال ،عالوه بر اینکه قدرت بدنی در موفقیت

آزمودنیهای سالم غیرورزشکار ،وایورت و همکاران

وزنهبرداران نقش مهمی خواهد داشت ،موفقیت در

( ،)2016هی و همکاران ( ،)2016ایدر و همکاران

وزنهبرداری به تواناییهای (عضالنی) پرتابی بدن (قدرت

( )2015و گریلی و همکاران ( )2015بود (.)5 ،6 ،14-17

انفجاری) و به اجرای سریع حرکات نیز وابسته است (.)19

ناهمسو با نتایج بررسی حاضر ،یافتههای مطالعۀ کنترل

احتماالا مهمترین محدودیت مطالعات ژنتیک تعداد

موردی  384ورزشکار روسی و  1116غیرورزشکار گروه

شرکتکنندگان است ،بهویژه هنگامیکه به ورزشکاران

A

نخبه رجوع شود .پیشنهاد میگردد مطالعهای با تعداد

 CKMMدر ورزشکاران استقامتیکار فراوانتر از گروه

باالتر آزمودنی و جنسیت و اقلیمهای دیگر نیز صورت

کنترل بود؛ همچنین فدوتوفسکایا و همکاران ( )2013نیز

گیرد .هنوز حجم جالب و امیدوارکنندۀ تحقیقات ژنتیک

گزارش کردند که فراوانی آلل  CKMM Gبهطور

ورزشی نیز وجود دارد که چگونگی ارتباط ژنها با

معناداری در گروه ترکیبشدۀ رزمیکاران لهستانی و

ژنهای دیگری را شامل میشود که تعدیلکنندۀ

روسی (با جزء توانی برجستۀ عملکرد ورزشی) ،در مقایسه

پاسخهای ورزشی و یا تعدیلکنندۀ فنوتیپی است که با

با گروه کنترل باالتر بود ()7؛ همچنین در مطالعهای که

عملکرد مرتبط است .ژنها جدا از هم عمل نمیکنند ،در

ریورا و همکارانش در سال  1997در جمعیتی با

عوض ،مجموعه تعامالتی که از طریق ژنهای بسیار

قومیتهای مختلف آمریکایی ،کانادایی ،آلمانی ،اروپای

تعدیلکنندۀ فنوتیپی وجود دارد ،برخی از پلیمورفیسمها

غربی و آفریقای جنوبی و در دو گروه زبدۀ استقامتی با

ممکن است بهتنهایی تأثیر مثبتی بر عملکرد ورزشی

VO2maxباال و گروه کنترل  VO2maxپایین انجام

نداشته باشند ،اما حضور پلیمورفیسمهای دیگر از طریق

دادند ،ارتباط میان وضعیت نخبگی ورزشکاران استقامتی

تعامالت ژن به ژن ممکن است تأثیر آن بر فنوتیپ را

و پلیمورفیسم ژن  CKMM A/Gمشاهده نشد ( .)9از

افزایش دهند ،بهطوریکه نه یک پلیمورفیسم واحد،

سویی ،با توجه به نتایج بررسی ژنوتیپ  CKMM A/Gدر

بلکه ترکیبی از چند پلیمورفیسم خاص ممکن است

گروه غیرورزشکاران بهنظر میرسد که جمعیت منتخب

بهطور بالقوه برای بعضی از فنوتیپهای مرتبط با عملکرد

ایرانی بهطورکلی ،ژنوتیپ مناسب رشتۀ وزنهبرداری در

مفید باشد .بررسی چندین پلیمورفیسم مرتبط تحت

خصوص ژن  CKMMدارد و همین عامل موجب نبودِ

عنوان نمرۀ ژنتیکی ( )TGSدیگر پیشنهاد کاربردی

کنترل نشان داد که حاملهای ژنوتیپ  AAو آلل

تفاوت معنادار در چگونگی توزیع ژنوتیپ ژن

CKMM

تحقیقات آینده است.

احتماالا ارتباط نداشتن ژنوتیپ  CKMM A/Gبا استعداد

مرتبط با سالمتی و عملکرد جسمانی یکی از ابزارهای

در این رشته باشد .علت احتمالی دیگر ممکن است به این

نوین مطالعۀ جمعیت ها و تعیین استعدادهای بالقوۀ جوامع

سبب باشد که مهارت در اجرای حرکات یکضرب و

مختلف است .نتایج پژوهش نشان داد که توزیع ژنوتیپ

دوضرب نیز میتواند از علل موفقیت وزنهبرداران در رشتۀ

 CKMM A/Gدر مردان وزنه بردار ارتباط معنی داری

وزنهبرداری باشد .مسئلۀ ارتباط چندشکلی CKMM A/G

با استعداد آنان نداشت و بهنظر می رسد ،استعدادیابی

با توانایی ورزشی بسیار پیچیده است .احتماالا با توجه به

بدون در نظر گرفتن توأمان ژنتیک و اپی ژنتیک

نیازهای فنی و مهارتی ،نخبه شدن در وزنهبرداری به

نمی تواند انتخاب های دقیقی را به همراه داشته باشد و

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.3.112

 A/Gدر میان گروههای غیرورزشکار و وزنهبردار و

بررسی وضعیت ژنتیکی نژادهای گوناگون در ژنهای

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2022-12-08

ورزشی المپیکی و مسابقات جهانی ،باتوانی و همکاران

فیزیولوژیکی مانند توان عضالنی و ...نیز وابسته است؛

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.3.9.2

( )1393در بررسی ورزشکاران نخبۀ ایرانی در رشتههای

عوامل مختلف دیگری همچون آموزش فنی و عاملهای

CKMM A/G  در ژنSNP rs8111989 فراوانی و ارتباط

[ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2022-12-08 ]
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 دکتر کامران قائدی و دکتر پریسا محمدینژاد،اصفهان

 برای درک تفاوت بشر در عملکرد الزم،بهعبارتدیگر

از اعضای محترم هیئت علمی و همۀ شرکت کنندگانی

است که هردوی ژن و محیط و همچنین فعل و انفعاالت

،که در انجام این پژوهش ما را یاری کردند

ژن – محیط (جایی که اثر یک عامل به سطح عامل دیگر

.سپاسگزاری بهعمل می آید

 محیط مورد توجه- وابسته می شود) و همبستگی ژن
 با مطالعۀ صورتگرفته تا حدودی نشان داده.قرار گیرد

تعارض منافع
.این مقاله فاقد تعارض منافع می باشد

[ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.3.9.2 ]

 ژنتیک بالقوه ای در اجرای،نژاد قفقازی قرار می گیرد
. توانی دارد/قابلیت های استقامتی و همچنین قدرتی

 این پژوهش با رعایت کلیه اصول و ضوابط:کد اخالق
اخالق در پژوهش توسط شورای پژوهشی و تحصیالت

تشکر و قدردانی

تکمیلی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و گروه علوم

این مقاله حاصل پایاننامۀ کارشناسی ارشد

ورزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان به عنوان پایان نامه

.فیزیولوژی ورزش در دانشگاه سیستان و بلوچستان است

 درسامانه34524 مقطع کارشناسی ارشد تائید و به شماره

بدین وسیله از مسئولین دانشگاه صنعتی اصفهان و مرکز

.آموزشی_ پژوهشی دانشگاه ثبت شده است

 ادارۀ کل ورزش و جوانان،تربیت بدنی آن دانشگاه
 مربیان و ورزشکاران وزنهبرداری استان،استان اصفهان
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