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 ریدر پسران غورزشي و عملکرد  PGC-1αژن  سمیمورفيپلارتباط بین  يبررس

 ورزشکار
 

  )Ph.D(* فرزاد زهساز، )M.Sc( يزاده شوطفاطمه رستم

 رانيا ز،يتبر ،يدانشگاه آزاد اسالم ز،يواحد تبر ،يو علوم ورزش يبدن تيگروه ترب

 ده يچك
 يسلول داشته و آگاه ييايتوکندريتوده م شيافزا کيو تحر يانرژي سلول سميمتابول ميدر تنظ ينقش مهم PGC-1αژن  هدف:

نوجوانان پسر  يورزش يابيورزشکار احتماالً بتواند در انتخاب و استعداد ريژن در پسران نوجوان غ نيا سميمورفيپل تياز وضع
ورزشکار  ريپسران نوجوان غ يبر عملکرد ورزش PGC-1αژن  سميمورفينوع پل ريتأث نييهدف از پژوهش حاضر، تع .باشد ديمف

 . بود هياروم
ورزشکار  رينوجوان پسر غ 124که  ياگونهبه اجرا درآمد به يدانيم وهيو به ش يتجربمهيصورت نحاضر به قيتحقها: مواد و روش

 BMIو  متريسانت18/143±78/7قد  لوگرم،يک09/41±97/10سال، وزن  14/11±69/0سن  اريانحراف مع ± نيانگي)با م ياهياروم

آندرسن، پرش طول درجا،  يدانيم يهاو در آزمون PGC-1α سميمورفيپل نييتع يمربوط به بزاق برا يريگدر نمونه (16/4±85/19
 .انجام شد PCR-RFLPبه روش ژن فوق هاي سميمورفيپل يمتر سرعت شرکت کردند. بررس 20 يپرش آباالکوف و دو

 يفقط بر عملکرد استقامت PGC-1α سميمورفي(، پليسرعت ،يتوان ،يمختلف )استقامت يسه نوع عملکرد ورزش نياز ب ها:يافته
 .داشتند يبهتر يغالب بودند، عملکرد استقامت Gly/Gly پيژنوت يکه دارا يداشته و گروه يداريمعن ريتأث هايآزمودن

در عملکرد  ياکنندهنييورزشکار عامل تع رينوجوانان غ PGC-1α سميمورفينشان داد که پل قيتحق نيا جينتا گيري:نتيجه
 .باشدينم يو توان يسرعت يدر عملکرد ورزش ياکنندهنييعامل تع يها بوده، ولآن ياستقامت

  
 ، استقامت، توان، سرعت، نوجوانانPGC-1α سم،يمورفيپلهاي کليدي: واژه

 

 مقدمه
و  يمستقل استعداد ذات ريتأث نيگذشته، محقق يهادر دهه

مورد مطالعه قرار  يرا بر بهبود عملکرد ورزش يجسمان نيتمر
دارند که تالش  دهياز محققان عق يبعض وجود، نيا اند. باداده

 نيو هزاران ساعت تمر يمتوال يهادر طول سال يزيربرنامه
. ازندين مورد يورزش هاستعداد نخب کي ديتول يبرا يهمگ

 يوجود شواهد انگريورزشکاران، ب يهاخانواده يکيمطالعات ژنت
 داريباعث پد ،يذات يهايژگيکه در آن و باشنديقابل تأمل م

. شونديورزشکاران م تيدر موفق يتوجه جالب ييايشدن مزا
دو  ديورزشکاران، با نيب يعملکرد يهادرک علت تفاوت يبرا

و  يعوامل ذات ري. تأثرنديگ قرارمدنظر  طيو مح کيعامل ژنت
با  رونيا داشته و از تيارجح هيثانو يبر عوامل اکتساب يکيژنت

سنجش  ،يمولکول ستيمربوط به علم ز يهايگسترش فناور
 يژن يگشته و بررس ريپذامکان يدرون سلول اتيو محتو ريمقاد

گذاشتن  اريدر اخت يبرا يورزشکاران نخبه و با استعداد، منبع
 يکي[. اطالعات ژنت1است ] يابيمربوط به استعداد اتاطالع

 يبرنامه آموزش کي يجهت طراح يبه عنوان ابزار توانديم
که تنوع  ديامکان به وجود آ نيا تيمناسب استفاده شده و در نها

ورزشکاران مختلف بر اساس  نيب زيتما جاديقادر به ا يکيژنت
 ن،يب نيا . درردداز ورزش گ يها در انواع خاصآن ياستعداد ذات
با  يارتباط مثبت ،يژن يآلل يهااز تفاوت يبرخ رسديبه نظر م

 [.2ورزشکار داشته باشند ] يعملکرد تيوضع
 PGC-1α ژن ،يمرتبط با عملکرد ورزش يهاژن نيب از

(Peroxisome proliferator-activated receptor gamma 

coactivator 1-alpha)  مشترک  هکنندفعال کيبه عنوان
عمل  يفراخوان يفاکتورها گريو د ياهسته يهارندهيگ يفراخوان

 ديظاهر شده و باعث تول يدر عضالت اسکلت PGC-1α .کنديم
 يهاعضله يهادر سلول شيدر زمان نما ييايتوکندريم يستيز
 سميمتابول يهاجنبه گريدر د PGC-1α. گردديم يو اسکلت يقلب
 يدر چرب يتطابق يگرما ديجمله تول حضور دارد، از زين يانرژ
 ثابت با  ينقش تقر گر،يد ي. از سويگلوکز کبد ديو تول ياقهوه

PGC-1α سميکه متابول قتيحق نيو ا ييايتوکندريم وژنزيدر ب 
دارد، باعث  لهعض برينوع ف پيدر فنوت ياتيح ينقش ييايتوکندريم

 17/6/1398 تاريخ پذيرش:     12/2/1397تاريخ دريافت:                                      zehsaz@iaut.ac.ir-f     20914417647:  تلفننويسنده مسئول،  *
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 اتيدر کنترل خصوص PGC-1α ينقش احتمال يتوجه به بررس
 [.3است ] دهيگرد يتار عضالن

نوع  نيبه چند PGC-1α ژن ،يانسان يهاتيجمع در
متفاوت است.  يهاسميمورفيپل يگوناگون وجود دارد که دارا

 Gly482Ser SNPمنفرد، يدينوکلئوت يهاسميمورفيپل نيدر ب

را  نيپروتئ ريمقاد ايو  mRNA انيب توانديبوده و م يعملکرد
 Gly482 آلل هنشان دادند ک يقبل قاتيقرار دهد. تحق ريتحت تأث

و ترشح  يديپيل ونيداسياکس راتييمثل تغ يبا اثرات مؤثر
-PGC ي مطالعه اثر احتمال ني[. چند4] باشديمرتبط م نيانسول

1α  و  اياند. لوسرا مورد مطالعه قرار داده يبر عملکرد ورزش
 يهاو گونه يورزش هعملکرد نخب نيب ه( رابط2005همکاران )
را گزارش کردند که در آن  PGC-1α (Gly482Ser) متداول ژن

با  سهيدر مقا يورزشکاران استقامت نيدر ب Gly482 آلل يفراوان
و همکاران  نيسيو نهي[. گ5بود ] ترشيب يرورزشيرل غگروه کنت

 يکه دارا ييهايخود نشان دادند آزمودن قيدر تحق زي( ن2016)
بودند نسبت به گروه کنترل، عملکرد  يترشيب Ser482 آلل
 [.6داشتند ] يبهتر يتوان-يتسرع

مرتبط با  يهاو ارتباط ژن يفراوان يبررس هنيدر زم تاکنون
 اريبس قاتيورزشکار تحق ريدر نوجوانان غ يعملکرد ورزش

کشورها صورت گرفته و بر اساس معلومات ما،  ريدر سا ياندک
در داخل کشور انجام نشده است.  يقيتحق چيه نه،يزم نيدر ا
 ريتأث يبه بررس احاضر، محقق بر آن است ت هدر مطالع ن،يبنابرا

 يبر برخ PGC-1αژن  Gly482Ser (rs8192678) سميمورفيپل
ورزشکار  ريپسران نوجوان غ يعملکرد ورزش يهاپياز فنوت
 .بپردازد هياروم

 
 هامواد و روش

. باشديم يتجربمهيو ن يدانيحاضر از نوع پژوهش م قيتحق
ساله  12-10ورزشکار  رينفر پسر غ 124 هايتعداد آزمودن

صورت بودند که در مرحله دوم بلوغ تانر قرار داشته و به هياروم
مختلف آموزش و پرورش  يمدارس نواح نيدر دسترس از ب

دو سال  يط ق،يتحق نيکنندگان در اانتخاب شدند. شرکت هياروم
منظم شرکت نکرده و در  يورزش تينوع فعال چيگذشته در ه

د. بعد از مصرف نکرده بودن ييدارو چيه ريماهه اخ دو همحدود
 يهانامهپرسش هايآزمودن ن،ياز والد يکتب نامهتياخذ رضا

[ را 9] يي[ و بسامد غذا8] يبدن تي[، فعال7] يسالمت جسمان
 يعموم يکيولوژيزيف يهايژگيطور کامل پر کردند. وبه

 هتيتوسط کم قيتحق نيآمده است. ا 1در جدول  هايآزمودن
به  زيتبر يدانشگاه آزاد اسالم يدانشکده علوم پزشک يپزشک

 دييمورد تأ IAU.TABRIZ.REC.1396.06 يشماره کد اخالق
 .قرار گرفته است

 يژگير حداقل و حداکثر وين، انحراف استاندارد و مقاديانگيم .1جدول 

 ها يآزمودن يعموم يکيولوژيزيف يها

 انحراف استاندارد نيانگيم تعداد ريمتغ

 14/11 ± 69/0 124 سن )سال(

 124 97/10± 10/41 (kgوزن )

 124 80/7 ± 23/143 (cmقد)

 124 16/4 ± 83/19 (kg.m-2) يشاخص توده بدن

 20/24 ± 77/3 124 بدن )%( يدرصد چرب

 يژن مصرفيحداکثر اکس

(1-.min1-ml.kg) 
124 21/4 ± 62/49 

 
با  هيشواز استفاده از دهان پس . پيژنوت ليو تحل هيتجز
 ي( از هر آزمودنايفرنيکال لو،ي)شرکت کامار يتاولوژيبرس سا
 تيبزاق به دست آمده و با استفاده از ک هنمون تريليليم 4مقدار 

شستشو صورت گرفته و طبق   PUREGENEs DNA استاندارد
 س،يناپوليم ستم،ي)جنترا س دياستخراج گرد DNA،يپروتکل بزاق

استفاده به دست آمده با  DNA (. غلظت و خلوصنسوتايم التيا
 دهيسنج 280-260 يهاو در طول موج Nanodrop از دستگاه
 2تا  8/1ها در حدود آن 280به  260که نسبت  ييهاشد، نمونه
 زين هاپيژنوت نييمورد استفاده قرار گرفتند. تع PCR يبود، برا

 RFLP (Restriction fragment length به روش

polymorphism) يمرهايمطالعه از پرا نيانجام شد. در ا 
 و( 5′---<3′) يصورت توالبه Forward (ي)آغازگرها
Reverse که به  ديگرد استفاده( 3′---<5′) يصورت توالبه
 .باشديم ريشرح ز

Forward: TGCTACCTGAGAGAGACTT 
Reverse: GATGACAGCGAAGATGAAA 

 يسازمراحل واسرشت کيهر ژن به تفک يبرا PCR ياجرا
، PCRذوب انجام شد. پس از اتمام  يو منحن ريتکث ه،ياول

قرار  يبرش ميآنز ريتحت تأث ريطبق پروتکل ز PCRمحصول 
مذکور هضم شود.  ميگرفت تا در صورت وجود جهش، توسط آنز

روشن  زها به ژل آگاروز، دستگاه الکتروفوربعد از انتقال نمونه
اي دقيقه الکتروفورز شد. بر 30و به مدت  90شده و با ولتاژ 

تا  ديژل آگاروز از اتيديوم برومايد استفاده گرد يزيآمرنگ
آن مشخص شود. پس از الکتروفورز و برداشتن  يرو يباندها

ژل از داخل تانک، ژل را در داخل ظرف حاوي اتيديوم برومايد 
دقيقه و بعد از  15. پس از ميددقيقه قرار دا 15محلول به مدت 

جهت زدودن اتيديوم برومايد  ژل را برداشته و يزيآماتمام رنگ
اضافي، ژل آگاروز با آب مقطر شستشو داده شد و سپس روي 

 يديدوربين پالرو لهيوسدستگاه نور ماوراءبنفش گذاشته شده و به
الکتروفورز  جهيمربوط به نت 1از آن عکس تهيه گرديد. شکل 

 .باشديم PCR ولمحص
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حاضر،  قيتحق يورزش يهاآزمودن .يورزش يهاآزمودن
[، پرش آباالکوف 11[، پرش طول در جا ]10آزمون اندرسون ]

[ بودند 12متر سرعت ] 20و پرش با حرکات مخالف و آزمون 
هفته بعد  کيروز و  کيدر  ياستقامت يهاکه آزمودن

گرفته شد. ضمنا  از  هاياز آزمودن يو توان يسرعت يهاآزمودن
 يهاانجام آزمون ساعت قبل از 24شد که  هآموزان خواستدانش
کنند  يخوددار نيسنگ يهاو ورزش تياز انجام فعال يورزش

[13،9.] 

 

 PCRالکتروفورز محصول  جهينت. 1شکل 

 
از روش  هايآزمودن يهايژگيارائه و منظوربه .يآمار روش

 Hardy-Weinbergاستفاده شد. از آزمون تعادل  يفيتوص يآمار
در حالت توازن و تعادل استفاده  هاپيژنوت عينشان دادن توز يبرا
بر اساس سه نوع  يمختلف ورزش ياز عملکردها کي. هر ديگرد
ها با آن نيانگيشده و م يبندطور جداگانه طبقهبه سميمورفيپل

قرار گرفتند.  سهيطرفه مورد مقا کي انسيکووار لياستفاده از تحل
طرفه  کي انسيکوار ليبعد از برآورد شدن شروط استفاده از تحل

. سطح دياستفاده گرد رييتغهم ريبه عنوان متغ BMIاز سن و 
 SPSS (22)افزار در نظر گرفته شده و از نرم >05/0p يداريمعن
 .ديها استفاده گردداده ليو تحل هيتجز يبرا

 
 

 
 
 
 
 

 نتايج
را نشان  Hardy-Weinbergآزمون تعادل  جينتا 2جدول 

حالت توازن و تعادل قرار  ها درپيژنوت عيکه در آن توز دهديم
 دارند.

مربوط به  Ser/Serو  Gly/Gly ،Gly/Ser يپ هايع ژنوتيتوز. 2جدول

 PGC-1αژن 

 
و انحراف استاندارد  نيانگيشامل اطالعات م زين 3 جدول

سه گروه  کيبه تفک جينتا ني. اباشديم هايعملکرد آزمودن
مربوط به ژن  Ser/Serو  Gly/Gly ،Ser/Gly يپيژنوت

PPARGC1A مشاهده  4در جدول  نيچنارائه شده است. هم
آزمون  يدر عملکرد استقامت يداريشود که تفاوت معنيم

 Ser/Serو  Gly/Gly ،Gly/Ser يپيدر سه گروه ژنوت نآندرس
تفاوت  نيا يبونفرون يبيوجود دارد. بر اساس آزمون تعق

 کهيطوره. بباشديم Gly/Serو  Gly/Glyگروه  نيب دار،يمعن
ها از آن PGC-1αژن  پيکه ژنوت ييهايعملکرد آزمودن نيانگيم

با  ييهاي( بود نسبت به آزمودنm493/1045 )Gly/Ser نوع 
در  نيچن( باالتر است. همm11/939 ) Gly/Gly پيژنوت

در  يارديکه تفاوت معن شوديمشاهده م يتوان يهاآزمون
عملکرد آزمون پرش طول درجا و پرش آباالکوف در سه گروه 

 وجود ندارد. Ser/Serو  Gly/Gly ،Gly/Ser يپيژنوت
 

و  Gly/Gly ،Gly/Ser يپيدر سه گروه ژنوت يمختلف ورزش يها در آزمون ها ير حداقل و حداکثر عملکرد آزمودنين، انحراف استاندارد و مقاديانگيم .3جدول 
Ser/Ser 

 حداکثر حداقل انحراف استاندارد ± نيانگيم تعداد پيژنوت آزمون

 (mآندرسن )
Gly/Gly 87 61/132±39/937 332 1194 

Gly/Ser 9 25/102±56/1040 866 1158 

Ser/Ser 28 51/110±71/946 604 1148 

 (cmپرش طول درجا )
Gly/Gly 87 87/20±80/125 73 176 

Gly/Ser 9 18/13±11/134 118 154 

Ser/Ser 28 52/21±93/125 77 163 

 [(.10s-3زمان )] پرش آباالکوف
Gly/Gly 87 53/38±01/353 258 410 
Gly/Ser 9 10/44±89/364 281 406 

Ser/Ser 28 24/49±64/361 258 418 

 (Sمتر سرعت ) 20
Gly/Gly 87 75/0±58/4 19/3 90/6 
Gly/Ser 9 74/0±14/5 11/4 83/6 

Ser/Ser 28 00/1±49/4 30/3 68/6 
 

 -يهارد PGC-1α (124=n)ژن  يپ هايژنوت

  Ser/Ser نبرگيو
 (ي)فراوان درصد

Gly/Ser  
 (ي)فراوان درصد

Gly/Gly 
 (ي)فراوان درصد

 نفر( 87) %2/70 نفر( 9) %3/7 نفر( 28) 6/22%
812/0=P 

92/7= X2 
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 طرفهکيانس يل کوواريج آزمون تحلينتا. 4جدول 
 مجذوراتا مقدار احتمال Fآماره  ن مجذوراتيانگيم يدرجه آزاد مجموع مجذورات رييمنبع تغ آزمون ها

 آندرسن
 055/0 009/0 0/7 5/100533 1 5/100533 1همپراش 
 000/0 845/0 04/0 8/555 1 8/555 2همپراش 
 052/0 042/0 2/3 4/46850 2 8/93700 گروه

 رش طول در جاپ
 003/0 524/0 4/0 7/160 1 7/160 1همپراش 
 024/0 088/0 0/3 1/1165 1 1/1165 2همپراش 
 012/0 489/0 7/0 7/282 2 4/565 گروه

 پرش آباالکوف
 095/0 001/0 4/12 8/15482 1 8/15482 1همپراش 
 014/0 195/0 7/1 4/2116 1 4/2116 2همپراش 
 009/0 568/0 6/0 0/707 2 0/1414 گروه

 سرعت متر 20

 161/0 001/0 7/22 1/10 1 1/10 1همپراش 
 005/0 449/0 6/0 3/0 1 3/0 2همپراش 
 042/0 079/0 6/2 1/1 2 3/2 گروه

که  شوديمشاهده م زيمتر سرعت ن 20توجه به آزمون  با
متر سرعت در سه گروه  20در عملکرد  يداريتفاوت معن

 توانيوجود ندارد. لذا م Ser/Serو  Gly/Gly ،Gly/Ser يپيژنوت
بر عملکرد  PGC-1αمورفيسم ژن يگرفت که نوع پل جهينت

 يول اشته،د ريتأث هيورزشکار اروم ريپسران نوجوان غ ياستقامت
متر  20بر عملکرد آزمون پرش طول درجا، پرش آباالکوف و 

 نداشته است. ريسرعت تأث
 

 گيريبحث و نتيجه
در  يدارينشان دادند که تفاوت معن قيتحق نيا يهاافتهي

 يپيآزمون آندرسن در سه گروه ژنوت يعملکرد استقامت
Gly/Gly ،Gly/Ser  وSer/Ser مقدار  ن،يچنوجود دارد. هم

تفاوت در  %2/5است که  نيدهنده ا( نشان052/0مجذور اتا )
تفاوت در  زا يآزمون آندرسن، ناش يبا اجرا يعملکرد استقامت

 Gly/Ser پيژنوت يدارا يهايبوده و آزمودن پينوع ژنوت
 ليتحل يگذشته برا قاتيداشتند. در تحق يبهتر يعملکرد استقامت

 راتييبا هم بر تغ اي ييبه تنها هاسميمورفياز پل کيهر  ريبهتر تأث
 جياستفاده کردند. نتا رهيچندمتغ يخط ونياز رگرس ،يپيفنوت

 هدهندمنفرد را به عنوان بهبود سميمورفيلحاصله، توان هر پ
 ق،يتحق نيا ي[. در راستا15،14نشان دادند ] يعملکرد ورزش

 Gly482Ser پيو همکاران گزارش کردند که ژنوت جوسکايماس
 قيها در تحقورزشکاران مرتبط است. آن يبا عملکرد استقامت

 يو لهستان يرا در ورزشکاران روس Gly482Ser پيخود، ژنوت
 يها کاهش فراوانآن قيمطالعه کردند. در تحق PGC-1αژن  در

ورزشکاران  انيدر م Gly482Ser پيدر ژنوت داريمعن يآمار
 نيها هملهستان مشاهده شد و ضمنا  آن يو سرعت يتوان ،ياستقامت

مشاهده  يروس يو سرعت يتوان ،يرا در ورزشکاران استقامت جينتا
و همکاران نشان  ايلوس جيتان ق،يتحق نيخالف ا [. بر16] کردند

نخبه کم است و  يدر ورزشکاران استقامت Ser 482دادند که آلل 

 يکياز عوامل ژنت يکيممکن است  Gly482اظهار داشتند که آلل 
 ي[. ضمنا  در بررس17] کنديم نييرا تع يهواز تيباشد که ظرف

 يشد که فراوان دهيد يانجام شده با ورزشکاران لهستان يارتباط
تر از کم يو سرعت يتوان ،يدر ورزشکاران استقامت Ser 482 لآل

( 2018زهساز و همکاران ) گريد يقيگروه کنترل بود. در تحق
 20شاتل ران  يرا در عملکرد آزمون استقامت يداريتفاوت معن

 يدارا رورزشکاريغ يهايمتر مشاهده کردند که در آن آزمودن
 يهاينسبت به آزمودن يبهتر يعملکرد استقامت Gly482 آلل
خود گزارش  قيها در تحق[. آن18داشتند ] Ser 482آلل  يدارا

 ستميمشارکت س شيبا کمک به افزا Gly482 کردند که آلل
 يعملکرد ورزش يبرا ازيِ  مورد نATP ديدر تول يهواز
ورزشکاران  يبرا يتيمز ،ياستقامت تيماه يمدت و دارايطوالن

 . گردديمحسوب م
در  يداريپژوهش حاضر نشان داد تفاوت معن جينتا گريد

 20عملکرد آزمون پرش طول درجا، پرش آباالکوف و عملکرد 
 Ser/Serو  Gly/Gly ،Gly/Ser يپيمتر سرعت در سه گروه ژنوت

مورفيسم ژن يگرفت که پل جهينت توانيم نيوجود ندارد. بنابرا
PGC-1α ريغ انپسران نوجو يو سرعت يبر عملکرد توان 

و  نينويما، گ قيتحق جيندارد. موافق با نتا ريتأث هيزشکار ارومور
خود در مورد  قيتحق يهاافتهي( در 2016همکاران  )

و  پيژنوت نيا نيب يداري، ارتباط معنPGC-1α سميمورفيپل
و گروه کنترل مشاهده  يسرعت-يتفاوت عملکرد ورزشکاران توان

 نهيگ هو مطالع قيتحق نيا زبه دست آمده ا جي[. نتا6نکردند ]
و  گويژوفر و همکاران و سانت هيو همکارانش با نظر نيسيو

 PGC-1α پيژنوت نيب ياهمکاران ناهمسو است که در آن رابطه
 يو سرعت يو عملکرد بهتر قدرت يسرعت-يورزشکاران توان
( در 2016و همکاران ) نيسيو نهيگ ن،يچن[. هم5وجود داشت ]

طور به PGC-1αاز  Ser/Ser پيکه ژنوت افتنديخود در همطالع
از افراد  ترشي( بيبرداران )ورزشکاران توانشاخص در وزنه
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را همراه  PGC-1αژن  سميمورفيپل ن،يمحقق ني[. ا6کنترل بود ]
ساکن در اروپا مطالعه  يفاکتورها در ورزشکاران توان ريبا سا

در  را PGC-1α سميمورفيو همکاران، پل نيسيو نهيکردند. گ
ساکن در اروپا مورد  ياز مردان ورزشکار توان يگروه بزرگ

 پيدر ژنوت odds ratioقرار داده و مشاهده کردند که  يبررس
Ser/Ser با  11/2 هيروس يتوان-يدر ورزشکاران قدرت

026/0=P سميمورفيبود. ضمنا  پل (Gly482Ser با درجه )
 طورداشت و به يميارتباط مستق يقدرت ورزشکاران قدرت

با کنترل  سهيبرداران در مقاوزنه يبرا Ser/Ser پيخاص، ژنوت
مربوط  يهاافتهيکه از  يجي[. با توجه به نتا6مطلوب بود ] اريبس

جامعه  يژن با عملکرد توان نياحتماال  ا ميبه توان به دست آورد
 يمطمئن يريگجهينت توانيندارد. البته نم ينظر ما ارتباط مورد

 يترعيوس قاتيتحق ديو با باشديم يناکاف تگرفت چون اطالعا
 .رديجامعه و جوامع مختلف انجام گ نيدر مورد ا

از  يزندگ طيمثل ارتفاع  مح يگريعوامل د رسديبه نظر م
ورزشکاران و امکانات در دسترس  ناتينوع تمر ا،يسطح در

 دنياز آن در رس ترشيب ديو شا يفرد کيژنت هانداز ها، بهآن
 نيا جينتا يکل طورباشند. به رگذاريورزشکار به حد نخبه تأث

مورد  رياخ يهاالکه در س سميمورفيپل نينشان داد که ا قيتحق
صورت مطرح شده که با  نيقرار گرفته و گاه به ا ياريتوجه بس

( افراد يسرعت-ي)توان يعملکرد ورزش هدربار توانيآن م همطالع
 ني( از اهي)اروم رانياز ا يبخش تيکرد، در مورد جمعنظر  اظهار
به ارث  پيژنوت نيب گريد عبارتبرخوردار نبوده و به ييتوانا
 يو توان يسرعت يژن و عملکرد ورزش نيک نفر از ايبه  دهيرس
 نياند که ارتباط بنشان داده قاتيوجود ندارد. تحق يارتباط يو
ان با گروه کنترل در مختلف در ورزشکار يهاژن سميمورفيپل

 عبارتمختلف متفاوت بوده است. به يجوامع و احتماال  نژادها
تفاوت  ها،ژن يبرخ پينژادها و در ژنوت يدر برخ گريد

 گروه ورزشکار و گروه کنترل وجود دارد. با نيب يداريمعن
 سميمورفيپل نيا يرگذاريتأث انگريمطالعه ب نيا جينتا وجود،نيا

 .باشديم ياستقامت يورزش يعملکردها يبر رو
 

 تشكر و قدردانی
ارشد خانم فاطمه  يکارشناس نامه انيمقاله مستخرج از پا نيا

ارشد گروه  يکارشناس ليفارغ التحص يرستم زاده شوط
باشد که  يم زيتبر يدانشگاه آزاد اسالم يورزش يولوژيزيف

 يو کارکنان آن واحد تشکر و قدردان دياسات هياز کل لهينوسيبد
 گردد. يم
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Introduction: PGC-1α gene plays an important role in regulating cellular energy metabolism and stimulating the 

increased cell mitochondrial mass. Understanding the status of this gene polymorphism in non-athletic male 

adolescents may be helpful in choosing and identifying the sport talented male adolescents. The purpose of the present 

study was to investigate possible association between PGC-1α gene polymorphisms and physical performance in non-

athletic male adolescents of Urmia (Iran). 

 Materials and Methods: The research was quasi-experimental in a field manner in which 124 non-athletic male 

adolescent of Urmia (age mean: 11.14±0.69 years old; weight mean: 41.09±10.97 kg; height: 143.18±7.78 cm and 

BMI: 19.85±4.16) participated in the saliva tests to determine PGC-1α polymorphism and in the field tests of 

Andersen, standing broad jump, Aalakov jump, counter-movement jump and 20-m sprint. Gene polymorphisms was 

performed were determined using the PCR-RFLP method. 

Results: Among the three different types of exercise performance (endurance, power, speed), PGC-1α 

polymorphism only had a significant effect on the endurance performance of the subjects and remarkably, the group 

with the dominant Gly/Gly genotype had a better endurance performance. 

Conclusion: The results of this study indicated that PGC-1α polymorphism of non-athlete adolescents was a 

determinative factor in their endurance performance, but not a determinative one in their speed and power 

performance. 

 

Keywords: Polymorphism, PGC-1α, Endurance, Power, Speed, Adolescents. 

 

 

 

* Corresponding author. +98 9144176472    f-zehsaz@iaut.ac.ir                              Received: 2 May 2018;  Accepted: 8 Sep 2019 

         

  

 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ko

om
es

h.
22

.3
.4

92
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 k
oo

m
es

hj
ou

rn
al

.s
em

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               6 / 6

http://dx.doi.org/10.29252/koomesh.22.3.492
http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-4796-fa.html
http://www.tcpdf.org

