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  چکیده    اطالعات مقاله
 12/12/96 تاریخ دریافت:
  04/06/97 تاریخ پذیرش:
  15/08/97 تاریخ انتشار:

 ییشناسا ندیآفر یو علوم ورزش یبدن تیر تربمهم د میاز مفاه یکی: زمینه و هدف  
از  یبر برخ PPARα ژن سمیمورفیپل ریتأث یپژوهش، بررس نیاستعداد است. هدف از ا

  ورزشکار بود. ریساله غ 12تا  10کودکان  یورزش يعملکردها
 یبزاق يریگبا نمونه یدانیو م یتجرب مهین قیتحق کیطرح حاضر، در قالب  ها:و روش مواد
 ،یبزاق يریگکاررفته شامل نمونهبه يهاها، روشژن مورفیسمپلی نییجهت تع م شد.انجا

عبارت بودند از  زین یورزش يهابوده و تست PCR-RFLP و روش یبزاق DNA استخراج
پسر  118را تحقیق  يهاآزمودنیمتر سرعت.  20 يشاتل ران، پرش طول درجا و دو يدو
بعد از  پیدادند. فرکانس ژنوتمی لیاز شهرستان مرند تشک لهاس 12تا  10ورزشکار سالم ریغ

–و کولموکروف شریلون، ف يهابا استفاده از تست نبرگوی–يردها با تعادل قیتطب

ها با گروه پیفنوت نیانگیطرفه، مکی انسیکوار لیآزموده شد. با استفاده از تحل رنوفاسمی
 یورزش يو عملکردها نیبشیپ ریعنوان متغ هب سمیمورفی. نوع پلدیگرد سهیمقا گریکدی

مالك در  ریمتر سرعت به عنوان متغ 20متر، پرش طول درجا و آزمون  20شاتل ران  يدو
  .انجام گرفت 22نسخه  SPSSافزار ه نرملیبه وس هالیو تحل هیتجز ینظر گرفته شد. تمام

، نسبت به PPARα ژن GG سمیفموریپل يدارا يهاآزمودنینشان داد  جینتا ها:افتهی
 یاستقامت يهادر آزمون يعملکرد بهتر ،GCو CC مورفیسمپلی يدارا يهاآزمودنی
  .داشتند

مرتبط  یاستقامت يهاتیبا فعال GG مورفیسمپلیگرفت که  جهیتوان نتمی :يریگجهینت
و  یسرعت ،یتاستقام يهاتیدر فعال یخاص يبرتر GCو  CC يهامورفیسمپلی یاست. ول
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  مقدمه .1
تحت  يدر سطح باال، حداقل تا حدود یعملکرد ورزش

 یکیاطالعات ژنت). 2، 1( است یکیژنت يتأثیر اجزا
برنامه  یک یطراح يبرا یکمکابزار  یکبه عنوان  تواندیم

ه امکان وجود دارد ک ینه شود و ادمناسب استفا یآموزش
در انواع  یزتمابتواند باعث ایجاد  یکیتنوع ژنت یت،در نها

 ییهااز ژن یبرخ رسدیبه نظر م .گردداز ورزش  یخاص
با  یارتباط مثبت دهند،یرا نشان م یآلل يهاکه تفاوت

 ییهاآناز جمله  ،شته باشندورزشکار دا یاستقامت یتوضع
زوم هستند  یراکسفعال پ یرتکث يهایرندهکه کدکننده گ

)PPAR این موضوع محققین را بر آن داشته است تا به .(
ي ژنتیکی مختلف در هاو جایگاه هامطالعه عمیق نشانه

هاي وابسته به سالمت رابطه با عملکرد بدنی یا فنوتیپ
  بپردازند. 
PPARα قند و  ی،است که چرب یسیرونو عامل یک

 یزن بدن و التهاب عروقو و کرده یمرا تنظ يهموستاز انرژ
 ییهادر سطوح باال در بافت PPARαکند. میرا کنترل 

کبد، عضله  یژه(به وکنند می یهچرب را تجز یدهايکه اس
از  یگرد يهاتر در بافتیینو قلب) و در سطوح پا یاسکلت

 PPARα یانب مقدار. )3( شودمیجمله پانکراس مشاهده 
نسبت به تارهاي انقباض)  (کند 1 نوع ینعضال تارهايدر 

 ین. تمر)4است ( تربیش(تند انقباض)  2نوع عضالنی 
را  ییپالسمایرچرب غ یدهاياستفاده از اس یاستقامت

 ،PPARαبیان ژن  یمو ممکن است با تنظداده ش یافزا
 .)5، 4( دهد یشرا افزا یعضله اسکلت یداتیواکس یتظرف

PPARα، یعضالن یمآنز ینچندو  یمژن را تنظ یانب 
چرب را  یدهاياس یداسیوندر اکس یلدخ یديکل

 مورفیسمپلینوع  3این فاکتور داراي کند. می یبانیپشت
. تحقیقات GCو CC ،GGند از اباشد که عبارتمی

با   PPARαژن  GG مورفیسمپلیگذشته نشان دادند که 
  ارتباط دارد.  یاستقامت ورزش

 یشبا افزا Gوجود دارد که آلل  يشواهد چنینهم
 یشو افزا یچرب در عضالت اسکلت یدهاياس یداسیوناکس

نوع  نیا .)6تارهاي کند انقباض مرتبط است (نسبت نوع 
مداوم  طوربه یورزش تیفعال نیحرا  یژناکس ،یتار عضالن

  . دهدمیمورد استفاده قرار  کارآمد يا یوهبه شو 
که حامل  یهشان دادند کودکان روسو همکاران نآهمتوو 

 GG یگوتنسبت به هموز ،بودند PPARαاز ژن  Cآلل 
   ).7نشان دادند ( يبهتر یجقدرت، نتا آزموندر 
 PPARα یپژنوت یعتوز و همکاران مسیجسکا ،چنینهم

 یبررس ی راگروه از ورزشکاران نخبه لهستان یک یانم
و آلل  GG یپژنوتاز  یتوجهقابل و باالتر یو فراوان هکرد

G  یداتحرك پگروه کنترل کم را در مقایسه باپاروزنان 
یی نیز هایافته ).8)(درصد 63در مقابل  درصد 87(کردند 

 GG یپژنوتفراوانی  دهدمی نشانکه  وجود دارد

rs4253778  و آللG ژن PPARα  ورزشکار  491در
 یورزشکار نخبه استقامت 74)، 6یه (روس یاستقامت

 ) و8( یپاروزن نخبه لهستان 55)، 9( یاشغال ینفلسط
با گروه کنترل  یسهدر مقا )10ی (لهستان میورزشکاران رز

   .ه استبود تربیش دوندگان سرعت یا
 ورزشکار 193که در  ندکردگزارش  گینویچاین و همکاران

در گروه ورزشکار  PPARαاز ژن  Cلنخبه، آل یتوانیاییل
 يهایمسرعت/قدرت و ت ی،ورزش گروهمختلط (استقامت، 

به  .بود یجرا یارجامعه بس يعاد یت) نسبت به جمعیورزش
قدرت با و  یبا توده عضالن PPARα CC یپژنوت ،عالوه

 یپژنوت ،کهیدر حال است. هبوددر ارتباط  یانقباض عضالن
GG 11(مرتبط بود  یاستقامت يهابا ورزش .(  

دهد که وجود ق نشان میبه طور کلی، نتایج تحقیقات فو
با استقامت بدنی  PPARαژن  GGمورفیسم پلی

و  GCي هاورزشکاران همراه است. ولی در رابطه با ژنوتیپ
CC باشد. میدست آمده متفاوت هنتایج ب  

 مورفیسمیکشورها در مورد اثر پل یرهر چند در سا
PPARα ي اورزشکاران حرفه یبر عملکرد ورزش
بر  مورفیسمیپل ینتأثیر ا یول ،ورت گرفتهص تحقیقاتی
ورزشکار یرکودکان غبه خصوص ورزشکاران و یرعملکرد غ
در مورد  یقیتحق ،. در کشور مابررسی شده استبه ندرت 
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 یبر عملکرد ورزش PPARα مورفیسمیتأثیر پل
ورزشکار صورت یرورزشکاران و کودکان غیرغ اران،ورزشک

 ی،ورزش يهاان به رشتهکودک ییچون راهنما نگرفته است.
در پرورش ورزشکاران نخبه هست و  يمهم و ضرور يامر

 رغلط (فشا يهاکه در گذشته کودکان با روش ییجااز آن
که معلم  ییهاسوق دادن کودکان به رشته یاو  ینوالد

که در آن  ییهاورزش در آن تخصص داشت) به رشته
به  که یمبرآن شد شدند،می یتاستعداد نداشتند هدا

کودکان  یابیجهت استعداد یننو ين راهکارهایافتدنبال 
به دست آمده از تأثیر  یشینو با توجه به سوابق پبوده 

را در عملکرد  یکنخبه، نقش ژنت ندر ورزشکارا یکژنت
تا در صورت نیم ک یورزشکار بررسیرکودکان غ یورزش

 یابیاستعداد یوهدر ش یاساس یتحول ،مثبت یجنتا صولح
بر این اساس هدف تحقیق حاضر، . یمنمای یجادا یورزش

بر  PPARαژن  مورفیسمپلیتأثیر نوع بررسی 
متر، پرش طول  20شاتل ران  يدو یورزش يعملکردها

 12تا  10متر سرعت کودکان پسر  20 يدرجا، آزمون دو
  باشد. میورزشکار مرند یرسال غ

  
  مالحظات اخالقی .2
 یدانشکده علوم پزشک یپزشک هتیتوسط کم قیتحق نیا

 یبه شماره کد اخالق زیتبر یدانشگاه آزاد اسالم
IR.IAU.TABRIZ.REC.1396.73 قرار  دییمورد تأ

  گرفته است.
  
   هامواد و روش .3

با  یدانیو م یتجرب یمهن یقتحق یکحاضر در قالب تحقیق 
. جهت شرکت در این پژوهش، انجام شد یبزاق یريگنمونه
ساله به صورت  12تا  10ورزشکار یرپسر غ 120
 آموزش و پرورشمختلف  یدر دسترس از نواح یريگنمونه

هدف و  یق،موضوع تحقمرند انتخاب شدند.  شهرستان
 یدهرس هاآنو والدین نوجوانان  یآن به آگاه يروش اجرا

تمام  چنینهم گردید.اخذ  ینامه کتب یترضا هاآناز و 

که از  یپژوهش فرم سالمت يروع اجرادر ش هایآزمودن
د یحاصل گرد یناناطم وقبل آماده شده بود را پر کردند 

 .نبودند ياو عارضه یماريگونه بیچهدچار  هاآزمودنیکه 
و با در نظر  یرحجم نمونه با استفاده از فرمول ز یینعت

 يخطا یزانو م درصد 95 ینان، فاصله اطمp= 1/0 گرفتن
  :صورت پذیرفت نمونه 120ه تعداد ب 04/0قابل تحمل 

  
 یابیبا استفاده از ارز یدانیصورت مهاطالعات ب يگردآور

ورزشکار در شهرستان یرساله غ 12تا  10عملکرد پسران 
از  ی،ورزش يهاآزمون يمرند صورت گرفت. قبل از اجرا

(قبل از  به عمل آمد یبزاق یريگآموزان نمونهدانش
ا دهان خود را به طور کامل با آب هگیري، آزمودنینمونه

توسط  هاآزمودنیشستشو دادند). سپس، عملکرد ورزشی 
متر، پرش طول  20شاتل ران  يدو یورزش يهاآزمون
مورد ارزیابی قرار متر سرعت  20 يآزمون دوو  درجا

براي جلوگیري از تأثیر اجراهاي ورزشی بر یکدیگر،  گرفت.
دیگر روز و  یکدر  یاستقامت يعملکرد يهاتست
درصد  در هفته بعد انجام گرفتند. يعملکرد يهاتست
 یچرب یپرکالها نیز توسط کالیپر (آزمودنیبدن  یچرب

  گردید.  گیرياندازه) Slimguideسنج دوفنره 
بر اساس نوع  هاآزمودنی، هاگردآوري دادهاز  بعد
به سه دسته تقسیم شده و پس از  PPARαمورفیسم پلی

 مورفیسمپلی، تأثیر نوع هاآنکردهاي ورزشی عمل همقایس
  بر عملکردهاي مختلف ورزشی مورد بررسی قرار گرفت. 

هاي بزاق با روش نمک اشباع از نمونه DNAاستخراج 
از بافر  یکرولیترم 500طی مراحل زیر انجام گرفت. مقدار 

دهان، داخل  یمخاط يهاکننده سلولیزل یاختصاص
 يبردارکه نمونه ییهاشد. سواپته هاي آزمایش ریخلوله

 انداخته یداخل بافر اختصاص ،انجام شده بود هاآنتوسط 
 گرادیدرجه سانت 55 يقه در دمایدق 20و به مدت  شده

دقیقه در دستگاه  15به مدت  سپس. ندانکوبه شد
با سرعت  آلمان) Eppendorfساخت شرکت ( یفیوژسانتر
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شدند. مایع رویی به آرامی  دور در دقیقه قرار داده 1800
 100. حدود دشداشته  جدا گردیده و رسوب حاصله نگه

بافر جداکننده به رسوب حاصله اضافه شده و  یکرولیترم
کلروفورم به مخلوط حاصل اضافه  یکرولیترم 500مقدار 

دقیقه در سانتریفیوژ با  12شد. محلول فوق به مدت 
بعد از شد. دور در دقیقه قرار داده  12000سرعت 

دو برابر حجم نمونه اولیه اتانول  ،محلول روییبرداشتن 
ظاهر گردند.  DNAهاي مطلق سرد اضافه گردید تا رشته

ثانیه در  15به مدت  DNAهاي حاوي میکروتیوب
 DNAشد تا دور در دقیقه قرار داده  12000 کروفیوژمی

 70میکرولیتر اتانول  200تا  100رسوب کند. مقدار 
شستشو  DNAتا  گردیدها اضافه به میکروتیوب درصد

 10به مدت  DNAرسوب  اويداده شود. میکروتیوب ح
کامالً خشک  DNAشد تا رسوب دقیقه زیر هود قرار داده 

  گردد. 
حل  TEمیکرولیتر از بافر  200در DNAنهایتاً رسوب 

نگهداري  گرادنتیدرجه سا -20سپس در دماي ه و شد
به دست آمده با استفاده از  DNAص شدند. غلظت و خلو

 280و  260 يهاو در طول موج Nanodropدستگاه 
کیفیت و  بودالزم  DNAاز استخراج  پس شد. یدهسنج

  استخراج شده تعیین گردد.  DNAکمیت 
معموالً از دو روش  DNAبراي تعیین مقدار 

اسپکتروفتومتري یا الکتروفورز بر روي ژل آگاروز استفاده 
واکنش با  PPARαژن  هايمورفیسمیلپگردید. 

  ی شدند. ) بررسPCR-RFLPاي پلیمراز (زنجیره
با استفاده از دستگاه  PCR یمرازپل هیرواکنش زنج ياجرا

ژاپن) انجام شد. -(ساخت شرکت تاکارا یکلرترموسا
قسمت ذیل آورده شده در  یطراح یمرهايمشخصات پرا

  شده است. 
5' ACAATCACTCCTTAAATATGGTGG 3' 

  مستقیم
5' AAGTAGGGACAGACAGGACCAGTA 3' 

  معکوس

 X10در غلظت  PCR، از بافر PCRجهت انجام واکنش 
(ساخت مول)میلی KCl )500د. این بافر شامل شاستفاده 
) مولیلیم 200( Tris-HCl) و نآلما Merckشرکت 

براي  که بود p= 4/8 آلمان) با Merck(ساخت شرکت 
ژاپن) -(ساخت شرکت تاکاراپلیمراز  Taqفعالیت آنزیم 

  . مورد استفاده قرار گرفت
 یک، PCRغلظت آغازگرهاي موردنیاز براي واکنش 

که پس از تهیه این غلظت در  بودمیکروگرم در میکرولیتر 
گراد نگهداري سانتی درجه -20دماي  آزمایشگاه، در

ها به ژل، دستگاه الکتروفورز شدند. بعد از انتقال نمونه
روشن شده و با ایتالیا) -Interlab G26(ساخت شرکت 

  دقیقه الکتروفورز شد.  30و به مدت  90ولتاژ 
به اندازه کافی حرکت کردند،  DNAکه قطعات پس از این

دستگاه خاموش و ژل از تانک الکتروفورز خارج و جهت 
(ساخت شرکت  برومایدآمیزي به داخل اتیدیوم رنگ

Merck- تیدیوم بروماید براي شد. از اآلمان) انتقال داده
 جهت مشاهده قطعات در برابر نور DNAآمیزي رنگ
شود. بعد از اتمام بنفش روي ژل استفاده می يماورا
آمیزي جهت زدودن اتیدیوم بروماید اضافی، ژل رنگ

 اهآگاروز با آب مقطر شستشو داده شد و سپس روي دستگ
بنفش گذاشته شده و به وسیله دوربین ي نور ماورا

نتیجه الکتروفورز  از آن عکس تهیه گردید. ییدوپالر
  آمده است.  1، قبل و بعد از برش در شکل PCRمحصول 

  

  
مربوط به  2 و 1 يهایفرد. PCRنتیجه الکتروفورز محصول  .1شکل 

 4 و 3 يهایفو رد AA یپمربوط به ژنوت 6 و 5 يهایف، ردGG یپژنوت
 NTC یعنی DNA، فاقد نمونه PCR 7 یفو رد AG یپمربوط به ژنوت

  باشد.می
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  تحلیل آماري
کار بردن قانون با به یشگاهیآزما ياز اتمام کارها پس
مشاهده شده  مورد انتظار و یفراوان یزانم ینبرگو يهارد

 ینشد. از ا 22نسخه  SPSS یطمحاسبه و وارد مح
از  یکهر  یفراوان یزانبردن به میپ يافزار برانرم

 یفراوان یزانو م هرد مطالعه استفاده شدمو يهاجهش
  قرار گرفت.  یمورد بررس

در جامعه  یافتهجهش يهاللآتعداد  یانگینم یسهمقا رايب
استفاده  طرفهیک یانسوارک یزموردمطالعه از روش آنال

 LSDي توسط آزمون تعقیبی دارمعنیه و محل شد
در نظر گرفته  p> 05/0 يدارمعنیمشخص گردید. سطح 

  شد.
  

  هایافته. 4
 يهایژگیویق و تحق ینا یفیحاصل از آمار توص نتایج
، GGمختلف ( یپسه ژنوت یکبه تفک هایآزمودن یعموم
GC  وCC ت.ارائه شده اس 1) در جدول  

بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون تحلیل کواریانس 
ي عمومی در سه گروه ژنوتیپی، هابراي شاخص طرفهکی

و درصد چربی بدن  )p=2/0( )، قدp=41/0بین سن (
)13/0=p(، در سه گروه ژنوتیپی تفاوت  هاآزمودنی

)، p=02/0). اما وزن (<05/0pي وجود نداشت (دارمعنی
) و شاخص توده بدنی p=02/0حداکثر اکسیژن مصرفی (

)03/0=p ي نشان داد. دارمعنی) در این سه گروه تفاوت  

  
  GGو  CC ،GCدر سه گروه ژنوتیپی  هاها و فراوانی ژنوتیپي فیزیولوژیکی عمومی آزمودنیهایار ویژگیمیانگین و انحراف مع .1جدول 

  انحراف معیار ±میانگین   تعداد  ژنوتیپ  متغیر
  ) میانگینCIفاصلۀ اطمینان ( 95%

  حداکثر  حداقل

  سن (سال)
CC 101  70/0 ± 55/11  42/11  69/11  
GC  14  91/0 ± 28/11  76/10  81/11  
GG  3  58/0± 67/11  23/10  10/13  

  )کیلوگرموزن (
CC 101  43/9±25/40  38/38  11/42  
GC  14  36/4±07/34  55/31  59/36  
GG  3  51/5±67/31  98/17  35/45  

  )متریسانتقد (
CC 101  70/7±20/146  68/144  72/147  
GC  14  20/7±64/142  04/138  25/147  
GG  3  84/9±00/142  53/117  47/166  

  )kg.m-2شاخص توده بدنی (
CC 101  34/3±68/18  02/18  34/19  
GC  14  25/1±71/16  99/15  43/17  
GG  3  05/1±62/15  00/13  23/18  

  )درصدچربی بدن (
CC 101  56/6±55/21  26/20  85/22  
GC  14  82/3±47/18  26/16  68/20  
GG  3  25/4±33/17  76/6  89/27  

  
آمده از آزمون استقامتی ستشامل نتایج به د 2جدول 

(بر اساس حداکثر اکسیژن مصرفی)،  متر 20شاتل ران 
متر  20آزمون  چنینهمآزمون توانی پرش طول درجا و 

  .باشدمی GGو  CC ،GC یپیسه گروه ژنوتسرعت در 
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  GGو  CC ،GCدر سه گروه ژنوتیپی  هاو فراوانی ژنوتیپي مختلف ورزشی هاها در آزمونمیانگین و انحراف معیار عملکرد آزمودنی .2جدول 

  انحراف معیار±میانگین  تعداد  ژنوتیپ  متغیر
  ) میانگینCIفاصلۀ اطمینان ( 95%

  حداکثر  حداقل

  )min1-ml.kg.-1حداکثر اکسیژن مصرفی (
CC 101  28/4±55/45  75/39  81/50  
GC  14  39/5±81/45  39/42  82/48  
GG  3  04/3±69/52  16/50  23/55  

  )مترسانتیپرش طول درجا (
CC 101  16/23±42/145  85/140  00/150  
GC  14  39/20±12/147  35/135  89/158  
GG  3  10/21±17/163  76/110  57/215  

  متر سرعت (ثانیه) 20
CC 101  39/0±71/4  64/4  79/4  
GC  14  38/0±64/4  42/4  86/4  
GG  3  55/0±63/4  25/3  00/6  

 
داري شود که تفاوت معنیمشاهده می 3جه به جدول با تو

متر در سه  20در عملکرد استقامتی آزمون شاتل ران 
  وجود دارد.  GGو  CC ،GCگروه ژنوتیپی 

 CC، این تفاوت بین گروه LSDبر اساس آزمون تعقیبی 
 )002/0=p( GGو  GCو گروه  )GG )002/0=pو 

میانگین عملکرد  کهطوريبهباشد. می دارمعنی
 GGاز نوع  هاآنPPARα هایی که ژنوتیپ ژن آزمودنی

هایی با ژنوتیپ متر) بود نسبت به آزمودنی 95/1367(
CC )88/800  و (مترGC )81/754  .متر) باالتر است

دهنده این است ) نشان085/0مقدار مجذور اتا ( چنینهم
ا اجراي درصد تفاوت در عملکرد استقامتی ب 5/8که 

متر، ناشی از تفاوت در نوع ژنوتیپ  20آزمون شاتل ران 
و  CCداري بین گروه باشد. با این حال، تفاوت معنیمی

GC  .مشاهده نشد  
در عملکرد آزمون  شود کهمشاهده می 3با توجه به جدول 
مستقل  یرمتغ يبرا Fمقدار آماره ، پرش طول درجا

  ت.اس 55/0ل آن برابر و مقدار احتما 6/0(گروه) برابر 

 
  یو سرعت یتوان ،یعملکرد استقامت يهاآزمون يبرا طرفهکی انسیکووار لیآزمون تحل جینتا .3جدول 

  مجذور اتا  مقدار احتمال Fآماره   میانگین مجذورات  درجه آزادي  مجموع مجذورات  منبع تغییر  عملکردهاي ورزشی

  آزمون استقامتی شاتل ران
  001/0  76/0  09/0  6/8368  1  6/8368  1همپراش 
  07/0  005/0  40/8  0/782227  1  0/782227  2همپراش 
  085/0  007/0*  23/5  9/487053  2  8/974107  گروه

  آزمون توانی پرش طول درجا
  00/0  56/0  34/0  9/152  1  9/152  1همپراش 
  10/0  001/0  00/13  8/5860  1  8/5860  2همپراش 
  01/0 55/0 60/0  9/270  2  8/241  گروه

  متر سرعت 20آزمون عملکرد 
  006/0  39/0  73/0  1/0  1  1/0  1همپراش 
  19/0  001/0  53/26  0/3  1  0/3  2همپراش 
  00/0  98/0  02/0  003/0  2  005/0  گروه
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  بحث. 5
توان نتیجه گرفت که می ي پژوهش حاضرهابا توجه به یافته

بر عملکرد استقامتی کودکان  PPARαژن  مورفیسمپلی
یی که هاکه آزمودنیطوريهشکار مرند تأثیر دارد، بغیرورز

و  CCبودند، نسبت به دارندگان ژنوتیپ  GGداراي ژنوتیپ 
CG آمده از این عملکرد بهتري داشتند. نتایج به دست

) و احمتوف 12ي لوپز و همکاران (هاپژوهش با نتایج پژوهش
 نشان دادند هاآن) مطابقت دارد. تحقیقات 13و همکاران (

 از باالتري داراي فرکانس باالي استقامتی توانایی با ورزشکاران
دلیل  .)12بودند ( کنترل گروه به نسبت G آلل و GG ژنوتیپ

 یعضالن يدر تارها PPARα یانب سطح باالي این برتري
که  انقباض است-تند یعضالن يتارها نسبت بهانقباض -کند

درصد  داراي GG یپو ژنوت G آللگردد افراد داراي میباعث 
وجود  ي. شواهدشوندانقباض -کند یعضالن ياز تارها ییباال

چرب در  یدهاياس یداسیوناکس یشبا افزا Gدارد که آلل 
انقباض -کند ينسبت نوع تارها یشو افزا یاسکلت تعضال

در مورد نتایج ناهمسو با نتایج پژوهش حاضر،  ).6ارتباط دارد (
  گردید. هیچ تحقیقی مشاهده ن

تحلیل کواریانس در آزمون آمده از یج به دستنتا يبر مبنا
بر عملکردهاي  PPARαژن  مورفیسمپلیمورد بررسی تأثیر 

بر عملکرد  PPARαمورفیسم ژن توانی، مشخص شد که پلی
تأثیر ندارد. همسو با ورزشکار مرند یرپسران نوجوان غتوانی 

مورد مکاران در و ه يخالد هشوپژ نتایجنتایج این تحقیق، 
 بینداد  ننشا PPARژن  يللهاآ نیاوافر انمیز سیربر
 وتتفا لکنترو  رشکاورز وهگردر مذکور ژن  نگوناگوي هاللآ

 ايبروس و همکاران هیچ رابطه. )14( وجود نداردداري معنی
ي پسر هاو توان عضالنی نمونه PPARaبین ژنوتیپ 

 هشوپژ نتایج چنینهم). 14غیرورزشکار مشاهده نکردند (
 فیسمرپلیمو نیاوافر دنبو بیشتر لیلد به و همکاران فحمتوا

CC  وتتفا دجوو معد ر،شکاورزغیرو  رشکاورز جامعهدر 
پژوهش از طرف دیگر، . )6را نشان داد ( هانآ بیندار معنی

در  CC یپژنوت تربیش یفراوان گریانو همکاران ب ینونا
باشد. میپژوهش ما متناقض  یجکه با نتاود ب یورزشکاران قدرت

 CC نوتیپژ بیشتر نیاوافرداراي  رشکاورزغیر وهگر چنینهم
 نتایج .)9( استهمسو نیز با پژوهش حاضر  یجنتا ینکه ا بود
دهد می ننشادر آن  که حاضر هشوپژ ال بابا مطالعهدو  هر
 رداربرخو يبیشتر یفراوان از نیایرا جامعه CC یپژنوت نیاوافر

 تمایل حتماالا که ستا عموضو ینا گریانو ببوده  همسو ،ستا
 یگرد يهاژن تیرقد يهاآلل یاو  CC للآ رحضو یشاگرو 

 رکشودر  بیشتر ازيبیهو يفعالیتها رحضو بر لیلید حتماالًا
از  مناسبی هخاستگا انیرا میکنیم همشاهد کها چر، ستا انیرا

 با .نیست ستقامتیا شیورز يشتههار ايبر نتیکیژ نقطهنظر
در  دموجو عتنواز  ترکیبی که دکر شموافر نباید لحا ینا
 نیژ چند فایلوپر مبحث همیتو ا نگوناگو ينوتیپهاژ

  .باشد صلیا کنندهتعیین ندامیتو بمطلو
ي این تحقیق که بر اساس آن تأثیر هابر طبق یافته

متر بررسی  20بر عملکرد سرعتی  PPARαمورفیسم ژن پلی
بر  PPARαمورفیسم ژن گردید، مشخص شد که پلی

عملکردهاي سرعتی پسران نوجوان غیرورزشکار تأثیر ندارد. 
 فحمتوا هشوپژ نتایج یزو همکاران و ن يخالد هشوپژ نتایج

این  ).14، 6باشد (می ما همسو یقتحق یجو همکاران با نتا
اي در تحقیق خود نشان داد کسانی که دار درحالیست که بار

باشند در عملکردهاي ورزشی سرعتی مستعدتر می Cآلل 
حین سوخت و ساز، اساساً از گلوکز  هاآن ههستند، چون عضل

همکاران که و  ینونپژوهش ا چنینهم). 15کند (میاستفاده 
 نوتیپاز ژ يبیشتر نیاوافرداراي  رشکاورزغیر وهگرنشان داد 

CC باشد.میهش حاضر همسو با پژو )9( باشدمی  
 
  یريگیجهنت. 6
و  سالمتی با مرتبط يهادر ژن نتیکیژ ضعیتو سیربر

و  جمعیتها مطالعه نوین يهااربزاز ا یکی ،جسمانی دعملکر
 ،حاضر لحادر . ستا مختلف معاجو القوهب يهاادستعدا تعیین

 يهابنتخاا تواندینم نتیکژ نظرگرفتندر ونبد یابیادستعدا
بر حسب  ام ،فوق یقدر تحق. باشد شتهدا اههمر بهرا  قیقید

آن با  یسهو مقا یورزش يهاآمده از آزمونبه دست یجنتا
و  CC  ،GCکه عبارت بودند از PPARαژن  يهامورفیسمیپل
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GG مورفیسمیپل يکه دارا یکودکان گیریممی یجهنت GG 
و  یاستقامت يهاورزش يبرا یگرنسبت به دو گروه د ،هستند

درست و سوق  ماییبا راهن توانمیمستعدتر هستند و  يهواز
 يکه در آن استعداد مادرزاد یورزش يهابه رشته هاآندادن 

 یاستقامت يهانخبه در ورزش یرا به ورزشکاران هاآندارند، 
ي ما از این پژوهش، عدم هایافته کهینکرد. با توجه به ا یلتبد

 3در عملکردهاي ورزشی توانی و سرعتی در  دارمعنیتفاوت 
 ینبه ا توانیم را نشان داد، GGو  CC  ،GCگروه ژنوتیپی

ژن در  ینا يهامورفیسمیاز پل کدامیچکه ه یدرس یجهنت
 یخاص يبرتر یگرينسبت به د یو سرعت یتوان يهارشته
در با استفاده از نتایج تحقیق حاضر و تحقیقات مشابه  د.نندار

روز شاهد بهاستعدادیابی ورزشی کودکان، امیدواریم که روز
ي هاشکوفایی استعدادهاي کودکان این مرزوبوم در رشته

هاي روزافزون در کسب پیروزي چنینهممختلف ورزشی و 
  ي رقابتی در جهان باشیم. هاصحنه

  

  . تقدیر و تشکر 7
حامد  يارشد آقا ینامه کارشناس انیمقاله مستخرج از پا نیا

ارشد گروه  یکارشناس لیفارغ التحص یسلطان یعباس
و هیچ باشد می زیتبر یدانشگاه آزاد اسالم یورزش يولوژیزیف

و  دیاسات هیاز کلنویسندگان  گونه حامی مالی نداشته است.
  د.نماینمی یکارکنان آن واحد تشکر و قدردان

  
  . سهم نویسندگان8

عیارهاي استاندارد نویسندگی بر اساس تمامی نویسندگان م
پیشنهادات کمیته بین المللی ناشران مجالت پزشکی را دارا 

  بودند.
  
  . تضاد منافع9

گونه تضاد نمایند که هیچوسیله نویسندگان تصریح میبدین
  منافعی در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد.
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 Background and Aim: one of the key concepts in physical education 
and sport science is the process of talent identification. The purpose of 
this research was to investigate the effect of PPARα gene 
polymorphism on some of the athletic performances of non-athlete 10-
12-year-old children.  
Materials and Methods: The present project was carried out in the 
form of semi-experimental and field-based research with salivary 
sampling. To determine the polymorphism of the genes, the methods 
used included saliva sampling, salvary DNA extraction and PCR-RFLP 
method and exercise tests included the Shuttle run, standing broad 
jump and 20m sprint. Our subjects consisted of 118 non-athletic 
healthy boys of Marand from 10 to 12 years old. After comparison with 
Hardy-Weinberg equilibrium, frequency of genotype was tested with 
Leven, Fisher and Kolmogorov-Smirnov tests. Using one-way 
covariance analysis, the mean group phenotypes was compared with 
each other. Type of polymorphism as a predestine variable and the 
athletic performances of 20m shuttle run, standing broad jump and 
20m sprint test were considered as the criterion variable. All analyzes 
were performed by SPSS 22. 
Findings: The results showed that the subjects with PPARα gene GG 
polymorphism had better performance in the endurance tests than 
subjects with CC and GC polymorphism. 
Conclusion: It can be concluded that GG polymorphism is related to 
the endurance activities, but CC and GC polymorphisms do not have a 
particular predominance in the endurance, speed and power activities. 
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