بهار و تابستان  ،99دوره  ،13شماره  ،1صفحه های69-78 :

بررسی فراوانی پلیمورفیسم  IGF2 rs680در جودوکاران مرد ایرانی
محسن علینقیزاده ،رضا قراخانلو* ،مهدیه مالنوریشمسی
گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشکدة علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
* نویسندة مسئول :رضا قراخانلو ،تلفن ،021-8288464 :رایانامهghara_re@modares.ac.ir :
دریافت مقاله1397/01/18 :

ویرایش مقاله1397/06/01 :

پذیرش مقاله1397/06/17 :

چکیده
هدف :یافتن ساختارهای ژنتیکی اثرگذار بر عملکرد ورزشی گام مهمی در توسعة روشهای مربوط به استعدادیابی در ورزش،
همچنین فردیسازی برنامههای تمرینی ورزشکاران است .در مطالعات گذشته نشان داده شده است که پلیمورفیسم عامل رشد
شبهانسولین  )IGF2( 2با شاخص تودة بدن ،تودة بدون چربی ،قدرت پنجة دست و قدرت پا در ارتباط است .هدف از مطالعة
پیشرو بررسی فراوانی پلیمورفیسم  IGF2 rs680در جودوکاران مرد ایرانی بود.
روشها :آزمودنیهای گروه ورزشکار را  40جودوکار مرد ایرانی مدالآور در مسابقات آسیایی و جهانی تشکیل دادند .آزمودنیهای
گروه کنترل متشکل از  120مرد سالم غیرورزشکار بودند DNA .ژنومی از خون بهروش غیرآنزیمی استخراج شد .ژنمانهگذاری
بهشیوة  PCR-RFLPانجام گرفت .تفاوتها در توزیع فراوانی این پلیمورفیسم با استفاده از آزمون آماری کای مربع ارزیابی شد.
نتایج :تفاوت معناداری در فراوانی ژنمانه بین جودوکاران ( )A/A= 20% ،G/A=42/5 % ،G/G=37/5%و گروه کنترل (30/8%
=( )A/A= 20/8% ،G/A= 48/3 % ،G/Gدر همة ژنمانهها  ،)P 0/5همچنین فراوانی آللی بین جودوکاران (% ،G= 58/8 %
 )A=41/2و گروه کنترل ( )P= 0/55( )A= 45% ، G=55 %مشاهده نشد.
نتیجهگیری :با توجه به اینکه عملکرد ورزشی بهصورت پلیژنی است و ژنهای زیادی در آن ایفای نقش میکنند و با در نظر
گرفتن اینکه ورزش جودو از عوامل مختلف اثر میپذیرد و کامالً به یک عامل مانند قدرت یا استقامت وابسته نیست ،احتماالً
پلیمورفیسم  IGF2 rs680نشانگر ژنتیکی مهمی در ورزش جودو در جمعیت مردان ایرانی محسوب نمیشود.
واژههای کلیدی :استعدادیابی ،پلیمورفیسم ،جودو ،ژن  ،IGF2عملکرد ورزشی.
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مقدمه

مبدأ آنژیوتنسین ( ،2)ACEآلفا اکتنین  3)ACTN3( 3و عامل

جودو هنری رزمی و رویدادی المپیکی است .جودو در

رشد شبهانسولین  .4)IGF2( 2با توجه با اینکه پلیمورفیسم

سطح رقابتی به حرکتهای تناوبی با شدت زیاد نیازمند است

عامل رشد شبهانسولین با تودة عضالنی و قدرت در ارتباط

و برای اجرای آن به ویژگیهای جسمانی مطلوبی نیاز است

است و ورزش جودو نیز به مقادیر باالی قدرت و توان عضالنی

که از توسعة مهارتهای تکنیکیـ تاکتیکی حمایت کند [.]1

نسبی و مطلق نیازمند است ،همچنین وجود رابطه بین این

در این رشتة ورزشی ،جودوکاران برای پرتاب حریف روی

پلیمورفیسم و وضعیت جودوکاران در مطالعات قبلی ،هدف

پشت یا کنترل حریف حین اجرای حرکات تالش میکنند

از مطالعة حاضر بررسی فراوانی پلیمورفیسم  rs680در ژن

[]2؛ بنابراین ،جودو به مقادیر باالی قدرت و توان عضالنی

 IGF2در جودوکاران مرد ایرانی است.

نسبی و مطلق بهویژه در ناحیة باالتنه نیاز دارد [ .]3بر اساس
طبقهبندی فعالیتهای ورزشی بر پایة اجزای حرکتی پویا و
ایستا و دستگاه انرژی بهکار گرفتهشده ،ورزش جودو در
کالس  IIIAقرار میگیرد [.]4

عامل رشد شبهانسولین  )IGF2( 2نقش مهمی در رشد
پستانداران ،اثرگذاری بر تقسیم و تمایز سلول جنینی و
احتماالً تنظیم سوختوسازی ایفا میکند .پپتید  67اسید
آمینة بالغ  IGF2توالی همسانی با انسولین و  IGF1را به

عوامل ژنتیکی نقش مهمی در عملکرد ورزشی و

اشتراک میگذارد .در پستانداران IGF1 ،عمدت ًا پس از تولد

رخمانههای مربوط به آن دارد ،از جمله در توان ،قدرت،

بیان و تقریباً بهطور انحصاری در کبد تولید میشود .در حالی

ظرفیت هوازی ،انعطافپذیری ،هماهنگی و رفتار [،]5

که  IGF2عمدت ًا در دورة رشد جنینی و در دامنة گستردهای

بهگونهای که وراثتپذیری وضعیت ورزشکاران بدون در نظر

از بافتهای پیکری (سوماتیکی) بیان میشود .بیان بزرگسالی

گرفتن رشتة ورزشی در حدود  66درصد برآورد شده است

 IGF2در کبد و در سلولهای اپیتلیال 5واقع در سطح مغز
مننژ6

اتفاق میافتد [ IGF1 .]11و

[ .]6همچنین ،وراثتپذیری رخمانههایی مانند قدرت و توان

مانند

عضالنی ،در دامنهای بین  30تا  83درصد (با توجه به عضله

 IGF2در دو گردش خون حاضر است و بهآسانی در پالسما

و نوع انقباض) تخمین زده شده است [ .]7با وجود آگاهی از

شناسایی میشود .سطوح  IGF1در گردش خون در دورة

تأثیرات عمیق ژنتیکی بر موفقیت ،ژنتیک عملکرد ورزشی

نوجوانی باال میرود .سپس ،پس از بلوغ کاهش پیدا میکند؛

حوزة تحقیقی کامالً جدیدی است [ ]8و تا کنون به مشارکت

در حالی که سطوح  IGF2حاضر در گردش ،در دورة جنینی

عوامل ژنتیکی بر عملکرد در سطوح باال توجه کمی شده است

به باالترین میزان خود میرسد [ .]12عوامل رشد

[ ،]9بهگونهای که برخی متخصصان این حوزه اذعان دارند

شبهانسولینی هم عملکردهای موضعی و هم عملکردهای

این حوزه مراحل طفولیت خود را سپری میکند [ .]10با در

عمومی (رشد کل بدن و سوختوساز) را اعمال میکند.

نظر گرفتن این موضوع ،هر گونه تالشی در جهت بهبود فهم

گیرندة نوع  1اغلب تأثیرات زیستی  IGF1و  IGF2را ایجاد

ما از این پدیده اهمیت بسزایی دارد.

میکند ،در حالی که گیرندة نوع  2در تجزیة  IGF2مشارکت

در مطالعات پیشین ،در زمینة نشانگرهای ژنتیکی در
ورزش جودو ،پلیمورفیسمهایی از جمله موارد زیر در
جمعیتهای گوناگون جودوکاران بررسی شده است:
پلیمورفیسم ژن کراتین کیناز ویژة عضالنی ( ،1)CKMآنزیم

و شبکة

کورویید7

دارد .ژن  IGF2در انسان و موش بهصورت نقشپذیری
مادری 8است و بهطور انحصاری بیان آن از ژن پدری است.
عوامل شبهانسولینی در رشد پیش از دورة نوجوانی ،ایجاد
تغییرات سریع سوختوسازی و داشتن تأثیرات طوالنیمدت
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در ارتقای رشد بهمنزلة تنظیمکنندة اتوکراین تکثیر سلولی

روش پژوهش

نقشهای مهمی ایفا میکند .ناکاوت ژنی موشها اهمیت

نمونههای پژوهش

عوامل رشد شبهانسولین و گیرندههای آن را نشان داده است.

روش پژوهش از نوع توصیفی است و آزمودنیهای حاضر در

ناکاوت  IGF2کاهش رشد چشمگیری در دورة جنینی،

این مطالعه عبارت بودند از  40جودوکار مرد ایرانی با میانگین

بهخصوص در مراحل اولیة بارداری ،داشته است [.]13

سنی  20تا  60سال .جودوکاران حاضر در مطالعه دارندة

ژن  IGF2اندازهای بهگسترة  30هزار جفت باز و متشکل

مدال و رتبه در رقابتهای آسیایی و جهانی بودند .بهعالوه،

از  9اگزون و  4پروموتور دارد و روی کروموزوم 11p15

گروه کنترل را  120مرد سالم غیرورزشکار ایرانی تشکیل

واقعشده است [ .]13در مطالعات پیشین نشان داده شده

میداد .برای از بین بردن تفاوتهای نژادی و قومیتی ،گروه

است که پلیمورفیسم تکنوکلئوتیدی ( )SNPدر ناحیة '3

کنترل بر اساس قومیت جودوکاران و به نسبت آنها انتخاب

غیرکدشوندة ژن  )rs680( IGF2با رونویسی و بیان ژن IGF2

شد تا هر دو گروه بهلحاظ قومیتی و نژادی همگن باشند.

در ارتباط است .آلل  rs680 Gبا مقادیر قابلتوجه باالتری از

اهداف و روشهای مطالعه به تمامی شرکتکنندگان توضیح

 mRNAدر مقایسه با آلل  Aهمراه است و نشان میدهد که

داده شد و رضایتنامة کتبی آگاهانه دریافت گردید .همچنین،

این پلیمورفیسم در رونویسی بیشتر  IGF2نقش قابلتوجهی

این مطالعه با تأیید کمیتة اخالق دانشگاه تربیت مدرس انجام

دارد [.]14

پذیرفت.

در مطالعات گذشته ،رابطة بین آلل  Gپلیمورفیسم

روشهای آزمایشگاهی

 rs680ژن  IGF2و قدرت عضالنی گزارش شده است [.]15

برای استخراج دیانای از نمونة خون استفاده شد .از هر

در مطالعات گذشته ،همچنین نشان داده شده است که قدرت

ال برای همکاری
آزمودنی با مراجعه به آزمایشگاههایی که قب ً

پا ،دست ،تودة بدون چربی و قدرت پنجه در افراد با ژنمانة

هماهنگ شده بود 2 ،میلیلیتر خون از ورید بازو گرفته شد.

 G/G+G/Aنسبت به افراد با ژنمانة  A/Aبیشتر است [.]16

این نمونههای خونی ،در لولههای حاوی مادة

ضدانعقاد9

همچنین ،در مطالعات نشان داده شده است که آلل G

 EDTAبرای پیشگیری از انعقاد خون جمعآوریشده از تهران

تأثیرپذیری بیشتری نسبت به آلل  Aدر رابطه با رخمانههای

و در شهرستانها روی یخ خشک به آزمایشگاه مولکولی

مربوط به قدرت و تودة عضالنی پس از تمرین مقاومتی دارد

(آزمایشگاه فیزیولوژی ورزش ،دانشگاه تربیت مدرس) انتقال

[.]17

داده شد و تا مرحلة استخراج دیانای ژنومی در فریزر -70

ایتاکا و همکاران [ ]18نشان دادند که ژنمانههای
 GG+GAدر بین جودوکاران ژاپنی فراوانی بیشتری دارد و
ارتباط معکوسی بین آلل  Aو سطح جودوکاران وجود دارد،
بهگونهای که هر چه ورزشکاران در سطح باالتری قرار
داشتند ،آلل  Aاز فراوانی کمتری در آن گروه برخوردار بود.

ذخیره شد DNA .ژنومی با استفاده از روش

غیرآنزیمی10

بهروش دستی از خون استخراج شد [ .]19پلیمورفیسم
IGF2 rs680با استفاده از روش  11PCR-RFLPتعیین ژنمانه
شد .شرایط  PCRعبارت بود از  5دقیقه

واسرشتسازی12

اولیه در دمای  95درجة سانتیگراد 34 ،سیکل شامل 30
ثانیه واسرشتسازی در دمای  95درجة سانتیگراد 30 ،ثانیه
در دمای  60درجة سانتیگراد در مرحلة اتصال پرایمرها 13و
 45ثانیه در دمای  72درجة سانتیگراد در مرحلة ساخت و
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گسترش 14و در نهایت  5دقیقه ساخت و گسترش پایانی در

تحلیل آماری

دمای  72درجة سانتیگراد .محصوالت  PCRبا ژل آگاروز

تحلیل آماری با استفاده از نرمافزار  SPSS 23صورت گرفت

 1/5درصد ارزیابی شد.

و برای مقایسة فراوانی ژنمانه و آلل بین جودوکاران و گروه

برای تعیین ژنمانه از آنزیم محدودگر  ApaIاستفاده شد که
قابلیت شناسایی یکی از آللها را در ناحیة ژنی مورد نظر

کنترل از آزمون آماری کای مربع استفاده شد .سطح
معناداری  P<0/05بود.

دارد .هضم آنزیمی در دمای  37درجة سانتیگراد و بهصورت

نتایج

 overnightشامل  1میکرولیتر آنزیم 3 ،میکروگرم محصول

توزیع ژنوتیپ  IGF2 rs680هم در جودوکاران و هم در گروه

 2 ،PCRمیکرولیتر بافر مخصوص و  15میکرولیتر آب دیونیزه

کنترل در تعادل هاردیـ

انجام شد و در مرحلة بعد ،محصول حاصل ( )Digestبرای

تحلیلهای آماری تفاوت معناداری در فراوانی آللی و

تعیین قطعات و ژنمانة هر نمونه روی ژل  15PAGEبرده

ژنمانهای بین جودوکاران و گروه کنترل نشان نداد (جدول

شد .همة آزمودنیها بر اساس ژنمانههای  GA ،GGیا AA

 .)2فراوانی ژنمانة  G/Gدر جودوکاران  6/7درصد بیشتر از

طبقهبندی شدند .تمامی بررسیهای ژنمانهای بدون آگاهی

گروه کنترل بود ( .)P=0/84همچنین ،فراوانی آلل  Gدر

از هویت آزمودنیها انجام پذیرفت .پرایمرهای استفادهشده

جودوکاران نسبت به گروه کنترل  3/8درصد بیشتر بود

در جدول  1فهرست شده است.

( .)P=0/55فراوانی ژنمانة  G/Aدر جودوکاران  5/8درصد

جدول  .2توالی پرایمرهای استفادهشده در مطالعه
ژن

توالی پرایمر

IGF2

F:5-CTTGGACTTTGAGTCAAATTGG-3
R:5-CCTCCTTTGGTCTTACTGGG-3

محصول

وینبرگ16

قرار داشت [.]20

نسبت به گروه کنترل کمتر بود ()P=0/41؛ و در نهایت در
ژنمانة  A/Aبین دو گروه تفاوتی مشاهده نشد .نتایج مقایسة

PCR

فراوانی ژنمانهای و آللی پلیمورفیسمهای یادشده در جدول

236

 2نشان داده شده است.

جدول  .2فراوانی ژنمانهای و آللی پلیمورفیسم  IGF2 rs680در جودوکاران مرد ایرانی و گروه کنترل

ژن

IGF2

ژنمانه

درصد فراوانی ژنمانه و آزمودنیها (نفر)

فراوانی آللی
p

جودوکاران ()40

کنترل ()120

G/G

(37/5 )15

(30/8 )37

0/84

G/A

(42/5 )17

(48/3 )58

0/41

A/A

(20 )8

(20/8 )25

0/91

آلل

G

جودوکاران

کنترل

58/8

55

0/55
A
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(درصد)

p

41/2

45
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بحث و نتیجهگیری

می گذارد ،همانطور که این مورد با مطالعات روی موش ها

این م طال عه با هدف بررســـی فراوانی آللی و ژن ما نهای

ن شان داده شده ا ست ،بهگونهای که آلل  Gاز مقادیر بی شتر

پلیمورفی سم  IGF2 rs680در بین جودوکاران مرد ایرانی و

 mRNAن سبت به آلل  Aبرخوردار بود .بهعالوه ،تغییرات در

مقایســـة آن با گروه کنترل صـــورت گرفت .نتایج مطالعه

ژن  IGF2بــا مقــادیر  mRNAو پروتئین بیشـــتر ،IGF2

تفــاوت معنــاداری را در فراوانی آللی و ژنمــانــهای بین

همچنین با تودة عضالنی بیشتر مرتبط بوده است [.]22

جودوکاران و گروه کنترل نشـــان نداد .با وجود این ،ژنمانة
 G/Gدر جودوکاران  6/7در صد فراوانی بی شتری ن سبت به
گروه کنترل دا شت .همچنین ،فراوانی آلل  Gدر جودوکاران
نسبت به گروه کنترل  3/8درصد بیشتر بود.

در مطالعة حاضر نیز ،همسو با مطالعات گذشته ،ژنمانة
 GGو آلل  Gدر جودوکاران فراوانی بیشـــتری داشـــت ،هر
چند این تفاوتها معنادار نبود .باید به این نکته توجه داشت
که هر چند  IGF2نقش مهمی در توســـعة عضـــالنی ایفا

درمطالعات گذشته ،نشان داده شده است که جودوکاران

میکند ،نقش آن در فرایندهای ترمیم /بازتولید نســـبت به

به قدرت و توان عضــالنی بیشــتری ،بهویژه در ناحیة باالتنه

دیگر عوامل ر شد مانند  IGF1در درجة دوم قرار دارد [.]22

[ ،]3قدرت پنجه یا چنگزدن و تودة ع ضالنی [ ]21بی شتر

برر سیهای چندین لوکو سی با تعداد نمونههای بی شتر برای

و درصـــد چربی کمتری (بین  4تا  9درصـــد ،بهاســـتثنای

مطالعات آینده باید اســتفاده شــود .با توجه به اینکه برخی

جودوکاران ســنگینوزن) نســبت به افراد غیرورزشــکار نیاز

ژنمانهها و ژنها در یک رخمانه مشـــترکاند و احتماالً آثار

دارند [.]3

آن ها با یکدیگر همپوشـــانی دارد ،ممکن اســـت علت این

در مطالعات گذشــته ،ارتباط بین پلیمورفیســم IGF2

 rs680و تودة ع ضالنی قدرت پا ،د ست ،تودة بدون چربی و
قدرت پنجه نشـــان داده شـــده اســـت [ .]16همچنین ،در
م طال عات گذشـــ ته ،اثر پذیری ژن ما نه های مختلف این
پلیمورفیســم با تمرینات مقاومتی نشــان داده شــده اســت،
بهگونهای که آلل  Gن سبت به آلل  Aدر رابطه با رخمانههای
مربوط به قدرت و تودة عضـــالنی پس از  24هف ته تمرین
مقاومتی تأثیرپذیری بیشتری داشت [.]17
ای تاکا و همکاران [ ]18نشـــان داد ند که ژن مانه های
 GG+GAدر بین جودوکاران ژاپنی فراوانی بیشــتری دارد و
ارتباط معکو سی بین آلل  Aو سطح جودوکاران وجود دارد،
بهگونهای که هر چه ورزشـــکاران در ســـطح باالتری قرار
داشــتند ،آلل  Aفراوانی کمتری در آن گروه داشــت .از آنجا
که پلیمورفیسم  IGF2 rs680در ناحیة پروموتور ژن IGF2

انسانی واقع شده است ،احتماالً بر رونویسی ژن  IGF2تأثیر

عدممعناداری همپوشانی سایر ژنها باشد .گرفتن آزمونهای
عملکردی از آزمودنیها میتوانســـت به نتیجهگیری بهتر از
م طال عه ک مک ک ند؛ با وجود این ،بهدل یل م حدود یت های
موجود ،ان جام این کار در تحقیق حاضـــر امکان پذیر نبود.
همچنین ،از دیگر محدودیتهای مطالعة حاضــر میتوان به
تعداد کم ورزشکاران با سطح عملکرد باال در رشتة جودو در
ایران اشاره کرد که این احتمال را دارد تا بر نتایج آزمون اثر
گذارد.
مطالعات اول یه در مورد ویژگی های ژنتیکی ورزش های
رزمی بحثبرانگیز ا ست .این نتایج بحثبرانگیز ممکن ا ست
بهع لت ویژگی های ســـو ختوســـازی ترکیبی (هوازی و
بیهوازی) و عوامل عملکردی متأثر از عوامل مختلف در این
ورزشها باشــد [ .]23در مطالعات آتی ،باید بهشــکل بهتری
سطح رقابتی ورزشکاران را توصیف کرد و برخی اطالعات در
مورد ویژگیهای تاکتیکی آنها را تشـــریح داد .متأســـفانه،
اطالعات دقیقی برای انجام مقایســـة تاکتیکی و عملکردی
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را سپری میکند و میتوان آیندة ب سیار نویدبخ شی از این

بین جودوکاران مطالعة حا ضر و مطالعات م شابه خارجی در

 توجه به این نکته ب سیار مهم ا ست که.حوزه انتظار دا شت

.دسترس نیست

 احتماالً تنها ســهم کوچکی از واریانسهایDNA هر جایگاه
 تعداد نمونههای.]25[ )~ درصـــد1 ~ تا0/1( ژنتیکی دارد
زیادی برای شنا سایی این گونه ارتباطات مورد نیاز ا ست و
.تلفیق رویکردهای گوناگون باید در دستور کار قرار گیرد

با وجود آگاهی از نقش آشکار ژنتیک بر عملکرد ورزشی
 شـــواهد کمی در حما یت از تغییرات ژنی ویژه با،انســـان
 دل یل.تأثیرات بســـ یار ز یاد بر رخمانة عملکردی وجود دارد
ًاین امر ممکن است این باشد که ویژگیهای پیچیده اساسا

تشکر و قدردانی

پلیژنی (ژنهای زیاد با تأثیرات کم) اســـت؛ یا به این علت

نویسندگان مقاله از حضور تمامی داوطلبان تشکر وقدردانی

اســـا که محق قان از درنظرگرفتن ت مامی عوا مل محیطی

 این مطالعه با پشتیبانی مالی معاونت پژوهشی دانشگاه.دارند

 این حوزة، با این حال.]24[ اثرگذار ناتوان بودهاند؛ یا هر دو

.تربیت مدرس انجام پذیرفته است
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Absrtact
Purpose: Finding genetic structures effecting on athletic performance is an important step in
developing methods related to talent identification and as well as personalizing athletic training
programs. The previous investigations revealed the insulin-like growth factor (IGF2) is associated with
body mass index, fat-free mass, hand grip strength and leg strength. The purpose of this study was to
evaluate the frequency of IGF2 rs680 polymorphism in Iranian male judo athletes.
Methods: The athlete group includes 40 elite judo athletes who had medals in Asian and World
championship. The control group comprised of 120 health non-athletes men. DNA was extracted from
the peripheral blood using a non-enzymatic method and genotyping was conducted by PCR method
for identifying the IGF2 rs680 polymorphism. The distribution frequency of this polymorphism was
determined by chi-square analysis.
Results: There were no significant differences in genotype frequency between judo athletes
(G/G=37.5%, G/A=42.5%, A/A=20%) and control group (G/G=30.8%, G/A=48.3%, A/A=20.8%) (in all
genotypes P0.5) and also in allele frequency between judo athletes (G=58.8%, A=41.2%) and control
group (G=55%, A=45%)(P=0.55).
Conclusion: Regarding that the exercise is polygenic and many genes play a role, and given that judo
sport is affected by various factors and is not completely dependent on a factor such as strength or
endurance, it is likely that the polymorphism IGF2 rs680 is not a significant genetic marker in judo
sport in the Iranian male population.
Keywords: IGF2 gene, Judo, Polymorphism, Sports performance, Talent identification.

