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1. Wst!p 

Gen ACTN3 silnie koduje konserwatywne ewolucyjnie bia ko  -aktynin!-3, 

b!d"ce cz onkiem rodziny bia ek wi"#"cych filamenty aktynowe w miofibry-
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lach komórek mi!%ni poprzecznie pr"#kowanych [12, 29]. Ulega on ekspresji 

we w óknach mi!%niowych szybkokurczliwych (typu II), a kodowane bia ko 

wchodzi w sk ad dysków Z ograniczaj"cych sarkomery [2, 3]. W intensywnie 

kurcz"cych si! w óknach dyski Z s" nara#one na mikrourazy spowodowane 

treningiem, zatem z tego wzgl!du s"dzi si!, #e podstawow" funkcj"  -aktyniny-3 

jest minimalizacja uszkodze$ spowodowanych ekscentrycznymi skurczami 

mi!%ni [29]. Wspó dzia aj"c z enzymami szlaków metabolizmu glukozy,  

 -aktynina-3 mo#e tak#e wp ywa& na przemiany tego cukru w odpowiedzi na 

trening [29]. Dodatkowo sugeruje si!, #e omawiane bia ko promuje powstawa-

nie w ókien mi!%niowych szybkokurczliwych [31]. 

Gen ACTN3, koduj"cy bia ko o d ugo%ci 901 aminokwasów, jest zlokali-

zowany na chromosomie 11, w pozycji 11q13.1, a jego wielko%& to 16406 pz. 

Powszechnie wyst!puj"cy w populacji ludzkiej polimorfizm R577X 

(Arg577Stop) powoduje powstanie krótszego, niefunkcjonalnego bia ka, po-

niewa# na skutek transwersji C w T zamiast kodonu dla argininy (allel prawi-

d owy okre%lany jako R) pojawia si! kodon stop (allel zmutowany okre%lany 

jako X) [16]. Homozygoty maj"ce dwa allele X teoretycznie nie s" zdolne do 

produkcji prawid owego bia ka  -aktyniny-3, co potencjalnie mo#e upo%ledza& 

funkcj! w ókien mi!%niowych typu II [20]. Jednak#e u osób z genotypem XX 

jak dot"d nie zaobserwowano zaburze$ w budowie mi!%ni [20, 28]. Dowodem 

jest fakt, i# ponad bilion zdrowych ludzi na %wiecie ma genotyp XX [13]. Wyja-

%nia si! to mo#liwo%ci" kompensacji niefunkcjonalnego bia ka  -aktyniny-3 

przez aktywnie dzia aj"ce  -aktyniny-2. Z drugiej strony wysoki konserwatyzm 

ewolucyjny genu ACTN3 wskazuje, i# bia ko kodowane przez omawiany gen 

jest wa#ne dla prawid owej struktury funkcjonowania w ókien mi!%niowych 

szybkokurczliwych [12, 16, 29]. 

Pierwsze doniesienia dotycz"ce korelacji polimorfizmu R577X genu 

ACTN3 ze sportami wytrzyma o%ciowymi opisali Yang i wsp. w 2003 r. [29].  

W kolejnych latach wykazano zwi"zek mi!dzy allelem R i genotypem RR  

a wybitnymi predyspozycjami wytrzyma o%ciowymi u sportowców nale#"cych 

do ró#nych grup etnicznych [5, 8, 21, 23, 24]. Odnotowano równie# dodatni" 

korelacj! mi!dzy obecno%ci" allelu R i zdolno%ci" do wykonywania wysi ków 

ekscentrycznych [6, 7]. Dodatkowo Vincent i wsp. [31] wykazali, #e proporcja 

w ókien mi!%niowych szybkokurczliwych by a wi!ksza u zdrowych, m odych 

m!#czyzn z genotypem RR w porównaniu do homozygot XX.  



Rola i znaczenie polimorfizmu R577X w genie ACTN3… 

 

17 

 

Z drugiej strony wp yw allelu X i genotypu XX na sprawno%& fizyczn" nie 

zosta  dostatecznie wyja%niony [9]. Badania przeprowadzone na modelach zwie-

rz!cych – tzw. „znokautowanych” myszach – dowiod y, #e zahamowanie eks-

presji genu ACTN3 spowodowa o zmiany w metabolizmie mi!%ni w kierunku 

bardziej efektywnych szlaków tlenowych, a tym samym – wzrost predyspozycji 

wytrzyma o%ciowych [4, 14, 15]. Yang i wsp. (2003) [29] potwierdzili zaskaku-

j"ce informacje, #e ca kowity niedobór bia ka  -aktyniny-3 mo#e mie& pewien 

korzystny wp yw na sprawno%& fizyczn", a zw aszcza na zdolno%ci wytrzyma o-

%ciowe. Przedstawion" hipotez! wspiera fakt, #e genotyp XX wyst!puje z wi!k-

sz" cz!stotliwo%ci" w pewnych grupach wybitnych sportowców wytrzyma o-

%ciowych [9, 18, 29]. W przeciwie$stwie do powy#ej streszczonych pogl"dów 

wielu badaczy twierdzi, #e nie przedstawiono jednoznacznych dowodów na zwi"-

zek genotypu XX z predyspozycjami wytrzyma o%ciowymi [17, 22, 25, 30].  

W niniejszej pracy poddano analizie polimorfizm R577X genu ACTN3  

w celu okre%lenia zwi"zku mi!dzy poszczególnymi genotypami a predyspozy-

cjami wytrzyma o%ciowymi polskich wio%larzy. 

2. Cel bada" 

Celem niniejszej pracy by a ocena mo#liwo%ci wykorzystania powszechnie 

wyst!puj"cego w populacji ludzkiej polimorfizmu R577X (Arg577Stop) genu 

ACTN3 w procesie poszukiwania talentów w sportach wytrzyma o%ciowych, do 

których zalicza si! wio%larstwo. 

3. Materia#y i metody 

Badaniu poddano 80 polskich wio%larzy. W%ród nich 37 utytu owanych za-

wodników kadry narodowej z d ugim sta#em treningowym (w wieku 28 ± 4,1) 

uznano za wio%larzy o wysokich kwalifikacjach. Pozosta ymi osobami byli za-

wodnicy w wieku od 18 do 22 lat z krótszym sta#em treningowym, g ównie 

finali%ci mistrzostw Polski. Grup! kontroln" stanowi o 204 niespokrewnionych 

wolontariuszy w wieku od 19 do 23 lat (studenci Uniwersytetu Szczeci$skiego), 

którzy wcze%niej nie uprawiali wyczynowo #adnej dyscypliny sportowej. Ka#da 

z badanych osób nale#a a do rasy bia ej, co pozwoli o wyeliminowa& ró#nice 

zwi"zane z cz!sto%ci" wyst!powania okre%lonych form genów u poszczegól-
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nych ras ludzkich. Wszystkie procedury wykorzystane w niniejszej pracy uzy-

ska y aprobat! Komisji Bioetycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Materia  do bada$ stanowi y komórki nab onka jamy ustnej pobrane przy 

u#yciu sterylnych szpatu ek (Puritan, USA). DNA izolowano przy u#yciu ko-

mercyjnego zestawu odczynników GenElute Mammalian Genomic DNA Mini-

prep Kit (Sigma, Niemcy) zgodnie z procedur" zalecan" przez producenta. 

W celu okre%lenia genotypu zawodników wykorzystano metod! PCR – RFLP 

(polimorfizm d ugo%ci fragmentów restrykcyjnych). Fragment genu ACTN3 

o d ugo%ci 290 pz zamplifikowano przy u#yciu pary starterów: CTGT-

TGCCTGTGGTAAGTGGG i TGGTCACAGTATGCAGGAGGG. Mieszanina 

reakcyjna o obj!to%ci 10 !l zawiera a: l !l izolatu DNA (30–50 ng), 0,5 U Taq 

polimerazy (Sigma, Niemcy), 15 mM MgClz, 4 pM starterów oraz 0,75 nM 

ka#dego z dNTP. Profil temperaturowo-czasowy reakcji by  nast!puj"cy: dena-

turacja wst!pna w temperaturze 94°C przez 10 minut, 35 cykli obejmuj"cych: 

denaturacj! w 94°C przez 30 sekund, przy "czanie starterów w 68°C przez  

30 sekund, wyd u#anie  a$cucha DNA w 72°C przez 30 sekund oraz wyd u#a-

nie ko$cowe w 72°C przez 7 minut. Otrzymane produkty reakcji komplemen-

tarne do fragmentu genu ACTN3 poddano trawieniu enzymem restrykcyjnym 

DdeI (Fermentas, Litwa) zgodnie z zaleceniami producenta. Poszczególne allele 

rozró#niano na podstawie obecno%ci (allel X) lub braku (allel R) miejsca re-

strykcyjnego rozpoznawanego przez wykorzystan" restryktaz!. Trawienie pro-

duktów PCR pozwoli o uzyska& pr"#ki o d ugo%ci 108, 97 i 86 pz dla allelu X 

oraz 205 i 86 pz dla allelu R. W celu wizualizacji produktów PCR przeprowa-

dzano elektroforez! w 3% #elu agarozowym (ICN, USA) wybarwionym brom-

kiem etydyny (Sigma, Niemcy) w ilo%ci 250 ng/ml przy napi!ciu 80 V.  

Otrzymane wyniki zosta y poddane analizie statystycznej. Do oceny ró#nic 

rozk adów genotypów oraz cz!sto%ci wyst!powania alleli u badanych zawodni-

ków (dwie podgrupy) i w grupie kontrolnej wykorzystano test "2. Obliczenia 

prowadzono przy za o#onym poziomie istotno%ci p < 0,05.  

4. Wyniki  

Rozk ad genotypów w%ród badanych wio%larzy i w grupie kontrolnej by  

zgodny z prawem Hardy’ego-Weinberga. Cz!sto%& wyst!powania genotypów  

w obr!bie grupy kontrolnej (36,3% RR, 46,1% RX, 17,6% XX) by a podobna 



Rola i znaczenie polimorfizmu R577X w genie ACTN3… 

 

19 

 

do wcze%niej odnotowanej u rasy bia ej [1, 8, 20, 29]. Rozk ad alleli i genoty-

pów przedstawiono w tabeli 1. 

 

Tabela 1 

Cz!sto%& wyst!powania poszczególnych alleli oraz genotypów genu ACTN3 

 

Genotyp ACTN3 

n/% 

Allele genu ACTN3 

n/% Grupy n 

RR RX XX 

P 

R X 

P 

Grupa badana 80 
43 

53,8% 

31 

38,8% 

6 

7,4% 
0,01 

117 

73,11% 

43 

26,9% 
0,002 

Kadra narodowa 37 
21 

56,8% 

14 

37,8 

2 

5,4% 
0,03 

56 

75,7% 

18 

24,3% 
0,007 

Zawodnicy 

niepowo ani do 

kadry narodowej 

46 
24 

52,2% 

18 

39,1% 

4 

8,7% 
0,09 

66 

71,7% 

26 

28,3% 
0,026 

Grupa kontrolna 204 
74 

36,3% 

94 

46,1% 

36 

17,6% 
– 

242 

59,3% 

166 

40,7% 
– 

 

Rozk ad genotypów wewn"trz grupy badanej (53,8% RR, 38,8% RX, 

7,4% XX) ró#ni  si! w sposób istotny statystycznie (p = 0,01) od odnotowanego 

w grupie kontrolnej (36,3% RR, 46,1% RX, 17,6% XX). Bior"c pod uwag! 

cz!stotliwo%& wyst!powania genotypów w obr!bie kadry narodowej (56,8% RR, 

37,8% RX, 5,4% XX), zauwa#ono ró#nice statystycznie znamienne (p = 0,03) 

w porównaniu do grupy kontrolnej, natomiast w obr!bie zawodników niepowo-

 anych do kadry narodowej (52,2% RR, 39,1% RX, 8,7% XX) nie odnotowano 

istotnych ró#nic (p = 0,09). Zauwa#ono wysok" cz!sto%& wyst!powania allelu R 

w badanej grupie wio%larzy (73,11%, p = 0,002). Podobne wyniki uzyskano, 

porównuj"c obecno%& tego allelu w grupie kontrolnej (59,3%) i u wio%larzy  

o wysokich kwalifikacjach (75,7%, p = 0,007), jak równie# u pozosta ych za-

wodników (71,7%, p = 0,026). Rozk ad genotypów w%ród kadry narodowej  

i osób niepowo anych do niej nie ró#ni  si! istotnie (p = 0,82), podobnie jak 

cz!sto%& alleli (p = 0,56). Prawie wszyscy przebadani medali%ci olimpijscy  

i mistrzostw %wiata mieli co najmniej jeden allel R. Odnotowano jedynie dwóch 

uczestników mistrzostw %wiata z genotypem XX. 
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5. Dyskusja 

ACTN3 jest pierwszym genem koduj"cym bia ko strukturalne mi!%ni 

szkieletowych, który powi"zano ze sprawno%ci" fizyczn" [12]. Dowody wp y-

wu omawianego genu na wyniki wysoko wykwalifikowanych sportowców po 

raz pierwszy dostarczyli Yang i wsp. (2003) [29].  

Potencjalny mechanizm le#"cy u podstaw zwi"zku polimorfizmu R577X  

w genie ACTN3 ze sprawno%ci" fizyczn" zosta  szczegó owo omówiony przez 

MacArthura i North (2007) [13] oraz MacArthura i wsp. (2007) [15]. Przepro-

wadzone badania wskazuj" na zwi"zek genotypów RR RX z predyspozycjami 

do sportów wytrzyma o%ciowych [5, 8, 21, 23, 24].  

Z drugiej strony istnieje hipoteza, #e niedobór bia ka  -aktyniny-3, zwi"-

zany z obecno%ci" allelu X, mo#e mie& pewien korzystny wp yw na predyspo-

zycje wytrzyma o%ciowe [29]. Norman i wsp. (2009) [19] zasugerowali, #e oso-

by o genotypie XX maj" wi!ksz" proporcj! w ókien mi!%niowych wolno-

kurczliwych typu I, odpowiadaj"cych za predyspozycje wytrzyma o%ciowe. 

Dodatkowo przeprowadzono badania na „znokautowanych” myszach, po któ-

rych stwierdzili, #e zahamowanie ekspresji genu ACTN3 spowodowa o zmiany 

w metabolizmie mi!%ni w kierunku bardziej efektywnych szlaków tlenowych 

[4, 14, 15]. Dowodem potwierdzaj"cym t! hipotez! mo#e by& równie# fakt, #e 

genotyp XX wyst!puje z wi!ksz" cz!stotliwo%ci" w pewnych grupach wybit-

nych sportowców wytrzyma o%ciowych w porównaniu do grupy kontrolnej  

[9, 18, 29].  

Wyniki otrzymane w niniejszej pracy s" sprzeczne z wnioskami przedsta-

wionymi powy#ej. Frekwencja genotypu XX genu ACTN3 u badanych wio%la-

rzy by a znacznie ni#sza w porównaniu do grupy kontrolnej (p = 0,01). Tylko 

7,5% (6 z 80) badanych wio%larzy mia o genotyp XX, natomiast w grupie kon-

trolnej odsetek ten by  znacznie wy#szy i wynosi  17,65% (36 z 204). Wyniki 

wykazuj", #e obecno%& allelu R jest korzystna w przypadku wio%larzy o wyso-

kich kwalifikacjach, u których wymagane s" wysokie parametry mocy i si y 

[27]. Nale#y zauwa#y&, #e wszyscy medali%ci olimpijscy i mistrzostw %wiata 

lub Europy mieli co najmniej jeden allel R, a 56,8% wszystkich wio%larzy na 

najwy#szym poziomie (21 z 37) okaza o si! homozygotami RR. 

Wyniki otrzymane w niniejszej pracy s" potwierdzone przez liczne bada-

nia, które dowodz", #e genotyp XX genu ACTN3 nie jest zwi"zany z predyspo-

zycjami do sportów wytrzyma o%ciowych [1, 17, 22, 25, 26]. Ustalono, #e 99% 
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kenijskich [30] i 75% greckich [21] sportowców o wysokich kwalifikacjach 

w sportach wytrzyma o%ciowych mia o co najmniej jeden allel R genu ACTN3. 

Ahmetov i wsp. [1] wyja%nili, #e wy#szy odsetek allelu R mo#e by& t umaczony 

u wio%larzy realizowan" strategi" walki sportowej, która polega na jak najd u#-

szym utrzymaniu si! w czo ówce przez wi!ksz" cz!%& dystansu i wykorzystanie 

zdolno%ci sprinterskich w czasie finiszu. Przedstawion" hipotez! potwierdzili 

Lucia i wsp. (2006) [11], którzy zasugerowali, #e pr!dko%& i bliska maksymal-

nej intensywno%& wykorzystywana przez najlepszych sportowców w krytycznej 

fazie rywalizacji sportowej wymaga od nich równie# predyspozycji szybko%-

ciowych np. w czasie finiszu. Wymaga to zdolno%ci do aktywacji w ókien mi!%-

niowych typu II, w których dochodzi do ekspresji bia ka  -aktyniny-3. W przy-

padku wio%larzy przypuszczenia te wydaj" si! by& potwierdzone „fizjologiczn" 

charakterystyk" wspó zawodnictwa w wio%larstwie” zaproponowan" przez Ha-

germena (1984) [10] i zgodn" z doniesieniami Ahmetova i wsp. (2010) [1], 

którzy stwierdzili, #e wio%larze z genotypem XX wykazali d u#szy czas wio-

s owania (o oko o 1 minut!) na tym samym dystansie w porównaniu do homo-

zygot RR. Wio%larzy charakteryzuje unikatowy schemat rywalizacji: od startu, 

który realizowany jest w warunkach pracy beztlenowej, poprzez prac! przez 

d u#sz" cz!%& dystansu w warunkach pracy tlenowej, ko$cz"c na jak najszyb-

szym finiszu ponownie w warunkach beztlenowych [27]. 

Warto zauwa#y& brak istotnych ró#nic w cz!sto%ci wyst!powania alleli  

i rozk adzie genotypów mi!dzy wio%larzami o wysokich kwalifikacjach a pozo-

sta " grup" sportowców. Fakt ten mo#e sugerowa&, #e polimorfizm R577X genu 

ACTN3 pozwala odgrywa& wa#n" rol! w sportach wytrzyma o%ciowych, ta-kich 

jak wio%larstwo (niezale#nie od statusu zawodnika).  

Wyniki otrzymane w niniejszej pracy sugeruj" istotny wp yw cz!stotliwo-

%ci wyst!powania allelu R na predyspozycj! do uprawiania wio%larstwa. Jednak 

pojawia si! pytanie, jak wyt umaczy&, #e dwóch wio%larzy o wysokich kwalifi-

kacjach (medali%ci Mistrzostw Europy) by o homozygotami XX. Podobne ob-

serwacje dotyczy y tzw. sportów szybko%ciowo-si owych, takich jak skok w dal 

[11] czy rzut m otem [8]. Mo#liwo%& wyst"pienia genotypu XX u sportowców 

p ci m!skiej t umaczy si! tym, #e brak aktywno%ci bia ka  -aktyniny-3 mo#e 

by& w kontek%cie wydolno%ci treningowej kompensowany przez wp yw m!-

skich hormonów androgennych [24]. Warto jednak pami!ta&, #e sprawno%& 

fizyczna, a wi!c i predyspozycje wytrzyma o%ciowe, s" cech" wieloczynnikow" 

i poligeniczn" (cecha ilo%ciowa warunkowana przez wspó prac! alleli wielu 
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genów) [9]. Norman i wsp. (2009) [19] sugeruj", #e obecno%& niefunkcjonalne-

go bia ka  -aktyniny-3, charakterystyczna dla genotypu XX, mo#e by& kom-

pensowana przez aktywnie dzia aj"ce  -aktyniny-2. 

Podsumowuj"c, nasze wyniki s" sprzeczne z hipotez", #e allel X genu 

ACTN3 mo#e mie& pewien korzystny wp yw na predyspozycje wytrzyma o-

%ciowe niezb!dne w wio%larstwie. Otrzymane wnioski sugeruj", #e obecno%& 

genotypów RX i RR jest wskazana u sportowców, którzy chc" osi"ga& sukces 

w wio%larstwie. Jednak#e wykorzystanie polimorfizmu R577X genu ACTN3 

jako markera genetycznego w procesie poszukiwania talentu w sportach wy-

trzyma o%ciowych, jakim jest wio%larstwo, nale#y interpretowa& z du#" ostro#-

no%ci". 
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Summary 

 

Alpha-actinins are a family of actin-binding proteins which play structural and 

regulatory roles in cytoskeletal organization. In skeletal muscle,  -actinin-3 protein is  

a significant structural component oft he Z disc, where they anchor actin thin filaments, 

helping to maintain the myofibrillar array. We postulated that a common nonsense 

polymorphism (R577X) of the ACTN3 gene may improve physical performance. 

In this study, we compared genotypie and allelic frequeneies of the ACTN3 gene 

the R577X polymorphism in 80 male Polish rower s and 204 unrelated volunteers for 

controls. Genotyping was carried out by PCR – RFLP.  

The genotype distribution amongst Polish rowers (53,8% RR, 38,8% RX, 7,4% XX) 

was significantly different to that amongst controls (36,3% RR, 46,1% RX, 17,6% XX, 

p = 0,01). When only elite rowers were considered, P value for genotype distribution 

(56,8% RR, 37,8% RX, 5,4% XX) was 0,03. The genotype distribution amongst non-

elite rowers (52,2% RR, 39,1% RX, 8,7% XX) was not significantly different to that 

amongst controls (p = 0,09). A significant exeess of the R allele was noted in the whole 

cohort of rowers (73,11%, p = 0,002). This trend was similar when comparing with the 

controls (59,3%) the allele frequency in elite rowers (75,7%, p = 0,007) and non-elite 

rowers (71,7%, p = 0,026).  

Our results are contrary to the hypothesis that the X allele of the ACTN3 gene may 

have some beneficial effect on endurance performance in rowing. On the contrary, the 

ACTN3 RX or RR genotypes seem to be a requirement for being an elite rower.  

However, the identification of the ACTN3 polymorphism as a genetic marker for row-

ing talent should be interpreted with great caution. 
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