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1. Wst!p 

Gen PPARA koduj cy receptor typu ! aktywowany proliferatorami peroksy-

somów (PPAR!) jest zaliczany do grupy genetycznych czynników uznawanych 

za istotne w kszta"towaniu tzw. fenotypów zwi zanych ze zdrowiem i aktywno-

#ci  fizyczn . Bia"ko PPAR! jest czynnikiem transkrypcyjnym pe"ni cym rol$ 

centralnego regulatora ekspresji genów koduj cych bia"ka zaanga%owane  
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w metabolizm lipidów, szczególnie w #cie%ki metaboliczne '-oksydacji prze-

biegaj ce w mitochondriach. Gen PPARA ulega ekspresji g"ównie w tkankach 

charakteryzowanych wysokim poziomem przemian kwasów t"uszczowych, 

takich jak w troba, serce, nerki, mi$#nie szkieletowe oraz g"adkie, a tak%e ko-

mórki br zowej tkanki t"uszczowej [4, 10]. 

W obr$bie genu PPARA zlokalizowano kilka miejsc polimorficznych  

o charakterze podstawie& pojedynczych nukleotydów (ang. Single Nucleotide 

Polymorphism – SNP), jednak%e wi$kszo#( z nich wyst$puje bardzo rzadko  

w populacji ludzkiej lub te% s  one funkcjonalnie nieistotne. W#ród najcz$#ciej 

badanych wariantów polimorficznych w genie PPARA jest substytucja nukle-

otydowa w obr$bie egzonu 5 powoduj ca zamian$ leucyny na walin$ w pozycji 

162 (L162V; rs1800206) kodowanego bia"ka PPAR!. Ta zmiana aminokwaso-

wa powoduje zmian$ aktywno#ci receptora PPAR! i jest wi zana z podwy%szo-

nym ryzykiem wyst pienia cukrzycy oraz mia%d%ycy naczy& krwiono#nych  

[2, 5, 6]. 

W 2002 r. Flavell i wsp. [5] oraz Jamshidi i wsp. [7] opisali w genie PPA-

RA nowy punkt polimorficzny w intronie 7, okre#lany jako i7G2498C lub 

PPARA IVS7 2498 (rs4253778). Wszystkie badanie przeprowadzone na #wiecie 

od momentu opisania tego punktu polimorficznego sugeruj , %e polimorfizm 

w intronie 7 mo%e zaburza( ekspresj$ genu PPARA, wp"ywaj c w ten sposób na 

poziom bia"ka PPAR  w komórkach, co w efekcie ko&cowym mo%e zmienia( 

wzory ekspresji genów regulowanych przez ten czynnik transkrypcyjny i w ten 

sposób wp"ywa( w sposób istotny na kierunek przemian metabolicznych prze-

biegaj cych w organizmie trenuj cego zawodnika. Hipoteza ta zosta"a zweryfi-

kowana i potwierdzona przez nasz zespó" badawczy u zawodników wytrzyma-

"o#ciowych [3, 8], u których stwierdzono istotnie wy%sz  cz$sto#( wyst$powa-

nia allelu G, koreluj cego z podwy%szonym poziomem przemian tlenowych  

u badanych sportowców. Bior c to pod uwag$, sformu"owano alternatywn  

hipotez$, %e cz$sto#( allelu C opisywanego w punkcie polimorficznym w intro-

nie 7 genu PPARA b$dzie wy%sza u zawodników reprezentuj cych dyscypliny 

si"owe, takie jak podnoszenie ci$%arów, trójbój si"owy, rzuty i skoki czy biegi 

na krótkich dystansach. Hipoteza ta zostanie zweryfikowana w prezentowanej 

pracy. 
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2. Materia"y i metody 

Zawodnicy i kontrola 

 

Badania przeprowadzono dla grupy 100 najlepszych polskich zawodników 

reprezentuj cych dyscypliny si"owe, u których energia niezb$dna do przepro-

wadzenia wysi"ku jest generowana g"ównie na drodze metabolicznych przemian 

beztlenowych, czas trwania wysi"ku podczas zawodów nie przekracza 1 minuty, 

a intensywno#( wysi"ku okre#lana jest jako submaksymalna do maksymalnej. 

W sk"ad badanej grupy wesz"o: 29 biegaczy (dystans 100–400 m), 22 ci$%arow-

ców, 20 zawodników trójboju si"owego, 14 zawodników uprawiaj cych dyscy-

pliny zwi zane z rzutami (oszczepnicy, kulomioci, dyskobole, m"ociarze), 

15 skoczków (w dal, wzwy%, o tyczce). 

Wszyscy zawodnicy uczestnicz cy w badaniu byli klasyfikowani w pol-

skiej pierwszej dziesi tce w swojej dyscyplinie i konkurencji. Badana grupa 

obejmowa"a 18 zawodników sklasyfikowanych w kategorii „top” (z"oci medali-

#ci zawodów olimpijskich, mistrzostw #wiata, mistrzostw Europy lub Pucharu 

)wiata), 36 zawodników w kategorii „elite” (srebrni i br zowi medali#ci zawo-

dów olimpijskich, mistrzostw #wiata, mistrzostw Europy lub Pucharu )wiata), 

natomiast pozosta"ych 46 zawodników, okre#lanych jako „sub-elite”, by"o 

uczestnikami zawodów mi$dzynarodowych. 

Uczestnicy do grupy kontrolnej byli rekrutowani spo#ród niespokrewnio-

nych, nieaktywnych fizycznie ochotników, b$d cych studentami ró%nych wy-

dzia"ów Uniwersytetu Szczeci&skiego. Zebrana grupa kontrolna liczy"a  

354 osoby: 81 kobiet i 273 m$%czyzn w wieku 19–23 lat. 

Wszystkie procedury badawcze prezentowane w niniejszej pracy by"y ob-

j$te zgod  Komisji Bioetycznej przy Pomorskim Uniwersytecie Medycznym. 

Ka%dy z uczestników bada& podpisa" deklaracj$ #wiadomej i dobrowolnej zgo-

dy na uczestnictwo w badaniach genetycznych, a uzyskane na ich podstawie 

wyniki zosta"y obj$te klauzul  poufno#ci. 

 

Genotypowanie 

 

Wszystkie analizy genetyczne przeprowadzono w laboratorium Katedry 

Genetyki Wydzia"u Biologii Uniwersytetu Szczeci&skiego. 
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Od uczestników bada& pobrano za pomoc  sterylnych mikroaerologicz-

nych szpatu"ek (Puritan, USA) wymazy nab"onka jamy ustnej. Komórki 

umieszczono w buforze zawieszaj cym (Sigma, Niemcy), a nast$pnie izolowa-

no z nich DNA przy u%yciu zestawu odczynnikowego GenElute Mammalian 

Genomic DNA Miniprep Kit (Sigma, Niemcy) zgodnie z procedur  zalecan  

przez producenta. 

Wszystkie uzyskane izolaty DNA by"y poddawane genotypowaniu  

w punkcie polimorficznym w intronie 7 genu PPARA (rs4253778) z wykorzy-

staniem techniki dyskryminacji alleli na aparacie Rotor-Gene (Corbett, Austra-

lia), umo%liwiaj cym przeprowadzanie "a&cuchowej reakcji polimerazy w cza-

sie rzeczywistym (Real-Time PCR). Do genotypowania u%ywano gotowego 

zestawu odczynnikowego TaqMan® Pre-Designed SNP Genotyping Assay 

(Applied Biosystems, USA), zawieraj cego par$ specyficznych starterów oraz 

dwie fluorescencyjnie wyznakowane (przy u%yciu barwników VIC oraz FAM) 

sondy MGB™ typu Taq-Man komplementarne odpowiednio do obu wersji 

allelicznych w badanym punkcie polimorficznym. 

 

Analizy statystyczne 

 

Do przeprowadzenia analiz statystycznych wykorzystano oprogramowanie 

STATISTICA, wersja 8.0. Do porównania cz$sto#ci alleli i genotypów pomi$-

dzy badanymi grupami zawodników a kontrol  zastosowano dwustronny test *2 

lub test *2 z poprawk  Yatesa z korekcj  dla ma"ych grup. Poziom istotno#ci 

statystycznej ustanowiono na p < 0,05. 

3. Wyniki 

Rozk"ad cz$sto#ci alleli i genotypów w grupie badanej oraz w grupie kon-

trolnej pozostawa" w równowadze Hardy’ego-Weinberga (p > 0,05 w ka%dej 

grupie testowanej niezale%nie). Cz$sto#ci alleli i genotypów w poszczególnych 

grupach prezentowane s  w tabeli 1. 
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Tabela 1 

Rozk"ad cz$sto#ci genotypów i alleli oznaczanych w punkcie polimorficznym  

w intronie 7 genu PPARA u zawodników si"owych oraz u kontroli 

 
Genotyp w intronie 7 PPARA 

n (%) Dyscyplina n 

GG GC CC 

p 
Cz$sto#( 

allelu C % 
p 

Biegi (100–400 m) 29 
18 

(62,1) 

9  

(31,0) 

2 

(6,9) 
0,942 22,4 0,920 

Trójbój si"owy 22 
13 

(59,1) 

7  

(31,8) 

2  

(9,1) 
0,993 25,0 0,785 

Podnoszenie 

ci$%arów 
20 

10 

(50,0) 

7  

(35,0) 

3  

(15,0) 
0,585 32,5 0,178 

Rzuty 14 7 (50,0) 
5  

(35,7) 

2  

(14,3) 
0,806 32,1 0,304 

Skoki 15 9 (60,0) 
4  

(26,7) 

2  

(13,3) 
0,925 26,7 0,708 

Wszyscy zawodnicy 100 
57 

(57,0) 

32 

(32,0) 

11 

(11,0) 
0,352 27,0 0,141 

Kontrola 354 
223 

(63,0) 

106 

(29,9) 

25 

(7,1) 
1,000 22,0 1,000 

Warto#ci p by"y kalkulowane na podstawie testów !2 dla porówna& pomi$dzy zawodnikami  

a kontrol . 

 

Rozk"ad cz$sto#ci genotypów w ca"ej badanej grupie zawodników  

(57,0% GG, 32,0% GC, 11,0% CC) nie ró%ni" si$ w sposób istotny statystycznie 

od rozk"adu obserwowanego w grupie kontrolnej (63,0% GG, 29,9% GC,  

7,1% CC; p = 0,352). Podobnie, gdy analizowano rozk"ady cz$sto#ci genoty-

pów w poszczególnych dyscyplinach w porównaniu do grupy kontrolnej, nie 

stwierdzono istotnych statystycznie ró%nic. 

Najwy%sz  cz$sto#( allelu C obserwowano u zawodników podnosz cych 

ci$%ary (32,5%) oraz u przedstawicieli dyscyplin zwi zanych z rzutami 

(32,1%), jednak%e po porównaniu tych cz$sto#ci do cz$sto#ci allelu C i kontroli 

(22,0%) za pomoc  testu *2 z poprawk  Yatesa stwierdzono, %e by"y to ró%nice 

nieistotne statystycznie (odpowiednio p = 0,178 oraz p = 0,304). 

3. Dyskusja 

W prezentowanych badaniach weryfikowano hipotez$ na temat potencjal-

nego znaczenia allelu C opisywanego w punkcie polimorficznym w intronie  

7 genu PPARA u polskich zawodników reprezentuj cych dyscypliny si"owe,  
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u których energia niezb$dna do przeprowadzenia wysi"ku jest generowana 

g"ównie na drodze metabolicznych przemian beztlenowych. Na podstawie prze-

prowadzonych bada& wykazano, %e w porównaniu do osób nietrenuj cych cz$-

sto#( allelu C by"a wy%sza u sportowców podnosz cych ci$%ary oraz u przed-

stawicieli dyscyplin zwi zanych z rzutami, jednak%e obserwowane ró%nice nie 

by"y statystycznie znacz ce. 

Od momentu opisania w 2002 r. [5, 7] nowego punktu polimorficznego  

w intronie 7 w genie PPARA (rs4253778) na ca"ym #wiecie prowadzono inten-

sywne badania nad jego potencjalnym znaczeniem dla prawid"owego funkcjo-

nowania organizmu cz"owieka, zarówno w kontek#cie jego roli w patogenezie 

niektórych chorób obserwowanych w populacji ludzkiej, jak i w odniesieniu do 

potencjalnego wp"ywu tego polimorfizmu na ogóln  wydolno#( fizyczn  u osób 

trenuj cych i nietrenuj cych.  

W przeprowadzonych u pacjentów badaniach potwierdzono wp"yw tego 

polimorfizmu na przerost lewej komory ludzkiego serca w odpowiedzi na tre-

ning oraz jego zwi zek z podwy%szonym ryzykiem rozwoju mia%d%ycy naczy& 

krwiono#nych i choroby niedokrwiennej serca [5]. Obni%enie poziomu oksyda-

cji kwasów t"uszczowych powi zane z podwy%szonym wykorzystaniem gluko-

zy jest cz$sto obserwowane w przero#ni$tym sercu [9]. Pozwoli"o to na wysu-

ni$cie hipotezy na temat zwi zku allelu C obecnego w punkcie polimorficznym 

w intronie 7 z obni%on  ekspresj  genu PPARA, co prowadzi"oby do zmniejsze-

nia ilo#ci aktywnego bia"ka PPAR!, a w konsekwencji – zahamowania proce-

sów oksydacji kwasów t"uszczowych. 

Na podstawie tych obserwacji Ahmetov i wsp. [1] za"o%yli, %e zró%nico-

wanie genetyczne w intronie 7 genu PPARA mo%e by( powi zane ze zró%nico-

wan  wydolno#ci  fizyczn  u ró%nych grup profesjonalnych zawodników repre-

zentuj cych odmienne dyscypliny sportowe. Po przeprowadzeniu odpowiednich 

analiz molekularnych badacze stwierdzili, %e homozygoty GG s  znacznie 

cz$stsze u sportowców wytrzyma"o#ciowych realizuj cych wysi"ek g"ównie za 

po#rednictwem metabolicznych przemian tlenowych, natomiast cz$sto#( alle- 

lu C ros"a w grupach zawodników si"owych charakteryzowanych wysokim 

udzia"em komponentu beztlenowego w generowaniu energii niezb$dnej do 

przeprowadzenia wysi"ku [1]. Wyniki te, przynajmniej cz$#ciowo, t"umaczone 

by"y wp"ywem genotypu PPARA na kompozycj$ w"ókien mi$#niowych: za-

wodnicy si"owi charakteryzowani wy%sz  cz$sto#ci  wyst$powania allelu C byli 

predysponowani do przerostu mi$#ni szkieletowych, co powodowa"o specyficz-
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ne zmiany w przebiegu metabolizmu objawiaj ce si$ g"ównie obni%eniem po-

ziomu tlenowych przemian kwasów t"uszczowych. W przeciwie&stwie do nich 

zawodnicy wytrzyma"o#ciowi byli cz$sto nosicielami genotypu GG i obserwo-

wano u nich podwy%szony poziom metabolizmu tlenowego powi zany ze wzro-

stem proporcji w"ókiem wolnokurczliwych typu I [1]. 

Sugestia, aby allel G obecny w miejscu polimorficznym w intronie 7 genu 

PPARA by" uznany za korzystny dla zawodników reprezentuj cych dyscypliny 

wytrzyma"o#ciowe, zosta"a potwierdzona badaniami u polskich sportowców,  

u których wykazano istotnie wy%sz  cz$sto#( wyst$powania allelu G, koreluj -

cego z podwy%szonym poziomem przemian tlenowych [3, 8]. Wyniki uzyskane 

w prezentowanej pracy wskazuj  na obecno#( podobnego trendu w cz$sto#ci 

allelu C u zawodników dyscyplin si"owych, poniewa% w porównaniu do osób 

nietrenuj cych obserwowano wy%sz  cz$sto#( tego allelu u zawodników repre-

zentuj cych typowe dyscypliny si"owe, takie jak podnoszenie ci$%arów czy 

rzuty, jednak%e ze wzgl$du na nieprzekroczenie progu istotno#ci statystycznej 

w przeprowadzonych analizach nie mo%na uzna( tych rezultatów za jedno-

znacznie potwierdzaj cych hipotez$ o korzystnym wp"ywie allelu C u zawodni-

ków reprezentuj cych dyscypliny si"owe. 
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Summary 

 

 

The PPARA gene code for transcriptional factor PPAR! that is a central regulator 

of expression of genes involved in fatty acid metabolism and is believed to be a one  

of the genes of health-related fitness phenotype. The aim of this study was to examine 

the hypothesis that C allele of PPARA intron 7 G/C polymorphic site (rs4253778) is 

positively associated with strength athletes status. PPARA genotypes were analyzed for 

100 Polish strength athletes: 100–400 m runners, powerlifters, weightlifters, throwers 

and jumpers. Control samples were prepared from 354 unrelated volunteers. The G/C 

polymorphic site in PPARA intron 7 was scanned by using Real-Time PCR protocol 

with fluorescently labeled Taq-Man probes. The allele frequency and genotype distribu-

tion was determined by gene and genotype counting. Significance was assessed by *2 

analysis. The obtained results revealed that frequency of the PPARA genotypes  

(57,0% GG, 32,0% GC, 11,0% CC vs. 63,0% GG, 29,9% GC, 7,1% CC; p = 0,352) and 

C allele (27% vs. 22%; p = 0,141) were not significantly different in the strength athlete 

group when compared to sedentary controls. The greater frequency of C allele was 

observed within the groups of weightlifters (32,5%) and throwers (32,1%), however it 
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did not reach the statistical significance level when compared to untrained controls. 

These data are insufficient to confirm the hypothesis that C allele may be considered as 

one of the strength-related allele. 

 

Translation: Agnieszka Maciejewska-Kar"owska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


