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آنزیم مبدل آنژیوتنسین  هايژنوتیپنسبت انگشت دوم به چهارم و  رابطۀبررسی 

برداري شرکت ملی مناطق وزنه کردهتمرینبا قدرت عضالنی در ورزشکاران 
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  3محسن شیرمحمدزاده ،2، کریم صالح زاده1رامین ایمري اسکندري

  کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد ملکان. 1
 2. استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان*

 استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان. 3
 

   22/05/1393تاریخ پذیرش:                             08/02/1393تاریخ دریافت: 
  

   چکیده

ا قدرت آنژیوتنسین ب آنزیم مبدلژن بررسی ارتباط نسبت انگشت دوم به چهارم و ژنوتیپ  حاضر با هدف پژوهش

آن قدرت یک ضرب، دو ضرب و مجموع ترکیب بدن،  بدین منظور .انجام شدکرده تمرینبردارن عضالنی در وزنه

 ±3/28سانتی متر، وزن:1/176±3/9سال، قد:2/23±8/2(سن:جنوب خیز نفتشرکت ملی مناطق بردار وزنه18در 

کردند، ر شرکت ملی نفت فعالیت میکه در خوزستان و د اضر در سوپر لیگ کشورداوطلب ح کیلوگرم)9/97

آنزیم مبدل هاي ژنوتیپ تا خون در وضعیت ناشتا گرفته شد پنج سی سیمیزان  گیري شد. در جلسه دوماندازه

همبستگی ساده مشخص شد که روش گیري از با بهرهشمارش شوند.  PCRبا استفاده از دستگاه  آنژیوتنسین

) ژن مبدل آنزیم آنژیوتنسین P=0.39( DD ) وP=0.4( IDژنوتیپ  ،)P=0.3( بین نسبت انگشت دوم به چهارم

از طریق آزمون همبستگی سهمی و با حذف اثر وزن بدن بین  .با قدرت عضالنی ارتباط معناداري وجود ندارد

با قدرت عضالنی ارتباط معناداري مشاهده  آنزیم مبدل آنژیوتنسین) ژن P=0.01( DD ) وID )P=0.01ژنوتیپ 

توان مدلی را جهت برآورد قدرت عضالنی با که می ن ساده به روش ورود نیز نشان دادمون رگرسیوشد. آز

آنزیم مبدل ژن هاي ژنوتیپخالص عضالنی و  تودة، هارمنسبت انگشت دوم به چاستفاده از متغیرهاي 

به عنوان فاکتوري در  منسبت انگشت دوم به چهارلذا با توجه به نتایج شاید بتوان از  ارائه نمود. آنژیوتنسین

آنزیم مبدل ژن هاي ژنوتیپارتباط استفاده نمود. همچنین با توجه به برداري وزنه فدراسیون استعدادیابیبرنامه 

بر تر بر سایر فواید بهبود در قدرت عضالنی وسیع هايپژوهششاید بتوان با  ،قدرت عضالنیبا  آنژیوتنسین

  دست یافت.سالمتی 

  

 برداريوزنه، فنوتیپ، قدرت عضالنی، آنژیوتنسینآنزیم مبدل  ،وتیپنژکلیدي:  واژگان

                                                   
                                                                                                             :salehzadehkarim@gmail.comEmail                                                              نویسنده مسئول *
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  مقدمه

که چگونه این درك نقش ژنتیک و اجزاي فیزیولوژیکی با در نظر گرفتن عملکرد جسمانی و این

ممکن است کاربرد مهمی در طراحی مطالعات براي  ،دهندعوامل پاسخ افراد به فعالیت را تغییر می

 .)1( یا کشف استعدادهاي برتر داشته باشدکرده تمرین، پیشرفت ورزشکاران درمانی هايپژوهش

هاي ورزشی ممکن است ناشی از چندین عامل باشد که به طور کلی عملکرد بهتر مردان در رقابت

هاي فیزیولوژیکی ممکن است مربوط به . تفاوتاستها شامل متغیرهاي فیزیولوژیکی تعدادي از آن

. تستوسترون پیش از بلوغ منجر به تغییرات )2( سطوح تستوسترون پیش از تولد و بزرگسالی باشد

که تستوسترون تولید شده در دوران شود، درحالیی در مغز و فیزیولوژي بدن میدرازمدتسازنده و 

. عالوه بر آن سطوح تستوسترون خون ورزشکاران )3( کندی را اعمال میمدتکوتاهات تأثیربزرگسالی 

هاي اما تستوسترون جنینی را تنها به روش ،گیري نمودتوان به طور مستقیم اندازهرگسال را میبز

تواند به عنوان یک روش ) می2D:4D( توان سنجید. نسبت انگشت دوم به چهارممستقیم میغیر

. نسبت انگشت دوم به چهارم )4( آیدحساببهمستقیم که بازتاب تستوسترون پیش از تولد است غیر

جنسی در افراد است که به طور مثال در مردان ارزش کمتري را نسبت به زنان  یک دیامورفیسم

شود و گمان رشد جنینی برقرار می دورة. این دیامورفیسم حداقل در نه هفته اول )5( دهدنشان می

. بنابراین ممکن است نسبت یادشده توانایی )6( ن بلوغ میزان آن ثابت باشدرود حتی در طی دورامی

اند که دهقرار دهد. برخی مطالعات در گذشته نشان دا تأثیرورزشی را تحت  ةگسترد دامنۀافراد در 

 ۀصفات مردان ۀنسبت انگشت دوم به چهارم ممکن است به عنوان یک مارکر بیولوژیکی از درج

جنسی و توانایی ورزشی باشد و نشان دادند که نسبت انگشت دوم به چهارم همبستگی منفی با 

در  عملکرد مردان در فوتبال و اسکی و عملکرد زنان و مردان در چند رشته مختلف و عملکرد زنان

دهد که اعداد ها نشان می. همچنین بررسی این نسبت)7( ها دارداي از ورزشگسترده دامنۀ

  . )8( هاي قدرتی، توانی و کوتاه زمان داردبا ورزش یمثبت ۀه از این نسبت رابطتر بدست آمدکوچک

قدرت عضالنی تعیین کنند. اند تا سهم کمی ژنتیک را در همچنین مطالعات متعددي تالش کرده

ها که اخیراً مورد توجه اند. یکی از این ژنهاي خاص اندکی در این زمینه شناسایی شدهاگرچه ژن

 )ACTN-3(سه  - و پروتئین آلفا اکتین) ACE(ژن قرار گرفته است ژن آنزیم مبدل آنژیوتنسین

کند. ) ایفا می1RAS( آنژیوتنسین - قشی کلیدي در تنظیم سیستم رنینن ACE. ژن)9- 11( است

ACE تبدیل آنژیوتنسینI را به آنژیوتنسینII و ها کند و نقش مهمی در تعادل الکترولیتکاتالیز می

قرار گرفته است و داراي  17 کروموزومن روي بازوي کوتاه . این ژ)12( فشار خون سیستمی دارد

                                                   
1. Renin Angiotensin System 
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) D( ) یا حذفI( . پلی مورفیسمی در این ژن که به همراه اضافه)13( اینترون است 25اگزون و  26

این ژن واقع شده است. در  16 وندر اینتر ،باشدمی Aluجفت بازي به نام  287شدن یک توالی 

ها همگی . اگرچه این ژنوتیپ)14( گرددایجاد می DDو  II ،IDحضور این پلی مورفیسم سه ژنوتیپ 

را در سرم یا بافت در  1ACEاند اما نشانگري قوي و ثابت از فعالیت واقع شده ونروي یک اینتر

را با بار  IIسطوح باالي آنژیوتنسین  پژوهشگران. )15( آورندهاي مختلف نژادي فراهم میجمعیت

. مطالعات )16( اندشود، نشان دادهزیاد تحمیلی که منجر به هایپرتروفی قلب و عضالت صاف می

براي هایپرتروفی عضالنی در پاسخ به افزایش بار فراهم  RASو  ACEدیگري از اهمیت بالقوه 

عضالنی در پاسخ به  تودةژنوتیپ عضالنی با قدرت عضالنی و  رابطۀ. اگرچه بررسی )17( اندآورده

تمایل خطی بین  گرانپژوهشبرخی از  ،اي از ابهام قرار داردبرنامه تمرینی قدرتی هنوز در هاله

. این )18( نشان دادندرا  DDو  IDبه  IIاز ژنوتیپ  IIو افزایش در تار نوع  Iکاهش در تار نوع 

 در واقعو  سازدهاي توانی را مطرح میو ورزش D اَللها یک مکانیسم بالقوه براي همراهی بین یافته

رچه . اگ)19( و قدرت را گزارش دادند D اَللدیگري نیز همین همراهی مثبت بین  پژوهشگران

 . )20( برخی دیگر نتوانستند از چنین نتایجی حمایت کنند

همچنان  .دهنددر قدرت عضالنی را نشان می ACEها، نقش احتمالی گونه که اشاره شد دادههمان

کنند. این در حالی است برخی از ارتباط میان نسبت انگشت دوم به چهارم با قدرت حمایت می که

 که عالوه بر نتایج متناقض در این زمینه، تاکنون بررسی ارتباط نسبت انگشت دوم به چهارم و

مورد بررسی قرار برداري وزنهکرده تمرینبا قدرت عضالنی در ورزشکاران  ACEژن هاي ژنوتیپ

و نسبت انگشت دوم به  ACEژن هاي ژنوتیپلذا در این پژوهش فرض شد که میان نگرفته است. 

 رو پژوهش حاضر با از این .قدرتی ارتباط وجود داردکرده تمرینچهارم با قدرت عضالنی در افراد 

برداران با قدرت عضالنی وزنه ACEهدف بررسی ارتباط میان نسبت انگشت دوم به چهارم و ژن 

  انجام شد.کرده تمرین

  

  پژوهش روش

 1/176±3/9سال، قد: 2/23±8/2(سن:بردار وزنه 18کشور، کرده تمرینبرداران از میان وزنه

 02/31±8/5بدن: تودةشاخص ، %89/10±4/8کیلوگرم، درصد چربی: 9/97±3/28متر، وزن:سانتی

در داوطلبی که در استان خوزستان  کیلوگرم) 26/85±2/16خالص بدن: ةمربع و تودکیلوگرم بر متر

ورزشی  - به اطالعات فردي، پزشکیهاي مربوط فرم زنند، پس از پر نمودنلیگ برتر کشور وزنه می

                                                   
1. Angiotensin Converter Enzyme 
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بیماري  ا سابقهیابتال عدم  پژوهشانجام پژوهش دعوت شدند. معیار ورود به این نامه جهت و رضایت

   بود. لیگ کشورسوپر بردار وزنهو  خاص

گونه ساعت پیش از جلسه دوم پژوهش هیچ 48 ها خواسته شدبه منظور اجراي پژوهش از آزمودنی

و از نوشیدن چایی و قهوه به  فعالیت بدنی سنگین نداشته باشند، از دارو یا مکمل استفاده نکنند

ساعت از آخرین وعده، هیچ ماده  سهحداقل و  سیستم قلب و عروقی بپرهیزند برخاطر اثرات آن 

بعداز ظهر در محل تمرین باشگاه نفت حاضر  17بار در ساعت  دوهر آزمودنی  غذایی نخورده باشند.

اجراي پژوهش آشنا شدند. همچنین، در این  ةها با اهداف، ابزارها و شیواول آزمودنی ۀ. در جلسشد

ها شامل: قد، وزن، چین پوستی سینه، چین پوستی شکم، هاي پیکرسنجی آزمودنیگیجلسه ویژ

و فرمول جکسون و پوالك براي  )Harpenden, England( چین پوستی ران با استفاده از کالیپر

 به منظوران اربردرکورد یک ضرب و دوضرب وزنه .)21( گیري شددرصد چربی اندازه ۀمحاسب

) با استفاده از 2D:4D( نسبت انگشت دوم به چهارمشد. گیري اندازه عضالت قدرتگیري اندازه

 تقسیم آن دو بر همو  طول انگشت دو و چهارم دست راست هر ورزشکار گیريبا اندازه کولیس

 ل روي صندلی نشسته، ابتدا گارو روي دستها با آرامش کامآزمودنی یک هفته بعد .بدست آمد

سی خون دریافت سی پنجمقدار  بهبسته شد، پس از پیدا کردن رگ و ضدعفونی کردن محل  چپ

  گردید.

ژنوم  DNAها انجام شد. میکرولیتر خون نمونه 200بر روي  ACEژن  I/Dبررسی پلی مورفیسم 

ي خون هااز لوکوسیت Genemotic DNA Extraction kit (BIONEER)از کیت افراد با استفاده 

  با پلیمرهاي اختصاصی با سکانس زیر انجام شد. )PCR( پلی مرازاستخراج شد. واکنش زنجیره 

  

F=5’CTGGAGACCACTCCCATCCTTTCT3’ 
R=3’GATGTGGCCATCACATTCGTCAGAT5’ 

  

  میکرولیتر شامل: 25در حجم  PCRمخلوط 

2.5μL Buffer 10x (pH=8.3)  
0.75μL MgCl2 (50 mM)  

1 μL of each primer (10 μM)  
1 μL 0f dNTP (10mM)  
0.25 μL of Taq DNA polymerase  

   

 35دقیقه طی تعداد  پنج گراد به مدتدرجه سانتی 94پس از دناتوره کردن در دماي  PCRمراحل 

دقیقه) و سپس یک مرحله  یکدرجه  72دقیقه و  یکدرجه  67دقیقه و  یکدرجه  95( سیکل

 %2روي ژل آگارز  PCRمحصول  گراد انجام شد.سانتی ۀدرج 72دقیقه در  10ازي به مدت سطویل
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ژنوتیپ ژن  PCRمحصول  بررسی شد. UVآمیزي با اتیدیم بروماید زیر نور الکتروفورز و پس از رنگ

ACE کند: محصول ژنوتیپ دو قطعه ایجاد میDD190اي به اندازه ، قطعهbp است و در ژنوتیپII 

  بود.bp 490و  190محصول داراي هر دو قطعه  ID شد. در صورت ژنوتیپbp 490این قطعه  ةانداز

هاي اکتشافی از جهت تحلیل و اسپیرمنهمبستگی از روش آماري  پژوهشهاي براي آزمون فرضیه

  استفاده شد. )α ≥ 0.05داري (اسطح معن با همبستگی سهمی و رگرسیون ساده به روش ورود

  

  نتایج

 دوو  یکبرداران در جداول گوناگون در میان وزنههاي ژنوتیپي فیزیولوژیکی و پراکندگی هاویژگی

(جدول  گونه معناداري را نشان ندادنشان داده شده است. ماتریس همبستگی ساده اسپیرمن هیچ

هاي اکتشافی نشان داد که با استفاده از همبستگی سهمی و در نظر گرفتن وزن بدن به ). تحلیلسه

 وجود دارد )ACE )p=0.01هاي ژنوتیپگر همبستگی معناداري بین قدرت و وان عامل مداخلهعن

 تودةاي جهت پیشگویی قدرت بر اساس ). نتایج رگرسیون نیز سبب برآورد معادلهچهار جدول(

 پنج جدول( شد ACE هايژنوتیپلص بدن، نسبت انگشت دوم به چهارم و حضور یا عدم حضور اخ

  .)یک ۀو معادل

  : یک.Error! No text of specified style in document ۀمعادل

  قدرت عضالنی =

   6/412 + 75/3خالص بدن)  تودة(  -5/404( نسبت انگشت دوم به چهارم)  +38/39) ACEژن  DD(ژنوتیپ 

  

 ACEژن  IDژنوتیپ در فرمول باال عدد یک و ظهور  ACEژن  DDنکته: در صورت ظهور ژنوتیپ 

  نماییم.می عدد صفر را جایگزین

  

  تمرین کردهمرکزي متغیرهاي فیزیولوژیکی وزنه برداران هاي شاخص - یک جدول

  انحراف استاندارد  میانگین  متغیر

  31  9/164  یک ضرب(کیلوگرم)

  6/35  6/203  دو ضرب(کیلوگرم)

  5/66  5/368  مجموع(کیلوگرم)

  64/0  9/3  نسبت مجموع قدرت به وزن

  04/0  96/0  نسبت انگشت دوم به چهارم
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  تمرین کردهوزنه برداران  ACEمرکزي پلی مورفیسم ژن هاي شاخص - دوجدول 

  درصد  فراوانی  تعداد  متغیر
شانس نسبی حضور در مقادیر 

  )1RRکیلوگرم( 385قدرت باالتر از 

  II  18 0  0  0ژنوتیپ

  ID  18 7  39  30%ژنوتیپ

  DD  18  11  61  67%ژنوتیپ

  

  ACEدوم به چهارم و پلی مورفیزم  ماتریس همبستگی ساده قدرت با نسبت انگشت -سه جدول

  نسبت انگشت دوم به چهارم  IDژنوتیپ  DDژنوتیپ  شاخص

  - 25/0  - 22/0  22/0  ضریب همبستگی اسپیرمن

  3/0  39/0  39/0  معناداري

  

ماتریس همبستگی سهمی قدرت با حذف اثر وزن بدن با نسبت انگشت دوم به چهارم و پلی  - چهار جدول

  ACEمورفیزم 

  نسبت انگشت دوم به چهارم  DD ژنوتیپ  IDژنوتیپ   شاخص

  -4/0  59/0  - 59/0  ضریب همبستگی

  11/0  01/0  01/0  معناداري

  

  مختلف آزمون رگرسیون جهت پیش بینی قدرتهاي ضرایب مدل -پنج جدول

  معناداري  T  خطاي استاندارد Bضریب  شاخص  مدل

  اول
  17/0  44/1  ±42  6/61  ثابت

  0001/0  28/7  ±49/0  6/3  خالص بدن تودة

  دوم

  015/0  75/2  ±9/187  3/516  ثابت

  0001/0  38/8  ±43/0  6/3  خالص بدن تودة

  026/0  - 47/2  ±2/192  -5/474  نسبت انگشت دوم به چهارم

  سوم

  01/0  99/2  ±6/137  6/412  ثابت

  0001/0  04/12  ±31/0  75/3  خالص بدن تودة

  012/0  -9/2  ±2/139  -5/404  نسبت انگشت دوم به چهارم

  ACE 38/39  15/10±  88/3  002/0ژن  DDژنوتیپ 

  

                                                   
1. Relative Risk 
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  گیريو نتیجه بحث

زادي که به وسیله نسبت انگشت دوم به از این فرضیه که تستوسترون پیش پژوهشهاي یافته

دهد، حمایت کرد. نسبت انگشت می قرار تأثیر شود، قدرت عضالنی را تحتگیري میچهارم اندازه

که  شدبررسی این فرضیه نیز  ).1(معادله  کننده قدرت بودپیشگودوم به چهارم به طور منفی 

ممکن است در قدرت ورزشکاران سطوح باالتر مشارکت نماید. این فرضیه به  ACEژن  DDژنوتیپ 

با قدرت پنجه گرفتن، اسکات و پرش  D اَللو  DDهمبستگی بین ژنوتیپ  ةخصوص با مشاهد

سازي بر پژوهش حاضر همبستگی معنادار پس از همسان ۀترین یافت. مهم)22( عمودي حمایت شد

و قدرت عضالنی بود. همچنین آزمون رگرسیون نشان داد که ژنوتیپ  DDاساس وزن بین ژنوتیپ 

DD  خالص بدن و نسبت انگشت دوم به چهارم توانایی برآورد قدرت عضالنی را در  تودةبه همراه

  ). 1(معادله  اشتدکرده تمرینبرداران وزنه

برداران هاي حاصله در قدرت وزنهپیشنهاد داد که حداقل بخشی از سازگاري پژوهشنتایج این  

   زادي مربوط باشد.ممکن است به تستوسترون پیش

بین نسبت انگشت دوم به چهارم و توان پاروزدن در میان قایقرانان  1،)2011( النگمن و همکارانش

مذکور تعداد بسیار  هايپژوهشحائز اهمیت در تمامی  ۀ. نکت)23( ودندهمبستگی منفی مشاهده نم

این  .ه بوداستفاده شد هاپژوهشنفر در این  100بود که از جمعیتی بعضاً بیش از ها باالي نمونه

هاي این که نمونهدهد در حالیمعناداري را نیز افزایش می ةتعداد باالي نمونه، شانس مشاهد

حاضر در شرکت ملی نفت جنوب تشکیل دادند. همچنین کرده تمرینرا تنها وزنه برداران  پژوهش

ه بود، بین که از ورزشکاران به عنوان نمونه استفاده شد )2011( النگمن و همکارانش پژوهشدر 

این نتایج پس  وزدن با نسبت انگشت دوم به چهارم تفاوت معنادار و معکوسی مشاهده شد توان پارو

توان . اما تفاوت در نتایج را می)23( ورزشی باز هم تکرار شد ۀسازي بر اساس قد و تجرباز همسان

 )2011ش (النگمن و همکاران پژوهشدر  .هاي متفاوت نسبت دادعالوه بر عوامل ذکر شده به آزمون

هاي متر پارو زدن استفاده شد که مستقل از وزن است و بیشتر به توان باال در اندام 2000از آزمون 

نشان داد  پژوهشآزمون رگرسیون نیز در این  تایجنچه الزم به ذکر است که  فوقانی نیاز دارد. اگر

تواند قدرت را با عالمتی منفی و معنادار در کنار سایر متغیرهاي که نسبت انگشت دوم به چهارم می

  ژن آنزیم مبدل آنژیوتنسین پیشگویی نماید.هاي ژنوتیپخالص بدن و  تودة

توان به نوع آزمون استفاده االي نمونه میکه بدان اشاره شد، عالوه بر تعداد ب هاییپژوهشدر سایر 

صورت گرفته در بررسی ارتباط قدرت با  هايپژوهشکرد. در غالب  توجهشده براي نمایش قدرت 

                                                   
1. Longman  
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که تنها به قدرت  )24,8( استفاده شده است نگرفتنسبت انگشت دوم به چهارم از آزمون پنجه

بنابراین نباشد، عمومی عضالت محدودي مربوط است که ممکن است برآورد دقیقی از قدرت 

  نماید.را نیز مشکل می پژوهشنتایج با این  ۀمقایس

حاضر اولین موردي است که ارتباط نسبت انگشت دوم به  پژوهشبه هر حال پر واضح است که 

ترین رشته ورزشی است که بی شک قدرتیکرده تمرینبردارن وزنهچهارم را با قدرت را در میان 

انجام شده بر نسبت انگشت دوم به چهارم با قدرت  هايپژوهشکه آنجاهمچنین از .بررسی نمود

هاي مختلف به خوبی ها و رشتهتر در میان نمونهوسیع هايپژوهشبسیار اندك است، نیاز به 

  شود.احساس می

بایست اذعان داشت که همبستگی معکوس بین ژنوتیپ ژن یان شد میدر توضیح نتایجی که ب

ACE شهایی روبرو بود. ویلیامز و همکارانهاي عضالنی در چندین مطالعه با ناسازگاريو فنوتیپ 

. کوستا و )19( و بهبود در قدرت در پاسخ به تمرین حمایت کردند D اَللاز همبستگی بین  )2005(

هاي وابسته به قدرت را با قدرت در رشته ACEنیز اولین کسانی بودند که ژن  )2009( همکارانش

 D اَللهاي متوسط بررسی کردند و نشان دادند که کاران مسافتگانهنظیر شناي مسافت کوتاه و سه

العات صورت . سایر مط)22( با قدرت عضالنی در ورزشکاران با عملکردهاي باال همبستگی دارد

بر  نکرده یاهاي سالم تمرینو قدرت به طور معمول بر نمونه ACEگرفته بر وجود ارتباط بین ژن 

کننده آرنج یا چهارسر ران مورد مطالعه بیماران انجام شده است و تنها ارتباط قدرت در عضالت خم

ه افراد با سطوح باالي خصوصاً بحث شد ک )2005( شویلیامز و همکاران ۀقرار گرفته است. در مطالع

دهند. این نتایج با قدرت می را نمایش ACEژن  IIکمترین ژنوتیپ  ACEژن  DDژنوتیپ 

ایزوکتریکی افراد همبستگی معناداري داشت. اما با قدرت ایزوتونیکی عضالت چهارسر همبستگی 

نیز همبستگی معناداري بین  )2000( ش. مطالعات فوالند و همکاران)19( معناداري را نشان نداد

  .)25( نشان داد ACEژن  D اَللقدرت ایزومتریکی عضالت چهارسر ران و 

 و دهدقرار می تأثیرقدرت را تحت  ACEژن  DDمشخص شد که ژنوتیپ  ما پژوهشبر اساس نتایج 

هاي عمومی نکرده عملکردخالص بدن و وزن افراد نیز همبستگی داشت. در افراد تمرین تودةبه 

هاي اجزاي قدرت/توان بر بخشکرده تمرینفرد متکی است، اما در ورزشکاران  ۀقدرت بر قدرت پای

را  ACE. مطالعات بیشتري نیاز است تا عملکرد ژن )22( یپی دخالت داردهاي فنوتزیادي از تفاوت

و اثرگذاري آنها بر  ACEژن هاي ژنوتیپاحتمالی از طریق  کاروسازسازي نماید. یک در انسان شفاف

عضالت اسکلتی در حضور افزایش بار وارد بر  هایپرتروفیاست.  IIقدرت از طریق تولید آنژیوتنسین

، خصوصاً )26( همبستگی دارد IIهاي حیوانی مشخص شده است که با آنژیوتنسینعضله در مدل
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. این اطالعات یک توضیح بیولوژیکی براي )17( پذیردمی صورت 1AT ةاین عمل از طریق گیرند

  دهد.در سایز عضالنی را ارائه می ACEژنوتیپ ژن  ةتفسیر نقش بالقو

بهبود عملکردهاي قدرتی نیست و  ساز و کارعضالنی تنها  هایپرتروفیپنداریم که چه ما میاگر

مسئله  اما به جز ؛)27( عضالنی نیز در این مورد سهیم هستند- تغییرات مورفولوژیکی و عصبی

عضالنی به تارهاي  Iدر هدایت جریان خون از تارهاي نوع  IIآنژیوتنسین هایپرتروفی ممکن است

تولید موضعی  هاي توانی مورد توجه است.عضله مهم باشد که این مورد اخیر در ورزش IIنوع 

دیگر عملکرد  .)28( کندمی انقباض عضالنی را براي حداکثر توان مورد نیاز تسهیل IIآنژیوتنسین

و اثرات آن بر عملکرد ممکن است مربوط به تسهیل انتقال عصبی دستگاه سمپاتیک  IIآنژیوتنسین

پاتیک محیطی و سیستم هاي عصبی دستگاه سمبه وسیله افزایش آزادسازي نورآدرنالین از پایانه

  .)29( عصبی مرکزي باشد

- ژنوتیپکه همبستگی معناداري میان شود با توجه به اینمی پیشنهادهاي پژوهش با توجه به یافته

مستقیمی بر  رتأثیجایی که این ژن ژن آنزیم مبدل آنژیوتنسین و قدرت مشاهده شد و از آنهاي 

تمرینات قدرتی به عنوان روشی درمانی  اي برنظیر فشار خون دارد، توجه ویژه هابرخی بیماري

   به  با توجههمچنین  .یید این یافته نیاز استأدر تبیشتري  هايپژوهشاگرچه به  .صورت گیرد

فاکتور قدرت در  ةندنشان داد نسبت انگشت دوم به چهارم یک پیشگوکن پژوهشکه نتایج این این

در کنار جهت استعدادیابی برداري وزنهاست در مراحل غربالگري فدراسیون کرده تمرینبرداران وزنه

 )30( تر مورد پژوهش قرار گرفته بودسایر فاکتورهاي آمادکی جسمانی و ترکیب بدن که پیش

  مدنظر قرار گیرد.

  

  تقدیر و تشکر

بدین  خیز جنوب انجام شده است.این پژوهش با مساعدت و همکاري مالی شرکت ملی مناطق نفت

هاي دارند. همچنین از حمایتود را اعالم میوسیله نویسندگان این مقاله مراتب تشکر و قدردانی خ

، این موضوع نقش اساسی داشتند یافتنتحقق آزاد اسالمی واحد ملکان که در  مسئولین دانشگاه

  . دگردتشکر می
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Abstract 
 
The aim of this study investigated relationship between digit ratio (2D: 4D) and 
genotype of angiotensin converter enzyme (ACE) with muscle strength of elite weight 
lifters. In order to, at first session, body composition, snatch, clean and jerk and total 
in 18 elite weight lifter volunteers (Age: 23.2 ± 2.8 years, Height: 176.1 ± 9.3 cm, 
Weight: 97.9 ± 28.3 kg) in super league in Khuzestan and national oil company were 
measured. At second session, 5mm blood sample was taken in fasting condition to 
count genotypes of ACE using PCR devices. Simple correlation showed that there is 
no significant relationship between digit ratio (p=0.3) and genotypes ID (P=0.4) and 
DD (P=0.39) ACE with muscle strength. Using partial correlation analysis and 
eliminating effect of body weight on variables showed significant relationship between 
ID (P=0.01) and DD (P=0.01) ACE with muscle strength. Regression showed that a 
model can be presented to estimate muscle strength using 2D:4D, lean body mass and 
ACE genotype. According to results, it can be said that 2D: 4D may be used as a 
factor in finding talents programs in weigh-lifting federation. Concerning effects and 
characteristics of ACE genotypes on hypertension and cardio-vascular homeostasis 
and considering its correlation with musculare strength, wide spread research is 
needed to find advantages of improving muscular strength on health.  
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