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Ćwiczenie 11B
Homo olympicus

Ewolucja „Fenotypu sportowca”
Wpływ genów na "fenotyp sportowca"

Biologiczne podstawy treningu
Testy DNA

Prof. dr hab. Roman Zieliński

1. Ewolucja „Fenotypu sportowca”

Podłoże genetyczne tzw. "fenotypu sportowca" obejmuje współdziałanie wielu genów. "Fenotyp
sportowca" wykształcił się w procesach ewolucyjnych jako dostosowanie do zbieracko-
łowieckiego trybu życia, który wymagał zdolności przemieszczania się z różną prędkością na
różne odległości. Polowanie wymagało długotrwałego wysiłku, natomiast niebezpieczeństwo
wymuszało krótki i intensywny wysiłek. Te warunki doprowadziły do rozwoju różnych typów
mięśni: wolnokurczliwych i szybkokurczliwych. Zawartość procentowa obu typów determinuje
predyspozycje wysiłkowe.

Typ I, wolnokurczliwy. Mięśnie te mają zabarwienie czerwone na skutek obecności
mioglobiny, białka magazynującego tlen. Mięśnie te wykorzystują procesy tlenowe w
produkcji ATP, dlatego zawierają wiele mitochondriów. Kurczą się one wolno, ale są w
stanie podjąć średni wysiłek w dłuższym okresie czasu. Są one aktywowane podczas
podstawowych czynności ruchowych, np. podczas chodzenia. Najlepiej są rozwinięte u
maratończyków.
Typ II, szybkokurczliwy. Mięśnie te mają zabarwienie białe ze względu na mniejszą
zawartość mioglobiny. Charakteryzują się dużą szybkością skurczu i są w stanie podjąć
duży i intensywny wysiłek. Jednakże mają niską wytrzymałość, co powoduje szybkie
zmęczenie. Energia w postaci ATP jest dostarczana głównie z procesów beztlenowych
(glikoliza).

IIA - średnio unaczynione, zachodzą procesy tlenowo-beztlenowe, wyższa
wytrzymałość niż IIB.
IIB - słabo unaczynione, wykorzystują głównie procesy beztlenowe, są w stanie podjąć
duży wysiłek, ale męczą się najszybciej.
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1.1. Mięśnie szkieletowe

1.1.1. Ogólna budowa mięśni

Tkanka mięśniowa składa się z włókien
mięśniowych zbudowanych z miocytów
(zespoły komórek mięśniowych)
mających zdolność do kurczenia się.
Budowa mięśni jest charakterystyczna
dla wszystkich kręgowców. W
mięśniach poprzecznie-prążkowanych,
które tworzą mięśnie szkieletowe,
włókna mięśniowe zbudowane są z
wielu zespolonych komórek
(syncytium) różnego typu, w tym
komórek mięśniowych, naczyń
krwionośnych, komórek nerwowych
oraz tkanki łącznej. W efekcie włókna
mięśniowe mięśni poprzecznie
prążkowanych zawierają nawet kilkaset
jąder. Liczne jądra umożliwiają produkcję dużej ilości białek strukturalnych i enzymatycznych
niezbędnych do utrzymania funkcji mięśni. Ponadto włókna mięśniowe zawierają typowe
składniki komórkowe: mitochondrium, retikulum endoplazmatyczne, aparat Golgiego, cytoplazmę
(sarkoplazmę) i błonę komórkową (sarkolemma). Niektóre z tych struktur są wyspecjalizowane jak
np. retikulum endoplazmatyczne gładkie, które tworzy retikulum sarkoplazmatyczne,
wyspecjalizowane w gospodarce jonami wapniowymi, Ca2+.

Głównym składnikiem komórek mięśniowych są miofibryle złożone z położonych na przemian
filamentów cienkich zbudowanych z aktyny oraz filamentów grubych zbudowanych głównie z
miozyny. Filament gruby wraz z sąsiadującymi połówkami filamentów cienkich tworzy jednostkę
czynnościową mięśnia poprzecznie prążkowanego zwaną sarkomerem. Aktyna i miozyna mogą
poruszać się względem siebie.

1.1.2. Białka wchodzące w skład miofibryli

Filamenty grube zbudowane są z kompleksów miozyny. Miozyny to duża rodzina białek
motorycznych występujących u Eukariota. Razem z aktyną uczestniczą w wytwarzaniu
ruchu. Wszystkie cząsteczki miozyn zbudowane są z dwóch łańcuchów ciężkich i czterech
łańcuchów lekkich. Łańcuchy ciężkie tworzą strukturę obejmującą kilka elementów.

Głowa, która jest miejscem przyłączania filamentów aktynowych. Energia do ruchu
pochodzi z hydrolizy ATP.
Szyja pełni funkcję łącznika i poziomicy. Do szyi przyłączają się także łańcuchy lekkie
miozyny.
Ogon, który pośredniczy w regulacji ruchu.

Rys. 1.1. Schemat budowy sarkomeru. Włókna aktynowe
mogą być wsuwane we włókna miozynowe, co prowadzi do
skrócenia sarkomeru. Jednakże same filamenty aktynowe i
miozynowe nie zmieniają długości.
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Filamenty cienkie zbudowane są z aktyny. Aktyny to rodzina białek globularnych Eukariota
wchodzących w skład cytoszkieletu (filamenty aktynowe) oraz w skład włókien
mięśniowych. W czasie spoczynku, białka tropomiozyna i troponina łączą się z filamentami
aktynowymi zapobiegając ich przyłączeniu się do miozyny. Sygnałem do aktywacji jest
uwolnienie jonów wapniowych, które indukują odłączenie tropomiozyny i troponiny i
umożliwiają kontakt z miozyną w filamentach grubych. Dodatkowo tytyna zwiększa
elastyczność filamentów, natomiast nebulina stabilizuje filamenty grube.
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miozynowy

Sarkomer

Filament cienki,
aktyna

Tytyna, element
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Rys. 1.1.1. Białka wchodzące w skład sarkomeru.
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1.2. Ewolucja sprawności mięśni szkieletowych: rola α-aktynin

1.2.1. Rodzina α-aktyniny

α-aktyniny to rodzina
białek łączących się z
aktynami w poprzek
filamentów aktynowych,
dzięki czemu powstaje
"rusztowanie"
zapewniające integralność
cytoszkieletu. Odgrywają
one także istotną rolę w filamentach cienkich mięśni szkieletowych kręgowców.

α-aktyniny to archaiczna, wysoce konserwatywna rodzina białek. Należy ona do nadrodziny białek
spektrynowych. Homologi zidentyfikowano u Protista, bezkręgowców i kręgowców. Wszystkie
aktyniny mają charakterystyczną strukturę domen. Zawierają one konserwatywną N-końcową
domenę wiążącą się z aktynami (ABD). Domena ta składa się z dwóch subdomen CH, czyli
homologicznych do kalponiny (białko wiążące jony wapnia, charakterystyczne dla mięśni
gładkich). Centralną część aktynin stanowi pałeczkowata struktura zbudowana z tandemowych
powtórzeń spektrynowych (SLR). Liczba powtórzeń jest zmienna u różnych gatunków.
Odpowiadają one za tworzenie dimerów. Koniec C tworzą dwie domeny EF (domena
charakterystyczna dla białek wiążących jony wapnia).

Rys. 1.2.1a. Lokalizacja aktyniny.

Aktyna Aktynina

Rys. 1.2.1b. Struktura domenowa α-
aktynin wchodzących w skład sarkomeru.
Wszystkie znane aktyniny mają strukturę
dimerów "głowa-ogon", która zapewnia
interakcję między cząsteczkami. Aktyniny
mogą tworzyć izoformy, wówczas
występują heterodimery i homodimery.
Struktura antyrównoległa stabilizuje
filamenty aktynowe i przeciwdziała sile
skurczu (góra). Aktyniny łączą cienkie
włókna aktynowe (dół) (Ribeiro et al.
2014).
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U ssaków, w tym u człowieka, występują cztery typy α-aktynin. α-Aktynina-1, kodowana przez gen
ACTN1 oraz α-aktynina-4, kodowana przez gen ACTN4, są białkami cytoszkieletu. α-Aktynina-4
występuje w nerkach oraz jej silną ekspresję obserwuje się podczas nowotworzenia.

W sarkomerach mięśni szkieletowych występuje α-aktynina-2, kodowana przez gen ACTN2 oraz α-
aktynina-3, kodowana przez gen ACTN3. α-aktynina-2 występuje we wszystkich mięśniach
szkieletowych oraz w mięśniu sercowym i w mózgu. Jest ona związana przede wszystkim z
wolnokurczliwymi mięśniami wykorzystującymi procesy tlenowe w produkcji ATP. α-aktynina-3
podlega ekspresji tylko w szybkokurczliwych mięśniach szkieletowych wykorzystujących glikolizę
do produkcji ATP.

1.2.2. Ewolucja α-aktynin kręgowców

Duplikacje i alternatywny splicing doprowadziły do powstania znacznego zróżnicowania
funkcjonalnego aktynin. Uważa się, że α-aktyniny powstały jeszcze przed wyodrębnieniem
Metazoa, o czym świadczy wykrycie homologów aktynin u Protista (Dictyostelium discoideum),
grzybów (Saccharomyces pombe). Występowanie homologów aktynin u cyanobakterii (Spirulina
platensis) może sugerować pochodzenie rodziny z okresu przed rozdziałem pro- i Eukariota.

U bezkręgowców występuje tylko jeden gen aktynin, podczas gdy u kręgowców występują cztery
geny aktynin. Uważa się, że powstały one w wyniku dwukrotnej duplikacji całego genomu, która
miała miejsce w trakcie ewolucji prowadzącej do powstania kręgowców. Duplikacja stworzyła
możliwość dywersyfikacji funkcji aktynin i ich specjalizację.

Rys. 1.2.2. Duplikacja i różnicowanie α-aktynin wchodzących w skład sarkomeru (Lek et al. 2009).
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Gen ACTN3, specyficznie związany z szybkokurczliwymi włóknami, prawdopodobnie powstał z
ACTN2 około 250-300 mln lat temu podczas drugiej rundy duplikacji całego genomu kręgowców.
O późnym pochodzeniu genu ACTN3 świadczy identyczność sekwencji ACTN2 i ACTN3 na
poziomie 80% oraz podobieństwo sekwencji na poziomie 90%. Po duplikacji gen ACTN2 zachował
większość pierwotnych funkcji w sarkomerach, natomiast gen ACTN3 utracił wiele pierwotnych
funkcji. Jednocześnie doszło do specjalizacji tego genu i optymalizacji ekspresji w
szybkokurczliwych włóknach mięśniowych.

α-aktyniny-2 występują w dwóch izoformach, które powstają na skutek alternatywnego splicingu
dwóch egzonów — egzonu 8 lub egzonu 19. Splicing egzonu 19 prowadzi do powstania form
wrażliwych na jony wapnia. Izoforma ta występuje w mięśniach. Splicing egzonu 8 prowadzi do
powstania izoform niewrażliwych na jony wapnia. Ta forma α-aktyniny-2 występuje w mózgu
ludzkim. Obecność obu izoform α-aktyniny-2 świadczy o tym, iż pierwotny gen kodował
wielofunkcyjny enzym. Pozostałością tego wielofunkcyjnego enzymu są dwie izoformy α-
aktyniny-2 u człowieka, które mają różną specyfikę tkankową. Z kolei utrata wielofunkcyjności
przez enzym kodowany przez zduplikowany gen, ACTN3 umożliwiła zmiany adaptacyjne w
optymizacji miejsc interakcji aktyniny z aktyną, a także z kalcyneuryną. Ta ostatnia interakcja
może być odpowiedzialna za większą proporcję szybkokurczliwych włókien w mięśniach ludzkich.
Z kolei interakcja z białkami błonowymi, dystrofiną i integryną zwiększyła integralność błon
komórkowych podczas skurczu mięśnia.

1.3. Wpływ polimorfizmu ACTN3 na wytrzymałość mięśni

Szacuje się, że około 1 mld osób na świecie jest homozygotyczna względem tranzycji w egzonie
16 genu α-aktyniny-3, ACTN-3. Jest to mutacja nonsensowna, która powoduje powstanie
niefunkcjonalnego białka na skutek pojawienia się kodonu stop w pozycji 577. Mutację oznacza
się jako R577X, gdzie R odnosi się do funkcjonalnego allela, a X do allela związanego z brakiem
funkcjonalnego białka (allel null). Brak α-aktyniny-3 nie wywołuje choroby, co wskazuje, że
funkcja tego białka może być skompensowana przez α-aktyninę-2.

Stwierdzono występowanie silnej selekcji pozytywnej w kierunku allela X w populacji
europejskiej i azjatyckiej. Jest to jeden z nielicznych przykładów selekcji w kierunku allela null.
Brak aktywnej α-aktyniny-3 prowadzi do zwiększonej ekspresji α-aktyniny-2 w sarkomerach
szybkokurczliwych włókien. W efekcie dochodzi do przekształcenia włókien szybkokurczliwych w
wolnokurczliwe oraz wzrostu aktywności procesów tlenowych. Procesy te zwiększają odporność
na zmęczenie, co mogło stanowić adaptację w okresach zlodowaceń. Występowanie allela 577X
mogło także stanowić dodatkową adaptację "genotypu oszczędnego" w okresach głodu.
Wolnokurczliwe mięśnie dłużej wykorzystują zapasy energii. Hipoteza ta sugeruje stosunkowo
niedawny wzrost częstości allela 577X.

Częstość allela 577X (null) może być skorelowana z predyspozycjami sportowymi. W populacjach
sprinterów allel ten występuje rzadziej niż w populacji kontrolnej. Z kolei w populacjach
sportowców uprawiających dyscypliny wytrzymałościowe obserwuje się wyższą częstość allela
577X niż w populacji kontrolnej (Rys. 1.2.3). Brak aktywnej α-aktyniny-3 wydaje się być korzystny
w sportach wytrzymałościowych. Z drugiej strony, badania innych dyscyplin sportowych nie
wykazują jednoznacznej korelacji między genotypem XX a zdolnościami sportowymi.
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1.4. Paleobiologia sportowa

Rozwój mózgu i dwunożność są uważane za kluczowe elementy ewolucji człowieka. Gdy doszło
do ochłodzenia klimatu i w następstwie do rozczłonkowania bazy pokarmowej, zdolność do
przemieszczania się na duże odległości, przy jednoczesnym oszczędzaniu energii, była cechą
adaptacyjną. Badania genetycznych predyspozycji do uprawiania sportów wytrzymałościowych
przyczyniają się do zrozumienia procesów ewolucyjnych związanych z rozwojem zdolności
motorycznych.

Tabela 1.4. Wykorzystanie badań predyspozycji sportowych w modelowaniu procesów
ewolucyjnych.

Poziom
adaptacji

Wykorzystanie sportowców Analizowany element adaptacji Przykład

Ewolucja
gatunku

Sportowcy jako model dawnych
populacji.

Selekcja działająca na kończynę
górną i dolną.

Biegi, rzut
oszczepem.

Zmienność
wewnątrz-
gatunkowa

Aktywność fizyczna jako model
dawnej aktywności związanej z
polowaniami, zbieractwem.

Selekcja naturalna w zakresie
wydatków energetycznych,
rozmieszczenia geograficznego.

Sporty
wytrzyma-
łościowe.

Zmienność
rozwojowa

Analiza szkieletu sportowców i
jego zmian pod wpływem
treningu.

Adaptacja do obciążeń
fizycznych.

Bieg na przełaj,
pływanie,
kolarstwo.

Identyfikacja cech
morfologicznych podlegających
selekcji.

Zróżnicowanie selekcji w
zależności od płci.

Piłka nożna,
narciarstwo.

Prowokowanie funkcjonalnych
kompromisów przy dużym
obciążeniu fizycznym.

Plastyczność. Wioślarstwo,
sporty ultra-
wytrzyma-
łościowe.

Rys. 1.2.3. Częstości genotypów w locus ACTN3 w populacji sprinterów, w populacji kontrolnej oraz
populacji sportowców wytrzymałościowych. Częstość genotypu XX była niższa u sprinterów, zwłaszcza
w klasie olimpijskiej. Wśród sportowców wytrzymałościowych genotyp XX występował częściej niż w
kontroli. Tendencja ta była szczególnie widoczna wśród olimpijczyków (MacArthur i North 2014).

Sprinterzy,
olimpijczycy

(n = 32)

Sprinterzy,
kobiety
(n = 35)

Sprinterzy,
mężczyźni
(n = 107

Kontrola
(n = 436)

Wytrzymałość,
mężczyźni
(n = 194)

Wytrzymałość,
kobiety
(n = 72)

Wytrzymałość,
olimpijczycy

(n = 18)
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2. Wpływ genów na "fenotyp sportowca"

Obecnie znanych jest około 155 markerów, które mogą być skorelowane z "fenotypem
sportowca". Złożoność współdziałania czynników genetycznych wpływających na "fenotyp
sportowca" sprawia, że trudno wykazać korelację między uzyskiwanymi wynikami a wariantem
markera genetycznego. Nawet jeżeli uda się wykazać korelację wśród jednej grupy sportowców,
to nie występuje ona w innej porównywalnej grupie. Również wykorzystanie kilku genów
jednocześnie prowadzi do niejednoznacznych wyników. Trudności w korelowaniu wyników
sportowych z genami wynikają z poligenicznego charakteru "fenotypu sportowca", wpływu
czynników środowiskowych oraz modyfikacji epigenetycznych.

2.1. Polimorfizm w wielu loci

2.1.1. Wartość genotypowa

W populacji japońskiej zidentyfikowano genotypy w 20 loci, które wykazują potencjalną korelację
z "fenotypem sportowca". Testem objęto sportowców uprawiających sporty wytrzymałościowe. Na
podstawie wszystkich loci obliczono tzw. "wartość genotypową" (ang. total genotype score).
Każdemu genotypowi przyporządkowano wartości 2 dla homozygoty zwiększającej wytrzymałość,
1 dla heterozygoty, oraz 0 dla homozygoty nie wpływającej na wytrzymałość. Wartości te
przyporządkowano na podstawie danych literaturowych. Całkowitą wartość genotypu obliczono
sumując wartości dla poszczególnych loci. Poniżej przedstawiono rozkład wartości genotypowej
dla poszczególnych grup.

A. Na podstawie otrzymanego wykresu proszę podać, czy analizowane loci były skorelowane
z fenotypem sportowca?

Rys. 2.1.1. Wartość genotypowa populacji japońskiej na podstawie 20 loci związanych z "fenotypem
sportowca". Linie horyzontalne reprezentują histogramy sporządzone na podstawie częstości występowania
danej wartości genotypowej. Linie wertykalne przedstawiają wartość średnią dla grupy wraz z odchyleniem
standardowym (Yvert et al. 2016).
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2.1.2. Częstości genotypów w wybranych loci.

W tabeli 2.1.2. przedstawiono liczebności genotypów w wybranych loci w populacji japońskiej
(Yvert et al. 2016).

A. Na podstawie informacji w bazie OMIM proszę podać nazwę genu, jego funkcję i
lokalizację w genomie człowieka.

B. Na podstawie danych w tabeli proszę podać częstość genotypów w analizowanych loci, a
następnie proszę częstości te przedstawić na wykresie.

C. Czy na podstawie otrzymanych danych można wnioskować o wpływie analizowanych loci
na "fenotyp sportowca"? Proszę uzasadnić.

Tabela 2.1.2. Liczebności i częstości genotypów w wybranych loci dla populacji japońskiej.

Symbol Nazwa Lokalizacja Funkcja Genotyp
Liczebność Procent

K S K S

ACE II 269 72

ID 301 78

DD 79 25

CKM AA 465 126

AG 166 49

GG 18 0

COL5A
1

CC 428 132

CT 204 39

TT 17 4

NFATC4 GG 447 120

GC 181 48

CC 21 7

SLC16A
1

TT 61 24

TA 300 75

AA 288 76

K: kontrola, S: sportowcy

2.2. Mutacje prowadzące do zmiany funkcji genów związanych z wytrzymałością

Wytrzymałość jest istotnym elementem sukcesów w wielu sportach (np. maraton, triatlon). Jest
ona także związana ze zdrowiem i zmniejszoną śmiertelnością, ponieważ wyższa wytrzymałość
zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. U szczurów selekcja osobników o niższej
wytrzymałości prowadzi do wyższej częstości chorób sercowo-naczyniowych. Wytrzymałość jest
cechą złożoną, na którą składa się kilka czynników.
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Pułap tlenowy (VO2max), na który składa się wydolność serca, zdolność krwi do transportu
tlenu i objętość krwi.
Wytrzymałość mięśni szkieletowych. Jest ona związana z proporcją włókien
wolnokurczliwych i szybkokurczliwych, aktywnością enzymów, w tym enzymów
mitochondrialnych oraz stężeniem glikogenu w mięśniach poddanych wysiłkowi.
Efektywność mechaniczna — opisuje ile energii chemicznej jest przekształcana w siłę
mechaniczną. Zależy ona od masy ciała i ciężaru.
Odporność na zmęczenie. Jest ona zależna od układu nerwowego i jest definiowana
podczas długotrwałych okresów wymagających aktywności kognitywistycznych.

Czynniki składające się na wytrzymałość wykazują odziedziczalność na poziomie 38-94%, co
świadczy, iż zarówno genotyp jak i środowisko wpływają na kształtowanie się wytrzymałości.
Czynniki te zależą od wielu genów, których polimorfizm może nieznacznie zmieniać fenotyp.
Przykładowo, polimorfizm w 9500 SNP tłumaczy zaledwie 29% zmienności wzrostu człowieka, a
wzrost to tylko jedna z cech wpływających na wytrzymałość. Obok genów o nieznacznym wpływie
na fenotyp, wyróżnia się także geny wywołujące większe efekty fenotypowe.

W identyfikacji genów o większym wpływie na fenotyp pomocne są doświadczenia, w których
wykorzystano transgeniczne myszy. Umożliwiają one identyfikację genów, w których mutacje
zwiększają wytrzymałość. Wyróżnia się dwa typy takich mutacji:

mutacje prowadzące do utraty funkcji genu (ang. loss of function);
mutacje prowadzące do pozyskania nowej funkcji przez gene (ang. gain of function).

Zidentyfikowane geny dotyczyły metabolizmu mitochondriów, transportu tlenu oraz
mechanizmów neuronalnych i behawioralnych. Geny te mają homologi u człowieka i również
mogą być związane z parametrami wytrzymałościowymi.

Rys. 2.2a. Geny myszy, w których mutacja prowadząca do utraty funkcji (ang. loss of function) przyczyniła się
do wzrostu wytrzymałości u transgenicznych myszy (Nezhad et al. 2019).
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3. Biologiczne podstawy treningu

W sensie biologicznym trening oznacza dobrowolną aktywację mięśni w celach sportowych,
rekreacyjnych lub życiowych.

3.1. Efekty treningu

Trening stanowi wyzwanie dla homeostazy organizmu prowadząc do zmian w wielu organach,
tkankach i komórkach. Aktywność fizyczna indukuje także odpowiedź psychologiczną, która jest
istotnym elementem treningu. Równolegle z aktywacją mięśni szkieletowych, układ nerwowy
wysyła sygnały do układu sercowo-naczyniowego, oddechowego, hormonalnego i innych (Rys.
3.1). Znaczny, ale krótki wysiłek prowadzi do zwężenia naczyń krwionośnych w kurczących się
mięśniach oraz ograniczenia przepływu krwi i tlenu. Mięśnie wykorzystują metabolizm
anaerobowy. Z kolei, długi, ale rytmiczny wysiłek jak np. bieganie, jazda na rowerze związane są z
krótkim czasem skurczu, nieznacznym ograniczeniem przepływu krwi i tlenu, co umożliwia
wykorzystanie metabolizmu tlenowego. Na efektywność pracy mięśni wpływa ich masa. U
biegaczy lub kolarzy masa mięśniowa dochodzi do 15 kg na 70 kg masy ciała. W trakcie treningu
produkcja ATP może wzrosnąć 100-krotnie. Wzrasta także konsumpcja tlenu. W trakcie spoczynku
u dorosłego, zdrowego mężczyzny wynosi ona 50 ml/kg masy ciała. U najlepszych sportowców
może ona dochodzić do 90 ml/kg masy ciała podczas wysiłku.

Trening prowadzi do remodelowania systemu naczyń krwionośnych w mięśniach szkieletowych.
Wzrasta średnica dużych naczyń krwionośnych oraz zwiększa się gęstość sieci naczyń
włosowatych. Czynnikami promującymi remodelowanie są prostaglandyny oraz naczyniowo-
nabłonkowy czynnik wzrostu (VEGF).

Rys. 2.2b. Geny myszy, w których mutacja prowadząca do pozyskania nowej funkcji (ang. gain of function)
przyczyniła się do wzrostu wytrzymałości u transgenicznych myszy (Nezhad et al. 2019).
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3.2. Zmiany na poziomie komórkowym

Czynniki chemiczne, elektryczne i mechaniczne, które powstają podczas skurczu mięśnia
uruchamiają kaskadę reakcji na poziomie molekularnym, polegającą na aktywacji lub represji
szlaków sygnałowych regulujących ekspresję genów. Głównymi czynnikami sygnałowymi
(ligandami) są: wzrost zawartości jon Ca2+ w sakoplazmie, wzrost poziomu AMP oraz stosunku
ADP/ATP, wzrost poziomu kwasów tłuszczowych i reaktywnych form tlenu, obniżony poziom
fosforanu kreatyniny i glikogenu, kwasica, zmiana statusu redox oraz hipertermia. Kluczowe szlaki
sygnałowe to szlak związany z kinazami zależnymi od kalmoduliny (CaMK), szlak kinaz
aktywowanych przez AMP (AMPK) oraz kinazy aktywowane mitogenami (MAPK). Adaptacja do
treningu na poziomie komórkowym obejmuje także gwałtowny wzrost poziomu mRNA, który
koduje szereg różnych białek. Wzrost ten ma charakter powtarzalnych fal i jest kluczowy do
komórkowej odpowiedzi na trening.

Złożoność procesów fizjologicznych i molekularnych podczas wysiłku fizycznego powinna być
uwzględniona w treningu, aby zapewnić adaptację metaboliczną i fizjologiczną sportowców do
zwiększonego wysiłku.

Trening powinien umożliwić utrzymanie wysokiej zdolności pozyskiwania energii z
procesów aerobowych i anaerobowych.
Trening powinien uwzględniać przemiany ATP.
Trening powinien prowadzić do minimalizacji zaburzeń homeostazy komórkowej na
skutek zwiększonego zapotrzebowania na energię i tlen aktywnych mięśni.
Trening powinien zwiększyć odporność na zmęczenie.

Rys. 3.1. Odpowiedź fizjologiczna na trening (Hawley et al. 2014).

Centralny system nerwowy
Regulacja odpowiedzi fizjologicznej na
trening przez system autonomiczny i
somatyczny. Utrzymanie przepływu
krwi oraz dostaw tlenu do mózgu.

Metabolizm
 Wzrost poziomu glukozy przez

glukoneogenezę.
 Lipoliza tkanki tłuszczowej.

Wpływ na homeostazę płynów ustrojowych,
funkcje układu sercowo-naczyniowego,
regulację temperatury oraz metabolizm.

Skóra
 Wzrost potliwości

do 2-3 l/h

Transport tlenu
 Wzrost konsumpcji tlenu przez mięśnie

do 7 l/h lub 80-90 ml/kg u najlepszych
sportowców.

 Wzrost tętna do 200 uderzeń na minutę i
przepływu krwi przez serce do 40 l/min.

 Wzrost poziomu wentylacji do 200 l/min,
zwiększenie wysycenia tlenem,
utrzymanie wysokiego poziomu saturacji
hemoglobiny.

Mięśnie szkieletowe
 Wzrost produkcji ATP.
 Pobieranie glukozy, lipoliza.
 Wykorzystanie tlenu i produkcja

ciepła.
 Zmiany przepływu krwi, uwalnianie

biologicznie aktywnych cząsteczek
(miokiny o działaniu autokrynowym,
parakrynowym i endokrynowym.
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4. Testy DNA

Rozwój technik analizy DNA i ich dostępność przyczyniły się do rozwoju firm oferujących analizę
markerów, które mogą informować o predyspozycjach sportowych. W latach 2013-2019 liczba
firm oferujących testy genetyczne w celu identyfikacji predyspozycji sportowych wzrosła 3-
krotnie. Testy genetyczne stają się coraz bardziej popularne nie tylko w profesjonalnym sporcie,
ale także wśród entuzjastów i amatorów. Głównym zastrzeżeniem do testów oferowanych przez
firmy jest wykorzystanie ograniczonej liczby markerów. Najczęściej testowany jest wariant 577X
w genie ACTN3. Ponadto, występowanie korelacji między zdolnościami sportowymi a markerem
nie jest jednoznaczne, wyniki prac naukowych są sprzeczne.

Rys. 4. Zrzuty ekranu przykładowych firm wykonujących testy genetyczne. GenomicExpress: firma
amerykańsko-rosyjska oferujące zakres usług opartych o analizę DNA. W celu analizy DNA zbierane jest także
szereg danych osobowych. Brak informacji, co dzieje się z DNA po zakończeniu analiz. Ogen: polska spółka
akcyjna, której model biznesowy opiera się analizach DNA. Zarejestrowana w 2019 r w Warszawie. Eksperci
to dietetycy, trenerzy personalni oraz fizjoterapeuci. Jedna osoba jest biologiem molekularnym (bez stopnia
doktora), a jedna doktorem nauk biologicznych w zakresie biochemii. Nie ma żadnego genetyka, nie ma też
informacji o procedurach i laboratoriach. tellmeGen: zestaw sprzedawany przez Amazon, brak informacji o
firmie, zasadach prywatności. Jedyny kontakt przez platformę Amazon.
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„Fenotyp sportowca” jest cechą złożoną i prawdopodobieństwo, że dana osoba będzie miała
wszystkie allele wpływające pozytywnie na predyspozycje sportowe zmierza do zera. Większość
sportowców może być nosicielami części „korzystnych” alleli. Na ich osiągnięcia wpływają także
inne elementy, w tym modyfikacje epigenetyczne, a więc takie, które nie są związane ze
zmianami sekwencji DNA. Modyfikacje epigenetyczne obejmują metylację DNA, modyfikację
histonów, regulację za pomocą miRNA, lncRNA (long non-coding RNA), a także całe spektrum
procesów na etapie obróbki potranslacyjnej białek. Przykładowo, miRNA odgrywa istotną rolę w
różnicowaniu mięśni szkieletowych oraz adaptacji mięśni do wysiłku.

4.1. Paradoks wyniku fałszywie pozytywnego

Większość alleli wykorzystywanych w testach genetycznych występuje w populacji ze stosunkowo
wysoką częstością. Przykładowo, częstość allela T w locus COL5A1 wynosi około 18% w populacji
ludzkiej. Tymczasem za różnice w osiągnięciach sportowych mogą odpowiadać allele rzadkie,
których częstość zbliża się do 1%. Identyfikacja alleli rzadkich za pomocą testów genetycznych
wiąże się z wysokim poziomem wyników fałszywie pozytywnych. Jest to tzw. paradoks wyniku
fałszywie pozytywnego.

Paradoks wyniku fałszywie pozytywnego to paradoks statystyczny związany z testami o niskim
prawdopodobieństwie wyniku fałszywie dodatniego. Paradoks wynika z faktu, że odsetek testów
pozytywnych zależy nie tylko od skuteczności testu, ale także częstości występowania czynnika
w populacji.

Paradoks wyniku fałszywie pozytywnego wynika z twierdzenia Bayesa, które opisuje
prawdopodobieństwo warunkowe dwóch zdarzeń warunkujących się, tzn. prawdopodobieństwo
zajścia zdarzenia A, jeżeli zajdzie zdarzenie B. Testy genetyczne identyfikujące allele wpływające
na „fenotyp sportowca” są przykładem zastosowania twierdzenia Bayesa. Zakładają one, że wynik
pozytywny testu otrzymamy, gdy allel jest obecny u danej osoby.

Dla testów genetycznych określa się czułość i swoistość.

Czułość jest to stosunek wyników prawdziwie dodatnich do wyników prawdziwie
dodatnich i fałszywie ujemnych. Czułość określa na ile jest prawdopodobne, że test nie
wykaże obecności allela (wynik ujemny) u osoby posiadającej dany allel. W zależności od
testu czułość może być między 95-100%. Czułość 100% oznaczałaby, że wszystkie osoby
mające dany allel zostaną rozpoznane. W zależności od testu czułość może być między
95-100%. Czułość 95% oznacza, że prawdopodobieństwo otrzymania wyniku fałszywie
ujemnego wynosi 5%.
Specyficzność testu jest to stosunek wyników prawdziwie ujemnych do sumy wyników
prawdziwie ujemnych i fałszywie dodatnich. Specyficzność testów określa na ile jest
prawdopodobne, że test wykaże obecność allela u osób nieposiadających go. W zależności
od testu specyficzność może być między 95-100%. Specyficzność 100% oznaczałaby, że
test wyjdzie ujemny u wszystkich osób niebędących nosicielami danego allela.
Specyficzność 95% oznacza, że prawdopodobieństwo otrzymania wyniku fałszywie
pozytywnego wynosi 5%.
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Zakładamy, że chcemy ocenić prawdopodobieństwo otrzymania prawdziwego wyniku
pozytywnego dla alleli rzadkich występujących z częstością 2% w populacji (0,02).
Wykorzystujemy test genetyczny, którego czułość wynosi 95%, a specyficzność wynosi 99%.

Niech zdarzenie A oznacza, że dana osoba jest nosicielem allela „korzystnego” dla
„fenotypu sportowca”.
Zdarzenie A’ oznacza, że dana osoba nie jest nosicielem allela „korzystnego” dla fenotypu
sportowca.
Zdarzenie B oznacza, że wynik testu jest pozytywny.
Określamy prawdopodobieństwo warunkowe, że dana osoba jest nosicielem allela
„korzystnego” dla fenotypu sportowca pod warunkiem, że test wyjdzie pozytywny.
Wykorzystujemy twierdzenie Bayesa.

𝑃(𝐴\𝐵) =  
𝑃(𝐵\𝐴)𝑃(𝐴)

𝑃(𝐵\𝐴)𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵\𝐴′)𝑃(𝐴′) 

Prawdopodobieństwa poszczególnych zdarzeń we wzorze Bayesa wynoszą:

P(B\A) = 0,99. Prawdopodobieństwo, że wynik jest pozytywny pod warunkiem
posiadania allela. Odczytujemy z specyficzności, która wynosi 99% i oznacza, że
prawdopodobieństwo wyniku fałszywie pozytywnego jest 1%, zatem prawdziwie
pozytywnego wynosi 99% (0,99).
P(A) = 0,02. Jest to częstość allela „korzystnego” w populacji, która wynosi 2%.
P(B\A’) = 0,01. Jest to prawdopodobieństwo wyniku fałszywie pozytywnego, które
odczytujemy z specyficzności testu.
P(A’) = 0,98. Jest to częstość allela innego, niż allel „korzystny” dla fenotypu sportowca.

Po podstawieniu danych do wzoru otrzymujemy:

𝑃(𝐴\𝐵) =  
0,99 ∙ 0,02

0,99 ∙ 0,02 + 0,01 ∙ 0,98 
Ostatecznie P(A\B) = 0,67

Prawdopodobieństwo otrzymania wyniku prawdziwie pozytywnego dla rzadkiego allela
warunkującego „fenotyp sportowca” wynosi 67%. Oznacza to, że na 3 testy, jeden będzie
fałszywie pozytywny.

Przeprowadzając testy genetyczne, których celem jest identyfikacja alleli związanych z
„fenotypem sportowca” należy uwzględniać fakt, że wyniki fałszywie pozytywne lub fałszywie
negatywne mogą stanowić stosunkowo wysoki odsetek wyników dla alleli rzadkich. Błąd w ocenie
predyspozycji może mieć istotny wpływ na dalsze losy danej osoby, zwłaszcza, gdy testy nie są
powtarzane, a wynik nie jest sprawdzany. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku testów
komercyjnych wykonywanych odpłatnie dla każdego zainteresowanego. Testy wykonywane w
profesjonalnym sporcie na ogół są powtarzane lub poszerzane o dodatkowe metody
(sekwencjonowanie). Szczególne zagrożenia niosą testy komercyjne wykonywane na zlecenie
rodziców u dzieci. Zarówno wynik fałszywie negatywny jak i fałszywie pozytywny może
powodować problemy psychologiczne.
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4.2. Zagadnienia etyczne związane z testami DNA

Firmy komercyjne wykorzystują różnorodne techniki i markery do przewidywania zdolności
sportowej oraz stanu zdrowia nie zawsze opierając się na danych naukowych. Niektóre firmy
traktują dane genetyczne z należytą ostrożnością i nie wyciągają wniosków przekraczających
wyniki prac naukowych. Istnieje jednak wiele firm, które tworzą plany treningowe i żywieniowe
na podstawie analizy wybranych markerów (np. Ogen), tymczasem takie postępowanie nie ma
uzasadnienia w wynikach naukowych dotyczących uwarunkowania złożonych cech. W efekcie
istnieje ryzyko podejmowania osobistych decyzji dotyczących uprawiania sportu, sposobu
żywienia na podstawie fałszywych danych.

Obecnie nie ma wystarczających danych, że testy wykrywające polimorfizm określonych genów
dostarczają informacji o preferencjach sportowych. Większość badań naukowych dotyczących
występowania wariantów genów „korzystnie” wpływających na „fenotyp sportowca” miała
charakter populacyjny. Oznacza to, że analizowano korelację między „fenotypem sportowca”, a
częstością występowania określonego allela w populacji sportowców w porównaniu z populacją
kontrolną. Takie analizy dają obraz selekcji w kierunku jakiejś cechy w określonej populacji, ale
nie mają jednoznacznego przełożenia na możliwości jednostki. Ponadto populacje sportowców
najwyższej klasy są stosunkowo nieliczne i wszelkie zmiany częstości alleli mogą mieć charakter
losowy (dryf genetyczny).

Istnieje wiele kontrowersji dotyczących wykorzystania informacji genetycznej w celu identyfikacji
predyspozycji sportowych. Środowisko naukowe jest zgodne, że testy genetyczne nie powinny być
wykonywane osobom poniżej 18 roku życia (Pickering et al. 2019). Problematyczna jest ocena, kto
i na jakiej zasadzie powinien mieć dostęp do danych genetycznych. Jakie będą konsekwencje
odmowy wykonania testu genetycznego przez młodego sportowca? Co się stanie, gdy test wykaże
istnienie wariantu, który może być związany z chorobą? Czy wynik negatywny testu oznaczałby
wyeliminowanie z treningu?

Część autorów uważa, że testy genetyczne nie różnią się zasadniczo od innych testów sportowych
czy medycznych (Green i Botkin, 2003). Jedne i drugie mają podobny potencjał dyskryminacyjny.
Testy siły mięśniowej prowadzą do selekcji około 2% populacji o szczególnych właściwościach
mięśni. Podobnie, identyfikacja polimorfizmu w ACTN3 również prowadzi do selekcji pewnego
procenta populacji o potencjalnie pożądanych właściwościach. Z drugiej strony Stowarzyszenie
Badań Genetycznych i Testowania w Sporcie identyfikuje kilka fundamentalnych różnic między
testami niegenetycznymi i genetycznymi.

Informacja uzyskiwana w wyniku testów
genetycznych na ogół nie zmienia się z
wiekiem, podczas gdy informacja
pozyskana z testów niegenetycznych (np.
test siły mięśniowej) zmienia się z
wiekiem. Wiedza o posiadanym wariancie
genu może być wykorzystana do wyboru
kariery sportowej, ale może być też
przyczyną rezygnacji z uprawiania sportu
czy określonego trybu życia. W ten
sposób test genetyczny wykonany w

Rys. 4.2a Lionel Messi. Na koszt klubu Barcelony
poddał się kuracji hormonalnej
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dzieciństwie determinowałby dalsze losy życiowe bez względu na pragnienia jednostki.
Klasycznym przykładem jest Lionel Messi, u którego w wieku 11 lat zdiagnozowano
karłowatość przysadkową. Przyczyny choroby mogą być różne, w tym zaburzenia
żywieniowe i rozwojowe. Czynniki genetyczne są jednym z nich. Jednakże obecność
wadliwego allela w stanie homozygotycznym i wykrycie tego testem genetycznym
mogłoby skutecznie uniemożliwić karierę sportową.
W chwili wykonywania testu genetycznego nie są znane wszystkie możliwe interakcje
danego genu. Fenotyp organizmów złożonych, w tym człowieka w dużej mierze zależy od
czynników pozagenetycznych. Testy genetyczne nie informują o różnicach w ekspresji
genów pod wpływem różnych czynników, w tym wysiłku fizycznego, alternatywnej
obróbce transkryptu, obróbce potranslacyjnej. Wszystkie te procesy zmieniają się w ciągu
życia oraz w zależności od czynników środowiskowych i wpływają na ostateczne zdolności
sportowe.
Testy genetyczne mogą przypadkowo wykrywać predyspozycje do chorób. Wariant APOE4
koreluje ze zmniejszonym zróżnicowaniem profilu lipidowego. Dalsze badania wykazały,
że wariant ten związany jest z podwyższonym ryzykiem choroby Alzheimer’a. Osoba, która
wykonała test genetyczny pod kątem profilu lipidowego i otrzymała informację o
posiadanym wariancie APOE4 jednocześnie otrzymuje informację o ryzyku poważnej
choroby. Choroba Alzheimer’a ma złożoną etiologię i jej wystąpienie nie jest efektem tylko
jednego wariantu. Jednakże osoba testowana nie ma wiedzy specjalistycznej, aby
faktyczne ryzyko choroby ocenić, a informacja o potencjalnym zagrożeniu może
destrukcyjnie wpływać na wybory życiowe.
Wyniki testu genetycznego mogą mieć znaczenie dla rodziny osoby testowanej. Zdrowie
jest sprawą indywidualną i informacje o stanie zdrowia powinny być chronione.
Tymczasem testy genetyczne pośrednio mogą informować o ryzyku chorób genetycznych
w najbliższej rodzinie. Tym samym informacje o stanie zdrowia członków rodziny
pozyskują osoby nieuprawnione. W przypadku sportowców dotyczy to chociażby klubu.
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Odpowiedzi

2. Wpływ genów na "fenotyp sportowca"

2.1. Polimorfizm w wielu loci

2.1.1. Wartość genotypowa

W populacji japońskiej zidentyfikowano genotypy w 20 loci, które wykazują potencjalną korelację
z "fenotypem sportowca". Testem objęto sportowców uprawiających sporty wytrzymałościowe. Na
podstawie wszystkich loci obliczono tzw. "wartość genotypową" (ang. total genotype score).
Każdemu genotypowi przyporządkowano wartości 2 dla homozygoty zwiększającej wytrzymałość,
1 dla heterozygoty oraz 0 dla homozygoty nie wpływającej na wytrzymałość. Wartości te
przyporządkowano na podstawie danych literaturowych. Całkowitą wartość genotypu obliczono
sumując wartości dla poszczególnych loci. Poniżej przedstawiono rozkład wartości genotypowej
dla poszczególnych grup.

A. Na podstawie otrzymanego wykresu proszę podać, czy analizowane loci były skorelowane z
fenotypem sportowca?

Rys. 2.1.1. Wartość genotypowa populacji japońskiej na podstawie 20 loci związanych z "fenotypem
sportowca". Linie horyzontalne reprezentują histogramy sporządzone na podstawie częstości występowania
danej wartości genotypowej. Linie wertykalne przedstawiają wartość średnią dla grupy wraz z odchyleniem
standardowym (Yvert et al. 2016)
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Przedstawiony wykres nie potwierdza korelacji między analizowanymi loci i obliczoną na
ich podstawie wartością genotypu, a "fenotypem sportowca". Wartości średnie nie różnią
się istotnie w poszczególnych grupach. W grupach sportowców są one takie same.
Rozkład wartości genotypowej (histogramy) także jest taki sam w poszczególnych
grupach.
W grupach sportowców jest mniej wartości skrajnych zarówno najwyższych jak i
najniższych, który może wynikać z czynników losowych. Liczebności grup sportowców są
znacznie niższe niż liczebność grupy kontrolnej. Mała liczebność grup sportowców
zmniejsza szanse zidentyfikowania grup skrajnych.

2.1.2. Częstości genotypów w wybranych loci.

W tabeli 2.1.2. przedstawiono liczebności genotypów w wybranych loci w populacji japońskiej
(Yvert et al. 2016).

A. Na podstawie informacji w bazie OMIM proszę podać nazwę genu, jego funkcję i
lokalizację w genomie człowieka.

B. Na podstawie danych w tabeli proszę podać częstość genotypów w analizowanych loci, a
następnie proszę częstości te przedstawić na wykresie.

C. Czy na podstawie otrzymanych danych można wnioskować o wpływie analizowanych loci
na "fenotyp sportowca"? Proszę uzasadnić.

Tabela 2.1.2. Liczebności i częstości genotypów w wybranych loci dla populacji japońskiej.

Symbol Nazwa Lokalizacja Funkcja Genotyp
Liczebność Procent

K S K S

ACE Konwertaza
angiotensyny,
kinaza II

17q23.3 Reguluje ciśnienie krwi
oraz równowagę
elektrolitową. Białko
błonowe uwalniane przez
metalosekretazę cynkową

II 269 72 41,4 41,1

ID 301 78 46,4 44,6

DD 79 25 12,2 14,3

CKM Kinaza
kreatyninowa,
typ mięśniowy

19q13.32 Katalizuje przeniesienie
grupy fosforanowej z
fosfokreatyny na ADP,
tworząc ATP.

AA 465 126 71,6 72,0

AG 166 49 25,6 28,0

GG 18 0 2,8 0

COL5A
1

Kolagen, typ V 9q34.3 Kontrola fibrylogenezy, u
myszy mutacje brak
kolagenu zaburza wejście
w cykl komórkowy.

CC 428 132 65,9 75,4

CT 204 39 31,4 22,3

TT 17 4 2,7 2,3

NFATC4 Czynnik
transkrypcyjny
aktywowanych
komórek T

14q12 Czynnik transkrypcyjny
uczestniczący w aktywacji
cytokin w odpowiedzi na
stymulację limfocytów T.

GG 447 120 68,9 68,6

GC 181 48 27,9 27,4

CC 21 7 3,2 4,0

SLC16A
1

Transporter
kwasów
monokarbo-
ksylowych

1p13.2 Katalizuje transport
mleczanów i
pirogronianów przez błony
komórkowe, najwyższa
aktywność w centralnym
układzie nerwowym.

TT 61 24 9,4 13,7

TA 300 75 46,2 42,9

AA 288 76 44,4 43,4
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Rożnice w częstości genotypów w populacji kontrolnej oraz w populacji sportowców są
nieznaczne i w większości na ich podstawie nie można wnioskować o korelacji między
genotypem w danym locus a „fenotypem sportowca”.
Nieznaczne różnice występują jedynie w locus CKM oraz COL5A1.

CKM: w grupie sportowców nie zidentyfikowano genotypu GG, co przekłada się na
wyższą częstość heterozygot.
COL5A1: w grupie sportowców obserwuje się nieznacznie wyższą częstość genotypów
CC i niższą genotypów CT.

Różnice w częstościach w locus CKM i COL5A1 mogą być przypadkowe ze względu na
znacznie mniejszą liczebność grupy sportowców.

Rys. 2.1.21. Częstość genotypów w wybranych loci w populacji kontrolnej oraz w populacji sportowców japońskich.
Częstość przedstawiona jest w postaci procentów (Yvert et al. 2016).

Procent
[%]



C08B. Biologia molekularna. Odpowiedzi Lekarski 26-27.04.2023.

Prof. dr hab. Roman Zieliński prof.romanzielinski@gmail.com 21 z 21

Słowa kluczowe
Ewolucja fenotypu sportowca, mięśnie wolnokurczliwe, mięśnie szybkokurczliwe, tkanka
mięśniowa, włókna mięśniowe, miofibryle, filamenty cienkie, filamenty grube, miozyna,
aktyna, sarkomer, troponina, alfa-aktyniny, geny ACTN, polimorfizm ACTN3, allel 577X,
paleobiologia sportowa. Wpływ genów na fenotyp sportowca, polimorfizm wielu loci,
wartość genotypowa, ACE, CKM, COL5A1, NFATC4, SLC16A1, mutacje utraty funkcji (loss
of function), mutacje prowadzące do nowej funkcji (gain of function). Trening: efekty,
centralny układ nerwowy, metabolizm, skóra, transport tlenu, mięśnie szkieletowe, zmiany
na poziomie komórkowym, jony wapnia, mRNA. Testy DNA: model biznesowy, testy
jednogenowe, testy wielogenowe, paradoks testu fałszywie pozytywnego,
prawdopodobieństwo warunkowe twierdzenia Bayesa, czułość testu, specyficzność testu,
zagadnienia etyczne.
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