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Анотація. Для встановлення схильності до прояву високої фізичної працездатності шляхом аналізу 
поліморфізмів генів було вивчено розподіл алельних варіантів 7 поліморфізмів генів-кандидатів у групах 
спортсменів, які спеціалізуються в різних видах спорту. Досліджено ДНК 246 спортсменів та 86 осіб, які 
не мають постійного стажу занять спортом. Установлено, що І/D поліморфізм гена ACE, Т-786→С полі-
морфізм гена еNOS, R577X поліморфізму гена ACTN3, G/C поліморфізм 7-го інтрону гена PPARA є інфо-
рмативними маркерами для визначення спадкової схильності до прояву високої фізичної працездатності у 
швидкісно-силових видах спорту. 
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м’язової діяльності, спадкова схильність.  

 

Постановка проблеми. Результативність пошуку спортивних талантів, добору спортив-
но обдарованих дітей тісно пов’язана з розвитком методів визначення спадкової схильності 
до прояву високої фізичної працездатності в певному виді спорту.  

Згідно з сучасними уявленнями молекулярної генетики м’язової діяльності, відмінності 
у прояві фізичних якостей людини залежать від поліморфізмів генів. Фізичні якості детермі-
нуються й успадковуються полігенетично, тобто залежать від сукупності генів та їх алельних 
варіантів. При аналізі спадкової схильності до того чи іншого виду спорту слід аналізувати 
комбінації алельних варіантів генів, що відіграють найважливішу роль у процесах адаптації 
організму спортсменів до інтенсивних фізичних навантажень. Але питання про те, поліморфі-
зми яких генів необхідно додавати для комплексного аналізу схильності до різних видів спор-
ту, ще остаточно не вирішене. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За даними бази EMBL, геном людини мі-
стить більше ніж 21 млн поліморфізмів. Нині генетична карта фізичної активності людини 
нараховує 214 генів, поліморфізми яких асоційовані з розвитком і проявом фізичних якостей, 
а також морфофункціональними та біохімічними характеристиками, що змінюються під впли-
вом фізичних навантажень різної спрямованості [5]. 

У світовій практиці створено декілька моделей, що дозволяють визначити спадкову 
схильність до різних видів спорту.  

Залежно від наявності алелей 32 генів, що сприяють якому-небудь виду рухової ак-
тивності, російські вчені [3] запропонували молекулярно-генетичну діагностику схильності 
до занять спортом. Вона передбачає визначення декількох типів схильності до розвитку і про-
яву фізичних якостей: низька схильність (присутність негативних мутацій, що викликають 
інтолерантність до фізичних навантажень; помірна схильність; виразлива схильність; яскраво 
виразлива схильність. 

Англійські вчені розробили так званий «Загальний генотипний рахунок» (TGS, total ge-
notype score), оснований на підрахунку сприятливих алелей 23 поліморфізмів, за допомогою 
якого розраховується схильність до видів спорту з переважним розвитком витривалості [9]. 
Більшість моделей не дозволяють передбачити спортивну успішність на 100 %, інформатив-
ність вибраних поліморфізмів не завжди підтверджується, тому дослідження, що проводяться 
у цьому науковому напрямку, спрямовані на розширення спектру значущих поліморфізмів, на 
репродукцію результатів попередніх дослідників, на створення молекулярно-генетичних пас-
портів в кожному окремому виді спорту. 

Проведений аналіз наукової літератури дозволив зарахували до генетичних маркерів, 
що можуть обумовлювати спадкову схильність до занять спортом, такі поліморфізми: І//D 
поліморфізм гена, ангіотензинперетворюючого ферменту (АСЕ), R577X (С/Т) поліморфізм 
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гену α-актиніну-3 (ACTN3), Т-786→С поліморфізм промотору гена ендотеліальної NO-синтази 
(eNOS), Pro/Ala поліморфізм гена γ – рецептора, що активує проліферацію пероксисом 
(PPARG), G/C поліморфізм 7-го інтрону гена α – рецептора, що активує проліферацію перок-
сисом (PPARA), Pro582→Ser (С/Т) поліморфізм гена фактора, що індукується гіпоксією 
(HIF-1α), Ala203Pro поліморфізм гену β-коактиватора PPARγ (PPARGC1B) [2, 4, 5, 7]. 

Мета дослідження – установити можливість визначення схильності до прояву високої 
фізичної працездатності в різних видах спорту за допомогою комплексного аналізу полімор-
фізмів генів.  

Завдання: провести аналіз розподілу алельних варіантів поліморфізмів генів-кандида-
тів у групах спортсменів, які спеціалізуються у видах спорту з різним характером енергоза-
безпечення; установити відмінності в розподілі генотипів за комплексом поліморфізмів у 
групах спортсменів, що спеціалізуються в різних видах спорту. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконується згі-
дно з темою 2.22 «Розробка комплексної системи визначення індивідуально-типологічних 
властивостей спортсменів на основі прояву геному» Зведеного плану науково-дослідної робо-
ти у сфері фізичної культури і спорту на 2011 – 2015 рр. (номер державної реєстрації 
0111U001729).  

Методи та організація досліджень. У дослідженнях частоти поліморфізмів взяли 
участь 332 особи, з них: 110 спортсменів, які спеціалізуються у швидкісно-силових видах спо-
рту, 85 спортсменів спеціалізуються у видах спорту з переважним розвитком витривалості, 51 
спортсмен – у видах спорту, що вимагають поєднаного прояву сили та витривалості, 86 осіб – 
не мають постійного стажу занять спортом. 

ДНК виділяли з букального епітелію за допомогою набору реактивів DiatomTM DNA 
Prep (Biokom). Поліморфізми генів визначали за допомогою методу полімеразної ланцюгової 
реакції (PCR), з подальшою обробкою рестриктазами та наступним аналізом довжини ре-
стрикційних фрагментів (PCR-RFLP). Ампліфікати після рестрикції розділяли у агарозному 
гелі (2,5%), який містив 10 мкг/мл бромистого етидію. Візуалізація ДНК після горизонтально-
го електрофореза (160 V упродовж 40 хв) проводилася за допомогою трансілюмінатора (“Біо-
ком”, Росія) і відеосистеми ViTran (Росія). Визначали І/D поліморфізм гена ангіотензинперет-
ворюючого ферменту (АСЕ), R577X (С/Т) поліморфізм гена α – актиніну-3 (ACTN3), Т-786→С 
поліморфізм промотору гена ендотеліальної NO-синтази (eNOS), Pro/Ala поліморфізм гена γ – 
рецептора, що активує проліферацію пероксисом (PPARG), G/C поліморфізм 7-го інтрону ге-
на α – рецептора, що активує проліферацію пероксисом (PPARA), Pro582→Ser (С/Т) полімор-
фізм гена фактору, що індукується гіпоксією (HIF-1α), Ala203Pro поліморфізм гена β-коакти-
ватора PPARγ (PPARGC1B). 

 Генотипування спортсменів виконувалося на базі молекулярно-генетичної лабораторії 
відділу загальної і молекулярної патофізіології інституту фізіології імені О.О. Богомольця 
Національної академії наук України. 

Статистичний аналіз результатів дослідження проведено за допомогою програмного 
пакета SPSS ver.17.0. Головні незалежні, а також спільні ефекти проаналізованих полі-
морфізмів були визначені при використанні програми мультифакторної просторової реду-
кції (Multifatorial Dimensionality Reduction, MDR) для побудови моделі з найбільшим по-
тенціалом предикції.  

Результати досліджень та їх обговорення. Для моделювання та аналізу міжгенних 
взаємодій ми використали метод багатофакторного зменшення розмірності, який дозволив 
нам продемонструвати складний характер взаємовідносин аналізованих поліморфізмів. За-
стосування цього методу до аналізу генотипів спортсменів різних видів спорту та різної ква-
ліфікації дозволило отримати моделі, найкраща з яких володіла класифікаційною здібністю 
64%. Указана модель дозволяє порівнювати розподіл алельних варіантів у групах спортсменів 
різної кваліфікації і в контрольній групі, включала містить єдиний поліморфізм – Т-786→С по-
ліморфізм промотору гена ендотеліальної NO-синтази (еNOS). Установлено, що особи з гомо-
зиготним генотипом (як за нормальною, так і рідкісною алеллю) більш асоційовані зі схильні-
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стю до занять спортом, що вимагає поєднання сили та витривалості, водночас гетерозиготний 
генотип більш асоційований з приналежністю до контрольної групи.  

Для того, щоб дослідити характер взаємодії між поліморфізмами, ми створили дендро-
граму, побудовану за допомогою кластерного аналізу (рис.1). На вершинах цього багатокут-
ника представлено інформаційну цінність кожного маркера зокрема, на ребрах – інформацій-
на цінність взаємодії пари маркерів. Дані, подані на рис.1, дозволяють стверджувати, що най-
важливішим предиктором схильності до занять спортом, що вимагає поєднання сили та ви-
тривалості, є поліморфізм гена еNOS. Його інформаційна цінність більш ніж у 6 разів пере-
вищує цінність решти генів. Цей поліморфізм знаходиться у синергічних взаємовідносинах з 
поліморфізмом гена АСЕ і антагоністичних із поліморфізмом гена PPARG. Виявлений факт 
дозволяє запропонувати метод оцінювання схильності до цих видів спорту на основі поєдна-
ного визначення двох поліморфізмів генів: І/D поліморфізму гена АСЕ і Т-786→С поліморфіз-
му гена еNOS. 

 
Рис. 1. Графічне відображення міжгенних взаємодій у видах спорту  

з поєднаними вимогами до розвитку витривалості та сили 
 

Примітки: на вершинах багатокутника представлено інформаційну цінність кожного маркера, 
зокрема, на ребрах – інформаційна цінність взаємодії пари маркерів; 

 червоний колір – інтенсивно виражена синергічна взаємодія; 
 помаранчевий – помірно виражена синергічна взаємодія; 
 синій – інтенсивно виражена антагоністична взаємодія. 

 

Оскільки застосування методу MDR до всієї вибірки спортсменів, які займаються шви-
дкісно-силовими видами спорту, не дозволило встановити статично вірогідні відмінності та-
кої вибірки від контрольної групи та за розподілом алельних варіантів вивчених поліморфіз-
мі, тому ми виключили з кількості осіб, генотипи яких аналізували спортсменів, які не досяг-
ли рівня «висококваліфіковані спортсмени». На рис.2 графічно зображено результати аналізу 
поліморфізмів генів спортсменів високої кваліфікації (майстри спорту України міжнародного 
класу), які спеціалізуються у швидкісно-силових видах спорту. Розподіл генотипів у спорт-
сменів цієї групи вірогідно відрізняється від розподілу генотипів у контрольній групі за раху-
нок 4-х поліморфізмів, а саме: ACE, еNOS, ACTN, PPARA. Класифікаційна здатність цієї мо-
делі – 65%, значення кросс-преревірки (сross-validation consistency) – 10/10. Найбільшою ін-
формативною значущістю володіють поліморфізми генів PPARA (3.15 ) та HIF1α (3.82 ). 
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Спортсмени, що спеціалізуються у видах спорту з переважним розвитком витривалості, 
при розподілі генотипів за кількома поліморфізмами від результатів контрольної групи стати-
стично не відрізнялись.  

 
Рис. 2. Графічне відображення міжгенних взаємодій  

у спортсменів швидкісно-силових видів спорту 
 

Примітки:  
 червоний колір – інтенсивно виражена синергічна взаємодія; 
 помаранчевий – помірно виражена синергічна взаємодія; 
 синій – інтенсивно виражена антагоністична взаємодія. 

 

Отримані результати підтверджують раніше встановлені факти. Так, відомо, що такі не-
обхідні для прояву високих спортивних результатів фенотипи як вибухова сила, високий 
вміст швидко-скоротливих м’язових волокон мають високий ступінь успадкування [4, 8] й 
детерміновані обмеженою кількістю генів [1], тоді як аеробна витривалість легко змінюється 
під впливом зовнішніх стимулів, має найменший ступінь успадкування й обумовлена взаємо-
дією великої кількості генів і їх варіацій [2, 6 , 7].  

Висновки: 
1. Висококваліфіковані спортсмени, які спеціалізуються у швидкісно-силових видах 

спорту, помітно відрізняються від контрольної групи за розподілом генотипів за 4 поліморфі-
змами: І/D поліморфізм гена ACE, Т-786→С поліморфізм гена еNOS, R577X поліморфізму гена 
ACTN3, G/C поліморфізм 7-го інтрону гена PPARA, що дозволяє вважати їх інформативними 
маркерами для визначення спадкової схильності до прояву високої фізичної працездатності в 
цих видах спорту. 

2. Кваліфіковані спортсмени, які спеціалізуються у видах спорту, що вимагають по-
єднання сили та витривалості, помітно відрізняються від контрольної групи за розподілом ге-
нотипів за Т-786→С поліморфізмом гену еNOS. 

Перспектива подальших досліджень. Отримані дані потребують подальшої валідації 
та порівняння з результатами інших дослідницьких груп, надалі це дозволить розробити метод 
визначення спадкової схильності до прояву високої результативності у різних видах спорту. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ  
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ  

К РАЗНЫМ ВИДАМ СПОРТА 
 

Светлана ДРОЗДОВСКАЯ 
 

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины 
 

Аннотация. С целью определения предрасположенности к проявлению высокой физической работоспо-
собности путем анализа полиморфизмов генов, было изучено распределение аллельных вариантов 7 полимор-
физмов генов-кандидатов в группах спортсменов, специализирующихся в разных видах спорта. Исследовано 
ДНК 246 спортсменов и 86 человек, не имеющих регулярного стажа занятий спортом. Установлено, что I/D по-
лиморфизм гена ACE, Т-786 → С полиморфизм гена еNOS, R577X полиморфизм гена ACTN3, G/C полиморфизм 7-
го интрона гена PPARA являются информативными маркерами для определения наследственной предрасполо-
женности к проявлению высокой физической работоспособности в скоростно-силовых видах спорта. 

 

Ключевые слова: полиморфизмы генов, спортивный отбор, комплексный анализ, молекулярная генетика 
мышечной деятельности, наследственная предрасположенность 
 
 
 

DETERMINATION OF GENETIC PREDISPOSITION  
TO VARIOUS SPORTS BY COMPLEX ANALYSIS OF GENES POLYMORPHISMS 

 

Svitlana DROZDOVSKA 
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Abstract. In order to determine predisposition to a high physical performance by analyzing gene polymorphisms 
there have been studied the distribution of allelic variants of seven polymorphisms of candidate genes in a group of ath-
letes specializing in different sports. There have been studied DNA of 246 athletes and 86 people with no experience of 
regular exercise. It was found that I/D polymorphism of ACE, T-786 → C polymorphism of eNOS, R577X polymorphism 
of ACTN3, G / C polymorphism of the 7th intron PPARA are an important markers for determining the genetic predispo-
sition to exercise a high physical performance in speed and power sports. 

 

Key words: gene polymorphisms, sports selection, complex analysis, molecular genetics of muscle activity, a ge-
netic predisposition 


