
Streszczenie 

We współczesnej rywalizacji do uprawiania sportu na najwyższym światowym 

poziomie dochodzą jednostki najbardziej ku temu predysponowane. Ich 

wyselekcjonowanie z populacji jest możliwe w szczególności dzięki opracowaniu 

wszelkiego rodzaju testów diagnostycznych. Dynamiczny rozwój technik biologii 

molekularnej sprawił, że na rynku zaczęły pojawiać się komercyjne testy genetyczne 

mające wykrywać talent sportowy. W skład większości dostępnych testów 

genetycznych wchodzą zwykle dwa markery: polimorfizm insercyjno-delecyjny I/D 

(rs4646994) w genie ACE oraz polimorfizm pojedynczego nukleotydu typu SNP 

R577X (rs1815739) genu ACTN3. Niniejsza praca jest próbą odpowiedzenia na pytanie, 

czy test genetyczny oparty na dwóch najczęściej badanych polimorfizmach 

genetycznych w genach ACE oraz ACTN3, jest bezpieczny i rzetelny oraz czy taki test 

może znaleźć zastosowanie w badaniach polskich sportowców. 

Celami poznawczymi przeprowadzonych badań było: 

1. Określenie korelacji pomiędzy częstością występowania genotypów i alleli 

opisywanych w wybranych punktach polimorficznych I/D genu ACE oraz R577X 

genu ACTN3 a statusem sportowym polskich zawodników realizujących wysiłki 

startowe o charakterze wytrzymałościowym oraz zawodników realizujących wysiłki 

szybkościowo-siłowe. 

2. Określenie korelacji pomiędzy częstością występowania określonych kombinacji 

genotypów I/D ACE oraz R577X ACTN3 a statusem sportowym polskich 

zawodników realizujących wysiłki startowe o charakterze wytrzymałościowym oraz 

zawodników realizujących wysiłki szybkościowo-siłowe.  

Postawionym celem aplikacyjnym było: 

3. Zastosowanie danych genetycznych uzyskanych na podstawie badań miejsc 

polimorficznych I/D genu ACE oraz R577X genu ACTN3 przeprowadzonych  

u polskich sportowców do konstrukcji testów diagnostycznych mogących mieć 

zastosowanie w procesie doboru do sportu.  

Badaniami objętych zostało łącznie 359 sportowców reprezentujących trzy 

dyscypliny sportowe, tj. kolarstwo, pływanie oraz podnoszenie ciężarów. Rekrutowani 

do badań zawodnicy to uczestnicy Mistrzostw Polski w kategoriach juniorskich  

lub seniorskich z minimum pięcioletnim stażem zawodniczym. Grupę kontrolną 

stanowiło 281 zdrowych ochotników, którzy nigdy nie uprawiali wyczynowo żadnej 



dyscypliny sportowej i byli rekrutowani spośród studentów różnych wydziałów 

Uniwersytetu Szczecińskiego. Detekcja ustalonych polimorfizmów w badanych genach 

markerowych przeprowadzona została za pomocą reakcji PCR w przypadku 

polimorfizmu I/D genu ACE oraz Real-Time PCR dla polimorfizmu R577X genu 

ACTN3.  

W toku przeprowadzonych analiz stwierdzono istotne statystycznie różnice  

w rozkładzie genotypów i na tej podstawie udało się wyciągnąć następujące wnioski.  

W grupie pływaków długodystansowych zanotowano zwiększoną częstość 

występowania genotypu II oraz allelu I genu ACE w porównaniu do grupy kontrolnej. 

Natomiast wśród kolarzy długodystansowych to genotyp DD oraz allel D występował 

częściej w porównaniu do grupy kontrolnej. Pozwala to stwierdzić, że otrzymane 

wyniki są tylko w połowie zgodne z wcześniej postawioną hipotezą. Zwiększona 

częstość występowania genotypu XX opisywanego dla genu ACTN3 w grupie 

długodystansowych sportowców w porównaniu do grupy kontrolnej potwierdza 

wcześniej postawioną hipotezę. W grupie sportowców szybkościowo-siłowych jedynie 

rozkład genotypów w grupie krótkodystansowych kolarzy w porównaniu do grupy 

kontrolnej okazał się statystycznie istotny. W związku z tym należy stwierdzić, że na 

podstawie otrzymanych danych nie można jednoznacznie potwierdzić postawionej 

wcześniej hipotezy, jakoby genotyp DD genu ACE występował w sposób statystycznie 

istotny częściej wśród sportowców realizujących wysiłki startowe  

o charakterze szybkościowo-siłowym w stosunku do grupy kontrolnej. W grupie 

sportowców szybkościowo-siłowych, należących do trzech dyscyplin zaznaczyło się 

istotne statystycznie częstsze występowanie allelu R w porównaniu do grupy kontrolnej. 

Efekt częstszego występowania genotypu RR w porównaniu do kontroli dał się 

zauważyć w grupie krótkodystansowych pływaków. Biorąc pod uwagę kombinacje 

genotypów genów ACE oraz ACTN3 należy stwierdzić, iż posiadacze układu II:XX 

mają 6,5 razy większą szansę dla na bycie sportowcem długodystansowym niż nosiciele 

innych układów genotypowych. Ponad trzy razy większą szansę na bycie sportowcem 

długodystansowym wykazują również posiadacze układu genotypowego DD:XX.  

Co warte zaznaczenia ˗ o ponad 5,5 razy mniejszą szansę na bycie sportowcem 

długodystansowym mają posiadacze genotypu ID:RR. W grupie ciężarowców szansa  

na wystąpienie układu genotypów DD:RX jest ponad pięć razy mniejsza w porównaniu 

do grupy kontrolnej. W grupie pływaków krótkodystansowych model recesywny 

pozwolił na wykazanie, że posiadacze kombinacji genotypowych II:RX oraz ID:RX 



charakteryzują się odpowiednio ponad 4 i ponad 3,5 razy większym 

prawdopodobieństwem zostania pływakiem-sprinterem w porównaniu do grupy 

kontrolnej. 

Otrzymane wyniki nie pozwalają jednoznacznie orzec o przydatności 

wykorzystania testów opartych na polimorfizmie I/D ACE oraz R577X ACTN3  

do poszukiwania talentów sportowych. Tym niemniej, badania tych markerów mogą 

mieć istotne zastosowanie praktyczne: tego typu analizy z pewnością będą przydatne  

w celu przygotowania programów prewencyjnych czy indywidualizacji treningu. 

Jednakże wykorzystywanie testu genetycznego opartego jedynie o dwa analizowane 

markery do kategorycznego orzekania o talencie sportowym jawi się na obecnym 

poziomie wiedzy jako nierzetelne i nieetyczne. 

 



Streszczenie w języku angielskim 

 In modern international competition, only the individuals most predisposed 

can achive the highest level. Their selection from the population is possible thanks to 

the significant development of science. In particular owing to the development  

of various diagnostic tests. The dynamic development of molecular biology techniques 

has caused that commercial genetic tests appeared on the market. Genetic test which can 

detect sport’s talent are still popular. Most genetic tests available on the Internet usually 

have two markers: I/D insertion-deletion polymorphism (rs4646994) in the ACE gene 

and single nucleotide polymorphism R577X (rs1815739) of the ACTN3 gene. This 

dissertation is an attempt to answer the question “Whether the genetic test based on the 

two most-studied genetic polymorphisms in the ACE and ACTN3 genes is safe and 

reliable, and whether such a test can be used in the research of Polish athletes?” 

 The cognitive objectives of the research are: 

1. Determining the correlation between the frequency of occurrence of genotypes and 

alleles described at selected polymorphic points of the I/D ACE gene and R577X of 

the ACTN3 gene, and the sport status of Polish athletes performing endurance efforts 

and athletes performing power efforts. 

2. Determining the correlation between the frequency of occurrence of specific 

combinations of ACE I/D genotypes and R577X ACTN3 and the sport status  

of Polish athletes performing endurance efforts and athletes performing power 

efforts. 

 The application goal is: 

3. The use of genetic data based on the polymorphic sites of the I/D ACE gene and 

R577X of the ACTN3 gene carried out in Polish athletes for the construction  

of diagnostic tests that may be used in the selection process for sport. 

 Research covered a limited number of 359 athletes representing three sports: 

cycling, swimming and weightlifting. Athletes recruited to research was participants  

of the Polish Championships in junior or senior category with a minimum five years  

of training experience. The control group consisted of 281 healthy volunteers, who were 

never practiced competitive sport and were recruited from students of various faculties 

of the University of Szczecin. 



 Detection of mentioned polymorphisms in the studied marker genes was 

carried out by PCR for the I/D ACE polymorphism and Real-Time PCR for the R577X 

polymorphism of the ACTN3 gene.  

 In the course of conducted analyzes, statistically significant differences in the 

distribution of genotypes were found and on this basis the following conclusions were 

drawn. In the group of long distance swimmers, an increased frequency of genotype II 

and allele I of the ACE gene was noted compared to the control group. However, among 

long-distance cyclists it was the DD genotype and the D allele that was more frequent 

compared to the control group. The results obtained are only half compatible with the 

previously made hypothesis. The increased frequency of genotype XX ACTN3 gene  

in the group of long-distance athletes compared to the control group confirms the 

previously made hypothesis. In the group of power athletes, only the distribution  

of genotypes in the group of short-distance cyclists compared to the control group 

turned out to be statistically significant. Basing on the data obtained, it cannot be 

unequivocally confirmed the hypothesis that the DD ACE genotype occurs statistically 

significantly more often among power athletes compared to the control group. In the 

group of power athletes practiced all three disciplines compared to the control group,  

a statistically significant more frequent occurrence was noted for the R allele. More 

frequent occurrence of the RR genotype compared to the control was seen in the group 

of short-distance swimmers. Considering the combinations of ACE and ACTN3 

genotypes, it should be taken into account that owners of the II:XX genotype have 6.5 

times bigger possibility to succed in long distance event than carriers of other genotype 

combinations. Over three times greater chance to succed in long distance event also 

owns holders of the DD:XX pattern. Worth poiting out, ID:RR genotype holders have 

more than 5.5 times less chance of being a long distance athlete. In the weightlifting 

group, the chance to appear the DD:RX genotype is more than five times limited 

comparing to the control group. In the group of short-distance swimmers, the recessive 

model shows that holders of genotypes II:RX and ID:RX are respectively over 4  

and more than 3.5 times more likely to become a sprinter comparing to the control 

group. 

 The obtained results do not allow to predicate about the usefulness of tests 

based on the ACE I/D and R577X ACTN3 polymorphisms to search for sports talents. 

Nevertheless, testing of these markers can have important practical applications: this 

type of analysis will certainly be useful in the preparation of injury prevention programs 



or individualisation of training programs. However, using a genetic test based only  

on the two analyzed markers to positively determine sporting talent appears to be 

unreliable and unethical at the current level of knowledge. 

 


