
 الجینات والریاضة
الزم محمد عباس / االستاذ المساعد الدكتور   

 ------------------------------------------------------------------ 
) الجینات(بأن المورثات  1953في الخمسینات من القرن الماضي كان أعظم اكتشاف في علم األحیاء ھو اكتشاف واطسون وكريك عام 

بعدھا بدأ العلماء في البحث عن الموروثات وتوالت االكتشافات وظھرت فكرة الجینات  )DNA(عبارة عن لولب مزدوج من الحامض النووي
ّف علیھا العلماء ) 1980( ففي عام جینا وفي منتصف الثمانینات تضاعف العدد لیصل الى  450كان عدد الجینات البشرية التي تعر

من الوالدين الى األبناء ولكن معظم األشخاص ال يعرفون بأن نفس جینا ويعرف كل واحد منا جیدآ بأن الجینات تتحكم في الوراثة )1500(
ھذه الجینات تتحكم ايضآ في تكاثر الخاليا وفي وظائفھا الیومیة المستمرة وتحكم الجینات وظائف الخلیة بتحديد المواد التي تركبھا في 

جینات ھو مصطلح يجمع مابین أجزاء كلمتین انكلیزيتین ھما داخلھا فأية بنیات وأية أنزيمات وأي مواد كیمیائیة تتولد فیھاوان مصطلح ال
)gen ( والجزء الثاني)ome ( أما الداللة العلمیة لھذا المصطلح فھي لألنسان والتي تعني الحقیبة الوراثیة البشرية القابعة داخل الخلیة

وجود جین معین ھو ظھور صفة معینة على  البشرية وھي التي تعطي جمیع الصفات والخصائص الجسمیة والنفسیة وانما يدلنا على
ً بأن ھناك عددا كبیر من الحوادث والتفاعالت المعقدة التي تحصل مابین التفاعل الكیمیاوي األساسي الذي يبدأه  الفرد وقد أصبح معلوما

 .الجین وبین ظھور الصفة النھائي
  مشروع الخريطة الوراثیة

ة األخیرة والذي يقارن باكتشاف العجلة واكتشاف الطاقة الذرية وھو ما اعلنه الرئیس ان ھذا المشروع ھو اكبر حدث علمي في اآلون
حیث اعلنا عن اكمال مشروع الجینات البشري او مشروع الخريطة الوراثیة لألنسان  2000االمريكي ورئیس الوزراء البريطاني في عام 

لقمر وتلخص بأكتشاف العلماء في الكشف عن خريطة الكروموسومات مما يعتبر حدثا مھما جدا وقد وصفوه بأنه أھم من الوصول الى ا
في الخلیة الواحدة من خاليا الجسم التي تقدر بالماليین وھي التي تحمل جمیع المعلومات الوراثیة  23في األنسان والذي يبلغ 

ة داخل الخلیة مصنوعة من حامض لألنسان وھي بواسطتھا تنتقل الصفات الوراثیة من جیل الى أخر وھذه الكرموسومات الموجود
ملیارات من الحروف الوراثیة وتكمن عظمة ) 3(الذي يحتوي على اربعة انواع من النیوكلوتیدات يبلغ عددھا في الخلیة الواحدة DNAال

ینھا ھذا األكتشاف في كونه سوف يساعد على تفادي األصابة بعدد كبیر من األمراض قد يصل الى اكثر من خمسة االف مرض من ب
وكما يوفر ادوات مھمة للتشخیص )الزھامیر، التقزم، بعض السرطانات، ھشاشة العظام، التھاب المفاصل، الربو، امراض لقلب، السكر،(

ومن  والعالج وبالرغم من األھمیة العلمیة لھذا األكتشاف االّ انه له اثار الكثیر من القضايا الفلسفیة والعلمیة المرتبطة بالسلوك البشري
ممكن في المجال الرياضي ان يثیر مثل ھذا األكتشاف كثیرآ من القضايا الھامة سواء على مستوى الرياضة بھدف الصحة والوقاية من ال

األمراض المختلفة او على مستوى الرياضة التنافسیة وكذلك األحتراف الرياضي وكذلك يمكن األستفادة من ھذا المشروع في مجال 
ملیارات ) 3(ألف جین تظمھا )40- 30(ھوبین وقد أتضح من ھذا المشروع ان الجینیوم البشري يحتوي على نحو األنتقاء للرياضیین المو

  .وحدة في كل من الخاليا الجسم الذي يبلغ عددھا نحو ماليین الخاليا
  )DNA(تركیب الـ 

ة بعملھا وبعبارة أخرى أن معرفة التركیب تمنح ھو المادة الوراثیة التي تحدد وراثة الفرد وھذا سیساعد في فھم كیفیة قیام ھذه الماد
صل الدلیل لكیفیة القیام بالوظیفة فقد أعتزم علماء الكیمیاء الحیاتیة معرفة كیفیة أرتباط النیوكلیوتیدات في جزئیات ھذا الحامض فقد تو

ة منھا ودرس تركیبھا الجزيئي بواسطة العلماء الى الكثیر من المعلومات التي تخص ھذه المادة الحیوية وحصل البعض على نماذج نقی
فأذا ما وضعت عینة صغیرة من مادة كیمیائیة نقیة قريبآ من مصدر ألشعة أكس فعند مرور األشعة خالل المادة ) أكس(انحراف أشعة 

ة أكس تترك ظآل فأنھا ستنحني بأتجاھات مختلفة وأن مقدار ھذا األنحناء يعتمد على طبیعة تركیبھا الجزيئي وأن نوعیة أنحراف أشع
 للجزئیات على الفلم وبذلك يمكن أعطاء الكثیر من المعلومات المتعلقة بالتركیب الكیمیاوي لھذه المادة وقديصل عدد النیوكلیوتیدات الى

ألف مرتبطة بعضھا مع البعض بشكل سلسلة مع العلم أن أربعة أنواع مختلفة من ھذه القواعد ھي التي تشترك في تكوين ھذا )200(
تختلف تبعآ ألختالف تكرار تنظیم ھذه النیوكلیوتیدات في الحامض النووي وأن ھذا التحلیل الكیمیاوي لھذا DNAالعدد وأن درجة التعقد

  :الحامض يظھر لنا الصفات المھمة التالیة 
  ).G+A)=(C+T(أن جزية الحامض النووي تحتوي على كمیات متساوية من -أ
  :وكما مبین بالمخطط األتي.والثايمین وبین الكوانین والسايتوسینيوجد تعادل كمي بین األدنین - ب
  

 )DNAشكل يوضح تركیبة الـ( 
المرسل وفیما عدا كونھا أصغر كثیرآ وتتألف من شريط منفرد mRNAويتم نقل المعلومات الضرورية من النواة الى الرايبوسومات من قبل الـ

يزال mRNAويعتقد أنه عند تكوين الDNAيشبه الmRNAة يعوض الیوراسیل عن الثايمین فأنومحتويآ على الرايبوز وفي سالسلھا الجانبی
فیزدوج DNAجزئیآ وتزدوج النیوكلیوتیدات الرايبوزية بشكل متكامل ضد النیوكلیوتیدات في الخیط المنفرد الجديد للDNAألتفاف حلزون ال

  :ابھه جدآ للثايمین وكما مبین بألمخطط األتي ذو التركیب المش) RNA(مع الیوراسیل المركب في DNAأدنین ال
 RNA)شكل يوضح تركیبة ال(

  )RNA(الـ
  :مقسمة نحو األتيrnaھنالك أنواع مختلفة من ال

  ):mRNA(الحامض .1
  .الى الرايبوسوم) DNA(في النواة وھو أحادي السلسلة وتكون وظیفته نقل المعلومات الوراثیة في المادة النووية mRNAيتكون ال

  :tRNAالحامض الرايبي.2
  .يوجد في السايتوبالزم ويقوم بنقل األحماض األمینیة المنشطة الى الرايبوسوم 

  ):rRNA(الحامض الرايبوزومي .3
والمعروف ھو أن الرايبوزومات توجد على جھتي الحامض النووي الرسول وحین rRNAلم تتضح لحد األن الوضائف المعینة والخاصة ل

  .مة المعلومات المحملة على الحامض المرسلسیرھا تبدأ بترج
  تكون على الشكل األتيDNAوالحامضRNAاألختالفات بین الحامض ال
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  .RNAيوجد الیوراسیل في الDNAيحوي كل من الحامضین القواعد األدنین والسايتوسین والكوانین ولكن عوضآ عن الثايمین في ال-أ
  .يحتوي على سكر الريبي منقوصه األوكسجین DNAبینما ال على سكر الرايبوزRNAيحوي ال: نوع السكر- ب
  .RNAوثالثة أنواع في الDNAيوجد نوع واحد في ال.ج

  الجینات البشرية
يتطلب التعامل مع ھذه الثورة العلمیة الجديدة التعرف عن حقیقة الجینات البشرية والتي تعني بأنھا عبارة عن مجموعة كاملة من 

والجینات ھي التي تحمل الصفات الوراثیة ويوجد الجینیوم البشري داخل نواة ) DNA(حتوي على الحامض النووي الكروموسومات التي ت
زوج نصفھا يورث من األب والنصف األخر يورث من األم ) 23(الخلیة على شكل شبكة من الخیوط وھي الكروموسومات ويبلغ عددھا 

ضمن كل كروموسوم وھو يكون على ) (DNAاليا الدم الحمراء ويوجد الحامض النوويوتحتوي جمیع خاليا الجسم على ھذ الجنیوم عدا خ
شكل خیط كیمیائي طويل حلزوني الشكل يشمل كل المعلومات الوراثیة التي يحتاجھا الجسم لكي يبنى ويحافظ على حیاته 

فرد يصل الى مترين وكذلك يتكون  وھذا الشريط مكدس على ذاته في حلزون لو)DNA(والكروموسوم ھو شريط من الحامض النووي
الجینیوم من ثالثة باليین قاعدة توزع على الكروموسومات ويحمل الكروموسوم عن سطحه الجینات وھي الشفرة الوراثیة حیث يحتوي 

مكانین  في الخلیة في)DNA(على الجینات وتتكون الجینات من اكسونات بینھا فراغات تسمى انترونات ويوجد ال) DNA(الحامض النووي
كما يوجد ايضآ في المايتوكندريا وھي اجسام صغیرة توجد في سايتوبالزم الخلیة وھي ) DNA(احدھما في نواة الخلیة ويسمى 

النواة بأن نصفه يورث من األم والنصف األخر يورث من األب ) DNA(ويتمیز ) MIT-DNA(مسوولة عن توفیر الطاقة لھذه الخلیة وتسمى 
وكندريا يورث من األم فقط النه يوجد في بويضة األم واليوجد في الحیوان المنوي عند اندماجه مع النواة وترجع المايت) DNA(بینما 
ارتباطه بجمیع عملیات تولید الطاقة التي تتم بالمايوتوكندريا بواسطة العملیات الھوائیة لذلك فأنھا ترتبط بالقدرة ) MIT-DNA(أھمیة

في المجال الرياضي حیث ان وراثة صفة التحمل الھوائي بناءآ على ذلك تأتي من ناحیة األم اكثر من  الھوائیة لالنسان ولھذا أھمیته
  ناحیة األب بالنسبة لعملیات انتاج الطاقة كما يرتبط أيضآ

)MIT-DNA (كما أنھا مسؤولة عن عملیات الشیخوخة وامراض الزھامیر وبناءآ على  القلب ببعض األمراض الوراثیة من السكر وأمراض
  :الذي تتكون منه الجینات يتكون من أربع قواعد كیمیائیة ھي ) DNA(ذلك فأن الحامض النووي 

  .األدنیین.1
  .جوانیین.2
  .توسینسی.3
  .تیمیین.4

وكل من ھذه القواعد تختلف عن األخرى في تركیبھا العام من األوكسجین والكربون والنیتروجین والھیدروجین وتلحق كل قاعدة بجزئي 
سكر وجزئي فوسفات لیكون الناتج ھو حامض النیوكلیوتايد ،من ھذا نستنتج ان حدوث أي خلل في ھذه القواعد يحدث مايسمى 

) الراء،الجیم،الباء(ي تغیر من صفة ھذه الجینات فلوضربنا مثآل لذلك بألحروف األبجدية لوجدنا ان ثالثة حروف ابجدية مثل بالطفرة الت
وھو مرض معدي ومن خالل معرفتنا ) جرب(يمكن ان تكون كلمة رجب وھو أسم انسان ولو أتینا بالجیم في اول الكلمة فسوف تصبح 

الجینات ھي مسؤولة عن تكوين األعضاء وأي منھا ھو المسؤول عن األمراض المختلفة وبالتالي يمكننا بھذا الترتیب يمكن ان ندرك ان 
  .أستخدام ذلك في تشخیص وعالج األمراض المختلفة 

  صناعة البطل الرياضي
تمام الباحثین حول دراسة كثیر من العلماء والخبراء أكدوا على ان الرياضي يولد ومن ثم يصنع والزال ھذا التساؤل يجذب الكثیر من أھ

حیث مازالت ھذه الدراسات في بدايتھا حیث تظھر الفروق الوراثیة بین الرياضیین عند تحقیقھم ) الجینیة(دور العوامل الوراثیة 
سرعة المستويات العلیا في األداء غیر أنه اليمكن ضمان الرياضي بدون التدريب المكثف فالرياضي الذي يمتلك رصیدآ جینیآ لتحمل ال

ولكن لیس لديه الحماس في الرغبة عن التدريب اليمكن أن يصل الى الرياضي الذي ال يمتلك او يمتلك رصیدآ اقل من الجینات ولكنه 
يتدرب أكثر ولكي أن تظھر العوامل الوراثیة أي تأثیرھا يجب أن توفر الظروف التي تساعد على ذلك مثل التدريب الجید والمساندة 

ة وھنا نطرح السؤال حول ھذا المجال في التفوق الواضح لمتسابقي العدو والجري لألفارقة فھل ھم أكثر موھبة من العلمیة الرياضی
القصیرة ( الناحیة الجینیة، فعند المقارنة لمتسابقي الجري لألفارقة يالحظ أنھم أفضل من متسابقي الجري البیض في األنشطة الرياضیة

لوراثة في صناعة البطل الرياضي أذن الزال الجدل والصراع بین العلماء حول أن الرياضي بأنه يولد ومن ثم وھذا يعود الى دور ا) السريعة –
يصنع والبعض األخر قدم دلیآل على أن الرياضي يصنع من خالل الخبرة الرياضیة والساعات التي يقضیھا في التدريب أكثر من الذي دعا 

نظرية النظم الدينامیكیة وھي بمعنى ان  krithdiavis (2001(بدون تدريب مكثف لذلك يقترح بأن الرياضي يولد واليمكن صناعة البطل 
على المدربین وعلماء الرياضة أن يتفھموا بأن ھناك محددات كثیرة لتحقیق النجاح تختلف من رياضي الى أخر وھي التي تحدد مستوى 

تدريب ومستوى الثقافة األسرية واألجتماعیة ومدى توفیر األجھزه واألدوات ونوعیة وخبرة ال) الجینات(النجاح وتشمل العوامل الوراثیة 
واألمكانات وكیفیة تفاعل ھذه العوامل بعضھا مع البعض ويضیف أن دور الجینات في تحقیق المستوى العالي لألداء الرياضي يبلغ نسبة 

وفر الكثیر من العوامل المھمه والتي من شأنھا أن تساھم أما رأي بھذا الصدد أن الرياضي يولد ومن ثم يصنع حیث يجب أن تت% . 20
في أيجاد البطل الرياضي ولنا القول أھم ھذه العوامل ھي األستعدادات الوراثیة فمثآل رياضي تكون لديه أستعدادات وراثیة مثل الطول 

للتدريب على رياضة كرة السلة مقارنة مع  وضخامة الجسم لیكون العبآ في كرة السلة فیجب أن تكون لديه القدرة على التكیف السريع
  .رياضي لیست لديه القدرة على التكیف والتدريب حتى يصل الى األنجاز العالي

  فوائد ومضار التعامل الجیني في المجال الرياضي
وخاصة في المجال الرياضي  أن أكتشاف خريطة الجینیوم البشري لألنسان كما له فوائد كثیرة فأن له وجھآ أخر لو تم أساءة أستخدامه

حیث أصبح الفوز بألمیدالیة الذھبیة األولمبیة وما تحققه للرياضي من مكاسب مادية ھدفآ يجعل البعض مستعدآ لمواجھة الخطر في 
  :سبیل تحقیقه وھناك ثالثة مجاالت يمكن للرياضة أن تتعامل خاللھا مع الجینات وھي

  .العالج الجیني .1
  .األنتقاء الرياضي.2
  .تحسین مستوى األداء للرياضي الجیني.3
  :العالج الجیني.- 1

العالج الجیني ھو مدخل للعالج أوالتداوي والوقاية من المرض بواسطة تغییر جینات الفرد ويعتبر العالج الجیني ما زال في طفولته في 
د أستطاع علماء الوراثة أن يخطوا خطوات متقدمة مرحلة الدراسات والتجربةوھو يستھدف الجسم أو خاليا البويضة أو الحیوان المنوي وق

في العالج الجیني في أتجاه أيالج جینات مصنعة الى الجسم لتقوم بأنتاج بروتین عالجي يقوم بألحد من أنتشار المرض ويخفف الشعور 
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رآ في التجارب على الحیوانات وعند بأاللم وبالرغم من أن ھذه الطريقة مازالت تحت التجربة بالنسبة لألنسان غیر أنھا حققت نجاحآ كبی
النجاح على الحیوانات يمكن تجربتھا على األنسان بھدف عالج الكثیر من األمراض واألصابات التي تصیب الرياضیین والتي تسبب أعتزال 

ف واألنسجة وعالج الكثیر منھم وھم في قمة مستواھم الرياضي فمن خالل النقل الجیني يمكن عالج أصابة األربطة والعظام والغضاري
من متسابقي الجري وھناك أمثلة على رياضیین أعتزلوا الراضة في أعمار صغیرة نتیجة لمثل ھذه % 15الكسور والتي تشكل حوالي 

متر حینما كان يعرج على مضمار برشلونة عام  400األصابات مثل العب كرة القدم أجري له أربع عملیات جراحیة وكذلك مشھد عداء ال
عملیة جراحیة في ركبته ومفصل القدم كما يؤدي العالج الجیني الى سرعة الشفاء وعودة الرياضي الى ) 13(لذي أجري له وا 1992

  .الملعب بأسرع وقت ممكن وھذا ھو الجانب األيجابي لألستفادة من الجینات في المجال الرياضي
  :األنتقاء الرياضي.2

یزة للرياضیین منذ البداية من خالل الجینلت فقد جرت عدة دراسات أليجاد الجینات أنه يمكن التنبؤ أو التعرف على الخصائص المم
المساعدة على التنبؤ بالمقدرة الرياضیة الطبیعیة ويستخدمون في ذلك سحب عینات الدم في الرياضیین ذوي المستويات العالیة 

العبي التجذيف لديھم شفرة جینیة تساعدھم على صحة للمساعدة على معرفة الفروق الجینیة وقد أكتشف نفس ھوالء الباحثین أن 
الجھاز الدوري وھناك دالئل على أنه أبطال العالم في مسابقات التحمل لديھم األفضلیة الجینیة في الحد األقصى ألستھالك األوكسجین 

أن يقدم بعض األستنتاجات في ) لرودولف كوفر(وقد أمكن  القلب وقابلیته للزيادة مع التدريب أمكانیة الوصول الى حد أقصى لمعدل
  :المجال التطبیقي لألنتقاء وتشمل 

الجینات ھي أثبتت الدراسات الوراثیة أن للوراثة دور كبیر في التأثیر على بعض السمات الجسمیةوالمقدرات الحركیة والرياضیة وتعتبر .أ
  .السبب الرئیسي للفروق في مستوى الصفات الحركیة والرياضیة بین األفراد الذين يعیشون في بیئات متماثلة

من المھم جدآ من وجھة نظر األنتقاء الرياضي معرفة السمات الجسمیة والقدرات الحركیة ومدى أرتباط كل منھما بالوراثة حیث يمكن - ب
  .عنوية أكثرمن خالل ذلك التنبؤ بدرجة م

  .اليمكن للصفات الوراثیة وحدھا أن تصل بالفرد الى تحقیق أقصى نمو حركي ورياضي بدون تجھیزات البیئة المثلى لذلك-ج
  :تحسین األداء الجیني.3

ّة لعالج األمراض وتحسین نوعیة  القوة رئیس اللجنة العالمیة لمكافحة المنشطات أن العالج الجیني أصبح له) ديك( يقول في الثورة الطبی
الحیاة ولكن لألسف ھذا التكتیك مثله كغیره يمكن أساءة أستخدامه لتحسین األداء الرياضي وأن نفس ھؤالء األشخاص الذين يغشون 

نات فالتنشیط الجیني لتحسین األداء الرياضي لیس فقط عمآل غیر أخالقي في الرياضة الیوم سوف يجدون طرق أساءة أستخدام الجی
ولكنه يطرح مجموعة كبیرة من األخطار الصحیة على الرياضیین وعلى سبیل المثال أن الطرق التي أستخدمت في دراسات على 

اضي حیث يقوم العلماء بأيالج خاليا معینة في الحیوانات يمكن أستخدامھا لعالج األصابات الرياضیة وفي نفس الوقت لتحسین األداء الري
خاليا العضلة على أمل مساعدة األطفال المصابین بالضمور العضلي وبالتالي يمكن أستخدام مثل ھذا التكتیك مع الرياضیین وبصفة 

العضلیة والتحمل وقد بذلت محاوالت في ھذا المجال القوة عامة فأن من بین ما يستھدف تحسین األداء الجیني تطويره ھو تنمیة صفات
أمكن التوصل الى بعض الجینات التي تساعد على تحقیق ذلك بالنسبة للرياضین أن كان البعض يرى أنھا مازالت مجرد تجارب على 

ئل توكد أستخدامھا ولعل مايشیر مخاوف العلماء الحیوانات ويرى البعض األخر أنھا قد بدأت فعآل ولو بأسالیب سرية ولكن التوجد دال
  :وقوى الشك لديھم من خالل بعض الظواھر الرياضیة الغريبة مثل 

سنة،ثم )15(متر حواجز وبالرغم من أن عمرھا )400(حصلت المتسابقة الصینیة على المركز الثاني في سباق ) 2001( في عام
أنھم في ذلك الوقت يستخدمون أعادة حقن الدم لزيادة خاليا الدم الحمراء بھدف زيادة میدالیات ذھبیة خالل ثالث دورات أولمبیة و)7(

الھیموكلوبین وبالتالي زيادة األوكسجین والمقدرة على التحمل والمقاومة وكما أن ھناك جینات مرشحة لزيادة التحمل الھوائي ھناك 
  .العضلیة والسرعة القوة جینات أخرى مرشحة لزيادة

   
  العضلیة والسرعة القوة  جینات زيادة

يتأسس علیھا تنمیة العضلیة من الصفات البدنیة األساسیة التي تعتمد علیھا جمیع األنشطة الرياضیة بدرجات مختلفة كما  القوة تعتبر
  :العضلیة بعاملین رئیسین ھما القوة الصفات البدنیة األخرى وترتبط تنمیة

  .التضخم العضلي- أ
  .التعبئة العصبیة-  ب

أننا سوف ) dik pound(البنائیة لزيادة الكتلة العضلیة ولكن مع التطور المستقبلي يقول الھرمونات ويستخدم الرياضیون أنواع مختلفة مثل
على أنھا تعتبر عمآل يمكن تشبیھه بالنقوش التي يرسمھا ) بن جونسون(البنائیة التي أستخدمھا العداء الكیني  الھرموناتننظر الى

األنسان البدائي على حوائط الكھوف في األزمنة القديمة أذا ما قورنت بما يمكن أن تقدمه الھندسة الوراثیة وھناك بعض الجینات التي 
  .العضلي أظھرت التجارب على الحیوانات نجاحھا كما يمكن يستخدم البعض منھا في العالج الجیني لھا العالقة بالتضخم

  ھرمون النمو البشري
من الجینات المستھدفة ألساءة األستخدام في المجال الرياضي خالل الفترة القادمة ھو جین ھرمون النمو البشري نظرآ لصعوبة 

والسرعة ھذا الھرمون لزيادة الكتلة العضلیة وقوة العضلة كما يستخدمه أيضآ العبات الجمباز  القوة أكتشافه ويستخدم معظم العبي
والرقص على الجلید بھدف تأخیر النمو الجنسي وھو ضمن قائمة العقاقیر المحضورة من قبل اللجنة األولمبیة الدولیة وفي حالة 

مون فأنه سوف يؤدي الى كبر حجم أعضاء الجسم والعضالت غیر أن خطورة ذلك تكمن في عدم السیطرة على أستخدام ھذا الھر
عملیة النمو ھذه فیكبر حجم عظام الوجه والیدين وكذلك يمكن أن تؤدي زيادة الھرمون الى تخثر الدم والجلطات واألزمات القلبیة 

وھو يمكن أن يكسب الرياضي المزيد من الكتلة العضلیة التي يمكن أن ) ghrh(ون والوفاة،ويسعى بعض الرياضیین الى الحقن بجین ھرم
  تصل الى

مع قلة نسبة %) 37( رطآل وفي أحدى التجارب التي تمت على الخنازير الصغار بھذا الھرمون فوجدوا أنھا نمت في الوزن بنسبة) 70-80(
فعول في نمو العضالت أذا ما تم أستخدامه وكذلك يسعى فريق من وأصبحت قوية ولكن يصعب أيقاف ھذا الم%) 10(الدھون بنسبة 

وھو )igfi(بجین يأمر الخاليا العضلیة ألنتاج ) فأر( بھدف زيادة حجم العضالت حیث تم حقن عضالت) بتسلفانیا(الباحثین الفسیولوجین 
كیل جسم قوي والحفاظ علیه حیث تقوم بروتین يجعل العضالت تنمو ويساعدھا في ترمیم نفسھا عندما تتلف والغني عنه في تش

وتصبح عضالتنا أكبر وتصبح أقوى لكن مع تقدم العمر يتوقف أنتاج ) igfi(تمرين شديد ألنتاج ) 30(أجسامنا بشكل طبیعي تحت تأثیر 
)igfi (نفسھا بفاعلیة  من العضالت بنفس الكمیات التي تجعل العضالت تظھر بالشكل الذي كانت علیه في الصغر فھي تضعف والترمم

حتى وأذا تدربت تفقد السرعة وقد حدث ھذا لمتسابق العدو والوثب )sweeney(كما كانت وتصبح أيضآ أضعف وكما يقول

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


وغیره من الرياضین مع تقدمھم في السن لكن ذلك لم يحدث لفأر التجارب نظرآ لحقنه من سنتین حیث أنه ) كارلس لويس(األمريكي
غم من األثقال بما ) 120(ويقوم الفأر بدون جھد بتسلق سلم مع تحمیله ) (IGF-Iعضالته تستمر في أنتاج بالرغم من كبر سنه األ أن

مرات فوق ظھره وبناءآ على ذلك ثبت أمكانیة حقن الجین مرة واحدة في حیوانات التجارب فنحصل على عضالت ) 3(يقدر بضعف وزنه 
يتوقع أمكانیة تطبیق ذلك في ) Sweeney(جمھا طوال حیاة الحیوان وبناءآ علیه فأن أكبر وال تتأثر ھذه العضالت بكبر السن وتحتفظ بح

أن ) Sweeney(سنوات سوف يشارك أول رياضي مھندسآ وراثیآ ويأمل ) 5-1(المجال الرياضي واليستبعد ھو وغیره من الخبراء أنه خالل 
نسان سوف يساھم في عالج ضمور العضالت والمحافظة على أول تجربة سوف تجري على األنسان وكذلك يذكر أن نجاح ذلك على األ

قوة األنسان وبالرغم من تقدم العمر سوف تقل كسور عظم الفخذ لدى المسنین ،فعند تحديد أي العضالت يجب أن تزيد قوتھا للرمي 
  .عینة من العضلةفیكون ھنالك رامي متمیز واليمكن أكتشاف ذلك االّ من خالل سحب ) igf-i(يتم عند ذلك حقنھا بجین 

  ):EPOھرمون أبريثروبیوتیین(-
أختبارآ للكشف عن ھذا الھرمون من خالل الدم والبول وھذا الھلرمون يزيد من  2000أعتمدت اللجنة األولمبیة في دورة سیدني عام 

حمل غیر أنه األخطر من ذلك أنتاج خاليا الدم الحمراء حاملة األوكسجین ويساعد على تحسین األداء الرياضي للرياضین في أنشطة الت
ھو أستخدام الجین الذي يجعل الجسم ينتج ھذا الھرمون بنفسه ويعمل العلماء حالیآ للكشف عن أنواع يصعب أكتشافھا وعند أكتمال 

ن لعدة شھور دو) (EPOذلك المتوقع أنه يتم أيالج جین واحد الى عضلة الرجلین مثآل مما يجعل الجسم نفسه بمثابة مصنع ألنتاج
متسابق ) 22(حیث يؤدي الى تخثر الدم الذي أدى الى وفاة ) EPO(أمكانیة الكشف عنھا وأيضآ ثبت أن ھناك أضرارآ صحیة ألستخدام 

  .دراجات
  :ACEجین-

ومستوى أداء متسابقي الجري للمسافات الطويلة حیث توجد عالقة بین ) ACE(الى وجود عالقة موجبة بین  1999تؤكد نتائج عام 
)ACE (بین نتائج الوضائف الفسیولوجیة للجھاز الدوري وقد أثبتت دراسة و)وجود عالقة بین الحد األقصىألستھالك األوكسجین ) 1998

يعتبر مؤشر ھامآ لدى الرياضیین الممارسین نضرآ لتأثیره الصحي على ألیات الجھاز ) ACE(ُُوبناءآ على ھذه الدراسة وجد أنه ) ACE(وال
  .الدوري

   
_____________________________________________________________  

  :تمت األستعانة بالمصادر األتیة
  .2003،القاھرة،1، طفسیولوجیا التدريب والرياضة:أبو العال أحمد عبد الفتاح- 1
  .1999، دار الكندي للنشر والتوزيع، األردن،الطب الرياضي والفسیولوجي:عائد فضل ملحم - 2
ّة:غايتونوھول ترجمة صادق الھاللي- 3   .1997،بیروت،لبنان،الفیزلوجیا الطبی
  .1982جامعة بغداد،:علم حیاة اإلنسان:محمد صالح سلیم - 4
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 الجینات والریاضة
الزم محمد عباس / االستاذ المساعد الدكتور   

 ------------------------------------------------------------------ 
) الجینات(بأن المورثات  1953في الخمسینات من القرن الماضي كان أعظم اكتشاف في علم األحیاء ھو اكتشاف واطسون وكريك عام 

بعدھا بدأ العلماء في البحث عن الموروثات وتوالت االكتشافات وظھرت فكرة الجینات  )DNA(عبارة عن لولب مزدوج من الحامض النووي
ّف علیھا العلماء ) 1980( ففي عام جینا وفي منتصف الثمانینات تضاعف العدد لیصل الى  450كان عدد الجینات البشرية التي تعر

من الوالدين الى األبناء ولكن معظم األشخاص ال يعرفون بأن نفس جینا ويعرف كل واحد منا جیدآ بأن الجینات تتحكم في الوراثة )1500(
ھذه الجینات تتحكم ايضآ في تكاثر الخاليا وفي وظائفھا الیومیة المستمرة وتحكم الجینات وظائف الخلیة بتحديد المواد التي تركبھا في 

جینات ھو مصطلح يجمع مابین أجزاء كلمتین انكلیزيتین ھما داخلھا فأية بنیات وأية أنزيمات وأي مواد كیمیائیة تتولد فیھاوان مصطلح ال
)gen ( والجزء الثاني)ome ( أما الداللة العلمیة لھذا المصطلح فھي لألنسان والتي تعني الحقیبة الوراثیة البشرية القابعة داخل الخلیة

وجود جین معین ھو ظھور صفة معینة على  البشرية وھي التي تعطي جمیع الصفات والخصائص الجسمیة والنفسیة وانما يدلنا على
ً بأن ھناك عددا كبیر من الحوادث والتفاعالت المعقدة التي تحصل مابین التفاعل الكیمیاوي األساسي الذي يبدأه  الفرد وقد أصبح معلوما

 .الجین وبین ظھور الصفة النھائي
  مشروع الخريطة الوراثیة

ة األخیرة والذي يقارن باكتشاف العجلة واكتشاف الطاقة الذرية وھو ما اعلنه الرئیس ان ھذا المشروع ھو اكبر حدث علمي في اآلون
حیث اعلنا عن اكمال مشروع الجینات البشري او مشروع الخريطة الوراثیة لألنسان  2000االمريكي ورئیس الوزراء البريطاني في عام 

لقمر وتلخص بأكتشاف العلماء في الكشف عن خريطة الكروموسومات مما يعتبر حدثا مھما جدا وقد وصفوه بأنه أھم من الوصول الى ا
في الخلیة الواحدة من خاليا الجسم التي تقدر بالماليین وھي التي تحمل جمیع المعلومات الوراثیة  23في األنسان والذي يبلغ 

ة داخل الخلیة مصنوعة من حامض لألنسان وھي بواسطتھا تنتقل الصفات الوراثیة من جیل الى أخر وھذه الكرموسومات الموجود
ملیارات من الحروف الوراثیة وتكمن عظمة ) 3(الذي يحتوي على اربعة انواع من النیوكلوتیدات يبلغ عددھا في الخلیة الواحدة DNAال

ینھا ھذا األكتشاف في كونه سوف يساعد على تفادي األصابة بعدد كبیر من األمراض قد يصل الى اكثر من خمسة االف مرض من ب
وكما يوفر ادوات مھمة للتشخیص )الزھامیر، التقزم، بعض السرطانات، ھشاشة العظام، التھاب المفاصل، الربو، امراض لقلب، السكر،(

ومن  والعالج وبالرغم من األھمیة العلمیة لھذا األكتشاف االّ انه له اثار الكثیر من القضايا الفلسفیة والعلمیة المرتبطة بالسلوك البشري
ممكن في المجال الرياضي ان يثیر مثل ھذا األكتشاف كثیرآ من القضايا الھامة سواء على مستوى الرياضة بھدف الصحة والوقاية من ال

األمراض المختلفة او على مستوى الرياضة التنافسیة وكذلك األحتراف الرياضي وكذلك يمكن األستفادة من ھذا المشروع في مجال 
ملیارات ) 3(ألف جین تظمھا )40- 30(ھوبین وقد أتضح من ھذا المشروع ان الجینیوم البشري يحتوي على نحو األنتقاء للرياضیین المو

  .وحدة في كل من الخاليا الجسم الذي يبلغ عددھا نحو ماليین الخاليا
  )DNA(تركیب الـ 

ة بعملھا وبعبارة أخرى أن معرفة التركیب تمنح ھو المادة الوراثیة التي تحدد وراثة الفرد وھذا سیساعد في فھم كیفیة قیام ھذه الماد
صل الدلیل لكیفیة القیام بالوظیفة فقد أعتزم علماء الكیمیاء الحیاتیة معرفة كیفیة أرتباط النیوكلیوتیدات في جزئیات ھذا الحامض فقد تو

ة منھا ودرس تركیبھا الجزيئي بواسطة العلماء الى الكثیر من المعلومات التي تخص ھذه المادة الحیوية وحصل البعض على نماذج نقی
فأذا ما وضعت عینة صغیرة من مادة كیمیائیة نقیة قريبآ من مصدر ألشعة أكس فعند مرور األشعة خالل المادة ) أكس(انحراف أشعة 

ة أكس تترك ظآل فأنھا ستنحني بأتجاھات مختلفة وأن مقدار ھذا األنحناء يعتمد على طبیعة تركیبھا الجزيئي وأن نوعیة أنحراف أشع
 للجزئیات على الفلم وبذلك يمكن أعطاء الكثیر من المعلومات المتعلقة بالتركیب الكیمیاوي لھذه المادة وقديصل عدد النیوكلیوتیدات الى

ألف مرتبطة بعضھا مع البعض بشكل سلسلة مع العلم أن أربعة أنواع مختلفة من ھذه القواعد ھي التي تشترك في تكوين ھذا )200(
تختلف تبعآ ألختالف تكرار تنظیم ھذه النیوكلیوتیدات في الحامض النووي وأن ھذا التحلیل الكیمیاوي لھذا DNAالعدد وأن درجة التعقد

  :الحامض يظھر لنا الصفات المھمة التالیة 
  ).G+A)=(C+T(أن جزية الحامض النووي تحتوي على كمیات متساوية من -أ
  .والثايمین وبین الكوانین والسايتوسینيوجد تعادل كمي بین األدنین - ب
  

المرسل وفیما عدا كونھا أصغر كثیرآ وتتألف من شريط منفرد mRNAويتم نقل المعلومات الضرورية من النواة الى الرايبوسومات من قبل الـ
يزال mRNAويعتقد أنه عند تكوين الDNAيشبه الmRNAة يعوض الیوراسیل عن الثايمین فأنومحتويآ على الرايبوز وفي سالسلھا الجانبی

فیزدوج DNAجزئیآ وتزدوج النیوكلیوتیدات الرايبوزية بشكل متكامل ضد النیوكلیوتیدات في الخیط المنفرد الجديد للDNAألتفاف حلزون ال

  :ابھه جدآ للثايمینذو التركیب المش) RNA(مع الیوراسیل المركب في DNAأدنین ال
  )RNA(الـ

  :مقسمة نحو األتيrnaھنالك أنواع مختلفة من ال
  ):mRNA(الحامض .1

  .الى الرايبوسوم) DNA(في النواة وھو أحادي السلسلة وتكون وظیفته نقل المعلومات الوراثیة في المادة النووية mRNAيتكون ال
  :tRNAالحامض الرايبي.2

  .يوجد في السايتوبالزم ويقوم بنقل األحماض األمینیة المنشطة الى الرايبوسوم 
  ):rRNA(الحامض الرايبوزومي .3

والمعروف ھو أن الرايبوزومات توجد على جھتي الحامض النووي الرسول وحین rRNAلم تتضح لحد األن الوضائف المعینة والخاصة ل
  .مة المعلومات المحملة على الحامض المرسلسیرھا تبدأ بترج

  تكون على الشكل األتيDNAوالحامضRNAاألختالفات بین الحامض ال
  .RNAيوجد الیوراسیل في الDNAيحوي كل من الحامضین القواعد األدنین والسايتوسین والكوانین ولكن عوضآ عن الثايمین في ال-أ
  .يحتوي على سكر الريبي منقوصه األوكسجین DNAبینما ال على سكر الرايبوزRNAيحوي ال: نوع السكر- ب
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  .RNAوثالثة أنواع في الDNAيوجد نوع واحد في ال.ج
  الجینات البشرية

يتطلب التعامل مع ھذه الثورة العلمیة الجديدة التعرف عن حقیقة الجینات البشرية والتي تعني بأنھا عبارة عن مجموعة كاملة من 
والجینات ھي التي تحمل الصفات الوراثیة ويوجد الجینیوم البشري داخل نواة ) DNA(حتوي على الحامض النووي الكروموسومات التي ت

زوج نصفھا يورث من األب والنصف األخر يورث من األم ) 23(الخلیة على شكل شبكة من الخیوط وھي الكروموسومات ويبلغ عددھا 
ضمن كل كروموسوم وھو يكون على ) (DNAاليا الدم الحمراء ويوجد الحامض النوويوتحتوي جمیع خاليا الجسم على ھذ الجنیوم عدا خ

شكل خیط كیمیائي طويل حلزوني الشكل يشمل كل المعلومات الوراثیة التي يحتاجھا الجسم لكي يبنى ويحافظ على حیاته 
فرد يصل الى مترين وكذلك يتكون  وھذا الشريط مكدس على ذاته في حلزون لو)DNA(والكروموسوم ھو شريط من الحامض النووي

الجینیوم من ثالثة باليین قاعدة توزع على الكروموسومات ويحمل الكروموسوم عن سطحه الجینات وھي الشفرة الوراثیة حیث يحتوي 
مكانین  في الخلیة في)DNA(على الجینات وتتكون الجینات من اكسونات بینھا فراغات تسمى انترونات ويوجد ال) DNA(الحامض النووي

كما يوجد ايضآ في المايتوكندريا وھي اجسام صغیرة توجد في سايتوبالزم الخلیة وھي ) DNA(احدھما في نواة الخلیة ويسمى 
النواة بأن نصفه يورث من األم والنصف األخر يورث من األب ) DNA(ويتمیز ) MIT-DNA(مسوولة عن توفیر الطاقة لھذه الخلیة وتسمى 

وكندريا يورث من األم فقط النه يوجد في بويضة األم واليوجد في الحیوان المنوي عند اندماجه مع النواة وترجع المايت) DNA(بینما 
ارتباطه بجمیع عملیات تولید الطاقة التي تتم بالمايوتوكندريا بواسطة العملیات الھوائیة لذلك فأنھا ترتبط بالقدرة ) MIT-DNA(أھمیة

في المجال الرياضي حیث ان وراثة صفة التحمل الھوائي بناءآ على ذلك تأتي من ناحیة األم اكثر من  الھوائیة لالنسان ولھذا أھمیته
  ناحیة األب بالنسبة لعملیات انتاج الطاقة كما يرتبط أيضآ

)MIT-DNA (كما أنھا مسؤولة عن عملیات الشیخوخة وامراض الزھامیر وبناءآ على  القلب ببعض األمراض الوراثیة من السكر وأمراض
  :الذي تتكون منه الجینات يتكون من أربع قواعد كیمیائیة ھي ) DNA(ذلك فأن الحامض النووي 

  .األدنیین.1
  .جوانیین.2
  .توسینسی.3
  .تیمیین.4

وكل من ھذه القواعد تختلف عن األخرى في تركیبھا العام من األوكسجین والكربون والنیتروجین والھیدروجین وتلحق كل قاعدة بجزئي 
سكر وجزئي فوسفات لیكون الناتج ھو حامض النیوكلیوتايد ،من ھذا نستنتج ان حدوث أي خلل في ھذه القواعد يحدث مايسمى 

) الراء،الجیم،الباء(ي تغیر من صفة ھذه الجینات فلوضربنا مثآل لذلك بألحروف األبجدية لوجدنا ان ثالثة حروف ابجدية مثل بالطفرة الت
وھو مرض معدي ومن خالل معرفتنا ) جرب(يمكن ان تكون كلمة رجب وھو أسم انسان ولو أتینا بالجیم في اول الكلمة فسوف تصبح 

الجینات ھي مسؤولة عن تكوين األعضاء وأي منھا ھو المسؤول عن األمراض المختلفة وبالتالي يمكننا بھذا الترتیب يمكن ان ندرك ان 
  .أستخدام ذلك في تشخیص وعالج األمراض المختلفة 

  صناعة البطل الرياضي
تمام الباحثین حول دراسة كثیر من العلماء والخبراء أكدوا على ان الرياضي يولد ومن ثم يصنع والزال ھذا التساؤل يجذب الكثیر من أھ

حیث مازالت ھذه الدراسات في بدايتھا حیث تظھر الفروق الوراثیة بین الرياضیین عند تحقیقھم ) الجینیة(دور العوامل الوراثیة 
سرعة المستويات العلیا في األداء غیر أنه اليمكن ضمان الرياضي بدون التدريب المكثف فالرياضي الذي يمتلك رصیدآ جینیآ لتحمل ال

ولكن لیس لديه الحماس في الرغبة عن التدريب اليمكن أن يصل الى الرياضي الذي ال يمتلك او يمتلك رصیدآ اقل من الجینات ولكنه 
يتدرب أكثر ولكي أن تظھر العوامل الوراثیة أي تأثیرھا يجب أن توفر الظروف التي تساعد على ذلك مثل التدريب الجید والمساندة 

ة وھنا نطرح السؤال حول ھذا المجال في التفوق الواضح لمتسابقي العدو والجري لألفارقة فھل ھم أكثر موھبة من العلمیة الرياضی
القصیرة ( الناحیة الجینیة، فعند المقارنة لمتسابقي الجري لألفارقة يالحظ أنھم أفضل من متسابقي الجري البیض في األنشطة الرياضیة

لوراثة في صناعة البطل الرياضي أذن الزال الجدل والصراع بین العلماء حول أن الرياضي بأنه يولد ومن ثم وھذا يعود الى دور ا) السريعة –
يصنع والبعض األخر قدم دلیآل على أن الرياضي يصنع من خالل الخبرة الرياضیة والساعات التي يقضیھا في التدريب أكثر من الذي دعا 

نظرية النظم الدينامیكیة وھي بمعنى ان  krithdiavis (2001(بدون تدريب مكثف لذلك يقترح بأن الرياضي يولد واليمكن صناعة البطل 
على المدربین وعلماء الرياضة أن يتفھموا بأن ھناك محددات كثیرة لتحقیق النجاح تختلف من رياضي الى أخر وھي التي تحدد مستوى 

تدريب ومستوى الثقافة األسرية واألجتماعیة ومدى توفیر األجھزه واألدوات ونوعیة وخبرة ال) الجینات(النجاح وتشمل العوامل الوراثیة 
واألمكانات وكیفیة تفاعل ھذه العوامل بعضھا مع البعض ويضیف أن دور الجینات في تحقیق المستوى العالي لألداء الرياضي يبلغ نسبة 

وفر الكثیر من العوامل المھمه والتي من شأنھا أن تساھم أما رأي بھذا الصدد أن الرياضي يولد ومن ثم يصنع حیث يجب أن تت% . 20
في أيجاد البطل الرياضي ولنا القول أھم ھذه العوامل ھي األستعدادات الوراثیة فمثآل رياضي تكون لديه أستعدادات وراثیة مثل الطول 

للتدريب على رياضة كرة السلة مقارنة مع  وضخامة الجسم لیكون العبآ في كرة السلة فیجب أن تكون لديه القدرة على التكیف السريع
  .رياضي لیست لديه القدرة على التكیف والتدريب حتى يصل الى األنجاز العالي

  فوائد ومضار التعامل الجیني في المجال الرياضي
وخاصة في المجال الرياضي  أن أكتشاف خريطة الجینیوم البشري لألنسان كما له فوائد كثیرة فأن له وجھآ أخر لو تم أساءة أستخدامه

حیث أصبح الفوز بألمیدالیة الذھبیة األولمبیة وما تحققه للرياضي من مكاسب مادية ھدفآ يجعل البعض مستعدآ لمواجھة الخطر في 
  :سبیل تحقیقه وھناك ثالثة مجاالت يمكن للرياضة أن تتعامل خاللھا مع الجینات وھي

  .العالج الجیني .1
  .األنتقاء الرياضي.2
  .تحسین مستوى األداء للرياضي الجیني.3
  :العالج الجیني.- 1

العالج الجیني ھو مدخل للعالج أوالتداوي والوقاية من المرض بواسطة تغییر جینات الفرد ويعتبر العالج الجیني ما زال في طفولته في 
د أستطاع علماء الوراثة أن يخطوا خطوات متقدمة مرحلة الدراسات والتجربةوھو يستھدف الجسم أو خاليا البويضة أو الحیوان المنوي وق

في العالج الجیني في أتجاه أيالج جینات مصنعة الى الجسم لتقوم بأنتاج بروتین عالجي يقوم بألحد من أنتشار المرض ويخفف الشعور 
رآ في التجارب على الحیوانات وعند بأاللم وبالرغم من أن ھذه الطريقة مازالت تحت التجربة بالنسبة لألنسان غیر أنھا حققت نجاحآ كبی

النجاح على الحیوانات يمكن تجربتھا على األنسان بھدف عالج الكثیر من األمراض واألصابات التي تصیب الرياضیین والتي تسبب أعتزال 
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ف واألنسجة وعالج الكثیر منھم وھم في قمة مستواھم الرياضي فمن خالل النقل الجیني يمكن عالج أصابة األربطة والعظام والغضاري
من متسابقي الجري وھناك أمثلة على رياضیین أعتزلوا الراضة في أعمار صغیرة نتیجة لمثل ھذه % 15الكسور والتي تشكل حوالي 

متر حینما كان يعرج على مضمار برشلونة عام  400األصابات مثل العب كرة القدم أجري له أربع عملیات جراحیة وكذلك مشھد عداء ال
عملیة جراحیة في ركبته ومفصل القدم كما يؤدي العالج الجیني الى سرعة الشفاء وعودة الرياضي الى ) 13(لذي أجري له وا 1992

  .الملعب بأسرع وقت ممكن وھذا ھو الجانب األيجابي لألستفادة من الجینات في المجال الرياضي
  :األنتقاء الرياضي.2

یزة للرياضیین منذ البداية من خالل الجینلت فقد جرت عدة دراسات أليجاد الجینات أنه يمكن التنبؤ أو التعرف على الخصائص المم
المساعدة على التنبؤ بالمقدرة الرياضیة الطبیعیة ويستخدمون في ذلك سحب عینات الدم في الرياضیین ذوي المستويات العالیة 

العبي التجذيف لديھم شفرة جینیة تساعدھم على صحة للمساعدة على معرفة الفروق الجینیة وقد أكتشف نفس ھوالء الباحثین أن 
الجھاز الدوري وھناك دالئل على أنه أبطال العالم في مسابقات التحمل لديھم األفضلیة الجینیة في الحد األقصى ألستھالك األوكسجین 

أن يقدم بعض األستنتاجات في ) لرودولف كوفر(وقد أمكن  القلب وقابلیته للزيادة مع التدريب أمكانیة الوصول الى حد أقصى لمعدل
  :المجال التطبیقي لألنتقاء وتشمل 

الجینات ھي أثبتت الدراسات الوراثیة أن للوراثة دور كبیر في التأثیر على بعض السمات الجسمیةوالمقدرات الحركیة والرياضیة وتعتبر .أ
  .السبب الرئیسي للفروق في مستوى الصفات الحركیة والرياضیة بین األفراد الذين يعیشون في بیئات متماثلة

من المھم جدآ من وجھة نظر األنتقاء الرياضي معرفة السمات الجسمیة والقدرات الحركیة ومدى أرتباط كل منھما بالوراثة حیث يمكن - ب
  .عنوية أكثرمن خالل ذلك التنبؤ بدرجة م

  .اليمكن للصفات الوراثیة وحدھا أن تصل بالفرد الى تحقیق أقصى نمو حركي ورياضي بدون تجھیزات البیئة المثلى لذلك-ج
  :تحسین األداء الجیني.3

ّة لعالج األمراض وتحسین نوعیة  القوة رئیس اللجنة العالمیة لمكافحة المنشطات أن العالج الجیني أصبح له) ديك( يقول في الثورة الطبی
الحیاة ولكن لألسف ھذا التكتیك مثله كغیره يمكن أساءة أستخدامه لتحسین األداء الرياضي وأن نفس ھؤالء األشخاص الذين يغشون 

نات فالتنشیط الجیني لتحسین األداء الرياضي لیس فقط عمآل غیر أخالقي في الرياضة الیوم سوف يجدون طرق أساءة أستخدام الجی
ولكنه يطرح مجموعة كبیرة من األخطار الصحیة على الرياضیین وعلى سبیل المثال أن الطرق التي أستخدمت في دراسات على 

اضي حیث يقوم العلماء بأيالج خاليا معینة في الحیوانات يمكن أستخدامھا لعالج األصابات الرياضیة وفي نفس الوقت لتحسین األداء الري
خاليا العضلة على أمل مساعدة األطفال المصابین بالضمور العضلي وبالتالي يمكن أستخدام مثل ھذا التكتیك مع الرياضیین وبصفة 

العضلیة والتحمل وقد بذلت محاوالت في ھذا المجال القوة عامة فأن من بین ما يستھدف تحسین األداء الجیني تطويره ھو تنمیة صفات
أمكن التوصل الى بعض الجینات التي تساعد على تحقیق ذلك بالنسبة للرياضین أن كان البعض يرى أنھا مازالت مجرد تجارب على 

ئل توكد أستخدامھا ولعل مايشیر مخاوف العلماء الحیوانات ويرى البعض األخر أنھا قد بدأت فعآل ولو بأسالیب سرية ولكن التوجد دال
  :وقوى الشك لديھم من خالل بعض الظواھر الرياضیة الغريبة مثل 

سنة،ثم )15(متر حواجز وبالرغم من أن عمرھا )400(حصلت المتسابقة الصینیة على المركز الثاني في سباق ) 2001( في عام
أنھم في ذلك الوقت يستخدمون أعادة حقن الدم لزيادة خاليا الدم الحمراء بھدف زيادة میدالیات ذھبیة خالل ثالث دورات أولمبیة و)7(

الھیموكلوبین وبالتالي زيادة األوكسجین والمقدرة على التحمل والمقاومة وكما أن ھناك جینات مرشحة لزيادة التحمل الھوائي ھناك 
  .العضلیة والسرعة القوة جینات أخرى مرشحة لزيادة

   
  العضلیة والسرعة القوة  جینات زيادة

يتأسس علیھا تنمیة العضلیة من الصفات البدنیة األساسیة التي تعتمد علیھا جمیع األنشطة الرياضیة بدرجات مختلفة كما  القوة تعتبر
  :العضلیة بعاملین رئیسین ھما القوة الصفات البدنیة األخرى وترتبط تنمیة

  .التضخم العضلي- أ
  .التعبئة العصبیة-  ب

أننا سوف ) dik pound(البنائیة لزيادة الكتلة العضلیة ولكن مع التطور المستقبلي يقول الھرمونات ويستخدم الرياضیون أنواع مختلفة مثل
على أنھا تعتبر عمآل يمكن تشبیھه بالنقوش التي يرسمھا ) بن جونسون(البنائیة التي أستخدمھا العداء الكیني  الھرموناتننظر الى

األنسان البدائي على حوائط الكھوف في األزمنة القديمة أذا ما قورنت بما يمكن أن تقدمه الھندسة الوراثیة وھناك بعض الجینات التي 
  .العضلي أظھرت التجارب على الحیوانات نجاحھا كما يمكن يستخدم البعض منھا في العالج الجیني لھا العالقة بالتضخم

  ھرمون النمو البشري
من الجینات المستھدفة ألساءة األستخدام في المجال الرياضي خالل الفترة القادمة ھو جین ھرمون النمو البشري نظرآ لصعوبة 

والسرعة ھذا الھرمون لزيادة الكتلة العضلیة وقوة العضلة كما يستخدمه أيضآ العبات الجمباز  القوة أكتشافه ويستخدم معظم العبي
والرقص على الجلید بھدف تأخیر النمو الجنسي وھو ضمن قائمة العقاقیر المحضورة من قبل اللجنة األولمبیة الدولیة وفي حالة 

مون فأنه سوف يؤدي الى كبر حجم أعضاء الجسم والعضالت غیر أن خطورة ذلك تكمن في عدم السیطرة على أستخدام ھذا الھر
عملیة النمو ھذه فیكبر حجم عظام الوجه والیدين وكذلك يمكن أن تؤدي زيادة الھرمون الى تخثر الدم والجلطات واألزمات القلبیة 

وھو يمكن أن يكسب الرياضي المزيد من الكتلة العضلیة التي يمكن أن ) ghrh(ون والوفاة،ويسعى بعض الرياضیین الى الحقن بجین ھرم
  تصل الى

مع قلة نسبة %) 37( رطآل وفي أحدى التجارب التي تمت على الخنازير الصغار بھذا الھرمون فوجدوا أنھا نمت في الوزن بنسبة) 70-80(
فعول في نمو العضالت أذا ما تم أستخدامه وكذلك يسعى فريق من وأصبحت قوية ولكن يصعب أيقاف ھذا الم%) 10(الدھون بنسبة 

وھو )igfi(بجین يأمر الخاليا العضلیة ألنتاج ) فأر( بھدف زيادة حجم العضالت حیث تم حقن عضالت) بتسلفانیا(الباحثین الفسیولوجین 
كیل جسم قوي والحفاظ علیه حیث تقوم بروتین يجعل العضالت تنمو ويساعدھا في ترمیم نفسھا عندما تتلف والغني عنه في تش

وتصبح عضالتنا أكبر وتصبح أقوى لكن مع تقدم العمر يتوقف أنتاج ) igfi(تمرين شديد ألنتاج ) 30(أجسامنا بشكل طبیعي تحت تأثیر 
)igfi (نفسھا بفاعلیة  من العضالت بنفس الكمیات التي تجعل العضالت تظھر بالشكل الذي كانت علیه في الصغر فھي تضعف والترمم

حتى وأذا تدربت تفقد السرعة وقد حدث ھذا لمتسابق العدو والوثب )sweeney(كما كانت وتصبح أيضآ أضعف وكما يقول
وغیره من الرياضین مع تقدمھم في السن لكن ذلك لم يحدث لفأر التجارب نظرآ لحقنه من سنتین حیث أنه ) كارلس لويس(األمريكي

غم من األثقال بما ) 120(ويقوم الفأر بدون جھد بتسلق سلم مع تحمیله ) (IGF-Iعضالته تستمر في أنتاج بالرغم من كبر سنه األ أن
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مرات فوق ظھره وبناءآ على ذلك ثبت أمكانیة حقن الجین مرة واحدة في حیوانات التجارب فنحصل على عضالت ) 3(يقدر بضعف وزنه 
يتوقع أمكانیة تطبیق ذلك في ) Sweeney(جمھا طوال حیاة الحیوان وبناءآ علیه فأن أكبر وال تتأثر ھذه العضالت بكبر السن وتحتفظ بح

أن ) Sweeney(سنوات سوف يشارك أول رياضي مھندسآ وراثیآ ويأمل ) 5-1(المجال الرياضي واليستبعد ھو وغیره من الخبراء أنه خالل 
نسان سوف يساھم في عالج ضمور العضالت والمحافظة على أول تجربة سوف تجري على األنسان وكذلك يذكر أن نجاح ذلك على األ

قوة األنسان وبالرغم من تقدم العمر سوف تقل كسور عظم الفخذ لدى المسنین ،فعند تحديد أي العضالت يجب أن تزيد قوتھا للرمي 
  .عینة من العضلةفیكون ھنالك رامي متمیز واليمكن أكتشاف ذلك االّ من خالل سحب ) igf-i(يتم عند ذلك حقنھا بجین 

  ):EPOھرمون أبريثروبیوتیین(-
أختبارآ للكشف عن ھذا الھرمون من خالل الدم والبول وھذا الھلرمون يزيد من  2000أعتمدت اللجنة األولمبیة في دورة سیدني عام 

حمل غیر أنه األخطر من ذلك أنتاج خاليا الدم الحمراء حاملة األوكسجین ويساعد على تحسین األداء الرياضي للرياضین في أنشطة الت
ھو أستخدام الجین الذي يجعل الجسم ينتج ھذا الھرمون بنفسه ويعمل العلماء حالیآ للكشف عن أنواع يصعب أكتشافھا وعند أكتمال 

ن لعدة شھور دو) (EPOذلك المتوقع أنه يتم أيالج جین واحد الى عضلة الرجلین مثآل مما يجعل الجسم نفسه بمثابة مصنع ألنتاج
متسابق ) 22(حیث يؤدي الى تخثر الدم الذي أدى الى وفاة ) EPO(أمكانیة الكشف عنھا وأيضآ ثبت أن ھناك أضرارآ صحیة ألستخدام 

  .دراجات
  :ACEجین-

ومستوى أداء متسابقي الجري للمسافات الطويلة حیث توجد عالقة بین ) ACE(الى وجود عالقة موجبة بین  1999تؤكد نتائج عام 
)ACE (بین نتائج الوضائف الفسیولوجیة للجھاز الدوري وقد أثبتت دراسة و)وجود عالقة بین الحد األقصىألستھالك األوكسجین ) 1998

يعتبر مؤشر ھامآ لدى الرياضیین الممارسین نضرآ لتأثیره الصحي على ألیات الجھاز ) ACE(ُُوبناءآ على ھذه الدراسة وجد أنه ) ACE(وال
  .الدوري

   
_____________________________________________________________  

  :تمت األستعانة بالمصادر األتیة
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  .1999، دار الكندي للنشر والتوزيع، األردن،الطب الرياضي والفسیولوجي:عائد فضل ملحم - 2
ّة:غايتونوھول ترجمة صادق الھاللي- 3   .1997،بیروت،لبنان،الفیزلوجیا الطبی
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