
АНОТАЦІЯ 

Поліщук А. О. Молекулярно-генетичні маркери гіпертрофії міокарда у 

спортсменів, які спеціалізуються у видах спорту з проявом витривалості. –

- Кваліфікаційна  наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 091 Біологія (галузь знань 09 Біологія) – Національний 

університет фізичного виховання і спорту України, Київ, 2021. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню ролі поліморфізмів генів 

та довгих некодуючих РНК в молекулярно-генетичних механізмах адаптації 

міокарда до тривалих інтенсивних фізичних навантажень, встановлення 

пошуку молекулярно-генетичних маркерів схильності до розвитку 

гіпертрофії міокарда. 

Фізичні вправи мають широкий спектр ефектів, які позитивно 

впливають на організм (покращують стан серцево-судинної системи, 

впливають на показники метаболізму міокарда та ін). Помірні інтенсивні 

фізичні навантаження є фундаментальним чинником у розвитку адаптації 

серцево-судинної системи. В той же час, систематичні надмірні 

навантаження виступають як стресовий фактор та можуть провокувати 

розвиток патологічних станів серцево-судинної системи. Такий 

патогенетичний процес відбувається у ході трансформації фізіологічної 

гіпертрофії міокарда в патологічну гіпертрофію, у деяких випадках у 

гіпертрофічну кардіоміопатію. 

Адаптація серцево-судинної системи до інтенсивних фізичних 

навантажень дозволяє спортсмену виконувати фізичні навантаження різної 

тривалості та інтенсивності, проте довготривала адаптація, пов`язана зі 

структурною зміною органів, зокрема збільшенням їх маси та порушенням  

роботи. Дослідження закономірностей та молекулярних механізмів адаптації 

до інтенсивних фізичних навантажень є базисом підвищення фізичної 

працездатності, підгрунтям попередження розвитку передпатологічних та 



патологічних станів  тастановить актуальну проблему фізіології та 

спортивної медицини. 

Ще з часів Клода Бернара та Рудольфа Вірхова відсутня узгодженість у 

поглядах фізіологів та патофізіологів щодо концепції розвитку гіпертрофії 

міокарда, йде дискусія щодо механізмів розвитку патології міокарда та 

продовжується в наш час. Зокрема, згідно фізіологічної концепції, 

гіпертрофія міокарда, що виникає під впливом систематичних інтенсивних 

навантажень, є результатом пристосування і сприяє функціонуванню 

серцево-судинної системи в змінних умовах і розвивається за механізмами 

нормального фізіологічного процесу. Основними рисами фізіологічної 

гіпертрофії міокарда є зворотність даного процесу, збільшення 

функціональних показників роботи серця, відсутність фіброзу. 

Патологічна гіпертрофія міокарда – це гіпертрофія, в результаті якої 

чинники надмірної сили викликають порушення у структурі серцевої 

тканини та функцій. Прибічники патофізологічної концепції вважають, що 

існує тільки один тип гіпертрофії – патологічний. 

Таким чином, на теперішній момент розбіжність думок вчених всього 

світу, а також відсутність єдиного алгоритму діагностики гіпертрофії 

міокарда у спортсменів, не дозволяють чітко встановити молекулярно-

генетичні механізми розвитку гіпертрофії міокарда.  

Авторами було встановлено, що наявність певних алелей в генах, що 

контролюють синтез білків-регуляторів метаболічних мереж, може бути 

несприятливим фактором для  функціонування систем організму та органів у 

спортсменів. Для вивчення різних напрямків впливу генетичних факторів, 

було встановлено перелік генів-кандидатів, які беруть участь у процесах 

адаптації серцево-судинної системи до інтенсивних фізичних навантажень: 

гени, які беруть участь у вуглеводневому, ліпідному та енергетичному 

обмінах; гени, алельні варіанти яких асоційовані із м'язовою композицією, з 

переважанням швидкоскоротливих або повільноскоротливих м'язів. 



У роботі вперше охарактеризовано участь поліморізмів генів родини 

PPAR (PPARA, PPARG, PGC1A), UCP2, ACTN3 і  СOL12A1 в адаптаційному 

процесі серцево-судинної системи до інтенсивних фізичних навантажень.  

Методом полімеразної ланцюгової реакції у реальному часі було 

проведено генотипування ДНК висококваліфікованих спортсменів та 

встановлено частоту зустрічі алельних варіантів генів-кандидатів у вказаній 

вибірці. 

За результатами літературних джерел було встановлено, що у різних 

видах спорту різна частота зустрічі ознак гіпертрофії міокарда. У футболі – 

11%, у боксі – 25%, а у веслуванні акдамічному частота зустрічі спортсменів 

з гіпертрофією міокарда за результатами ехокардіографічного обстеження 

становила 33%. 

Шляхом однофакторного дисперсійного аналізу було встановлено 

асоціацію поліморфізмів генів з показниками ехокадіографічного 

дослідження серця спортсменів, що відображають їх функціональний стан.  

Показано, що G/A поліморфізм гена COL12A1 асоціаційований із 

показником фракції викиду ЛШ (ФВЛШл, %) (Р=0,001) та з товщиною 

міжшлуночкової перегородки (МШП, см) (Р=0,0001). Генотип A/A гена 

COL12A1 супроводжується найнижчими показниками товщини 

міжшлуночкової перегородки та величини фракції викиду.  

При аналізі даних, встановлно асоціацію G/C поліморфізму гена 

PPARA з товщиною МШП (Р=0,042) та сприятлиіий вплив G-алеля G/C 

поліморфізму гена PPARA на збільшення товщини МШП. 

Проаналізувавши Рro/Ala поліморфізм гена PPARG, була встановлена 

асоціація данного поліморфізму з показником кінцево-діастолічного об’єму 

ЛШ (КДОЛШл) (Р=0,005). У спортсменів, у видах спорту на витривалість – 

високий рівень КДО – це показник адекватної адаптації, а отже, зниження 

КДО у спортсменів-носіїв Ala-алеля є ознакою несприятливості цього алеля 

для даного виду спорту. 



За допомогою методу бінарної логістичної регресії була створена 

модель, до якої входять два поліморфізми: PPARG та UCP2, з 

класифікаційною здатністю – 68,2 %. Згідно з цією моделлю Рro/Ala та 

Ala/Ala генотипи Рro/Ala поліморфізму гена PPARG збільшують ризик 

розвитку вираженої гіпертрофії міокарда, а Ala/Val та Val/Val генотипи 

Ala/Val поліморфізму гена UCP2 зменшують цей ризик. 

Результати дозволили вперше розробити спосіб прогнозування 

розвитку гіпертрофії міокарда у спортсменів в залежності від поліморфізмів 

генів (COL12A1, PPARA, PPARG та UCP2) та отримано патент № 141030 

«Спосіб прогнозування розвитку гіпертрофії міокарда у спортсменів в 

залежності від поліморфізмів генів». Це дає можливість проводити ранню 

неінвазивну діагностику патологічних станів серця у спортсменів, які 

спеціалізуються у видах спорту з проявом витривалості. 

У роботі досліджено участь довгих некодуючих РНК, таких як LIPCAR 

– мітохондріальна довга некодуюча РНК, NRON – довга некодуюча РНК-

репресор ядерного фактора, що активує Т-клітини, MHRT – довга некодуюча 

РНК, асоційована із важким ланцюгом міозина та MIAT – РНК-транскрипт, 

асоційований із інфарктом міокарда у процесі розвитку гіпертрофії міокарда 

у спортсменів, які спеціалізуються у видах спорту з проявом витривалості. 

Показано участь довгих некодуючих РНК у механізмах адаптації 

серцево-судинної системи до фізичних навантажень різної інтенсивності. 

Зокрема, експресія lncRNA MHRT інгібує патологічне перетворення α-MHC 

у β-MHC, та захищає міокард від патогенезу, а lncRNA MIAT навпаки, є 

негативним фактором, що сприяє розвитку крайніх форм гіпертрофії 

міокарда. Рівень lncRNA LIPCAR може вказувати на порушення 

діастолічногої функції лівого шлуночка серця. Збільшена експресія lncRNA 

NRON відображає структурні та функціональні зміни серця. 

Вперше встановлено, що зміни рівня довгих некодуючих РНК під 

впливом фізичних навантажень, можна розглядати як індикатори перебігу 

процесу адаптації організму спортсменів.   



Адаптаційний процес до інтенсивних фізичних навантажень різного 

характеру призводить до зміни рівня довгих некодуючих РНК у плазмі крові 

спортсменів. Встановлено, щл після фізичного навантаження максимальної 

інтенсивності експресія більшості lncRNA – NRON, MHRT та MIAT 

достовірно збільшується, тоді як рівень експресії LIPCAR зменшується 

(P=0,001). Після фізичного навантаження помірної інтенсивності осіб , які 

склали контрольну групу експресія lncRNA NRON вірогідно знижується 

(P=0,04), тоді як, LIPCAR, MHRT, MIAT достовірно  зростає у декілька разів.  

Виявлено, що підвищення рівня MHRT при аеробних навантаженнях 

різної потужності є захисним механізмом, що протидіє розвитку 

патологічних форм гіпертрофії міокарда. 

Показано, що коефіцієнт кореляції ММЛШл та рівня lncRNA LIPCAR 

становить 0,52 (Р<0,01); коефіцієнт кореляції між рівнем lncRNA NRON та 

товщиною міжшлуночкової перегородки дорівнює -0,588 (Р<0,01). Тобто, 

чим вищий рівень lncRNA NRON, тим менший розмір МШП серця.  

Для підтвердження нашої гіпотези про участь довгих некодуючих РНК 

у механізмі формування гіпертрофії міокарда у спортсменів, ми моделювали 

вплив фізичного навантаження на щурів. Самці щурів лінії Fisher плавали по 

три особини у заповненому водою резервуарі  з навантаженням 7,0 ± 1,3% від 

маси тіла, що відповідає 70−75 % V`O2 max. Стан виснаження визначали за 

моментом максимального часу плавання з вантажем 14,0±1,2 % від маси їх 

тіла. 

Завдяки даній моделі, ми змогли визначити, що рівень lncRNA MIAT 

під впливом систематичних інтенсивних фізичних навантажень аеробного 

характеру зростає як у міокарді (Р<0,05), так і у скелетних м`язах: у 

камбалоподібному м`язі (Р<0,05) та у литковому м`язі, що може пояснювати 

зміни рівня експресії lncRNA's у плазмі крові спортсменів після виконання 

фізичних навантажень.  



Ключові слова: гіпертрофія міокарда, довгі некодуючі РНК, 

поліморфізми генів, адаптація до фізичних навантажень, тренування на 

витривалість. 

 

 

 

SUMMARY 

Polishchuk A.О. Molecular genetic markers of myocardial hypertrophy in 

athletes specializing in endurance sports.- Qualifying scientific work as a 

manuscript. 

Thesis for the Doctor of Philosophy degree in specialty 091 Biology– 

National University of Ukraine on Physical Education and Sport, Kyiv, 2021. 

The thesis is devoted to the study of the role of gene polypolymorphisms and 

long non-coding RNA in molecular genetic mechanisms of myocardial adaptation 

to long intensive physical exercise, to establish molecular genetic markers of 

predisposition to the development of myocardial hypertrophy. 

Physical exercises have a wide range of influent that have on positive effect 

on the body (improve the cardiovascular system condition, affect myocardial 

metabolism, etc.). Moderate intense physical exercise is a fundamental factor of 

the development of the cardiovascular system adaptation. At the same time, 

systematic overload acts as a stress factor and can provoke the development of the 

pathological cardiovascular system conditions. This pathogenetic process can 

occurs during the transformation of physiological myocardial hypertrophy into 

pathological hypertrophy, in some cases into hypertrophic cardiomyopathy. 

The cardiovascular system adaptation to intense physical activity allows the 

athlete to perform physical exercise of various duration and intensity, but a long-

term adaptation is associated with structural changes in the organs, including an 

increase in their mass and dysfunction. The study of patterns and molecular 

mechanisms of adaptation to intense physical exercise is the basis for improving 



physical performance, the basis for preventing the development of pre-pathological 

and pathological conditions and establishes an urgent problem of physiology and 

sports medicine. 

Since Claude Bernard and Rudolf Virchow time, there is no consensus in 

physiologists and pathophysiologists views on the concept of myocardial 

hypertrophy, a discussion about the mechanisms of myocardial pathology 

continues even today. In particular, according to the physiological concept, 

myocardial hypertrophy, that occurs under the influence of systematic intense 

loads, is the result of adaptation and contributes to the cardiovascular system 

functioning in variable conditions and develops by the normal physiological 

process mechanisms. The main features of physiological myocardial hypertrophy 

are the reversibility of this process, the increase in functional indicators of the 

heart, the absence of fibrosis. 

Pathological myocardial hypertrophy is a hypertrophy, as a result of which 

factors of excessive force cause disturbances in the structure of cardiac tissue and 

functions. Proponents of the pathophysiological concept believe that there is only 

one type of hypertrophy - pathological. 

Thus, at present, the differences of scientists’ opinion around the world, as 

well as the lack of a single algorithm for diagnosing myocardial hypertrophy in 

athletes, does not allow to clearly establish the molecular genetic mechanisms of 

myocardial hypertrophy. 

The authors found out that the presence of certain alleles in the genes that 

control the proteins synthesis that regulate metabolic networks can be an 

unfavorable factor for the athletes’body systems and organs functioning. A list of 

candidate genes involved in the processes of the cardiovascular system adaptation 

to intense physical activity was established: genes involved in carbohydrates, lipid 

and energy metabolism; genes whose allelic variants are associated with a muscles 

fibrosis composition, with a predominance of fast- twitch or slow-twitch muscles. 



For the first time, the participation of the genes polymormisms PPAR family 

(PPARA, PPARG, PGC1A), UCP2, ACTN3 and СOL12A1 in the adaptation 

process of the cardiovascular system to intense physical exercise is characterized. 

The DNA genotyping of highly qualified athletes was performed by real-

time polymerase chain reaction and the frequency of allelic variants of candidate 

genes occurrence in the specified sample was determined. 

According to the results of the literature, it was found that in different sports 

different frequency of signs of myocardial hypertrophy. According to the results of 

echocardiographic examination, the frequency of meeting athletes with myocardial 

hypertrophy was 11% in football, 25% in boxing, and 33% in academic rowing.  

By one-way analysis of variance, the association of gene polymorphisms 

with the echocardiographic examination indicators of athletes heart, reflecting their 

functional state, was established. 

It is shown that the G/A polymorphism of the COL12A1 gene is associated 

with the LV ejection fraction (ЕF, %) (P=0,001) and with the interventricular 

septum thickness (IVS, cm) (P=0,0001). The A/A genotype of the COL12A1 gene 

is accompanied by the lowest rates of interventricular septal thickness and ejection 

fraction. 

In data analysis, the association of G/C polymorphism of the PPARA gene 

with IVS thickness (P=0,042) and the favorable effect of G-allele G/C 

polymorphism of the PPARA gene on the increase in IVS thickness were 

researched. 

After the Pro/Ala polymorphism of the PPARG gene analyzing, the 

association of this polymorphism with the index of end-diastolic volume of the left 

ventricle (EDV, ml) (P=0,005) was established. In athletes, in endurance sports – a 

high level of EDV – is an adequate adaptation indicator, and therefore, a decrease 

in EDV in athletes carrying the Ala-allele is a sign of this allele disadvantage for 

that sport. 

Using the binary logistic regressi on method, a model was created, it 

includes two polymorphisms: PPARG and UCP2, with a classification capacity of 



68,2%. According to this model, the Pro/Ala and Ala/Ala genotypes of the PPARG 

gene polymorphisms increase the risk of myocardial hypertrophy, and the Ala/Val 

and Val/Val Ala/Val genotypes of the UCP2 gene polymorphism reduce this risk. 

The results allowed for the first time to develop a method for predicting 

athletes myocardial hypertrophy development, depending on gene polymorphisms 

(COL12A1, PPARA, PPARG and UCP2) and obtained patent № 141030 "Method 

for predicting the athletes myocardial hypertrophy development depending on gene 

polymorphisms". This makes it possible to conduct early non-invasive diagnosis of 

pathological conditions of the athletes heart specializing in endurance sports. 

The participation of long non-coding RNAs, such as LIPCAR - 

mitochondrial long non-coding RNA, NRON - long non-coding RNA repressor of 

T-cell-activating nuclear factor, MHRT - long non-coding RNA associated with 

myosin-heavy chain strand and MIAT, associated with myocardial infarction in the 

development of myocardial hypertrophy in athletes specializing in endurance 

sports was established. 

The participation of long non-coding RNAs in the mechanisms of the 

cardiovascular system adaptation to physical exercise of different intensity is 

shown. In particular, the expression of lncRNA MHRT inhibits the pathological 

conversion of α-MHC to β-MHC, and protects the myocardium from pathogenesis, 

and lncRNA MIAT, on the contrary, is a negative factor that contributes to the 

development of myocardial hypertrophy extreme forms. LIPCAR lncRNA levels 

may indicate left ventricular diastolic dysfunction. Increased NRON lncRNA 

expression reflects structural and functional heart changes. 

For the first time it was examined that the level changes of long non-coding 

RNA under the influence of physical activity can be considered as the process 

indicators of athletes adaptation. 

The process of adaptation to intense physical activity of various kinds leads 

to a change in the level of long non-coding RNA in the athletesblood plasma. It 

was found that after physical activity of maximum intensity, the expression of most 

lncRNAs - NRON, MHRT and MIAT significantly increases, while the level of 



LIPCAR expression decreases (P=0,001). After exercise of moderate intensity in 

individuals who made up the control group, the expression of lncRNA NRON 

probably decreases (P=0,04), whereas, LIPCAR, MHRT, MIAT significantly 

increases several times. 

It was found that increasing the level of MHRT during aerobic exercise of 

different power is a protective mechanism that counteracts the development of 

myocardial hypertrophy pathological forms. 

It was shown that the correlation coefficient of LVMM and LIPCAR 

lncRNA level is 0,52 (P<0,01); the correlation coefficient between the level of 

lncRNA NRON and the thickness of the interventricular septum is equal to -0,588 

(P<0.01). That is, the higher the level of lncRNA NRON, the smaller the size of 

the IVS of the heart. 

To confirm our hypothesis about the participation of long non-coding RNAs 

in the mechanism of myocardial hypertrophy athletes formation, we modeled the 

exercise effect on rats. Male Fisher rats swam three individuals in a water-filled 

tank with a load of 7,0±1.3% of body weight, which corresponds to 70−75% V`O2 

max. The state of exhaustion was determined by the moment of maximum sailing 

time with a load of 14,0±1,2% of their body weight. 

Due to this model, we were able to determine that the level of lncRNA 

MIAT under the influence of systematic intense aerobic exercise of increases both 

in the myocardium (P <0,05) and in skeletal muscle: in the soleus muscle (P <0,05) 

and in the calf muscle, which may explain the changes in the expression level of 

lncRNA's in the athletes blood plasma after exercise. 

Key words: myocardial hypertrophy, long non-coding RNA, gene 

polymorphisms, adaptation to exercise, endurance training. 
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