
MCT1

Funkciók Génváltozat

T allél: major, normál

Egyes tanulmányok a kiemelkedő 

sportteljesítménnyel hozták kapcsolatba

Sawczuk et al., 2013, 2015

A allél: minor, mutáns

Fokozott laktát felszaporodás, lassabb 

elimináció a jellemző

Nagyobb zsírmentes testtömeg

Cupeiro et al. 2010, 2012, 2016; 
Fedotovskaya et al., 2014; 
Kikuchi et al., 2016

Feladata a laktát, a piruvát és a ketontestek

plazmamembránon történő szállítása.

Forrás: https://iubmb.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/iub.573

A transzporter fehérje elősegíti az anyagok 

sejtmembránon és a mitokondrium belső 

membránján történő keresztüljutását.

Az MCT1 T1470A polimorfizmus 

összefüggése néhány 

teljesítmény-élettani mutatóval

Griff Annamária

Bosnyák Edit

Szmodis Márta



Résztvevők MódszerekN=303

Kontroll N=89

Élsportolók N=214

Állóképességi sportolók N=107

Erősportolók N=41

Csapatsportolók N=66

A vizsgálat célja

Genotípus meghatározás

DNS chip

Sovány testtömeg meghatározása

Antropometriai mérés

Vita maxima terhelés

Laktát mérés

Résztvevők 

N=66

Nyugalomban

Terhelés maximumán

Megnyugvás 5. percében

Statisztika: Anova, Khi2

p<0,05

Sportolói csoportok 

génváltozatainak 

összehasonlítása

Allélfrekvenciák Genotípuseloszlások

Kapcsolat feltárás a polimorfizmus és:

Laktát felszaporodás

Sovány testtömeg

relVO2max 

között



Eredmények

TT (26) 

(normál)

TA (34) AA (6) 

(mutáns)

P

LAr 1.52 ± 0.62 1.60 ± 0.40 1.46 ± 0.06 0.89

LAmax 8.5 ± 1.40 9.88 ± 1.18 13.6 ± 2.26 <0.01

LA5 11.00 ± 3.67 11.59 ± 3.95 17.50 ± 1.98 0.11

LAakk * 6.98 ± 1.13 8.27 ± 1.20 12.14 ± 2.32 <0.01

*LAakk= LAmax - LAr

A kapott értékekkel igazolni tudtuk más, korábban készült tanulmányok eredményeit (Cupeiro et

al. 2010, 2012, 2016; Fedotovskaya et al., 2014; Kikuchi et al., 2016).

Az „A” allél jelenlétében mind a maximális laktát koncentráció, mind a laktát-felszaporodás 

nagyobb volt, mint a normál „T” allélt hordozók csoportjában. 



Eredmények

Allélfrekvenciák

Genotípuseloszlások

Normál „T” allél 

előfordulása mintánk 

alapján is gyakoribb 

minden csoportban 

(60% feletti), mint a 

mutáns „A” allél 

megjelenése.

Csapatsportolók 

körében a 

heterozigóta (TA) 

genotípus gyakorisága 

kisebb, mint a két 

normál alléllal 

rendelkező 

homozigóta csoport 

esetében.

Az állóképességi 

sportolóknál a 

heterozigóták aránya 

meghaladja a 60%-ot.

Aerob kapacitás

Zsírmentes testtömeg

Nem találtunk 

kapcsolatot a 

transzporter gén 

polimorfizmusai és a 

zsírmentes testtömeg 

aránya között.

Az „A” allél egyszeres, 

illetve kétszeres 

jelenléte 

tendenciaszerű 

növekedést mutat a 

relatív aerob kapacitás 

értékében, a 

különbség azonban 

nem volt szignifikáns.



Összefoglalás, következtetések

A 214 magyar élsportoló és a 89 fő kontroll személy vizsgálatát követően felmerült a kérdés, 

milyen irányban érdemes további kapcsolatot keresni az 1-es típusú monokarboxil transzporter

gén T1470A polimorfizmusa és a sportteljesítmény között.

Az aerob teljesítménnyel és a zsírmentes testtömeggel nem volt kapcsolata az MCT1 T1470A 

változatoknak a vizsgált mintában.

A terhelés egyes szakaszain mért laktát értékekben jelentős különbség adódott a genotípusok 

között a mintánkban, így érdemes további méréseket kezdeményezni az anaerob teljesítmény 

irányában.

Hozzájárulna egy komplexebb sportolói 

felkészítéshez hosszútávon.

Erősítené a további kapcsolatok 

feltárásának fontosságát az élsport és 

a genetika tudománya között.


