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ABSTRACT
Object ve: Understanding the genetic nature of injuries in athletes may be conceived as an important step in the prevention and rehabilitation process
of the injuries. The aim of this study is to analyze the rs1800012 genotype and allele distribution of the collagen type I alpha 1 gene (COL1A1), which
is effective in non-contact injuries of long distance and short distance runners.
Mater al and Methods: A total of 94 participants, including 19 long distance runners, 25 short distance runners and 50 sedentary individuals were en‐
rolled in the study. Genomic DNA was isolated from oral epithelial cells using the Invitrogen DNA isolation kit (Invitrogen, USA) according to the manu‐
facturers’ protocol. Genotyping was performed with real-time PCR.
Results: There were no statistically signiﬁcant differences between long distance-short distance (p=0.870), short distance-sedentary individuals
(p=0.510) and long distance-sedentary individuals (p=0.201) group variables in terms of genotype. Similarly, when the same groups were compared in
terms of allelic distribution (respective p values 0.680, 0.337 and 0.201), there were no statistically signiﬁcant differences.
Conclus on: In the study, it was found that GG genotype and G allele were higher for rs1800012 polymorphism than the other genotypes. Therefore,
both athletes and sedentary individuals are considered to be less at risk of non-impact injury predisposition.
Keywords: Injury risk, runners, COL1A1, polymorphism, sport genetics
ÖZ
Amaç: Sporcularda yaralanmaların genetik mimarisini anlamak, pek çok yaralanmanın önlenmesine veya rehabilitasyon sürecine önemli katkılar sağla‐
yabilir. Bu çalışmanın amacı, uzun mesafe ve kısa mesafe koşucularının darbeye bağlı olmayan yaralanmalarda etkili olan kollajen tip 1 alfa 1 geninin
(COL1A1) rs1800012 genotip ve allel dağılımını analiz etmektir.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 19 uzun mesafe koşucusu, 25 kısa mesafe koşucusu ve 50 sedanter birey olmak üzere toplam 94 katılımcı dâhil edildi.
Genomik DNA, kullanıcı protokolüne göre Invitrogen DNA izolasyon kiti (Invitrogen, ABD) kullanılarak oral epitel hücrelerden izole edildi. Genotipleme
işlemi gerçek zamanlı PZR metodu ile gerçekleştirildi.
Bulgular: Gruplar arası karşılaştırmalarda uzun mesafe-kısa mesafe (p=0.870), kısa mesafe-sedanter (p=0.510) ve uzun mesafe-sedanter (p=0.201)
gruplarında genotip bakımından istatistiksel olarak anlamlı herhangi bir farklılık saptanmadı. Gruplar arası allelik dağılım açısından yapılan değerlendir‐
mede de (p değerleri aynı sırayla 0.680, 0.337 ve 0.201) benzer şekilde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gözlenmedi (p<0.05).
Sonuç: Tüm gruplarda rs1800012 polimorﬁzmi için GG genotip ve G allelinin diğer genotiplere göre daha yüksek değerlere sahip olduğu saptandı, an‐
cak bu yükseklik istatistiksel açıdan herhangi bir anlamlı bir fark ortaya çıkarmadı. Literatür bilgileri de dikkate alındığında bu bağlamda hem sporcular‐
da hem de sedanter bireylerde darbeye bağlı olmayan yaralanma yatkınlığının daha az riskli olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Yaralanma riski, koşucular, COL1A1, polimorﬁzm, spor genetiği

GİRİŞ
Spor ve egzers z n uzun vadel sağlıklı yararları olduğu g b
egzers ze bağlı yaralanma r sk de bulunmaktadır (1). özel kle koşucuların yaklaşık %50's n n her yıl b rden fazla
spor yaralanması geç rd ğ b l nmekted r (2,3). Sporculardayaralanmanın hem genet k hem de çevresel faktörlerden

etk lenen karmaşık ve çok faktörlü b r durum olduğu b l nmekted r (4,5). Son yıllarda sport f performans ve yaralanma özel kler le l şk l olarak 200'den fazla pol morf zm
tanımlanmıştır. Bu pol morf zmler n y rm den fazlası el t
sporcularda performans ve yaralanma le l şk lend r lm ş

Rece ved / Gel ş: 11.06.2020 · Accepted / Kabul: 13.07.2020 · Publ shed / Yayın Tar h : 10.11.2020
Correspondence / Yazışma: Korkut Ulucan · Marmara Ün vers tes , D ş Hek ml ğ Fakültes , Tıbb B yoloj ve Genet k Bölümü, İstanbul, Turkey · korkutulucan@hotma l.com
C te th s art cle as: Bulgay C, Dogan CS, Cetin E, Polat T, Eken BF, Akkoc O, et al. Collagen type 1 gene (COL1A1) rs1800012 polymorphism in long and short distance
runners. Turk J Sports Med. 2021;56(1).28-32.; http://dx.doi.org/10.47447/tjsm.0469

© 2020 Turk sh Sports Med c ne Assoc at on. All r ghts reserved.

Turk J Sports Med

C. Bulğay, C. S. Doğan, E. Çet n ve ark.

t r (6). Sporcularda yaralanma ve genet k l şk s günümüzde oldukça yen b r b l msel araştırma alanı olarak d kkat
çekmekted r. Ancak bu alan çok faktörlü ve oldukça detay
çeren b r alan olması neden yle son derece hassas b r yaklaşım gerekt rmekted r.

b ld rm şlerd r. Ek olarak, nad r görülen TT genot p taşıyıcıların yaralanmalara karşı koruyucu etk de olduğunu bel rtm şlerd r. rs1800012 TT genot p n n öçB yaralanmasına karşı koruyucu etk s olduğunu b ld ren b r çalışma da G bbon
vd. (16) tarafından gerçekleşt r lm şt r. Profesyonel futbolculardaCOL1A1 rs1107946 ve COL1A1 rs1800012 pol morf zmler ncelend ğ nde, COL1A1 G-T haplot p ne sah p futbolcuların öçB yaralanma r skler n n düşük olduğu saptanmıştır. Ek olarak, öçB yaralanma grubunda TT genot p frekansı düşük oranda bulunmuştur (17).

Sporcular uzun yıllar düzenl ve artan yüklenmel antrenmanlara maruz kalmaktadır (7). Artan ş ddettek antrenmanların temel amacı koşucunun yarışmada en y performansı göstereb lmes d r. Antrenman programlarında yüklenmeler n stenen gel ş m sağlayab lmes ç n yüklenme
sıklığı ve yüklenme süres g b bazı temel yüklenme d nam kler n n hmal ed lmemes gerekmekted r (8). Bu d nam kler göz ardı ed ld ğ nde yaralanma r skler ortaya çıkab lmekted r (9).Antrenman protokoller ne bağlı r skler n
yanı sıra yaralanmalarda etk l olduğu düşünülen kollajen;
eksrasellüler matr ks ve bağ dokuda yer alan, üçlü sarmal
yapıda çözünmez f bröz b r prote nd r. Kollajenler oluşturan a z nc rler n n farklılıklarına göre günümüzde en az 27
kollajen t p raporlanmıştır. İnsan vücudundak kollajen n
%80-90'ını t p I, II ve III kollajenler oluşturur. T p 1 kollajen
vücutta en çok bulunan prote n olup; f broblastlar, osteoklastlar ve odontoblast tarafından sentezlen r. T p 1 kollajen
2:1 oranında kollajen 1a1 ve kollajen 1a2 pol pept tler nden
oluşur. Bu pol pept t ler se COL1A1 ve COL1A2 genler yle
kodlanır. COL1A1 gen 17q21.33 nsan kromozomu üzer nde
yer alır. (10).

Bu araştırmalardan farklı sonuçların elde ed ld ğ b rkaç
çalışma da vardır. Polonyalı kayakçıların rs1800012 pol morf zmler le öçB yırtığı arasındak l şk ncelend ğ nde,
öçB yaralanma r sk G allel taşıyıcıların T allel taşıyıcılarına
kıyasla daha düşük olduğu saptanmıştır (18). Ka as popülasyonunda aş l tendon yırtılması ve kron k aş l tend nopat
sorunu yaşayan b reyler ve kontrol grubu üzer nde rs1800012 pol morf zm ncelenm ş, aş l tend nopat veya aş l
tendonu yırtılması le TT genot p arasında herhang b r
l şk olmadığı bel rlenm şt r (19). Türk popülasyonunda ten sç lerle yapılan b r çalışmada da rs1800012 pol morf zm
le ten sç d rseğ yaralanmaları arasında b r l şk olmadığı
bel rt lm şt r (20).
Yaralanmalarda genot p etk s n anlamak, sporda oluşab lecek yaralanmaların önlenmes nde ve rehab l tasyon sürec nde öneml b r adım olarak görülmekted r (21). Ayrıca yaralanma r sk yüksek genot pl sporcuları bel rlenmes
sporcuya özgü antrenman programları oluşturulmasına
veya kend ler ç n ağır sayılab lecek antrenmanlara adapte
olab lmeler konusunda farklı yaklaşım ve protokollere katkıda bulunab l r (22). B lg ler m z dah l nde kısa mesafe ve
uzun mesafe branşlarında COL1A1 rs1800012 pol morf zm n n genot p ve allel frekans dağılımı Türk koşucularda henüz b l nmemekted r. Bu doğrultuda, mevcut çalışmanın
amacı kısa ve uzun mesafe branşlarındak koşucuların COL1A1 rs1800012 pol morf zm n n genot p ve allel k frekans
dağılımlarını bel rlemek ve değerlend rmekt r.

COL1A1 gen ç ndek çeş tl pol morf zmler arasında en sık
ncelenen +1245/T bölges nde yar alan rs1800012 pol morf zm d r. Bu fonks yonel pol morf zm 1996'da tanımlanmıştır (11). Daha sonrasında hem sedanterlerde hem de sporcularda yaralanma le l şk l olup olmadığını detaylandıran
bazı çalışmalar yapılmıştır. örneğ n, COL1A1 rs1800012 pol morf zm n n aş l tendon yırtılması, öçB yırtılması ve omuz
d slokasyonu g b yumuşak doku yaralanmaları le l şk l
olduğu saptanmıştır. Ayrıca TT genot p n n akut yumuşak
doku yırtılmalarına karşı koruyucu olab leceğ n b ld r lm şt r (12). Başka b r çalışmada COL1A1 rs1800012 pol morf zm le öçB yırtığı arasındak l şk araştırılmış, öçB yırtılmasına sah p grubun rs1800012 TT genot p n n sedanter
gruba kıyasla daha düşük oranda olduğu saptanmıştır (13).
Khoschnau vd. (14), öçB yırtılması ve omuz d slokasyonu
hasta grup le kontrol grubu üzer nde yaptıkları b r olgukontrol çalışmasında, rs1800012 TT genot p ne sah p b reylerde GG genot pl b reylere kıyasla daha az yaralanma olduğunu b ld rm şlerd r. Ayrıca rs1800012 pol morf zm n n
öçB yırtılması ve omuz çıkıklarıyla l şk l olduğunu
saptamışlardır.

GEREÇ ve YÖNTEMLER
Çalışma Grubu
Bu çalışmaya 19 uzun mesafe koşucusu, 25 kısa mesafe koşucusu ve 50 sedanter b rey olmak üzere toplam 94 katılımcı dah l ed ld . çalışmaya katılma kr terler olarak: (1) her
atlet n b r takımın l sanslı sporcusu olması ve düzenl egzers zler n gerçekleşt r yor olması, (2) herhang b r kard yovasküler veya bulaşıcı hastalık ve d yabet bel rt s n n olmaması, (3) kend s nde, b r nc veya k nc derece akrabalarında herhang genet k hastalık bulunmaması bel rlend .
Üsküdar Ün vers tes Et k Kurulu çalışma protokolünü
onayladı ve her katılımcıdan çalışma protokolünü ve araş

Wang vd. (15) b r meta anal z çalışmasında, COL1A1 rs1800012 pol morf zm n n sporla l şk l öçB, tendon ve l gament yaralanma r sk n n azalması le l şk l olab leceğ n
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tırma çıktılarını açıklayan yazılı b lg lend r lm ş onam
alındı.

recek şekl nde gerçekleşt r ld . Gerçek zamanlı PZR koşulları kullanıcı protokolüne bağlı olarak tamamlandı.

COL1A1 rs1800012 Genotiplemesi

Verilerin Analizi

Genom k DNA, kullanıcı protokolüne göre Inv trogen DNA
zolasyon k t (Inv trogen, ABD) kullanılarak oral ep tel
hücrelerden zole ed ld . Her b r numuneden ortalama toplam 20 ng DNA zole ed ld ve zolatların sa ıkları OD
260/280 spektrofotometr k oranı le kontrol ed ld . COL1A1
rs1800012 pol morf zm tüm numunelerde gerçek zamanlı
PZR (RT-PCR) yöntem (Thermof sher Quantstud o 3, ABD)
ve Taqman genot pleme k tler (Katalog no: 4362691 Thermof sher, ABD) kullanılarak genot plenme şlemler
tamamlandı.

Elde ed len ver ler n stat st ksel anal zler SPSS 25.0 (Stat st cal Package for Soc al Sc ences) kullanılarak yapıldı.
Sporcu ve sedanter b reyler n hem genot p hem de allel sıklıklarının karşılaştırılmasında F sher's exact test anal z
yöntem kullanıldı. İstat st ksel anlamlılık düzey olarak
p<0.05 kabul ed ld . Ver ler n Hardy-We nberg denges ne
uyumu k -kare anal z le bel rlenm şt r.

BULGULAR
Sporcu ve sedanterler n COL1A1 rs1800012 pol morf zm
ç n genot p ve allel dağılımları (Tablo 1), genot p karşılaştırmaları (Tablo 2) ve pol morf zm-allel karşılaştırmaları
(Tablo 3) aşağıda ver lmekted r.

Genot pleme şlemler 10 ml reaks yon hacm nde 5 ml Genot pleme master karışımı (Appl ed B osystems, Foster C ty,
CA), 0.5 ml genot pleme karışımı (Appl ed B osystems), 3.5
ml nükleaz-free H2O (Thermof sher, ABD) ve 1 ml DNA çe-

Tablo 1. Sporcu ve sedanterlerin COL1A1 rs1800012 polimorﬁzmi genotip ve allel dağılımları
COL1A1 (rs1800012)

Genotip
GT
5
26
9
36
14
28
14
32

TT
1
5
1
4
8
16
2
4

Uzun mesafe(n=19)
%
Kısa mesafe (n=25)
%
Sedanter birey (n=50)
%
Toplam koşucu (n=44)
%

GG
13
69
15
60
28
56
28
64

Allel

T
7
18
11
22
30
30
18
20

G
31
82
39
78
70
70
70
80

Tablo 2. Sporcu ve sedanterlerin COL1A1 rs1800012 polimorﬁzmi genotip karşılaştırılması

TT
1
1
1
8
1
8

Değişken
Kısa mesafe
Uzun mesafe
Kısa mesafe
Sedanter birey
Uzun mesafe
Sedanter birey

GT
9
5
9
14
5
14

GG
15
13
15
28
13
28

p
0.870
0.510
0.201

Tablo 3. Sporcu ve Sedanterlerin COL1A1 rs1800012 polimorﬁzm allel karşılaştırılması

T
11
7
11
30
7
30

Değişken
Kısa mesafe
Uzun mesafe
Kısa mesafe
Sedanter birey
Uzun mesafe
Sedanter birey

G
39
31
39
70
31
70

p
0.680
0.337
0.201

sıyla 11 (%22) ve 39 (%78) olarak sayıldı. Sedanter b reylerde se TT, GT ve GG genot p ve yüzdeler sırası le 8 (%17),
14 (%28) ve 28 (%55) olarak; allel sayıları se T ve G alleler
ç n sırasıyla 30 (%30) ve 70 (%70) olarak bel rlend . Sporcuların hem branş olarak hem de toplam olarak genot p ve
allel sayı dağılımları Tablo 1'de özetlend . Tablo 2 ve Tablo
3'te görüldüğü üzere, uzun mesafe ve kısa mesafe, kısa mesafe ve sedanter b rey, sedanter b rey ve uzun mesafe değ şkenler nde hem genot p hem de allel karşılaştırılması sonucunda anlamlı farklılıklar saptanmadı (p>0.05).

Çalışmaya katılan atletler n k s TT (%4), 14'ü GT (%32) ve
28' de GG (%64) genot p nde d . Allel sayı ve yüzdeler se
T ve G alleler ç n sırası le 18 (%20) ve 70 (%80) olarak sayıldı. D s pl n olarak değerlend r ld ğ nde se uzun mesafe
atletler n n b r TT (%5), beş GT (%26) ve 13'ü GG (%69) genot p nde olarak bel rlend . Allel ve sayı yüzdeler se T ve
G alleller ç n sırasıyla 7 (%18) ve 31 (%82) olarak saptandı.
Aynı değerlend rmey kısa mesafe atletler nde yapıldığında
b r TT (%4), dokuzu GT (%36) ve 15' GG (%60) olarak bel rlend . Allel sayı ve yüzdeler se T ve G alleller ç n sıra-
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TARTIŞMA
Bu çalışmada, Türk ye Atlet zm Federasyonuna bağlı farklı
kulüplerde l sanslı olarak yarışan koşucuların ve sedanter
b reyler n COL1A1 gen n genot p ve allel dağılımları ncelend . Yaralanma ve COL1A1 arasındak değerlend rmen n
daha detaylı şek lde yansıtılması amacıyla da gruplar arası
karşılaştırmalar yapıldı. Tüm grupların genot p ve allel bakımından karşılaştırılmasında gruplar arasında anlamlı
herhang b r farklılık gözlenmed . Genot p ve allel dağılımlarında stat st ksel olarak anlamlı b r farklılık olmasa da,
hem koşucularda hem de sedanter b reylerde daha fazla GG
genot p ve G allel nde yığılma olduğu saptandı.

sonuçlandığını göster r. Bunun sonucu henüz tam olarak
anlaşılamamıştır, ancak TT b reylerde artan COL1A1 üret m n n tendonların ve bağların ger lme mukavemet n arttırdığı, a1 ve a2 z nc rler arasındak denges zl ğ n se kem k
gücünü bozduğu varsayılmaktadır (11). N tek m sporcularda yaralanma ve pol morf zm hakkında daha net b lg vereb lmek ç n konuyla lg daha gen ş b r örneklem ve farklı
branştak sporcular le araştırma gerekt ğ de söyleneb l r.
çalışmamız popülasyonunun el t sporculardan oluşması
çalışmanın güçlü yönü olarak değerlend r rken, ulaşılab len sporcu sayısı se çalışmayı sınırlamaktadır.

Türk ye popülasyonunda COL1A1 rs1800012 pol morf zm n n genot p ve allel frekans dağılımlarına l şk n çalışmalar
ncelend ğ nde, Aslan vd. (23) b s kletç lerde ve Erduran vd.
(20) ten sç lerde TT genot p frekans dağılım oranının popülasyonda düşük oranda tems l ed ld ğ n saptamışlardır. B z m çalışmamızda elde ed len bulguların l teratür le benzer
olduğu görülmekted r. Ancak çalışmada rs1800012 pol morf zm n n frekans dağılımları değerlend r ld ğ nden l şk sel
açıdan yorum yapılması sınırlanmaktadır.

Sonuç olarak; araştırma b lg ler ne göre, COL1A1 TT genot p n n sporcu veya sedanter b reyler akut veya kron k yumuşak doku yaralanmalarından koruyab ld ğ söyleneb l r.
Bu spes f k genet k varyantın yaralanma et yoloj s n ve r sk
faktörünü bel rlemek ç n gel şt r len çok faktörlü modellere dah l ed lmes gerekt ğ düşünüleb l r. özetle spor genet ğ alanında yapılan bu araştırmada, koşucularda darbeye
bağlı olmayan yaralanmaların etk mekan zması üzer ne
farklı ver ler ortaya konmaktadır. Koşucuların uzun vadel
performans gel ş m ç n yaralanma r skler n n en aza nd rgenmes nde bu genot p ve allel b lg ler n n varlığının
öneml olab leceğ düşünülmekted r.

L teratürde COL1A1 pol morf zm n n, kem k m neral yoğunluğu (24), osteoporot k kırıklar (11), osteoartr t (25), lomber
d sk hastalığı (26), m yokard enfarktüsü (27) ve stres ür ner
nkont nans (28) g b çok faktörlü bozukluklarla l şk l olduğu b ld r lm şt r. Posthumus vd. (13) se, COL1A1 gen
ç ndek rs1800012 pol morf zm n n öçB yaralanma r sk le
l şk l olduğunu b ld rm şt r. Sonrak araştırmalarda se,
H ntl sporcularda rs1800012 pol morf zm le öçB yaralanması arasında pol morf zm n öçB yırtılması le l şk l olduğu bel rlenm şt r. öncek çalışmalar rs1800012 TT genot p n n kontrol gruba kıyasla hastalarda anlamlı düzeyde yeters z tems l ed ld ğ n rapor etm şt r. Araştırmalar nad r TT
genot p n çeş tl bağ doku yaralanmalarına karşı koruyucu
b r rolü olduğunu göstermekted r (13,14,29). Buradak çalışmada TT genot p ve T allel n popülasyonda az oranda tems l ed lmes sonucu hem sporcularda hem de sedanter b reylerde darbeye bağlı olmayan yaralanma yatkınlığının l teratür le benzer şek lde daha az r skl olduğu ortaya
konmaktadır.
Son ver ler, aynı gen n farklı pol morf zmler yle l şk l r sk n, b reysel varyantlardan z yade haplot plerden kaynaklandığını göstermekted r (20). Buna göre F cek vd. öçB yaralanması olan profesyonel futbolcularda COL1A1 gen n n k
farklı pol morf zm n (rs1107946 ve rs1800012) ncelem ş,
COL1A1 G/T haplogrubunun (rs1107946 ve rs1800012) öçB
yaralanma r sk n n düşük olmasıyla l şk l ve koruyucu
olab leceğ n b ld rm şlerd r (17). Fonks yonel anal z, COL1A1 rs1800012 T allel varlığında, transkr ps yon faktörü Spl
ç n af n tede b r artışın artan COLIA1 gen ekspresyonu le
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Stȩp eń-Słodkowska M, F cek K, E der J, Leońska-Dun ec A, MacIejewska-Karłowska A, Sawczuk
M, et al. The +1245G/T polymorps sms n the collagen type I alpha 1 (Col1a1) gene n Pol sh sk ers w th anter or cruc ate l gament njury. B ol Sport. 2013;30(1):57-60.
Posthumus M, September A V., Schwellnus MP, Coll ns M. Invest gat on of the Sp1-b nd ng s te
polymorph sm w th n the COL1A1 gene n part c pants w th Ach lles tendon njur es and controls. J Sc Med Sport. 2009;12(1):184-9.

Koşucularda COL1A1 rs1800012 Pol morf zm

20. Erduran M, Alt n s k J, Mer c G, Ates O, Ulusal AE, Aksek D. Is Sp1 b nd ng s te polymorph sm
w th n COL1A1 gene assoc ated w th tenn s elbow? Gene [Internet]. 2014;537(2):308-11.
21. Eroğlu O, Z lel R. Genet k faktörler n sport f performansa etk s . Uluslararası Spor, Egzers z
ve Antrenman B l m Derg.2015;1(1):63-76.
22. Eken BF, Sercan C, Kaya D, Ulucan K. Darbeye bağlı olmayan yumuşak doku yaralanmalarında
moleküler yaklaşım. Euras an Research n Sports Sc ence. 2018;3(1):15-25.
23. Aslan BT, Eken BF, Kaman T, Sercan C, Ulucan K. Collagen type I alpha 1 ( COL1A1 ) rs1800012
polymorph sm n cycl sts. Pamukkale Spor B l Derg. 2020;11(2):1-4.
24. Mann V, Ralston SH. Meta-analys s of COL1A1 Sp1 polymorph sm n relat on to bone m neral
dens ty and osteoporot c fracture. Bone. 2003;32(6):711-7.
25. L an K, Zmuda JM, Nev tt MC, Lu L, Hochberg MC, Greene D, et al. Type I collagen α1 Sp1
transcr pt on factor b nd ng s te polymorph sm s assoc ated w th reduced r sk of h p osteoarthr t s def ned by severe jo nt space narrow ng n elderly women. Arthr t s Rheum.
2005;52(5):1431-6.
26. T lker d s C, Be T, Garantz ot s S, Stratak s CA. Assoc at on of a COL1A1 polymorph sm w th
lumbar d sc d sease n young m l tary recru ts. J Med Genet. 2005;42(7):7-8.
27. Speer G, Szenthe P, Kosa JP, Tabak ÁG, Folho er A, Fuszek P, et al. Myocard al nfarct on s assoc ated w th Sp1 b nd ng s te polymorph sm of collagen type 1A1 gene. Acta
Card ol. 2006;61(3):321-5.
28. Skorupsk P, Król J, Starȩga J, Adam ak A, Jank ew cz K, Rechberger T. An α-1 cha n of type I collagen Sp1-b nd ng s te polymorph sm n women su er ng from stress ur nary ncont nence. Am
J Obstet Gynecol. 2006;194(2):346-50.
29. Coll ns M, Posthumus M. Type V collagen genotype and exerc se-related phenotype relat onsh ps: a novel hypothes s. Exerc Sport Sc Rev. 2011;39(4):191-8.

32

