
  

 في مصل لیروتوالكولیسالبروتینیة  بعض المتغیرات اثر جھد ھوائي في استجابة 

  الدم
  م ھدیل طارق الطائي.م

  كلیة التربیة الریاضیة

 

  

  ملخص ال                                             
ف ي ستیرول ی  والكولةالبروتین   بع ض المتغی راتھ وائي ف ي اس تجابة اث ر جھ د       درس البحث

وق د ،جامع ة الموص ل ف ي التربیة الریاضیة للمرحلة األول ى كلیة الب من ط ١٠مصل الدم على 

م ٣٠٠٠واختب ار بع دي لرك ضة لمتغی رات البح ث تضمنت إجراءات البحث إج راء اختب ار قبل ي 

 الب  روتین الكل  ي و (د عل  ى متغی  رات ف  ي م  صل ال  دم ٣ناق  صة واختب  ار بع  د فت  رة االست  شفاء ال

 ف   ي  زی   ادة معنوی   ةوتوص   ل البح   ث ال   ى ح   دوث ، )ستیرول ی   الاللب   ومین والكلوبی   ولین والكول

 ع دا الكلوبی ولینم ا  بعد الجھد مقارنة مع اختبار قبل الجھ دالاللبومین والكولیستیرول في اختبار 

 ق ف روج ودع دم أظھ رت النت ائج   ف ي ح ین،بما قب ل الجھ دمقارنة  بعد الجھد ھضانخفا لوحظفقد 

 ف رق معن وي ف ي وج ود، بع د فت رة االست شفاء مقارن ة م ع اختب ار الجھ د ف ي اختب ار بع د معنوي 

فق د  ع دا الكلوبی ولین مقارنة مع اختب ار قب ل الجھ د بعد فترة االستشفاء لستیرویالاللبومین والكول

  . بعد فترة االستشفاءلوحظ انخفاضھ 
  

Abstract 
Effect of Aerobic stress on responding some protein 

and cholesterol variables in blood serum 
 

     Hadeel T. Younis                          
University of Mosul  /College of Physical 

Education 
 

The research studied the effect of aerobic stress in responding 
some variables of proteins and cholesterol in blood serum on ten students 
from Physical Education College /first stage/University of Mosul. 
Procedures of the present research included pre-test and post-test for 
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(3000m) running and at recovery period (3 minutes)After exercise on 
some variables in blood serum (total protein, albumin, globulin and 
cholesterol). The results of the research showed a significant increase in 
albumin and cholesterol in post-aerobic test in comparing with pre-
aerobic test except globulin which decreased in post-aerobic test. There 
was a significant difference in post-aerobic test in comparing with post-
recovery test. Also, a significant difference occurred in albumin and 
cholesterol in post-recovery test in comparing with pre-aerobic test 
except globulin which was low in post-recovery.  

  :التعریف بالبحث -١
  : المقدمة وأھمیة البحث ١-١

 في فسلجة التدریب نظرا للدور الذي تلعبھ في آ        تھتم الدول المتقدمة والمدربون اھتماما بالغ

 في اعلمیا تخصصی بوصفھا أسلوبا ریاضیینللیة تنمیة وتطویر اللیاقة البدنیة واالستجابات الوظیف

ل  ذا أول  ت ھ  ذه ال  دول والم  دربین رعای  ة خاص  ة وكبی  رة ف  ي تح  دیث وت  وفیر كاف  ة  ، التط  ویر

   .باإلنجاز الریاضي وصحة الفرد اإلمكانیات المادیة والبشریة لعلمائھا للنھوض 

ض ي ف ي تط ویر اللیاق ة البدنی ة یمكن االس تفادة م ن معلوم ات فی سولوجیا الت دریب الریاو          

فإذا كانت اللیاقة البدنیة تعن ي ب صفة عام ة ق درة الریاض ي عل ى مواجھ ة . واألعداد البدني للفرد 

ف ان تح سین اللیاق ة البدنی ة للریاض ي تع رف بأنھ ا التطبیق ات ، التحدیات البدنیة في الحیاة بنج اح 

اإلن  سان لتح  دیات الحی  اة والت  دریبات األساس  یة لف  سیولوجیا الریاض  ة لتح  سین اس  تجابة وتكی  ف 

   ).١٣,٢٠٠٠،عالوي(الیومیة 

وھذه المواد غنیة بمصادر الطاقة في ،  یحصل الجسم من البیئة على المواد الغذائیة المختلفة       

وتتح ول ھ ذه الم واد م ن خ الل الھ ضم  "تالبروتین ا الكاربوھیدرات والدھون و"شكلھا الكیمیائي 

 یق وم نیة و األحماض الدھنیة الكلوكوز لكي یالدورة الدمویة كاألحماض األم يبسیطة فالى مواد 

ستخدمھا ف  ي بن  اء وتح  دیث الخالی  ا ی  ،اس  تھالكھا كم  صدر للطاق  ة الالزم  ة  أو ھ  ا نالج  سم بتخزی

وتخزین الفائض منھا عن حاج ة الج سم  تالبروتینیا مثل والھرمونات األنزیمات وبناء واألنسجة

إن الفیتامینات مركبات عضویة یحتاج الج سم ال ى كمی ات  ).٢٣٣,١٩٩٧،ین حسان،عبد الفتاح (.

صغیرة منھ لعملیات الجسم االیضیة والیمكن تصنیعھ ف ي خالی ا الج سم وتختل ف ھ ذه المتطلب ات 

مثل حجم الج سم وس رعة النم و ومق دار الریاض ة والحم ل ،لدرجة كبیرة حسب العوامل المختلفة 

Pregnany) ١٠٧٠,١٩٩٧،الھاللي.(  

 للبروتینات وال دھون  المتغیرات بعض ھذه عمل من خالل فھم آلیةأھمیتھ إذ یكتسب البحث       

  .في مصل الدم بعد التعرض لجھد ھوائي وبعد فترة االستشفاء 
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  : مشكلة البحث ٢-١

إن االستجابة في أعضاء جسم الریاضي وأجھزتھ تعد أحد العوام ل الم ؤثرة ف ي م ستوى 

الس  تجابات المھم  ة الت  ي ت  صاحب الجھ  د الب  دني ھ  و اس  تجابة جھ  از ال  دوران وم  ن ا. اإلنج  از 

ًوخصوصا الدم الذي یلعب دورا مھما في نقل األوكسجین والمواد النافعة إلى أجزاء الجسم العامة  ً ً

وال تخلص م ن ن واتج ) كعضالت االطراف السفلى في االرك اض (المساھمة في الجھد الریاضي 

  .ألعضاء العمل األیضي في تلك ا

ال دم  رول یستی كول وتالبروتینا  بعضإن مشكلة البحث تكمن في التعرف على آلیة عمل

وینتھ ي بال  شدة العالی  ة أي  متوس  طةمتوس طة وفت  رة دوام الیمت  از بال  شدة ال ذي بع د الجھ  د ھ  وائي 

یة لھذه على عمل ھذه اآللثم متابعة التغیرات وكذلك التعرف الدخول الى العتبة الفارقة الالھوائیة 

ًھ  وائي ف  ضال ع  ن التع  رف عل  ى الق  یم لھ  ذه  الاالست  شفاء بع  د الجھ  دم  ا بع  د المتغی  رات ف  ي فت  رة 

  . المتغیرات في ظروف الراحة لغرض المقارنة 

  : أھداف البحث ٣-١

  لوالكولی ستیروالب روتین الكل ي واأللب ومین والكلوبی ولین التعرف على الفروقات في اس تجابة . ١

  . والبعدي )الراحة(بليبین االختبار الق

  لوالكولی ستیروالب روتین الكل ي واأللب ومین والكلوبی ولین التعرف على الفروقات ف ي اس تجابة .٢

  . بین االختبار البعدي واختبار بعد االستشفاء 

  لوالكولی ستیروالب روتین الكل ي واأللب ومین والكلوبی ولین التعرف على الفروقات ف ي اس تجابة .٣

   . واختبار بعد االستشفاء )الراحة(قبليبین االختبار ال

  : فروض البحث ٤-١

  لوالكولی ستیروالبروتین الكلي واأللب ومین والكلوبی ولین وجود فروقات ذات داللة معنویة في . ١

  . والبعدي )الراحة(بین االختبار القبلي

وبی   ولین الب  روتین الكل  ي واأللب  ومین والكلوج  ود فروق  ات ذات دالل  ة معنوی  ة ف  ي اس  تجابة  .٢

  . بین االختبار البعدي واختبار بعد االستشفاء   لوالكولیستیرو

الب  روتین الكل  ي واأللب  ومین والكلوبی   ولین وج  ود فروق  ات ذات دالل  ة معنوی  ة ف  ي اس  تجابة . ٣

  . واختبار بعد االستشفاء )الراحة(بین االختبار القبلي  لوالكولیستیرو

  : مجاالت البحث ٥-١

   . الثالثةالمرحلة/ لبة كلیة التربیة الریاضیة ط: المجال البشري . ١

   .٢٠٠٧- ٨ -١ ولغایة ٢٠٠٧-٤-٢٥المدة الواقعة ما بین : المجال الزماني . ٢

  .كلیة التربیة الریاضیة ، مختبر كلیة العلوم / ملعب جامعة الموصل : المجال المكاني . ٣
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   الدراسات النظریة-٢
  The Aerobic System    النظام الھوائي ١-٢ 

یعد النظام الھوائي من أنظمة إنتاج الطاقة المستخدمة ف ي الفعالی ات ذات ال شدة المعتدل ة 

ً غرام  ا م  ن ١٨٠نح  و ل االن  شطار الكام  ل أن، إذ ) ١٦ ، ٢٠٠٠ ، عب  د هللا(ًولفت  رة طویل  ة ن  سبیا 

 ATP  م ن م ادة الً جزیئ ا٣٨ النتاج طاقة ت ؤدي إل ى تك وین األوكسجینالكالیكوجین في وجود 

ًوتحدث ھذه العملیات الكیمیائیة الھوائیة ف ي الخلی ة الع ضلیة وتنح صر أساس ا ف ي المایتوكون دریا 

Mitochondria)  ، (الت  ي ی  صنع فیھ  ا ) ٣٠، ١٩٩٨عب  د الفت  احATP( الخالی  ا الع  ضلیة علم  ا

، إذ ی    تم تزوی    د الطاق    ة ع    ن طری    ق التحل    ل الكام    ل ) ٥٨ ، ٢٠٠٠الكیالن    ي ،  (غنی    ة بھ    ا 

 ,Martin & Lumsden, 1980 . (األوكسجیندرات والدھون التي تتأكسد بمساھمة للكاربوھی

 م  رة تقریب  ا م  ن تل  ك الطاق  ة المت  وافرة ٥٠والطاق  ة المتول  دة ف  ي ھ  ذا النظ  ام ھ  ي ال  ضعف ) 166

 كف اءة م ن النظ امین ال سابقین بم ا األكث رمجتمعة في كال النظامین الالھوائیین وعلیھ فھو النظ ام 

  .)١٧، ١٩٩٧الدباغ ،  (ATPیخص إنتاج 

  Proteins البروتینات ٢-٢
ـــشارا أكثـــرُتعـــد البروتینـــات  ـــات الخلویـــة انت ـــأتي إذ الجزیئ ـــة ت ـــى فـــي المرتب  مـــن بـــین األول

 أكثـرأو %) ٥٠(وتؤلف البروتینات حوالي ) ٣٨٨,٢٠٠٠، آل فلیح( الحیاتیة األساسیةالمكونات 
) α-amino acids (األمینیـة  األحماض-فامن وزن الخلیة الجافة، وهي عبارة عن بولیمرات الل

لتكوین سلسلة ) peptide bond( الببتیدیة األواصر مع بعضها بواسطة األحماضإذ ترتبط هذه 
 (دالتــون ) ١٢٠٠٠( مــن أعلــىذات وزن جزیئــي ) poly peptide(طویلــة مــن متعــدد الببتیــد 

Lehninger, 1982,278) ( Maiti, 1995,102 .(  
  Albumin األلبومین ٣-٢

 والـذي یـشكل حـوالي  فـي الـدم حصة لمجموع البروتیناألكثر من المركبات األلبومینٌیعد 
حامض أمیني ) ٥٨٠(منه ویتألف من نوع واحد من سلسلة متعددة الببتید ویحتوي على %) ٦٠(

ُ ویعد النـسیج الكبـدي .),Burtis & Ashwood, 1999(دالتون ) ٦٥٠٠٠(ویمتلك وزنا جزیئیا 
 بتراكیـز مختلفـة فـي سـوائل الجـسم فمـثال یوجـد األلبـومینویتوزع  .األلبومینئیس لتكوین الموقع الر

فـــــــرازات البنكریاســـــــیة، الـــــــدموع، ، اإلالمخـــــــي الـــــــشوكيسائل الـــــــالـــــــصفراء،   ،مـــــــصل الـــــــدم فـــــــي
)Danishefsky, 1980,232)(,473  Murray et al., 1999.(  
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  الكلوبیولین ٤-٢
ولین ویق وم بنق ل ال سترویدات وال دھون الف سفوریة ، كلوبی  -١ ع دة الف اأن واعیكون على 

 كلوبیولین یقوم بنقل الدھون والھیموكلوبین المتكسر من كریات الدم الحمراء كما یقوم بنقل -٢الفا

 األج  سامكلوبی  ولین یق  وم بنق  ل الحدی  د أم  ا بالن  سبة ال  ى كام  ا كلوبی  ولین فیع  د م  ن  -النح  اس ، بیت  ا

  .(Rose et al., 1986, 126)   دفاعیةالمضادة ویقوم بوظائف 

  الكولیستیرول ٥-٢

ال ذي ی سمى  طع ام یم تص یومی ا م ن ال سبیل المع دي المع ويال في ل    یوجد الكولیستیرو

وی   سمى ، اكب   ر م   ن ذل   ك ف   ي خالی   ا الج   سم  كمی   اتأ تتك   ون من   ھالكولی   ستیرول خ   ارج المن   ش

اخل ي المن شأ ال ذي ی دور ف ي د وف ي الوق ع یتك ون ك ل الكولی ستیرول الكولیستیرول داخلي المن شأ

 بع ض األق ل تك ون عل ى األخ رىولكن ك ل خالی ا الج سم ،البروتینات الشحمیة للبالزما في الكبد 

   ).١٠٤١,١٩٩٧،الھاللي (الكولیستیرول 

 یف رز ال ى بالزم ا ال دم م ن الخالی ا الكبدی ة ف ي الب روتین ال دھني أن لكولیسترولل ویمكن

 ب  إفرازه بواس  طة ال  صفراء عل  ى ش  كل كولی  ستیرول أو بع  د أو یق  وم الج  سم، آوأط  ى الكثاف  ة ج  د

تحویلھ الى حوامض صفراویة التي یتم إعادة امتصاصھا جزئیا وتعود الى الكبد بواس طة ال دورة 

ح  وامض   ال  ى الكولی  ستیرول ال  ى زی  ادة تح  ول  ی  ؤدي أي خل  ل إن ح  دوثالدموی  ة للكب  د حی  ث

ي الكبد وزیادة في مستقبالت البروتین الدھني  الموجود فالكولیستیرولوقلة في مخازن  صفراویة

  ).Zilva et al. , 1988, 231(وأطى الكثافة

  یحت       اج الج       سم ال       ى الكولی       ستیرول وذل       ك لت       شكیل ع       دد م       ن المكون       ات 

   ال      صفراء أم      الح ، Dاألساس      یة ف      ي الج      سم مث      ل ھرمون      ات ال      ستروید ، فیت      امین 

(Guthric & Picciano, 1995,365)( King, 2004,171) .   

  إجراءات البحث-٣
  : منھج البحث١-٣

  استخدم الباحث المنھج الوصفي لمالءمتھ مع طبیعة البحث

   :مجتمع البحث وعینتھ ٢-٣

تألف مجتمع البحث من طالب السنة الثالثة في كلی ة التربی ة الریاض یة بجامع ة الموص ل 

  إذ تم اختبار عینة من  ، وتم اختبار عینة البحث بالطریقة العمدیة٢٠٠٧-٢٠٠٦للموسم الدراسي 

ًطالبا من مجتمع البحث الكلي ) ١٢ (ار یلدیھم قدرة على أداء الجھد البدني خالل اختالطلبة الذین 

 في عدو المسافات الطویلة مبعد أن تم الحصول على نتائج اختباراتھ. ًطالبا ) ٢٠٦(البالغ عددھم 

  .من مدرس اللیاقة البدنیة

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  : التجربة االستطالعیة ٣-٣

كلیة التربیة / في ملعب جامعة الموصل٣/٥/٢٠٠٧أجریت التجربة االستطالعیة بتاریخ 

  وت م اس تبعادھم م ن عین ة البح ثً صباحا ١٠  في الساعة عینة البحثالریاضیة على طالبین من 

  : وكان ھدف التجربة االستطالعیة ھي 

  .التأكد من قدرة الطالب على أداء الجھد البدني  .١

 . فرق العمل للواجبات الصحیحة التأكد من معرفة .٢

 . التعرف على األخطاء التي تحدث لغرض معالجتھا  .٣

  .التجربة الرئیسیة إجراءات عمل وفي ضوء ھذا العمل تم تحدید 

  : التجربة الرئیسة ٤-٣

 ٩/٥/٢٠٠٧أجریت التجربة ف ي ملع ب جامع ة الموص ل كلی ة التربی ة الریاض یة بت اریخ 

ًفي ال ساعة التاس عة ص باحا وتم ت تھیئ ة الم ستلزمات واألجھ زة والطالب  بمصاحبة فریق العمل

  .الخاصة إلجراء التجربة 

  :وتضمن أداء التجربة ما یأتي 

 ی  تم خاللھ  ا أداء ھرول  ة بطیئ  ة م  ع أداء دقیق  ة) ١٥(أداء الط  الب عملی  ة اإلحم  اء لم  دة 

ن حی ث تسل سل  ، وقد روعي أن تكون عملیة اإلحماء موح دة م ةمجموعة من التمرینات السویدی

محتواھا من التمارین ومن حیث تقسیماتھا الزمنیة ، وبعد االنتھاء من عملیة اإلحماء تبدأ التجربة 

  . على أن یحافظ بقیة الطلبة على إحمائھم لحین بدئھم التجربة 

وقبل البدء بأداء الجھد البدني یتم سحب الدم م ن الط الب ، بع د ذل ك ی تم جل وس الط الب 

 بإشراف المطلق وتحت سیطرة المیقاتي لغ رض في كل مرةن یة االنطالق لكل اثنًقریبا من منطق

عند وص ول الطال ب إل ى وحساب زمن الركضة ، إذ یبدأ انطالق الطالبین عند سماع إشارة البدء 

ًخط النھایة یجلس على كرسي خاص علما أن كل كرس ي ل ھ مم رض خ اص یق وم بعملی ة س حب 

  .الثة دقائق من فترة االستشفاء یتم سحب الدم مرة ثانیة الدم بعد الجھد مباشرة وبعد ث

   الوسائل اإلحصائیة ٥-٣

  :استخدم الباحث الوسائل اإلحصائیة اآلتیة 

   الوسط الحسابي 

   االنحراف المعیاري 

  ) ٢٨٩-١٠١ ، ١٩٩٩التكریتي والعبیدي ، ( اختبار ت للعینات المرتبطة 
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  عرض النتائج ومناقشتھا-٤
  :تائج  عرض الن١-٤

ب  ین االختب  ار رول والكلوبی  ولین یستی  الب  روتین الكل  ي الاللب  ومین والكولع  رض نت  ائج  ١-١-٤

  .ة بعد الجھد مباشرواختبار) الراحة(القبلي

  

  )١(لجدول ا

  المعالم اإلحصائیة  بعد الجهد مباشرة   قبل الجهد
   ع±  −س   ع±  −س  المتغیرات

  ت
  المحتسبة

  البروتین الكلي
  یترالدسي ل/غرام 

١.٠٥  ٠.٣٠  ٧.٣٩  ٠.٢٧ ٦.٩٢  

  االلبومین
  الدسي لیتر/ غرام 

٧.٧٠  ٠.٥٤  ٦.٣٦  ٠.٨٤  ٤.٠٣*  

 ستیرولیالكول
  *٢.٤٥  ٢٦.٤٣  ١٦١.٧٩  ٢٧.٨٤  ١٣٨.٩٩ الدسي لیتر/غرام 

  الكلوبیولین
  الدسي لیتر/غرام 

٢.٨٩  
  ٤.٢٢  ٠.٨٧  ١.١١  ٠.٦٨*  

  . 1.83الجدولیة ) ت( ، قیمة ٩ أمام درجة حریة ٠.٠٥معنوي عند نسبة خطأ * 

  
 ینبین االختباررول والكلوبیولین یستیالبروتین الكلي الاللبومین والكول عرض نتائج ٢-١- ٤

  .البعدي وبعد فترة االستشفاء

  )٢(الجدول

  المعالم اإلحصائیة  بعد فترة االستشفاء   بعد الجهد مباشرة
   ع±  −س   ع±  −س  المتغیرات

  ت
  المحتسبة

  البروتین الكلي
  الدسي لیتر/ غرام

٠.٩٣  ٠.٧١  ٦.٩٨  ٠.٣٠  ٧.٣٩  

  األلبومین
  الدسي لیتر/ غرام 

٠.١٨  ٠.٨٥  ٦.٤٣  ٠.٥٤  ٦.٣٦  

 الكولیستیرول
  ١.١٨  ٢٨.٠٤  ١٧٤.٢٠  ٢٦.٤٣  ١٦١.٧٩ الدسي لیتر/غرام 

  الكلوبیولین
  ٠.٢٠  ١.١٢  ١.٠١  ٠.٨٧  ١.١١  الدسي لیتر/غرام 

  . 1.83الجدولیة ) ت(یمة  ، ق٩ أمام درجة حریة ٠.٠٥معنوي عند نسبة خطأ * 
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بین االختبار رول والكلوبیولین یستیالبروتین الكلي الاللبومین والكول عرض نتائج ٣-١- ٤

  . فترة االستشفاء اختباروبعد )الراحة(القبلي

  )٣(الجدول 

  المعالم اإلحصائیة  بعد فترة االستشفاء   قبل الجهد 
   ع±  −س   ع±  −س  المتغیرات

  ت
  المحتسبة

  البروتین الكلي
  الدسي لیتر/غرام 

٠.١٣  ٠.٧١  ٦.٩٨  ٠.٢٧ ٦.٩٢  

  األلبومین
  الدسي لیتر/ غرام 

٦.٧٢  ٠.٨٥  ٦.٤٣  ٠.٨٤  ٤.٠٣*  

 الكولیستیرول
  *٣.١٧  ٢٨.٠٤  ١٧٤.٢٠  ٢٧.٨٤  ١٣٨.٩٩ الدسي لیتر/غرام 

  الكلوبیولین
  الدسي لیتر/غرام 

٢.٨٩  
  ٤.٦٣  ١.١٢  ١.٠١  ٠.٦٨*  

  . 1.83الجدولیة ) ت( ، قیمة ٩ أمام درجة حریة ٠.٠٥معنوي عند نسبة خطأ * 

  

  : مناقشة النتائج ٢- ٤

ب ین االختب ار رول والكلوبی ولین یستی الب روتین الكل ي الاللب ومین والكول مناقشة نت ائج ١-٢-٤

   :ةبعد الجھد مباشر اختبار و)الراحة(القبلي

ولیستیرول وانخفاض في  والكاأللبومینفي  ة معنویزیادةبوجود ) ١(    یتبین من الجدول 

 نقل عدد من مكونات ال دم لأللبومینومن الوظائف الحیاتیة المھمة   بعد الجھد مباشرة الكلوبیولین

 الدھنیة الحرة والبلیروبین والكالسیوم وبعض الھرمونات ، المحافظة على ال ضغط األحماضمثل 

ً وك   ذلك یع   د م   صدرا ھاس   تقرأریتاالزم   وزي لل   دم وعل   ى        داخ   ل الج   سم مینی   ةاأل لألحم   اضّ

(Bishop et al., 1985, 116).  

 ف   ي ان محت   وى ١٩٩١  واخ   رون Gaillenتتف   ق نت   ائج الدراس   ة الحالی   ة م   ع دراس   ة   

  .االلبومین في البالزما یزداد مباشرة بعد جھد مرتفع ویبقى مرتفعا في فترة استعادة االستشفاء 

 منھا اعادة توزیع االلبومین من الفراغ وتوجد عوامل عدة تسھم في زیادة محتوى االلبومین

   intrarasnla الى الفراغ داخل انسجة االوعیة الدمویة interstitialبین االنسجة 

وق  د تك  ون اع  ادة التوزی  ع ھ  ذه نتیج  ة جری  ان اللم  ف ف  ي اثن  اء وبع  د التم  ارین وان الق  وى 

د والتقلص العضلي بوصفھ الرئیسیة التي تعمل على زیادة جریان اللمف ھي احتقان اللمف في الجل

  .مضخة كما یوجد مصدر اخر ھو ربما  انخفاض االرتشاح عبر الشعیرات الدمویة 
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توجد عوامل اخرى توثر في معدل تصنیع االلبومین منھا المستویات الموثرة ف ي ال دم لك ل 

         .من الكورتیزول والثیروید والكلوكاكون والبینفرین وكذلك الوضع الغذائي

(Gaillen CM,et al ,1994-1920,1991)                                                      
 الـــذي یقـــوم بنقـــل globulin-α1 هـــيأربعـــة أجـــزاء مهمــة الـــى  الكلوبی   ولین ینفـــصل حیــث

ـــسترویدات والـــدهون  ونـــواتج تحلـــل الـــذي یقـــوم بنقـــل الـــدهون globulin- α2  ، الفوســـفاتیةال
 الیبـوبروتین والترانـسفریز –الـذي شـمل بیتـا  globulin-β ، النحـاسنقـل  كمـا یقـوم بالهیموكلوبین

حیـث  )Anti bodies ( ویـدعى باألجـسام المـضادةglobulin-γ الحدید،حیث یقوم األخیر بنقل 
البروتینــات ( أیــضاالتــي تــسمى  یقــوم بوظــائف دفاعیــة نتیجــة احتوائــه علــى أجــسام مــضادة مختلفــة

  )IgG, IgA, IgM, IgD, IgE(واهم أنواعه Ig) Immunoglobulin() المناعیة 
Rose et al., 1986, 126)                                                                         (   

 بھ النعیمي بان المناعة تقل في الجھد الریاض ي ذو الم سافات ءوتتفق ھذه النتیجة مع ما جا

   ).٣٥,٢٠٠٥،النعیمي (الطویلة 

وب  الرغم م  ن ذل  ك ف  ان بع  ض ، ب  ر الكاربوھی  درات وال  دھون ھ  ي وق  ود الطاق  ة بالج  سم تعت

  Gluconeogenesisاألحماض األمنیة تتحول الى كلوكوز عن طریق عملیة كلوكونیوجینی سیس 

 بیروفیك لكي یدخل عملی ة أو دھنیة حرة وأحماض A – الى استیل كواألمنیة األحماض تحویل أو

 كمی ة ب سیطة م ن أك سدة إمكانی ة ال ى باإلضافةھذا  ،اإللكترونس سلسلة بقل  في دورة كرباألكسدة

  . )٢٨٦,٢٠٠٣،عبد الفتاح ( مباشرة في العضلةاألمنیة األحماض

تخف یض درج ة  الم واد النافع ة ال ى الج سم و نق لویعزو الباح ث زی ادة األلب ومین ف ي زی ادة

 أم ا الكولی ستیرول زیادت ھ  )يوك سجینالعج ز األ(  أثناء الجھ د الریاض يالحرارة من خالل التعرق

  وقلة نسبة الماء من الجسم نتیجة التعرق الذي یتعرض الی ھ الالع بتكون في تزوید الجسم بالطاقة

   .أثناء الجھد الریاضيالكلوبیولین  نتیجة انخفاض في حین إن ضعف المناعة

ن شغال خالی ا الكب د اما انخف اض الكلوبی ولین فیعتق د الباح ث ان ال سبب ف ي ذل ك یع ود ال ى ا

بتلبی  ة حاج  ة الج  سم الطارئ  ة ف  ي ظ  رف الجھ  د ال  ى االلب  ومین وتحوی  ل الخالی  ا الكبدی  ة ال  ى انت  اج 

فضالعن ان الكلوبیولین بمكوناتھ المختافة التكاد تساھم ف ي تلبی ة الحاج ة .رئیسي االلبومین بشكل 

  .الجدیدة للجسم والمرتبطة بالجھد 

ب  ین  رول والكلوبی  ولینیستی  الكل  ي الاللب  ومین والكولالب  روتین  نت  ائج مناق  شة ٢-٢-٤

   : فترة االستشفاء اختباروبعد )الراحة(االختبار القبلي

 والكولی  ستیرول وانخف  اض األلب  ومینة ف  ي  معنوی  زی  ادة بوج  ود ) ٣(یتب  ین م  ن الج  دول 
لحفاظ على  في مصل الدم دورا كبیرا في ااأللبومینیؤدي وجود   ،بعد فترة االستشفاء الكلوبیولین

 ؤديویـ . الدمویـةاألوعیـةالضغط االوزموزي لبالزما الدم والذي ینظم توزیع السوائل داخـل وخـارج 
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 الدهنیـة ذات الـسالسل الطویلـة، األحمـاض دورا مهما في عملیة نقل عدة مركبـات مثـل األلبومین
  ).Haen, 1995,125)(177، Henry, 2001( المعدنیة األیوناتالدهون المفسفرة، 

 یبقى تركی ز االلب ومین ف ي البالزم ا مرتفع ا م ن اس تعادة Kei Nagashimaفي دراسة    

ورغ   م حقیق   ة ان االلب   ومین خ   ارج الن   سیج الوع   ائي وداخ   ل الن   سیج الوع   ائي ل   یس . االست   شفاء

بالضرورة یتغیر الى شكل میواز اال ان االلبومین البالزما یجب ان ینتق ل ب سھولة ال ى الف راغ ب ین 

ولھ  ذا ال  سبب ف  ان التركی  ز الع  الي . دي عب  ر الج  دران المثقب  ة ف  ي المنحنی  ات الكبدی  ة الن  سیج الكب  

اللبومین البالزما بعد جھد شدید قد یغیر من تركیز االلبومین في الفراغ بین الن سیج الكب دي باتج اه 

  .قد یضعف عملیة تصنیع االلبومین ،

الجھ د مث ل امین ات الك انیكول یرتبط التمرین المجھد بزیادة افراز مجموعة من ھورمونات 

ان ارتفاع مستویات ھورمونات الجھد اثناء الجھ د الب دني ربم ا یحف ز . والكورتیزول والكلوكاكون 

  .(Kei Nagashima,2000, 41-46) عملیة تصنیع االلبومین 

 تـشكل كمیـات أنیمكـن ،مـن الـسوي اقـل عندما ینقص مخزون الجسم من السكریات الى 
عملی   ة  ومـــن الكولیـــستیرول وتـــسمى هـــذه العملیـــة األمنیـــة األحم   اض ز مـــنمعتدلـــة مـــن الكلوكـــو

 األحم  اضمــن % ٦٠مــن الممكــن تحویــل حــوالي ،  Gluconeogenesis كلوكونیوجینی  سیس
ین أ تتـفأنهـا ةتتـرك الحـوامض الدهنیـة الخالیـا الدهنیـ ،  في بروتینات البالزما الى سكریاتاألمنیة

ویـسمى الحـامض الـدهني . جزیئات ألبومین بروتینات البالزمـا بشدة في البالزما وتتحد مباشرة مع
   ).١٠٣٢-١٠٢٩,١٩٩٧ ،غایتون وهول( المرتبط بهذه الطریقة الحامض الدهني الحر

ـــدین عملی   ة التع   رق بع   د الجھ   د ویع   زو الباح   ث زی   ادة األلب   ومین ف   ي زی   ادة  ـــاء ال أثن
رارة الجـسم مـن خـالل التعـرق األوكسجیني في مرحلة االستشفاء الناقصة وأیضا تخفـیض درجـة حـ

كما هو موضح  )التعب( بعد الجھد الریاضي منخفض نتیجة ضعف المناعةأما الكلوبیولین مازال 
  .سابقا

أما الكولیستیرول یدخل في مرحلة تعویض الطاقة المصرفة والتحلل مـن اجـل تزویـد الجـسم 

 الجھد في فترة استعادة االستشفاء الى زیادة نسبة التعرق التي تحدث اثناء الجھد  وبعدباألوكسجین 

وھذا ما ج اء ب ھ ف ي معظ م الدراس ات المج راة عل ى أش خاص ذوي م ستوى كولی ستیرول ف ان ھ ذا 

 ). مع  دل حج  م البالزم  ا ( بالجھ  د إذ مقارن  ھ م  ع م  ستوى البالزم  ا ي یح  دث تغی  ر معن  والمتغی  رال

(Davis PC et al ,1992, 914-919)                                                                   

  االستنتاجات والتوصیات - ٥
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  : االستنتاجات ١-٥

  :أظھرت نتائج البحث ما یأتي     

 بعد الجھد مباشرة مقارنة مع حالة رول یستیالاللبومین والكولوجود ارتفاع معنوي في مستوى  .١

  .عدا الكلوبیولین منخفض بعد الجھدما قبل الجھد 

 بع د فت رة االست شفاء مقارن ة م ع بع د جمی ع المتغی رات معنوي ف ي  أو انخفاضعوجد ارتفاال ی .٢

 . الجھد مباشرة 

 بعد فترة االستشفاء مقارنة مع حالة ما قبل رول یتیسالاللبومین والكولوجود ارتفاع معنوي في  .٣

 .عدا الكلوبیولین منخفض بعد الجھدالجھد 

  : التوصیات ٢-٥

 وما لھ تالبروتینافي فعالیات العدو أللعاب القوى معرفة أھمیة مراعاة المدربین والمختصین . ١

  . دور أساسي في العملیة التدریبیة 

ض  رورة أن یأخ  ذ الم  دربون والمخت  صون بنظ  ر االعتب  ار حال  ة االست  شفاء وق  یم عودتھ  ا إل  ى . ٢

 Over loadالحالة الطبیعیة عند إعطاء التدریبات الریاضیة في قواعد التدریب كالتحمیل الزائ د 

   .Over compensation وقاعدة فوق التعویض Adoptionوالتكیف 

 وخاصة عن د الالعب ین المتعرض ین  ن بالبروتیضرورة مراعاة تناول األطعمة الغذائیة الغنیة. ٣

  . إلى الشدة العالیة 

إجراء دراسات أخرى بنفس المتغی رات ولك ن بق صر أو ط ول فت رة االست شفاء وش دد مختلف ة . ٤

  . ینات مختلفة وعلى ع

  .إجراء بحوث على عینات ذات مستوى ریاضي أفضل وعمر تدریبي آخر . ٥

  لمصادرا                                      
دار الكت ب للطباع ة والن شر، ". م دخل إل ى الكیمی اء الحیاتی ة). "٢٠٠٠(آل فلیح، خولة أحمد  .١

 .مطبعة جامعة الموصل، الموصل

التطبیقات اإلحصائیة في بحوث ) ١٩٩٩( ، العبیدي ، محسن عبد التكریتي ، ودیع یاسین .٢

  .التربیة الریاضیة ، دار الكتب ، الموصل 

التحلی  ل الزمن  ي والف  سلجي ل  الداءات ف  ي فع  الیتي ) :"١٩٩٧(ال  دباغ ، احم  د عب  د الغن  ي ط  ھ  .٣

  . ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة الموصل " سالح الشیش وسیف المبارزة

بیولوجیا الریاضیة وصحة الریاضي ، دار الفكر ) :"١٩٩٨( العال احمد أبواح ، عبد الفت .٤

  .العربي ، القاھرة 
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 ومورفولوجی ا  ف سیولوجیا):١٩٩٧(محم د ص بحي ، و ح سانین  الع ال احم دأبو عبد الفتاح ،  .٥

 . دار الفكر العربي ، القاھرة ،الریاضي  وطرق القیاس للتقویم 

أثر استخدام أسالیب مختلفة من التدریب الفتري على عدد من ) : ٢٠٠٠(عبد هللا ، أیاد محمد  .٦

، أطروح  ة دكت  وراه غی  ر من  شورة ، "  مت  ر ٤٠٠المتغی  رات الوظیفی  ة واإلنج  از ف  ي ع  دو 

 .جامعة الموصل

فسیولوجیا التدریب الریاضي )  :"٢٠٠٠( العال احمد أبوعالوي ، محمد حسن ، عبد الفتاح ،  .٧

  .  القاھرة  ، دار الفكر العربي ،٢، ط

فسیولوجیا التدریب الریاضي )  :"٢٠٠٠( العال احمد أبوعالوي ، محمد حسن ، عبد الفتاح ،  .٨

 . ، دار الفكر العربي ، القاھرة ٢، ط

 ، مكتبة ١األسس الفسیولوجیة للتدریبات الریاضیة ، ط) : "٢٠٠٠(الكیالني ، ھاشم عدنان  .٩

 .الفالح للنشر والتوزیع ، الكویت 

اث  ر ظ  اھرة الحم  ل الزائ  د ودرجت  ي الح  رارة المرتفع  ة   )٢٠٠٥ (إب  راھیمشوان ن  ،النعیم  ي  .١٠

أطروح ة دكت وراه غی ر من شورة ، جامع ة   ،والطبیعیة في بع ض متغی رات الجھ از المن اعي

  .الموصل

المرجع في الفیزیولوجیا الطبیة ، منظم ة ) : ١٩٩٧ (غایتون وھول ، ترجمة صادق الھاللي  .١١

  .الصحة العالمیة ، بیروت
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