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  امللخص
تحــددت مــشكلة البحــث فــي دراســة اســتجابات بعــض عوامــل تخثــر الــدم فــي فتــرة اســتعادة الــشفاء بعــد الجهــدین الفتــري 

ف البحث إلى الكشف عن استجابات بعض عوامل تخثر الدم فـي فتـرة االستـشفاء بعـد الجهـد وهد.  والمستمر لدى السباحین
ــشفاء ــرة االست ــي فت ــري والمــستمر وف ــسباحین) ١(الفت ــدى ال ــري والمــستمر ل ــد الجهــدین الفت ــم اســتخدام المــنهج . ســاعة بع ت

ــة البحــث مــ ــه لطبیعــة البحــث، وتكونــت عین ــي بتــصمیم المجموعــة الواحــدة لمالءمت ــون منتخــب ) ١٣(ن التجریب ســباح یمثل
ـــم وأطـــوالهم  ـــارهم وأوزانه ـــان متوســـط أعم ـــة، وك ـــة العمدی ـــم اختیـــارهم بالطریق ـــدمین ت ـــسباحة فئـــة المتق ـــوى لل   محافظـــة نین

على التوالي ، تم إخضاعهم الختبار السباحة بالجهـدین ) ٥,٢٧± ١٧٤(كغم و ) ٧,٩٠ ±  ٦٨,٦(سنة و ) ١,٢١ ±٢٠(
ــدارها الفتــري والمــستمر، اذ تحــدد اخت ــسباحة لفتــرة زمنیــة مق ــري بالــسباحة الحــرة فــي حــوض ال دقیقــة ) ١٥(بــار الجهــد الفت

دقیقـة راحـة ایجابیـة ) ٢.٥(دقـائق مـع فتـرة راحـة مقـدارها ) ٥(لمجموعة واحدة قسمت إلى ثالث تكرارات زمن التكـرار الواحـد 
دقیقـة ) ١٥( حـوض الـسباحة بفتـرة عمـل مقـدارها بین تكرار واخر ، بینما تحدد الجهد المستمر بالسباحة الحرة في) سباحة(

مـن القیمـة القـصوى لمعـدل ضـربات القلـب وقـد %) ٦٠ –% ٥٠(بشكل مستمر، وكانت شدة كال الجهدین الفتري والمستمر 
وقــد تــم اجــراء اختبــارات . دقیقــة/نبــضة ) ١٥٠-١٣٠(تراوحـت شــدة الجهــدین الفتــري والمــستمر وفقــا لمعــدل النــبض مــابین 

درجـة مئویـة ورطوبـة ) ٢٦-٢٤(فتري والمستمر واختبـار فتـرة االستـشفاء فـي درجـة حـرارة محـیط تراوحـت مـابین الجهدین ال
واســتخدم الباحــث االختبــار والقیــاس و جمیــع . درجــة مئویــة) ٢٨-٢٧(و درجــة حــرارة مــاء تراوحــت ) ٥٠-٤٠(تراوحــت 

وقـد تـم . وعة من األجهزة واألدوات الطبیة والمختبریـة إذ استخدمت مجم، المعلومات المتوفرة كوسائل وأدوات لجمع البیانات 
ـــرومبین ) APTT(دراســـة المتغیـــرات زمـــن خمیـــرة التخثـــر الجزئیـــة النـــشطة  ومـــستوى الفـــایبرینوجین ) PT(وزمـــن البروث

)Fibrinogen ( وزمن نـزف الـدم)Bleeding Time ( وعـدد الـصفیحات الدمویـة)Platelet( وعولجـت البیانـات إحـصائیا
  :وتوصل البحث الى حدوث.للعینات المرتبطة) ت(م المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري واختبار باستخدا
ــة النــشطة -١ ــر الجزئی ــرة التخث ــادة فــي زمــن خمی ــرة ) APTT(  زی ــدم فــي فت ــة وزمــن نــزف ال وعــدد الــصفیحات الدموی

  .ساعة بعد السباحة بالجهدین الفتري والمستمر) ١(االستشفاء لمدة
  ساعة بعد السباحة بالجهدین الفتري والمستمر) ١(ي مستوى الفایبرینوجین في فترة االستشفاء لمدة انخفاض ف-٢
  .ساعة بعد السباحة بالجهد الفتري) ١(في فترة االستشفاء لمدة) PT( زیادة في زمن البروثرومبین -٣
الـسباحة بالجهـد المـستمر مقارنـة سـاعة بعـد ) ١( كانت الزیادة االكبر في زمن نزف الـدم فـي فتـرة االستـشفاء لمـدة-٤

  .        بزیادة زمن نزف الدم في فترة االستشفاء بعد السباحة بالجهد الفتري
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Responses of some blood coagulation  factors in recovery period  

after interval and continuous efforts for swimmers 

          Asst.prof.Dr. Nashwan I. Abdullah          Asst. Lecturer Mohammad H.Younis  

Abstract 

  The responses of some blood coagulation  factors in recovery period after to 
interval and continuous efforts for swimmers have been studied in thirteen (13)  swimmers 
of Nineveh  swimming team (20 ±  1.21 yrs)  (68.6 ± 7.90 kg),( 174 ± 5.27cm) .The research 
samples were Subjected  to interval and continuous efforts and to recovery period tests. 
The  interval effort limited by free swimming style for (15) min for one set divided to three 
repetitions. The time of one repetition was (5) min and recovery period of (2.3o) min 
(Active rest), while the continuous effort includes continuous free style  swimming for (15) 
min. The intensity of both efforts were (50%-60%) from the maximum heart rate. In 
addition , the intensity range was between (130 - 150) bpm. All tests were performed in 
ambient temperature between (24 – 26°), pool water temperature was between (27 - 28c), 
and humidity between (40 - 50). The researchers adopted the experimental methodology 
for its convenience with the research. He also used the test, measurement, and some 
medical and laboratory tools and devices. The studied coagulation factors are: (APTT), 
(PT), Platelet count, Fibrinogen level, and  Bleeding time,. The data were treated 
statistically by using: arithmetic  mean, standard deviation, T- test (dependant samples). 
The research has concluded significant increase in Activated Partial Thromboplastin Time 
(APTT), Platelet count, and Bleeding time in (1) hour recovery period after interval and 
continuous efforts , significant decrease in Fibrinogen level in (1) hour recovery period 
after interval and continuous efforts, significant increase in Prothrombin Time (PT) in (1) 
hour recovery period after interval effort, and The increase in bleeding time was observed 
in (1) hour recovery period after continuous effort was greatest than the increase in 
bleeding time observed in (1) hour recovery period after interval effort. 

   :ـ  التعریف بالبحث١
   : البحثوأهمیة المقدمة ١ـ١

 بــالخثرة الدمویــة مــن خــالل تــأثیر الجهــد البــدني فــي اإلصــابة فكــرة تــأثیر الجهــد البــدني فــي احتمالیــة أثــارتلقــد 
العوامـــل المختلفـــة لعملیـــة تخثـــر الـــدم اهتمـــام العدیـــد مـــن البـــاحثین فـــي مجـــال الطـــب والفـــسلجة الریاضـــیة وكانـــت نتـــائج 

ان التمـرین البــدني ) Weiss etal ,1998( م متباینـة مـن ناحیـة ومتـضاربة مـن ناحیـة اخـرى ،    فقـد توصـلبحـوثه
 Weiss(وتوصـــل ، )Weiss etal ,1998,1205-1210(یـــؤدي الـــى تولیـــد او تكـــوین الثـــرومبین والفیبـــرین 

etal,1998, (ج مـن تكـون الثـرومبین والفیبـرین  تخثر الدم النات لمدة ساعة یؤدي الى تنشیط عملیةایضا الى ان العدو
)Weiss etal, 1998,246-251(. واسـتنتج كـل )Depaz etal ,1992 (و)Booth,1994, ( الـى ان التمـرین

واسـتنتج ) . Booth,1994,560-565(و) Depaz etal, 1992,388-393(یـؤدي الـى تحفیـز عملیـة تخثـر الـدم 
لــى ان الجهــد البــدني یعــزز وظــائف الــصفیحات ا) ,Wang etal,1995(و) Wang etal,1994(ایــضا كــل مــن 

) Wang etal ,1994,2877-2885(جیـل عملیــة تخثـر الــدم فـي الــشرایین الدمویـة وان هـذا التعزیــز یـؤدي الــى تع
فقـد توصـل كـذلك الـى ان التمـرین ) Yves Codroy etal,2002(امـا . ) Wang etal, 1995,1664-1668(و

وعیـة الدمویـة لـدى الـذكور االصـحاء الـذین یتمتعـون بـصحة جیـدة وقـد لـوحظ هـذا البدني یزید من الخثـر الدمویـة فـي اال
 Yves(مـن الحـد االقـصى السـتهالك االوكـسجین %) ٧٠(دقیقـة بـشدة ) ٣٠(المیل المتزاید للتخثـر بعـد التمـرین لمـدة 

Codroy etal,2002,829-833(  . ووجـد كـل مـن)Piret etal,1990 (و)Sakita etal,1997 (و)Kestin 
etal,1993 (و)Lin etal,1999 (و)Antonino etal,2004 ( ان التمــرین البــدني ینــتج عنــه تنــشیط الــصفیحات

) Piret etal,1990,685-695) (Sakita etal, 1997,461-471( الدمویــة وهكــذا تنــشط عملیــة تخثــر الــدم
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)Kestin etal, 1993,1502-1511) (Lin etal,1999,1374-1379 (و)Antonino etal,2005,1414-
ــل ). 1419 ــره انفــــا ، اذ توصــ ـــامر ذكــ ــع مـ ــضاربة مــ ـــائج متــ ــى نتـ ــاحثین الــ ـــد مــــن البــ ـــل العدیـ  Leonardo(وتوصـ

etal,2006 ( ــة نــــادرة لــــدیهم ــشباب هــــو حالــ ــالخثرة الوریدیــــة لــــدى االفــــراد االصــــحاء الــ ــة الجهــــد البــــدني بــ ــى ان عالقــ الــ
)Leonardo etal,2006,214-220 . ( وكــذلك اســتنتج)Ferguson etal,1987 ( ان الوجــود لالخــتالف بــین

تكـوین الخثـرة فـي  االفراد االعتیادیین االصحاء وعدائي الماراثون في متغیر تجمع الـصفیحات الدمویـة الـذي یعـود الـى 
) Haskell,1994(امــا ). Ferguson etal ,1987,1416-1421( حالــة الراحــة وبعــد التمــرین او الجهــد البــدني

 معدل تخثـر الـدم ویزیـد نـشاط العوامـل المـضادة لتكـوین الخثـرة الدمویـة إبطاء یؤدي الى فتوصل الى ان التمرین البدني
-Haskell,1994,649( التـضارب فــي نتــائج دراســات عوامــل تخثــر الــدم إلیــضاحواقتـرح اجــراء المزیــد مــن الدراســات 

ي الــشدة یــؤدي الــى مــن ناحیــة اخــرى توصــلت مجموعــة مــن البحــوث االخــرى الــى ان التمــرین او الجهــد العــال). 660
) Hegde etal,2001(فقـد توصـل كـل مـن . استجابة كل من عوامل تخثر الدم والعوامل المضادة لعملیـة تخثـر الـدم 

مــن القیمــة القــصوى الســتهالك االوكــسجین یــؤدي  %) ٧٥-٧٠(الــى ان العــدو بــشدة ) Boury&Santaro,1988(و
ـــضادة  ــ ــــل المـــ ــ ـــدم والعوامـ ـــ ــــر الــ ــ ــل تخثـ ــ ــ ــشاط عوامــ ــ ـــ ـــاع ن ــ ــــى ارتفـــ ــ ـــرالـ ـــ ) Hegde etal,2001,887-892(للتخثـ

 Li, nailin(و) Bourey etal,1988(، فـي حـین اسـتنتج كـل مــن )  Boury&Santaro,1988,439-446(و
etal,2007 ( الــى ان التمــرین البــدني یــؤدي الــى زیــادة عــدد الــصفیحات الدمویــة ونــشاط عامــل التخثــر الثــامن)VIII (

 Li, nailin etal(و) Bourey etal ,1988(ادات تكــوین الخثــرة وفـي الوقــت نفــسه تــزداد عوامــل اذابــة او مــض
ممــا تقــدم نلحــظ ان هنــاك تــضارب فــي نتــائج تلــك البحــوث والدراســات فــضال عــن ان معظــم تلــك الدراســات .),2007,

اجریــت علـــى افـــراد اصـــحاء وغیـــر ممارســـین للنـــشاط الریاضــي والـــبعض االخـــر ممارســـین مـــن غیـــر المتخصـــصین فـــي 
 الى ان هذه الدراسات والبحوث لم تتناول التغییرات التي تحدث في عوامل تخثر الـدم باإلضافةمعینة ، فعالیة ریاضیة 

فــي فتــرات مختلفــة بعــد الجهــد البــدني هــذا فــضال عــن ان هــذه الدراســات لــم تتــضمن فــي اجراءاتهــا قیــاس درجــة حــرارة 
ــه االختبــارات ، ومــن هنــا تتجلــى اهمیــة الدراســة  الحالیــة فــي تقــدیم المعلومــات العلمیــة الدقیقــة المحــیط الــذي اجریــت فی

 بعـــد الجهـــدین الفتـــري والمـــستمر لـــدى المتعلقـــة بـــالتغیرات التـــي تحـــدث فـــي عوامـــل تخثـــر الـــدم فـــي فتـــرة اســـتعادة الـــشفاء
وذلك بغیة تكوین صورة واضحة وفهـم عمیـق لطبیعـة تلـك االسـتجابات التـي .  في ظروف حراریة ثابتة نسبیا السباحین
 لتضاف الى المعلومات العلمیة االخرى التـي تـم التوصـل فترة استعادة الشفاء بعد نوعین مختلفین من الجهد في تحدث

  . في هذا المجال أجریتالیها في الدراسات والبحوث التي 
   :  مشكلة البحث٢-١ 

فتـــري لجهـــدین الا  فـــي فتــرة اســـتعادة الـــشفاء بعـــد دراســـة اســـتجابات بعــض عوامـــل تخثـــر الـــدمعلـــىان مــا حفـــز 
 ندرة البحوث والدراسات التي اهتمت بدراسة استجابات عوامل تخثـر الـدم فـي فتـرة اسـتعادة والمستمر لدى السباحین هو

 اخـرى بـشكل عـام  ریاضـیةالشفاء بعد الجهدین الفتـري والمـستمر لـدى الـسباحین بـشكل خـاص وبعـد الجهـد فـي فعالیـات
  .ینفي البیئة العراقیة على حد علم الباحث

   :هداف البحث ا٣-١
  .في فترة االستشفاء بعد الجهد الفتري لدى السباحین ∗  الكشف عن استجابات بعض عوامل تخثر الدم-
  . في فترة االستشفاء بعد الجهد المستمر لدى السباحین  الكشف عن استجابات بعض عوامل تخثر الدم-
  .ء بعد الجهدین الفتري والمستمر لدى السباحین الدم في فترة االستشفا استجابات بعض عوامل تخثر بینمقارنةال  -

                                                
∗APTTPTFibrinogenBleeding 

TimePlatelet 
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   : فروض البحث٤-١
 واختبار فترة  وجود فرق معنوي في استجابات بعض عوامل تخثر الدم بین االختبار البعدي للجهد الفتري-

                                                                               .  لسباحین  لدى اساعة ) ١(استعادة الشفاء 
وجود فرق معنوي في استجابات بعض عوامل تخثر الدم بین االختبار البعدي للجهد المستمر واختبار فترة  -

 .   ساعة  لدى السباحین ) ١(استعادة الشفاء 
 ساعة بعد الجهدین) ١( عدم وجود فرق معنوي في استجابات بعض عوامل تخثر الدم في فترة استعادة الشفاء -

  .الفتري والمستمر
  :  مجاالت البحث ٥-١
  .سباحین یمثلون منتخب محافظة نینوى للمتقدمین بالسباحة عینة من ال : المجال البشري ١-٥-١
    ٢٠٠٩  /٥ /٥  ولغایة  ٢٠٠٩  /٤ /٢٧للفترة من  : المجال الزماني ٢-٥-١
بد الباسط كشمولة للتحلیالت المرضیة مختبر الدكتورة منى عمسبح جامعة الموصل ،  : المجال المكاني ٣-٥-١

  .الموصل الدم ، وأمراض
  :تحدید المصطلحات -٢
  ) ( Recovery: االستشفاء١-٢

 یقصد بفترة استعادة الشفاء بأنها تلك المدة التي یتم أثناءها سـد الـنقص الـذي حـدث فـي مـصادر الطاقـة التـي 
، )٣٧ ، ٢٠٠٥القیـسي ، .( ة الوظیفیة إلى حالتها الطبیعیـة  وعودة األجهز)الجهد البدني(فقدها الجسم في أثناء الحمل

ًوتجــدر اإلشــارة إلــى أن مؤشــر النــبض مــن أكثــر المؤشــرات المیدانیــة اســتخداما لتقــدیر حالــة اســتعادة الــشفاء فــي أثنــاء 
  .الوحدات التدریبیة سواء ما بین التكرارات أو بین المجامیع 

  :تخثر الدم  ٢-٢
وهـي رد فعــل طبیعــي ضـد النــزف أو فقـدان الــدم نتیجــة .َّ عنهـا تكــون الخثــرة فـي الــدم ّهـي عملیــة معقـدة ینــتج  

ــة الدمویـــة ــي . لحـــدوث تلـــف فـــي األوعیـ ــدم مـــن خـــالل اشـــتراك عنـــصرین احـــدهما خلـــوي یتمثـــل فـ ــتم عملیـــة تخثـــر الـ وتـ
  .الصفیحات الدمویة أما العنصر األخر هو البروتین المتمثل في عوامل تخثر الدم

 (Furie B, Furie BC,2005,55)                                                        
   APTT (:)  (Activated Partial Thromboplastin Time( زمن خمیرة التخثر الجزئیة النشطة  ٣ -٢

ل یعد زمن خمیرة التخثـر الجزئیـة النـشطة مؤشـرا علـى كفـاءة المـسار الـداخلي لعملیـة تخثـر الـدم اذ یـشمل عامـ
وان الــزمن الطبیعــي ) XII(والثــاني عــشر) XI(والحــادي عــشر) IX(والتاســع) VIII(والعامــل الثــامن) vWF(فــون ولبرانــد

ثـا ویقـصر او یطـول هـذا الـزمن تبعـا لزیـادة ) ٤٠-٣٠(كـان ) APTT(بموجـب الطقـم المـستخدم لمـسار التخثـر الـداخلي
 (Nicholas & Robert ,1996 , 345)                           .او نقصان العوامل المساهمة فـي هـذا المـسار

ــه مقــدار الــزمن  :  PT(Prothrombin Time( زمــن البروثــرومبین ٤ -٢     یقــصد بــزمن البروثــرومبین بان
) II(المطلوب او المستغرق لتخثـر الـدم  وهـو مؤشـر لكفـاءة المـسار الخـارجي لعملیـة تخثـر الـدم اذ یـشمل العامـل الثـاني

، ویقـصر او یطـول هـذا الـزمن ) X)  (Tortora&Anagnostakos,1984,447(والعاشـر) IX(تاسعوال) IV(والسابع
  .تبعا لزیادة او نقصان العوامل المساهمة في هذا المسار 

   Fibrinogen:مولد اللیفین  )I (األولالفایبرینوجین العامل  ٥-٢
 & Guyton(ون فـي الكبـد   یتكـ) ٣٤٠٠٠٠( هـو بـروتین سـكري یوجـد فـي البالزمـا ذو وزن جزئـي عـالي 

Hall,2006,460 ( ویعد أكثر بروتینات البالزما وفرة ، اذ یمثل ،)من إجمـالي بروتینـات البالزمـا ، یجـري فـي %) ٢
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ـــن  ــ ــ ــایبرینوجین مــــ ــ ــ ـــ ـــصف للفــ ـــ ــ ــ ــر الن ــ ــ ـــ ـــراوح عمــ ـــ ــ ــا ویتـــ ـــ ــ ــال وظیفیــــ ــ ـــ ــ ــر فعـ ـــ ــ ــي غیــــ ـــ ــ ــ ــشكل طلیعــ ـــ ــ ــا بــــ ــ ــ ـــ ـــام ) ٥-٣(البالزمـ ــ ـــ أیـــ
)Hoffman2000,1791( قـــم ویمثـــل الفـــایبرینوجین العامـــل ر)(ویرمـــز لـــه ) ١I (ویبلـــغ تركیـــزه فـــي البالزمـــا)٤–١‚٥ (

لتر یعمل على تـشكیل الجـسور بـین الـصفیحات الدمویـة والوظیفـة الرئیـسة لـه هـو تـشكیل المـادة التـي یتكـون منهـا / غم
. برینوجین الفیبرین ، بعد ان یؤثر علیه الثرومبین لیشكل علقة غیر منحلة من اللیفـین وال یتخثـر الـدم عنـد انعـدام الفـای

ص الفــایبرینوجین إلــى حــدوث) Everseetal,1998,8637-8642(و)١٨٥ ، ١٩٨٤بیطــار وآخــرون ، (  ویــؤدي نقــ
  Stanley etal , 1991,272 (. او شدیدة لنزف الدم أي تكون عملیة النزف متوسطة إلى شدیدة ةاصابات متوسط

یتركـب هـذا العامـل فـي الكبـد  :)ثـرومبین الـذاتيعامـل االسـطبل ، البرو) (VII(البروكونفرتین العامـل الـسابع  ٦-٢
ویكون هذا العامل مطلوب في المسار الخارجي لتخثر الدم ، ویـؤدي نقـص هـذا العامـل ) vK(یتطلب تنشیطه فیتامین 

ـــدوث ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــادر الحـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــر نـــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــو أمـ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــر وهــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــزف كبیــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــدوث نــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــى حــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــــران ، . ( إلــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــار ، وآخــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ  ، ١٩٨٤بیطــ
  Tortora&Anagnostakos ,1984,444)(و)١٨٦

یتكـون هـذا العامـل فـي الكبـد ، یعمـل  :   Antihemophilic  العامـل المـضاد للنـزفVIII)(ل الثامن   العام ٧-٢
ـــل ــ ــــساعد للعامــ ــ ــل مـ ــ ــ ــــعكعامـ ــ ــــداخلي)  IXa ( التاسـ ــ ــر الـ ــ ـــ ــــسار التخث ــ ــــن مـ ــ ـــى مـ ــ ــ ـــة األول ــ ــــي المرحلــ ــ ــــا فـ ــ ـــون مطلوبـ ــ   . ًویكــ

)Giangrande & 2003, 703-712 ((Tortora & Anagnostakos ,1984 , 444 )   
  :) PTC) (مركب ثرومبوبالستین البالزما ((IX) المیالد العامل التاسع عامل ٨-٢

ًویكون مطلوبا في المرحلة األولى من المسار  ) vK(یتركب هذا العامل في الكبد ویتطلب تكوینه فیتامین 
 ویؤدي غیاب هذا العامل نتیجة أي (Tortora & Anagnostakos ,1984,444) . الداخلي لتخثر الدم 

).                                                     B) (Hemophilia(ات جینیة إلى حالة نزفیة یطلق علیها مصطلح داء المیالد أو نزیف الدم من النوع اضطراب
 )Hoffman , 2000, 1788  (  و) ، ١٩٨٤،١٨٦بیطار ، وآخران(  
   X( :(Stuart – Prower)(ستیوارت برور  العامل العاشر   ٩-٢

ً، ویكــون مطلوبــا فــي المرحلــة األولــى والثانیــة  ) vK(یتركــب هــذا العامــل فــي الكبــد ، ویتطلــب تكوینــه فیتــامین 
ــه مــن المــسارین الــداخلي والخــارجي لعملیــة تخثــر الــدم یوجــد هــذا العامــل فــي البالزمــا والمــصل ویــؤدي ،  )X( ویرمــز ل
  النقص الوالدي لهذا العامل الى حدوث حالة نزفیة 

Tortora &  Anagnostakos ,1984 , 444 )                     ٨٦، ١٩٨٤بیطار ، وآخران ، (و(  
یتركـب هـذا العامـل فـي الكبـد ویعـرف بالعامــل  XI( ):(PTA(مولـد الثرومبوبالسـتین  العامـل الحـادي عــشر  ١٠-٢
)XI ( وهو ضروري فـي المرحلـة األولـى مـن المـسار الـداخلي لعملیـة تخثـر الـدم .  (Tortora & Anagnostakos 

  )١٨٧، ١٩٨٤بیطار ، وآخران ، . (، ویؤدي النقص الوالدي لهذا العامل إلى حدوث حالة نزفیة(444 , 1984,
   :)XII(هاكمان او هاجمان  العامل الثاني عشر   ١١ -٢ 

) Factor XII(المعـروف اآلن بالعامـل الثـاني عـشر ) Hageman Factor( لقـد تـم تمییـز عامـل هاكمـان 
ًویكون هـذا العامـل مطلوبـا فـي المرحلـة األولـى مـن .  لدى مریض یعاني من طول فترة زمن نزف الدم ١٩٥٥ عام في

ـــشر ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــادي عـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــل الحـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــشط العامـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــدم اذ ینــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــر الـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــة تخثـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــداخلي لعملیــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــــسار الــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ .                                                          )XI(المـــ
 Anagnostakos ,1984 , 444)   (Tortora & )Giangrande , 2003 , 703-712 ( ویوجـد فـي البالزمـا

  ). ١٨٧، ١٩٨٤بیطار ، وآخران ، (والمصل ، ویؤدي نقصه الى حدوث بطء شدید في عملیة تخثر الدم 
مایكرومیتر )٤_٢(وهي عبارة عن أقراص بیضویة أو دائریة یتراوح قطرها ما بین  :الصفیحات الدمویة  ١٢-٢

وتتكون من نخاع العظم من خالیا تدعى خالیا النواء الكبیرة ویتراوح عدد الصفیحات الدمویة وتكون خالیة من النواة 
في حین تشیر مصادر اخرى الى ان ، صفیحة دمویة لكل مایكرولیتر ) ٣٥٠,٠٠٠ -١٥٠,٠٠٠(في الدم مابین
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 دورا مهما في عملیة لكل ملم مكعب من الدم  وظیفتها تلعب) ٤٠٠,٠٠٠ – ١٣٠,٠٠٠(العدد الطبیعي یتراوح مابین
 Merle & steven, 1998,386(،)(Fox,2004,369،)(Guyton,2006,457(٠تخثر الدم 

وهو الزمن المطلوب لوقف النزف من جرح صغیر في الجلد ، ویقاس هـذا  :Bleeding Timeزمن النزف  ١٣ -٢
 وان الــزمن الطبیعــي )Tortora&Anagnostakos,1984,447(الـزمن عــادة بوسـاطة عمــل جـرح فــي شـحمة االذن  

ــو مـــن  ـــدم هـ ـــر الــــدم ) ٣-١(لنـــزف ال ــة تخث ـــارا عامـــا لمنظومـــة عملیـ ــزف اختب ــن النـ ــة دیـــوك ویعــــد زمـ ــا لطریقـ دقیقـــة وفقـ
)Hoffman,2000,1947.(  
  
  : إجراءات البحث-٣
  . استخدم الباحث المنهج التجریبي لمالئمته طبیعة البحث : منهج البحث١ـ٣
سباح یمثلون منتخب محافظة نینوى للسباحة فئة المتقدمین تم ) ١٣(ث من تكونت عینة البح:  عینة البحث٢ـ٣

  ٠یبین بعض مواصفات العینة) ١(ول اختیارهم بالطریقة العمدیة والجد
   

  المعالیم اإلحصائیة لبعض موصفات عینة البحث)  ١ ( رقمجدولال
 

    

  ‚  
 ‚ ‚ ‚ 

   : المستخدمة في البحثواألدوات األجهزة ٣ـ٣
   .  امریكي الصنع Detecto Medical)( میزان طبي لقیاس الوزن والطول نوع  -
  . تركي الصنع  Centerfuge( TDL-4( جهاز الطرد المركزي -
   . Centerfuge ( Pcv(الطرد المركزي  جهاز -
  . یاباني الصنعOlympus جهاز مایكروسكوب -
  )Karl – Kolp ) Precision Scientific Company حمام مائي -
  ) .١(الماني الصنع عدد ) Hygrometer( جهاز لقیاس الرطوبة النسبیة -
  ) .١٣( صیني الصنع عدد ) body thermometer(محرار زئبقي طبي لقیاس درجة حرارة الجسم  -
  ) .١( محرار زئبقي لقیاس درجة حرارة ماء المسبح صیني الصنع عدد -
  ) .٢( صیني الصنع عدد )weather thermometer( محرار زئبقي لقیاس درجة حرارة محیط المسبح -
  .یابانیة الصنع) Stethoscope( سماعة طبیة -
   .)١٠( ساعات توقیت الكترونیة یدویة صیني الصنع عدد -
  . Eppendorfیت   مایكروبایب-
  .  لقیاس الصفیحات الدمویة )Neubauer- improved chamber( سالید -
  . لقیاس زمن النزف ) Filter paper(ورق طبي ) + Lancet( شفرة -
  ) .Tubes( قناني زجاجیة وبالستیكیة مختلفة االحجام -
  .) cc 5( حقن طبیة سعة -
  . معقمةكحولیةمادة +  قطن طبي -
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  .لحفظ نماذج العینات ) Tips( ستیكیة  حاویات بال-
  . حافظة صندوقیة لحفظ الدم ونقله -
  . الغراض المعالجة االحصائیة) Casio( حاسبة الیكترونیة نوع -
  :  وصف قیاسات البحث ٤-٣
   : وصف قیاسات عوامل تخثر الدم ١- ٤-٣

وزمن البروثرومبین  (APTT)  اشتملت الفحوصات المختبریة على زمن خمیرة التخثر الجزئیة النشطة 
(PT) وعدد الصفیحات الدمویة  (Platelets) ومستوى الفایبرینوجین (Fibrinogen) وزمن النزف )Time 

(Bleeding  ،زمن اذ ان زمن خمیرة التخثر الجزئیة النشطة هو مؤشرلقیاس المسار الداخلي لعملیة تخثر الدم وان 
الخارجي لعملیة التخثر كما ان قیاس الصفیحات الدمویة لمعرفة عدد هو مؤشر لقیاس المسار   (PT)البروثرومبین

-Robert K.Murray et  (608 اما زمن النزف فهو قیاس كامل لوظیفة الصفیحات الدمویة ،الصفیحات الدمویة 
al ,2003 , ( اآلتیة اإلجراءات، وقد سبق قیاسات عوامل تخثر الدم:   

بتقنیـة الثقـب ) لمـرة واحـدة(االسـتخدام  بالسـتیكیة جافـة أحادیـة) سـرنجة(ام حقنة  تم جمع عینات الدم الوریدي باستخد-
مــل ثالثــي ســترات ) ٠‚٥(ٍمــل إلــى أنبــوب بالســتیكي أحــادي االســتخدام مغطــى حــاو علــى )٤‚٥(الوریــدي ، تمــت إضــافة

 الــدم ینــساب بــشكل حــر ثــم یتــرك) الــسرنجة(بعــد إزالــة اإلبــرة مــن الحقنــة ) نــسبة الــسترات للــدم) (٩:١(الــصودیوم بنــسبة 
  . لتجنب تحلل الدم أثناء عملیة انسیاب الدم ) بلین تیوب(على الجدار الداخلي لألنبوب 

 یخلط االنبوب الحاوي على الدم جیدا بوساطة التقلیـب یـدویا لعـدة مـرات ، ثـم یـتم حفـظ عینـة الـدم بحافظـة صـندوقیة -
  .بالزماالدورة في الدقیقة للحصول على ) ٣٠٠٠(ي بسرعة لیتم ایصالها للمختبر لمعالجتها بجهاز الطرد المركز

  . تم سحب البالزما الذي تم فصله باستخدام ماصات صغیرة  - 
ــذ - ــتخدامها ) ٠‚٥( یؤخـ ــتم اســ ــادي االســــتخدام لیـ ــى أحــ ــتیكي مغطـ ــي أنبــــوب بالســ ــن البالزمـــا فــ ــستوى لمــــل مــ ص مــ ــ فحــ

وزمـــن ) Aptt( لفحـــص زمـــن خمیـــرة التخثـــر الجزئیـــة النـــشطة الفـــایبرینوجین فـــي البالزمـــا امـــا البالزمـــا المتبقیـــة فتـــستخدم
   ) . PT(البروثرومبین 

مل من الدم الوریدي إلى أنبوب حاوي على مادة ) ١.٥( باضافة  (Platelets)  یتم فحص الصفیحات الدمویة -
) EDTA(لمادة ) تراي بوتاسیوم( ملغم من ملح البوتاسیوم الثالثي ) ٢‚٥(منعزل یحوي على) EDTA(مانع التخثر 

ثم یتم حفظ عینة . ًویخلط الدم جیدا بوساطة التقلیب لالنبوب یدویا لعدة مرات لضمان الخلط الجید مع مانع التخثر
 (Lewis,2006  الدم بحافظة صندوقیة لیتم ایصالها للمختبر ، وقد تم اجراء جمیع قیاسات الدم وفقا لطریقة

&Dacie ( اع طریقة دیوك تم اتب اما لقیاس زمن النزف فقد)Duke (یتم تنظیف : والتي تضمنت الخطوات االتیة
) Lancet(شحمة اذن المفحوص بكحول مخفف ثم تم عمل ثقب في شحمة االذن بوساطة شفرة وحیدة االستعمال 

مم بحیث یسمح بانسیاب الدم دون ضغط یبدأ تشغیل ساعة التوقیت مع بدایة النزف یمسح الدم ) ٢‚٥(بعمق حوالي 
المعدل . ثانیة بوساطة ورق ترشیح بشكل مالمسة خفیفة ، توقف ساعة التوقیت مع توقف النزف ) ٣٠(ساب كلالمن

    (Jandal,1996,56)(Johan,1999,73) .دقیقة ) ٣-١(الطبیعي لزمن النزف في هذه الطریقة هو
   :  وصف اختباري الجهدین الفتري والمستمر٢- ٤-٣
   : وصف اختبار الجهد الفتري ١-٢- ٤-٣

اذ تم المنطقة الرابعة ) Fox & Mathews(تم تحدید الجهد الفتري لتجربة الدراسة الحالیة وفقا لجداول 
، وتضمن العمل فیها بواقع مجموعة واحدة  وبواقع ثالثة تكرارات بحیث یتراوح زمن دقیقة ) ٥-٤(اعتماد الزمن من 

، وبذلك تحدد ) Fox,1984,214(بین التكرارات ) ١: ½(دقائق باستخدام فترة راحة مقدارها ) ٥(التكرار الواحد 
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دقیقة لمجموعة واحدة قسمت إلى ) ١٥( بفترة زمنیة مقدارها اختبار الجهد الفتري بالسباحة الحرة في حوض السباحة
من القیمة القصوى لمعدل ضربات القلب اذ %) ٦٠-٥٠(دقائق وبشدة عمل ) ٥(ثالث تكرارات زمن التكرار الواحد 

) حركات في حوض السباحة(دقیقة راحة ایجابیة ) ٢‚٥(مع فترة راحة مقدارها  دقیقة/نبضة) ١٥٠- ١٣٠ (تراوحت
  . وآخربین تكرار 

   :  وصف اختبار الجهد المستمر ٢-٢- ٤-٣
 بشكل مستمر دون دقیقة) ١٥( بفترة عمل مقدارها تضمن هذا االختبار السباحة الحرة في حوض السباحة ،

وبنفس شدة العمل في ) Fox & Mathews(زمن الكلي للعمل ضمن المنطقة الرابعة لجداول   انقطاع وهو یمثل ال
-١٣٠( اذ تراوح معدل ضربات القلب مابین من القیمة القصوى لمعدل ضربات القلب%) ٦٠-٥٠(الجهد الفتري 

  .دقیقة/ نبضة) ١٥٠
   :  قیاس درجة حرارة مركز الجسم ٣ – ٤ –٣

 ١٩٩٤الحجار،(دقائق ) ٤(الجسم بوضع محرار طبي تحت لسان السباح ولمدة تم قیاس درجة حرارة مركز 
. درجة مئویة كمعامل تصحیح) ٠.٥(، ثم تم تسجیل هذه القراءة في استمارة تسجیل المعلومات مضافا الیها ) ٧١،
)Ganong,1981,193(٠   

   : الفحص الطبي٤ - ٤ -٣
تأكد من سالمة أفراد عینة البحث من اإلمراض  وذلك لل∗تم أجراء الفحص الطبي من قبل طبیب مختص

التي قد تؤثر في زمن نزف الدم وتخثره ولتكون النتائج أكثر دقة ، وتم التاكد من عدم وجود أي تاریخ عائلي لالصابة 
فضال عن التاكد من خلو افراد عینة البحث من امراض الدم االخرى .  لجمیع أفراد عینة البحثA,B)(بالهیموفیلیا 

ي یمكن ان تؤثر على نتائج البحث من خالل نتائج القیاسات القبلیة ، اذ تم قیاس زمن خمیرة التخثر الجزئیة الت
النشطة وزمن البروثرومبین وعدد الصفیحات الدمویة ومستوى الفایبرینوجین والدي المزدوجة وحجم الخالیا 

  . لصحیة المرصوصة واظهرت نتائج الفحوصات سالمة عینة البحث من الناحیة ا
   :تحدید شدة الجهدین الفتري والمستمر  ٥-٣

  :تم تحدید شدة الجهدین الفتري والمستمر لعینة البحث باستخدام مؤشر النبض من خالل اإلجراءات اآلتیة
  . قیاس معدل النبض لعینة البحث في حالة الراحة-
  :تیة لبحث باستخدام المعادلة اآل تحدید معدل النبض األقصى إلفراد عینة ا- 

  ) معدل النبض األقصى=  العمر– ٢٢٠                (
  . تحدید النسبة المئویة للشدة المستخدمة من المعدل األقصى للنبض-
  : بعد الحصول على هذه القیم تم تحدید شدة الجهد الهوائي باستخدام المعادلة اآلتیة -

   معدل النبض في الراحة +النسبة المئویة للشدة  × )   معدل النبض–معدل النبض   ( 
وقــد تراوحــت شــدة الجهــدین الفتــري  (Nieman ,2002,243) (%)        األقــصى فــي الراحــة المــراد العمــل بهــا 

  .دقیقة/نبضة ) ١٥٠-١٣٠(والمستمر لعینة البحث مابین 
  
  
  
  

                                                
  . طبیبة اختصاص في التحلیالت المرضیة وامراض الدم- الموصل قسم امراض الدم جامعة - كلیة الطب االولى-د منى عبد الباسط كشمولة .م.ا ∗
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   :   التجارب االستطالعیة٦-٣
  : والمستمر  التجربة االستطالعیة لضبط العمل بشدة الجهدین الفتري١- ٦-٣

 ، ١٥/٤/٢٠٠٩  ولغایة ١٥/٢/٢٠٠٩تم اجراء ثمانیة تجارب استطالعیة على افراد عینة البحث للفترة من 
من القیمة القصوى لمعدل ضربات القلب وذلك بعد %) ٦٠-٥٠(بواقع تجربتین اسبوعیا ، بهدف ضبط العمل بالشدة 
  ) .٦-٣(تحدید الشدة لكال الجهدین الفتري والمستمر  الفقرة  

   : التجربة االستطالعیة للمساعدین٢- ٦-٣
 بهدف تعریفهم على الواجبات المكلفین بها ٢٢/٤/٢٠٠٩ تجربة استطالعیة للمساعدین بتاریخ إجراءتم 

 وسالمة التجربة األخطاءوتسلسلها ووقت تنفیذها في التجربة النهائیة وكذلك طریقة تسجیل البیانات لتالفي حدوث 
  . النهائیة 

  : التجربة االستطالعیة لضبط درجة حرارة محیط المسبح وماء حوض السباحة٣-٦-٣
درجـــة مئویـــة ودرجـــة حـــرارة مـــاء حـــوض ) ٢٦-٢٤(مـــن اجـــل الوصـــول بحـــرارة المحـــیط الـــداخلي للمـــسبح الـــى 

 اجـراء تجربـة اسـتطالعیة تـم مــن ٢٦/٤/٢٠٠٩و٢٣درجـة مئویـة والمحافظـة علیهـا تــم بتـاریخ ) ٢٨-٢٦(الـسباحة الـى 
ا التعــرف علــى الــزمن الــالزم لبلــوغ تلــك الــدرجات مــن زمــن تــشغیل وحــدات التدفئــة لمحــیط ومــاء حــوض الــسباحة خاللهــ

  .    وزمن تشغیل ساحبات التهویة ومضخات الماء 
   :  التجارب النهائیة ٧ -٣

 والتي تضمنت اجراء تجربتین ٥/٥/٢٠٠٩ و ٢٧/٤/٢٠٠٩تم اجراء تجربتي البحث النهائیة في الفترتین 
  :لى عینة البحث وعلى النحو االتيع
  :تجربة الجهدین الفتري والمستمر ١ – ٧ –٣

 ٢٧/٤/٢٠٠٩اذ تم اجراء تجربة الجهد الفتري في الساعة التاسعة والنصف من صباح یوم االثنین الموافق 
، ٥/٥/٢٠٠٩ق ، في حین تم اجراء تجربة الجهد المستمر في الساعة التاسعة والنصف من صباح یوم الثالثاء المواف

 حیث كان یفصل ∗وقد تضمنت كلتا التجربتین دخول افراد عینة البحث الى المسبح باستخدام اسلوب العمل المتداخل
دقائق ، ) ١٠(دقائق عدا المفحوص السادس والحادي عشر اذ كانت ) ٥(بین دخول المفحوصین فترة زمنیة وقدرها 

  .اختبار الجهددقیقة  اجریت بعدها ) ١٥(مسطبة لمدة بعدها جلس كل فرد من افراد عینة البحث على ال
   :  اختبارات التجربة النهائیة٢-٧-٣

   :اختبار الجهد الفتري ١-٢- ٧-٣
  :تضمن اختبار الجهد الفتري على ما یأتي

دقائق خارج حوض السباحة ، واشتملت عملیة االحماء على الهرولة ثم ) ١٠(اجراء عملیة االحماء لمدة  -
 .تمارین تمطیه للطرفین العلوي والسفلي

  .الدخول الى حوض السباحة وبدء السباحة بالجهد الفتري الموصوف آنفا -
  :ما یأتيعلى   تضمن اختبار الجهد المستمر:اختبار الجهد المستمر    ٢-٢-٧-٣

 علــى الهرولــة ثــم اإلحمــاءدقــائق خــارج حــوض الــسباحة ، واشــتملت عملیــة ) ١٠( لمــدة اإلحمــاء عملیــة أجــراء -
 .تمارین تمطیه للطرفین العلوي والسفلي

  .الدخول الى حوض السباحة وبدء السباحة بالجهد المستمر الموصوف آنفا -
                                                

وبین الثاني والثالث وهكذا لجمیع افراد عینة البحث دخولهم     فترة زمنیة فاصلة بین المختبر االول والثاني وجود: یقصد باسلوب العمل المتداخل ∗
 .للمسبح 
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  :االختبارات والقیاسات البعدیة    ٣-٢-٧-٣
  : ارات والقیاسات البعدیة لكل من الجهدین الفتري والمستمر اجراء القیاسات االتیة تضمنت االختب

من افراد عینة البحث وحفظها في ∗ ∗ سحب عینة من الدم من قبل متخصص-. قیاس درجة حرارة مركز الجسم -
 النشطة وزمن زمن خمیرة التخثر الجزئیةحافظة لعینات الدم ومن ثم نقلها في ما بعد الى المختبر لقیاس 

  .البروثرومبین وعدد الصفیحات الدمویة ومستوى الفایبرینوجین 
   . قیاس زمن النزف-
   : االختبارات والقیاسات في فترة االستشفاء بعد كل من الجهدین الفتري والمستمر ٤-٢-٧-٣

اخــل المــسبح  اختبــار فتــرة االستــشفاء بعــد الجلــوس بوضــع مــریح لمــدة ســاعة واحــدة علــى المــدرجات دإجــراءتــم 
بعد انتهـاء كـل فـرد مـن عینـة البحـث مـن كـل مـن اختبـاري الجهـدین الفتـري والمـستمر، وتـضمن اختبـار فتـرة االستـشفاء 

  . للجهدین الفتري والمستمر البعدیة التي تم اتباعها في االختبارات والقیاسات اإلجراءاتفي كال الجهدین نفس 
   : النقاط التي تمت مراعاتها٨-٣
ـــم تـــــصحی - ـــك باضـــــافة تــ ـــم وذلــ ــــن الفــ ــأخوذة مـ ــ ـــراءة المـ ـــم ) ٠.٥(ح القــ ــن الفــ ــأخوذة مـــ ـــراءة المـــ ـــى القــ ـــة إلــ ــــة مئویــ .                                                          درجـ
)Ganong,1981,193(  

  .ـ اجراء اختباري الجهدین الفتري والمستمر في نفس المجال المكاني والتوقیت الزمني
-٢٤(ت الجهـدین الفتـري والمـستمر واختبـار فتـرة اسـتعادة الـشفاء فـي درجـة حـرارة محـیط تراوحـت مـابین ـ اجراء اختبارا

  %)٥٠-٤٠(درجة مئویة ورطوبة تراوحت ∗) ٢٦
  .درجة مئویة *)٢٨-٢٧(ـ  اجراء اختباري الجهدین الفتري والمستمر في درجة حرارة ماء تراوح 

تباري الجهدین الفتري والمستمر وذلـك للوقـوف علـى تأثیرهـا فـي بعـض ـ  قیاس درجة حرارة مركز الجسم في كل من اخ
  . عوامل تخثر الدم بهدف الضبط التجریبي كونها من المتغیرات التي ال یمكن ضبطها من قبل الباحث

 ومـضادات الهـستامین ومـضادات) A(ـ مراعاة عدم تناول عینة البحث لعقار االسـبرین والـستیرویدات البنائیـة وفیتـامین 
 الــسلبیة واالیجابیــة تأثیراتهــایــوم مــن اجــراء اختبــارات التجربــة النهائیــة تفادیــا مــن ) ١٤(∗∗قبــل اســبوعینااللــم والكافــائین 

  . على عوامل تخثر الدم قید الدراسة
  .ـ تم التاكید على عدم التدخین قبل االختبار بالنسبة للمدخنین إن وجد

   : الوسائل االحصائیة المستخدمة بالبحث٩-٣
  . الوسط الحسابي -
  . االنحراف المعیاري -
  )٢٧ ، ١٥٤ ، ١٠١ ، ١٩٩٦، التكریتي والعبیدي (.المرتبطة ) ت( اختبار -
  
  
  

                                                
 
 .  محافظة نینوى والسید عماد محمد معاون طبي متقاعد- البتول السید شهاب احمد معاون طبي في مستشفى ∗∗

  )      ٢٠٠٤،١٤ اسماعیل ،.  (وهي درجة الحرارة القانونیة للماء في المسابح الداخلیة وحسب المادة الخامسة من القانون الدولي للسباحة * 
 
 

 )             (Ikarugi etal,1999,133-138تم تحدید هذه الفترة الزمنیه وفقا لــ   ** 
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  :  عرض النتائج ومناقشتها-٤
  عرض ومناقشة نتائج عوامل تخثر الدم الختبارات الجهدین الفتري والمستمر وفترة استعادة الشفاء١-٤
بین اختبارات الجهدین الفتري )  (APTTن خمیرة التخثر الجزئیة النشطة عرض ومناقشة نتائج زم١- ١-٤

  والمستمر وفترة استعادة الشفاء
المعالیم اإلحصائیة لالختبارات الخاصة بزمن خمیرة التخثر الجزئیة النشطة   بین االختبارات ) ٢(رقمجدول ال

 (APTT) البعدیة للجهدین الفتري والمستمر وفترة استعادة الشفاء
 

 
 

 
¯ ±  

 

   
   

 

   
   

 

   
  

 

   .٢.١٨=الجدولیة ) ت( ، قیمة ١٢=  ، أمام درجة حریة ٠.٠٥ ≤معنوي عند نسبة خطأ *        
   -:ما یأتي ) ٢(یتضح من الجدول 

 بــین االختبــار )APTT(ة فــي زمــن خمیــرة التخثــر الجزئیــة النــشط) ٠.٠٥ (≤ وجــود فــرق معنــوي عنــد نــسبة خطــأ  -
وهـي اقـل مـن قیمـة ) ٢.٦٣٠٨(المحتـسبة ) ت(البعدي للجهد الفتـري واختبـار فتـرة اسـتعادة الـشفاء ، اذ كانـت قیمـة 

  ). ٢.١٨(الجدولیة ) ت(
  بــین االختبــار )APTT(فــي زمــن خمیــرة التخثــر الجزئیــة النــشطة ) ٠.٠٥ (≤ وجــود فــرق معنــوي عنــد نــسبة خطــأ  -

وهــي اكبــر مــن ) ٨.٧٣٠١(المحتــسبة ) ت(مــستمر واختبــار فتــرة اســتعادة الــشفاء ، اذ كانــت قیمــة البعــدي للجهــد ال
  ).٢.١٨(الجدولیة ) ت(قیمة 

  بین اختبـاري )APTT(في زمن خمیرة التخثر الجزئیة النشطة ) ٠.٠٥ (≤ عدم وجود فرق معنوي عند نسبة خطأ  -
وهـي ) ٢.١٠٢٧(المحتـسبة ) ت(ري والمـستمر، اذ كانـت قیمـة فترة استعادة الشفاء  لكـل مـن اختبـاري الجهـدین الفتـ

  ).  ٢.١٨(الجدولیة ) ت(اكبر من قیمة 
ه  ــ فــي زمــن خمیــرة التخثــر اذ توصــل الــى انخفــاض ) Straub etal,1990(ال تتفــق هــذه النتیجــة مــع مــا توصــل الی

-Straub etal,1990,430(.كــم) ١٠٠(دقیقــة بعــد ركــض ) ٤٥(دقــائق الــى ) ٥(بعــد ) APTT(الجزئیــة النــشطة 
 زمـن خمیـرة اذ اسـتنتج وجـود انخفـاض معنـوي فـي) Ravanbod etal,2006(وال تتفـق ایـضا مـع مـا اسـتنتجه) 434

 ٢٣(دقیقـة مـن التوقـف عـن الجهـد علـى الدراجـة الثابتـة لمـدة ) ٤٥(دقائق و) ٨(بعد ) APTT(التخثر الجزئیة النشطة 
 Hegde(وال تتفــق هــذه النتیجــة مــع مــا توصــل الیــه . )Ravanbod etal,2006,2823-2827(. دقیقــة) ٤٦ –

etal,2001 ( زمــن خمیــرة التخثــر الجزئیــة النــشطة اذ توصــل الــى حــدوث انخفــاض معنــوي فــي)APTT ( بحــدود)٢ (
مـن القیمـة القـصوى %) ٧٥-%٧٠(دقیقـة وبـشدة ) ٣٠(سـاعة بعـد الـركض لمـدة ) ١(ثانیة خالل فترة االستشفاء لمـدة 
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االرتفاع المعنـوي فـي زمـن خمیـرة التخثـر الجزئیـة ویعزى ) Hegde etal,2001,887-892. (الستهالك االوكسجین
ختبـــارین البعـــدیین فـــي اختبـــار فتـــرة اســـتعادة الـــشفاء لكـــل مـــن الجهـــدین الفتـــري والمـــستمر مقارنـــة باال) APTT(النـــشطة 

ــادة فـــي عوامـــل التخثـــر نتیجـــة الجهـــد كالعاللجهـــدین الفتـــري والمـــستمر  ــع ) VIII(مـــل الثـــامن الـــى بقـــاء الزیـ ) IX(والتاسـ
. ســاعة بعــد الجهــدین الفتــري والمــستمر) ١(فــي فتــرة اســتعادة الــشفاء لمــدة )  XII( اوالثــاني عــشر XI)( والحــادي عــشر

وتلك العوامل وان ما یؤكد ذلـك مـا ذكـره ) APTT(الن هناك عالقة عكسیة ما بین زمن خمیرة التخثر الجزئیة النشطة 
)David , 2006 (  اكــد علــى ان زیــادة زمــن خمیــرة التخثــر الجزئیــة النــشطة اذ)APTT  (العامــل  یعنــي انخفــاض

   ). XII.()David , 2006 ,1931(او الثاني عشر) XI(والحادي عشر ) IX(و التاسع) VIII(الثامن 
  
وفترة  رلجهدین الفتري والمستمل  البعدیةختباراتالبین ا  ) (PT عرض ومناقشة نتائج زمن البروثرومبین٢- ١-٤

  استعادة الشفاء
البعدیة ختبارات البین ا  ) (PTالبروثرومبینیبین المعالیم اإلحصائیة لالختبارات الخاصة بزمن  )٣(رقمجدول ال

   وفترة استعادة الشفاءلجهدین الفتري والمستمرل
 

 
 

 


¯ 

±  
 

   
   

 

   
   

 

   
  

 

  .٢.١٨=الجدولیة ) ت( ، قیمة ١٢=  ، أمام درجة حریة ٠.٠٥ ≤معنوي عند نسبة خطأ *        
   -:ما یأتي ) ٣(یتضح من الجدول 

 بین االختبار البعدي للجهد الفتري )PT(في زمن البروثرومبین ) ٠.٠٥ (≤ وجود انخفاض معنوي عند نسبة خطأ  -
وهـي ) ٢.٧٦(المحتـسبة ) ت(ء ولـصالح االختبـار البعـدي للجهـد الفتـري ، اذ كانـت قیمـة واختبار فترة استعادة الشفا

  ). ٢.١٨(الجدولیة ) ت(اكبر من قیمة 
 بـــین االختبـــار البعـــدي للجهـــد )PT(فـــي زمـــن البروثـــرومبین ) ٠.٠٥ (≤ عـــدم وجـــود فـــرق معنـــوي عنـــد نـــسبة خطـــأ  -

الجدولیة ) ت(وهي اقل من قیمة ) ١.٣٥٧١(المحتسبة ) ت(ة المستمر واختبار فترة استعادة الشفاء ، اذ كانت قیم
)٢.١٨ .(  

 بـین اختبـاري فتـرة اسـتعادة الـشفاء  )PT(في زمـن البروثـرومبین ) ٠.٠٥ (≤ عدم وجود فرق معنوي عند نسبة خطأ  -
) ت(وهــي اقــل مــن قیمــة ) ١.٠٤٥٤(المحتــسبة ) ت(لكــل مــن اختبــاري الجهــدین الفتــري والمــستمر، اذ كانــت قیمــة 

  ). ٢.١٨(الجدولیة 
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سـاعة بعـد الجهـد الفتـري ) ١(أن االرتفـاع المعنـوي فـي زمـن البروثـرومبین فـي اختبـار فتـرة اسـتعادة الـشفاء لمـدة ویعتقد 
ومــستوى الفــایبرینوجین فــي فتــرة ) X(و العاشــر ) V(و الخــامس ) VII(ربمــا یعــود إلــى انخفــاض عوامــل التخثــر الــسابع 

یعنــي ) PT(مــن ان زیــادة زمــن البروثــرومبین  ) David , 2006(د ذلــك مــا أشــار إلیــه وان مــا یؤكــ.اســتعادة الــشفاء
ـــسابع  ـــل الــ ــاض العامــ ـــامس ) VII(انخفـــ ــل الخــ ــر ) V(والعامـــ ــل العاشـــ ـــایبرینوجین ) X(أو العامـــ ـــستوى الفــ ـــاض مــ أو انخفــ

)David , 2006 , 1931 . ( لدراسـة الحالیـة ، وان ما یعزز انخفاض مستوى الفـایبرینوجین مـا توصـلت إلیـه نتـائج ا
ض مــستوى الفــایبرینوجین فــي فتــرة اســتعادة الــشفاء إلــى  لتــر مقارنــة بمــستواه فــي االختبــار البعــدي /غــم) ١,٦٥(إذ انخفــ

  .لتر /غم) ٢,٦٥(للجهد الفتري 
  

بین االختبارات البعدیة للجهدین الفتري   ) (Plateletعرض ومناقشة نتائج عدد الصفیحات الدمویة ٣- ١-٤
  فترة استعادة الشفاء ووالمستمر

 ختباراتاالبین   ) (Plateletإلحصائیة لالختبارات الخاصة بعدد الصفیحات الدمویةالمعالیم ا )٤(رقمجدول ال
   وفترة استعادة الشفاءلجهدین الفتري والمستمرل البعدیة

Platelet x 109/L 
 

 ¯ ±  
 

   
   

 

   
   

 

   
  

 

  .٢.١٨=الجدولیة ) ت( ، قیمة ١٢=  ، أمام درجة حریة ٠.٠٥ ≤معنوي عند نسبة خطأ *       
   -:ما یأتي ) ٤(یتضح من الجدول 

فـــي عـــدد الـــصفیحات الدمویـــة  بـــین االختبـــار البعـــدي للجهـــد ) ٠.٠٥ (≤ عـــدم وجـــود فـــرق معنـــوي عنـــد نـــسبة خطـــأ  -
الجدولیـة ) ت(وهـي اقـل مـن قیمـة ) ٠.٦٠٩٤(المحتـسبة ) ت(مـة الفتري واختبار فترة اسـتعادة الـشفاء ، اذ كانـت قی

)٢.١٨ .(  
في عدد الصفیحات الدمویة  بین االختبار البعـدي للجهـد المـستمر )  ٠.٠٥ (≤ وجود زیادة معنویة عند نسبة خطأ  -

وهـي ) ٥.١٤٢١(المحتـسبة ) ت(واختبار فترة استعادة الشفاء ولصالح اختبار فترة اسـتعادة الـشفاء ، اذ كانـت قیمـة 
  ). ٢.١٨(الجدولیة ) ت(اكبر من قیمة 

فـي عـدد الـصفیحات الدمویـة بـین اختبـاري فتـرة اسـتعادة الـشفاء  ) ٠.٠٥ (≤ عدم وجود فرق معنـوي عنـد نـسبة خطـأ  -
) ت(وهــي اقــل مــن قیمــة ) ٢.١٧٤٦(المحتــسبة ) ت(لكــل مــن اختبــاري الجهــدین الفتــري والمــستمر، اذ كانــت قیمــة 

  ). ٢.١٨(الجدولیة 
 في عدد الصفیحات الدمویة في فترة استعادة الشفاء ربما إلى اسـتمرار نفـس األسـباب التـي أدت الزیادة المعنویة وتعزى

 Hegde( ًإلى زیادة عددها نتیجة الجهدین الفتري والمستمر والتي سبق ذكرها آنفا ، وان ما یؤكد ذلك ما توصل إلیه 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ...........................استجابات بعض عوامل ختثر الدم يف فرتة استعادة

 ١٥٤

etal , 2001 ( وامـل عملیـة التخثـر یـستمر خـالل إذ توصل إلى أن نـشاط ع)سـاعة مـن فتـرة اسـتعادة الـشفاء بعـد ) ١
من القیمة القصوى السـتهالك األوكـسجین ، فـي حـین یـنخفض نـشاط  % ) ٧٥-٧٠(دقیقة وبشدة ) ٣٠(الركض لمدة 

 Ravanbod(، وكـذلك تتفـق مـع مـا نقلـه  ) Hegde etal , 2001,887-892(عوامـل العملیـة المـضادة للتخثـر
etal,2006 (  عــن)Lin , 1999 (  مــن ان نــشاط عوامــل عملیــة التخثــر یــستمر، فــي حــین یهــبط نــشاط العملیــة

  ) Ravanbod etal , 2006 , 2823(المضادة للتخثر بشكل حاد في فترة استعادة الشفاء
ري لجهدین الفتالبعدیة لختبارات ال بین ا(Fibrinogen)الفایبرینوجین  عرض ومناقشة نتائج مستوى ٤ - ١-٤

   وفترة استعادة الشفاءوالمستمر
بین االختبارات (Fibrinogen)الفایبرینوجین مستوى بالمعالیم اإلحصائیة لالختبارات الخاصة  )٥(رقمجدول ال

   وفترة استعادة الشفاءالبعدیة للجهدین الفتري والمستمر
Lg 

 
 ¯ ±  

 
   

   
 

   
   

 

   
  

 

   .٢.١٨=الجدولیة ) ت( ، قیمة ١٢=  ، أمام درجة حریة ٠.٠٥ ≤معنوي عند نسبة خطأ *       
   -:ما یأتي ) ٥(یتضح من الجدول 

فــي مــستوى الفــایبرینوجین  بــین االختبــار البعــدي للجهــد الفتــري ) ٠.٠٥ (≤ وجــود ارتفــاع معنــوي عنــد نــسبة خطــأ  -
) ٦.٨٠٢٨(المحتــسبة ) ت(بـار البعـدي للجهــد الفتـري  ، اذ كانـت قیمـة واختبـار فتـرة اسـتعادة الــشفاء ولـصالح االخت

  ). ٢.١٨(الجدولیة ) ت(وهي اكبر من قیمة 
فــي مــستوى الفــایبرینوجین  بــین االختبــار البعــدي للجهــد المــستمر ) ٠.٠٥ (≤ وجــود ارتفــاع معنــوي عنــد نــسبة خطــأ  -

) ٤.٨٢٣٥(المحتــسبة ) ت(هـد المـستمر، اذ كانـت قیمـة واختبـار فتـرة اسـتعادة الـشفاء ولـصالح االختبــار البعـدي للج
  ). ٢.١٨(الجدولیة ) ت(وهي اكبر من قیمة 

في مستوى الفایبرینوجین بین اختباري فترة استعادة الشفاء  لكل ) ٠.٠٥ (≤ عدم وجود فرق معنوي عند نسبة خطأ  -
ــستمر، اذ كانــــت قیمــــة  ــي اقــــل مــــن قیمــــة ) ٠.١٠٥٢(المحتــــسبة ) ت(مــــن اختبــــاري الجهــــدین الفتــــري والمــ ) ت(وهــ

  ). ٢.١٨(الجدولیة 
 أن تفــسیر االرتفــاع المعنــوي فــي مــستوى الفــایبرینوجین فــي االختبــارین البعــدیین للجهــدین الفتــري ینیــرى البــاحث   

ًوالمــستمر مقارنــة باختبــار فتــرة اســتعادة الــشفاء هــو نفــس التفــسیر الــذي مــر ذكــره آنفــا فــي تفــسیر الفــروق المعنویــة فــي 
أمـا فـي مـا یتعلـق بانخفـاض .  الفایبرینوجین بین االختبارات القبلیة والبعدیة لكـل مـن الجهـدین الفتـري والمـستمر مستوى

ث مــن خــالل  مــستوى الفــایبرینوجین فــي اختبــاري فتــرة اســتعادة الــشفاء لكــل مــن الجهــدین الفتــري والمــستمر، یــرى الباحــ
روتین الفـایبرینوجین ان سـبب االنخفـاض المعنـوي فـي مـستوى تحلیله لمحتـوى البحـوث والدراسـات التـي تناولـت دراسـة بـ
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الفایبرینوجین في اختباري فترة استعادة الشفاء لكل من الجهدین الفتري والمـستمر مقارنـة باالختبـارین البعـدیین لكـل مـن 
تخثــر الــدم الجهــدین الفتــري والمــستمر ربمــا یعــود إلــى آلیــات غیــر معروفــة تــسهم فــي تحقیــق حالــة االتــزان بــین عوامــل 

  .والعملیة المضادة لها بعد الجهد البدني في فترة استعادة الشفاء 
لجهـدین الفتـري  البعدیـة لختبـاراتال بـین ا(Bleeding Time)  عـرض ومناقـشة نتـائج زمـن نـزف الـدم٥ -١-٤

  والمستمر وفترة استعادة الشفاء
 بین االختبارات (Bleeding Time) لدمالمعالیم اإلحصائیة لالختبارات الخاصة بزمن نزف ا )٦(رقمجدول ال

 البعدیة للجهدین الفتري والمستمر وفترة استعادة الشفاء
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   .٢.١٨=دولیة الج) ت( ، قیمة ١٢=  ، أمام درجة حریة ٠.٠٥ ≤معنوي عند نسبة خطأ *          
   -:ما یأتي ) ٦(یتضح من الجدول 

ــــأ  - ــ ــ ـــسبة خطـ ــ ــ ــ ــــد ن ــ ـــ ــوي عن ـــ ــ ــاض معنــ ـــ ــ ــ ــــود انخف ــ ــــدي ) ٠.٠٥ (≤ وجـــ ــ ــ ـــار البعـ ــ ـــ ــین االختبـ ـــ ــ ـــدم بــ ـــ ــ ــزف الـ ــ ــ ـــ ــن ن ـــ ــ ــي زمــ ــ ــ   فـــ
ــــة  ــت قیمـ ــ ـــري ، اذ كانـ ـــد الفتــ ـــدي للجهــ ــــار البعــ ـــصالح االختبـ ــ ـــشفاء ول ــ ــتعادة ال ــ ــــرة اسـ ـــار فتـ ــ ــــري واختب ـــد الفتـ ) ت(للجهــ

  ). ٢.١٨(الجدولیة ) ت(وهي اكبر من قیمة ) ٤.٢٦٩٦(المحتسبة
فـــي زمـــن نـــزف الـــدم بـــین االختبـــار البعـــدي للجهـــد المـــستمر )  ٠.٠٥ (≤ وجـــود انخفـــاض معنـــوي عنـــد نـــسبة خطـــأ  -

) ٤.١٤٢٨(المحتــسبة) ت(واختبــار فتــرة اســتعادة الــشفاء ولــصالح االختبــار البعــدي للجهــد المــستمر، اذ كانــت قیمــة 
  ). ٢.١٨(الجدولیة ) ت(وهي اكبر من قیمة 

فـي زمـن نـزف الـدم بـین اختبـاري فتـرة اسـتعادة الـشفاء  لكـل مـن ) ٠.٠٥ (≤وجود انخفاض معنوي عند نـسبة خطـأ   -
) ت(اختبـــاري الجهـــدین الفتـــري والمـــستمر ولـــصالح اختبـــار فتـــرة اســـتعادة الـــشفاء بعـــد الجهـــد الفتـــري، اذ كانـــت قیمـــة 

  ). ٢.١٨(الجدولیة ) ت(وهي اكبر من قیمة ) ٢.٢٣٠٧(المحتسبة
الزیــادة المعنویــة فــي زمــن نــزف الــدم فــي فتــرة اســتعادة الــشفاء مقارنــة باالختبــارین البعــدیین للجهــدین الفتــري وتعــزى      

ســاعة مــن فتــرة اســتعادة الــشفاء ، إذ توصــلت ) ١(والمــستمر ربمــا إلــى حــدوث انخفــاض فــي مــستوى الفــایبرینوجین بعــد 
ستوى الفــایبرینوجین فــي اختبــار فتــرة اســتعادة الــشفاء لكــل مــن نتــائج الدراســة الحالیــة الــى حــدوث انخفــاض معنــوي فــي مــ

 .لتـر علـى التـوالي /غـم) ١,٨٣ إلـى ٢,٦٦( لتـر ومـن /غـم) ١,٦٥ إلـى ٢,٦٥(اختباري الجهدین الفتري والمستمر من 
ث انــه امــا فــي مــا یتعلــق باالرتفــاع االكبــر فــي زمــن نــزف الــدم فــي فتــرة اســتعادة الــشفاء بعــد الجهــد المــستمر، یــرى الباحــ

ربما یعود الى التباین في انخفاض مستوى الفایبرینوجین بعد الجهـدین الفتـري والمـستمر، اذ كانـت قیمـة االنخفـاض فـي 
لتــر، بینمــا كانــت قیمــة االنخفــاض فــي /غــم) ٠,٨٣(مـستوى الفــایبرینوجین فــي فتــرة اســتعادة الــشفاء بعــد الجهــد المـستمر 
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لتــر، وهــذا یعنــي ان االنخفــاض االكبــر فــي /غــم) ١(اء بعــد الجهــد الفتــري مــستوى الفــایبرینوجین فــي فتــرة اســتعادة الــشف
  . مستوى الفایبرینوجین كان في فترة استعادة الشفاء بعد الجهد المستمر مقارنة بالجهد الفتري

  : االستنتاجات والتوصیات- ٥
   : االستنتاجات١- ٥
 الـــصفیحات الدمویـــة وزمـــن نـــزف الـــدم فـــي فتـــرة وعـــدد) APTT( الزیـــادة فـــي زمـــن خمیـــرة التخثـــر الجزئیـــة النـــشطة -١

   .ساعة بعد السباحة بالجهدین الفتري والمستمر) ١(االستشفاء لمدة
  .ساعة بعد السباحة بالجهد المستمر) ١( عدد الصفیحات الدمویة في فترة االستشفاء لمدة الزیادة في-٢
   . بعد السباحة بالجهدین الفتري والمستمرساعة) ١(في فترة االستشفاء لمدة انخفاض مستوى الفایبرینوجین -٣
  .ساعة بعد السباحة بالجهد الفتري) ١(في فترة االستشفاء لمدة) PT( الزیادة في زمن البروثرومبین -٤
ســاعة بعــد الــسباحة بالجهــد المــستمر مقارنــة ) ١(لمــدةكانــت الزیــادة األكبــر فــي زمــن نــزف الــدم فــي فتــرة االستــشفاء  -٥

          .في فترة االستشفاء بعد السباحة بالجهد الفتريم بزیادة زمن نزف الد
    :  التوصیات٢- ٥

  :تنتاجات یوصي الباحث بما یأتي على ضوء االس
  ضرورة إجراء الفحوصات الدوریة للریاضیین للتأكد من عدم حدوث تأثیرات تراكمیـة فـي بعـض عوامـل تخثـر الـدم -١

  .  وان عمر النصف لبعض العوامل یستمر لعدة ایامنتیجة التدریبات الریاضیة المتواصلة خاصة
ســاعة بعـد انــواع مختلفــة مــن ) ١(  اجـراء دراســة لتحدیــد اسـتجابات الــصفیحات الدمویــة لفتــرات استـشفاء اطــول مــن -٢

  .الجهد
 بعــد الجهــدین الفتــري )XI( والحــادي عــشر)IX(والتاســع) VIII( دراســة تتبعیــة لــزمن انخفــاض العامــل الثــامنإجــراء  -٣

  . والمستمر
  :المصادر العربیة واألجنبیة  
 القانون الدولي لسباحة الهواة ، بغداد). ٢٠٠٤(اسماعیل، حمودي محمود  •
 . ، مطبعة ریاض، دمشق١الفیزیولوجیا البشریة، ج). ١٩٨٤(بیطار، منیر واخران  •
ـــد  • ـــد عبـ ـــسن محمـ ــــدي، حـ ـــع یاســــین و ألعبی ــــي، ودیـ ــ) . ١٩٩٦(التكریت ـــي بحــ ـــصائیة فـ ـــات اإلحـ ـــة التطبیقـ وث التربیـ

 .الریاضیة، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل
تـــأثیر التبـــاین بدرجـــة حـــرارة المحـــیط فـــي بعـــض المؤشـــرات الوظیفیـــة علـــى وفـــق ). ٢٠٠٥(القیـــسي، غـــسان بحـــري  •

 . انظمة انتاج الطاقة ، رسالة ماجستیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة دیالى
• Antonino C., and others.(2004).Vigorous exercise acutely changes platelet and B-

lymphocyte CD39 expression. J Appl  Physiol. 98: 1414-1419. 
• Booth F.W., and others (1994). Effect of aging on human skeletal muscle and motor 

function. Med. Sci. Sports Exerc. 26:556 – 560. 
• Bourey R.E; and Santoro S.A (1988). Interaction of exercise.coagulation, platelets. 

and fibrinolysis- abrief review. Med Sci Sports Exerc.20(5) 439-446.                                                                                            
                                                                          

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ...........................استجابات بعض عوامل ختثر الدم يف فرتة استعادة

 ١٥٧

• David G.(2006). Teaching cases. American society of hematology. 18-De Paz JA., 
and others (1992). Changes in the fibrinolytic system associated with physical 
conditioning. Eur J Appl Physiol Occup Physiol. 65:388-393. 

• Everse SJ., and others (1998). Crystal structure of fragment double-D from human 
fibrin with two different bound ligands. Biochemistry. 37 (24): 8637–42.                                                                                     

• Ferguson F; and others (1987). Effects of exercise and conditioning on clotting and 
fibrinolytic activity in men. J.Appl physiol. 62: 1416- 1421. 

• Fox E.L. (1984). Sports Physiology . 2nded ,Saunders College Publishing.  
• Furie B., and Furie BC.(2005). Thrombosis formation in vivo.J.Clin. Invest.115(12) 

:3355 -3362. 
• Ganong, W.F. (1981). Review of medical physiological. 10th  edition.Middle East 

Edition. lange Medical publications. 
• Giangrande PL.(2003). Six characters in search of an author: the history of the 

nomenclature of coagulation factors. Br. J. Haematol. 121(5): 703-712. 
• Guyton A. C., & Hall J. E.(2006). Textbook of medical physiology. 11TH ed . 

Elsevier Saunders publisher, USA. 
• Haskell W.L.(1994). Health consequences physical activity: understanding and 

challenges regarding dose – response. Med. Sci. Sports Exerc. 26:649 – 660. 
• Hegde SS., and others (2001). Clotting and fibrinolytic activity change during the 1 

h after a submaximal run. Med Sci Sports Exerc. 33:887-892.  
• Hoffman ,Ronald.; & others (2000). Basic Principles and Practice.3ed ,ed. Churchill 

Livingstone .united states of America. 
• Ikarugi H., and others (1999). Norepinephrine, but not epinephrine enhances platelet 

reactivity and coagulation after exercise in humans. J Appl  physiol 86: 133- 138.   
• Jandal, H.J (1996) . Textbook of hematology. New York: Little, Brown and 

company.    
• Johan T. Lohr.(1999). Bleeding Time.Gale Encyclopedia of Medicine. Gale 

Research. 
• Kestin AS., and others (1993). Effects of strenuous exercise on platelet activation 

state and reactivity. Circulation. 88: 1502 – 1511. 
• Leonardo R.B., and others (2006). Exercise – Induced deep vein thrombosis of the 

upper extremity. Acta haematol. 115:214-220. 
• Lewis ,; and others (2006). Dacie and Lewis Practical Hematology .10th 

,ed.Churchill Livingstone Elsevier. Germany Nicholas S. & Robert O.P. (1996). 
Essentials of physiology. 2nd ed, Little, Brown and company.New York. 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ...........................استجابات بعض عوامل ختثر الدم يف فرتة استعادة

 ١٥٨

• Li N., and other (1999). Evidence for prothrombotic  effects of exercise and limited 
protection by aspirin. Circulation. 100: 1374 – 1379. 

• Merle L., and Steven J.(1998): Physiological basis for exercise and sport . 6th 
edition. McGrow – Hill International Editions. 

• Nicholas S. & Robert O.P. (1996): Essentials of physiology. 2nd ed, Little, Brown 
and company.New York. 

• Nieman D.C (2002). Exercise testing and prescription. 5th Edition.   McGraw Hill. 
New York. U.S.A. 

• Piret A., and others (1990). Increase platelet aggregability and prostacyclin 
biosynthesis induced by intense physical exercise. Thromb Res 57: 685 – 695.  

• Ravanbod R., and others (2006). Effects of ergometric exercise on F-VIII coagulant 
activity in mild and moderate hemophilia–A: Achance to reduce injective 
Replacement therapy. Pakistan J. Biological Science 9(15)2823-2827. 

• Robert K.M., and others (2003): Harpers IIIUstrated Biochemistry. Twenty sixth 
Edition. McGraw – Hill Companies. New York. 

• Sakita S., and others (1997). Acute vigorous  exercise attenuates      sensitivity 
of platelets to nitric oxide. Thromb Res. 87:461–471. 

• Stanley L., and others (1991). Clinical laboratory tests. Springhouse. USA.  
• Tortora G. J & Anagnostakos N. p. (1984). Principles of anatomy and physiology . 

4th ed, Harper International Edition. Australian Edition.  
• Wang JS., and others (1994). Different effects of strenuous exercise and moderate 

exercise on platelet function in men. Circulation. 90:2877-2885.  
• Wang JS., and others (1995). Effects of exercise training and deconditioning on 

platelet function in men. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 15:1668-1674.  
• Weiss C,B., and others(1998).Coagulation and thrombomodulin in response to 

exercise of different type and duration. Med. Sci. Sports Exerc.,30: 1205- 1210.                                                                           
• Weiss C,B.,and others (1998). coagulation and fibrinolytic after moderate and very 

heavy exercise in healthy male subjects. Med Sci Sports Exerc. 30(2):246-251. 
• Yves C., and others.(2002). Strenuous but not moderate exercise increases the 

thrombotic tendency in healthy sedentary male volunteers. J Appl  
physiology.93:829-833.     

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

