
 ٢٠٣

  
  أثر جهد الهوائي في استجابة الهیموكلوبین والحدید في مصل الدم

  
  
  

  م هدیل طارق یونس الطائي.م
  كلیة التربیة الریاضیة/جامعة الموصل

 

  الملخص
 فـي مـصل الـدم علــى هـوائي فـي اسـتجابة الهیموكلـوبین والحدیـد ثـر جهـد الأدرس البحـث 

وقــد تــضمنت  ، لجامعــة الموصــلالــسنة الدراســیة االولــى التربیــة الریاضــیة  كلیــة مــن طــالب)١٠(
 واختبار بعد فترة االستشفاء متر)٤٠٠(إجراءات البحث إجراء اختبار قبلي واختبار بعدي لركضة 

الحدیـــد ،حدیـــدســـعة ارتبـــاط ال ،الهیموكلـــوبین(غیـــرات فـــي مـــصل الـــدم  علـــى متدقیقـــة) ٣(الناقـــصة 
وتوصل البحث الى حدوث استجابة في سعة ارتباط الحدیـد بعـد الجهـد مقارنـة مـع اختبـار  ،)الحر

قبل الجهـد فـي حـین حـدوث اسـتجابة الحدیـد وسـعة ارتبـاط الحدیـد فـي اختبـار بعـد فتـرة االستـشفاء 
  .لوبینفي حین لم یحدث أي استجابة في الهیموك،مقارنة مع اختبار قبل الجهد وبعد الجهد 

ABSTRACT 
The effect of anaerobic effort on hemoglobin and iron 

response in the blood serum 
 

Assist-teacher Hadeel Tarik Younis Al-Ta ai 
Department of Chemistry   College of Science 

The effect of anaerobic effort on hemoglobin and iron response in 
the blood serum was studied by taking (10) students of physical education 
college, University of Mosul / first stage. The procedures of research 
included a pre- and post-test of 400m running and incompleted post-
recovery test (3 minutes) upon the parameters in blood serum 
(hemoglobin, total iron building capacity (TIBC), serum free iron). The 
research showed that there was a response in total iron building capacity 
post-effort test comparing with pre- test. Also, the research showed a 
response serum iron and total iron building capacity post-recovery 
comparing with pre- and post-efforts test. But there is no response in 
hemoglobin.  
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 ٢٠٤

  التعریف بالبحث -١
   المقدمة وأهمیة البحث١-١

الفــسیولوجي أو علــم وظــائف األعــضاء یعتبــر علمــًا متكــامًال یهــتم بدراســة وظــائف الجــسم 
اء واألجهزة إلـى مـستوى ف المستویات بدایة من الجزيء والخالیا وحتى مستوى األعضعلى مختل

 اإلنسان من أهم موضـوعات علـم الفـسیولوجیا لمـا لهـا مـن تطبیقـات ة فسیولوجیتعد، و الجسم ككل
 تعـد فـسیولوجیا األمـراض التـي فـضًال عـنعملیة في مجاالت العمل والریاضة والتغذیة والمسنین، 

  .)٢٢ ، ٢٠٠٣عبد الفتاح، ( من جوانب علم الفسیولوجي مهماً جانبًا 
وعنـــد دراســـة التغیـــرات الفـــسیولوجیة المرتبطـــة بالتـــدریب الریاضـــي ، یجـــب التعـــرف علـــى 
الفرق بین نوعین من هذه التغیرات تبعًا لنوعیة ممارسة النشاط الریاضي ، فإذا كان المقصود هو 

مـل البـدني لمـرة واحـدة فإننـا نطلـق علـى حن أداء الوصف وتفسیر التغیرات الفسیولوجیة الناتجة ع
 من التغیرات الفـسیولوجیة فهـو مـرتبط بتكـرار األخر النوع أما ،هذه التغیرات مصطلح االستجابات

  ).١٣، ٢٠٠٠ ،عالوي وعبد الفتاح(مصطلح التكیف  الحمل ویطلق علیه
میـــع أجهـــزة ویـــؤدي التـــدریب الریاضـــي إلـــى حـــدوث تغیـــرات فـــسیولوجیة مختلفـــة تـــشمل ج

الجــــسم ، ویتقــــدم مـــــستوى األداء كلمــــا كانـــــت هــــذه التغیــــرات إیجابیـــــة بمــــا یحقـــــق عملیــــة التغیـــــر 
وتــتم عملیــة التغیــر . ألجهــزة الجــسم ألداء العمــل البــدني وتحمــل األداء بكفــاءة عالیــة الفــسیولوجیة 

تلفـة ومنهـا الفسیولوجي واستجابة أجهـزة الجـسم ألداء الحمـل البـدني عـن طریـق أجهـزة الجـسم المخ
 الجـسم أنحـاء من هیموكلوبین وحدید التي تساعد فـي عملیـة نقـل األوكـسجین إلـى یهالدم بما یحتو 

المختلفة ، فضًال عن ذلك یقوم الدم بنقل غاز األوكسجین من الرئتین إلى أنسجة الجسم المختلفة 
  . الكربون من األنسجة إلى الرئتیندأوكسیبواسطة الهیموكلوبین ونقل ثاني 

  ) ١٧١، ٢٠٠٢، الكبیسي  (                                                      
ویعنى هذا البحث بتحدید آلیة عمل الهیموكلوبین مـع الحدیـد وسـعة ارتبـاط الحدیـد ومـدى 
تعویض الجسم من أوكسجین خالل الجهد المبذول ، إذ یكتسب البحث األهمیة الكبیـرة مـن خـالل 

 مدى ما یعوضه الهیموكلوبین مـن أوكـسجین المطلـوب خـالل الجهـد ومـا یتبعـه فهم آلیة التنفس ،
  . من فترة االستشفاء الناقصة لفهم هذه التغیرات التي تحدث في أداء الفعالیات الریاضیة

    مشكلة البحث٢-١
 االستجابة في أعضاء الجسم الریاضـي وأجهزتـه تعـد أحـد العوامـل المـؤثرة فـي مـستوى إن

ن االســـتجابات المهمـــة التـــي تـــصاحب الجهـــد البـــدني هـــو اســـتجابة جهـــاز الـــدوران ومـــ. اإلنجـــاز 
إلى أجزاء الجـسم والـتخلص  دورًا مهمًا في نقل األوكسجین والمواد النافعة یؤدي الدم الذي والسیما

  .من نواتج العمل األیضي في تلك األعضاء
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 ٢٠٥

مـن أوكـسجین بعـد لجـسم ل ه مشكلة البحث تكمن في عمل الهیموكلوبین ومدى تعویضإن
وهــل لهـــذه المتغیـــرات أهمیـــة فـــي  ،قـــصیرةالجهــد ال هـــوائي الـــذي یمتـــاز بالــشدة العالیـــة وفتـــرة دوام 

 عمل هذه المتغیرات فـي معرفةوكذلك وكیف یكون التفعیل بها  ؟ دورهاو وما ه؟المجال الریاضي
حـــة اي ظـــروف الر قـــیم هــذه المتغیـــرات فـــ معرفـــةفتــرة االستـــشفاء بعـــد الجهـــد الالهــوائي فـــضًال عـــن 

  .لغرض المقارنة
   أهداف البحث٣-١
 ینار بـالتعرف على الفروقات في استجابة الهیموكلوبین والحدید وسعة ارتباط الحدید بـین االخت. ١

  .القبلي والبعدي 
 اربـالتعرف علـى الفروقـات فـي اسـتجابة الهیموكلـوبین والحدیـد وسـعة ارتبـاط الحدیـد بـین االخت. ٢

  .  االستشفاء البعدي واختبار بعد
التعرف علـى الفروقـات فـي اسـتجابة الهیموكلـوبین والحدیـد وسـعة ارتبـاط الحدیـد بـین االختبـار . ٣

  .القبلي واختبار بعد االستشفاء 
   فروض البحث٤-١
وجود فروقات ذات داللة معنویة فـي اسـتجابة الهیموكلـوبین والحدیـد وسـعة ارتبـاط الحدیـد بـین . ١

  .عدي  القبلي والبیناالختبار 
وجود فروقات ذات داللة معنویة فـي اسـتجابة الهیموكلـوبین والحدیـد وسـعة ارتبـاط الحدیـد بـین . ٢

  .  واختبار بعد االستشفاء القبلياالختبار 
وجود فروقات ذات داللة معنویة فـي اسـتجابة الهیموكلـوبین والحدیـد وسـعة ارتبـاط الحدیـد بـین . ٣

  .اء  واختبار بعد االستشفالقبلياالختبار 
   مجاالت البحث٥-١
  .السنة الدراسیة األولى/ طلبة كلیة التربیة الریاضیة : المجال البشري . ١
  ١/٦/٢٠٠٧ولغایة  ٢٠٠٧-٤-٢٥  ابتدًا من:المجال الزماني . ٢
كلیــة /كلیــة التربیــة الریاضــیة، مختبــر كلیــة العلــوم/ ملعــب جامعــة الموصــل : المجــال المكــاني . ٣

   .العلوم
  النظریة الدراسات -٢
  :  النظام الالهوائي ١-٢

ُیعــد فوســفات  ،ویــتم بوســاطة نظــامین همــا النظــام الفوســفاجیني ونظــام حــامض الالكتیــك
 من المركبات الكیمیائیة الغنیة بالطاقـة، وهـو أسـرع وأول الوقـود االحتیـاطي الـذي )PC(الكریاتین 

 الـوارد إلـى العـضلة مـع ناألوكـسجیوجـود ) PC( وال یتطلـب تكـسیر )ATP(یستخدم إلعادة بنـاء 
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ـــــــذلك فـــــــان عملیـــــــة إنتـــــــاج الطاقـــــــة مـــــــن دون   تـــــــسمى عملیـــــــات ال هوائیـــــــة  األوكـــــــسجینالـــــــدم، ل
)Anaerobic  ( والنظـــام الفوســـفاجیني یعتمـــد فـــي جـــوهره إلعـــادة بنـــاء الــــ)ATP ( علـــى انتقـــال

 واعـادة بنـاء الطاقة الكیمیائیة العالیة من فوسفات الكریاتین إلى مركب ثنائي فوسـفات االدینوسـین
وفـي الوقــت نفــسه تكــون مــادة . ( C ) وتــراكم مركـب الكریــاتینATPثالثـي فوســفات االدینوســین 

 الــذي یكــون مخزونــًا أیــضًا فــي األولالعنــصر المهــم الثــاني مــن النظــام ) PC(فوســفات الكریــاتین 
عادة تكوین  في إمهماً  ا   ولها دور P العضلیة التي تحتوي على جزيء واحد من الفوسفات  األلیاف

الطـــائي ، (. علـــى تنظـــیم هـــذا التفاعـــل) CPK( كریـــاتین فوســـفوكاینیز أنـــزیمویعمـــل . ATPمـــادة 
-١٠(والتي تكون بكمیـات تفـي لنـشاطات ذي جهـد قـصوي یتـراوح أداؤهـا مـا بـین ) ١٢ ، ٢٠٠٥

  ) .١٥ ، ٢٠٠٠عبد اهللا ، (ثانیة ) ١٥
هوائیـــًا بوســـاطة   الATPء علـــى إعـــادة بنـــانظـــام الالهـــوائي الالكتیكـــي یعتمـــد فـــي حـــین 

 بواســـــطة التحلـــــل الكالكـــــوجین (ATP) أل إعـــــادة بنـــــاء أن الالهـــــوائي، إذ الـــــسكرعملیـــــة تحلـــــل 
 خاصــة إلــى كلوكــوز بعــد أنزیمــاتبواســطة ضالت ویتحلــل عــالالهــوائي الــذي یكــون مخزونــًا فــي ال

إلـــى تـــراكم فـــان هـــذه العملیـــة ســـتؤدي ) ١٢ ، ٢٠٠٥الطـــائي ، (المـــرور بعـــدة تفـــاعالت كیمیائیـــة 
ســریع فــي كمیــة حــامض الالكتیــك الــذي یــؤدي إلــى انخفــاض مــستوى األداء وظهــور حالــة التعــب، 

مـن %) ٧٥(ثانیـة فـان ) ٥٠-٣٠(لذلك فان أي فعالیـة ریاضـیة تـؤدي بالـشدة القـصوى وتـستغرق 
الطاقــة تــأتي مــن نظــام حـــامض الالكتیــك ، وعنــدما یــزداد الـــزمن المــذكور فــان النظــام الالهـــوائي 

  .وف یستمر بالمشاركة في تزوید الطاقة ولكن بنسب أقلـكتیكي سالال
  )١٦ ، ٢٠٠٠عبد اهللا ،  (                                                           

  : الهیموكلوبین ٢-٢
 عـن بــروتین ةوهـو عبـار  ،تحتـوي كریـات الـدم الحمـر علــى تراكیـز عالیـة مـن الهیموكلــوبین

 التـي تعطـى اللـون األحمـر )haem( وصـبغة الهـیم )globin(تین الكلـوبین  یتألف مـن بـرو معقد،
 مـن أربـع )نالبـورفیری(نواة  وتتألف یحتوي على الحدید،والهیم عبارة عن بروفیرین . للهیموكلوبین 

حلقــات بــایرول مرتبطــة مــع بعــضها بأربعــة جــسور فیتــامین ، وتتحــد أربــع جزیئــات مــن الهــیم مــع 
لـذا یمكـن لجزیئـة ، موكلوبین ویكـون الحدیـد الموجـود فـي الهـیم بـشكل حدیـدوزالكلوبین لتكوین الهی

 وذلــك ألن كــل واحــدة منهــا تــرتبط مــع ، جزیئــات مــن األوكــسجین٤-١الهیموكلــوبین االرتبــاط مــع 
هـــیم واحـــد ویمكننـــا تعریـــف األلفـــة األوكـــسیجینیة بأنهـــا النـــسبة المئویـــة التـــي تتـــشبع بواســـطتها كـــل 

  .  الموجود في الدم باألوكسجین جزیئات الهیموكلوبین
  )١٥٣ ،١٩٨٧،محي الدین ویوسف                                                         (
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  : الحدید والسعة الكلیة الرتباط الحدید٣-٢
  : وجود الحدید ١-٣-٢

 غـم تقریبـًا مـن )٥ إلـى ٤( الحدید واحـد مـن أهـم العناصـر فـي جـسم اإلنـسان ویعـادل یعد
من هـذا الـوزن الـضئیل نـسبیًا مـن الحدیـد % ٧٥ تقریباً  ، كغم)٧٠(زن الشخص البالغ الذي یزن و 

ـــــوبین  ـــــوبین والمیوكل ـــــي تركیـــــب الهیموكل واإلنزیمـــــات  المعروفـــــة باســـــم الكرومـــــوبروتین(موجـــــود ف
 الحدیــــد فــــي هـــــذه ویــــؤدي، )كالــــسایتوكروم والــــسایتوكروم اوكــــسیدیز والبیــــر وكـــــسیدیز والكاتــــالیز

فــي حمـل األوكـسجین ممــا یجعلـه عنــصرًا أساسـیًا مـن الناحیــة الفـسلجیة وأمــا  دورًا حیویـًا المركبـات
ــــالغ  ــــي الب ــــد مخــــزون یعــــرف بــــالفریتین % ٢٥الجــــزء المتبق ــــد فهــــو موجــــود بــــشكل حدی مــــن الحدی

(Ferritn)١٢٨ ، ١٩٩٨العمري ، (  یتكون من االبیوفیریتین والحدید(.  
  : امتصاص وخزن الحدید٢-٣-٢

  اص الحدیـــــــــــــــــد فـــــــــــــــــي االثنـــــــــــــــــي عـــــــــــــــــشري والمعـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــصائمیحـــــــــــــــــدث امتـــــــــــــــــص
)Duodenum and Jejunm( مـن األمعـاء الدقیقـة علـى أن هنـاك كمیـات صـغیرة منـه تمـتص 

 والحدید الممتص یجب أن یكـون فـي حالـة الحدیـدوز )Gillham et.al ,2000,187(في المعدة 
تـصاص الحدیـدوز یتأكـسد  وبعـد ام،لمعـدةاولهذا فـان حدیـدیك الغـذاء یجـب إزالـة إلـى حدیـدوز فـي 

ـــــدیك  ـــــى حدی ـــــاالینوفیریتین ا فـــــي )+Fe3(فـــــي الحـــــال إل ـــــروتین المـــــسمى ب ألمعـــــاء ویتحـــــد مـــــع الب
)Apoferritin( مكونـــًا الفیــــریتین والـــذي یختــــزن بـــصورة مؤقتــــة فـــي الخالیــــا المخاطیـــة لألمعــــاء 

متــصاص ال یحــدث أي ا والتــي لهــا ســبعة معینــة للخــزن إذ أوصــلتها )Mucosal cells(الدقیقــة 
  .)١٢٩ ، ١٩٩٨العمري ، ( آخر للحدید

  ونسبة إلى حاجة الجسم یطلق الحدید المخزون إلى الدم بـشكل بـروتین آخـر یعـرف باسـم
) Transferrin ( سمي بالترانسفیرین نظرًا النتقاله مع الدم في الدورة الدمویـة إلـى مختلـف أمـاكن

 توازنـًا دینامیكیـًا بـین مخـازن الحدیـد فـي الخزن في أنـسجة الجـسم مثـل الكبـد ونخـاع العظـام مكونـاً 
 إن ســعة ارتبــاط الحدیــد هــو مجمــوع الحدیــد فــي مــصل الــدم زائــدا الحدیــد الــذي یمكــن لــه ،الجــسم

  .) Harrison et.al,2005,587( االرتباط
   البحثإجراءات-٣
  : منهج البحث١-٣

  . مع طبیعة البحثلمالءمتهاستخدمت الباحثة المنهج الوصفي 
  : وعینته البحثمجتمع ٢-٣

بجامعـة ریاضـیة ل فـي كلیـة التربیـة ااألولـىالدراسیة تألف مجتمع البحث من طالب السنة 
 الدیه والتي یةدار عینة البحث بالطریقة العمی ، وتم اخت٢٠٠٧-٢٠٠٦الموصل للموسم الدراسي 
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) ١٤(وهـم في ملعب جامعة الموصـل  الممارسة المیدانیة خاللمن القدرة على أداء الجهد البدني 
 تــم اســـتبعاد طــالبین مــن بانــهعلمــًا  ،طالبــاً ) ٢٠٦(مجتمــع البحــث الكلــي البــالغ عــددهم طالبــًا مــن 

  . عینة البحث وذلك لعدم أداء الركض بالشكل المطلوب 
  : المواد واألجهزة المستخدمة ٣-٣
  : المواد المختبریة المستخدمة ١-٣-٣

مجهـــــزة مـــــن شـــــركة  (kit) الجهــــاز اســــتخدمت الباحثـــــة فـــــي هــــذه الدراســـــة عـــــدة التحلیـــــل
)BioMerieux( فــي حــین كــان .  لتقــدیر مــستوى الحدیــد وســعة ارتبــاط الحدیــد فــي مــصل الــدم

  .)حجم كریات الدم المضغوطة(المركزي قیاس مستوى الهیموكلوبین بطریق الطرد 
  : األجهزة المستخدمة ٢-٣-٣
  : األجهزة المستخدمة ٣-٣
  .ذو منشأ إنكلیزي )spectrophotometer(بنفسجیة والمرئیة عة فوق الـجهاز المطیاف األش. ١
  . ذو منشأ ألمانيcentrifugeجهاز الطرد المركزي . ٢
  . ذو منشأ یابانيmicropipetteماصات دقیقة . ٣
  . ساعة توقیت ذات منشأ یاباني. ٤
  ) السبرتو للتعقیم، قطن طبي، ستك، أنابیب بالستك، سرنجة(مواد طبیة . ٥
  .(P.C.U)لطرد المركزي جهاز ا. ٦
  : التجربة االستطالعیة ٤-٣

كلیـة التربیـة /في ملعب جامعة الموصل ٣/٥/٢٠٠٧أجریت التجربة االستطالعیة بتاریخ 
 صباحًا وتم استبعادهم من عینـة ١٠الریاضیة على طالبین من كلیة التربیة الریاضیة في الساعة 

  : البحث وكان هدف التجربة االستطالعیة هي 
 .كد من معرفة فرق العمل للواجبات الصحیحة التأ .١

 . التعرف على األخطاء التي تحدث لغرض معالجتها  .٢

  .الرئیسةوفي ضوء هذا العمل تم تحدید التجربة 
  : التجربة الرئیسة ٥-٣

 ٩/٥/٢٠٠٧أجریــت التجربــة فــي ملعــب جامعــة الموصــل كلیــة التربیــة الریاضــیة بتــاریخ 
الــساعة التاســعة صــباحًا وتمــت تهیئــة المــستلزمات واألجهــزة والطــالب فــي  بمــصاحبة فریــق العمــل

  .الخاصة إلجراء التجربة 
   :یليوتضمن أداء التجربة ما 
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 ٢٠٩

دقیقـــة، وقـــد روعـــي أن تكـــون عملیـــة اإلحمـــاء ) ١٥(أداء الطـــالب عملیـــة اإلحمـــاء لمـــدة 
، وبعــد االنتهــاء مــن موحــدة مــن حیــث تسلــسل محتواهــا مــن التمــارین ومــن حیــث تقــسیماتها الزمنیــة

وذلـك  عملیة اإلحماء تبدأ التجربة على أن یحـافظ بقیـة الطلبـة علـى إحمـائهم لحـین بـدئهم التجربـة
  . بالتمرینات الریاضیة الخفیفة

، بعـد ذلــك یـتم جلــوس الطــالب العینــةوقبـل البــدء بـأداء الجهــد البــدني یـتم ســحب الـدم مــن 
ى بإشـراف المطلـق وتحـت سـیطرة المیقـاتي لغـرض قریبًا من منطقة االنطـالق لكـل اثنـان علـى مـد

حـساب زمـن الركـضة، إذ یبـدأ انطــالق الطـالبین عنـد سـماع إشـارة البــدء عنـد وصـول الطالـب إلــى 
 كـل كرسـي لـه ممـرض خـاص یقـوم بعملیـة سـحب أنخط النهایة یجلس على كرسي خـاص علمـًا 

  .م سحب الدم مرة ثانیة الدم بعد الجهد مباشرة وبعد ثالثة دقائق من فترة االستشفاء یت
  الوسائل اإلحصائیة  ٦-٣

  :استخدمت الباحثة الوسائل اإلحصائیة اآلتیة 
  الوسط الحسابي  §
  االنحراف المعیاري  §
  ) ٢٨٩-١٠١ ، ١٩٩٩التكریتي والعبیدي ، (اختبار ت للعینات المرتبطة  §

  عرض النتائج ومناقشتها -٤
   : عرض النتائج١-٤
قبـل والحدید الحر بین االختبار  ین وسعة ارتباط الحدید عرض نتائج الهیموكلوب١-١-٤

  ةالجهد مباشر  وبعد الجهد
  )١(رقم الجدول 

    

 − ± − ± 

 

 

/      

/      

      

 .١.٨٣الجدولیة ) ت(، قیمة  ٩ أمام درجة حریة ٠.٠٥معنوي عند نسبة خطأ * 
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 ٢١٠

 عــرض نتــائج الهیموكلــوبین وســعة ارتبــاط الحدیــد والحدیــد الحــر بــین االختبــار ٢-١-٤
  البعدي وبعد فترة االستشفاء

  )٢(رقم  الجدول
    

 − ± − ± 

 

 

/      

/      

      

  .١.٨٣الجدولیة ) ت(، قیمة  ٩ أمام درجة حریة ٠.٠٥معنوي عند نسبة خطأ * 

 عــرض نتــائج الهیموكلــوبین وســعة ارتبــاط الحدیــد والحدیــد الحــر بــین االختبــار ٣-١-٤
  القبلي وبعد فترة االستشفاء

  )٣(رقم الجدول 
    

 − ± − ± 

 

 


/ 

     

/      

      

  .١.٨٣الجدولیة ) ت(، قیمة  ٩ أمام درجة حریة ٠.٠٥معنوي عند نسبة خطأ * 

   : مناقشة النتائج٢-٤
 مناقـشة نتــائج الهیموكلـوبین وســعة ارتبــاط الحدیـد والحدیــد الحـر بــین االختبــار ١-٢-٤

   :ةالقبلي وبعد الجهد مباشر 
بعــد فــي مــصل الــدم فــي ســعة ارتبــاط الحدیــد  فــرق معنــوي وجــود) ١(رقــم  مــن الجــدول یتبــین     

الـذي هـو جـزء hame)  ( حمل األوكـسجین كجـزء مـن البـروتین يبیرة فأن للحدید أهمیة ك،الجهد 
، )Myoglobin( فـي العــضالت hame یـرتبط بـروتین  ا الهیموكلـوبین واألكـسجین هـو أیــضنمـ
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 ٢١١

ویلعــب  ، مــن الحدیـد والبــروتین وغیرهــاتتــألف التـي األنزیمــاتلهـذا یكــون الحدیــد عنـصر حــرج فــي 
مــن  اإللكترونــي للنقــل قابلیتهــاالخالیــا  تفقــد ،)التفاعــل (یــة فــي إحــداث األكــسدة البیولوجمهمــاً دورا 
 ى الــاألوكــسجین نقــل ى الــيیــؤد تــصنیع كریــات الــدم الحمــراء أو الطاقــة وأیــض  وجــود الحدیــددون

  .)et.al Harrison ،2005,587 (األنسجة
انیــة بــسهولة ویمكــن أن ینقــل ث ferritnعنــدما تقــل كمیــة الحدیــد فــي البالزمــا یــتم تعویــضه       

حیـث تـستطیع جزیئــة  ، الجـسم كافـةأجـزاءفـي البالزمــا لتـوفیر الحدیـد الـى  transferring بـشكل
transferrin  الحمـراء فـي  الـدم ترتبط بقوة مع المستقبالت في غـشاء الخالیـا المولـدة لكریـاتأن 

 یعطــــــي الحدیــــــد بــــــشكل مباشــــــر الــــــى بیــــــوت الطاقــــــة transferrinع العظــــــم فــــــي حــــــین  انخــــــ
mitochandria والتي فیها یصنع مركبات transferrin یحفز األكسدة داخل الخلیـةه وهو بدور  

)Guyton &Hall,1997,278.(  
وتعزو الباحثة زیادة سعة ارتباط الحدید الى زیـادة الطلـب للحدیـد النـاتج عـن نقـص فـي حاجـة     

سي فـي مـصل یـلرئ المخـزن اریعتبـ ferritn  مـن الالجسم نتیجة للجهد المبذول والذي یتم تزویـده
هــو عامــل ناقــل للحدیــد الــى أنحــاء مختلفــة فــي الجــسم لزیــادة األكــسدة و  transferrin أمــاالــدم 

hame الى الجسم األوكسجین هو الذي بدوره یكون مركب فعال في كریات الدم الحمراء لنقل .  
ر  مناقـشة نتــائج الهیموكلـوبین وســعة ارتبــاط الحدیـد والحدیــد الحـر بــین االختبــا٢-٢-٤

   :البعدي وبعد فترة االستشفاء
فــي ســعة ارتبــاط الحدیــد والحدیــد الحــر فــي  فــرق معنــوي وجــود) ٢(رقــم یتبــین مــن الجــدول        

 الحدیـد نقصأن ) zimmermann( جاء بها هذه النتیجة بمقوتتفم بعد فترة االستشفاء دمصل ال
لـوحظ زیــادة  م خـالل الـركض الجهـد البـدني مـن جــراء التـصاد فـي كریـات الـدم الحمــراءهـو انحـالل

كریات الدم الحمراء للحدید بنسبة عالیا للریاضیین عن غیر الریاضـیین فـضال عـن في امتصاص 
 اكثــــر للریاضــــیین عــــن غیــــر )%٢٠( بنــــسبة ذلــــك فقــــدان الجــــسم بأكملــــه للحدیــــد المــــصل تقریبــــاً 

  ),zimmermann ،2003,54(الریاضیین
ل األوكسجین بشكل فعال خالل تفكك االوكسیوكلوبین  نقمأن الهیموكلوبین یعمل على تنظی      

 الجهــد البـــدني إجـــراء فـــي منتهــى العـــصبي عنــد األوكــسجین فــي نقـــل األولوعنــدما یكــون العجـــز 
P50 (مرتفع الشدة فان

یزداد وذلك لتعزیـز وزیـادة تفریـغ األوكـسجین أو عنـدما یكـون العجـز مـن ) ∗
وذلـك لتعزیـز عملیـة تحمیـل األوكـسجین ویـتم تنظـیم یقـل )  P50( فـان الرئتین نتیجـة الجهـد البـدني

وسیطرة األعضاء الحـسیة  ،)P50( االلوسیتري ل التناوب بین التحمیل والتفریغ عن طریق التنظیم
  .)Connie and Hsia, 1998, 246( الكیمیائیة على التهوئة

                                           
  الضغط الجزیئي لألوكسجین ∗
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 ٢١٢

الخلوي لتنفس  على عملیات ااألحیان        حیث یقتصر دور الحدید في الجسم كلیا في معظم 
  . وغیرها....روم  والسایتوكنلهیموكلوبین ومایو كلوبی امكونات أحد هو دوالحدی

   ) ٤٨٩,١٩٨٨،هاربر (     
 من تعزیـز ذلـك فضًال عن في عملیة التنفس الخلوي دورًا مهماً له  الحدید نالباحثة أ  وتعزو     

 فــــي جوعنــــصر حــــر  ولوجیــــة  البیاألكــــسدة فــــي عملیــــة هالریاضــــي ودخولــــبــــشكل جیــــد فــــي الجهــــد 
 الریاضـي وهنـا نفهـم ارتفـاع فـي الجهـد راألنزیمات التي تتألف من الحدید وغیرها التـي بـدورها تـؤث

 اآلنالحدیـــد وســـعة ارتبـــاط بعـــد فتـــرة االستـــشفاء الناقـــصة هـــو نـــاتج عـــن حاجـــة الجـــسم الـــى حـــد 
 أدىء بـشكل كامـل ممـا  ولم یتم استعادة االستشفانيیجیكسو األ التي هي مرحلة الدین لألوكسجین

   .وسعة االرتباط من تعزیز نقل األوكسجین لسد الحاجة الحدید تحفزالى 
 نتــائج الهیموكلـوبین وســعة ارتبــاط الحدیـد والحدیــد الحـر بــین االختبــار مناقـشة ٣-٢-٤

   :القبلي وبعد فترة االستشفاء
  الحدیـد والحدیـد الحـروجـود فـرق معنـوي فـي قیمـة سـعة ارتبـاط )٣(رقـم یتبین مـن الجـدول        

 هـذه النتیجـة قوتتفـ ة بعد فترة االستشفاء وعدم رجوع المتغیرات الى حالتهـا الطبیعیـفي مصل الدم
 ةالهیموكلـوبین هـو مـشبع  عنـدما یغـادر الـشعیرات الدمویـة النـسیجی) etal Vander(  جاء بهابم

حصل على األوكسجین اكثر عند  التي بها الخالیا تةتوضح میكانیكیة أو أوتوماتیكیوهذه الحقیقة 
فیــؤدي الــى  ةكمیــة اكبــر مــن الحالــة العادیــ  نزیــادة الفعالیــة أو الجهــد العــضلي تــستهلك األوكــسجی

فیحــث انتــشار   الــدم الــى الخالیــا P50 الخالیــا نتیجــة لــذلك یحــدث زیــادة تــدرج الفــرق فــي P50قلــة 
تـسبب تحلـل )  RBCs( م الحمـراء خالیـا الـدفـيP50  الـى الخالیـا فینـتج قلـة ماألوكـسجین مـن الـد

في األوكسجین من الهیموكلوبین بهذه الطریقة من العـضالت فـي حالـة الجهـد تنـزع عـادة مـن كـل 
زیادة في جریان الـدم الـى العـضالت العادي بالطبع % ٢٥ من الدم المغذي لیس فقط األوكسجین

  .تسهم في زیادة األوكسجین
 )1998,483 ،etal Vander(  

رة وظیفـــة كریـــات الـــدم الحمـــراء علـــى نقـــل األوكـــسجین الـــالزم الـــى األنـــسجة حیـــث ال إن القـــد     
بأحــد   واهیــاً بــل یــرتبط ارتباطــاً  ،الهــیم  جــزيء  للحدیــد فــي المــوجبینبطینایــرتبط األوكــسجین بــالر 

الى سوائل لذلك ینعكس بسهولة محرر األوكسجین االرتباط ضعیف جدا وهذا ، روابط لذرة الحدید
ــــــــــــــسیج علــــــــــــــى     اكثــــــــــــــر مــــــــــــــن شــــــــــــــكله الــــــــــــــشاردي ذائــــــــــــــبئــــــــــــــيی جز أوكــــــــــــــسجینشــــــــــــــكل الن

مرات من الحدید الذي تم فقده نتیجـة )  ١٠(ـیكون الحدید المأخوذ أسرع ب )٤٥٦ ،١٩٩٥،قمحیة(
  ).Gillham et.al ,2000,188(الجهد المبذول
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 ٢١٣

ء فتـرة االستـشفافـي  الـى الحالـة الطبیعیـة  البحـث الحـاليوتغزو الباحثة عدم رجـوع المتغیـرات     
وان الجـسم یعمـل بالقـدرة القـصوى األكـسجیني  بهـا الجـسم فـي قمـة الـدین تبـینالتي  )د٣( الناقصة

  .الجسم الى الحالة الطبیعیة وتعویض كل النقصان الحادث نتیجة الجهد المبذول السترجاع
  االستنتاجات والتوصیات -٥
  : االستنتاجات ١-٥

  :أظهرت نتائج البحث ما یأتي 
ي في مستوى سعة ارتباط الحدید بعد الجهد مباشرة مقارنة مع حالة ما قبل وجود ارتفاع معنو  .١

  .الجهد 
وجود ارتفاع معنوي في مستوى سعة ارتباط الحدیـد والحدیـد الحـر بعـد فتـرة االستـشفاء مقارنـة  .٢

 . مع بعد الجهد مباشرة 
فاء مقارنـة وجود ارتفاع معنوي في مستوى سعة ارتباط الحدیـد والحدیـد الحـر بعـد فتـرة االستـش .٣

 .مع حالة ما قبل الجهد 
  : التوصیات ٢-٥
مراعاة المدربین والمختصین في فعالیات العدو أللعاب القوى معرفة أهمیة الحدید وما لـه دور . ١

  . أساسي في العملیة التدریبیة 
ضـــرورة أن یأخـــذ المـــدربون والمختـــصون بنظـــر االعتبـــار حالـــة االستـــشفاء وقـــیم عودتهـــا إلـــى . ٢

الطبیعیة عند إعطـاء التـدریبات الریاضـیة فـي الهیموكلـوبین والحدیـد مقارنـة مـع العجـز الحالة 
 والتكیـف Over loadاألوكسیجیني والدین األوكسیجیني فـي قواعـد التـدریب كالتحمیـل الزائـد 

daption  ◌a وقاعدة فوق التعویض Over compensation.   
 عنـد الالعبـین المتعرضـین إلـى والسـیماالحدیـد ضرورة مراعاة تناول األطعمـة الغذائیـة الغنیـة ب. ٣

  . الشدة العالیة 
إجــراء دراســـات أخــرى بـــنفس المتغیــرات ولكـــن بقـــصر أو طــول فتـــرة االستــشفاء وشـــدد مختلفـــة . ٤

  . وعلى عینات مختلفة 
  .إجراء بحوث على عینات ذات مستوى ریاضي أفضل وعمر تدریبي آخر . ٥
یــد والمعالجــة الــسریعة ســوف تقلــل مــن خطــر اإلصــابة بــنقص  المتابعــة الدوریــة لحالــة الحدإن. ٦

  . الحدید 
   العربیة واالجنبیةالمصادر

التطبیقـات اإلحـصائیة فـي بحـوث ) ١٩٩٦(التكریتي ، ودیع یاسین ، العبیـدي ، محـسن عبـد  .١
 . التربیة الریاضیة ، دار الكتب ، الموصل 

ي فــــي اســــتجابة الهرمونــــات أثــــر جهــــدین ال هــــوائي وهــــوائ) "٢٠٠٥(الطــــائي ، هــــدیل طــــارق  .٢
، رســـالة ماجـــستیر غیـــر منـــشورة ، جامعـــة " المنظمـــة للكالـــسیوم ، والفـــسفور فـــي مـــصل الـــدم 

 . الموصل 
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 ٢١٤

 ، دار الفكــر العربــي، ١فــسیولوجیا التــدریب والریاضــة ، ط) ٢٠٠٣(عبــد الفتــاح ، أبــو العــال  .٣
  . القاهرة 

لفـة مـن التـدریب الفتـري علـى عـدد ، أثر استخدام أسالیب مخت) ٢٠٠٠(عبد اهللا ، أیاد محمد  .٤
، أطروحــة دكتــوراه غیــر منــشورة ، "  متــر ٤٠٠مــن المتغیــرات الوظیفیــة واإلنجــاز فــي عــدو 

 .جامعة الموصل 
فـسیولوجیا التـدریب الریاضـي ) ٢٠٠٠(عالوي ، محمد حسن ، عبد الفتاح ، أبو العـال أحمـد  .٥

 .، دار الفكر العربي ، القاهرة 
الكیمیـــاء الـــسریریة ، وزارة التعلـــیم العـــالي والبحـــث العلمـــي، ) ١٩٩٨(العمـــري ، محمـــد رمـــزي  .٦

 .جامعة الموصل 
، الفیزیولوجیا الطبیة والفیزیولوجیـا ) ١٩٩٥(قمحیة ، حسان أحمد ترجمة حسان أحمد قمحیة  .٧

 .  ، دار ابن النفیس ، دمشق ١المرضیة ، ج
 .نشر ، عمان  ، دار وائل لل١علم وظائف األعضاء ، ط) ٢٠٠٢(الكبیسي ، خالد  .٨
ـــد  .٩ ـــدین ، یوســـف ، ولیـــد حمی ـــة ، وزارة ) ١٩٨٧(محـــي الـــدین ، خیـــر ال ـــم الفـــسلجة البیطری عل

 .التعلیم العالي والبحث العلمي ، جامعة الموصل 
الكیمیــــــــاء ،)١٩٨٨(هارولــــــــد ترجمــــــــة أعــــــــضاء هیئــــــــة تــــــــدریس كلیــــــــات الطــــــــب ،هــــــــاربر . ١٠

 .وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي،٣ج،١ط،الفسلجیة
المرجــــع فــــي ) : ١٩٩٧(ي ، صــــادق ، غــــایتون وهــــول ، ترجمــــة صــــادق الهاللــــي الهاللــــ . ١١
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