
  
  

 الدراجات راكبي لدى الكلیة وظائف بعض في الهوائي الجهد اثر
  الهوائیة

  

  د وسن سعید رشید األوسي.م       د نشوان إبراهیم عبد اهللا ألنعیمي.م
  كلیة التربیة الریاضیة/ جامعة الموصل 

  

 

  الملخص
تــم دراســة تــأثیر الجهــد الهــوائي فــي بعــض وظــائف الكلیــة لــدى راكبــي الــدراجات الهوائیــة 

ـــشباب وكـــان متوســـط أعمـــارهم ) ٥(علـــى  ـــة ال ـــة فئ ـــدراجات الهوائی مـــن منتخـــب محافظـــة نینـــوى لل
لــــى ع) ٤.٢٠ ± ١٧٥.٢(كغــــم و ) ٢.٢٩ ± ٦٨(ســــنة و ) ٣.٤٩ ±١٨.٨(وأوزانهــــم وأطــــوالهم 

واختبـار الجهـد الهـوائي ثـم ) قبل الجهـد الهـوائي(التوالي، وقد تضمنت إجراءات البحث قیاس قبلي 
وتم قیاس مكونات اإلدرار والتي اشتملت على خالیا الـدم ) بعد انتهاء الجهد الهوائي(قیاس بعدي 

لجهـد الهـوائي وتوصل البحـث إلـى أن ا.البیض والبروتین والكلوكوز واألجسام الكیتونیة في االداء 
لم یحدث أي تغیر في خالیا الدم البیض والكلوكوز واألجسام الكیتونیـة،في حـین أحـدث زیـادة فـي 

  .  البروتینات في اإلدرار
ABSTRACT  

Effect of aerobic effort on some kidneys functions of cyclists 

S.Rashid Dr.Wasan Dr.Nashwan I.Abdullah  

 Mosul university / college of physical education 

The effect of aerobic effort on some kidneys functions of cyclists 
was studies on(5) Ninava champions cyclists (18.8 ±3.49 yrs 
,68±2.29 kg, 1.75 ± 4.20m).The procedures include pre and post 
aerobic effort Measurement of white blood cells(WBC), proteins, 
glucose, and ketone bodies in urine. This study concluded that 
aerobic effort caused significant increase in urine proteins, with no 
effects on white blood cells(WBC), glucose, and ketone bodies in 
urine.  

  

 ٢٠٠٩ –) ٥٠( العدد –) ١٤( المجلد –الریاضیة مجلة الرافدین للعلوم 
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   التعریف بالبحث-١
   البحثوأهمیة المقدمة ١-١

في  المهمة المحاور من  الجسم المختلفةوأعضاء ألجهزةدراسة االستجابات الوظیفیة  تعد  
 الجهاز وتكیفات تي تناولت استجابات  العدید من الدراسات الأجریتمجال الفسلجة الریاضیة فقد 

في فعالیـات   التمرین أوالتنفسي فضال عن الجهاز العصبي والعضلي للمنافسة الریاضیة الدوري 
 وظیفیــة أجهــزة المزیـد مــن البحـث والدراســة علـى إلــى هــذا المجـال یحتــاج أنریاضـیة مختلفــة غیـر 

 الـــذي لـــه عالقـــة  مباشـــرة بعملیـــات لبـــوليا لـــم تنـــل نـــصیبها مـــن البحـــث والدراســـة كالجهـــاز أخـــرى
طریق هذا الجهـاز   العمل العضلي اذ یتم عن إثناءالتمثیل الغذائي المصاحبة لتحریر الطاقة في 

 وقـد ،فـضًال عـن دوره فـي المحافظـة علـى تـوازن الـسوائل یـضیةألالتخلص من مخلفات العملیات ا
 اسـتنتج إذ،  فعالیات ریاضیة مختلفةفيتناولت العدید من الدراسات والبحوث هذا الجهاز بالبحث 

ظهــور بعــض التغیــرات الغیــر طبیعیــة كظهــور خالیــا الــدم الحمــر وخالیــا الــدم  ) ٢٠٠٦ي،مــالنعی(
 كنتیجة للمنافسة الریاضیة لدى العبي كرة القدم في حین لم یلحـظ اإلدرارالبیض والبروتینات في 

 اإلدرار فــــــــــــي )PH( ألأي تغیــــــــــــرات غیــــــــــــر طبیعیــــــــــــة فــــــــــــي كــــــــــــل مــــــــــــن الكلوكــــــــــــوز وقیمــــــــــــة 
 حــصول تغیــرات ذات داللــة إحــصائیة إلــى ) ٢٠٠٠عبــاس،(توصــلت  و ،)٢٠٠٦،٢٣٦النعیمــي،(

 نشعأل( توصلفي حین  ،)٢٠٠٠،١٠٢عباس، ( لدى السباحیناإلدرار في الحمر الدم خالیافي 
 لـــدى اإلدرار) PH(خفـــاض أن و الحمـــر الـــدم خالیـــا ظهـــور البـــروتین و إلـــى) ١٩٩٣،ونـــصر الـــدین

ــــــــسباحین وعــــــــ ــــــــراقخادائي ال ــــــــضاحیةت ــــــــدیننشــــــــعأل ( ال ــــــــصر ال محمــــــــد ( أمــــــــا،)١٩٩٣،٢١، ون
 بعــد المبــاراة لــدى اإلدرار) PH( وجــود فــروق معنویــة فــي قــیم إلــىفقــد توصــال ) ١٩٨٩،والوكیــل

 إلــى  )١٩٨٩،توفیــق ویوســف(فــي حــین توصــل ،)١٩٨٩،٩٥،محمــد والوكیــل(العبــي كــرة الــسلة 
توفیـــق ( جـــراء الوحـــدات التدریبیـــة فـــي كـــرة الیـــد مـــن البـــیضو  الحمـــر الـــدم خالیـــاظهـــور البـــروتین و 

 وجـود إلـى) ١٩٨٨،ألجبـالي(و) ١٩٨٣، العـال وعلـيأبـو(واستنتج كل من ،)١٩٨٩،٣١١ویوسف،
 تــدریبات الــسرعة مقارنــة بتــدریبات التحمــل لــدى العبــي أداء بعــد اإلدرار) PH(خفــاض فــي قــیم أن

ـــــد ـــــساحة والمی ـــــو (أنال ـــــيأب ـــــالي(و) ١٩٨٣،١٥٩، العـــــال وعل ـــــق أمـــــا،)١٩٨٨،٩٧،ألجب  فیمـــــا یتعل
ـــــت  ـــــي تناول ـــــأثیربالدراســـــات الت ـــــى ت ـــــد و  شـــــدة التمـــــرین ونوعـــــه عل ـــــین فق  أوضـــــحتظـــــائف الكلیت

 الحمـل البـدني أداء بعـد اإلدرار) PH(خفاضـًا ملحوظـًا فـي قـیم أن ظهـور ) Bene, 1976(دراسـة
 حمــرال الــدم خالیــاظهــور ) ١٩٩٤،ألحلفــي(فــي حــین اســتنتج ،)Bene,1976,115 (مرتفــع الــشدة

  نتیجـــة الســـتخدام وحـــدات التـــدریب بطریقـــة التـــدریب الـــدائري المرتفـــع الـــشدةاإلدراروالبـــروتین فـــي 
  .)١٢-١٩٩٤،١٠،ألحلفي(
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 جمیــع الدراســات تركــزت علــى فعالیــات ریاضــیة مختلفــة فــي حــین لــم أنممــا تقــدم نلحــظ   
ات الریاضـیة التـي  والتـي تعـد مـن الفعالیـ نصیبها من البحثتلقى ریاضة ركوب الدراجات الهوائیة

 یــضع أن الــذي یمكــن األمــریبــذل فیهــا راكــب الدراجــة الهوائیــة جهــدا كبیــرا فــي التمــرین والمنافــسة 
الــصورة الواضــحة الســتجابات  البحــث فــي تقــدیم أهمیــة ومــن هنــا تبــرز ،عبئــا كبیــرا علــى الكلیتــین

 خـــالل التغیـــرات الكلیتـــین للجهـــد الهـــوائي بغیـــة فهـــم طبیعـــة التغیـــرات الحاصـــلة فـــي وظائفهـــا مـــن
  .إلیهاالمكتبة الریاضیة بمثل هذه المعلومات التي تفتقر  رفدو  اإلدرارالحاصلة في بعض مكونات 

   مشكلة البحث٢-١
لـدى  للجهـد الهـوائي الدراسات التـي تناولـت االسـتجابات الوظیفیـة للكلیتـین رت لندنالقد ك  

وضوح الصورة الكاملة والفهم العمیق  الفعال في عدم األثر العبي الدراجات الهوائیة بشكل خاص
 أنوهذا ما حفز الباحث.  الهوائي في هذه الفعالیة الریاضیة بشكل خاصالستجابات الكلیتین للجهد

 بغیــة تكــوین راكبــي الــدراجات الهوائیــة وظــائف الكلیــة لــدى الجهــد الهــوائي فــي بعــضلدراســة اثــر 
 خـــصوصیة الفعالیـــة الریاضـــیةلقـــا  صـــورة واضـــحة وفهـــم عمیـــق لطبیعـــة التغیـــرات التـــي تحـــدث وف

  .تضاف إلى المعلومات العلمیة األخرى التي تم التوصل إلیها في الفعالیات الریاضیة األخرى

   هدف البحث ٣-١
لــدى راكبــي الــدراجات الهوائیــة بعــض وظــائف الكلیــة الجهــد الهــوائي فــي الكــشف عــن اثــر 

  .∗اإلدرارمن خالل دراسة بعض مكونات 

   فرض البحث٤-١
 لـدى راكبـي اإلدراربعـض مكونـات  القبلـي والبعـدي فـي االختبـارینوجود فرق معنوي بین   

  .الدراجات الهوائیة

   البحث مجاالت٥-١
  .منتخب محافظة نینوى للدراجات الهوائیة لفئة الشباب : المجال البشري ١-٥-١

  .غابات الموصل :ي نا المجال المك٢-٥-١

  .٤/٩/٢٠٠٧  ولغایة  ٢/٩/٢٠٠٧  :ألزماني المجال ٣-٥-١
  

   تعریف المصطلحات-٢

                                                 
 . الكینونیةاألجسام - الكلوكوز–البروتین  –  البیض الدم خالیا –: قید البحث هي اإلدرارمكونات  ∗
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لــى نــواة  وهــي خالیــا تتمیــز باحتوائهــا ع- :Leucocytes (WBC)  البــیض الــدم خالیــا ١-٢
وتختلف عـن ،األوكـسجین على خضاب الدم لذا الیكون لها القابلیة علـى حمـل وال تحتويبداخلها 

 في كل ملمتر خلیة) ١٠٠٠٠-٦٠٠٠( بالعدد والتركیب والوظیفة یتراوح عددها الحمر الدم خالیا
العقـــد اللمفاویـــة و  األوعیـــةیومـــًا تقریبـــًا وتنـــشا فـــي ) ١٣-٤(تعیش مـــا بـــین ،مكعـــب واحـــد مـــن الـــدم

  .)١٩٨٩،٧٣،وآخرون عرب ( الدفاع عن الجسمها واهم وظائفعمیةالبل

كریات وهي عبارة عـن مـواد تتركـب مـن نفـس العناصـر التـي تتركـب منهـا الـس -: البروتین ٢-٢
  . والكبریتالفسفور وكذلك النیتروجین إلیهاوالدهنیات یضاف 

(Gerard ,1984,797) 

  . الخالیا في الجسمواعأنیسي لكل  وهو مصدر الطاقة الرئ: الكلوكوز ٣-٢
(Gerard ,1984,786) 

       یتراكم فـي البالزمـا ومـن ،یـض الـدهن الغیـر تـامألهـي نتـاج نهـائي  : الكیتونیـة األجسام ٤-٢
  .) al  et Stanley( ،) 1979,356,al etHarold,1991.649 ( اإلدرارثم یطرح في 

   البحثإجراءات -٣
   منهج البحث١-٣

  . لمالئمته لطبیعة البحثتجریبي المنهج التم استخدام  

   عینة البحث٢-٣
العبــین تــم اختبــارهم بالطریقــة العمدیــة وتمثلــت بالعبــي ) ٥(اشــتملت عینــة البحــث علــى   
  .یبین بعض مواصفات عینة البحث) ١(رقم  والجدول .محافظة نینوى للدراجات الهوائیة منتخب 

  )١(رقم الجدول 
  عض مواصفات عینة البحثیبین المعالم اإلحصائیة لب

  المعالیم اإلحصائیة
  حراف المعیاريناأل   الوسط الحسابي  المتغیرات

  ٣.٤٩  ١٨.٨  )سنة(العمر 
  ٤.٢٠  ١٧٥.٢  )سم(الطول 
  ٢.٢٩  ٦٨  )كغم(الوزن 

   األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث٣-٣
  .اإلدرارعلب بالستیكیة لجمع عینات  -١
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  . ) ٥( عدد ساعة الیكترونیة نوع تایون -٢

  . محرار زئبقي لقیاس درجة حرارة المحیط-٣

  )Sony( حاسبة یدویة نوع -٤

  .ورق عباد شمس -٥

  . جهاز طرد مركزي-٦

  . المنشأألمأني)  (Dgapas مجموعة -٧

   ).٥( دراجة هوائیة عدد -٨

  . لقیاس النبض– Modelo Go3101KPPM46 Monitor de pulso جهاز -٩

  ت اأن وسائل جمع البی٤-٣
  .تم استخدام القیاس والتحلیل وجمع المواد المتوفرة كوسائل لجمع المعلومات  

  تحدید شدة الجهد الهوائي ٥-٣
      اإلجـراءاتتحدید شدة الجهد الهوائي لعینـة البحـث باسـتخدام مؤشـر النـبض مـن خـالل تم   

  :اآلتیة
  .قیاس معدل النبض لعینة البحث في حالة الراحة -
  : باستخدام المعادلة اآلتیة عینة البحثإلفراد األقصى قیاس معدل النبض-

  ) معدل النبض األقصى=  العمر– ٢٢٠                ( 
  . للنبضاألقصىتحدید النسبة المئویة للشدة المستخدمة من المعدل  -
   :اآلتیة المعادلة باستخدامعلى هذه القیم تم تحدید شدة الجهد الهوائي  بعد الحصول -
  
  معدل النبض في الراحة + النسبة المئویة للشدة  × )   معدل النبض–دل النبض مع  (   

           (Nieman ,2002,243) (%)       األقصى        في الراحة     المراد العمل بها 
ـــا لمعـــدل النـــبض  ) ١٥٠-١٣٠( مـــابین  األقـــصىوقـــد تراوحـــت شـــدة الجهـــد الهـــوائي وفق

  .دقیقة/نبضة
  
  طالعیة  التجربة االست٦-٣

 علـى احـد الالعبـین الـذي تـم اسـتبعاده مـن عینــة ٢/٩/٢٠٠٧  تجربـة اسـتطالعیة بتـاریخأجـراءتـم 
   : ما یأتيللتأكد الهدف من أجراء التجربة االستطالعیة ناوك،البحث
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  .المتها والتأكد من ساألدواتتهیئة  - 
 . أجراء التجربةأنالتأكد من سالئمة وسالمة مید - 

لتجربــة لــدى ي لأن التطبیــق المیــدأثنــاءحاولــة حــل المــشاكل التــي تظهــر تالفــي الــصعوبات وم - 
 .عینة البحث ودراجاته

   التجربة النهائیة٧-٣
 أجـراء التجربـة 4/9/٢٠٠٧بعد استكمال كافـة مـستلزمات أجـراء تجربـة البحـث تـم بتـاریخ   

  :النهائیة وعلى النحو األتي
  : القیاس القبلي-١

 مـــن أفـــراد عینـــة اإلحمـــاءد الهـــوائي وقبـــل البـــدء بعملیـــة  قبـــل الجهـــاإلدرارتـــم اخـــذ عینـــات 
  . البحث 

  : الجهد الهوائي-٢
دقیقـــة  ) ١٥(تـــضمنت تجربـــة البحـــث إجـــراء عملیـــة اإلحمـــاء علـــى الدراجـــة الهوائیـــة لمـــدة        

 لمـدة  فـي مـضمار خـارجيأعقبها اختبار الجهد الهوائي الذي اشتمل علـى ركـوب الدراجـة الهوائیـة
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن معــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبض %) ٧٠ -% ٦٠( بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشدة دقیقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ) ٣٠(

درجـة ) ٣٢-٢٧(وبدرجة حرارة محیط تراوحـت مـابین) Hoeger&Hoeger،(1990,47األقصى
-١٣٠(وقد تراوحـت شـدة الجهـد الهـوائي وفقـا لمعـدل النـبض األقـصى لعینـة البحـث مـابین .مئویة
  .   دقیقة/نبضة) ١٥٠

  : القیاس ألبعدي-٣
  مـن أفـراد عینـة البحـث ومـن اإلدراروائي مباشـرة تـم اخـذ عینـات  من الجهد الهاالنتهاءبعد       

 مـن اإلدرارثم نقل عینات االختبارین القبلـي والبعـدي الـى المختبـر لغـرض القیـام بتحلیـل مكونـات 
  ).١ملحق (ومن ثم تسجیل النتائج في استمارة التسجیل  ،∗قبل متخصص

  
   الوسائل اإلحصائیة٨-٣

  :استخدم الباحث الوسائل اإلحصائیة اآلتیة  
   الوسط الحسابي                         -            النسبة المئویة - 
 للعینات المرتبطة) T( اختبار -راف المعیاري      االنح - 

  )٢٧-١٥٤-١٩٩٦،١٠١التكریتي و ألعبیدي،                                        (

                                                 
 (M.B.Ch.MS.C.Clin.Bioة بالتحلیالت المرضیة والكیمیاء السریریةطبیبة اختصاصی/ الدكتورة یاسمین سالم شریف ∗

 ( 
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       .  وتم استخراج جمیع العملیات اإلحصائیة بواسطة استخدام الحاسبة الیدویة
   عرض ومناقشة النتائج-٤
  ) WBC (اإلدرار في لبیض ا الدم خالیا عرض ومناقشة نتائج ١-٤

  )٢(رقم الجدول 
 بین االختبارین القبلي اإلدرارفي ) WBC ( البیض الدم خالیا المعالیم اإلحصائیة لیبین

  .والبعدي
                                                       HPF                                            

  المعالم
  اإلحصائیة

  اراتاالختب
  ع±   -س

مقدار الفرق بین 
المتوسطین 
  الحسابیین

النسبة المئویة   )ت(قیمة 
  للفرق

  ٢.٠٧  ١١.٦  االختبار القبلي
  ٢.٢٨  ١٢.٢  ألبعدياالختبار 

٤.٩١  ١.١١٥٢  ٠.٦%  

    ٢.٧٨ =) ٤( درجة حریةوأمام) ٠.٠٥ (≥عند نسبة خطا الجدولیة ) ت(قیمة 

 خالیــا فــي ٠.٠٥ ≤ وجــود فـرق معنــوي عنــد نــسبة خطــا  عــدم)٢(رقــم  مــن الجــدول ینیتبـ  
 الفـرق بـین المتوسـطین الحـسابین أن كـإذ، بـین االختبـارین القبلـي والبعـدياإلدرار فـي  البیضالدم 

)٠.٦( HPF  والنـسبة المئویـة للفـرق)كـل مــنإلیـهصـل تتفـق هـذه النتیجـة مـع ماتو  الو %) ٤.٩١  
 أن مـن ) Richard(،) ١٩٨٣،عبـد الفتـاح وعلـي(،) ١٩٨٩،توفیق ویوسـف( ،)٢٠٠٦النعیمي،(

  . بعد المجهود البدني اإلدرار في  البیض الدم خالیاهناك ظهور ل

 ،)١٩٨٣،٢١٤،عبــــد الفتــــاح وعلــــي(،) ١٩٨٩،٣١١،توفیــــق ویوســــف(،)٢٣٦ ،٢٠٠٦،النعیمــــي(
  )  ,Richardت.ب132,(

مــن القیمــة القــصوى للنــبض % )٧٠-% ٦٠(جهــد الهــوائي بــشدة  الأنضح ممــا تقــدم یتــ  
 ثـانویـرى الباح.اإلدرار فـي  البـیض الـدم خالیـا ظهـور إلـىیـؤدي لدى راكبي الدراجات الهوائیة لـم 

زیادة الضغط  إلىؤدي ی مستوى الشدة المستخدمة في البحث الحالي لم أن إلى ذلك ربما یعود أن
 ینتج عن زیادته رد فعل عكسي یؤثر في ترشـح خالیـا الـدم  البـیض مـع داخل الورید الكلوي الذي

اإلدرار علـى غــرار مـا یحــدث لخالیــا الـدم الحمــر وربمـا یعــود ســبب ذلـك أیــضا إلـى أن خالیــا الــدم 
ــؤدي إلــى صــعوبة ظهورهــا فــي  البیــضاء هــي اكبــر حجمــا مــن خالیــا الــدم الحمــراء األمــر الــذي ی

  . اإلدرار

  .اإلدرارج البروتین في  عرض ومناقشة نتائ٢-٤
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  )٣(رقم الجدول 
   بین االختبارین القبلي والبعدياإلدرار المعالیم اإلحصائیة للبروتین في یبین

Mg/100 ml 

  المعالم
  اإلحصائیة

  االختبارات
  ع±   -س

مقدار الفرق بین 
المتوسطین 
  الحسابیین

النسبة المئویة   )ت(قیمة 
  للفرق

  ١.٥٨  ١٩  االختبار القبلي
  ١.٧٧  ٣٧.٦  االختبار ألبعدي

٤٩.٤٦  ٢.٨٢٩٨*  ١٨.٦%  

  ٢.٧٨=الجدولیة ) ت( قیمة )٤( درجة حریة أمام) ٠.٠٥ (≥معنوي عند نسبة خطا * 
 فــي البـــروتین فـــي ٠.٠٥≤یتــضح وجـــود فــرق معنـــوي عنـــد نــسبة خطـــا ) ٣(مــن الجـــدول 

 المتوســطین الفــرق بــین أن كــإذ،ألبعــدي القبلــي والبعــدي ولــصالح االختبــار االختبــارینبــین  اإلدرار
وتتفـــق هـــذه النتیجـــة مـــع %) ٤٩.٤٦(والنـــسبة المئویـــة للفـــرق ) ١٨.٦ (Mg/100mlالحـــسابیین 

) ١٩٨٣،عبـدالفتاح وعلـي(و ) ١٩٨٩،توفیـق ویوسـف( ، )٢٠٠٦النعیمي، ( كل منإلیهماتوصل 
 (Peter & Karl,1979)  و (Karpovich & Wayne ,1979)ه كمـا وتتفـق مـع مـا ذكـر و 
  . بعد المجهود البدنياإلدرار هناك ظهور للبروتین في أن من (Portmans ,1994)و
  )١٩٨٣،٥٦،الفتاح وعلي عبد(و   )١٩٨٩،٣١١،توفیق ویوسف (،)٢٤٤ ،٢٠٠٦النعیمي،(

        (Karpovich & Wayne ,1979,126)و(Peter & Karl,1979,214)و(Portmans ,1994,32)  
 (Peter&Kart,1979)نقال عن  ) ٢٠٠٦النعیمي، (  التفسیر الذي ذكرهأن ینویرى الباحث

 اإلدرار ظهـــور البـــروتین فـــي أن  یؤكـــد علـــىإذ،اإلدرار هـــو مناســـب لتفـــسیر ظهـــور البـــروتین فـــي 
 األوكـــــسجین نقـــــص لـــــىإ الـــــذي یـــــؤدي األمـــــر النیفـــــرون إلـــــىیكـــــون بـــــسبب نقـــــص تجهیـــــز الـــــدم 

)Hypoxia ( الــذي األمــریــة الكبیبـة مــع زیـادة ضــغط الترشـیح ذفانونتیجـة لــذلك تحـدث زیــادة فـي 
ــؤدي   Harold)كمــا یــشیر  . )٢٤٥ ،٢٠٠٦النعیمــي،(اإلدرار تعزیــز طــرح البــروتین مــع إلــىی

لـه دور  )النورادرینـالین(ابنیفرین النـور هرمـون أن هناك اعتقـاد مـن قبـل الـبعض بـأن إلى   (1969,
                    (Harold ,1969,132) . بعد التمریناإلدرار ظهور البروتین في أوفي ارتشاح 

                                                        
  
  اإلدرار عرض ومناقشة نتائج اللكلوكوز في ٣-٤

كلوكــوز ل علــى ااإلدرارء  االختبــارین القبلــي والبعــدي عــدم احتــوا نتــائجبــین مــن خــاللتلقـد   
  .وهذا یدل على عدم وجود فرق معنوي بین االختبارین القبلي والبعدي
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 إعــادة یــتم اإلدرار معظــم الــسكر الموجــود فــي أن إلــىویعــزو الباحــث عــدم معنویــة الفــرق   
 أنمـن   (Harold,1969) إلیـه أشـار مـا یؤكـد ذلـك مـا أنو .  مجـرى الـدمإلـى وٕاعادتهامتصاصه 

ابیب الكلویـة ن األان وامتصاصها من خالل جدر إعادة من الماء وجمیع السكر یتم %)٩٩(حوالي 
  (Harold,1969,130) . مجرى الدمإلى یةانثوتعود مرة 

  اإلدرار الكیتونیة في األجسام عرض ومناقشة نتائج ٤-٤
لقـد تبـین مـن خـالل نتــائج االختبـارین القبلـي والبعـدي عـدم وجــود تغیـر فـي قیمـة األجــسام 

 ویعزو ،تونیة في اإلدرار إذ لم تظهر األجسام الكیتونیة في كل من االختبارین القبلي والبعديالكی
الباحثــان ذلــك ربمــا إلــى أن األجــسام الكیتونیــة تحتــاج إلــى فتــرة زمنیــة معینــة للخــروج مــع اإلدرار 

 قـد تـم ولیس مباشرة أو بعد فترة قصیرة من انتهاء الجهد البدني خاصة وأن عینات البحث الحـالي
أخذها بعد الجهد مباشرة ولم یعثر الباحثان على أي مصدر یشیر إلى الفترة الزمنیة المناسبة التي 

  .ینبغي أن تؤخذ فیها عینات اإلدرار عند قیاس متغیر األجسام الكیتونیة
   االستنتاجات والتوصیات-٥
   االستنتاجات١-٥
 الكیتونیــة فــي واألجــسام والكلوكــوز یضالبــالجهــد الهــوائي أي تغیــر فــي خالیــا الــدم  لــم یحــدث -١

  . لدى راكبي الدراجات الهوائیةاإلدرار
  . لدى راكبي الدراجات الهوائیةاإلدرار زیادة في بروتینات إحداث إلى الجهد الهوائي أدى -٢
   التوصیات٢-٥
  .البولي العنایة بالفحص الدوري وبشكل شامل للتأكد من سالمة الالعبین من أمراض الجهاز -١
 نوع تأثیر مدى  على ضرورة أجراء المزید من الدراسات وعلى فعالیات ریاضیة أخرى للوقوف-٣

  .النشاط الریاضي على وظائف الكلیتین
 الكیتونیــة فــي فتــرات زمنیــة مختلفــة بعــد الجهــد الهــوائي األجــسام دراســة لقیــاس إجــراء ضــرورة -٤

وبالتـالي الدقـة فـي  بعـد الجهـد البـدني راإلدرا عینـات ألخـذبغیة تحدیـد الفتـرة الزمنیـة المالئمـة 
  .اإلدرارتحدید مستویاتها في 

  

  

  المصادر
   واألجنبیةالمصادر العربیة
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التطبیقــات اإلحــصائیة فــي ) : ١٩٩٦(،حــسن محمــد عبــد ألعبیديالتكریتي،ودیــع یاســین و  -١
  .بحوث التربیة الریاضیة،دار الكتب للطباعة والنشر،الموصل

دراسة مظاهر الكلى الریاضـیة لـدى العبـي ) : ١٩٨٩(الرحمن   دتوفیق،محمد ویوسف،عب -٢
كرة الید بدراسة الكویت،بحوث المؤتمر العلمي الخامس لكلیات التربیة الریاضیة فـي القطـر 

  .العراقي،كلیة التربیة الریاضیة،جامعة البصرة
جـــري  لمتـــسابقي البـــولتركیـــز ایونـــات الهایـــدروجین فـــي ) : ١٩٨٨(،عویس علـــي  ألجبـــالي -٣

المسافات المتوسطة وتأثیره بنوعیة التدریب،المؤتمر العلمي الثالث لدراسات وبحوث التربیة 
  .الریاضیة،كلیة التربیة الریاضیة بالمینیا

تــأثیر التــدریب الــدائري المرتفــع الــشدة علــى بعــض ) : ١٩٩٤(،ماجــد شــندي والــي  ألحلفي -٤
  .ة التربیة الریاضیة،جامعة البصرةمؤشرات الدم والكلى،رسالة ماجستیر غیر منشورة،كلی

أثر المنافـسة الریاضـیة فـي وظـائف الكلیـة لـدى ) : ٢٠٠٦( عبد اهللا إبراهیم ناالنعیمي،نشو  -٥
ــــــدم ــــــي كــــــرة الق ــــــة الریاضــــــیة،جامعة الموصــــــل، .العب ــــــة التربی ــــــوم  كلی ــــــة الرافــــــدین للعل مجل

 .)٤١(،العدد )١٢(الریاضیة،المجلد 
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