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  ٢٤/٤/٢٠٠٦: تاریخ قبول النشر  ؛ ١٥/١٠/٢٠٠٢: تاریخ تسلیم البحث 
  

  :ملخص البحث 
من ) ١٠(دى العبي كرة القدم على درس تأثیر المنافسة الریاضیة على وظائف الكلیة ل

جامعة الموصل ، وقد تضمنت إجراءات البحث  /العبي منتخب كلیة التربیة الریاضیة بكرة القدم
على مكونات البول والتي ) بعد إنهاء المنافسة(وقیاس بعدي ) قبل المنافسة(أجراء قیاس قبلي 

البحث الى إمكانیة حدوث ما یسمى اشتملت على خالل الدم حمراء وخالیا الدم الورقیة ، وتصل 
بالكلى الریاضیة لدى العبي كرة القدم نتیجة المنافسة الریاضیة وذلك من خالل ظهور بعض 
التغییرات غیر الطبیعیة كظهور خالیا الدم الحمر وخالیا الدم البیض والبروتینات في البول ، في 

 )PH(ي كل من الكلوكوز وقیمة الـحین لم تحدث المنافسة الریاضیة أي تغییرات غیر طبیعیة ف
 .في البول

 
Effect of athletic competition on kidneys function of 

football players 
 

Dr. Nashwan Abraham A. Al-Noaemy  
University of Mousl - College of Sport Education  

Abstract: 
The effect of athletic competition on kidneys function of football 

players is studied by taking (10&&players team of physical education 
college ,Mosul university . the procedures of the research included a pre-
and post competition .Measurement of the contents of urine included; the 
red blood Cells (RBC&& ,white blood cells (WBC&& ,pH ,protein, and 
glucose by using the paper slides method .the study revealed abnormal 
variables like red blood cells (RBC&&, white blood cells (WBC&&,and 
protein ,while no differences in glucose and pH after and before 
competition had been noted .the research demonstrated the probability of 
what is called athletic kidneys as a result of competition. 
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٢٣٧  

  :التعریف بالبحث. ١
  :المقدمة واھمیة البحث ١-١

اهتمت الدراسات والبحوث الحدیثة في مجال التربیة الریاضیة بالنواحي الوظیفیة لما لها 
من أهمیة بالغة في تحسین المستوى الریاضي من خالل تحسین الكفاءة الوظیفیة ألجهزة الجسم 
المختلفة وفقًا للمتطلبات الخاصة للفعالیة الریاضیة فضًال عن تحسین مستوى اللیاقة البدنیة،وتعد 

لت دراسة االستجابات الوظیفیة ألجهزة وأعضاء الجسم المختلفة من المحاور المهمة التي نا
اهتمام الباحثین،وقد أجریت العدید من الدراسات والبحوث التي ألحصر لها سواء في البیئة 
العراقیة او العربیة او الغربیة وتضمنت معظمها دراسة استجابات وتكیفات الجهاز الدوري 
والتنفسي فضًال عن الجهاز العصبي والعضلي للمنافسة او التمرین في فعالیات ریاضیة مختلفة 

 توصلت الى نتائج علمیة أغنت مكتبة التربیة الریاضیة والحركة العلمیة في مجال التربیة وقد
الریاضیة في جمیع إنحاء العالم،غیر ان هذا المجال یحتاج الى المزید من البحث والدراسة على 
اجهزة وظیفیة أخرى لم تنل نصیبها من البحث والدراسة ومن امثلة ذلك الجهاز البولي الذي له 
عالقة مباشرة بعملیات التمثیل الغذائي المصاحبة لتحریر الطاقة في اثناء العمل العضلي اذ یتم 
عن طریق هذا الجهاز التخلص من مخلفات العملیات االیضیة فضًال عن دوره في المحافظة 

  .على توازن السوائل
 كبیرًا جدًا تعد لعبة كرة القدم من الفعالیات الریاضیة التي یبذل فیها الالعب مجهوداً 

وقد درست تأثیرات  .على مدى زمن المباراة األمر الذي یؤدي الى وضع عبئًا كبیرًا على الكلیتین
الجهد في فعالیات ریاضیة مختلفة،وتم التوصل فیها الى استنتاجات علمیة دقیقة فقد فقد توصل 

ي البول لدى الى حصول تغیرات ذات داللة إحصائیة في خالیا الدم الحمر ف )2000عباس،(
الى ظهور  )1993شعالن ونصر الدین،(،في حین توصل )2000،102عباس،(السباحین 

البول لدى السباحین وعدائي اختراق الضاحیة  )PH(البروتین وخالیا الدم الحمر وانخفاض 
  .)1993،21شعالن ونصر الدین،(

البول بعد  )PH(فقد توصال الى وجود فروق معنویة في قیم  )1989محمد والوكیل،(اما 
توفیق ( ،في حین توصل)1989،95محمد والوكیل،(المباراة لدى العبي كرة السلة 

الى ظهور البروتین وخالیا الدم الحمر والبیض من جراء الوحدات التدریبیة في  ) 1983ویوسف،
 )1989وعلي، عبد الفتاح( واستنتج كل من ،)1989،311توفیق ویوسف،(كرة الید 

البول بعد اداء تدریبات السرعة مقارنة  )PH(ى وجود انخفاض في قیم ال )1988الجبالي،(و
 )1983،159عبدالفتاح وعلي،(بتدریبات التحمل لدى العبي الساحة والمیدان 

،اما فیما یتعلق بالدراسات التي تناولت تأثیر شدة التمرین ونوعه على )1988،97الجبالي،(و
 )PH(ظهور انخفاضًا ملحوظًا في قیم  )Bene, 1976(وظائف الكلیتین فقد أوضحت دراسة
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٢٣٨  

،في حین استنتج )Bene,1976,115(البول بعد أداء الحمل البدني مرتفع الشدة 
ظهور خالیا الدم الحمر والبروتین في البول نتیجة الستخدام وحدات التدریب  )1994الحلفي،(

  .)12-1994،10الحلفي،(بطریقة التدریب الدائري المرتفع الشدة 
 نلحظ ان جمیع الدراسات تركزت على فعالیات ریاضیة مختلفة في حین لم تنل مما تقدم

لعبة كرة القدم نصیبها من البحث في هذا المجال ومن هنا تبرز أهمیة البحث في تقدیم 
المعلومات العلمیة الدقیقة والخاصة بالتغیرات الحاصلة في بعض مكونات البول التي تعطي 

ین من جراء المنافسة لتكون عونًا للمعنیین في هذا المجال على صورة واضحة عن وظائف الكلیت
فهم طبیعة التغیرات الحاصلة في وظیفیة الكلیتین فضًال عن أغناء المكتبة الریاضیة بمثل هذه 

 .المعلومات التي تفتقر الیها

  
 :مشكلة البحث ٢-١

للمنافسة الریاضیة لقد كان لندرة الدراسات التي تناولت االستجابات الوظیفیة للكلیتین 
والجهد البدني في لعبة كرة القدم بشكل خاص األثر الفعال في عدم وضوح الصورة الكاملة والفهم 
العمیق الستجابات الكلیتین للجهد البدني في الفعالیات الریاضیة المختلفة بشكل عام ولعبة كرة 

یة على وظائف الكلیة لدى وهذا ما حفز الباحث لدراسة اثر المنافسة الریاض .القدم بشكل خاص
العبي كرة القدم بغیة تكوین صورة واضحة وفهم عمیق لطبیعة المتغیرات التي تحدث وفقًا 

 .لخصوصیة الفعالیة الریاضیة
 
 :ھدف البحث  ٣-١
الكشف عن اثر المنافسة الریاضیة في كرة القدم على الكفاءة الوظیفیة للكلیتین من خالل  - 

 . دراسة بعض مكونات البول

  
 :فرض البحث ٤-١
 .وجود فرق معنوي بین االختبارین القبلي والبعدي في وظائف الكلیة لدى العبي كرة القدم - 

  
  :مجاالت البحث ٥-١
 .جامعة الموصل بكرة القدم –العبي منتخب كلیة التربیة الریاضیة  :المجال البشري  -

 .ملعب جامعة الموصل :المجال المكاني  -

 .18/5/2002 :المجال ألزماني  -
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٢٣٩  

  :تعریف المصطلحات ٦-١

وهي عبارة عن خالیا عدیمة النواة شكلها  Erythrocytes (RBC):خالیا الدم الحمر  -
قرصي مقعرة الوجهین عند النظر ألیها من الجانب وتحتوي على مادة خضاب الدم الذي 

تر مكعب من مالیین خلیة في كل ملم )5(یعطي اللون االحمر للدم ویبلغ عددها حوالي 
 )1989،437عرب،(الدسم عند الرجل وینقص عددها حوالي نصف ملیون عند المرأة 

وهي خالیا تتمیز باحتوائها على نواة وال   -: Leucocytes (WBC) :خالیا الدم البیض -
تحتوي على خضاب الدم لذا الیكون لها القابلیة على حمل األوكسجین،وتختلف عن خالیا 

خلیة في كل ملمتر  )10000-6000( والتركیب والوظیفة یتراوح عددها الدم الحمر بالعدد
 .یومًا تقریبًا واهم وظائفها الدفاع عن الجسم )13-4(مكعب واحد من الدم،تعیش ما بین 

 )1989،73عرب،(

وهي عبارة عن مواد تتركب من نفس العناصر التي تتركب منها السكریات : البروتین -
 )Gerard ,1984,797(.نایتروجین وكذلك الفوسفور والكبریتوالدهنیات یضاف الیها ال

 .عبارة عن دالة لقیاس تركیز ایونات الهایدروجین في المحلول  : )pH(األس الهایدروجیني  -

الى  )7(الى زیادة الحامضیة في حین تشیر القیم االكبر من  )7(األقل من  )pH(وتشیر قیم 
  )6(وبمعدل  )7.8-5(البول ما بین  )pH(ة بـزیادة القاعدیة وتتراوح القمة الضعیف

)Gerard ,1984,796( 

 )Gerard ,1984,786(.وهو مصدر الطاقة الرئیس لكل انواع الخالیا في الجسم :الكلوكوز -
 
 إجراءات البحث -٣
 منھج البحث ١-٣

 .تم استخدام المنهج الوصفي لمالئمته لطبیعة البحث 

 :عینة البحث ٢-٣
عشرة العبین تم اختبارهم بالطریقة العمدیة وتمثلت  )10(ث على اشتملت عینة البح

یبین بعض  )1(والجدول  .بكرة القدم –جامعة الموصل  –بالعبي منتخب كلیة التربیة الریاضیة 
 .مواصفات عینة البحث
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٢٤٠  

 )١(الجدول 
 یبین المعالم اإلحصائیة لبعض مواصفات عینة البحث

 المعالیم اإلحصائیة
 المتغیرات

 االنحراف المعیاري ط الحسابيالوس

 0.8 22.2 )سنة(العمر 

 2.82 168.6 )سم(الطول 

 1.94 69.6 )كغم(الوزن 
 
 :األجھزة واألدوات المستخدمة في البحث ٣-٣

 .أشرطة ورقیة معدة لقیاس بعض متغیرات البول،كوریة الصنع .١

 .قناني لجمع عینات البول .٢

 .محرار زئبقي لقیاس درجة حرارة المحیط .٣

 Sonyسبة یدویة نوع حا .٤

 .)Rhythm(ساعة توقیت الكترونیة یدویة یابانیة الصنع  .٥

  
 :وسائل جمع البیانات  ٤-٣

 .تم استخدام القیاس والتحلیل وجمع المواد المتوفرة كوسائل لجمع المعلومات 

  
 :)مكونات البول(قیاس المتغیرات الوظیفیة للكلیتین  ٥-٣

لمعدة لهذا الغرض وقد تم مراعاة الشروط العلمیة تم استخدام طریقة األشرطة الورقیة ا
 :إلجراء التحلیل بهذه الطریقة والمثبتة من قبل الشركة المصنعة لها وكما یأتي

 .یتم جمع عینات البول من المفحوصین في قناني معدة لهذا الغرض -

بعد ذلك یتم وضع شریط القیاس الورقي في داخل القنینة بحیث یالمس البول كل أجزاء  -
 .الشریط الورقي

حسب التعلیمات (یترك شریط القیاس الورقي مغمورًا ومالمسًا لعینة البول لمدة دقیقتین  -
 .)المرفقة باألشرطة الورقیة

یتم بعد ذلك اخراج شریط القیاس الورقي ومالحظة التغیر في الصبغات المثبتة علیه  -
هذه األشرطة اذ یمثل كل صبغة او ومقارنتها بالصبغاة المناسبة والمثبتة على العلبة الحاویة ل

 .لون مستوى او تركیز معین للمتغیرات قید البحث

 .في التحلیالت المختبریة  ثم یتم بعد ذلك قراءة مستوى المتغیرات من قبل اختصاصي -
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٢٤١  

 :التجربة االستطالعیة  ٦-٣
على احد الالعبین الذي تم  16/5/2002قام الباحث بأجراء تجربة استطالعیة بتاریخ 

  :ستبعاده من عینة البحث،وكان الهدف من أجراء التجربة االستطالعیة الكشف عن ما یأتيا

 .معوقات العمل التي تواجه الباحث في أثناء أجراء التجربة النهائیة - 

 .مدى صالحیة األشرطة الورقیة لقیاس بعض متغیرات البول - 
 
 .النقاط التي تمت مراعاتھا في تطبیق التجربة النھائیة ٧-٣
وذلك للتأكد من سالمة أفراد عینة البحث من   أجراء فحص طبي من قبل طبیب مختص -

اإلمراض الخاصة بالجهاز البولي ولتكون النتائج أكثر دقة تم اخذ عینات من البول من 
 .جمیع أفراد عینة البحث لتحلیلها وتشخیص الحاالت المرضیة ان وجدت واستبعادها

درجة  )24-22( البول بدرجة حرارة محیط تتراوح ما بین تم مراعاة أجراء وقیاس مكونات -
 .مئویة

  
 التجربة النھائیة ٨-٣

أجراء التجربة  18/5/2002بعد استكمال كافة مستلزمات أجراء تجربة البحث تم بتاریخ 
 :النهائیة وعلى النحو األتي

حماء من أفراد عینة تم اخذ عینات البول قبل المنافسة وقبل البدء بعملیة اال :لقیاس القبليا. ١
 )1ملحق (وتسجیلها في استمارة التسجیل  .البحث وتحلیها 

بعد انتهاء المباراة مباشرة تم اخذ عینات البول من افراد عینة البحث ومن ثم  :القیاس ألبعدي .٢
 .القیام بتحلیل مكونات البول وتسجیلها في استمارة التسجیل

  
 الوسائل اإلحصائیة ٩-٣

 :الوسائل اإلحصائیة اآلتیةاستخدم الباحث 

 .النسبة المئویة -

 .الوسط الحسابي -

 .االنحراف المعیاري -

 .للعینات المرتبطة )t(اختبار  -

    .وتم استخراج جمیع العملیات اإلحصائیة بواسطة استخدام الحاسبة الیدویة

 )279-154-1996،101التكریتي والعبیدي،(   
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٢٤٢  

 عرض ومناقشة النتائج -٤
  )RBC(نتائج خالیا الدم الحمر في البول عرض ومناقشة  ١-٤

 )٢( الجدول
   المعالیم اإلحصائیة لخالیا الدم الحمر في البول بین االختبارین القبلي والبعديیبین

 مل/عدد خالیا الدم الحمر

مقدار الفرق   ع+  س   االختبارات
النسبة المئویة   )ت(قیمة   بین المتوسطین

  للفرق
  ٠.٣٣  ٣ االختبار القبلي
  ٢  ٦ االختبار البعدي

٥٠  ٦.٧٣٩  ٣%  

  ٢.٢٦) = ٩( وأمام درجة حریة ٠.٠٥ <الجدولیة عند نسبة خطا ) ت(قیمة * 
في عدد خالیا الدم  ٠.٠٥ <وجود فرق معنوي عند نسبة خطا  )٢( من الجدول یتبین

الحمر في البول بین االختبار القبلي والبعدي ولصالح االختبار ألبعدي،حیث كان الفرق بین 
وتتفق هذه النتیجة مع ماتوصل الیه كل  )%50(والنسبة المئویة للفرق  )3(المتوسطین الحسابین 

عبدالفتاح (و )1993شعالن ونصر الدین،(و )1994الحلفي،(و )2000عباس،(من 
 )Richard(و )Karpovich & wayne,1971(وكذلك تتفق مع ما ذكره  )1983وعلي،

)Boileau et al ,1980( و)Berman ,1977(  ومن ان هناك ظهور لخالیا الدم الحمر
)RBC(  في البول بعد المجهود)،شعالن (و )12-1994،10الحلفي،(و )2000،102عباس

 Karpovich & Wayne( )1983،59عبدالفتاح وعلي،(و )1993،21ونصر الدین،

etal,1971,125()Richard,21(  و)Boileau et al ,1980,471( و)Berman 

 . بان النشاط البدني یؤدي الى ظهور خالیا الدم الحمر في البولیتبینومما تقدم  )1977,753,

ساعة من انتهاء المجهود  )48-24(والتعد هذه الحالة من الحاالت المرضیة وٕانما تزول بعد 
  -:البدني ویعزو الباحث هذه الزیادة الى مایاتي

زیادة كمیة الدم المتدفقة داخل التجویف ألبطني في أثناء الجهد البدني األمر الذي یؤدي الى  -
اذ یشیر  .زیادة تركیز المواد الضارة والتي تقوم الكلیة بإخراجها من الجسم عن طریق البول

)Lamb ,1983( تؤدي الى حدوث نقص في الكلیة ى الى ان سرعة سریان الدم ال
وبنسبة الموسعات  ) PCO2(األوكسجین وزیادة الضغط الجزیئي لثنائي اوكسید الكاربون 

وهذا له تأثیر موسع للشرایین مما یؤدي إلى حدوث تركیز في المواد الضارة التي تؤدي الى 
 )Lamb ,1983,22 (ظهور اإلدماء الدموي

اخل الورید الكلوي األمر الذي یؤدي الى زیادة ترشیح وتعزى أیضا الى الضغط الحاصل د -
على ان الضغط الحاصل داخل  )1988عبدالفتاح،(خالیا الدم الحمر مع البول اذ یؤكد 
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الورید الكلوي یؤدي الى رد فعل عكسي یؤثر في ترشیح خالیا الدم الحمر مع 
 )1988،287عبدالفتاح،(.البول

  
  )WBC(البیضاء في البول عرض ومناقشة نتائج خالیا الدم  ٤-٤

 )٣(الجدول 
  في البول بین االختبارین القبلي والبعدي )WBC( المعالیم اإلحصائیة لخالیا الدم البیض یبین

 مل/عدد خالیا الدم الحمر

مقدار الفرق   ع+  س   االختبارات
النسبة المئویة   )ت(قیمة   بین المتوسطین

  للفرق
  ٥.٨٤  ١٨ االختبار القبلي
  ١.٨٢  ٢٤ االختبار البعدي

٢٥  ٤.٣٣٦  ٦%  

  ٢.٢٦) = ٩( وأمام درجة حریة ٠.٠٥ <الجدولیة عند نسبة خطا ) ت(قیمة * 
في عدد خالیا الدم  ٠.٠٥ <وجود فرق معنوي عند نسبة خطا  )3( من الجدول یتبین

البیض في البول بین االختبارین القبلي والبعدي ولصالح االختبار البعدي،اذ كان الفرق بین 
وتتفق هذه النتیجة مع ماتوصل  )%25(والنسبة المئویة للفرق  ML )6(لمتوسطین الحسابین ا

من ان هناك  )Richard ()1983عبد الفتاح وعلي،(, )1989توفیق ویوسف،(الیه كل من 
  .ظهور لخالیا الدم البیض في البول بعد المجهود البدني 

   ),Richardت.ب132, ()1983،214عبد الفتاح وعلي،(, )1989،311توفیق ویوسف،(
ویرى . ان النشاط الریاضي یؤدي الى ظهور خالیا الدم البیض في البولیتبینمما تقدم 

الباحث ان التفسیر الذي مر ذكره في مناقشة خالیا الدم الحمر یكون مناسبًا لتفسیر ظهور خالیا 
 .الدم البیض في البول
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 .البول )PH(عرض ومناقشة نتائج  ٣-٤
 )٤(الجدول 

  البول بین االختبارین القبلي والبعدي )pH( المعالیم اإلحصائیة لـیبین
PH 

مقدار الفرق   ع+  س   االختبارات
النسبة المئویة   )ت(قیمة   بین المتوسطین

  للفرق
  ٠.١٥  ٦.١ االختبار القبلي
  ٠.٣٣  ٥.٨٥ االختبار البعدي

٤.١  ١.٠٦٣  ٠.٢٥%  

  ٢.٢٦) = ٩( وأمام درجة حریة ٠.٠٥ <الجدولیة عند نسبة خطا ) ت(قیمة * 
البول بین االختبارین  )pH(عدم وجود فرق معنوي في قیمة  )٤( من الجدول یتبین

والنسبة المئویة للفرق  )0.25(اذ كان الفرق بین المتوسطین الحسابیین  .القبلي والبعدي
 المبذول البول الى ان شدة الجهد )pH(،ویعزو الباحث عدم معنویة الفرق في قیمة )4.1%(

الذي یؤدي طرحه  )LA(خالل المباراة لم یكن بالمستوى الذي یؤدي الى تراكم حامض أللبنیك 
البول،أي زیادة الحامضیة،ویتفق هذا التفسیر مع ما  )pH(عن طریق الكلیتین الى انخفاض قیمة 

 إلى من ان استخدام الحمل البدني متوسط الشدة الیؤدي )Buckler ,1973(إشارت الیه دراسة 
 .زیادة حامض أللبنیك في البول بدرجة كبیرة مقارنة بمقداره اثناء الراحة

)Buckler ,1973,193-197( 
 
 .عرض ومناقشة نتائج البروتین في البول ٤-٤

 )٥(الجدول 
   المعالیم اإلحصائیة للبروتین في البول بین االختبارین القبلي والبعديیبین

  مل١٠٠/ملغم

ر الفرق مقدا  ع+  س   االختبارات
النسبة المئویة   )ت(قیمة   بین المتوسطین

  للفرق
  ٣٦.٨١  ٢١١.٥ االختبار القبلي
  ٢٨.٩٨  ٣٠٨ االختبار البعدي

٣١.٣  ٤.٥٦٤  ٩٦.٥%  

  ٢.٢٦) = ٩( وأمام درجة حریة ٠.٠٥ <الجدولیة عند نسبة خطا ) ت(قیمة * 
بروتین في البول في ال ٠.٠٥ < وجود فرق معنوي عند نسبة خطا یتبین )٥(من الجدول 

بین االختبارین القبلي والبعدي ولصالح االختبار البعدي،اذ كان الفرق بین المتوسطین الحسابیین 
)Mg/100ml 96.5(  مل والنسبة المئویة للفرق  100/ملغم)وتتفق هذه النتیجة مع  )%31.3
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ق مع ما وكما وتتف )1983عبدالفتاح وعلي،(و ) 1989توفیق ویوسف،(ماتوصل الیه كل من 
 Portmans(و )Peter & Karl,1997(و  )Karpovich & Wayne ,1971(ذكره 

توفیق ( .من ان هناك ظهور للبروتین في البول بعد المجهود البدني )1994,
 Karpovich & Wayne( )1983،56عبدالفتاح وعلي،(و ) 1989،311ویوسف،

 )Portmans ,1994,32(و)Peter & Karl,1997,214(و) 1971,126,

وهو مناسب لتفسیر ظهور  )Peter&Kart,1997(ویرى الباحث ان التفسیر الذي ذكره 
البروتین في البول،اذ یؤكد على ان ظهور البروتین في البول یكون بسبب نقص تجهیز الدم الى 

ونتیجة لذلك تحدث زیادة في  )Hypoxia(النیفرون االمر الذي یؤدي الى نقص االوكسجین 
 زیادة ضغط الترشیح االمر الذي یؤدي الى تعزیز طرح البروتین مع تفاذیة الكبیبة مع

الى ان هناك اعتقاد من  )Harold ,1969(كما یشیر  . )Peter & Karl,1979,214(البول
قبل البعض بان هرمون النور ابنیفرین له دور في ارتشاح او ظهور البروتین في البول بعد 

  .)Harold ,1969,132 (التمرین
 
 ض ومناقشة نتائج اللكلوكوز في البولعر ٥-٤

قد تبین من خالل االختبارین القبلي والبعدي عدم احتواء البول على الكلوكوز وهذا یدل ل
  .على عدم وجود فرق معنوي بین االختبارین القبلي والبعدي

ویعزو الباحث عدم معنویة الفرق الى ان معظم السكر الموجود في البول یتم اعادة 
من ان  )Harold,1969(وان ما یؤكد ذلك ما اشار الیه  .عادته الى مجرى الدمامتصاصه وأ

من الماء وجمیع السكر یتم اعادة امتصاصها من خالل جدران االنیبیباتالكلویة  )%99(حوالي 
  .)Harold,1969,130 (وتعود مرة ثانیة الى مجرى الدم
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 االستنتاجات والتوصیات -٥
 االستنتاجات ١-٥
افسة الریاضیة في كرة القدم الى ظهور ما یسمى بحالة الكلى الریاضیة وظهور تؤدي المن .١

 .بعض التغیرات غیر الطبیعیة كظهور خالیا الدم الحمر والبیض والبروتینات

لم تحدث المنافسة الریاضیة بكرة القدم تغیرات غیر طبیعیة في كل من الكلوكوز وقیمة  .٢
 .في البول )PH(لـ

  
  :التوصیات ٢-٥
ة العنایة بتحلیل البول وعدم السماح لالعبین باالشتراك في المنافسة الریاضیة اال بعد ضرور  .١

 . الواقع على الكلى في اثناء النشاط الریاضيءالتأكد من سالمتهم نظرًا للعب

 .العنایة بالفحص الدوري وبشكل شامل للتأكد من سالمة الالعبین من أمراض الجهاز البولي .٢

ن الدراسات على فعالیات ریاضیة أخرى للوقوف على أبعاد ظاهرة ضرورة أجراء المزید م .٣
الكلى الریاضیة والعودة للحالة الطبیعیة ومدى تأثیر نوع النشاط الریاضي على وظائف 

 .الكلیتین
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 :المصادر العربیة واالجنبیة
ث التطبیقات اإلحصائیة في بحو  : )1996(التكریتي،ودیع یاسین والعبیدي ،حسن محمد عبد  .١

 .التربیة الریاضیة،دار الكتب للطباعة والنشر،الموصل

دراسة مظاهر الكلى الریاضیة لدى العبي كرة  : )1989( توفیق،محمد ویوسف،عبدالرحمن .٢
الید بدراسة الكویت،بحوث المؤتمر العلمي الخامس لكلیات التربیة الریاضیة في القطر 

 .العراقي،كلیة التربیة الریاضیة،جامعة البصرة

تركیز ایونات الهایدروجین في البول لمتسابقي جري  : )1988( الي،عویسي عليالجب .٣
المسافات المتوسطة وتأثیره بنوعیة التدریب،المؤتمر العلمي الثالث لدراسات وبحوث التربیة 

 .الریاضیة،كلیة التربیة الریاضیة بالمینیا

 الشدة على بعض تأثیر التدریب الدائري المرتفع : )1994( ألحلفي،ماجد شندي والي .٤
 .مؤشرات الدم والكلى،رسالة ماجستیر غیر منشورة،كلیة التربیة الریاضیة،جامعة البصرة

تغیر بعض االستجابات الفسیولوجیة  -: )1993(شعالن،ابراهیم حنفي ونصر الدین،احمد  .٥
 للكلى عند بعض سباقات السابحة واحتراق الضاحیة المحلیة العربیة العلمیة للتربیة البدنیة

 .والریاضیة،جامعة حلوان

سباحة حرة في الكفاءة  )م50(اثر برنامج مقترح لفعالیة  : )2000(عباس،بان سمیر  .٦
 .الوظیفیة للكلیتین،رسالة ماجستیر منشورة كلیة التربیة الریاضیة،جامعة بغداد

مظاهر الكلي الریاضیة لدى سباحي  : )1983(عبدالفتاح،ابو العال وعلي،یحیى مصطفى  .٧
ت الطویلة في ضوء مستوى نتائج المؤتمر الخامس لدراسات وبحوث التربیة المسافا

 .الریاضیة،المجلد األول،كلیة التربیة الریاضیة للبنین باإلسكندریة

،مطبعة ذات السالسل 2أساسیات في علم الفسیولوجیا،ط : )1988(عبدالفتاح،رشدي فتوح  .٨
 .للطباعة والنشر،الكویت

فسیولوجیا الحیوان،بیت الحكمة للطباعة  : )1989(عرب،یوسف محمد وآخرون  .٩
 .والنشر،جامعة بغداد

تأثیر جمل المباراة على تركیز  : )1989(محمد،علي حسین والوكیل،عفت محمد عبدالحمید  .١٠
ایونات الهایدروجین في البول لالعبي الكرة الطائرة وكرة السلة،المحلیة العلمیة للتربیة 

 .یة التربیة الریاضیة للبنین بالهرمالریاضیة والریاضة،جامعة حلوان،كل
11. Bene A.(1976) :Effects of exercise on exertion rate of urinary 

cortsol.J.Appl.PHysiol.(40) ,p.115. 

12. Berman L.B (1977) : When the urine is red .JAMA.,(237)p.753. 
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13. Boileau M., and others : stress hematuria Athletic pseudo nePHritis in 

marathoners urology (15). 471. 

14. Buckler J.M.H(1973) ; Changes in plasma occurring with exercise in 

man Bivedicine (19), p.193-197. 

15. Gerard J.T (1984) : principles of anatomy and PHysiology, forth 

edition, Harper and Bow publishers New York. 

16. Harold B.F. (1969) : Exercise PHysiology. Academic press, Inc 

,second printing. 

17. Karpovich V.P. and Wayne E.S (1971) : Physiology of muscular 

activity, seventh edition, W.B. Saunders, company ,u.s.a. 

18. Lamb D.R.(1983) : Anabolic steroids, Human Kinetics. 

19. Peter A.F, and Kart B.F.(1997) :problems in athletics. Black well. 

Scientific publications. Inc. 

20. Portman's J.R (1994) : kidney function during exercise in healthy 
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 مبسم اهللا الرحمن الرحی

 )1(الملحق 

 استمارة تسجیل متغیرات البول
 

 :وقت القیاس      :االسم الثالثي 

 :درجة الحرارة       :العمر 

 :العمر التدریبي       :الوزن 

  :الطول 
 

خالیا الدم الحمر 
RBC 

خالیا الدم 
 WBCالبیضاء 

PH  البروتین
Protein 

اللكلوكوز 
Glucose 
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