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  الملخص
 فـي مـصل الـدم علـى األكسدة جهد هوائي في استجابة مضادات أثرالتعرف على البحث 

وقــد تــضمنت  ،ة الموصــل جامعــ فــي  األولــىللــسنة الدراســیة التربیــة الریاضــیة كلیــة مــن طــالب ٨
 بعــــد الراحــــة وقیــــاس )م٢٤٠٠(ركــــضة بعــــد  بعــــدي وقیــــاس قبلــــي قیــــاسإجــــراءات البحــــث إجــــراء 

 بعــض  علــى) د٥(   لمــدة مــن المــشي مــع تحریــك الــذراعین أمامــا عالیــا خلفــا وبــالعكساإلیجابیــة
  )ألدیهایـدی  والمالونـداوالـسیرولوبالزمین و الكلوتاثـایونC وE فیتـامین  (متغیـرات فـي مـصل الـدم

 بل الجهد مقارنة مع بعد الجهد في فیتامین قوق معنویة في اختبار وتوصل البحث الى وجود فر 

Eفـــي اختبـــار قبـــل  و ،لـــصالح بعـــد الجهـــد و یألدیهایـــد  والـــسیرولوبالزمین و الكلوتاثـــایون والمالونـــدا
لح بعــد فتــرة الجهــد وبعــد فتــرة االستــشفاء حــدوث فــروق ذات داللــة معنویــة فــي كــل المتغیــرات لــصا

 و C وجـود فـروق معنویـة فـي فیتـامین  في اختبار بعد الجهـد وبعـد فتـرة االستـشفاءأما ،االستشفاء
  .یألدیهاید لصالح بعد فترة االستشفاء الكلوتاثایون والمالوندا
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Some Antioxidants Parameters in Blood Serum 
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The study was conducted to show the effect of aerobic or stress exercise , 
in response of antioxidants in blood serum. The sample of the study included 
(8)  Freshman students/ Physical Education College University of Mosul/ The 
procedures of research included a pre- and post- tests of (2400m) running and a 
after positive rest of walking with arms moving (front-up-behind and vice versa 
for) (5) minutes, upon some parameters in blood serum: Vitamin E, Vitamin C, 
Glutathione(GSH), Malondialdehyde (MDA) and Ceruloplasmin (Cp.). The 
results showed that there were significant differences in pre-test compared with 
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post-test in Vitamin E, Glutathione, Malondialdehyde and Ceruloplasmin. Post-
test has excelled. In pre-test and post recovery, there were significant 
differences in all parameters.Post Recovery has excelled. In post-test and post-
recovery, the results showed significant differences in Vitamin C, Glutathione, 
Malondialdehyde for the benfit of post recovery.  

  التعریف بالبحث -١
  : المقدمة وأهمیة البحث ١-١

لقــــد توصــــلت الدراســــات واألبحــــاث إلــــى معلومــــات لــــم تكــــن فــــي الحــــسبان وتــــستمر هــــذه 
 فـي والسـیمات من اجل مواكبة العصر وٕایجاد الحلول والسعي إلى معرفـة مجـاالت مختلفـة الدراسا

ي مجــال الریاضـــة والتـــدریب فــسلجة التـــدریب الریاضــي وهـــي العلــوم األساســـیة المهمـــة للعــاملین فـــ
  ).٨ ، ٢٠٠٥الطائي ، ( الریاضي

 لهــا مــن تطبیقــات  فــسیولوجیا اإلنــسان مــن أهــم موضــوعات علــم الفــسیولوجي لمــاوتعــد          
فــــإذا كــــان ) ٢٣,٢٠٠٣،عبــــد الفتــــاح( التغذیــــة والمــــسنینعملیــــة فــــي مجــــاالت العمــــل والریاضــــة و 

المقصود هو وصف وتفسیر التغیرات الفسیولوجیة الناتجة عن أداء الحمل البدني لمرة فإننا نطلق 
  ).١٧، ٢٠٠٠، عالوي وعبد الفتاح(على هذه التغیرات مصطلح االستجابات 

ویـــؤدي التـــدریب الریاضـــي إلـــى حـــدوث تغیـــرات فـــسیولوجیة مختلفـــة تـــشمل جمیـــع أجهـــزة         
الجــــسم ، ویتقــــدم مـــــستوى األداء كلمــــا كانـــــت هــــذه التغیــــرات إیجابیـــــة بمــــا یحقـــــق عملیــــة التغیـــــر 

ــــسیولوجیة ألجهــــزة الجــــسم ألداء العمــــل البــــدني وتحمــــل األداء بكفا ــــالف ــــة ی إن الفیتامینــــات .ة عالی
 الجسم الى كمیات صغیرة منه لعملیات الجسم االیضیة والیمكـن تـصنیعه مركبات عضویة یحتاج

مثـل حجـم الجـسم ،في خالیا الجسم وتختلف هذه المتطلبات لدرجة كبیـرة حـسب العوامـل المختلفـة 
  ).١٠٧٠,١٩٩٧،الهاللي(وسرعة النمو ومقدار الریاضة والحمل 

   واإلجهـــــــــــــــــادة العوامـــــــــــــــــل الفیزیائیـــــــــــــــــة والكیمیائیـــــــــــــــــ(إن العدیـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن العوامـــــــــــــــــل   
 أصـــــناف إنتـــــاجتـــــسبب زیـــــادة فـــــي )  والتمـــــارین الریاضـــــیةاألمـــــراضالعـــــصبي والنفـــــسي وبعـــــض 

 وفـي الوقـت نفـسه تـسبب قلـة واسـتنزاف فـي Reactive Oxygen species الفعالـة األوكـسجین
 ةبیـرو كـسد مؤدیـة الـى التحطـیم التأكـسدي للـدهون مـن خـالل لألكـسدة الدفاعیـة المـضادة األنظمة

 الفعالـــة یلعـــب دورًا مهمـــًا فـــي العدیـــد مـــن األوكـــسجین أصـــناف الـــذي تحدثـــه األذىوان . الـــدهون 
  .)(Frank,2003,612  (Atalay and Laaksonen, 2002, 14).الحاالت

م مــــن  ومــــدى تعـــویض الجــــسمـــضادات األكــــسدةویعنـــى هــــذا البحــــث بتحدیـــد آلیــــة عمــــل 
دور مـضادات لكبیـرة مـن خـالل فهـم ، إذ یكتـسب البحـث األهمیـة اأوكسجین خالل الجهـد المبـذول

 مـن الزیـادة والنقـصانعوضـه ت ، مـدى مـا والعملیات االیضیة الناتجة من الجهد الریاضي األكسدة
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تحــدث فــي أداء الفعالیـــات خــالل الجهــد ومــا یتبعــه مــن فتــرة االستـــشفاء لفهــم هــذه التغیــرات التــي 
  . الریاضیة

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

 والسـیما ومن االستجابات المهمة التي تصاحب الجهد البدني هو استجابة جهاز الدوران ،اإلنجاز
 والمـواد النافعـة إلـى أجـزاء الجـسم العامـة والـتخلص الفیتامینـاتالدم الذي یلعب دورًا مهمًا في نقـل 

   .الجسم في يكسدأت والمن نواتج العمل األیضي
 ومـدى تعـویض مـضادات األكـسدة  بعـضإن مشكلة البحث تكمن في التعرف علـى عمـل

 ومـدى أهمیـة قـصیرة وفتـرة دوام ةبالـشدة المتوسـطهوائي الـذي یمتـاز ال بعد الجهد طاقةالجسم من 
  وكـذلك التعـرف علـى عمـل هـذه المتغیـرات فـي فتـرة االستـشفاءهذه المتغیرات في الجهـد الریاضـي

هـــوائي فـــضًال عـــن التعـــرف علـــى القـــیم لهـــذه المتغیـــرات فـــي ظـــروف الراحـــة لغـــرض البعـــد الجهـــد 
  .  في الجهد الریاضي فعالً ا  وهل لها دور المقارنة 

  : أهداف البحث ٣-١
والــسیروبالزمین و C وE  ینفیتــام(مــضادات األكــسدة التعــرف علــى الفروقــات فــي اســتجابة . ١

  . القبلي والبعدي یناالختبار   بین)یدوالمالوندایألدیهاالكلوتاثایون 
والــسیروبالزمین و C وE فیتــامین ( مــضادات األكــسدة التعــرف علــى الفروقــات فــي اســتجابة. ٢

  .  بین االختبار البعدي واختبار بعد االستشفاء  ) والمالوندایألدیهاید الكلوتاثایون
والــسیروبالزمین و C وE فیتــامین ( مــضادات األكــسدة التعــرف علــى الفروقــات فــي اســتجابة. ٣

  . بین االختبار القبلي واختبار بعد االستشفاء ) والمالوندایألدیهایدالكلوتاثایون 
  : فروض البحث ٤-١
 CوE فیتــــامین ( مــــضادات األكــــسدة  اســــتجابةوجــــود فروقــــات ذات داللــــة معنویــــة فــــي. ١

  .القبلي والبعدي ین بین االختبار  ) والمالوندایألدیهاید لسیروبالزمین و الكلوتاثایونا
 C وE فیتـــامین ( مـــضادات األكـــسدة وجـــود فروقـــات ذات داللـــة معنویـــة فـــي اســـتجابة. ٢

ـــــایون ـــــسیروبالزمین و الكلوتاث ـــــد وال ـــــ ) والمالوندایألدیهای ـــــین االختب ـــــار بعـــــد ب ار البعـــــدي واختب
  . االستشفاء

 C وE فیتـــامین ( مـــضادات األكـــسدة وجـــود فروقـــات ذات داللـــة معنویـــة فـــي اســـتجابة. ٣

بــــــین االختبــــــار القبلــــــي واختبــــــار بعــــــد  ) والمالوندایألدیهایــــــد بالزمین و الكلوتاثــــــایونوالــــــسیرو 
  .االستشفاء
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  : مجاالت البحث ٥-١
  . األولى السنة الدراسیة/ طلبة كلیة التربیة الریاضیة : المجال البشري . ١
   .٢٠٠٧-٥-٣٠ ولغایة ٢٠٠٧-٥-٢٥ ابتداًء من: المجال الزماني . ٢
  .مختبر كلیة العلوم. ٢،كلیة التربیة الریاضیة/ ملعب جامعة الموصل .١: ال المكاني المج. ٣
  الدراسات النظریة -٢
    :النظام الهوائي ١-٢

یعد النظام الهوائي من أنظمة إنتاج الطاقة المستخدمة في الفعالیات ذات الشدة المعتدلة 
ــــة نــــسبیًا، إذ  رامــــًا مــــن الكالیكــــوجین فــــي وجــــود  غ١٨٠ االنــــشطار الكامــــل نحــــو إنولفتــــرة طویل

 وتحـــدث هـــذه العملیـــات الكیمیائیـــة ATP جزیئـــًا ٣٩ النتـــاج طاقـــة تـــؤدي إلـــى تكـــوین األوكـــسجین
 التــي یــصنع Mitochondriaالهوائیــة فــي الخلیــة العــضلیة وتنحــصر أساســًا فــي المایتوكونــدریا 

ـــد الطاقـــة عـــن ط) ATP(فیهـــا  ـــتم تزوی ـــة بهـــا  ، إذ ی ـــا العـــضلیة غنی ـــل الكامـــل والخالی ریـــق التحل
 والطاقــة المتولــدة فــي هــذا النظــام هــي األوكــسجینللكاربوهیــدرات والــدهون التــي تتأكــسد بمــساهمة 

 مــن تلــك الطاقــة المتــوافرة مجتمعــة فــي كــال النظــامین الالهــوائیین وعلیــه فهــو  تقریبــاً ضــعفاً ) ٥٠(
                           .   )ATP(ة من النظامین السابقین بما یخص إنتاج ی كفااألكثرالنظام 

  ).١٣,٢٠٠٥،الطائي(
   :Eفیتامین  ٢-٢

التـي تجـذب النظـر هـي امتالكـه صـفة كونـه E) (الـصفات الكیمیائیـة للفیتـامین  مـن األكثـر       
مــن أهــم مــضادات األكــسدة الكاســرة  E)( ویعــد فیتــامین  )٢٣٥,١٩٨٦،هــاربر(مــضاد للتأكــسد 

ات األكـسدة ذات الـوزن الجزیئـي الـصغیر ویعمـل علـى لسالسل التفاعل وتصنف كذلك من مضاد
   ).Stahl & Sies, 1997, 14(تثبیط بیروكسید الدهن 

هــي  E فــي الغــذاء بــشكل غنــي وان مــن المــصادر الغنیــة بفیتــامینE   فیتــامینیوجــد        
   الورقیـــــــــــــــــــــة توالخـــــــــــــــــــــضراوا  vegetable oil تالخــــــــــــــــــــضراوا

)green leafy vegetable()Friedman ,1977 ,55( مـصادره أغنـى فـول الـصویا مـن ویعـد 
 المــشحمة ویبلــغ تركیــزه األنــسجةفــي E) (یخــزن فیتــامین ).٢٧٨,١٩٨٠،داللــي(اإلطــالق علــى 

  ).٢٤٢,١٩٨٩،الیاسین والهنداوي( ملیلتر١٠٠/ملغم١الطبیعي في الدم 
   :C فیتامین ٣-٢

 الحیویــــة األنظمــــة فــــي  الطبیعیــــة الذائبــــة فــــي المــــاء الموجــــوداألكــــسدة مــــضادات أحــــدهــــو       
biological system  ٍاألنــسجة فــي العدیــد مــن ویوجــد بتركیــز عــال (ٍSuleyman et al. 

  ) .١٦٠,١٩٨٦،فلیح( تكوین هذا الفیتامین عال یستطی اإلنسان إنغیر ) 2003,39,
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 هي الفواكه الحمضیات والخضراوات الورقیـة )C(          إن احسن المصادر الغذائیة لفیتامین 
 التــي بــین الخالیــا الرابطــة الــى ضــعف )C(یــؤدي نقــص فیتــامین ).٢٤٧,١٩٨٦،هــاربر(راءالخــض

وتــصبح الــشعیرات الدمویــة اكثــر هــشاشة ویحــدث النــزف الــدموي ،  التئــام الجــروح بــسرعةعممــا یمنــ
الیاســــــین ( اللثــــــة والمفاصــــــل ویــــــصبح الجلــــــد ســــــهل التكــــــدم والســــــیما الجــــــسم أنحــــــاءفــــــي جمیــــــع 

  ).٢٤١,١٩٨٩،والهنداوي
  : الكلوتاثایون ٤-٢

ین تســــس،كامــــا كلوتامایــــت  (یــــةأمین أحمــــاضوهــــو ببتیــــد مؤلــــف مــــن ارتبــــاط ثالثــــة              
  )AL-Zamely et al.,2001,625(  L-Y-glutamyI-LCysteinyI glycine،) كالیـسین

وان وجــود مجموعــة الثــایول الحــرة فــي  ، الحاویــة علــى الثــایول ةالبروتینیــمــن المركبــات غیــر  وهــو
 Halliwell & Cutteridge( الـشدیدة األكـسدةكلوتاثـایون تـوفر حمایـة رئیـسة ضـد حـاالت ال

,1993 ,28(.  
ویعد الكلوتاثایون من مضادات األكـسدة الذائبـة فـي المـاء والتـي تختلـف داخـل الجـسم وتـتم عملیـة 

  ).Suleyman,2003,43(تخلیقه بشكل رئیس في الكبد 
  : السیروبالزمین ٥-٢

 المرتبطة بالمعـادن ویتكـون مـن سلـسلة واحـد متعـددة الببتیـد تحتـوي علـى تروتینیاالب     هو من 
وان فعالیـــــة Tietz,1999,490) (أمینیـــــا وثــــالث جزیئـــــات كلوكــــوز آمـــــین  حامــــضا )١٠٤٦(

  .السیروبالزمین یوصف مضادا لألكسدة في البروتین
                                                 )Halliwell & Cuttcrdige ,1985,37(  

  :یألدیهاید   المالوندا٦-٢
  وذلك من خالل )Slatter et al.,2000,550(رف بأنه الناتج النهائي لعملیة بیروكسید الدهنعوی

ة الـى المالوندابالـدیهاد الـذي یعكـس حـاالت زیـادة عالمـشب  الدهنیة غیـرلألحماض بیروكسید الدهن
والتي هي تتكون بصورة مـستمرة داخـل الجـسم مـن  )Low et al.,1997,38(تولید الجذور الحرة 

  ).Stahl&Sies,1997,18(عدة مصادر مثل النواتج الوسطیة لمختلف الفعالیات االیضیة 
  
  إجراءات البحث -٣
  : منهج البحث١-٣

  .مته مع طبیعة البحثئ الباحثون المنهج الوصفي لمالماستخد
   : عینة البحث٢-٣
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 فـي كلیـة التربیـة الریاضـیة بجامعـة األولـىالدراسیة نة تألف مجتمع البحث من طالب الس
ار عینـــة البحـــث بالطریقـــة العمدیـــة، اذ تـــم یـــ ، وتـــم اخت٢٠٠٧-٢٠٠٦الموصـــل للموســـم الدراســـي 

طـالب ) ٨(اختیار عینة من الطلبة الذین لـدیهم القـدرة علـى اداء الجهـد البـدني مـن خـالل اختبـار 
  .من مجتمع البحث%) ٩٣.٦( أي ما یعاد طالب) ١٧٠(من مجتمع البحث الكلي البالغ 

  : المواد واألجهزة المستخدمة ٣-٣
  : المواد المختبریة المستخدمة ١-٣-٣

  .المحالیل في تقدیر متغیرات البحث استخدم الباحثون في هذه الدراسة 
  : األجهزة المستخدمة ٢-٣-٣
  . ذو منشأ إنكلیزي spectrophotometerجهاز المطیاف األشـعة فوق البنفسجیة والمرئیة . ١
  . ذو منشأ ألماني centrifugeجهاز الطرد المركزي . ٢
  . ذو منشأ یاباني micropipetteماصات دقیقة . ٣
  . ساعة توقیت ذات منشأ یاباني . ٤
  )  ، قطن طبي ، ستكاسبرتو للتعقیمسرنجة ، أنابیب بالستك ، (مواد طبیة . ٥
  .منشأ ألمانيذو  )Water Bath(جهاز الحمام المائي.٦
  : التجربة االستطالعیة ٤-٣

ـــاریخ  ـــة االســـتطالعیة بت كلیـــة / فـــي ملعـــب جامعـــة الموصـــل٢٧/٥/٢٠٠٧أجریـــت التجرب
 صـباحًا وتـم اسـتبعادهم )١٠(التربیة الریاضیة على طالبین من كلیة التربیة الریاضیة في الساعة 

  : من عینة البحث وكان هدف التجربة االستطالعیة هي 
  .قدرة الطالب على أداء الجهد البدني التأكد من  .١
 .التأكد من معرفة فرق العمل للواجبات الصحیحة  .٢

 . التعرف على األخطاء التي تحدث لغرض معالجتها  .٣

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

 ٣٠/٥/٢٠٠٧خ أجریــت التجربــة فــي ملعــب جامعــة الموصــل كلیــة التربیــة الریاضــیة بتــاری
والطــالب فــي الــساعة التاســعة صــباحًا وتمــت تهیئــة المــستلزمات واألجهــزة  بمــصاحبة فریــق العمــل

  .الخاصة إلجراء التجربة 
   :یليوتضمن أداء التجربة ما 
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، وقـــد روعـــي أن تكـــون عملیـــة اإلحمـــاء دقیقـــة) ١٥(ب عملیـــة اإلحمـــاء لمـــدة أداء الطـــال
رین ومـن حیـث تقـسیماتها الزمنیـة ، وبعـد االنتهـاء مـن موحدة من حیث تسلـسل محتواهـا مـن التمـا

  . عملیة اإلحماء تبدأ التجربة على أن یحافظ بقیة الطلبة على إحمائهم لحین بدئهم التجربة 
یـتم سـحب متـر كجهـد هـوائي ) ٢٤٠٠(وهـو اختبـار عـدو د البـدني وقبل البـدء بـأداء الجهـ

كـل اثنـین لطالب قریبًا مـن منطقـة االنطـالق بعد ذلك یتم جلوس او ،  في المرحلةالدم من الطالب
علــى مــدى بإشــراف المطلــق وتحــت ســیطرة المیقــاتي لغــرض حــساب زمــن الركــضة، إذ یبــدأ ســویة 

انطالق الطالبین عند سماع إشارة البدء عند وصول الطالب إلـى خـط النهایـة یجلـس علـى كرسـي 
بعـد الجهـد مباشـرة  ثانیـة مـرةخاص علمًا أن كل كرسي له ممرض خاص یقوم بعملیة سحب الـدم 

 عالیـا خلفـا أمامـا وهـي المـشي مـع تحریـك الـذراعین اإلیجابیـة الراحـة بأداء عباللا ذلك یقوم وبعد
  .یتم سحب الدم مرة ثانیةوبعد ذلك دقائق  ٥  لمدةوبالعكس بشكل دائري

   الوسائل اإلحصائیة ٦-٣
  :استخدمت الباحثون الوسائل اإلحصائیة اآلتیة  §
  بي الوسط الحسا §
  االنحراف المعیاري  §
   المعیاريأالخط §
   ة االحتمالیمستوى §
  . للعینات المرتبطة Tاختبار  §

   عرض النتائج ومناقشتها-٤
  : عرض النتائج١-٤
   : قبل الجهد وبعد الجهد وبعد فترة االستشفاءاألكسدة عرض نتائج مضادات ١-١-٤

  )١( رقم جدول
  األكسدة الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمضادات األوساطیبین 

  
± 

 
± 

 
± 

E    
C    
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ر قبـل الجهـد  عرض نتائج االختالفات المعنویـة لمـضادات األكـسدة بـین االختبـا٢-١-٤
بـین االختبـار بعـد  و بین االختبار قبل الجهد وبعـد فتـرة االستـشفاءو  وبعد الجهد

  :الجهد وبعد فترة االستشفاء
  ) ٢( رقم ٢جدول


 


 


   


 

P 

 

P 

 

P 

E       
C       

       
       

       

  ٠.٠٥ مستوى احتمالیةمعنوي عند *
  

   مناقشة النتائج٢-٤
  -: مناقشة نتائج اختبار قبل الجهد وبعد الجهد ١-٢-٤

 الكلوتاثـــــایون E (فیتـــــامین بوجـــــود فـــــرق معنـــــوي فـــــي قـــــیم) ٢(رقـــــم یتبـــــین مـــــن الجـــــدول          
فــي ) E(فیتــامین یعمــل ،فــي مــصل الــدم ولــصالح بعــد الجهــد) یألدیهایــد المالونــدا و ســلیروبالزمین

المحافظة على غشاء الخلیة ویمنع تلفه من الجذور الحـرة ویوجـد بـصورة رئیـسة فـي غـشاء الخلیـة 
)Yanagawa et al,2001,150 .( مــستوى  ارتفــاعإن )MDA(الكــرب  داللــة علــى حــدوث 

 مركبات ضارة والتي من ضـمنها إنتاج  زیادة بیروكسیدة الدهون وومن ثمالتأكسدي على الدهون 
MDA)(ن وهذا یطابق ما جاء به كل م.  

(Metin et al.,2003, 35)(Ramel et al., 2004,2)                                                
ــا  دة تكــوین أصــناف األوكــسجین الفعالــة تــؤدي الــى حــدوث تــأثیرات كبیــرة علــى الخلیــة     إن زی

الــــــى أمــــــا بالنــــــسبة ،)Bartosikova,2003,191 (وعلـــــى غالفهــــــا وحــــــدوث الكــــــرب التأكــــــسدي 
 یتفاعـــل مـــع الجـــذور الحـــرة إذ،ROS لألوكـــسجین الفعالـــة األنـــواع إزالـــةثـــایون یعمـــل علـــى االكلوت

فــي حــین یعمــل الــسیروبالزمین علــى إزالــة ، ) Buttner,1993,535(ویتكــون جــذر الكلوتاثــایون 
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)O( 2
   جــــــــــذر الــــــــــسوبر اوكــــــــــساید الــــــــــسالب وذلــــــــــك عــــــــــن طریــــــــــق االختــــــــــزال فــــــــــي البــــــــــروتین−

100) Halliwell & Guttcrdige ,1985, .(  
 مـن خـالل الجهـد األوكـسجیني العجـز ویعزو الباحثون إن زیـادة هـذه المتغیـرات نـاتج عـن

  .ي المبذول وما یحتاجه الجسم من متطلبات الطاقة واألوكسجینالهوائ
 :قبل الجهد وبعد فترة االستشفاءاختبار  مناقشة نتائج ٢-٢-٤

 ولـصالح بعـد قـیم فـي مـصل الـدمال  كـل فـرق معنـوي فـيوجـود )٢(رقـم من الجـدول  یتبین
) E(ن فیتــــامین  یعمــــل كــــل مــــإذ ،ةوعــــدم رجــــوع المتغیــــرات الــــى حالتهــــا الطبیعیــــ فتــــرة االستــــشفاء

ـــامین ـــایون وبوجـــود C بمـــشاركته مـــع فیت ـــا أكـــسدة كمـــضادات أیـــضا الكلوتاث  مهمـــة لحمایـــة الخالی
 یعمل كل من فیتامین ،)Yu et al.,2003, 892(  الهیكلیةاألنسجةوبخاصة المایتوكوندریا في 

 Eو Cل مع بعضهما على شكل حلقة وتحدث هذه العملیة على سطح غـشاء الخلیـة عنـدما یتفاعـ
زیـادة الجـذور الحـرة یعمـل علـى  الجهـد نا إذ C (Buttner,1993,535)  وE  فیتـامین كـل مـن

 األكـسدة فمـشاركة مـضادات ومـن ثـم وبخاصـة الخالیـا العـضلیة في جسم الریاضيبكمیات عالیة 
 .      العــــضلیة والجــــروح فــــي الخالیــــا التعــــبتعمــــل علــــى التقلیــــل مــــن ظهــــور 

(Powers&Hamilton, 1999, 525)(Metin etal, 2003, 35),الــسیروبالزمین  زیــادة 
  .) etal, 1997, 285   Harris( في الجسم بعمله كمضاد لألكسدة یعمل على الحد من األكسدة

 الى الحالة الطبیعیة إذ لم یتم رجوع الجسم الى تالى عدم رجوع المتغیراویعزو الباحثون 
عنـى فتـرة االستـشفاء لهـذه المتغیـرات هـي أطـول الحالة التي كان علیهـا قبـل أداء الجهـد الهـوائي بم

  .دقائق ) ٥(من 
  -:مناقشة نتائج اختبار قبل الجهد وبعد فترة االستشفاء  ٣-٢-٤   

 الكلوتاثـــایونو  )C(فیتــامین بوجـــود فــرق معنــوي فـــي كــل مـــن ) ٢(رقــم یتبــین مــن الجـــدول 
 تـــؤدي الـــى زیـــادة الجهـــددة  زیـــا، فـــي مـــصل الـــدم ولـــصالح بعـــد فتـــرة االستـــشفاءالمالوندایألدیهایـــدو 

 فـي الجــسم األوكـسجین، وان زیـادة  الطاقـةٕانتــاج العملیـات االیـضیة و إلجـراء األوكـسجیناسـتهالك 
 األولیــة والمؤكــسدات األكــسدةیــؤدي بالتــالي الــى حــدوث اضــطراب فــي الخــط الــدفاعي لمــضادات 

ه فــــي الحــــاالت  مــــن العناصــــر الــــضروریة للحیــــاة ، ویختــــزل معظمــــاألوكــــسجین یعــــد إذالخلویــــة، 
 األوكــسجین النــسبة المتبقیــة مــن أمــا المقتــدراتالطبیعیــة الــى مــاء مــن خــالل عملیــات التــنفس فــي 

فأنهـــا تتعـــرض الـــى تفـــاعالت اختزالیـــة غیـــر تامـــة یتكـــون مـــن خاللهـــا جـــذر )% ٢-١(الجزیئـــي  
)O( السالب أوكسیدالسوبر  2

جـذر  میة ، ویكـون  الجـذور  الحـرة سـأصـناف الذي یعد مـن اكثـر −
 الحـــرة التـــي تـــشمل األوكـــسجینبقیـــة أنـــواع جـــذور   الـــسالب فـــي تفـــاعالت الحقـــةأوكـــسیدالـــسوبر 

 Hydroxyl  وجــذر الهیدروكــسیل )Hydrogen peroxide) H2O2بیروكــسید الهیــدروجین
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radical واألوكـــسجین المفـــرد  )O( 2
− 251)Singletoxygen Bulkley, 1983,94)( 

McCord, 1984,. (فـــي المایتوكونـــدریا المـــصدر الـــرئیس اإللكترونـــات تعتبـــر سلـــسلة نقـــل إذ 
، والتــي تــشكل تهدیــد لألوكــسجین الفعالــة األصــناف زیــادة ومــن ثــم الجهــد أثنــاءفــي للجــذور الحــرة 

 في الجسم وبالتـالي الـى حـدوث الكـرب التأكـسدي والتـي األكسدةخطیر للنظام الدفاعي لمضادات 
  .)Beal et al.,1997(  الجسمأنسجةفي تسبب الضرر 

 علــــــــــــى الخلیــــــــــــة مــــــــــــن األذى فظــــــــــــةالمحا فــــــــــــي  كبیــــــــــــراً  الكلوتاثــــــــــــایون دوراً بإذ یلعــــــــــــ         
 إذ، الفعالــة األوكــسجین أصــناف علــى إزالــة )C( نیعمــل فیتــامی ،)Amer,2001,165ِ)التأكــسدي

)O(یتفاعــــــل بــــــسرعة مــــــع  2
OH( السوبراوكــــــساید الــــــسالب و−

 )H2O2(ذر الهیدروكــــــسید وجــــــ ).
)O(بیروكـسید الهیـدروجین وكـذلك  2

ولـذلك فـان ) Semi dehydroascorbate( المفـرد لیكـون −
                                  . یعمل على تقلیل الكرب التأكسدي أي تقلیل تلف األنسجة C نفیتامی

( Halliwell & Guttcrdige ,1985, 106)                                                         
 األكـسجیني الـذي یكـون بعـد الجهـد دینویعزو الباحثون الى زیـادة هـذه المتغیـرات بـسبب الـ       

فــضال عــن ذلــك التعــب  وأوكــسجین لتعــویض مــا تــم صــرفه ةالهــوائي ومــا یحتــاج الجــسم مــن طاقــ
   .الریاضي الذي یصحب األداء 

  التوصیات االستنتاجات و -٥
  : االستنتاجات١-٥
 E  (وجود فروق ذات داللة معنویة بـین اختبـار قبـل الجهـد مقارنـة مـع بعـد الجهـد فـي فیتـامین.١

  . لصالح بعد الجهد)یألدیهاید والمالوندا والسیروبالزمین و الكلوتاثایون
ء كــــل وجــــود فــــروق ذات داللــــة معنویــــة بــــین اختبــــار قبــــل الجهــــد مقارنــــة بعــــد فتــــرة االستــــشفا .٢

  .المتغیرات لصالح بعد فترة االستشفاء
  ( في فیتامین  مقارنة بعد فترة االستشفاء بعد الجهد وجود فروق ذات داللة معنویة بین اختبار .٣

C لصالح بعد فترة االستشفاء )یألدیهاید والمالوندا و الكلوتاثایون.  
  : التوصیات ٢-٥
 أللعاب القوى معرفة أهمیة الحدید وما لـه دور مراعاة المدربین والمختصین في فعالیات العدو. ١

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

  الحالة الطبیعیة عند إعطاء التدریبات الریاضیة
  .للتأكسدأن یستهلكوا غذاء غني بالمواد المقاومة لى الریاضیین عیجب .٣
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تقـــرح العـــضلة (قـــد یقلـــل مـــن األعـــراض الناجمـــة مـــن الجهـــد الریاضـــي C و E  إن فیتـــامین.٤
  ).المتأخر

  . إجراء العدید من الدراسات في عینات مختلفة وجهود مختلفة.٥
   العربیة واالجنبیةالمصادر

  المصادر العربیة. ١
ارة التعلــیم العــالي والبحــث وز  ،مــدخل الــى الكیمیــاء الحیاتیــة  ):١٩٨٦(خولــة احمــد ،أل فلــیح  .١

 .العلمي

 .وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي  ،أساسیات الكیمیاء الحیویة ):١٩٨٠(باسل كامل ،داللي .٢

أثــــر جهــــدین ال هــــوائي وهــــوائي فــــي اســــتجابة الهرمونــــات ) "٢٠٠٥(الطــــائي ، هــــدیل طــــارق  .٣
 منـــشورة ، جامعـــة ، رســـالة ماجـــستیر غیـــر" المنظمـــة للكالـــسیوم ، والفـــسفور فـــي مـــصل الـــدم 

 . الموصل 

 ، دار الفكــر العربــي، ١فــسیولوجیا التــدریب والریاضــة ، ط) ٢٠٠٣(عبــد الفتــاح ، أبــو العــال  .٤
  . القاهرة 

فـسیولوجیا التـدریب الریاضـي ) ٢٠٠٠(عالوي ، محمد حسن ، عبد الفتاح ، أبو العـال أحمـد  .٥
 .، دار الفكر العربي ، القاهرة 

الكیمیــــــــــاء ،)١٩٨٦(یئــــــــــة تــــــــــدریس كلیــــــــــات الطــــــــــب هارولــــــــــد ترجمــــــــــة أعــــــــــضاء ه،هــــــــــاربر .٦
 .وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي،١ج،١ط،الفسلجیة

المرجــــــع فــــــي ) : ١٩٩٧(الهاللــــــي ، صــــــادق ، غــــــایتون وهــــــول ، ترجمــــــة صــــــادق الهاللــــــي  .٧
 .الفیزیولوجیا الطبیة ، منظمة الصحة العالمیة ، بیروت 

وزارة التعلـیم  ،الفـسلجة الـسریریة  ):١٩٨٩ (عـادل إبـراهیم، ظافر إبراهیم والهنـداوي ، الیاسین .٨
 .العالي والبحث العلمي

 المصادر االجنبیة. ٢
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