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ممخص البحث

دراسة مقارنة الستجابة وظائؼ الكميتيف في بعض المتغيرات الكيميائية
أ.م.د.ديار مغديد أحمد

بعد جيديف (ال ىوائي وىوائي )

جامعة صالح الدين /كمية التربية الرياضية

أىداؼ البحث:ييدؼ البحث الى

 -1التعرؼ عمى التغيرات الكيميائية بيف الراحة وكؿ مف الجيديف (الىوائي وىوائي)لدى
طالب كمية التربية الرياضية –جامعة صالح الديف.

 -2التعرؼ عمى العالقة بيف المتغيرات الكيميائية بعد كؿ مف الجيديف (الىوائي وىوائي)
لدى طالب كمية التربية الرياضية – جامعة صالح الديف.

فرضا البحث:

 -1وجود فروؽ ذات داللة معنوية في بعض المتغيرات الكيميائية بيف الراحة وكؿ مف
الجيديف(الىوائي وىوائي) لدى طالب كمية التربية الرياضية – جامعة صالح الديف.

 -2وجود عالقة ارتباط معنوية في بعض المتغيرات الكيميائية بعد كؿ مف الجيديف (الىوائي
وىوائي)

لد ى طالب كمية التربية الرياضية –جامعة صالح الديف.

وتمثؿ عينة البحث ب( )25طالب مف غير ممارسي االنشطة الرياضية خارج الدواـ او

اعضاء ضمف االندية الرياضية مف مجموع ( )111طالب مف المرحمة الثانية لمعاـ الدراسي
()2111-2111

والذي

يمثؿ

()%33.33

وتـ

قياس

المتغيرات

الكيميائية

(البيميروبيف،الكثافة النوعية،كريات الدـ الحمر،االس الييدروجيني،البروتيف) في الراحة وبعد

الجيد الالىوائي ركض( )61ياردة والجيد اليوائي ركض –مشي ( )12دقيقة وتـ معالجة
القيـ بواسطة نظاـ (.)spss v:15

وتـ التوصؿ الى االستنتاجات التالية:

 -1أحدث الجيديف (الالىوائي واليوائي) الى زيادة معنوية في متغير ( )pHو البيمروبيف
في االدرار.

 -2لـ يحدث الجيديف ( الالىوائي واليوائي) اي تغير في متغير خاليا الدـ الحمراء
والبروتيف والكثافة النوعية.

التوصيات
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. العناية بالفحص الدوري لمتأكد مف سالمة الالعبيف مف أمراض الجياز البولي-1

 ضرورة أجراء دراسة لقياس متغيرات اخرى كاالجساـ الكيتونية وخاليا الدـ البيضاء-2
.والمعادف بعد الجيديف الالىوائي واليوائي

. أجراء دراسات وبحوث أخرى عمى عينات أخرى وبجيود وشدد مختمفة-3

A comparative Study to Response of Kidneys function in some
chemical variables after two efforts anaerobic and aerobic
Assist.Prof.Dr. diyar M. Ahmed
College of physical Education
University of salahaddin

Abstract
Research objectives: The research aims to
1 - identify the chemical changes between the two efforts from all the rest
(for anaerobic and an aerobic to the students of the College of Physical
Education - University of Salahaddin.
2 - Identifying the relationship between the chemical variables after each
of the two efforts (for anaerobic and an aerobic) to the students of the
College of Physical Education - University of Salahaddin.

The hypothesis of search:
1 - There are significant differences in the morale of some chemical
variables between the two efforts from all the rest (for anaerobic and an
aerobic) to the students of the College of Physical Education - University
of Salahaddin.
2 - There is a significant relationship in some chemical variables after
each of the two efforts (for anaerobic and aerobic) be deposited with
students of the College of Physical Education - University of Salahaddin.
The research sample B (25) students from non-practitioners of sports
activities outside office hours, or members within the sports clubs of the
total (100) students from the second stage of the academic year (20102011), which represents (33.33%) was measured variables of chemical
(bilirubin, density quality, red blood cells, pH, protein) at rest and after
anaerobic effort ran (60) yards and ran the aerobic effort - Pedestrian (12)
minutes were addressed by a system of values (spss v: 15).

Was reached the following conclusions:
1 - the latest two efforts (anaerobic and aerobic) resulted in significant
increase in the variable (pH) and bilirubin in Urine.
2 - did not happen two efforts (anaerobic and aerobic) any change in a
variable red blood cells, protein and specific gravity.

Recommendations
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1 - Care periodic inspection to ensure the safety of the players of
Urology.
2 - The need to conduct a study to measure other variables Kalajsam
acetone and white blood cells and minerals after two efforts anaerobic
and aerobic.
3 - Conducting studies and other research on other samples and the efforts
and stressed different.

مجـلــة فصلية علمية متخصصة محكمة
المجلذ الثالث – العذد الثاني
1022

4

الثقافة الرياضية

 -1التعريؼ بالبحث
1-1المقدمة واىمية البحث:

اتجو الباحثوف في االونو االخيرة الى دراسة االستجابات الفسيولوجية الجيزة واعضاء

الجسـ المختمفة وتحت ظروؼ مختمفة مف اجؿ الوصوؿ الى النتائج العممية عف التغيرات التي
تحدث في االجيزه المختمفة كالجياز الدوري والتنفسي والعضمي وكذلؾ اليرمونات اذ اف ىذا
المجاؿ يحتاج الى كثير مف الدراسات والبحوث وخاصة في مجاؿ وظائؼ الكمية التي لـ تأخذ

نصيبيا مف البحوث والدراسات المختمفة النيا يعد مف أجيزة الجسـ التي ليا دور حيوى في

الصحة العامة لمفرد سواء في وقت الراحة أو اثناء أداء النشاط الرياضي ،وتزداد أىمية وظائؼ
الكمي أثناء النشاط الرياضي نظ ار لزيادة عمميات التمثيؿ الغذائي التي ينتج عنيا مخمفات وىذه

المخمفات تعد ضارة بالجسـ وتحد مف كفاءة عمؿ الجياز العضمي اثناء التدريب والمنافسة لذا

فأف الكمي تعمؿ عمى التخمص مف ىذه المخمفات مما يساعد عمى ارتفاع مستوى االداء وتاخير

ظيور التعب ( )161:5وكذلؾ دوره في المحافظة عمى توازف السوائؿ ( )Bufferوقد تناولت
اكثر الدراسات والبحوث في ىذا المجاؿ عمى تأثير المباراة والجيود واالنشطة الرياضية المختمفة

عمى وظائؼ الكمي فقد توصؿ (شعالف ونصرالديف )1993الىظيور البروتيف وخاليا الدـ الحمر

وانخفاض ()pHالبوؿ لدى السباحيف وعدائي اختراؽ الضاحية( )21:13وتوصؿ دراسة

(باف )2111الى حصوؿ تغيرات ذات داللة احصائية في خاليا الدـ الحمر في البوؿ لدى

السباحيف ( )76:11وتوصؿ( نشواف  )2116الى ظيور خاليا الدـ الحمر وخاليا الدـ البيض
والبروتينات في البوؿ لدى العبي كرة القدـ( .)273:6ودراسة (نشواف  )2119اذ

حصؿ

تغيرات في مكونات االدرار مثؿ خاليا الدـ البيض والبروتيف والكموكوز واالجساـ الكيتونية لدى

العبي الدراجات اليوائية( . )269:7مما تقدـ نالحظ اف جميع االبحاث تركزت عمى تأثير الجيد

او المباراة عمى وظائؼ المكمى في فعاليات رياضية مختمفة مف ىنا تبرز اىمية البحث في
دراسة مقارنة الستجابات بعض وظائؼ المكمى بعد جيديف الىوائي وىوائي لدى طالب كمية
التربية الرياضية لموصوؿ الى النتائج التي تفسرلنا العالقة بيف جيديف مختمفيف في فيـ طبيعة

التغيرات التي تحدث في بعض وظائؼ الكمي لدييـ

2-1مشكمة البحث:

يعد الكمية مف االجيزة الحيوية والفعالة في جسـ االنساف التي تقوـ بتخميص الجسـ مف

المواد الضارة ونواتج التمثيؿ الغذائي كما تقوـ ايضا بأفراز ىرموف الرنيف التي يؤثر عمى النغمة

العضمية وكذلؾ في المساعدة في تكويف كريات الدـ الحمراء مف نقي العظـ واشارت العديد مف
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االبحاث الى التعرؼ عمى تأثير االنشطة الرياضية المختمفة عمى وظائؼ الكمى باعتبار االنشطة
الرياضية ىي احد الوسائؿ الميمة التي تساعد الجسـ مف التخمص مف المواد الضارة وطرحيا

خارج الجسـ عف طريؽ الكمية في البوؿ وعمى حد عمـ الباحث لـ يجد دراسات تقارف بيف جيديف
مختمفيف (الىوائي وىوائي) عمي وظائؼ الكمي في بعض المتغيرات الكيميائية ومف ىذا المنطمؽ

مما دفع الباحث الى دراسة ىذا الموضوع لمعرفة وفيـ الفروؽ والعالقة مف اجؿ الوصوؿ الى
الخقائؽ ومعمومات تخدـ الباحثيف في المجاؿ الرياضي.

3-1أىداؼ

البحث:

 التعرؼ عمى التغيرات الكيميائية بيف الراحة وكؿ مف الجيديف (الىوائيوىوائي)لدى طالب كمية التربية الرياضية –جامعة صالح الديف.

 التعرؼ عمى العالقة بيف المتغيرات الكيميائية بعد كؿ مف الجيديف (الىوائيوىوائي) لدى طالب كمية التربية الرياضية – جامعة صالح الديف.

4-1فروض

البحث:

 وجود فروؽ ذات داللة معنوية في بعض المتغيرات الكيميائية بيف الراحة وكؿمف الجيديف(الىوائي وىوائي) لدى طالب كمية التربية الرياضية – جامعة

صالح الديف.

 وجود عالقة ارتباط معنوية في بعض المتغيرات الكيميائية بعد كؿ مفالجيديف (الىوائي وىوائي)

لد ى طالب كمية التربية الرياضية –جامعة

صالح الديف.

5-1مجاالت البحث:

 1-5-1المجاؿ البشري :طالب كمية التربية الرياضية المرحمة الثانية – جامعة صالح
الديف

 2-5-1المجاؿ الزماني2111/5/26 -2111/2/6 :

 3-5-1المجاؿ المكاني  :ممعب كمية التربية الرياضية – جامعة صالح الديف.

 6-1تعريؼ

المصطمحات:

مجـلــة فصلية علمية متخصصة محكمة
المجلذ الثالث – العذد الثاني
1022

6

الثقافة الرياضية

 1-6-1خاليا الدـ الحمر

وىي عبارة عف خاليا عديمة النواة شكميا قرصي مقعرة الوجييف عند النظر الييا مف

الجانب وتحتوي عمى مادة خضاب الدـ الذي يعطي الموف االحمر لمدـ ويبمغ حوالي ()5
مالييف خمية في كؿ مممتر مكعب مف الدسـ عند الرجؿ وينقص عددىا حوالي نصؼ مميوف
عند المرأة.

 2-6-1خاليا الدـ البيض

وىي خاليا تتميز باحتوائيا عمى نواة وال تحتوى عمى خضاب الدـ لذا اليكوف ليا

القابمية عمى حمؿ االوكسجيف وتختمؼ عف خاليا الدـ الحمر بالعدد والتركيب والوظيفةيتراوح

عددىا ( )6111-11111خمية في كؿ مميمتر مكعب مف الدـ تعيش مابيف ( )13-4يوما
تقريبا واىـ وظائفيا الدفاع عف الجسـ ()73:21

 3-6-1االس الييدروجيني

يعبر االس الييدروجيني عف تركيز فاعمية ايونات الييدروجيف( )Hفي المحاليؿ اى انيا

تركيز ايونات الييدروجيف ( )213:12ويتراوح  pHاالدرار بيف ( )8-4.5وذلؾ تبعا لمحالة
الحمضية –القاعدية لمسائؿ خارج الخاليا.

 4-6-1البروتيف

تمتاز بانيا تتكوف مف اربعة عناصر كيميائية ىي الكربوف والييدروجيف واالوكسجينو

النتروجيف وىناؾ بروتينات خاصة تحتوي باالضافة الى ذلؾ الى عناصر الكبريت او الحديد

()23:8

 5-6-1االجساـ الكيتونية
تتركب االجساـ الكيتونية في الكبد في صفائح المايتوكوندريا مف االستيؿ كوا وتتولد مف

أكسدة االحماض االمينية (. )432:28

 - 2الدراسات النظرية والسابقة
 1 -2الطاقة Engery

يعتبر موضوع الطاقة مف اىـ الموضوعات العممية في المجاؿ التربية البدنية

والرياضية نظ اًر الرتباط الطاقة بحياة االنساف بصفة عامة وباالنقباضات العضمية المسؤولة
عف حركات واوضاع الجسـ المختمفة في النشاط البدني بصفة خاصة  ،اال اف حجـ الطاقة

االساسية لمفرد يتوقؼ عمى عوامؿ كثيرة اىميا وزف الجسـ والطوؿ والسف والجنس وحالة
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الجياز العصبي والعضمي باإلضافة الى الجيد البدني المبذوؿ  ،حيث يزداد حجـ الطاقة

اثناء المجيود البدني اضعاؼ ما كانت عميو اثناء الراحة بما يتناسب مع حمؿ المجيود (
.) 55:2

ويوضح كؿ مف المب (  ) Lamb, 1984وفوكس (  ) Fox, 1984و (ابو العال ،

 ) 1985اف االدينوزيف ثالثي الفوسفات ىو المصدر المباشر النتاج الطاقة ويعد احد اشكاؿ
الطاقة الكيميائية وعند انشطاره يحرؾ زوائد فتائؿ المايوسيف لتجذب مع حركتيا لمداخؿ فتائؿ

االكتيف داخؿ الميفة العضمية ليتـ االنقباض باقصى قوة ليا خالؿ ثواني محدودة  ،ولذلؾ
فالجسـ لديو القدرة عمى اعادة بناء  ATPعف طريؽ جزيئات الوقود المخزونة في الجسـ

المتمثمة في فوسفات الكرياتيف  PCكمصدر كيميائي والكربوىيدرات والدىوف والبروتيف
كمصادر غذائية عف طريؽ عدة عمميات كيميائية لمتمثيؿ الغذائي الالىوائي

واليوائي(. )56:14()256:28()233:33

 1-2النظاـ الالىوائي

) ( Anaerobic System

 النظاـ الفوسفاتي الالىوائي. -نظاـ حامض الالكتيؾ الالىوائي.

النظاـ الفوسفاتي الالىوائي:

"يعد ىذا النظاـ أسرع األنظمة في إنتاج الطاقة  ،وىو المسؤوؿ عف إنتاج الطاقة

لؤلنشطة البدنية التي تؤدى بسرعة شبو قصوى إلى قصوى وفي حدود ما ال يزيد عف ()31
ثانية" ()81:17

" ومف المعروؼ أف الكمية الكمية لمخزوف الػ( )ATP – PCفي العضمة قميؿ جداً  ،مما يحد

مف إنتاجية الطاقة بوساطة ىذا النظاـ" ". )314:22(.والذي يعتمد في جوىره عمى إعادة

بناء الػ ( )ATPعف طريؽ مادة كيميائية مخزونة بالعضمة تسمى الفوسفوكرياتيف (. ")PC
( .)31:16وىي مركب فوسفاتي غني بالطاقة ويوجد بالخاليا العضمية وعند انشطاره ينتج
كمية كبيرة مف الطاقة وتعمؿ ىذه الطاقة عمى المساعدة في إعادة بناء  ATPأو بمعنى

أخر فمجرد انشطار  ATPاثناء االنقباض العضمي يتـ استعادتو بصفة مستمرة مف (–PI

 . ) ADPوذلؾ بوساطة الطاقة التي تحررت خالؿ انشطار( ) PCوالتي يمكف استعادة

جزيئة  ATPمقابؿ انشطار جزيئة ( (.) PCعبد الفتاح) 28 ،1998،

ويشير ( )Cerretelli 1974الى اف مخزوف ( )ATPفي العضمة قميؿ جداً ويستنفذ خالؿ

الثواني االولى مف الجيد ليذا يجب اف يعاد تركيبو بسرعة عف طريؽ تفاعالت كيميائية اخرى
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وتقوـ فوسفات الكرياتيف بأعادة تركيب ( )ATPبالسرعة نفسيا التي يتحمؿ فييا .

()62:25

النظاـ اليوائي أو االوكسجيني ) ( Aerobic System

:

سمي ىذا النظاـ بالنظاـ اليوائي وذلؾ الف أغمبية الطاقة تجيز عف طريؽ النظاـ اليوائي

".وكممة ىوائي تعني بوجود األوكسجيف ويزود الوقود في ىذا النظاـ كؿ مف الكاربوىيدرات

والدىوف المخزونة في الجسـ ويستخدـ األوكسجيف ىنا في عممية تحويؿ الطاقة إذ يساىـ في

أكسدة الدىوف والكاربوىيدرات (كموكوز أوكاليكوجيف )"

ويعد النظاـ األوكسجيني مف أنظمة الطاقة المستخدمة في الفعاليات ذات الشدة المعتدلة ولمدة
طويمة نسبياً فبعد دقيقتيف أو ثالث دقائؽ مف العمؿ المستمر يبدأ ىذا النظاـ بالسيطرة عمى
تجييز الجسـ بالطاقة بوجود األوكسجيف )167:34(.،

ويتـ انتاج ىذه الطاقة مف خالؿ بعض التفاعالت الكيميائية  ،والتي تحدث في داخؿ الخمية

العضمية ولكف في حيز محدود وىو ما يسمى بالمايتوكندريا ( )Mitochondriaوىي عبارة عف

أجساـ تحمؿ المواد الغذائية لمخمية ويكثر وجودىا في الخاليا العضمية ،

وفي ىذا النظاـ نجد أف كميات حامض المبنيؾ التي تتراكـ في العضالت وتتحمؿ إلى جزيئتيف

مف حامض البايروفيؾ مع إنتاج طاقة تعيد بناء ( )3موؿ مف مركب ثالثي فوسفات االدينوزيف

()ATP

()67:5

ويشير درويش واخراف "يتميز ىذا النظاـ بإنتاج الطاقة بوجود األوكسجيف كعامؿ فعاؿ خالؿ

التفاعالت الكيميائية ،حيث يمكف استعادة ( )39موؿ ( ) ATPبوساطة التكسير الكامؿ لجزيئتي
كاليكوجيف ليحمؿ الى ثاني أوكسيد الكربوف وماء ويتـ نظاـ األوكسجيف داخؿ الخمية العضمية

وبالتحديد في جسيمات المايتوكوندريا "(.)42:9

واف عممية تجزئة الكاليكوجيف الى ثاني اوكسيد الكاربوف والماء تختمؼ عف تحمؿ السكر

الالىوائي ف ي اف العممية االولى تتـ بوجود كمية كافية مف االوكسجيف واف حامض المبنيؾ ال
يتراكـ بوجود االوكسجيف وذلؾ بسبب وجود االوكسجيف سيتحوؿ حامض البيروفيؾ الى النظاـ

اليوائي  .لذا فاف واحد موؿ مف الكاليكوجيف يتج أز الى  2موؿ مف حامض البيروفيؾ  ،وتتولد

مف ىذه التجزئة طاقة كافية لبناء بعض جزيئات اؿ  . ATPبعد تكويف حامض البيروفيؾ فإنو
يستمر بالتجزئة مف خالؿ سمسمة مف التفاعالت التي تدعى بدورة كريبس وتتضمف حدوث نوعيف

مف التغيرات الكيميائية الرئيسية :
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 تكويف ثاني اوكسيد الكاربوف . -حدوث عممية االكسدة .

 2-2الكمية (:)Kidney

عرفيا (عبدالرزاؽ  )2119عمى انيا "عضو احمر الموف يشبو حبة الفاصوليا في الشكؿ ،

ويوجد في جسـ االنساف كميتيف تقعاف لالعمى بالنسبة لمخاصرتيف مقابؿ البطف الى الداخؿ عمى

جانبي العمود الفقري  ،تحديدا في المنطقة القطنية عمى جانبي العمود الفقري .ويبمغ معدؿ طوؿ
الكمية عند االنساف البالغ ما بيف 12 -11سـ تقريبا وعرضيا مابيف 7,5-5سـ تقريبا ،وسمكيا

حوالي 2,5سـ اما وزنيا فيو 141غـ تقريبا عند الرجاؿ و125غـ تقريبا عند النساء" .
()214:19

اما الكبيسي فيشير الى اف  ،الكميتاف غدتاف تقعاف عمى جانبي العمود الفقري شكميا يشبو حبة

الفاصوليا طوليا حوالي 12سـ وسمكيا حوالي  5سـ لونيا رمادي محمر تحتوي عمى انخفاض
يطمؽ عميو بالسرة  Hillusمنو يدخؿ الشرياف الكموي ويخرج الوريد الكموي  ،يحيط بالكمية
طبقة شحمية سميكة لحمايتيا والتصاقيا عمى الظير وفوؽ كؿ كمية توجد غدة صغيرة ىرمية

الشكؿ لونيا مصفر تدعى بالغدة الكظرية  .وتغمؼ الكمية بالمحفظة وىي عبارة عف نسيج ضاـ
وفي المقطع الطولي يالحظ اف الكمية تتألؼ مف القشرة  Cortexولمب  Wedullaيحتوي المب

في االنساف مف  18-11مف التراكيب المخروطية الشكؿ تدعى باالىرامات الكموية Renal
 Pyramidقمميا تشكؿ ما يسمى بالحميمات  Papillaeوالتي تفتح في حوض الكمية Pelvis

الذي يتصؿ بالحالب )279:8( .

ولمكمية سطح خارجي محدب  ،وسطح داخمي مقعر  ،يسمى سرة الكمية  ، Hilumويوجد بو
وعاءاف دموياف احدىما متفرع مف الشرياف االبير ويعرؼ بالشرياف الكموي  ،وىو ينقؿ الدـ الى

الكمية وتفرع داخميا ،واالخر ىو الوريد الكموي الذي ييود منو الدـ مف الكمية – بعد فصؿ البوؿ
منو – الى الوريد االجوؼ السفمي ومف ثـ الى القمب ( .)295:23

 3-2طريقة عمؿ الكمية

:

يتفرع الشرياف الكموي  Renal Arteryمف الشرياف البير مباشرة ويتفرع بداخميا الى

فروع صغيرة حتى ينتيي بالشرياف الداخؿ  ،والذكرية يتفرع بداخؿ الكرية الكموية الى فروع
أضغر  ،وتقوـ الكرية الكموية بإستخالص المواد الضارة ثـ تتجمع االوعية الصغيرة مرة اخرى

لتكوف الوريد الخارج والذي يتحد مع االوردة لتكويف الوريد الكموي  ، Renal Veinوالذي

يصب في الوريد االجوؼ السفمي  ،وتمر المواد المستخمصة مف الكرية الكموية خالؿ القنوات
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الكموية حيث تستخمص مواد اخرى او يعاد امتصاص مواد اخرى حسب احتياجات الجسـ حتى
يتكوف البوؿ في شكمو النيائي  ،والذي يصؿ الى حوض الكمية ثـ الى الحالب  ،ومنو الى

المثانة البولية ثـ الى الخارج )183:23(.

4-2اّلية تكويف البوؿ :

1-4-2الترشيح ( :) Filtration

وىو عبارة عف حركة الماء والمواد المذابة فيو مف الكبيبة عبر غشائيا الى فسحة المحفظة

ثـ الى محفظة بوماف )283:8 ( .حيث يدخؿ الدـ الى الكمية عبر الشرياف الكموي والذي بدوره

يتفرع الى شراييف أصغر فأصغر حتى يصبح عمى شكؿ شعيرات دموية  ،ويتـ ترشيح

الجزيئات الصغيرة الموجودة في الدـ مف الشعيرات الدموية الى محفضة بوماف  ،أما المواد ذات
الجزيئات الكبيرة فال تستطيع العبور مف جدراف الشعيرات الدموية فتبقى في الدـ  ،حوالي

 151-111لتر مف الراشح المخفؼ يتكوف يوميا في الكميتيف اال اف ما يطرح منو 1,5 -1
لتر عمى شكؿ بوؿ  ،والفرؽ في الحجـ والتركيز يكوف بسبب العمميات االتية وىي اعادة

االمتصاص واالفراز )216:19 (.

 2-4-2أعادة االمتصاص ( :) Reabsorption

وىي عممية اعادة الجزيئات مف االنابيب الى االوعية الدموية  .فعندما يخرج الراشح مف

الشعيرات الدموية ينتقؿ الى محفظة بوماف ومنيا الى االنبوب الكموي والمركب مف االنابيب

الممتوية والتواء ىنمي حيث يعبر منيا الراشح بيدؼ إعادة امتصاص المركبات االساسية التي

يحتاجيا الجسـ والحفاظ عمى توازف نسب السوائؿ والمعادف في الجشـ  ،الى الشعيرات الدموية
والتي تخرج مف الكبة الكموية وتمتؼ حوؿ االنبوب الكموي حتى نيايتو.

وعممية اعادة االمتصاص تتـ عمى ثالث مراحؿ متتالية :
أ -إعادة االمتصاص في االنابيب الممتوية القريبة -:

وفي االنابيب الممتوية القريبة يتـ اعادة المواد االتية مف الراشح :

* الماء  :يعاد امتصاصو بنسبة  %85مف الراشح .

* الكموكوز  :بعاد امتصاصو مف الراشح بشكؿ كمي تقريبا .

* الصوديوـ  ،الكمور  ،البوتاسيوـ  ،الفوسفات  ،البيكربونات يعاد امتصاص معظميا مف

الراشح .

* االحماض االمينية  :يعاد امتصاص معظميا مف الراشح .

ب -إعادة االمتصاص في التواء ىنمي -:
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وفيو يتـ إعادة امتصاص ممح كموريد الصوديوـ .

ج -إعادة االمتصاص في االنابيب الممتوية البعيدة والقناة الجامعة :
وىنا يتـ االعداد النيائي لمبوؿ حيث يتـ تحديد تراكيز المواد المراد التخمص منيا والتي البد مف

اعادة امتصاصيا الى الدـ مثؿ الماء واالمونيا وأيونات الصوديوـ والبوتاسيوـ وبعض المواد

االخرى مما يجعؿ البوؿ اكثر تركي اًز ) 217:19 (.

3-4-2االفراز ( :) Secretion

وىي حركة الجزيئات مف االوعية الدموية الى االنيبيبات لغرض االفراغ  .وتحدث ىذه

العممية في كؿ االنبوب الكموي وبشكؿ خاص في االنابيب الممتوية  ،وىي عممية يتـ فييا إفراز
المواد الغير مرغوب بيا والموجودة في الدـ والتي لـ يتـ ترشيحيا جيداً الف الدـ ال يبقى في
الكبة الكموية لفترة طويمة( .) 217:19

وظائؼ الكمى في التدريبات الرياضية :

 -1تشارؾ الكمى في تنظيـ سوائؿ الجسـ مف خالؿ التحكـ في سرياف الدـ في االعضاء التي

مف الممكف اف تكوف خالية مف بعض الدـ  ،فيكوف ىناؾ كمية اكبر مف الدـ متوفرة لمعضالت

.

 -2لوحظ اف سرياف الدـ الكموي يقؿ مع قوة التدريبات  ،ويمكف اف ينقص اكثر اثناء التعب .

 -3استخراج البولينا والكرياتينيف والفوسفات يقؿ بصورة متوسطة تبعا لحمؿ التدريب  ،بينما
كموريد الصوديوـ يقؿ بصورة كبيرة جدا .

 -4استخراج البوتاسيوـ واالمونيوـ يقؿ تبعا لقمة الصوديوـ المستخرج .

 -5بعض التدريبات يعود فييا كموريد الصوديوـ واليوريا والكرياتينيف لحالتيـ الطبيعية ،
وسرياف البوؿ يزداد اذا كاف الشخص تحت تحميؿ مائي .

 -6اف استخراج البوتاسيوـ يعود لممستوى الطبيعي في التدريبات البسيطة )793:38(.

5-2البيميروبيفBilirubin

ينتج البيميروبيف مف ىدـ الييموجموبيف بعد تكسر كريات الدـ الحمراء وذلؾ في نياية فترة

حياتيا ،ثـ يرتبط مع حمض الجموآورونيؾ في الكبد ليتحوؿ إلى ثنائي جموآورونات البيميروبيف

القابؿ لمذوباف في الماء ثـ يخرج عف طريؽ الكبد مع الصفراء في القنوات الم اررية ،ولذلؾ يوجد

نوعاف وىو ما قبؿ االرتباط وغير قابؿ لمذوباف )  ( ID - BILمف البيميروبيف ىما البيميروبيف
غير المباشر وىو ما بعد االرتباط وىو قابؿ لمذوباف في الماء )  . ( D - BILفي الماء ،

والبيميروبيف المباشر ) ( T- BILمجموع النوعيف يطمؽ عميو البيميروبيف ال ُكمي
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19ميكروموؿ  /لترآ  -يتراوح المستوى الطبيعي ؿ البيميروبيف ال ُكمي ما بيف  3.5يصؿ
المستوى الطبيعي ؿ البيميروبيف المباشر إلى  7ميكروموؿ  /لترآ.

 6-2الكثافة النوعيةSpecific Gravity :

الكثافة النوعية الطبيعية تتراوح بيف ( )1125 -1115تقاس بجياز يسمى Urino Metar

*** تزيد الكثافة النوعية فى الحاالت اآلتية:
-

نقص إدرار البوؿ حيث يكوف البوؿ مركز وبالتالى تزيد الكثافةالنوعية ألنيا تعتمد عمى

نسبة المواد الصمبة فى البوؿ

*** تقؿ الكثافة النوعيةفى الحاالت الآلتية:
مرض البوؿ السكرى حيث يزيد حجـ البوؿ فتقؿ تركيز المواد الصمبة.

*** ممحوظة  /تثبت الكثافة النوعية فى حاالت الفشؿ الكموى(.ألف الكمى تكوف غير قادرة

عمى االستخالص)

الكثافة الحقيقية = قراءة الجياز  +درجة ح اررة الغرفة 15-

7-2خاليا الدـ الحمراء

تتكوف في نخاع العظاـ االحمر والذي يوجد في الفقرات وعظمة القص واالضالع وعظـ

الجمجمة وعظاـ الحوض ( العظاـ المفمطحة ) .

خواص الخمية الحمراء  :تكوف قرصية الشكؿ مقعرة الوجييف مما يعطي سطحيا مساحة اكبر
ويسيؿ عممية تبادؿ الغازات  .قطرىا  7.5مايكروف  ،والتحتوي عمى نواة  ،تبدو تحت المجير
غامقة االطراؼ ويتكوف جزء كبير مف السايتوبالزـ فييا مف مادة الييموكموبيف  . %34وجدار

الخمية مرف وقابؿ لمتشكؿ بسيولة مما يعطييا القدرة عمى المرور في الشعيرات الدموية الضيقة

ولكنو غير قابؿ لمتمدد لذلؾ تنفجر إذا وضعت في محموؿ مخفؼ نظ اًر المتصاص الماء الى

داخؿ الخمية وعمرىا ( .) 75:4 ( ) 121 – 111
ولمكريات الحمراء وظيفتاف اساسيتاف ىما :

 حمؿ االوكسجيف مف الرئتيف ونقمو الى االنسجة المختمفة . حمؿ ثاني اوكسيد الكاربوف مف االنسجة ونقمو الى الرئتيف  .وفي حالة نقص كريات الدـالحمراء يمكف تعويضيا بشكؿ مباشر وخالؿ بضع دقائؽ ،ويبمغ عدد الكريات الحمراء عند

الرجاؿ  6,2 – 4,6مميوف كرية  µL /تقريبا ويبمغ عددىا عند النساء  5,4 – 4,2مميوف كرية
 ( µL /المايكرولتر  µLىو نفس الحجـ مقارنة ب المممتر المكعب .)545:31 ( ) mm³

8-2البروتينات Protien
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تمتاز بانيا تتكوف مف اربعة عناصر كيميائية ىي الكربوف والييدروجيف واالوكسجيف

والنتروجيف  ،وىناؾ بروتينات خاصة تحتوي باالضافة الى ذلؾ الى عناصر الكبريت او
الفسفور او الحديد )23:8 (.

"ويبمغ حجـ البروتيف في العضالت الييكمية نسبة حوالي  %21مما يعطي لمعضمة خاصيتيا
االنقباضية  ،كما يتكوف مف البروتيف الكثير مف االنزيمات واليرمونات  ،ويقوـ الييموكموبيف

وىو مف البروتيف بنقؿ االوكسجيف  ،كما يستخدـ بروتيف الفيبرينوجيف في تجمط الدـ " .

9-2االس الييدروجيني pH

اف عينات االدرار الجديدة تعطي قيـ  pHمف الحامضي الى القاعدي .

• درجة الحموضة .الرقـ الييدروجيني ىو مقياس لمدى حموضة أو قموية (األساسية) في

البوؿ .والرقـ الييدروجيني مف البوؿ حامضي بقوة  7 ، 4محايدة (حمضية وال قموية)  ،و 9
قموية بشدة .أحيانا يتأثر الرقـ الييدروجيني لمبوؿ عف طريؽ عالجات معينة .عمى سبيؿ المثاؿ
 ،قد يكمؼ الطبيب لؾ كيفية الحفاظ عمى البوؿ إما الحمضية أو القموية لمنع بعض أنواع مف

حصى الكمى مف تشكيؿ.

 2-2الدراسات السابقة:
 1-2-2دراسة( جنات ابراىيـ وايزيس سامي ) 1988

" االستجابات الفسيولوجية لمكمى المصاحبة لحالة المنافسة لدى ناشئات الكرة الطائرة " .

ىدؼ البحث الى التعرؼ عمى االستجابات الفسيولوجية لمكمى المصاحبة لحالة المنافسة

لرياضة الكرة الطائرة كما تظير في تغيرات البوؿ في حالة الراحة ( قبؿ المنافسة بيوميف )
وحالة قبؿ وبعد المنافسة مباشرة  ،حيث يتبيف التأثير المركب لمعامؿ النفسي والبدني عمى

الكمى ،واجري البحث عمى عينة عمدية وىي فريؽ الناشئيف لمكرة الطائرة بنادي اسبورتنج
الرياضي وكاف عددىـ (  ) 6العبات وىف الفريؽ االساسي المشترؾ في نيائي بطولة

الجميورية لمكرة الطائرة االستنتاجات :

زيادة تركيز ايوف الييدروجيف بعد المنافسة منيا وقت الراحة وظيور البروتيف في حالتي قبؿ
وبعد المنافسة كذلؾ زيادة عدد كريات الدـ الحمراء والبيضاء بعد المنافسة  ،وظيور

االسطوانات وأوكساالت الكالسيوـ لبعض الحاالت بعد المنافسة .)67:1(.

2 -2-2دراسة(( Poortmans, J.R etal 1994

" إخراج البروتيف في البوؿ لدى السباحيف " .
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ىدؼ البحث الى تحديد كمية البروتيف في البوؿ  ،االلبوميف ،بيتا 2ميكروكموبيف  ،ومعدالت

اخراجيا وعالقتيا بالسرعات المختمفة لدى (  ) 12سباح اثناء سباحة 111 1ـ 611 ،ـ ،
2111ـ ).

االستنتاجات :

 ارتفاع نسبة تركيز الالكتيؾ بالدـ الوريدي الى  ) 4,5 – 11,6 - 16,1ممي بمدة السباقاتعمى التوالي بينما انخفض حجـ البالزما بنسبة (  ) %5,5 - %7,7 - %11,3بالنسبة

لمسباقات عمى التوالي .

 -ارتفعت نسبة اخراج االلبوميف الى (  ) 121 – 111ميكروكراـ بعد دقيقة مف نياية سباؽ

111ـ 611 ،ـ  ) 56( ،ميكروكراـ بعد دقيقة مف نياية سباؽ 2111ـ  ،في وقت الراحة النسبة
تصؿ الى (  ) 9ميكروكراـ/ؽ .

 وفي نفس الوقت ارتفع معدؿ اخراج بيتا 2ميكروكموبيف (  ) 11,21مرات عف النسبة اثناءالراحة عمى التوالي اثناء سباؽ 111ـ 611 ،ـ ولـ يحدث تغيير في سباؽ 2111ـ .

 -حدث نقص مطرد في حجـ البالزما مصحوب بزيادة في معدؿ اخراج البروتيف وبدراسة معدؿ

استخالص الكرياتيف لـ يحدث تغيير في معدؿ ترشيح الكبيبات في سباؽ 111ـ ولكنو انخفض

بنسبة (  ) %35 ، 23في سباؽ 611ـ 211،ـ عمى التوالي  ،ومف ناحية اخرى ازدادت درجة

استخالص االلبوميف في الثالث سباقات وقد وجد اف الزيادة في درجة استخالص البيتا2
ميكروكموبيف تتناسب عكسيا مع سرعة السباؽ وقد اوضحت العالقة بيف معدؿ اخراج البروتيف

وسرعة السباؽ وانخفاض حجـ البالزما()257:35

 3-2-2دراسة ( نشواف ابراىيـ عبد اهلل النعيمي ووسف سعيد رشيد االوسي
) 2119

" اثر الجيد اليوائي في بعض وظائؼ الكمية لدى راكبي الدراجات اليوائية " .

ييدؼ البحث لمكشؼ عف اثر الجيد اليوائي في بعض وظائؼ الكمية لدى راكبي الدراجات
اليوائية مف خالؿ دراسة بعض مكونات االدرار  ،واستخدـ الباحث المنيج التجريبي لمالئمتو

لطبيعة البحث  ،وقد اشتممت عينة البحث عمى ( ) 5العبيف تـ اختيارىـ بالطريقة العمدية
وتمثمت بالعبي منتخب محافظة نينوى لمدراجات اليوائية  ،وتـ استخداـ القياس والتحميؿ كوسائؿ

لجمع المعمومات .
االستنتاجات :
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 لـ يحدث الجيد اليوائي اي تغيير في خاليا الدـ البيض والكموكوز واالجساـ الكيتونية فياالدرار لدى راكبي الدراجات اليوائية .

 -ادى الجيد اليوائي الى إحداث زيادة في بروتينات االدرار لدى راكبي الدراجات اليوائية

(.)263:7

أجراءات البحث
 1-3منيج البحث

تـ استخداـ المنيج الوصفي لمالئمتة لطبيعة البحث.

 2-3عينة البحث

تـ اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية مف طالب المرحمة الثانية في كمية التربية الرياضية

–جامعة صالح الديف لمعاـ الدراسي ( )2111-2111والبالغ عددىـ ()25طالب مف غير
ممارسي االنشطة الرياضية خارج الدواـ او اعضاء ضمف االندية الرياضية ،والذي يمثؿ

( )%33.33مف مجتمع البحث البالغ عدده ( )111طالبا ،والجدوؿ رقـ ( )1يبيف بعض
مواصفات عينة البحث.

الجدوؿ رقـ ()1
يبيف المعالـ االحصائية لبعض مواصفات عينة البحث
المتغيرات

الوسط الحسابي

االنحراؼ المعياري

العمر(سنة)

22.4

1.9

الطوؿ(سـ)

167.9

2.86

الكتمو(كغـ)

68.7

1.95

 3-3االجيزة واالدوات المستخدمة في البحث

 -1اشرطة ورقية معدة لقياس بعض متغيرات البوؿ المانية الصنع .
 -2قناني لجمع عينات االدرار.

 -3ساعة توقيت الكترونية يدوية يابانية الصنع (.)Rhythm
 -4محرار زئبقي لقياس درجة ح اررة المحيط.
 -5حاسبة يدوية نوع  Sonyيابانية الصنع.
 -6شريط قياس بطوؿ ( )51متر.

 4-3وسائؿ جمع البيانات

تـ أستخداـ القياس والتحميؿ وجمع المواد المتوفرة كوسائؿ لجمع المعمومات.
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 5-3تحديد أختباري الجيد الالىوائي واليوائي .
 1-5-3أختبار الجيد الالىوائي:
اسـ االختبار :ركض ( )61ياردة

ىدؼ االختبار  :يعد اختبار ( )61ياردة مف االختبارات التي تستخدـ عمى نطاؽ واسع في
مجاالت البحوث العممية والتدريب الرياضي ويمكف اعتبار ىذا االختبار مف المقاييس

المناسبة لمقدرة الالىوائية القصيرة لكونيا التستغرؽ زمنا يزيد عف ( )31ثانية وىو المحؾ

المتفؽ عميو عمميا في ىذا الخصوص()115:11

 2-5-3أختبار الجيد

اليوائي:

اسـ االختبار:اختبار الجري-المشي  12دقيقة

ىدؼ االختبار :قياس القدرة اليوائية (لياقة القمب واالوعية الدموية)(.)347:11

6-1قياس المتغيرات الوظيفية لمكميتيف(مكونات االدرار):

سيتـ قياس المتغيرات االتية في الراحة (قبؿ الجيد) وبعد الجيديف (الىوائي وىوائي) وىي

 -1البيميروبيف

 -2الكثافة النوعية
 -3كريات الدـ الحمر

 -4االس الييدروجيني
 -5البروتيف

وتـ استخداـ االشرطة الورقية المعدة ليذا الغرض وقد تـ مراعاة الشروط العممية الجراء

التحميؿ بيذه الطريقة والمثبتة مف قبؿ الشركة المصنعة وكما يأتي:

 -1يتـ جمع عينات االدرار مف المفحوصيف في قناني معدة ليذا الغرض.

 -2بعد ذلؾ يتـ وضع شريط القياس الورقي في داخؿ القنينة بحيث يالمس االدرار كؿ
أجزاء الشريط الورقي.

 -3يترؾ شريط القياس الورقي مغمو ار ومالمسا لعينة البوؿ لمدة
باالشرطة الورقية)

(حسب التعميمات المرفقة

 -4يتـ بعد ذلؾ اخراج شريط القياس الورقي ومالحظة التغير في الصبغات المثبتة عمية
ومقارنتيا بالصبغاة المناسبة والمثبتة عمى العمبة الحاوية ليذه االشرطة اذ يمثؿ كؿ

صبغة او لوف مستوى او تركيز معيف لممتغيرات قيد البحث.

 -5ثـ يتـ بعد ذلؾ قراءة مستوى المتغيرات مف قبؿ اختصاصي في التحميالت المختبرية
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 7-3التجربة االستطالعية :

قاـ الباحث باجراء التجربة االستطالعية بتاريخ( )2111/4/3عمى ( )5طالب الذي تـ
استبعاده مف عينة البحث وكاف اليدؼ مف اجراء التجربة االستطالعية الكشؼ عف مايأتي:

 -معوقات العمؿ التي تواجو الباحث اثناء التجربة النيائية

 مدى صالحية االشرطة الورقية لقياس بعض متغيرات االدرار. -التاكد مف سالمة ومالئمة ميداف اجراء التجربة.

8-3بعض النقاط الذي اخذ بيا الباحث

 اجراء فحص طبي قبؿ اجراء التجربة النيائية مف قبؿ طبيب مختص لمتاكد مف سالمةالطالب مف االمراض الخاصة بالجياز البولي وذلؾ عف طريؽ فحص االدرار.

 -تـ قياس مكونات االدرار بدرجة ح اررة المحيط تتراوح مابيف ( )24-22دلرجة مؤية

 تـ التاكيد عمى افراد العينة اف يتناولوا المواد الغذائية نفسيا قبؿ ( )24ساعة مف موعداالختباريف عمى اف يتناوؿ الطالب الكميات الغذائية التي اعتادوا عمى استيالكيا في

االياـ االعتيادية وذلؾ لغرض التجانس لمدخالت المواد الغذائية.

 9-3التجربة النيائية:

تـ اخذ االدرار القبمي قبؿ االختباريف (الالىوائي واليوائي) بنصؼ ساعة.

 1-9-3التجربة الرئيسية االولى (الجيد الالىوائي):

اجريت التجربة الرئيسية االولى لمجيد الالىوائي يوـ الخميس المصادؼ 2111/4/14

 2-9-3التجربة الرئيسية الثانية (الجيد اليوائي):

اجريت التجربة الرئيسية الثانية لمجيد اليوائي يوـ االحد المصادؼ 2111/4/17

 11-3الوسائؿ االحصائية

:

تـ استخداـ الحقيبة االحصائية ( )spss-v:15لتحميؿ البيانات والحصوؿ عمى النتائج .

 -4عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا
 1-4عرض نتائج تحميؿ التبايف لبعض مكونات اإلدرار ومناقشتيا بالراحة وبعد
الجيد الالىوائي واليوائي :
الجدوؿ ( ) 2
يبيف تحميؿ التبايف لبعض مكونات اإلدرار بالراحة وبعد الجيد الالىوائي واليوائي
المتغيرات

فترات اخذ

الوسط

االنحراؼ

قيمة F

درجة المعنوية
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(وحدة القياس)

االدرار

الحسابي

المعياري

المحسوبة

Sig

البيميروبيف

قياس( 1الراحة)

1,1111

1,111

19.273

*1,111

قياس( 2الجيد اليوائي )

1,1514

1,1449

قياس( 3الجيد الالىوائي )

1,1114

1,1293

قياس( 1الراحة)

1,1274

1,1361

قياس( 2الجيد اليوائي )

1,1256

1,1151

قياس( 3الجيد الالىوائي )

1,1212

1,1146

قياس( 1الراحة)

1,4866

1,1245

قياس( 2الجيد اليوائي )

1,8411

1,711

قياس( 3الجيد الالىوائي )

1,8411

1,711

قياس( 1الراحة)

6,1778

1,1688

قياس( 2الجيد اليوائي )

6,2312

1,5568

قياس( 3الجيد الالىوائي )

5,9784

1,1516

قياس( 1الراحة)

7,4824

1,1713

قياس( 2الجيد اليوائي )

11,4111

8,3254

قياس( 3الجيد الالىوائي )

9,3111

6,2299

µmol/L
الكثافة النوعية

كريات الدـ الحمراء
RBC/µL
االس الييدروجيني

البروتيف
mg/dL

1,791

1,541

3,139

1,195

1,458

1,585

* 1,131

1,317

*معنوي عند مستوى احتمالية اقؿ مف 1,15

جدوؿ ( ) 3

يبيف االختبارات البعدية  L.S.D.بيف بالراحة وبعد الجيد الالىوائي واليوائي
المتغيرات

(وحدة القياس)
االس الييدروجيني

البيميروبيف
µmol/L

الفحوصات

الفرؽ بيف

قياس - 1قياس2

1,153-

1,198

قياس – 1قياس3

1,525-

1,198

1,315

قياس – 2قياس3

1,252

1,198

*1,112

قياس - 1قياس2

1,151

1,1187

*1,111

قياس – 1قياس3
قياس – 2قياس3

المتوسطات

1,141
1,111-

الخطأ المعياري

درجة المعنوية
1,124

1,1187
1,1187

* 1,111
* 1,111
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*معنوي عند مستوى احتمالية اقؿ مف 1,15

 2-4مناقشة النتائج
يتبيف مف الجدوؿ ( )2وجود فروؽ ذات داللة معنوية بيف فترة الراحة و الجيديف الالىوائي

واليوائي في متغير ( )pHوحصمت المعنوية بيف الجيد الالىوائي واليوائي كما مبيف في
جدوؿ ( )2وكاف الوسط الحسابي ( )pHفي الجيد اليوائي ( )6.23اكبر مف الوسط
الحسابي لمجيد الالىوائي ()5،97وىذا يدؿ اف الجيد الالىوائي الذي بذلو الطالب كاف ذو
شدة عالية اي العضالت قد قامت بأستيالؾ الكاليكوجيف بدوف وجود االوكسجيف وىذا ما

أشار اليو (ابو العالء عبد الفتاح  )1985اف انتاج الالكتيؾ يزداد في بدايو اي نشاط بدني
بصرؼ النظر عف شدة ىذا النشاط في العضالت العاممة ويرجع سبب ذلؾ الى بط عمميات

انتاج الطاقة الالىوائية وعدـ كفاية توصيؿ االوكسجيف الى العضالت العاممة بالقدر الذي
تحتاجو وبذلؾ تقوـ العضالت بأستيالؾ الكاليكوجيف بدوف وجود االوكسجيف مما يتسبب في

زيادة تكويف حامض المبنيؾ وىذا بدوره يؤدي الى أنخفاض مستوى ( )pHالدـ ()119:14
ونالحظ في الجدوؿ ( )2انخفاض مستوى ( )pHفي الجيد الالىوائي مقارنة بقيـ الراحة
والجيد اليوائي وىذا ما يتفؽ مع دراسة (عبد الفتاح وعمى  )1989و (الجبالي  )1988الى

وجود انخفاض في قيـ ( )pHالبوؿ بعد اداء تدريبات السرعة مقارنة بتدريبات التحمؿ لدى
العبي الساحة والميداف (  )97:3( )159:18واوضحت دراسة ( )Bene 1976ظيور

انخفاضا ممحوظا في قيـ( )pHالبوؿ بعد أداء الحمؿ البدني مرتفع الشدة (.)263:7

وكذلؾ اتفؽ مع دراسة (عبد الرحمف زاىر )1998حيث توصؿ الى انخفاض قيـ ()pH

البوؿ بعد أداء متسابقي مسافتي ( )111،411متر وكانت نسبة الزيدة في االنخفاض لدى
متسابقي ()411متر أكبر مف متسابقى ()111متر(.)166:5

يتبيف مف ىالجدوؿ ( )2عدـ وجود فروؽ ترتقي الى درجة المعنوية في متغير البروتيف
ونالحظ أف نسبة البروتيف في الجيد يف الالىوائي واليوائي قد أزدادت عف الراحة وىذا ما

اشار اليو كؿ مف ( )Karpovich and Wayne 1971و ( )Portmas 1994مف اف

ىناؾ ظيور لمبروتيف في االدرار بعد المجيود البدني ( )387:35( )126:31و قد أشار

( )Petev,Kart 1997اف ظيور البروتيف في البوؿ يكوف بسبب نقص تجييز الدـ الى
النيفروف االمر الذي يؤدى الى نقص االوكسجيف ( )Hypoxiaونتيجة لذلؾ تحدث زيادة في
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نفاذية الكبيبة مع زيادة ضغط الترشيح االمر الذي يؤدى الى تعزيز طرح البروتيف مع البوؿ

( )214:37كما يشير ( )Havold 1969الى اف ىناؾ أعتقاد مف قبؿ البعض بأف ىرموف
النورابنيفريف لو دور في ارتشاح او ظيور البروتيف في البوؿ بعد التمريف ()132:29وىذا ما

توصؿ اليو دراسة ( عبدالحمف زاىر )1998في زيادة حاالت ظيور البروتيف بعد اداء

المسافات ()111،411متر  )167:5(.ويؤكد ( )Kallmeyer and Miller 1993عمى
ظيور البروتيف في البوؿ لدى معظـ الرياضييف بعد أداء االنشطة البدنية العنيفة لفترة

طويمة(.)292:32

يتبيف مف الجدوؿ( )3وجود فروؽ ذات داللة معنوية في متغير البيمروبيف وحصمت المعنوية
بيف فترة الراحة والجيديف الالىوائي واليوائي واف البيمروبيف ىو مادة الصفراء تنتج عف

تكسير او تحمؿ خاليا الدـ الحمراء وتحديدا مف مادة الييموكموبيف وأذا نالحظ قيـ الكريات

الحمراء في جدوؿ ( )2نالحظ زيادة طرح كريات الدـ الحمراء في البوؿ قد أزدادت بعد
الجيديف الالىوائي واليوائي وىذا ما ادت الى زيادة افراز البيمروبيف في االدرار وىذا ما

توصمت اليو (باف )2111بأف بعض سباقات ()111متر و الجرى لمسافة ( )4كمـ الى

حدوث بعض االستجابات في الكمي تظير بشكؿ زيادة في حاالت ظيور االلبوميف و كريات

الدـ الحمراء ( )29:11وتتفؽ مع دراسة ( )Baily eate 1976التي أشارت الى ظيور
كريات الدـ الحمراء في البوؿ لدى ( )%51مف متسابقى المارثوف ( )311:22وكذلؾ تتفؽ
مع دراسة (أبو العال ويحي  )1984الذي أشار الى ظيور كرات الدـ الحمراءفي عينات
البوؿ السباحيف بعد السباحة حيث تراوحت عدد كرات الدـ الحمراء في القياس البعدي مف

( )4-2كرة في حقؿ المجير المكبرويرجع أسباب ظيور كرات الدـ الحمراء في البوؿ الى
عوامؿ عدة منيا المجيود العنيؼ والسقطات التى يتعرض ليا الالعب مما يؤدى الى حدوث
تكسير ليذه الكرات ونزوليا في البوؿ أو بسبب أنخفاض سرياف الدـ في الكمي أثناء أداء

الحمؿ البدني مما يؤدي الى زيادة نفاذية غشاء شعيرات البنيات الكموية باالضافة الى أرتفاع

ضغط الدـ ومالو مف تأثير عمى الكمى (.)29:18

يتبيف مف الجدوؿ ( )2عدـ وجود فروؽ ذات داللة معنوية في متغير الكثافة النوعية وىذا

مايتفؽ مع دراسة (فرج  )1996حيث توصؿ الى اف سباحة المسافات الطويمة التؤدى الى
تغيرات في ( )pHوالكثافة النوعية بعد الجيد ( )114:21وأشار( Chernecky and

 )Berger 2008اف الكثافة النوعية تزيد في حالة نقص البوؿ حيث يكوف البوؿ مركز والتي
يمكف اف تكوف بسبب قمة شرب السوائؿ او فقداف كمية كبيرة مف السوائؿ.)213:26(.
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 -5االستنتاجات والتوصيات:
1-5االستنتاجات

 -1أحدث الجيديف (الالىوائي واليوائي) الى زيادة معنوية في متغير ( )pHو البيمروبيف
في االدرار.

 -2لـ يحدث الجيديف ( الالىوائي واليوائي) اي تغير في متغير خاليا الدـ الحمراء
والبروتيف والكثافة النوعية.

2-5التوصيات

 -1العناية بالفحص الدوري لمتأكد مف سالمة الالعبيف مف أمراض الجياز البولي.
 -2ضرورة أجراء دراسة لقياس متغيرات اخرى كاالجساـ الكيتونية وخاليا الدـ البيضاء
والمعادف بعد الجيديف الالىوائي واليوائي.

 -3أجراء دراسات وبحوث أخرى عمى عينات أخرى وبجيود وشدد مختمفة.

المصادر العربية واالجنبية
 -1أبراىيـ ،جنات محمد و سامي ،إيزيس (" : )1988االستجابة الفسيولوجية لمكمى المصاحبة
لح الة المنافسة لدى ناشئات الكرة الطائرة ،نظريات وتطبيقات ،العدد الثالث ،كمية التربية
الرياضية بنات ،جامعة اإلسكندرية.

 -2ألبيؾ ،عمي فيمي وآخراف (" : )2118التمثيؿ الغذائي ونظـ الطاقة الالىوائية واليوائية"،
منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية.

 -3الجبالى،عويس عمى( ":)1988تركيز ايونات الييدروجيف في البوؿ لمتسابقي جري المسافات
المتوسطة وتأثيره بنوعية التدريب" ،المؤتمر العممي الثالث لدراسات وبحوث التربية الرياضية

،كمية التربية الرياضية بالمينيا.

 -4خريسات ،طالؿ و الرطروط ،أسامة (" : )2116الوجيز في عمـ وظائؼ األعضاء" ،مكتبة
المجتمع العربي.

 -5السكار ،إبراىيـ سالـ و آخراف (" : )1998موسوعة فسيولوجيا مسابقات المضمار"  ،مركز
الكتاب لمنشر ،القاىرة.
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 -6ألنعيمي ،نشواف إبراىيـ عبد اهلل ( " : ) 2116اثر المنافسة الرياضية عمى وظائؼ الكمية لدى
العبي كرة القدـ" ،مجمة الرافديف لمعموـ والرياضة ،المجمد (  ،) 12العدد ( .) 41

 -7ألنعيمي ،نشواف إبراىيـ و األوسي ،وسف سعيد (" : )2119اثر الجيد اليوائي في بعض
وظائؼ الكمية لدى راكبي الدراجات اليوائية" ،مجمة الرافديف لمعموـ والرياضة ،المجمد(،)14

العدد (.)51

 -8الكبيسي ،خالد (" : )2112عمـ وظائؼ األعضاء" ،دار وائؿ لمنشر ،عماف.

 -9درويش ،كماؿ وآخراف (" : )1998األسس الفسيولوجية لتدريب كرة اليد (نظريات،
تطبيقات)" ،ط ،1مركز الكتاب لمنشر ،القاىرة.
 -11رضواف ،محمد نصر الديف (" : )1998طرؽ قياس الجيد البدني في الرياضة" ،مركز
الكتاب لمنشر ،القاىرة.
-11

سعيد،باف سمير عباس(" :)2111أثر برنامج تدريبي مقترح لفعالية (51ـ) سباحة حرة

في الكفاءة الوظيفية لمكميتيف" رسالة ماجستير غيرمنشورة،جامعة بغداد.
 -21سالمة ,بهاء اندين إبراهيم (" : )2111انتمثيم انحيوي نهطاقة في انمجال انرياضي" ,دار
انفكر انعربي ,انقاهرة.
 -13شعالف ،إبراىيـ حنفي والسيد ،احمد نصر الديف (" : )1993تغير بعض االستجابات
الفسيولوجية لمكمى عند بعض سباقات السباحة واختراؽ الضاحية" ،المجمة العربية العممية

لمتربية البدنية والرياضية ،بحوث مؤتمر ،جامعة حمواف.

 -14عبد الفتاح ،أبو العال ( " : ) 1985بيولوجيا الرياضة وصحة الرياضي" ،دار الفكر العربي،
القاىرة.

 -15عبد الفتاح ،أبو العال (" : )1998بيولوجيا الرياضة وصحة الرياضي" ،دار الفكر العربي،
القاىرة.

 -16عبد الفتاح ،أبو العال (" : )1997التدريب الرياضي" ،األسس الفسيولوجية ،دار الفكر
العربي ،القاىرة.

 -17عبد الفتاح ،أبو العال و رضواف ،أحمد نصر الديف (" : )1993فسيولوجيا المياقة البدنية"،
ط ،1دار الفكر العربي ،القاىرة.

 -18عبد الفتاح ،أبو العال ومصطفى ،يحيى ( " : ) 1984مظاىر الكمى الرياضية لدى سباحي

المسافات الطويمة في ضوء مستوى نتائج المنافسة" ،المؤتمر العممي الخامس لدراسات

وبحوث التربية الرياضية ،كمية التربية الرياضية لمبنيف ،اإلسكندرية.
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. عماف، دار المستقبؿ،" "التشريح ووظائؼ األعضاء: ) 2119(  كريماف وديع، عبد الرزاؽ-19

جامعة،  "فسيولوجيا الحيواف " بيت الحكمة لمطباعة والنشر:)1989(يوسؼ محمد واخروف.عرب

.بغداد
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