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عند الراحة وبعد عدو دراسة التغيرات في نشاط بعض ألانزيمات في مصل الدم  وهرمون الكورتيزول 

011  

 ماجدة الطاهر أحمد شمبيد. *

 

خالل السنوات ألاخيرة اهتمت علوم الكيمياء الحيوية وفسيولوجيا الرياضة املقدمة ومشكلة البحث  : 

هزة الجسم وردود فعل التدريبات البدنية على النواحي بالتعرف على الاستجابات الوظيفية ألعضاء وأج

الفسيولوجية والكيميائية التي تتغير حسب طبيعة النشاط البدني املمارس مما يستدعي إلى التعرف على 

وتعد اللياقة البدنية مختلف تلك الاستجابات لالستفادة منها في التعرف على مستوى اللياقة البدنية للفرد 

لياقة الشاملة التي تتضمن جميع الحاالت املكونة لإلنسان سواء كانت بدنية أو نفسية أو أحدى مكونات ال

اجتماعية ، وتعد السرعة من املكونات ألاساسية للياقة البدنية وهى ذو أهمية كبيرة في ممارسة العديد من 

 صيرة . ألانشطة الرياضية وخاصة في ألانشطة التي تحدد نتائجها تبعا للزمن كاملسافات الق

ويحاول املدربون استخدام الطريقة الصحيحة للتدريب في الفعاليات الرياضية كافة ومن هذه الفعاليات      

عدو املسافات القصيرة التي لها التأثير املهم في املتغيرات الوظيفية للعداء ورفع مستوى كفاءته سواء بدنيا أو 

وباستمرار بالطاقة الكيميائية حتى يتمكن من القيام  وظيفيا أو فسلجيا ، إذ يجب أن يزود جسم إلانسان

أصبح من املعلوم إن الانجازات العالية وألارقام القياسية املتحققة لم تكن حيث باملهام املتعددة واملعقدة ، 

وليد الصدفة بل نتيجة للتدخل الكثير من العلوم منها الطب الرياض ي والفسيولوجيا مع علم التدريب 

إلى أعلى مستوى من إلانجاز وتغيير ألارقام القياسية نحو ألافضل لغرض إيصال الرياض ي  الرياض ي وذلك

وتطوير املستويات الرياضية والتدريب الرياض ي كما هو معروف علم قائم بذاته ويسعى الباحثون إلى اكتشاف 

ألسس العلمية ألاسباب واملبررات التي تساعد املدرب على تطوير قابلية الرياض ي من خالل التزود با

وكذلك العناصر  ATPدينوزين الصحيحة ومعرفة التغيرات البايوكيميائية كتفاعالت إنتاج ثالثي فوسفات ألاأ

الكيميائية املوجودة داخل الجسم ومقدارها وتأثيرها في الجسم إثناء الجهد البدني وتأثير الجهد عليها وعالقة 

أ( 98:    71)  (   751  :  71)     .بعض هذه التغيرات وإنتاج الطاقة  

ولهذا فأن الجهد البدني يؤدي إلى حدوث تغيرات بدنية ووظيفية وبايوكيميائية التي تحصل في مواجهة        

تأثير التمرينات الرياضية ذات الجرعات التدريبية املختلفة، ولقلة التركيز على الوظائف البدنية والوظيفية 

ويؤدي ياقة البدنية وملا لها دور فعال ومهم في تحقيق الانجاز املطلوب ، التي هي الهدف الرئيس ي ملناهج الل

النشاط الرياض ي إلى تغيرات فسيولوجية وكيميائية داخل الخلية العضلية إلنتاج الطاقة الالزمة للمجهود 

ي البدني نتيجة لزيادة نشاط الهرمونات التي تشترك في عملية التمثيل الغذائي ويتوقف املستوى البدن
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والرياض ي للفرد على إيجابية التغيرات الكيميائية بما يحقق التكيف ألجهزة وأعضاء الجسم لكي يواجه الجهد    

أ(  71:    5  والتعب الناتج عن التدريب البدني .    )

ويتبين أن الجسم يعمل كله وحدة متكاملة ، فأي عمل يقوم به أحد أجهزة الجسم تتأثر به ألاجهزة        

، وأن العمل العضلي الذي يلعب الدور الرئيس ي في النشاط املمارس يصاحبه زيادة في التمثيل الغذائي ألاخرى 

إلنتاج الطاقة الالزمة للعمل امليكانيكي ، كما يحدث تغيرات في الجهاز الدوري والدم وغيرها من ألاجهزة 

ظائف أهمية أثناء أداء النشاط ألاخرى ، حيث يقوم الدم بوظائف حيوية هامة بصفة عامة وتزداد هذه الوأ

الرياض ي بصفة خاصة ، حيث تحتاج العضالت إلى ألاكسجين الذي تحمله كرات الدم الحمراء بواسطة 

الهيموجلوبين ، وذلك الستخدامه في أكسدة مواد الطاقة من أجل قيام العضالت بوظائفها املختلفة 

أ(  41:   71بالكفاءة املطلوبة .  )   

لتغييرات البايوكيميائية والهرمونية الحاصلة في الدم لدى إلانسان أحد املؤشرات املهمة التي وتعد ا        

يمكن أن يبنى عليها في تقدير حالة الفرد صحيا و فسيولوجيا ويسعى العلماء والباحثون جاهدين للرقي 

الوسائل استخدام باإلنسان في هذين الجانبين مستغلين بذلك كل الوسائل املمكنة لتحقيقها ومن تلك 

العقاقير والوصفات الطبية ، ومنذ القرن املاض ي ووصوال إلى يومنا دخلت  الرياضة كأحد الوسائل التي 

يمكنها أن ترتقي باإلنسان فسيولوجيا من خالل تأثيراتها آلانية فضال عن التكيفات التي يمكن أن تحدثها في 

رة واملنظمة ، كما يمكن للنشاط البدني أن يعطي فسيولوجيا الجسم البشري من خالل املمارسة املستم

مؤشرات بايوكيميائية مهمة لحالة الرياض ي التي تمكن املدربين واملختصين من وضع الآلليات والحلول ملا قد 

(     11: 1)  يصادف الرياض ي من حاالت قد تعوق العمل البدني أو تطوره وتوظيف ذلك في العملية التدريبية

أ( 48 :   11)  

حيث أن التأثيرات البايوكيميائية الناتجة عن الحمل البدني تعمل على تحسين عمليات إنتاج الطاقة    

الالهوائية ، ويرتبط بذلك نشاط ألانزيمات الخاصة بإطالق الطاقة ، باإلضافة إلى زيادة مخزون املصادر 

كيميائية الالزمة إلنتاج الطاقة الكيميائية للطاقة ، حيث تعمل إلانزيمات كمفاتيح لحدوث التفاعالت ال

أ(   711:     1وبدون نشاطها ال تحدث التفاعالت الكيميائية  حيث أن لكل إنزيم وظيفته الخاصة به . ) 

وإلانزيمات عبارة عن عوامل مساعده أو حافزة تساعد على سرعة إتمام التفاعالت الكيميائية      

          ها تغير من شكل املواد الكيمائية وتحولها إلى مواد أخرى )املتفاعالت ( املختلفة داخل الجسم حيث أن

أ(  174:   15)  )  النواتج ( حسب حاجة الجسم دون تغيير في تركيبها .  

 انشطار  ( واملوجود بالغشاء الداخلي للخلية هو الذي يحفز CKأن إنزيم كرياتين كاينيز ) ويذكر البعض   

ظام الطاقة الفوسفاتي ويلعب دورا هاما في إلامداد بمركب الطاقة ثالثي مركب الفوسفوكرياتين خالل ن

بتلك ألانشطة املرتفعة الشدة وتكفي الطاقة الناتجة منه لدعم متطلبات  (  ATPفوسفات ألادينوزين  ) 

أ(  11   :741) .   (ATPتلك ألانشطة من مركب ثالثي فوسفات ألادينوزين ) 
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 LDHفعال في التخلص من مخلفات التمثيل الغذائي كأنزيم الكتات دهيدروجينز  وهناك إنزيمات لها دورأ        

( أن هذا ألانزيم  1001)  جبار رحيمة( و  1001حيث يتفق كل من أبو العال عبد الفتاح ، أحمد نصر الدين )

ناشئة عن يلعب دورا هاما في ألانشطة الالهوائية حيث يدعم املقدرة السريعة على التخلص من الالكتات ال

خالل نظام    ATPألاداء وذلك بتحفيز التفاعالت وتحويلها إلى مركبات طاقة ثالثي فوسفات ألادينوزين 

الجلكزة الالهوائية لإلمداد بالطاقة الالزمة لالستمرار في التدريب مرتفع الشدة ، وان أي زيادة في نشاط هذا 

أ(          9( )    755:1إلانزيم يصحبها زيادة في التخلص من حامض الالكتيك ) 

ومن هنا ينبغي التعرف على املؤشرات البايوكيميائية للجسم في حالة الراحة وعند بذل املجهود البدني      

متر وهذا التغير في تلك الاستجابات التي تحدث نتيجة كرد فعل لهذا املجهود البدني خالل  700خالل عدو 

ير من ألامور التي تتعلق بوضع وتقنين برامج التدريب بما يخدم متر والتي يتحدد على ضوئها كث 700عدو 

حيث يؤدي هذا الجهد ويساعد على تحسين كفاءة الرياضيين ومن هذه املتغيرات التي تعتبر مؤشرات للتعب 

الالهوائي الى زيادة نشاط بعض ألانزيمات الرئيسية املتحكمة في عمليات الجلكزة الالهوائية ، وأهمها إنزيم 

، Creatine Phosphokinase وإنزيم  كرياتين فوسفوكاينيز Lactate de hydrogenaseالكتات ديهيدروجينز ال

باإلضافة الى هرمون الكورتيزول ومن هنا جاءت أهمية البحث من خالل معرفة الجهد الالهوائية على بعض 

أوير قابلية الالعب بشكل أفضل .متغيرات البايوكيميائية ومدى تأثيرها والوقف على هذه النتائج من اجل تط

إن الارتقاء باملستوي الرياض ي في املسابقات  كافة يتوقف إلى حد كبير على مدى اكتمال  مشكلة البحث :

حالتي التدريب من جميع الجوانب الفسيولوجية والبايوكيميائية لذا فان إتباع املنهجية العلمية في التدريب 

عكس مستوى الانجاز عند الرياضيين ويتم ذلك من خالل التخطيط يعد من املؤشرات ألاساسية التي ت

 املسبق للمناهج التدريبية لتالقي مقومات العمل ومعالج املشاكل التي تواجه السيرة الرياضية .

لعنصر السرعة دور هام في النشاطات الرياضية املختلفة فهي من أهم العناصر البدنية الالزمة لالعبي       

ان واملضار حيث نراها في سباقات السرعة تلعب دور كبير في تحقيق ألارقام القياسية ، ومن خالل العاب امليد

الحظت أن أكثر مدربي امليدان واملضمار وخصوصا فعاليات السرعة  ومنها سباق  ةمالحظة ومتابعة الباحث

ون رجوع إلى املؤشرات متر يعتمدون أساسا على التدريبات اليومية التي تؤدي داخل املضمار بد 700عدو 

البايوكيميائية التي تصاحب تلك التدريبات والتي هي ألاساس في الحصول على التطور املرجو منها ، أذا ارتأت  

في دراسة املتغيرات التي تصاحب عملية تدريبات السرعة من خالل أجراء الفحوصات املختبرية  ةالباحث

متر خدمه منا  700التدريبات باإلضافة إلى قياس انجاز عدو  ودراسة التغيرات التي تحدث عليها نتيجة تلك

أدربين العاملين في هذا املجال .لالعبين وامل

 أهداف البحث : 

عند الراحة وبعد هرمون الكورتيزول التعرف على مدى التغير الحادث في بعض ألانزيمات في مصل الدم و   -7

أمتر .  700عدو 
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عند الراحة دني  الألهوائي على مستوى تركيز  بعض ألانزيمات في مصل الدم  التعرف على تأثير الجهد الب - 1   

أ.متر   700وبعد عدو 

أ. متر 700عند الراحة وبعد عدو  هرمون الكورتيزولالتعرف على تأثير الجهد البدني الالهوائي  على  -1

أ. تساؤالت البحث : 

بين القياس القبلي و هرمون الكورتيزول و  مدى التغير الحادث في بعض ألانزيمات في مصل الدمما  -7

أ.العبين بنادي آساريا  بالزاوية  البعدي لدى 

بين القياس القبلي و بعض ألانزيمات في مصل الدم  توجد فروق ذات داللة معنوية في مستوي تركيز    -1

أ.العبين بنادي آساريا  بالزاوية  البعدي لدى 

بين القياس القبلي و البعدي لدى  هرمون الكورتيزولستوي تركيز توجد فروق ذات داللة معنوية في م -1

أ.   العبين بنادي آساريا  بالزاوية  

 تفسير ألهم املصطلحات املستخدمة في البحث : 

بأنه ذلك العلم الذي يبحث في فسيولوجيا الجهد البدني استجابة وظائف أجهزة -تعريف الجهد البدني :

أ(   51:       4ي وتكيفها للتدريب . )   الجسم املختلفة للجهد البدن

ويقصد به الحمل البدني الذي يعتمد على املخزون من الطاقة في العضالت عن  -الحمل البدنى الالهوائى :

دون  ATPطريق مجموعة من التفاعالت الكيميائية تتم في داخل الخلية إلنتاج الطاقة الالزمة إلعادة بناء الـ 

 ATP  –  PCطريقة الفسفوكرياتنين ن ويشمل هذا النوع من التفاعالت الكيميائية الحاجة لوجود ألاكسجي

 Anaerobic Clyglysis  (79  :110).طريقة ألكتات الدم 

هو العلم الذي يدرس التغيرات الفسيولوجية التي تحدث ألجهزة الجسم الحيوية وأعضائه -الفسيولوجي : 

ملرة واحدة كاستجابة مباشرة أو كنتيجة لألداء املتكرر للجهد البدني  املختلفة تحث تأثير الجهد البدني املؤدي

 ( 11:  77) والانتظام في عمليات التدريب الرياض ي أو ممارسة الرياضة لفترات طويلة كاستجابة غير مباشرة . 

يائية التي هو العلم الذي يدرس التركيب الكيميائي داخل الكائنات الحية والتحوالت الكيم-البايوكيميائي : 

 (     :       تتعرض لها املواد الغذائية أثناء النشاط الحيوي لهذة الكائنات . )  

تبنى داخل الخليـة وتعمـل كعوامـل مساعدة بايولوجية  هي جزيئات بروتينية معقدة التركيب -ألانزيمات : 

 (   778:     17)    .فاعل الت للتعجيل في سرع التفاعالت الحياتية بدون أن تتغير أو تستهلك فعـال 

هو أحد ألانزيمات الناقلة ، ويحفز إنتاج مركب ثالثي أدينوزين  -(  :  C.P.Kإنزيم الكرياتين فسفوكاينيز )  

الفوسفات من تفاعل مركبي الفسفوكرياتين وثنائي أدينوزين الفوسفات ، وهو من ألانزيمات النازعة ويوجد 
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هذا ألانزيم باملساعدة على إنتاج الطاقة املتمثلة في ثالثي فوسفات  في القلب والعضالت والدماغ ويقوم   

 (   A.T.P    (   )19    :70ألادينوزين ) 

هو أحد ألانزيمات املؤكسدة املختزلة ، ويحفز تحويل البيروفات -( :  L.D.Hإنزيم الالكتات ديهيدروجينز )  

 (   70:    19ترون من مركب إلى أخر . )  إلى الالكتات والعكس ويقوم بنقل ذرة هيدروجين أو إلك

هي مادة كيميائية تفرز بكميات قليلة بواسطة الغدة الصماء أو خاليا متخصصة مباشرة إلى  -الهرمونات  :

 (  745:  11 رى تكون هدفا لفعل هذا الهرمون . )مجرى الدم فتسبب استجابة حيوية معينة لدى خاليا أخ

يتكون الجهاز الهرموني من عـدد مـن الغـدد إلافرازيـة تـدعى بالغـدد الـصماء  -تعريف أجرائي للهرمونات :

وتعتبـر مـن أهـم ألاجهـزة الحيويـة لجـسم إلانـسان التـي تـستجيب ملمارسـة النـشاط الرياضـي، حيـث يقـوم 

التـي تحـدث في نشاط  بتنظيم معدالت النشاط الكيميائي لخاليا وأنـسجة الجـسم املختلفـة وتعتبـر التغيـرات

     .هذه الغدد مسئولة عن الاستجابة والتكيف للنشاط الرياض ي

هو هرمون ستيرويدي يفرز من قشرة الغدة الكظرية يفرز  -:  Cortisol hormoneهرمون الكورتيزول     

 لإلجهاد أو النخفاض مستوى هرمونات القشريات السكرية في الدم. الكثير من املركبا
ً
ت املصنوعة استجابة

و هرمون الستيرويد الذي تنتجه الغدد ، ه من الكورتيزول تستخدم لعالج العديد من ألامراض املختلفة

الكظرية عندما تتعرض لش يٍء يراه جسمك كتهديد يتم إطالق مادٍة كيميائيٍة تعرف باسم )هرمون قشر 

(                                                48:  70)            .وألادرينالين ورتيزولالكظر( في الدماغ، هذا بدورِه يؤدي إلى أن تفرز الغدد الكظرية الك

 .   

 عند الشعور    
ً
 وقائيا

ً
 طبيعيا

ً
وهو الهرمون الرئيس ي املرتبط بالتوتر والاستجابة للكر والفر، ويعد هذا ردا

 يكون 
ً
بالتهديد أو الخطر وتؤدي زيادة مستويات الكورتيزول إلى انفجار طاقٍة جديدٍة وقوٍة جديدة ، أداة

ن ثم يبدأ باالنخفاض تدريجًيا خالل اليوم، مستوى هرمون الكورتيزون الطبيعي في الدم مرتفع في الصباح وم

حيث يفضل دائًما إجراء فحص الكورتيزون في الصباح الباكر لتكون قراءات النتائج الطبيعية لفحص الدم 

 أكاالتي:

 :أميكروغرام/ديسيليتر. 15 - 1أالبالغين

 :أميكروغرام/ديسيليتر.أ15 - 1أألاطفال 

ظـائف منهـا الـتحكم بتفاعالت ميتابولزم السكريات والبروتينات وان لهرمـون الكـورتيزول عـدة وأ        

%من الفعالية القشرانية  85والدهون ويعد هذا الهرمون ذا فعالية شـديدة حيـث يكون مسؤوال عن حوالي 

السكرية ويرتبط الكورتيزول في الدم مع بروتين الغلوبيولين، حيث يبلـغ معـدل الكـورتيزول فـي الـدم حـوالي 

أ(     741:      18)      .ملغم في اليوم  10 -75/ مـايكروغرام دسـلليز فـي حين ان معدل إفرازه  71

 الدراسات السابقة : 

https://altibbi.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
https://altibbi.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
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 (  3)          دراسة الدباغ وآخرين  -7   

أ"أثر تراكم جهد الهوائي في بعض متغيرات الدم وبعض املتغيرات الوظيفية"

للقدرة يعد هذا الاختبار مقياسا  -( RASTتبار الجهد الالهوائي )اخاثر هدف البحث إلى التعرف على  

 إلى إمكانية التعرف من خالله على مؤشر التعب
ً
في مؤشر التعب ومستوى   -الالهوائية للمختبر فضال

ضغطي الدم الانقباض ي والانبساطي ومعدل ضربات القلب ومتوسط انخفاض القدرة الالهوائية و متغيرات 

( الدم pH ي وضغط النبض ودرجة حرارة مركز الجسم وبعض من متغيرات بالزما الدم وهي )الضغط الشريان

كلية التربية  -طالب من طلبة قسم التربية الرياضية     والسكر وايون الكالسيوم. شملت عينة البحث على )

للقدرة الالهوائية وتم تطبيق اختبار  ذوي صحة جيدة واملمارسين للنشاط الرياض ي. ألاساسية جامعة املوصل

RAST  وبعد جمع البيانات تمت معالجتها إحصائيا باستخدام ألاوساط الحسابية والانحرافات املعيارية .

َص البحث إلى إن التغير 
ُ
ل
َ
واختبار "ت" لألوساط الحسابية لعينتين مرتبطتين. بعد عرض النتائج ومناقشتها خ

أهي تنظيم وقائي للجسم عند تراكم الجهد.ألايض ى في ايونات الكالسيوم الحر في البالزما 

 (  01( )  0991دراسة ليلى عبد الباقي )   -2

لالعبات العدو   LDH" تأثير املجهود البدني على تركيز إنزيمات الترانس أمينيز وألانزيم النازع للهيدروجين 

أوالجري وعالقتها باملستوى الرقمي " 

عبه من العبات املسافات الطويلة والقصيرة ، وقد دلت النتائج ( الأ 10وقد اشتملت عينة البحث على )     

ملجموعة الجري املسافات الطويلة عنها في العبات السرعة ، كما وجد ارتباط بين   LDHعلى زيادة أنزيم 

، وعدم وجود ارتباط بين   LDHاملستوى الرقمي للمجموعتين والفروق بين القياسين القبلي و البعدي إلنزيم 

أتوى الرقمي والفروق في تركيز إنزيمي الترانس أمينيز بين القياس القبلي والبعدي للمجموعتين . املس

 Colakoglu.s  et.al     (        (  )22        )دراسة كوالكوجال وآخرون  -3

يدروجينز "  نشاطات انزيمات كرياتين فسفوكاينيز بالبالزما ، الكتات ديهيدروجينز ، وشبيه انزيم الكتات ديه

أمتر بالحد ألاقص ى "  100عند الراحة وبعد عدو 

( من العدائيين وأسفرت نتائج الدراسة على أنه لم تتضح ارتباطات  70واشتملت عينة البحث على )   

أ(  . LDH - 5ونسبة شبيه ألانزيم ) (  LDH - 1( متر ونسبة شبيه ألانزيم )  100معنوية بين زمن عدو ) 

 Alwell et.al     (0990   ( )22 )خرون دراسة ألول وآ -2

" التأثيرات الخاصة بفترات التدريب الالهوائي املتعدد على مستوى الالكتات ، الكتات ديهيدروجينز ، كرياتين 

أكاينيز وكذا أسبريت ترانس امينيز " 
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الهوائية على  ( من الالعبين ذوي املستوى املتوسط ، وتم إعطائهم تمرينات9واشتملت عينة البحث على )    

دراجة ألارجوميتر ملدة دقيقة وأسفرت نتائج التحليل بظهور زيادات دالة معنوية في مستوى إلانزيمات قيد 

أالدراسة مباشرة بعد الحمل وجميعها نقصت أثناء فترة الراحة .

 : إجراءات البحث

 سة .املنهج الوصفي ملالءمته مع إجراءات هذه الدرا ةاستخدمت الباحثمنهج البحث :

  -مجاالت البحث :

أامليدان و املضمار من نادي أساريا بالزاوية .  بألعابالعبين   -املجال البشري :

تمت القياسات الخاصة بالدراسة ألاساسية للبحث في يوم الخميس املوافق                                    -املجال الزمني :

أم .   1017 –أ1 –أ7

أجراء الدراسة ألاساسية وجمع البيانات الخاصة بالقياسات الفسيولوجية وسحب تم  -املجال املكاني :

عينات الدم من الالعبين في مضمار نادي أساريا بالزاوية  ، وبعد موافقة هذه الجهات علي إجراء البحث بها ،  

 وتم نقلها ملختبر الوقاية بمدينة صبراتة      .

، بنادي أساريا  بالزاوية   امليدان و املضمارأالعبي العمدية من  طريقةتم اختيار عينة البحث بال:  عينة البحث

( سنة  واملنتظمين في التدريب حتى وقت  10 - 79تتراوح أعمارهم من ) ( العبين  و  4) بلغ عددهم حيث 

أ إجراء قياسات البحث 

 مواصفات العينة :

أأن يكون هؤالء الالعبين مسجلين في نادي أساريا . -

أتقل مدة ممارستهم للمسابقة عن سنتين تدريبيتين .  أن الأ -

أالتأكد من الحالة الصحية لالعبين .  -

أالتأكد من عدم بذل مجهود سابق يؤثر على نتائج القياس . -

أخذ موافقة أفراد العينة على أن يكونوا من املتطوعين ولديهم الرغبة في املشاركة في البحث من حيث  -

أو املدرب ، وذلك  ةستعداد لسحب عينات الدم بدافع شخص ي دون إجبار من الباحثإتمام إلاجراءات والاأ

أن يظهر كل متسابق أقص ى ما عنده من جهد لضمان الوصول إلى أفضل النتائج  ةحتى تضمن الباحث

املمكنة في هذه الدراسة ، تم اختيار أفراد عينة البحث متقاربين من حيث املستوى الرقمي حتى تضمن 

أمتر عدو بكفاءة عالية  .  700أداء سباق  ةالباحث

أ

أ

أ

أ
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أوالجدول التالي يوضح املستوى الرقمي لالعبين :    

 

املستوى الرقمي  -العمر التدريبي  -الوزن  -الطول  -ملتغيرات السن املتوسط الحسابي والانحراف املعياري  (  الجدول ) 

 4ن =    عينة متر  لعينة البحث  . 011لزمن عدو 

أاملتغيرات إلاحصائية

أاملتغيرات

أالانحراف املعياريأأاملتوسط الحسابي

أ0.815أ78.08أالسن ) ألقرب شهر (

أ0.095أ7.11أالطول ) ألقرب سم (

أ1.479أ41.54أالوزن ) ألقرب كجم (

أ0.574أ1.50أالعمر التدريبي )بالسنة (

أ0.111أ71.49أمتر عدو700املستوى الرقمي لزمن 

 -السن ( (  قيمة املتوسط الحسابي و الانحراف املعياري للمتغيرات ألاساسية   7ن الجدول  رقم ) يتضح م

أمتر ( لعينة البحث  . 700من عدو املستوى الرقمي لزأ -العمر التدريبي  -الوزن  -الطول 

وتطبيقا لذلك في يهدف البحث إلى دراسة تأثير املتغير املستقل على املتغيرات التابعة متغيرات البحث : 

 الدراسة الحالية يمكن توضيح مايلي : 

 أوال : املتغير املستقل : 

أمتر عدو . 700سباق  -

 ثانيا : املتغير التابع : 

أنشاط بعض ألانزيمات في مصل الدم .التغير في  -

أالتغير في هرمون الكورتيزول . -

 ت وألاجهزة املستخدمة في البحث :دواألا الوسائل و  

 ملصادر العربية وألاجنبية وشبكة الانترنيتا - 

 .  ( TOSHIBAجهاز الرستاميتر لقياس الوزن والطول وجهاز الكمبيوتر  ) - 

أ.  متر  700وهو العدو  مضمار إلجراء الاختبار - 

أساعة توقيت رياضية .  - 

 وبوكس لحفظ عينات الدم. 71وجل تيوب عدد  71حقن طبية  عدد  -

 .  لفصل السيرم   Centrifuge , Universal 16A, Germanyجهاز  -

 إنزيم الالكتات ديهيدروجينز وإنزيم كرياتين فوسفوكاينيز ، هرمون الكورتيزول() كتات مختلفة لقياس -

 لقياس هرمون الكورتيزول. Rocheشركة  cobas e411جهاز  -

 . زيم كرياتين فوسفوكاينيزإنزيم الالكتات ديهيدروجينز وإن لقياس Rocheشركة  cobas c111جهاز  -

أ
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إنزيم الالكتات ديهيدروجينز قياس متغيرات البحث )     القياسات البايوكيميائية املستخدمة في البحث  :.   

 وإنزيم كرياتين فوسفوكاينيز وهرمون الكورتيزول(

جهاز بعد سحب الدم من عينة البحث ووضعه في تيوبات خاصة )جل تيوب( حيث يتم بعده فصل السيرم ب  

إنزيم الالكتات ديهيدروجينز وإنزيم كرياتين فوسفوكاينيز وهرمون الطرد املركزي وذلك الن قياس املتغيرات) 

الكورتيزول ( تعتمد على سيرم الدم حيث يتم ذلك بوضع مقدار معين من السيرم على الالكتات الخاصة 

أ( cobasبذلك إلعطاء النتيجة النهائية من خالل الجهاز املستخدم وهو )

أ

م   1017/  1/  18بأجراء تجربة استطالعية يوم الاثنين املصادف   ةالباحث تقامالتجربة الاستطالعية :

 لغرض التعرف على املعوقات وسالمة ألاجهزة وتهيئة الكادر الطبي املساعد .

أ

جمع البيانات قامت  بعد تحديد منهج البحث واختيار العينة وتحديد أدوات وأجهزةالتجربة الرئيسية : 

م وفي تمام الساعة التاسعة والنصف  1017/ 1/ 7بأجراء التجربة الرئيسية يوم الخميس املوافق  ةالباحث

أن تكون جميع الظروف املثالية إلجراء  ةصباحا وذلك في مضمار نادي أساريا بالزاوية ،  وقد راعت الباحث

املنافسة من ناحية قياس الزمن واستعداد الالعبين بدنيا  السباق و يخضع لكافة املتعلقات الطبيعية ألجواء

( العبين 4والكادر التحكيمي  وبذلك سوف يكون هناك جهد بدني حقيقي ، لقد تم مشاركة عينة البحث )

الذين يمثلون العبين بالنادي حيت تم سحب الدم من عينة البحث بواسطة كادر متخصص وكانت عدد 

مل( 5الراحة وبعد الجهد ( لكل العب وكان مقدار الدم املسحوب في كل مرة )مرات سحب الدم مرتين ) في 

من الدم الوريدي في منطقة العضد ووضعه في تيوبات خاصة )جل تيوب( وهي مرقمة حسب أسماء الالعبين  

نزيم إتمهيدا لنقله إلى املختبر التخصص ي لغرض تحليل مكوناته والحصول على نتائج متغيرات البحث وهي 

 .   (  وهرمون الكورتيزول C .P .Kإنزيم كرياتين فوسفوكاينيز ) و (( L.D.Hلالكتات ديهيدروجينز  ا

أ:  الوسائل الاحصائية

من خالل استخراج الوسائل  SPSSباستخدام برنامج  ةلقد تم معالجة البيانات التي حصلت عليها الباحث

أإلاحصائية الاتية :.

 الوسط الحسابي -

 املعياريأالانحراف  -

   النسبة املئوية  -

ألداللة الفروق   T.Testاختبار"  ت  "   -
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 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها :   

أ عرض النتائج وتحليلها

 املتوسط الحسابي للقياس القبلي والقياس البعدي ونسبة التغير للمتغيرات البحث(2جدول )

أنسبة التغير   )  %  (أمتوسط القياس البعديأمتوسط القياس القبليأاسم املتغير

انزيم الالكتات  ديهيدروجينز ) 

أوحدة / لتر (

أ79.95أ571.71أ115.71

إنزيم كرياتين فوسفوكاينيز    ) 

أوحدة /لتر (

أ51.19أ795.99أ779.01

أ57.11أ111.11أ794.11أهرمون الكورتيزول

التغير للمتغيرات البايوكيميائية وهرمون الكورتيزول قيد تراوحت نسبة ( مايلي :   2يتضح من الجدول )  

 %               51.19%  إلى  79.95البحث مابين 

أ% ملتغير إنزيم كرياتين فوسفوكاينيز  ) وحدة /لتر (  51.19أعلى نسبة تغير بلغت 

أ%  ملتغير انزيم الالكتات  ديهيدروجينز ) وحدة / لتر ( 79.95أقل نسبة تغير بلغت 

 ، هرمون الكورتيزول (CPK  ، LDHالبعدي ( لقياس مستوى    )  -داللة الفروق بين متوسطات القياس ) القبلي (  3جدول )  

أقيمة)ت( املحسوبةأالفرق بين املتوسطينأمتوسط القياس البعديأمتوسط القياس القبليأأسم املتغير

أ-8.11أ91.07أ571.71أ115.71أانزيم الالكتات ديهيدروجينز

أ-4314أ41.95أ795.99أ779.01أإنزيم كرياتين فوسفوكاينيز

أ-5.18أ11.89أ111.11أ794.11أهرمون الكورتيزول

أ0.07معنوي عند مستوى أ

أ1.401=   0.07عند                  7.151=  0.05ت الجدولية عند 

بين متوسطي القياس القبلي والقياس هناك فروق ذات داللة معنوية :  ( مايلي  3يتضح من الجدول رقم )  

( وكانت  0.07البعدي في تركيز بعض املتغيرات البايوكيميائية وهرمون الكورتيزول قيد البحث عند مستوى ) 

ألصالح  القياس البعدي .

( وجود زيادة دالة معنوية بين القياس القبلي والقياس البعدي 1( و)1من خالل الجدول ): مناقشة النتائج 

( LDHمتر  وذلك عند تطبيق اختبار ) ت ( لداللة الفروق ألنزيم الالكتات ديهيدروجينز  ) 700ق عدو في سبا

) ت ( إلى وجود فروق    في فترة الراحة قبل أداء املجهود البدني وبعد أداء املجهود مباشرة ، حيث دلت قيمة 

هذه الزيادة في  ة% وتعزي الباحث 79.95( ونسبة التغير بلغت   -8.11معنوية للقياس البعدي حيث بلغت ) 

( إلى طبيعة عمل هذا إلانزيم كونه يعمل في التفاعل العكس ي إي باتجاه تحويل حامض LDHنسبة إنزيم )

( من خالل إعادة ألاكسدة كونه من مجموعة إلانزيمات ATPالالكتيك إلى حامض البايروفيك إلنتاج الطاقة )

ادة الجهد البدني خالل بداية السباق حيث يصبح  زيادة في معدل املؤكسدة واملختزلة ويحدث ذلك مع زي

الطلب على الطاقة ويلجا الجسم إلى استخدام نظام الطاقة الالهوائي والذي يتمثل في التحلل الالهوائي لكل 
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( يعمل على LDHمن جاليكوجين العضالت وجلوكوز الدم وبذلك يبدأ إنتاج  حامض الالكتيك حيث إن  )   

يم التفاعل العكس ي للتخلص من حامض الالكتيك وذلك بتحويله إلى بايروفيك، ويساعد إنزيم إعادة تنظ

(LDH في التمثيل الغذائي لحامض الالكتيك ولهذا فان إي زيادة في نشاط هذا إلانزيم يصاحبها زيادة في )

 (  498:    11(  )791:   1)    التخلص من الالكتيك "

يرفع نظرا  LDH( أن أنزيم الالكتات ديهيدروجينز  1005)   محمد توفيقنتيجة وتتفق هذه النتيجة مع       

أ(   11:  74)   لدورة في عملية تحويل الجليكوجين إلى حامض الالكتيك والعكس أثناء املجهود املرتفع الشدة .

ة الباعث على زيادة كما يعد التدريب الالهوائي الذي يعتمد على نظام الجلكزة الالهوائية كمصدر للطاق      

حيث أن التغيرات البايوكيميائية الحادثة بالجسم خالل التدريب الالهوائي تستدعي زيادة    LDHنشاط 

أ(  7117:     19( )    90:  17)                   لتوفير الطاقة الالزمة لالستمرار في ألاداء .  LDHنشاط 

ي على مستوى شدة الحمل خالل التدريب والعمليات الكيميائية ويتوقف مدى التغير في النشاط إلانزيم      

  LDHي أن التدريب أو النشاط بالشدة القصوى أظهر زيادة كبيرة في تركيز إلاملصاحبة ، حيث يشير البعض 

بعد ألداء مباشرة ، وترتبط ذلك الزيادة بارتفاع مستوى الالكتات في الدم الوريدي  ، كما يضيف أن 

باملصل بعد  LDHالتدريب بحمل بدني مقنن ذو الشدة املرتفعة تؤدي الى زيادة كبيرة في تركيز   الاستمرار في

أ(  788:   11( ) 711:  14ألاداء مباشرة .  )  

Rommie J., etal (7889  )بعد التدريب الالهوائي فيشير رومي وآخرون   LDHآما عن سبب ارتفاع نشاط      

م املتدفق بالعضالت ( أدى إلى نقص في ألاكسجين والذي بدوره يؤدي إلى إفراز إلى أن إلاسكيميا ) نقص الد

من الكلى وزيادة إفراز كرات الدم الحمراء والذي يؤدي تكسيره إلي زيادة   Erythropoitinهرمون  إلارثروبيوتين 

أLDH  ( .10  :111  )إنتاج إنزيم الالكتات ديهيدروجينز 

( السبب في ارتفاع أنزيم الكتات ديهيدروجينيز نتيجة العمل ألهميته  1001)  Loucksحيث يرجح لوكس      

في التفاعالت الخاصة بتحويل الالكتات إلي بيروفات وقد يرجع السبب أيضا إلي زيادة تركيز الدم نتيجة فقد 

أ(  711:  14السوائل . )  

بين القياس القبلي والقياس البعدي في ( وجود زيادة دالة معنوية  1( )  1ومن خالل نفس الجدولين )      

في   CPKمتر عدو ، وذلك عند تطبيق اختبار ) ت ( لداللة الفروق ألنزيم كرياتين فوسفوكاينيز  700سباق 

فترة الراحة قبل أداء املجهود البدني وبعد أداء املجهود مباشرة ، حيث دلت قيمة ) ت ( إلي وجود فروق 

كرياتين %  ، حيث يلعب إنزيم  51.19( ونسبة التغير بلغت  -4.14ت ) معنوية للقياس البعدي حيث بلغ

دورا هاما خالل النشاط البدني ، حيث يعمل ارتفاع مستواه إلى دعم متطلبات العضالت    CPKفوسفوكاينيز 

أ(   701:     10من الطاقة السريعة لفترات زمنية قصيرة خالل ألانشطة مرتفعة الشدة . )  
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بعد ألاداء مباشرة إلى وجود عبء    CPKكرياتين فوسفوكاينيز الزيادة نسبة نشاط إنزيم  ةلباحثوتعزي ا        

كبير على الجهاز العصبي وخاصة الجهاز العصبي السمباثاوي حيث يؤدي املجهود البدني الشديد إلى زيادة 

دي إلى زيادة نفاذية جدار نشاط الجهاز السمباثاوي الذي يؤدي بدوره إلى إفراز هرمون إلادرينالين مما يوأ

الخلية العضلية وبالتالي يكون الغشاء البالزمي راشح أي يؤدي إلى تسرب إلانزيم من الخلية إلى الدم وقد 

يرجع ذلك أيضا إلى زيادة تركيز الدم املصاحب ملمارسة النشاط البدني نتيجة لفقد كمية من السوائل عن 

أطريق العرق . 

( وهذا التباين يختلف من وقت الراحة وبعد املجهود ، حيث يعتمد النشاط  CPK)وهناك تغير في قياس      

( والذي يجب تعويضه ATPالبدني في جميع الفعاليات الرياضية على وجود مركب فوسفات الادينوسين )

 متر هي التي تحدد 700أثناء النشاط البدني من خالل أنظمة الطاقة إذ إن زمن املجهود والشدة خالل عدو 

يعتبر نتيجة حتمية لبذل  CPK عمليات التمثيل الغذائي إلنتاج هذا املركب أي إن ارتفاع في نشاط إلانزيم 

متر على النظام الالهوائي و التغيرات الالهوائية في العضالت  700جهد عضلي  ويعتمد إنتاج الطاقة في عدو 

( و ATPنظام ادينوسين ثالثي الفوسفات) الناتجة عن التدريبات الالهوائية تتضمن الزيادة في سعة كل من

(CPK( وأيضا الزيادة في نظام تحلل السكر الالهوائي  فسعة نظام )ATP-CP تزداد من خالل زيادة النشاط )

أCPK   .  (79      :111     (  )17     :711   )لإلنزيم الرئيس ي لهذا النظام وهو إنزيم كرياتين فوسفوكاينيز 

( من خالل انتقال الطاقة الكيميائية العالية من ATPويعتمد هذا النظام في جوهره على إعادة بناء )      

 (  من خالل املعادلة التالية                                                     ATP( وإعادة بناء ) ADPفوسفات الكرياتين إلى مركب )

PC + ADP         CPK         C +ATP                                              

           ( كرياتين فوسفو كاينيز".CPKهذا النظام تتم من خالل إنزيم التفاعل العكس ي ) ( فيATPإن إعادة بناء)

أ(     741:        8)  

اد متطلبات الطاقة لسد النقص متر تزد 700ومن خالل الجهد ويتمثل في الحمل البدني خالل عدو         

( املسؤول الوحيد في العمليات املنظمة CPKالحاصل في الخاليا العضلية مما يؤدي إلى زيادة عمل إنزيم  )

( بعد الجهد املبذول CPKلسلسلة التفاعالت في العمل الالهوائي وهذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع نسب تركيز )

جسم البيولوجية للمثيرات الخارجية وذلك عندما تكون هذه املثيرات متر و تستجيب أنظمة ال 700خالل عدو 

على درجة كافية من مدة الدوام وشدة التأثير وتتمثل إحدى استجابات الجسم البيولوجية لألداء البدني في 

( في الدم" يمكن  CPKاستجابة العضالت الهيكلية لهذا ألاداء ويظهر ذلك في ارتفاع مستوى نشاط إنزيم )

اس عملية التدريب عند الشخص وبطرائق كيميائية حيوية ، فالتغير في تركيز املواد الكيميائية مثل التي في قي

خلية العضلة يمكن إلى حد ما تحديدها في املصل ، وذلك من السهل اكتشاف مدى تدريب الجهاز العضلي 

أCPK ( ."10   :115   ( )11   :709 )عن طريق اختبار املصل وهذا يتم بقياس كمية إنزيم 
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والـسرعة القـصوى بطبيعـة الحـال تعتمـد علــى النظــام الالوكــسجيني، وهــذا مــا أشــار إليــه  هايسنليدر          

Haisenleder (7887   إن نــشاط هــذه ألانزيمات يزداد لدى رياض ي السرعة أكثر منه عند رياض ي التحمل )

يين لفترة ثمانية أسـابيع مـن فتـرة تـدريب الـسرعة حيـث حـصلت زيـادة وفق دراسة أجريـت علـى بعض الرياض

أCPK 14 ، % MK 10 ، %ATPase 10    (   . %18      :571    )باإلنزيمـات  

للعدائيين يرجع إلى أن التأثيرات الناتجة عند    CPKكرياتين فوسفوكاينيز كذلك ارتفاع نسبة إنزيم      

لية في مستوى شدتها ، ألامر الذي يلقي بأعباء تدريبية عالية على العضالت نتيجة تدريبات السرعة العا

   CPKكرياتين فوسفوكاينيز لأليض الالهوائي وارتفاع نواتج العضالت ألايضية ، ألامر الذي يجعل إنزيم  

غذائي بالعضلة مرتفعا ) في مستواه وتركيزه ( لفترة أطول عقب الانتهاء من ألاداء وذلك لدعم التمثيل ال

(  بأن  1009)   JeKarkouliasaوالتخلص من النفايات الهدمية  وهذا يأتي متفقا مع ما أورده جكركوليسا 

الهوائيا خالل النظام  ATBيقوم بتحفيز التفاعالت الخاصة بإنتاج الطاقة    CPKكرياتين فوسفوكاينيز إنزيم 

أ(  589: 11ذا يدل على زيادته للعدائين  ) ( وه  ATB - PC) نظام               الفوسفاجيني

(  حيث وجد تغير في قياس هرمون الكورتيزول وهذا التباين يختلف من وقت 1( و)1من خالل الجدول )       

يزداد نشاط الغدد الصماء لكي تفرز الهرمونات املتعددة عند أداء انه  ةالراحة وبعد املجهود ، وترى الباحث

يحدث ذلك أيضا قبيل بدء الالعب في التدريب أو املنافسة ويستمر نشاط الغدد الصماء الجهد البدني ، كما 

في إفرازاتها من الهرمونات إثناء أداء املجهودات البدنية وخاصة تلك التي تتميز بشدتها العالية وتتطلب 

 اكبر إلفراز الاستمرار لفترة زمنية قصيرة وكلما كانت املنافسة ذات أهمية كبيرة لدى الالعب كان ذ
ً
لك محفزا

الهرمونات وهناك مجموعة من الاستجابات التي تعبر عن زيادة نشاط الغدد الصماء تحت تأثير أداء الجهد 

وهرمون الكورتيزول يفرز من قشرة الغدة الكظرية فوق الكلوية يعمل على تصنيع الجلوكوز من البدني، 

ة  وكذلك التحكم بتفاعالت السكريات والبروتينات مواد أخرى غير كاربوهيدراتية مثل ألاحماض ألاميني

والدهون من اجل تكوين الجلوكوز الجديد وذلك بسبب الجهد البدني ولغرض توفير الطاقة الالزمة للعمل 

العضلي خالل الجهد البدني الذي يستمر لفترة قصيرة  لتوفير الطاقة التي تستهلكها الخاليا العضلية خالل 

ملستمر ، يزداد هرمون الكورتيزول خالل ألانشطة الرياضية العنيفة إذ يعمل على سرعة فترة الجهد البدني ا

أ(     97:    15)       (181:      71التمثيل الغذائي ملصدر الطاقة . )  

متر بسبب استهالك الطاقة حيث تزداد ألاعباء واملتطلبات البدنية  700ومن خالل زيادة الجهد في عدو        

ولوجية وتزداد تفاعالت الخاليا بسبب الحصول على الطاقة الذي يتطلبه الجهد البدني مما يؤدي إلى والفسي

زيادة إفراز هرمون الكورتيزول كونه أيضا يساهم في التمثيل الغذائي ملصادر الطاقة وهذا يعتبر عامل مهم 

ورتيزول في بالزما الدم وتبقى هذه أثناء أداء النشاط الرياض ي ، إن الجهد البدني يزيد من مستوى تركيز الك

أ(  118:  7الزيادة ملدة  ساعتين بعد الجهد البدني .   )

 الاستنتاجات والتوصيات :
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 الاستنتاجات :   

أتراوحت نسبة التغير الحادث  للمتغيرات البايوكيميائية وهرمون الكورتيزول قيد البحث مابين                 -7

% ملتغير إنزيم كرياتين  51.19الالكتات  ديهيدروجينز ) وحدة / لتر (  إلى  % ملتغير نسبة انزيم  79.95

أفوسفوكاينيز    ) وحدة /لتر (

يؤدي املجهود الالهوائي الى زيادة مستوى نشاط إنزيم الالكتات ديهيدروجينز  بعد ألاداء مباشرة  ، في  - 1

أمتر عدو  .  700زمن  سباق  

بعد ألاداء مباشرة  ، في زمن   كريـاتين فوســفوكانيزى زيادة مستوى نشاط إنزيم يؤدي املجهود الالهوائي ال -1

أمتر عدو  . 700سباق  

متر  700بعد ألاداء مباشرة  ، في زمن  سباق  مـستوى هرمون الكورتيزول يؤدي املجهود الالهوائي الى زيادة  -1

أعدو  .

 التوصيات :

أمتر عدو.  700والهرمونية التي تسهم بنسبة كبيرة في زمن الاهتمام باملتغيرات البايوكيميائية  -7

أالاهتمام باملتغيرات البايوكيميائية من خالل إجراء بحوث أللعاب أخرى ذات أنظمة الطاقة الالهوائية . -1

أالقيام بتحليل إلانزيمات املختلفة لألنشطة الرياضية املتنوعة .  -1

عند دراسة تغيرات إلانزيمات وذلك لتباين هذه إلانزيمات في عدم الاعتماد على أخذ عينة دم واحدة  -1

أتوقيتات خروجها ورجوعها إلى معدلها الطبيعي . 

أهمية القيام بوضع وتقييم البرامج التي يجب أن تهدف بالدرجة ألاولى لزيادة كفاءة إنتاج الطاقة وفق  -5

أطبيعة ونوع كل مسابقة . 

الرياض ي والتحاليل الطبية في كل نادي حتى يسهل تحليل إلانزيمات الاهتمام بوجود مكان مجهز للطب  -4

أواملؤشرات الفسيولوجية ألاخرى لدى العبي ألاندية املختلفة . 

أإجراء بحوث ودراسات أخرى مشابهه لفئات عمرية مختلفة. -1

أمتر عدو .  700ضرورة إجراء دراسات على متغيرات ومؤشرات أخرى لها عالقة بزمن سباق  -9
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 وأل : املراجع العربية :ا

أأأ

أبو العال احمد عبد   

أالفتاح   

بيولوجيا الرياضة وصحة الرياض ي، دار الفكر العربي، 

أ1000القاهرة، مصر .

أ

أبو العال احمد عبد   

أحمد نصر الفتاح    

أالدين 

فسيولوجيا التدريب والرياضة ، الطبعة ألاولى ،  دار 

أ    رة ، الفكر العربي ، القاه

أ

اثر تراكم جهد الهوائي في بعض متغيرات الدم وبعض أالدباغ وآخرون 1

املتغيرات الوظيفية ، مجلة أبحاث كلية التربية 

أ.     ألاساسية، العدد الثاني عشر ، 

تأثير الجهد الهوائي بتغير الرطوبة النسبية في بعض أأياد عماد الدين يحيى 1

يميائية لدى العبي كرة املتغيرات الوظيفية والبايوك

القدم، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية 

أ1008الرياضية، املوصل، العراق.

،دار   التمثيل الحيوي للطاقة في املجال الرياض يأبهاء الدين ابراهيم سالمة 5

  7888الفكر العربي ،القاهرة،

أ

،  لبدني ) الكتات الدم (فسيولوجيا الرياضة وألاداء اأبهاء الدين إبراهيم سالمة 4

 . 1000دار الفكر العربي ، القاهرة ، 

أ

الخصائص الكيميائية الحيوية الفسيولوجية أبهاء الدين إبراهيم سالمة  1

الرياضية ،الطبعة ألاول  ، دار الفكر العربي ، القاهرة 

أ.      ،

 جبار رحيمة الكعبي  9

أ

، اض يألاسس الفسيولوجية والكيميائية للتدريب الري

 1001الدوحة ، 

التغذية والتركيب الجسماني، جامعة امللك سعود، أخالد صالح الدين 8
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كلية التربية، قسم التربية البدنية وعلوم الحركة.     

أ           1009

رافع صالح فتحي ،حسين  70

أعلي العلي

  نظريات وتطبيقات في علم الفسلجة الرياضية ،

د ،الطبعة الثانية  شركة دار ألاحمدي للطباعة، بغدا

أ1077،

مبادئ الفسيولوجيا الرياضية ، الطبعة ألاولى ، أسميعة خليل محمد 77

أ. 1009شركة ناس للطباعة ، بغداد ، 

، بيولوجيا إلانسان مبادئ التشريح و الفسيولوجياأعايش زيتونأ 71

الطبعة الرابعة ، دار عمار للنشر والتوزيع ، عمان ، 

أ  1001

مبادئ وظائف ألاعضاء للتربية البدنية والتدريب ألدينعلي جالل ا 71

الرياض ي، الطبعة ألاولى ، مطبعة الفراعنة ، الزقازيق 

أ.  1001،

الطب الرياض ي ، مطبعة جامعة املوصل ، العراق أعمار عبد الرحمن 71

أ. 7889.

" تأثير املجهود البدني على تركيز إنزيمات الترانس أليلى عبد الباقي 75

لالعبات   LDHوألانزيم النازع للهيدروجين  أمينيزأ

العدو والجري وعالقتها باملستوى الرقمي " ، رسالة 

ة للبنات دكتوراه غير  منشورة ، كلية التربية الرياضي

أ. 7884، جامعة حلوان   

الاستجابات الفسيولوجية واملورفولوجية لجهاز أمحمد توفيق عثمان 74

ئي وال هوائي وبعدهما، الدوران قبل أداء جهدين هوا

أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية الرياضية، 

أ1005جامعة املوصل، العراق. 

الطبعة ،  فسيولوجيا الرياضة وتدريب السباحةأمحمد علي القط 71

أ. 1001الثانية  ، .املركز العربي للنشر، القاهرة . 

مهند حسين البشتاوي  79

أواحمد محمود إسماعيل

،عمان، دار وائل للنشر، ولوجيا التدريب البدني فسي

أ1004الطبعة ألاولى  ،

وديع ياسين التكريتي، ،  78

العبيدي، حسن محمد 

التطبيقات إلاحصائية واستخدامات الحاسوب في 

أ        7888    بحوث التربية الرياضية.
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