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امللخص
درست استجابات بعض متغيرات الجهاز المناعي لمجهد المتوسط الشدة بدرجة الحرارة المرتفعة لدى ثمانية ()6

العبين من منتخب محافظة نينوى بال دراجات تم إخضاعهم الختباري الجهد الهوائي المتوسط الشدة في الظرف الطبيعي (-02

 )02درجة مئوية وفي درجة الحرارة المرتفعة ( )56-53درجة مئوية ،واستخدم الباحثان االختبار والقياس و جميع المعمومات
المتوفرة كوسائل وأدوات لجمع البيانات  ،إذ استخدمت مجموعة من األجهزة واألدوات الطبية والمختبرية  .وقد تم دراسة

المتغيرات اآلتية :

العدد الكمي لخاليا الدم البيضاء – العدد التفريقي لخاليا الدم البيضاء الخاليا العدلة (النتروفيل) والخاليا الحمضة (االيزينوفيل)
والخاليا القعدة (الباسوفيل) والخاليا الممفاوية (الممفوسايت) والخاليا الوحيدة النواة (المونوسايت) .وتوصل البحث الى :

أوالً -الفرق بين االختبارات القبمية لدرجة الحرارة المرتفعة والظرف الطبيعي ( .تمثل الفرق في حالة الراحة) .

 -1أحدث اختبا ار درجة الحرارة المرتفعة والظرف الطبيعي زيادة معنوية في خاليا النتروفيل في حالة الراحة .

 -0لم يظهر كل من اختباري درجة الحرارة المرتفعة والظرف الطبيعي أي فرق معنوي بينهما في خاليا النتروفيل في حالة
الراحة .

ثانيا – فرق االختبار القبمي عن االختبار البعدي لكل من اختباري درجة الحرارة المرتفعة والظرف الطبيعي .
 -1اظهر االختبار البعدي لدرجة الحرارة المرتفعة والذي يمثل تأثير الجهد المتوسط الشدة فضال عن تأثير درجة الحرارة
المرتفعة ارتفاعا معنويا في كل من متغيرات العدد الكمي لخاليا الدم البيضاء وخاليا النتروفيل وخاليا الممفوسايت .

 -0اظهر االختبار البعدي لمظرف الطبيعي والذي يمثل تأثير الجهد المتوسط فضال عن تأثير الظرف الطبيعي ارتفاعا معنويا في
كل من متغيرات العدد الكمي لخاليا الدم البيضاء وخاليا النتروفيل وخاليا الممفوسايت.

ثالثا – الفرق بين االختبارات البعدية لكل من درجة الحرارة المرتفعة والظرف الطبيعي .

 -1أَظهر اختبار الظرف الطبيعي ارتفاعا معنويا اكبر في متغير العدد الكمي لخاليا الدم البيضاء .

 -0لم يمحظ أي فرق معنوي في متغير العدد الكمي لخاليا الدم البيضاء بين االختبارين البعديين لكل من درجة الحرارة المرتفعة
والظرف الطبيعي .

 -5لم يمحظ أي فرق معنوي في متغير خاليا النتروفيل بين االختبارين البعديين لكل من درجة الحرارة المرتفعة والظرف الطبيعي

 -2أظهر كل من اختباري درجة الحرارة المرتفعة والظرف الطبيعي فروقاً معنوية في متغير خاليا الممفوسايت ولم يمحظ أي فرق
معنوي عند المقارنة بينهما .

 -3ان الزيادة المعنوية في متغير العدد الكمي لخاليا الدم البيضاء كانت نتيجة لزيادة كل من خاليا النتروفيل وخاليا
الممفوسايت في اختباري درجة الحرارة المرتفعة والظرف الطبيعي.

الكممات المفتاحية :المتغيرات المناعية  -الجهد المتوسط الشدة  -الحرارة المرتفعة.
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Responses of some immune system parameters to moderate intensity effort in high
temperature degree
Prof. Dr. Yassin Taha Al- Hajar

Asst.Prof. Dr. Nashwan Ibrahim

Abstract
The Responses of some immune system parameters to
moderate intensity effort in high
temperature degree has been studied in eight of elite nenava cycelist. Who were engaged to
aerobic moderate intensity effort in normal circumstance (20 -24 C) and in high temperature (3538 C) tests. The researcher used the experimental method that methodology of the research. He
also used the test, measurement, and some medical and laboratory tools and devices. The studied
immune system parameters are total (WBC) leukocyte differential (neutrophil- eosinophil
basophil lymphocyte- monocyte) at rest before and after effort.
The finding of the research were:
1.
First: The difference between the pre-test of the high temperature degree, and normal
circumstance (represent the difference in rest)
2.
The test of high temperature degree, and normal circumstance have showed no
significant differences between them in total (WBC), eosinophil, basophil, monocyte,
lymphocyte and that mean the high temperature degree, and normal circumstance have
no effect on immune system parameters in rest.
3.
The test of high temperature degree and normal circumstance made a significant increase
in neutrophil in rest.
4.
The test of high temperature degree showed no significant difference in neutrophil in rest.
Second: The difference between pre and post-tests of high temperature degree, and normal
circumstance tests:
1.
The post tests of high temperature degree which represented the medial effort effect and
the high temperature degree effect showed significant increase in total (WBC), neutrophil
and lymphocyte.
2.
The post test of normal circumstance which represented the medial effort effect and the
normal circumstance effect showed significant increase in total (WBC), neutrophil, and
lymphocyte parameters.
Third: The difference between the post test of high temperature degree, and normal
circumstance.
1.
The high temperature degree test showed higher significant elevate in total (WBC)
parameter.
2.
The normal circumstance test showed higher significant elevate in total (WBC)
parameter.
3.
No significant difference has been noticed in total (WBC), neutrophil, and lymphocyte
parameters between the post tests of high temperature degree and normal circumstance.
4.
The high temperature degree test showed higher significant elevate in neutrophil
parameter.
5.
The normal circumstance test showed higher significant elevate in neutrophil.
6.
No significant difference has been noted in neutrophil parameter between the post tests of
high temperature degree and normal circumstance.
7.
The high temperature degree and normal circumstance tests showed significant
differences in lymphocyte parameter but have given no significant difference in
comparison between them.
8. No significant difference have been showed between the post tests of high temperature
degree, and normal circumstance in each of total (WBC), eosinophil, basophil, and
monocyte parameters.
9.
The significant increase in total (WBC) were resulted from the increase of neutrophil and
lymphocyte on high temperature degree and normal circumstance tests.
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10.
The high temperature degree tests had no settle effect in impairing the immune system.
Keywords: Immune system parameters-moderate intensity effort -high temperature degree

 -1المقدمة

لقد استأثرت دراسة االستجابات والتكيفات الوظيفية الجيزة واعضاء الجسـ المختمفة اىتماـ الباحثيف عمى

مدى السنوات الطويمة الماضية  ،إليمانيـ باف الرياضي يتمكف مف الوصوؿ إلى درجة عالية مف االداء البدني مف خالؿ

آلية منسقة في سمسمة مف العمميات المتكاممة ال جيزة الجسـ المختمفة  ،اال اف ىناؾ اجيزة اخرى ال تقؿ أىمية في تحديد

مستوى االنجاز الرياضي عف تمؾ التي لقيت اىتماماً واسع ًا مف قبؿ الباحثيف  ،ولعؿ دراسة استجابات متغيرات الجياز
المناعي واحدة مف محددات االنجاز الرياضي الميمة والحيوية التي تقتضي الحاجة الوقوؼ عندىا وتسميط الضوء عمييا
وعمى العوامؿ المؤثرة فييا  ،اذ تؤدي االضطرابات الوظيفية لمتغيرات ىذا الجياز إلى تأثيرات ونتائج سمبية في الوسائؿ

تعرض الرياضي إلى شتى انواع البؤر االلتيابية والتي بدورىا تؤثر عمى مستوى
الدفاعية لمجسـ  ،ومف ثـ قد تؤدي إلى ّ
االنجاز ال رياضي مف ىذا المنطمؽ اجريت العديد مف الدراسات في العديد مف دوؿ العالـ وتركزت في الكشؼ عف
االستجابات والتكيفات المختمفة في متغيرات الجياز المناعي والناتجة عف شدد وأنواع مختمفة مف التمريف والتدريب  ،اذ

اشار ( )Smith & Pyne 1997إلى اف شدة التمريف ومستوى المياقة البدنية ىي عوامؿ رئيسة مؤثرة في استجابات
الجياز المناعي  )Smith & Pyne 1997, 96-117( .وفيما يتعمؽ بشدة التمريف فقد أكد ( )Sharp & Parryعمى
اف التمريف الخفيؼ إلى المتوسط الشدة يؤدي إلى تأثيرات ايجابية مفيدة في الجياز المناعي بينما تؤدي جرعة التمريف

المطوؿ والتدريب الشديد إلى ضعؼ مؤقت في مناعة الجسـ )Sharp & Parry, 1992,33-37(.ووجد ( Pederson

 ) et.al., 1990اف التمريف الشديد لفترة زمنية طويمة يتسبب في ضعؼ او خفض نشاط الجياز المناعي بينما يؤدي
التمريف ذو الشدة العالية وفترة الدواـ المتوسط الشدة يعزز وظيفة الجياز المناعي بينما يؤدي التمريف ذو الشدة العالية

وفترة الدواـ الطويمة إلى تثبيط الجياز المناعي (، )Mackinnan, 1992, 37( ، )Sharkey, 1997, 36

( )Sheparad, et.al., 1996,133ومف ناحية اخرى استنتج ( )Venkatraman et.al. , 1997اف التمريف الشديد

ذو فترة الدواـ القصيرة يكوف لو تأثيرات متداخمة في الجياز المناعي ()Venkatraman et.al., 1997, 333-344

كما اجريت دراسة أيضاً عمى العالقة بيف شدة وحجـ التمريف واالصابة بالتياب القناة التنفسية العميا  ،اذ توصؿ

( )Nieman,2002إلى اف التمريف العالي الشدة وذو فترة الدواـ الطويمة يزيد مف خطر االصابة بالتياب الجياز
التنفسي العموي مف جراء تثبيط بعض متغيرات الجياز المناعي وبخاصة البروتيف المناعي ( )IgAفي المخاط

( )Nieman,2002,1-4وذلؾ الف االصابة بالتياب الجياز التنفسي العموي( )URTIيكوف ذو عالقة بمستوى البروتيف

المناعي ( )IgAفي المعاب )Gleesonm, et. al. , 1999, 67-73(.وعمى العكس مف ذلؾ اكد كؿ مف

( )Osrerback & Qvarnberg, 1987و) )Schouten et.al.,1988عمى اف التمريف المتوسط الشدة يكوف ذو

تأثير قميؿ في االصابة بالتياب الجياز التنفسي العموي ) Osrerback & Qvarnberg, 1987, 944( .

))Schouten et.al.,1988, 454-455

اف تأثير الظروؼ البيئية كالتدريب في المرتفعات او في جو مموث او تزداد فيو الرطوبة وترتفع وتنخفض فيو الح اررة في

مختمؼ الفعاليات الرياضية ومنيا الدراجات لو تاثيرات عمى الجياز المناعي ولذلؾ نجد اف دراسة تأثير درجة الح اررة

المرتفعة في حالتي الراحة والجيد المتوسط الشدة في متغيرات الجياز المناعي تكتسب أىمية تتجمى مف خالؿ تقديميا

لمدالالت الموضوعية والحقائؽ والمعمومات العممية الدقيقة والصحيحة عف االثار الناجمة عنيا مف اجؿ رسـ صورة
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واضحة وفيـ دقيؽ وعميؽ لدى المعنييف في مجاؿ التدريب الرياضي عف طبيعة االستجابات المختمفة لبعض متغيرات

الجياز المناعي لمجيد اليوائي المتوسط الشدة بدرجة الح اررة المرتفعة .

 0-1مشكمة البحث

تعػػد درجػػة الح ػ اررة المرتفعػػة مػػف العوامػػؿ المػػؤثرة فػػي الكفػػاءة الوظيفيػػة الجي ػزة واعضػػاء الجسػػـ المختمفػػة  ،وكػػذلؾ

عمػػى الناحيػػة البدنيػػة ومػػف ثػػـ عمػػى مسػػتوى االنجػػاز فػػي الفعاليػػات الرياضػػية المختمفػػة  ،ومػػف الجػػدير بالػػذكر انػػو ال تتػػوفر
بيانات واضحة ودقيقة حوؿ نوع وماىية تأثير الجيد اليوائي المتوسط الشدة في الجياز المناعي نتيجػة لنػدرة الد ارسػات فػي

البيئػػة العراقيػػة وبنػػاء عمػػى ذلػػؾ نمحػػظ اف ىنػػاؾ رؤيػػة فيػػر واضػػحة فيمػػا اذا كػػاف لدرجػػة الح ػ اررة المرتفعػػة تػػأثي اًر سػػمبياً او
ايجابيػاً عمػػى وظيفػػة الجيػػاز المنػػاعي فػػي حالػػة ال ارحػػة وبعػػد الجيػػد اليػوائي المتوسػػط الشػػدة  ،اامػػر الػػذي أدى إلػػى افتقػػار
المعنييف والمتخصصيف إلى المعمومات العممية الدقيقة في ىذا المجاؿ  ،وىذا ما حفز الباحث لد ارسػة تػأثير الجيػد اليػوائي

المتوسط الشدة بدرجة الح اررة المرتفعة في بعض متغيرات الجياز المناعي .
 5-1هدفا البحث

ٔ -الكشؼ عف أثر درجة الح اررة المرتفعة والظرؼ الطبيعي في بعض متغيرات الجياز المنػاعي

(*)

الجيد اليوائي المتوسط الشدة .

فػي حالػة ال ارحػة وبعػد

ٕ -الكشؼ عف الفروؽ بيف تأثير درجة الح اررة المرتفعة والظػرؼ الطبيعػي فػي بعػض متغيػرات الجيػاز المنػاعي فػي حالػة
الراحة وبعد الجيد المتوسط الشدة .

 2-1فرضيتا البحث :

ٔ -وجػػود فػػروؽ معنويػػة فػػي بعػػض متغي ػرات الجيػػاز المنػػاعي بػػيف االختبػػارات القبميػػة والبعديػػة لدرجػػة الح ػ اررة المرتفعػػة
والظرؼ الطبيعي .

ٕ -وجػػود ف ػػروؽ معنويػػة ف ػػي بعػػض متغيػ ػرات الجيػػاز المن ػػاعي ب ػػيف االختبػػارات القبمي ػػة والبعديػػة لك ػػؿ مػػف درجػػة الحػ ػ اررة
المرتفعة والظرؼ الطبيعي .

 3-1مجاالت البحث

 -1المجال البشري  :عينة مف العبي محافظة نينوى لممسافات الطويمة بالدراجات فئة المتقدميف.

 -0المجال المكاني  :مختبر الفسمجة الرياضية  /قاعة المياقػة البدنيػة لكميػة التربيػة الرياضػية  /جامعػة الموصػؿ  ،مختبػر

ااحيػػاء المجيريػػة ف ػػي مستشػػفى الػ ػرازي التعميمػػي الع ػػاـ فػػي الموصػػؿ  ،ومختب ػػر الػػدكتور حس ػػيف عمػػي الجبػػوري –
الموصؿ .

 -5المجال الزماني  :لممدة مف ٖٓ ٕٖٓٓ/ٕٔ/ولغاية ٓٔ. ٕٓٓٗ/ٖ/
 - 0تحديد المصطمحات
 1-0الجهاز المناعي

Immune System

يعرفو (النعيمي )ٕٓٓ٘،بأنو عبارة عف مجموعة مف أعضاء الجسـ تقوـ بإنتػاج خاليػا ومضػادات جسػمية وبمعميػات كبيػرة
ّ
ذات وظػػائؼ دفاعيػػة متخصصػػة فػػي كشػػؼ مسػػببات االصػػابات المرضػػية (فايروسػػات  ،وبكتريػػا  ،وفطريػػات  ،وااحيػػاء

ال وحيدة الخمية  ،والديداف الطفيمية) وقتميػا والتياميػا ومعالجػة سػموميا داخػؿ الجسػـ(النعيمي .)ٕٓٓ٘،ٔٚ،ويتػألؼ الجيػاز
(*) متغيرات الجهاز المناعي قيد الدراسة هي  :العدد الكمي لخاليا الدم البييض  ،والعيدد التفريقيي لخالييا اليدم البييض  ،والنتروفييل ل
(العدلية)  ،وااليزينوفييل
(الحمضة)  ،والباسوفيل (القعدة)  ،والممفوسايت (الخاليا الممفاوية)  ،والمونوسايت (الخاليا وحيدة النواة).
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المنػػاعي مػػف اعضػػاء وخاليػػا كالنخػػاع العظمػػي والغػػدة الثايموسػػية (الزعتريػػة) والغػػدد الممفاويػػة والطحػػاؿ والمػػوزتيف والعقػػد

الممفاوية وخاليا الدـ البػيض المتخصصػة وفيػر المتخصصػة ( .السػاعدي  )ٔٓ-ٛ ،ٕٖٓٓ ،ويشػير (بسػيوني )ٕٓٓٗ ،

نقػال عػف ( )patti Finkeإلػى اف الجيػاز المنػاعي يتػأثر بػبعض العوامػؿ المرتبطػة بنظػاـ حيػاة الفػرد ( )Life styleومػف
أىـ ىذه العوامؿ التغذية واالجياد وممارسة النشاط الرياضي ( .بسيوني )ٖٔ٘ ،ٕٓٓٗ ،

ٕ ٕ-خاليا الدم البيض

White Blood Cells (Leukocytes) WBC

ىي عبارة عف خاليا كبيرة مقارنة بخاليا الػدـ الحمػر وتحتػوي عمػى نػواة  ،وال تحتػوي عمػى صػبغة الييموكمػوبيف لػذلؾ تبػدو

شفافة وبيضاء الموف وىي اقؿ وفرة مف خاليػا الػدـ الحمػر  ،ويقتػرب عػددىا مػا بػيف (ٓٓٓ٘ )ٔٔٓٓٓ-خميػة لكػؿ ممميمتػر

مػػف الػػدـ  .توجػػد فػػي الممػػؼ وسػػائؿ النسػػيج وتكػػوف فت ػرة حيػػاة عػػدد مػػف خاليػػا الػػدـ البػػيض ايام ػاً قميمػػة  ،فػػي حػػيف تعػػيش
ااخػػرى اشػػير وحتػػى لسػػنيف  ،وتقػػوـ بوظيفػػة الػػدفاع عػػف الجسػػـ مػػف خػػالؿ عمميػػة البمعمػػة ( )Phagocytosisلألجسػػاـ

الغريبة ومف خالؿ استجابات مناعية متخصصة )Mader & Galliart,2001,208( )John et.al.,1999,296( .
الع لدلَة (النتروفيل) ()Neutrophils
 5 -0الخاليا َ
ىي خاليا بمعمية نشطة تقوـ بالدفاع عف الجسـ ضد فزو كثير مف االحياء الدقيقة المسببة لألمراض  ،وتشكؿ افمب

خاليا الدـ البيض في االنساف إذ تقترب نسبتيا

(ٓ٘ )%ٚٓ-مف خاليا الدـ البيض .

()Goldsby et.al., 2000,45(،)Joseph & Roy, 1995,511(،)Chabner,1996,435
()John et.al.,1999,297

ضة (االيزينوفيل) ()Eosinophils
الح َم َ
 2-0الخاليا َ
ىػػي عبػػارة عػػف خاليػػا بمعميػػة متحركػػة تشػػكؿ نسػػبة (ٔ )%ٗ-مػػف مجمػػوع العػػدد الكمػػي لخاليػػا الػػدـ البػػيض وتحتػػوي عمػػى
حبيبات سايتوبالزمية تحتوي عمػى انزيمػات حالّػة وعمػى بػروتيف يػدعى البػروتيف ااسػاس ( )Major basic proteinالػذي
يقضي عمى تأثير الييباريف ( )Heparinوتتوسط ىذه الخاليا تػأثير اليسػتاميف والميكػوترايف فػي تفػاعالت الحساسػية وتبقػى
في الدورة الدموية فترة اطوؿ مف خاليا النتروفيؿ وىي اقؿ كفاءة منيا في عممية البمعمة .

( ،)Goldsby et.al., 2000,45و(، )John et.al.,1999,297و (المكػاوي، )ٜٜٔٛ،ٖ٘،و (الحمػود وجماعتػػو ،
ٕٕٓٓ )ٔٔٓ ،

 3 -0خاليا القَ َع َدة (الباسوفيل) Basophils
ىي عبارة عف خاليا حبيبية فير بمعمية تؤدي وظيفتيا مف خالؿ اطالؽ النشاط الدوائي مف الحبيبات السايتوبالزمية
التي تحتوي عمى الييباريف واليستاميف وتشكؿ نسبة

(ٓ )%ٔ-مف المجموع الكمي لخاليا الدـ البيض  ،وتؤدي دو ار رئيساً في بعض استجابات الحساسية  ،ويطمؽ مصطمح

الباسوفيميا ( )Basophiliaعند زيادة عدد ىذه الخاليا في بعض الحاالت المرضية مثؿ ليوكيميا الخاليا المحببة المزمف

، )John et.al.,1999,297( .

(.)Goldsby et.al.,2000,45

 4 -0الخاليا الممفاوية (الممفوسايت ) Lymphocytes

ىي خاليا بيضاء الحبيبيػة تكػوف نواتيػا مػدورة وقميمػة السػايتوبالزـ  .وىػي خاليػا التػأثير الرئيسػة لمجيػاز المنػاعي  ،وتكػوف

عمػى نػوعيف ا الخاليػا الممفاويػة ( )T Cellsالتػي يػتـ انتاجيػا فػي الغػدة الزعتريػة (التوثػة) ( ، )Thymus Glandوتقػوـ
بقتؿ الفايروسات وتكوف مسؤولة عف االستجابات المناعية الخموية  ،اما النوع اآلخػر فيػو الخاليػا البائيػة ( )B Cellsالتػي
تنشػػأ مػػف نخػػاع العظػػـ وتكػػوف مسػػؤولة عػػف االسػػتجابات المناعيػػة الخمطيػػة مػػف خػػالؿ انتػػاج ااجسػػاـ المضػػادة فػػي الػػدـ
5
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والممػؼ ( ، )Follmer,2001,3( ، )John et.al.,1999,299( .الحمػود وجماعتػو ، )ٔٔٚ-ٔٔٙ ، ٕٕٓٓ ،ويؤلػؼ

الممفوسايت (ٕٓ )%ٗ٘-مف المجموع الكمي لخاليا الدـ البػيض  ،ويوجػد بأعػداد كبيػرة فػي العقػدة الممفاويػة والطحػاؿ وفػي
المخاط المتجمع في القناة اليضمية المعوية والقناة التنفسية (الموزتيف  )Tonsilsويقع باير (. )Peyer’s Patches
()John et.al.,1999,296-298

 5-0الخاليا الوحيدة النواة (المونوسايت) Monocytes

ىػػي خاليػػا بمعميػػة تكػػوف نواتيػػا دائريػػة  ،وىػػي اكبػػر خاليػػا الػػدـ البػػيض  ،تقػػوـ بالتيػػاـ ااجسػػاـ المجيريػػة (الميكروبػػات)

وتسػاعد فػي ا ازلػة حطػػاـ الخاليػا بعػد مياجمػة خاليػػا النتروفيػؿ لمخاليػا الغريبػػة كمػا تقػوـ بتحفيػز خاليػػا الػدـ ااخػرى لمػػدفاع
ع ػ ػػف الجس ػ ػػـ  .تغ ػ ػػادر ى ػ ػػذه الخالي ػ ػػا مج ػ ػػرى ال ػ ػػدـ وت ػ ػػدخؿ إل ػ ػػى االنس ػ ػػجة مث ػ ػػؿ الػ ػ ػرئتيف والكب ػ ػػد لتص ػ ػػبح بمعميػ ػػات كبيػ ػ ػرة

( .) Macrophagesوتشػ ػ ػ ػ ػػكؿ ىػ ػ ػ ػ ػػذه الخاليػ ػ ػ ػ ػػا نسػ ػ ػ ػ ػػبة (ٗ )% ٛ-مػ ػ ػ ػ ػػف المجمػ ػ ػ ػ ػػوع الكمػ ػ ػ ػ ػػي لخاليػ ػ ػ ػ ػػا الػ ػ ػ ػ ػػدـ البػ ػ ػ ػ ػػيض .

(ب ػ ػ ػ ْػوري ،
(،)Mader&Galliart,2001,211و( ،)Chabner,1996,297و(الحم ػ ػ ػػود وجماعت ػ ػ ػػو، )ٔٔٓ ، ٕٕٓٓ ،و َ
ٓ، )ٖٛٙ ،ٜٔٛو(.)Johnet.al.,1999,297
 - -5إجراءات البحث
 1-5منهج البحث

تـ استخداـ المنيج التجريبي بتصميـ المجموعة الواحدة ذي االختباريف القبمي والبعدي لمالءمتو لطبيعة البحث .

 0-5عينة البحث

اشتممت عينة البحث عمى ( )ٛالعبيف يمثموف منتخب محافظة نينوى بالدراجات  ،تػـ اختيػارىـ بالطريقػة العمديػة  ،وقػد تػـ
اخضػػاعيـ الختبػػاري الظػػرؼ الطبيعػػي ودرجػػة الح ػ اررة المرتفعػػة  ،فػػي حػػيف تػػـ اخضػػاع ( )ٚالعبػػيف مػػنيـ تعرض ػوا إلػػى
ظاىرة الحمؿ الزائد إلى االختبار المتعمؽ بظاىرة الحمؿ ال ازئػد  ،حيػث تػـ اسػتبعاد واحػد مػف عينػة البحػث وذلػؾ لعػدـ تػوفر

المؤشػرات الدالػػة عمػػى ظػػاىرة الحمػػؿ ال ازئػػد لديػػو عمػػى الػػرفـ مػػف متابعتػػو لفتػرة زمنيػػة طويمػػة  ،ويبػػيف الجػػدوؿ رقػػـ رقػػـ (ٔ)

بعض مواصفات عينة البحث .

الجدول رقم()1

يبين بعض مواصفات عينة البحث
المتغيرات

الطوؿ (سـ)

الكتمة (كغـ)

العمر (سنة)

َس
ع

ٕ٘ٔٙٚ.

ٙٗ.ٜٚ

ٖٕ

ٗ٘٘.

ٓٗ.ٙ

ٗٔ.ٛ

 5-5وسائل وأدوات جمع البيانات

تـ استخداـ االختبارات والمقاييس وتحميؿ المحتوى كأدوات لجمع البيانات .

 2-5األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث

 جياز قياس الطوؿ والكتمة نوع  Medical Aeele Detectoامريكي الصنع . -محرار كحولي لقياس درجة ح اررة المحيط صيني الصنع عدد (ٕ) .

 ساعة ايقاؼ الكترونية يدوية تقيس القرب (ٔ )ٔٓٓ/ثانية يابانية الصنع عدد (ٕ) . دراجة ثابتة الكترونية يابانية الصنع نوع ( )Cat Eyeعدد (ٕ) . -سماعة طبية ( )Stethoscopeيابانية الصنع .
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 محرار زئبقي طبي لقياس درجة ح اررة مركز الجسـ ياباني الصنع عدد (ٕ) . -جياز الطرد المركزي (فصؿ الدـ) (. )Centrifuge

 حقف بالستيكية معقمة حجـ ( )10ممميمتر و ( )5ممميمتر . -كحوؿ .

 قناني حجـ ( )10ممميمتر لفصؿ الدـ داخؿ جياز فصؿ الدـ . -قناني حاوية عمى مانع تخثر (. )EDTA

 حاسبة يدوية يابانية الصنع نوع ( )Casioافراض المعالجة االحصائية . -مدفأة كيربائية عدد (ٗ) .

 مجير كيربائي ( )Microscopeلتقدير العدد الكمي والتفريقي لخاليا الدـ البيض . -ماصة (مايكروبايبيت) .

  Neubaeur chamberلعد الخاليا . -شريحة زجاجية .

 -قطف ومواد معقمة .

 -تورنيت لربط الذراع .

 3-5تحديد درجة الحرارة (المتغير التجريبي)

لقػػد تػػـ تحديػػد درجػػة الحػ اررة المثاليػػة (المعتدلػػة) الختبػػاري الظػػرؼ الطبيعػػي  ،وكػػذلؾ اختبػػار درجػػة الحػ اررة المرتفعػػة  ،طبقػػا

لمػػا جػػاء فػػي بعػػض المصػػادر العمميػػة حػػوؿ مقػػدار درجػػة الحػ اررة المثاليػػة (المعتدلػػة) ودرجػػة الحػ اررة المرتفعػػة حيػػث حػػددت
درج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ اررة المثالي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة (المعتدل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة) الختي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػار الظ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرؼ الطبيع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي

ب ػ (ٕٓ )ٕٗ-درجػػة مئويػػة (الحجػػار  ،)Astrand & Rodahl,1977,526( ، )ٙٗ ،ٜٜٔٗ ،فػػي حػػيف حػػددت درجػػة
الحػ اررة المرتفعػة الختبػار درجػة الحػ اررة المرتفعػة ب ػ (ٖ٘ )ٖٛ-درجػة مئويػة ، )Ethan et. al., 1980,715-721 (.

( )Baum & Heinz, 1976, 553-557وتع ّػد درجػات الحػ اررة ىػذه منسػجمة مػع درجػة الحػ اررة التػي يتػدرب فييػا راكبػو
الدراجات في العراؽ في فصمي الربيع والصيؼ .
 4-5تحديد الجهد

تػػـ اختيػػار الجيػػد المتوسػػط الشػػدة وفقػػا لممصػػادر والبحػػوث العمميػػة التػػي تؤكػػد عمػػى التػػأثير االيجػػابي لمجيػػد المتوسػػط الشػػدة

فػي متغيػرات الجيػاز المنػاعي . )Shephard et.al 1996, 133-147( ، )Pederson et.al.,,1996,402( .

فضالً عف حرص الباحثاف عمى عزؿ اي متغير دخيؿ يمكف اف يؤثر سمباً في نتائج البحػث ومػف اجػؿ ذلػؾ تػـ تثبيػت ىػذا
الجيػػد فػػي االختبػػارات الثالثػػة (الظػػرؼ الطبيعػػي  ،ودرجػػة الح ػ اررة المرتفعػػة  ،وظػػاىرة الحمػػؿ ال ازئػػد) لضػػماف عػػزؿ متغيػػر

الجيد السمبي فضالً عف الحصوؿ عمى تأثير المتغيرات المستقمة المذكورة آنفا .
 6-5وصف قياسات متغيرات الدم المناعية واختبار الدراجة الثابتة (الجهد)
 1-6-5قياس العدد الكمي والتفريقي لخاليا الدم البيض

ٔ -المواد المستعممة

عينة مف الدـ المعامؿ مع ( )EDTAلمنع التخثر .-ماصة (مايكروبايبيت)

محموؿ . %ٕٓ glacial acetic acid7
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 Neubaeur Chamberلعد الخاليا .-مجير ضوئي (. )Microscope

 -0طريقة قياس العدد الكمي لخاليا الدم البيض

يتـ اضافة ( )ٓ.ٖٛمف محموؿ ( )%ٕٓ glacial acetic acidإلى (ٕٓ) مايكروليتر مف الدـ ويرج جيدا ،

وبعد تغير لوف المحموؿ إلى الموف القيوائي أو ااسود يمأل

( Neubaeur Chamberالجامبر) ويق أر عمى العدسة الشيئية (٘ٔ) ويعد ( )ٔٙمربعاً ثـ تضرب النتيجة × (ٕٓٓ)
ووحدة القياس المستخدمة ( / ٜ ٔٓ × WBCلتر) .

 -5طريقة قياس العدد التفريقي لخاليا الدم البيض

 تحضر شريحة موضوع عمييا قطرة صغيرة مف دـ المبحوث  ،ثـ نقوـ بفرش ىػذه القطػرة الصػغيرة عمػى شػريحة زجاجيػةونتركيا لتجؼ في درجة ح اررة الغرفة .

 نقػوـ بصػبا الشػريحة بصػبغة لشػماف ( )Leishman Stainلمػدة (ٖ )٘-دقػائؽ صػبغة مركػزة (حسػب درجػة الحػ اررة ،حيث كمما ازدادت درجة ح اررة الغرفة يقؿ وقت الصبا المركز) ،ثـ نقوـ بعد ذلػؾ بتخفيػؼ الصػبغة بالمػاء ونتركيػا لمػدة

(ٓٔ )ٔ٘-دقيقة .

 -نقوـ بغسؿ الصبغة الزائدة بالماء ونجففيا بشكؿ جيد .

 نقػوـ بفحػػص الشػريحة تحػػت العدسػة الشػػيئية (ٓٓٔ) ( ، )Oil Emersionثػػـ نقػوـ بعػ ْػد (ٓٓٔ) خميػة ونصػػنفيا حسػػبنوعيا إلى ما يأتي ا-
(الممفوسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػايت  )Lymphocytesو(النتروفيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ  )Neutrophilو(االيزونوفيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ  )Eosiniphilو (المونوسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػايت

 )Monocytesو(الباسوفيؿ )Dacie & Lewis,1995,12-17(. )Basophil

 0-6-5وصف اختبار الحد األقصى الستهالك االوكسجين عمى الدراجة
الثابتة ()Vo2max test

يتضػمف اختبػار الد ارجػة الثابتػة عمػى عمميػة االحمػاء عمػػى الد ارجػة نفسػيا لمػدة (٘) دقػائؽ باسػتخداـ مقاومػة مقػػدارىا (٘)ٚ
واط بالنس ػػبة الفػ ػراد الفئ ػػة االول ػػى ال ػػذيف يك ػػوف ل ػػدييـ الح ػػد االقص ػػى الس ػػتيالؾ االوكس ػػجيف ( )Vo2maxاق ػػؿ م ػػف (ٖ)

لتر/دقيق ػػة  ،ام ػػا بالنس ػػبة الفػ ػراد الفئ ػػة الثاني ػػة ال ػػذيف يك ػػوف ل ػػدييـ ( )Vo2maxاكث ػػر م ػػف (ٖ) لتر/دقيق ػػة فتك ػػوف المقاوم ػػة

المسػتخدمة (ٓ٘ٔ) واط  .وبعػػد انتيػػاء عمميػػة االحمػػاء تعطػى ارحػػة لمػػدة (ٕ) دقيقػػة ومػػف ثػـ يبػػدأ االختبػػار االقصػػى وذلػػؾ
بزيادة (ٕ٘) واط بالنسبة الفػراد الفئػة االولػى و (ٕ٘ )٘ٓ-واط بالنسػبة الفػراد الفئػة الثانيػة كػؿ (ٕ) دقيقػة مػف العمػؿ عمػى
الدرجة الثابتة بالنسبة لفئة االفراد الذيف لدييـ ( )Vo2maxاقػؿ مػف (ٖ) لتر/دقيقػة وكػذلؾ ااكثػر مػف ذلػؾ عمػى التػوالي ،
وبعد االنتياء مف االختبار المتضمف العمؿ لمدة (ٗٔ) دقيقة تعطى فتػرة ارحػة السػتعادة الشػفاء عمػى الد ارجػة الثابتػة وذلػؾ

بالعمؿ بشدة (ٓ٘ )ٚٓ-واط لمفئة االولى و (ٕ٘ٔ )ٔ٘ٓ-واط لمفئة الثانية)Gene, 1998,161(.

 7-5الفحص الطبي

تـ اجراء الفحص الطبي بتاريخ ٖٕ ٕٖٓٓ/ٕٔ/عمى افراد عينة البحث في مركز الطب الرياضػي فػي محافظػة نينػوى مػف
قبؿ أطباء

(*)

متخصصيف لمتأكد مف خمو افراد عينة البحث مف اامراض التي يمكف اف تؤثر عمى نتائج البحث .

(*) د .رائد سميماف  ،ماجستير طب مجتمع  ،مركز الطب الرياضي  /محافظة نينوى .
د .عباس نواؼ الدوري طب وجراحة عامة  ،مركز الطب الرياضي  /محافظة نينوى .
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 12-5التجارب االستطالعية

 1-12-5التجربة االستطالعية لتحديد كفاءة االجهزة واألدوات

تـ بتػاريخ ٕٕ ٕٖٓٓ/ٕٔ/اجػراء تجربػة اسػتطالعية لمتأكػد مػف سػالمة وصػالحية ااجيػزة المسػتخدمة فػي البحػث وتييئتيػا
لمتجربة االستطالعية لتحديد الجيد المتوسط الشدة لمتجربة النيائية.

 0-12-5التجربة االستطالعية لتحديد الجهد المتوسط الشدة

تػػـ اجػراء تجػربتيف اسػػتطالعيتيف بتػػاريخ ٕٗ ٕٖٓٓ/ٕٔ/ٕ٘-لتحديػػد الجيػػد المتوسػػط لكػػؿ فػػرد مػػف افػراد عينػػة البحػػث مػػف

اجؿ العمؿ بشدة ٓ %ٚٓ-ٙوحسب اجراءات البجث  ،ولغرض تحديد ذلؾ تـ اجراء ما يأتي ا -

ٔ -إجراء اختبار الكفاءة البدنية ( )Pwc170لتقويـ الكفاءة البدنية لعينػة البحػث بوسػاطة الطريقػة فيػر المباشػرة باسػتخداـ
الد ارجػة الثابتػة ( ، )Bicycle Ergometerإذ يػتـ قيػاس معػدؿ النػبض بعػد حممػيف(*) مػف مقاومػة الد ارجػة  ،إذا كػاف
الحمؿ الثاني اكبر مف الحمؿ االوؿ ،ويتـ بعدىا التعػرؼ عمػى الكفػاءة البدنيػة عنػد النػبض (ٓ )ٔٚنبضػة/دقيقة أو مػا

يسمى ( ،)Pwc170مف خالؿ معادلة كاربماف وكما يأتي ا-

170 - F1

)Pwc170 = NL4(N2-N1

F2 - F1

إذ اف ا -

 Pwcا  Physical Work Capacityىي قابمية العمؿ البدنية .

( )N2, N1ا ىي شدة الحمؿ ااوؿ والثاني .

( )F1, F2ا ىي معدؿ النبض ااوؿ والثاني .

(قبع )ٚ٘-ٚٗ ، ٜٜٔٛ ،

وقد تـ تحويؿ ناتح المعادلة مف واط إلى الكيمو فراـ وذلؾ بضرب نػاتج المعادلػة× ٙكغػـ/د اف كػؿ (ٔ) واط =

( )ٙكغـ .

وبعد استخراج قيمة الكفاءة البدنية يتـ استخداـ معادلػة (كاربمػاف) الخاصػة بأنشػطة المطاولػة مػف أجػؿ الحصػوؿ

عمى القيمة القصوى الستيالؾ االوكسجيف ( )Vo2maxوكما يأتي ا-

Vo2max = 1070 + Pwc170 * 202

ٕ -بعد التعرؼ عمى القيمة القصوى الستيالؾ االوكسجيف ( )Vo2maxلكؿ فرد مف عينة البحث تػـ تصػنيفيـ إلػى الفئػة
الثانية وفقا لمتطمبات اختبار الحد االقصى الستيالؾ ااوكسػجيف عمػى الد ارجػة الثابتػة  ،والػذي يتضػمف اختبػار فئتػيف

وكما يأتي ا -

 -الفئة االولى :تشمؿ االفراد الذيف يكوف لدييـ الحد االقصى الستيالؾ االوكسجيف ( )Vo2maxاقؿ مف ٖ لتر/دقيقة.

 الفئييية الثانييييية  :تش ػػمؿ االفػ ػراد ال ػػذيف يك ػػوف ل ػػدييـ الح ػػد االقص ػػى الس ػػتيالؾ االوكس ػػجيف ( )Vo2maxاكث ػػر م ػػف ٖلتر/دقيقة  .وكما موضح في وصؼ االختبار .

ٖ -بعد تصنيؼ عينة البحث  ،تػـ اجػراء اختبػار القيمػة القصػوى السػتيالؾ االوكسػجيف عمػى الد ارجػة الثابتػة بدرجػة حػ اررة
معتدلة (ٕٕ )ٕٗ-درجة مئوية (ظرؼ طبيعي) بالشدة القصوى .وقد تـ خػالؿ االختبػار حسػاب معػدؿ ضػربات القمػب
القصوى وكذلؾ المقاومة القصوى التي يمكف اف يؤدي فييا كؿ فرد مف عينػة البحػث العمػؿ عمػى الد ارجػة الثابتػة لمػدة
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(ٗٔ ) دقيقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة وىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػزمف المحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدد ليػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذا االختبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػار  ،وتسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػجيؿ ذلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؾ فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي اسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتمارة التسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػجيؿ
(ممحؽ ٕ) .

ٗ -بعػد الحصػوؿ عمػػى معػدؿ ضػربات القمػب القصػوى ومقاومػػة العمػؿ القصػػوي تػـ تحديػد الجيػػد المتوسػط الشػػدة لكػؿ فػػرد
مػػف عينػػة البحػػث وذلػػؾ بالعمػػؿ بنسػػبة (ٓ )%ٚٓ-ٙمػػف القيمػػة القصػػوى لكػػؿ مػػف معػػدؿ ض ػربات القمػػب والمقاومػػة

القصوى لمعمؿ .

 5-12-5التجربة االستطالعية لضبط العمل بالجهد المتوسط الشدة

تػ ػػـ اج ػ ػراء ثػ ػػالث تجػ ػػارب اسػ ػػتطالعية لممػ ػػدة مػ ػػف  ٕٖٓٓ/ٕٔ/ٕٚولغايػ ػػة  ٕٖٓٓ/ٕٔ/ٕٜبيػ ػػدؼ ضػ ػػبط العمػ ػػؿ بالشػ ػػدة

المتوسػػطة (ٓ )%ٚٓ-ٙمػػف معػػدؿ ض ػربات القمػػب الق صػػوى والمقاومػػة القصػػوى وذلػػؾ بعػػد تحديػػدىا لكػػؿ فػػرد مػػف عينػػة

البحث في الفقرة (ٗ) مف فقرات التجربة االستطالعية لتحديد الجيد المتوسط الشدة .
 2-12-5التجربة االستطالعية لممساعدين

تػػـ اج ػراء تجربػػة اسػػتطالعية لممسػػاعديف

(*)

بتػػاريخ  ٕٖٓٓ/ٕٔ/ٕٜبيػػدؼ تع ػريفيـ عمػػى الواجبػػات المكمفػػيف بيػػا

وتسمسميا ووقت تنفيذىا في التجربة النيائية وكذلؾ طريقة تسجيؿ االختبارات لتالفي حدوث ااخطاء .

 3-12-5التجربة االستطالعية لمسيطرة عمى درجة حرارة المختَلبر

مف أجؿ رفع درجة ح اررة المختبر إلػى درجػة حػ اررة تتػراوح مػا بػيف (ٖ٘ )ٖٛ-درجػة مئويػة والمحافظػة عمييػا فػي

أثناء التجربة ااساسية  ،تـ بتاريخ ٖٔ ٕٓٓٗ/ٔ/ٔٗ-اجراء تجربة استطالعية تػـ مػف خالليػا التعػرؼ عمػى الػزمف الػالزـ
لرفع درجة ح اررة المختبر إلى ىذه الدرجة  ،وعدد المدافيء الكيربائية الالزمػة لبمػوغ درجػة الحػ اررة المطموبػة الجػراء اختبػار

درجػػة الح ػ اررة المرتفعػػة (ال متغيػػر التجريبػػي)  ،وقػػد تػػـ الوصػػوؿ إلػػى درجػػة الح ػ اررة المطموبػػة والمحافظػػة عمييػػا مػػف خػػالؿ
التحكـ في عدد المدافئ الكيربائية لرفع أو خفض درجة الح اررة وحسب الحاجة  ،وقد تـ فتح إحػدى نوافػذ المختبػر لضػماف

تيويتو والسيطرة عمى درجة ح اررتو .

 11-5التجارب النهائية

تػػـ اج ػ ارء التجربػػة النيائيػػة لممػػدة مػػف ٖٓ ٕٖٓٓ/ٕٔ/ولغايػػة ٓٔ ، ٕٓٓٗ/ٖ/والتػػي تضػػمنت اج ػراء تج ػربتيف عمػػى عينػػة
البحث ىي ا-

 -تجربة الظرؼ الطبيعي .

 -تجربة درجة الح اررة المرتفعة .

 1-11-5تجربة الظرف الطبيعي

تـ اجراء التجربة االولى بتاريخ ٖٓ ٕٖٓٓ/ٕٔ/في الظرؼ الطبيعي بدرجة ح اررة تقترب بيف (ٕٓ )ٕٗ-درجة مئوية .

 0-11-5تجربة درجة الحرارة المرتفعة

تـ إجراء التجربة الثانية بتاريخ ٘ٔ ٕٓٓٗ/ٔ/في درجػة الحػ اررة المرتفعػة إذ تقتػرب درجػة الحػ اررة مػا بػيف (ٖ٘ )ٖٛ-درجػة
مئوية .

(*) المساعديف ا

ـ .أحمد عبد الغني طو

طالب دكتوراه  /كمية التربية الرياضية  /جامعة الموصؿ .

السيد عمر عبد االلو

مدرب منتخب محافظة نينوى بالدراجات .
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وقد تضمنت التجربتيف (الظرؼ الطبيعي  ،درجة الح اررة المرتفعة) االجراءات اآلتية ا-
بعد تناوؿ وجبة الفطور الموحدة بساعة ونصؼ أ ِ
ُدخمت عينة البحػث إلػى المختبػر  ،حيػث جمػس كػؿ فػرد مػف عينػة البحػث

فترة (٘ٔ) دقيقة أ ِ
ُجريت بعدىا اختبارات التجربة.
 10-5اختبارات التجربة النهائية
 1-10-5االختبار القبمي

تضمف االختبار القبمي اجراء القياسات اآلتية التي تمت بعد (٘ٔ ) دقيقة مف جموس كؿ مختبرا-
 -قياس معدؿ ضربات القمب في حالة الراحة .

 قياس درجة ح اررة مركز الجسـ في حالة الراحة مف الفـ مع اجراء عممية تصحيح(*)القراءة.-

قياس كتمة الجسـ .

سحب عينة مف الدـ مف قبؿ ممرض مختص(***).

 اجراء عممية فصؿ الدـ ونقمػو إلػى المختبػرات المتخصصػة(*) الجػراء التحمػيالت الخاصػة بمتغيػرات البحػث قيػد الد ارسػةمف قبؿ المتخصصيف(****) .

 0-10-5اختبار الجهد المتوسط الشدة

تضمف اختبار الجيد المتوسط الشدة عمى االجراءات اآلتية ا-

 -اجراء عممية االحماء عمى الدراجة الثابتة وفقا لشروط االختبار عمى الدراجة الثابتة ولمدة (٘) دقائؽ .

 البدء باختبار الجيػد المتوسػط عمػى الد ارجػة الثابتػة لمػدة (ٗٔ) دقيقػة وحسػب تعميمػات االختبػار الموضػحة فػي وصػؼاالختبار .

 5-10-5االختبار البعدي

بعد االنتياء مباشرة مف االختبار المتوسط الشدة عمى الدراجة الثابتة تـ اجراء ما يأتي ا-
-

قياس درجة ح اررة مركز الجسـ .

-

فصؿ الدـ ونقمو بعد ذلؾ إلى المختبرات المتخصصة الجراء التحميالت الخاصة بمتغيرات البحث قيد الدراسة مف قبؿ متخصصيف .

-

سحب عينة مف الدـ .

(*) تـ تصحيح القراءة المأخوذة مف الفـ وذلؾ باضافة (٘ )ٓ.درجة مئوية إلى القراءة المأخوذة مف الفـ .
()Ganong,1981,193
(**)  -السيد عامر برجس عبيد
 السيد عبد الكريـ احمد يونس(**)  -السيد عامر برجس عبيد
 -السيد عبد الكريـ احمد يونس

اعدادية التمريض/مركز الرعاية االولية-جامعة الموصؿ
اعدادية التمريض/مركز الرعاية االولية-جامعة الموصؿ
اعدادية التمريض/مركز الرعاية االولية-جامعة الموصؿ
اعدادية التمريض/مركز الرعاية االولية-جامعة الموصؿ

(*) مختبر وحدة المناعة السريرية – مستشفى الرازي التعميمي العاـ – الموصؿ .
مختبر الدكتور حسيف عمي الجبوري لمتحميالت المرضية – الموصؿ
(**) الدكتور حسيف عمي الجبوري (M.B.ch ,B.D. path )Hematology
السيدة خولة عدناف
(**)  -السيد عامر برجس عبيد
 -السيد عبد الكريـ احمد يونس

ماجستير احياء مجيرية
اعدادية التمريض/مركز الرعاية االولية-جامعة الموصؿ
اعدادية التمريض/مركز الرعاية االولية-جامعة الموصؿ
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 15-5النقاط التي تم مراعاتها في إجراء البحث
لقد راعى الباحث النقاط اآلتية ا-

 اجراء اختبارات الظرؼ الطبيعي ودرجة الح اررة المرتفعة في التوقيت الزمني نفسو . -اجراء اختبارات الظرؼ الطبيعي ودرجة الح اررة المرتفعة في المكاف نفسو .

 اجػراء فحوصػػات طبيػػة لعينػػة البحػػث لمتأكػػد مػػف خموىػػا مػػف اي اضػػطرابات أو إعػػتالالت صػػحية يمكػػف اف تػػؤثر عمػػىدقة القياس .

 اج ػراء بعػػض القياسػػات الوظيفيػػة الميدانيػػة والمختبريػػة لمتأكػػد مػػف عػػدـ تعػػرض عينػػة البحػػث لظػػاىرة الحمػػؿ ال ازئػػد فػػياختباري الظرؼ الطبيعي ودرجة الح اررة المرتفعة .

 التأكػػد مػػف عػػدـ تنػػاوؿ عينػػة البحػػث اي عقػػاقير وأفذيػػة يمكػػف اف تػػؤثر سػػمبا أو ايجاب ػاً فػػي المتغي ػرات المناعيػػة قيػػدالد ارسػػة  .والتأكيػػد عمػػى عػػدـ تناوليػػا قبػػؿ اسػػبوعيف مػػف موعػػد التجػػارب الػػثالث لتالفػػي تأثيراتيػػا عمػػى دقػػة القيػػاس مػػف

الناحية السمبية وااليجابية عمى حد سواء .

 اعطػػاء فتػ ػرة زمني ػػة مناسػػبة ب ػػيف اختب ػػاري الظػػروؼ الطبيعي ػػة واختب ػػار درجػػة الحػ ػ اررة المرتفع ػػة بيػػدؼ عػػزؿ اي تػػأثيرالختبار عمى االختبار الذي يميو .

 12-5الوسائل اإلحصائية

تـ استخداـ الوسائؿ اإلحصائية اآلتية ا-

 -الوسط الحسابي .

 -االنحراؼ المعياري .

 اختبار ( )tلمعينات المرتبطة وفير المرتبطة . -النسبة المئوية .

(التكريتي والعبيدي )ٕٜٓ-ٔٓٔ ، ٜٜٔٙ ،
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 -2عرض النتائج ومناقشتها

 1-2عرض ومناقشة نتائج العدد الكمي والتفريقيي لخالييا اليدم البييض ()WBCبيين اختبياري درجية الحيرارة المرتفعية

( )56-53درجة مئوية والظرف الطبيعي ( )02-02درجة مئوية.

 1-1-2عرض ومناقشة العدد الكمي لخاليا الدم البيض ()WBC
جدول ()0

يبين المعالم االحصائية لالختبارات الخاصة بالعدد الكمي لخاليا الدم البيض

في الدم بين اختباري درجة الحرارة المرتفعة ( )56-53درجة مئوية والظرف الطبيعي

( )02-02درجة مئوية

WBC x 109/L
املعاليم االحصائية
االختبارات

املتودط احلسابي
س¯

االحنراف
املعياري
±ع

قيمة

مقدار الفرق بني

النسبة املئوية للفرق

(ت)

املتودطني احلسابيني

%

66533.

66..

% 16.3

363.

% 3.65.

% .6.1

% 16633

3663

% 316..

االختبار القبلي لدرجة احلرارة املرتفعة

56.5

36.1

االختبار القبلي للظرف الطبيعي

56.1

66.0

االختبار القبلي لدرجة احلرارة املرتفعة

56.5

36.1

*

االختبار البعدي لدرجة احلرارة املرتفعة

.600

363.

16.

االختبار القبلي للظرف الطبيعي

56.1

66.0

**

االختبار البعدي للظرف الطبيعي

06..

161.

.6.061

االختبار البعدي لدرجة احلرارة املرتفعة

.600

363.

االختبار البعدي للظرف الطبيعي

06..

161.

.

* معنوي عند نسبة خطأ ≥  2.23أمام درجة حرية =  ، 5قيمة (ت) الجدول رقمية = . 0.54

** معنوي عند نسبة خطأ ≥  ، 2.21أمام درجة حرية =  ، 5قيمة (ت) الجدول رقمية =. 5.32

يتبين من الجدول رقم ( )0ما يأتي -:

 عػدـ وجػ ود فػرؽ معنػػوي بػيف االختبػػار القبمػي لدرجػػة الحػ اررة المرتفعػة واالختبػػار القبمػي لمظػػرؼ الطبيعػي  ،اذ كػػاف الفػػرؽبيف المتوسطيف الحسابييف (ٕٕ /ٜ ٔٓ × ٓ.لتر)  ،وكانت النسبة المئوية لمفرؽ (. )%ٖ.ٜٛ

 عدـ وجود فرؽ معنوي بيف االختبار البعدي لدرجة الحػ اررة المرتفعػة واالختبػار البعػدي لمظػرؼ الطبيعػي  ،إذ كػاف الفػرؽبيف المتوسطيف الحسابييف (/ٜ ٔٓ × ٔ.ٜٓلتر)  ،وكانت النسبة المئوية لمفرؽ (. )%ٖٔ.ٛٙ

مما تقدـ يتبيف اف كال مػف اختبػاري درجػة الحػ اررة المرتفعػة والظػرؼ الطبيعػي احػدثا زيػادة معنويػة فػي العػدد الكمػي لخاليػا
الدـ البيض ( )WBCولـ ترت ِ
ؽ ِِ ىذه الزيادة إلى مستوى الفرؽ المعنوي بيف كال االختبػاريف فػي كػؿ مػف حالػة ال ارحػة وبعػد
الجيد المتوسط الشدة ( .يمثؿ ىذا االختبار تأثير كؿ مف درجة الح اررة المرتفعة والظرؼ الطبيعػي فضػال عػف تػأثير الجيػد

المتوسط الشدة) يرى الباحثاف اف الزيادة المعنوية في العدد الكمي لخاليا الدـ البيض كانت نتيجة لما يأتي ا-

 -إطػػالؽ أو اف ػراز ىورمػػوف االبينف ػريف نتيجػػة لمجيػػد المتوسػػط الشػػدة فػػي االختبػػارات التػػي تمثػػؿ تػػأثير الجيػػد فػػي كػػؿ مػػف

اختبار ظاىرة الحمػؿ ال ازئػد ودرجػة الحػ اررة المرتفعػة والظػرؼ الطبيعػي  .إذ يشػير (Kjaer & ( )Peter & Ivan, 1998

 )Delta,1996إلى اف التحفيز المتزامف لمب الغدة الكظرية نتيجة الجيد ينتج عنو تحرير ىورموف االبينفريف .
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()Peter & Ivan, 1998, 1870( ، )Kjaer & Dela,1996, 1-20

وتؤدي زيادة اطالؽ ىذا اليورموف إلى تحريؾ خاليا الدـ البيض ومف ثـ زيادة عددىا  ،إذ استنتج كؿ مف ( Foster

 )et.al.,1986و ( )Muir et.al.,1984,و ( )Steel et.al.,1971اف العمؿ العضمي والكاتيكوؿ أميف يزيداف مف

عدد خاليا الدـ البيض واف ىذه الزيادة تحدث بسبب تحريؾ أو تعبئة خاليا الدـ البيض المتخفية أو الراكدة

(Foster et.al.,1986,2218-( ، )Steel et.al.,1971,413-421( . )Marginated Pool Leucocytes

 ، )Muir et.al.,1984, 711-719( ، )2223واف ما يعزز ذلؾ ما الحظو ( )Muir et.al.,1984وجماعتو  ،إذ
الحظوا اف الدورة الرئوية ىي خزاف (صيريج) ميـ لخاليا الدـ البيض المتخفية  ،ويعزز كؿ مف التمريف وافراز
الكاتيكوالميف مف تحريكيا أو تعبئتيا ونتيجة لذلؾ يزداد العدد الكمي لخاليا الدـ البيض .

()Muir et.al.,1984,711-719

أما فيما يتعمؽ بتأثير التمريف في درجة الح اررة المرتفعػة والظػرؼ الطبيعػي عمػى ىورمػوف االبينفػريف  ،فػاف ىنػاؾ زيػادة فػي
ّ
ىورموف االبينفريف في كال الظػرفيف الحػ اررييف واف مػا يؤكػد ذلػؾ ( )Brenner et.al., 1997وجماعتػو  ،إذ توصػموا إلػى
اف التم ػريف فػػي درجػػة ح ػ اررة (ٖٕ) و (ٓٗ) درجػػة مئويػػة يػػؤدي إلػػى احػػداث زيػػادة معنويػػة فػػي مسػػتوى ىورمػػوف االبينف ػريف

( )Brenner et.al., 1997,445-454مػػف ىنػػا نسػػتخمص بػػأف الزيػػادة المعنويػػة فػػي العػػدد الكمػػي لخاليػػا الػػدـ البػػيض
نتيجة لمجيد المتوسط الشدة فػي درجػة الحػ اررة المرتفعػة والظػرؼ الطبيعػي (المعتدلػة) يعػود فػي احػدى جوانبػو إلػى ىورمػوف

االبينفريف .

 -زيػادة تػأثيرات المسػتقبالت الفػا وبيتػا ادريناليػة الفعػؿ ( )α & β - adrenergicنتيجػة الجيػد المتوسػط الشػدة إذ يشػير

( )Peter & Ivan,1998( ، )Aiilborg & Aiilborg,1970إلى اف الجيػد يػؤدي إلػى زيػادة ممحوظػة فػي تػأثيرات البيتػا

ادريناليػػة الفعػػؿ والتػػي يكػػوف ليػػا تػػأثير بػػارز عمػػى الجيػػاز المنػػاعي  ،إذ تعمػػؿ عمػػى خفػػض التصػػاؽ خاليػػا الػػدـ البػػيض

( )Leucocytesفي بطانة االحشاء االمر الذي يؤدي إلى تحرير شبكة مف خاليا الدـ البيض مػف خاليػا االحشػاء بػالرفـ
مػػف انخفػػاض جريػػاف الػػدـ إلػػى تمػػؾ المنػػاطؽ فػػي اثنػػاء الجيػػد ،واف تػػأثيرات كػػؿ مػػف االلفػػا والبيتػػا-ادرينيرجػػؾ معػػا تقػػود إلػػى

زيػ ػػادة خاليػ ػػا الػ ػػدـ البػ ػػيض فػ ػػي الػ ػػدورة الدمويػ ػػة ( )Leucocytosisوالتػ ػػي ىػ ػػي مػ ػػف سػ ػػمات التم ػ ػريف ( .

)Peter & Ivan, 1998,1870( )1970,241-246

Aiilborg,

واف مػػا يعػػزز دور ىػػذه المسػػتقبالت وتأثيرىػػا عمػػى زيػػادة خاليػػا الػػدـ البػػيض مػػا اشػػار اليػػو ( )Boxer et.al.,1980و

( )Kindermann et.al.,1982مػػف اف لمسػػتقبالت ( )βتػػأثير خػػاص فػػي التفاعػػؿ مػػا بػػيف خاليػػا الػػدـ البػػيض والخاليػػا

البطانيػة ( )Boxer et.al.,1980,268-274( ، )Kindermann et.al.,1982,389-399(( α.فضػالً عػف احتػواء
كؿ مف خاليا الدـ البيض والخاليا البطانية عمى مستقبالت بيتا ()Murray, et.al,1992,203-213( )β

 انخفاض مستقبالت ( )Integrin Receptorsعمى خاليا الػدـ البػيض نتيجػة الجيػد المتوسػط الشػدة االمػر الػذي يػؤديإلى زيادة العدد الكمي لخاليا الدـ البيض نتيجة لضعؼ خاصية االلتصاؽ ليػذه الخاليػا فػي جػدار الوعػاء الػدموي  .واف

ما يعزز ما ذىب اليو الباحثاف مػف تفسػير مػا اسػتنتجو ( )Jordan et.al.,1997وجماعتػو  ،إذ اسػتنتجوا بػاف التمػريف
المتوسط الشدة يقود إلى انخفاض مستقبالت ( )Integrin Receptorsعمى خاليا الػدـ البػيض االمػر الػذي يػؤدي إلػى
حدوث انخفاض في خاصية التصاؽ وعدـ ترشيح خاليا الدـ البيض الموجودة في جدار الوعاء الدموي.

()Jordan et.al.,1997,192-194
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 زيادة افراز ىورموف الكورتيزوؿ ( )Cortisolنتيجة لمجيد المتوسط الشدة  ،واف ما يؤكػد ىػذه الحقيقػة ( Peter et.al., )1983وجماعتػػو ،إذ اسػػتنتجوا اف ىنػػاؾ زيػػادة فػػي تركيػػز ىورمػػوف الكػػورتيزوؿ اسػػتجابة لمجيػػد البػػدني المتوسػػط الشػػدة

والشػ ػ ػ ػػديد et.al.,1983,16-19(.

 ،)Peterوعػ ػ ػ ػػزز (الكيالنػ ػ ػ ػػي )ٕٓٓٓ ،ذلػ ػ ػ ػػؾ نقػ ػ ػ ػػال عػ ػ ػ ػػف Garbriella

و ( )Few,1974و(Margurtife, 1975

&  )Shephardمػػف اف ىنػػاؾ عالقػػة طرديػػة بػػيف تركيػػز ىورمػػوف

الكورتيزوؿ في الدـ والجيػد البػدني بأنواعػو المختمفػة (الكيالنػي  )ٖٙٗ-ٖٖٙ ،ٕٓٓٓ ،ونتيجػة لػذلؾ يػزداد العػدد الكمػي
لخاليا الدـ البيض واف ما يؤكد ذلؾ ما اشار اليو (بسيوني  )ٕٓٓٗ ،مػف اف تفسػير الزيػادة فػي خاليػا الػدـ البػيض بعػد
الجيػػد البػػدني يعػػود إلػػى زيػػادة تركيػػز ىورمػػوف الكػػورتيزوؿ الػػذي يفػػرز مػػف قش ػرة الغػػدة الكظريػػة( .بسػػيوني ،ٕٓٓٗ ،
 )ٖٕٚوبػذلؾ يتفػؽ مػع ( )Joseph & Roy, 1995الػذي أشػار إلػى أف سػعة وحػدة التغيػرات فػي واالبينفػريف المػذاف
يبػػدآف بالزيػػادة بشػػكؿ فػػوري وكبيػػر عنػػدما تػػزداد شػػدة التم ػريف فػػوؽ (ٓ )%ٙمػػف الحػػد ااقصػػى السػػتيالؾ االوكسػػجيف
( )Joseph & Roy, 1995,510( )vo2maxويتفؽ كذلؾ مع ( )Roel et.al., 1997وجماعتو الػذيف اكػدوا عمػى
اف الزيػادة فػي ىورمػوف الكػورتيزوؿ تكػوف مصػحوبة بتغيػرات فػي عػدد خاليػا الػدـ البػيض فػي الػدـ المحيطػي Roel ( .
 )et.al., 1997,2182-2191امػػا مػػا يعػػزز زيػػادة العػػدد الكمػػي لخاليػػا الػػدـ البػػيض فػػي االختبػػار الػػذي يمثػػؿ تػػأثير
الجيد المتوسط الشدة فضالً عػف درجػة الحػ اررة المرتفعػة ىػو ارتفػاع ىورمػوف الكػورتيزوؿ فػي اثنػاء التمػريف بدرجػة حػ اررة
مرتفعػة إذ توصػػؿ ( )Brenner et.al., 1997وجماعتػػو إلػػى وجػػود زيػػادة فػػي تركيػػز ىورمػػوف الكػػورتيزوؿ كاسػػتجابة
لمتمريف بدرجة ح اررة مرتفعة (ٓٗ) درجة مئوية )Brenner et.al., 1997,445-454( .
 زيادة الناتج القمبي نتيجة الجيػد المتوسػط الشػدة وبػذلؾ يتفػؽ الباحػث مػع التفسػير الػذي نقمػو ()Foster et.al., 1986وجماعتو  ،والذيف عمموا الزيادة في خاليػا الػدـ البػيض فػي أثنػاء التمػريف إلػى الزيػادة فػي النػاتج القمبػي ()Cardic output
و ( )Demarginationالالحؽ لخاليا الدـ البيض مػف السػطوح البطانيػة )Foster et.al., 1986, 2218-2223( .
وكذلؾ يتفؽ مع التفسير الذي اشار اليو (بسيوني  )ٕٓٓٗ ،إذ عزى الزيادة في العدد الكمي لخاليػا الػدـ البػيض إلػى زيػادة
تركيز الدـ الناتجة عف الجيد البدني وزيادة العرؽ المفرز( .بسيوني )ٖٕٚ ،ٕٓٓٗ ،
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 0-0-2عرض ومناقشة نتائج العدد التفريقي لخاليا الدم البيض
الع لدلَة (النتروفيل) Neutrophils
 1-0-0-2عرض ومناقشة نتائج الخاليا َ
الع لدلَة (النتروفيل)  Neutrophilsبين اختبياري درجية الحيرارة المرتفعية
 1-1-0-0-2عرض ومناقشة نتائج الخاليا َ
( )56-53درجة مئوية والظرف الطبيعي و ( )02-02درجة مئوية

جدول رقم ( )5يبين المعاليم االحصائية لالختبارات الخاصة بالنسبة المئوية لخاليا العدلة
(النتروفيل)  Neutrophilsفي الدم بين اختباري درجة الحرارة المرتفعة
( )56-53درجة مئوية والظرف الطبيعي ( )02-02درجة مئوية

املعاليم االحصائية
االختبارات
االختبار القبلي
لدرجة احلرارة املرتفعة
االختبار القبلي
للظرف الطبيعي
االختبار القبلي
لدرجة احلرارة املرتفعة
االختبار البعدي
لدرجة احلرارة املرتفعة
االختبار القبلي
للظرف الطبيعي
االختبار البعدي
للظرف الطبيعي
االختبار البعدي
لدرجة احلرارة املرتفعة
االختبار البعدي
للظرف الطبيعي

املتودط

االحنراف

احلسابي

املعياري

س¯

±ع

88.65

81.66

85.75

82.62

88.65

81.66

48

4.64

85.75

82.62

48.8

4.56

48

4.64

48.8

4.56

قيمة

مقدار الفرق بني املتودطني

النسبة املئوية للفرق

(ت)

احلسابيني

%

8.8567

**
2.8586

**
2.4878

1.4667

8.8

7.87

6.87

1.8

% 2.48

% 86.16

% 82.68

% 1.54

** معنوي عند نسبة خطأ ≥  ، 2.23أمام درجة حرية =  ، 5قيمة (ت) الجدول رقمية =.0.54

يتبين من الجدول رقم ( )5ما يأتي - :

 عػدـ وجػػود فػرؽ معنػػوي بػيف االختبػػار القبمػي لدرجػػة الحػ اررة المرتفعػة واالختبػػار القبمػي لمظػػرؼ الطبيعػي  ،إذ كػػاف الفػػرؽبيف المتوسطيف الحسابييف (٘ ، )%ٔ.وكانت النسبة المئوية لمفرؽ (ٔ. )%ٕ.ٙ
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 -عدـ وجود فرؽ معنوي بيف االختبار البعدي لدرجة الحػ اررة المرتفعػة واالختبػار البعػدي لمظػرؼ الطبيعػي  ،إذ كػاف الفػرؽ

بػػيف المتوسػػطيف الحسػػابييف (٘ ، )%ٓ.وكانػػت النسػػبة المئويػػة لمفػػرؽ ( . )%ٓ.ٚٙممػػا تقػػدـ يتبػػيف انػػو لػػـ يظيػػر اختبػػا ار
درجة الح اررة المرتفعة والظرؼ الطبيعي اي فروؽ معنوية بينيما في خاليا النتروفيػؿ فػي كػؿ مػف حالػة ال ارحػة وبعػد الجيػد

المتوسط الشدة .

مف ناحية أخرى يعزو الباحثاف معنوية الفروؽ في االختبارات التي تمثؿ تأثير الجيد المتوسط الشدة فضالً عف تأثير كؿ

مف درجة الح اررة المرتفعة والظرؼ الطبيعي الى تحرير (افراز) ىورموف االبينفريف والنورابينفريف والسايتوكينات وىورموف

النمو نتيجة لمجيد المتوسط الشدة فضالً عف ظرفي درجة الح اررة المرتفعة والظرؼ الطبيعي  ،إذ يؤدي افراز ىورموف

االبينفريف والنورايبنيفريف نتيجة لمجيد إلى زيادة خاليا النتروفيؿ  ،إذ توصؿ ( )Kappel et.al., 1991و ( Tvede

 )et.al.,1994إلى اف تحرر وانتشار ىورموف االبينفريف يؤدي إلى حدوث زيادة معنوية صغيرة في تركيز النيتروفيؿ .

( )Kappel et.al., 1991,2530-2534( ، )Tvede et.al.,1994,100-104اما فيما يتعمؽ بتأثير ىورموف

النورابينفريف في خاليا النتروفيؿ فقد توصؿ ( )Kappel et.al., 1998وجماعتو  ،إلى اف خاليا النتروفيؿ يزداد تركيزىا

في اثناء انتشار ىورموف النورابينفريف  ،واف زيادة تركيز ىذا اليورموف في البالزما تسيـ في التغيرات المناعية الناتجة

عف التمريف  ، )Kappel et.al., 1998, 93-98( .أما اآللية ااخرى التي ربما تؤدي إلى زيادة خاليا النتروفيؿ ىي
تحرر السايتوكاينيز نتيجة الجيد  ،إذ يؤكد ( )Pederson & Laurie,2000عمى اف زيادة السايتوكاينيز تنتج
كاستجابة لمتمريف .

( )Pederson & Hoffman-Goetz,2000, 1055أما ( & Dinarello

 )Wolff,1993فيؤكداف عمى اف السايتوكاينيز يفيد كشالؿ لمنتروفيؿ والخاليا ااخرى ( & Dinarello

 . )Wolff,1993,106-113ويعزز ( )Peters & Ivan, 1998ما ذكره ( )Dinarello & Wolff,1993باالشارة
إلى اف السايتوكاينيز يؤدي دو ار رئيساً ومحوري ًا في تعبئة النتروفيؿ .

( )Peters & Ivan, 1998,1870ويرى الباحثاف اف ليورموف النمو ( )GHتأثي اًر في زيادة خاليا النتروفيؿ في

اختباري درجة الح اررة المرتفعة والظرؼ الطبيعي  ،إذ يؤثر كال الظرفيف الح اررييف في زيادة مستوى ىورموف النمو فضالً

عف تأثير الجيد المتوسط الشدة  ،واف ما يؤكد ىذه الرؤية ما توصؿ اليو ( )Brenner et.al., 1997مف زيادة معنوية

في مستوى ىورموف النمو ( )GHنتيجة التمريف في درجة

ح اررة (ٖٕ) و (ٓٗ) درجة مئوية  )Brenner et.al., 1997,445-454( .وكذلؾ
>

( ) Kappel et.al., 1993وجماعتو  ،إذ وجدوا اف ىورموف النمو يتوسط امداد النيتروفيؿ إلى الدورة الدموية .
( . )Kappel et.al., 1993, 579-585في حيف نقؿ

( )Maria et.al., 1998عف ( )Dianaاف التمريف المتوسط الشدة يؤدي إلى تحفيز الغدة النخامية عمى افراز ىورموف
النمو الذي يعزز الجياز المناعي)Maria et.al.,1998, 79( .

أما ( )Camus et.al., 1994فقد الحظ اف حقف ىورموف النمو في الوريد يؤدي إلى احداث زيادة معنوية في خاليا
النتروفيؿ)Camus et.al., 1994,32-35(.

مما تقدـ يرى الباحثاف اف كؿ اآلليات التي تؤدي إلى زيادة خاليا النتروفيؿ سواء أكانت نتيجة لتأثير الظروؼ الح اررية أـ
الجيد البدني فانيا تتـ مف خالؿ آلية تحريؾ النتروفيؿ مف االماكف الراكدة أو المتخفية فييا في االوعية الدموية أو
خارجيا واف ما يعزز ما ذىب اليو الباحثاف ما اشار اليو ( )Peters et.al.,1992مف اف حركة خاليا النتروفيؿ مف
17

استجابات بعض متغريات اجلهاز املناعي للجهد اهلوائي.........

االماكف المتخفية فييا في االوعية الدموية واماكف الخزف خارج االوعية الدموية تسيـ في حدوث الزيادة في خاليا

النتروفيؿ الناتجة عف التمريف  )Peters et.al.,1992,237-244( .وقد اثبت دور تمؾ الخاليا المتخفية في االوعية
الدموية والرئتيف والطحاؿ واالعضاء الممفاوية ااخرى في زيادة خاليا النتروفيؿ  ،إذ استنتج ()Ronsen et.al.,2002
اف الزيادة في خاليا النتروفيؿ نتيجة التمريف تنتج مف امدادىا مف حافات السرير الوعائي الدموي الداخمي وكذلؾ مف
الرئتيف والطحاؿ واالعضاء الممفاوية ااخرى  )Ronsen et.al.,2002,C1612-C1620( .ويكوف ليذه الزيادة
نتيجة لآلليات المذكورة انفا دو اًر ايجابياً كبي اًر في استم اررية الرياضي في التدريب مف دوف انقطاع يؤثر سمباً عمى مستوى
ما اكتسبو خالؿ العممية التدريبية ومف ثـ عدـ التأثير عمى انجازه الرياضي وذلؾ لمدور الفاعؿ لخاليا النتروفيؿ في
المنظومة الدفاعية عف الجسـ  ،إذ تقوـ ىذه الخاليا بتخميؽ المواد الضارة لمجراثيـ وبافراز انزيمات قاتمة لمبكتريا وابتالعيا
فضالً عف ابتالع الخاليا المحطمة مف خالؿ عممية البمعمة .
( )Mader & Galliart, 2001و( )Goldspy, et.al, 2000و ()Johan, et.al, 1999
ويشير ( )Smith, et.al, 1990و ( )Joseph & Roy, 1995نقالً عػف ( )Davidإلػى اف نتػائج الد ارسػات تؤكػد عمػى
أف تم ػريف المطاولػػة المتوسػػط الشػػدة يكػػوف مصػػحوب بتطػػور طويػػؿ (لفت ػرة طويمػػة) فػػي قابميػػة القتػػؿ لنتروفيػػؿ الػػدـ وتعزيػػز
النشػاطات البمعميػة واالنجػذاب الكيميػاوي ()Joseph & Roy, 1995, 511( ، )Smith, et.al, 1990, 179-187
 ،كػػذلؾ أشػػار ( )Benoni, et.al, 1995وجماعتػػو  ،إلػػى أف خاليػػا النتروفيػػؿ لػػدى اافػراد النشػػيطيف ترينػػا نسػػبة مئويػػة
عالية مف االلتحاـ ( )adhesionونشاط عالي في قابمية قتؿ الجراثيـ
( ، )Benoni, et.al, 1995, 187-191وىػػذا يؤكػػد أىميػػة ىػػذه الزيػػادة بالنسػػبة لمرياضػػي حيػػث تػػزداد قابميتػػو عمػػى
مقاومة االصابات المرضية لفتػرة طويمػة فضػالً عػف سػرعة الشػفاء مػف االصػابات التػي تحػدث فػي العضػالت الييكميػة ممػا
يكوف لو ااثر اإليجابي العميؽ عمى استم ارريتو في تطوير انجازه الرياضي مف دوف عوائؽ صحية تحوؿ دوف ذلؾ .
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ضة (االيزينوفيل)  Eosinophilsبين اختباري درجة الحيرارة المرتفعية
الح لم َ
 5-0-0-0عرض ومناقشة نتائج الخاليا َ
( )56-53درجة مئوية والظرف الطبيعي ( )02-02درجة مئوية

جدول رقم ()2يبين المعاليم االحصائية لالختبارات الخاصة بالنسبة المئوية لمخاليا الحمضة
(االيزينوفيل)  Eosonophilsفي الدم بين اختباري درجة الحرارة المرتفعة
( )56-53درجة مئوية والظرف الطبيعي ( )02-02درجة مئوية

املعاليم االحصائية
االختبارات
االختبار القبلي
لدرجة احلرارة املرتفعة
االختبار القبلي
للظرف الطبيعي
االختبار القبلي
لدرجة احلرارة املرتفعة
االختبار البعدي
لدرجة احلرارة املرتفعة
االختبار القبلي
للظرف الطبيعي
االختبار البعدي
للظرف الطبيعي
االختبار البعدي
لدرجة احلرارة املرتفعة
االختبار البعدي
للظرف الطبيعي

املتودط

االحنراف

احلسابي

املعياري

س¯

±ع

8.82

1.78

8.8

8.14

8.82

1.78

8.87

1.77

8.8

8.14

8.82

1.77

8.87

1.77

8.82

1.77

قيمة

مقدار الفرق بني

النسبة املئوية للفرق

(ت)

املتودطني احلسابيني

%

8.2444

8.1717

1.7665

1.2747

1.76

1.18

1.76

1.18

% 28.77

% 1.66

% 28.77

% 1.66

يتبين من الجدول رقم ( )2ما يأتي -:

 عدـ وجود فرؽ معنوي ما بيف االختبار القبمي لدرجة الح اررة المرتفعة واالختبار القبمي لمظػرؼ الطبيعػي  ،إذ كػاف الفػرؽبيف المتوسطيف الحسابييف ( ، )%ٓ.ٖٛوكانت النسبة المئوية لمفرؽ (ٖٖ. )% ٕ٘.

 عدـ وجود فرؽ معنوي بيف االختبار البعدي لدرجة الح اررة المرتفعة واالختبار البعدي لمظرؼ الطبيعي  ،إذ كاف الفرؽبيف المتوسطيف الحسابييف (ٔٓ ، )%ٓ.وكانت النسبة المئوية لمفرؽ ( . )% ٓ.ٛٛمما تقدـ يتبيف انو لـ يظير

اختبا ار درجة الح اررة المرتفعة والظرؼ الطبيعي اي تغير معنوي في خاليا االيزينوفيؿ في كؿ مف حالة الراحة وبعد

الجيد المتوسط الشدة .
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 5-5-0-0عرض ومناقشة نتائج الخاليا القَ لع َدة (الباسوفيل)  Basophilsبين اختباري درجة الحرارة المرتفعة
( )56-53درجة مئوية والظرف الطبيعي ( )02-02درجة مئوية

جدول رقم ( )3يبين المعاليم اإلحصائية لالختبارات الخاصة بالنسبة المئوية لمخاليا القَ لع َدة (الباسوفيل) Basophils
في الدم بين اختباري درجة الحرارة المرتفعة ( )56-53درجة مئوية
والظرف الطبيعي ( )02-02درجة مئوية

املعاليم االحصائية

املتودط احلسابي

االحنراف املعياري

قيمة

مقدار الفرق بني

س¯

±ع

(ت)

املتودطني احلسابيني

1.28

1.8

1.82

1.78

1.28

1.8

1.75

1.48

1.82

1.78

1.28

1.8

1.75

1.48

1.28

1.8

االختبارات
االختبار القبلي
لدرجة احلرارة املرتفعة
االختبار القبلي
للظرف الطبيعي
االختبار القبلي
لدرجة احلرارة املرتفعة
االختبار البعدي
لدرجة احلرارة املرتفعة
االختبار القبلي
للظرف الطبيعي
االختبار البعدي
للظرف الطبيعي
االختبار البعدي
لدرجة احلرارة املرتفعة
االختبار البعدي
للظرف الطبيعي

1.8586

1.6666

8.4444

1.4871

1.87

1.82

1.87

1.82

النسبة املئوية
للفرق
%

% 82

% 66

% 82

% 72.67

يتبين من الجدول رقم ( )3ما يأتي -:

 عػدـ وجػػود فػرؽ معنػػوي بػيف االختبػػار القبمػي لدرجػػة الحػ اررة المرتفعػة واالختبػػار القبمػي لمظػػرؼ الطبيعػي  ،إذ كػػاف الفػػرؽبيف المتوسطيف الحسابييف (ٖٔ ، )% ٓ.وكانت النسبة المئوية لمفرؽ (ٕ٘ . )%

 عدـ وجود فرؽ معنوي بيف االختبار البعدي لدرجة الحػ اررة المرتفعػة واالختبػار البعػدي لمظػرؼ الطبيعػي  ،إذ كػاف الفػرؽبيف المتوسطيف الحسابييف (ٕٔ ، )% ٓ.وكانت النسبة المئوية لمفرؽ (ٖٗ . )% ٖٕ.ممػا تقػدـ يتبػيف اف اختبػا ار درجػة
الح اررة المرتفعة والظرؼ الطبيعي لـ ي ِ
حدث اي تغيػر معنػوي فػي خاليػا الباسػوفيؿ فػي كػؿ مػف حالػة ال ارحػة وبعػد الجيػد
ُ
المتوسط الشدة .
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 5-2-0-0-عرض ومناقشة نتائج الخاليا الممفاوية (الممفوسايت)  Lymphocyteبين اختباري ظاهرة درجة

الحرارة المرتفعة ( )56-53درجة مئوية والظرف الطبيعي ( )02-02درجة مئوية

جدول رقم ( )4يبين المعاليم اإلحصائية لالختبارات الخاصة بالنسبة المئوية لخاليا الممفوسايت  Lymphocyteفي
الدم بين اختباري درجة الحرارة المرتفعة ()56-53

درجة مئوية والظرف الطبيعي ( )02-02درجة مئوية
املعاليم االحصائية
االختبارات
االختبار القبلي
لدرجة احلرارة املرتفعة
االختبار القبلي
للظرف الطبيعي
االختبار القبلي
لدرجة احلرارة املرتفعة
االختبار البعدي
لدرجة احلرارة املرتفعة
االختبار القبلي
للظرف الطبيعي
االختبار البعدي
للظرف الطبيعي
االختبار البعدي
لدرجة احلرارة املرتفعة
االختبار البعدي
للظرف الطبيعي
**

املتودط احلسابي
س¯

االحنراف
املعياري
±ع

27.28

8.17

26.58

6.48

27.28

8.17

75.82

5.82

26.58

6.48

68.82

7.86

75.82

5.82

68.82

7.86

قيمة
(ت)

مقدار الفرق بني
املتودطني

النسبة املئوية للفرق

احلسابيني

2

**
2.6862

**
6.2167

1.6667

1.8

5.65

82.75

6

%

% 8.51

% 24.7

% 67.82

% 7.52

معنوي عند نسبة خطأ ≥  ، 2.23أمام درجة حرية =  ، 5قيمة (ت) الجدول رقمية = . 0.54

*** معنوي عند نسبة خطأ ≥  ، 2.23أمام درجة حرية =  ، 5قيمة (ت) الجدول رقمية = . 5.32

يتبين من الجدول رقم ( )4ما يأتي -:

 عػدـ وجػػود فػرؽ معنػػوي بػيف االختبػػار القبمػي لدرجػػة الحػ اررة المرتفعػة واالختبػػار القبمػي لمظػػرؼ الطبيعػي  ،إذ كػػاف الفػػرؽبيف المتوسطيف الحسابييف (٘ ، )% ٓ.وكانت النسبة المئوية لمفرؽ (ٓ. )% ٔ.ٚ

 عدـ وجود فرؽ معنوي بيف االختبار البعدي لدرجة الحػ اررة المرتفعػة واالختبػار البعػدي لمظػرؼ الطبيعػي  ،إذ كػاف الفػرؽبػػيف المتوسػػطيف الحسػػابييف (ٗ  ، )%وكانػػت النسػػبة المئويػػة لمفػػرؽ (ٕ . )% ٜ.ٚممػػا تقػػدـ يتبػػيف اف اختبػػا ار درجػػة

الح اررة المرتفعة والظرؼ الطبيعي لـ ُيظ ِير اي فروؽ معنوية بينيما في خاليػا الممفوسػايت فػي حالػة ال ارحػة وبعػد الجيػد
21

استجابات بعض متغريات اجلهاز املناعي للجهد اهلوائي.........

المتوسط الشػدة  .يعػزو الباحثػاف معنويػة الفػروؽ فػي االختبػاريف البعػدييف لدرجػة الحػ اررة المرتفعػة والظػرؼ الطبيعػي إلػى

الجيد المتوسػط الشػدة فػي كػال الظػرفيف الحػ اررييف  .إذ يشػير ( )Benoni,et.al,1995إلػى اف التمػريف المتوسػط الشػدة
يػ ػػؤدي إلػ ػػى تحفيػ ػػز الجيػ ػػاز المنػ ػػاعي بوسػ ػػاطة عمميػ ػػة حػ ػػث وظيفػ ػػة خاليػ ػػا الػ ػػدـ البػ ػػيض وبخاصػ ػػة عػ ػػدد الممفوسػ ػػايت

( . )Benoni,et.al,1995,187-191وكػػذلؾ يشػػير ( )Zelazowska,et.al. ,1997إلػػى اف خاليػػا الممفوسػػايت
تػزداد مباشػرة بعػد التمػريف  ، )Zelazowska et.al., 1997,846( .ويػؤدي التمػريف أو الجيػد المتوسػط الشػدة إلػػى
زيادة خاليا الممفوسايت مف خالؿ ما يأتي ا-

 زي ػػادة افػ ػراز ىورمػ ػػوف االبينفػ ػريف فػ ػػي درج ػػة الح ػ ػ اررة المرتفع ػػة والظ ػػرؼ الطبيعػ ػػي  ،وانم ػػا يؤكػ ػػد ذل ػػؾ مػػػا توص ػػؿ اليػ ػػو( )Brenner et.al., 1997وجماعتػو إذ توصػموا إلػى اف التمػريف فػي درجػة حػ اررة (ٖٕ) و (ٓٗ) درجػة مئويػة يػؤدي
إلػػى احػػداث زيػػادة معنويػػة فػػي مسػػتوى ىورمػػوف االبينف ػريف  . )Brenner et.al., 1997,445-454( .وقػػد اثبػػت

( )Tonneson et.al.,1987وجماعتو دور افػراز االبينفػريف فػي زيػادة خاليػا الممفوسػايت إذ توصػموا إلػى أف التغيػرات

التػػي تحػػدث فػػي خاليػػا الممفوسػػايت تػػتـ بعػػد اطػػالؽ ىورمػػوف االبينف ػريف الػػذي يػػزداد نتيجػػة التم ػريف Tonneson ( .

 . )et.al.,1987,497-503واف مػ ػ ػػا يعػ ػ ػػزز ذلػ ػ ػػؾ ( ، )Richard,2001إذ يشػ ػ ػػير إلػ ػ ػػى اف التغي ػ ػ ػرات فػ ػ ػػي خاليػ ػ ػػا
الممفوسايت تعتمد عمى التغيرات الناتجة عف التمريف في لب الغػدة الكظريػة (ىورمػوف االبينفػريف)  ،إذ يرتفػع تركيػز ىػذا

اليورموف بسرعة في الشدد االكبر مف (ٓ )%ٙمف الحد االقصى الستيالؾ االوكسجيف (. )Vo2max

()Richard,2001,2

امػػا (et.al., 2002

 )Ronsenوجماعت ػػو فقػػد الحظ ػوا أف ىنػػاؾ عالقػػة م ػػا بػػيف زيػػادة ىورمػػوف االبينف ػريف وتركيػػز

الممفوسايت خالؿ التمريف )Ronsen et.al., 2002,C1612-C1620( .

واف مػا يؤكػد ىػذه المالحظػة مػا اسػتنتجو كػؿ مػف ( )Tvede et.al.,1994و( )Steernberg et.al., 2001مػف اف
التأثير اآلني لمتمريف عمى عدد صنيفات خاليا الممفوسايت يعػود سػببو إلػى انتشػار ىورمػوف االبينفػريف فػي داخػؿ االوردة .

(.)Steernberg et.al., 2001,C1001-C1004( ، )Tvede et.al.,1994,100-104
 -ربمػػا يػػؤدي الجيػػد المتوسػػط الشػػدة إلػػى زيػػادة تحريػػر الكموتػػاميف

(*)

إلػػى مجػػرى الػػدـ نتيجػػة لمعمػػؿ العضػػمي لمعضػػالت

الييكميػػة  ،إذ تعػػد العضػػمة الييكميػػة النسػػيج ال ػرئيس المسػػؤوؿ عػػف انتػػاج الكموتػػاميف الػػذي ي ػؤدي دو ار أساسػػيا فػػي تكػػاثر

خاليػا الممفوسػايت  .واف مػا يعػزز مػا ذىػب اليػو الباحػث مػا اشػار اليػو ()Pederson & Hoffman-Goetz,2000
مف اف العضمة الييكيمية ىي النسيج االساسي المسؤوؿ عف انتاج الكموتاميف وتحريره فػي مجػرى الػدـ بمعػدؿ عػالي وقػد

اقتػرح بػاف العضػمة الييكميػة تػؤدي دو اًر حيويػاً فػي عمميػة اسػتخداـ الكموتػاميف فػي الخاليػا المناعيػةPederson & ( .
Goetz,2000,1055-1081

 ، )Hoffmanوك ػػذلؾ م ػػا أكػػد عمي ػػو ( )Richard,2001مػػف اف ايػػض الكموتػػاميف

يكوف ميمػا وبشػكؿ حيػوي لممفوسػايت  ،واف انخفػاض مقػدار الكموتػاميف يكػوف ذا تػأثير مباشػر فػي عمميػة خفػض تكػاثر

خاليػا الممفوسػايت .)Richard,2001,3( .وقػد عػزز ذلػؾ ( )Newsholme & Parry,1990المػذاف برىنػا عمػى اف

الكموتاميف ىو مصدر طاقة ميـ لممفوسايت ()Newsholme & Parry,1990,635-675

(*) الكموتاميف ( )Glutamineا -عبارة عف حامض اميني فير اساسي يساعد في تحسيف االستجابة المناعية .
()Richard,2001, 3
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 -ربما يؤدي الجيد المتوسط الشدة إلى زيادة انتاج السايتوكاينيز(**)( )Cytokinesوالذي بدوره يؤدي إلى

زيادة خاليا الممفوسايت  ،إذ يشير ( )Pederson & Hoffman- Goetz,2000إلى اف السايتوكاينيز ينتج كاستجابة
لمتمريف )Pederson & Hoffman Goetz,2000,1055( .والذي بدوره يزيد مف خاليا الممفوسايت  ،إذ يؤكد
( )Dinarell & Wolff,1993عمى اف السايتوكاينيز يفيد كشالؿ لممفوسايت والخاليا ااخرى Dinarell & (.

 )Wolff,1993,106-113ويرى الباحثاف اف معظـ اآلليات المذكورة انفا والتي تؤدي إلى إحداث زيادة في نسبة وعدد
خاليا الممفوسايت يمكف اف تتـ مف خالؿ حركة خاليا الممفوسايت وتعبئتيا مف اماكف تجييزىا إلى مجرى الدـ  .إذ يؤكد

( )Leurie et.al., 1990عمى اف التغيرات في خاليا الممفوسايت يمكف اف تعكس حركة الخاليا التي تدخؿ وتخرج مف
الدورة الدموية وتحريكيا وتعبئتيا مف خزاف النسيج مثؿ الطحاؿ والرئة  ،إذ تؤدي الزيادة الكبيرة في جرياف الدـ نتيجة

التمريف إلى ازاحة خاليا الممفوسايت مف اجزاء االوعية الدموية الشعرية في الحويصالت اليوائية ومف ثـ إلى زيادة ىذه

الخاليا في مجرى الدـ .

()Leurie et.al., 1990,1069-1074

ىذا فيما يتعمؽ بامداد خاليا الممفوسايت إلى مجػرى الػدـ عػف طريػؽ الػرئتيف امػا فيمػا يخػص دور الطحػاؿ ( )Spleenفقػد

اشػ ػػار ( )Pabst,1988إلػ ػػى اف الطحػ ػػاؿ يس ػ ػيـ فػ ػػي زيػ ػػادة خاليػ ػػا الممفوسػ ػػايت انػ ػػو المخػ ػػزف ال ػ ػرئيس ليػ ػػذه الخاليػ ػػا .

( ، )Pabst,1988,43-45واف مػا يؤكػد ذلػؾ ( )Steel & Aitchison, 1971المػذاف وجػدا اف االشػخاص الػذيف تػـ

استئصاؿ الطحاؿ لدييـ كاف لدييـ انخفػاض فػي خاليػا الممفوسػايت كاسػتجابة لحقػف االبينفػريف Steel & Aitchison, (.
، )1971,413-421أما ( )Pederson & Hoffman-Goet2,2000فيشيراف إلى اف الػدورة الدمويػة تمػد الممفوسػايت
مػػف انسػػجة أخػػرى خػػالؿ التم ػريف مثػػؿ الطحػػاؿ والعقػػد الممفاويػػة والقنػػاة المعديػػة المعويػػة  ،اف الخاليػػا المتحركػػة مػػف ىػػذه
االنسػجة يكػوف ليػا طريػػؽ قصػير إلػى مجػرى الػػدـ  ،وانػو مػف فيػر المقبػػوؿ اف تمػؾ الخاليػا تحػرؾ مػػف نخػاع العظػـ والغػػدة

الزعترية (التوثػة) )Pederson & Hoffman-Goet2,2000,1055-1081( .واف مػا يؤكػد دور الخاليػا المتحفيػة فػي
زيػادة نسػبة وعػدد خاليػا الممفوسػايت مػا اشػار اليػو ( )Ivan, 2000مػف اف النسػبة المئويػة لخاليػا الممفوسػايت التػي تسػبح
في مجرى الدـ ىي فقط (ٔ ، )% ٕ-اما الباقي فيوجد في حالة الراحة في الطحاؿ وفي العقد الممفاوية وتحرس فػي نسػيج

الجسـ  ، )Ivan, 2000,27( .لذا تعزى زيادة ىذه الخاليا نتيجػة التمػريف إلػى التغيػر فػي الخاليػا ال اركػدة فػي مواقعيػا فػي
حالة ال ارحػة عمػى جػدراف االوعيػة الدمويػة ومنػاطؽ الخػزف ااخػرى إلػى مجػرى الػدـ  .ويػرى الباحثػاف اف الزيػادة فػي النسػبة

المئوية لخاليا الممفوسايت تعني الزيادة في الدفاعات الجسمية ضد مسػببات المػرض التػي يمكػف اف تعتػرض الرياضػي فػي

اثناء ممارستو لمتدريب حيث تقوـ ىذه الخاليا بتحطيـ أي خمية تحمؿ مستضدات فريبة وتساعد في ازالتياModer & ( .
.)Galliart, 2000, 211-212

(*) السايتوكاينيز ( : )Cytokinesيطمق عمى الجزيئيات القابمية لميذوبان  ،وهيو مجموعية مين البروتينيات المنظمية ذات اليوزن الجزيئيي المينخفض يفيرز
من قبل خاليا الدم البيض ومن خاليا متنوعة اخرى في الجسم ويتوسط التفياعالت بيين خالييا الجهياز المنياعي إذ يعميل كجزئيية مراسيمة داخيل الخميية
وتحدث نشاطات بايولوجية خاصة بعد ارتباطها بالمستقبل في الخمية الهدف .
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 5-3-0-0-2عرض ومناقشة نتائج الخاليا الوحيدة النواة (المونوسايت)  Monocyteبين اختباري درجة الحرارة

المرتفعة ( )56-53درجة مئوية والظرف الطبيعي ( )02-02درجة مئوية

جدول رقم ( )5يبين المعاليم اإلحصائية لالختبارات الخاصة بالنسبة المئوية لخاليا المونوسايت
(الخاليا الوحيدة النواة)  Monocyteفي الدم بين اختباري درجة الحرارة المرتفعة
( )56-53درجة مئوية والظرف الطبيعي ( )02-02درجة مئوية

املعاليم االحصائية
االختبارات
االختبار القبلي
لدرجة احلرارة املرتفعة
االختبار القبلي
للظرف الطبيعي
االختبار القبلي
لدرجة احلرارة املرتفعة
االختبار البعدي
لدرجة احلرارة املرتفعة
االختبار القبلي
للظرف الطبيعي
االختبار البعدي
للظرف الطبيعي
االختبار البعدي
لدرجة احلرارة املرتفعة
االختبار البعدي
للظرف الطبيعي

املتودط

االحنراف

احلسابي

املعياري

س¯

±ع

6

8,14

6,58

8,17

6

8,14

7,58

8,84

6,58

8,17

6,8

8,14

7,58

8,84

6,8

8,14

قيمة
(ت)

مقدار الفرق بني
املتودطني
احلسابيني

8,28

1,8812

1,6615

8,28

1,58

1,28

1,28

1,58

النسبة املئوية للفرق
%

% 88,56

% 4,28

% 8,24

% 84,44

يتبين من الجدول رقم ( )5ما يأتي -:

 عػدـ وجػػود فػرؽ معنػػوي بػيف االختبػػار القبمػي لدرجػػة الحػ اررة المرتفعػة واالختبػػار القبمػي لمظػػرؼ الطبيعػي  ،إذ كػػاف الفػػرؽبيف المتوسطيف الحسابييف (٘ ، )% ٓ.ٚوكانت النسبة المئوية لمفرؽ (. )% ٔ٘.ٚٛ

 -عدـ وجود فرؽ معنوي بيف االختبار البعدي لدرجة الحػ اررة المرتفعػة واالختبػار البعػدي لمظػرؼ الطبيعػي  ،إذ كػاف الفػرؽ

بيف المتوسطيف الحسابييف (٘ ، )% ٓ.ٚوكانت النسبة المئوية لمفرؽ (.)% ٔٙ.ٙٙ
مما تقدـ يتبػيف اف اختبػا ار درجػة الحػ اررة المرتفعػة والظػرؼ الطبيعػي لػـ ُيح ِػدث أي تغيػر معنػوي فػي خاليػا المونوسػايت فػي
كؿ مف حالة الراحة وبعد الجيد المتوسط الشدة .
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 - 3االستنتاجات والتوصيات

 1- 3االستنتاجات

أوالً -الفرؽ بيف االختبارات القبمية لدرجة الح اررة المرتفعة والظرؼ الطبيعي ( .تمثؿ الفرؽ في حالة الراحة) .
ٔ -أحدث اختبا ار درجة الح اررة المرتفعة والظرؼ الطبيعي زيادة معنوية في خاليا النتروفيؿ في حالة الراحة .
ٕ -لـ يظير كؿ مف اختباري درجػة الحػ اررة المرتفعػة والظػرؼ الطبيعػي أي فػرؽ معنػوي بينيمػا فػي خاليػا النتروفيػؿ
في حالة الراحة .
ثانيا – فرؽ االختبار القبمي عف االختبار البعدي لكؿ مف اختياري درجة الح اررة المرتفعة والظرؼ الطبيعي .
ٔ -اظير االختبار البعدي لدرجة الحػ اررة المرتفعػة والػذي يمثػؿ تػأثير الجيػد المتوسػط الشػدة فضػال عػف تػأثير درجػة
الح اررة المرتفعة ارتفاعػا معنويػا فػي كػؿ مػف متغيػرات العػدد الكمػي لخاليػا الػدـ البػيض وخاليػا النتروفيػؿ وخاليػا
الممفوسايت .
ٕ -اظيػر االختبػػار البعػػدي لمظػػرؼ الطبيعػػي والػػذي يمثػػؿ تػػأثير الجيػػد المتوسػػط فضػػال عػػف تػػأثير الظػػرؼ الطبيعػػي
ارتفاعا معنويا في كؿ مف متغيرات العدد الكمي لخاليا الدـ البيض وخاليا النتروفيؿ وخاليا الممفوسايت .
ثالثا – الفرؽ بيف االختبارات البعدية لكؿ مف درجة الح اررة المرتفعة والظرؼ الطبيعي .
ٔ -لػػـ يمحػػظ أي فػػرؽ معنػػوي فػػي متغيػػر العػػدد الكمػػي لخاليػػا الػػدـ البػػيض بػػيف االختبػػاريف البعػػدييف لكػػؿ مػػف درجػػة
الح اررة المرتفعة والظرؼ الطبيعي .
ٕ -لػػـ يمحػػظ أي فػػرؽ معنػػوي فػػي متغيػػر خاليػػا النتروفيػػؿ بػػيف االختبػػاريف البعػػدييف لكػػؿ مػػف درجػػة الحػ اررة المرتفعػػة
والظرؼ الطبيعي ،
ٖ -أظير كؿ مف اختباري درجة الح اررة المرتفعة والظرؼ الطبيعي فروقػاً معنويػة فػي متغيػر خاليػا الممفوسػايت ولػـ
يمحظ أي فرؽ معنوي عند المقارنة بينيما .
ٗ -اف الزيػػادة المعنويػػة فػػي متغيػػر العػػدد الكمػػي لخاليػػا الػػدـ البػػيض كانػػت نتيجػػة لزيػػادة كػػؿ مػػف خاليػػا النتروفيػػؿ
وخاليا الممفوسايت في اختباري درجة الح اررة المرتفعة والظرؼ الطبيعي.
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 0- 3التوصيات

عمى ضوء االستنتاجات يوصي الباحثاف بما يأتي ا-

ٔ -ضػػرورة اج ػراء الفحوصػػات الدوريػػة لمرياضػػييف فػػي الم اركػػز المتخصصػػة بالطػػب الرياضػػي لمتأكػػد مػػف الحالػػة الصػػحية
بشكؿ عاـ والجياز المناعي بشكؿ خاص .

ٕ -إجراء دراسة لتحديد تأثير الجيد المتوسط الشدة بدرجة ح اررة منخفضة في متغيرات الجياز المناعي .
المصييييييييييادر

 بسػػيوني  ،طػػو عػػوض (ٕٗٓٓ)  ،اسػػتجابة بعػػض المتغي ػرات المناعيػػة لحممػػيف مختمفػػي الشػػدة لػػدى السػػباحيف ،
مجمػػة اسػػيوط لعمػػوـ وفنػػوف التربيػػة الرياضػػية  ،العػػدد الثػػامف عشػػر ،جٔ،كميػػة التربيػػة الرياضػػية لمبنػػيف بأسػػيوط ،

جامعة اسيوط .

 ب ػ ػػوري  ،تُػ ػػولى (ٓ ، )ٜٔٛبس ػ ػػائط عم ػ ػػـ المناعي ػ ػػات  ،دار دلف ػ ػػيف لمنش ػ ػػر  ،ميالن ػ ػػو-ايطالي ػ ػػا  ،البرنػ ػػامج العرب ػ ػػي
لمطبوعات جامعة اكسفورد (مترجـ) .


التكريتػ ػػي  ،وديػ ػػع ياسػ ػػيف والعبيػ ػػدي  ،حسػ ػػف محمػ ػػد عبػ ػػد ( ، )ٜٜٔٙالتطبيقػ ػػات االحصػ ػػائية فػ ػػي بحػ ػػوث التربيػ ػػة



الحجػػار  ،ياسػػيف طػػو محمػػد عمػػي (ٗ ، )ٜٜٔاالسػػتجابات الوظيفيػػة والعضػػمية بعػػد عػػدو المسػػافات الطويمػػة فػػي



الحم ػػود  ،محمػ ػػد حس ػػف وآخ ػ ػراف (ٕٕٓٓ)  ،عمػ ػػـ بيولوجي ػػا االنسػ ػػاف  ،طٕ  ،االىميػ ػػة لمنش ػػر والتوزيػػػع  ،المممكػ ػػة

الرياضية  ،دار الكتب لمطباعة والنشر  ،جامعة الموصؿ .

الحار والمعتدؿ  ،أطروحة دكتوراه فير منشورة  ،كمية التربية الرياضية  ،جامعة الموصؿ .
االردنية الياشمية  ،عماف .

 الساعدي  ،سعاد عبد الحسيف وىيب (ٖٕٓٓ)  ،تػأثير فتػرة المنافسػة فػي بعػض مكونػات الػدـ المناعيػة  ،اطروحػة
دكتوراه فير منشورة  ،كمية التربية الرياضية  ،جامعة بغداد .



عبػػد الفتػػاح  ،ابػػو العػػال وحسػػانيف  ،محمػػد صػػبحي ( ، )ٜٜٔٚفسػػيولوجيا ومورفولوجيػػا الرياضػػي وطػػرؽ القيػػاس

لمتقويـ  ،طٔ  ،دار الفكر العربي  ،القاىرة .

 عالوي  ،محمد حسف وعبد الفتاح  ،ابو العػال احمػد (ٗ ، )ٜٔٛفسػيولوجيا التػدريب الرياضػي  ،دار الفكػر العربػي
.




قبع  ،عمار عبد الرحمف ( ، )ٜٜٔٛالطب الرياضي  ،دار الكتب لمطباعة والنشر  ،جامعة الموصؿ .

الكيالن ػػي  ،ىاش ػػـ ع ػػدناف(ٕٓٓٓ)  ،ااس ػػس الفس ػػيولوجية لمت ػػدريبات الرياض ػػية  ،طٔ ،االص ػػدار االوؿ  ،مكتب ػػة

الفالح لمنشر والتوزيع  ،الكويت .

 المكاوي  ،سعد الديف محمد ( ، )ٜٜٔٛالمناعة استراتيجية الجسـ الدفاعية  ،منشأة المعارؼ  ،االسكندرية .


النعيم ػػي  ،نشػ ػواف ابػ ػراىيـ عب ػػدا ( ، )ٜٜٔٙأث ػػر درجت ػػي الحػ ػ اررة المنخفض ػػة والمعتدل ػػة عم ػػى بع ػػض المتغيػ ػرات

الوظيفيػػة وأوجػػو القػػوة العضػػمية لػػدى العبػػي ك ػرة القػػدـ  ،رسػػالة ماجسػػتير فيػػر منشػػورة  ،كميػػة التربيػػة الرياضػػية –
جامعة الموصؿ .
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