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    والعضليثري استخدام بعض حمسنات اجلهاز املناعيتأ
  البيوكيميائية ومستوى االجناز تغريات على بعض امل

      سافات الطويلة للمالرقمي 
  

   

 

  

  

 ملخص البحث
 

ص     د لخ ا ، وق ب علیھ ب ویتغل دوى والتع اوم الع سان لیق سبھا اإلن ى یكت وة الت ى الق ضلى ھ اعى والع از المن الجھ

ضلى         Testogenالباحثون بجامعة كالیفورنیا إلى ان محسنات األداء الــ  اعى والع از المن اءة الجھ ى كف  تشكل تحسنا ف

ھ           وأشار الباحثین ان المجھود البدئى المس   ى حدود كفائت ى ادن اعى ف از المن ون مستوى الجھ ة یك تمر كالمسافات الطویل

ع                   ة تحسین ورف ى بحث كیفی صبة عل ود الباحث من ا كانت جھ بنھایة السباق الستھالك الجسم مضادات األكسدة ومن ھن

  .سباقكفاءة الجھاز المناعى والعضلى لدى متسابقى المسافات الطویلة وتقلیل احتماالت االصابة بعد ال

رات                ى بعض المتغیل ضلى عل اعى والع از المن تخدام بعض محسنات الجھ ویھدف البحث الى التعرف على تأثیر اس

  .البیوكیمیائیة ومستوى االنجاز الرقمى للمسافات الطویلة 

از       مالتصمیوقد استخدم الباحثین المنھج التجریبى ذو       اول محسنات الجھ ة بتن ین أحدھما تجریبی   التجریبى لمجمعت

رة            ى الفت ة ف ة للمسافات الطویل المناعى والعضلى واألخرى ضابطة وقد أجریت الدراسة على عینة منتخب جامعة الباحث

ة   ٣٠/١٠/٢٠١٨ إلى   ١/٨/٢٠١٨الزمنیة من    رة الزمنی ة  ٢/٨/٢٠١٨-١ حیث اجریت القیاسات القبلیة فى الفت  والبعدی

  .یة ومؤشرات كفاءة الجھاز المناعى  للمتغیرات البدنیة والحیویة والكیمیائ٣٠/١٠/٢٠١٨ -٢٩

 أن تناول محسنات الجھاز المناعى والعضلى كالتستوجین تؤثر ایجابیا على بعض :جات وقد كانت أهم األستنتا

  .المتغیرات البیو كیمیائیة ومستوى االنجاز الرقمى للمسافات الطویلة 



  
  
 
 
  

 
 

 

  مقدمة البحث

دة من           واع عدی رض ألن و مع منذ میالد األنسان وھ

لبكتریا والفیروسات التي تسببھا كائنات دقیقة ویحتوي        ا

دفاعي األول            اعي الخط ال جسم اإلنسان علي الجھاز المن

سام    راثیم واألج ات والج د المیكروب سم ض ة الج لحمای

سمیان      اك م ة وھن ا المقاوم اج خالی وم بإنت ضارة ویق ال

ة   ( لوظائف الجھاز المناعي     سبة  –الغریزی تم  )  المكت وی

د            تنشیط المك  ي تعتم ة الت ذاكرة المناعی تسبة من خالل ال

سوائل    ام وال ذائي للطع ام الغ ي النظ یة عل صورة أساس ب

).٢١٥:٢٢(  

وأصبح علم المناعة أھم العلوم المعاصرة إلرتباطھ 

دفاع            وط ال ا خط سان لكونھ صحیة بجسم اإلن بالمشاكل ال

تجابات     ا بإس ات وارتباطھ ات والفیروس د المیكروب ض

زة ا   االت اجھ ي    وانفع ة الت ؤثرات الخارجی ام الم لجسم ام

  )٢٤٦:٣.(تحیط  بھا ومن اھمھا األنشطة البدنیة

ل    ة تمث ا اللیمفاوی ا   % ١٠ -٥والخالی ن خالی م

الجسم وتنقسم إلي خالیا بالزمیة مسؤلة عن انتاج انواع 

من األجسام المضادة تسمي الجلوبیولینات المناعیة حیث 

سام ا  ع األج ات م ذه الجلوبیولین د ھ شكل تتح ة ب لغریب

) ١(متخصص تؤدي لتدمیر الجسم الغریب كما في شكل     

) .٤٤١:٢٠(  

  

  

CD8+CD4+ 

  

ویحتوي الجھاز المناعي علي وسائل ذاتیة تلقائیة     

ھ     سم واجھزت ن الج دفاع ع د لل ة التعقی ي غای ورة ف متط

دني لمو  زان الب ي اإلت ة عل ي  للمحافظ روف الت ة الظ اجھ

ائف         ین وظ تحیط بھ لذا یجب التعرف علي مدي العالقة ب

ضلي   ل الع ود والعم ین المجھ اعي وب از المن الجھ

  )١٦:٩.(للریاضین 

و        ا ھ ة م والتدریب الریاضي من الوجھة البیولوجی

إال عملیات تعریض أجھزة الجسم ألداء أنواع مختلفة من 

ؤ       اول محسنات األداء ت دني وتن ة   الحمل الب ي النھای دي ف

سیولوجیة    رات ف ي تغی ة (إل ة ) وظیفی   ومورفولوجی

ینتج عنھا زیادة كفاءة الجسم في التكیف علي   ) بنائیة  ( 
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وع        ة ن ة لطبیع ات الفسیولوجیة والبنائی ة المتطلب مواجھ

  )٣٠:٢. (معین من األنشطة الریاضیة 

حیث یتوقف المستوي البدني والریاضي علي مدي   

یمیائیة إلطالق الطاقة الالزمة لألداء إیجابیة التغیرات الك  

شترك         ي ت ة الت واد الطاق نتیجة زیادة نشاط األنزیمات وم

سم       زة الج ف ألجھ ق التكی ا یحق ذائي بم ل الغ ي التمثی ف

ي    دریب الریاض ة الت ن عملی اتج ع ب الن ة التع . لمواجھ

)٥٠٢:١٩(  

ة  ال التدریبی ي  ان األحم ات إل ارت الدراس وأش

سابقات ذو دة والم ي   الزائ ؤدي ال ة ت ة طویل رات زمنی فت

ذة     ؤدي ھ ث ت اعي حی از المن ي الجھ لبیة عل أثیرات س ت

ة        سابقین نتیج ابة للمت دالت اإلص اع مع ي ارتف ال ال األحم

اد   ب واإلجھ ة التع ي مرحل ول ال  )٣٩:١( .الوص

)٣٠٨:١٦(  

ع    ة م ة والمكثف ة العنیف ال التدریبی ا أن األحم كم

نشطة المستمرة استخدام فترات الراحة غیر الكافیة او األ

ة    رات طویل ة (لفت سافات الطویل بء  ) الم ي ع ؤدي إل ت

اعي      از المن ائف الجھ ي وظ ل ف ھ خل تج عن وي ین خل

اعي   ولین المن ستوي الجلوبی ل م ساعات ویقل ي ) A(ل ف

ة          اللعاب مما یعرض الالعب الي األصابة بأمراض مختلف

  )٢٠٣:٢٣)(١٧:١٤. (للجھاز التنفسي

ة   الي الكثاف دریب ع رتبط الت م (وی شدة والحج ) ال

أثر       بالتقلیل من كفاءة الجھاز المناعي وذاكرة المناعة تت

ي ان        ات عل ت الدراس رین وأجمع دة التم ع ح سیا م عك

ل           تناول الجرعات العالیة والسوائل المضادة لألكسدة تقل

از   ي الجھ شدة عل الي ال دریب ع أثیر الت ن ت م

 )١٢٨:٤.(المناعي

ة   ابات المناعی ین لإلص رض ریاض ابات    ویتع واص

الجھاز التنفسي كخسارة العداء اإلنجلیزي الشھیر ستیف 

ت   ر Stef Omeentاومین ز األخی ة المرك  واحتالل

ة    دورة االولمبی وس   ١٩٨٤بال وس انجل ات – بل  الوالی

و   رض الرب ابتھ بم وعي الص دة ال ة لفق دة االمریكی المتح

ھ       أھم األمراض المناعیة قبل األشتراك بالدورة بالرغم ان

احب ذھ باق  ص ة س كو  )  م٨٠٠(بی ي دورة موس ف

ة   وبي   ١٩٨٠األولیمبی اراثون الك ب الم ذلك الع ، ك

  )٦٤:٦ (Alberto Salazالبرتوسالزار 

 متسابق بماراثون لوس ٥٠٠٠وقد أجریت دراسة  علي 

ذین    سابقین ال ائج ان المت ت النت ث اثبت وس حی انجل

ر من     دربون اكث راض     ٩٧یت وا لألم بوع تعرض م باألس  ك

 قبل السباق اي ضعف اقرانھم الذین تدربوا خالل شھرین

رة       ذه الفت الل ھ ل خ دریب اق م ت بوع ٣٢بحج م باألس . ك

اراثون    ي الم تركو ف ذین اش ین ال ین الریاض ة ب والمقارن

ابة       ضاعفة اإلص ت م شتركوا اثبت م ی ذین ل رانھم ال واق

شاركین  سباق  ٥للم ي ال شاركو ف م ی ذین ل عاف لل  اض

).١٦١:٧(  

دل   وتؤدي المنافسات عالیة   اض مع  الشدة الي انخف

ابة        ي اص ساھم ف ا ی اعي مم ولین المن راز الجلوبی اف

دریب     ا ان الت سي كم از التنف دوي الجھ ین بع الالعب

 دقیقة یؤدي النخفاض مستوي ٤٥والمنافسات اعلي من 

وین    ة وتك سافات الطویل اعي  كالم ولین المن الجلوبی

سوائ      سابق او ال ل الشوارد الحرة والتدریب او تغذیة المت

اعي         از المن سلبي للجھ أثیر ال ن الت د م الغیر صحیحة تزی

وزیادة احتماالت اإلصابة عن طریق العدوي وان النقص   

ات       ك وفیتامین د والزن ر الحدی ي عناص  , A , E , B6ف

B12   اءة ادة كف ة لزی ن األھمی رة م ة كبی ي درج د عل   تع

  )٢٥٦:٣. (عمل الجھاز المناعي



  
  
 
 
  

 
 

 

ات ال   اول مركب ر لتن اك اث ا أن ھن  Testogenـ كم

باقات       د س ل وبع م قب ن الف سدة م ضادة األك سوائل م وال

ائج           رت النت یة وأظھ التحمل بدال من المشروبات الریاض

دالت    اع مع ي ارتف ري عل دة كب ا وفائ أثیرا ایجابی ھ ت ان ل

أثیر           ل من ت ة وتقل ي المسافات الطویل منع العدوي لالعب

ة    دات التدریبی د الوح ل وبع ضغط  قب ات ال ھرمون

) . ١(فسات وزیادة الخالیا المساعدة كما في شكل      والمنا

)٦٣:١٨(  

  :ركبات الكيميائية املستخدمة عليكما حتتوي امل 

اء       :Testogenالـ :  اوال  ل غذائي مسئول عن بن  مكم

ى        درة عل ز الق ة لتعزی یلة آمن و وس ضالت وھ الع

سیج        التحمل دون آثار سلبیة خطیرة ویزید كتلة الن

  :العضلي ویتكون من 

- D-aspartic acid :   ى ساعد عل شبیة ت ادة ع م

ع    ضلیة ورف وة الع ة الق ضالت وتنمی ة الع ویر كتل تط

ورتیزول     –المستویات الفسیولوجیة   اج الك ع انت  – یمن

  . زیادة الطاقة والقدرة علي التحمل

- Tribulusterrestis  : سین ستخدم لتح ات ی نب

سین  تج البیریدوك یعھا وتن ة وتوس دورة الدموی ال

د  ـ  ھیدروكلوری ون ال راز ھرم دروجین LHوإف  واالن

  . لتخلیق بروتین العضالت وتطویر قوة العظام

تعزیز الحیویة والقوة : Gensengخالصة الجینسنغ  -

العضلیة وإمدادات الطاقة الطبیعیة وشفاء اضطرابات  

الج      ب وع راض التع سن أع ة ویح شعب الھوائی ال

  .األمراض االلتھابیة 

- Fenugreek  ضادات ادة م ستخدم لزی سدة   ی  األك

 . والحفاظ على كتلة العضالت ونظام المناعة

سیلینیوم  - صر ال ا  : عن ز الخالی سدة لتحفی ضادات أك م

 لزیادة إنتاج L-Arginineالعضلیة مع إنتاج مركب 

أكسید النیتریك والتخلص من سموم الجسم ومنع تلف 

   .الخالیا 

ك   - العرق     : الزن ھ ب تم فقدان ات وی یم اإلنزیم تنظ

یلة ویحتوي علي الـتیریستریس الذي بالمسافات الطو

یحتوي علي الصابونیین لنمو العضالت، وزیادة القوة 

  ) .LH(وتحفیز الھرمون 

امین - ن   : Dفیت ر م نظم اكث وي  ١٠٠٠ی ة ویحت وظیف

ات   شیط الفیتامین وفالفین لتن ي الریب ، B2 ،B5عل

B6،D3١٨.( ودعم نظام الھیكل العظمي(  

   ):Cفيتامني (حامض األسكوربيك : ثانيا

از         اءة الجھ   یعمل كعامل مضاد لألكسدة وزیادة كف

 لتكوین  Fibroblasts  المناعي وتكوین الخالیا اللیفیة

د   كوالجین األنسجة العضلیة والمفاصل وإمتصاص الحدی

صھ  ین        ونق ستخدم للریاض ة وی ي ضعف المناع ؤدي ال ی

  .یوم/ مللجم ١٥٠بالجرعات المقننھ  

  : مركب األميوالنت: ثالثا

ادة        یعم ي الجسم وزی ات ف ل علي زیادة الجلوبیولین

ین   ستخدم الریاض ضاء وی راء والبی دم الحم رات ال ك

 ٣یوم حتي قبل السباق / مللجم ١٢٠بالجرعات المقننھ    

  )١١)(١٠. (مرات یومیا

وبالتالي فإن تناول بعض محسنات الجھاز المناعي 

واالمیوالنت واالسكوربیك  ,كالتستوجین والـتیریستریس  

د ی  ائف   ق ضلي والوظ اعي والع از المن ؤدي لتحسن الجھ

ة     رات طویل ذول لفت ود المب ة للمجھ ا خاص وم بھ ي یق الت

ة ( سافات الطویل ن     ) الم ادة م ة ج ذه محاول ر ھ ذا تعتب ل
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ضلي لوضعھ     الباحث لمعادلة كفاءة الجھاز المناعي والع

  .الطبیعي أثناء التدریبات والمنافسات الطویلة 

 مؤشرات كفاءة الجھاز ومن ثم تظھر اھمیة توازن

المناعي والعضلي مع ھذة المركبات التي یشتق منھا كل    

ات      د بروتین ا تزی ات ألنھ امین والجلوبیولین ن الجلوث م

ن      ین م اعي للریاض از المن اءة الجھ ادة كف ة وزی المناع

از     اءة الجھ ع كف سوائل لرف ة ال ول لنوعی الل الوص خ

  )٢٣١:٩.(المناعي

ة    مما سبق نجد أن األداء الذي      رات طویل ب فت یتطل

از   ستوى الجھ ون م ة یك سافات الطویل ستمرة كالم وم

ة   ي نھای ھ ف دود كفائت ى ح ي ادن ضلي ف اعي والع المن

ى        احثین عل د من الب ود العدی اك جھ ت ھن ذا كان سباق ل ال

بحث كیفیة تحسین كفاءة الجھاز المناعي والعضلي لدى        

ابة     االت اإلص ل احتم ة وتقلی سافات الطویل سابقي الم مت

ي مرض بعد اتمام السباق مما یؤدي لرفع كفاءة األداء بأ

ضلي   اعي والع از المن اءة الجھ رات كف ادة مؤش وزی

  .بالسوائل المحسنة 

ن   ة م ي محاول ث ف شكلة البح دت م ا تول ن ھن م

وي        اب الق ة أللع ة الباح ب جامع درب لمنتخ ث كم الباح

از    سنات الجھ ض مح تخدام بع أثیر اس ى ت رف عل للتع

ضلي  اعي والع ة المن رات البیوكیمیائی ض المتغی ى بع عل

ى          اء عل ة وبن ومستوى االنجاز الرقمي للمسافات الطویل

ع     بء الواق دى الع ى م ث عل رف الباح ن أن یتع ك یمك ذل

  .على األنسجة العضلیة وأجھزة الجسم الداخلیة 

  :هدف البحث

یھدف البحث الي التعرف علي تأثیر استخدام بعض 

اعي وال از المن سنات أداء الجھ ض  مح ى بع ضلي عل ع

دى   ي ل از الرقم ستوى االنج ة وم رات البیوكیمیائی المتغی

  .متسابقي المسافات الطویلة 

  :فرض البحث

اعي       از المن سنات أداء الجھ ض مح تخدام بع اس

رات    ض المتغی ى بع ا عل ؤثر ایجابی ضلي ت والع

سابقي      دى مت ي ل از الرقم ستوى االنج ة وم البیوكیمیائی

  ) .نصف ماراثون(المسافات الطویلة 

  :اجراءات البحث

  :منهج البحث 

ة         ھ لطبیع ي لمالئمت استخدم الباحث المنھج التجریب

وعتین   تخدام مجم ي باس صمیم التجریب ث ذو الت البح

ات      (احداھما تجریبیة    اول المركب المتغیر التجریبي ھو تن

  . واألخرى ضابطة) قید البحث

ث   ة البح ث   :عین ة البح رت عین سابق ١٢اختی مت

ة  ة العمدی م    بالطریق ة للموس ة الباح ب جامع وام منتخ  ق

ي ي  ٢٠١٧/٢٠١٨الریاض اد الریاض والت االتح ببط

  .للجامعات السعودیة لندرة المتسابقین 

  
  



  
  
 
 
  

 
 

 

  :مواصفات العينة 

   )١( جدول 

  املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري لعينة البحث يف املتغريات االساسية 
     

  ٠٫٨٢  ٠٫٨٢  ٢٢  سنة  السن

  ١٫٠٢  ٢٫٣٥  ١٨١٫٨  سم  الطول

  ٠٫٥١  ٢٫٠٤  ٧٨٫٢  كجم  الوزن

  ٠٫٢٧  ١٫٠٨  ٢٫٤٧  سنھ  العمر التدریبي

    

م    دول رق ن الج ین م امالت  ) ١(یتب ع مع ان جمی

ابین    صر م ث تنح د البح یھ قی رات األساس واء للمتغی األلت

ة القیم وتجانس افراد العینة مما یدل علي اعتدالی) ٣_(+

  .في كل مجموعة قبل التجربة  

  :األدوات واألجهزة املستخدمة 

  .جھاز الرستامیتر لقیاس الطول والوزن  -١

 .جھاز الطرد المركزي لفصل مكونات الدم  -٢

 .  KITSمواد كیمائیة  -٣

ات    -٤ ع البیان تمارة جم ث (اس صمیم الباح ) ت

ق راء  ) ١(مرف ي الخب ھا عل م عرض   وت

 ).٢(مرفق

  :إجراءات تنفيد القياسات 

قیاس الطول والوزن بمضمار مدینة الملك سعود  -١

  .بمنطقة الباحة بدایة التجربة 

د        -٢ تص بع ن خالل طبیب مخ دم م ات ال سحب عین

 .القیاسات القبلیة وقبل بدء البرنامج 

ي     -٣ ر التجریب تخدام المتغی امج باس ق البرن تطبی

 ).محسنات االداء(للمجموعة التجریبیة فقط 

اء        سحب   -٤ د انتھ ین بع ا لالعب دم وتحلیلھ عینات ال

 .التجربة وقبل القیاسات البعدیة 

اس    -٥ ائج القی ة نت ث بمقارن ائج البح رض نت م ع ت

 .القبلي والبعدى 

ائج         -٦ صائیة ومناقشة النت استخدام المعالجات االح

 .المتوسط الحسابي واالنحراف وقیمة ت

 .استخراج النتائج  -٧

  :جماالت البحث

تم تطبیق الدراسة والقیاسات من    :اال الزماني 

  ٣٠/١٠/٢٠١٨ الي ١/٨/٢٠١٨

ك  - طریق المطار القدیم :اال املكاني   مدینة المل

  . مركز صحة الباحة –سعود الریاضیة 

ة : اـــال البـــشري سافات الطویل سابقي الم  مت

  .بمنتخب جامعة الباحة 

ي  :القياســات القبليــة  ة ف ات القبلی ت القیاس اجری

رة الزم  ة  الفت ات    ٢/٨/٢٠١٨-١نی ت القیاس ث اجری   بحی

  .البیوكیمیائیة واخذ العینات بعد السباق مباشرة 
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یة   ة األساس ة  : الدراس رة الزمنی ي الفت ف

   .٢٨/١٠/٢٠١٨الي ٣/٨/٢٠١٨

متسابق وتم تقسیمھم الي مجموعتین ١٢تم اختیار 

ر   ٦متكافئتین   افة المتغی  متسابقین لكل مجموعة وتم اض

ة ي للمجموع ة التجریب و  ( التجریبی ي ھ ر التجریب المتغی

ث  د البح ات قی اول المركب سنات  ) تن اول مح الل تن ن خ م

ن       ددة م ة المح ذ الجرع ضلي بأخ اعي والع از المن الجھ

ة      ن الممجموع دة  م ي ح سابق عل ل مت اء لك االطب

ـ  دریب ب ل الت ة قب ھور  ٤٥التجریبی الث ش دة ث ة لم  دقیق

  . وحدات تدریبیة اسبوعیا¾ بواقع 

ات  ة القیاس ي   : البعدی ة ف ات البعدی ت القیاس اجری

ة   رة الزمنی ب ٣٠/١٠/٢٠١٨-٢٩الفت نفس ترتی م ب

  .وشروط القیاسات القبلیة

  :عرض ومناقشة النتائج

  :عرض النتائج : اوال 

  )٢(جدول 
  ملؤشرات كفاءة اجلهاز املناعي يف وقت الراحة ) ت(املتوسط احلسابي واإلحنراف املعياري وقيمة 

  ١٢= للمجموعتني الضابطة والتجريبية     ن )  القبلي–بلي الق(يف القياس 
    

  ±  ± 
 

  ٠٫٦٤  ٥٫٢١  ٥٩٫٠١  ٢٫٩١  ٦٠٫٠٤  ق/معدل النبض ن

  ٠٫٥٤  ٤٫٢٤  ١٠٥٫٢  ٣٫٨٧  ١٠٥٫٤  ضغط الدم األنقباضي  ملجم زئبق

  ٠٫١٩  ٣٫٥٤  ٧٣٫٧  ٣٫١٤  ٧٠٫٤  ضغط الدم األنبساطي ملجم زئبق

  ١٫٠٥  ٠٫٦٢  ٥٫٧٥  ١٫٦٤  ٥٫٥٤ RBC (M/mm3)عدد خالیا الدم الحمراء 

  ٠٫٥٣  ٠٫٧٣  ١١٫٥  ٠٫٨٩  ١٣٫٨ HB g/diنسبة الھیموجلوبین في الدم 

  ١٫٥١  ٢٦٫١٧  ٢١٠٫٣  ٢١٫١١  ٢٠٥٫٢   PLT (th/mm3)الصفائح الدمویة 

  ٠٫٦٤  ٠٫٢٣  ٥٫٥٦  ٠٫٨٦  ٥٫١٢ WBC (M/mm3)عدد خالیا الدم البیضاء 

  ٠٫٧٢  ٠٫٢٧  ٣٫٣٧  ١٫٣٧  ٣٫١٧  عدد خالیا اللیمفاوسایت

  ١٫٣٤  ٠٫٤٧  ٠٫٦٣  ١٫١٨  ٠٫٦٢   عدد خالیا المونوسایت

  ١٫٢١  ٣٤٫٣١  ٢١١٫٤٠  ٢٩٫٧٢  ٢١١٫٠٢  mg/dl  (IgE)الجلبیولینات 

  ١٫٤٢  ٢٦٫٣٦  ٩٨٫٨٧  ٢٢٫٤٤  ١٠٣٫٧٨  mg/dl  (IgM)الجلبیولینات 

  ١٫٦١  ١٠٫٥  ١٥٢٫٣٤  ٨٫٦٨  ١٤٩٫٨٢  mg/dl  (IgA)الجلبیولینات 

  ١٫٠٥  ٦٢٫٣١  ٩٩٩٫٣٢  ٧٠٫٢٦  ١٠٠٠٫١٢  mg/dl  (IgG)الجلبیولینات 

  ٢٫٣١ = ٠٫٠٥قیمة ت الجدولیة عندي مستوي معنوي 

ة  ) ٢(یتضح من جدول   عدم وجود فروق ذات دالل

از   اءة الجھ رات كف رات مؤش ع متغی ي جمی ة ف معنوی

ة   وعتین التجریبی ة للمجم ت الراح ي وق اعي ف المن

ضا  ت   وال ي وق وعتین ف افؤ المجم ي تك دل عل ا ی بطة مم

  .الراحة 



  
  
 
 
  

 
 

 

  )٣(جدول 

  ملؤشرات كفاءة اجلهاز املناعي ) ت(املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري وقيمة 
  ١٢= للمجموعتني الضابطة والتجريبية         ن )  القبلي–القبلي (بعد السباق يف القياس 

    

  ±  ± 
 

  ١٫٤١  ٣٫٦٤  ١٧٥٫٦١  ٣٫٧٦ ١٧٤٫٨١  ق/معدل النبض ن

  ١٫٠٥  ٧٫٤٣  ١٦٧٫١٢  ٦٫٢٧  ١٦٦٫٠١  ضغط الدم األنقباضي  ملجم زئبق

  ١٫١٧  ١١٫١٣  ٩٨٫٧٦  ٥٫٢٤  ٩٦٫٣٢  ضغط الدم األنبساطي ملجم زئبق

  ١٫٩٦  ٠٫٧٧  ٥٫٤٣  ١٫٤١  ٥٫٥٨ RBC (M/mm3)عدد خالیا الدم الحمراء 

  ١٫٨١  ٠٫٨٩  ١٢٫٩٧  ١٫٥١  ١٢٫٣١ HB g/diنسبة الھیموجلوبین في الدم

  ١٫٩٥  ٣٧٫٣٢  ٢٢٦٫٣٧  ٣٦٫٨١  ٢٢٨٫٠٥   PLT (th/mm3)الصفائح الدمویة 

  ١٫٠١  ١٫٥٧  ٧٫٥٤  ٢٫٦٥  ٧٫٣١ WBC (M/mm3)عدد خالیا الدم البیضاء 

  ٠٫٩٩  ٠٫٥٨  ٣٫٤٢  ٠٫٦٤  ٤٫١٠١  عدد خالیا اللیمفاوسایت

  ٠٫٥٦  ٠٫٤٨  ٠٫٦٤  ٠٫١٩  ٠٫٦١   یا المونوسایتعدد خال

  ٠٫٦٢  ٤٦٫٤١  ٢٦١٫٤٧  ٤٥٫٤٣  ٢٦٢٫٤٢  mg/dl  (IgE)الجلبیولینات 

  ١٫٤٣  ١٩٫٠٥  ٧٢٫٥٣  ١٨٫٣٢  ٧١٫٢٣  mg/dl  (IgM)الجلبیولینات 

  ١٫٦٥  ٢١٫٣١  ١١٩٫٩١  ٢٠٫٠٣  ١٢٢٫٣٢  mg/dl  (IgA)الجلبیولینات 

  ١٫٢٣  ٥١٫٧٥  ٩٢١٫٣٦  ٦١٫١٣  ٩١٣٫٥١  mg/dl  (IgG)الجلبیولینات 

TBARS   mg/dl  (IgG)  ١٫٧٢  ٠٫٢٥  ١٫٥٦  ٠٫٣١  ١٫٣٢  

  ٠٫١٩  ٠٫٢٩  ١٫٣٢٫٢٩  ٠٫٣٧  ١٫٣٢٫٢٧  المستوي الرقمي لسباق نصف الماراثون  

  ٢٫٣١ = ٠٫٠٥قیمة ت الجدولیة عندي مستوي معنوي 

دول  ن ج ضح م روق ذات  ) ٣(  یت ود ف دم وج   ع

اء       رات كف رالت مؤش ع متغی ي جمی ة ف ة معنوی   ة دالل

وعتین       افؤ المجم ي تك دل عل ا ی اعي مم از المن   الجھ

دني    شاط الب د الن ضابطة بع ة وال صف  (التجریبی باق ن س

  )الماراثون
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  )٤(جدول 

  ملؤشرات كفاءة اجلهازاملناعي) ت(املتوسط احلسابي واإلحنراف املعياري وقيمة 

  ١٢= ية        ن للمجموعتني الضابطة والتجريب)  البعدي-البعدي (بعد السباق يف القياس 
    

  ±  ± 
 

  *٣٫٦٥ ٢٫٧٥  ١٦٥٫٢٣  ٤٫٢٤ ١٧١٫٨  ق/معدل النبض ن

  ١٫٨٩  ٨٫٦٨  ١٦٧٫٦٤  ٥٫٧٦  ١٦٩٫٠٣  ضغط الدم األنقباضي  ملجم زئبق

  ٢٫٣٤  ٦٫٨٢  ٩٤٫٢٧  ٣٫٦٧  ٩٧٫٠٤  ضغط الدم األنبساطي ملجم زئبق

  *٣٫١٦  ٠٫٦٨  ٦٫٨٤  ٠٫٧٢  ٥٫٧٤ RBC (M/mm3)عدد خالیا الدم الحمراء 

  *٣٫٢٦  ٠٫٥٤  ١٧٫١٠  ٠٫٥٣  ١٤٫٦٣ HB g/diنسبة الھیموجلوبین في الدم 

  *٥٫٤٩  ٢٧٫٦٤  ٢٥٣٫٦٤  ٢٧٫٧٣  ٢٣٤٫١٦   PLT (th/mm3)الصفائح الدمویة 

  *٤٫٣٩  ٣٫١٨  ٨٫٢٤  ١٫٣٥  ٧٫٧٠ WBC (M/mm3)عدد خالیا الدم البیضاء 

  *٣٫٣٢  ٠٫٨٤  ٦٫٨١  ٠٫٧٩  ٤٫٤٩  عدد خالیا اللیمفاوسایت

  ٢٫٠٦  ٠٫٩٤  ٠٫٥٧  ٠٫٤٢  ٠٫٧٢   عدد خالیا المونوسایت

  *٤٫٥٧  ٣٥٫٣٨  ٣٠٣٫٩٣  ٢٥٫٤٦  ٢٦٣٫٧٨  mg/dl  (IgE)الجلبیولینات 

  *٤٫٤١  ١٥٫٢٦  ٧٩٫٢٦  ١٨٫٦٤  ٧٦٫١٣  mg/dl  (IgM)الجلبیولینات 

  *٥٫٢٦  ١٩٫٨٤  ١٣٥٫٢٦  ١٠٫٢١  ١٢٩٫٢٤  mg/dl  (IgA)الجلبیولینات 

  *٤٫٢٩  ٣٦٫٢٧  ٩٨٤٫٣٥  ٢٢٫٦٧  ٩٣٥٫٣١  mg/dl  (IgG)الجلبیولینات 

TBARS   mg/dl  (IgG)  ٥٫٧٢  ٠٫٤٦  ٢٫٣٢  ٠٫٤٧  ١٫٦٤*  

  *٣٫٤٠  ٠٫٣٧  ١٫٢١٫٢٤  ٠٫٢١  ١٫٣٠٫٢٥  المستوي الرقمي لسباق نصف الماراثون  

  ٢٫٣١ = ٠٫٠٥قیمة ت الجدولیة عندي مستوي معنوي 

دول    ن ج ضح م ة   ) ٤(  یت روق ذات دالل ود ف وج

از     اءة الجھ رات كف رات مؤش ع متغی ي جمی ة ف معنوی

دم         المناعي ولصالح المجموعة التجریبیة ماعدا ضغط ال

  .اإلنقباضي واإلنبساطي وعدد خالیا المونوسایت 

  :مناقشة النتائج: ثانيا 

دول  ن ج ضح م روق ذات ) ٣)(٢(یت ود ف دم وج ع

را   از   داللة معنویة في جمیع متغیرات مؤش اءة الجھ ت كف

ة        وعتین التجریبی افؤ المجم ي تك دل عل ا ی اعي مم المن

دني        شاط الب اراثون   (والضابطة بعد الن صف الم باق ن ) س

دول    ن ج ضح م ا یت ي كم اس القبل اء القی ان ) ٣)(٢(أثن

اراثون   صف الم باقات ن ة (س سافات الطویل ضعف ) الم ت

رات   اض للمؤش اعي وانخف از المن اءة الجھ رات كف مؤش

ي تتمث   ة     الت ات المناعی ل من الجلیبولین اض ك ي انخف ل ف

(M – A – G)      ا ا مم اض مؤقت لتركیزھ و انخف  وھ

ة           ھ الطبیعی اعي بكفائت از المن یؤدي الي اعاقة عمل الجھ

ة      بینما ظھرت باقي المؤشرات بنسبتھا التقریبیة الطبیعی

اراثون         صف الم باق ن راء س ة إج أثیر نتیج ر ت ن غی م

).٤٠١:٨)(٤٥:٥(  

ة       ) ٤(دول     ویتضح من ج    روق ذات دالل ود ف وج

از     اءة الجھ رات كف رات مؤش ع متغی ي جمی ة ف معنوی

دم            ة ماعدا ضغط ال ة التجریبی صالح المجموع المناعي ل



  
  
 
 
  

 
 

 

د        سن بع ذا التح ث ھ ع الباح ایت ویرج ا المونوس وخالی

اعي       از المن اول محسنات الجھ تكافؤ المجموعتین الي تن

ز ا       اء المرك ل أطب ن قب ة م ات المقنن ا للجرع ي  طبق لطب

ي ان        ات ال ن الدراس د م ع العدی ق م ذا یتف امعي وھ الج

ضلي       اعي والع از المن سین الجھ ائل تح تخدام وس اس

ستوي    ادة م ساھم بإع ة ت ات التدریبی بالجرع

دلھا       ي مع دم ال صل ال ي م ة ف ات المناعی الجلوبیولین

ي   ة ال سافات الطویل سابقات الم ؤدي م ا ت ي كم الطبیع

ائف ا      ا    احداث تأثیرات وقتیة علي وظ اعي كم از المن لجھ

ان تناول سوائل مضادات األكسدة تؤدي الي التخلص من 

ول مسافة           عبء األكسدة المتراكم نتیجة األثر السلبي لط

السباق مما یؤدي الي تقلیل خطر التعرض لزیادة وانتاج 

  )١٣٤٧:١٥)(٤٠٥:١٢(الشوارد الحرة بالدم 

اول   الل تن ن خ ستوي األداء م سن م الي یتح  وبالت

سن ة    المح ة التجریبی سن المجموع ر تح ذا یظھ ات ل

وبین   سبة الھیموجل دل ون ي ومع از الرقم ستوي االنج لم

دم   ي ال راء   HB g/diف دم الحم ا ال  RBC وخالی

(M/mm3) ة صفائح الدموی  PLT (th/mm3) وال

ایت    ا اللیمفاوس دد خالی ضاء وع دم البی ا ال دد خالی وع

ات          mg/dlوالبروتینات المناعیة المتمثلة في الجلبیولین

(IgE)  ات ات mg/dl  (IgM) والجلبیولین  والجلبیولین

mg/dl  (IgA) ات  mg/dl  (IgG) والجلبیولین

از     ي الجھ ؤثر عل اراثون ی صف الم باق ن ضح ان س ویت

ق     ن طری ا ع ذة الخالی ث ھ ن ح د م ان الب ذا ك اعي ل المن

سلبي       أثیر ال المحسنات ولو لفترة قصیرة ویعكس ھذا الت

اع از المن ل الجھ رد فع ضاد ل د الم دفق المول اع ت ي ألرتف

والكرتیزول المرتبط بالجري اكثر من ساعة والتي تؤدي 

إلرتفاع اللیمفوسایت بالرغم من انخفاض تكوینة بالنسبة 

  )١٦٣:٢١)(٣٧:١٧.(للضوابط األخري 

اض      دوث انخف ي ح ؤدي ال د ی دریب الزائ     والت

ات    ز الجلبیولین دل تركی ي مع ت ف  (IgM)مؤق

ي      (IgG) والجلبیولینات (IgA)والجلبیولینات ادة ف   وزی

ي  (IgE)تركیز الجلبیولینات    في مصل الدم وخصوصا ف

اء    سابقین اثن رض المت د تع ا یزی ة مم سات الطویل المناف

ل        نخفض ك رین ی د التم رض وبع سة للم د المناف وبع

 ) ١٧١:٢١)(٧٢:١٣.(شئ

دریبات    ضح ان الت ة یت ائج الدراس الل نت    ومن خ

ر    ة تغی دیدة الكقاف ة     ش ا اللیمفاوی ع الخالی ط توزی نم

ر     ي خط شیر ال ذي ی ر ال ضلي األم ل الع ضعف العم وی

اع        ائج ارتف ت النت د اثبت سة وق ل عن المناف اعي محتم من

روتین  ستویات الب سبب  (IgE)م ذي ی وعتین وال   للمجم

تعرض الریاضین لإلصابة بالحساسیة وعلي العكس فأن      

ضلي    اعي والع از المن رات الجھ سنات مؤش اول مح  تن

ستوجین   ات الت ي مركب وي عل ي تحت ة والت ادیر مقنن بمق

ل        السبع والتي تؤثر علي الجھاز المناعي والعضلي وتقل

ائج      شیر نت راض وت ة لألم ا المناعی ة الخالی ن مھاجم م

الدراسة الي  وجود فروق دالة معنویة بین المجموعتین    

لصالح المجموعة التجریبیة التي تناول محسنات الجھاز   

دم     المناعي وال  ي ال رات ف عضلي مما أدي إلي بعض التغی

صف          والتحسن في كفاءة الجھاز المناعي ألن متسابقي ن

اطر         د من المخ اراثون بالعدی د الم صابون بع اراثون ی الم

از   عف بالجھ ود ض ي وج ا یعن بوع األول مم ة األس خاص

سنات   اول مح الل تن ن خ ھ م ن تالفی ذي یمك اعي وال المن

  .الجھاز المناعي والعضلي 

ا تخدام     مم و اس ة وھ رض الدراس ق ف بق یتحق  س

ؤثر   ضلي ت اعي والع از المن سنات اداء الجھ ض مح بع

ستوى       ة وم رات البیوكیمیائی ض المتغی ى بع ا عل ایجابی

اراثون    صف الم سابقي ن دى مت ي ل از الرقم االنج

  ) .المسافات الطویلة(
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  األستنتاجات والتوصيات

  :األستنتاجات : اوال

سنات اداء ال    -١ ض مح تخدام بع اعي   اس از المن جھ

ض       ى بع ا عل ؤثر ایجابی ستوجین ت ضلي كالت والع

المتغیرات البیوكیمیائیة لمؤشرات الجھاز المناعي     

اراثون      سابقي الم دى مت ومستوى االنجاز الرقمي ل

 .ولصالح المجموعة التجریبة

ستوجین     -٢ اعي الت از المن سنات الجھ تخدام مح اس

ستوي   تعادة م ي اس ساھم ف دریب ت اء الت اثن

ول دلھا    الجلوبی ي مع دم ال صل ال ي م اعي ف ین المن

 .الطبیعي

اعي       -٣ از المن اءة الجھ ین كف ة ب ة طردی د عالق توج

صف      سابقي ن ي لمت ستوي الرقم ضلي والم والع

 .الماراثون 

  :ثانيا التوصيات 

تم           -١ ي تھ ة الت ات العلمی اجراء المزید من الدراس

  .بتتتبع القیاسات المناعیة للریاضین

ة اخ        -٢ ات كیمیائی ك   البحث عن مركب وق تل ري تف

  .المستخدمة كمحسنات للجھاز المناعي
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Abstract 
Effect of the use of some immune and muscle enhancers on some biochemical 

variables and the level of digital achievement of long distances. 
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Researchers at the University of California have concluded that testogen optimizers are 

an improvement in the efficiency of the immune and musculoskeletal system. Researchers 

noted that continuous physical effort, such as long distances, is the level of the immune 

system at its lowest end of the race. For the body's consumption of antioxidants and here the 

researcher's efforts were focused on how to improve and raise the efficiency of the immune 

system and muscle in the long-distance competitors and reduce the risk of injury after the 

race. 

The aim of the research is to identify the effect of using some immune and muscular 

enhancers on some biochemical variables and the level of digital of long distance. The 

researchers used the experimental method of experimental design of two groups, one 

experimental with the treatment of immunological and musculoskeletal and other controls. 

The study was conducted on the sample of the University of Baha for long distances in the 

period from 1/8/2018 to 30/10/2018 where the tribal measurements were carried out in the 

period 1 2/8/2018 and al-Azadi 29-30 / 10/2018 for physical, biological and chemical 

variables indicators of the efficiency of the immune system. The most important conclusions: 

The treatment of immunosuppressants of the immune system and muscle positively affect 

some of the biochemical variables and the level of digital achievement of long distances. 

                                   


