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 ملخص البحث
أظهرت الدراسات أن اختالف طبيعة الحمل البدني تختلف تأثيراتها على االستجابة المناعية، 

، وفي حدود علم الباحثان قد تطرقت حيث تزداد هذه االستجابة كلما زادت فترة األداء وزادت شدتها
المنتظمة والعالية الكثافة على هرمون الهيبسدين ومناعة  العديد من الدراسات إلى تأثير تدريبات التحمل

الجسم ولكن لم تتطرق هذه الدراسات إلى دراسة المقارنة بين تدريبات التحمل الهوائي وتدريبات التحمل 
الالهوائي الالكتيكي وتأثيرها على هرمون الهيبسدين ومناعة الجسم حيث أن معظم الرياضات تعتمد في 

لى تدريبات تحمل هوائي وتدريبات تحمل سرعة. وكانت أهداف هذه الدراسة هي فترات التدريب ع
التحمل تدريبات تأثير  تحت الحديد، 6االنترليوكين  الدم،في  لهيبسيدينتركيز ا معدلالتعرف علي 

تأثير تدريبات المقارنة بين كل من، و نسب تركيز التحمل الهوائي على تدريبات الالهوائي الالكتيكي و 
اشتملت عينة و المتغيرات ، تركيز مل الالهوائي الالكتيكي وتدريبات التحمل الهوائي على نسب التح

وقد تم اختيارهم بالطريقة العمدية لتنفيذ إجراء البحث العبين من العبي كرة القدم  (01على )البحث 
النتائج هي أن  ، وكانت أهموالتي تتمثل في تحقيق الشدة المطلوبة في أداء الجرعة البدنية المحددة

تدريبات التحمل الالهوائي المكثفة والتي تكون بشكل عشوائي تؤدي إلى زيادة احتمالية اصابة 
في قياس  تصميمها تمالتي العادية التدريبات تكرار الرياضيين بنقص الحديد وتعرضهم لألنيميا، و 

 يؤدي وبالتالي، ،عد المجهود ب ساعات 6 لمدة يستمر الذي للهيبسيدين المنتظم االرتفاع تسبب التجربة
واصابة الرياضيين باألنيميا الكاذبة ،  الحديد نقصظهور  مع للحديدالبيولوجي  التوافر انخفاض إلى

وانخفاض الوظائف المناعية للرياضيين في بعض فترات الموسم التدريبي مما يعوق التقدم بالمستوى 
 .البدني لالعبين

 مقدمة
األعضاء وأجهزة الجسم وتأثير التمرينات  ترة األخيرة بوظائفماء الرياضة في الفأهتم عل

يتم عبين لرياضية لال، حيث أصبح تخطيط البرامج ا على هذه األجهزةكأستجابة وتكيف البدنية 
. كما فرض التطور العلمى الهائل فى  بناء على االختبارات التي تتم على هذه األجهزة الحيوية
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في المحافظة على المستوى البدني لالعبين والتغلب على أي  أساليب علمية الرياضيمجال ال
مناعة الجسم ضد االمراض هي الشغل الشاغل لكثير من . وتعد عوائق تؤثر على هذا المستوى 

ت أساليب التعرف على ميز وت.  العلماء لدارسة المؤثرات المختلفة عليها للمحافظة على الالعبين 
. ويعتبر ء السريع واألداء البطىء بين األداير ما لتغلداء تبعا بإختالف طبيعة األحالة المناعة 

تحقيق بتخطيط التدريب من األسس الهامة لضمان العمل على رفع كفاءة الالعب بما يسمح له 
بشكل جيد المنافسة فترة االعداد دورا هاما في أداء وتلعب ،  أفضل أداء فى المنافسات الرياضية

، فيجب على القائمين على الرياضة األهتمام بالالعبين في الفترات المطلوبة هداف األتحقيق و 
 المختلفة للموسم التدريبي وذلك للمحافظة على المناعة ضد األمراض . 

أظهرت الدراسات أن اختالف طبيعة الحمل البدني تختلف تأثيراتها على االستجابة 
ء وزادت شدتها ، ولذلك فإن هذه المناعية ، حيث تزداد هذه االستجابة كلما زادت فترة األدا

  (  2المسافات الطويلة .) االستجابة تالحظ بشكل أكبر بعد أداء سباقات 
توازن الحديد في الجسم ويرى تعمل على يعتبر هرمون الهيبسدين من هرمونات الكبد التي  

ترات ف الباحثان أن اختالف مستويات الحديد لدى الرياضيين تجعل قدرتهم المناعية في بعض
يؤثر على و مما يعرض الرياضي إلى االصابة ببعض اإللتهابات  الموسم في أدنى مستوياتها

قبل المنافسات الموسم التدريبي ) مرحلة ما المستوى البدني لالعبين وخاصة فترات الشدة العالية 
 يكون ما غالبا طبيعي بشكل أو ركزم بشكل التحمل على المدربين الرياضيين .( وأثناء المنافسات 

 الدم في الحديد من منخفضة بمستويات تتميز التي الرياضيين انيميا او الكاذبة االنيميا لديهم
 فترة استعادة وزيادة القلب ضربات معدل من ويزيد الهوائية، القدرة انخفاض مع والهيموجلوبين

 الميكروبات تمضادايعتبر من  هيبسيدين الببتيد. الرياضة ممارسة من االنتهاء بعد االستشفاء
 معدل زيادة التي هيبسيدينال إفراز ويتسبب. للحديد الغذائي التمثيل في مهم دور وله الكبد من يفرز

IL_6 (71) .الحديد نقص إلى يؤدي مما حاد بشكل التمرين بعد 

( بعد التدريب لفترة طويلة IL_6( يزيد تركيز البالزما من )Interleukin 6) 6االنترليوكن 
متسابق  71متسابق ماراثون من بين  71( ومثال على ذلك في حالة IL_7زيادة ) متوازيا مع

كيلو مترا ماراثون وعاد مستوى  22( بعد سباق IL_6سجلت لديهم زيادة الضعف مرتين في )
(IL_7 إلى مستوى طبيعي خالل )22 ( ساعة ، ويعتبرIL_6 أحد العوامل التي تشارك في )

( ويفسر وجود كنوع من المؤشرات عن حدوث IL_7تم ظهوره نتيجة )االستجابة المؤقته للعدوى وي
 (2تلف بالعضلة أو استجابة استجابة التهابية عادة . )
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 الدم كرات وهى" ليوكين" و الخاليا بين ما اى" انتر"  كلمة من مشتقة انترليوكين وكلمة
 قد المعنى هذا ،ولكن 2222 عام حتى البيضاء الدم كرات من تفرز انها يعتقد كان حيث البيضاء
 االنسجة خاليا)  مثل االخرى الخاليا من العديد من افرازها ثبت قد النه تماما االن مفهومه تغير

 Steensberg et" )واخرين ستينسبرج" اكتشف 2222 عام وفى(  الخ....والرئة والقلب العضلية
al;2222  )تحت الفخذ لعضالت ضلىع وانبساط انقباض عمل بعد العضلية االنسجة من افرازها 

 فى والشريانى الوريدى الدم فى 6االنترليوكين تركيز بين فرق وجود واكتشف كهربى تيار تأثير
 (9 .)الفخذ منطقة

في الدم يؤثر على هرمون الهيبسدين حيث  IL_6باالضافة إلى أن زيادة أو انخفاض الـ 
  مل التي تساعد على زيادة انتاجانخفاض محتويات العضالت من الجليكوجين يعتبر من العواأن 
، حيث يتم افرازه داخل الدورة الدموية أثناء التدريب ذو الشد العالية ، كما أن له تأثير  IL_6 الـ

على الكبد واالنسجة الدهنية بواسطة اشتراكه في المحافظة على توازن الجلوكوز أثناء التدريب 
له العديد من االدوار التى يقوم بها فى  ك حيث انذلمزدوج التأثير و  IL_6 الـالبدني .كما يعتبر 

العديد  فيويتم انتاجه  عموم ،على وجه الفسيولوجية على الجسم  حالة وجود تأثيرات مرضية أو
من الخاليا سواء كانت خاليا مناعية او خاليا اخرى مثل الخاليا وحيدة النواة والخاليا العضلية 

 (71)اليا العصبية وبعض الخاليا االخرى .والخاليا الليمفاوية وايضأ بعض الخ
في حدود علم الباحثان قد تطرقت العديد من الدراسات إلى تأثير تدريبات التحمل المنتظمة 
والعالية الكثافة على هرمون الهيبسدين ومناعة الجسم ولكن لم تتطرق هذه الدراسات إلى دراسة 

تحمل الالهوائي الالكتيكي وتأثيرها على هرمون المقارنة بين تدريبات التحمل الهوائي وتدريبات ال
الهيبسدين ومناعة الجسم حيث أن معظم الرياضات تعتمد في فترات التدريب على تدريبات تحمل 

 هوائي وتدريبات تحمل سرعة .
 أهداف البحث :

كل من تركيز  نسبالتحمل الالهوائي الالكتيكي على تدريبات تأثير التعرف علي  -7
(Hepcidin، IL7، Fe،CRP. ) 

 ،Hepcidinكل من )تركيز  نسبالتحمل الهوائي على تدريبات تأثير التعرف علي  -2

IL7،Fe،CRP. ) 
تأثير تدريبات التحمل الالهوائي الالكتيكي وتدريبات التحمل المقارنة وايجاد الفروق بين  -1

 .(Hepcidin، IL7 ،Fe،CRPكل من )تركيز الهوائي على نسب 
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 فروض البحث :
( في Hepcidin، IL7 ،Fe،CRPكل من )وق دالة احصائية في نسبة تركيز توجد فر   -7

 .التحمل الالهوائي الالكتيكي تدريبات القياس العدي تحت تأثير 
 في( Hepcidin، IL7 ،Fe،CRPكل من )توجد فروق دالة احصائية في نسبة تركيز   -2

 .التحمل الهوائي تدريبات تحت تأثير  العدي القياس
تدريبات التحمل الهوائي وتدريبات التحمل بين  العدي القياس فيتباطية توجد عالقة ار   -1

 .(Hepcidin، IL7 ،Fe،CRPكل من )تركيز  نسبالالهوائي الالكتيكي و 
 مصطلحات البحث :

الهيبسيدن هو هرمون ببتيدي ينتجه الكبد وهو المنظم لتوازن :  Hepcidinالهيبيسدين  -0
 (77) الحديد في جسم االنسان.

 كلمةهو عامل ذائب يساهم في عمليات االتصال بين الخاليا  :IL_7) ) 6وكين انترلي -2
 الدم كرات وهى" ليوكين" و الخاليا بين ما اى" انتر"  كلمة من مشتقة 6 وكينانترل

 (9) البيضاء الدم كرات من تفرز انها يعتقد كان حيث البيضاء
 وكذلك الدم، تركيب في يدخل كونه والحيوان اإلنسان لحياة ضروري هو( :  Feالحديد )  -3

 (9.)تقريبا   شيء كل في ويدخل هلتكوين الضرورية العناصر أحد كونه النباتات لحياةمهم 
4- CRP  (C-Reactive Protein  : ) هو عبارة عن قياس نسبة البروتين في الدم

 (30 .) والذي تفرزه الكبد في حاالت االلتهاب الحاد التي تصيب جسم االنسان
 لدراسات العربية ا : أوالا 

  على مستوى  مركزتأثير برنامج تدريبي تحمل بدراسة بعنوان )  مها خليلقامت
(  الهيبسدين في الدم وعالقتة بنقص الحديد واالنيميا لدى عدائي المسافات الطويلة

 و هيبسيدينعلى ال منتظمو  ركزمتدريب  برنامج تأثير على التعرفهو  الدراسة كان هدفو 
تم . البدنية التربية في كلية األلعاب فرق من العبات ثمانيةوكانت العينة . مالد في الحديد
 من ساعات 6 وبعد بعد مباشراو  قبل والحديد IL6 قياس تم هيبسيدين،ال مستوياتقياس 
خمسة   ميو /  دقيقة 62 لمدةوكان البرنامج الجري المستمر . البرنامج وبعد قبل التمارين

 كشفت النتائج. ،VO2max من ٪11. بمعدل أسابيع  عةأرب لمدة األسبوعأيام في 
 االنخفاض لم يكن بشكل ملحوظ. IL6و هيبسيدينال ولكن الحاد انخفاض الحديد

 في الحديدمستوى  نخفاضإؤدي إلى ت والمركزة منتظمةال تدريباتال أن النتائجواستخلصت 
 هذه خالل تستكمل أن لىإ الحديد بشدة ينصح أيضا،. الرياضية الدمانيميا  يسبب مما الدم

 (71).رياضي برنامج أي في الفترات
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 ثانيا : الدراسات األجنبية 
 دراسة  (Paula Robson-Ansleya et al:0202  ) على الكربوهيدرات تناول تأثيربعنوان 

 التحمل أنشطة ممارسة بعد البالزما في الهيبسيدين ،6 ،االنترلوكين الحديد  من كل تركيز
انشطة  بعد والحديد هيبسيدينال ،IL-6 من كل تركيزات بين العالقة اهمن الهدف وكان

انشطة التحمل  بعد هيبسيدينال تركيز زيادة على الكربوهيدرات تأثيروايضا دراسة  التحمل
 6وكانت أهم النتائج أن هناك عالقة ارتباطية بين تركيز كل من الحديد واالنترلوكين 

 ة بين الكربوهيدرات وزيادة تركيز الهيبسدين .والهيبسيدين ولكن ال يوجد أي عالق
 ( 2101 دراسة Peter Peeling )هيبسيدينال لنشاط لةكوسي رياضيةالتدريبات ال بعنوان 

 العمليات منكثير  في الجسم يستخدمه يذالالعنصر  هو الحديد،  الرياضيين لدى
 مخزونيقل  أن شائعال من فإنه ذلك، ومع. الرياضي ألداءل ضرورية هي التي الفسيولوجية

 الدم، تحلل مثلالرياضة  بممارسة تتعلق آليات عدة بواسطة ينلرياضيلدى ا الحديد
من  التي الحديد لنقص جديدة طرق اكتشاف تم األخيرة، اآلونة فيو  المعوي والنزيف

. البدني ممارسة النشاط هيبسيدين بعدال استجابة تأثير علىتقوم  التي القوى، ألعاب هاابسب
. األمعاء في لحديدل التمثيل الغذائي ينظم الذيو  الكبد ينتجها التي هرمون هو سيدينهيب
 الرياضيين، لدى الحديد تمثيل تغيير في األخيرة االبحاث محور الهرمون هذا أصبح وقد

 البحث هذا يحاول. القوى ألعاب يسببه يذال الحديد نقصل فخفم عامل يكون أن ويمكن
وكانت أهم النتائج هي  هيبسيدين،ال بيرغوت الرياضة ممارسة شأنب المعرفة وتعميم تلخيص

 (21.)لبحوثعمل مزيد ا
 دراسة ) et al: 2102  Marc Simتدريبات  أثناء تناول الكربوهيدرات ريث( بعنوان تأ

وكانت  هيبسيدينالممارس والمستويات ات ما بعد النشاط الالتهاب على يعمل التحمل
دقيقة  92وكان الحمل البدني تدريبات تحمل لمدة عب عينة البحث من احدى عشر ال

من الحد االقصى الستهالك االكسجين مجموعة تستخدم كربوهيدرات  %11بمعدل 
والمجموعة االخرى تستخدم مشروب مشابه ولكن اليحتوى على كربوهيدرات وكانت أهم 

كيز الهيبيسدين في المجموعتين بعد االداء مباشرا ، وتر  IL_6النتائج ارتفاع الحديد و
ساعة وكانت أهم  22مرتفع في المجموعتين بعد االداء ولكن عاد لمعدله الطبيعي بعد 

 النتائج ان تناول الكربوهيدرات لم يؤثر على مستوى تركيز الهيبيسدين .

 إجراءات البحث :
 منهج وعينة البحث :
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القياسات بصورة تتبعية وكانت نظرا لطبيعة هذه الدراسة  استخدم الباحثان المنهج التجريبي
 والمقانة بينهما . القياس ) القبلي ، البعدي ( وذلك بتصميم

وقد تم العبين من العبي كرة القدم المقيدين في اتحاد كرة القدم  ( 72اشتملت العينة على ) و 
ي اختيارهم بالطريقة العمدية وذلك لتوافر الشروط الالزمة لتنفيذ إجراء البحث في هذه العينة والت

 تتمثل في تحقيق الشدة المطلوبة في أداء الجرعة البدنية المحددة .
 شروط اختيار عينة البحث :

المشاركة في تنفيذ إجراءات تجربة في والرغبة الشخصية  الدافعالعبين لأن تكون لدي ا -7
 .هذه الدراسة لخطوات تنفيذ إجراءات  كاملة المعرفة البحث وال

في كل قياسات البحث وهي القياس القبلي والقياس عينات الدم علي سحب موافقة ال -2
 (2ساعة . مرفق ) 22والقياس بعد  دقيقة ، 12والقياس البعدي بــــ 

التأكد من الحالة الصحية والبدنية لالعبين وعدم إصابة أحد الالعبين خالل تنفيذ خطوات  -1
 البحث .

 . عتمدةالم اللجان قبل من الدراسة إلجراء الرسمية الموافقات أخذ يجب -2
 التدريبي متغيرات السن والطول والوزن والعمر يالتوصيف اإلحصائي لعينة البحث ف (0جدول )

 01ن = في التجربة اإلستطالعية
 ل ع م وحدة القياس المتغيرات م
 1.012 6,,182 0,81 سنة السن 0
 ,1.20 ,,4.3 087,3 سنتيميتر الطول 2
 18661- 383,2 70806 كيلوجرام الوزن 3
 ,1806- ,08,1 ,181 سنة العمر التدريبي 4

لمتغيرات لتواء إل ا معامالتالمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية و  (0)يتضح من جدول 
ما  لتواءإل ا معامالتي في التجربة اإلستطالعية وقد تراوحت التدريب السن والطول والوزن والعمر

 لبحث .ا عينة فرادأ تجانس يعليدل  وهذا ( ،3± بين )
 . أدوات البحث: 4

 استخدم الباحثان األدوات التالية :
 جهاز الرستاميتر لقياس الطول ) سم ( -
 ميزان طبي لقياس الوزن ) كجم ( . -
 جهاز قياس ضغط الدم . -
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دورة في  1222إلى حوالي  جهاز الطرد المركزي لفصل الدم " البالزما " وتصل سرعته -
 .الدقيقة

 الكلي . ساعة إقاف لحساب زمن الجري -
 : عينات الدمأخذ عينات البول و . أدوات ,
 كحول أبيض.و قطن طبي  -
 مادة الهيبارين لحفظ الدم من التجلط.بها  1سم1سرنجات لالستخدام مرة واحدة سعة  -
 . صندوق به ثلج لحين نقلها إلى المعملفي  أنابيب اختبار لحفظ الدم بها -

 مرحلة إجراء التجربة :
  االعداد إلجراء الدراسة -0

 تدريب المساعدين على طريقة القياس والتسجيل.تم  -
 التأكد من صالحية األدوات واألجهزة المستخدمة وأسلوب استخدامها. -
 التعرف على كيفية ترتيب وتنظيم القياسات لعدم ضياع الوقت . -
ونقلها إلى لسحب عينات الدم  طبيب ) أخصائي في التحاليل الطبية (تم االتفاق مع  -

 . بالتحاليل المعمل المختص
 بإلقاء محاضرة على عينة البحث و تناوال خاللها النقاط التالية: انقام الباحث

 توضيح مشكلة البحث و أهدافه و أهميته التطبيقية. .7
 توضيح طريقة العمل خالل اليومين  .  .2
 شرح طريقة أخذ عينات الدم وتوقيتاتها وأسلوب قياس النبض والضغط .  .1
 على االلتزام بميعاد إجراء التجربة . االتفاق مع أفراد العينة .2
 توضيح دور وأهمية المساعدين المشاركين في البحث وعمل كل مساعد. .1
 اإلجابة على جميع استفسارات وأسئلة وتوضيح أي نقطة غير واضحة .  .6

 مراحل اإلجراء التجريبي للبحث : -2
 -:كما يليعلى يومين بإجراء تجربة البحث  انقام الباحث مرحلة التنفيذ :

   في ملعب تجمع الالعبون فى اليوم األول المحدد للتجربة في  تمام الساعة الثامنة صباحا
 .جامعة حلوان  -كرة القدم الرئيسي لكلية التربية الرياضية للبنين بالهرم 

   قياس كل من السن و الطول والوزن والعمر التدريبي لكل أخذ البيانات األساسية للتم
تم أخذ عينات الدم من الالعبين وذلك قبل إجراء عملية  البحثة لحساب تجانس عينالعب 
 اإلحماء.
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  قسمت عينة البحث إلى مجموعتين متجانستين ) المجموعة األولى ( قامت بأداء التحمل
م الجري لمسافة خمس مرات متتالية مع راحة 222×1الألهوائي الالكتيكي وهو عبارة عن 
راحة ، ) المجموعة الثانية ( قامت بأداء الحمل البدني  سلبة بين كل مرة وأخرى وخمسة دقائق

حتى  () خمس دقائق بين كل العب واالخرالهوائي وهو عبارة عن الجري لمدة ساعة كاملة 
يكون هناك وقت كافي للباحثان والمساعدين والطبيب إلجراء القياسات البعدية لكل العب على 

 (7) . حده
  ( وتم تحديد الشدة على حسب  % 12 - % 12ح بين ) بشدة تتراو قام الالعبين بالجري

لسببين هما ، م ( ، وقد تم تحديد هذه الشدة  222 أرقام كل العب في الدوران حول المدمار )
كلما زادت فترة التدريب  ب سيكمل مدة الجري بكفاءة ، وأنهأن يضمن الباحثان أن كل الع

 .  6وشدته زاد مستوى تركيز االنترليوكين
 زمن األداء وهو لمدة ساعة جري ، وحساب زمن كل لفة الالعبين ببتوجيه  انلباحثقام ا

حول المدمار لكل العب ، وعندما يقلل أي العب من سرعته يقوم بالتنبيه عليه بزيادة السرعة  
 ( .يحافظ على شدة الحمل)ل
 . وأثناء الجري قام الالعبين بتناول الماء فقط 

 ل: اليوم األوالدم  اتسحب عين
من الدم من كل فرد (  1سم 1قبل أداء الحمل البدني قام األخصائي بسحب العينة األولى ) .0

وفصلها دقيقة  12سحب العينة الثانية بعد األنتهاء من األداء بعد ، وتم من أفراد العينة 
 . االنترليوكينمعدل تركيز  لزيادةكما سبق 

 ا مادة الهيبارين لمنع تجلط الدمبهمحكمة الغلق تم وضع كل عينة في أنبوبة االختبار  .2
 المدون عليها اسم الالعب وتاريخ العينة وكتب عليها قبل المجهود.و 

 اليوم الثاني:
   لسحب العينة الثالثة لمعرفة معدل استشفاء تجمع الالعبون فى اليوم الثاني المحدد

وم األول ونفس في نفس مكان الي ساعة من االنتهاء من األداء وذلك  22متغيرات البحث بعد 
ثم تم أخذ عينات الدم من باحا بمضمار ألعاب القوى الوقت في تمام الساعة الثامنة ص

 .كما سبق الالعبين 
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 المدون عليها اسم الالعب وتاريخ و  المحكمة الغلق تم وضع كل عينة في أنبوبة االختبار
 ساعة. 22العينة بعد العينة وكتب عليها 

 ملحوظة :
 ق لفصل مكونات الدم. 1:1تبار في جهاز الطرد المركزي لمدة من تم وضع أنابيب االخ 
 ي صندوق الثلج لحين نقل العينات إلى ثم وضعت األنابيب البالستيكية وبها البالزما ف

 .معمل التحاليل 
 : اإلحصائية المعالجة

 لمالئمته وذلك SPSS االحصاء برنامج بإستخدم الالبارمتري اإلحصاء انالباحث إستخدم
 ، التالية اإلحصائية العمليات إستخدام وتم العينة افراد وعدد والقياسات الدراسة تلك يعةلطب

ختبار للتغير المئوية والنسب اإللتواء ومعامل المعيارية واإلنحرافات الحسابية المتوسطات  الفروق وا 
 .(2)( 1) واليس لكروسكال التابين وتحليل كوكسون لويل( ت)

 مناقشة النتائج عرض و 
 ,ن = لمتغيرات البحث وذلك في القياس القبلي لمجموعة التحمل الالهوائي الالكتيكي التوصيف اإلحصائي  (2دول )ج

 ل ع م وحدة القياس المتغيرات م
0 Hepcidin 1.03 1.16 ,0.1 وحدة دولية / لتر 
2 IL7 Up to 6 ng/ml 0.41 1.23 1.,0 
3 Fe 61 - 061 ug/dl ,2.11 3.4, 7.7, 
4 CRP Up to 6 ug/ml 4.10 1.44 1.1, 

لنسبة تركيز لتواء إل ا معامالتالمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية و  (2)يتضح من جدول 
فراد عينة أ تجانس ييدل عل( وهذا 3± ) ما بين لتواءإل ا معامالت، وقد تراوحت  متغيرات البحث

  في كل متغيرات البحث  وذلك في القياس القبلي .البحث 
 ,ن = لمتغيرات البحث وذلك في القياس القبلي لمجموعة التحمل الهوائي التوصيف اإلحصائي  (3جدول )

 ل ع م وحدة القياس المتغيرات م
0 Hepcidin 1,,. 241. 42., وحدة دولية / لتر 
2 IL7 Up to 6 ng/ml ,.70 1.241 .,41 
3 Fe 61 - 061 ug/dl ,6.61 3.47 7.77 
4 CRP Up to 6 ug/ml 0,.,4 0.70 3.,2 
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لنسبة لتواء إل ا معامالتالمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية و  (3)يتضح من جدول 
فراد أ تجانس ييدل عل( وهذا 3± ) ما بين لتواءإل ا معامالت، وقد تراوحت  متغيرات البحثتركيز 

 في كل متغيرات البحث  وذلك في القياس القبلي .عينة البحث 

 ساع 24 بـ والبعديةدقيقة  31بـ تحليل التباين للقياسات القبلية والبعدية مباشرة والبعدية ( 4جدول )
 ,مجموعة التحمل الالهوائي الالكتيكي ن = متغيرات البحث لدي ل

 ,181الداللة  Fقيمة  مجموع الرتب الرتب متوسط توقيت القياس المتغيرات

Hepcidin 
 37,.47 23.101 بين المجموعات

 دال ,74.,00
 2.407 2101. داخل المجموعات

IL7 
 7.710, 1,,.,2 المجموعات بين

 دال 16.722
 71,.3 21,1. المجموعات داخل

Fe 
 013.733 67,.16 المجموعات بين

 دالغير  0.116
 601.111 33,.1, المجموعات داخل

CRP 
 ,361.16 0,4.1,3 المجموعات بين

 دال 32.423
 464.,6 ,71., عاتالمجمو  داخل

. وذلك في نسبة تركيز  ,181المحسوبة عند مستوي داللة   F( قيمة4يتضح من جدول )
( (Hepcidin و(IL7) و(Fe) و(CRP)  . بين القياسات لذلك توجد فروق دالة إحصائياا

 Hepcidin) )في نسبة تركيزساعة  24دقيقة والبعدية بــــــ  31القبلية والبعدية بـ 

لدي مجموعة التحمل الالهوائي الالكتيكي ، كما وجد أنه ليس هناك    (CRP)و (IL7)و
 .(Fe)فروق دالة احصائيا في نسبة تركيز الحديد 

ساعة  24والبعدية بـ دقيقة  31بـ تحليل التباين للقياسات القبلية والبعدية مباشرة والبعدية ( ,جدول )
 ,=  مجموعة التحمل الهوائي  نلدي  متغيرات البحثل

 ,181الداللة   Fقيمة  مجموع الرتب  الرتب متوسط توقيت القياس المتغيرات

Hepcidin 
 10,.6, 2,1.,2 بين المجموعات

 دال  216.,,
 6.040 021,. داخل المجموعات

IL7 
 31.202 016.,0 المجموعات بين

 دال  41,.30
 746., 4711. المجموعات داخل

Fe 
 033.,01 4.167, المجموعات بين

 دال   6,,.4
 033.611 00.033 المجموعات داخل

CRP 
 11.130, 2,1.106 المجموعات بين

 دال  ,,2.1,
 11,.7, 11,.4 المجموعات داخل
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. وذلك في نسبة تركيز  2021المحسوبة عند مستوي داللة   F( قيمة1يتضح من جدول )
( (Hepcidin و(IL6) و(Fe) و(CRP)  . بين القياسات القبلية ق دالة إحصائيا  لذلك توجد فرو

 (Fe)و (IL6)و Hepcidin) )في نسبة تركيزساعة  22دقيقة والبعدية بــــــ  12والبعدية بـ 

 .لدي مجموعة التحمل الهوائي    (CRP)و

ر للتغي لتواء والنسب المئويةإل نحرافات المعيارية ومعامالت اإل يوضح المتوسطات الحسابية وا (6جدول )
لدي التحمل ة في متغيرات البحث ساع 24 بـ والبعديةدقيقة  31القياس القبلي والقياس البعدي بـــــ  بين

  ,الالهوائي  ن = 
 القياسات  

 المتغيرات
 ساعة 24البعدي بـ دقيقة 31البعدي بـــــ  القبلي 

 ل ع م ل ع م ل ع م
Hepcidin 0.1, 1.16 1.03 ,.42 .,,1 .241 3.13 .,41 .241 

IL7 0.41 1.23 1.,0 ,.70 .,41 .241 0.70 .,11 .261 
Fe ,2.11 3.4, 7.7, ,6.61 7.77 3.47 77.,1 ,.63 2.,2 

CRP 4.10 1.44 1.1, 0,.,4 3.,2 0.70 6.42 0.24 .,61 

ــــاريالمتوســــط الحســــابي ارتفــــاع ( 6يتضــــح مــــن جــــدول)   Hepcidin)) لنســــبة تركيــــز االنحــــراف المعي

 . البعديدقيقة لصالح القياس  12بين القياس القبلي والقياس البعدي بـــــ ( CRP( و ) Feو ) (IL7)و

 لنســـبة تركيـــزواالنحـــراف المعيـــاري المتوســـط الحســـابي انخفـــاض  (6) مـــن جـــدولأيضـــا   يتضـــحكمـــا 
((Hepcidin  و(IL7) ( وFe ( و )CRP)  دقيقة لصالح القياسات البعديـة  12بين القياس البعدي بـــــ
 . ساعة  22بـ

ر للتغي لتواء والنسب المئويةإل نحرافات المعيارية ومعامالت اإل يوضح المتوسطات الحسابية وا (7جدول )
لدي التحمل ة في متغيرات البحث ساع 24 بـ والبعديةدقيقة  31بين القياس القبلي والقياس البعدي بـــــ 

  ,الهوائي  ن = 
 القياسات  

 المتغيرات
 ساعة 24البعدي بـ دقيقة 31البعدي بـــــ  القبلي 

 ل ع م ل ع م ل ع م
Hepcidin .,11 .261 .021 ,.62 0.17 .4,1 3.67 .,71 .2,1 

IL7 0.6, 0.11 .4,1 4.10 .371 .061 2.2, .,,1 .2,1 
Fe 76.,1 2.1, 0.32 7,.11 4.24 0.11 70.,1 2.,1 0.06 

CRP 4.3, .661 .211 07.13 3.,1 0.60 7.64 0.13 .461 

 لنسبة تركيز واالنحراف المعياريالمتوسط الحسابي  ( ارتفاع1ح من جدول)يتض
((Hepcidin  و(IL6) ( وFe ( و )CRP ) دقيقة لصالح  12بين القياس القبلي والقياس البعدي بـــــ

 ساعة ولكن ليس لمستوى القياس القبلي.  22القياس البعدي ثم انخفض في القياس البعدي بـ
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 لنسبة تركيزواالنحراف المعياري المتوسط الحسابي  إانفاض (1) جدول منأيضا   يتضحكما 
((Hepcidin  و(IL6) ( وFe ( و )CRP)  22دقيقة والقياس البعدي بـ 12بين القياس البعدي بـــــ 

 ساعة  .  22ساعة لصالح القياسات البعدية بـ 
 و الهوائي التحمل المجموعتين في متغيرات البحثللقياسات القبلية ( داللة الفروق بين ا,جدول )

 01ن =  الالهوائي
 ,181الداللة  الجدولية zقيمة  مجموع الرتب الرتب متوسط توقيت القياس المتغيرات

Hepcidin 
 40300 0300 السالبة الرتب

 غير دال  03761-
 300. 03.0 الموجبة الرتب

IL7 
 7300 0300 السالبة الرتب

 غير دال  .0.10-
 6300 13.0 موجبةال الرتب

Fe 
 403.0 0300 السالبة الرتب

 غير دال  43700-
 43.0 43.0 الموجبة الرتب

CRP 
 300. 300. السالبة الرتب

 غير دال  0.761-
 40300 03.0 الموجبة الرتب

 ). وذلك في نسبة تركيز  2021الجدولية عند مستوي داللة   z( أن قيمة1يتضح من جدول )
(Hepcidin (وIL6) (وFe) و(CRP)  أنه التوجد فروق دالة إحصائيا  بين القياسات القبلية لدي ،

 المجموعتين التحمل الهوائي والتحمل الالهوائي الالكتيكي.
تين التحمل مجموعفي ال متغيرات البحثل دقيقة 31البعدية بـ لقياسات ( داللة الفروق بين ا1جدول )

 01ن = وائي الهوائي والاله
 ,181الداللة  الجدولية zقيمة  مجموع الرتب الرتب متوسط توقيت القياس اتالمتغير 

Hepcidin 
 11., 11., الرتب السالبة

 غير دال  0.761-
 01.11 1,.2 الرتب الموجبة

IL7 
 04.11 1,.3 السالبة الرتب

 غير دال  436.0-
 0.11 0.11 الموجبة الرتب

Fe 
 11.,0 3.11 السالبة الرتب

 دال  03000-
 111. 111. الموجبة الرتب

CRP 
 3.11 3.11 السالبة الرتب

 غير دال  43041-
 02.11 3.11 الموجبة الرتب

 تركيز نسبة في وذلك.  2021 داللة مستوي عند الجدولية  z قيمة أن( 9) جدول من يتضح
((Hepcidin و(IL6 )و(Fe )و(CRP )، البعدية بـ  القياسات بين إحصائيا   دالة فروق توجدال لذلك
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ما عدا نسبة الحديد فقط هي التي ذات  الالهوائي والتحمل الهوائي التحمل المجموعتين لدي دقيقة 12
 داللة احصائية .

تين التحمل مجموعفي ال متغيرات البحثل ساعة 24البعدية بـ لقياسات ( داللة الفروق بين ا01جدول )
 01الهوائي والتحمل الالهوائي ن = 

 ,181الداللة  الجدولية zقيمة  مجموع الرتب الرتب متوسط توقيت القياس تغيراتالم

Hepcidin 
 3.11 3.11 الرتب السالبة

 غير دال  43041-
 02.11 3.11 الرتب الموجبة

IL7 
 3.11 3.11 السالبة الرتب

 غير دال  43041-
 02.11 3.11 الموجبة الرتب

Fe 
 11.,0 3.11 السالبة الرتب

 دال  03000-
 111. 111. الموجبة الرتب

CRP 
 0.11 0.11 السالبة الرتب

 غير دال  436.0-
 04.11 1,.3 الموجبة الرتب

  تركيز نسبة في وذلك.  2021 داللة مستوي عند الجدولية  z قيمة أن( 9) جدول من يتضح
(Hepcidin و(IL6 )و(Fe )و(CRP )، 22البعدية بـ  القياسات ينب إحصائيا   دالة فروق توجد لذلك 

 في نسبة الحديد فقط الالهوائي والتحمل الهوائي التحمل المجموعتين لدي ساعة 
 تفسير النتائج :

 الحديد،   IL_6)) 6االنترليوكين  الدم،في  لهيبسيدينا معدل دراسة إلىيهدف هذا البحث 
ل الهوائي  وبالنظر إلى الفرض تأثير تدريبات التحمل الالهوائي الالكتيكي وتدريبات التحم تحت

( تحت Hepcidin، IL7 ،Fe،CRPكل من )توجد فروق دالة احصائية في نسبة تركيز االول وهو 
 توجد( وجد أنه 6( ، )2الالهوائي الالكتيكي من خالل مالحظة جدول ) التحملتدريبات تأثير 
 نسبة في ساعة 22 بــــــ البعديةو  دقيقة 12 بـ والبعدية القبلية القياسات بين إحصائيا   دالة فروق
لصالح  الالكتيكي الالهوائي التحمل مجموعة لدي(   CRPو IL6و Hepcidin) كل من  تركيز

 الحديد تركيز نسبةفي  احصائيا دالة فروق هناك ليس أنه وجد كماالقياسات البعدية ، 
(Fe.) ويفسر الباحثان ذلك إلى أن زيادة تركيز الهيبيسدين وزياد معدلIL_6  وقدبصورة كبيرة 

أو  ينلرياضيل الدم فقرب عادة يعرف ما إلى تؤديالتدريبات الالهوائية المكزة   أن التجربة أثبتت
 مصير إلى تؤدي المكثفةالتدريبات  من كبيرة فترات بعد الحديد نقص ىيؤد اأيضاألنيميا الكاذبة ، 

 (.71) عام بشكل للرياضيين المناسب غير التدريب
كل من توجد فروق دالة احصائية في نسبة تركيز إلى الفرض الثاني وهو وبالنظر 

(Hepcidin، IL7 ،Fe،CRP تحت تأثير ) ( 1( ، )1التحمل الهوائي بالنظر إلى جدول )تدريبات
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 ساعة 22 بــــــ والبعدية دقيقة 12 بـ والبعدية القبلية القياسات بين إحصائيا   دالة فروق توجدنجد أن 
لصالح  الهوائي التحمل مجموعة لدي(  CRP)و( Fe)و( IL6)و Hepcidin) )يزترك نسبة في

ما يدل على أن تدريبات التحمل الهوائي المكثفة أل  Feالقياسات البعدية ولم يتأثر مستوى الحديد 
 .تؤدي في كثير من األحيان إلى نقص الحديد أو ما يسمى باالنيميا الكاذبة لدى الرياضيين

تدريبات التحمل الهوائي وتدريبات توجد عالقة ارتباطية بين رض الثالث وهو وبالنظر إلى الف
( وبالنظر إلى Hepcidin، IL7 ،Fe،CRPكل من )تركيز  نسبالتحمل الالهوائي الالكتيكي و 

 من ألكثر يستمرالناشاط الممارس  هيبسيدين بعدال في الكبيرة الزيادة( نجد أن 72( ، )9جدول )
 الحديد توفر عدم هو طويلة فترةل هيبسيدينالتأثير  سبب أن إلى تشير نالتمري بعد ساعات 6

االستشفاء ،  فترات خالل القاعديةمعدالته  حول صبحيل يعود IL_6 من الرغم علىبشكل كافي 
د في تدريبات التحمل الالهوائي الالكتيكي والتحمل الهوائي الحدي مستويات على تأثير يوجدولكن 

دقيقة ثم ينخفض إلى أقل من المعدل الطبيعي له في القياسات  12البعدية بـ ليرتفع في القياسات
أن تنظيم الهيبيسدين لمستوى الحديد يرجع  (2116 ونيميث، غانز)ساعة مما يفسره  22البعدية بـ

 مارسللنشاط الم تهابيةلاالات ستجابالا أو األكسجين إما طريق عنإلى اتباع آليتين رئيسيتين هي 
 ولكن .الدم في IL_6 مستويات تركيز زيادة إلى يؤدي مما ، الحادة المرحلةفي تهاب لااليجعل 

 زيادة  مكافحةالدم ل في هيبسيدينافراز كميات زائدة من ال على اإلنسان بدك خاليال تحدث اثارة
IL_6 الكبد خاليا في هيبسيدينال تحريض تمنعوالتي  لاللتهابات مضادةال عالماتوهذه هي ال 
 2222 وآخرون، نيكوالس. ؛2221 ،. وآخرون نيميث. ؛2222 وآخرون، نيميث) إلنسانل ةاألولي
B & أداء  بعد تماما هيبسيدينال زيادة الرتفاع  يتم لماذا يفسر هذا ولعل(. 2227 وآخرون، حمامة

 .التمرينالتدريبات 
 الحديد اصامتص تقليل خالل من لحديدل التمثيل الغذائي على ؤثري هيبسيدينالأن  ويعتقد

عادة األمعاء، في  نيميث) الكبد في الحديد تخزين ومراقبة الضامة،الخاليا  من الحديد تدوير وا 
ة الحديد الصادر  بروتيناتبين بط على الر  هيبسيدينيعمل ال معوية،ال خليةال في(. 2116 وغانز،

(basolateral، ferroportin )، والحد الخلية نم الحديد تدفق فعال بشكل منعيو  التحلل، وبدء 
 وآخرون، فريزر ؛2221 وأندرسون، فريزر) (2222 وآخرون، نيميث) الحديد امتصاص من

 (. 2222 وآخرون، ونيميث 2222 وآخرون، ماكي... ؛2222
 االستنتاجات :

 اثبتت الدراسة أن 
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تدريبات التحمل الالهوائي المكثفة والتي تكون بشكل عشوائي وليست خاضعة  -0
ن بنقص الحديد وتعرضهم ي إلى زيادة احتمالية اصابة الرياضييلبرنامج مقنن تؤد

 لألنيميا .
 االرتفاع تسبب في قياس التجربة تصميمها تمالتي العادية التدريبات تكرار  -2

 يؤدي وبالتالي، ،بعد المجهود  ساعات 6 لمدة يستمر الذي للهيبسيدين المنتظم
واصابة الرياضيين  الحديد صنقظهور  مع للحديدالبيولوجي  التوافر انخفاض إلى

 .باألنيميا الكاذبة 
انخفاض الوظائف المناعية للرياضيين في بعض فترات الموسم التدريبي مما  -3

 .يعوق التقدم بالمستوى البدني لالعبين
 التوصيات :

 المحافظة على مستوى الحديد في الدم للمحافظة على الوظيفة المناعية للرياضيين . -7
ى عملية التدريب مراقية مستوى الحديد لدى الرياضيين بشكل يجب على القائمين عل -2

مستمر ودورى للمحافظة على مستوى تدفق االكسجين للعضالت العاملة في النشاط 
 الممارس .
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