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 تأثير التوقف عن التدريب في بعض المتغيرات المناعية
 ( سنة  12-11لألطفال بعمر )

 محمد توفيق عثمان حسين أغا

الرياضة التربية البدنية وعلوم  التربية األساسية/قسم   جامعة الموصل/كلية 
    

 (7/3/2013، قبل للنشر في    26/11/2012)قدم للنشر في  
 ملخص البحث:

من   لهذا الجهاز  لما  ونضرا  المناعي،  الجهاز  الرياضي في  التدريب  بدراسة تأثير  البحوث  العديد من  اهتمت 
التوقف عن   بحثا في فترات  لم تشبع  االهمية  هذه  المختلفة ، ولكن  الجسم  في وضائف  تأثيره وتأثره  حيث  أهمية من 

تغيرات المناعية التي تحدث في الجسم ، وقد هدف البحث  التدريب ، السيما عند فئة االطفال الذين يتأثرون كثيرا في ال
يأتي :  الحالي الى محاولة الكشف عما 

سنة. 12- 11اثر التوقف عن التدريب في بعض قيم المتغيرات المناعية لألطفال بعمر)  •  ) 
مته لطبيعة وقد استخدام الباحث المنهج التجريبي بتصميم المجموعة الواحدة ذي االختبارين القبلي والبعدي لمالء 

من ) عينة البحث  وتكونت  على 14البحث،  والتي شملت  البيانات .  لجمع  كوسائل  القياسات  استخدام  ، وتم  طفالً   )
الدم  الكلي والتفريقي لخاليا  العدد  )قياس  على  :  المناعية والتي اشتملت  الدم  متغيرات  والطول وقياس  الوزن  قياس 

القبلي لعينة البحث ومن  البيضاء ، و تركيز البروتينات المناعية(   التجربة الرئيسة للبحث اجراء القياسات  . وتضمنت 
البعدية لغرض   تم اخذ القياسات  بعدها  لمدة شهرين  الشدة  الفتري منخفض  ثم تطبيق منهاج هوائي باستخدام التدريب 

ثم   التدريبي ،  المنهاج  اثر  على  مدة التعرف  تزامنت مع  اسبوعين  لمدة  التدريب  عن  التوقف  الوزارية    تم  االمتحانات 
البعدية مرة ثانية . انشطة بدنية من قبل العينة وبعدها تم أخذ القياسات   لضمان عدم ممارسة 

وقد استخدم الباحث الوسائل اإلحصائية اآلتية : )الوسط الحسابي، االنحراف المعياري، معامل االختالف )%(  
توصل الباحث  للعينات المرتبطة ، معادلة التغير النسبي T، اختبار   النتائج وتحليلها ومناقشتها  ( . ومن خالل عرض 

 الى االستنتاجات اآلتية :  
 كان لفترة التوقف عن التدريب تأثير واضح في الخاليا العدلة واللمفاوية . •
والحمضححححححة و لم يكن لفترة التوقف عن التدريب تأثير واضححححححح في العدد الكلي لخاليا الدم البيضححححححاء والخاليا القعدة   •

النواة وكذلك في مستوى البروتينات المناعية )  (.IgG ,IgA ,IgMالخاليا وحيدة 
 

CC BY 



 2022(، لسنة 2، العدد )18جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(3), (2022) 

718 
 

 

Effect of Detraining on Some Immune System Variables 
of  Children Aged (11-12) Years 
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University of Mosul College of Basic Education/ Dept. of physical Education 
 

Abstract: 
Many researches concerned with studying the impact of sports training on the 

immune system. This system is of importance in terms of its impact and influence in 

various body functions, however, this importance has not been researched fully in 
detraining period, especially for children who are affected greatly in the immunological 

changes that occur in the body. The aim of the current research is to try to discover the 

following: 

• The influence of detraining on some values of the components of the immune system 
of children aged (11-12) years. 

The researcher used the experimental approach design of a single group with pre-

and post-tests for its suitability to the nature of the research. The sample of the study 

consisted of (14) children. measurements were used as a tools of data collection. Which 

included the measurement of weight, height and measured of blood immune variables 

which included: (total and differential numbers of white blood cells, and Immunoglobulin 
concentration). The major experiment included : pre measurements and then application of 

aerobic training using interval training in low-intensity for two months,  then post 

measurements were taken , in order to identify the impact of the training, and then training 

was stop for two weeks coincided with the period of ministerial exams ministerial to ensure 

that the sample did not practice any physical activity, after that post measurements were 

taken for the second time. The researcher used the following statistical equations: 
calculated mean, standard deviation, coefficient of variation , T test for related samples , 

relative change formula) .  

After analyzing the data statistically the researcher concluded the following: 

• The detraining period had significant impact on the neutrophils and lymphocytes. 

• The detraining period had no significant impact on the total number of white blood cells 

and cells Eosinophil, Basophil and Monocytes , as well as on the level of 
Immunoglobulin (IgA, IgG, IgM) 
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 التعريف بالبحث :  -1
  المقدمة وأهمية البحث :  1-1

احد العوامل المؤثرة على جسم اإلنسانيعد النشاط ا مبادئ ،  لرياضي  النشاط مقنناً على وفق  والسيما إذا كان 
ويعد الجهاز المناعي ، فقد اهتم العديد من الباحثين بتأثيرات هذا النشاط على أجهزة الجسم المختلفة  ،  التدريب الرياضي  

 فيه.أحد هذه األجهزة الذي يتأثر بالنشاط الرياضي ويؤثر  
البدنية فيه ولمراحل  الكثير عن تاثيرات الممارسة  اهتم العديد من الباحثين بهذا الجهاز واستطاعوا معرفة  وقد 

( الى إن الوظائف المناعية ، تختلف بين األطفال والبالغين كما يرى بان  Gleeson et alعمرية مختلفة ، فقد أشار )
الطفولة ، وهذا ما نراه في الجهاز المناعي المكتسب الذي يتطور   بعض وظائف الجهاز المناعي ستتطور خالل مرحلة

التعرض للمستضدات )  (.Gleeson et al ,2006 ,281عن طريق 
الدر   أثبت  كما انالعديد من  إذ اتفقت  ، البدني  النشاط  وممارسة  المناعي  الجهاز  نشاط  بين  عالقةهناك    اسات 

)مال علو   الجهاز  هذا  تأثير ايجابي في مكونات  لهُ  الشدة  المتوسط  بالجهد  التدريب  ان  الدراسات  ،  (  2010،  اغلب 
(Kimura et al 2006(و )Yamamoto, et al., 2008إذ يؤدي ذلك الى تحسن الحالة الصح ) كما ذكر  ،  ية للفرد
(Nieman & Pedersen( نقالً عن )MacKinnon 1992 & Smith 1995  من أن التمرين المنتظم والمتوسط )

التدريب وقد يحسن قدرة الجهاز المناعي على حماية المضيف )الجسم( من   الشدة يؤديان إلى تكيف فسلجي يصاحب 
لتأثيرات تستمر باستمرار مدة التدريب ولكنها تزول بصورة  وان هذه ا، (  Nieman, & Pedersen 2000 ,53العدوى )

التدريب   عن  التوقف  مكونات  ،  نسبية بعد  الشدة في بعض  أثر جهد هوائي متوسط  في دراسة  البحث  أهمية  وتكمن 
التدريب والتي تعد  التوقف عن  بعد  المكونات  لهذه  التغيرات التي تحصل  المناعي على فئة األطفال ومتابعة  الجهاز 

 ضافة علمية جديدة في مجال الصحة.إ
 مشكلة البحث:  1-2

لحد كبير على اللياقة البدنية وما يصاحبها   ينطبق  السقوط(  ان يعاود  يرتفع عاليا يجب  ان القول المأثور )ما 
من تغيرات وظيفية مثلما ينطبق على الجاذبية األرضية . فان ممارسة التدريب الرياضي له تأثيرات ايجابية في الجهاز  

التأثيرات توقفت نتائجها  ،  المناعي لألفراد بصورة عامة ولألطفال بصورة خاصة   بدراسة هذه  وان البحوث التي اهتمت 
 .(Detrainingوعدم متابعة التغيرات التي تحصل بعد التوقف عن التدريب )،  عند انتهاء التدريب 
في بعض المكونات المناعية بعد   يارتأى الباحث أن يقوم بدراسة أثر التوقف عن التدريب الرياض ومن هذا المنطلق 

سنة ومتابعة هذه التغيرات بعد مدة )12-11التدريب باستخدام الجهد الهوائي على األطفال بعمر )  ممارسة  يوما(14( 

file:///C:/Users/PC/Downloads/مصادر%20الرسالة/Immune%20Function%20in%20Sport%20and%20Exercise.pdf
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 هدف البحث :  1-3
الجهاز المناعيالكشف عن اثر التوقف عن التدريب   •  ( سنة.12-11لألطفال بعمر ) (*)في بعض قيم مكونات 

 فرض البحث :   1-4
المناعي بين   قيم مكوناتفي بعض    معنويةوجود فروق   • اسبوعان الجهاز  التدريبي وبعد مضي  قياسي بعد المنهاج 

 .عن التوقف عن التدريب

 مجاالت البحث :  1-5
سنة.12-11عينة من )األطفال( والذين تتراوح أعمارهم ما بين )  المجال البشري:  1-5-1  ) 
 2010/  12/5ولغاية     8/3/2010  أجريت التجربة للمدة من  :ألزمانيالمجال    1-5-2
في غرفة الرياضححة في مدرسححة أبي ذر الغفاري ،    المجال المكاني:  1-5-3 التدريبات والقياسححات والفحوصححات  أجريت 

القدس الصحي.  ومختبر فسلجة  التدريب البدني في كلية التربية االساسية جامعة الموصل ، ومركز 
 الدراسات النظرية والدراسات المشابهة:  -2
 الدراسات النظرية:  2-1
 Immunity System   الجهاز المناعي  2-1-1
 Immune Systemالجهاز المناعي      2-1-1-1

االنسجة والخاليا واالفرازات الداخلية والخارجية التي تقوم بواجب يعرفه )مالعلو( "بانه عبارة عن مجموعة من  
،    (18،    2011،    الكشححف والدفاع عن الجسححم ضححد المسححببات المرضححية من جراثيم وذيفانات والتخلال منها" )مالعلو
بداخل الجسحححم ك من أجل ، وذل فهو نظام دفاعي داخلي يلعب دوراً رئيسحححاً في تحطيم أو تعطيل أية مادة غريبة مضحححرة 

 (.Sherwood ,2004 , 413إعادة الجسم إلى حالته الطبيعية )

  

 

لة  ححححاء )الخاليا العد  حح ححح حح حح ححححاء ، العدد التفريقي لخاليا الدم البيضح حح ححح حح حح ححححة: العدد الكلي لخاليا الدم البيضح حح ححح حح حح )*( مكونات الجهاز المناعي قيد الدراسح
(Neutrophil( حححة حح حح ححح حح حح الخاليححا اللمفححاويححة )Basophil( ،الخاليححا القعححدة )Eosinophil( ،الخاليححا الحمضح  ،)Lymphocytes الخاليححا، )

 (.Immunoglobulin( )IgG ,IgA ,IgM(( ،البروتينات المناعية )Monocytesوحيدة النواة )
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2-1-1-2    : الدفاعية للجهاز المناعي    The Defensive Parameters of Immunity Systemالمتغيرات 
البيضاء  2-1-1-2-1 الدم   White Blood Cells (WBC)   خاليا 

أي بنسبة كريه دم بيضاء واحدة    ³كرية/ملم  10000 –  6000تعد من أكبر خاليا الدم ويتراوح عددها ما بين 
الحدم  كريحه دم حمراء في الحدم  700لكحل  ، لحذا لي  لهحا القحابليحة على حمحل  ، تتميز بعحدم احتوائهحا على محادة خضحححححححححححححححا  

الحمراء باحتوائها على نواة ب  األوكسححجين ، وأن   (153،   2006،   داخلها )البشححتاوي ومسححماعيل، وتختلف عن الكريات 
هذه  ، تسححتطيع    ، وبسححبب هذه الحركة األميبية هذه الخاليا تحتوي على نواة ومايتوكندريا وتسححتطيع الحركة بشححكل أميبي

العدوى )   الخاليا  إلى موقع  الشححححححححعرية والتحرك  الجدران    العظم ، كما يعد نخاع ( Fox ,2002 ,369، الدخول خالل مسححححححححامات 
إلنتحاج خاليحا الحدم الجحديحدة ) الكريحات تحدافع عن الجسححححححححححححححم من الكحائنحات الحيحة  Milner ,2008 ,26)موقعحاً  ، أن هحذه 

(. وتقسححححححححم هذه الكريات  Thibodeau & Patton ,2000 ,260الدم ) المجهرية التي تنجح في غزو األنسحححححححححجة أو مجرى  
اآلتية:  نواتها إلى األقسام   حسب 

الدم البيضاء الحبيبية    أوالً.    Granulocytesخاليا 
 -وتقسم إلى ثالثة أقسام:،  وتمتاز بوجود حبيبات منتشرة في جبلة الكريه 

الَعِدَلة ) -1  (Neutrophilsالخاليا 

،   الخاليا  هذه  أن  و(.  73،  1998، واألمين  الدوري)  البيضحححححححححححححاء  الدم  كريات عدد  من  %60  تقريباً   عددهايبلغ 
 .(Goldsby et al., 2000, 44)  وقاعدية  حامضية  بصبغات  وملطخ  محبب  سايتوبالزم  وذات النواة   متعددة 

 :الَعِدَلة  ويمكن تلخيص وظائف الخاليا  
 وتمثل الخط الدفاعي األول ضد الجراثيم . تعمل الخاليا العدلة بوصفها خاليا بلعمية •

الخلوية . •  تقوم بإزالة المخلفات 

 تسهم في بعض أشكال تفاعالت الحساسية . •
والزبيدي   (. Dasgupta & Niño ,2009 11,)   ( * ) ( 2005،  (  )يوسف 72- 71،    1989،    )السعد 

الَحمَضة ) -2  (Eosinophilsالخاليا 

الدم البيضحححححاء ، ومن لهذه الخاليا نواة ذات فصحححححين وسحححححايتوبالزم محبب    %3يبلغ عددها تقريباً   من عدد كريات 
بصحححححبغ حامضحححححي مثل االيوسحححححين ) أن سحححححايتوبالزم هذه الخاليا يحتوي على ، و (Goldsby et al., 2000, 44وملطخ 

 

 ,العراق.جامعة الموصل    كلية التربية الرياضية,  ,الدكتوراه-الدراسات العليا موثقة لطلبة (: محاضرات  2005وليد حميد)، يوسف(  *)

file:///C:/Users/PC/Downloads/مصادر%20الرسالة/0415432960.pdf
file:///C:/Users/PC/Downloads/مصادر%20الرسالة/immunological-computation-theory-and-applications.9781420065459.37377.pdf
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،  وتحتوي هذه الحبيبات على العديد من اإلنزيمات  (  5حبيبات كبيرة نسححبياً متسححاوية في الحجم تقريباً وكما في الشححكل )
والزبيدي   )السعد  الحساسية  دوراً في تفاعالت  العدلة وتمارس  لي  بدرجة  ولكن  أيضا  على البلعمة  القدرة   ( 72،    1989،  ولها 

المصححححححححابين بالربو والحمى الربيعية وعند اإلصححححححححابة ببعض أنواع الطفيليات   الخاليا في األشححححححححخاي  تكثر هذه 
 (.273،    2010،  اش  )حم

 :الَحَمَضةويمكن تلخيص وظائف الخاليا  
بشكل طبيعي في بطانة األمعاء وفي الرئتين وأدمة الجلد وأنسجة  • تؤدي هذه الكريه وظيفتها خارج الدم وهي موجودة 

التناسل الخارجية   االميبوية البط، أعضاء   يئة.وهي ليست خاليا ملتهمة )بلعمية( إال نادراً فضالً عن حركتها 

 تهاجم الطفيليات الداخلية من خالل االتصال بها ومفراز المواد التي تعمل على قتلها. •

 تسهم في عمليات الحساسية إذ إنها تقوم بالتهام وتحطيم معقدات االنتجين )المستضد والجسم المضاد(. •

 قدرة هذه الخاليا على البلعمة ولكن لي  بدرجة العدلة. •

 (273،   2010،    ( )حماش2005،    ( )يوسف72،    1989  ،  )السعد والزبيدي
الَقعَدة ) -3  (Basophilsالخاليا 

تقريبحاً   الحدم البيضحححححححححححححححاء)الحدوري واألمين  %0,5يبلغ عحددهحا  الخاليحا (1998،73، من عحدد كريحات  تحتوي هحذه   ،
الحبيبات على مركبات فعالة حيات على حبيبات بيضححححححححححوية تتقبل األصححححححححححبا  القاعدية ياً منها الكبدين ، كما تحتوي هذه 

(Heparinوالهسحححححححححتامين )  وتوجد على أسحححححححححطح هذه الخاليا ،  ( مسحححححححححتقبالت للجزء الثالث للمتمم ،C3 وللجزء القابل )
المنحاعيحة للصححححححححححححححنف ) تقريبحاً )IgEللتبلور من البروتينحات  مسححححححححححححححتقبحل لكحل خليحة610-510( ويوجحد  ، إذ تكون هحذه    ( 
)السحححعد لهسحححتامين عند ارتباط المسحححتضحححدات مع هذه األجسحححام المضحححادة  المسحححتقبالت مسحححؤولة عن إثارة الخلية إلطالق ا

 . (72،    1989،  والزبيدي  
 :الَقَعَدةويمكن تلخيص وظائف الخاليا  

 هذه الكريات من نوع الخاليا الملتهمة )البلعمية( . •

 .  تيعتقد بان لها دوراً مماثالً للكريات الحمضة في حاالت الحساسية وااللتهابا •

المتمم . •  لها القدرة على االنتحاء باتجاه المؤثرات مثل نواتج البكتريا وبعض األنزيمات في األنسجة ومكونات 

 تقوم بتحرير الهيبارين إلى الدم الذي يعمل على منع تخثر الدم . •
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)السححححححححعد  مين الذي يؤدي إلى توسححححححححيع األوعية الدموية الشححححححححعرية إذ تزداد نضححححححححوحيتها للمواد. تقوم بتحرير الهسححححححححتا •
 (273،    2010،  ( )حماش  2005،  ( )يوسف  72،    1989، والزبيدي

 Agranulocytes    الالحبيبية  البيضاء  الدم  خاليا.  ثانياً 
 Lymphocytes  اللمفاوية  الخاليا  -1

مجموع الخاليا في نقي العظم في األحوال الطبيعية لدى األشححححححححخاي    من  %15-5تشححححححححكل هذه الخاليا تقريباً 
النسححححححححححححححبحة تقريبحاً ) في األطفحال )خليفحة%30-20البحالغين وأعلى من هحذه  تكون نواتهحا مححاطححة  ،  (  23،    1989،  (  كمحا 

 .(Fox ,2002 ,369بالقليل من السايتوبالزم  )
ناضحححححجة(   )غير  اللمفاوية  الخاليا  الشحححححكل  ،  وتعد جميع  من حيث  لينضحححححج في الغدة  ،  متشحححححابهة  قسحححححم منها  ثم يهاجر 

تسححححمى )خاليا    ( * ) الزعترية  الخاليا  تسححححمى ) ،  (  Tوهذه  الخاليا  وهذه  العظم  ينضححححج في نخاع  اآلخر  ويطلق  ،  (  Bخاليا  والقسححححم 
اللمفححاويحح  )األنسحححححححححححححجححة  الزعتريححة  والغححدة  العظم  نخححاع  األوليححة(  على  خاليححا  ،  ة  ذلححك تهححاجر  ثم إلى    Bو   Tوبعححد  الححدم  إلى  مجرى 

  ، المخاطية  اللمفاوية  باألنسححححجة  ترتبط  كما  اللمفاوية(  والعقد  الطحال  )مثل  الثانوية  اللمفاوية  الخاليا إلى األنسححححجة  وتنقسححححم هذه 
 ( .  Gleeson et al., 2006, 26)   (NK، خاليا   T، خاليا   Bثالثة أقسام هي )خاليا  

 Monocytes  النواة  الوحيدة  الخاليا  -2
في األنسحححححححححححجة  الكبيرة  البلعمية  الخاليا  لجميع  الخاليا مصحححححححححححدراً  نواة  ،    تعد هذه  ولها  الدم البيضحححححححححححاء  وهي أكبر كريات 

 ( في الشححححححكل  الشححححححكل كما  أو كلوية  على كمية من السححححححايتوبالزم ،    ( 9بيضححححححوية  اللمفاوية   وتحتوي  تبلغ  ،    أكثر من الخاليا  كما 
البالغ   في دم اإلنسححححان  الدم البيضححححاء   % 6- 2نسححححبتها  لكريات  الكلي  ) ،   من المجموع  تقريباً  خلية لكل مللتر من الدم  300وهي   )

في الدم يسحححاوي   النصحححفي  في مجرى  ،    سحححاعات   10- 8وعمرها  والموجودة  البالغة  غير  أنها "البالعم  )المكاوي(  الدم"  فقد عرفها 
)مكاوي  إلى األنسجة  فيه أياما قليلة قبل دخولها  الدم وتبقى   ومن وظائف خاليا وحيدة النواة:(  36،    1998،    وتدخل 

قابليتها الكبيرة على الحركة االميبوية واالنتقال بين خاليا جدران األوعية الدموية إلى األنسححححححححححجة األخرى والسححححححححححيما   •
 ا دعت الحاجة .األنسجة الضامة الرخوة إذ تفعل ذلك كلم

 

)*( الغدة الزعترية: وهي عبارة عن عضو ذو فصين توجد بداخل الجسم في المنطقة المنصفة للصدر , إذ تفرز هرمونات تساعد على 
 تنظيم الجهاز المناعي.
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فتقوم بالتهام األجسححححححححححححححام الغريبة ،  (  macrophagesتتحول عند وجود الجراثيم إلى خاليا ملتهمة )بلعمية( كبيرة ) •
 ( .276،    2010،    )حماش

 Immunoglobulin  المضادة  األجسام  أو  المناعية  البروتينات  2-1-1-2-2
"  عرفها )التكريتي( أنها "بروتينات مصححلية خاصححة   المسححتضححد الذي حرض مكونها تسححتطيع أن تتفاعل نوعياً مع 

البروتينات  النسححححبة تزداد في بعض    %2-1وتشححححكل هذه األجسححححام المضححححادة  من المصححححل ألبروتيني الكامل حتى أن هذه 
 (14،    1993،   الحاالت المرضية )التكريتي

بالشحححححرح الى IgG, IgA, IgM, IgD, IgEوهي )  أنواع  خمسحححححة إلى البروتينات  هذه   وتصحححححنف ( وسحححححنتطرق 
 البروتينات المناعية قيد الدراسة :

1-  (  IgG)  Immunoglobulinالبروتين المناعي 
  الكلوبينات  مجموع  من  %75  تقريباً   يشححححححححححححححكل  فهو،    البالزما  خاليا قبل  من ينتج الذي الرئي   الصححححححححححححححنف يمثل
  تقريبحاً   سححححححححححححححنوات(  10-7)  بعمر  األطفحال في  تركيزه   ويبلغ(  68،    1989،    خليفحة)  المصحححححححححححححححل  في  الموجودة   المنحاعيحة

 ملغم(  1500-800). وعند البالغين (Adrien, 1991 ,379) المصحححححححححححل  من  مللتر  100 لكل  ملغم(  620-1560)
 (.Jakob, 2002, 48) المصل  من  مللتر  100 لكل
2-  (  IgA)   Immunoglobulinالبروتين المناعي 

بعمر ) سححححححححححححححنوات تقريبححاً  10-7يبلغ تركيزه في األطفححال  المصحححححححححححححححل    100ملغم لكححل    (42-435)(  مللتر من 
(Adrien ,1991 ,379 وعند البالغين )(325-90  )المصححل  من مللتر  100 لكل ملغم  (Jakob, 2002, 48  ويعد )

وسحححححححائل االسحححححححنا  )الحويصحححححححالت(  الصحححححححنف الرئي  في اإلفرازات الخارجية مثل الحليب واللبأ والدموع ومفرازات األنف 
تقريباً ) أيام )السححححححعد والزبيدي ،  6-5واإلفرازات المعوية والصححححححفراء والبول . يبلغ عمره  ( . ويوجد هذا  144،    1989( 

 البروتين على نوعين:
الخاليا البالزمية.  %15-10نوع يوجد في المصل ونسبته  •  ولي  له القدرة على تثبيت المتممة ويفرز بوساطة 

 (40،    2007،    اإلفرازي ويوجد في الدموع واللعا  واإلفرازات األنفية وفي البول.)عثمان وآخرون   النوع •
3-  (  IgM  )Immunoglobulinالبروتين المناعي 

، يبلغ تركيزه في األطفال  من اكبر جزيئات الكلوبينات المناعية تركيباً وأجملها شكالً  ،  تعد جزيئة هذا الصنف 
سححنوات تقريباً  10-7الذكور بعمر ) ملغم لكل   (348-35)وفي األطفال اإلناث ، مللتر  100ملغم لكل   (24-208)( 

  المصحححححححححححل   من مللتر  100  لكل ملغم(  150-45)وعند البالغين  (Adrien ,1991 ,379)مللتر من المصحححححححححححل    100
(Jakob, 2002, 48  ، )مرة أكثر 1000-500عملية البلعمة بصحححورة نشحححطة بمقدار )  كما يشحححترك هذا الصحححنف في  )



 2022(، لسنة  3، العدد )18جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(3), (2022) 

 

725 

كما أن جزيئة هذا الصحنف التعبر من خالل المشحيمة بسحبب كبر حجمها  ،  ( في هذه العملية IgGمن نشحاط الصحنف )
( من خالل المشحححححيمة وعدم وجودها في السحححححوائل المفرزة أو IgMوتعزى ظاهرة عدم عبور جزيئة الجسحححححم المضحححححاد )،  

الكبير نسححبياً )السححعد والزبيدي ،   من األوعية الدمويةخروجها   ، وبسححبب عدم عبور هذا    (144،    1989، إلى حجمها 
الجرثومية وبعض اإلصحابات الفيروسحية  البروتين للعديد من اإلصحابات  المشحيمة فان الطفل الصحغير يكون أكثر عرضحة 

(Shetty,2005 ,26) لمسححححححححتضححححححححدات  ، كما أن هذا البروتين يهيمن في االسححححححححتجابة المناعية األولية المبكرة لألغلب ا
(Parslow et al ,1997 ,102. ) 
التمرين    2-1-2  (Detraining)التوقف عن 

بدني يعرف باالنقطاع عن التدريب أو التوقف عن التدريب وهذا االنقطاع  إن التوقف عن ممارسححححة أي نشححححاط 
رة االنقطاع السحححححيما  يؤدي إلى زوال التغيرات الفسحححححلجية والبدنية التي أحدثها التدريب بدرجات متفاوتة وحسحححححب طول فت

عندما يكون تأثير االنقطاع عن التدريب اكبر بالنسححححححبة للنشححححححاط الذي يعتمد على النظام االوكسححححححجيني بتحرير الطاقة.  
ويحدث هذا االنقطاع نتيجة اإلصحححابة أو إجراء عمليات جراحية للرياضحححيين . إن أيام قليلة من الراحة أو تقليل التمرين 

أن التمرين القليل جدا أو غير الفعال لن تضحعف من مسحتوى الرياضح  ي واحتمال أن تدعم األداء الرياضحي مع مالحظة 
التكيفات الفسلجية المكتسبة ) يؤدي إلى خسارة      (Birch,2005,51سوف 

 
 الدراسات ذات الصلة :  2-2

والتي  ( Shabkhiz, et al., 2008لم يجد الباحث دراسححات حول موضححوع التوقف عن التدريب سححوى دراسححة )
الدراسات ذات الصلة .Syu et al., 2012اجريت على الفئران و دراسة )  ( لذا تم ادراجها ضمن 

 (Shabkhiz, et al., 2008)دراسة   2-2-1
التدريب الهوائي المستمر والفتري والتوقف   المناعي الخلوي عند  "تأثير  التمرين في بعض مؤشرات الجهاز  عن 

 "إناث الفئران
هدف البحث إلى التعرف عن تأثير التدريب الهوائي المستمر والفتري والتوقف عن التمرين في بعض مؤشرات  

أنثى فئران بعمر )24الجهاز المناعي الخلوي.اشححححححححتملت عينة البحث على ) رة  ( شححححححححهراً والتي تم تقسححححححححيمها بصححححححححو 20( 
ومجموعة التدريب الفتري( . وقد استمر  ،    ومجموعة التدريب المستمر،    عشوائية إلى ثالث مجاميع )مجموعة ضابطة

أسححححححبوعاً بواقع )12المنهاج لمدة ) ( أسححححححابيع  4( وحدات في األسححححححبوع الواحد والذي اشححححححتمل على الركض ذلك بعد )5( 

file:///C:/Users/PC/Downloads/البحوث/سحب%20من%20الانترنت/New%20Folder/8122416780%20Immunology_Introductory.pdf
file:///C:/Users/PC/Downloads/البحوث/سحب%20من%20الانترنت/New%20Folder/8122416780%20Immunology_Introductory.pdf
file:///C:/Users/PC/Downloads/مصادر%20الرسالة/Shabkhiz,.pdf
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أسححححابيع من  6قياس في منتصححححف المنهاج بعد )،    المنهاج ثم أخذت أربعة قياسححححات )قياس قبل،   انقطاع عن التمرين  )
أسحححححححححبوعاً 12قياس بعد المنهاج الذي طبق لمدة )،   المنهاج ( أسحححححححححابيع من انتهاء المنهاج( . وقد تم 4وقياس بعد )،   ( 

 CD4+-CD8+-CD25+-CD4+ CD25+ and)( وهي  CDسحححححححب عينات من الدم تضححححححمنت عالمات الحححححححححححححححححححح)

CD8+ CD25+) .  المختلفة ، وبعد ذلك تم  اسحححححححتخدمت طريقة تحليل التباين ، للتعرف على الفروق بين القياسحححححححات 
 استخدام اختبار )شافيه( للتعرف على أقل فرق معنوي .

النتححائج أن   المنححاعي الخلوي عنححد مقححارنتححه مع ال  منهححاجأظهرت  الفتري قلححل من قححابليححة الجهححاز    منهححاج التححدريححب 
المتغيرات المنححاعيححة من  المسححححححححححححححتمر . وبعححد فترة التو  التححدريححب الفتري أكثر ثبححاتححا لتححأثيره في  ان  التححدريححب ظهر  قف عن 

 التدريب المستمر .
 (Syu et al., 2012)دراسة   2-2-2

 "اإلنسانفي  وظائف العدالت  التمرين الرياضي المؤقت والمستمر في  اآلثار المتباينة للممارسة  "
تأثير التدريب في الجهاز المناعي يعتمد بصححححححححورة كبيرة على شححححححححدة التمرين وفترة دوامه وعدد تكراره . وبما أن 

Neutrophils  ، فإن هدف البحث هو التعرف فيما اذا التمرين الشححححديد اآلني    تلعب دوراً أسححححاسححححياً في المناعة الفطرية
يؤثران بصورة مختلفة في وظيفة الحححححححححححح  ( شابًا  13. شملت عينة البحث على )Neutrophilsوالتدريب المتوسط المزمن 

إلى مجموع ذلححك تم تقسححححححححححححححيمهم  تزايححد الحمححل ولغححايححة اإلجهححاد ، وبعححد  اختبححار على الححدراجححة الثححابتححة مع  تين  قححاموا بححأداء 
( شححبا  . تدربت المجموعة التجريبية  5( شححبا  والمجموعة الضححابطة ضححمت )8المجموعة األولى التجريبية وضححمت )

دقيقة كل يوم ولمدة شححهرين ، تبعها شححهرين من  30على الدراجة الثابتة بشححدة متوسححطة لمدة ) التدريب(  .    التوقف عن 
هر( . تم اداء االختبار األولى على الدراجة الثابتة كل شححهرين  المجموعة الضححابطة لم تدر  طيلة هذه الفترة )اربعة أشحح 

الح  المايتوكندريا . وقد توصل الباحث   Phagocytosisوالح  Neutrophilsوللعينتين كلتيهما . تم حسا   وجهد غشاء 
والتجريبية اثرا    ، ان المجموعتين الضابطة  Neutrophilsإلى النتائج اآلتية : ان الجهد الهوائي لم يؤثر في قياس الححححح 

، وهذا يدل على ان  Neutrophils، ولكن المجموعة التجريبية حسنت من وظيفة الحححححح  Neutrophilsفي وظيفة الحححححح 
الشححدة المسححتمر ذو تأثير مسححتمر بعد فترة   المتدر  اكتسححب مناعة أفضححل للعدوى . كما أن التدريب المتوسححط  الشححخال 

 . Phagocytosisية عدا متغير  االنقطاع عن التدريب في المتغيرات المناع
  

file:///C:/Users/PC/Downloads/مصادر%20الرسالة/Shabkhiz,.pdf
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 إجراءات البحث    -3
 البحث:منهج    3-1

 تم استخدام المنهج التجريبي بتصميم المجموعة الواحدة ذي االختبارين القبلي والبعدي لمالءمته لطبيعة البحث. 
 مجتمع البحث وعينته :  3-2

سححححححححححححححنة  12-11بعد أن حدد الباحث مجتمع البحث المتكون من األطفال بأعمار ) تم اختيار عينة البحث  ،  ( 
المرحلة االبتدائية من مدرسحححححة أبي ذر   تالميذمن    ( طفالً 17وتكونت من )،  بصحححححورة عشحححححوائية من األطفال االصححححححاء  

أطفال  3وقد تم اسححححتبعاد )،  الغفاري   ثناء سححححير المنهاج التدريبي واألخر بسححححبب  أفي  صححححابته بالمرض  إحدهم بسححححبب أ( 
للعينحة ) ،  تغيبحه واألخر بسححححححححححححححبحب عحدم التزامحه بحالمنهحاج النهحائي  العحدد  طفالً  14وبحذلحك أصحححححححححححححبح  ) و (  بعض  يبين  (  1الجحدول 

عينة البحث.   مواصفات 
 (1الجدول )

 يبين المعالم اإلحصائية لعينة البحث

 المعالم اإلحصائية
 المتغيرات

 وحدة
القي
 اس

 معامل االختالف العينة
 ± ع َس  %

المواصفات  
 الجسمية

 3,840 5,324 138,654 سم الطول
 13,480 4,657 34,547 كغم الوزن 
 0,017 2,021 11,875 سنة العمر

المتغيرات )الطول   العينححة في  السححححححححححححححححابق تجححان   الجححدول  قيم معححامححل  ،  الوزن(  ،  العمر  ،  يتبين من  إذ كححانححت 
 (  161،   1999،    والعبيدي ( مما يدل على تجان  العينة )التكريتي%30أفراد العينة أقل من )االختالف بين 

 واألدوات المستخدمة في البحث:    األجهزة  3-3
 .  الصنع أمريكي   Medical Aeele Detectoالطول نوع   الوزن و جهاز قياس    -
ثانية يابانية الصنع عدد )1/100)  ألقر الكترونية يدوية تقي     إيقافساعة    -  )2)  . 
 .  صيني المنشأ    (2عدد )  (Treadmillجهاز السير المتحرك )  -
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يابانية الصنعStethoscopeسماعة طبية )  -  )    . 
الدم( )  -  (.Centrifugeجهاز الطرد المركزي )فصل 
 . ( ملليلتر5( ملليلتر و )10حقن بالستيكية معقمة حجم )  -
 .   كحول طبي  -
الدم10حجم ) أنابيب  -  .    ( ملليلتر لفصل الدم داخل جهاز فصل 
 .    (EDTAقناني حاوية على مانع تخثر )  -
لتقدير العدد الكلي والتفريقي لخاليا الدم البيضاء Microscopeمجهر كهربائي )  -  )  . 
 .  ماصة )مايكروبايبيت(  -
-  Neubaeur chamber  لعد الخاليا  . 
 .  ح زجاجيةائشر   -
 . قطن ومواد معقمة  -
 .  تورنيكات لربط الذراع  -
بقياس متغيرات البروتينات المناعية .Kitعدة )  -  ( خاي 
صينية المنشأ .electronic digital caliperمسطرة منزلقة الكترونية )  -  ) 
 وسائل جمع البيانات:  3-4

البيانات . اآلتية بوصفها وسائل لجمع   تم استخدام القياسات 
 الجسميةالقياسات    3-4-1
 قياس الوزن و الطول    3-4-1-1

قيحاس الوزن والطول نوع ) بحاسححححححححححححححتخحدام جهحاز  . نقوم في Detectoتم قيحاس وزن أفراد عينحة البححث وطولهم   )
ثم يقف المختبر على قاعدة الجهاز حافي القدمين وهو يرتدي السروال الرياضي فقط  ،  البداية بانتظار تصفير الجهاز  

نفسحححححححححححححححه يتم قيحاس وتتم القرا،   بعحد أن يثبحت العحدد االلكتروني على رقم يمثحل وزن المختبر بحالكيلوغرام وعلى الجهحاز  ءة 
بطريقة تالم  رأس المختبر من  ، طول المختبر   القائم بعملية القياس بإنزال مسحححطرة معدنية صحححغيرة  إذ يقوم الشحححخال 

 ر بالسنتيمتر.القائم المعدني والرقم الذي يقف عنده المؤشر يمثل طول المختب

 قياس متغيرات الدم المناعية    3-4-2
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 تركيز البروتينات المناعية. و،    العدد الكلي والتفريقي لخاليا الدم البيضاء  اشتملت هذه القياسات على قياس
الدم البيضاء    3-4-2-1 لخاليا  والتفريقي   قياس العدد الكلي 
البيضاء    3-4-2-1-1 الدم  لخاليا   طريقة قياس العدد الكلي 

من محلول )0,38)  إضافةتم   )glacial acetic acid  20%( إلى الدم20(  ويرج جيدا،  ،   ( مايكروليتر من 
(  15ويقرأ على العدسة الشيئية )  (Neubaeur Chamber) لئوبعد تغير لون المحلول إلى اللون البني أو األسود يم

النتيجة × )16ويعد ) ثم تضر    .  لتر(/WBC    ×910( ووحدة القياس المستخدمة )200( مربعاً 
الدم البيضاء     3-4-2-1-2 لخاليا   طريقة قياس العدد التفريقي 
رة على شحريحة  هذه القطرة الصحغي  وضحع يتمموضحوع عليها قطرة صحغيرة من دم المبحوث ، ثم ،    شحريحة  تم إحضحار  -

 زجاجية ونتركها لتجف في درجة حرارة الغرفة .  
لمدة )Leishman Stainصحبغ الشحريحة بصحبغة لشحمان )تم   - دقائق3-5(  صحبغة مركزة )حسحب درجة الحرارة ،  ،    ( 

- 10لمدة )بتخفيف الصبغة بالماء ونتركها  قمنا ، ثم   وقت الصبغ المركز(  قل  ،   كلما ازدادت درجة حرارة الغرفةإذ 
 . ( دقيقة15
 بشكل جيد .  وجففت  الصبغة الزائدة بالماء  غسلت    -
فها حسحب  يصنت( خلية و 100بعد )قمنا  ( ، ثم Oil immersion)  ͦ(100فحال الشريحة تحت العدسة الشيئية )تم   -

  ( Monocytesو)  (Lymphocytes)و  (Eosinophilو)  (Neutrophilو)  (Basophilنوعهحا إلى محا يحأتي : )
(Dacie&Lewis,1995,12-17). 
المناعية في مصل الدم  3-4-2-2 البروتينات   قياس تركيز 

لتحححديححد تركيز البروتينححات المنححاعيحة  ،    (*)(Multiplate IgG, IgA, IgM (RID))تم اسححححححححححححححتخححدام طريقححة  
(Immunoglobulin )(IgG, IgA, IgM. ) 

علىKitيحتوي كل ) للبروتينات المناعية ) مادة جالتينية (    ، (  IgG, IgA, IgMتمثل جسححححححححححححححماً مضححححححححححححححاداً 
 ( عينات لكل بروتين مناعي.5قياس )، الواحد   (Kit)ونستطيع من خالل الحح

 

( )*(RID  )Radial Immunodiffusion   لشعاعي.ا: االنتشار المناعي 
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ثم ،   تهيئة مصححل الدم الذي تم الحصححول عليه من عملية فصححل الدم المأخوذ من عينة البحثقمنا في البداية ب
ة )  بتكييفقمنا   و أنزلنا ،  جيالتينية(  أوساططبق األكار )وهي عبارة عن  وثم اخرجنا    درجة حرارة الغرفة  مع  (Kitالُعد 

هحذا الطبق إلى الرطوبحة  غطحاء  للتحأكحد من عحدم تعرضححححححححححححححهحا  الرطوبحة  ،    وجري الفحال على الححاويحات  وفي ححالحة وجود 
إلى    .  قريباً حتى تتبخر الرطوبة( دقيقة ت15الطبق مفتوحاً على حاله ضمن درجة حرارة الغرفة لمدة )  إبقاء يصار 

ترك الطبق بدرجة حرارة الغرفة  إلى كل حفرة ثم   المصحححححل المأخوذ من عينة البحثمن    mm(0,2)تم اضحححححافة  
بالنسبة للبروتين المناعي   ساعة(  96( في حين ترك لمدة ),IgG, IgAبالنسبة للبروتينات المناعية)  ساعة(  72لمدة )
(IgM)    ،بعد االنتهاء من المدة المقررة   ي حفر طبق األكارقراءة مدى االنتشححححححححار ف  وتم المسححححححححطرة  بواسححححححححطة   مباشححححححححرةً 

 . ( ملم0,1إلى اقر  ) لقراءة مدى االنتشار ةالمنزلقة االلكتروني
التي تم قراءة االنتشححححار  بعد تسححححقيط  ،  باسححححتخدام جداول خاصححححة، بعدها تم اسححححتخراج تركيز البروتينات المناعية

 .(  2)ملحقال وكما في اول الخاصة بذلكالحصول عليها باستخدام الجد
والذي ، تعتمد هذه الطريقة على انتشححححار المسححححتضححححد الموضححححوع في أحواض صححححغيرة خاصححححة في طبق االكار  

وعند انتشحححححححححار هذا المسحححححححححتضحححححححححد في االكار المحتوى على المادة الجالتينية  ،  يحتوي على تراكيز معينة من األضحححححححححداد 
 (.1989،   430،   ستتكون حلقة من الراسب حول الحوض عند حدوث التكافؤ بين المواد المتفاعلة )خليفة

3-4  :  التصميم التجريبي 
 بلي والبعدي( )فان داليناعتمد الباحث في تصميه التجريبي على )تصميم المجموعة الواحدة ذات االختبارين الق

،1984  ،391.) 
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 خطوات البحث الميدانية:  3-5
 التجربة االستطالعية:  3-5-1

الهدف منها ما يأتي :    تم اجراء تجربة استطالعية كان 
المتوسححححححححطة )التأكد من مقدرة األطفال على أداء الجهد الهوائي   • القلب  %70   -60  بالشححححححححدة  ( من معدل ضححححححححربات 

 وأن الجهد يتماشى مع قدراتهم البدنية.القصوى  
 النهائية  للتأكد من سالمة وصالحية األجهزة المستخدمة في البحث وتهيئتها للتجربة  •
السير المتحرك. •  تحقيق التعود على جهاز 

العمل المساعد ومدى إتقانهم في تطبيق المنهاج التدريب •  ي.التأكد من كفاءة فريق 
 التأكد من مدى صالحية األجهزة واألدوات المستخدمة في تطبيق المنهاج التدريبي. •
تذليلها كافة.،  التعرف على المعوقات والصعوبات   •  الممكن ظهورها ومحاولة 

التدريب  3-5-2  تصميم المنهاج 
 (.1(  الملحق )2010تم االعتماد على المنهاج التدريبي الذي صممه )مال علو ،  

اآلتية : النقاط  التدريبي     -راعى الباحث عند تصميم المنهاج 

الجسم للعمل،   الوحدة التدريبية  بدء  .1 لتهيئة عضالت   ( دقائق .5ولمدة ) باإلحماء 

 .  مرينات التهدئة واالسترخاء بقيام أفراد العينة بأداء ت،    إنهاء الوحدة التدريبية .2

أداة للعدو .Treadmill) استخدام الشريط الدوار) .3  بوصفه 

حسححححححححب  ،   والتي كانت مناسححححححححبة لعينة البحث،    (%70-60) والبالغة الفتري التدريبتحديد شححححححححدة العدو في طريقة   .4
 . التجربة االستطالعية( و Karvonen)  معادلة

كم/ساعة(   7,5-6تحديد سرعة العدو على موجب النبض المستخدم و حسب التجربة االستطالعية إذ تراوحت بين )   .5
القلب.  وحسب عدد ضربات 

وكان تموج  ،  ( دورات صححغرى  4دورتين متوسححطتين ، كل دورة متوسححطة احتوت على )التدريبي من    المنهاجتكون   .6
وبواقع ثالث وحدات تدريبية في األسححححبوع  ، (  1:    3ة متوسححححطة )في كل دور ،  حركة الحمل بين الدورات الصححححغرى 

 الواحد .
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اعتماداً على الحجم )الزمن( أي التدرج في زيادة الحجم بين الدورات ،  التحكم بحمل التدريب في المنهاج التدريبي   .7
 (من أقصى النبض.%70  -  %60الصغرى واالعتماد على شدة )

راحة سححلبية ،  (  1:    1ار وأخر في طريقة التدريب الفتري منخفض الشححدة   )كانت نسححبة العمل إلى الراحة بين تكر  .8
المنطقة الرابعة من جدول ) للتدريب الفتري المعتمد على الزمن .Fox & Mathewsحسب   ) 

 (.Fox & Mathews ,1974 ,62تحديد المرحلة األولى من المنطقة الرابعة في ضوء جدول التدريب الفتري لح) .9
   الرئيسة:التجربة    3-5-3
القبلية:  3-5-3-1  القياسات 

،   للتحأكد من خلوها وسححححححححححححححالمتهحا من األمراض  8/3/2010تم إجراء الفحال الطبي على عينحة البححث بتحاريخ 
 التي تكون لها تأثيرات في المتغيرات قيد الدراسة .

الدم  القدس   ( صباحاً 8في الساعة الححح)وقد تمت عملية سحب  إذ تم ،  في مختبر التحليالت المرضية في مركز 
ملليتر لفصححححححل الدم داخل جهاز فصححححححل    10في أنابيب حجم   3( سححححححم3عينات من الدم وتم وضححححححع ) 3( سححححححم5سحححححححب )
في قنينة تحتوي على مانع التخثر   3( سححححححححححححم2( من أجل قياس البروتينات المناعية ، وتم وضححححححححححححع )Centrifugeالدم)
(EDTAتم رج القن( )(ينة من اجل مزج الدم مع مادة الحححححEDTA)الموجودة في القنينة  )  قياس العدد الكلي ، لغرض 

 .والتفريقي لخاليا الدم البيضاء 

التدريبي 2-  3-5-3  تطبيق المنهاج 
 .  26/4/2010ولغاية     9/3/2010تم تطبيق المنهاج التدريبي الفتري الهوائي المنخفض الشدة للفترة من  

البعدية:القياسا  3-5-3-3  ت 
القبلية للتجربة ،    28/4/2010بتاريخ   للقياسات  البعدية على عينة البحث ، وهي مشابهة  تم إجراء القياسات 

الدم  إذ روعي أن يكون سحححب الدم في االختبارين القبلي والبعدي ، في ا تمت عملية سحححب  نفسححه ، وكذلك  الزمني  لتوقيت 
الر  يوم كامل من  ، بعد  البعدي   احة. في االختبار 

التدريب :  3-5-3-4 بعد التوقف عن   القياسات 
انشححطة بدنية من قبل  تم التوقف عند لمدة اسححبوعين تزامنت مع مدة االمتحانات الوزارية لضححمان عدم ممارسححة 

بتاريخ  )العينة ، اذ تم اختيار العينة من تالميذ الصححف السححادس اإلبتدائي ، وهي 12/5/2010، وتم أخذ القياسححات   )
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الدم في االختبارين القبلي والبعدي ، في التوقيت   مشحابهة للقياسحات القبلية والبعدية للتجربة ، إذ روعي أن يكون سححب 
 الزمني نفسه.

 :الوسائل اإلحصائية  3-6
الحسابي ، االنحراف ا )الوسط  االتية :  الوسائل اإلحصائية  ،  تم استخدام  معامل االختالف )%(  لمعياري ، 

( ، وقد تمت معالجة  ( )معادلة التغير النسبي310-101،  1999للعينات المرتبطة( .  )التكريتي والعبيدي،   Tاختبار 
 (SPSSالبيانات باستخدام الحزمة اإلحصائية )

ومناقشتها:  -4  عرض النتائج 
المناعي ومناقشتها:عرض نتائج تأثير الجهد الهوائي في بعض    4-1  متغيرات الجهاز 

 (  2الجدول )
 يبين نتائج القياسين )قبل المنهاج التدريبي وبعده( لبعض قياسات المتغيرات المناعية  

 المتغير
مرحلة 

 القياس

الوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة

قيمة  

 المعنوية
 نسبة التغير

IgA 

(mg/dl) 

 201,475 246,311 قبلي
-1,006 0,344 -15,306 

 107,201 208,611 بعدي

IgG 

(mg/dl) 

 372,889 968,722 قبلي
1,400 0,199 11,985 

 327,020 1084,822 بعدي

IgM 

(mg/dl) 

 92,948 250,078 قبلي
0,672 0,521 5,336 

 90,258 263,422 بعدي

Total  WBC 
 5,017 24,611 قبلي

2,401 0,043* 18,510 
 7,395 29,167 بعدي

Monocytes  

)%( 

 0,782 2,111 قبلي
0,286 0,782 5,263 

 1,394 2,222 بعدي

Eosinophil 

)%( 

 0,866 1,000 قبلي
-0,512 0,622 -22,222 

 1,202 0,778 بعدي

Basophil 

)%( 

 0,000 0,000 قبلي
1,512 0,169 0,000 

 0,441 0,222 بعدي

Lymphocytes 

)%( 

 4,362 31,556 قبلي
4,156 0,003* 16,197 

 3,969 36,667 بعدي

Neutrophil  

)%( 

 4,586 66,444 قبلي
-3,919 0,004* -9,532 

 3,140 60,111 بعدي

 .(8( أمام درجة حرية )05,0)  >معنوي عند نسبة خطأ  *
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( من الجدول   -( ما يأتي:2يتبين 

الدم البيضاء ) • معنوي بين االختبارين القبلي والبعدي في متغيرات العدد الكلي لخاليا  والخاليا WBCتوافر فرق   )
  0,043إذ كانت القيمة المعنوية لح)ت المحسوبة( )،  (Neutrophil( و الخاليا العدلة )Lymphocytesاللمفاوية )

على التوالي وهي أصغر من قيمة )0,004و ،    0,003، و   )0,05.) 
معنوي بين االختبارين القبلي والبعدي في متغيرات البروتينات المناعية ) • ( و  IgA  ،IgG    ،IgMعدم توافر فرق 

النواة ) والخاليا الحمضة )Monocytesخاليا وحيدة   )Eosinophil( والخاليا القعدة ،  )Basophil  إذ كانت  ،)
المحسوبة( )القيمة   ( على التوالي وهي  0,169،    0,622،    0,782،    0,521،    0,199،    0,344المعنوية لح)ت 

 (.0,05أكبر من قيمة )

الهوائية التمارين  أظهرت  الشدة   لقد  الفتري منخفض  التدريب  وبطريقة  خاليا    ،  معظم  ايجابية في  تأثيرات   ،
المناعي (  WBCالعدد الكلي لخاليا الدم البيضاء )دات معنوية إال في ، ومن كانت هذه التمارين لم تحدث زيا الجهاز 

( اللمفاوية  )Lymphocytesوالخاليا  القعدة  والخاليا   )Neutrophil)الخالي جميع  أن  مالحظة  مع  بقيت ضمن    ا، 
 المستوى السريري.  

  (MacKinnon, 2000)و (  Nieman & Pedersen 2000)ما توصل اليه كل من  مع تتفق  النتيجة وهذه 
وسيقوم الباحث بمناقشة بسيطة لتأثير المنهاج التدريبي في المتغيرات المناعية على الرغم من ان هذا لي  هو الهدف . 

للبحث . وذلك الستخدامه   كمدخل ورابط للموضوع األساس وهو عملية التوقف عن التدريب وتأثيرها في المتغيرات المناعية  األساس 
 المدروسة. 

خالل   المجموعة التجريبيةالتدريبي الذي نفذته  منهاج فاعلية ال  في المتغيرات المناعية إلىالباحث التطور   يعزو
، وهذا ما يؤكد صحة  الفتري المنخفض الشدة ، وبطريقة التدريب   وحدات تدريبية في األسبوع(  3وبواقع )أسابيع  (  8الح )

ال التكرارات والمجاميع والراحة بي  منهاجمفردات  في تحقيق  من  المجاميع ،  ألجلها  األهدافن  ، من خالل  التي وضع 
حيث أن تطبيق أس  ونظريات علم التدريب يؤدي إلى إحداث التكيف  ونظريات التدريب الرياضي وأس تطبيق مبادئ  

المناعيالوظيفي وبدرجات مختلفة للجهاز  يعزو الباحث التغيرات التي حصلت  ، إلى العديد من العوامل المؤثرة    . كما 
فخال التمرين ،  أثناء  المناعي في  بالجهاز  تغيرات وظيفية  أن هناك  الدراسات على  أكدت  فلقد  التمرين فيه ،  أداء  ل 

المناعي خالل الجسم بسرعة اكبر وهي قادرة على قتل البكتريا والفيروسات   ، ستنتشر خاليا الجهاز  )بشدة متوسطة( 
، لكن   الطبيعي، خالل بضع ساعات  إلى الوضع  الخاليا عموماً  التمرين ستعود هذه  االنتهاء من  بشكل أفضل، وبعد 
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التمرين ال ديمومة يبدو أن االستمرار بممارسة  التغيرات أكثر  منتظم )بشدة متوسطة( ولمدة طويلة يمكنه من جعل هذه 
( اشار  فقد  ضئيل ،  وبمقدار  التدريب(  أثناء  الواحد )أي  التمرين  إنه David Niemanمن  للدكتوراه  في أطروحته   )

 ,Quinnمناعية طويلة األمد )عندما يتكرر التمرين المتوسط كل يوم تقريبا فان هناك تأثيراً تراكمياً يؤدي الى استجابة  

الكاتيكوالمين 1 ,2011 (. وذكر )عبد الفتاح( أن األنشطة المعتدلة الشدة والطويلة الدوام تؤدي إلى زيادة إفراز هرمونات 
االبنفرين وتكون نسبته  العصبي السمبثاوي بتنبيه الغدة الكظرية ليتم إفراز الكاتيكوالمين وهما هرمون  ، إذ يقوم الجهاز 

الراحة    %20والنورابنفرين ونسبته    80% إلى ،  وذلك في أثناء فترة  تختلف من حالة فسيولوجية  النسب  وان كانت هذه 
أخرى ، إال أن التدريب يؤدي إلى زيادة عدد كريات الدم البيضاء في الدم تحت تأثير زيادة هرموني الكاتيكوالمين ، كما  

أداء  الكورتيزول التي تظهر عند  عدد كريات    أن زيادة هرمون  إلى سرعة زيادة  التحمل تؤدي  الطويلة على  التدريبات 
الفتاح، )عبد  ساعتين  لمدة  التدريب  بعد  العظم  نخاع  من  الدم  في  البيضاء  ذكر  160-2003،149الدم  بينما   ،)

(Nieman & Pedersenعلى أعداد الخاليا المناعية )ال، ( أن التدريب له تأثيرات قليلة )طفيفة خاليا لكن أعداد هذه 
الرياضيين أكثر  عند  الطبيعية  السريرية  الحدود   ضمن  وقد    (.Nieman & Pedersen ,2000 ,3) تبقى 

) .Leandro et alأشار)  عن  نقالً   )Makras 2005 المناعة وظائف  من  العديد  يحسن  المعتدل  البدني  التدريب  أن  إلى   ) ( 
Leandro et al., 2007 ,313e ) . 
البحو  العديد من  وبين آليات  وأشارت  والغدد الصماء  المناعي واألعصا   الجهاز  بين  إلى أن هناك صلة  ث 

بأن    (.Leandro et al( إذ يقترح )Nieman & Pedersen ,2000 ,3، ) (Blalock, 1994 ,1)الجهاز المناعي  
ا يكيف نفسه لالستجابة المناعية  الجهاز  الجهاز  ف  (Leandro et al., 2007 ,311e)لعصبي  نتيجة لتحفيز كل من 

قشرة   عن هرمونات  االبنفرين والنورابنفرين فضال  السمبثاوي وهرمون  الكظريةالعصبي  سبالمحصلة  ، فإنهاالغدة  تزيد ، 
 في أثناء التمرين .  مين تدفق الدم إلى العضالت  أمعدل سرعة النبض مع زيادة حجم الضربة لتمن  

التمرين )تمارين التدريب الفتري إلى أنه في أثناء جلسات  الشدة( ، فان أعداد خاليا   ويشير )مالعلو(  منخفض 
الوقت ترتفع وبمرور  المناعي سوف  المناعي على المدى البعيد، ،الجهاز  التأثيرات ستؤدي إلى تكيف الجهاز  هذه  فأن 

فقد توصلت البحوث إلى أن التمرين المعتدل الشدة سيحسن من وظائف الجهاز المناعي على المدى البعيد ، وفي أثناء  
فأن خاليا الجهاز المناعي سوف ترتفع وبمرور الوقت ، فأن هذه التأثيرات ستؤدي إلى تعزيز ايجابي  جلسات التمرين ،

المواد األساسية لخاليا   إذ يعد الكاليكوجين من  في المستقبل ،  البرودة والفيروسات  صد  المناعي وتزيد فرصة  للجهاز 

file:///D:/أثر%20منهج%20تدريبي%20هوائي%20في%20بعض%20مكونات%20الجهاز%20المناعي%20لدى%20الأطفال%20بعمر%20(11-12)%20سنة/مصادر%20الرسالة/0849307414.pdf
file:///C:/Users/PC/Downloads/مصادر%20الرسالة/en_12%20Leandro1%20et.al.pdf
file:///C:/Users/PC/Downloads/مصادر%20الرسالة/en_12%20Leandro1%20et.al.pdf
file:///C:/Users/PC/Downloads/مصادر%20الرسالة/0849307414.pdf
file:///C:/Users/PC/Downloads/مصادر%20الرسالة/en_12%20Leandro1%20et.al.pdf
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بين تمرين وأ المناعي، وان الراحة الكافية التي تحدث  المناعي من  الجهاز  الجهاز  ملئ خاليا  على إعادة  تساعد  خر 
المناعي على المدى البعيد)مال علو ،    ( .66،    2010الكاليكوجين، وهذا يساعد على تكييف الجهاز 

( نقال عن  بإصابة األنسجة ، سينشط  Mckune et al, 2005وتشير )مجاهد(  التدريب مرتبط  إلى "ان   : )
لتكيفي ، وان التفاعل بين الجهازين المناعي الفطري والتكيفي ضروري للمحافظة على بدوره الجهاز المناعي الفطري وا

 (716،  2008الصحة، وبذلك فأن الجهاز المناعي التكيفي يمكن ان يتم تعديله بالتدريب" )مجاهد ،  
 ،IgA)لمناعية أما بالنسبة لعدم توافر فرق معنوي بين االختبارين القبلي والبعدي في العدد الكلي للبروتينات ا

IgG ،  IgM)    ، إليه )االوسي توصلت  النتيجة تتفق مع ما  و2005وهذه   )(Eliakim et al ,1997)    ويتفق مع ،
نقالً عن )Birnbaumذكره )  )MacKinnon 1999 & Shephard 1997 المناعية ال تتغير أن البروتينات  ( من 

( ؛ أن مستويات البروتينات Gleeson et al(؛ فقد ذكر )Birnbaum ,2005 ,7عتدل الشدة )أو تزداد بعد التدريب الم
بسيطة( في المصل تغيير أو تزداد )زيادة   Gleeson etن الطويل )وذلك عند االستجابة للتمري  ،المناعية تبقى بدون 

al , 2006 , 106.) 
ال )عبد  )ويشير  نقال عن  المناعة إلى  (  Ten et al., 1989فتاح وسليم(  بروتينات  ان مستويات  أنه "اتضح 

(IgA،  IgG ،  IgM)    ويشير الراحة" ،  وقت  الذكور  المارثون  لدى متسابقي  الطبيعية  المستويات  حدود  في  تكون 
المصدر نفسه إلى أنه "على العك  من التأثير المباشر الستجابة بروتينات المناعة في مصل الدم للتدريب، فإن إنتاج 

،  1999(" )عبد الفتاح وسليم ، IgAلبروتين )هذه البروتينات يقل بعد التدريب وان اكبر نقال في اإلنتاج لوحظ بالنسبة  
51) 
 

file:///D:/أثر%20منهج%20تدريبي%20هوائي%20في%20بعض%20مكونات%20الجهاز%20المناعي%20لدى%20الأطفال%20بعمر%20(11-12)%20سنة/مصادر%20الرسالة/Cellular%20and%20humoral%20immune%20response%20to%20exercise%20a___%20%5bInt%20J%20Sports%20Med_%201997%5d%20-%20PubMed%20result.pdf
file:///C:/Users/PC/Downloads/مصادر%20الرسالة/Exercise%20Immunology.pdf
file:///D:/أثر%20منهج%20تدريبي%20هوائي%20في%20بعض%20مكونات%20الجهاز%20المناعي%20لدى%20الأطفال%20بعمر%20(11-12)%20سنة/مصادر%20الرسالة/Immune%20Function%20in%20Sport%20and%20Exercise.pdf
file:///D:/أثر%20منهج%20تدريبي%20هوائي%20في%20بعض%20مكونات%20الجهاز%20المناعي%20لدى%20الأطفال%20بعمر%20(11-12)%20سنة/مصادر%20الرسالة/Immune%20Function%20in%20Sport%20and%20Exercise.pdf
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ومناقشتها :  4-2 متغيرات الجهاز المناعي   عرض نتائج تأثير التوقف عن التدريب في بعض 
 (  3الجدول )

)بعد   القياسين   التدريبي وبعد التوقف عن التدريب(   المنهاجيبين نتائج 
 لبعض قياسات المتغيرات المناعية  

االنحراف   الوسط الحسابي اس مرحلة القي المتغير
 المعياري 

قيمة ت 
 نسبة التغير قيمة المعنوية المحسوبة

IgA 

(mg/dl) 

 93,492 202,089 بعد التوقف  3,126- 0,773 0,299 107,201 208,611 منهاجبعد ال

IgG 

(mg/dl) 

 337,973 1102,222 بعد التوقف  1,604 0,907 0,121- 327,020 1084,822 منهاجبعد ال

IgM 

(mg/dl) 

 85,646 265,144 بعد التوقف  0,654 0,960 0,051- 90,258 263,422 منهاجبعد ال

Total  WBC 
 6,205 28,000 بعد التوقف  4,000- 0,347 1,000 7,395 29,167 منهاجبعد ال

Monocytes   )%(  25,000- 0,302 1,104 1,394 2,222 منهاجبعد ال 
 1,803 1,667 بعد التوقف 

Eosinophil 

)%( 
 71,429 0,179 1,474- 1,202 0,778 منهاجبعد ال

 0,707 1,333 بعد التوقف 

Basophil 

)%( 
 0,000 1,000 0,000 0,441 0,222 منهاجبعد ال

 0,667 0,222 بعد التوقف 

Lymphocytes 

)%( 
 3,969 36,667 منهاجبعد ال

 8,531 47,556 بعد التوقف  29,697 *0,005 3,807-

Neutrophil   )%(  
 3,140 60,111 منهاجبعد ال

 9,025 49,222 بعد التوقف  18,115- *0,005 3,847

 .(8( أمام درجة حرية )05,0)  >معنوي عند نسبة خطأ  *

( من الجدول   -( ما يأتي:3يتبين 

معنوي بين   • اللمفاوية )توافر فرق  ( والخاليا القعدة  Lymphocytesاالختبارين القبلي والبعدي في متغيري الخاليا 
(Neutrophil)  ،  ( )القيمة المعنوية لح)ت المحسوبة لكل منهما وهي أصغر من قيمة )0,005إذ كانت   )0,05.) 

الم • البروتينات  القبلي والبعدي في متغيرات  بين االختبارين  معنوي  فرق  توافر  (  IgA  ،IgG    ،IgMناعية )عدم 
(  Eosinophil( والخاليا الحمضة )Monocytes( وخاليا وحيدة النواة )WBCوالعدد الكلي لخاليا الدم البيضاء )
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إذ كانت القيمة المعنوية لح)ت المحسوبة( )Basophil، والخاليا القعدة )  ،)0,773    ،0,907    ،0,960   ،0,347  
 (.0,05التوالي وهي أكبر من قيمة )( على 1,000،    0,179،   0,302،  

أن عدم توافر فرق معنوي بين أغلبية متغيرات الدراسحححححة ، واالنخفاض الحاصحححححل فيها ، قد يعزى الى ما أشحححححار  
( في ان الرياضحححححححي الذي يترك التمرين سحححححححيؤدي ذلك الى فقدان ما اكتسحححححححبه من تكيفات  Draper &Hodgsonاليه )

 (Draper &Hodgson ,2008, 78خالل التدريب)
أجريت على عدد من رياضححححححيي السححححححباحة أكدت على إن إلى دراسححححححة ( Jack & Davidوقد أشححححححار كل من )

القلبي الوعحائي وبعحد فترة من االنقطحاع عن   الجهحاز  تكيفحات في كفحاءة  تؤدي إلى إححداث  المطحاولحة  تمحارين  ممحارسحححححححححححححححة 
لمدة ) تلك التكيفات بنسبة20التدريب استمرت  يوماً أدت إلى خسارة   )  (25%()Jack & David, 2010, 213) 

البيضاء ) الدم  ، تبين عدم توافر فرق معنوي بين القياسي بعد المنهاج وبعد التوقف    (WBCفبالنسبة لخاليا 
التدريب الهوائي لمدة شهرين أدى إلى زيادة  نسبية  أن  الباحث  يرى%( ؛ و   4,000-عن التدريب وبنسبة تغير بلغت )

الدم البي نسححححححبي 10، وان التوقف لمدة )البعيد المدى  علىضححححححاء  بأعداد كريات  أيام عن التدريب أسححححححفر عن انخفاض   )
الدم البيضحاء، بسحبب قلة حجم الدم نسحبة إلى تركيزه في الجسحم إذ يشحير ) ( "ان هناك انخفاضححًا  Frimanبأعداد كريات 

(. كما قد يعزى ذلك الى قلة Friman, 1979, 393في حجم الدم بعد اسحححححححححححبوع واحد من راحة كاملة في السحححححححححححرير" )
الكورتيزول في الدم، اذ يشحححححححير ) إلى ان هناك انخفاضحححححححا معنويا في مسحححححححتوى تركيز  .Pallarés et alموجود هرمون   )

الراحة بعد التوقف عن التمرين لمدة ) الكورتيزول في الدم في وقت  أسحححححححححححححححابيع ، والذي يؤدي الى هبوط في 5هرمون   )
الدم البيضححاء في الدم Pallarés et al., 2009, 626المناعة الطبيعية) ( وهذا قد يؤدي بدوره الى قلة في عدد كريات 

. 
العدلة  ) الدم  لخاليا  بعد ال  (Neutrophilأما بالنسبة  معنوي بين القياس  التدريبي    منهاجفتبين توافر فرق 

 Blanninالنتيجة تتفق مع دراسة )%( ، ومن هذه    18,115-وبعد فترة االنقطاع عن التدريب وبنسبة تغيير مقدارها )

et al., 1996 السبب الحقيقي وراء العديد من الدراسات ، وتحتاج الى مزيد من األبحاث لغرض معرفة  ( وتختلف مع 
مثل هذه النتيجة حيث انه من المنطقي ان تعود اعداد هذه الخاليا الى عددها قبل التدريب ولكن هذا االنخفاض الكبير 

ه تفسيرا ، اال انه ربما بسبب الضغط النفسي على الطلبة عينة الدراسة  في فترة االنقطاع ، إذ استغل لم يجد الباحث ل
الباحث فترة االمتحانات الوزارية كفترة انقطاع تام على التدريب مما ادى ذلك اختالل في قيم الجهاز المناعي ، اذ يشير 

المناعة بض  جهاز  انه "يتأثر  إلى  وسليم(  الفتاح  اليومية ))عبد  الحياة  ونوعية Stressغوط  الرياضي  التدريب  مثل   )
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األسرة   المهنية وضغوط  والواجبات  المدرسية  والواجبات  المزاجية لإلنسان  الحالة  االجتماعية  الحياة  التغذية وضغوط 
 (38،  1999والعادات المختلفة" )عبد الفتاح وسليم ،  

الستيعا    Neutrophilsقابلية الفرد لتحفيز انخفاض   ( الى إن,.Blannin et alفقد اشار )ومن جانب آخر 
(ingest( الباحث المطاولة . هذا االستنتاج مدعوم من  الغريبة من خالل تدريبات  الجزيئات   )Smith et al.,  وان )

اإلجهاد   تركيز هرمونات  بارتفاع  يكون مرتبطا  المحتمل ان  النقال غير معلوم بصورة واضحة ، ولكن من  سبب هذا 
(Stress Hormones عند قيمها  في  ارتفاعا  والتي سجلت  والكورتيزول(  )األدرينالين  والتي تضم   ، البالزما  في   )

االلتصاق   خفض  على  بقابليتهما  يعرفان  الهرمونان  هذان  الراحة.  وقت  في  العالي  التدريب  ذوي  االشخاي 
(Adherence( واالنجذا  الكيميائي )Chemotaxis  للح  )Neutrophils سير المحتمل الثاني هو ان التمارين  . والتف

الح   افراز  تحفز  للح   Neutrophilsالتي  الوظيفي  االستنفاذ  تسبب  البالزما(  في  الحبيبية  االنزيمات  لطرح  )كمؤشر 
Neutrophiles  ان النتروفيل تقلل السعة النتاج المتكرر ، وهذا ما    . ولقد وجد  بعد التدريب  الجذور الحرة ومطالقها 

يؤدي إلى أن الحمل التدريبي المرتفع او الطويل االمد من التدريب ربما يترك نسبة معنوية من نتروفيل الرياضيين في 
 (Blannin et al., 1996, 128)وضعية استنفاذ دائم ، جاعلة من الشخال اكثر عرضة للعدوى .  

اللمفاوية   أما بالنسبة   التدريبي وبعد  منهاجفتبين توفر فرق معنوي بين القياس بعد ال Lymphocyteللخاليا 
 %(.  29,697فترة االنقطاع عن التدريب وبنسبة تغيير مقدارها)

( ايام من التوقف عن التدريب سببه احتمال ان هرمون  10يرى الباحث ان استمرار زيادة الخاليا اللمفاوية بعد )
أشار    االبنفرين الجسم ال تتأثر بصورة كبيرة، فقد  التدريب، وان التغيرات التي تطرأ على هرمونات  ال يتأثر في توقف 

(Kjaer et al( االبنفرين لم يكن فيه انخفاض معنوي بعد فترة التوقف عن التدريب لمدة ( اسابيع  6-4( إلى ان هرمون 
وعة الغير المتدربة في مستوى هرمونات الجسم مثل )النورابنفرين ، ولم تظهر فروق معنوية بين المجموعة المتدربة والمجم

، والكلوكاكون ، وهرمون النمو ، والكرتزول(، وقد استنتج الباحث نفسه بان رياضيي المطاولة لهم القابلية على المحافظة  
( التدريب  عن  التوقف  من  أسابيع  خمسة  االبنفرين خالل  إفراز  أشار    (Kjaer et al., 1992, 1201على  وقد   .

(Kraemer and Rogol  نقال عن )(Galbo 1983; Petraglia et al. 1988)   الكرتزول في إلى ان نسبة هرمون 
الهوائية لفترة طويلة ) نتيجة اداء التمارين  ان هذه  Kraemer and Rogol, 2008, 340الدم ترتفع  المعلوم  (. ومن 
تؤثر بصورة طردية في مستوى الخاليا الل أدى إلى ،  مفية ، وقد وجد )النعيمي( أن التمرين المتوسط الشدة  الهرمونات 

االبنفرين ، الكلوتامين ، السايتوكاينيز( )النعيمي ،   ارتفاع نسبي في أعداد الخاليا اللمفاوية نتيجة زيادة )افراز هرمون 
2004    ،101) 
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فتبين عدم توفر فرق معنوي    Immunoglobulin   (IgA، IgG ، IgM)للبروتينات المناعية  أما بالنسبة  
  0,654،   1,604،   3,126-التدريبي وبعد فترة االنقطاع عن التدريب وبنسبة تغيير مقدارها ) منهاجبين القياس بعد ال

دراسة ) مع  النتيجة تتفق  وهذه  التوالي ،  على   )%Martins, et al. البروتينات ارتفاع  في  استمرار  هناك  إذ كان   )
)المنا )IgG،  IgMعية  بعد   )16( في  النخفاض  مصاحبا  هذا  وكان  الهوائي ،  التمرين  ترك  من  اسبوعاً   )IgA )
(Martins et al., 2009, 906.) 

 

والتوصيات:  -5  االستنتاجات 
 االستنتاجات:  5-1
كان للتدريب الهوائي المتوسط الشدة تأثيرات واضحة في العدد الكلي لخاليا الدم البيضاء والخاليا العدلة واللمفاوية  •

. 

وكذلك في  الخاليا وحيدة النواة  لم يكن للتدريب الهوائي المتوسط الشدة تأثير واضح في الخاليا القعدة والحمضة و •
 ( .IgG ,IgA ,IgMمستوى البروتينات المناعية )

 كان لفترة التوقف عن التدريب تأثير واضح في الخاليا العدلة واللمفاوية . •

ولم يكن لفترة التوقف عن التدريب تأثير واضححححححححح في العدد الكلي لخاليا الدم البيضححححححححاء والخاليا  • والحمضحححححححة   القعدة 

النواة  )   الخاليا وحيدة  المناعية  البروتينات   (. IgG ,IgA ,IgMوكذلك في مستوى 
 التوصيات:  5-2
التماري • الشححدة من قبل األطفال بعمر )  نالتأكيد على ممارسححة  سححنة، لما لها من تأثيرات 12-11الهوائية المتوسححط   )

 مفيدة على الجهاز المناعي .

 إجراء دراسة مشابهة للتعرف على تأثير التوقف عن التدريب على الخاليا العدلة . •

ضحححرورة إجراء دراسحححة أخرى مع زيادة فترة المنهاج التدريبي وفترة التوقف عن التدريب ، وتكون دراسحححة تتبعية نأخذ   •
 بها قياسات متكررة كي يتضح لنا مقدار التغير في المنهاج وفي فترة التوقف.
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 (1الملحق )

الفتري  المنهاج الخاص بالتدريب   التدريبي 

 الدورة المتوسطة األولى

 نسبة العمل إلى الراحة عدد المجاميع التكرار الشدة الزمن األسبوع
 1:1 1 4 %70-60 3 األول
 1:1 1 4 %70-60 3,5 الثاني
 1:1 1 4 %70-60 3,5 الثالث
 1:1 1 4 %70-60 3 الرابع

 الثانيةالدورة المتوسطة  

 نسبة العمل إلى الراحة عدد المجاميع التكرار الشدة الزمن األسبوع
 1:1 1 4 %70-60 3,5 األول
 1:1 1 4 %70-60 4 الثاني
 1:1 1 4 %70-60 4 الثالث
 1:1 1 4 %70-60 3,5 الرابع
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 (  2الملحق )

 (di/ mg( الى تراكيز )mm( )IgG, IgA, IgMالمناعية ) ت جدول تحويل أقطار انتشار البروتينا

 

 


