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Abstract 
Study examined the current knowledge of the sensitivity of some 

blood components and electrolytes in serum and blood of athletes as a 

result the practice of different sports, as it was during the study survey of 

thirty athletes from male healthy and exposed to Voltages first by 9.6 km 

/ hour and a slope of 4% and the second rate of 20.8 km / h and slope 20 

%, as the samples were collected venous blood of these athletes was 

estimated by some blood components and trace elements (Concentration of 

hemoglobin, Volume of packed blood cells, red blood cell count, potassium, 

sodium, calcium, chloride) in addition to measure the number of heart 

rate and body temperature of these athletes were compared with (20) 

sample of healthy individuals as control group. 

The study results showed obvious changes in the concentrations of 

these variables above, as it showed Concentration of hemoglobin 

significant increase was (16.69 ± 3.4) and (16.60 ± 3.7), respectively, in 

the effort I and II compared with the control group (14.00 ± 2.3), while 

showing Volume of packed blood cells significant increase arrived (52.68 

± 4.1) and (50.26 ± 5.6) compared with the control group (44.00 ± 2.3), 

The concentrations of electrolytes showed clear differences as it showed a 

potassium rise is morally reached (4.55 ± 0.29) and (4.81 ± 0.46) mmol / l 

compared with the concentration in the control group (4.9 ± 0.90), while 

calcium showed a significantly increase total (93.30 ± 1.6) and (87.50 ± 

4.3) compared with the control group (98 ± 4.6), either the number of 

strikes heart showed an increase in athletes and effort during the first and 

second hit (90,75%) in addition to the high temperature objects these 

athletes when they are the first and second voltage. 
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 الخالصة  
تناولتتا الاراستتح الةالعتتح مدر تتح متتا  تتتاتر لدتتو مشونتتاا التتام وال تتوارا  تت  م تتت  وام 

ممارسح األلداب الرياضعح المختلفح , إذ تم ختالل الاراستح مستث لتالتتين رياضتعا  الرياضيين نتيجح 
% 4شتتتم / ستتتانح ولانةتتتاار  9.6متتتن التتتذشور األ تتتةاي والمدرضتتتين إلتتتد جهتتتاين األول مقتتتاار  

% , إذ جمدتتا نينتتاا التتام الوريتتاء متتن  تت الي 20شتتم / ستتانح ولانةتتاار  20.8والتتتان  مقتتاار  
مشوناا الام والدنا ر النزرة )ترشيتز الهعموشلتونين ,ةجتم خالعتا التام الرياضيين وتم تقاير لدو  

المر و ح , ناا شرياا الام الةمراي, البوتاسيوم , ال وايوم , الكالستيوم الكلورايتاإ إضتا ح إلتد 
إ نينتتتتح 20قعتتتتاد نتتتتاا ضتتتترناا القلتتتتب وارجتتتتح ةتتتترارة الجستتتتم لهتتتت الي الرياضتتتتيين وقورنتتتتا متتتت  )

 ونح سعطرة .األ خاص األ ةاي بو فهم مجم
أظهرا نتائج الاراستح تييتراا واضتةح  ت  تراكيتز  تذ  المتييتراا أنتال , إذ اظهتر تراكيتز 

إ نلتتتد التتتتتوال  ختتتالل الجهتتتتا 3.7±16.60إ و)3.4±16.69الهعموشلتتتونين ارتفانتتتتا مدنوعتتتا بلتتتت  )
إ,  تتتتت  ةتتتتتين أظهتتتتترا خالعتتتتتا التتتتتام 2.3±14.00األول والتتتتتتان  مقارنتتتتتح متتتتت  مجمونتتتتتح الستتتتتعطرة )

إ مقارنتتتح متتت  مجمونتتتح 5.6±50.26إ و)4.1±52.68ارتفانتتتا مدنوعتتتا و تتت  إلتتتد )المر و تتتح 
إ, أمتتتا تراكيتتتز ال تتتوارا  قتتتا أظهتتترا اختال تتتاا واضتتتةح إذ اظهتتتر نن تتتر 2.3±44.00الستتتعطرة )

إ ملتت  متتول/لتر مقارنتتح متت  0.46±4.81إ و)0.29±4.55البوتاستتيوم ارتفانتتا ميتتر مدنوعتتا بلتت  )
إ,    ةين اظهر نن ر الكالعسيوم ارتفانتا مدنوعتا بلت  0.90±4.9)ترشيز     مجمونح السعطرة  

إ, إمتتتا نتتتاا ضتتترناا 6.4± 98إ مقارنتتتح متتت  مجمونتتتح الستتتعطرة )4.3±87.50إ و)93.30±1.6)
إ إضتتا ح % 90,75القلتتب  قتتا أظهتترا زيتتااة لتتا  الرياضتتيين وختتالل الجهتتا األول والتتتان  بليتتا )

 يين ننا تدرضهم إلد الجها األول والتان  .إلد ارتفاع ارجح ةرارة أجسام   الي الرياض
 
 المقدمة

عدتبتتر م تتطلث اللعاقتتح البانعتتح متتن اكتتتر الم تتطلةاا المتااولتتح  تت  الستتاةح الرياضتتعح , 
و تار متن ا تم  لعد نلد مستو  المتخ  ين     ذا المجال  قط , بت  امتتا التد نامتح النتاد

لةا مطللا اساسعا للفرا الدااء    مواجهتح ما يتميز له ن ر التكنولوجعا, ان اللعاقح البانعح ا 
الخطورة الناتجح نن قلح الةرشح الت  عقتوم بهتا االنستان وانت تار امتراو الباانتح الةايتتح شتامراو 
القلتتتتتتب وت تتتتتتلب ال تتتتتترايين وارتفتتتتتتاع ضتتتتتتيط التتتتتتام والستتتتتتمنح والم تتتتتتشالا المترتلتتتتتتح نليهتتتتتتا )نبتتتتتتا 

 إ .1985نبا الةميا و اخرون ,; 1982الفتاح,
لعاقتح البانعتح  تا ا عستدد لتةقعقته الرياضتيون وةتا م بت  ا تلةا  تا ا لتةقيت  ولم تدا ال

ال ةح من اج  ةعاة ا ضت  لالنستان , ان انت تار  تذا المفهتوم اا  التد زيتااة االختال تاا ةتول 
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م طلث اللعاقح البانعح ومشوناتها وتدرف منظمح ال ةح الدالمعح اللعاقح البانعح لانها المقارة نلد 
ضل  نلد نةو مرٍو,  ت  ةتين يتجته لدتو الدلمتاي  ت  تدتريفهم للعاقتح البانعتح التد اااي نم  ن

الترشيتتتتز نلتتتتد الجانتتتتب الفستتتتيولوج  ةيتتتتل نتتتترف  تتتتوشد واختتتترون اللعاقتتتتح البانعتتتتح لانهتتتتا الكفتتتتاية 
 ٬ةستتانين; 1982الفستتيولوجعح او الوظعفعتتح التتت  تستتمث بتةستتين نونعتتح الةعتتاة )نتتالوء واختترون 

 إ.1980
أء انها تترتلط بارجتح شبيترة  ٬مشن القول لان اللعاقح البانعح نملعح  راعح ونناي نلد ذلك ع

لظا رة الفروق الفراعح ةيل يختلف اال راا    قاراتهم البانعح والفسيولوجعح وما  اوا دهم النفسعح 
شما انهم يختلفون اعضا    ظتروف مدع تتهم ومتا تةتاجته لدتو المهتن متن متطللتاا بانعتح او   ٬

اجتتته الفتتترا الرياضتتت  لدتتتو التةتتتاعاا البانعتتتح ال تتتدلح ختتتالل نملعتتتاا التتتتاريب او ذ نعتتتح وقتتتا يو 
وختتالل الرنتت  الخيتتر  تت  القتترن الد تترين ةتتال تطتتور شبيتتر  تت  مفهتتوم وامتتراو الترنعتتح  ٬المنا ستتح

البانعح والرياضح واندشد ذلك نلد مفهوم اللعاقح البانعح نامح وخ و ا ا اا ها ومشوناتها ةيل 
تضتتتخم نضتتتلعا  تتتو الم  تتتر المق تتتوا لاللعاقتتتح البانعتتتح شمتتتا شتتتان مدرو تتتا متتتن لتتتم عدتتتا الجستتتم الم

 إ (Berger , 1982 ; Bern , et.al., 1983قب 
ةيل اتجها الرياضح    االونح االخيترة التد االستتفااة متن الدلتوم االختر  وخا تح التت  

لتطتوير الرياضتح وتةقيت  تتدل  لالجانب الفسلج  لك  يتم االستدانح بها    ايجاا ا ض  الطترق 
االنجازاا من خالل تسخير  ذ  الدلوم , ونتااا نتيجتح لهتذ  الرياضتح  تان الرياضتيين يتدرضتون 
الد تييراا وتكعفاا  سيولوجعح م تاةلح للجهتا البتان  ومنهتا زيتااة شتا تح ال تلشح الونائعتح للتاورة 

ةمتراي , ارتفتاع ضتيط التام وزيتااة الاموعح , زيتااة ترشيتز الهعموشلتونين , زيتااة نتاا شريتاا التام ال
 Barrow , 1983ناا ضرناته وزيااة سمك اللطين االعسر بتقام الدمر التاريب  والةالح التاريبعح

; El-zayat , 1971; Fawcett , 1994 ; Ganong , 1981 )إ. 
 

 المواد وطرق العمل
ولدتتا إ  تتخص رياضتت  متتن التتذشور اال تتةاي  30اجتترء ختتالل  تتذ  الاراستتح مستتث لتتت ) 

% نلتتتد جهتتتاز ال تتتريط التتتاوار 4شتتتم / ستتتانح  ولانةتتتاار  9,6تدريضتتتهم التتتد جهتتتا اةتتتا ما  تتتو 
ولدتتا ذلتتك تتتم جمتت  نينتتاا التتام  ٬% 20شتتم / ستتانح ولانةتتاار قتتار   20,8والجهتتا االختتر  تتو  

من الام متن شت   تخص وقتا قستم التد  3إ سم 7-5الورياء من   الي اال خاص اذ تم سةب ) 
 جزئين .
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متتتن التتتام  تتت  انابيتتتب بالستتتتعشعح ذواا امطعتتتح مةشمتتتح  3إ ستتتم 3: وضتتت  )  الجتتتزي االول -1
وةاوعتتتتح نلتتتتد متتتتااة الهيلتتتتارين الماندتتتتح لتختتتتتر التتتتام , ليتتتترو اجتتتتراي  ةو تتتتاا ترشيتتتتز 

 الهعموشلونين ، ةجم شرياا الام المضيوطح وشرياا الام الةمراي .

ة الهيلتتتارين متتتن التتتام  تتت  انابيتتتب ةاوعتتتح نلتتتد متتتاا  3إ ستتتم 2-1الجتتتزي التتتتان  : وضتتت  )  -2
الماندتتتتتح لتختتتتتتر التتتتتام ذاا امطعتتتتتح مةشمتتتتتح ،ليتتتتترو قعتتتتتاد ترشيتتتتتز ايونتتتتتاا ال تتتتتوايوم 

 والبوتاسيوم والكالسيوم والكلورايا .

 إ  خ ا طبعدعا بو فهم شمجمونح سعطرة . 20شما  ملا الاراسح ) 
استتتتتتخاما نتتتتتاة التةليتتتتت  الجتتتتتا زة متتتتتن  تتتتترشح  قعتتتتتاد ترشيتتتتتز الهعموشلتتتتتونين  تتتتت  التتتتتام : -1

Randox  يطانعح    تقاير  عموشلونين الام.  البر 
 قعاد ةجم الخالعا المضيوطح والداا الكل  لكرياا الام الةمراي    الام :  -2

تتم قعتاد ةجتم الخالعتا المضتيوطح لاستتخاام مقتراي الراستب التاموء والدتاا الكلت  لكريتتاا 
Hemocytometerالام الةمر لاستخاام جهاز الهعموسايتومتر    .  

 متتتن نتتتوعcompisys IIقتتتارا شمعتتتح ال تتتوارا لاستتتتخاام جهتتتاز را :تقتتتاير شمعتتتح ال تتتوا -3
blood-gas-electrolyte-analyser ,  اذ عدمتتت  الجهتتتاز نلتتتد مبتتتاأ  تتترق  تتت  الجهتتتا

الكهرنتتائ  الةتوائتته نلتتد م تتاي نفتتاذ لاليونتتاا الموجلتتح والستتاللح , اذ يتناستتب  تترق الجهتتا 
 طراعا م  ترشيز  ذ  االيوناا    المةالي  المختلفح .

 النتائج والمناقشة  
 تاتير الجها البان  االول والتان  نلد مدال ضرناا القلب وارجح ةرارة الجسم : -1

إ ازاعتتاا مدتتال ضتترناا القلتتب لتتا  الرياضتتين المدرضتتين التتد الجهتتا االول 2و 1يبتتين ال تتش  ) 
%إ    ةين بليا نسلح الزيااة    مدال ضرناا القلب لا  الرياضين خالل الجها 75بنسلح )
%إ ,  تتت  ةتتتين ارتفدتتتا ارجتتتح ةتتترارة أجستتتام الرياضتتتين ختتتالل الجهتتتا االول والتتتتان  90التتتتان  )

%إ , و ذا ماأكاته الكتير من الاراستاا  ت   تذا المجتال ةيتل ننتا ممارستح 100وننسلح بليا )
التاريلاا الرياضعح ذاا الجهتا البتان   تان التييتراا الةراريتح قتا تر ت  ارجتح ةترارة الجستم ختالل 

او اكتتتتر و تتتذا يتتت تر ل تتتش  ملا تتتر او ميتتتر ملا تتتر نلتتتد  ہم إ40التتتد ) ہإم39التتتتاريلاا متتتن )
ومن ابرز  ذ  التاتيراا زيااة ناا ضرناا القلب    نفد اللةظح التت    االااي الوظعف  لالجهزة

 .إ1993و سدا الاين , 1989ترتف  بها ارجح ةرارة الجسم ارجح ةرارة واةاة )سدا الاين,
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تتتاتير الجهتتا االول والتتتان  نلتتد مدتتال شريتتاا التتام الةمتتر وترشيتتز الهعموشلتتونين  وةجتتم  -2
إ زيتتااة نتتتاا شريتتاا التتام الةمتتتر 1تتتائج المبينتتح  تتت  الجتتاول )خالعتتا التتام المضتتيوطح:  تبتتتين الن

 تتتتتذا  3ملم\إ خلعتتتتتح10*65.85± 0.52ختتتتتالل الجهتتتتتا االول والتتتتتتان  , اذا ازااا نتتتتتاا ا التتتتتد )  
 تتذا لالنستتلح التتد الجهتتا التتتان   3ملم\إ خلعتتح 10*65.71± 0.45لالنستتلح التتد الجهتتا االول  و) 

 تتتتتت  ةتتتتتتين ارتفتتتتتت  ترشيتتتتتتز  ٬ 3ملم\إ خلعتتتتتتح10*65.2±  0.46مقارتتتتتتتح متتتتتت  مجمونتتتتتتح الستتتتتتعطرة )
مقارنتتح  3سرر 100\غرررا إ 3.7±  16.60إ و) 3.4±  16.6الهعموشلتتونين ختتالل الجهتتاين التتد )

   ةتين بلت  االرتفتاع  ت  ةجتم خالعتا التام  3٬س 100\غرا إ 2.3±   14م  مجمونح السعطرة )
مت   التوال  مقارنحإ خالل الجهاين نلد 5.6%±  50.26و)  إ4.1%±52.68المر و ح الد )
أن  ذ  التييراا ناتجح نتن ارتفتاع مدتال اتةتاا الهعموشلتونين   ٬(2.3%±  44)مجمونح السعطرة  

م  االوشسجين    الرئتان وان زيتااة ترشيتز الهعموشلتونين  عشتون نتيجتح ال تراز الدترق ممتا يت اء 
بتتتان  يتت اء التتتد التتد القتتارة نلتتتد اتمتتام نملعتتتح التلتتاال اليتتتازء , ةيتتل ان التدتترو التتتد الجهتتا 

ارتفاع ناا شرياا الام الةمراي ولالتال  زيااة الهعموشلونين وةجم خالعا الام المضتيوطح  ةيتل 
 نالك تناسب طراء مابين زيااة ناا شرياا الام الةمراي ونتين ةجتم الجهتا البتان  المبتذول  ت  

 .إ 1994 ٬سدا الاين  و  Folk , 1974الن اط الرياض  ) 
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 حج  خاليا الد  المرصوصة العدد الكلي لكريات الد  الحمراء و (: يبين تركيز الهيموكلوبين و 1جدول رق  )

 المتغيرات
االول الجهد الثاني الجهد   مجموعة السيطرة 

المدال ± الخطا 
 القعاس  

المدال ± الخطا 
 القعاس  

المدال ± الخطا 
 القعاس  

تركيز الهيموكلوبين  
( 3س  100\)غرا   

3.4 ± 16*.69 3.7 ± 16*.60 2.3±14 

العدد الكلي لكريات الد   
 الحمراء*106 خلية\مل 3

0. 52 ± 5*.85 0.40 ± 5.71 2.3±44 

 5.20±0.46 26.*50 ± 5.6 68.*52 ± 4.1 حج  خاليا الد  المرصوصة)%(

 إ مقارنح لمجمونح السعطرة. P< 0.05*تدن   رقا مدنوعا ننا مستو  اةتمال )

 

تتاتير الجهتتا االول والتتان  نلتتد ترشيتز الدنا تتر النتزرة )ال تتواراإ : تبتين النتتتائج المبينتتح   -3
إ انخفاضتتتتا  تتتت  ترشيتتتتز شتتتت  متتتتن ايونتتتتاا البوتاستتتتيوم وال تتتتوايوم والكلورايتتتتا 2 تتتت  جتتتتاول رقتتتتم )

 4.81إ و )0.29±4.55والكالسيوم مقارنح م  مجمونح السعطرة, اذ بل  ترشيز ايون البوتاسيوم )

لتتتتر  تتتذا لانستتتلح للجهتتتا االول والتتتتان  نلتتتد التتتتوال  مقارنتتتح متتت  مجمونتتتح \ملتتت  متتتول إ ±0.46
لتتتتتر   تتتت  ةتتتتين اظهتتتتر ايتتتتون ال تتتتوايوم انخفاضتتتتا بلتتتت  \إ ملتتتت  متتتتول 0.52± 4.9الستتتتعطرة )

لتتتتتتتتر مقارنتتتتتتتح متتتتتتت  مجمونتتتتتتتح الستتتتتتتعطرة \إ ملتتتتتتت  متتتتتتتول 6.9±1 .142إ و )144.45±8.3)
إ و 3.5±96.1الكلورايتتتتا  قتتتتا و تتتت  ترشيتتتتز  التتتتد )لتتتتتر , امتتتتا ايتتتتو \إ ملتتتت  متتتتول 146.8±6.7)
لتتتتتتتتر لالنستتتتتتتلح التتتتتتتد الجهتتتتتتتا االول والتتتتتتتتان  مقارنتتتتتتتح متتتتتتت  مجمونتتتتتتتح \إ ملتتتتتتت  متتتتتتتول 95.5±2.9)

إ و 1.6±93.30إ , تتت  ةتتتين اظهتتتر نن تتتر الكالستتتيو انخفاضتتتا بلتتت  )14.00±99.2االستتتعطرة)
إملت  متول 4.6±98الستعطرة ) لتتر نلتد التتوال  مقارنتح مت  مجمونتح\إملت  متول ±4.3 87.50)
إ ان تراكيتز  تذ  االيونتاا اظهترا 3لتر ,اما من ناةعح نسلح  الزيااة المئوعح يبنت  الجتاول رقتم)\

نستتتب مختلفتتتح  تتت  م تتت  ام  تتت الي الرياضتتتين, ةتتتين اظهتتتر ايتتتون ال تتتوايوم انلتتتد نستتتلح زيتتتااة 
ن إ تتم تتال  شت  مت%98.81إ تال  ايون الكلورايا اذ بليتا نستلح الزيتااة )%99.82و لا الد )

إ نلتتد التتتوال   تتذا لالنستتلح التتد %95.23, 95.10ايتتون الكالستتيوم والبوتتتايوم اذ اظهتترا زيتتااة )
الجها االول ,اما لانسلح للجها التان  اذ اظهر نن تر البوتاستيوم انلتد نستلح زيتااة و تلا التد 

إ واخيتتتتتترا ايتتتتتتون %98.30إ تتتتتتتم الكلورايتتتتتتا )%98.32إ تتتتتتتم تتتتتتتال  ايتتتتتتون ال تتتتتتوايوم )98.57%)
 .إ%89.28) الكالسيوم
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ان سبب  ذ  التييراا    تراكيز ذ  االيوناا عدواالد  قاان شمعاا شبيترةمن  تذ  االيونتاا 
لفد  نملعح التدترق التت  يتدترو لهتا  ت الي الرياضتين وختالل اجتراي التمتارين الرياضتعح , اضتا ح 

 تذا الد ة تول لدتو نملعتاا الت تنج والتذء ستبله شمعتاا متن ال توارا متن ختالل  قتاان المتاي و 
ي اء الد ةاول خل     المةتو  المائ  لام لفد   قاان الماي والدنا ر مدا االمر الذء ي اء 
تقلي  تراكيز  ذ  االيونتاا لستبب  قتاانها , ةيتل اظهترا الاراستاا ان التدترق المفترط يت اء التد 

ان  نقص ترشيز ايون ال وايوم    الجسم ونااة ايون ال توايوم مترتلط مت  ايتون الكلورايتا ةيتل 
 ,.Guyton , 1984 ; Karpovich, et.alنام  ي تر ن  اةا  متا ستوف يت تر نلتد االختر )

1971; Talwar , 1980   إ1996وسدا الاين. 
( : تراكيز ايونات البوتاسيو  والصوديو  والكلورايد والكالسيو  )ملي مول/لتر(2الجدول )  
 ايون الكالسيو  الكلورايد ايون   ايون الصوديو   ايون البوتاسيو   المتغيرات

 
 ±  الخطا القعاس 

 المعدل
 ±  الخطا القعاس 

 المعدل
 ±  الخطا القعاس 

 المعدل
 ±  الخطا القعاس 

 المعدل
 1.6±30.*93 3.5± 96.17 8.3± 144.4 0.29± 4.55 الجهد االول

 4.3±50.*87 2.9± 95.50 6.9± 142.1 0.46± 4.81 الجهد الثاني

 4.6± 98 14± 99.2 6.7± 146.8 0.52± 4.90 السيطرة 

 إ مقارنح لمجمونح السعطرة. P< 0.05*تدن   رقا مدنوعا ننا مستو  اةتمال )
 ( : النسب المئوية للشوارد المختلفة3الجدول )
 K %+ Na % - Cl %+ Ca +% المتغيرات

 95.23 98.81 99.82 95.10 الجهد االول

 89.28 98.30 98.32 98.57 الجهد الثاني

 100 100 100 100 السيطرة
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