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المقننة في نسبة تركیز البروتینات الدھنیة ذات  ألتأھیلیة تأثیر البرامج“

   ”في الدم  HDLالكثافة العالیة
  الدكتور ألمساعداألستاذ                                       الدكتور 

 ولھان حمید ھادي                                ل جا ر عباس فاض                   
                
  

  مشكلة البحث

یبتعد منفذوا البرامج التأھیلیة سواء كانت غذائیة او بدنیة او مختلطة من                  

أعطاء أھمیة تذكر الى فحص وتحدید نسبة تركیز البروتینات الدھنیة ذات الكثافة العالیة 

وا الطب والسبب یعود الى ان اغلب الباحثون والمعالجون واخصائی HDLفي الدم

في متابعة نتائج تركیز البروتین  أھتمامھم  الفیزیاوي والتأھیلي ینصب او ینحصر

ألنھ المسبب )الكولیسترول القاتل(او مایسمى LDLالدھني الواطىء الكثافة في الدم

ً  H.Aوالسكتة القلبیة CHDتصلب الشرایینو القلب  الحقیقي ألمراض وھذا صحیح جدا

الكولیسترول (الدھني العالي الكثافة بالدم والذي یسمى ولكن یبقى مؤشر البروتین 

او الجید لھ تأثیر على الحیویة والنشاط واالبتعاد عن المرض القلبي وتصلب )الطیب

ُ ) مختلط،بدني،غذاء( الشرایین من خالل برامج تأھیلیة مقننة على  والتي أستخدمت سابقا

من ھنا ....یادة الوزن عن الطبیعيعینات كثیرة من اللذین یعانون من الترھل البدني وز

ً في معرفة تأثیر البرامج التأھیلیة المقننة على  نعتقد ان لھذا البحث اھمیة كبیرة جدا

 ً   . قرب او بعد االنسان عن االصابة بأمراض القلبوھوالء المرض بدنیا

  

  ف البحثاأھد

  :یلي یھدف البحث الى ما      

بة تركیز البروتین الدھني العالي معرفة تأثیر البرنامج الغذائي على نس - ١

  .في الدم HDLالكثافة
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 HDLالعالي الكثافة معرفة تأثیر البرنامج البدني على نسبة تركیز البروتین الدھني - ٢

 .في الدم

على نسبة تركیز البروتین الدھني ) بدني،غذائي(دراسة تأثیر البرنامج المختلط - ٣

 .في الدمHDLالعالي الكثافة 

  :رض الباحث مایليیفت  فروض البحث ٤- ١

 HDLالبروتین الدھني العالي الكثافة  ان للبرنامج الغذائي تأثیر ایجابي على نسبة - ١

  .في الدم

ان البرنامج البدني تأثیر ایجابي على نسبة تركیز البروتین الدھني العالي الكثافة  - ٢

HDLبالدم  

روتین الدھني تأثیر ایجابي على نسبة تركیز الب) بدني،غذائي(ام للبرنامج  المختلط  - ٣

 . في الدم HDLالعالي الكثافة

  

  مجاالت البحث 

رجل من المصابین بأرتفاع نسبة  ٦٩عینة عمدیة تتألف من : المجال البشري  - ١

  .الكولیسترول في الدم

  ٢٠٠٢تشرین الثاني  ٣٠أیلول ولغایة  ١للفترة من : المجال الزماني  - ٢

مختبرات مستشفى القوة / ١/سكریةالكلیة الع/ مركز التأھیل البدني: المجال المكاني - ٣

 الجویة 

 

   أجراءات البحث المیدانیة-٣

تم أختیار عینة البحث بشكل عمدي على ضوء تقاریر الفحص الطبي والمختبري  

ً وبأعمار محصورة بین  ٥٨وبعدد  سنة وقد تم اجراء )٤٩- ٤٥(رجل مترھل بدنیا

ثالثة مجموعات تجریبیة تحالیل الدم في مختبر متخصص وقد قسم افراد العینة الى 
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یتضمن حمیة غذائیة  تأھیليتأخذ ب نامج ) ١٩( أفرادھاعد ) GD(االوالى ویرمز لھا 

فقط  ألتأھیليتأخذ البرنامج ) ١٩( أفرادھاوعدد )  GP(فقط والتجریبیة الثانیة 

تأخذ البرنامج التاھیلي ) ٢٠( أفرادھاوعدد )  GDP(والتجریبیة الثالثة ویرمز لھا 

ً  ١٣مج حوالي ناأستغرق البر و المختلط   . أسبوع تقریبا

  

  االستنتاجات

  : االستنتاجات التي خرج بھا الباحث فھي مایلي  أھمأما      

على نسبة تركیز البروتین  األولىلم یؤثر البرنامج الغذائي للمجموعة التجریبیة  - ١

  في الدم  HDLالعالي الكثافة ألدھني

جریبیة الثانیة بشكل معنوي على نسبة تركیز أثر البرنامج البدني للمجموعة الت - ٢

 في الدم  HDLالعالي الكثافة ألدھنيالبروتین 

ریبیة الثالثة مجموعة التجالمنفذ على ال) غذائي،بدني(البرنامج المختلط  إنتبین  - ٣

النتائج من بین المجامیع التجریبیة على نسبة تركیز البروتین الدھني  أفضل أعطى

 .الدمفي HDLالعالي الكثافة 

  

  التوصیات 

العالي الكثافة في الدم وذلك  ألدھنينتائج تحلیل البروتین  إھمالم دضرورة ع - ١

  .كأعراض للحیویة والشباب والنشاط مؤشر لصحة القلب والشرایین و باعتباره

العالي  ألدھنيتوجد عالقة خطیة مطلقة بین اللیاقة البدنیة ونسبة تركیز البروتین  ال - ٢

 ..ً  الكثافة بالدم دائم

سنة )٤٥( أعمارالفحص السنوي للرجال والنساء للذین فوق  إجراءضرورة  - ٣

ألھمیة الفحص في تحدید الحالة المرضیة ومدى ارتفاع وانخفاض تركیز 

 .الكولیسترول
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 التعریف بالبحث: األولالباب 

  ألمقدمة واھمیة البحث

ً عند مالحظة ارتفاع نسبة تركیز الك األطباءیقلق          ولیسترول كثیرا

Cholesterol  من تأثیر على الصحة العامة لألفراد وقد صممت  ینتجھفي الدم وما

الزیادة فمنھم من  ھذهالناتجة من  اآلثارالعدید من البرامج التأھیلیة الوقائیة للتقلیل من 

وضعوا برامج بدنیة  آخرین فقط وDiet Programوضع برامج غذاء 

ن دمج البرامج فیما بینھا بغیة الحصول على ومنھم م Exercise Programریاضیة

في العمر تزداد نسبة  اإلنسانكلما تقدم  األكیدالنتائج الجیدة صحیا وبدنیا والشيء 

ومن  الغیر ریاضیین األفرادتركیز الكولیسترول في الدم ویالحظ بشكل عام خصوصا 

تركیز البروتین  ارتفاع في نسبة) مترھلین بدنیا(ن زیادة في الوزن اللذین یعانون م

بالج م  ع بقاء ) الكولیسترول القاتل( ىیسم الكثافة في الدم  وھو ما الواطئالدھني 

في الدم  HDLالدھني العالي الكثافة البروتین) الطیب  الكولیسترول(نسبة تركیز نسبة 

الكولیسترول موجود  أن األكیدةوالحقیقة  تركیزهانخفاض في نسبة  احتمالمع  أوثابتة 

یذوب في الماء شأنھ شأن  الدھون الحیوانیة ویعتبر مركب كحولي ال أنواعجمیع في 

باقي الدھون وینتشر الكولیسترول في جمیع خالیا الجسم وعلى األخص الخالیا 

ویحتوي الجسم % ١٠ إلىالعصبیة ولكن بنسب مختلف فقد تصل نسبتھ في المخ 

و عدیم الذوبان باالیثر حلو وھ الكولسترولغرام من )١٤٠(بصورة عامة على حوالي 

 إلىوالكبریتیك المركزین المذاق ویتحول الكولیسترول بتأثیر حامض النتریك 

الشرایین  أمراضكلیسرین والذي یساعد على توسیع الشرایین ویستعمل في عالج 

في ) TotalCholesterol(   ویزداد الكولیسترول الكلي)..٢٨- ٤(والدورة الدمویة 

الدراجة . السباحة، الركض، المشي(عمر كما ان النشاط الریاضي الدم مع زیادة ال
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بأنھ مع زیادة العمر ) كنث  وبر( ظالكلیة في الدم حیث الح نسبتھیقلالن من ) الثابتة

انخفاض نسبة تركیز  أوتتم زیادة في نسبة التركیز الكلي للكولیسترول مع بقاء 

نسبة الكولیسترول الضار بالجسم  بینما تزداد، الكولیسترول الجید ثابتة او ناقصة

ً وقد یتم طرح كمیة  )٥- ٢(ویستطیع الجسم ان یصنع من  غم من الكولیسترول یومیا

من الكولیسترول % ٥٠كبیرة من الكولیسترول مع االخراج وبالرغم من ان حوالي 

ً قد یذھب الى االمعاء الدقیقة ولكنھ قد یعاد أمتصاصة مرة اخرى من  المصنع یومیا

وتبقى عملیة النقل العكسي للكولیسترول )..٣٥ – ٧(عملیة امتصاص الدھونخالل 

خارج الشرایین حیث تتم حركة الكولیسترول ھذة بواسطة البروتین الدھني العالي 

أي ) الكولیسترول الجید( الكثافة من ھنا حاول الباحثان دراسة مدى تأثر وتركیز 

امج التأھیلیة المنفذة على الرجال المصابین البروتین الدھني العالي الكثافة بالدم بالبر

ً والتي  بارتفاع الوزن او مرض السمنة من خالل البرامج التأھیلیة المقننة عراقیا

ً ال استخدمت ً في مركز التأھیل البدني والصحي علما یوجد  لفترات زمنیة طویلة نسبیا

مدى یمكن ان یؤثر والبیولوجیین االختصاصیین حولھ الى أي  األطباءأتفاق مطلق بین 

ً یوجد العدید من الدراسات  تركیزهالغذاء او اللیاقة البدنیة او المختلط في  بالدم علما

  ..في نتائجھا مع رأي الباحثان أخرى أحیاناَ المشابھة والمتفقة مع البحث والمختلفة معھ 

  

  مشكلة البحث

یل الوزن ي الذي كنا نعمل بھ ھو لتنزلمركز التأھیللتحدد الھدف الرئیسي  

ً دون التطرق  مھمة حیث كان ھدف  ةفسیولوجی أو بیولوجیةأي اختبارات  إلىحصرا

ً نسبة تركیز البروتین  الكثافة في الدم  الواطئ ألدھنيعملنا ینحصر في معرفة أوال

ً لعالقتھ االرتباطیة العالیة مع ل  CHDالقلب وتصلب الشرایین أمراضلمترھل  بدنیا

 ألدھنينسبة تركیز البروتین  إلىبھ بل لم نعطي أي أھتمام یذكر لم  نت األمروفي حقیقة 

عن البروتین  األھمیةیختلف من ناحیة  وھو الذي بتقدیري ال HDLالعالي الكثافة
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القابلیات البدنیة  الصغیرة و األعمار أنولقد تبین لنا  LDLالكثافة الواطئالدھني 

عالي في تركیز  بارتفاعن یتمتعون اللذی األفرادوالریاضیة والنشاط والحركة تصاحب 

البروتین الدھني العالي الكثافة من ھنا كان البد من دراسة ھذا االختبار كمؤشر حقیقي 

یعطي نتائج ایجابیة لمحاربة الكولیسترول القاتل وطردة من الشرایین كذلك یالحظ 

 عدم من) مختلط،بدني،غذاء(منفذوا البرامج التاھیلیة بانواعھا سوى كانت  باحثوا و

تذكر الى نتائج فحص نسبة تركیز البروتین الدھني العالي الكثافة في الدم  أھمیةأعطاء 

أخصائیوا ألتأھیل ینحصر عادة  ف الباحثون ووالسبب یعود كما أسلفنا الى ان ھد

  .بنتائج تركیز الكولیسترول القاتل ألنھ المسبب الحقیقي ألمراض القلب والسكتة القلبیة

  

  ثأھداف البح

   :یھدف البحث الى        

معرفة تأثیر البرنامج التأھیلي الغذائي على نسبة تركیز البروتین الدھني العالي  - ١

  في الدم  HDLالكثافة

 بة تركیز البروتین الدھني العاليمعرفة تأثیر البرنامج التاھیلي البدني على نس - ٢

 في الدم  HDLالكثافة

على نسبة تركیز البروتین الدھني ) دنيب،غذائي(دراسة تأثیر البرنامج التاھیلي  - ٣

 في الدم  HDLالعالي الكثافة

 

  فروض البحث

  :یلي یفترض الباحث ما        

أن للبرنامج الغذائي تأثیر أیجابي على نسبة تركیز البروتین الدھني العالي  - ١

  في الدم HDLالكثافة
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العالي  تركیز البروتین الدھنيان للبرنامج البدني تأثیر ایجابي على نسبة  - ٢

 في الدم  HDLالكثافة

تاثیر ایجابي على نسبة تركیز البروتین الدھني )بدني.غذائي(ان للبرنامج المختلط  - ٣

 في الدم HDLالعالي الكثافة

 

  

  مجاالت البحث 

ً وبأعمار ٦٩عینة عمدیة مكونة من : المجال البشري - ١  ٤٩- ٤٥رجل مترھلین بدنیا

  سنة

  ٢٠٠٢تشرین الثاني  ٣٠لغایة أیلول و١للفترة من : المجال الزماني  - ٢

مختبرات مستشفى القوة ، ١/الكلیة العسكریة/مركز التأھیل البدني: المجال المكاني  - ٣

 الجویة

 

  تحدید المصطلحات

وھو مركب كحولي الیذوب في الماء شأنھ باقي  :Cholesterolالكولیسترول  - ١

-Total Cholesterolالدھون ولكنة یذوب في المذیبات الغیر قطبیة ویرمز لھ

TC ...  

ویسمى  :HDL-High Density Lipoproteinالبروتین الدھني العالي الكثافة - ٢

الكولیسترول الجید ویعمل خالل عملیة النقل العكسي على نقل الكولیسترول من 

شكل مادة صفراء والعمر  الخلیة وممرات الشرایین الى الكبد لیتم التخلص منھ على

ً خمسة ا النصفي لھ یام وتتألف جزیئة البروتین الدھني العالي الكثافة یساوي تقریبا

% ٢كولیسترول أیسترو% ١٥شحوم فسفوریة و% ٢٤بروتین و% ٥٥من 

 )٤٨- ١٠.(،ثالثي الكلیسرین  %٤كولیسترول و
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ویسمى  :LDL-Low Density Lipoproteinالبروتین الدھني الواطىء الكثافة  - ٣

على شكل   LDLبواسطة     الكولیسترول القاتل ویتم نقل الكولیسترول عادةً 

ً ارتباط موجب بتطور امراض الشرایین القلبیة مركب في الدم ولھ دائ   CHDما

أیام وتتكون جزیئة )٥- ٢(المبكرة ولھ فترة اختفاء من الدورة الدمویة تقدر بحوالي

LDL   ١٠ثالثي الكلیسرین% ٢٣بروتین% ٢٠من شحوم فسفوریة %

 )٤٥ - ١٠.(%.٨كولیسترول % ٣٩كولیسترول أیستر

تغیر انعكاسي لجدران : CHD-Coronary Heart Diseaseتصلب الشرایین - ٤

جدران المواد ومن ضمنھا الدھنیة على  الشرایین الدمویة نتیجة لترسب بعض

االوعیة الدمویة وفقدان مطاطیتھا یصاحبھا قلت التزود بالدم ومن ثم االوكسجین 

 ) ٦٢- ٧.(االطراف السفلىفي جمیع مناطق الجسم والسیما القلب والدماغ و

مجموعة من االنشطة : Functional Rehabiliation ي   التأھیل الوظیف - ٥

من ذوي العجز لمساعدتھم  لألفرادوالخدمات العالجیة والبدنیة والنفسیة والتي تقدم 

في  استثمارھا على اكتشاف قدراتھم وطاقاتھم ومواھبھم للعمل على تطویرھا و

لخلق فرص أفضل لتكیفھم مع متطلبات البیئة التي  التغلب على مظاھر عجزھم

یعیشون فیھا وتبقى كل برامج تمارین التأھیل البدني أساس للتاھیل الوظیفي 

 )٧٠- ٣(   …للمصابین بمرض السمنة 

  

 الدراسات النظریة والمشابھة

  : Rehabilitaionألتأھیل   

لة الطبیعیة ویحدث التأھیل یفھم تحت مصطلح التاھیل ھو أعادة الجسم الى الحا        

طارئة ویجب ھنا العودة  أووقتیة  أوعندما توجد حالة مرضیة ما سوى كانت مزمنة 

 برامج التاھیل وقد حدد التاھیل الطبي والذي یتظمن مجموعة من البرامج و إلى

 أو ألعادتھالعالجي التي تقدم للفرد المریض  أوالوقائي  التوجیھذات  اإلجراءات
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ً (في الوضع الطبیعي  بقاءهعلى المحافظة  ً ووظیفیا القرب منھ بقدر  أو) تشریحیا

الجراحیة التي  أواالمكان ویرى نصیر عباس بأنھ مجموعة من العالجات الطبیعیة 

االجتماعیة  حیاتھلممارسة  ةیمكن من القدرات البدنی اقصر ما استعادةتؤمن للمصاب 

ما التأھیل الوظیفي فھو مجموعة أ )١٦- ٥(والمھنیة ضمن تخطیط مسبق في جو صحي

الخواص من ذوي العجز لمساعدتھم  لألفرادالمبرمجة تقدم  األنشطة من الخدمات و

على اكتشاف قدراتھم وطاقاتھم ومواھبھم للعمل على تطویرھا واستثمارھا في التغلب 

لتكیفھم مع متطلبات البیئة التي یعیشون  أفضلعلى مظاھر عجزھم لخلق فرص 

    ...فیھا

  

 The Element of Nutritionدئ التغذیة مبا

  :خدمة غرضین رئیسین ھما إلىتؤدي  إنسان أي  تغذیة إن

  .الفسلجیة والبدنیة للجسم  على الطاقة للقیام بكافة النشاطات الحیویة والحصول - ١

فعند ..جدید المستمر لالنسجة والخالیا التي تحتاجھا عملیات البناء والت بالمواد اإلمداد- ٢

جیة والكیمیائیة التي تعتمد على التخطیط لبرامج  التغذیة العالجیة من الناحیة الفسیولو

الطاقة وبناء  فإنتاجالفیتامینات  و الطاقة والبروتینات والمواد غیر العضویة معرفة

الجسم وتنظیم التحكم في العملیات الحیویة جمیعھا نتناولھا من الناحیة الفسیولوجیة 

جمیع احتیاجاتھ من العناصر الغذائیة  لإلنسانیقدم  أنال یستطیع الواحد  فالطعام

قد یحوي معظم العناصر  األطعمةمن  الضروریة بالكمیات المطلوبة ولكن قلیل جدا

ضرر كبیر مثال زیادة في السعرات الحراریة قد تؤدي ترسیبھا  إلىالغذائیة قد تؤدي 

 إلىبعض العناصر الغذائیة قد یؤدي  النقص في إنبال منة كما  اإلصابةبالتالي كدھن و

  )سوء التغذیة(ضرر بالغ على المدى البعید 
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ھي  لألعضاءتسد الحاجات الوظیفیة  أنان العناصر الغذائیة الرئیسیة التي یمكن 

الفیتامینات الضروریة وكذلك الماء  إلى إضافةروتینات الكاربوھدرات والشحوم والب

  ).المتابولزم(اھمة فعالة في عملیات االیض واالمالح المعدنیة والتي تساھم مس

  

 Carbohydratالكاربوھیدرات 

 تتكون من الكاربون والھیدروجین واالوكسجین وتحتوي على ذرتین من       

الجسم  ایضھا من قبلللط قة عند الھیدروجین لكل ذرة اوكسجین وتعد المصدر الرئیسي 

ھیدرات یسي للحصول على الكاربومصدر الرئوتضم النشویات والسكریات علما ان ال

 )السكریات(والمصدر الثاني  )- الرز،الذرة، الشعیر،الحنطة - الحبوب(ھو النشا في 

بانوعھا ویتم ایض الكاربوھیدرات بعد تناول الكاربوھیدرات كغذاء یجري علیھ عملیات 

حیث یذھب الى الدم او یخزن على شكل تحول كیمیاویة تنتھي الى تكوین الكلكوز 

زن كمیة كبیرة من یتحمل الكبد خ(لكید بصورة رئیسیة في ا) نشا حیواني(یكوجین كال

كما تخزن كمیات ضئیلة من ) غم%١٠٠من وزنھ اوالى%٦الكالیكوجین قد تصل الى 

العضالت ان عملیة ایض الكاربوھیدرات تمول الجسم بنصف الطاقة الكالیكوجین في 

حیث تكون الطریقة االولى ئیة وال ھوائیة وھي تتم بطریقتین ھوا التي یحتاجھا الجسم

تسمى ایضا بالتحلیل الكال یكولي ومن الجدیر بالذكر ان بمشاركة االوكسجین التي 

في ) الكلوروفیل(الكاربوھیدرات تتكون من النباتات بتاثیر مشترك من المادة الخضراء 

التي تؤخذ یة من السعرات الحرار%٥٠ان اكثر من...اوراق النباتات ومن اشعة الشمس 

یومیا في الغذاء  غرام ٥٠٠- ٢٥٠رات وھذه الكمیة ھیدیزھا من الكاربوھیومیا یتم تج

ً مامتوسط ولكنھا تتفاوت ضمن  یكون تناول الكاربوھیدرات ھو  حدود واسعة وغالبا

 .المتغیر الرئیسي في حاالت زیادة او نقصان الوزن

  

 Proteinsالبروتینات 
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ت عضویة معقدة تحتوي على نتروجین وتتواجد في الخالیا مركبا                    

من % ٥تق  عن  الحیوانیة والنباتیة ومن الضروري وجود البروتین في الغذاء بنسبة ال

الطاقة الغذائیة ألن جمیع خالیا الجسم مكونة من البروتین وكذلك األنزیمات 

سبة البروتینات في تكون ن إنھم ضفي حین یرى بع الھرمونات والعصارات الھضمیة و

.. من مجموع السعرات الحراریة المشتقة من البروتینات% ١٥- ١٠الغذاء جید التوازن 

یمكن التعویض عنھ ویجب تناولھ بالغذاء وان نقص الكاربوھیدرات في  والبروتین ال

الجسم یمكن التعویض عنھا عن طریق تحول البروتین او الدھون الى كاربوھیدرات في 

بحاجة الى البروتین خالل مراحل عمرة المختلفة لكن الحاجة  اإلنسانأن الجسم لذلك ف

تقل بتقدم العمر وتبدأ عملیة أیض البروتینات في الجسم بھضم المواد البروتینیة في 

المعدة حیث تنتج بعد سلسلة من التفاعالت الكیمیائیة والتحلل المائي بمساعدة االنزیمات 

بالحوامض األمینبة التي تساھم في بناء انسجة الجسم مشتقات بروتینیة مختلفة تنتھي 

الخ كذلك تساھم في بناء انواع خاصة من البروتین لھا ..وبناء العظام والشعر واالسنان 

كما تساھم في بناء الھرمونات واالنزیمات وان الناتج ) ك أألنسولین(وظائف الھرمونات 

لتي یطرحھا الجسم مع االدرار وھناك ا )الیوریا(ض االمینیة ھي مالنھائي ألكسدة الحوا

بروتین االنسجة ت الغنى عنھا في الغذاء لتعویض كمیات قلیلة كحد ادنى من البروتینا

ً الھدم والتلف واعادة البناء وھذة الكمیة تعرف بحصة  ) البلى والتمزق(التي تعاني دائما

ً بسبب متطلبات النمو وازد ویزداد االحتیاج یاد االیض كما في الى البروتینات كثیرا

المرض والحمى  والحروق وتختلف البروتینات بقیمھا البیولوجیة وذلك اعتمادا على 

كمیات احتوائھا من الحوامض االساسیة فالزاللیات التي مصدرھا البیض ومنتجات 

االلبان والكلیة والكبد لھا قیمة بایولوجیة عالیة وذلك ألحتوائھا على جمیع الحوامض 

ً ما اقل كفائة في  ساسیةاالمینیة اال اما البروتینات ذات النوعیة الجیدة والتي ھي نوعا

واالنسجة ، والبطاطا، فول السوداني ،تزوید الحوامض االمینیة فتشمل فول الصویا 

العضلیة في اللحوم والدواجن والسمك والبروتینات ذات النوعیة المتوسطة ھي تلك التي 



  ولھان حمید ھادي. د.م.عباس فاضل جبر ، أ. د                                 ٢٠٠٧آیار ) ١(العدد  –مجلة علوم الریاضة 
  

 
 

12 

اما البروتینات اكثر انواع الجوز والبندق  مصدرھا الحبوب والخضروات الجذریة

والنباتات البقولیة فھي ذات قیمة بایولوجیة واطئة ومن الممكن ان نأخذ نوعین من 

البروتینات ذات نوعیة واطئة او متوسطة لیشكال قیمة بایولوجیة جیدة عندما یؤخذان في 

الضروریة وتتكون  الوقت نفسھ حیث یمكن ان یكمال احدھما األحر بالحوامض االمینیة

اوكسجین % ٢٢ھیدروجین % ٧كاربون % ٥٠نیتروجین %١٦معظم البروتینات من 

كبریت لذلك فأن البروتینات تتمیز عن الكاربوھیدرات واللبیدات بأحتوائھا  ٠,٣ - %٠,٥

ً من النتروجین   ...على كمیة عالیة نسبیا

  

 Cholesterolالكولیسترول

االساسیة والضروریة للعدید من الخالیا الحیوانیة  یعدُ الكولیسترول من المقومات    

لأللیاف العضلیة وانسجة الغدد ویوجد بتراكیز ) الساركولیما(والسیما الغالف الملیني

عالیة في الكبد وھو مكان ألنتاج والتخزین وكال نوعي الكولیسترول الحر والمؤستر 

یض والمخ مصادر غنیة یوجدان في البروتینات الدھنیة للبالزما ویعتبر صفار الب

للكولیسترول في الغذاء واالنواع االخرى التي تحتوي على الكولیسترول ھي الزبدة 

والكریم والجبن والقلب والكلیة والكبد والخبزالحلو والبحریات واالسماك وفي االشخاص 

الطبیعیین فأن الجسم یعوض عن مستوى الكولیسترول المتناول في الوجبة عن طریق 

وللكولیسترول مركب .. نیع وتخلیق الكولیسترول من مركباتھ االساسیة اعادة تص

كحولي الیذوب في الماء شأنھ شأن باقي الدھون ولكنة یذوب في المذیبات الغیر قطبیة 

وینتشر الكولیسترول في جمیع خالیا الجسم وباالخص الخالیا العصبیة ولكن بنسب 

 ١٤٠الجسم بصورة عامة على  ویحتوي% ١٠مختلف وقد تصل نسبتھ في المخ الى

غرام من الكولیسترول ویؤثر التدریب الریاضي سواء كان قصیرا او طویل في مستوى 

الكولیسترول بالدن فعندما تكون التمارین لفترات طویلة وبمستوى عال فأنھا تؤدي الى 

نقص كمیة الكولیسترول في الدم كذلك یزداد نقص مستوى الكولیسترول لدى الریاضیین 
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توى الكولیسترول في الدم  لما ازداد العمر التدریبي لدییھم ویعود سبب نقص  المسك

نتیجة التدریب الریاضي ألى زیادة اكسدتھ في الجسم  علما ان الجسم یستطیع ان یصنع 

ً وقد یتم طرح كمیة كبیرة من الكولیسترول مع )٥- ٢(من  غم من الكولیسترول یومیا

ً قد یذھب الى االمعاء  %٥٠االخراج وبالرغم من حوالي  من الكولیسترول المصنع یومیا

وتعد  الدقیقة ولكنة قد یعاد امتصاصة مرة اخرى من خالل عملیة امتصاص الدھون

عملیة المحافظة على المستوى الطبیعي للكولیسترول ذات االھمیة الفسیولجیة الكبیرة 

ً )  D - د(فھو مسؤول عن تكوین فیتامین  ً وثیقا بالھرمونات االسترودیة  ویرتبط ارتباطا

في الجسم مثل االكورتیزون اآلندروجین األستروجین ولذلك الیجب ان یعد مادة غیر 

طبیعیة في الجسم ولكن مادة لھا وظیفة حیویة تؤدیھا وقد اشار المجلس الطبي للتغذیة 

لقد دعمت : والطعام االمیركي خالل تقریر حول تغذیة الدھون وتاثیرة في الصحة مایلي

االثباتات المفھوم الذي یشیر الى ان زیادة تركیز الكولیسترول في البالزما وراثیة وھذة 

الفكرة لھا دعم معقول ولكن لیس حاسم او قاطع ان نوع وكمیة الدھون المتناولة وكمیة 

الكولیسترول المستھلك ھو الذي یؤثر في مستوى الكولیسترول في الدم  والدھون 

ت اكبر من الكولیسترول كذلك فأن الغذاء الغني بالدھون المشبعة تحتوي على كمیا

بصورة عامة یكون مسؤال عن زیادة كمیة الكولیسترول في الدم ومن ثم التعرض 

لألمراض القلبیة ومع ذلك فان العالقة السبببیة التزال ینقصھا االدلة ولقد اظھرت 

 ٢٤٠ي دمھ اكثر من الدراسات العلمیة ان االنسان الذي یكون مستوى الكولیسترول ف

عرضھ لألصابة بالنوبة القلبیة اكثر بثالث مرات من االنسان   ملم دیسیلتر یكون/ملغم

   ..مللیتر من الدم١٠٠لكل /ملغم ٢٠٠الذي یكون مستوى الكولیسترول في دمھ اقل من 

  

  Fat ألدھون

ة رئیسیة تعد الدھون الصیغة الرئیسیة للطاقة المخزونة في الخلیة وھي تتكون بصور    

من الكاربون والھیدروجین واالوكسجین وھناك نوعان رئیسیان للدھون ھما الشحوم 
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ً صلبة في درجة حرارة الغرفة بینما الزیوت فتكون  والزیوت اما الشحوم فتكون عادة

سائلة في الدرجة نفسھا كما تعد الدھون واحدة من مجموعات الغذائیة الرئیسیة وھي 

قابلة للذوبان في الماء وتذوب في مجموعة من مذیبات مواد عضویة مركبة وغیر 

الدھون مثل الكحول واالسیتون والزابلین واالیثر وتخزن الدھون في النباتات 

والحیوانات بكمیات كبیرة على شكل كلیسریدات ثالثیة االسیل المتعادلة وغیر الذائبة 

نیة تحت الجلد وفي وتوجد المخازن الدھنیة الرئیسیة في االنسان في االنسجة الدھ

اذ یخزن في خالیاھا كمیة من الشحوم  Mesentericالعضالت واالنسجة المساریقیة

ً عند االنقطاع عن الطعام٤٠تمكن الفرد من الحیاة لمدة طویلة تصل الى  وتؤلف .. یوما

ویوجد حوالي  من المواد العضویة الداخلة في تركیب الخلیة الحیة% ٥الدھون حوالي 

من ھذة الجزیئات الحیة في الخلیة وتكون خالیا الدماغ والخالیا العصبیة   وعاً  ٥٠- ٤٠

اغنى اجھزة الجسم بمركبات الدھون المعقدة وبأنما الدھون غیر ذائبة في الماء فأنھا 

التنتقل بین الخالیا االبعد ارتباطھا بمركبات حاملة لھا تجعلھا اقل كثافة واكثر قابلیة 

ھا من التنقل بحریة على شكل بروتینات دھنیة   للذوبان في الدم لكي تمكن

Lipoproteins  ذات كثافة مختلفة وتبلغ نسبة الدھون المتعادلة واالحماض الدھنیة من

تتكون الطاقة من حرق الدھون بكمیات كبیرة تقدر بضعف ودیسیلتر /ملغم٥٠٠- ٢٠٠

لسبب في ذلك الى الطاقة الناتجة من نفس الكمیة من الكاربوھیدرات والبروتین ویرجع ا

ان الدھون تحتوي على عدد اكبر من ذرات الھیدروجین في جزئیاتھا اكثر منما ھو 

موجود في الكاربوھیدرات وتؤلف الدھون باالضافة الى الكاربوھیدرات والبروتینات 

لھما الطاقة اھم المكونات الغذائیة لألنسان وتعد من الناحیة البیوكیمیائیة مھمة لسببین او

..  نة على شكل كالیكوجین وثانیھما العمل الذي تقوم بھ في التراكیب الخلویةالمخزو

  : ویمكن تلخیص اھم االدوار الحیویة للدھون بما یلي

ً عن كونھا مخزن للطاقة غیر الكاربوھیدراتیة حیث ان  - ١  تجھیز الجسم بالطاقة فضال

  قیمھا تكون قیمة ضعف الكاربوھیدرات
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  الجلد وتحافظ على درجة حرارة الجسم  تخزن كمادة عازلة تحت - ٢

  تعد احدى المكونات االساسیة في غالف الخلیة  - ٣

ً الھرمونات الذكریة التستسیرون - ٤   تعمل على شكل مولدات للھرمونات وخاصة

  تدخل في تراكیب االجزاء المھمة من الجھاز العصبي  - ٥

   تعمل كمنشطات ألنزیمات خاصة في بعض األحیان - ٦

والباقي  TriGlyceridesمن ثالثي الكلیسرین % ٩٨ي الدھون حوالي وتحتو - ٧

 Free Fattyواحماض دھنیة حرة  Mono-Diglyceridesكلیسریدات احادیة وثنائیة

Acids    وشحوم فسفوریة    واستیروالتSterols   ومنما یعطي الدھون اھمیة للغذاء

ك امتصاصھا البطيء وطول ویزید من رضا متناولھا ھي عملیة ھضمھا البطیئة  وكذل

بقائھا في المعدة وكذلك اھمیتھا بالنسبة لشھیة الطعام واعطائھا للمذاق والنكھة الطیبة 

ألنواع الغذغاء وھناك نوعان من الدھون الدھون المشبعة والغیر المشبعة والفرق بین 

رو ھذین النوعین ھو في الروابط مابین ذرات الكاربون والھیدروجین بمعنى ان كل ذ

كاربون ترتبط بذرتي ھیدروجین یسمى الدھن عندھا بالمشبع ویكون صلب  بینما 

الدھون غیر المشبعة تكون على شكل سائل فالدھون المشبعة تاتي منت مصادر حیوانیة 

ً الربط بین الدھون المشبعة  بینما الغیر مشبعة تاتي منة مصادر نباتیة وقد تم دائما

  ...این التاجیةواالمراض القلبیة وامراض الشر

  

  أخطار الدھون

أن عدد التقاریر عن الوفیات التي تحدث خالل او بعد التدریب تتزاید بأستمرار وقد 

تم التركیز علیھا من قبل أولئك الذین یؤمنون ان باالضافة الى االثر االیجابي الذي 

ت عن یتركھ التدریب فأنھ باالمكان ان یكون مؤذیا ومھما یكون االمر فأن التحقیقا

) الركض(تشیر الى ان الھرولة) رودي أیالند(حوادث الوفاة بین المھرولین في والیة

لیس خطیرة بشكل خاص ولسوء الحظ فان ھذا یختلف عن الوضع بالنسبة للعبة 



  ولھان حمید ھادي. د.م.عباس فاضل جبر ، أ. د                                 ٢٠٠٧آیار ) ١(العدد  –مجلة علوم الریاضة 
  

 
 

16 

السكواش ولكن ھناك اختالفات جوھریة بین الركض والسكواش حیث ان الركض یعتمد 

لطاقة في حین ان السكواش تعتمد بشكل اساسي على التمثیل الغذائي الھوائي ألنتاج ا

 مرین یزداد تركیز ھرمونات التوتر على التمثیل الغذائي للھوائي ألنتاج الطاقة وخالل الت

Stress Hormones    وھي االدرنالین والنوردنالین وھذا سوف یؤدي الى تحریك

االحماض الدھنیة االحماض الدھنیة من االنسجة الشحمیة وبذلك یزداد تركیز الدم من 

والتركیز العالي لألحماض الدھنیة یدمر غشاء الخلیة ویزید من لزوجة الصفائح الدمویة 

وكذلك التدخل واعاقة ) والسیما القلب قلیل االوكسجین( ومن ثم خطر حدوث الجلطة

ائي الطبیعي للقلب باالضافة لذلك ان وجود الدھون في الدم فقد تؤدي الى النشاط الكھرب

تغیرات في التمثیل الغذائي في القلب وھذا قد یؤدي الى زیادة احتمال حوث عدم انتظام 

سوف یزداد تركیز البالزما من االحماض  الضربات القلبیة في العاب مثل السكواش

خدام ھذه االحماض الدھنیة لمثل ھذة االنشطة التي الدھنیة وفي الوقت الذي یكون فیھ است

تعتمد على الضربات المفاجئة والركض السریع قلیل جدا بسبب ان ھذة الریاضة ذات 

طبیعة الھوائیة باالضافة الى ان التوتر الحاصل من المنافسة قد یقود الى ارتفاع اضافي 

تزداد كمیة االحماض الدھنیة  في تركیز االحماض الدھنیة للبالزما وتنشأ المشاكل حینما

في الدم عن المعدل الذي یمكن خاللع ان تنتقل بأتحادھا مع األلبومین ذو الكمیة المحدودة 

ً /ملم٢ یتضح من ھذه ان اولئك ..مول وھذا قد یقود الى المشاكل التي تم ذكرھا سابقا

) جذیفالركض والدراجات والسباحة  والت( اللذین یمارسون االنشطة الھوائیة مثل

ً بشكل خاص ھم لیسوا عرضھ بالدرجة نفسھا لھذه االخطار  واللذین یكون تدریبھم ھوائیا

ألن معدل تحریك االحماض الدھنیة یكون اقل سرعة وكذلك معدل استھالك االحماض 

الدھنیة في العضالت یكون اكبر عنھ في حالة االلعاب كما ھي في السكواش وبسبب 

فانھ ینصح  الشرایین الدمویة بسبب تصلب الشرایین التقدم في السن یقلل من قطر

بالریاضة الھوائیة بالنسبة لمن ھم في منتصف العمر او المتقدمین في السن والسیما 

االشخاص الذین في منتصف العمر ومن الذین مارسوا الالعاب التنافسیة السابقة وھم 



  ولھان حمید ھادي. د.م.عباس فاضل جبر ، أ. د                                 ٢٠٠٧آیار ) ١(العدد  –مجلة علوم الریاضة 
  

 
 

17 

توتر الذي ینتج عنھ في سن أصغر وبشكل عنیف ان تصاحب التزود القلیل للقلب مع ال

وجود الھرمونات بكثرة وكذلك االحماض الدھنیة قدیكون خطرا جدا للذكور في متوسط 

العمر والمشاكل الحاصلة بسبب المستوى العالي من االحماض الدھنیة في الدم لیس 

مقصورة على اولئك االشخاص الذین یشتركون في االنشطة الریاضیة فبالنسبة لالنسان 

حیوانات في البراري من السھولة مشاھدة فائدة زیادة تحریك الوقود تحت البدائي و ال

ظروف التوتر والخوف من خالل استجابة المواجھة او الھرب ولكن في االنسان 

ً  دالمتحضر الذي یذھب الى ابعد من ما اع وبسرعة كبیرة وتوفر مواقف  لھ بیولوجیا

االزدحام مناقشة مواضیع ومشاكل التوتر بشكل كبیر ومتنوع وھذة تتضمن القیادة في 

معقدة في لجان معینة مناقشة حادة او حتى مشاھدة برنامج تلفزیوني معین فان النقطة 

الھامة ھو ان بالرغم من ان ھذة المواقف قد تؤدي الى ارتفاع تركیز االحماض الدھنیة 

ى استمرار في الدم فانھ الیتبعھا عادة تمرین یؤدي الى استھالك الوقود وھذا یؤدي ال

ارتفاع التركیز خالل فترؤة ممتدة وبالنسبة لمتوسطي العمر العادیین فان االرتفاع في 

تركیز االحماض الدھنیة خالل التوتر قد یكون بشكل اكبر وھذا قد یزید من تجمع 

الصفائح الدمویة وعدم أنتظام ضربات القلب او الفشل القلبي وھذا قد یزودنا بتوضیح 

لقلبیة والجلطات عند اشخاص اصحاء او بعد مواقف توتریة في بعض منطقي للنوبات ا

 ..الضروف قد یضع ھذا االمر اناس اخیرین في دائرة الخطر

     HDL:High Density Lipoproteinالبروتین الدھني العالي الكثافة

ً من ذي قبل   ان وظیفة البروتین الدھني العالي الكثافة  اصبحت االن اكثر وضوحا

م كحامل للكولیسترول خالل عملیة النقل العكسي وكذلك طرح الكولیسترول فھو یخد

لھ اصول متعددة فأنھ بأستمرار یتفاعل مع الكولیسترول واالنزیمات )  HDL( ومع ان 

المختلفة خالل الدورة الدمویة وتكون النتیجة تدفق وتحول ثابت في تركیب وكذلك نقل 

واالنسجة الى الكبد لیتم التخلص منھ  ة الطرفیةللحركة الكلیة للكولیسترول من االوعی

ً خمسة )  HDL( على شكل مادة صفراء والعمر النصفي لل  في البالزما یساوي تقریبا
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ایام ولقد ربط بصورة سلبیة فس السابق بزیادة احتمال االصابة بتالمراض القلبیة ولكن 

كیزة منما یقلل من الدراسات الحدیثة اظھرت ان تدریب التحمل یؤدي الى زیادة تر

احتمال االصابة بأمراض القلب والشرایین ولقد اظھرت الدراسات زیادة مظطردة في 

للریاضیین الذین یتدربون على التحمل مقارنة مع % ٣٠-  ٢٠من )  HDL( تركیز 

اقرانھم من غیر الریاضیین واكثر من ذلك فقد تم تسجیل عالقة موجبة بین حجم الجرعة 

في حین ان الدراسات الطولیة على التحمل لم تكن جمیعھا متطابقة ) HDL( التدریبیة و

في حین ان بعضھا لم تشر الى وجود فروق والسبب في ھذا التناقض غیر معروف 

طول مدة التدریب ةحجم التدریب المنجز : ولكنھ یبدو انھ ناتج من عدة عوامل اھمھا 

قبل التدریب )  HDL( ركیب والتغییر في تركیب الجسم والتغذیة وفقدان الوزن وت

ً وأجریت على الناس العادیین قبل وبعد  ومھما یكن فأن ھناك دراسات نشرة حدیثا

بین المسافة  ٠.٠٥< ف ٠,٤٥=رالبرنامج تحمل لمدة سنة اشارة الى ارتباط موجب 

ً تسجیل ارتفاع بالنسبة للنساء )  HDL( الكلیة للجري والتغیر في تركیز  ولقد تم ایضا

شتراك في برنامج التدریب بحجم عال ولم یحصل ذلك عند ذوات الوزن بعد اال

ً للعالقة مابین الجرعة  ً أضافیا المنخفض والنتائج التي تم التوصل الیھا تضیف دعما

التدریبیة واالستجابة والتي تالحظ في الدراسات الطولیة بین النشاط الریاضي والتركیز  

HDL  عرضیة على الرجال النشطین الكبار السن ولقد وجد من نتائج الدراسات ال

ً اعلى من     مقارنة مع اقرانھم غیر    HDLوالسیدات ان ھوالء كان لدیھم تركیزا

عند معظم كبار السن النشطین وقد اشارت الدراسات الطولیة الى ارتفاع  بعد التدریب 

ً قد من الرجال في حین ان بعض الدراسات الطولیة اشارت الى ان الشباب النشط ین بدنیا

ً غیر معنویة HDL یكون لدیھم ارتفاع   ....في  وھذة الفروق عادة

  

  في الدمHDLالعالي الكثافة تأثیر وحدة التدریب المنفردة في تركیز البروتین الدھني
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ً الى وحدة التدریب   ان بعض التغیرات من اجراء  التدریب المنتظم قد یعزى جزئیا

قد توجھ لدراسة تاثیر وحدة التدریب المفردة في دھون المفردة لذلك فان بعض االھتمام 

الدم البروتین الدھني وھناك عدة عوامل تؤثر بمستوى الدھون او البروتینات الدھنیة في 

حجم العمل یجب ان یحسب لكي یتم المقارنة ( الدم ومن ھذة العوامل حجم العمل المنجز 

( ركیز البروتین الدھني قبل التمرین ك لك ت) بین االنشطة المختلفة مثال  كیلو كالوري

ً مستوى عال من  او تركیز    HDLلكي یظھر التغیر فان االشخاص الذین لدیھم مبدئیا

كذلك ) علیھم ان یكملوا حجم التدریب الكبیر )   TC(   الكولیسترول الكلي  من فضاً من

في التمثیل التغیرات التي تحدث ( توقیت عینات الدم والفترات التي تعقب التمرین

ساعة بعد التدریب ولیس  ٧٢الغذائي للبروتین الدھني في احیان كثیرة تتطور خالل 

اذا كانت اجاءات ( كذلك التغیر في تركیب الوجبة الغذائیة) بالضرورة خالل الجھد

فأن  التجربة تتضمن معالجات تدریبیة متعددة او تستمر لفترات طویلة من الوقت عندھا

كذلك قلت و او عدم اكتمال تقدیر التغیر ) ذائیة یجب ان یكون ثابتتركیب الوجبات الغ

حجم البالزما یمكن ان یتقلص خالل وحدة التدریب او یتمدد خالل (في حجم البالزما

او اكثر ان التقدیر المناسب لھذا التغیر یمكن ان % ١٠االیام التي تعقب التدریب بنسبة 

او قیاس البروتین الكلي في /وناتھ ویتصاحب مع قیاس كل من الھیموكلوبین ومك

الشخص غیر نشیط قد یتطلب حجم (وكذلك الحالة التدریبیة للمفحوصین ) البالزما

اما في حالة النساء فأن ھناك ) تدریب اقل للحصول على تغیر مقارنة مع الشخص النشط

جب عدة تعقیدات تظھر وتؤثر في سجالت الدھون والبروتینات الدھنیة وھذة العوامل ی

ان تؤخذ بعین االعتبار عند ترجمة النتائج وتفسیرھا من الدراسات التي تستخدم عینات 

ً بالنسبة لوضعھن للدورة  ً موانع الحمل كما ھو الحال ایضا نسائیة واالخذ باالعتبار ایضا

فانھ قد تم مالحظة عم تغیر تركیزة    T.Gالشھریة وفیما یتعلق بثالثي الكلیسرین   

م التدریب صغیرا او ینخفض عندما یكون الحجم المنجز كبیرا ومھما عندما یكون حج

یكن االمر فأنة اذا كانت الوحدة التدریبیة طویلة ومتطلباتھا من الطاقة عالیة فأن ثالثي 
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ً بعدھا او خالل ایام التي تلي ھذة الوحدة التدریبیة وھذا  الكلیسرین سوف یقل مباشرة

ً على الكولیسترول حتى  ساعة من انتھاء٢٤لو لم یتم مالحظة التغیر اال بعد  ینطبق ایضا

ً او بعد   HDL  الوحدة التدریبیة وفیما یتعلق ب فانھ اذا اردنا احداث تغیر فیھ مباشرة

ایام فانھ یبدو ان ھناك عتبة فارقة لمصروف الطاقة والذي یجب الوصول الیھا خالل 

ر معروف بدقة ولكن یمكن القول الوحدة التدریبیة وبالرغم من ان متطلبات الطاقة غی

كیلو كالوري ھو  ١٠٠٠ومصروف الطاقة اكثر من ) فوق ساعة ونصف( بأن الزمن 

   )١٣- ٦_...(امر ضروري ألحداث التغیر

 

  منھج البحث واجراءاتھ المیدانیة

  ألمنھج المستخدم

  أستخدم الباحث المنھج التجریبي وبما یتناسب ومشكلة البحث       

  عینة البحث

رجل یعانون من السمنة تراوحت ) ٦٩(تم تحدید حجم عینة البحث العمدیة      

عن ) ترھل بدني( سنة ومن الذین یعانون من ارتفاع الوزن) ٤٩- ٤٥(اعمارھم بین 

وزنھم الطبیعي وبعد اكمال الفحوصات االثروبومتریة والصحیة والفسیلوجیة تم 

بحیث اصبحت ) امراض القلب، السكري، بأرتفاع ضغط الدم (أستبعاد المصابین 

منھم من البرامج التاھیلیة وبأسباب )١١(العینة جاھزة لتنفیذ البرامج التأھیلیة أنسحب 

  :حیث قسمت عینة البحث الى ثالثة مجامیع تجریبیة ھي: مختلفة 

وینفذ على )  GD( ویرمز لھا  ١٩عدد افرادھا :المجموعة التجریبیة االولى  - ١

  نامج الغذائيافراد ھذة المجموعة البر

ینفذ على افراد )  GP(ویرمز لھا  ١٩عدد افرادھا : المجموعة التجریبیة الثانیة  - ٢

 ھذة المجموعة البرنالمج البدني
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مجموعة )  GDP(ویرمز لھا  ٢٠عدد افرادھا  :المجموعة التجریبیة الثالثة  - ٣

  غذاء بدني

  

  تكافؤ المجموعات

ونسبة تركیز ) كغم(تبارات الوزن تم تكافؤ المجموعات التجریبیة الثالث في اخ 

بالدم وبطریقة تحلیل التباین بین المجموعات   HDLالبروتین الدھني العالي الكثافة

  . الثالثة 

  

  البحث  أجراءات

  Instrumentأدوات البحث 

  المراجع والمصادر العربیة واالجنبیة - ١

 المقابالت الشخصیة  - ٢

 برات مستشفى القوة الجویةأطباء التغذیة أضافة الى اطباء وكیمیاویین مخت - ٣

 میزان الكتروني لقیاس الطول والوزن  - ٤

 جھاز قیاس الضغط الدموي - ٥

 معلموا اللیاقة البدنیة  - ٦

 ساعة توقیت الكترونیة - ٧

 لحفظ عینات الدم)تیوبات طبیة(أنابیب   - ٨

تم - ١٩٩٦ - أنكلیزي المنشأ - الكاشف االوتوماتیكي) سبیس.سي.أي( جھاز  - ٩

  ١٩٩٨فرنسیة الصنع مودیل )الكتات(استخدام االنزیمات الكاشفة 

 مالعب الریاضة  - ١٠

  .طبیب ومعاون طبي مرافق للتجربة - ١١

   البرامج التأھیلیة
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أستخدم الباحث برامج تأھیلیة مقننة ومجربة بشكل مستمر في العراق            

  وعلى عینات متشابھة وكما یلي 

سعرة )٢٥٠٠( یحتوي البرنامج الغذائي :   Diet Programeالبرنامج الغذائي - ١

ً أخذین بنظر االعتبار حاجة العینة الى العناصر الغذائیة  ً یومیا حراریة تقریبا

االساسیة واالفتقار الى الدھون واالحماض الدھنیة المشبعة ومدى توفر وجبات 

  .الغذاء التي كانت موجودة في ذلك الوقت

وحدد  وھو ضمن البرنامج التأھیلي:  Exercise Programeالبرنامج البدني - ٢

وقت التمرین الفعلي من الساعة الثامنة الى الساعة الثامنة وخمسون دقیقة 

ً ویكون البرنامج  ً وبمعدل ثالث وحدات تدریبیة اسبوعیا ً یومیا مقنن صباحا

 ً  .تدریبیا وفسلجیا

ھو عبارة :  Diet,Exercise Program    )بدني،غذائي(نامج المختلط البر - ٣

برنامج غذائي وبرنامج بدني ونفذ ھذان  عن برنامج تأھیلي مختلط یتضمن

 .البرنامجان على المجموعة التجریبیة الثالثة

  

  مكونات البرنامج البدني 

ً  ٣عدد الوحدات التأھیلیة  - ١    وحدات اسبوعیا

  وحدة تاھیلیة  ٣٨عدد الوحدات الكلیة  - ٢ 

  دقیقة ١٩٠٠مجموع وقت التدریب الكلي  - ٣ 

  

  توقیتات االختبار

أب  ٢٨فحوصات والقیاسات االثربومتریة قیاس الطول والوزن في نفذت ال   

اب  ٢٩في حین نفذت التحلیالت المختبریة على جمیع افراد العینة في  ٢٠٠٢

حیث تم سحب عینات من الدم بعد منع افراد العینة من تناول  ٢٠٠٢
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حب ساعة حیث تم التاكد من ھذا االجراء وتم تنفیذ س ١٢لمدة )  Fastصیام(الطعام

ً في مختبر تحالیل الدم في مستشفى القوة الجویة ٨٠٠الدم بالساعة  حیث ...صباحا

وكان الھدف من التحالیل للحصول  ٢/١٢/٢٠٠٢- ١نفذت االختبارات البعدیة في 

  :على مجموعة نتائج اختبارات اھمھا

   HDL البروتین الدھني العالي الكثافة - ١

  

  :الوسائل االحصائیة

  :جات االحصائیة التالیةاستخدم الباحث المعال

  الوسط الحسابي  - ١ 

  االنحراف المعیاري - ٢ 

  لقیاس معنویة الفروق بین وسطین حسابیین مرتبطین   .Test   Tقانون    - ٣ 

  تحلیل التباین  - ٤

  .قانون اقل فرق معنوي  - ٥ 

  

  عرض ومناقشة النتائج 

   GD)غذاءمجموعة ال(عرض ومناقشة النتائج للمجموعة التجریبیة االولى 

ملغم دیسیلتر وبأنحراف ) ٣٨,٨(ظھر الوسط الحسابي بقیمة ) ١(من خالل الجدول 

ملغم دیسیلتر لألختبار القبلي في حین ظھر الوسط الحسابي ) ٨,٧٧(معیاري 

ملغم ) ٨,٨(ملغم دیسیلتر وبأنحراف معیاري ) ٢٩,٥(لألختبار البعدي بمقدار 

قیاس معنویة الفروق بین االختبارین تم رجل ل) ١٩(دیسیلتر وبحجم عینة مكون من 

في حین كانت )١,٠٤(المحتسبة بمقدار) ت(حیث ظھرت قیمة ) ت(استخدام قانون 

لذلك فالفرق عشوائي بین االختبار المحتسبة ) ت(الجدولیة اكبر من قیمة ) ت(قیمة 

) ت(ولما كانت قیمة )٠,٠١(وبمستوى داللة ) ١٨(القبلي والبعدي عند درجة حریة 
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بین االختبار القبلي والبعدي  المحتسبة فالفرق عشوائي) ت(لجدولیة اكبر من قیمة ا

ویعزي الباحث سبب عدم تأثر نسبة تركیز .. )  GD(  للمجموعة التجریبیة االولى 

البروتین الدھني عالي الكثافة بالدم الى ان ھذا البروتین الدھني الیتأثر كثیرا بالغذاء 

غذاء مصدر رئیسي لبناء الكولیسترول الجید والكیسترول على الرغم من ان نوع ال

ً كبیر وھذا یعني بوضوح ان البرنامج التأھیلي ) HDL,LDL(القاتل الى حدا

الغذائي الیؤثر بشكل معنوي وواضح على الكولیسترول الجید في حین یكون مؤثر 

ً في البروتین الدھني الواطىء الكثافة بالدم وھذا یتطابق مع نتائج  دراسة سابقة جدا

مع ذلك یرى خبراء التغذیة ) ٣٢- ٤(مشابھة توصل الیھا الباحث على عینات مشابھة

وتزید ثالثي الكلیسرین    HDLان زیادة التغذیة من الكربوھیدرات فھذة تقلل من 

ولكن النشاط الریاضي یلغي ھذة االستجابة كذلك توزیع االنسجة الدھنیة والذي 

یصاحبھ تغیرفي انماط البروتین ) محیط الحوض - محیط الخصر(  یقاس بعالقة

عند االشخاص غیر السمینین ) ١(الدھني فزیادة االنسجة الدھنیة في البطن عن 

  ) ١٨- ٨( HDLیصاحبة قلة  
  ) ١(جدول                                              

محتسبة ال) ت(یبین الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري وحجم العینة وقیمتي  
  HDLوالجدولیة والداللة االحصائیة لآلختبارین القبلي والبعدي لنسبة تركیز  

   GDللمجموعة التجریبیة االولى
) ت(قیمة  االختبارالبعدي  االختبار القبلي

  المحتسبة
) ت(قیمة 

  الجدولیة
الداللة 

  االحصائیة
  عشوائي   ٢.٥٨  ١.٠٤  س      ع       ن  س         ع        ن

٨.٨  ١٩  ٢٩.٥   ١٩   ٨.٧٧     ٢٨.٨   
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   عرض ومناقشة نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجریبیة الثانیة

ظھر الوسط الحسابي لنسبة تركیز البروتین الدھني العالي ) ٢(من خالل الجدول  

ملغم ) ٩,٨١(ملغم دیسیلتر وبأنحراف معیاري ) ٢٨,٦(بقیمة   HDLالكثافة بالدم

) ٣٢,٧(دیسیلتر لالختبار القبلي في حین وجد الوسط الحسابي لألختبار البعدي بقیمة

ولمعرفة معنویة الفروق بین االختبارین ) ٨,٨٥(ملغم دیسیلتر وبأنحراف معیاري

المحتسبة ) ت(حیث وجدت قیمة ) ت(القبلي والبعدي استخدم الباحث اختبار 

وبمستوى ) ١٨(عند درجة حریة ) ٢,٥٨( الجدولیة) ت(بینما كانت قیمة ) ٥,٨٥(

وھذا یدل على ان الفرق معنوي لصالح االختبار البعدي  ویعلل ) ٠,٠١(داللة 

الباحث سبب ھذا التطور االیجابي في ارتفاع تركیز البروتین الدھني العالي الكثافة 

د وقد أظھرت العدی Physical Program التأھیلي البدني بالدم الى تأثیر البرنامج

من الدراسات ان للتمرین الریاضي المستمر والذي یأخذ صفة الشدة الواطئة والحجم 

. وقد اكد ذلك دراسة د) سنة ٤٠فوق عمر (الكبیرة تأثیر ایجابي كبیر لكبار السن 

 ١٩٩٦عباس فاضل جابر المنشورة في المجلة العلمیة الطبیة العسكریة ذلك سنة 

ً حصل علیھا ال ) ٧٤- ٧( ١٩٩٨باحث نصیر عباس عیدان سنة ونفس النتائج تقریبا

ً كبیر ) مدة التدریب(مع ذلك تختلف بأختالف حجم التدریب  والشيء المؤكد الى حدا

أزدادت وبالمقابل أنخفضت نسبة االصابة    HDLان زیادة التمارین فأن تركیز

مع ذلك تقلیل السمنة والتي تعتبر من اھم االسباب   CHDبتصلب الشرایین   

  .. ابة بأمراض القلبباالص
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  )٢(جدول 

المحتسبة والجدولیة ) ت(یبین الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري وقیمة 

والداللة االحصائیة لنتائج االختبار القبلي و البعدي لنسبة تركیز البروتین الدھني 

  GPریبیة الثانیة  العالي الكثافة بالدم للمجموعة التج

  
  

    GDPجموعة التجریبیة الثالثةعرض ومناقشة نتائج االختبار القبلي والبعدي للم

ظھر الوسط الحسابي لألختبار القبلي لنسبة تركیز البروتین ) ٣(من خالل الجدول  

ملغم  )٢٧,٩(بمقدار  GDPالدھني العالي الكثافة بالدم للمجموعة التجریبیة الثالثة  

ملغم دیسیلتر في حین ظھر الوسط الحسابي ) ٩,٠١(دیسیلتر وبأنحراف معیاري

ولقیاس معنویة ) ٨,١٩(وبأنحراف معیاري ,ملغم دیسیلتر) ٣٥,٢١(بار البعديلألخت

المحتسبة )ت(حیث ظھرت قیمة ) ت(الفروق بین االختبارین استخدم الباحث اختبار

عند درجة حریة ) ٢,٥٨(الجدولیة بقیمة) ت(في حین كانت قیمة ) ١٠,٤٤(بقیمة 

معنوي عال ولصالح االختبار وھذا یدل على ان الفرق ال ٠,٠١وبمستوى داللة  ١٩

البعدي ویعلل الباحث ھذة المعنویة العالیة الى المجموعة التجریبیة الثالثة یعود الى 

: منما ادى الى ارتفاع ) بدني،غذاء(استخدام برنامجین تأھیلیین مختلطین ومتداخلین

) ت(قیمة  االختبارالبعدي  االختبار القبلي
  المحتسبة

) ت(قیمة 
  الجدولیة

الداللة 
  االحصائیة

  معنوي عال   ٢.٥٨  ٥.٨٥  س      ع       ن  س         ع        ن

١٩  ٨.٨٥  ٣٢.٧  ١٩         ٩.٨١   ٢٨.٦        
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درجة بالدم الى اعلى     HDL  بروتین الدھني العالي الكثافةالكولیسترول الجید ال

من بین باقي المجموعات من ھنا یعتقد الباحث على ان ھذا النوع من برامج التأھیل 

 ً ً ونفسیا ً وفسلجیا   .البدني یعطي ثمارة بصدق عالي بدنیا

  ) ٣جدول (

المحتسبة ) ت(یبین الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري وحجم العینة وقیمة 

بلي والبعدي للمجموعة التجریبیة والجدولیة والداللة االحصائیة لالختبارین الق

  ) GDP(    الثالثة

  
  
  

  للبروتین الدھني العالي الكثافة بالدم ومناقشتھا عرض نتائج االختبار البعدي 

والموضح فیھ العملیات االحصائیة لتحلیل التباین لالختبار ) ٤(من خالل جدول       

تجریبیة حیث عالي الكثافة بالدم للمجموعات الھني الدالبعدي لنسبة تركیز البروتین ال

الجدولیة عند ) ف( بین كانت قیمة) ١٩,٨٣(المحتسبة بدرجة ) ف(ظھرت قیمة 

وبما ان قیمة ) ٢,٧٦(تساوي )   0,05(وعند مستوى داللة ) ٥٥,٢(ة حریةدرج

الجدولیة فھذا یدل على ان الفروقات معنویة بین ) ف(المحتسبة اكبر من قیمة ) ف(

المجموعات التجریبیة ومن اجل دراسة الفروق بین االوساط الحسابیة للبروتین 

والموضح  L.S.Dتم استخدام اقل فرق معنوي   HDLالدم الدھني العالي الكثافة في

   .وفي حالت عدم تساوي المعالجات لمعرفة أي المجموعات افضل) ٥(في الجدول 

Pre test Post test  ت(قیمة (
  المحتسبة

) ت(قیمة 
  الجدولیة

الداللة 
  االحصائیة

n         s.d       m  n    s.d       m 10.44  معنوي عال   ٢.٥٨  

27.9   9.01   20  35.21    8.91  
  20  
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  )٤جدول (

یوضح تحلیل التباین بین المجموعات التجریبیة لالختبار البعدي للبروتین الدھني 

 في الدم HDLالعالي الكثافة
  

  
  
  

  )٥(جدول 
بین  LSDیوضح الفرق بین االوساط الحسابیة وقیمة اقل فرق معنوي

في  HDL المجموعات التجریبیة لآلختبار البعدي للبروتین الدھني العالي الكثافة
  الدم

G.DP  G.P  G.D  G.P 

35.31  32.7  29.5    

5.71  3.2    G.D  

2.51      G.P  

      G.DP  

  
  
  

مصدر 
  التباین

مجموعات مربع 
  االنحرافات 

متوس  مربع   درجة الحریة 
  االنحرافات

  )ف(قیمة 
  المحتسبة

) ف(قیمة 
  الجدولیة

الداللة 
  االحصائیة

  بین
  المجموعات 

  

٢  ٥٤٠  
  

  معنوي   ٢.٧٦  ١٩.٨٣  ٢٧٠

داخل 
  المجموعات

  
  

                 

٧٤٩  
  
  

1289                

٥٥  
  
  

٥٧  

١٣.٦١  
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بین  .L.S.Dن لوسائط الحسابیة وقیمة أقل فرق معني مناقشة الفروق بی

  المجموعات التجریبیة

 LSDتمت المقارنة بین فرق االوساط الحسابیة مع قیمة      ) ٥(من خالل جدول 

التجریبیة االولى للبرنامج التأھیلي  ان ھناك فرق معنوي بین المجموعة رظھ

لح المجموعة التجریبیة الثانیة ولصا)   ومجموعة التاھیل البدني)  GD_ ( الغذائي

 )GP   ( كذلك تمت مقارنة المجموعة التجریبیة االولى)GD ( مع المجموعة

( التجریبیة الثالثة وظھر وجود فرق معنوي ولصالح المجموعة التجریبیة الثالثة

GDP  (التجریبیة الثانیة كذلك تمت مقارنة فرق المجموع GP  والمجموعة

ولم یظھر ھناك فرق معنوي بین ھذین المجموعتین وھذا )  GDP(التجریبیة الثالثة

یعني ان افضل مجموعة ھي المجموعة التجریبیة الثالثة في ھذا االختبار یلیھا 

ان ة التجریبیة االولى ویرى الباحث المجموعة التجریبیة الثانیة یلیھا المجموع

ستخدمة في البرنامج السبب المباشر في ذلك یعود الى فعالیة التمارین الھوائیة الم

التاھیلي البدني للمجموعات التجریبیة الثانیة والثالثة والذي ادى الى زیادة تركیز 

على حساب كمیة البروتین الدھني  بالدم HDL البروتین الدھني العالي الكثافة

ً ان زیادة مستوى       LDLالواطىء الكثافة    HDLبالدم ومن معروف بایولوجیا

ار من االنسجة الى الكبد لیتم ى النقل العكسي للكولیسترول الظعلفي الدم تعمل 

تعني وتؤكد العالقة الموجبة للممارسة   HDLالتخلص منھ ان ھذة الزیادة في نسبة 

 , عباس ,دیفز  ,من جوردن  والس النشاط البدني وھذا یتفق مع ماتوصل الیھ كلً 

لى ارتفاع البروتین الذین اشاروا ا) ٢٨- ٨) (٣٢- ٢) (١٦٣- ١٢) (١١- ٦٤(نصیر

ً یالحظ  ...الدھني العالي الكثافة في الدم بعد ممارسة تمارین ھوائیة بأستمرار ایضا
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تین الثانیة والثالثة على الرغم من یعدم وجود فرق معنوي بین المجموعتین التجریب

للمجموعة التجریبیة الثالثة بینما ) ٢١,٣٥(ان ظھور فرق واضح للوسط الحسابي

ً یوجد فرق ولكنة عشوائي ) ٧.٣٢(لحسابي للمجموعة الثانیة بمقداركان الوسط ا اذ

  ....وھذا یفسر ان البرنامج البدني ھو نفسھ طبق على المجموعتین
   االستنتاجات والتوصيات

  
  : االستنتجات

تبين ان البرنامج التاهيلي الغذائي المنفذ على المجموعة التجريبية االولى  -١
GD  ي من نسبة تركيز البروتين الدهني العالي الكثافة   لم يرفع وبشكل معنو

HDL    الدم لهذه المجموعةفي.        
ظهر تاثير معنوي عال وواضح للبرنامج التاهيلي البدني بين االختبار القبلي  - 2

في اختبار نسبة تركيز البروتين )  GP(والبعدي للمجموعة التجريبية الثانية
   .الدم ولصالح االختبار البعديفي  HDLالدهني العالي الكثافة

تاكد احصائياً وجود فرق معنوي عال بين االختبارالقبلي والبعدي للمجموعة  -٣
في اختبار نسبة تركيز البروتين الدهني العالي  GDP التجريبية الثالثة

  .في الدم ولصالح االختبار البعدي HDLالكثافة
احصائياً عن المجموعة  GDP تبين افضلية المجموعة التجريبية الثالثة -٤

في االختبارات البعدية لنسبة تركيز البروتين الدهني العالي  GDالتجريبية االولى
   .في الدم HDLالكثافة
ظهر عدم وجود فرق معنوي بين المجموعة التجريبية الثالثة  -٥

GDP والمجموعة التجريبية الثانيةGP في االختبار البعدي لنسبة تركيز البروتين
   .في الدم HDLالعالي الكثافةالدهني 



  ولھان حمید ھادي. د.م.عباس فاضل جبر ، أ. د                                 ٢٠٠٧آیار ) ١(العدد  –مجلة علوم الریاضة 
  

 
 

31 

في الدم  HDLالتوجد عالقة طردية واضحة بين البروتين العالي الكثافة -٦
   .ومستوى السمنة او زيادة الوزن

كثيراً على نسبة تركيز البروتين ) العمر الزمني( يؤثر العمر البيولوجي  -٧
تركيز البروتين فكلما تقدم العمرقلت نسبة   في الدم HDLالدهني العالي الكثافة
ومستوى الفعالية اليومية  البدني كذلك مع نوع النشاط ..الدهني العالي الكثافة

  .وتمارين المطاولة الهوائية المستمرة
   لتوصياتا
امكانية االستفادة من البرامج التأهيلية المقننة من خالل تعميمها على مراكز  -١

  ) بدني،غذائي(هيلي الثالث المختلطالتاهيل البدني للعمل بها خصوصاً البرنامج التأ
ضرورة عدم اهمال نتائج فحص نسبة تركيز البروتين الدهني العالي الكثافة  -٢

HDL في الدم بأعتبارة مؤشر لصحة الجسم وكمثال للحيوية والنشاط والفعالية
  .البدنية
ضرورة اجراء الفحوصات البيولوجية كل ستة اشهر الى سنة على اقل تقدير  -٣

في الدم البروتين  LDLالبروتين الواطىء الكثافة T.Cالكوليسترول الكلي(نللدهو
 ٤٥ولألعمار فوق )  T.Gتراي كليسرين         ,في الدم HDLالعالي الكثافة

  سنة للذكور واالناث
التأكيد على نشر الوعي الصحي والبدني من خالل وسائل االعالم المختلفة  -٤

الوقت العصيب الذي يمر به المواطن خصوصاً في هذا  وبمشاركت الجميع
  العراقي نفسياً وبدنياً وصحياً 

ضرورة ايجاد او تصميم درجات معيارية مقننة عراقياً لحساب تراكيز  -٥
 .... الدهون بأنواعها في الدم تتوافق مع طبيعة وغذاء المواطن العراقي
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