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 الملخص
تػثيير التمػاريف الرياضػية لمعرفػة في كمية العمـو البدنية والرياضػة/ جامعػة تكريػت أجريت ىذه الدراسة 

 myostatinكػػؿ مػػف بػػروتيف المايوسػػتاتيف عمػػب بعػػم المتتيػػرات الكيموحيويػػة وتثييرىػػا فسػػمجيا  عمػػب 
(MSTN والفولسػػػتاتيف )follistatin (FST لػػػد ) طالبػػػا  45ت الدراسػػػة نضػػػمت .الرياضػػػييف الطمبػػػة

وضػػػمت  ،تتػػػذيتيـ طبيعيػػػةا  كانػػػت العبػػػ 15ضػػػمت مجموعػػػة السػػػيطرة  ،إلػػػب أربعػػػة مجػػػامي  واوزعػػػ
 10  والمجموعػة الياليػػة ضػمت مػػؿ مػف عصػير الميمػػوف، 300العبػػيف تنػاولوا  10اليانيػة  المجموعػة

ممتػـ  200العبػيف تنػاولوا  10ضمت المجموعة الرابعػةو مؿ مف عصير الرماف،  300العبيف تناولوا 
فػػػي تركيػػػز  معنويػػػا   ا  . أظيػػػرت النتػػػا ا ان فاضػػػ L-theanineمػػػف حبػػػوم المكمػػػؿ التػػػذا ي الييػػػانيف

، بعد التمريف في مجموعتي الميمػوف والرمػاف بالمرارنػة مػ  مجموعػة السػيطرة( p<0.05المايوستاتيف )
وان فاضا  معنويا  في مجموعة الييانيف بعد التمريف دوف ا تالؼ عف مجموعػة السػيطرة. كمػا أظيػرت 

مجموعػػػة الميمػػػوف ومجموعػػػة الرمػػػاف فػػػي  فػػػي تركيػػػز الفولسػػػتاتيف بعػػد التمػػػريف معنويػػػا   رتفاعػػػا  إ النتػػا ا
نسػػػتنتا مػػػف ىػػػذه الداسػػػة أف لمتمػػػاريف الرياضػػػية  ،ومجموعػػػة الييػػػانيف بالمرارنػػػة مػػػ  مجموعػػػة السػػػيطرة

والجيد البدني دور كبير في تكيؼ العضػالت وزيػادة قوتيػا مػف  ػالؿ  فػم أو تيبػيط تركيػز بػروتيف 
 .المايوستاتيف ورف  تركيز بروتيف الفولستاتيف الذي يعمؿ عمب زيادة كتمة وقوة العضالت

  المقدمة
وميمػػػػا مػػػػف  تعػػػػد الرياضػػػػة وممارسػػػػة التمػػػػاريف الرياضػػػػية جانبػػػػا ر يسػػػػيا

وقػػػػد ويرػػػػت فوا ػػػػدىا  الجوانػػػػم المتبعػػػػة اسػػػػموم حيػػػػاة صػػػػحية أفضػػػػؿ،
. ويعػػد النطػػاط البػػدني مػػف مارسػػة المنتظمػػة ليػػامالصػػحية لرفػػراد عنػػد ال

نػػػػو وسػػػػيمة أ، إذ ال الجنسػػػػيف ولم تمػػػػؼ ااعمػػػػارت الممحػػػػة لكػػػػاالضػػػػرور 
فػػي حالػػة جيػػدة والطريرػػة ااميػػؿ لتنطػػيط لممحافظػػة عمػػب الصػػحة العامػػة 
لمنطػاط البػدني . إف [1] بيػا أجيػزة الجسػـالعمميات الحيويػة التػي تتكفػؿ 

مػػرم المنػػتظـ أىميػػة كبيػػرة فػػي منػػ  وعػػالج العديػػد مػػف اامػػرام ميػػؿ 
ضػػػػػػػمور العضػػػػػػػالت وأمػػػػػػػرام الرمػػػػػػػم و  السػػػػػػػكري مػػػػػػػف النػػػػػػػوع اليػػػػػػػاني

muscular dystrophyies   والطػػػػػػػػي و ة وىػػػػػػػػزاؿ العضػػػػػػػػالت
sarcopenia ، يعػػػػػد بػػػػػروتيف وفػػػػػي إطػػػػػار تكطػػػػػؼ وتنميػػػػػة العضػػػػػالت

 growth andالمايوسػتاتيف أو كمػا يطمػؽ عميػو عامػؿ النمػو والتمػايز 

differentation factor(GDF-8)  منظمػػػا سػػػمبيا لنمػػػو العضػػػالت
-transforming growth factoreأسػرة أحػػد أعضػػا الييكميػة وىػػو 

beta (TGF-Bلنرػػػؿ اإ ) طبيعيػػػا مػػػف  يفػػػرز وىػػػوطػػػارات البروتينيػػػة
يعيػة إذ يعػد مريػدا لنمػو العضالت ويعمؿ عمب نموىا ضمف الحػدود الطب

يعمؿ المايوستاتيف في المراحؿ الجنينية وما بعػد الػوالدة  [2]  العضالت
بطػكؿ كبيػػر عمػػب نموالعضػػالت فػػي مراحػػؿ مبكػػرة مػػف العمػػر، بينمػػا فػػي 

فيعػػد مػػنظـ سػػمبي لكتمػػة العضػػالت الييكميػػة، اانسػػجة العضػػمية لمبػػالتيف 
( مػػف AKT) activineإذ يمنػػ  نموىػػا مػػف  ػػالؿ إرتباطػػو بمسػػتربالت 

وف موجػػػػػودة عمػػػػب سػػػػػط  ال اليػػػػا وترػػػػػـو ىػػػػػذه يػػػػػاني والتػػػػي تكػػػػػال النػػػػوع
وىػػػػػذه ت االكتيفػػػػػيف مػػػػػف النػػػػػوع ااوؿ المسػػػػػتربالت باارتبػػػػػاط بمسػػػػػتربال

 SMAD)mothersز عمميػػػة الفسػػػفرة لبروتينػػػات عا مػػػةتحفػػػاا يػػػرة 

against decapentaplegic homolog )  الػػب النػػواة التػػي تنترػػؿ
 .[3] الجيني وبالتالي ترييد نمو العضالت وتعمؿ عمب تنظيـ النسخ 

عمميػػػػة تكػػػػويف العضػػػػؿ منظمػػػػا إيجابيػػػػا لبػػػػروتيف الفولسػػػػتاتيف  فيمػػػػا يعػػػػد 
myogenesis  وىػػػػو أحػػػػد أعضػػػػا  ااسػػػػرة الفا رػػػػة ،TGF-B ايضػػػػا ،
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بمػػػػػا فييػػػػػا بػػػػػروتيف  سػػػػػرةويعمػػػػػؿ عمػػػػػب تيبػػػػػيط عمػػػػػؿ أعضػػػػػا  بػػػػػاقي اا
فيعمػػؿ الفولسػػتاتيف عمػػب ربػػط بػػروتيف المايوسػػتاتيف  ػػارج  المايوسػػتاتيف،

ال ميػػة وترييػػد نطػػاطو وبالتػػالي تعزيػػز نمػػو العضػػالت مػػف  ػػالؿ تنطػػيط 
والتفاعػػؿ مػػ  البروتينػػات اال ػػر  Satillite cells  الفضػػا يةال اليػػا 

ليػػاؼ العضػػمية، وقػػد مػػو االتػػرم تطػػور العضػػالت مػػف  ػػالؿ تعزيػػز ن
أيبتت العديد مف الدراسػات زيػادة تركيػز الفولسػتاتيف فػي مصػؿ الػدـ بعػد 
أدا  الجيػػػد البػػػدني، اامػػػر الػػػذي يػػػشدي الػػػب تيبػػػيط نطػػػاط المايوسػػػتاتيف 

إف دراسػػة تػػثيير الجيػػد البػػدني عمػػب كمػػا  .[4] وزيػػادة نمػػو العضػػالت 
ميػػػؿ ميمػػػة مػػػف اامػػػور البعػػػم مشطػػػرات الػػػدـ ميػػػؿ اامػػػالح والمعػػػادف 

 الػػذي يعػػد مػػنظـ لمجموعػػة واسػػعة مػػف العمميػػات ال مويػػة أيػوف الكالسػػيـو
، الت الييكميػػةرمػػم والعضػػإنربػػام العضػػالت ميػػؿ عضػػمة ال التػػي منيػػا

التمػػػػػايز العضػػػػػمي وت ميػػػػػؽ  تنظػػػػػيـ كتمػػػػػة العضػػػػػالت عػػػػػف طريػػػػػؽ ويػػػػػتـ
يػػم لعضػػالت وأوقػػد لػػوحظ مػػش را وجػػود عالقػػة بػػيف أنسػػجة ا البػػروتيف
مرتبطػػػػا بتػػػػثيير  التفاعػػػػؿ بػػػػيف العضػػػػالت والعظػػػػاـيكػػػػوف د وقػػػػ، العظػػػػاـ

ف نطػػاط  [5]والعضػػالت اإجيػػاد ايلػػي وتتيػػر الجاذبيػػة عمػػب العظػػاـ وا 
العضػػػالت أينػػػا  التمػػػػريف يػػػشدي الػػػب زيػػػػادة الحاجػػػة لروكسػػػجيف الػػػػذي 

احػػد الضػػرورات تتػػزود بػػو العضػػمة عػػف طريػػؽ نرػػؿ الحديػػد لػػو، فالحديػػد 
فػػػػػػػي اادا  الرياضػػػػػػػي ميػػػػػػػؿ نرػػػػػػػؿ  ااساسػػػػػػػية الفسػػػػػػػيولوجية لمعمميػػػػػػػات

نتاج الطاقة واإنرساـ ال موي.  ااوكسجيف وا 
ذ يػتـ تػثميف الحديػد الػالـز لت ميػؽ الييمونمػوبيف بوسػاطة تيبػيط ىرمػػوف إ

hepcidin  لزيػػػادة نطػػػاطferroportin  وتػػػوافر الحديػػػد وبالتػػػالي التثكػػػد
فت الدراسػة الحاليػة إلػب وقػد ىػد .[6]مف كفا ة نرؿ االوكسجيف فػي الػدـ

معرفػػػػة تػػػػثيير التمػػػػاريف الرياضػػػػية عمػػػػب بعػػػػم المتتيػػػػرات الكيموحيويػػػػة 
لػد  عػدد مػف  وتثييرىا فسمجيا   عمػب بػروتيف المايوسػتاتيف والفولسػتاتيف 

 الرياضييف.
 المواد وطرائق العمل 

      Sample of the study عينات الدراسة  

معة تكريػػػت البدنيػػػة والرياضػػػة/جاأجريػػػت ىػػػذه الدراسػػػة فػػػي كميػػػة العمػػػـو 
، وطػػممت الدراسػػة  2018ولتايػػة طػػباط  2017 كػػانوف ااوؿلمفتػػرة مػػف 

 سنة . 19-24تراوحت أعمارىـ مف  متطوعا   طالبا رياضيا   45
 -مجامي  وكااتي : مجامي  الدراسة الب أرب وقسمت 

العبػػا كانػػت  15  ةضػػمت ىػػذه المجموعػػ -وعػػة السػػيطرة :مجم-1
 .تتذيتيـ طبيعية 

مػػػؿ  300وا عبػػيف تنػػػاولال 10ضػػػمت  -مجموعػػة عصػػػير الميمػػوف :-2
 .مرة واحدة قبؿ بداية التمريفمف عصير الميموف 

مؿ مف  300تناولوا العبيف  10ضمت  -مجموعة عصير الرماف :-3
 .مرة واحدة قبؿ بداية التمريفعصير الرماف 

ممتػـ  200تنػاولوا العبػيف  10ضمت  -مجموعة المكمؿ التذا ي : -4
مػػرة واحػػػدة  L-theaninمػػف حبػػػوم المكمػػؿ التػػذا ي )الجرعػػة الفعالػػة( 
 قبؿ بداية التمريف.

 
 

    collecting sample       جمع العينات
مػػػػؿ مػػػػف الػػػػدـ الوريػػػػدي  5تػػػػـ جمػػػػ  عينػػػػات الػػػػدـ عػػػػف طريػػػػؽ سػػػػحم 

مػػػؿ قبػػػؿ بػػػد  التمػػػريف وبعػػػده ، وبعػػػد  5بإسػػػت داـ محرنػػػة نبيػػػذة بحجػػػـ 
السػػػػحم وضػػػػ  الػػػػدـ فػػػػي أنابيػػػػم بالسػػػػتيكية محكمػػػػة التطػػػػا  ونظيفػػػػة 
ومجففػػة و اليػػػة مػػػف أيػػػة مػػػادة مانعػػة لمت يػػػر ، تركػػػت عينػػػات الػػػدـ بعػػػد 

دقيرػػػة بدرجػػػة حػػػرارة الترفػػػة لحػػػيف ت يػػػر الػػػدـ ، يػػػـ فصػػػمت  20السػػػحم 
دورة  3000 دقيرػػة عمػػب سػػرعة 15بعػػدىا بجيػػاز الطػػرد المركػػزي لمػػدة 

فػػػػي الدقيرػػػػة ، وبعػػػػد فصػػػػؿ المصػػػػؿ سػػػػحم بوسػػػػاطة الماصػػػػة الدقيرػػػػة 
micropipette  بيم بالستيكية معرمة ونظيفة وحفػظ فػي في أنا ووض

 درجة سيميزية حتب الرياـ بالفحوصات النيا ية . 20حالة التجميد عند 
 Measurment of serumتردير تركيز المايوستاتيف فػي مصػؿ الػدـ:

myostatin  concentration 
تػػػـ ترػػػدير تركيػػػز بػػػروتيف المايوسػػػتاتيف فػػػي مصػػػؿ الػػػدـ بطريرػػػة أإليػػػزا 
(ELIZA) by Enzyme-Linked Immunosorbent Assay 

 . shanghai( والمجيزة مف طركة kitبإست داـ عدة التحميؿ الجاىزة )
 Measurment of serum تردير تركيز الفولستاتيف في مصؿ الػدـ: 

follistatin concentration     
بطريرػػػػة أإليػػػػزا تػػػػـ ترػػػػدير تركيػػػػز بػػػػروتيف الفولسػػػػتاتيف فػػػػي مصػػػػؿ الػػػػدـ 

(ELIZA )by Enzyme-Linked Immunosorbent Assay 
 . shanghai( والمجيزة مف طركة kitبإست داـ عدة التحميؿ الجاىزة )

 Measurment of serum فػي مصػؿ الػدـ : ـترػدير تركيػز الكالسػيو 

calcium concentration  
تـ تردير تركيز الكالسيـو في مصؿ الدـ بإسػت داـ عػدة التحميػؿ الجػاىزة 

(kit والمجيزة مف طركة )Biochemica [7] . 
 Measurment of serum Iron في مصؿ الدـ: تردير تركيز الحديد

 concentration   
عػػدة التحميػػؿ الجػػاىزة تػػـ ترػػدير تركيػػز الحديػػد فػػي مصػػؿ الػػدـ بإسػػت داـ 

(kit)  والمجيزة مف طركةBiochemica.[8]. 
     التحميل األحصائي
تجػػاه واحػػد إعتمػػادا عمػػب تحميػػؿ التبػػايف بإحصػػا ية تػػـ تحميػػؿ النتػػا ا اإ

One-Way Analysis of Variance بإسػت داـ برنػػاما(SAS)  
وا تبػػػػرت المتوسػػػػطات الحسػػػػابية لممعػػػػامالت بإسػػػػت داـ إ تبػػػػار دانكػػػػف 

 . [9]( p<0.05متعدد الحدود وبمستو  معنوية )
 النتائج والمناقشة 

   فاااااااااااي مصااااااااااال الااااااااااادم Myostatin تركياااااااااااز المايوساااااااااااتاتين
Concentration of Myostatin  

إن فػػام معنػػوي  عنػػد ( الػػب وجػػود 1تطػػير النتػػا ا المبينػػة فػػي الطػػكؿ )
 ( فػػػػي تركيػػػػز المايوسػػػػتاتيف فػػػػي مصػػػػؿ دـp<0.05) إحتماليػػػػةمسػػػػتو  

 مجمػوعتي الميمػوف والرمػاففػي  أ تبار مػا بعػد التمػريفالالعبيف لصال  
فػي  كما تطير الب عػدـ وجػود إ ػتالؼ .بالمرارنة م  مجموعة السيطرة 

 عف مجموعة السيطرة . مجموعة الييانيف
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( تركيز المايوستاتين في العينات المدروسة )األحرف المختمفة تعني 1شكل )

 .( (p<0.05عند مستوى معنوية )أختالف معنوي وجود 
 

ظيػػرت نتػػا ا الدراسػػة الحاليػػة ان فاضػػا معنويػػا فػػي تركيػػز المايوسػػتاتيف أ
فػػػػي مصػػػػؿ دـ الالعبػػػػيف بعػػػػد أدا  الجيػػػػد البػػػػدني وكانػػػػت ىػػػػذه النتيجػػػػة 

 [11]ومػػػػػ  دراسػػػػػة الباحػػػػػث [10] الباحػػػػػث مػػػػػ  نتيجػػػػػة دراسػػػػػة متوافرػػػػػة
بػػروتيف المايوسػػتاتيف والػػذي  تركيػػز ان فػػام يعػػز  أف مكػػفيوجماعتػػو. 

الػػب زيػػادة كتمػػة يعػػد مػػنظـ سػػمبي لنمػػو العضػػالت الييكميػػة فػػي البػػالتيف 
مػػػػف  ػػػػالؿ إعػػػػادة التطػػػػكيؿ العضػػػػالت وقوتيػػػػا اي تيبػػػػيط ميػػػػبط النمػػػػو 

ؿ التيبػػيط كػػذلؾ ليػػاؼ العضػػالت التػػي تػػـ تيبيطيػػا ويعتمػػد معػػدالدوريػػة ا
اتيف فػػي التمػػاريف ن فػػام تركيػػز المايوسػػتإذ يػػزداد إعمػػب طػػدة التمػػريف 

الفضػػػػػا ية فػػػػػي زيػػػػادة نطػػػػاط ال اليػػػػا  ذات الطػػػػدة العاليػػػػة التػػػػي تتسػػػػبم
satellite cells  وىػػػذا النطػػػاط يسػػػبم نمػػػو وتمػػػايز االليػػػاؼ العضػػػمية

يػػػػػرج  . كػػػػػذلؾ [12]يػػػػػاقوتادة تضػػػػػ ـ كتمػػػػػة العضػػػػػالت وزيػػػػػوبالتػػػػػالي 
رتفػػػػاع تركيػػػػز إينػػػػا  وبعػػػد التمػػػػريف الػػػػب أان فػػػام تركيػػػػز المايوسػػػػتاتيف 

ذ يعػػػػػػد إينػػػػػػا  الجيػػػػػػد البػػػػػػدني أفػػػػػػي مصػػػػػػؿ الػػػػػػدـ بػػػػػػروتيف الفولسػػػػػػتاتيف 
يمعػػػم دورا و ىػػػـ ميبطػػػات عمػػػؿ بػػػروتيف المايوسػػػتاتيف أالفولسػػػتاتيف مػػػف 

طارات المايوستاتيف دا ؿ ال اليا العضػمية فيػو يريػد إمف  ىاما في الحد
عممػػو فػػي الػػدورة الدمويػػة ويمنػػ  ارتباطػػو بمسػػتربالتو عمػػب سػػط  ال اليػػا 

 activineكتيفػػيف مػػف النػػوع اليػػاني تتميػػؿ ببػػروتيف ااالعضػػمية والتػػي 

IIB [13]يةلياؼ العضمميبط لنو اا، وبذلؾ يرؿ تثييره ال. 
تركيػػػػػػز  فػػػػػػي ن فػػػػػػام معنػػػػػػويوجػػػػػػود ا سػػػػػػةكمػػػػػػا أظيػػػػػػرت نتػػػػػػا ا الدرا

مجموعػػػػة فػػػػي مجمػػػػوعتي الميمػػػػوف والرمػػػػاف بالمرارنػػػػة مػػػػ  مايوسػػػػتاتيف ال
وفيتػػاميف  Eويمكػف اف يعػػز  ىػذا اان فػام الػػب دور فيتػاميف  السػيطرة

C تجديػػػد ال اليػػػا وتمايزىػػػا، إذ يعػػػد فيتػػػاميف  كػػػال الطػػػراباف فػػػي فػػػيC 
   [14]الباحػػػثت وقػػػد أيبػػػ ؿ ال مػػػوي،العبػػػا ر يسػػػيا فػػػي تطػػػوير الييكػػػ

يعػػػػزز مػػػػف ترويػػػػة العضػػػػالت والعظػػػػاـ ويعػػػػد  Cوجماعتػػػػو اف فيتػػػػاميف 
   .تعزيز نمو وتمايز االياؼمكافحا لمطي و ة وىو بذلؾ يعمؿ عمب 

 satellite cellsال اليػػػا الفضػػػا ية  تكػػػاير العضػػػمية وبالتػػػالي تنطػػػيط
وتيبػػػيط المايوسػػػتاتيف الػػػذي يعمػػػؿ عكػػػس  myoblastواارومػػػة الميفيػػػة 

وبينػػت نتػػا ا الدراسػػة كػػذلؾ إن فػػام معنػػوي لتركيػػز المايوسػػتاتيف . ذلػػؾ
 يف دوف أ تالؼ عف مجموعة السيطرة.بعد التمريف في مجموعة الييان

   في مصل الدم  Follistatinالفولستاتينتركيز 

Concentration of Follistatin   
جػػػود ارتفػػػاع معنػػػوي عنػػػد ( الػػػب و 2تطػػػير النتػػػا ا المبينػػػة فػػػي الطػػػكؿ )

( فػػي تركيػػز بػػروتيف الفولسػػتاتيف فػػي مصػػؿ p<0.05) إحتماليػػةمسػػتو  

مجموعػػػة لميمػػػوف و فػػػي مجموعػػػة ا تمػػػريفبعػػػد المػػػا   دـ الالعبػػػيف لصػػػال
 .مرارنة م  مجموعة السيطرةبال الرماف ومجموعة  الييانيف

  

 
المختمفة تعني األحرف ) ( تركيز الفولستاتين في المجاميع المدروسة2شكل )

 (.(p<0.05وجود اختالف معنوي عند مستوى معنوية )
 

ارتفاعػػػػػػا معنويػػػػػػا فػػػػػػي تركيػػػػػػز بػػػػػػروتيف  ىػػػػػػذه الدراسػػػػػػة اظيػػػػػػرت نتػػػػػػا ا 
وىػػػذه النتيجػػػة كانػػػت ، بعػػػد التمػػػريف الفولسػػػتاتيف فػػػي مصػػػؿ دـ الالعبػػػيف

وتوافرػػػػػػػت مػػػػػػػ  نتيجػػػػػػػة  وجماعتػػػػػػػو  [15]الباحػػػػػػػث متوافرػػػػػػػة مػػػػػػػ  نتيجػػػػػػػة
ينػػتا عػػف ترمػػال العضػػالت الييكميػػة العديػػد إذ  وجماعتػػو. [16]الباحػػث

مػف السػايتوكينات والمايوكينػػات ردا عمػب حالػة التػػوتر واالجيػاد  الناتجػػة 
عف تثيير التمريف عالي الطدة ومف ضمنيا بروتيف الفولسػتاتيف الػذي لػو 
دور فػػػػػػي إعػػػػػػادة تطػػػػػػكيؿ االليػػػػػػاؼ العضػػػػػػمية اينػػػػػػا  االجيػػػػػػاد العضػػػػػػمي 

وىػػو  ،الحػػاد فػػي ممارسػػة الرياضػػةمػػؿ الرياضػػي، ويعػػد ايضػػا مػػنظـ لمتح
مػػػػا يعػػػػزز تكػػػػػويف م  myogenesis العضػػػػؿ ضػػػػروري لعمميػػػػة تكػػػػويف
 .[17]وتطكيؿ الياؼ العضالت

مػف الكبػػد واالنسػػجة الدىنيػػة الفولسػتاتيف بطػػكؿ كبيػػر كمػا لوحظػػت زيػػادة 
باالضػافة لرنسػجة اذ اف الكبد ىو مساىـ ر يسػي فػي افػراز الفولسػتاتيف 

دا مي واف بػػػػػروتيف الفولسػػػػػتاتيف ىػػػػػو المػػػػػان  الػػػػػ. [18]الدىنيػػػػػة البػػػػػيم
endogeneous  لبػػػػروتيف المايوسػػػػتاتيف الػػػػذي ىػػػػو مػػػػنظـ سػػػػمبي لكتمػػػػة

، [2] العضػالت ويعمػؿ كػذلؾ عمػب تيبػيط وتػدىور البروتينػات العضػمية
ويمكػػػػف أف يعػػػػز  إرتفػػػػاع تركيػػػػز الفولسػػػػتاتيف فػػػػي مجمػػػػوعتي الميمػػػػػوف 

في اصالح تمػؼ العضػالت  E ,Cوالرماف الب دور كؿ مف الفيتامينات 
 وزيػػػػادة قػػػػوة ترمػػػػال العضػػػػالتأنطػػػػية ال اليػػػػا اينػػػػا  التمػػػػريف وحمايػػػػة 

و تطػػػكيؿ العضػػػالت الييكميػػػة، أعػػػادة ىيكمػػػة ا  سػػػتعادة تػػػوازف الطاقػػػة و ا  و 
عمػػػػؿ ترييػػػػد  دور كبيػػػػر فػػػػيلػػػػو  الػػػػذي الفولسػػػػتاتيف التػػػػي تتسػػػػبم بػػػػإفراز
كمػا يمكػف  .[19]ةتعزيز تض ـ العضالت الييكميالمايوستاتيف وبالتالي 

أف يعػػز  ارتفػػاع تركيػػز الفولسػػتاتيف فػػي مجموعػػة الييػػانيف الػػب دور ىػػذا 
لحػػػرة الحػػػامم اامينػػػي المضػػػاد لركسػػػدة والػػػذي يكػػػب  نطػػػاط الجػػػذور ا

ف العديػػػد مػػػف الدراسػػػات يمنػػػت دور ويعػػػزز نطػػػاط ال اليػػػا العضػػػمية ، وا 
الييػػانيف عنػػػد الرياضػػييف الػػػذيف يبػػػدوف قػػدرة كبيػػػرة فػػي التحمػػػؿ ويجػػػروف 
تمػػػاريف رياضػػػية ذات جيػػػد عػػػالي فيعمػػػؿ الييػػػانيف عمػػػب تحفيػػػز تكػػػويف 

مػف الييػانيف  السايتوكينات التي مف بينيا بروتيف الفولسػتاتيف، وقػد يرفػ  
فػي الجسػـ ممػا يػشدي الػب ارتفػاع الفولسػتاتيف م اامينيػة اتركيز ااحمػ

 .[20]في الدـ
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   في مصل الدم   Calciumتركيز الكالسيوم 

Concentration of Calcium   
عنػوي فػي تركيػز ( الػب وجػود ارتفػاع م3تطير النتا ا المبينػة فػي الطػكؿ)

ف العبػػػػي( فػػػػي مصػػػػؿ دـ الp<0.05) إحتماليػػػػة مسػػػػتو الكالسػػػػيـو عنػػػػد 
الميمػوف ومجموعػة الرمػاف بالمرارنػة  مجموعػة لصال  ما بعد التمريف في
معنػػػػوي فػػػػي تركيػػػػز ع ، كمػػػػا بينػػػػت وجػػػػود ارتفػػػػامػػػػ  مجموعػػػػة السػػػػيطرة

مجموعػة دوف ا ػتالؼ عػف بعػد التمػريف الييػانيف  جموعةمفي  الكالسيـو
 السيطرة.

 

 
( تركيز الكالسيوم في المجاميع المدروسة )األحرف المختمفة تعني 3شكل )

 (p<0.05وجود أختالف معنوي عند مستوى معنوية )
 

بعػػد  يمكػػف اف يعػػز  ارتفػػاع تركيػػز الكالسػػيـو فػػي مصػػؿ دـ الرياضػػييف
ادا  الجيػػػػد البػػػػدني الػػػػب زيػػػػادة ترسػػػػيم ايونػػػػات الكالسػػػػيـو فػػػػي العظػػػػاـ 
المطػػػاركة فػػػي الجيػػػد البػػػدني ممػػػا يػػػشدي الػػػب زيػػػادة كيافتيػػػا ومراومتيػػػا 

. كمػػا اف ايػػوف الكالسػػيـو يعػػد منظمػػا جيػػدا [21]لتػػثيير الطػػدة ال ارجيػػة
لعمميػػػة انترػػػاؿ االيونػػػات  ػػػالؿ جػػػدراف ال اليػػػا اينػػػا  العمػػػؿ العضػػػمي، 

ذلؾ لمكالسػػػػػيـو تػػػػػثيير عمػػػػػب عمػػػػػؿ االنزيمػػػػػات إذ اف كميػػػػػة ايونػػػػػات وكػػػػػ
الكالسػػيـو تػػزداد نتيجػػة التػػدريم وىػػذا االمػػر ضػػروري فػػي عمػػؿ سمسػػمة 

   .[22]مف االنزيمات في العضمة
ومػػػ  نتيجػػػة  [23]الباحػػػثدراسػػػة مػػػ  نتيجػػػة جػػػة ىػػػذه الدراسػػػة يوتتفػػػؽ نت

ايػػوف الكالسػػيـو وتطػػير نتا جنػػا الػػب ارتفػػاع تركيػػز  .[24]دراسػػة الباحػػث
فػػػػي مجموعػػػػة عصػػػػير الميمػػػػوف والرمػػػػاف بعػػػػد التمػػػػريف قياسػػػػا بمجموعػػػػة 
السيطرة ويمكػف اف يعػز  ىػذا االرتفػاع الػب احتػوا  ىػذاف الطػراباف عمػب 
عناصر نذا يػة ومعدنيػة تتضػمف الكالسػيـو ممػا اد  الػب ارتفػاع تركيػزه 

باالضػػػافة الػػػب اف المتػػػذيات الدقيرػػػة بمػػػا فييػػػا  .ؿ الػػػدـ أكيػػػر فػػػي مصػػػ
ر العضػػالت تعػػد عوامػػؿ ميمػػة فػػي تطػػوي vit Eو  vit cالفيتامينػػات 
ر يسػػي  عامػػؿ Cإذ يعػػد فيتػاميف  [25]المفيػـو الفسػػيولوجيوالعظػاـ فػػي 

فػػػػي تركيػػػػم الكػػػػوالجيف وتكػػػػاير ال اليػػػػا العضػػػػمية  والعظميػػػػة وتمايزىػػػػا 
يػػشدي  cاف نرصػػا فػػي فيتػػاميف  ، وقػػد اظيػػرت الدراسػػات السػػريرية[26]
امػػا مجموعػػة المكمػػؿ  [27] الييكمػػي تطػػوىات فػػي الجيػػاز العضػػمي الػػب

مصػػؿ الػػدـ  التػػذا ي فػػثظيرت ارتفاعػػا معنويػػا فػػي تركيػػز الكالسػػيـو فػػي
مجموعػػػػة  عػػػػف دوف إ ػػػػتالؼ فلكػػػػ مػػػػا بعػػػػد التمػػػػريفلصػػػػال  اال تبػػػػار 

 السيطرة.
فػػي ال اليػػا العظميػػة اف بػػروتيف المايوسػػتاتيف اليعبػػر عنػػو بطػػكؿ كبيػػر 

أينػا   اال اف زيادة كيافة العظاـ يحتمؿ سياقيا نتيجػة تيبػيط المايوسػتاتيف

وبعػػػػد التمػػػػػريف بفعػػػػػؿ إعػػػػادة ىيكمػػػػػة االيػػػػػاؼ العضػػػػمية وبفعػػػػػؿ بػػػػػروتيف 
الفولسػػػتاتيف  الػػػذي يػػػزداد تركيػػػزه أينػػػا  التمػػػريف والػػػذ يرػػػـو بتيبػػػيط عمػػػؿ 

ادة تمعػدف العظػاـ نتيجػة يػشدي الػب زيػ المايوستاتيف وىذا مف الممكف أف
وقػػػد أطػػارت عػػػدة دراسػػات الػػػب إف العوامػػػؿ  [28]زيػػادة كتمػػػة العضػػالت

تػػنظـ أيػػم العظػػاـ  myokinesكػػاؿ العضػػالت مػػف المسػػتمدةال مطيػػة 
 IGFردا عمػػػب ااجيػػػاد والتمريف،ميػػػؿ عامػػػؿ النمػػػو الطػػػبيو باانسػػػوليف 

وعػػدة إطػػارات ذات  osteoglycinو FGFوعامػػؿ نمػػو ال اليػػا الميفيػػة 
، إذ تعمػػػػػػػؿ ىػػػػػػػذه  follistatinو activinصػػػػػػػمة بالمايوسػػػػػػػتاتيف ميػػػػػػػؿ 

وترسػػم الكالسػػيـو فييػػا بوسػػاطة المايوكينػػات عمػػب تنظػػيـ أيػػم العظػػاـ 
 .[5]التثيير عمب ال اليا العظمية

   Concentration of Iron مصل الدم   فيIron تركيز الحديد 
جػػود ان فػػام معنػػوي عنػػد الػػب و  (4تطػػير النتػػا ا المبينػػة فػػي الطػػكؿ )

( فػػي تركيػػز الحديػػد فػػي مصػػؿ دـ الالعبػػيف p<0.05) إحتماليػػةمسػػتو  
نيف بالمرارنػة الييػاومجموعػة  ة الرمػاففي مجموعػ فبعد التمريما لصال  

 . أمػػا مجموعػػة الميمػػوف فمػػـ تظيػػر فػػروؽ معنويػػةمػػ  مجموعػػة السػػيطرة
 مجموعة السيطرة. عف

 

 
األحرف المختمفة تعني )( تركيز الحديد في المجاميع المدروسة 4شكل )

 (.(p<0.05وجود اختالف معنوي عند مستوى معنوية )
 

 مػػػريفيف بعػػػد التيمكػػػف اف يعػػػز  ان فػػػام الحديػػػد فػػػي مصػػػؿ دـ الالعبػػػ
الب زيادة التعػرؽ اذ تػشدي يليػة التنظػيـ الحػراري والنطػاط االفػرازي لمتػدد 

ىػػػذه وتتوافػػػؽ  ،التعػػػرؽ اينػػػا  الجيػػػد البػػػدني العرقيػػػة الػػػب زيػػػادة عمميػػػات
وجماعتػػػو ومػػػ  نتيجػػػة دراسػػػة  ]22[نتيجػػػة دراسػػػة الباحػػػث  مػػػ  النتيجػػػة
الضػػػرر الػػػذي  يحػػػدث اان فػػػام نتيجػػة يمكػػف أف كػػػذلؾ. [30]الباحػػث

كسػػدة والضػػتوط التػػي تػػشدي اا يليػػاتالحمػػر نتيجػػة  الػػدـ يصػػيم  اليػػا
الب زيادة انحػالؿ الػدـ دا ػؿ االوعيػة الدمويػة ودوراف الحديػد ، إذ تتفػاقـ 

المزيػد يتطمػم  الػذيعػالي الطػدة الحاجة الب الحديػد أينػا  الجيػد البػدني 
مػػػف الحديػػػد لنرػػػؿ االوكسػػػجيف والسػػػايتوكرومات الػػػب العضػػػالت العاممػػػة 

االن فام في تركيػز حديػد  وقد يكوف . ATPالنتاج الطاقة المتميمة م
 فػػم مصػػؿ الػػدـ بعػػد التمػػريف بسػػبم ان فػػام كيافػػة الحديػػد التذا يػػة و 

  .[31]التوافر البيولوجي لمحديد 
فػػي مصػػؿ دـ الالعبػػيف فػػي  وتطػػير النتػػا ا الػػب ان فػػام تركيػػز الحديػػد

يطرة ويمكػف اف يعػز  مرارنػة بمجموعػة السػ  مجمػوعتي الرمػاف والييػانيف
  التػػػػانيف الفينػػػػوالت ومػػػػادة مػػػػادةعمػػػب الػػػػب أحتػػػػوا  عصػػػػير الرمػػػػاف ذلػػػؾ 

الذا بػػة فػػي المػػا  والتػػي تكػػوف قػػادرة عمػػب سػػحم الحديػػد مػػف الػػدـ ومنػػ  
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. ويمكػف اف يعػز  ]32[باحػث جذور الحرة وىذا ماتوصؿ اليػو التكوف ال
مجموعة السػيطرة الػب مػادة  ب قياسا مجموعة الييانيف أن فام الحديد في

الفينػػػػوالت التػػػػي تكػػػػوف قػػػػادرة ايضػػػػا عمػػػػب اسػػػػت الم الحديػػػػد مػػػػف الػػػػدـ 
وعػػة عصػػير الميمػػوف فمػػـ تظيػػر أمػػا مجم .[33]والتسػػبم فػػي ان فاضػػو 

 عف مجموعة السيطرة. فروؽ معنوية
إف ترييد عمؿ المايوسػتاتيف بوسػاطة زيػادة تركيػز الفولسػتاتيف فػي مصػؿ 

التػػي الييكميػػة  قػػوة وكتمػػة العضػػالتعمػػؿ عمػػب زيػػادة الػػدـ أينػػا  التمػػريف ي

 إسػػت دامو فػػي لتػػرم الػػذي ينرمػػو الحديػػد تتطمػػم مزيػػدا مػػف ااوكسػػجيف
تحريػػر الطاقػػة الالزمػػة ادا  الجيػػد البػػدني، ويمعػػم الحديػػد دورا أساسػػيا 
فػػػي عمػػػؿ اانسػػػجة العضػػػمية فيػػػو مػػػف المتػػػذيات ااساسػػػية اسػػػترالم 

، وي ػػػػػػػزف فػػػػػػػي الطاقػػػػػػػة المشكسػػػػػػػدة  والعديػػػػػػػد مػػػػػػػف العمميػػػػػػػات ال مويػػػػػػػة 
 .[34]مي مايوكموبيف العضمة لحيف الحاجة إليو كااجياد العض
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Abstract  
This study was conducted In the Faculty of Physical Sciences and Sports at the University of Tikrit to investigate 

the effect of atheletic excersie on some biochemical variation and its physiological effect on protein myostatin 

and follistatin, in sportsmen,. The study included 45 sportsmen divided in to four groups ,the control group 

included 15 sportsmen who had not been given anything, the second group included 10 sportsmen eating 300 ml 

of lemon juice, the third group included 10 sportsmen who ate 300 ml of pomegranate juice, the fourth group 

included 10 sportsmen who ate 200 mg of dietary supplement L-theanin. Results showed a significant decrease 

in the  concentration of myostatin after exercise in the lemon and pomegranate groups compared with control 

group, there was also a significant decrease in the L-theanine group after exercise but without difference from 

the control group. The result was also showed a significant increase in the concentration of follistatin after 

exercise in the lemon and pomegranate and L-theanine  groups compared with control group. We conclude from 

this study that exercise and physical exertion  play a large role in muscle adaptation and increased strength by 

reducing or inhibiting myostatin protein and elevating the concentration of follistatin which works to increase 

muscle mass and strength. 

 

 

 


