
 القياسات اإلنثروبومترية بعض وعالقته ب ACEألنجيوتنسين تنوع جين ا

 لدى رياضي التحمل الهوائي كدالة لإلنتقاء" والفسيولوجية
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  "  :المقدمة
تلعب الجينات دوراً هاماً في مجال التربية البدنية حيث تعتبر هي المسئئئئ ولة صف ن ئئئئ  

البئدني بيف ففراد المجتم  وذئكلئه فمي مسئئئئئ ولئة صف ن ئئئئئ  المتغيرات في المتغيرات في األداء 

اإلسئئئتجابة للتدريب البدنيا والجينات تد تذوف فهن مف التدريب في ترسئئئير الرروأل في األداء بيف 

 الالصبيف وتعتبر صملية اإلنتقاء والتعر  صلى المواهب مف األسئئاسئئيات لالر الريالئئي المتمي  

 (11: 2003در محمد شلبيا)حسيف فحمد حشمتا ونا

فف الجينئات تتحذن في العمليئات البيولوجية م ل تنتاا العلئئئئئالت مف الااتةا واإلنتشئئئئار 

الحيوي للميتوذونئدريئاا وتذويف العمئانا وذريئات الئدن الحمراءا وتوليئد األوصيئة الئدمويئةا وتوسئئئئ  

النووي للريالئئئئييف صف األوصيةا وتالر األص ئئئئابا وما تلى كله  ويذشئئئئ  التنميا الحم   

اإلاتالفات الجينية التي تد تترافر م  القدرة صلى التحمل وفداء العلئئئئالت وممارسئئئئة القوةا تلى 

جيف يتعلر باألداء البدني مف   200اإل ئئابات واتسئئتعداد النرسئئي  وتد تن بالرعل تحديد فذ ر مف  

 ياغة برامج التدريب والتغكية تبل صدة مجموصات بح ية  تاور التنميا الجيني للريالييف ذأداة ل

 (Pokrywka et al, 2013: 155)  الشا ية لتحسيف التدريب الريالي

تن ين   ACE  Angiotensin Converting Enzymeجيف األنجيوتنسئئئئيف المحول  

( RASذئأحئد مذونئات نمئان ) ACEموجود في الااليئا الاال يئة للشئئئئئعيرات الئدمويئةا ي  ر 

Renin-Angiotensin System   المتعلر بنمئان الئدورة الئدمويئة صلى البنئاء الئدوري مف االل

(ا حيث فف نقص ال ئئئوديون Ang/II( ليتحول تلى )Ang/Iتيامة بتحري  ت الة حملئئئيف فمينيف )

ه نقص حجن الدن للذلية ينشئئئا تفرا  تن ين الرنيف في الذلية وصند تفرا  تن ين الرنيف في الدن وذكل

بيف التنوع الجيني  ACE(ا فف تبئئايف ذ ئئافئئة Ang/II( الى )Ang/Iفي الئئدن يحئئدث تحول )

(II/ID/DD)    تد ي دي تلى تولد تنتاا متبايف مفAng/II    وبالتالي تبايف في حجن البايف األيسئئئر

 (222: 2010حشمتا صبدالذافي صبدالع ي  فحمدا)حسيف فحمد 

ذاف األول في اإلرتباا م  األداء البشئئئئريا   ACE II/DD  فف األشئئئئذال المتعددة لجيف

ا وهو ج ء مف نمان رينيف األنجيوتنسئئيف المسئئ ول 1-ج ء مف جيف لألنجيوتنسئئيف  ACEوجيف  

اليل   ACEصف السئيارة صلى لئغا الدن صف ارير تنمين مسئتويات السئوا ل في الجسئنا وجيف  

(I( يم ئل تدراا )ويترافر م  تنارئا  في نشئئئئئاا الئدن واألنسئئئئئجئة بينمئا  287 )ACE  ( فليئلD )

يرتبا باسئئئئتمرار م  فداء التحمل   ACE/IIن واألنسئئئئجةا وجيف  يرتبا م  ارتراع في نشئئئئاا الد 

 & Guth) م  القوة السئئئئئرصئئة  DDو يئئادة الذرئئاءة العمليئئة في حيف يرتبا النما الجيني 

Roth,2013:4)   
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صاماا ف ئئئبع تعدد األشئئئذال مف جيف األنجيوتنسئئئيف اإلن ين المحول األول  12تبل نحو  

(ACE فول صن ئئئر ورا ي يممر في التأ ) ير بشئئئذل ذبير صلى األداء البشئئئريا ونمان الرينيف

( موجود ليس فقا ذمنمن الغدد ال ئئماءا ولذف فيلئئا في األنسئئجة والااليا RASاألنجيوتنسئئيف )

وتئد تن تحئديئد الوميرئة لمتغيرات األشئئئئئذئال   المحليئةا حيئث يقئدن مجموصئة متنوصئة مف الومئا   

ا ACEفشئمرها هو تعدد األشئذال مف الجيف  المدروسئة والتي مف    RASالورا ية لمعمن مذونات  

( م  تحسئئئئئينئئات في األداء ومئئدة التمريف في مجموصئئة متنوصئئة مف I/Dحيئئث فرتبا األليئئل )

( دا ما مرتبا م  األحداث الموجمة للتحملا وفي الوتت نرسئ،ا ويرتبا Iوتد تجلى فليل )  السئذافا

ر بيف السئئئئئبئئاحيف النابئئة  م  السئئئئئرصئئة والقوةا والتي ص ر صليمئئا في فئئا   ذبي(D) فليئئل

(Puthucheary et al,2011:433)  

ببي ة   صند اتتران،  مرتبا م  صن ئئئر التحمل ا فالتعبير الجيني المناسئئئب   ACE I/Iجيف  

التئدريب األم ئل تذوف كات فهمية لألداء الريالئئئئئيا واتاتبارات الجينية يمذف فف تذوف مريدة في 

حماية الريالئئئييف الشئئئباب مف التعر  ل  ئئئابات الاايرةا والقليل مف المعلومات المتاحة صف 

ية ف ئئبحت اإلرتباا للتنوع الجيني لألداء الريالئئي للريالئئييف الشئئباب غير فف اإلاتبارات الجين

 & Guth  )فذ ر شئيوصاً ذوسئيلة لتحديد المواهب فذ ر مف ارأل تاتيار المواهب التقليدية ل نتقاء

Roth,2013:653)  

 مشذلة البحث:

تحم البئاح ئاف تروأل بع  الالصبيف في مسئئئئئابقئات فلعئاب القور في القئدرات الالهوا يئة 

هكا اإلاتال  بيف الالصبيف وتستجاباتمن   وتروأل البع  األار في القدرات الموا ية ويرج  الباح اف

للتدريب تلى تاتال  بنا من الجسئئمي والوميري نمراً لتنوع الجينات لديمن فقد فشئئارت نتا ج بع  

ن(ا فوريسئئئئياه 2017)Dionísio,et alالدراسئئئئات العلمية  ذدراسئئئئة ي ديونيسئئئئيو و اروف  

Orysiak et al  (2017)جرندا و اروف     انGrenda et al  (2014)بريرا و اروفي    اet 

al Pereira.  (2013( ا فحمئد تبيئ،ا تيمئاب المتولي)ان2009ن)  صلى فهميئة الجينئات وائا ئئئئئة

في اإلرتقاء بمسئئتور األداء ومف االل مالحمة الباحث العلمية وجد صدن   I/Dبنوصية    ACEجيف  

لتحمل االل السئباتات تدرة تصبي العاب القور في ذ ير مف السئباتات اإلحترام بمسئتور صال مف ا

وصدن تنما ما بمسئتور صالي مف اإلنجا ا وسئرصة ممور التعبا وبالتالي تنارا  المسئتور الرني 

 والرتمي لديمنا 
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وتريد الدراسئئئئات المسئئئئحية لقواصد البيانات المتعددة الورتية منما واإللذترونية والمتوفرة 

وصالتت، ببع    ACEيف األنجيوتنسئيف  صلى شئبذة اإلنترنت التي تحاول دراسئة التنوع الجيني لج

القياسئئئات اإلن روبومترية والرسئئئيولوجية  لدر ريالئئئي التحمل الموا ي في المجتم  العربي بأنما 

محئدودة ممئا ف ئار رغبئة البئاح ئاف لمحئاولئة التعر  صلى وات  هئك  المئاهرة والحئاجئة المئاسئئئئئة تلى 

الرني والرتمي لالصبي العاب القور مف تجراء دراسئئات مذ رة التي تمد  تلى اإلرتقاء بالمسئئتور  

االل دراسئة الجينات الورا ية المسئ ولة بيف تاوير القدرات الموا ية ذمالب فسئاسئي للو ئول تلى 

مرتبة الباولةا باإللئئئئافة تلى ندرة الدراسئئئئات في المجال الريالئئئئي التي ربات بيف التدريب 

وصالتت، بالمتغيرات ACE I/D  ع الجيني  الريالئي والبيولوجيا الج ي يةا متم لة في دراسئة التنو

 البيولوجية ومستور األداء لدر الريالييف 

  I/Dمما دف  الباح يف تلى تجراء دراسة صلمية مستريلة صف التنوع الجيني لجيف األنجيوتنسيف

ACE   وصالتت، ببع  القياسات اإلن روبومترية والرسيولوجية  لدر ريالي التحمل الموا ي   

 ف البحث: اهدأ 

وبع  القيئاسئئئئئات   ACE II/ID/DDالتعر  صلى العالتئة بيف تنوع جيف األنجيوتنسئئئئئيف    1

  ذدالة ل نتقاء اإلن روبومترية لدر ريالي التحمل الموا ي

القياساااااااااااااااس  وبعض   ACE II/ID/DDالتعر  صلى العالتئة بيف تنوع جيف األنجيوتنسئئئئئيف   .2

 .كدالة لإلنتقسء لهوائيلدى ريسضي التحمل ا اإلنثروبومترية والفسيولوجية

 البحث:  تتساؤال

وبع  القياسئئات اإلن روبومترية   ACE II/ID/DDما العالتة بيف تنوع جيف األنجيوتنسئئيف    1

 ؟ذدالة ل نتقاء لدر ريالي التحمل الموا ي

وبع  القياسئئات اإلن روبومترية   ACE II/ID/DDما العالتة بيف تنوع جيف األنجيوتنسئئيف    2

 ؟ذدالة ل نتقاء والرسيولوجية لدر ريالي التحمل الموا ي

 مصطلحات البحث: 
 ACE(Angiotensin Converting Enzyme:)األنجيوتنسين المحول  جين

 ACEتن ين موجود في الااليا الاال ية للشئئئعيرات الدمويةا ي  ر    ACE  األنجيوتنسئئئيف 

  Renin – Angiotensin System( RASذأحد مذونات نمان )
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المتعلر بنمئان الئدورة الئدمويئة صلى البنئاء الئدوري مف االل تيئامئ، بتحري  ت الئة حملئئئئيف 

فنئجئيئوتئنسئئئئئيئف ( لئيئتئحئول تلئى Angiotensin1)فنئجئيئوتئنسئئئئئيئف فحئئئاديفمئيئنئيئف مئف 

ف نقص ال ئئئئئوديون في الئدن وذئكلئه نقص حجن الئدن الوارد ف(ا حيئث Angiotensin11)ا ي نئ 

للذليئئة ينشئئئئئا تفرا  تن ين الرنيف في الذليئئة وصنئئد تفرا  تن ين الرنيف في الئئدن يتن تحويئئل 

(Angiotensin1( الى )Angiotensin11 )    حسئئئئيف فحمد حشئئئئمتا صبدالذافي صبدالع ي(

 (222: 2010فحمدا

 ات البحثخطة وإجراء

 :   أوالً: منهج البحث

 المنمج الو ري )للدراسات المسحية( وكله لمال مت، لابيعة هكا البحث  اففستادن الباح 

 :  ثانياً: مجتمع البحث 

تحاد الم ئري يم ل مجتم  البحث ريالئي العاب القور المسئتويات العليا المسئجليف باإل 

 ( تصبيف 7أللعاب القور وصددهن )

   : ثالثاً: عينة البحث

( تصبيف المسئئئئئجليف بئاألنئدية 7تن تاتيئار صينئة البحئث بئالاريقئة العمئديئة والتي بل  صئددهئا )

  فرع اسيوا  -الريالية التابعة ل تحاد الم ري أللعاب القور

 شروط إختيار أفراد عينة البحث:
 فف تذوف الحالة ال حية ألفراد صينة البحث جيدة  -1

 .الباوتت الدولية تحدر في المتقدمة المراذ  احد  حقر فف ل، سبر تد  يذوف فف -2

 الدن دوف تجبار  صينة سحب  صلى والرغبة بالموافقة التاوع -3

ن(ا حقر مراذ  متقدمة في 5000فف يذوف مارس الريالئئئة التا ئئئ ئئئية )التحمل الموا ي   -4

 اإلتليمية  -الباوتت المحلية

 ات األساسية صدن ممارسة فية مجمود بدني تبل تجراء القياس -5

 فدوات جم  البيانات:
 القياسات الفسيولوجية:  -1

تيئاس معئدل النب  القلبي )في وتئت راحئة ا بعئد الجمئد البئدني(: وتئد تن القيئاس بئاسئئئئئتائدان جمئا   -

  polar watch ساصة بوتر

تياس لئئغا الدن اتنقبالئئي واإلنبسئئااي )في وتت راحة ا بعد الجمد البدني(: وتد تن القياس  -

  Sphygmomanometer بواساة ابيب متا ص باستادان جما  السريجمومانوميتر



6 
 

 أل(   12: وكله باسئئتادان تاتبار ذوبر )2MAXVOتياس الحد اتت ئئى إلسئئتماله اتذسئئجيف   -

 (1( جدول )1مرفق )

 القياسات اإلنثروبومترية:  -2

 جما  التانيتا : وتن باستادان BMIتياس م شر ذتلة الجسن ا %FATتياس نسبة الدهوف  -

 -اول الرجل    -اول الكراع   -فائئئئئئوال بع  فج اء الجسئن )سئن( منما )الاول الذلي للجسئن   -

 .متر(50اول القدن (  وتن باستادان شريا مدرا )

 : بالتحمل الهوائي القياس الخاص -3

 متر  5000تياس  مف جري  -

( يولع  2للتأذد مف فف جمي  البيانات مو صة تو يعاً تصتدالياً وجدول ) (7للعينة تيد البحث )ف=

   ( 2( جدول )2مرفق )كله  

( فف تاتبار ذولمجرو  سميرونو  يشير تلى فف العينة تتب  التو ي   2يتلع مف نتا ج جدول )

ا النب ( تيد البحثا حيث فف تين تاتبار  ا اول الرجلالابيعي في بع  المتغيرات )العمر

( ا والكي يشير تلى صدن  85 0:  0 0لمجرو  سميرونو  تراوحت بمستويات دتلة ما بيف )ذو

 تتباع باتي المتغيرات التو ي  الابيعي  

 مجاتت البحث:
ريالئئئي العاب القور المسئئئتويات العليا المسئئئجليف   تن تابير البحث صلى  المجال البشرررر : -1

 -18وتراوحت فصمارهن ما بيف )  يف( تصب7باإلتحاد الم ئري أللعاب القور والبال  صددهن )

 ( سنة 24

 المجال المكاني: -2

جامعة  -في مرذ  البيولوجيا الج ي ية    I/D  ACEللتنوع الجيني  البيولوجيةتن صمل القياسئئئئات   -

 فسيوا 

 -القياسئئات الرسئئيولوجية واألن روبومترية بمعمل الرسئئيولوجيا بذلية التربية الريالئئية تن تجراء  -

 جامعة فسيوا 

جامعة -القرية األولمبية    –للتحمل الموا ي وسئئئئحب الدن باإلسئئئئتاد الريالئئئئي    تن تجراء تياس -

 فسيوا 

 المجال الزماني: -3
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ً   9:00مف تمان السئئئاصة    تن سئئئحب صينات الدن للمجموصة األولى - ممراً مف   12:00  – ئئئباحا

جامعة اسئيواا وترسئالما  –نا باإلسئتاد الريالئي  28/11/2016 ئبا  يون األ نيف الموافر  

 (PCR)بجامعة فسئئيوا اإلجراء تاتبار سئئلسئئلة تراصل البلمرة   -لمعمل البيولوجيا الج ي ية  

Polymerase Chain Reaction  

 1:47   ئئباحاً  حتى السئئاصة  10:30االل السئئاصة    تن سئئحب صينات الدن للمجموصة ال انية -

جامعة اسئيوا وترسئالما  –ن  باإلسئتاد الريالئي  13/12/2016مف يون ات نيف الموافر  مسئاءاً  

 (PCR)جامعة فسئئئيوا اإلجراء تاتبار سئئئلسئئئلة تراصل البلمرة   -لمعمل البيولوجيا الج ي ية  

Polymerase Chain Reaction  

  ن(2017/  11/4ن( تلى ) 28/11/2016)تن تابير تياسات البحث في الرترة مف 

   أدوات جمع البيانات:
 في جميع البيانات على األدوات واألجهزة التالية: انأعتمد الباحث

موسئئوصة باإلاالع صلى المراج  العربية واألجنبية مف فهمما )  افتان الباح   المسررا المرجعي: -1

الورا ة في الريالئئةا الورا ة وهندسئئة موسئئوصة التدريب الريالئئي ا    فسئئيولوجيا الريالئئةا

 (الجينات ا ورة المندسئئئة البشئئئريةا مشئئئروع ارياة الجينات البشئئئرية في اتنتقاء واتصداد 

 ACEوتسئئئتعرا  بع  الدراسئئئات والبحوث العلمية المشئئئابمة والمرتباة بالتنوع الجيني  

أوريسريا  دراسئةي  مDionísio et al  (2017  ،)ديونيسريو  دراسئةي   وكله بعد الرجوع تلى

al, J.et Orysiak (2017)جررنررردا ونخررون ، مal et, Grenda (2014 برريررا ،)

 مGuth and Roth (2013)جوث، روث" ، مet al  Pereira, (2013)ونخرون" 

وشئبذة المعلومات المتا ئ ئة في مجال فسئيولوجيا الريالئة المرتباة بالبحث ل سئترادة مف 

وصالتتئ، بئالمتغيرات   ACEتنوع جيف األنجيوتنسئئئئئيف المحول الئدراسئئئئئات والمراج  فيتلئه 

 .البيولوجية والمستور الرتمي لدر ريالي التحمل الموا ي ذدالة ل نتقاء

 المقابلة الشخصية: -2

 العديد مف المقابالت الشئئا ئئية م  مجموصة مف األسئئاتكة وفصلئئاء هي ة التدريس  اففجرر الباح 

بالجامعات الم ئرية والمتا ئ ئيف في مجال فسئيولوجيا الريالئة وفسئيولوجيا الاب والتدريب 

  الريالي 

 استمارات تسجيل البيانات: -3

 إستمارة جمع البيانات الشخصية ألفراد العينة قيد البحث:     -أ

 :إلستمارة لجم  البيانات صلى التاليتحقيقاً ألهدا  البحث اشتملت ا
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 -التأريخ   -ا الممارساابيعة النشئئ   -اسئئن النادي  -الاول  -الو ف  -تأريخ الميالد    -العمر  –اتسئئن  )

 (.رتن المات 

 فسيولوجية والمستوى الرقمي ألفراد عينة البحث:    إستمارة تسجيل نتائج القياسات وال - ب

اإلنبسئااي(ا الحد األت ئى إلسئتماله األذسئجيف   -معدل لئربات القلبا لئغا الدن )اإلنقبالئي -

2maxVO ن( بال مف 5000تاتبار التحمل الموا ي )ا 

 إستمارة تسجيل نتائج القياسات اإلنثروبومترية ألفراد عينة البحث:   - ت

الاول الذلي ا  الو ف ) ذجن(  االعمر )سئئئن،(  ا%FATا نسئئئبة الدهوف  BMIم شئئئر ذتلة الجسئئئن  

 (3( جدول )3مرفق )  اول الكراع ا اول الرجلا اول القدنا للجسن

 تطبيق البحث:

 القياسات الفسيولوجية: -1

 ا polar watchتياس معدل النب  بعد المجمود البدني باستادان جما  ساصة بوتر  -

تياس لئئئغا الدن بعد المجمود البدني )اإلنقبالئئئي واإلنبسئئئااي(ا تن القياس بواسئئئاة ابيب  -

  Sphygmomanometerمتا ص باستادان جما  السريجمومانوميتر

ا تن باسئتادان سئاصات 2maxVOجيف  ذوبر( لقياس الحد األت ئى إلسئتماله األذسئ   12تاتبار ) -

 ن تانوني(   400ا ملمار العاب القور )اللرة Stopwatchايقا   

 ن 10/3/2017 -ن7/3/2017تن تجراء القياسات الرسيولوجية مف الرترة  -

 :القياسات اإلنثروبومتريةثانياً: 

  BMIتياس م شر ذتلة الجسن  -

  %FATتياس نسبة الدهوف بالجسن  -

تياس )الو فا الاول الذلي للجسئئئنا اول الكراعا اول الرجلا اول القدن(ا وتن باسئئئتادان  -

 .متر( 50وشريا مدرا )، Secaجما  الرستاميتر اإللذتروني 

 ن 14/3/2017 -ن11/3/2017تن تجراء القياسات اإلن روبومترية مف الرترة  -

 :بقياس المسافات التالية افتان الباح ز الرقمي: ثالثاً: قياس مستوى اإلنجا

باسئئتادان سئئاصات ايقا  متر وتقدير ال مف ألترب  انية    5000  تاتبار التحمل الموا ي جري -

Stopwatch ن تانوني( 400ا ملمار العاب القور )اللرة 

 قياسات البيولوجيا الجزيئية الخاصة بالتنوع الجيني  رابعاً: 

  ACEجيف األنجيوتنسيف المحول  -
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  إجراء التجهيزات التمهيدية 

 سحب عينة الدم:   -1

ملي دن( 5البحث بمقدار ) صينة ففراد  مف فرد  ذل مف الدن صينات  صملية سئئحب   فجرر الباح اف -

 بجامعة فسيوا  -القرية األولمبية -بواساة ابيب متا ص باإلستاد الريالي

 ( المان  للتجلا EDTAالبحث في فنابيب تحتوي صلى مادة )تن ول  الدن الااص بعينة  -

 جامعة فسيوا  -تن ول  صينة الدن في ذولمف ب،  لج وتن نقل، الى مرذ  البيولوجيا الج ي ية -

وكله مف االل   ACE( الااص بجيف األنجيوتنسئئيف المحول  Primersتن ت ئئمين الباد يف ) -

 الذتب واألبحاث الدولية المنشورة وهو:

ACE - forward: 5,CTGGAGACCACTCCCATCCTTTCT3, 

ACE -Reverse: 5,GATGTGGCCATCACTTCGTCAGAT3, 

 Procedures for DNA Extractionإجراءات إستخالص الحمض النوو  من الدم: -2

of blood 

 مل(  1,5ميذرولتر( مف الدن في فنبوب، تجمي  ) 150ول  ) -

 التحلل ميذرولتر( مف محلول  300تلافة ) -

  انية(  15( لمدة )Vortexصمل الم ا باريقة جما  التدوير ) -

 دتا ر  10لمدة (  o25 -15حلف العينات صند درجة حرارة الغرفة مف ) -

( ويتن م جة بشئئئذل اري  Binding Bufferميذرولتر مف محلول البيندنج )  300تلئئئافة   -

 ( Vortexبجما  التدوير )

 مل( 2( في فنبوبة تجمي  حجمما )a Spin Columnول  األسبيف ذولن ) -

( وتدويرها صلى جما  a Spin Columnنقل الج ء المتحلل مف الدن صلى األسئئئئبيف ذولن ) -

 /د( لمدة دتيقة 13000( صند سرصة )Centrifugeالسنترفيوا )

 a Spinالتالص مف المحلول الموجود في فنبوبئئة التجمي   ن نلئئئئئي  األسئئئئئبيف ذولن ) -

Columnمي  جديدة ( في فنبوبة تج 

( ل سئئئبيف ذولن  ن يتن تدويرها صلى جما  Aميذرولتر( مف محلول غسئئئيل )  500تلئئئافة ) -

 /د( 13000( دتيقة صند سرصة )1( لمدة )Centrifugeالسنترفيوا )

 a Spinالتالص مف المحلول الموجود في فنبوبئئة التجمي   ن نلئئئئئ  األسئئئئئبيف ذولن ) -

Column في فنبوبة تجمي  جديدة ) 
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(,  ن a Spin Column( لألسئئبيف ذولن)Bميذرولتر( مف محلول الغسئئيل )  500تلئئافة ) -

( دتيقة صند سئئئئرصة 1( لمدة )Centrifugeولئئئئعمن وتدويرهن صلى جما  السئئئئنترفيوا )

 /د( 13000)

 a Spinالتالص مف المحلول الموجود في فنبوبئئة التجمي  ا  ن نلئئئئئ  األسئئئئئبيف ذولن ) -

Columnمي  األولى مرة فارر ا  ن تدويرها صلى جما  السئئئئنترفيوا ( في نرس فنبوبة التج

(Centrifuge( لمدة )13000( دتيقة صند سرصة )1 )د/ 

ميذرولتر(   200مل(ا  ن نلئي  )5ا1( تلى فنبوبة )a Spin Columnنقل األسئبيف ذولن ) -

 ( a Spin Column( صلى األسبيف ذولن )Elution Bufferمف محلول األنيوشف )

( دتيقئة صنئد 1( دتيقئةا  ن تئدويرهئا لمئدة )1بئة صنئد درجئة حرارة الغرفئة لمئدة )حلئئئئئف األنبو -

 /د( 13000سرصة )

 agarose gel electrophoresisجل األجروز الكهربائي:  -

(ا TBEمل( مف محلول )50(ا  ن نلي  صليما )agaroseجران( مف األجرو )5ا1ول  ) -

  ر ( دتا2( لمدة )Microwaveيتن تداال، في الميذروي )

 ( ethidium bromideميذرولتر( مف بروميد األ يديون )5ا1تلافة ) -

( في تئالئب الجئل حتى يتن غمرة TBE( المئكاب المحتوي صئل )agaroseترري  األجرو  ) -

 ( TBEبالناتج المتحوي صلى )

 ميذرولتر( مف العينة نرسما 5حقف )العينات( لذل صينة ) -

 ( ساصة واحدة 1فولت( لمدة )100)تو يل تالب الجل بقابي الذمرباء صند جمد  -

 (   UVت وير الجل تحت لمبة ) -

مف   للمجموصة األولى  ACE I/Dإلجراء تحليل التنوع الجيني لجيف   تن تجراء سئحب صينة الدن -

ً   9:00تمان السئاصة   نا 28/11/2016ممراً مف  ئبا  يون األ نيف الموافر    12:00  – ئباحا

بجامعة فسئئيوا   -جامعة اسئئيواا وترسئئالما لمعمل البيولوجيا الج ي ية    –باإلسئئتاد الريالئئي  

  Polymerase Chain Reaction (PCR)اإلجراء تاتبار سلسلة تراصل البلمرة 

ً   10:30االل السئئاصة    تن سئئحب صينات الدن للمجموصة ال انية -  1:47    حتى السئئاصة ئئباحا

جامعة اسئيوا وترسئالما  –ن  باإلسئتاد الريالئي  13/12/2016مف يون ات نيف الموافر  مسئاءاً  

 (PCR)جامعة فسئئئيوا اإلجراء تاتبار سئئئلسئئئلة تراصل البلمرة   -لمعمل البيولوجيا الج ي ية  

Polymerase Chain Reaction  
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 األساليب االحصائية:

 التالية:األساليب االحصائية  انأستخدم الباحث

 بمد  تياس مدر ترب فو بعد البيانات صف تله القيمة المرذ ية المتوسا الحسابي:  -1

 : بمد  التعر  صلى تنحرافات المشاهدات صف وساما الحسابي  اإلنحرا  المعياري -2

 معامل ترتباا بيرسوف: بمد  تعييف العالتة بيف متغيريف فو صدمما  -3

ميرونو : بمئد  التئأذئد مف تصتئداليئة بيئانئات البحئث ولتحئديئد تتجئا  تاتبئار ذولمجرو  سئئئئئ  -4

 اإلح اء )البارامتري واتبارامتري(

إليجئاد دتلئة لرروأل بيف مجموصتيف: بمئد  مقئارنئة بيف صينتيف مسئئئئئتقلتيف صنئدمئا  ويتني مئاف -5

ري تذوف البيانات العددية التي حولت تلى بيانات رتبي،ا وهو يسئئئتادن في اإلح ئئئاء اتبارامت 

 صولاً صف تاتبار يتي في اإلح اء البارامتري 

 تن تم يل البيانات باستادان الرسومات البيانية للمتوسا الحسابي لجمي  متغيرات البحث 

 عرض النتائج  ومناقشتها

صر  النتا ج التي تو ل تليما    اففي لوء فهدا  البحثا وتحقيقاً لتسا تت، يتناول الباح  

 األساليب اإلح ا ية للبيانات التي تن الح ول صليما وكله صلى النحو التالي: ومناتشتما مف االل 

  وبعض القياسات ACE I/D عرض نتائج العالقة بين تنوع جين األنجيوتنسين  -1

 ( 4( جدول )4مرفق )  .كدالة لإلنتقاء اإلنثروبومترية لدى رياضي التحمل الهوائي 

( ACEالقياسئئات اإلن روبومترية م  جيف )وجود ترتباا اردي توي بيف  (  4يتضررا من جدول )

(ا ذما يتلئع مف الجدول السئابر وجود 90 0:  84 0حيث تراوحت تيمة يري المحسئوبة ما بيف )

( حيث بلغت تيمة يري ACEترتباا صذسئئئي بيف نسئئئبة الدهوف وم شئئئر ذتلة الجسئئئن م  جيف )

 ( 52 0-)( 61 0-المحسوبة )

 ACE ما العالتة بيف تنوع جيف األنجيوتنسيف ينص على:مناقشة نتائج التساؤل األول الذ   -2

I/D  ؟ ذدالة ل نتقاء وبع  القياسات اإلن روبومترية لدر ريالي التحمل الموا ي 

في  ACEوجود ترتبئاا اردي توي بيف تنوع جيف األنجيوتنسئئئئئيف  اف ففيرج  البئاح ئ 

تلى فف   (اول القدن -اول الرجل  -الكراعاول    -الاول الذلي للجسئئئن)  اإلن روبومترية القياسئئئات  

يتحذن في سئئئئباتات التحمل الموا ي والتي تتالب الاول الذلي للجسئئئئن   II/IDبنماي،    ACEجيف  

 البئدنيئة ترتبا بئالنواحي ماتلرئة تئأ يرات  لمئا فف والئكراصيف والرجليف وذئكلئه اول القئدن حيئث 

والميذانيذية مف حيث تحقير اإلت اف الحرذي ف ناء األداء الريالئئي والتحذن في اإلنتقال  والممارية

راذ   قل الجسن وذسب المسافة في مرحلة الو ب والعدو وفف حرذتمن التوافقية العمودي واألفقي لم
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وتلعب دوراً هاماً   تسئاهن في تعديل تأ ير توة رد الرعل لألر  صلى الجسئن ف ناء مراحل اإلسئتنادا

 مف ريالئئة لذل في مسئئتور اإلنجا  الرتمي وتا  المسئئافات بأسئئرع وتت وفتل تعبا ذما فف

صلياا بناء صلى ما  مسئتويات  تلى للو ئول اا ئة ت هلمن بدنية و ئرات  سئميةج تياسئات  الريالئات 

صلئى فف تن ين مPayne & Montgomery  ( "2004 )"برراين ومنرترجرمرر  ذئئئل مف كذر  

األنجيوتنسيف المحول هو صبارة صف تن ين يرر  مف الذلى والمس ول صف اإلن ين جيف ورا ي يسمى 

صبارة   ACE( ويوجد فساساً في الااليا وتن ين  ACE geneلألنجيوتنسئف )جيف اإلن ين المحول  

صف بروتيف ينشئئئئئا بروتينئات الدن ليحولمئا مف بروتينئات ااملئة الى بروتينئات نشئئئئئائة صف ارير 

( النشئا الكي ي دي تلى رف  لئغا الدن صف II( غير النشئا الى فنجيوتنسئيف)Iتحويل فنجيوتنسئيف)

( تلى Iوصنئدمئا يقئل افرا  هئكا األن ين يقئل تحويئل األنجيوتنسئئئئئيف ) ارير تب  األوصيئة الئدمويئةا

( وبالتالي يقل تنقبا  األوصية الدموية فتتسئئئئ  األوصية الدموية وي يد حجن الدنا IIفنجيوتنسئئئئيف )

  DNAيئئئئوجئئئئد فئئئئي ذئئئئرومئئئئوسئئئئئئئئون مئئئئعئئئئيئئئئف داائئئئل  ACEوجئئئئيئئئئف 

(Payne&Montgomery,2004:255  ) 

مئئا العالتئئة بيف تنوع جيف  : التسرررررراؤل األول الررذ  ينص على ممررا تقرردم أمكن اإلجررابررة على 

ذدالة   لدر ريالئئئي التحمل الموا يببع  القياسئئئات اإلن روبومترية  و  ACE I/Dاألنجيوتنسئئئيف 

 ؟ل نتقاء

  القياساتوبعض  ACE I/D  العالقة بين تنوع جين األنجيوتنسين  عرض نتائج -3

( جدول  5مرفق ) كدالة لإلنتقاء.  لدى رياضي التحمل الهوائي  اإلنثروبومترية والفسيولوجية

(5) 

وجود ترتباا اردي توي بيف القياسئئئئات اإلن روبومترية وبع  (  5يتضررررا من جدول )

( حيث تراوحت تيمة ACEا لئغا الدن اإلنقبالئي( م  جيف )  2maxVoالقياسئات الرسئيولوجية )

يتلئع مف الجدول السئابر وجود ترتباا صذسئي بيف (ا ذما  90 0:  56 0يري المحسئوبة ما بيف )

- () 61 0-( حيث بلغت تيمة يري المحسئئوبة )ACEنسئئبة الدهوف وم شئئر ذتلة الجسئئن م  جيف )

( حيئث ACE(ا ذمئا ت يوجئد ترتبئاا بيف بئاتي القيئاسئئئئئات األارر تيئد البحئث م  جيف )52 0

 ( 25 0: 12 0تراوحت تيمة يري المحسوبة ما بيف )

 ACE  ما العالتة بيف تنوع جيف األنجيوتنسئيف:  الذ  ينص علىالثاني  ج التسراؤل  مناقشرة نتائ -4

I/D ؟ذدالة ل نتقاء وبع  القياسات اإلن روبومترية والرسيولوجية لدر ريالي التحمل الموا ي 

في  ACEوجود ترتبئئاا اردي توي بيف تنوع جيف األنجيوتنسئئئئئيف  افويرج  البئئاح ئئ 

ا لئئئغا الدن   maxVo2بع  القياسئئئات الرسئئئيولوجية )  -المتغيرات البيولوجية ))اإلن روبومترية

يتحذن في سئئئئباتات التحمل الموا ي والتي تتالب   II/IDبنماي،    ACEتلى فف جيف    اإلنقبالئئئئي(
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ترتبا  ماتلرة تأ يرات  لما فف الاول الذلي للجسئئئئن والكراصيف والرجليف وذكله اول القدن حيث 

والميذئانيذيئة مف حيئث تحقير اإلت اف الحرذي ف نئاء األداء الريئالئئئئي  والممئاريئة البئدنيئة بئالنواحي

راذ   قل الجسئن وذسئب المسئافة في مرحلة الو ب والعدو والتحذن في اإلنتقال العمودي واألفقي لم

وفف حرذتمن التوافقيئة تسئئئئئاهن في تعئديئل تئأ ير توة رد الرعئل لألر  صلى الجسئئئئئن ف نئاء مراحئل 

وتلعب دوراً هاماً في مسئتور اإلنجا  الرتمي وتا  المسئافات بأسئرع وتت وفتل تعبا   اإلسئتنادا

 تلى للو ئول اا ئة ت هلمن بدنية و ئرات  سئميةج تياسئات  الريالئات  مف ريالئة لذل ذما فف

فف وجود صالتة اردية بيف المتغيرات البيولوجية)لئئغا الدن   افصلياا ذكله يرر الباح  مسئئتويات 

   (2maxVoاتنقباليا والسعة الحيوية )

ترتراع اللياتة البدنية و يادة الحوي ئئئئالت الموا ية يتبع، تحسئئئئف في صملية تبادل   ففذما  

الغا ات في تنتقال األذسئئئئجيف للدن واروا  اني فذسئئئئيد الذربوف و يادة األذسئئئئجيف يحمل صلى 

الميموجلوبيف لسئئئرصة تي ئئئال، تلى العلئئئالت العاملة و يادة تنتاا الااتة وبالتالي فف ال يادة في 

2maxVo  ،ذئكلئه فف التئدريئب البئدني ي يد   مئدلول صلى ترترئاع درجئات التحمئل الئدوري التنرسئئئئئيا لئ

مف القدرة صلى توسئئي  وتدفر الدن في األوصية الدموية وهكا ما يحسئئف الحالة الرسئئيولوجية لالصب 

 و يادة تدفر األذسجيف للااليا  

( حيث ACEجيف )ترتباا صذسئئي بيف نسئئبة الدهوف وم شئئر ذتلة الجسئئن م   ذما يوجد  

(ا وهكا يدل صلى فن، ذلما  ادت نسبة الدهوف وم شر 52 0-( )61 0-بلغت تيمة يري المحسوبة )

ذتلة الجسئن صف المعدل الابيعي فان، ي  ر سئلباً صلى األرباة والمرا ئل وصلئالت الجسئن وي دي 

ي ئئئل   %( وت70 -%  50تلى هبوا في وما   الجسئئئن الابيعية بحيث ت دي وميرتما بنسئئئبة )

 معدل األداء الى النماية الق ور وبالتالي ي  ر صلى مستور اإلنجا  الرتمي لدر الالصبيف 

شئئئوي، بو جمع،ا   دراسئئئةي:  وتترر النتا ج التي تن التو ئئئل تليما م  نتا ج دراسئئئة ذل مف

ن( دراسئةي 2013ن( ودراسئةي صلي جواد ي )2002سئمية من ئوري )ن(ا  2011صمرو رشئدي )

ن( حيث فترقو 2010ن( دراسئةي سئمير مناورا فشئر  فحذان ي )2013فلئل ي )هاشئن تاسئن ا مذي  

وجود ترتبئاا اردي توي بيف القيئاسئئئئئات اإلن روبومتريئة وبع  القيئاسئئئئئات جميعئاً بوجود 

 (  ACEا لغا الدن اإلنقبالي( م  جيف ) 2maxVoالرسيولوجية )

 جسئماني ااص  ترذيب  ل، القور فلعاب  سئباتات  مف سئباأل ذل فف  األلماف العلماء ي ذدوف

 دورة في العدا ييف المشئئترذيف صلى فجريت  التي الجسئئمية القياسئئات  نتا ج الرفي هكا ي ذد  و ب،ا

 هي العدا يف لدر الجسئئئن اول تلى الرجل اول نسئئئبة فف ن( وجد 1968).األولمبية المذسئئئيه

 %(ا48) الريالئئئي المشئئئي تصبي ولدر ا %(  5 51الو ب ) تصبي لدر %( بينما هي49)
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ً  يذف لن الرجل فاف اول وذكله والاويلة  المتوسئئاة و الق ئئيرة المسئئافات  تصبي لدر متسئئاويا

 (50: 2009افبو العال فحمد صبدالرتا   )(سن 0 95) لدر العدا يف الرجل متوسا ذاف حيث 

صامل توي في تنقبا  األوصية الدموية وم ير لنمو الالية ويلعب دوراً ر يسياً    Ang IIفف

بواسئاة   Ang Iيتولد مفAng II في ترتراع اللئغا وفرا نمو النسئيج الداالي وتلئان القلبا و

ACE (   222: 2010ا حسيف حشمتا صبدالذافي صبدالع ي  فحمد)  

مف العوامل الم  رة في الذراءة البدنيةا   2maxVOالحد األت ى إلستماله األذسجيف    يعتبر

ويعتبر التعر  صلى الحد األت ئى إلسئتماله األذسئجيف مف األمور المامة في التدريب الريالئي 

  (272: 2008ا بما الديف تبراهين سالمة)  بشذل صان وفي تدريبات التحمل بشذل ااص 

يئا يئة إلنتئاا الائاتئة الموا يئة تعتمئد صلى األذسئئئئئجيف فمو يعتبر صئامئل فف العمليئات البيوذيم

فسئاسئي في تنتاا الااتة الموا ية صند اسئتماله الذربوهيدرات والدهوف ذم ئدر للااتة ا حيث تف 

تسئئئتماله األذسئئئجيف بذراءة يعني تنتاا الااتةا وبالتالي يتوفر للجسئئئن فرص األداء البدني بذراءة 

ريسئئاف اريباا فبو العال )القدرة الموا ية وتقاس بأت ئئى ذمية لألذسئئجيف     وفاصلية فذبر وتسئئمى

 ( 122: 2016ا صبد الرتا 

جيف األنجيوتنسئئئئيف التنوع الجيني لفف    افومف االل العر  السئئئئابر يسئئئئتالص الباح 

يتحذن في سئئباتات التحمل الموا ي والتي تتالب الاول الذلي للجسئئن   II/IDبنماي،    ACEالمحول  

 البئدنيئة ترتبا بئالنواحي ماتلرئة تئأ يرات  لمئا فف والئكراصيف والرجليف وذئكلئه اول القئدن حيئث 

لئ، مئدلول صلى ترترئاع درجئات التحمئل الئدوري  2maxVoفف ال يئادة في ا والميذئانيذيئة والممئاريئة

فن، ذلما  ادت نسئئبة الدهوف وم شئئر ذتلة الجسئئن صف المعدل الابيعي فان، ي  ر سئئلباً   ا والتنرسئئي

  صلى األرباة والمرا ل وصلالت الجسن وي دي تلى هبوا في وما   الجسن الابيعية

مئئا العالتئئة بيف تنوع جيف  : الررذ  ينص على  الثرراني  ممررا تقرردم أمكن اإلجررابررة على التسرررررراؤل 

لدر ريالئئي التحمل   ببع  القياسئئات اإلن روبومترية والرسئئيولوجيةو  ACE I/Dاألنجيوتنسئئيف

 ؟ذدالة ل نتقاء الموا ي

 

 

 

  .اإلستخالصات والتوصيات
 أوالً: اإلستخالصات:  
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مف نتا ج في حدود صينة البحث والمنمج المسئئئتادن   افالباح   تصتماداً صلى ما تو ئئئل تلي،

نااأل هد  البحث وفي لئوء المعالجات اإلح ئا ية لمك  البيانات ومف االل مناتشئة النتا ج   وفي

 مف اإلستاال ات التالية: افوترسيرها تمذف الباح 

  ( ACEفممرت النتا ج فف وجود ترتباا اردي توي بيف القياسات اإلن روبومترية م  جيف ) -1

(ا ذما يتلع مف الجدول السابر  90 0: 84 0حيث تراوحت تيمة يري المحسوبة ما بيف )

( حيث بلغت تيمة  ACEوجود ترتباا صذسي بيف نسبة الدهوف وم شر ذتلة الجسن م  جيف )

 (  52 0- ( )61 0-يري المحسوبة )

لقياسات  فممرت النتا ج فف وجود ترتباا اردي توي بيف القياسات اإلن روبومترية وبع  ا -2

( حيث تراوحت تيمة يري  ACEا لغا الدن اإلنقبالي( م  جيف )  2maxVoالرسيولوجية )

(ا ذما يتلع مف الجدول السابر وجود ترتباا صذسي بيف  90 0: 56 0المحسوبة ما بيف )

- () 61 0-)( حيث بلغت تيمة يري المحسوبة  ACEنسبة الدهوف وم شر ذتلة الجسن م  جيف )

( حيث  ACE(ا ذما ت يوجد ترتباا بيف باتي القياسات األارر تيد البحث م  جيف ) 52 0

 ( 25 0: 12 0تراوحت تيمة يري المحسوبة ما بيف )

  ثانياً: التوصيات:
وفي حدود القياسات التي تن تجرا ها لعينة البحث وما فسررت صنما مف  في لوء نتا ج هكا البحث 

 بما يلي:  تجراءات وفي لوء صينة البحث يو ياف  مف افلما اتبع، الباح نتا ج ووفقاً 

تنتقاء الالصبيف في األنشاة التي تتالب التحمل الموا ي )المسافات الاويلة( صلى فساس النما    1

   II/ID بنوصية  ACE الجيني 

تستادان تقنية البيولوجيا الج ي ية مف االل تجراء اإلاتبارات الاا ة بتحليل الحام  النووي    2

لتحديد األنماا الجينية لالصبيف وتستادامما في صملية اإلنتقاء   DNAالديوذسي ريبو ي 

 الحدي ة  

 
 
 
 

 المرفقات 
دقيقة وما يقابلها من تقدير الحجم األقصى  12( بعض مستويات اللياقة في اختبار كوبر للجر  لمدة 1جدول )

 max2Voالستهال  األكسوجين 

 المتغيرات
 مستوى اللياقة

 ممتاز جيد متوسط ضعيف
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 3.2 2.8 2.4 2.0 دقيقة )کيلومتر( 12جر  

 55-65 45-55 35-45 30 تقريباً االستهال  األقصى لألكسجين )مل / كجم / ق( 

 (184: 2019، أحمد نصر الدين سيد)                                                                       

المتوسط الحسابي واإلنحراف المعيار  واختبار كولمجروف سميرونوف في )العمر، الطول، الوزن،  (2جدول )

 (7النبض، ضغط الدم( للعينة قيد البحث )ن=

 ( األجهزة المستخدمة في البحث:3جدول )

 هدف اإلستخدام  موديل اسم الجهاز م

 الجسمانيالتكوين  TANITA   Tanita TBF 300Aجهاز تانيتا   -1

 وحدة القياس المتغيرات م
 المتوسط
 الحسابي

االنحرا
 ف

المعيار
  

إختبار 
كولمجرو
ف 

سميرونو
 ف

 الداللة

مستوى 
 الداللة 

المتغيرات  1
 الوصفية

 

 دال 0.01 1.51 19.50 سنة العمر

 غير دال 0.85 8.15 67.04 كجم الوزن 2

 غير دال 0.55 5.26 175.13 سم الطول 3

4 

المتغيرات 

 األساسية 

 سم طول الذراع
 غير دال 0.15 1.92 78.69

5 
 سم طول الرجل

 دال 0.00 11.30 95.63

6 
 

 سم طول القدم
 غير دال 0.11 1.28 25.19

7 
التحمل الهوائي 

 متر 5000
 م/ث

 دال 0.00 1.48 18.35

8 

الحد األقصى 

إلستهال  

 األكسجين 

Vo2max 

ملليتر/كجم/

 غير دال 0.14 6.83 54.88 ق

9 
مؤشر كتلة الجسم 

BMI 
 كجم

 غير دال 0.48 1.73 21.72

10 
نسبة الدهون %  

FAT 
 مئوية 

 غير دال 0.21 2.39 11.22

 دال 0.03 16 87 ن/ق النبض 11

12 
ضغط الدم 
 اإلنبساطي

 غير دال 0.42 16 124 ملم زئبقي

13 
ضغط الدم 
 اإلنقباضي

 غير دال 0.53 9 80 ملم زئبقي
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 Seca    Germany Seca gmbhجهاز الرستاميتر اإللكتروني   -2

ser 5769173142755 

 الطول والوزن

 معدل ضربات القلب polar watch FT4M:90036750ساعة بوالر   -3

 جهاز السفيجمومانوميتر  -4

 Sphygmomanometer 

MD140280b04   ،ضرررررغط الرردم )االنقبرراضررررري

 واإلنبساطي(

 ق 12م،5000م، Stopwatch RS-013 200ساعات ايقاف    -5

 كتابة البحث ASUS TP500Lكمبيوتر محمول   -6

  Mixingخلط  VORTEX GENIE  MD(G560) جهاز التدوير   -7

 DNAتحليل الحامض النوو   Veriti Thermal Cycler MD: 9901جهاز   -8

 Extractionاستخالص laminar flow cabinet MADE Latvia 040104 جهاز  -9

 biometraجهاز   -10

thermocycler 

050- TPersonal  تفاعل وإستنساخPCR 

 Gel documentation جهاز  -11

system 

MD 6721 تصوير وتوثيق الجل 

 تسخين المحلول Microwave LG MC2886BRUM  جهاز  -12

  Gel Electrophoresis جهاز  -13

Compact M Biometra 

1704489 EDU   مرور التيار الكهربائي 

-GeneQuant-1300 جهاز  -14

Spectrophotometer 

MD:111292 قياس نسبة تركيز الجين 

 centrifuge Centurionجهاز    -15

Scientific 

K241R  الطرد المركز 

 

 

 

 

 

 

 

 (7والقياسات اإلنثروبومترية )ن=  ACE( معامل إرتباط بيرسون بين جين 4جدول )

 مستوى الداللة ACEتركيز جين  وحدة القياس م

المتغيرات 

 األساسية 

 دال 0.90 سم الطول الكلي للجسم

 دال 0.84 سم طول الذراع

http://www.biometra.de/index.php/compact-m.html
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 دال 0.84 سم طول الرجل

 دال 0.84 سم طول القدم

مؤشر كتلة الجسم 

BMI 
 0.52- كجم

 دال

نسبة الدهون %  

FAT 
 0.61- مئوية 

 غير دال

 0.46"= 0.05قيمة "ر" الجدولية عند مستوى "

 

 (7والقياسات اإلنثروبومترية والقياسات الفسيولوجية )ن=  ACE( معامل إرتباط بيرسون بين جين 5جدول )

 مستوى الداللة ACEتركيز جين  وحدة القياس م

المتغيرات 

 األساسية 

 دال 0.90 سم الطول الكلي للجسم

 دال 0.84 سم طول الذراع

 دال 0.84 سم طول الرجل

 دال 0.84 سم طول القدم

2maxVo  

 ملليتر/كجم/ق 
 0.86 ملليتر/كجم/ق

 دال 

مؤشر كتلة الجسم 

BMI 
 0.52- كجم

 دال

نسبة الدهون %  

FAT 
 0.61- مئوية 

 غير دال

 غير دال 0.12 ن/ق معدل النبض

 غير دال 0.25 ملم زئبقي ضغط الدم اإلنبساطي

 دال 0.56 ملم زئبقي ضغط الدم اإلنقباضي

 0.46"= 0.05قيمة "ر" الجدولية عند مستوى "

 

 
 

 المراج 

 المراج  العربية واألجنبية
  :أوالً: المراجع العربية
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(: تنتقاء الموهوبيف في المجال الريالئيا السئلسئلة ال قافية م2009أبو العال أحمد عبدالفتاح ) -1

جامعة –ا ذلية التربية الريالئية للبنيف  25إلتحاد التربية البدنية والريالئيةا العدد 

 حلواف  

وصالتت،   ACEي تنوع العامل الجيني  م(:  2009أحمد سررليمات قبيه، إيهاب أحمد المتولي ) -2

ا ية صلى اللياتة القلبية التنرسئية لاالب ذلية التربية بتأ ير التدريبات الموا ية والالهو

الريئالئئئئئيئةا الم تمر العلمي الئدولي الراب  لذليئة التربيئة الريئالئئئئئيئة ا اتتجئاهئات 

الحدي ة لعلون الريالئئئة في لئئئوء سئئئوأل العمل ا ذلية التربية الريالئئئية اجامعة 

 اسيوا 

ا 3مرذ  الذتاب الحديثا ا  مبادئ فسئئيولوجيا الريالئئةام(:  2019أحمد نصررر الدين سرريد ) -3

  القاهرة 

الا ئئا ص الذيميا ية الحيوية لرسئئيولوجيا الريالئئةا م(:  2008بهاء الدين إبراهيم سررالمة ) -4

 دار الرذر العربيا مدينة ن را القاهرة 

الورا ة في الريالئةا دار الذتاب للنشئرا (:  2003حسرين أحمد حشرمت، ونادر محمد شرلبي") -5

 القاهرة  

مرج  التذنولوجيئا الحيويئة م(:  2010، عبردالكرافي عبردالعزيز أحمرد )حسرررررين أحمرد حشرررررمرت -6

 بنغا يا ليبيا  –والمنشاات الجينية في المجال الرياليا دار الذتب الوانية 

التدريب الريالئئئيا مرذ  الذتاب للنشئئئرا   م(:2016ريسررران خريبط، أبو العال عبد الفتاح ) -7

 القاهرة  

  القياسئات األن روبومترية والبدنية والمتغيرات صالتة بعم(:  2002سرمية محمود منصرور ) -8

الرسئئئيولوجية بالمسئئئتور الرتمي إلااحة المارتة ذدالة ل نتقاء الناشئئئ اتا مجلة 

  MD 94463م را المجلد ال انيا رتن  -بحوث التربية الشاملة

دراسئة صالتة صنا ئر اللياتة البدنية م(:  2010سرمير محمد مناور، أشررف أحكام محمد رزق ) -9

م شئئر ذتلة الجسئئن صلى فداء الاالب لبع  ممارات التنسا مجلة العلون البدنية و

ا رتن 17جامعة المنوفيةا م ئئرا المجلد ع    -والريالئئيةا ذلية التربية الريالئئية

MD 331113 ا يناير 

اسئئتادان البيولوجيا الج  ية في صمليات اإلنتقاء م(:  2011شررويه بو جمعه، عمرو رشررد  ) -10
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بع  القيئاسئئئئئات األن روبومتريئة والمتغيرات البئايوميذئانيذيئة م(: 2013علي جواد عبرد ) -11

وصالتتما بأداء ممارات القر ا مجلة صلون التربية الريالئئئئيةا العدد ال الثا المجلد 

 السادس 

ت البدنية والقياسئات الجسئمية القدرام(:  2013هاشرم قاسرم عمر، مكي فضرل المولى مرحوم" ) -12

لئدر صئدا ي المئا ئة متر وتصبي الو ئب الاويئل بوتيئة الاراونا جئامعئة السئئئئئوداف 

 للعلون والتذنولوجياا ذلية التربية البدنية والريالية 
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