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 تقدم به الباحثون
         حسن عبد اد فالح .م                       قيس سعيد دايم د .م

المكونات المناعية خالل التدريب المجهد  هل تتأثر((اإلجابة على التساؤل المهم وهوفي  تركزت مشكلة البحث
  )).في فترة األعداد الخاص وأي من المكونات المناعية أكثر تأثرا في هذه المرحلة 

ستخدم اولذلك  ،اثر التدريب خالل مرحلة اإلعداد الخاص على المكونات المناعية للجسم  الدراسة تهدف لذلك

حدد الباحث  مجتمع البحثفضال عن تحديده ، حل مشكلة البحث كونه المنهج المالئم ل الوصفيالمنهج الباحث 

مجتمع البحث وهم المنتخب العراقي لدراجات للشباب المشارك في بطولة األمارات الدولية للموسم الرياضي 

حجم ، الهيموكلوبين (:تم االعتماد على مكونات الدم المناعية وهي  .العببين ) 8(والبالغ عددهم  2009-2010

 ) مينوسايت،  ليمفوسايت،  بازوفيل،  ايزوفيل،  لنترو في، ) WBC(عدد الكريات البيضاء ، )  pcv(ه الكري

للعينات  Tقانون ، االنحراف المعياري ، الوسط الحسابي ( فقد تمت باستخدام  اإلحصائية المعالجاتأما ، 

  :ا األتي من أهمه استنتاجاتوفي ضوء النتائج توصل الباحث إلى عدة ) . المترابطة

عدم تأثر متغيري هموكلوبين الدم وحجم الكريه الحمراء خالل التدريبات في مرحلة اإلعداد  .1
 .الخاص 

تأثر الجهاز المناعي من جراء التدريبات المجهدة خالل مرحلة اإلعداد الخاص وذلك من خالل  .2
 .انخفاض قيم المتغيرات قيد الدراسة عن القياس القبلي 

  
  
  
  
  
  



 

Abstract 
After a period setting in the body's immune components of the Iraqi 

players for youth cycling 
 

Made by researchers 

 

M. Said Dr. Qais M. Diem.           Dr. Falah Hassan Abdullah 

 
Focused research problem to answer the important question of which ((is affected by 
components of the immune fatigued during training in the setting of any of the 
components more susceptible to immune at this stage)).  
Aim of this study the impact of training during the stage setup on the components the 
body's immune, so the researcher used the descriptive method as the appropriate 
methodology to solve the research problem, as well as selected research community 
select the researcher the research community who are elected Iraqi Bicycles for young 
people participating in the Championship Emirates International sports season 2009-
2010 and who are (8) Abouapn. Was to rely on the components of blood immune 
namely: (Alimoklopin, the size of the hated (pcv), the number of white blood cell 
(WBC), nitro Phil, Aezovil, Bazovil to Imvusait, Menusait), and the statistical 
treatments have been using (the arithmetic mean, standard deviation, the law T samples 
of the interrelated). In light of the results the researcher to several conclusions from the 
most important of the following:  
1. Is not affected by variables Hmuklopin blood and the size of the hated red during the 
exercises in your stage setup.  
2. Immune system is compromised by the stressful workouts during the setup phase, 
through the lower values of the variables under study for measurement tribal.  
 


