تأثير تطبيق برنامج رياضى وغذائى على كثافة العظام واألنيميا لدى السيدات المصابات بمرض
السيلياك
 أ  .د  /إلهام إسماعيل شلبى
 أ  .د  /حنان على حسنين
الباحثة  /والء عبدالرؤوف
على
ملخص
يعتبر مرض السلياك (الحساسية ضد الجلوتين) أحد األمراض المعوية المزمنة التى تصيب الجهاز
الهضمى والتى تتشكل بواسطة التلف الحاصل فى الغشاء المبطن لألمعاء الدقيقة مما يسبب إعاقة قدرتها
على إمتصاص العناصر الغذائية عند تناول بروتين القمح (الجلوتين) من قبل األشخاص الذين لديهم
إستعداد وراثى لعدم تحمله .ويتواجد الجلوتين فى بعض األغذية مثل القمح والشعير والشوفان وغيرها من
الحبوب.
ومن مضاعفات المرض فقدان الكتلة العظمية للعظام ( ، )osteoporosisومرض األنيميا وما
لهما من آثار عديدة على صحة الجسم.
واستنادا إ لى المراجع والدراسات السابقة اتضحت لدى الباحثة فكرة البحث التطبيقية فى معرفة أثر
تطبيق برنامج رياضى وغذائى على هشاشة العظام واألنيميا لدى السيدات  ،واختارت الباحثة إحدى
تصميمات المنهج التجريبى ( القياس القبلى والبعدى) لثالثة مجموعات .حيث طبقت على المجموعة
األولى البرنامج الرياضى وطبقت على المجموعة الثانية البرنامج الغذائى وطبقت على المجموعة الثالثة
البرنامج الرياضى والبرنامج الغذائى معا.
تم تطبيق البرنامج الرياضى متزامنا مع البرنامج الغذائى خالل  24أسبوع بواقع  6وحدات
تدريبية اسبوعيا  ،وأظهر محتوى البرنامج الرياضى باستخدام تمرينات هوائية وتمرينات مقاومة
وتمرينات باستخدام األحبال ال مطاطية باإلضافة إلى البرنامج الغذائى بما يحتويه من عناصر غذائية تأثير
ايجابى على قيم التحسن للكثافة العظمية ونسبة األنيميا لدى أفراد العينة.
************************************************************************************
***
 استاذ دكتور بقسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية سابقا جامعة حلوان
 استاذ دكتور بقسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية جامعة حلوان
مدربة واخصائية تأهيل رياضي بوزارة الشباب والرياضة
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أثر تطبيق برنامج رياضى وغذائى على كثافة العظام واألنيميا لدى السيدات المصابات بمرض
السيلياك
 أ  .د  /إلهام إسماعيل شلبى
 أ  .د  /حنان على حسنين
المقدمة ومشكلة البحث
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تكمن مشكلة البحث فى أن اإلصابة بالحساسية ضد الجلوتين تحدث لدى عدد كبير من السيدات وفقا
إلحصائيات منظمة الصحة العالمية فى دول أوروبا وأمريكا وبعض الدول العربية  ،وينتشر مرض
هشاشة العظام بنسبة  % 50بين السيدات فى فترة إنقطاع الطمث  ،بينما  %25من المصابين كانوا من
الرجال فوق سن الخامسة والتسعين وإنخفاض كثافة العظام (الكتلة العظمية )Bone mass density
مما يز يد من خطورة التعرض للكسور وهو ما أثبتته الدراسات أن الكسور الناشئة عن هشاشة العظام من
أكثر المشاكل الشائعة والمرتبطة بالمرض .حيث أشارت إحصائية منظمة الصحة العالمية أن ثلثى
المصابين بالحساسية ضد الجلوتين لديهم إنخفاض فى الكثافة العظمية  ،كما تكمن خطورة المشكلة فى
إنخفاض مؤشر كتلة العضالت مما قد يكون له عالقه بتحديد طبيعة الكسر الحادث كما أن ممارسة
األنشطة الرياضية ت ساعد فى مقاومة العظام لمخاطر السقوط وأن اإلسراع فى تشخيص المرض وإتباع
نظم الحمية الغذائية يساعد فى الوقاية من حدوث الكسور)17( .
ويشير "بهاء الدين سالمة"  2000أن الكالسيوم هوا أكثر المعادن توفرا فى جسم اإلنسان وتبدو
أهميته فى الدور الذى يقوم به فى بناء العظام والمحافظة عليها  ،ويبدو مهما أيضا للعضالت اإلرادية
أثناء اإلنقباض العضلى  ،ويؤدى القصور فى تناول الكالسيوم إلى دفع الجسم لتعويضه من مخازن
العظام مما يؤدى إلى ضعف العظام ثم هشاشتها  ،كما أن الفسفور يعتبر عنصرا أساسيا فى عملية بناء
الخاليا  ،ويوجد متحدا مع الكالسيوم فى صورة فوسفات الكالسيوم وهو الذى يعطى العظام قوتها
وصالبتها)103 : 2( .
كما ذكر كال من " ألهام إسماعيل محمد شلبى" و "مدحت قاسم عبدالرازق"  2007أن ممارسة
الرياضة لكبار السن لها قواعد عديدة حيث تزيد من نسبة إمتصاص الكالسيوم داخل العظام مما يزيد من
كتلة المعادن (الكثافة العظمية) فممارسة التمرينات الرياضية ضد الجاذبية (المشى  ،الجرى  ،الوثب)
تساهم فى رفع محتوى الكالسيوم مما يمنع هشاشة العظام والوقاية من اإلصابة من الكسور)1( .
وتتضمن مشكلة البحث فى أن عدم عالج المرض (الحساسية ضد الجلوتين) يتسبب فى زيادة
خطر التعرض ألمراض مرتبطة باضطرابات مناعية وغذائية وتزداد كلما تأخر ظهور األعراض
والناتج عن عدم الوعى الصحى بالمرض وخطورته لدى المصابين)4( .
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هذا ما اتفق عليه "جويدتى" وأخرون  2000 "Guidetti" et alأنه البد من القول أن منظومة
العالج المستخدمة فى التعامل مع المرض ال تهدف إلى الشفاء منه بقدر ما يهدف إلى منع حدوث أعراض
المرض والوقاية من مضاعفاته مستقبال ومساعدة المرضى على الشفاء)8( .
ومن خالل خبرة الباحثة كمدربة وأخصائية تأهيل رياضى بوزارة الشباب والرياضة وجدت أن
هناك نسبة ال بأس بها من السيدات يعانون من وهن العظام مما قد يمنعهن من اإلستمرار فى أداء
التمرينات الرياضية وسرعة الشعور بالتعب واإلرهاق مع شحوب فى الوجه والنهجان وزيادة التعرق
وغيرها من أعراض فقر الدم "األنيميا" مما استدعى بحث األسباب والتعرف على المشكلة والتى قد ترجع
إلى اإلصابة بالحساسية ضد الجلوتين.
كما أن عدم تشخيص المرض مبكرا أو التأخر فى تشخيصه قد يفاقم المشكلة ويعرض المصابات
إلى خطورة التعرض لسرطان األمعاء واألورام الليفية بالجهاز الهضمى (األدينوكار سينوما –
 )adenocar cinomaوفقدان الكتلة العظمية للعظام فى مناطق (العمود الفقرى  ،الرسغ  ،المرفقين)
( )osteaoporosisوالتقزم وفقد القامة ( ، )shortstatusفقد الجنين ()16( .)Miscarriage
ويذكر " موزا "وأخرون  "Moza"et alوأخرون أن إنخفاض القدرة على الهضم واإلمتصاص
واإلستفادة من الطعام يؤدى إلى حدوث األنيميا الناتجة عن نقص الحديد وفيتامين (ك) كما أن نقص
المعادن الممتصة (الكالسيوم وفيتامين د) قد يؤدى إلى حدوث هشاشة العظام ووهن العظام كما يتعرض
المصابون بحساسية الالكتوز بسبب إنزيم الالكتيز الذى يساعد على تكسير سكر الحليب بشكل يمكن
الجسم من إمتصاصه حيث يعد وهن العظام من أكثر مضاعفات الحساسية ضد الجلوتين حيث يقدر
 70%من المصابين يعانون من هشاشه العظام والتى تزداد خطورة التعرض له كلما تقدم العمر وتأخر
وقت التشخيص)7( .
وقد كشفت "افريت سميث" " "Ever Semithمديرة مختبر علم الشيخوخة الحيوي بدائرة الطب
الوقائى بجامعة وسكوتن أن النساء بين سن التاسعة والستين وسن الخامسة والتسعين اللواتى مارسن
تمارين لمدة ( ) 30دقيقه يوميا بمعدل ثالثة أيام أسبوعيا وعلى مدى ثالث سنوات زاد محتوى المعادن
(الكالسيوم  ،الفسفور) لديهم وخاصة فى عظمة الكعبرة بسواعدهن بمعدل (.)% 2:3
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وتتضمن مشكلة البحث أن هناك ندرة فى األبحاث التى توضح العالقة بين الحساسية للجلوتين
ومضاعفاته (هشاشة ووهن العظام واألنيميا) على حد علم الباحثة وعالقته باألنشطة الرياضية حيث أن
ممارسة األنشطة الرياضية تساهم فى مقاومة العظام لمخاطر السقوط وتقوية النسيج العظمى ضد الكسور
والوقاية منها .كما تتضح مشكلة البحث فى أن مرضى الحساسية ضد الجلوتين "مرض السيلياك" غالبا ما
يحصلون فقط على نصائح غذائية بتجنب األطعمة التى تحتوى على مادة الجلوتين ويتركون بعد ذلك
لتبرير أ مور عالجهم  ،وعالج مرض حساسية الجلوتين الفعال والوحيد هو تجنب كل غذاء يحتوى على
مادة الجلوتين وهذا امر ليس سهال ولكن صعب جدا ألن الجلوتين يدخل فى كثير من األغذية  ،وال يوجد
نظام وطنى يجبر المصنعين والمستوردين على وضع مكونات الطعام على المنتج الغذائى  ،ومن ثم فإن
مريض حساسية الجلوتين يعانى األمرين حتى يجد الغذاء المناسب باإلضافة إلى التكلفة العالية لهذا الغذاء
والذى قد يصل إلى عشرة أضعاف مثيله الذى يحوى الجلوتين وأثبتت األبحاث والدراسات العلمية أن عدم
توفر األغذية الخالية من الجلوتين وغالء أسعارها كانتا سببين لعدم التزام المرضى بالحمية الغذائية.
()16
أهداف البحث
تأثير البرنامج الرياضى والبرنامج الغذائى المقترح عل ى تحسين كثافة الكتلة العظمية ونسبة األنيميا
لدى عينة البحث.
فروض البحث
 -1يسهم البرنامج الرياضى المقترح فى خفض نسبة هشاشة العظام ونسبة األنيميا لدى عينة البحث
التجريبية التى تم تطبيق البرنامج الرياضى عليها.
 -2يسهم البرنامج الغذائى المقترح فى خفض نسبة األنيميا ونسبة هشاشة العظام لدى عينة البحث
التجريبية التى تم تطبيق البرنامج الغذائى عليها.
إجراءات البحث
استخدمت الباحثة المنهج التجريبى وذلك لمناسبته لمثل هذه الدراسة واختارت الباحثة إحدى
تصميمات المنهج التجريبى وهو القياس القبلى والبعدى لثالثة مجموعات  ،حيث طبقت على المجموعة
األولى البرنامج الرياضى وطبقت على المجوعة الثانية البرنامج الغذائى وطبقت على المجموعة الثالثة
البرنامج الرياضى والبرنامج الغذائى معا.
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اإلختبارات المستخدمة
 -1اختبار  DEXAلقياس هشاشة العظام.
 -2اختبار صورة الدم  CBCلقياس نسبة األنيميا.
الدراسة األساسية
تم تطبيق البرنامج الرياضى تزامنا مع البرنامج الغذائى خالل  24أسبوع بواقع  6وحدات تدريبية
أسبوعيا بما يتناسب مع ظروف العينة.
تطبيق البرنامج الرياضى
قامت الباحثة بتصميم برنامج رياضى وبرنامج غذائى وفقا لألسس العلمية لبرامج التدريب الخاصة
بتمرينات هشاشة العظام وفقرالدم وفقا لإلطار المرجعى والمراجع العلمية واألبحاث المرتبطة وبما
يتناسب مع قدرات عينة البحث ومستويات األداء فى البيئة المصرية.
وقد تم تقسيم البرنامج كما يلى :
الجزء التمهيدى ( )25دقيقة
يهدف هذا الجزء إلى إعداد وتهيئة أجهزة وأعضاء الجسم المختلفة بطريقة منظمة وتدريجية لتحمل
أعباء حمل التدريب فى الجزء الرئيسى مع مراعاة الوقاية من حدوث اإلصابات  ،وقد إشتمل هذا الجزء
على تمرينات هوائية للعضالت والمفاصل الكبيرة فى الجسم.
الجزء الرئيسى ( )30دقيقة
يهدف هذا الجزء إلى تقوية العضالت المحيطة بالعظام والتى تظهر بها نسبة الهشاشة وأيضا
مرونة المفاصل وتنمية عناصر اللياقة البدنية  ،وقد تضمن هذا الجزء على تمرينات هوائية وتمرينات
باستخدام أدوات (أثقال – حبال مطاطية) بالتبادل يوم بعد يوم.
الجز الختامى ( )5دقائق
ويهدف هذا الجزء إلى محاولة العودة إلى الحالة الطبيعية أو ما يقرب منها بقدر اإلمكان من خالل
خفض مقدار الحمل بصورة تدريجية.
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تطبيق البرنامج الغذائى
اشتمل البرنامج الغذائى على  3وجبات فى اليوم مع مراعاة خلو األغذية المتناولة من مادة
الجلوتين لكى تتناسب مع مرضى السيلياك  ،ومراعاة احتواءها على العناصر الغذائية الالزمة لزيادة
نسب الكالسيوم والحديد فى الجسم مما يساعد فى عالج هشاشة العظام واألنيميا لدى العينة المختارة.
وتم تحديد األغذية المسموح تناولها واألغية المحظور تناولها لمرضى حساسية الجلوتين.
المعالجات اإلحصائية
استخدمت الباحثة المعالجات اإلحصائية التالية :
 اإلحصاء الوصفى. داللة الفروق ويلككسون (.)Z تحليل التباين فى إتجاه واحد. داللة الفروق L.S.D نسب التحسن (.)%نتائج البحث وتفسيرها
جدول ()1
المتوسط الحسابى واإل نحراف المعيارى ومعامل اإللتواء للمتغيرات قيد الدراسة فى القياس القبلى
(ن = )30
المجموعات
البرنامج الرياضى

البرنامج الغذائى

البرنامج الرياضى
والغذائى معا

المتغيرات
العمر
هشاشة العظام
األنيميا
العمر
هشاشة العظام
األنيميا
العمر
هشاشة العظام
األنيميا

م
43.40
1.509.10
42.30
1.478.80
43.10
1.638.70

ع
1.77
0.258
0.875
1.63
0.221
0.788
2.02
0.283
0.823

ل
0.464
0.581
0.223
0.350
0.627
0.407
0.169
0.638
0.687
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يتضح من جدول ( )1أنه :
 تفاوتت قيم المتوسطات الحسابية الستجابات العينة فى المجموعات الثالث قيد الدراسة علىالمتغيرات قيد الدراسة وانحصر معامل اإللتواء لها ما بين ( )±3مما يدل على اعتدالية البيانات.
جدول ()2
المتوسط الحسابى واإل نحراف المعيارى ومعامل اإللتواء للمتغيرات قيد الدراسة فى القياس البعدى
(ن = )10
المجموعات
البرنامج الرياضى
البرنامج الغذائى
البرنامج الرياضى
والغذائى معا

المتغيرات
هشاشة العظام
األنيميا
هشاشة العظام
األنيميا
هشاشة العظام
األنيميا

م
1.010.53
1.2011.8
0.80711.6

ع
0.103
0.565
0.117
0.421
0.078
0.516

ل
0.272
0.098
0.041
1.77
0.407
0.484

يتضح من جدول ( )2أنه :
 تفاوتت قيم المتوسطات الحسابية الستجابات العينة على متغيرات البحث لدى المجموعات الثالثة ،كما انحصر معامل اإللتواء ما بين ( )±3مما يدل على اعتدالية البيانات.
وتتفق النتائج مع ما توصلت إليه "افريت سميث" " "Ever Semithمديرة مختبر علم الشيخوخة
الحيوي بدائرة الطب الوقائى بجامعة وسكوتن أن النساء بين سن التاسعة والستين وسن الخامسة والتسعين
اللواتى مارسن تمارين لمدة ( ) 30دقيقه يوميا بمعدل ثالثة أيام أسبوعيا وعلى مدى ثالث سنوات زاد
محتوى المعادن (الكالسيوم  ،الفسفور) لديهم وخاصة فى عظمة الكعبرة بسواعدهن بمعدل (.)% 2:3
()2
واتفقت أيضا مع ما توصل إليه "كونسلمان” ” )1964 - 1960( "Counsilmanحول تأثير
البرنامج التدريبى على كرات الدم الحمراء والهيموجلبين لدى الرياضيين.
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اإلستخالصات
 -1توجد فروق دالة إحصائية بين القياسين (القبلى  /البعدى) لصالح القياس البعدى لدى المجموعة
التجريبية األولى والتى تم تطبيق عليها البرنامج الرياضى فى تحسين الكثافة العظمية مقارنة بالمجموعة
التجريبية الثانية والتى تم تطبيق عليها البرنامج الغذائى.
 -2توجد فروق دالة إحصائية بين القياسين (القبلى  /البعدى) لصالح القياس البعدى لدى المجموعة
التجريبية الثانية والتى تم تطبيق عليها البرنامج الغذائى فى تحسين نسبة األنيميا مقارنة بالمجموعة
التجريبية األولى والتى تم تطبيق عليها البرنامج الرياضى.
 -3تو جد فروق دالة إحصائية بين القياسين (القبلى  /البعدى) لصالح القياس البعدى لدى المجموعة
التجريبية الثالثة والتى تم تطبيق عليها البرنامج الرياضى والبرنامج الغذائى معا فى تحسين نسبة هشاشة
العظام واألنيميا.
 -4توجد عالقة ارتباطية بين مستوى هشاشة العظام وممارسة النشاط الرياضى.
التوصيات
 -1ضرورة توعية مرضى هشاشة العظام بأهمية ممارسة النشاط الرياضى.
 -2يفضل عند آداء تمرينات القوة استخدام الحزام المطاطى والمقاومة مع اختيار تمرينات ال
تتطلب حمل زائد على المريض حتى ال تؤثر عليه سلبيا  ،واستخدام سرعات منخفضة وتكرار قليل فى
بداية البرنامج لتجنب اإلجهاد والضغط على المفاصل.
 -3ضرورة توعية مرضى حساسية الجلوتين بتناول الغذاء الصحى والمحتوى على نسب كافية
من الكالسيوم والحديد للوقاية من األمراض الناتجة عن مرض السيلياك مثل األنيميا وهشاشة العظام.
 -4اإلهتمام بالتقييم الطبى ا لدورى لمرضى حساسية الجلوتين للتعرف مدى تكيفهم مع البرنامج
الرياضى والبرنامج الغذائى على المدى الطويل وتحفيزهم على اإلستمرارية فى مزاولة النشاط
الرياضى.
 -5اجراء مزيد من األبحاث على مجتمع البحث أو فئات بأعمار أخرى للوصول إلى نتائج
وتأثيرات وتعميمات فعالة لمساعدة هؤالء المرضى.
 -6الزام مصنعي المواد الغذائية ب ذكر ما إذا كان الغذاء يحتوي على القمح حتى ال يتناول
المريض غذاء قد يكون مضرا.
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