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Abstract:  

Background: Recent research has shown that there is a relationship between exercise and pain 

threshold and exercise can change the pain threshold. Also, some researchers claim that there 

is a relationship between the type and intensity of exercise and pain relief. Therefore, this study 

aimed to compare the effects of aerobic and resistance training on inflammatory pain threshold 

changes in male rats.  

Materials and Methods: In this experimental study, 25 healthy male rats weighing 200-300 g 

were selected and divided into two experimental groups (aerobic training and resistance 

training) and a control group. Pre-test and post-test of inflammatory pain threshold was 

measured by formalin test (pain measurement) and pain test due to stimulation of nerve 

terminals (tail flick) was performed on the groups. Then, the two experimental groups 

performed the exercise training program for 6 weeks. Data were analyzed using one- way 

ANOVA at (P <0.05).  
Results: There is a significant difference between the effects of the two training methods (P 

<0.05). The inflammatory pain threshold was increased in the aerobic group in the Tail-Flick 

test. But in formalin test, no significant difference was observed between the groups (P <0.05). 

Conclusion: Based on the findings of this study, aerobic exercise is effective in increasing the 

pain threshold. The reducing effects of aerobic exercise on the production of inflammatory 

factors can be effective and lead to the inflammatory analgesic effect in the animal model. 

Therefore, further research in this area is recommended. 
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 صحرایی نر یهادر موش یآستانه درد التهاب ییراتبر تغ یو مقاومت یهواز اتینتمر اثر یسهمقا

 

 3پور عزتی، مجید حسن2، ناهید طالبی1داود فرهنگ

 خالصه:

 همچنین د.نمنجر به تغییر آستانه درد شود نتوانمی ارتباط وجود دارد و تمرینات ورزشی و آستانه درد ورزشیفعالیت بین  که اندنشان داده هاپژوهش :سابقه و هدف

و مقاومتی تمرینات هوازی  مقایسه اثر با هدف حاضر رو مطالعهاز این رابطه وجود دارد.فعالیت ورزشی با کاهش درد اند که بین نوع و شدت ن مدعیابرخی از محقق

 . انجام شدنر صحرایی  هایالتهابی در موش بر تغییرات آستانه درد

 مقاومتی( و )تمرین هوازی و آزمایش روهبه دو گ انتخاب و گرم 300الی  200نر سالم صحرایی با وزن  موش سر 25 تعداد تجربی این پژوهش در ها:روشمواد و 

 یدنکشپسهای عصبی )یانهپاآزمون درد ناشی از تحریک  تست و ینتوسط روش فرمالآزمون سنجش آستانه درد التهابی، آزمون و پسپیش .کنترل تقسیم شدندگروه  کی

طرفه در یک واریانسمون تحلیل آزبا استفاده از  ها. دادههفته برنامه تمرینی طرح را اجرا کردند 6 به مدت وه آزمایشدو گرسپس  .ها انجام شدگروه یبر رو (موش دم

 .شدتحلیل ( P ≤05/0) سطح معناداری

ولی  هوازی افزایش یافت.تمرین در گروه ، کشیدن دم موشآزمون پسدر آستانه درد التهابی و ( P<05/0) تفاوت معنادار وجود دارد ثیر دو روش تمرینأبین ت نتایج:

 (.P <05/0 ) ها مشاهده نشدی بین گروهتست فرمالین تفاوت معنادار در

ی بر تولید فاکتورهای ثرات کاهشی تمرینات هوازثر است. اؤم افزایش آستانه درددر  هوازیتمرین که توان بیان کرد می ژوهش،های این پیافتهبا توجه به  گیری:نتیجه

 شود. قات بیشتر در این زمینه توصیه میتحقیبنابراین گذار باشد و منجر به اثر ضددرد التهابی در مدل حیوانی شود. ثیرأتواند تالتهابی می

 ، موش صحراییالتهابی آستانه درد، تمرین مقاومتی، تمرین هوازی کلیدی: واژگان

  987-993 ، صفحات1400 شهریور - مرداد، 3پژوهشی فیض، دوره بیست و پنجم، شماره  - نامه علمیدو ماه                                                       

 

 مقدمه

 درد فهمیدن به آغاز بدن آن در که است اینقطه ،درد آستانه

 به شروع( فشار یا گرما مانند) محرک یک آن در که شدتی. کندمی

از عوامل  یها ناشتحریک ینا کند.می فرد در درد حسّ پدیدآوردن

 دوری سازد تا از آن عواملکه موجود زنده را وادار می است زاییآسیب

محافظتی برای بدن است و انیزم طور عمده یک مکدرد به[. 1] کند

انسان را از  رود وی در انسان به شمار میفیت حسّترین کیعنوان مهمبه

ترین درد یکی از مهم .سازدع میتحریکات تخریبی در ارگانیزم مطل

درصد از جمعیت  20که تقریباً  معضالت پزشکی در تمام جهان است

 [.2] شوندبزرگسال به این عارضه مبتال می
نشکده ابدنی و علوم ورزشی، دگروه تربیت ،کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش. 1

 ، ایران ، دانشگاه شاهد، تهرانانسانیعلوم

 دانشگاه شاهد، ،انسانیدانشکده علومی، ورزشبدنی و علومستادیار، گروه تربیت. ا2

 ، ایرانتهران

   دانشگاه شاهد، تهران، ایران ،شناسی، دانشکده علوم پایهاستادیار، گروه زیست. 3

، دانشکده علوم انسانی، گروه تربیت دانشگاه شاهدتهران،  ول:ؤنشانی نویسنده مس *

  ۰۹123784315 تلفن:      بدنی و علوم ورزشی 

 talebi@shahed.ac.ir پست الکترونيک:

 3۰/3/14۰۰ تاریخ پذیرش نهایی:             28/1۰/13۹۹    :تاریخ دریافت

 

این امر ناشی از توانایی  و استمقدار واکنش هر شخص به درد متغیر 

 است های ورودی درد به سیستم عصبیبرای کنترل شدت سیگنال مغز

ها پژوهش [.3] گیردصورت می سیستم ضددردکردن که توسط فعال

ود دارد و بین فعالیت ورزشی و آستانه درد ارتباط وج که ندنشان داد

 در هنگام .دنگذار باشاثرتغییر آستانه درد  درد نتوانتمرینات ورزشی می

از  که کندآزاد میرا  ینبه نام اندورف یمیاییبدن ماده ش ،ورزش

و دهد میدرد و استرس را کاهش  بوده، نبد یعیطب یضددردها

روی  مطالعات .[4] دکنالقا میرا ساس خوب و سرحال بودن اح

در  یورزش یتفعال ثر بودنؤحاکی از م یوانی،ح مختلف یهامدل

گزارش شده است [. 5] باشدمی یو عصب مزمن ی،دردهای التهاب کاهش

طوالنی و با شدت متوسط موجب کاهش مدتتمرینات شنا به  که

شود و شده میی القاد به یک محرک دردزااحساس درد بیش از ح

هم  برخی مطالعات [.6] گذاردهای درد اثر میمستقیم بر نشانه طوربه

را نشان فعالیت ورزشی با کاهش درد  شدت و نوعبین  وجود رابطه

اثر  که(، 1396) آباد و همکارانرحمتی احمد از جمله[. 8،7] دانداده

 گزارش کردندتعاملی تمرین و مصرف مکمل را در کاهش احساس درد 
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با شدت متوسط  که ورزش هوازیشده است  بیان، دیگر در پژوهش[. 9]

کاهش درد در  داروییی غیرعنوان یک مداخله درمانتواند بهمی

 استقامتیهای ورزشنیز  . مطالعاتی[10] در نظر گرفته شود یکنوروپات

برخی [. 12،11] دداننثر میؤمفید و م ردافزایش آستانه د را برای

فعالیت  به پاسخ حادّبیشتر کاهش احساس درد را دیگر تحقیقات 

دهد نشان میکه  وجود داردهم شواهدی  .[6] دهندورزشی نسبت می

[، 13] شدهدرد آستانه  موجب افزایش با شدت باال تمرینات مقاومتی

درد در آثار  رهایش اپیوئیدها را در سیستم مرکزی افزایش و عملکرد

مجموع با توجه به پیشینه  در .[14] هددمی را کاهش مدل حیوانی

ای برای بررسی مقایسه و اهمیت موضوع، انجام تحقیقپژوهشی 

تمرینی هوازی و مقاومتی ضروری مداخالت بودن هریک از  ثمربخش

هوازی ) یتمرینروش  دو اثر هدف این است که ،. در این پژوهشاست

با  یینر صحرا یهاموش یآستانه درد التهاب ییراتبر تغرا  (و مقاومتی

کشیدن دم موش(، )فرمالین تست و پس استفاده از دو شیوه سنجش درد

 .مورد بررسی و مقایسه قرار دهیم

 

 هامواد و روش

 ،پژوهش یهابود. نمونه یتجربمطالعات نوع از پژوهش حاضر 

صورت گرم بودند که به 300 یال 200با وزن  ییسر موش نر صحرا 25

کنترل قرار  ییتا 5 گروه کیو  تمرین ییتا 10 دو گروه در یتصادف

به روش  ،یآستانه درد التهاب راتییسنجش تغ آزمونشیند. ابتدا پگرفت

 دنی)کش یعصب یهاانهیپا کیاز تحر یآزمون درد ناش وتست،  نیفرمال

 یبر رو ران،یساخت کشور ا کیفل لیدم موش( با استفاده از دستگاه ت

از رفتار  یرداربلمیشد. ف یریگاندازه یدهها انجام و زمان پاسخگروه

جعبه  یدر باال یمترکه در ارتفاع سه نیدورب کیها با استفاده از  موش

ضمن  شد. قرار گرفته بود، انجام کیفل لیو دستگاه ت تتس نیفرمال

و درجه  یها بررسها، واکنش آنرفتار موش قیو کنترل دق لمیف یتماشا

جهت پردازش آمده دستهاعداد ب و ادداشتی بیواکنش هر کدام به ترت

 یهاموش ،پروتکل یاز اجرا شیپداده شد.  قرار SPSSافزار در نرم

( با سرعت انیروز در م کیروز ) 3به مدت  دنیبا دو تمرین یهاگروه

آشنا  لیبا تردم قهیدق 10صفر درصد و به مدت  بیبا ش قهیمتر در دق 10

و اجرا شد  هیته نیشیبر اساس مطالعات پ حقیقپروتکل ت سپسشدند. 

 لیتردم یروو مقاومتی  یهواز نیجلسه در هفته تمر 5[ که شامل 15]

گرم کردن و سرد کردن به مدت  شامل هاتیفعال .هفته بود 6به مدت 

و مرحله اصلی  صفر درجه بیو ش قهیمتر بر دق 15با سرعت  قهیدق 5

 یدارگروه کنترل در قفس نگه یهاموش(. 1 شماره جدول) بود تمرین

 یمدت برا نیا انیکردند. پس از پایشرکت نم ناتیشدند و در تمریم

مشابه  ،آزموناز هر سه گروه پس ینیاثرات مداخالت تمر سهیقام

حاصل  یهاشد. داده سهیمقا گریکدیبا  جیآزمون گرفته و نتاشیپ

 یعیطب یابیارز یبرا و شدند فیتوص اریو انحراف مع نیانگیاساس مبر

 استفاده شد. اسمیرنف - ها از آزمون کلموگروفداده عیتوزبودن 

آزمون با  هامقایسه گروه و انسیوار لیآزمون تحل باها گروه نیب راتییتغ

 تهیمطالعه در کم نیشد. ا نجاما %5آلفا  یبا سطح معنادار ،یتوک یبیتعق

دانشگاه شاهد با شناسه اخالق  یشگاهیآزما واناتیاخالق کار با ح

 انجام گرفت.       1399.046شماره  

 

 

 ات هوازی و مقاومتیپروتکل تمرین -1جدول شماره 
 یمقاومت نیتمر  تمرین هوازی

 یهاهفته

 تمرین

 سرعت تمرین

 )متر بر دقیقه(

 مدت تمرین

 )دقیقه(

 زاویه شیب

 )درجه(
 

 سرعت تمرین

 )متر بر دقیقه(

 مدت تمرین

 )دقیقه(

 زاویه شیب

 )درجه(

 باراضافه

 درصد وزن بدن()

 3 2 20 15  5 20 20 لاوّ

 3 2 25 15  5 25 20 دوم

 4 5 30 15  5 30 20 سوم

 4 7 35 20  7 35 20 چهارم

 5 7 35 20  7 35 22 پنجم

 5 10 35 20  7 35 26 ششم
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 نتایج

 یجهت بررس نیآزمون لو انس،یوار لیاز انجام تحل شیپ

با توجه به که نشان داد  جینتا و خطا انجام شد هایانسیوار یبرابر

(. 2برقرار است )جدول شماره  هاانسیوار یهمسان ،یسطح معنادار

 دنیکشدر آزمون پسکه نشان داد  انسیوار لیتحل یآزمون آمار جینتا

تفاوت معنادار وجود  سه گروه مطالعه نیدر ب ن،یبعد از تمر دم موش

بر اساس نتایج (. 3جدول شماره ( )= P ، 128/5F=015/0دارد )

 نیب ن،یبعد از تمر یآستانه درد التهاب راتییتغ ،آزمون تعقیبی توکی

و  یبا هواز یهوازی با کنترل، مقاومت ،یبا مقاومت یهواز هایگروه

 یگروه مقاومت نی(. اما بP=001/0) دار شده استمعنا یکنترل با هواز

 نی. به ا(P=578/0دار نشده است ) معنا یبا کنترل و کنترل با مقاومت

 هاگروه ریبا سا سهیدر مقا یآستانه درد در گروه هواز شیمعنا که افزا

 مشاهده هادر آزمون فرمالین بین گروه یتفاوت معنادار چیبود. ه شتربی

 (.4 ماره(  )جدول ش= P ،304/0F=741/0) نشد

 

 

 
کشیدن دم موش قبل و بعد از تمرینتغییرات آستانه درد در آزمون پس -1شماره  نمودار

بعد  را قبل و هاگروه در آستانه دردتغییرات  ،1 شماره اطالعات نمودار

های یانهپااز اجرای پروتکل تمرین، در آزمون درد ناشی از تحریک 

گونه که مالحظه دهد. همانمی نشانکشیدن دم موش( عصبی )پس

آستانه درد میانگین  ،بعد از تمریندر گروه تمرین هوازی  شودمی

 .افزایش یافته است

                                         
 تغییرات آستانه درد در آزمون فرمالین قبل و بعد از تمرین -2نمودار شماره 

 

ها را قبل و بعد از تغییرات آستانه درد گروه ،2شماره اطالعات نمودار 

گونه که دهد. هماننشان میتمرین، در آزمون فرمالین اجرای پروتکل 

شود میانگین واکنش به احساس درد در گروه تمرین هوازی مالحظه می

.دهدکاهش را نشان میی تا حدّبعد از تمرین 
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 هاآزمون لوین برای بررسی تساوی واریانس نتایج -2شماره  جدول

  F 1آزادی  درجه 2آزادی  درجه سطح معناداری

 آزمونپیش 165/2 2 21 140/0

 آزمونپس 415/0 2 21 666/0

 

 های مورد مطالعهنتایج آزمون تحلیل واریانس جهت تعیین اختالف بین گروه -3 شماره جدول

P F مجموع مربعات آزادی درجه مربعات میانگین   

015/0 5.128 

 گروهیبین 71.085 2 35.542

 گروهیدرون 145.540 21 6.930 کشیدن دم موشآزمون پس

 مجموع 216.624 23 

741/0 304/0 

 گروهیبین 024/0 2 012/0

 گروهیدرون 844/0 21 040/0 تست فرمالین

 مجموع 868/0 23 

 

)هوازی، مختلف های دهد که بین گروهنشان می 3شماره  نتایج جدول

از اجرای  کشیدن دم موش بعداومتی و گروه کنترل( در آزمون پسمق

تست  ولی در ؛(P <05/0)  پروتکل تمرین تفاوت معناداری وجود دارد

(.P <05/0) فرمالین تفاوت معنادار نبود

 

کشیدن دم موش بعد از تمریننتایج آزمون توکی در آزمون پس -4جدول شماره 

 

 

      

 

 بحث 

 فعالیت ورزشی اثر و مقایسهبررسی  ،هدف این پژوهش

روش  دواستفاده از با  التهابی هوازی و مقاومتی بر تغییرات آستانه درد

های موشهای عصبی یانهپافرمالین تست و آزمون درد ناشی از تحریک 

 میانگین آستانه درد در افزایش معنادار این بررسیبود. نر صحرایی 

های یانهپابعد از اجرای پروتکل، در آزمون درد ناشی از تحریک  هاگروه

خیر در أزمان تنشان داد. مدت کشیدن دم موش( را)پسعصبی 

شاخصی جهت تحمل درد موش محسوب عنوان کشیدن دم بهپس

گروه  در مقایسه باافزایش آستانه درد در گروه تمرین هوازی شود. می

طور بهی هواز ینمرت معنی که. بدینبیشتر بودمقاومتی و گروه کنترل 

توانایی تحمل هوازی های گروه تمرینی موش و بود بخشاثر معناداری

فرمالین، تفاوت  در تست نتایج پژوهش حاضر درد بیشتری داشتند.

ها قبل و البته مقایسه میانگین گروه. اددن ها را نشانبین گروه معناداری

بعد از تمرین در بعد از تمرین نشان داد که واکنش به احساس درد 

ی به لحاظ آماری ول ؛شده است کمتری تا حدّگروه تمرین هوازی 

ثیر تمرینات أبر ت مبنی های این پژوهشیافته بخشی از معنادار نبود.

 و همکاران Kuphalهای یافته باهوازی بر تغییرات آستانه درد، همسو 

، (2014) و همکاران  Jones،(2018) و همکاران کاکی (،2007)

Thakur جعفری  ،(1395) حجازیان و همکاران ،(2016) و همکاران

 ،(2007)همکاران و  Kuphal .[16-21] دباشمی، (1393) و همکاران

با استفاده از  را بر میزان درد عصبیحجم زیاد  شنا با ینتمربرنامه تأثیر 

داریسطح معنا هاگروه تفاوت میانگین   

100/0  مقاومتی *5/31 
 هوازی

100/0  کنترل *6/66 

100/0  هوازی *5/31- 
 مقاومتی

578/0  35/1  کنترل 

100/0  هوازی *6/66- 
 کنترل

578/0  35/1-  مقاومتی 

 P= 001/0 و گروه کنترل یگروه مقاومت با یگروه هواز نیتفاوت معنادار ب*



 .....یو مقاومت یهواز یناتتمراثر  یسهمقا
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 ،نتایجدر مدل حیوانی بررسی کردند. صفاقی فرمالین روش تزریق داخل

 [.16] نشان دادکاهش حساسیت رفتاری ناشی از آسیب عصب را 

Jones  بیان کردند که تمرینات ورزشی هوازی با  ،(2014)همکاران و

دهد درد را در افراد سالم افزایش می شدت متوسط تا شدید، تحمل

[17]. Thakur  هوازی با ورزش دریافتند که  ،(2016)و همکاران

 و ثر استؤحیوانات دیابتی مدردناک  شدت متوسط در بهبود نوروپاتی

(، 1395حجازیان و همکاران ) [.18] نمایدجلوگیری می آن یشرفتاز پ

گیری کردند که ورزش شنای هوازی با واسطه سیستم نتیجه

و  جعفری [.19] دهدناشی از فرمالین را کاهش می درد ،هیستامینرژیک

هوازی روی  که فعالیت ورزشی گزارش کردند(، 1393) همکاران

ای آستانه تحریک اپیوئیدهای که بتواند شدت الزم بردر صورتی تردمیل،

نکته دیگر  [.20] واند باعث کاهش درد گرددتمی ،کندزاد را ایجاد درون

یی بیشتر جاهورزش هوازی موجب افزایش ضربان قلب، جاب کهاین

نتیجه خاصیت  در ؛شودها در بدن میافزایش سایتوکاین خون و

و  Gowans .یابدها در بدن افزایش میواکنش التهابی در اینضدّ

گیری کردند که بیماران دارای درد در پژوهشی نتیجه ،(2004) همکاران

بایست روزانه تمرینات هوازی مالیم می ،جهت کاهش عالئم درد مزمن،

انجام دهند. افزایش ضربان قلب بعد از انجام تمرینات هوازی اتفاق 

همین امر و کند زیرا بدن نیاز به اکسیژن بیشتر را احساس می ،افتدمی

شود و های بدن میموجب افزایش حرکت خون در تمام قسمت

، شودایش تحمل درد میشده توسط مغز که موجب افز های ترشحآنزیم

 [.21] یابددرد افزایش میآستانه  ،هدیرسها با سرعت بیشتری به سلول

 کاهشتواند باعث میطوالنی  دویدنتمرین که نشان داده هم  ایمطالعه

[ که با نتیجه 22] شودنوروپاتی درد  های مبتال بهموشآستانه درد 

علت ناکافی تواند به، البته این مغایرت میپژوهش حاضر مغایرت دارد

های این پژوهش به یا مبتال بودن نمونهو زمان تمرین دویدن بودن مدت

 که نشان داد پژوهش حاضرهمچنین نتایج  باشد. درد نوروپاتیک

ها موشی آستانه درد التهابتغییرات داری بر تأثیر معناتمرینات مقاومتی 

 Weltmanهمسو با نتایج پژوهش  پژوهش این نتایج نداشته است.

 باعـث تغییـرات ناشی از تمرینات مقـاومتی فشارکه نشان داد  است

 احتماالً  [.23] شوندهای خستگی و التهـاب مینامطلوب در شاخص

 از ناپذیرجدایی جزء التهاب کهرا این امکان  مقاومتی فعالیت ورزشی

 ایجاد برای زیرا این تمرین ؛دکنتقویت می ،باشد مقاومتی تمرینات

منظور رشد  عضالت درگیر با وزنه به در ویژهبه های عضالنیسازگاری

است  هاماهیچه حجم و قدرت افزایش و برای شودمی ایجاد عضالنی

نتایج این بخش از  .[24] ش درد التهابی نداردهو تأثیر مستقیمی بر کا

 ،[26] همکاران اراضی وو  [25] پورپرواره و حیدریان مطالعهبا  پژوهش

پروتکل نوع  و یا حجمتواند ناهمسویی میاین  علت .استهمسو غیر

 تمرینپروتکل  باشد.حاضر شده در پژوهش استفادهفاوت متتمرین 

تمرین مقاومتی و مصرف  صورت، بهپورحیدریان و پرواره مطالعه

با  از تمرینفقط  حاضر پژوهشدر  اما ،بود سولفات منیزیم خوراکی

، و همکاران هماراضی  مطالعهدر  .استفاده شد وزنه بر روی تردمیل

دقیقه  18حجم به مدت  %80و  60 ،40 فعالیت مقاومتی با سه شدت

در مطالعه  هر حال به .که متفاوت از پژوهش حاضر بود انجام شده بود

 ثر واقع نشد.ؤافزایش آستانه درد التهابی م درتمرین مقاومتی  حاضر،

 ،نظر داشت نوع تمرین و آستانه درد باید در باره رابطهای که درنکته

تواند هش در این زمینه محدود است و نمیاین است که ادبیات پژو

رغم طرح علیر این پژوهش د ثیرات را نشان دهد.سادگی جهت تأبه

 ر نشد وپذیها توسط کامپیوتر امکانتصاویر واکنش موشثبت لیه، اوّ

عنوان محدودیت پژوهش حاضر به توانمی که شد صورت دستی ثبتبه

 نظر گرفت. در

 

 یریگنتیجه

یید نتایج سایر تأضمن  ،های این پژوهشیافته ،درمجموع

 روش تمرین هوازی در مقایسه با تمرین ثر بودنؤمحاکی از ، هاپژوهش

 ات. اثرباشدمی )تحمل درد( تغییرات آستانه دردافزایش در  مقاومتی

 ثیرگذارأتواند تمیهوازی بر تولید فاکتورهای التهابی  اتکاهشی تمرین

انجام تحقیقات . و منجر به اثر ضددرد التهابی در مدل حیوانی شود باشد

 شود.توصیه میبیشتر و با حجم نمونه باالتر در این زمینه 

 

 تشکر و قدردانی 

همکاری انجام این مطالعه تمامی افرادی که در  وسیله ازبدین

نامه این مقاله برگرفته از پایان شود.تشکر و قدردانی می نمودند،

اشد.بدانشگاه شاهد میرشته فیزیولوژی ورزشی ارشد کارشناسی
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