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شده روغن بذر کتان بر احساس درد القاسازی ثیر تمرین تناوبی شدید و مکملأت

 های صحرایی نردر موش
 

 3محمد ناصحی، 2، محمدعلی آذربایجانی1صالح رحمتی احمدآباد

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز ،فیزیولوژی ورزشی دکتریدانشجوی . 1

 *دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز ،استاد فیزیولوژی ورزشی. 2

 ، تهرانپزشکی پزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی واحدعلوم گاهعلوم شناختی دانش دانشیار. 3
 

 08/12/1395تاريخ پذيرش:                    07/09/1395تاريخ دريافت: 

 چکیده
شده در سازي روغن بذر کتان بر درد القاثير يک دوره تمرين تناوبي شديد و مکملأت ، بررسيحاضر هدف از پژوهش

و شده آماري انتخاب  ۀعنوان نموناز نژاد ويستار به سر موش صحرايي بالغ 40منظور، بدين. بودهاي صحرايي نر موش

 200 دوز ۀ، عصار100دوز  ۀ، عصارسالين ـ ، تمرينسالين ـ نترلصورت تصادفي به هشت گروه )پنج سر در هر گروه( کبه

 گرم بر کيلوگرمميلي 300دوز  ۀعصار ـ و تمرين 200دوز  ۀعصار ـ ، تمرين100دوز  ۀعصار ـ ، تمرين300 دوز ۀعصار ،

روي نوارگردان  به تمرين اينتروال درصد حداکثر اکسيژن مصرفي 95تا  90هاي تمريني با د. گروهگرديدنتقسيم 

. نمودندهاي مکمل، روغن بذر کتان را دريافت هفته، پنج جلسه در هفته( و گروه 10مخصوص جوندگان پرداختند )

. براي بررسي صورت گرفتگراد سانتي ۀدرج 55±5/0داغ با دماي  ۀتوسط آزمون صفح احساس درد ۀآستانارزيابي 

. نتايج لحاظ گرديد( 05/0) داري کمتر ازااز آزمون آناليز واريانس دوطرفه استفاده شد و سطح معن نيز هاتفاوت بين گروه

( که البته اين کاهش در P=0.004) ه استدار احساس درد شدااستفاده از مکمل باعث کاهش معن دهد کهمينشان 

احساس درد در همچنين، (. P=0.012) است 100عصاره دوز داري باالتر از گروه امعن شکلبه 300عصاره دوز گروه 

 (. احتماالا P<0.05)باشد ميسالين  ـ هاي تمرين و کنترلاز گروه کمترداري اطور معنهاي تعاملي تمرين مکمل بهگروه

درد ناشي از تمرين شديد را تعديل  احساس تواندميهاي غيراشباع مفيد ها و روغندليل وجود ويتامينمصرف مکمل به

 گردد. استفاده از روغن بذر کتان جهت کاهش درد ناشي از فعاليت بدني سنگين توصيه مي ،بنابراين ؛کند

 

 موش صحراييداغ،  ۀآزمون صفحدرد، روغن غيراشباع،  ۀمکمل، آستانواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

درک  که اند. مطالعات پیشین نشان داده(1)تواند عاملی برای کاهش درد باشد شرایط پراسترس می

 گزارش شدیکی از اولین مطالعات در . (2ـ5) متفاوت است ،درد در شرایط مختلف استرسی

ای کمتر به مالحظهطور قابلو به نمودهاحساس درد کمتری  ،سربازانی که در شرایط استرسی بودند

که  باشدمی های بدنیفعالیت ،کارهای کنترل درد. یکی از راه(6،7)یاج داشتند درد احتداروهای ضد

. (8ـ10) بر احساس درد صورت گرفته است فعالیت بدنیمنظور بررسی اثر به مطالعاتی راستادراین

دهند احساس درد های مهیج و شدید را انجام میی که ورزشرزشکارانودهند مطالعاتی که نشان می

 از طریق احساس درد را ،د که ممکن است ورزش شدیدننمایاین فرضیه را تقویت می ،کمتری دارند

مطالعات ، دیگرسویاز .(11)کاهش دهد  2، رشد و کوتیکوتروپین1تحریک فعالیت سیستم اپیوئیدی

بر مورفین و الکل تمرکز ها اند که بیشتر آنبه بررسی اثر داروها بر احساس درد پرداخته بسیاری

 را اثرات جانبی مضری ،این داروهاست که انشان داده شده در این ارتباط . (12ـ14)اند داشته

دارویی و ترکیبات های غیریافتن راه سویگرایشی به ،بنابراین ؛(15،16)گذارند جای میبر

و  ندبه بررسی آثار ضددرد گیاهان پرداخت پژوهشگرانچنانچه  ؛وجود آمدآمده از گیاهان بهدستبه

تواند سبب کاهش جراحت، التهاب و درد شود که ترکیبات موجود در این گیاهان می گزارش کردند

مورداستفاده قرار عنوان دارو ای بههای متوالی در طب سنتی مدیترانهقرن طی کتان بذر .(17ـ19)

ای از خواص و حاوی بخش عمدهنیز این بذر  آمده ازدستبهروغن ذکر است که شایان. گرفته است

 منگنز، ،فیبر خوراکیهمچون  بسیاریهای ریزمغذی. این گیاه حاوی باشدکتان می بذرفواید 

باید توجه . (21،20)( است 3امگا) 4ک اسیدینچرب ضروری آلفالینول و اسید )1B ویتامین) 3تیامین

شده صورت نگرفته ثیر روغن بذر کتان بر درد القاأمورد تدر یمستقیم ۀتاکنون مطالعداشت که 

مطالعات براین، افزونباشد. تورم میدارای اثر ضد کتان روغن است که اما نشان داده شده ؛است

 6. کلسیفرولباشدمی ) Eویتامین) 5آلفا توکفرولدارای  کتان بذر روغن بیانگر آن هستند که

 از برخیدر ثری در کاهش درد دارند. ؤنقش م (3B )ویتامین 7نیاسین و آلفا توکفرول ،)D )ویتامین

 شده استآثار کاهش درد این روغن در تسکین درد میگرن و عادت ماهیانه گزارش  ها نیزپژوهش

اما  ؛ثر باشدؤز منیتمرین این احتمال وجود دارد که بر احساس درد  ،بنابراین ؛(20،22،23)

                                                           
1. Opioid 
2. Corticotropin 

3. Thiamine 
4. α-Linolenic Acid (ALA) 
5. α-Tocopherol 
6. Cholecalciferol 
7. Niacin 

http://rastineh.ir/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d9%88-%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%81%db%8c%d8%a8%d8%b1%d9%87%d8%a7/
http://www.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/2748.html
http://www.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/2748.html
http://www.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/2748.html
http://www.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/2748.html
https://en.wikipedia.org/wiki/%CE%91-linolenic_acid
https://en.wikipedia.org/wiki/Alpha-Tocopherol
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و نیاز به بررسی  بودهنامشخص  احساس درد ۀآستان بر این مکملثیر أت ،شد عنوانطور که همان

بسیار مهم  های گیاهیمقدار مصرف روغن که نداهمطالعات پیشین نشان دادبراین، عالوه دارد.بیشتر 

 ۀ)عصار مکمل طبیعی باالی مقدارو با  مدتطوالنی ۀاستفادکه است  عنوان شدهچنانچه  باشد.می

های مربوط به ژن برمضری تواند اثرات میاشباع اسید چرب غیر حتی با وجود داشتن پسته وحشی(

این روغن با دوزهای متفاوت  تأثیراتبررسی  ،بنابراین ؛(24) داشته باشدعروقی  ـ قلبی سالمت

توضیح داده  ترپیشطور که همان دیگرسویاز .مفید باشددوز مصرفی مناسب  یافتنبرای تواند می

که آیا تمرینات اما این ؛عنوان عاملی برای کاهش درد مطرح باشدفعالیت بدنی ممکن است به ،شد

خود بهبودن صرفهبهلحاظ کارایی و مقرونبهتازگی توجه بسیاری را )که به( HIIT) 1شدید اینتروال

، نیاز به بررسی بیشتر دارد. خیربر درد شوند یا تواند باعث اثرات مفید می( (25) جلب نموده است

روغن کتان ممکن است بر درد مقادیر مختلف گذشته از اثرات مستقلی که فعالیت بدنی منظم و 

تقویت، کاهش یا تعدیل اثرات  منجر بهتعامل این دو اثر  این احتمال وجود دارد که ،داشته باشند

 راستا،درایننیاز به بررسی دارد.  و موردبررسی قرار نگرفتهتاکنون  نیز این موردد که گرددرد 

)با سه کتان  بذرسازی روغن هفته فعالیت شدید تناوبی و مکمل 10ثیر أپژوهش حاضر به بررسی ت

پرداخته های صحرایی نر نژاد ویستار موش در بر دردگرم بر کیلوگرم( میلی 300و  200، 100مقدار 

 .است
 

 روش پژوهش
 ۀعنوان نمونبهتصادفی صورت بهاز نژاد ویستار  سر موش صحرایی بالغ 40جهت انجام پژوهش،  

درجه،  22±2 اهلل با دمایپزشکی بقیهدانشگاه علوم ۀخانانتخاب شدند. حیوانات در حیوان آماری

های ساعت تاریکی( در قفس 12 ـ ساعت نور 12روشنایی )ی ـ تاریک ۀرصد و چرخد 45ـ50رطوبت

های تمیز چوب پوشانده ها با تراشهدرپوش فلزی که کف آنبا  یک فشردهپالستمخصوص از جنس 

صحرایی  هایمخصوص موش ۀاز غذای فشردذکر است که شایاننگهداری شدند.  ،شده بود

لیتری میلی 500های شهری در بطری ۀشدو آب تصفیه (پرور کرجساخت شرکت به)آزمایشگاهی 

صورت به هاتمرین، رت ۀمنظور انجام برنام. به(24)حیوانات استفاده شد  ۀصورت آزاد برای تغذیبه

(، TSسالین ) ـ (، تمرینCSسالین ) ـ کنترل :تصادفی به هشت گروه )پنج سر در هر گروه( شامل

 ۀ، عصار(CO2گرم بر کیلوگرم )میلی 200دوز  ۀ، عصار(CO1گرم بر کیلوگرم )میلی 100دوز  ۀعصار

                                                           
1. High-Intensity Interval Training 
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، (TO1گرم بر کیلوگرم )میلی 100دوز  ۀعصار ـ (، تمرینCO3) کیلوگرمگرم بر میلی 300دوز 

گرم بر میلی 300دوز  ۀعصار ـ ( و تمرینTO2) گرم بر کیلوگرممیلی 200دوز  ۀعصار ـ تمرین

اساس اصول مراقبت از حیوانات بر باید توجه داشت که این پژوهش( تقسیم شدند. TO3) کیلوگرم

کار با حیوانات آزمایشگاهی از جمله  ۀمورد نحواصول اخالقی در ۀو کلی 1آزمایشگاهی انجام شد

نظر تمرینات مد طیبودن آب و غذا، شرایط نگهداری مناسب و عدم اجبار و بدرفتاری دسترسدر

کتبی از معاونت پژوهشی  ۀنامبا اجازه ذکر این نکته ضرورت دارد که این پژوهشقرار گرفت. 

 . شده استاهلل انجام دانشگاه بقیه

آوری شد و روغن آن کتان از مناطق رویش آن در شهرستان مهریز واقع در استان یزد جمع ۀتاز ۀدان

 با استفاده از دستگاه ،اهللشناسی( دانشگاه بقیهشناسی )بخش گیاهیید توسط گروه زیستأپس از ت

تمرین با استفاده از گاواژ و قبل از هر جلسه  ،اساس وزن موشو بر گشتگیری استخراج روغن

های مربوطه خورانده گرم بر کیلوگرم( به گروهمیلی 300و  200، 100)با دوزهای  صورت دهانیبه

 شد. های دیگر سالین خورانده به گروه ،سازی اثر گاواژبرای یکسانذکر است که بهالزم .شد

مدت سه روز برای به ،اهللدانشگاه بقیه فیزیولوژی ورزش مطالعاتبه مرکز ها پس از انتقال رت

جلسه  10 طیها با پروتکل ورزشی تناوبی شدید داری شدند. آشناسازی رتسازگاری با محیط نگه

ها با نهایت دقت و صورت که در روز اول تمرین، رتبدین گرفت؛دو هفته انجام  مدتبهتمرین 

 .یین و یکنواخت شروع به تمرین کردندآرامش روی تردمیل قرار گرفتند و با سرعت بسیار پا

خوبی و همگام با برنامه پیش آمدند، جهت آشنایی با پروتکل تناوبی به در جلسات بعد کهدرادامه، 

ها به نوع تمرین عادت کنند و با های کم استفاده شد تا رتبا سرعت از تمرین تناوبی نظرمورد

زمان تمرین نیز افزایش یافت تا در پایان دو  ،فتهطی دو هذکر است که شایان. وندپروتکل آشنا ش

از دو هفته،  ند و پساصلی تمرین رسید ۀدقیقه در بدن 18یعنی  ؛ها به زمان واقعی تمرینهفته، رت

باید  .انجام دادندهفته  10مدت به را تمرین اصلیبا آن،  بدون هیچ نوع مشکلی در پروتکل و آشنایی

سازی برای صفر درجه بود و آشنا ،طول تمامی مراحل تمریندر شیب تردمیلخاطرنشان ساخت که 

ها حداکثر اکسیژن مصرفی رت ،در انتهای دو هفته آشنایی. صورت گرفتهای غیرتمرینی نیز گروه

اساس درصدی از حداکثر اکسیژن مصرفی )که به بر و تمرینیطبق پروتکل  هاآنگیری شد و اندازه

در پروتکل ها در آن موشگردید( تمرین را آغاز کردند. سرعتی که متر بر دقیقه تبدیل می

درصد حداکثر اکسیژن  100عنوان به ،رسیدندگیری حداکثر اکسیژن مصرفی به واماندگی میاندازه

ذکر بهالزم. لحاظ گردیدعنوان درصدی از این سرعت ها بهشدت ۀمصرفی در نظر گرفته شد و بقی

                                                           
1. NIH-Publication 
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و سرعت تمرینی جدیدی  شد حداکثر اکسیژن مصرفی برآورد ،هفته آزموندو  در پایان هراست که 

 .گردیداعمال  بعد ۀدر هفت

شمارۀ بود که در جدول  دقیقه فعالیت ورزشی 30 دربرگیرندۀ HIIT هر جلسه اجرایبراین، افزون

شدید با  هایتناوب که شدت بودشامل سه تناوب شدید و کمنیز تمرینی  ۀشده است. برنام یک ارائه

 60تا  50شدت با های کممدت چهار دقیقه و تناوبدرصد حداکثر اکسیژن مصرفی به 100تا  90

ذکر است که شش دقیقه با به. الزمگرفتمدت دو دقیقه انجام درصد حداکثر اکسیژن مصرفی به

ردن ککردن و سردهای گرمکدام از قسمتدرصد حداکثر اکسیژن مصرفی برای هر 60تا  50شدت 

دقیقه  15مدت به (استرس سازی تأثیربرای یکسان)گروه کنترل  زمانهم و (26)در نظر گرفته شد 

پروتکل تمرینی تا پنج باید عنوان نمود که (. 14) گرفتروی تردمیل با سرعت دو متر در دقیقه قرار 

 ها ادامه داشت.کردن رتاز قربانی پیشروز 
 

 (26) طرح پروتکل تمرين تناوبي شديد ـ1جدول 

 کردنگرم تمرین ۀمؤلف
 اصلی تمرین )سه تناوب( ۀبدن

 کردنسرد
 شدتتناوب کم تناوب شدید

 شش دقیقه دو دقیقه چهار دقیقه شش دقیقه )دقیقه( زمان تمرین

  شدت تمرین

 مصرفی( )حداکثر اکسیژن
 درصد 60تا  50 درصد 60تا  50 درصد 100تا  90 درصد 60تا  50

 هفته
 کردنگرم

 )متر بر دقیقه(

 تناوب شدید

 )متر بر دقیقه(

شدت تناوب کم

 )متر بر دقیقه(

 کردنسرد

 )متر بر دقیقه(

 19تا  16 19تا  16 31تا  28 19تا  16 اول و دوم ۀهفت

 22تا  19 22تا  19 37تا  33 22تا  19 سوم و چهارم ۀهفت

 25تا  21 25تا  21 41تا  38 25تا  21 پنجم و ششم ۀهفت

 32تا  27 32تا  27 53تا  48 32تا  27 هفتم و هشتم ۀهفت

 36تا  30 36تا  30 59تا  53 36تا  30 نهم و دهم ۀهفت

 

 برمبنای ،گازهای تنفسیگر تحلیلوبا توجه به عدم دسترسی به ابزار مستقیم مانند دستگاه تجزیه

با دقت زیاد  اما ؛غیرمستقیم یپروتکل ،(27) توسط هویدال و همکاراناخیر  گرفتۀمطالعات صورت

متر بر دقیقه(  10کردن با سرعت پایین )دقیقه گرم 10ابتدا . استفاده قرار گرفتشرح زیر موردبه

مدت دو دقیقه به ،متر در دقیقه 15ها با سرعت ، آزمون با دویدن رتکردناز گرم پس و شدانجام 

 دوتا  8/1) متر بر ثانیه( 03/0) میزانبار بهگردان هر دو دقیقه یکسرعت نوارآغاز گشت. درادامه، 
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عنوان دیگر قادر به دویدن نبودند. این سرعت به حیوانات کهجاییتا ؛افزایش یافتمتر بر دقیقه( 

عنوان به درصد حداکثر اکسیژن مصرفی در نظر گرفته شد و حداکثر اکسیژن مصرفی کمتر 100

 .گردیددرصدی از این شدت محاسبه 

موش به آرامی روی  ،. در این آزمونصورت گرفت 1داغۀ ارزیابی درد حاد توسط آزمون صفح

 ۀگرفت و زمان ماندن روی صفحه از لحظگراد قرار میسانتی ۀدرج 55±5/0 ای با دمایصفحه

ذکر این نکته . گردیدمیثبت  ،درد بود ۀانجام حرکاتی که معیار رسیدن به آستان هنگام گرفتن تاقرار

داغ  ۀدرد، رفتار لیسیدن پنجه یا پریدن به بیرون از صفح ۀمعیار رسیدن به آستانضرورت دارد که 

 و (28)در نظر گرفته شد  ثانیه 40 ،داغ ۀداشتن موش روی صفحبود. حداکثر زمان مجاز برای نگه

 . گرفتتنهایی انجام برای هر سر موش صحرایی بهتمرین  ۀپنج روز پس از آخرین جلس ،این آزمون

ف لموگروکهای پراکندگی از آمار توصیفی استفاده شد. آزمون بندی و تعیین شاخصدسته منظورهب

بررسی تغییرات  همچنین، جهت. کار رفتبهها برای تشخیص توزیع طبیعی دادهنیز اسمیرنوف  ـ

( با P<0.05) داریادر سطح معن LSDآزمون آنالیز واریانس دوراهه و آزمون تعقیبی از  هابین گروه

 بهره گرفته شد. 192اس.پی.اس.اس نسخه  افزاراستفاده از نرم

 

 نتایج
های کنترل و تمرین نشان نداد گروه درد درۀ داری را بین میزان آستاناهای پژوهش تفاوت معنیافته

(P=0.31, F=1.043)احساس درد  ۀطور مستقل اثری بر آستانتمرین به توان گفت که، مینتیجهدر ؛

داری اتفاوت معندهندۀ نشانآنالیز واریانس دوطرفه براین، عالوه(. شمارۀ یک)شکل  ه استنداشت

 ,P=0.004) بودو بدون مکمل )سالین(  بذر کتان در هر سه دوز( ۀهای مکمل )عصاربین گروه

F=1.518های (. بین گروهCS  باCO2 (P=0.012 و )CO3 (P=0.001 ) داری در اتفاوت معننیز

درد در این دو گروه  ۀآستانذکر است که بهالزم(. شمارۀ یک)شکل  دست آمدبهاحساس درد  ۀآستان

طور بهنیز  CO3درد در گروه  ۀبود. آستانداری نسبت به گروه کنترل باالتر امعن شکلمکمل به

 میانگینتعامل بین تمرین و مکمل )در دیگر، ازسوی. (P=0.012بود ) CO1داری باالتر از گروه امعن

درنهایت، باید خاطرنشان ساخت که (. P=0.05, F=2.900داری را نشان داد )اسه دوز( تغییر معن

داری امعن شکلسه دوز( به میانگینمکمل )در ـ  های تعاملی تمریناحساس درد در گروه ۀآستان

  (.شمارۀ یکهای تمرینی و کنترل بود )شکل باالتر از گروه
 

                                                           
1. Hot Plate Test 

2. SPSS 19 
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 هاي مختلف پژوهشدرد )ثانيه( در گروه ۀآستان ـ1شکل 
های تعاملی )تمرین گروه *** ؛CO3مقایسه با در CO1 * ؛CO3و  CO2مقایسه با در CS #داری: اعالئم معن

 CS مقایسه با گروههای تعاملی )تمرین مکمل در هر سه دوز( در+ گروه ؛TSمقایسه با گروه هر سه دوز( در مکمل در

 

 گیریبحث و نتیجه
های حیوانی نمونهدر حساسیت گرمایی درد  برثیر فعالیت بدنی أدر بیشتر مطالعاتی که به بررسی ت

تمرینات خیلی شدید اثرات به بررسی  پژوهشیاز تمرین شنا استفاده شده است و  ،اندپرداخته

با سه دقیقه شنا در آب  که و همکاران نشان دادند 1بدنار راستا،دراین تناوبی بر درد نپرداخته است.

. (29)شود میهای صحرایی نر درد در موش ۀگراد باعث افزایش آستانسانتی ۀدو درجدمای 

مدت سه دقیقه در تمرین شنا بهدر پی بدنارد پژوهش با  یمشابه ایجبه نتنیز و همکاران  2کریستی

و همکاران  3یااوبراین، افزون. (30)های ماده دست یافتند در موش گرادسانتی ۀدرج 32با دمای آب 

های صحرایی نر درد در موش ۀافزایش آستان منجر به دقیقه تحریک عضالنی 60 گزارش کردند که

دنبال تمرینات شنا با تحریک درد به ۀافزایش در آستان نیز و همکاران 4. تایمی(31) شودمی

                                                           
1. Bodnar 
2. Christie 
3. Yao 
4. Tierney 
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گراد را نشان سانتیۀ درج 20ـ22 با دمای های صحرایی ماده در آبهای مختلف در موشمدت

درد پس از فعالیت بدنی در  ۀدردی یا افزایش آستانبی عنوان شده است که ،کلیطور. به(8)دادند 

درد  ۀمطالعات پیشین افزایش آستانراستا، در دراین. (9،10)افتد ها و حیوانات اتفاق میانسان

گرفته صورت اگرچه بیشتر مطالعات گزارش شده است.سواری و شنا دنبال دویدن، دوچرخهبه

دنبال درد به ۀآستان تغییر که یابیممیدر هاآنبا بررسی  ؛ امااندحیوانات تمرکز داشتهبر  مورد شنادر

قدری  ،های شدیدمورد فعالیتدراین مسأله  رخ دهد؛ اماتواند می متوسطی سبک و هافعالیتانواع 

تمرینات شدید ممکن است با مکانیسم احتمالی افزایش فعالیت سیستم باشد. تر میپیچیده

 .(11)طی ورزش باشد  اپیوئیدی، رشد و کوتیکوتروپین در اثر ورزش، عامل تخفیف درد

منجر اکسیدانی های آزاد و کاهش دفاع آنتیلید رادیکالبا تو دیگر، این احتمال وجود دارد کهازسوی

شدت زیاد فعالیت موجب  دلیلیا با کاهش تستوسترون به و (32) گرددالتهاب و احساس درد  به

درد در پژوهش حاضر در اثر تمرین بدون استفاده از  ۀآستان ،حالهردرد. درد شو ۀکاهش آستان

داری و تفاوت با مطالعات پیشین ممکن است ادلیل این عدم معن. داری نداشتاتغییر معن ،مکمل

 ،واقعو درتمرین )پنج روز(  ۀها پس از آخرین جلسکردن رتبودن زمان قربانیطوالنی ناشی از

 باشد. تمرینی تمرین طی این پنج روز بیآمده از دسترفتن سازگاری بهبیناز

بر احساس درد تأثیر معناداری روغن کتان که پژوهش حاضر نشان داد براین، نتایج حاصل از افزون

که  بودنددرد باالتری برخوردار  ۀروغن کتان از آستان ۀکنندهای مصرفگروه در این پژوهش .رددا

ذکر شایان. دار بین دوز پایین و باال(یعنوان تفاوت معن)به باشدوابسته به دوز می این میزان البته

راهنمایی تورم روغن کتان التهاب و ضدسوی خواص ضدما را به مطالعات پیشین بررسیاست که 

پرداخته باشد، احساس درد  ۀثیر روغن کتان بر آستانأت ی که به بررسیمستقیم ۀمطالع اما ؛کندمی

مکانیسم احتمالی برمبنای نتایج، . نمونه در نوع خود استحاضر اولین  پژوهشو موجود نبوده 

این روغن  ۀدهندها و موادی است که تشکیلویتامین، وجود برای اثر این روغن بر درد موجود

 ،بنابراین د؛ثری در کاهش درد دارؤنقش بسیار م  B3و D هایهمراه ویتامینبه Eهستند. ویتامین 

 درد شود ۀتواند باعث افزایش آستانمی است Eکتان سرشار از ویتامین  بذرکه روغن جاییآناز

درد دارد. التهاب و ضداثر ضد ،مکمل یاری با آلفا توکوفرول که . نشان داده شده است(20،22،23)

 توجهی در سطوحقابلباعث کاهش  تواندمیاستفاده از این ویتامین  همچنین، گزارش شده است که

 که نیز دیگر پژوهشی. در (33ـ35) و کاهش استرس اکسیداتیو شود 1C (CRP)پروتئین واکنشی 
دار در اکاهش معن نمودند،سه ماه مصرف  مدتبهرا توکفرول طبیعی  ،افراد سالم و دیابتیدر آن 

این روغن  ذکر است کهشایان. (33)شد  مشاهدهها منوسیت 6-و اینترلوکین CRPغلظت پالسمایی 

                                                           
1. C-Reactive Protein 
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هستند که  یاسیدهای چرب غیراشباع 6و امگا 3. امگا(36،37) باشدمی 6گاو ام 3سرشار از امگا

شعبانی و همکاران راستا، دراین. (38ـ40) استگزارش شده ها در بهبود درد و التهاب ثیر آنأت

های بیوشیمیایی بیماران ، بسیاری از شاخصEهمراه با ویتامین  3مصرف امگا که عنوان نمودند

کاهش احساس شدت درد در این بیماران  بخشیده و منجر به به آرتریت روماتوئید را بهبود مبتال

اثر تعاملی فعالیت بدنی و مصرف مکمل روغن بذر کتان، نتایج پژوهش  ارتباط با . در(41) ه استشد

حتی بیشتر از مکمل  ؛درد ۀباعث افزایش آستانکه اثر تعاملی تمرین مکمل  دادحاضر نشان 

بهتری  تأثیرو  بودهتواند مفید استفاده از یک مکمل همراه با فعالیت می ،اینبنابر گردید؛تنهایی به

  داشته باشد.
استفاده از روغن بذر کتان  داد کهپژوهش حاضر  ،عنوان یک پیشنهاد کاربردیبه: پيام مقاله

داشته در کاهش احساس درد تواند نقش مهمی فعالیت بدنی تناوبی شدید میبا یا همراه  و تنهاییبه

 .مؤثر واقع شوداحساس درد در ورزشکاران  ۀرفتن آستانتواند برای باالاستفاده از آن می ؛ لذا،باشد

 

 تقدیر و تشکر

دانشگاه آزاد اسالمی گرفته در صورتدکتری فیزیولوژی ورزشی  ۀبخشی از رسال پژوهشاین 

دکتر محمد ناصحی  ۀواحد تهران مرکزی به راهنمایی دکتر محمدعلی آذربایجانی و مشاور

دانشجویان  نویسندگان کمال تشکر و قدردانی خود را نسبت به وسیلهبدینباشد. می

 . دارندابراز می پژوهشگاه علوم رفتاری شهرستان پردیس
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Abstract  
This study investigates the effect of high intensity interval training and flaxseed oil 

supplement on pain feeling in male rats. Forty adult Wistar rats were randomly divided 

into eight groups (five in each group) including control- saline, training- saline, extracts 

dose of 100 mg/kg, extracts dose of 200 mg/kg, extracts dose of 300 mg/kg, extracts 

dose of 100 mg/kg- training, extracts dose of 200 mg/kg-training and extracts dose of 

300 mg/kg-training. Training groups was given high-intensity interval training (10 

weeks, five sessions in week) on a rodent treadmill at 90 to 95 percent of VO2max and 

supplement groups also received flaxseed oil. Pain threshold assessment by the hot plate 

test with a temperature of 55 ± 0.5° C. Statistical analyses were performed using a two-

way analysis of variance. Least significant difference posts hoc test was used in the 

event of a significant (P<0.05). Result showed that supplement induced significant 

decreases in pain feeling (P=0.004) that extracts dose of 300 group has lower pain 

feeling than extracts dose of 100 (P=0.012). Pain feeling significantly lower in the group 

of supplements-exercises than exercise and control-saline groups (P<0.05). Flaxseed oil 

due to vitamins and unsaturated fatty acids has been able to reduce the pain of intense 

exercise. Therefore, flaxseed oil supplement to reduce pain of heavy physical activity is 

recommended. 
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