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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسي تأثير يک دوره تمرين تناوبي شديد و مکملسازي روغن بذر کتان بر درد القاشده در
موشهاي صحرايي نر بود .بدينمنظور 40 ،سر موش صحرايي بالغ از نژاد ويستار بهعنوان نمونۀ آماري انتخاب شده و
بهصورت تصادفي به هشت گروه (پنج سر در هر گروه) کنترل ـ سالين ،تمرين ـ سالين ،عصارۀ دوز  ،100عصارۀ دوز 200
 ،عصارۀ دوز  ،300تمرين ـ عصارۀ دوز  ،100تمرين ـ عصارۀ دوز  200و تمرين ـ عصارۀ دوز  300ميليگرم بر کيلوگرم
تقسيم گرديدند .گروههاي تمريني با  90تا  95درصد حداکثر اکسيژن مصرفي به تمرين اينتروال روي نوارگردان
مخصوص جوندگان پرداختند ( 10هفته ،پنج جلسه در هفته) و گروههاي مکمل ،روغن بذر کتان را دريافت نمودند.
ارزيابي آستانۀ احساس درد توسط آزمون صفحۀ داغ با دماي  55±0/5درجۀ سانتيگراد صورت گرفت .براي بررسي
تفاوت بين گروهها نيز از آزمون آناليز واريانس دوطرفه استفاده شد و سطح معناداري کمتر از ( )0/05لحاظ گرديد .نتايج
نشان ميدهد که استفاده از مکمل باعث کاهش معنادار احساس درد شده است ( )P=0.004که البته اين کاهش در
گروه عصاره دوز  300بهشکل معناداري باالتر از گروه عصاره دوز  100است ( .)P=0.012همچنين ،احساس درد در
گروههاي تعاملي تمرين مکمل بهطور معناداري کمتر از گروههاي تمرين و کنترل ـ سالين ميباشد ( .)P<0.05احتماالا
مصرف مکمل بهدليل وجود ويتامينها و روغنهاي غيراشباع مفيد ميتواند احساس درد ناشي از تمرين شديد را تعديل
کند؛ بنابراين ،استفاده از روغن بذر کتان جهت کاهش درد ناشي از فعاليت بدني سنگين توصيه ميگردد.

واژگان کلیدی :مکمل ،آستانۀ درد ،روغن غيراشباع ،آزمون صفحۀ داغ ،موش صحرايي

*نویسندۀ مسئول

Email: ali.azarbayjani@gmail.com
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مقدمه
شرایط پراسترس میتواند عاملی برای کاهش درد باشد ( .)1مطالعات پیشین نشان دادهاند که درک
درد در شرایط مختلف استرسی ،متفاوت است (5ـ .)2در یکی از اولین مطالعات گزارش شد
سربازانی که در شرایط استرسی بودند ،احساس درد کمتری نموده و بهطور قابلمالحظهای کمتر به
داروهای ضددرد احتیاج داشتند ( .)6،7یکی از راهکارهای کنترل درد ،فعالیتهای بدنی میباشد که
دراینراستا مطالعاتی بهمنظور بررسی اثر فعالیت بدنی بر احساس درد صورت گرفته است (10ـ.)8
مطالعاتی که نشان میدهند ورزشکارانی که ورزشهای مهیج و شدید را انجام میدهند احساس درد
کمتری دارند ،این فرضیه را تقویت مینمایند که ممکن است ورزش شدید ،احساس درد را از طریق
تحریک فعالیت سیستم اپیوئیدی ،1رشد و کوتیکوتروپین 2کاهش دهد ( .)11ازسویدیگر ،مطالعات
بسیاری به بررسی اثر داروها بر احساس درد پرداختهاند که بیشتر آنها بر مورفین و الکل تمرکز
داشتهاند (14ـ .)12در این ارتباط نشان داده شده است که این داروها ،اثرات جانبی مضری را
برجای میگذارند ()15،16؛ بنابراین ،گرایشی بهسوی یافتن راههای غیردارویی و ترکیبات
بهدستآمده از گیاهان بهوجود آمد؛ چنانچه پژوهشگران به بررسی آثار ضددرد گیاهان پرداختند و
گزارش کردند که ترکیبات موجود در این گیاهان میتواند سبب کاهش جراحت ،التهاب و درد شود
(19ـ .)17بذر کتان طی قرنهای متوالی در طب سنتی مدیترانهای بهعنوان دارو مورداستفاده قرار
گرفته است .شایانذکر است که روغن بهدستآمده از این بذر نیز حاوی بخش عمدهای از خواص و
فواید بذر کتان میباشد .این گیاه حاوی ریزمغذیهای بسیاری همچون فیبر خوراکی ،منگنز،
تیامین( 3ویتامین  (B1و اسید چرب ضروری آلفالینولنیک اسید( 4امگا )3است ( .)20،21باید توجه
داشت که تاکنون مطالعۀ مستقیمی درمورد تأثیر روغن بذر کتان بر درد القاشده صورت نگرفته
است؛ اما نشان داده شده است که روغن کتان دارای اثر ضدتورم میباشد .افزونبراین ،مطالعات
بیانگر آن هستند که روغن بذر کتان دارای آلفا توکفرول( 5ویتامین  (Eمیباشد .کلسیفرول6
(ویتامین  ،(Dآلفا توکفرول و نیاسین( 7ویتامین  )B3نقش مؤثری در کاهش درد دارند .در برخی از
پژوهشها نیز آثار کاهش درد این روغن در تسکین درد میگرن و عادت ماهیانه گزارش شده است
()20،22،23؛ بنابراین ،این احتمال وجود دارد که بر احساس درد تمرین نیز مؤثر باشد؛ اما
1. Opioid
2. Corticotropin
3. Thiamine
)4. α-Linolenic Acid (ALA
5. α-Tocopherol
6. Cholecalciferol
7. Niacin
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همانطور که عنوان شد ،تأثیر این مکمل بر آستانۀ احساس درد نامشخص بوده و نیاز به بررسی
بیشتر دارد .عالوهبراین ،مطالعات پیشین نشان دادهاند که مقدار مصرف روغنهای گیاهی بسیار مهم
میباشد .چنانچه عنوان شده است که استفادۀ طوالنیمدت و با مقدار باالی مکمل طبیعی (عصارۀ
پسته وحشی) حتی با وجود داشتن اسید چرب غیراشباع میتواند اثرات مضری بر ژنهای مربوط به
سالمت قلبی ـ عروقی داشته باشد ()24؛ بنابراین ،بررسی تأثیرات این روغن با دوزهای متفاوت
میتواند برای یافتن دوز مصرفی مناسب مفید باشد .ازسویدیگر همانطور که پیشتر توضیح داده
شد ،فعالیت بدنی ممکن است بهعنوان عاملی برای کاهش درد مطرح باشد؛ اما اینکه آیا تمرینات
شدید اینتروال( )HIIT( 1که بهتازگی توجه بسیاری را بهلحاظ کارایی و مقرونبهصرفهبودن بهخود
جلب نموده است ( ))25میتواند باعث اثرات مفید بر درد شوند یا خیر ،نیاز به بررسی بیشتر دارد.
گذشته از اثرات مستقلی که فعالیت بدنی منظم و مقادیر مختلف روغن کتان ممکن است بر درد
داشته باشند ،این احتمال وجود دارد که تعامل این دو اثر منجر به تقویت ،کاهش یا تعدیل اثرات
درد گردد که این مورد نیز تاکنون موردبررسی قرار نگرفته و نیاز به بررسی دارد .دراینراستا،
پژوهش حاضر به بررسی تأثیر  10هفته فعالیت شدید تناوبی و مکملسازی روغن بذر کتان (با سه
مقدار  200 ،100و  300میلیگرم بر کیلوگرم) بر درد در موشهای صحرایی نر نژاد ویستار پرداخته
است.
روش پژوهش
جهت انجام پژوهش 40 ،سر موش صحرایی بالغ از نژاد ویستار بهصورت تصادفی بهعنوان نمونۀ
آماری انتخاب شدند .حیوانات در حیوانخانۀ دانشگاه علومپزشکی بقیهاهلل با دمای  22±2درجه،
رطوبت50ـ 45درصد و چرخۀ تاریکی ـ روشنایی ( 12ساعت نور ـ  12ساعت تاریکی) در قفسهای
مخصوص از جنس پالستیک فشرده با درپوش فلزی که کف آنها با تراشههای تمیز چوب پوشانده
شده بود ،نگهداری شدند .شایانذکر است که از غذای فشردۀ مخصوص موشهای صحرایی
آزمایشگاهی (ساخت شرکت بهپرور کرج) و آب تصفیهشدۀ شهری در بطریهای  500میلیلیتری
بهصورت آزاد برای تغذیۀ حیوانات استفاده شد ( .)24بهمنظور انجام برنامۀ تمرین ،رتها بهصورت
تصادفی به هشت گروه (پنج سر در هر گروه) شامل :کنترل ـ سالین ( ،)CSتمرین ـ سالین (،)TS
عصارۀ دوز  100میلیگرم بر کیلوگرم ( ،)CO1عصارۀ دوز  200میلیگرم بر کیلوگرم ( ،)CO2عصارۀ
1. High-Intensity Interval Training
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دوز  300میلیگرم بر کیلوگرم ( ،)CO3تمرین ـ عصارۀ دوز  100میلیگرم بر کیلوگرم (،)TO1
تمرین ـ عصارۀ دوز  200میلیگرم بر کیلوگرم ( )TO2و تمرین ـ عصارۀ دوز  300میلیگرم بر
کیلوگرم ( )TO3تقسیم شدند .باید توجه داشت که این پژوهش براساس اصول مراقبت از حیوانات
آزمایشگاهی انجام شد 1و کلیۀ اصول اخالقی درمورد نحوۀ کار با حیوانات آزمایشگاهی از جمله
دردسترسبودن آب و غذا ،شرایط نگهداری مناسب و عدم اجبار و بدرفتاری طی تمرینات مدنظر
قرار گرفت .ذکر این نکته ضرورت دارد که این پژوهش با اجازهنامۀ کتبی از معاونت پژوهشی
دانشگاه بقیهاهلل انجام شده است.
دانۀ تازۀ کتان از مناطق رویش آن در شهرستان مهریز واقع در استان یزد جمعآوری شد و روغن آن
پس از تأیید توسط گروه زیستشناسی (بخش گیاهشناسی) دانشگاه بقیهاهلل ،با استفاده از دستگاه
روغنگیری استخراج گشت و براساس وزن موش ،قبل از هر جلسه تمرین با استفاده از گاواژ و
بهصورت دهانی (با دوزهای  200 ،100و  300میلیگرم بر کیلوگرم) به گروههای مربوطه خورانده
شد .الزمبهذکر است که برای یکسانسازی اثر گاواژ ،به گروههای دیگر سالین خورانده شد.
رتها پس از انتقال به مرکز مطالعات فیزیولوژی ورزش دانشگاه بقیهاهلل ،بهمدت سه روز برای
سازگاری با محیط نگهداری شدند .آشناسازی رتها با پروتکل ورزشی تناوبی شدید طی  10جلسه
تمرین بهمدت دو هفته انجام گرفت؛ بدینصورت که در روز اول تمرین ،رتها با نهایت دقت و
آرامش روی تردمیل قرار گرفتند و با سرعت بسیار پایین و یکنواخت شروع به تمرین کردند.
درادامه ،در جلسات بعد که به خوبی و همگام با برنامه پیش آمدند ،جهت آشنایی با پروتکل تناوبی
موردنظر از تمرین تناوبی با سرعتهای کم استفاده شد تا رتها به نوع تمرین عادت کنند و با
پروتکل آشنا شوند .شایانذکر است که طی دو هفته ،زمان تمرین نیز افزایش یافت تا در پایان دو
هفته ،رتها به زمان واقعی تمرین؛ یعنی  18دقیقه در بدنۀ اصلی تمرین رسیدند و پس از دو هفته،
بدون هیچ نوع مشکلی در پروتکل و آشنایی با آن ،تمرین اصلی را بهمدت  10هفته انجام دادند .باید
خاطرنشان ساخت که شیب تردمیل درطول تمامی مراحل تمرین ،صفر درجه بود و آشناسازی برای
گروههای غیرتمرینی نیز صورت گرفت .در انتهای دو هفته آشنایی ،حداکثر اکسیژن مصرفی رتها
اندازهگیری شد و آنها طبق پروتکل تمرینی و براساس درصدی از حداکثر اکسیژن مصرفی (که به
متر بر دقیقه تبدیل میگردید) تمرین را آغاز کردند .سرعتی که در آن موشها در پروتکل
اندازهگیری حداکثر اکسیژن مصرفی به واماندگی میرسیدند ،بهعنوان  100درصد حداکثر اکسیژن
مصرفی در نظر گرفته شد و بقیۀ شدتها بهعنوان درصدی از این سرعت لحاظ گردید .الزمبهذکر

1. NIH-Publication

123

تاثير تمرين تناوبي شديد و مکملسازي روغن بذر....

است که در پایان هر دو هفته آزمون ،حداکثر اکسیژن مصرفی برآورد شد و سرعت تمرینی جدیدی
در هفتۀ بعد اعمال گردید.
افزونبراین ،هر جلسه اجرای  HIITدربرگیرندۀ  30دقیقه فعالیت ورزشی بود که در جدول شمارۀ
یک ارائه شده است .برنامۀ تمرینی نیز شامل سه تناوب شدید و کمشدت بود که تناوبهای شدید با
 90تا  100درصد حداکثر اکسیژن مصرفی بهمدت چهار دقیقه و تناوبهای کمشدت با  50تا 60
درصد حداکثر اکسیژن مصرفی بهمدت دو دقیقه انجام گرفت .الزمبهذکر است که شش دقیقه با
شدت  50تا  60درصد حداکثر اکسیژن مصرفی برای هرکدام از قسمتهای گرمکردن و سردکردن
در نظر گرفته شد ( )26و همزمان گروه کنترل (برای یکسانسازی تأثیر استرس) بهمدت  15دقیقه
روی تردمیل با سرعت دو متر در دقیقه قرار گرفت ( .)14باید عنوان نمود که پروتکل تمرینی تا پنج
روز پیش از قربانیکردن رتها ادامه داشت.
جدول 1ـ طرح پروتکل تمرين تناوبي شديد ()26
بدنۀ اصلی تمرین (سه تناوب)

مؤلفۀ تمرین

گرمکردن

زمان تمرین (دقیقه)

شش دقیقه

چهار دقیقه

شدت تمرین
(حداکثر اکسیژن مصرفی)

 50تا  60درصد

 90تا  100درصد

 50تا  60درصد

هفته

گرمکردن
(متر بر دقیقه)

تناوب شدید
(متر بر دقیقه)

تناوب کمشدت
(متر بر دقیقه)

سردکردن
(متر بر دقیقه)

 16تا 19

 28تا 31

 16تا 19

 16تا 19

هفتۀ سوم و چهارم

 19تا 22

 33تا 37

 19تا 22

 19تا 22

هفتۀ پنجم و ششم

 21تا 25

 38تا 41

 21تا 25

 21تا 25

هفتۀ هفتم و هشتم

 27تا 32

 48تا 53

 27تا 32

 27تا 32

هفتۀ نهم و دهم

 30تا 36

 53تا 59

 30تا 36

 30تا 36

هفتۀ اول و دوم

سردکردن

تناوب شدید

تناوب کمشدت
دو دقیقه

شش دقیقه
 50تا  60درصد

با توجه به عدم دسترسی به ابزار مستقیم مانند دستگاه تجزیهوتحلیلگر گازهای تنفسی ،برمبنای
مطالعات صورتگرفتۀ اخیر توسط هویدال و همکاران ( ،)27پروتکلی غیرمستقیم؛ اما با دقت زیاد
بهشرح زیر مورداستفاده قرار گرفت .ابتدا  10دقیقه گرمکردن با سرعت پایین ( 10متر بر دقیقه)
انجام شد و پس از گرمکردن ،آزمون با دویدن رتها با سرعت  15متر در دقیقه ،بهمدت دو دقیقه
آغاز گشت .درادامه ،سرعت نوارگردان هر دو دقیقه یکبار بهمیزان ( )0/03متر بر ثانیه ( 1/8تا دو
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متر بر دقیقه) افزایش یافت؛ تاجاییکه حیوانات دیگر قادر به دویدن نبودند .این سرعت بهعنوان
 100درصد حداکثر اکسیژن مصرفی در نظر گرفته شد و حداکثر اکسیژن مصرفی کمتر بهعنوان
درصدی از این شدت محاسبه گردید.
1
ارزیابی درد حاد توسط آزمون صفحۀ داغ صورت گرفت .در این آزمون ،موش به آرامی روی
صفحهای با دمای  55±0/5درجۀ سانتیگراد قرار میگرفت و زمان ماندن روی صفحه از لحظۀ
قرارگرفتن تا هنگام انجام حرکاتی که معیار رسیدن به آستانۀ درد بود ،ثبت میگردید .ذکر این نکته
ضرورت دارد که معیار رسیدن به آستانۀ درد ،رفتار لیسیدن پنجه یا پریدن به بیرون از صفحۀ داغ
بود .حداکثر زمان مجاز برای نگهداشتن موش روی صفحۀ داغ 40 ،ثانیه در نظر گرفته شد ( )28و
این آزمون ،پنج روز پس از آخرین جلسۀ تمرین برای هر سر موش صحرایی بهتنهایی انجام گرفت.
بهمنظور دستهبندی و تعیین شاخصهای پراکندگی از آمار توصیفی استفاده شد .آزمون کلموگروف
ـ اسمیرنوف نیز برای تشخیص توزیع طبیعی دادهها بهکار رفت .همچنین ،جهت بررسی تغییرات
بین گروهها از آزمون آنالیز واریانس دوراهه و آزمون تعقیبی  LSDدر سطح معناداری ( )P<0.05با
استفاده از نرمافزار اس.پی.اس.اس نسخه  219بهره گرفته شد.
نتایج
یافتههای پژوهش تفاوت معناداری را بین میزان آستانۀ درد در گروههای کنترل و تمرین نشان نداد
()P=0.31, F=1.043؛ درنتیجه ،میتوان گفت که تمرین بهطور مستقل اثری بر آستانۀ احساس درد
نداشته است (شکل شمارۀ یک) .عالوهبراین ،آنالیز واریانس دوطرفه نشاندهندۀ تفاوت معناداری
بین گروههای مکمل (عصارۀ بذر کتان در هر سه دوز) و بدون مکمل (سالین) بود ( P=0.004,
 .)F=1.518بین گروههای  CSبا  )P=0.012( CO2و  )P=0.001( CO3نیز تفاوت معناداری در
آستانۀ احساس درد بهدست آمد (شکل شمارۀ یک) .الزمبهذکر است که آستانۀ درد در این دو گروه
مکمل بهشکل معناداری نسبت به گروه کنترل باالتر بود .آستانۀ درد در گروه  CO3نیز بهطور
معناداری باالتر از گروه  CO1بود ( .)P=0.012ازسویدیگر ،تعامل بین تمرین و مکمل (در میانگین
سه دوز) تغییر معناداری را نشان داد ( .)P=0.05, F=2.900درنهایت ،باید خاطرنشان ساخت که
آستانۀ احساس درد در گروههای تعاملی تمرین ـ مکمل (در میانگین سه دوز) بهشکل معناداری
باالتر از گروههای تمرینی و کنترل بود (شکل شمارۀ یک).

1. Hot Plate Test
2. SPSS 19
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آستانه درد (ثانیه)

**
*
+

۲۰

۵
۰
1
شکل 1ـ آستانۀ درد (ثانيه) در گروههاي مختلف پژوهش
عالئم معناداری CS # :درمقایسه با  CO2و CO3؛ *  CO1درمقایسه با CO3؛ *** گروههای تعاملی (تمرین
مکمل در هر سه دوز) درمقایسه با گروه TS؛  +گروههای تعاملی (تمرین مکمل در هر سه دوز) درمقایسه با گروه CS

بحث و نتیجهگیری
در بیشتر مطالعاتی که به بررسی تأثیر فعالیت بدنی بر حساسیت گرمایی درد در نمونههای حیوانی
پرداختهاند ،از تمرین شنا استفاده شده است و پژوهشی به بررسی اثرات تمرینات خیلی شدید
تناوبی بر درد نپرداخته است .دراینراستا ،بدنار 1و همکاران نشان دادند که سه دقیقه شنا در آب با
دمای دو درجۀ سانتیگراد باعث افزایش آستانۀ درد در موشهای صحرایی نر میشود (.)29
کریستی 2و همکاران نیز به نتایج مشابهی با پژوهش بدنارد در پی تمرین شنا بهمدت سه دقیقه در
آب با دمای  32درجۀ سانتیگراد در موشهای ماده دست یافتند ( .)30افزونبراین ،یااو 3و همکاران
گزارش کردند که  60دقیقه تحریک عضالنی منجر به افزایش آستانۀ درد در موشهای صحرایی نر
میشود ( .)31تایمی 4و همکاران نیز افزایش در آستانۀ تحریک درد بهدنبال تمرینات شنا با
1. Bodnar
2. Christie
3. Yao
4. Tierney
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مدتهای مختلف در موشهای صحرایی ماده در آب با دمای 22ـ 20درجۀ سانتیگراد را نشان
دادند ( .)8بهطورکلی ،عنوان شده است که بیدردی یا افزایش آستانۀ درد پس از فعالیت بدنی در
انسانها و حیوانات اتفاق میافتد ( .)9،10دراینراستا ،در مطالعات پیشین افزایش آستانۀ درد
بهدنبال دویدن ،دوچرخهسواری و شنا گزارش شده است .اگرچه بیشتر مطالعات صورتگرفته
درمورد شنا بر حیوانات تمرکز داشتهاند؛ اما با بررسی آنها درمییابیم که تغییر آستانۀ درد بهدنبال
انواع فعالیتهای سبک و متوسط میتواند رخ دهد؛ اما این مسأله درمورد فعالیتهای شدید ،قدری
پیچیدهتر میباشد .تمرینات شدید ممکن است با مکانیسم احتمالی افزایش فعالیت سیستم
اپیوئیدی ،رشد و کوتیکوتروپین در اثر ورزش ،عامل تخفیف درد طی ورزش باشد (.)11
ازسویدیگر ،این احتمال وجود دارد که با تولید رادیکالهای آزاد و کاهش دفاع آنتیاکسیدانی منجر
به التهاب و احساس درد گردد ( )32و یا با کاهش تستوسترون بهدلیل شدت زیاد فعالیت موجب
کاهش آستانۀ درد شود .درهرحال ،آستانۀ درد در پژوهش حاضر در اثر تمرین بدون استفاده از
مکمل ،تغییر معناداری نداشت .دلیل این عدم معناداری و تفاوت با مطالعات پیشین ممکن است
ناشی از طوالنیبودن زمان قربانیکردن رتها پس از آخرین جلسۀ تمرین (پنج روز) و درواقع،
ازبینرفتن سازگاری بهدستآمده از تمرین طی این پنج روز بیتمرینی باشد.
افزونبراین ،نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که روغن کتان تأثیر معناداری بر احساس درد
دارد .در این پژوهش گروههای مصرفکنندۀ روغن کتان از آستانۀ درد باالتری برخوردار بودند که
البته این میزان وابسته به دوز میباشد (بهعنوان تفاوت معنیدار بین دوز پایین و باال) .شایانذکر
است که بررسی مطالعات پیشین ما را بهسوی خواص ضدالتهاب و ضدتورم روغن کتان راهنمایی
میکند؛ اما مطالعۀ مستقیمی که به بررسی تأثیر روغن کتان بر آستانۀ احساس درد پرداخته باشد،
موجود نبوده و پژوهش حاضر اولین نمونه در نوع خود است .برمبنای نتایج ،مکانیسم احتمالی
موجود برای اثر این روغن بر درد ،وجود ویتامینها و موادی است که تشکیلدهندۀ این روغن
هستند .ویتامین  Eبههمراه ویتامینهای  Dو  B3نقش بسیار مؤثری در کاهش درد دارد؛ بنابراین،
ازآنجاییکه روغن بذر کتان سرشار از ویتامین  Eاست میتواند باعث افزایش آستانۀ درد شود
( .)20،22،23نشان داده شده است که مکمل یاری با آلفا توکوفرول ،اثر ضدالتهاب و ضددرد دارد.
همچنین ،گزارش شده است که استفاده از این ویتامین میتواند باعث کاهش قابلتوجهی در سطوح
پروتئین واکنشی  )CRP( C1و کاهش استرس اکسیداتیو شود (35ـ .)33در پژوهشی دیگر نیز که
در آن افراد سالم و دیابتی ،توکفرول طبیعی را بهمدت سه ماه مصرف نمودند ،کاهش معنادار در
غلظت پالسمایی  CRPو اینترلوکین 6-منوسیتها مشاهده شد ( .)33شایانذکر است که این روغن
1. C-Reactive Protein
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سرشار از امگا 3و امگا 6میباشد ( .)36،37امگا 3و امگا 6اسیدهای چرب غیراشباعی هستند که
تأثیر آنها در بهبود درد و التهاب گزارش شده است (40ـ .)38دراینراستا ،شعبانی و همکاران
عنوان نمودند که مصرف امگا 3همراه با ویتامین  ،Eبسیاری از شاخصهای بیوشیمیایی بیماران
مبتال به آرتریت روماتوئید را بهبود بخشیده و منجر به کاهش احساس شدت درد در این بیماران
شده است ( .)41در ارتباط با اثر تعاملی فعالیت بدنی و مصرف مکمل روغن بذر کتان ،نتایج پژوهش
حاضر نشان داد که اثر تعاملی تمرین مکمل باعث افزایش آستانۀ درد؛ حتی بیشتر از مکمل
بهتنهایی گردید؛ بنابراین ،استفاده از یک مکمل همراه با فعالیت میتواند مفید بوده و تأثیر بهتری
داشته باشد.
پيام مقاله :بهعنوان یک پیشنهاد کاربردی ،پژوهش حاضر داد که استفاده از روغن بذر کتان
بهتنهایی و یا همراه با فعالیت بدنی تناوبی شدید میتواند نقش مهمی در کاهش احساس درد داشته
باشد؛ لذا ،استفاده از آن میتواند برای باالرفتن آستانۀ احساس درد در ورزشکاران مؤثر واقع شود.
تقدیر و تشکر

این پژوهش بخشی از رسالۀ دکتری فیزیولوژی ورزشی صورتگرفته در دانشگاه آزاد اسالمی
واحد تهران مرکزی به راهنمایی دکتر محمدعلی آذربایجانی و مشاورۀ دکتر محمد ناصحی
میباشد .بدینوسیله نویسندگان کمال تشکر و قدردانی خود را نسبت به دانشجویان
پژوهشگاه علوم رفتاری شهرستان پردیس ابراز میدارند.
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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 VO 2max 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 twoway 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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