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Abstract
The aim of the current study was to compare the exercise-induced hypoalgesia (EIH) due
to Aerobic Rehabilitative Continues vs High Intensity Interval exercise. Methods: Thirtynine healthy participants (Mean ± SE age 30 ± 9.7 year, BMI 23.6 ± 2.8 kg/m 2) were
randomly assigned into 3 groups (13 in each) including aerobic continues exercise, high
intensity interval exercise and/or control group. EIH index was recorded on before,
immediately after and 30 minutes after exercise or control intervention. A mix ANOVA
was used to statistically analyse the data. Results: The EIH index was significantly
developed at all the quadriceps, biceps and upper trapezius muscle sites (p > 0.05). EIH
index immediately after intermittent exercise was significantly higher than immediately
after continues exercise in quadriceps muscle site (p > 0.05). Conclusion: Both modes of
aerobic exercise has the potential to stimulate the EIH in the body at both the local and
central level. The findings on muscular pain received during the exercise and EIH induced
by different modes of exercise demonstratethat pain induced by exercise training is less
likely to act as a stimulation for EIH rather than other characteristics of exercise training.
Findings of this study has the potential to be used by pain relief therapists specially those
who are interested in designing acute exercise trainings to be used as alternative pain relief
therapy.
Keywords: Exercise Induced Analgesia, Quantitative Sensory Testing (QST), Pressure
pain threshold, Acute Exercise, Exercise Intensity, Strength Training, Endurance
Training.
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Extended Abstract
Background and purpose
Despite the substantial progress in the knowledge of exercise there is no consensus
regards the most efficient type and/or mode of exercise for rehabilitating from
pain situations. The aim of the current project was to compare the exerciseinduced hypoalgesia (EIH) due to aerobic continues vs high intensity interval
exercise.
Materials and Methods
Thirty-nine healthy participants (29 female, mean ± SE age 30 ± 9.7 year, BMI
23.6 ± 2.8 kg/m2) were randomly assigned into 3 groups (13 in each) including
aerobic continues exercise (an acute 30 min cycling set at 70-75 % heart rate
reserve, HRR), high intensity interval exercise (10 intensive one-min interval
cycling set at 85-90 % HRR with one-min active recovery time in between the
intervals) and/or control group without performing any exercise. Pressure pain
threshold, pressure pain perception, and EIH index were recorded on before,
immediately after and 30 minutes after exercise or control intervention on three
muscle-sits including quadriceps, trapezius, and biceps brachii muscles. A mix
ANOVA was used to statistically analyze the data.
Findings
The EIH index response was significantly developed at all the quadriceps muscle
considered as an involved muscle (local response), biceps and upper trapezius
muscle sites as remote muscle sites (central response) (p ˂ 0.05) after both the
aerobic exercise modes. EIH index immediately after intermittent aerobic exercise
was significantly higher than immediately after continues aerobic exercise in
quadriceps muscle site (p ˂ 0.05). The EIH index response 30 minutes after
continues exercise with lower intensity was not significantly different from EIH
index response 30 minutes after isocaloric higher intensity interval exercise (p >
0.05).
Conclusion
Both modes of aerobic exercise have the potential to stimulate the EIH response
in the body at both the local and central level. The findings on muscular pain
received during the exercise and EIH induced by different modes of exercise
demonstratethat pain induced by exercise training is less likely to act as a
stimulation for EIH rather than other characteristics of exercise training. Findings
of this study have the potential to be used by pain relief therapists specially those
who are interested in designing acute exercise trainings to be used as alternative
pain relief therapy.
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مقایسۀ سطوح کم دردی ناشی از فعالیت ورزشی هوازی تداومی در مقابل
تناوبی
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مهدی حسین زاده ،1مهتا سردرودیان ،2هادی روحانی

 .1استادیار گروه آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی ،پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی ،تهران ،ایران
(نویسنده مسئول).
 .2استادیار گروه علوم ورزشی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه بجنورد ،بجنورد ،ایران
 .3دانشیار فیزیولوژی ورزشی ،گروه فیزیولوژی ورزشی ،پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی ،تهران ،ایران
تاریخ ارسال 1400/10/12

تاریخ پذیرش1400/12/23

چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسة آثار کمدردی ناشی از انجام فعالیت بدنی هوازی تداومی در مقایسه با تناوبی
بود .تعداد  39داوطلب سالم با مقادیر متوسط  ±انحراف استاندارد ،سن  30/0±9/7سال ،شاخص تودۀ بدنی
 23/6±2/8کیلوگرم بر مترمربع از میان جامعة افراد فعال در دسترس انتخاب و بهطور کاملا تصادفی در یکی از
گروههای فعالیت بدنی هوازی تداومی ،تناوبی و گروه کنترل قرار گرفتند .شاخص کمدردی ناشی از فعالیت بدنی در
نقاط زمانی قبل ،بلفاصله بعد و همینطور  30دقیقه بعد از انجام وهلة مداخلة تمرین و یا کنترل با استفاده از
الگومتر درد فشاری اندازهگیری شد .دادههای پژوهش با استفاده از آزمون تجزیهوتحلیل آماری آمیخته بررسی
شد .یافتهها نشان دادند شاخص کمدردی ناشی از انجام هر دو فعالیت هوازی تداومی و تناوبی بهطور معناداری در
هر سه عضلة چهار سر رانی ،دوسر بازویی و ذوزنقهای مشاهده میشود ( .)p≤0/05شاخص کمدردی ناشی از انجام
فعالیت تناوبی در نقطة زمانی بلفاصله پس از انجام فعالیت تناوبی بهطور قابلتوجهی بیشتر از مقادیر مشاهدهشده
متناظر بلفاصله پس از انجام فعالیت تداومی در محل عضله چهارسر بود ( .)p≤0/05بنا بر نتایج ،هر دو حالت
فعالیتهای هوازی این قابلیت را دارند که واکنش کمدردی ناشی از انجام تمرین بدنی را ،هم بهصورت موضعی و هم
گسترده ،تحریک کنند .با استناد به یافتههای پژوهش حاضر در خصوص مقادیر شدت درد عضلنی درکشده در
اثر فعالیت ورزشی و سپس مقادیر کمدردی ایجادشده ناشی از فعالیت بدنی چنین به نظر میرسد که درد حاصل از
انجام فعالیت بدنی ،در مقایسه با دیگر خصوصیات تمرینی ،محرک کماهمیتتری برای تحریک ایجاد کمدردی
است .متخصصان میتوانند از یافتههای پژوهش حاضر برای کاهش درد بهرهبرداری کنند ،بهویژه متخصصانی که به
طراحی تمرینات ورزشی بهعنوان درمان جایگزین یا مکمل جهت کاهش درد علقهمندند.
واژگان کلیدی :بیحسی حاصل از فعالیت ورزشی ،آزمون کمیسازی حسی ،آستانة درد فشاری ،فعالیت ورزشی
حاد ،شدت تمرین ،تمرین استقامتی
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مقدمه
فعالیت ورزشی نهتنها مقادیر ادراک درد را کاهش میدهد ،بلکه آثاری مثبت بر سالمت روان دارد؛
نظیر بهبود خلقوخو و کاهش استرس و افسردگی افراد که در اغلب اوقات با شرایط ابتال به درد مزمن
همراهاند ( .)1با توجه به توصیههای اخیر در مورد تجویز درمانهای غیردارویی مراکز کنترل و
پیشگیری از بیماریها ،فعالیت ورزشی ابزاری قدرتمند برای مدیریت درد مزمن معرفی شده است
( .)2بسیاری از برنامههای مدیریت و درمان درد شامل وهلههای تمرینی تداومی  30دقیقهای با شدت
حدودی  70درصد ظرفیت هوازی بیشینه افراد است .گزارشها نشان میدهند انجام حتی یک وهله
تمرین هوازی با چنین ویژگیهایی موجب کاهش حساسیت پذیری به درد خواهد شد ( .)3,4این
پدیده که به کمدردی ناشی از انجام فعالیت ورزشی معروف است موجب افزایش آستانۀ درد ()5,6
افزایش میزان تحمل درد ( ،)6,7و همچنین کاهش نمرهدهی به درد ( )8,9در افراد سالم خواهد شد.
یکی از استداللهای معروف برای تفسیر اثر کمدردی ناشی از انجام فعالیت بورزشی این است که
ماهیت استرسزای فعالیت ورزشی با تغییر همایستایی 1در بدن فرد ،محور هیپوتاالموس-هیپوفیز-
آدرنال را فعال میکند ( )10و موجب ترشح مخدرهای درونزاد نظیر بتااندورفین در هیپوتاالموس و
هیپوفیز میشود ( .)11عالوه بر این ،انجام فعالیت ورزشی موجب به چالش کشیده شدن سیستم
قلبی-عروقی میشود و با افزایش فشار خون میتواند بهنوبۀ خود از طریق فعالسازی گیرندههای
فشاری و همچنین گیرندههای مخدر درونزادی به حالت کمدردی ناشی از انجام فعالیت بدنی منجر
شود ( .)12تمامی فرایندهای مذکور بیانکنندۀ تأثیر فرایند تحلیل درد توسط مسیرهای بازدارنده
وابران است که مؤلفۀ اصلی سیستم کمدردی درونزادی است.
ناگل و همکارانش )2012( 2با انجام مطالعهای مروری نشان دادند که انجام  30دقیقه فعالیت ورزشی
هوازی تداومی حاد با شدتی تا حدود  75درصد اکسیژن مصرفی بیشینه ،اثر کمدردی مالیمی بر
مقادیر درد ایجادشدۀ آزمایشگاهی (مصنوعی) در جمعیت افراد سالم دارد ( .)13همچنین ،بسیاری از
پژوهشهای قبلی نشان دادهاند بین شدت فعالیت و آثار کمدردی ناشی از فعالیت ورزشی ارتباط
مثبت وجود دارد ( .)4,6,14چنین بیان شده است که افزایش بیشتر فشار خون در حین انجام تمرینات
پرشدت مخدرهای درونزاد بیشتری ترشح میکند و متعاقبا موجب بروز آثار کمدردی ناشی از فعالیت
ورزشی شدیدتری میشود ( .)3,4شدتهای تمرینی در حدود  50الی  90درصد اکسیژن مصرفی
بیشینه موجب فعال شدن محور هیپوتاالموس-هیپوفیز-آدرنال و سیستم عصبی سمپاتیک میشود
 .1فیزیولوژیستها همایستایی یا هومئوستازی ( )Homeostasisرا به معنای حفظ شرایط پایدار در محیط داخلی بدن
به کار میبرند.
2. Naugle et al.
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که این امر با افزایش مقادیر هورمون آدرنوکورتیکوتروپیک پالسمایی ،1کورتیزول ،اپینفرین و نور
اپینفرین در اثر افزایش شدت تمرینی نشان داده شده است ( .)15بنابراین میتوان چنین نتیجهگیری
کرد که چون تمرین بدنی شدیدتر ،بهخودیخود فشار بیشتری به بدن تحمیل میکند؛ متعاقبا موجب
برانگیختن پاسخ بزرگتری از جانب محور هیپوتاالموس-هیپوفیز-آدرنال میشود که احتماال درنهایت،
به بروز آثار کمدردی ناشی از تمرین بدنی شدیدتری در افراد سالم منجر خواهد شد ،ولی بااینحال،
مرور ادبیات پیشینه در این خصوص با اطالعات در دسترس نویسندگان پژوهش حاضر نشان میدهد
فرضیۀ مذکور تا کنون بهطور آزمایشگاهی بررسی نشده است.
تمرینات تناوبی پرشدت ،شامل وهلههای تکراری (فعالیتهای ورزشی از  30ثانیه تا بیشتر از 4
دقیقهای) با شدت زیاد است که با انجام وهلههای بازگشت به حالت اولیه در بین وهلههای تمرینی
همراه است ( .)16تمرین تناوبی پرشدت ،در مقایسه با تمرین تداومی ،نیاز قلبی عروقی بیشتری دارد،
انرژی گلیگولیتیک غیرهوازی بیشتری مصرف میکند و به بار عصبی-عضالنی بیشتری نیاز دارد.
بنابراین به نظر میرسد تمرینات تناوبی شدید مؤثرترین شیوۀ تمرینی برای ارتقای عملکردهای قلبی-
تنفسی و متابولیکی باشد ( .)16,17در سالهای اخیر تمرین تناوبی شدید در جمعیتهای مختلفی
از بیماران نظیر افراد مبتال به مشکالت قلبی -عروقی ،سندروم متابولیک ،بیماری ریوی مزمن و حتی
سرطان برای ارتقای عملکرد این افراد به کار گرفته شده است ( .)17,18بااینحال ،این فرضیه که
شدت بیشتر فعالیت ورزشی تناوبی ،در مقایسه با تداومی ،با کالری مصرفی برابر ،بیشتر موجب بروز
اثر کم دردی ناشی از تمرین بیشتری میشود هنوز بررسی نشده است .بنابراین هدف از انجام پژوهش
حاضر مقایسۀ آثر کمدردی ناشی از انجام فعالیت تناوبی ( 20دقیقه فعالیت متناوب با  10تناوب
یکدقیقهای با شدت  85تا  90درصد ضربان قلب ذخیرهای) در مقایسه با فعالیت تداومی ( 30دقیقه
فعالیت مداوم با شدت  70الی  75درصد ضربان قلب ذخیرهای) در آزمودنیهای سالم بود که دچار
درد نبودند.
مواد و روشها
آزمودنیها:
 39نفر داوطلب سالم از میان جامعۀ افراد فعال در دسترس انتخاب و بهطور کامال تصادفی در یکی از
گروههای الف) فعالیت ورزشی هوازی تداومی؛ ب) فعالت ورزشی هوازی تناوبی و ج) کنترل قرار
گرفتند .با در نظر گرفتن آزمون تجزیهوتحلیل اندازهگیری مکرر 2با استفاده از اندازۀ اثر ،η= 0/25
سطح اطمینان  ،α= 0/05توان مورد انتظار  %95و با انجام سه مرحله اندازهگیری از آزمودنیها ،تعداد
1. Plasma Adrenocorticotropic Hormone
2. Repeated Measure ANOVA
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کل نمونۀ موردنیاز  39نفر (و به عبارتی  13نفر در هر گروه) برآورد شد .محاسبات اشارهشده با استفاده
از نرمافزار جی پاور نسخۀ  3.1.9.2انجام شد .معیارهای خروج از پژوهش شامل مبتال بودن به هرگونه
درد مزمن یا حاد ،بیماریهای مزمن سیستمی و یا نورولوژیکی ،اختالالت روحی یا شناختی بود.
پروتکل پژوهش حاضر در گروه طب ورزش پژوهشگاه علوم ورزشی ایران به تصویب رسیده است .همۀ
آزمودنیها برگۀ گواهی شرکت داوطلبانه در پژوهش حاضر را که حاوی اهداف و روند انجام پژوهش
حاضر بود ،مطالعه و امضا کردند.
سپس ،شرکتکنندگان پرسشنامههای مرتبط با دادههای جمعیتشناختی ،درد و تاریخچۀ سالمتی
را تکمیل کردند .پس از تکمیل پرسشنامهها ،آزمودنیها با نحوۀ برگزاری آزمون آستانۀ درد فشاری
آشنا شدند .محلهایی که آزمون آستانۀ درد فشاری ارزیابی میشود ،روی بدن آزمودنیها
عالمتگذاری شد .نحوۀ ثبت آستانه درد فشاری از محلهای مختلف که در ادامه بهطور دقیق شرح
داده خواهد شد بهصورت کامال تصادفی و ترتیبی برای گرفتن آستانه از محلهای مختلف تعییننشده
بود .سپس ،ضربان قلب استراحتی ،درحالیکه افراد زمانی بیشتر از  10دقیقه در حالت نشسته قرار
داشتند ،اندازهگیری شد .ضربان قلب استراحتی افراد بهمنظور تعیین شدت تمرینی اندازهگیری شد
که در ادامه بهطور دقیق بدان اشاره شده است .مقدار متوسط دو اندازهگیری مکرر افراد ثبت شد.
تمام اندازهگیریهای ضربان قلب استراحتی بین ساعت  10-8صبح انجام شد ( .)19ضربان قلب با
استفاده از سیستم دیجیتال ) (BC 08; Beurer, ulm, Germanyثبت شد .مراحل پژوهش حاضر در
شکل شمارۀ  1تشریح شده است.
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شکل  -1نمای شماتیک روند انجام یک جلسة آزمون :در این شکل روند انجام یک جلسه که تمامی
آزمودنیها در سه گروه طرح پژوهشی حاضر آن را تجربه کردند به تصویر کشیده شد .توالی اندازهگیری
آستانة درد فشاری ) (PPTاز محلهای عضلة چهارسر ،دوسر بازویی و ذوزنقة فوقانی بهصورت کاملا تصادفی
بود .دو وهله اندازهگیری کنترل پیش و پسآزمون در حقیقت انجام تمامی آزمونهای مرتبط با درد فشاری
است که در شرایط یکسان و در حالت استراحتی برای محاسبة مقادیر پایایی اندازهگیری  PPTدر پژوهش
حاضر طراحی شد (یافتههای مذکور در این مقاله گزارش نشده است).

آزمونهای سنجش درد و حساسیتپذیری
ازآنجاکه روشی جامع و مجزا برای ارزیابی درد وجود ندارد ،در پژوهش حاضر از مجموعهای از چندین
روش ارزیابی درد بهرهگیری شد .بدین ترتیب از مقیاسهای مختلفی برای ارزیابی ابعاد مختلف درد
نظیر آستانۀ درد ،شدت درد ،تحمل درد استفاده شد .آزمونهای ارزیابی درد در نقاط زمانی قبل،
بالفاصله بعد و همینطور  30دقیقه بعد از انجام وهلۀ فعالیت ورزشی با نوع و حالت مختلف انجام
شد ( .)20,21در گروه کنترل افراد حدودا  25دقیقه به استراحت در محیطی دارای شرایط یکسان با
محیط تمرینی پرداختند .مراحل دیگر در شکل شمارۀ  1شرح داده شده است.
ارزیابی آستانة درد

فشاری1

 PPTبا استفاده از الگومتر دستی فشار  Somedic® Algometer, Swedenدارای سطح تحریک یک
سانتیمتر مربع اندازهگیری شد .از نرخ افزایش فشار به مقدار تقریبی یک کیلوگرم در ثانیه بر سانتیمتر
مربع استفاده شد .بهمحض اینکه حس فشار واردشده از الگومتر بهصورت درد حس میشد ،شدت
فشار موردنظر بهعنوان  PPTدر نظر گرفته میشد .این اندازهگیری سه بار برای هر نقطه انجام و مقادیر
میانگین این سه اندازهگیری در تجزیهوتحلیلهای آماری بعدی استفاده شد .اندازهگیریهای پیدرپی
با فاصلۀ  20ثانیه از هم انجام شد .اندازهگیریهای  PPTدر حالت ایستادۀ آناتومیک انجام شد .سه
1. Pressure Pain Threshold, PPT
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محل اندازهگیری مشخص و روی بدن عالمتگذاری شد .محل اول اندازهگیری در قسمت میانی عضلۀ
چهارسری پای برتر و به فاصلۀ  20سانتیمتری از استخوان کشکک بود .محل اندازهگیری دوم در
قسمت میانی عضلۀ دو سر بازویی دست برتر و به فاصلۀ  10سانتیمتری از حفرۀ آرنج بود .محل سوم
اندازهگیری در عضله ذوزنقهای باالیی به فاصلۀ  10سانتیمتری از زائدۀ اخرمی در خط مستقیم با
گردن اندازهگیری شد ( .)22آزمون ارزیابی آستانۀ درد فشاری با استفاده از الگومتر دستی فشار،
معیاری است که روایی و پایایی قابلقبولی برای ارزیابی حساسیتپذیری درد در افراد سالم و افرادی
مبتال به وضعیتهای مزمن سالمتی دارد ( .)19,22بین مقادیر  PPTدرون و بین گروهی ثبتشده با
استفاده از الگومتر مذکور همبستگی نسبتا قوی ( )r ≥0/74گزارش شد و همچنین پایایی بین جلسات
استراحتی و تمرینی در پژوهش دیگری ،که روش پژوهش آن تا حدود بسیار زیادی مشابه با پژوهش
حاضر است ،عالی ( )ICC ≥0/84گزارش شد (.)19
آزمون درد فشاری
در این آزمو ،مشابه قسمت قبل ،از تحریکی دردناک به مدت دو دقیقه بهوسیلۀ الگومتر دستی فشار
استفاده شد .نیرویی ثابت به اندازۀ یک کیلوگرم بهصورت عمود بر بند میانی انگشت اشاره دست
غیربرتر در فاصلۀ میانی بین دو مفصل باال و پایین بین بند انگشت اشاره اعمال شد .پژوهشهای
پیشین نشان دادند چنین فرایندی با وجود اینکه حسی دردناکی برای آزمودنی ایجاد میکند ،به
صدمه بافتی منجر نمیشود ( )6,23و همچنین این دورۀ تحریکی دو دقیقهای ،در هر ده دقیقه قابلیت
تکرار دارد؛ بدون اینکه تغییری در آستانه درد فشاری افراد ایجاد شود (.)6,23
میزان درد احساسشده توسط هر فرد از روی ورق کاغذی حاوی چندین مقیاس آنالوگ بصری 100
میلیمتری انتخاب میشد .در یک سوی ورق مذکور واژۀ هیچگونه درد و در طرف مقابل واژۀ بدترین
درد ممکن درج شده بود .این یادداشت در تناوبهای  10ثانیهای در طول کل زمان دو دقیقهای
آزمون درد فشاری ثبت میشد (.)14
شاخص کمدردی ناشی از ورزش ()EIH Index
شاخص اصالحشدۀ کمدردی ناشی از ورزش (بیانشده در واحد  )kg/cm2با استفاده از فرمول
تصحیحشدۀ روش ناگل و همکارانش محاسبه شد تا معیاری از میزان پاسخ کمدردی ناشی از حالتهای
مختلف تمرینات بازتوانی (تداومی در مقابل تناوبی) در دسترس پژوهشگران باشد ( .)24نحوۀ محاسبه
با استفاده از فرمول ذیل بود:
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Hpost − Hpre Cpost − Cpre
−
] 100
Hpre
Cpre
که در آن  Hpostبیانگر مقادیر آستانۀ درد فشاری پس از انجام هر کدام از فعالیتهای ورزشی مدنظر
در پژوهش حاضر؛  Hpreبیانگر مقادیر آستانۀ درد فشاری قبل از انجام هر کدام از فعالیتهای ورزشی
تداومی و تناوبی؛  Cpostبیانگر مقادیر آستانۀ درد فشاری در گروه کنترل در مرحلۀ پسآزمون و Cpre
نیز بیانگر مقادیر آستانۀ درد فشاری در گروه کنترل در مرحلۀ پیشآزمون است .اصالحات انجامشده
روی فرمول ناگل و همکارانش موجب میشود تا بتوان تغییرات مقادیر آستانۀ درد فشاری را (همراه
با حذف بهینهتر اثر زمانبر مقادیر آستانۀ مذکور) تنها به اثر فعالیتهای ورزشی نسبت داد که
آزمودنیهای پژوهش انجام میدادند .مقادیر مثبت شاخص  EIHبیانگر کاهش یافتن سطوح
حساسیتپذیری فرد پس از انجام فعالیت ورزشی است ( .)24روایی و پایایی فرمول تصحیحشدۀ
مذکور در پژوهشهای مشابه دیگر گزارش شد (.)25,26
[

پروتکلهای فعالیت ورزشی
فعالیت ورزشی هوازی
شرکتکنندگان در گروه هوازی تداومی یک فعالیت هوازی ممتد  30دقیقهای زیربیشینه روی
دوچرخه ثابت انجام میدادند .شرکتکنندگان رکاب زدن را با توان  25وات شروع کردند ،برونده
توان در هر دقیقه  25وات اضافه شد و این فرایند تا زمانی ادامه یافت که ضربان قلب افراد به  70الی
 75درصد ضربان قلب ذخیرهای هر فرد ،که از پیش از شروع فعالیت محاسبهشده بود ،برسد (.)27
سپس ،شرکتکنندگان به مدت  30دقیقه به رکاب زدن در همین سطح ادامه دادند .کالری مصرفی
این فعالیت حدود  225تا  235کالری برآورد شد ( .)28شرکتکنندگان در گروه تناوبی در عوض
فعالیت تناوبی یکدقیقهای با شدت  85تا  90درصد ضربان قلب ذخیرهای با تعداد  10تکرار روی
دوچرخۀ کارسنج ثابت انجام دادند که درمجموع  20دقیقه زمان برد و کالری مصرفی در حین این
فعالیت نیز بهطور تقریبی متناسب با کالری مصرفی فعالیت گروه فعالیت تداومی برآورد شد (.)28
فواصل استراحت بین اینتروالها یک دقیقه بهصورت استراحت فعال (پدال زدن با سرعت  50وات)
تنظیم شده بود ( .)28ضربان قلب هدف هر فرد بر اساس فرمول کاروونن 1محاسبه شد (.)24,28,29
پژوهشگران پیشین بیان کردهاند که فعالیت فوقالذکر معیاری معتبر و قابلاعتماد برای ارزیابی افراد
سالم و همچنین افراد مبتال به وضعیتهای مزمن سالمتی است ( .)30مقادیر  RPEطی انجام هر دو
فعالیت اندازهگیری شد ( .)27فرمول کاروونن با درصد ضربان قلب بیشینۀ پیشبینیشده بر اساس

1. Karvonen Formula
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سن افراد مرتبط است ،بااینحال استفاده از این فرمول همچنین استفاده از مقادیر ضربان قلب
استراحتی افراد را نیز به نحوۀ ذیل امکانپذیر میکند (.)24,29
ضربان قلب استراحت – ضربان قلب بیشینه = ضربان قلب ذخیره
ضربان قلب استراحت ( +درصد موردنظر برنامه ورزشی * ضربان قلب ذخیره) = ضربان قلب هدف
ضربان قلب استراحت در فرمول باال عبارت است از :تعداد ضربان قلب در دقیقه درحالیکه فرد در
حال استراحت است و فعالیتی ندارد.
ضربان قلب بیشینۀ پیشبینیشده بر اساس سن افراد :حداکثر تعداد ضربان قلب که در افراد مختلف
و در سنهای مختلف با هم متفاوت است و بهصورت  220منهای سن محاسبه میشود.
رتبهبندی درد عضلنی در طی فعالیت ورزشی
از آزمودنیها خواسته شد درد عضالنی ناشی از انجام فعالیت روی عضلۀ چهارسر رانی خویش را در
حین انجام فعالیت (در هر  60ثانیه) با استفاده از مقیاس رتبهبندی 0-10 1گزارش کنند .عدد صفر
در این مقیاس بیانگر هیچگونه درد و عدد  10نمایانگر بیشترین درد قابلتصور بود .بهعالوه از مقیاس
بورگ نیز بهمنظور ارزیابی میزان فشار درک شده استفاده شد ( .)31مقیاس بورگ دامنهای از اعداد
از  6الی  20را شامل میشود که  6بیانگر هیچگونه فشار تمرینی و  20بیانگر بیشترین فشار قابلتصور
تمرینی است .هر دو این مقیاسها هر  60ثانیه طی فعالیت ثبت شد ( .)19روایی و پایایی هر دو
آزمون مذکور بهطور ویژه برای عضالت چهارسر رانی بررسی و گزارش شده است (.)32
روشهای آماری
پس از جمعآوری دادهها ،که در انتها بهصورت جداول توصیفی ارائهشده ،از آزمون آماری شاپیرو-
ویلک برای سنجش توزیع نرمال دادهها و آزمون لون برای سنجش تجانس دادهها استفاده شد .پس
از حصول اطمینان از توزیع نرمال و متجانس بودن دادهها از آزمون تجزیهوتحلیل واریانس ترکیبی (با
هر دو فاکتور بین و درونگروهی) در اندازهگیریهای مکرر 2برای بررسی تفاوت بین مقادیر دادههای
بهدستآمده در نقاط زمانی مختلف (قبل ،بالفاصله بعد و  30دقیقه بعد) و در بین گروههای مختلف
استفاده شد .گروههای این پژوهش به ترتیب شامل :گروه الف) فعالیت هوازی تداومی؛ ب) فعالیت
هوازی تناوبی و ج) کنترل بدون مداخله تمرین بود .برای انجام آزمونهای آماری از نرمافزار SPSS
نسخۀ  26و برای رسم نمودارها از نرمافزار  Excelنسخۀ  2010استفاده شد.

1. Numerical Rating Scale
)2. Mixed ANOVA (with within- and Between Subject’s Factors
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ملحظات اخلقی
پژوهش حاضر ازنظر اخالقی در کمیتۀ اخالق در پژوهشهای زیست-پزشکی پژوهشگاه علوم ورزشی
ایران تأیید شد (.)IR.SSRC.REC.1399.122
یافتهها
از بین افراد فراخواندهشده در سه گروه پژوهش حاضر ،یک نفر از گروه فعالیت ورزشی تداومی به دلیل
انصراف از تکمیل پروتکل تمرینی ،یک نفر از گروه تداومی به دلیل اجتناب از تکمیل پروتکل تمرینی
و یک نفر از گروه کنترل به دلیل تکمیل نکردن آزمونهای سی دقیقه بعد از آزمون از فرایند پژوهش
خارج شدند .درنهایت 36 ،نفر ( 29نفر زن و  7نفر مرد) با مقادیر متوسط  ±انحراف استاندارد ،سن
 30/9±0/7سال ،شاخص تودۀ بدنی  23/6±2/8کیلوگرم بر متر مربع موفق شدند وظایف محولشده
و همچنین پیش و پسآزمون را انجام دهند .نتایج مرتبط با پارامترهای جمعیتشناختی  36آزمودنی
پژوهش به تفکیک گروههای سهگانه در جدول شمارۀ  1آورده شده است.
جدول  -1ویژگیهای جمعیتشناختی آزمودنیهای پژوهش حاضر به تفکیک گروه پژوهشی
گروه
نوع مداخله
فعالیت
ورزشی
هوازی

حالت فعالیت ورزشی

تداومی ( 12نفر 3 ،مرد)

تناوبی ( 12نفر 3 ،مرد)

کنترل (بدون
فعالیت
ورزشی)

متغیر

کنترل ( 12نفر 1 ،مرد)

سن  33/16 ± 9/7سال
شاخص تودۀ بدنی  23/72 ± 3/01کیلوگرم بر متر مربع
میانگین فشار تمرینی در مقیاس بورگ 9/76 ± 1/29
میانگین درد عضالنی در طی انجام تمرین 3/27 ± 1/06
سن  35/83 ± 10/21سال
شاخص تودۀ بدنی  23/79 ± 2/39کیلوگرم بر متر مربع
میانگین فشار تمرینی در مقیاس بورگ 9/41 ± 1/03
میانگین درد عضالنی در طی انجام تمرین 2/33 ± 0/53
سن  36/00 ± 9/82سال
شاخص تودۀ بدنی  23/33 ± 3/14کیلوگرم بر متر مربع

نتایج بهصورت میانگین  ±انحراف استاندارد ( )Mean±SDگزارش شده است.

آستانة درد فشاری
آستانۀ درد فشاری در سه محل از بدن هر فرد و در سه مقطع زمانی قبل ،بالفاصله بعد و همچنین
 30دقیقه بعد از انجام دو حالت مختلف فعالیت ورزشی (تداومی و تناوبی) یا بدون فعالیت ورزشی و
استراحتی ثبت شد .نتایج تجزیهوتحلیل آماری (ترکیبی) نشان داد مقادیر آستانۀ درد فشاری در
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مرحلۀ اندازهگیری آغازین پژوهش حاضر در گروههای مختلف مشابه هم است و هیچگونه تفاوتی بین
افراد شرکتکننده در گروههای مختلف در این مرحله وجود ندارد ( .)p˃0/05بااینحال در هر کدام
از گروههای فعالیت ورزشی تمایلی برای افزایش آستانۀ درد فشاری در محلهای مختلف اندازهگیری
مشاهده شد ،بهنحویکه اثر نقاط زمانی مختلف اندازهگیری (قبل در مقایسه با بالفاصله بعد و همچنین
 30دقیقه بعد از فعالیت ورزشی) بر آستانۀ درد فشاری اندازهگیریشده در عضلۀ چهارسر رانی معنادار
بود .مقادیر آمارۀ اف ،سطح معناداری ،و مجذور نسبی اتا 1برای اثر معنادار به شرح ذیل بود=0/81( :
 η2pو  P = 0/001و  .) F2/66 =141/312بهعالوه اثر تقابل نقاط زمانی و گروههای پژوهشی (زمان *
گروه) نیز بر آستانه درد فشاری اندازهگیریشده در عضلۀ چهارسر رانی معنادار گزارش شد ،که مقادیر
اف ،سطح معناداری و مجذور نسبی اتا برای تقابل نقاط زمانی و گروههای مختلف به این شرح بود
( η2p = 0/73و P = 0/001و  .) F 4/66 = 45/783نتایج مرتبط با مقایسههای درونگروهی و بین
گروهی برای مقادیر آستانۀ درد فشاری اندازهگیریشده روی عضلۀ چهارسر رانی به تفکیک گروههای
مختلف پژوهش حاضر در جدول شمارۀ  2آورده شده است.
اثر نقاط زمانی مختلف اندازهگیری (قبل در مقایسه با بالفاصله بعد و همچنین  30دقیقه بعد از فعالیت
ورزشی) بر آستانۀ درد فشاری اندازهگیریشده در عضلۀ دوسر بازویی معنادار بود .مقادیر اف ،سطح
معناداری و مجذور نسبی اتا برای اثر معنادار نقاط زمانی به این شرح بود ( η2p = 0/82و P = 0/001
و  .)F 2/66 = 158/06بهعالوه اثر تقابل نقاط زمانی و گروههای پژوهشی (زمان * گروه) نیز بر آستانۀ
درد فشاری معنادار گزارش شد ،که مقادیر اف ،سطح معناداری ،و مجذور نسبی اتا برای تقابل نقاط
زمانی و گروههای مختلف به این شرح بود( η2p = 0/65و  P = 0/001و  .)F 4/66 = 31/27نتایج مرتبط با
مقایسههای درونگروهی و بین گروهی برای مقادیر آستانۀ درد فشاری اندازهگیریشده روی عضله
دوسر بازویی به تفکیک گروههای مختلف پژوهش حاضر در جدول شمارۀ  2آورده شده است.
اثر نقاط زمانی مختلف اندازهگیری (قبل در مقایسه با بالفاصله بعد و همچنین  30دقیقه بعد از فعالیت
ورزشی) بر آستانۀ درد فشاری اندازهگیریشده در عضلۀ ذوزنقه نیز معنادار بود ،مقادیر آمارۀ سطح
معناداری و مجذور نسبی اتا برای اثر معنادار نقاط زمانی به این شرح بود ( η2p = 0/78و P = 0/001
و  .)F 2/66 = 116/02بهعالوه اثر تقابل نقاط زمانی و گروههای پژوهشی (زمان * گروه) نیز بر آستانۀ
درد فشاری معنادار گزارش شد ،که مقادیر اف ،سطح معناداری و مجذور نسبی اتا برای تقابل نقاط
زمانی و گروههای مختلف به این شرح بود ( η2p = 0/69و  P = 0/001و  .)F 4/66 = 37/12نتایج
مرتبط با مقایسههای درونگروهی و بین گروهی برای مقادیر آستانۀ درد فشاری اندازهگیریشده روی
عضلۀ ذوزنقه به تفکیک گروههای مختلف در جدول شمارۀ  2آورده شده است.
1. Partial Eta Squared
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جدول  .2آستانة درد فشاری در سه محل عضلة چهارسر رانی ،دوسر بازویی و ذوزنقه به تفکیک گروههای مختلف پژوهش حاضر

نتایج بهصورت میانگین  ±خطای استاندارد ( )Mean±SDگزارش شده است * .نشانۀ وجود تفاوت معنادار درونگروهی
در مقایسه با پیشآزمون است ( # .)p≤.0/001نشانۀ وجود تفاوت معنادار بین گروهی در مقایسه با گروه کنترل در همان
مرحلۀ زمانی است ()p≤0/05

شدت درد در آزمون درد فشاری
شدت درد در آزمون درد فشاری در هر  10ثانیه و به مدت دو دقیقه روی بند میانی انگشت اشارۀ
دست غیربرتر آزمودنیها ثبت شد .در آزمون درد فشاری تمایلی برای کاهش نمرات شدت درد برای
هر کدام از گروههای فعالیت ورزشی مشاهده شد .به شکل شمارۀ  2مراجعه کنید.

 

... مقایسة سطوح کم دردی ناشی از فعالیت ورزشی هوازی:حسینزاده
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 بلفاصله بعد و، گانة آزمون درد فشاری در سه مقطع زمانی قبل12  نتایج تناوبهای:ه- الف2 شکل
:الف-2  دقیقه بعد از انجام مداخلة فعالیت ورزشی یا استراحتی به تفکیک گروههای مختلف30 همچنین
. گروه کنترل:ج-2 ، گروه تناوبی:ب-2 ،گروه تداومی
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شاخص کمدردی ناشی از ورزش ()EIH Index
شاخص کمدردی ناشی از ورزش (اندازهگیریشده توسط الگومتر دستی درد فشاری و بیانشده در
واحد  ،)kg/cm2بهمنظور داشتن معیاری از میزان پاسخ کمدردی ناشی از انواع و حالتهای مختلف
تمرینات بازتوانی در گروههای مختلف محاسبه شد .مقادیر مثبت شاخص  EIHبیانگر کاهش یافتن
سطوح حساسیتپذیری فرد (بروز پاسخ کمدردی ناشی از ورزش) پس از انجام فعالیت ورزشی است.
شاخص کمدردی ناشی از حاالت مختلف فعالیت ورزشی
نتایج تجزیهوتحلیل آماری (یکطرفه) نشان داد بین گروههای مختلف فعالیت ورزشی هوازی تداومی،
تناوبی و کنترل در ایجاد مقادیر مثبت شاخص کمدردی ناشی از ورزش تفاوت آماری معناداری وجود
دارد ،بهنحویکه انجام حاالت مختلف فعالیت ورزشی تداومی و تناوبی موجب ایجاد کمدردی ناشی از
ورزش در عضلۀ چهارسر رانی در مرحلۀ بالفاصله بعد ( P = 0/001و  )F 2/35 = 19/32و نیز 30
دقیقه بعد ( P = 0/001و  )F 2/35 = 30/72از انجام حاالت مختلف فعالیت ورزشی در گروههای مختلف
تمرینی شد .انجام حاالت مختلف فعالیت ورزشی همچنین موجب ایجاد کمدردی ناشی از ورزش در
عضلۀ دوسر بازویی در مرحلۀ بالفاصله بعد ( P = 0/003و  )F 2/35 = 6/908و نیز  30دقیقه بعد
( P = 0/004و  )F 2/35 = 6/653از انجام حاالت مختلف فعالیت ورزشی در گروههای مختلف فعالیت
ورزشی شد .درنهایت انجام حاالت مختلف فعالیت ورزشی همچنین موجب ایجاد کمدردی ناشی از
ورزش در عضلۀ ذوزنقه نیز در مرحلۀ بالفاصله بعد ( P = 0/001و  )F 2/35 = 20/456و نیز  30دقیقه
بعد ( P = 0/001و  )F 2/35 = 38/110از انجام حاالت مختلف فعالیت ورزشی در گروههای مختلف
شد .نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقادیر شاخص کمدردی ناشی از ورزش (بهصورت دو شاخص
الف :کمدردی ناشی از ورزش ،بالفاصله پس از فعالیت ورزشی و ب 30 :دقیقه بعد از خاتمۀ فعالیت
ورزشی) به تفکیک گروههای مختلف تداومی ،تناوبی و کنترل و در سه محل اندازهگیری مختلف در
شکل شمارۀ  3آورده شده است.

حسینزاده :مقایسة سطوح کم دردی ناشی از فعالیت ورزشی هوازی...

 

شکل  .3نتایج شاخص کمدردی ناشی از ورزش (بهصورت دو شاخص الف :کمدردی ناشی از ورزش بلفاصله
پس از فعالیت ورزشی و ب 30 :دقیقه بعد از خاتمة فعالیت ورزشی) به تفکیک گروههای مختلف (تداومی،
تناوبی و کنترل) و در سه محل اندازهگیری مختلف .شکل  3الف :در عضلة چهار سر رانی 3 .ب :در عضلة دو
سر بازویی و  3ج :در عضلة ذوزنقه .نتایج بهصورت میانگین  ±خطای استاندارد ( )Mean±SEگزارش شده
است * .نشانة وجود تفاوت معنادار در سطح ( ** .)p≤.0/05نشانة وجود تفاوت معنیدار در سطح )p≤.0/01
* نشانه وجود تفاوت معنادار در سطح (.)p≤.0/001

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر اولین مطالعه برای بررسی مقادیر کمدردی ناشی از انجام حالتهای مختلف فعالیت
ورزشی است .از دیگر نکات برجستۀ پژوهش حاضر استفاده از مقادیر خالص شاخص کمدردی ناشی
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از فعالیت ورزشی است ،بهنحویکه مقادیر خالص شاخص مذکور بهمنظور داشتن معیاری از میزان
پاسخ کمدردی ناشی از حالتهای مختلف فعالیتهای ورزشی هوازی برای اولین بار و با انجام برخی
اصالحات و با استفاده از فرمول تصحیحشدۀ ناگل و همکارانش محاسبه شد ( .)24اصالحات انجامشده
روی فرمول ناگل و همکارانش موجب میشود تا بتوان تغییرات ایجادشده در مقادیر آستانۀ درد فشاری
را (همراه با حذف بهینهتر اثر زمانبر مقادیر آستانه مذکور) تنها به اثر فعالیتهای ورزشی انجامشده
بهوسیلۀ آزمودنیها نسبت داد ،بهطوریکه مقادیر مثبت شاخص  EIHبیانگر کاهش سطوح حساسیت-
پذیری فرد پس از انجام فعالیت ورزشی است ( .)24روایی و پایایی فرمول تصحیحشدۀ مذکور در
پژوهشهایی تا حدودی مشابه پژوهش حاضر گزارش شده است (.)25,26,33
مطالعات بسیاری کمدردی ناشی از ورزش و سازوکارهای مرتبط با آن را روی آزمودنیهای انسانی
سالم بدون درد ( )24و همچنین اخیرا با استفاده از جمعیت بیماران ( )34تحت بررسی قرار دادهاند
(برای مشاهدۀ جمعبندی نتایج مربوط در این خصوص به جدول شمارۀ  3که بهصورت پیوست ارائه
شده مراجعه کنید) .در این خصوص برای توجیه سازوکارهای ایجاد کمدردی ناشی از انجام یک وهلۀ
مجزای تمرین خستهکننده در افراد سالم سازوکارهای بسیاری پیشنهاد شده است .ازجملۀ چنین
سازوکارهایی میتوان به ترشح درونزادی سروتونین در اثر انجام یک وهلۀ مجزای فعالیت ورزشی
اشاره کرد .افزایش سطوح سروتونین درونزادی به معنای افزایش مقادیر اپیویدی موجود در مسیرهای
بازدارندگی سیستم عصبی مرکزی است که بدین ترتیب انجام وهلۀ مجزای فعالیت ورزشی با کمک
سیستم بازدارندگی درونزادی بدن موجب بروز حالت کمدردی در افراد میشود ( .)35,36از مطالعات
قبلی چنین به نظر میرسد که تعادل بین بازدارندگی ( )37و تحریکپذیری سیستم عصبی مرکزی
( )38عاملی تعیینکننده برای پاسخ به این سؤال است که آیا انجام فعالیت ورزشی در افرادی با شرایط
منحصربهفرد (با توجه اینکه فرد از قبل دچار هرگونه شرایط دردی باشد یا خیر) موجب کاهش یا
افزایش میزان درد در فرد میشود ( .)39-41فاکتورهای متعددی نظیر سطح آمادگی بدنی ،سطح
فعالیت بدنی و میزان آسیب یا شرایط درد بر این تعادل تأثیرگذارند ( .)42به نظر میرسد در افراد
سالم پژوهش حاضر با توجه به نبود هر گونه شرایط دردزا در بدن افراد ،انجام یک وهله فعالیت ورزشی
درنهایت موجب تغییر تعادل بین بازدارندگی و تحریکپذیری سیستم عصبی مرکزی شد بهنحویکه
آستانۀ درد در افراد باالتر رفت و شاخص کمدردی ناشی از درد در آنها مثبت مشاهده شد.
همانگونه که در شکل شمارۀ  3مشاهده میکنید ،در آزمودنیهای پژوهش حاضر مقادیر خالص
شاخص کمدردی ناشی از انجام هر دو فعالیت ورزشی هوازی تداومی و تناوبی بهطور معناداری در هر
سه عضلۀ چهارسر رانی ،دوسر بازویی و ذوزنقهای مشاهده شد .این نتایج با بروز مقادیر خالص شاخص
کمدردی ناشی از انجام فعالیت هوازی تداومی و تناوبی در بطن عضلۀ چهارسر رانی بهعنوان عضو
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درگیر در فعالیت ورزشی مرتبط و نشانهای از ایجاد کمدردی موضعی ناشی از فعالیت ورزشی است.
همچنین ،در بطن عضلۀ دوسر بازویی و همچنین عضلۀ ذوزنقه بهعنوان دو محل دور از عضالت درگیر
فعالیت و نشانهای از ایجاد کمدردی گسترده و وسیعتری (در عضالت بیشتری از بدن) افراد آزمودنی
پژوهش حاضر است.
عالوه بر این شاخص کمدردی ناشی از انجام فعالیت ورزشی تناوبی بالفاصله پس از انجام فعالیت
ورزشی تناوبی بهطور قابلتوجهی بیشتر از مقادیر مشاهدهشدۀ متناظر بالفاصله پس از انجام فعالیت
ورزشی تداومی در محل عضالت هدف است (تفاوت معنادار گزارششده در شکل شمارۀ  3مربوط به
عضلۀ چهارسر را در قسمت بالفاصله پس از انجام فعالیت ورزشی هوازی مشاهده کنید) .یافتۀ مذکور
بهنوبۀ خود میتواند بیانگر این باشد که شدت بیشتر فعالیت ورزشی در بدن آزمودنیهای پژوهش
بهواسطۀ اعمال بار بیشتر به بدن فرد میتواند درنهایت با سرعت بیشتری به بروز آثار کمدردی ناشی
از انجام فعالیت ورزشی منجر شود .چنین استداللی همسو با دیگر مطالعاتی است که بیان کردهاند
شدت و درد ناشی از انجام فعالیت ورزشی خود محرکی در برانگیزاندن پاسخ  EIHاست (.)42
بااینحال ،باید توجه داشت که کمدردی ناشی از فعالیت ورزشی در هر دو گروه فعالیت ورزشی هوازی
(تناوبی و تداومی) در حالی به وقوع پیوست که میانگین درد عضالنی خود-گزارشی و همینطور فشار
تمرینی گزارششده در مقیاس بورگ در طی انجام فعالیت ورزشی هوازی تناوبی تفاوتی معنادار با
گروه مداخلۀ فعالیت ورزشی هوازی تداومی نداشت که متناقض استدالل مطرحشده در باالست .در
راستای تناقض استدالل مطرحشده در قسمت قبل میتوان چنین نتیجه گرفت که درد حاصل از انجام
فعالیت بدنی ،در مقایسه با دیگر خصوصیات تمرینی (شدت ،مدت ،تکرار ،میزان تحریک سیستم
قلبی-تنفسی و غیره) بهخودیخود محرکی (تا حدودی) کماهمیتتر برای تحریک ایجاد کمدردی
ناشی از ورزش است.
جمعبندی
درنهایت با توجه به نبود تفاوت معنادار بین پاسخ  EIHایجادشده پس از انجام تمرینات هوازی تداومی
(انجام یک تناوب  30دقیقهای با شدت  70الی  75درصد ضربان قلب ذخیره) در مقایسه با تمرینات
هوازی تناوبی (انجام  10تناوب یکدقیقهای با شدت  85الی  90درصد ضربان قلب ذخیرهای همراه
با تناوبهای استراحتی فعال در بین تناوبهای شدید) میتوان چنین نتیجهگیری کرد که افراد
مختلف بر حسب نیازمندیها یا ترجیح تمرینی میتوانند از مزایای کاهش درد ناشی از تمرینات
هوازی تداومی و تناوبی بهرهمند شوند .در عوض ،اگرچه انجام فعالیت ورزشی تداومی ،در مقایسه با
فعالیت ورزشی هوازی تناوبی ،بالفاصله پس از انجام فعالیت بدنی پاسخ  EIHکمتری برمیانگیزد،
ازآنجاکه این نوع پاسخ افزایش کمدردی در نقطۀ زمانی  30دقیقه پس از انجام تمرین در حالتهای
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مختلف (تداومی و تناوبی) مشاهده نشد ،بهرهمندی از مزایای کاهش درد موضعی و گستردۀ حاصل
از فعالیتهای ورزشی هوازی تناوبی و تداومی برای آن دسته از افرادی توصیه میشود که (به دلیل
برخی معذورات نظیر مشکالت مرتبط با اختالل اعصاب حسی محیطی مربوط به دیابت یا شرایط
مختلف درد) برای انجام فعالیتهای ورزشی طوالنیمدتتر محددیت دارند .متخصصین کاهش درد،
بهویژه آن دسته از متخصصانی که طراحی تمرینات ورزشی بهعنوان درمان جایگزین یا مکمل کاهش
درد عالقه دارند میتوانند از یافتههای پژوهش حاضر بهرهبرداری کنند.
پیشنهادهای برخاسته از پژوهش (بیان جنبههای کاربردی یافتههای پژوهش)
کالری مصرفی طی انجام فعالیت هوازی تداومی در پژوهش حاضر با استناد به پژوهشهای قبلی و
بهطور تخمینی حدود  225تا  235کالری محاسبه شد ( .)28پروتکل فعالیت تناوبی پژوهش حاضر
(فواصل استراحت ،شدت کار طی استراحت و همینطور فعالیت ورزشی) به نحوی انتخاب شد که این
فعالیت ورزشی ازنظر مصرف کالری در مقایسه با فعالیت ورزشی تداومی ایزوکالریک باشد .استفاده
نکردن از ابزارهای فیزیولوژیک دقیق برای همسانسازی کالری مصرفی تمرینی میتواند ازجمله
محدودیتهای پژوهش حاضر به شمار رود .به نظر میرسد همسانسازی پروتکلهای تمرینی با
استفاده از ابزارهای آزمایشگاهی فیزیولوژیک (اسپیرومتری) بتواند در نتیجهگیریهای دقیقتر بسیار
کمککننده باشد.
پیشنهادهایی برای پژوهشگران بعدی
با استناد به یافتههای پژوهش حاضر مبنی بر اثر مثبت انجام یک وهله فعالیت ورزشی حاد بر
پارامترهای درد در افراد سالم ،به نظر میرسد انجام پژوهشهایی مشابه روی افراد مبتال به دردهای
مختلف بسیار کاربردی است ،در اینصورت درنهایت پژوهشگران میتوانند بهینهترین وهلۀ تمرینی را
از میان انواع و حالت تمرینی مختلف شناسایی کنند که در افراد مبتال به دردهای خاص بیشترین
کارایی را در خصوص کاهش درد دارد.
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