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 :چکیده

 آغاز( فشار یا گرما مانند) محرک یک آن در که شدتی. کند می درد فهمیدن به آغاز بدن آن در که است ای نقطه درد : آستانهو هدف مقدمه 

 دوری سازد تا از آن عوامل که موجود زنده را وادار می است زایی از عوامل آسیب یها ناش تحریک یناکند.  می فرد در درد حس آوردن پدید به

که بین فعالیت ورزشی و آستانه درد ارتباط وجود دارد و تمرینات ورزشی می توانند منجر به تغییر آستانه درد اند ها نشان دادهپژوهش، کند

از این رو مطالعه حاضر با هدف  شوند. اما برخی از محققین مدعی اند که بین نوع و شدت فعالیت ورزشی با کاهش درد رابطه وجود دارد.

  های نر صحرایی انجام شد. متی بر تغییرات آستانه درد التهابی در موشمقایسه اثرات تمرینات هوازی و مقاو

نر سالم   سر موش 22آزمون انجام گرفت. بدین منظور تعداد  پس -آزمون  پژوهش حاضر تجربی بود که بر اساس طرح پیش روشروش شناسی: 

آزمایش) تمرین هوازی و تمرین مقاومتی( ویک گروه کنترل تقسیم شدند. ابتدا   گرم انتخاب و به دو گروه 322الی  222صحرایی با وزن 

های عصبی  درد التهابی توسط روش فرمالین تست )اندازه گیری درد( و آزمون درد ناشی از تحریک پایانه آزمون سنجش تغییرات آستانه پیش

هفته برنامه تمرینی طرح را اجرا کردند. پس از پایان طرح  6ها انجام شد. سپس دو گروه آزمایش به مدت  )پس کشیدن دم موش( بر روی گروه

ها ی حاصل بر اساس میانگین و انحراف معیار توصیف شدند، برای ارزیابی طبیعی بودن توزیع دادهها هدادتمرینی پس آزمون مشابه انجام گرفت. 

% 2ها از آزمون تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی توکی، با سطح معناداری آلفا اسمیرنف و برای ارزیابی تغییرات بین گروه -از آزمون کلموگروف

 استفاده شد.

آستانه درد التهابی  میانگین اد بعد از اجرای پروتکل فعالیت ورزشی هوازی)دویدن روی تردمیل( افزایش معنادار درنتایج نشان دیافته ها: 

  (.P ≤22/2های گروه تمرین هوازی، نسبت به گروه تمرین مقاومتی و گروه کنترل مشاهده شد)موش

در افزایش آستانه درد و کاهش آثار درد موثر است. اثرات  ین هوازیبا توجه به یافته های این پژوهش، می توان بیان کرد تمرنتیجه گیری: 

ات کاهشی تمرینات هوازی بر تولید فاکتورهای التهابی می تواند تاثیر گذار باشد و منجر به اثر ضد درد التهابی در مدل حیوانی شود. تحقیق

  بیشتر در این زمینه توصیه می شود.
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Abstract
 

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

exercise and pain threshold and exercise can change the pain threshold. But some researchers 

claim that there is a relationship between the type and intensity of exercise and pain relief. 

Therefore, the aim of this study was 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 <O.O5).  

 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. 

Further research is recommended. 
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