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ABSTRACT
Background and Aims: Muscle damage, soreness, and pain are unpleasant experiences that
most beginner athletes encounter, thus it is important to find a suitable way to prevent or
reduce them. The purpose of the present study was to investigate the effect of massage on the
response of muscle damage, fatigue, and pain following kick exercises in beginner taekwondo
girls.
Materials and Methods: A total of 18 players, aged 20-30 years old, were randomly
assigned into experimental (massage) and control groups. Both groups performed 3
repetitions of 20 seconds kick exercises with 20 seconds rest between repetitions and the
experimental group received 30 minutes of massage. The level of blood creatine kinase and
lactate, and the amount of pain index using McGill pain questionnaire were measured at rest,
immediately after exercise, immediately after massage, and 2 and 48 hours after exercise.
One way ANOVA with repeated measure and independent t-test were used for studying
within subjects effects and between subjects effects, respectively.
Results: The level of CK activity increased immediately after exercise and immediately after
massage in both experimental and control groups (P = 0.001). However, it decreased 2 hours
after exercise in massage group but it still increased in control group. Blood lactate levels
were significantly higher at all measuring times compared to rest time in both groups
(p<0.05). Blood lactate increased immediately after massage but it decreased 2 hours after
exercise so that it was lower than that of control group (p<0.05). Although pain level was
significantly higher at all measuring times compared to pre exercise level, between groups
comparison showed that after massage, the pain was lower in the experimental group.
Conclusion: The results of the current study showed that kick exercises can cause fatigue
and pain and increase the level of creatine kinase and blood lactate, but applying massage
after these exercises will decrease the level of these muscular fatigue and pain indices.
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چکیده
مقدمه و اهداف :آسیب عضالنی و کوفتگی و احساس درد تجربه ناخوشایندی است که اغلب ورزشکاران مبتدی آن را
تجربه میکنند .به همین منظور یافتن راهکار مناسب برای پیشگیری یا کاهش آن از اهمیت زیادی برخوردار است .هدف
تحقیق حاضر بررسی تأثیر ماساژ بر پاسخ آسیب عضالنی و خستگی و درد ناشی از تمرینات میتزنی در دختران تکواندوکار
مبتدی بود.
مواد و روشها 18 :نفر از تکواندوکاران مبتدی مشکینشهر بهصورت تصادفی به دو گروه  9نفری تجربی (ماساژ) و گروه
کنترل تقسیم شدند .بعد از حدود  50دقیقه گرم کردن و آمادهسازی ،هر دو گروه پروتکل تمرین را در  3تکرار  20ثانیه
میتزنی و  20ثانیه استراحت بین هر تکرار انجام دادند و گروه تجربی تحت  30دقیقه ماساژ قرار گرفتند .میزان کراتین
کیناز و الکتات خون آزمودنیها و همچنین میزان درد با پرسشنامه مگگیل در زمانهای استراحت ،بالفاصله بعد از
تمرین ،بالفاصله بعد از ماساژ 2 ،و  48ساعت بعد از تمرین اندازهگیری شد .برای مقایسه درونگروهی از آزمون تحلیل
واریانس با اندازهگیری مکرر و برای مقایسه برونگروهی از آزمون tمستقل استفاده شد
یافتهها :سطح کراتین کیناز در بالفاصله بعد از تمرین و بالفاصله بعد از ماساژ در هر دو گروه تجربی و کنترل افزایش
معنیداری را نشان داد ( .)p=0/001بااینحال 2 ،ساعت بعد از تمرین در گروه تجربی کاهش ولی در گروه کنترل همچنان
افزایش داشت .میزان الکتات خون در هر دو گروه تجربی و کنترل در همه مراحل نسبت به زمان استراحت بهطور
معنیداری باالتر بود ( .) p>0/05میزان الکتات بالفاصله بعد از ماساژ در گروه تجربی افزایش داشت ،ولی دو ساعت بعد
کاهش یافت؛ بهطوریکه در مقایسه با گروه کنترل کمتر بود ( .)p>0/05اگرچه شاخص درد در همه زمانها بهطور
معنیداری باالتر از سطح آن در قبل از تمرین بود ( ،)p>0/05اما در مقایسه بین گروهی بعد از ماساژ میزان درد در گروه
تجربی پایینتر بود.
نتیجهگیری :نتایج تحقیق حاضر نشان داد که اگرچه تمرینات میتزنی موجب احساس کوفتگی و درد و افزایش سطح
کراتین کیناز و الکتات خون میشود ،بااین حال اعمال ماساژ بعد از انجام این تمرینات ،موجب کاهش سطح این
شاخصهای کوفتگی عضالنی و درد میشود.
واژههای کلیدی :ماساژ؛ آسیب عضالنی؛ خستگی؛ درد
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مقدمه و اهداف
اگرچه فواید بهدستآمده از شرکت در فعالیتهای ورزشی بر
هیچ کسی پوشیده نیست ،ولی مشکالتی نیز در حین یا بعد
از انجام این فعالیتها به وجود میآید که ناخوشایند است.
از جمله مشکالت بهوجودآمده برای افرادی که در
فعالیتهای ورزشی شرکت میکنند بهخصوص برای افراد
مبتدی ،ایجاد آسیبهای عضالنی و کوفتگی عضالنی است
که همراه با درد و ناراحتی میباشد .کوفتگی عضالنی به دو
صورت حاد و تأخیری نمایان میشود[ ]1که کوفتگی حاد را
به کمخونی موضعی و تجمع مواد زائد متابولیکی نسبت
میدهند که بالفاصله بعد از تمرین شدید بروز میکند و
کوفتگی تأخیری درد عضالت است که  24تا  48ساعت
متعاقب فعالیت عضالنی پرفشار ایجاد میشود که با درد،
محدودیت حرکتی ،اسپاسم و ضعف عضالت همراه است]2[.
خستگی و کوفتگی عضالنی ناشی از ورزش باعث کاهش
تعادل میشود[ ]3که یکی از شاخصهای مهم ثبات در اجرا
و عملکرد فعالیتهای ورزشی و یکی از اجزای جداییناپذیر
همهی فعالیتهای روزانه میباشد ]4[.از طرفی دیگر ،داشتن
ثبات و تعادل خوب میتواند باعث کاهش بروز آسیبها
شود]5[.
کوفتگی عضالنی تأخیری با آزادسازی آنزیمهای کراتین
کیناز ،الکتات دهیدروژناز و آسپارتات آمینو ترانسفراز در
ارتباط است و آسیبهای عضالنی در بیشتر تحقیقات
بهوسیله شاخص سرمی آسیب سلولی مثل آنزیم کراتین
کیناز اندازهگیری شده است .کراتین کیناز از آنزیمهای
دستگاه فسفاژن به شمار میرود و آنزیم کلیدی است که در
سوختوساز سلول عضالنی نقش داشته و روند تبدیل کراتین
به فسفات یا برعکس را تسریع میکند ]6[.این آنزیم در افراد
سالم داخل غشای سلول قرار دارد و مقدار آن در خون پایین
است .کراتین کیناز بهعنوان یک شاخص اطمینانبخش از
نفوذپذیری غشای عضله مطرح است ،چراکه این آنزیم فقط
در عضله اسکلتی و قلبی یافت میشود؛ بنابراین تخریب
خطوط  zو صدمه سارکولما ،انتشار آنزیمهای محلول در
عضله نظیر کراتین کیناز را به درون آب میانبافتی امکانپذیر
میکند که افزایش این ماده در خون نشانه آسیب عضالنی و
التهاب میباشد]7[.
الکتات نیز ماده نهایی گلیکولیز بیهوازی است که
موجب بروز کوفتگی و درد میشود .همچنین حضور این مواد
در خون باعث کاهش عملکرد عضالنی مثل افت قدرت و توان
تولیدی ،انعطافپذیری و سرعت دینامیکی عضله میشود]8[.
ورزش سنگین باعث تولید مقادیر انبوه اسیدالکتیک در
عضالت اسکلتی فعال میشود که تعادل اسیدی-بازی بدن
را بر هم میزند و میتواند از طریق مسیرهای تولید  ATPو
یا دخالت در مراحل انقباض عضله فعال باعث نقصان در
اجرای ورزشی گردد]9[.

ورزش تکواندو نیز که در سالهای اخیر طرفداران زیادی
پیدا کرده است ،ورزشی است که اجرای موفق آن نیازمند
مهارتهای حرکتی سریع ،حرکات پرشدت و ایمپالس است.
نیازهای بدنی مسابقه تکواندو در حد باالیی قرار داشته و
شامل متابولیسم هوازی و متابولیسم بیهوازی است که
موجب تولید الکتات و افزایش آن در سطح خون میشود]10[.
یکی از تمرینات رایج این ورزش تمرینات میتزنی 1است که
در واقع نوعی تمرین ایمپالس (ورزش پر شدت در زمان
کوتاه) محسوب میشود که موجب آسیب و درد در افراد
مبتدی میشود .آسیب عضالنی ،درد و خستگی ناشی از
انجام تمرینات شدید در این ورزش باعث میشود که بسیاری
از افراد مبتدی بعد از چند جلسه دلسرد شده و از ادامه
تمرینات منصرف شوند.
راهکارهای مختلف برای پیشگیری و درمان درد و
خستگی ناشی از ورزش مورد توجه پژوهشگران بوده است تا
سازمانهای بیمهکننده سالنهای ورزشی و ورزشکاران
متحمل پیامدهای مالی و روحی روانی کمتری شوند .ماساژ
نیز یکی از این راهکارها میباشد .ماساژ تحریک مکانیکی
بافتها از طریق اعمال فشار و کشش موزون است و اثر ماساژ
ممکن است رفلکسی یا مکانیکی باشد ]11[.برای مثال ،ماساژ
دمای عضله و پوست ،جریان خون و لنف و همچنین فعالیت
پاراسمپاتیکی را افزایش میدهد که متعاقبا موجب رهایی از
تنش و سفتی عضالنی ،کاهش کوفتگی عضالنی و افزایش
دامنه حرکتی مفاصل میشود ]12[.بهعالوه ،کاهش در
تحریکپذیری نرونهای تکسیناپسی بعد از ماساژ به کاهش
درد منجر میشود .همچنین پاسخ روانی فیزیولوژیکی به
ماساژ یعنی ریلکسیشن منجر به تقویت روحیه و کاهش
خستگی میشود ]13[.کرین 2و همکاران در سال  2012در
یازده مرد جوان که تمرین آسیبزا انجام دادند ،عمل بیوپسی
عضله پهن خارجی را در حالت پایه و بعد از ده دقیقه ماساژ
و دو و نیم ساعت بعد از ریکاوری انجام دادند و نتیجه گرفتند
که ماساژ سیگنالهای بیوژنز میتوکندری را تقویت کرد و
همچنین تولید سایتوکاینهای التهابی نظیر فاکتور نکروز
تومور آلفا و اینترلوکین 6-و پروتئین شوک گرمایی  27را
کاهش داد ]14[.درک کوفتگی با پاسخ التهابی بعد از آسیب
مرتبط است .وقتی گلبولهای سفید التهابی به قسمت
آسیبدیده هجوم میبرند ،برادی کینین و پروستاگالندینها
را آزاد میکند؛ بنابراین بهبود کوفتگی عضله میتواند
غیرمستقیم نشاندهنده کاهش پاسخ التهابی و آسیب عضله
باشد ]15[.انجام ماساژ میتواند برای افزایش انعطافپذیری و
هماهنگی و همینطور کاهش آستانه درد ،کاهش
تحریکپذیری عصبی-عضالنی در عضالتی که ماساژ داده
میشود ،تحریک جریان خون در نتیجه افزایش انتقال انرژی
به عضله ،تسهیل ترمیم و بازگرداندن تحریک مفصلی ،خارج
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کردن اسیدالکتیک و در نتیجه تسکین گرفتگیهای عضالنی
مفید باشد]13[.
مطالعاتی که تأثیر ماساژ بر کوفتگی عضالنی و درد ناشی
از ورزش سنگین را بررسی نمودهاند ،نتایج متناقضی را
گزارش کردهاند .بهعنوانمثال ،گیو 1و همکاران در سال
 2017در یک مطالعه متاآنالیز عنوان کردند که در
آزمودنیهایی که ماساژ دریافت میکنند ،کراتین کیناز سرم
و کوفتگی عضالنی ناشی از آن بعد از انجام تمرینات ورزشی
آسیبزا بهطور معنیداری کاهش مییابد ]13[.همچنین
کاهش درد با مداخله ماساژ نیز گزارش شده است]16[.
بااینحال ،برخی مطالعات عدم تأثیر ماساژ را بر کوفتگی
عضالنی و درد عنوان کردهاند .گاریدو 2و همکاران اثر ماساژ
قبل از تمرین قدرتی را بر روی شاخصهای کوفتگی عضالنی
یعنی کراتین کیناز و الکتات دهیدروژناز بررسی کردند و
نتیجه گرفتند که در تحقیق آنها ماساژ قبل از تمرین هیچ
اثر پیشگیرانهای بر کوفتگی عضالنی ندارد ]17[.هالمه 3و
همکاران نیز که اثر ماساژ پا را بعد از الپاروسکوپی بر شدت
درد مورد بررسی قرار دادند ،اعالم کردند که ماساژ کاهش
معنیداری در درد ایجاد نمیکند]18[.
با توجه به نقش آسیب و درد عضالنی در کاهش عملکرد
ورزشکاران و دلزدگی افراد مبتدی ضرورت انجام تحقیقات
مختلف در زمینه راهکارهای کاهش آسیب و کوفتگی
عضالنی ناشی از ورزش شدید روشن میشود .با توجه به
تناقض نتایج تحقیقات مختلف در زمینه اثربخشی ماساژ بر
کاهش درد و کوفتگی عضالنی ،هدف تحقیق حاضر بررسی
اثر ماساژ بر پاسخ آسیب عضالنی ،خستگی و درد به دنبال
تمرینات میتزنی در دختران تکواندوکار مبتدی بود.

مواد و روش ها

و نداشتن هیچگونه بیماری قلبی ،تنفسی ،متابولیکی،
عضالنی و اسکلتی بود که بر اساس اعالم خود آزمودنی و
معاینه توسط پزشک مجرب مورد بررسی قرار گرفت .در
جلسه اول ،توضیحات الزم و کامل درباره نوع و مدتزمان
تمرینات ،ماساژ ،خونگیری و غیره به آزمودنیها داده شد و
از آنها خواسته شد تا در صورت رضایت ،فرم رضایتنامه را
امضا کنند .سپس پرسشنامه سالمت و اطالعات شخصی در
بین آنها توزیع و بعد از تکمیل توسط آزمودنیها جمعآوری
و زمان دقیق شروع آزمون به آنها اعالم شد .در جلسه آزمون
ابتدا آزمودنیها پرسشنامه درد مکگیل را با کمک محقق پر
کردند و سپس نمونه خونی برای اندازهگیری الکتات خون و
کراتین کیناز گرفته شد .بعد از اندازهگیری متغیرهای وابسته
آزمودنیها بهصورت تصادفی در یکی از دو گروه کنترل و
تجربی قرار گرفتند .هر دو گروه تمرینات میتزنی را انجام
دادند و متغیرهای وابسته به همان روش و ترتیب پیشآزمون
بالفاصله بعد از اتمام تمرینات اندازهگیری شد .گروه تجربی
بعد از اندازهگیری متغیرها  30دقیقه ماساژ دریافت کردند و
بالفاصله بعد از اتمام ماساژ در گروه تجربی و در زمان مشابه
در گروه کنترل که ماساژ دریافت نکردند ،متغیرهای وابسته
مجدداً مورد اندازهگیری قرار گرفت .اندازهگیریهای بعدی
متغیرهای وابسته دو ساعت و  48ساعت بعد از اتمام تمرین
بود .در تحقیق حاضر از سه تکنیک ماساژ به نامهای افلوراژ،
پتریساژ ،و ویبریشن استفاده شد .تکنیک افلوراژ یعنی
کشیدن کف دست بر روی بدن که با سرعت کم و فشار
متوسط تا زیاد انجام میشود .تکنیک پتریساژ یعنی گرفتن
و فشردن عضالت که به سه دسته تقسیم میشود -1 :ورز
دادن با انگشتان  -2ورز دادن با کف دست  -3ورز دادن با
آرنج .تکنیک ویبریشن یعنی تکان دادن عضالت که به این
صورت است که با کف دست و به کمک انگشتان عضالت
گرفته میشود و بهصورت آرام و با فشار کم برای مدت زمان
 3تا  5ثانیه تکان داده میشود .آزمودنی بهصورت طاقباز
روی تخت دراز میکشید و مدت زمان ماساژ برای هر یک از
پاها  15دقیقه بود .توالی تکنیکها به این صورت بود که ابتدا
تکنیک افلوراژ با  3تکرار ،سپس تکنیک پتریساژ که خود به
سه دسته تقسیم میشود با دو تکرار برای هر یک از دستهها
و بعد از آن تکنیک ویبریشن نیز با دو تکرار انجام میشد.

تحقیق حاضر از نوع نیمهتجربی و طرح تحقیق حاضر از نوع
پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل میباشد .نمونه تحقیق
حاضر را  18نفر از تکواندوکاران مبتدی دختر شهرستان
مشکینشهر با دامنه سنی  20تا  30سال تشکیل دادند که
بهصورت داوطلبانه در تحقیق شرکت کردند و بهصورت
تصادفی (به روش جدول اعداد تصادفی) به دو گروه تجربی
و کنترل  9نفره تقسیم شدند .با توجه به محدودیتهای
تحقیق حاضر از جهت مالی و ترس آزمودنیها از خونگیری
و با استناد به نرمافزار  G*POWERکه برای آزمون آماری
تحلیل واریانس با اندازهگیری مکررِ استفادهشده در تحقیق
حاضر و با اندازه اثر  0/8و در سطح معنیداری  0/05تعداد
کل نمونه تحقیق را  16نفر نشان داد و همچنین با استناد
به منابع  2و  7استفادهشده در مقاله ،تعداد نمونه  18نفر
انتخاب شد .منظور از مبتدی افرادی بودند که سابقه تمرینی
زیر یک ماه داشتند و همچنین دارای کمربند سفید بودند.
معیارهای ورود به تحقیق شامل دامنه سنی  20تا  30سال،
زن بودن ،نداشتن سابقه ورزشی منظم و طوالنی در تکواندو

پروتکل تمرین
جلسه تمرینی در هر دو گروه تجربی و کنترل یکسان بود.
ابتدا آزمودنیها با آموزش مربی  30دقیقه حرکات کششی
ایستا و پویا 10 ،دقیقه سایه زدن با پا به کیسه مشت و 10
دقیقه اجرای تکنیکها بهصورت دوبهدو را بهمنظور گرم
کردن و آشنایی با تکنیکها و همچنین آمادهسازی جهت
تمرین اصلی انجام دادند .سپس تمرین اصلی که شامل 3
تکرار  20ثانیهای میتزنی با  20ثانیه استراحت بین هر تکرار
بود را اجرا کردند .در آخر نیز  5دقیقه حرکات سرد کردن
در نظر گرفته شد.

1

3

Guo
Garrido
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اندازهگیری خستگی و آسیب عضالنی
الکتات و کراتین کیناز خون بهترتیب برای سنجش میزان
خستگی و آسیب عضالنی مورد اندازهگیری قرار گرفت [8 ،9].برای
این منظور حدود  3میلیلیتر خون از ورید بازویی سمت راست
آزمودنیها در زمانهای قبل ،بالفاصله بعد از تمرین ،بالفاصله
بعد از ماساژ 2 ،و  48ساعت بعد از تمرین توسط پرستار
کارآزموده گرفته شد .نمونههای خونی وارد لولههای دارای ماده
ضد انعقاد خون ریخته شد و سریع به آزمایشگاه منتقل شد.
اندازهگیری درد
برای سنجش درد عضالنی از پرسشنامه درد مکگیل استفاده
شد .در این پرسشنامه آزمودنیها ادراک خود را در یک پیوستار
 5درجهای که از درد مالیم تا غیرقابلتحمل درجهبندی شده
است ،انتخاب میکنند .کمترین مقدار درد کلی ادراکشده عدد
 1و بیشترین مقدار درد عدد  5میباشد .آزمودنیها پرسشنامه
درد را قبل از تمرین ،بالفاصله بعد از تمرین ،بعد از ماساژ 2 ،و
 48ساعت پس از اتمام تمرین تکمیل کردند.
مالحظات اخالقی
طرح پیشنهادی تحقیق حاضر در کمیته پژوهشی دانشکده
علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی به
تصویب رسید .توضیحات کامل در مورد هدف انجام کار و
مراحل اجرای کار شامل مراحل خونگیری به آزمودنیها

داده شد و به آنها اطمینان داده شد که اطالعات
بهدستآمده کامالً محرمانه خواهد ماند و در صورت تمایل
این اطالعات در اختیار آنها قرار خواهد گرفت .همچنین
به آنها اعالم شد که در هر زمان از تحقیق که تمایل به
همکاری نداشتند می توانند از ادامه همکاری کنار بکشند.
در آخر از آنها خواسته شد تا در صورت تمایل فرم
رضایت نامه را امضا کنند.
روشهای آماری
از آزمون شاپیرو-ویک برای بررسی نرمال بودن توزیع دادهها
و از آزمون لون برای بررسی همگن بودن واریانسها استفاده
شد .برای بررسی تغییرات درونگروهی در هر یک از گروهها
از آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر با آزمون تعقیبی
بونفرونی و برای مقایسه دو گروه از آزمون  tمستقل استفاده
شد .تمامی دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه 19
تجزیهوتحلیل شد .سطح معنیداری در کلیه آزمونها
 P<0/05در نظر گرفته شد.

یافته ها
میانگین و انحراف استاندارد مشخصات فردی (سن ،وزن
بدن ،قد) آزمودنیها در دو گروه تجربی و کنترل در جدول
 1ارائه شده است .تفاوت آماری معنیداری بین دو گروه برای
متغیرهای سن ،وزن و قد وجود نداشت (.)p<0/05

جدول  .1ویژگیهای آنتروپومتریکی آزمودنیها (میانگین±انحراف استاندارد)
گروه کنترل
گروه تجربی
متغیر
9
9
تعداد
25/20±2/60
24/40±3/27
سن (سال)
63/10±8/40
58±8/91
وزن بدن (کیلوگرم)
168/33±6/53
169/33±5/56
قد (سانتیمتر)

نتایج آزمون شاپیرو-ویلک نشان داد که دادههای کراتین
کیناز خون ،الکتات خون و درد از توزیع طبیعی برخوردار
هستند ( .)p<0/05همچنین نتایج آزمون لون نشان داد که
واریانس دادههای کراتین کیناز خون ،الکتات خون و درد
همگن هستند (.)p<0/05
نتایج آزمون اندازهگیری مکرر برای تغییرات درونگروهی
کراتین کیناز در گروه تجربی و کنترل نشان داد که اختالف
معنیداری بین سطوح آن در  5مرحله اندازهگیری وجود دارد
(بهترتیب p=0/000 ،F=51/84؛ .)p=0/000 ،F=29/38
سطح کراتین کیناز خون در هر دو گروه تجربی و کنترل
افزایش معنیداری در بالفاصله بعد از تمرین و بالفاصله بعد

از ماساژ نسبت به قبل از تمرین داشت ( .)p=0/001دو ساعت
بعد از تمرین سطح آن در گروه تجربی کاهش یافت،
بهطوریکه تفاوت معنیداری با قبل از تمرین نداشت
( ،)p=1/000درحالیکه در گروه کنترل همچنان به افزایش
خود ادامه داد ( .)p=0/001در هر دو گروه سطح کراتین
کیناز در  48ساعت بعد از تمرین تفاوت معنیداری با سطح
آن در قبل از تمرین نداشت (.)p<0/05
نتیجه آزمون  tمستقل نیز نشان داد که تفاوت معنی-
داری بین سطح کراتین کیناز دو گروه در بالفاصله بعد از
ماساژ و دو ساعت بعد از تمرین وجود دارد .این نتایج در
جدول  2نشان داده شده است.

جدول  .2نتایج آزمون  tمستقل برای مقایسه سطح کراتین کیناز خون دو گروه تجربی و کنترل
t
اختالف میانگینها
گروه کنترل
گروه تجربی
0/729
10/33
قبل از تمرین
95/77±29/77
106/11±30/32
1/22
16/11
بالفاصله بعد از تمرین
111/66±28/67
127/77±27/33
2/192
26/66
بالفاصله بعد از ماساژ
114/88±29/98
141/55±20/82
-2/296
-27
 2ساعت بعد از تمرین
138/33±24/31
111/33±25/56
-0/839
-10
 48ساعت بعد از تمرین
113/12±23/82
103±26/64
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p-value

0/474
0/22
*0/044
*0/036
0/414

حاجیزاده جبدرق و همکاران /تأثیر ماساژ بر پاسخ آسیب عضالنی ،خستگی...

از سطح آن در قبل از تمرین بود ( .)p>0/05در گروه تجربی
سطح الکتات بالفاصله بعد از ماساژ افزایش یافت ،درصورتیکه
در گروه کنترل تغییر نکرد .بااینحال ،دو ساعت بعد از ماساژ
سطح الکتات در گروه تجربی کاهش معنیداری یافت ،ولی در
گروه کنترل همچنان سطح الکتات نزدیک به مقادیر بالفاصله
بعد از تمرین قرار داشت .این تغییرات در نمودار  1نشان داده
شده است.

نتایج آزمون اندازهگیری مکرر برای تغییرات درونگروهی
سطح الکتات خون در گروه تجربی و کنترل نشان داد که
اختالف معنیداری بین سطوح آن در  5مرحله اندازهگیری
وجود دارد (بهترتیب p=0/001 ،F=31/155؛ ،F=25/993
 .)p=0/001سطح الکتات خون در هر دو گروه تجربی و کنترل
بهطور معنیداری در بالفاصله بعد از تمرین ،بالفاصله بعد از
ماساژ ،دو ساعت بعد از تمرین و  48ساعت بعد از تمرین باالتر
تجربی

8

کنترل

7

5
4
3

الکتات (میلی مول بر لیتر)

6

2
1
0
5

4

3

2

1

نمودار  .1تغییرات درونگروهی سطح الکتات خون در دو گروه تجربی و کنترل؛
=1زمان استراحت=2 ،بالفاصله بعد از تمرین =3 ،بالفاصله بعد از ماساژ=4 ،دو ساعت بعد از تمرین 48 =5 ،ساعت بعد از تمرین
عالمت * نشاندهنده تفاوت معنیدار نسبت به بالفاصله بعد از ماساژ است؛
عالمت † نشاندهنده باالتر بودن معنیدار نسبت به زمان استراحت است

نتایج آزمون اندازهگیری مکرر برای تغییرات درونگروهی
شاخص درد در گروه تجربی و کنترل نشان داد که اختالف
معنیداری بین سطوح آن در  5مرحله اندازهگیری وجود دارد
(بهترتیب p=0/001 ،F=61/401؛ .)p=0/001 ،F=50/312
اگرچه شاخص درد در هر دو گروه بهطور معنیداری در

بالفاصله بعد از تمرین ،بالفاصله بعد از ماساژ ،دو ساعت بعد
از تمرین و  48ساعت بعد از تمرین بهطور معنیداری باالتر
از سطح آن در قبل از تمرین بود ( ،)p>0/05اما در مقایسه
بین گروهی بعد از ماساژ میزان درد در گروه تجربی پایینتر
بود .این نتایج در جدول  3گزارش شده است.

جدول  .3میانگین و انحراف استاندارد مقادیر شاخص درد در زمانهای اندازه گیری در دو گروه تجربی و کنترل
زمان
مقدار
 48ساعت
بالفاصله بعد مقدار دو ساعت بعد مقدارp
مقدار
بالفاصله
p
p
p
بعد از تمرین
از تمرین
از ماساژ
بعد از
گروه
تمرین
*0/75±0/26
*0/64±0/35
*0/71±0/36
تجربی 1/58±0/28
0/025
0/004
0/002
0/728
1/19±0/39
1/44±0/41
1/34±0/36
کنترل 1/52±0/43
عالمت ستاره نشان دهنده کمتر معنی دار بودن میزان درد در گروه تجربی (ماساژ) نسبت به گروه کنترل است

بحث
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که در هر دو گروه کنترل و
تجربی میزان کراتین کیناز خون بعد از تمرینات میتزنی
افزایش می یابد .همچنین بالفاصله بعد از اعمال ماساژ
کراتین کیناز خون افزایش ولی بااین حال دو ساعت بعد از
تمرین کاهش می یابد .افزایش کراتین کیناز بعد از یک
جلسه فعالیت شدید بدنی در تحقیق رمضانی و
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همکاران[ ، ]19سلیمانی و همکاران[ ،]20عزیز بیگی[ ]21نیز
گزارش شده است که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی
دارد .با تمام آثار مثبت فعالیت های ورزشی ،گاه برخی
تمرین ها و انقباض ها ،ممکن است آسیب رسان باشد .در
تمرین شدید تارهای عضالنی و بافت همبند زیر فشار
شدید مکانیکی و متابولیکی قرار می گیرند و موجب
افزایش موادی مثل کراتین کیناز و الکتات دهیدروژناز
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می شوند که هم خوان ی با نتایج تحقیق حاضر دارد ]7[.از
جمله تغییرات ناشی از سندرم کوفتگی تأخیری می توان
به ترشح آنزیم کراتین کیناز که از شاخص ها ی آسیب
عضالنی می باشد ،اشاره کرد ]7[.تاکنون راه حل های
متفاوتی برای از بین بردن و یا کاهش عوارض این پدیده
پ یشنهاد شده است که شامل طیف وسیعی از مدل ها از
جمله انواع مختلف تحریک الکتریکی ،سرما ،گرما ،ماساژ
و غیره می باشد .کاهش کراتین کیناز سرم بعد از ماساژ به
دنبال تمرینات آسیب زایی همچون تمرینات برونگرا1
گزارش شده است]22-23 ، 11[ .
نتایج تحقیقاتی که اثربخشی ماساژ بر سطح آنزیمهای
آسیب عضالنی را بررسی کردهاند ،متناقض است .در تحقیقی
که حسن نقیزاده و همکاران در سال  1396انجام دادند،
گزارش کردند که میزان کراتین کیناز و الکتات دهیدروژناز
سرم 24 ،ساعت پس از فعالیت بدنی در گروه ماساژ و کنترل
افزایش داشته ،ولی این افزایش در گروه کنترل بیشتر بوده
است ]24[.گیو و همکاران نیز در یک مطالعه متاآنالیز که یازده
مقاله را بررسی کردند ،نتیجه گرفتند که وقتی عضله ماساژ
دریافت میکند ،میزان کراتین کیناز خون و کوفتگی عضالنی
 24و  48ساعت بعد کاهش مییابد ]13[.مثالی دیگر تحقیق
انجامشده بهوسیله زینالدین 2و همکارانش است که در آن
آزمودنیها تمرین برونگرای بازو انجام دادند و سه ساعت بعد
از تمرین ده دقیقه ماساژ دریافت کردند .ماساژ در تسکین
کوفتگی عضالنی موثر بود و تورم را نیز کاهش داد ]25[.بااین-
حال ،گاریدو و همکاران اعالم کردند که ماساژ تاثیری بر
میزان کراتین کیناز و الکتات دهیدروژناز خون ندارد .در
تحقیق آنها گروه ماساژ قبل از انجام تمرین قدرتی که شامل
خم شدن آرنج و باز کردن زانو بود ،ده دقیقه ماساژ سنتی
چینی دریافت کردند .تمرینات قدرتی ذکرشده با شدت 85
درصد یک تکرار بیشینه هر عضله در  4ست  6تا  10تکراری
انجام شد و سطح کراتین کیناز بالفاصله 24 ،ساعت و 48
ساعت بعد از تمرین اندازهگیری شد و تفاوت معنیداری بین
دو گروه ماساژ و کنترل مشاهده نشد ]17[.تیدوس و همکاران
نیز که در تحقیق خود ماساژ افلوراژ را استفاده کرده بودند؛
در توافق با نتایج گاریدو و همکاران اعالم کردند که ماساژ
تاثیری بر جریان خون عضله و ریکاوری عضله ندارد ]23[.در
تحقیق حاضر بالفاصله بعد از ماساژ سطح کراتین کیناز خون
افزایش یافت که دلیل احتمالی آن خارج شدن این آنزیم
بهوسیله ماساژ از سلولهای عضالتِ درگیر و ورود آن به خون
میباشد .بااینحال ،دو ساعت بعد از تمرین سطح آن در خون
کاهش یافت که میتواند بهدلیل دفع آن بهوسیله کلیه باشد.
احتماالً دلیل این مغایرت در نتایج تحقیقات مختلف بهخاطر
اختالف در نوع و مدتزمان ماساژ و همچنین شیوه اجرای
آن باشد .در تحقیق حاضر ترکیبی از ماساژ غربی (تکنیک-
های افلوراژ و پتریساژ) و ماساژ سنتی (ویبریشن) استفاده
شد ،در حالیکه در تحقیق گاریدو و همکاران از ماساژ سنتی
و در تحقیق تیدوس و همکاران تنها از یک تکنیک افلوراژ

ماساژ غربی استفاده شده بود .همچنین گاریدو و همکاران
قبل از انجام تمرین و قبل از به وجود آمدن کوفتگی و آسیب
عضالنی از ماساژ استفاده کرده بودند که با تحقیق حاضر که
در آن اعمال ماساژ بعد از اتمام تمرین انجام گرفت ،مغایرت
دارد .دلیل احتمالی دیگر برای توجیه مغایرت نتایج تحقیقات
ذکرشده را میتوان پروتکلهای متفاوت تمرینی در نظر
گرفت .شدت تمرینی و تعداد ستهای استفادهشده در
تحقیق گاریدو و همکاران برای افرادی که تجربه تمرین
قدرتی ندارند ،بسیار زیاد و نامناسب و ممنوع میباشد .به
نظر میرسد که آسیب و کوفتگی ایجادشده با این نوع تمرین
شدید و نامتناسب با سطح تجربه تمرینی آزمودنیها ،بیش
از حد بوده و ماساژ نیز نتوانسته است سطح آن را تغییر دهد.
همچنین مدتزمان ماساژ نیز در تحقیقاتی که عدم تاثیر
ماساژ را گزارش کردهاند ،خیلی کم بوده است ،در صورتی که
مدتزمان ماساژ در تحقیق حاضر طوالنیتر یعنی  30دقیقه
بود .افزایش کمتر این آنزیمها در گروه ماساژدرمانی احتما ًال
بهدلیل افزایش گردش خون و مایع لنفاوی باشد که هم
موجب فراهم کردن مواد غذایی سلولی و بنابراین تحت تأثیر
قرار دادن فرآیند سوختوساز میشود و هم دفع کراتین
کیناز را افزایش میدهد و متعاقبا موجب کاهش تورم و
تسریع ترمیم بافتهای آسیبدیده میشود که همه این
تغییرات را میتوان به ماساژدرمانی نسبت داد؛ لذا با توجه به
نتایج تحقیق حاضر میتوان بیان کرد که ماساژ تأثیر
معنیداری بر روی کاهش آسیب عضالنی دختران تکواندوکار
مبتدی دارد.
در هر دو گروه تجربی و کنترل میزان اسیدالکتیک خون
بعد از انجام تمرینات میتزنی افزایش معنیداری یافت و این
افزایش تا  48ساعت بعد از تمرین ادامه داشت که با نتایج
تحقیقات رمضانپور و همکاران[ ،]26رحمانینیا[ ]27همخوانی
دارد .افزایش غلظت الکتات خون بعد از مبارزه و انجام
تمرینات میتزنی قابل انتظار است و در مطالعات پیشین
گزارش شده است ]28-29[.ورزش سنگین باعث تولید مقادیر
انبوه اسیدالکتیک در عضالت اسکلتی فعال میشود که
تعادل اسیدی-بازی بدن را برهم میزند و میتواند از طریق
مسیرهای تولید  ATPو یا دخالت در مراحل انقباض عضله
فعال باعث نقصان در اجرای ورزشی گردد که بازیافت مناسب
میتواند باعث بازسازی ذخایر انرژی ،برداشت و مصرف
الکتات تولیدشده و بازگشت  PHخون به مقادیر اولیه شود.
هر اندازه جایگزینی در دورههای بازیافت کاملتر باشد،
توانایی بیشتری برای تولید نیرو یا حفظ توان در تناوب کار
بعدی وجود دارد .در این میان ،استفاده از انواع بازیافت نظیر
بازیافت فعال ،بازیافت غیرفعال ،ماساژ ،تحریک الکتریکی و
غیره از موارد مورد توجه بوده است ]30[.برای مثال مایکل
وایت در سال  2003گزارش کرده است که به نظر میرسد
بازیافت ترکیبی فعال با ماساژ در پاکسازی الکتات و حفظ
یا افزایش عملکرد ورزشی در اجرای بعدی نسبت به بازیافت
محض ماساژ و یا فعال مؤثرتر باشد ]31[.در تحقیق حاضر نیز
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حاجیزاده جبدرق و همکاران /تأثیر ماساژ بر پاسخ آسیب عضالنی ،خستگی...

اگرچه بالفاصله بعد از ماساژ سطح الکتات خون افزایش
یافت ،اما دو ساعت بعد کاهش یافت ،درحالیکه در همین
زمان در گروه کنترل مقدار الکتات افزایش داشت .بااینحال،
همینگز و همکاران ( )2000اعالم کردهاند که ماساژ در دوره
بازیافت تأثیری بر کاهش الکتات ندارد و حتی ممکن است
جریان خون و در نتیجه پاکسازی الکتات را کندتر کند] 22[.
همچنین ملکزاده و همکاران در سال  1392تحقیقی تحت
عنوان بررسی تأثیر اجرای چهار نوع بازیافت فعال ،غیرفعال،
ماساژ و ترکیبی پس از فعالیت شدید بر عملکرد بیهوازی،
الکتات خون ،میزان درک خستگی ،احساس توانمندی و
درک فشار کار پرداختند و گزارش کردند اجرای بازیافت
ترکیبی بیشترین تأثیر را در پاکسازی الکتات خون و بهبود
عملکرد بیهوازی ،درک خستگی و احساس توانمندی نسبت
به بازیافت فعال ،ماساژ و غیرفعال داشت ]32[.دالیل این
تناقض میتواند عدم تداوم ماساژ ،کم بودن مدتزمان ماساژ،
استاندارد نبودن گرم کردن ،استاندارد نبودن فعالیت بدنی
قبل از ماساژ باشد .برای اثربخشی ماساژ پیشنهاد شده است
که مدتزمان آن بیشتر از  15دقیقه باشد ]33[.در تحقیق
حاضر مدتزمان ماساژ  30دقیقه بود.
تجمع موادی مانند کراتین کیناز و الکتات در عضله
موجب احساس درد میشود .نتایج تحقیق حاضر نشان داد
که پاسخ افزایشیافتهی درد به تمرین ایمپالس شدید در
دختران تکواندوکار مبتدی بعد از اعمال ماساژ بهطور
معنیداری کاهش مییابد .یافتههای این تحقیق ،با یافتههای
فورالن و همکاران[ ،]34لیندال و همکاران[ ]35در خارج از
کشور و با یافتههای عارفینیا و همکاران[ ،]36یعقوبی و
همکاران[ ،]37تنورساز و همکاران[ ]16در داخل کشور همسو
میباشد ،ولی با نتیجه تحقیق هالمه و همکاران[ ]18که اثر
ماساژ پا را بعد از الپاروسکوپی بر شدت درد مورد بررسی
قرار داده و اعالم کردند که ماساژ کاهش معنیداری در درد
ایجاد نمیکند ،ناهمسو میباشد .ناهمسویی نتیجه این

تحقیقات با تحقیق حاضر ممکن است بهدلیل متفاوت بودن
منشأ درد باشد که درد ایجادشده در تحقیق حاضر درد حاد
و ناشی از انباشت موادی مانند الکتات میباشد که با ماساژ
قابلرفع میباشد ،اما درد در تحقیقات ذکرشده از نوع درد
مزمن میباشد .ماساژ از راههای مختلفی بر احساس و دریافت
درد تأثیرگذار است .یک راه ،حذف مواد زائد از بافت
ماهیچهای است .به محض اینکه بدن ورزیده ،نوازش و گرم
میشود ،جریان خون افزایش پیدا میکند و مواد غذایی و
اکسیژن به ناحیه مورد نظر انتقال مییابد و از طریق افزایش
فعالیت سیستم لنفاوی مواد زائد حذف میشود و تأثیرات
مواد شیمیایی القاکننده درد را کاهش میدهد ]38[.از سوی
دیگر ،ماساژ منجر به باال رفتن آستانه دردِ گیرندههای عصبی
میشود ،اگر حرکات ماساژ را بهصورت مالیم اعمال کنیم و
بهتدریج بر شدت حرکات آن اضافه کنیم ،امکان دارد در
نتیجه این عمل حساسیت گیرندههای درد کاهش و آستانه
درد افزایش یابد]37[.

نتیجه گیری
از نتایج تحقیق حاضر چنین نتیجهگیری میشود که
تمرینات میتزنی باعث آسیب عضالنی ،کوفتگی عضالنی و
درد در تکواندوکاران مبتدی میشود .بااینحال ،اعمال ماساژ
پاسخ آسیب عضالنی و خستگی و درد را دو ساعت بعد از آن
کاهش میدهد؛ بنابراین توصیه میشود در تکواندوکاران
مبتدی از اعمال ماساژ بعد از انجام تمرینات میتزنی برای
کاهش کوفتگی عضالنی و درد که یکی از عوامل دلزدگی
از تمرین در مراحل اولیه است ،استفاده شود.

تشکر و قدردانی
از تمام کسانی که در اجرای پژوهش حاضر ما را یاری
فرمودند ،تشکر و قدردانی می شود.
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