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Background and Aims Massage therapy is widely used by athletes for various reasons such as recovery 
from fatigue, preventing injury, and relaxation. It is believed that massage improves the performance of 
the athletes by increasing their blood flow, removing lactic acid, and stimulating the nervous system. This 
review study aims to investigate the physiological and neurophysiological effects of sports massage on 
the athletes’ performance, to find out whether the clinical beliefs of sports physiotherapists about the 
effects of sports massage on sports injuries are supported by scientific evidence or not.
Methods In this review study, a search was conducted in Google Scholar PubMed, and ScienceDirect 
databases on studies published in English from 1975 to 2020 using the keywords: Sports massage, sports 
injuries, physiological mechanisms, neurophysiological mechanisms, and performance of athletes. Fifty 
articles about the effects of sports massage were assessed for eligibility. Finally, 14 clinical trial studies 
and one case report study were included in the review.
Results Few studies have been conducted on the effect of sports massage on the athletes’ performance. 
The existing studies are heterogeneous, i.e., they have examined the effect of massage on different fac-
tors and reported contradictory results. It seems that the effects of sports massage on the athletes’ 
performance are more due to its psychological effects rather than its clinical effects. The effects of sports 
massage on athletes’ performance have not yet been supported by scientific evidence.
Conclusion Many scholars consider that the effects of sports massage are due to increasing blood flow, 
but there is insufficient scientific evidence. In treatment of tendonitis and muscle strains, there is insuf-
ficient evidence that sports massage can reduce pain and accelerate healing. It seems the therapeutic 
effects of sport massage are more psychological and less physiological.
Keywords Sports massage, Sports injuries, Physiological mechanisms, Neurophysiological mechanisms, 
Performance, Athletes
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M
Extended Abstract

Introduction

assage therapy is widely used on ath-
letes for various reasons such as recov-
ery after fatigue, preventing injury, and 
relaxation. There are different types 
of massage therapy including manual 

techniques, Swedish massages such as effleurage mas-
sage, petrissage massage (needling), friction massage, 
and tapotement massage, which have mechanical and 
reflexive effects. Mechanical effects include improving 
blood circulation, stretching soft tissue, breaking down 
adhesions and collagen fibers of scar tissue, increasing 
the elasticity of soft tissue, and improving tissue perme-
ability. Reflexive effects include relaxation and increas-
ing microcirculation. It is believed that massage improves 
the performance of the athletes by increasing blood flow, 
removing lactic acid, and stimulating the nervous system. 

Few studies have investigated the effects of massage 
therapy on physiological and psychological parameters 
related to athletes’ performance. The existing studies have 
investigated the effect of massage therapy on a specific pa-
rameter such as delayed muscle soreness rather than its ef-
fect on the overall performance of the athletes. Therefore, 
this review study aims to investigate the effects of sports 
massage on physiologic and neurophysiologic factors re-
lated to the athletes’ performance to find out whether the 
effect of sports massage and clinical beliefs of sports phys-
iotherapists about the therapeutic effect of massage on 
sports injuries are supported by scientific evidence or not.

Materials and Methods

In this review study, a search was conducted in Google 
Scholar, PubMed, and ScienceDirect databases on stud-
ies published in English from 1975 to 2020 using the 
keywords: Sports massage, sports injuries, physiological 
mechanisms, neurophysiological mechanisms, and ath-
letic performance in order to review of the physiological 
effects (increasing muscle blood flow, changing creatine 
kinase enzyme level, and delayed onset muscle soreness) 
and neurophysiological effects (pain reduction, neuro-
muscular excitability, and parasympathetic effects) of 
sports massage on athletes’ performance. Fifty articles 
about the effects of sports massage were assessed for 
eligibility. Finally, 14 clinical trial studies and one case 
report study were included in the review.

Results

Although there is evidence that massage increases para-
sympathetic activity (such as lowering heart rate and 
blood pressure) and release of endorphins, studies have 
shown that sports massage increases the heart rate and 
blood pressure in some people and has no parasympathet-
ic effects in some people. Therefore, the parasympathetic 
effects of sports massage vary from person to person. The 
effects of sports massage on tendonitis, muscle strains, 
and the performance of athletes were also examined in 
some studies. 

It was suggested that sports massage can increases ath-
letes’ performance and recovery after fatigue with physi-
ological, biomechanical, neurological, and psychological 
mechanisms, but no valid scientific evidence proved these 
claims. The effectiveness of sports massage in preparing 
the athlete for the competitions and preventing injury was 
also unclear. Many researchers suggest the effectiveness 
of sports massage in increasing blood flow, but there was 
little scientific evidence in this regard. Most studies have 
investigated the effect of sports massage on physiological 
variables and not on the overall performance of athletes. 
Sports massage not only affects the objective parameters 
of the athlete’s performance, such as muscle activity, but 
also affects their psychological functions (e.g., increasing 
concentration) or prevents sports injuries.

In the treatment of tendonitis, there is not enough evi-
dence that sports massage can reduce pain. The reason for 
the more use of sports massage by athletes is that coaches 
believe that massage increases blood flow in muscles, 
reduces muscle tension, and increases nerve stimulation, 
but there is limited scientific evidence for this and for the 
effect of massage on recovery after fatigue. 

Possible mechanisms of sports massage on pain reduc-
tion is related to the neurological effects (gate control), 
physiological effects (biochemical compounds) and bio-
mechanical effects (proper orientation of muscle fibers). 
Mechanical stimulation caused by sports massage may 
stimulate the thick nerve fibers; these fibers inhibit the 
thin fibers carrying pain on the spinal cord. This explains 
why touching the painful areas reduces the sensation of 
pain, but there is no objective evidence to prove this. 
Massage causes the release of serotonin and thus reduces 
pain. Physiotherapists usually use massage to stop the 
pain-spasm-pain cycle; i.e., they reduce pain by reducing 
spasm through massage. 
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Recent studies on the effect of sports massage on the 
performance of athletes have concluded that massage 
has only psychological effects and a little physiological 
effect. There are many reports of the use of massage in 
sports, which are attributed to the effectiveness of mas-
sage in improving tendon and muscle length, reducing 
pain and spasms, increasing blood circulation, and elimi-
nating waste products. Due to the increase of blood flow 
in the muscle, massage is also useful for muscle recovery 
after intensive training. Contradictory reports on the ef-
fects of sports massage may be due to the lack of stud-
ies. Most of the existing studies have used a small sample 
size, which lowers the strength of the study. Some studies 
used the opposite limb instead of using other people as 
controls, which reduces the validity of the study. Some 
studies combined other treatments with massage; the use 
of combined treatments makes it difficult to determine the 
effect of each method. 

Discussion

Few studies have been conducted on the effect of sports 
massage on athletes’ performance. Different studies have 
examined the effect of sports massage on different vari-
ables and reported contradictory results which makes it 
difficult to conclude. It seems that the effects of massage 
on athletes’ performance are more due to its psychologi-
cal effects rather than its clinical effects. The effects of 
sports massage on athletes’ performance have not yet 
been confirmed and need further studies. Many studies 
consider the effects of sports massage due to increase of 
blood flow, but there is insufficient scientific evidence 
in this regard. In the treatment of tendonitis and muscle 
strains, there is insufficient evidence that sports massage 
can reduce pain and accelerate healing. 
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مقاله مروری

بررسی سازوکارهای فیزیولوژیکی ماساژ ورزشی و اثر آن بر عملکرد ورزشکاران: مطالعه مروری

مقدمه و اهداف امروزه ماساژ به طور پیوسته در ورزشکاران برای اهداف مختلفی مانند رفع خستگی، جلوگیری از آسیب و درمان آسیب های 
ورزشی استفاده می شود. اعتقاد بر این است که ماساژ با افزایش جریان خون، دفع الکتات و تحریک سیستم عصبی، عملکرد ورزشکار را 
بهبود می بخشد. هدف از این مطالعه مروری، بررسی اثر ماساژ ورزشی بر فاکتورهای فیزیولوژیکی، نوروفیزیولوژیکی، عملکرد ورزشکاران 
و نتیجه گیری برای استفاده یا عدم استفاده از آن است و اینکه آیا اعتقادات بالینی فیزیوتراپیست های ورزشی درباره اثر در مانی ماساژ در 

آسیب های ورزشی مورد تأیید شواهد علمی است یا نه؟
مواد و روش ها در این مطالعه به منظور مروری بر اثر ماساژ ورزشی بر عملکرد ورزشکاران و سازوکارهای اثر ماساژ بر فاکتورهای فیزیولوژیکی، 
مقاالت انگلیسی در پایگاه های اطالعاتی ساینس دایرکت، پابمد و گوگل اسکالر از سال 1975تا سال 2020 با کلید واژه های ماساژ ورزشی، 

آسیب های ورزشی و سازوکارهای فیزیولوژیکی، سازوکارهای نوروفیزیولوژیکی و عملکرد ورزشکاران جست وجو شدند. 
یافته ها افزون بر 50 مقاله با موضوعات مرتبط با ماساژ ورزشی بررسی شد. در نهایت، 14 مطالعه کارآزمایی بالینی و 1 مطالعه گزارش 
موردی براساس معیارهای ورود، وارد مطالعه شدند. مطالعات کمی درباره اثر ماساژ بر عملکرد ورزشکاران انجام شد و مطالعات موجود 
به صورت هتروژن انجام شدند، یعنی مطالعات مختلف، اثر ماساژ بر فاکتورهای مختلف را بررسی و همچنین نتایج متناقضی گزارش کرده اند 
که کار نتیجه گیری نهایی را سخت می کند. به  نظر می رسد اثرات ماساژ بر عملکرد ورزشکاران بیشتر ناشی از اثرات روانی آن است تا اثرات 

بالینی آن که هنوز مورد تأیید منابع علمی نیست و نیازمند مطالعات بیشتر است.
نتیجه گیری به  نظر می رسد بسیاری از محققان اثرات ماساژ را ثانویه به افزایش جریان خون می دانند، درحالی که شواهد علمی بسیار 
کمی در  این باره وجود دارد. همچنین در درمان تاندونیت ها و استرین های عضالنی هم شواهد کافی بر کاهش درد و تسریع در ترمیم 

بعد از ماساژ وجود ندارد. به  نظر می رسد اثرات درمانی ماساژ بیشتر سایکولوژیکی بوده است و اثرات فیزیولوژیکی کمتری اتفاق می افتد.
کلیدواژه ها ماساژ ورزشی، آسیب های ورزشی، سازوکارهای فیزیولوژیکی، سازوکارهای عصبی فیزیولوژیکی، عملکرد ورزشکاران
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ماساژ به صورت گسترده در ورزشکاران با اهداف مختلف مانند 
و  ریلکسیشن  از خستگی،  بعد  ریکاوری  آسیب،  از  پیشگیری 
افزایش عملکرد استفاده می شود. استفاده از ماساژ سابقه طوالنی 
داشته که تاریخچه آن به مصر باستان و روم بر می گردد. با اینکه 
ماساژ در بیمارستان ها کمتر استفاده می شود، اما در ورزشکاران 
نقش مهمی  در ریکاوری بعد از خستگی و بازگشت به مسابقه 
ایفا می کند ]1[. برخالف استفاده زیاد آن در ورزشکاران، شواهد 
علمی کمتری اثرات مثبت ماساژ ورزشی را در درمان یا پیشگیری 

از آسیب تأیید می کند ]2[. 

و  روبینگ3  فریکشن2،  مانیپوالسیون1،  شامل  ماساژ درمانی 
اثرات  دارد.  رفلکسی  و  مکانیکال  اثرات  و  است  بدن  نیدینگ4 
نرم،  بافت  کشش  خون،  گردش  بهبود  شامل  آن  مکانیکال 
االستی سیتی  افزایش  اسکار،  بافت  و  چسبندگی ها  شکستن 
بافت نرم و بهبود نفوذپذیری بافت ها و اثرات رفلکسی آن شامل 
ریلکسیشن و افزایش میکروسیرکولیشن است. این اثرات باعث 
برای اهداف فیزیولوژیکی و سایکولوژیکی و  تا ورزشکاران  شد 

بهبود عملکرد ورزشی خود از ماساژ استفاده کنند ]3[.

ماساژ انواع مختلفی دارد و شامل تکنیک های دستی، ماساژ 
افلوراژ5 پتریساژ6 (نیدینگ)، فریکشن و  ورزشی سوئدی مانند 
تاپتومنت7 است ]4[. ماساژ افلوراژ به صورت حرکات گالیدینگ 
و لغزشی دست ها به صورت مالیم، در ابتدای جلسه درمانی، در 
طول جلسه درمانی بعد از یک تکنیک خاص و نیز در انتهای 
درمان انجام می شود. این نوع ماساژ باعث تحریک سیستم عصبی 
پاراسمپاتیک و حالت آرامش بخشی در فرد می شود و به بازگشت 
وریدی کمک می کند. ماساژ پتریساژ به صورت بلند کردن، چالندن 
یا فشار دادن بافت نرم و رولینگ آن به دنبال افلوراژ انجام می شود.

 این نوع ماساژ، بافت جلدی، زیرجلدی و همچنین عضالت 
موضعی  خون  جریان  افزایش  باعث  می دهد،  حرکت  را  عمقی 
می شود و به بازگشت وریدی کمک می کند. ماساژ فریکشن با نوک 
انگشت و با فشار کنترل شده که از سطح به عمق زیاد می شود، 
انجام می شود و برای اهداف خاصی مانند کاهش اسپاسم عضالنی و 
شکستن چسبندگی های باقی مانده از آسیب های قبلی کاربرد دارد. 
ماساژ تاپتومنت که در طول مسابقه یا بعد از آن استفاده می شود 
با حرکات نسبتاً سریع دست برای تحریک بافت ها ازطریق نیروی 

مستقیم مکانیکی یا رفلکسی انجام می شود ]5[.

1. Manipulation
2. Friction
3. Rubbing
4. Needing
5. Effleurage Massage
6. Petrissage Massage
7. Tamponet Massade

بیومکانیکی،  اثرات  شامل  ماساژ  احتمالی  سازوکارهای 
سازوکار   .]6[ است  روان شناختی  و  نورولوژیکی  فیزیولوژیکی، 
بیومکانیکی در واقع، اعمال بار مکانیکی به بافت نرم است که باعث 
تاندون و عضله درنتیجه  افزایش کمپلیانس  رفع چسبندگی ها، 
کاهش سفتی آن رخ می دهد. ازنظر بیومکانیکی کمپلیانس تاندون 
و عضله با 3 روش اندازه گیری می شود: 1. سفتی پسیو دینامیک، 

2. سفتی اکتیو دینامیک و 3. دامنه حرکتی مفصل ]6[.

تا به حال یک مطالعه اثر ماساژ افلوراژ را بر سفتی پسیو عضله 
دقیقه  به مدت 10  افلوراژ  ماساژ  است.  کرده   بررسی  تاندون  و 
هیچ اثری بر سفتی پسیو عضله گاسترو کنمیوس در مقایسه 
با گروه کنترل نداشت. احتماالً زمان 10 دقیقه برای ایجاد اثرات 
بیومکانیکی کافی نباشد. مطالعات بیشتری برای بررسی اثر انواع 
دیگر ماساژ مانند پتریساژ که فشار زیادی بر بافت ایجاد می کنند، 
الزم است انجام شود ]6[. همچنین هیچ مطالعه ای اثر ماساژ بر 
سفتی اکتیو عضله را بررسی نکرده  است. احتماالً ماساژ با تغییر در 
سطح فعالیت عصبی باعث تغییر در سفتی اکتیو عضله شود ]6[.. 

مطالعات مختلف، اثر ماساژ بر انعطاف پذیری تاندون و عضله را 
ازطریق تغییر دامنه حرکتی بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند 
که تمرینات کششی در افزایش دامنه حرکتی مؤثرتر از ماساژ 
هستند؛ بنابراین اثر ماساژ بر افزایش دامنه حرکتی مورد بحث 
بوده، مخصوصاً وقتی که با دیگر تکنیک ها مانند تمرینات کششی 
مقایسه می شوند ]6[. مطالعات اندکی اثرات ماساژ بر پارامتر های 
بررسی  را  ورزشکاران  عملکرد  با  مرتبط  روانی  و  فیزیولوژیکی 
کرده اند. همچنین مطالعات انجام شده، اثر ماساژ بر یک پارامتر 
خاص مانند آزردگی تأخیری عضالنی را بررسی کرده اند تا اثر 
آن بر عملکرد کلی ورزشکار. همچنین مهارت و تجربه تراپیست 
(ماساژتراپیست یا فیزیوتراپیست) و تکنیک انتخابی ماساژ در 

نتایج حاصله نقش مهمی دارد. 

به نظر می رسد نتایج بالینی ناشی از ماساژ بر اساس معیارهای 
ذهنی تراپیست ها است و شواهد علمی کافی درباره اثر ماساژ 
بر عملکرد ورزشکاران وجود ندارد؛ بنابراین هدف از این مطالعه 
فیزیولوژیکی،  فاکتورهای  بر  ورزشی  ماساژ  اثر  بررسی  مروری، 
برای  نتیجه گیری  و  ورزشکاران  عملکرد  نوروفیزیولوژیکی، 
استفاده یا عدم استفاده از آن است و اینکه آیا اعتقادات بالینی 
فیزیوتراپیست های ورزشی درباره اثر درمانی ماساژ در آسیب های 

ورزشی مورد تأیید شواهد علمی است یا نه؟

مواد و روش ها

افزون بر 50 مقاله با موضوعات مرتبط با ماساژ ورزشی بررسی 
شد و درنهایت، 14 تا مطالعه کارآزمایی بالینی و 1 مطالعه گزارش 
موردی براساس معیارهای ورود، وارد مطالعه شدند. در این مطالعه 
مروری، واژه های ماساژ ورزشی ، سازوکار اثر، آسیب های ورزشی و 
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عملکرد ورزشکاران در منابع اطالعاتی ساینس دایرکت8، پابمد9 و 
گوگل اسکالر10 جست وجو شدند.

در این مطالعه مروری، اثرات فیزیولوژیکی ماساژ مانند اثرات 
آنزیم  سطح  تغییرات  عضالنی،  خون  جریان  افزایش  بر  ماساژ 
کراتین کیناز و آزردگی تأخیری عضالنی بررسی شد. همچنین 
دردی،  کاهش  اثرات  شامل  ماساژ  نوروفیزیولوژیکی  اثرات 
بررسی  پاراسمپاتیکی  اثرات  و  عصبی عضالنی  تحریک پذیری 
شد. اثرات ماساژ در تاندونیت ها، استرین های عضالنی و عملکرد 

ورزشکاران هم مطالعه شد.

معیارهای ورود به مطالعه:

ورزشکاران  عملکرد  بر  را  ورزشی  ماساژ  اثر  که  -مطالعاتی 
بررسی کرده بودند.

و  گردش خون  درد،  بر  را  ورزشی  ماساژ  اثر  که  -مطالعاتی 
آزردگی تأخیری عضله بررسی کرده بودند.

-مطالعاتی که سازوکارهای فیزیولوژیکی اثر ماساژ ورزشی را 
بررسی کرده بودند.

معیارهای خروج از مطالعه:

مطالعاتی که اثر ماساژ را در حیوانات بررسی کرده بودند.

مطالعاتی که اثر ماساژ را در دردهای عضالنی اسکلتی در افراد 
غیرورزشکار بررسی کرده بودند.

یافته ها

مطالعات کمی درباره اثر ماساژ بر عملکرد ورزشکاران انجام 
شده  است و مطالعات موجود به صورت هتروژن انجام شده اند، 
یعنی مطالعات مختلف، اثر ماساژ بر فاکتورهای مختلف را بررسی 
کردند  و نتایج متناقضی گزارش کرده اند که کار نتیجه گیری نهایی 
را سخت می کند. بر اساس بررسی متون انجام شده، سازوکارهای 
ماساژ  سایکولوژیکی  و  ماساژ  نورو فیزیولوژیکی  و  فیزیولوژیکی 

شامل موارد زیر است. 

سازوکارهای فیزیولوژیکی

 افزایش دمای پوست و عضله

تماس دست با پوست بدن بیمار باعث ایجاد گرما و درنتیجه 
افزایش جریان خون در ناحیه می شود. شواهد علمی وجود دارد 
که نشان می دهد دمای پوست و عضله بعد از ماساژ افلوراژ افزایش 
می یابد ]6[. برای مثال، النگ ورث نشان داد ماساژ عضالت پشتی 

8. Science Direct
9. Pubmed
10. Google Scholar

به مدت 6 دقیقه باعث افزایش دمای پوست می شود، اما بعد از 10 
دقیقه دوباره به حالت قبل برمی گردد ]7[. با اینکه افزایش دمای 
پوست و عضله در پاسخ به ماساژ اثبات شده، اما افزایش جریان خون 
پوست اثبات نشده  است ]6[. هنوز افزایش دمای پوست و عضله 
بدون افزایش در میزان جریان خون بحث برانگیز است. البته شواهد 
حاکی از آن است که دمای بافت سطحی بعد از ماساژ افزایش یافته، 
اما بعد از چند دقیقه به حالت قبلی بر می گردد، اما دمای بافت های 

در عمق بیشتر از 2/5 سانتی متر اصاًل افزایش نمی یابد ]6[.

اثر ماساژ در بهبود جریان خون

ازنظر افزایش جریان خون، گزارشات ضد و نقیض وجود دارد 
که علت آن احتماالً به روش اندازه گیری جریان خون در مطالعات 
مختلف بر می گردد. فلینت و همکاران نشان دادند اثرات ماساژ در 
افزایش جریان خون اندام متفاوت بوده و حداکثر تا صفر درصد 
افزایش جریان  نیز هیچ گونه  موارد  برخی  و در  افزایش داشت 
خونی مشاهده نشده بود ]8[. تیداس و همکاران در سال 1995 
و مجدداً در سال 1999 با روش اولتراسوند داپلر که حساسیت 
باالیی دارد، نشان دادند که ماساژ صرف نظر از نوع آن هیچ گونه 

اثری در افزایش جریان خون ندارد ]9[.

اثر ماساژ در حذف الکتات و آزردگی تأخیری عضله

سازوکار اصلی خستگی عضله مشخص نیست، اما شواهد زیادی 
وجود دارد که نشان می دهد تجمع الکتات و یون های هیدروژن 
مسئول حداقل بخشی از کند شدن ریکاوری عضله بعد از خستگی 
است؛ بنا براین حدس زده می شود که ماساژ از طریق افزایش جریان 
آزردگی   .]11  ،10[ می شود  الکتات  بردن  بین  از  باعث  خون 
تأخیری عضله که بعد از تمرینات شدید و به ویژه از نوع اکسنتریک 
ایجاد می شود به تجمع الکتات نسبت داده می شود ]7[. نشان داده 
شده است که اوج تجمع الکتات در 24 ساعت بعد از ورزش اتفاق 
می افتد، اما در 48 تا 72 ساعت بعد از ورزش همچنان باالست، اما 

بعد از این مدت تجمع الکتات کمتر می شود ]7[.

مطالعه ای که جانسون و همکاران با هدف مقایسه ریکاوری 
فعال و ماساژ در حذف الکتات بعد از ورزش غیرهوازی انجام 
به صورت  که  فعال  ریکاوری  که  رسیدند  نتیجه  این  به  دادند، 
دوچرخه ثابت با 60 درصد حداکثر ضربان قلب توسط ورزشکاران 
انجام می شد، نسبت به ماساژ افلوراژ و پتریساژ به مدت 20 دقیقه 
بسیار مؤثرتر بود. مطالعات قبلی هم اثر ریکاوری فعال را نسبت به 

ماساژ در حذف الکتات مؤثرتر گزارش کرده بودند ]4[.
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آسیب به عضله به علت کاهش حجم پالسما و درنتیجه ایسکمی 
رخ می دهد. پدیده شروع با تأخیر گرفتگی  عضالت11 باعث تغییرات 
ساختمانی، بیومکانیکی و عملکردی در عضله، مانند کاهش قدرت 
باند Z و  انعطاف پذیری، ازهم گسیختگی  و توان عضله، کاهش 
انتشار پروتئین های بین عضالنی به جریان خون می شود ]12[. 
آسیب شبکه سارکوپالسمیک یا غشای فیبر عضله موجب افزایش 
کلسیم بین سلولی می شود و مسیرهای حساس به کلسیم را فعال 
فعال می شود، در آسیب  با کلسیم  پروتئازکالپین  که  می کند. 

عضله نقش مهمی ایفا می کند ]13[. 

پاسخ التهابی و انتقال سلول های التهابی به ناحیه آسیب دیده 
ناحیه  به  که  ماکروفاژ ها   و  نوتروفیل ها  می شود.  تورم  باعث 
در  و هم  فرایند آسیب  در  آسیب دیده مهاجرت می کنند، هم 
فرایند ترمیم نقش مهمی ایفا می کنند ]7[. اینکه کوفتگی با 
چه سازوکاری ایجاد می شود؟ و چرا درد با تأخیر بروز می کند؟ 
دقیقاً مشخص نیست ]7[. با اینکه علت این پدیده، کاماًل مشخص 
نشده ، اما حساسیت پایانه های آزاد عصبی در پاسخ به التهاب و 
از  از فیبرهای عضالنی به بافت های خارج سلولی،  خروج مواد 
فاکتورهای مهم در بروز این پدیده است ]6[. برای جلوگیری از 
شروع با تأخیر گرفتگی  عضالت یا کاهش عالئم آن درمان های 
زیادی مانند ماساژ، گرم کردن ورزشکار قبل از مسابقه، تمرینات 
کششی، داروهای ضد  التهابی، یخ درمانی، اکوپانچر و اولتراسوند 
پیشنهاد شده  است، اما اثر هیچ کدام از این در مان ها بر کاهش 

عالئم شروع با تأخیر گرفتگی  عضالت قطعی نیست ]6[.

ماساژ، درمانی است که برای درمان عالئم شروع با تأخیر گرفتگی  
عضالت، بارها استفاده می شود، زیرا اعتقاد بر این است که ماساژ 
کاهش  و  ادم  کاهش  لنف،  و  موضعی  افزایش جریان خون  باعث 
درد می شود ]7[. کاهش احساس کوفتگی ناشی از شروع با تأخیر 
گرفتگی  عضالت بعد از ماساژ گزارش شده  است ]6[. برخی سازوکار 
کاهش شروع با تأخیر گرفتگی  عضالت را به علت افزایش نوتروفیل ها 
و کاهش کراتین کیناز خون بیان می کنند، اما محققان دیگر این ادعا 
را قبول ندارند. برخی دیگر از محققان اثرات مفید ماساژ بر عالئم 

شروع با تأخیر گرفتگی  عضالت را زیر سؤال می برند ]6[.

مطالعه دیگری اثر ماساژ بر عالئم شروع با تأخیر گرفتگی  عضالت 
در دوندگان دوی ماراتن را بررسی کرده و نتایج مثبتی گزارش کرده 
بود. این مقاله بیان می کند 20 دقیقه ماساژ افلوراژ در مقایسه با 
استراحت اثرات زیادی بر کاهش درد در ورزشکاران استقامتی مانند 
دوی ماراتن دارد. به دلیل اینکه فرایند التهاب در پدیده شروع با تأخیر 
گرفتگی  عضالت تا 1 هفته هم طول می کشد؛ بنابراین 20 دقیقه 
ماساژ نمی تواند با از بین بردن التهاب باعث کاهش عالئم شروع با 

تأخیر گرفتگی  عضالت در ورزشکاران استقامتی باشد ]14[.

11. Delay Onset Muscle Soreness (DOMS)

 با اینکه سازوکار کاهش درد بعد از ماساژ مشخص نیست، اما 
فایگولد و همکاران، سازوکار آن را به اثر ماساژ بر سیستم عصبی 
محیطی و مرکزی نسبت داد. وانگ و ِکک، دلیل کاهش درد بعد 
از اعمال ماساژ را تحریک گیرنده های مکانیکی دانستند که انتقال 
درد به مراکز باالتر را مهار می کنند. بِِندتی بیان کرد علت اینکه 
ماساژ توسط برخی مقاالت بدون اثر گزارش  شده است، این است 
که در بیشتر موارد، ماساژ توسط دانشجویانی انجام می شود که در 

این کار مهارت کافی ندارند ]14[.

و  ورزشکاران  برای  عضالت  گرفتگی   تأخیر  با  شروع  پدیده 
مربیان اهمیت فراوانی دارد، زیرا درد مزمن باعث کاهش عملکرد 
عضله و توانایی ورزشکار برای شرکت در مسابقات ورزشی می شود 
]6[. اثر این پدیده بر عملکرد عضله شامل کاهش قدرت،  احساس 
کوفتگی، کاهش دامنه حرکتی، افزایش سفتی عضله و افزایش 
تجمع مواد متابولیک در حالت استراحت است ]6[. این اثرات 

باعث می شود ورزشکار مستعد آسیب های ورزشی باشد.

درمان  در  ماساژ  اثرات  از  فیزیولوژیکی  یافته های  اینکه  با 
چندانی  حمایت  اکسنتریک  تمرینات  از  ناشی  آسیب های 
نمی کنند، اما ماساژ به طور گسترده برای ریکاوری بعد از خستگی 
و درمان بعد از آسیب ها ی ورزشی استفاده می شود ]6[. در بالین 
ماساژ معموالً بعد از تمرین برای افزایش جریان خون  استفاده 
می شود که این اثر هنوز اثبات نشده  است. از طرف دیگر، تمرینات 
عضالت  گرفتگی   تأخیر  با  شروع  ایجاد  باعث  که  اکسنتریک 
می شوند، ضرورتاً باعث تولید مواد زائد نمی شود که نیاز به افزایش 

جریان خون به دنبال ماساژ باشد ]6[.

مطالعاتی که اثر ماساژ را بر شروع با تأخیر گرفتگی  عضالت 
بالفاصله بعد از ورزش بررسی کرده اند، به این  نتیجه رسیدند که 
ماساژ عالئم شروع با تأخیر گرفتگی  عضالت را بعد از 48 ساعت 
کاهش می دهد، اما اثری از افزایش جریان خون مشاهده نکردند. 
البته برخی هم هیچ اثری از ماساژ بالفاصله بعد از ورزش بر عالئم 
شروع با تأخیر گرفتگی  عضالت گزارش نکردند ]6[. فار و همکاران 
در 2 مطالعه، اثر ماساژ را 2 ساعت بعد از تمرینات اکسنتریک 
بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که ماساژ 2 ساعت بعد از 

تمرین اکسنتریک باعث کاهش احساس کوفتگی می شود ]6[.

البته فار از پای مقابل به عنوان گروه کنترل استفاده کرد و 
اثر ماساژ بر مبنای ارزیابی ذهنی (گزارش خود فرد) اندازه گیری 
مطالعات  این گونه  در  ماساژ  اثر  می رسد  نظر  به   بنابر این  شد؛ 
ماساژ  مطالعه،   2 این  در  اما   ،]6[ است  سایکولوژیکی  بیشتر 
هیچ اثری در جلو گیری از کاهش قدرت و عملکرد (که به وسیله 
تست های ایزومتریک، ایزو کینتیک و ارتفاع پریدن انجام شد) 
نداشت. همچنین در هیچ کدام از این 2 مطالعه تغییری در تعداد 

نوتروفیل ها مشاهده نشد ]6[.
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اثر ماساژبرسطح آنزیم کراتین کیناز

بررسی آسیب عضله به 2 صورت  مشاهده ای و اندازه گیری سطح 
آنزیم کراتین کیناز انجام می شود ]7[. در مطالعه ای که دمیرهان 
و همکاران در سال 2015 به منظور مقایسه ماساژ با یخ و غوطه ور 
کردن اندام در آب یخ برای بررسی سطوح کراتین کیناز و شروع با 
تأخیر گرفتگی  عضالت انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که ماساژ 

با یخ اثرات بهتری در کاهش سطح کراتین کیناز خون دارد ]7[. 

این محققان توصیه می کنند برای اینکه از یخ بدون ماساژ برای 
کاهش آنزیم کراتین کیناز استفاده می کنید، باید زمان استفاده از 
آن نسبت به استفاده از ماساژ با یخ بیشتر باشد ]7[. تیداس به این 
نتیجه رسید که اثرات ماساژ در کاهش شروع با تأخیر گرفتگی  
عضالت کم، متغیر و موقتی است و بیشتر از اثرات ورزش مالیم 

بعد از شروع با تأخیر گرفتگی  عضالت نیست ]7[.

مطالعات مختلف به این نتیجه رسیده اند که چون ماساژ در 
افزایش جریان خون زیاد مؤثر نیست؛ بنابراین جای تعجب نیست 
که در کاهش تجمع الکتات بی تأ ثیر باشد ]6[. حذف الکتات در 
در گروه ماساژ نسبت به گروه استراحت بیشتر بوده، اما بیشترین 
اتفاق  درصد   40 مصرفی12  اکسیژن  حداکثر  در  حذف  میزان 
می افتد، یعنی اینکه ریکاوری اکتیو نسبت به ماساژ در حذف 

الکتات مؤثرتر است ]6[. 

سازوکارهای نوروفیزیولوژیکی

تحریک پذیری عصبی عضالنی و رفلکس هافمن

را تحریک  این است که ماساژ گیرنده های حسی  بر  اعتقاد 
می کند و با کاهش تحریک پذیری  عصبی عضالنی تنشن عضله 
هافمن  اندازه گیری  رفلکس  آمپلیتود  در  تغییر  از طریق  که  را 
می شود، کاهش می دهد. رفلکس هافمن مشابه حالت الکتریکال 
داد  نشان  مطالعه  یک  در  مورللی   .]6[ است  کششی  رفلکس 
ماساژ پتریساژ یک دست به مدت 6 دقیقه باعث کاهش آمپلیتود 
رفلکس هافمن می شود، اما بالفاصله بعد از اتمام ماساژ به حالت 
قبلی بر می گردد ]6[. کاهش آمپلیتود رفلکس هافمن بعد از ماساژ 
به دلیل کاهش تحریک پذیری رفلکس نخاعی است که در عضالت 
خاصی مشاهده می شود. اثر مهاری ماساژ بر آمپلیتود رفلکس 
هافمن در عضله سولئوس به علت تحریک گیرنده های مکانیکی 
 پوست نیست؛ بنابراین اثر مهاری به تحریک گیرنده های عضالنی 

و یا بافت های عمقی نسبت داده می شود ]6[.

کاهش  دلیل  عصبی عضالنی  تحریک پذیری  کاهش  احتماالً 
تنشن و اسپاسم عضله بعد از ماساژ باشد، اما کاهش آمپلیتود 
عضالنی  قدرت  کاهش  برای  دلیلی  نمی تواند  هافمن  رفلکس 
مطابق با گزارش ویکتورسون/موللر شود، چون آمپلیتود بالفاصله 

12. vo2max

بعد از ماساژ به حالت قبلی بر می گردد ]6[. پس مطالعات زیادی 
همچنین  و  عملکرد  بر  ماساژ  نورولوژیکی  اثرات  تا  است  الزم 
تأثیرات انواع مختلف ماساژ بر تحریک پذیری عصبی عضالنی را 

بررسی کند.

درد و اسپاسم عضالنی

اثرات  شامل  درد  کاهش  بر  ماساژ  احتمالی  سازوکارهای 
(ترکیبات  فیزیولوژیکی  درد)،  دروازه  ( کنترل  نورولوژیکی 
فیبرهای  مناسب  (جهت گیری  بیومکانیکی  و  بیوشیمیایی) 
از ماساژ ممکن  عضالنی) است ]6[. تحریکات مکانیکی ناشی 
است فیبرهای عصبی قطور را تحریک کند و این فیبرها در سطح 
نخاع، فیبرهای نازک حامل درد را مهار می کنند. این استراتژی 
توضیح می دهد چرا لمس ناحیه دردناک باعث کاهش احساس 
درد در آن ناحیه می گردد، اما داده های عینی برای اثبات این 

موضوع وجود ندارد ]6[.

ماساژ باعث ترشح موادی مانند سروتونین می شود و از این 
از  معموالً  فیزیوتراپیست ها  می شود.  درد  کاهش  باعث  طریق 
ماساژ برای شکستن سیکل اسپاسم/درد استفاده می کنند، یعنی 
از طریق کاهش اسپاسم به وسیله ماساژ، درد را کم می کنند ]6[. 
راستای  در  عضالنی  فیبرهای  می شود  باعث  ماساژ  همچنین 
مناسب جهت گیری کنند و این باعث کاهش اسپاسم، کاهش 
فشار بر عروق خونی، افزایش جریان خون و مواد غذایی به منطقه 
آسیب و در نتیجه کاهش درد می شود، اما شواهد علمی بر این 
ادعا ها وجود ندارد و مدارک معتبر دال بر افزایش جریان خون 

بعد از ماساژ موجود نیست ]6[.

اثرات پاراسمپاتیکی

افزایش  باعث  ماساژ  نشان می دهد  که  دارد  شواهدی وجود 
فعالیت پاراسمپاتیکی  مانند کاهش ضربان قلب، کاهش فشار 
اما  می شود،  اندورفین  ترشح  افزایش  و  آرامش بخشی  خون، 
همیشه بدین گونه نیست. مطالعات نشان داده اند ماساژ در برخی 
افراد باعث افزایش ضربان قلب و افزایش فشار خون می شود و 
در برخی افراد هم هیچ اثر پاراسمپاتیکی ندارد؛ بنابراین اثرات 

پاراسمپاتیکی ماساژ فرد به فرد متفاوت است ]6[.

سازوکار سایکولوژیکی

ماساژ ،  آرامش بخشی  اثر  توجیه  برای  مختلفی  سازوکارهای 
اندورفین در پالسما، کاهش سطح هورمون های  افزایش  مانند 

استرسی و افزایش فعالیت پاراسمپاتیکی مطرح شده  است ]7[.

اثر ماساژ بر عملکرد ورزشکاران

اثرات ماساژ در افزایش عملکرد ورزشکاران متناقض بیان شده 
 است، به طوری که کافارللی و همکاران به این نتیجه رسیدند که 
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ماساژ هیچ اثری در پارامتر های عملکردی عضله مانند حداکثر 
انقباض ارادی عضله ندارد ]15[. همچنین در بو کسورها استفاده 
از ماساژ در نیروی مشت زنی آن ها در مقایسه با شرایط بدون 
ماساژ هیچ تفاوتی مشاهده نشد. با اینکه استفاده از ماساژ برای 
افزایش عملکرد در ورزشکاران به صورت گسترده انجام می شود، 

اما یافته های علمِی کمی از این موضوع حمایت می کنند ]6[.

مطالعات انجام شده نشان می دهند که ماساژ، اثرات سایکولوژی 
باالیی دارد. مطالعه ای که در بو کسورهای آماتور انجام دادند به این 
نتیجه رسیدند که ماساژ باعث می شود آن ها انگیره باالیی برای 
مسابقه داشته باشند. مطالعات بسیار کمی هستند که گزارشات 
متناقض در رابطه با اثر افزایش دهنده انگیزه در ورزشکاران  ارائه 
 .]16[ کرده اند  گزارش  را  آن  مثبت  اثرات  بیشتر  و  می دهند 

همچنین مطالعاتی اثر ماساژ در موارد زیر را بررسی کرده اند.

اثر ماساژ درکنترل درد

مطالعه ای که در سال 2014 انجام شد و اثر ماساژ ورزشی 
و تمرینات اکسنتریک در آستانه تحمل درد در ورزشکاران را 
بررسی کرده، به این نتیجه رسیده  است که ماساژ ورزشی، آستانه 
تحمل درد را تا نیم ساعت اول پایین می آورد و بعد از آن افزایش 
می دهد، درحالی که تمرینات اکسنتریک باعث باال رفتن آستانه 
تحمل درد در تمام مدت می شود و اثربخشی بیشتری نسبت به 

ماساژ دارد ]17[.

مطالعات حیوانی گزارش کرده اند ماساژ باعث آزاد شدن هورمون 
اوکسی توسین به پالسما می شود. اوکسی توسین هورمونی است 
که از جسم خاکستری پیش قناتی ترشح و باعث آرامش بخشی و 
اثراد ضد دردی می شود ]17[. در انسان ترشح اوکسی توسین در 
مرحله تسکین  درد بیماران کمردردی مشاهده شده  است. یکی 
دیگر از سازوکار های کاهش درد بعد از ماساژ ترشح بتا اندورفین 

از مغز  است که تقریباً 1 ساعت بعد از ماساژ تداوم دارد ]17[.

اثر ماساژ بر تاندونیت ها

سریاکس که ماساژ فریکشن عرضی را مطرح کرد، درتاندونیت ها، 
به ویژه در آرنج تنیس بازان و تاندونیت پتال به طور گسترده استفاده 
می شود. اهداف این ماساژ در فیزیوتراپی تاندونیت ها شامل موارد 

زیر است: 

1. کاهش درد و التهاب، 

2. اصالح نقص های بیومکانیکی در بافت، 

3. بازگرداندن حرکت نرمال، 

4. افزایش قدرت تحمل و عملکردی،

 5. پیشگیری از آسیب مجدد ]18[. 

همچنین ماساژ فریکشن باعث می شود فیبرهای کالژن در 
راستای مناسب قرار بگیرند و بدین صورت کیفیت بافت اسکار 
بهتر می شود و به دلیل افزایش جریان خون بافت آسیب دیده، 
که  معتبری  علمی  شواهد  اما   ،]18[ می شود  تسریع  ترمیم 
بسیار  باشد،  درد  کاهش  در  فریکشن  ماساژ  اثر  نشان دهنده 
کم هستند، به طوری که هیچ مطالعه ای کاهش درد 30 درصد 
را گزارش نکرده  است ]18[. درد، یک عالمت  از آن  بیشتر  و 
بیومکانیکی  نقص  به دلیل  که  تاندونیت هاست  در  غیر مستقیم 
و انجام نادرست تمرینات ایجاد می شود ]18[؛ بنابراین درد را 
می توان با تمرینات اصالح وضعیت بدنی، انجام درست تمرینات 
و تغییر در نوع تمرین به نحو مؤثری  کاهش داد. هیچ مطالعه 
فراتحلیل و مروری سیستماتیک اثر ماساژ در درمان تاندونیت ها 
را گزارش  نکرده  است و مطالعات انجام شده در این زمینه کم 

هستند ]19[.

اثر ماساژ بر استرین عضالنی

فوِسکیس و همکاران، اثر ماساژ با شدت باال را بر ریکاوری پس 
از استرین عضالت همسترینگ در قالب گزارش موردی بررسی 
کردند. این مطالعه تنها موردی است که اثر ماساژ را با استفاده 
از ابزارهای خاصی که مکش ایجاد می کنند در استرین عضالنی 
بررسی می کند ]6[. استرین عضالت همسترینگ شیوع زیادی 
داشته که تقریباً 70 درصد از آسیب های اندام تحتانی را که 25 
نوع آسیب های غیر برخوردی است، دربر می گیرد.  از  درصد آن 
استرین همسترینگ به علت فاکتور های خارجی و درونی است. 
است.  مقابل  تیم  بازیکنان  برخورد  خارجی،  فاکتور  مهم ترین 
فاکتور های داخلی شامل نبود قرینگی در قدرت، انعطاف پذیری و 

آسیب های قبلی است ]6[.

استرین های عضالنی بر حسب شدت در 3 گروه خفیف (1)، متوسط 
(2) و شدید (3) تقسیم بندی می شوند. در 2 گروه اول تعدادی از 
فیبرهای عضالنی پاره می شوند و عالئم درد، تندرنس و کاهش عملکرد 

مشاهده می شود. درجه 3 به معنای پارگی کامل عضله است ]6[.

 در این مطالعه موردی فوِسکیس، اثر ماساژ در ریکاوری پس از 
استرین درجه یک همسترینگ را در بازیکن فوتبال بررسی کرد و به 
این نتیجه رسید که ماساژ، زمان ریکاوری پس از آسیب را تا 50 درصد 
کاهش می دهد. در این مطالعه فرد آسیب دیده بعد از 15 روز به زمین 
مسابقه برگشت و تا 6 ماه پیگیری، هیچ گونه دردی گزارش نکرد ]6[.

البته این نوع ماساژ در مقاالت دیگر گزارش نشده است، چون 
اعتقاد بر این است که این نوع درمان به دلیل شدت باالی ماساژ 
باعث درد و آسیب مجدد می شود و زمان ریکاوری را افزایش 
می دهد ]6[. در این مطالعه، ماساژ با شدت باال به محل آسیب 
اعمال و فقط موجب افزایش درد به صورت موقتی شد، اما باعث 
از بین رفتن خون ریزی و ادم  شد و زمان برگشت به مسابقه را 

کاهش داد. 
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اثر ماساژ همراه با دیگر تکنیک های درمانی

سابان و همکاران، اثر ماساژ عمقی عضالت گاستروسولئوس 
را همراه با تمرینات کششی و تکنیک های موبیلیزاسیون عصب 
کرد.  تقریباً 10  بررسی  پاشنه  درد  درمان سندروم  در  تیبیال 
درصد از مردم در طول زندگی عادی خود به این سندروم مبتال 
می شوند و 15درصد از این بیماران که شامل ورزشکاران و افرد 
.]20[ می گردند  تخصصی  درمان های  به دنبال  هستند،  عادی 

سابان و همکاران به این نتیجه رسیدند که ماساژ، کشش عضالت 
و تکنیک های موبیلیزاسیون عصب تیبیال، روش در مانی مناسب 

برای کاهش درد و برگرداندن فرد به عملکرد است ]20[.

بر  گاستروسولئوس  کششی  تمرینات  ماساژ  اثر  سازوکار 
این سندروم مشخص نیست، چون این عضله به بخش خلفی 
کالکانئوس چسبیده و به بخش پلنتار پاشنه اتصال مستقیم ندارد. 
البته حدس زده می شود فاشیایی که گاستروسولئوس را به بخش 
پلنتار اتصال می دهد در اثر ماساژ و کشش عضله شل می شود و 
باعث برداشته شدن کشش از بخش پالنتار پا و در نتیجه کاهش 

درد می شود ]21[.

به علت  سندروم  این  که  می شود  زده  حدس  همچنین 
از  تیبیال  اتفاق می افتد. عصب  تیبیال  دیسفانکشن در عصب 
پشت ساق و از بین عضالت الیه سطحی و عمقی پشت ساق 
عبور می کند و بعد از عبور از پشت قوزک داخلی و در عمق عضله 
ابداکتور هالوسیس به 2 شاخه داخلی و خارجی تقسیم می شود. 
این اعصاب پوست پاشنه و قسمت داخل کف پا را عصب دهی 

می کنند ]21[.

در شاخه های عصب  را  غیرنرمال  و همکاران، حساسیت  ُرز 
تیبیال در 72 درصد بیماران با سندروم درد پاشنه ثبت کردند. 
از  می تواند  اعصاب  این  در  دیسفانکشن  می شود،  زده  حدس 
فاکتورهای ابتال به این سندروم باشد ]21[. باتل تأکید می کند در 
برنامه درمانی این بیماران باید از حرکات SLR و دورسی فلکشن 
استفاده کرد ]21[؛  موبیلیزاسیون ساختارهای عصبی  برای  پا 
بنابراین برای درمان بیماران مبتال به سندروم درد پاشنه، بهتر 
است در کنار سایر درمان ها از ماساژ عضالت گاستروسولئوس 
استفاده کرد. ماساژ این عضالت در مقایسه با درمان بااولتراسوند 

در ناحیه پاشنه، کاهش درد بیشتری را نشان داد ]20[.

بحث

با سازوکارهای  این است که ماساژ در ورزشکاران  بر  اعتقاد 
باعث  سایکولوژیکی  و  نورولوژیکی  بیومکانیکی،  فیزیولوژیکی، 
اما هیچ  از خستگی می شود،  بعد  ریکاوری  و  افزایش عملکرد 
اثبات نمی کند. همچنین  را  ادعاها  این  شواهد علمی معتبری 
اثر ماساژ در آماده کردن ورزشکار برای مسابقه و پیشگیری از 
آسیب هم مورد سؤال است. بسیاری از محققان اثرات ماساژ را 

ثانویه به افزایش جریان خون می دانند، درحالی که شواهد علمی 
بسیار کمی در این باره وجود دارد. نتایج مطالعات گذشته نشان 
می دهند بیشتر مطالعات اثر ماساژ بر متغیرهای فیزولوژیکی را 
بررسی کرده اند و نه بر عملکرد کلی ورزشکار. اثرات ماساژ صرفاً 
فعالیت  مانند  ورزشکار  عملکرد ی  قابل مشاهده  پارامترهای  بر 
عضالت نیستند، بلکه در بعضی موارد ماساژ بر عملکردهای روانی 
از  یا جلوگیری  افزایش تمرکز برای ورزش  ورزشکار هم مانند 

آُسیب ورزشکار اثر می گذارد. 

همچنین در درمان تاندونیت ها هم شواهد کافی بر کاهش درد 
بعد از ماساژ وجود ندارد. استفاده زیاد از ماساژ در ورزشکاران به 
این دلیل است که مربیان براساس تجربه بر این اعتقاد هستند 
که ماساژ باعث افزایش جریان خون در عضالت، کاهش تنشن 
علمی  شواهد  اما  می شود،  عصبی  تحریک  افزایش  و  عضالنی 
اثر  همچنین  دارد.  وجود  فرضیه  این  از  حمایت  در  محدودی 
ماساژ در ریکاوری بعد از خستگی، درمان آسیب های عضالنی 
و پیشگیری از آسیب هم توسط شواهد علمی تأیید نشده  است. 

ورزشکاران  عملکرد  بر  ورزشی  ماساژ  اثر  که  اخیر  مطالعات 
را بررسی می کنند به این نتیجه رسیدند که ماساژ فقط اثرات 
سایکولوژیکی دارد و اثرات فیزیولوژیکی بسیار کمی اتفاق می افتد. 
برای استفاده از ماساژ در ورزش، ادعاهای زیادی وجود دارد که 
علت آن را به اثر ماساژ در بهبود طول تاندون و عضله، کاهش 
از بین بردن مواد زاید  افزایش گردش خون و  درد و اسپاسم، 
نسبت می دهند. همچنین به دلیل افزایش جریان خون در عضله، 
ماساژ در ریکاوری عضله بعد از تمرین شدید نیز مفید است ]7[. 
مطالعات آینده باید بر اثر ماساژ با شدت باال بر استرین عضالنی 
در آسیب های درجه 2 تمرکز کنند و همچنین بر دیگر پارامترها 

مانند قدرت و حس عمقی هم بپردازند. 

گزارش های ضد و نقیض درباره اثرات ماساژ ممکن است به دلیل 
وجود مطالعات کم در این مورد باشد. همچنین بیشتر مطالعات 
موجود از حجم نمونه کمی استفاده کرده اند که توان مطالعه را 
پایین می آورد. مطالعات انجام شده در این زمینه محدودیت های 
دیگری هم دارند. برای مثال، برخی مطالعات به جای استفاده از 
افراد دیگر به عنوان گروه  کنترل، از اندام سمت مقابل استفاده 

کرده اند که باعث محدودیت اعتبار آن شده  است. 

برخی مطالعات درمان های دیگری را با ماساژ ترکیب کرده اند؛ 
بنایراین استفاده از درمان های ترکیبی، تشخیص را برای بررسی اثر 
هر کدام از آن ها سخت می کند. همچنین برخی از محققان، فقط 
خالصه کار خود را گزارش کرده اند. بررسی اثر تکنیک های مختلف 

ماساژ بر عملکرد ورز شکاران نیازمند تحقیقات بیشتری است.

یک مقاله  بود که صرفاً  این  این مطالعه  از محدودیت های   
ارزشیابی  برای  یا شاخص خاصی  ابزار  از  و  بوده  نقلی  مروری 

مطالعات مختلف استفاده نکرده  است.
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مطالعات آینده باید به سؤال های زیر پاسخ دهند؟

عضله،  دمای  و  خون  جریان  افزایش  باعث  ماساژ  آیا 
تحریک پذیری عصبی عضالنی و انعطاف پذیری عضالنی می شود؟ 

دویدن،  سرعت  مانند  عملکرد هایی  افزایش  باعث  ماساژ  آیا 
ارتفاع پرش یا بهبود تحمل در ورزشکاران می شود؟

دارند؟  بیشتری  اثر  ماساژها در ورزشکاران  انواع  از  کدام یک 
مدت انجام آن چقدر باشد؟ چه زمانی باید ورزشکار ماساژ بگیرد؟

آیا اثر ماساژ عمومیت دارد یا بستگی به مهارت تراپیست دارد؟

مطالعات انجام شده در باره ماساژ محدودیت های زیادی دارند و 
مطالعات آینده  باید ویژ گی های زیر را داشته باشند:

باید گروه کنترل مناسب داشته باشند. گروه کنترل مناسب در 
این گونه مطالعات استفاده از درمان غیرفعال است، به طوری که این 
گروه باید همان زمان و توجه تراپیست را دریافت کند، بدون اینکه 

هیچ گونه فشار دست تراپیست اعمال شود.

معیار ها و روش اندازه گیری اثر ماساژ باید مشخص شود.

نتیجه گیری

به نظر می رسد اثرات ماساژ بر عملکرد ورزشکاران بیشتر ناشی 
از اثرات روانی آن است. اثرات بالینی آن هنوز مورد تأیید منابع 
علمی نیست و نیازمند مطالعات بیشتر است. بسیاری از محققان 
اثرات ماساژ را ثانویه به افزایش جریان خون می دانند، درحالی که 
شواهد علمی بسیار کمی در این باره وجود دارد. همچنین در 
درمان تاندونیت ها و استرین های عضالنی هم شواهد کافی بر 

کاهش درد و تسریع در ترمیم  بعد از ماساژ وجود ندارد. 

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

این مقاله یک مقاله مروری سیستماتیک/فراتحلیلی است و 
هیچ نمونه انسانی و حیوانی ندارد. هیچ مالحظات اخالقی در  نظر 

گرفته نشده  است.

حامي مالي

این مقاله هیچ گونه کمک مالی از سازمان تأمین کننده مالی در 
بخش های عمومی و دولتی، تجاری، غیرانتفاعی دانشگاه یا مرکز 

تحقیقات دریافت نکرده  است. 

مشارکت نویسندگان

تمام نویسندگان در آماده سازی این مقاله مشارکت یکسان 
داشتند. 

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد. 

تشکر و قدردانی

مطالعه  طول  در  که  اخوتیان  فرشاد  و  خادمی  خسرو  از 
راهنمایی های الزم را انجام دادند، تقدیر و تشکر می شود.
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