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Abstract
Background and Objective: It has been shown that spermatogenesis
disorder could induce infertility in male individuals. This study
investigated the effect of resistance training on testicular function,
spermatogenesis and sperm parameters in adult male Wistar rats.
Materials and Methods: Twenty adult male rats were selected and
randomly divided into two groups; 1- control (n=10) and resistance
training (n=10). The exercise was performed three days a week for a
period of 5 weeks. We chose the method of 50% of body mass with 30 g
overload and a resting time of 90 s. Testosterone of the serum,
interstitial testicular fat density, spermatogenesis indexes and other
sperm parameters were measured and then analyzed by statistical t-test.
Results: In resistance training groups, there was a significant increase in
the number of Leydig cells and interstitial fat density of the testis in
comparison with the control group (P<0.05), but this difference was not
shown for the level of serum testosterone. Also, histological analysis
showed that resistance training could significantly reduce
spermatogenesis indices i.e. tubular differentiation index (TDI),
spermiogenesis index (SI) and repopulation index (RI) in comparison
with control group (P<0.05). Nevertheless, this training could not yield
the marked changes on number and the diameter of spermatozoon tube
and its epitheliums. Finally, our results showed that motility and
viability of sperm decrease prominently but, the amount of DNA
fracture increased.
Conclusion: Resistance training could disrupt the process of
spermatogenesis and sperm parameters that might yield infertility in
male individuals.
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دانشور پزشکی :نشریه پژوهشی پایه و بالینی

تأثیر تمرین مقاومتی بر روی عملکرد بیضه و
فرآیند اسپرماتوژنز و پارامتر های اسپرمی
موش های نر ویستار بالغ
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چکیده
مقدمه و هدف :اختالل اسپرماتوژنز موجب ایجاد ناباروری در جنس نر می شود .هدف از پژووه
حاضر بررسی تأثیر تمرین مقاومتی بر روی عملکرد بیضه و فرآینژد اسژپرماتوژنز و پارامترهژای
اسپرمی موش های نر ویستار بالغ می باشد.
مواد و روش ها :تعداد  20سر موش بالغ نر به صژور تصژادفی بژه  2گژرو  00تژایی کنتژرل و
تمرین مقاومتی تقسیم شدند .تمرین به مد (پنج هفته و سه روز در هفتژه) بژا  00درصژد تژود ی
بدنی و  00گرم اضافه بار با  00ثانیه استراحت انجام شد .میزان تستوسترون سرم سلول لیژدی،
تراکم چربی بینابینی بیضه شاخص های اسژپرماتوژنز و پژارامتر هژای اسژپرمی بژا روش آمژاری
تفاو بین گروهی با آزمون  t-testبا سطح ( )p>0/00ارزیابی شد.
نتایج :تمرین مقاومتی باعث افزای معنی دار سلول لیدی ،و تراکم چربی بینابینی بیضه نسژتت بژه
گرو کنترل شد ( )p>0/00ولی تأثیر معنی داری بر میزان تستوسترون سرم نداشت .آنالیز بژافتی
نشان داد که تمرین مقاومتی شاخص های اسپرماتوژنز ( TDIشاخص تمایز لولژه ای  SIشژاخص

دریافت:

9911/50/50

آخرین اصالحها9911/51/91 :
پذیرش:

9911/51/12

اسپرمیوژنز و  RIشاخص تجمعی) را نستت به گرو کنترل کاه مژی دهژد ( )p>0/00امژا تژأثیر
معنی-داری بر روی ارتفاع اپیتلیوم تعداد و قطر لولژه اسژپرم سژاز نژدارد .بررسژی پژارامتر هژای
اسپرمی نشان داد که تمرین مقاومتی موجب کاه تعداد تحرک و زیست پذیری اسپرم و افژزای
شکستگی ( )DNAمی شود ( )p>0/00اما تأثیر معنی داری بر بلوغ اسپرم ندارد.
نتیجهگیری :تمرین مقاومتی باعث ایجاد اختالل در فرآیند اسپرماتوژنز و پارامتر های اسپرمی شد
و می تواند تأثیر منفی در سیستم باروری مردان داشته باشد.
واژ های کلیدی :تمرین مقاومتی اسپرمیوژنز پارامترهای اسپرمی

تأثیر تمرین مقاومتی بر روی عملکرد بیضه و فرآیند اسپرماتوژنز و پارامتر های اسپرمی موش های نر ویستار بالغ

مقدمه

پزشکان برای بیماری ها ،به ویژه برای سیستم قلبی عروقی

ناباروری یک بیماری محسوب می شود که در جامعه

تجویز می شود ( .)1پژوهش های مختلفی در انسان و

جهانی حدود  681میلیون نفر از آن رنج می برند که بیشتر

مدلهای حیوانی صورت گرفته است ،اما اطالعات

آن ها ساکن کشورهای در حال پیشرفت هستند .ناباروری

ضدونقیضی از تأثیرات مثبت و منفی این تمرینات در

با عدم بارداری پس از  61ماه رابطه جنسی منظم ،محافظت

ارتباط با سالمت باروری ،سیسم تولیدمثل و فرآیند

نشده و یا به دلیل اختالل در توانایی فرد در تولیدمثل،

اسپرماتوژنز گزارششده است که باید تحقیقات بیشتری در

مشخص می شود ( .)6در سراسر جهان ،تقریباً از هر 61

این زمینه صورت پذیرد (.)61-7

زوج یک نازا وجود دارد و تقریباً نیمی از آن به مرد ارتباط

مطالعات مختلف از تأثیرات مثبت فعالیت ورزشی مقاومتی

پیدا می کند (.)1

و هوازی بر روی پارامترهای اسپرم ،آسیب های بافت بیضه

ناباروری مردان تحت تأثیر عوامل محیطی ،رفتاری و

و فرآیند اسپرماتوژنز در حیوانات آزمایشگاهی ،گزارش

ژنتیکی قرار دارد و در مراحل مختلفی از اختالل

کرده اند و مشاهده شده است که فعالیت ورزشی می تواند

اسپرماتوژنز ایجاد می شود ( .)1شایعترین علت مختل

آسیب های وارد شده به عملکرد بیضه را بهبود بخشد (,66

شدن عملکرد بیضه اختالل در فرآیند اسپرماتوژنز است

 .)61برخالف پژوهش ها ذکرشده ،مشاهده شده است که

( .)3اختالل عملکرد بیضه می تواند به صورت مادرزادی،

تمرینات ورزشی با شدت و مدت باال باعث افزایش آسیب

اکتسابی یا ایدیوپاتیک بیضه تقسیمبندی شود ( .)6این

به بافت بیضه و پارامتر های اسپرمی می شود و از این

اختالل امکان دارد به وسیله تأثیرات محیطی و یا بیماری

طریق سبب ایجاد اختالل در فرآیند اسپرماتوژنز و باروری

هایی که می توانند به طور مستقیم و یا غیرمستقیم بر

می شود (.)64 ,63

اسپرماتوژنز تأثیر بگذارد ایجاد شود .عالوه بر این ،مواد

فعالیت ورزشی مقاومتی یکی از محبوبترین تمرینات

مغذی مختلف ،داروها ،هورمون ها و مواد سمی می توانند

ورزشی است که ورزشکاران برای بهبود عملکرد و آمادگی

باعث ایجاد اختالل در اسپرماتوژنز شوند .بهطورکلی یک

خود از آن استفاده می کنند ( .)65جسیکا و همکاران در

ماده سمی نسبتاً ساده هم می تواند منجر به افزایش درجه

سال  1167نشان داده اند که فعالیت ورزشی مقاومتی از

حرارت شود که فعالیت اسپرماتوژنز را در بیضه ها کاهش

آسیب های وارد شده به عملکرد بیضه جلوگیری می کند

می دهد ()4

( .)61از طرفی ،در مطالعه ای که توسط آنا و همکاران در

اخیراً ،عوامل اساسی در شیوه سبک زندگی که در توسعه

سال  1167صورت گرفت ،گزارش شده است که تمرین

ناباروری نقش به سزایی دارند نظیر؛ تغذیه ،کمتحرکی،

مقاومتی می تواند باعث ایجاد اختالل در عملکرد و

مصرف زیاد برخی از داروها ،مواد شیمیایی ،پیری ،فشار

فیزیولوژی بیضه شود (.)8

روانی ،کافئین ،درجه حرارت زیاد اسکروتوم ،آب داغ،

با توجه به نتایج ضدونقیضی که در پژوهش های قبلی

تلفن همراه و غیره باعث افزایش عالقه پژوهشگران برای

گزارش شده است ،تحقیقات بیشتری در این زمینه باید

مطالعه در این زمینه شده است (.)5

صورت گیرد .در همین راستا ،هدف از پژوهش حاضر

بر همین اساس در رابطه با اینکه فعالیت ورزشی می تواند

بررسی تأثیر تمرین مقاومتی بر روی عملکرد بیضه و

تأثیر مثبتی بر روی سالمتی افراد داشته باشد در میان

فاکتورهای اسپرماتوژنز ،اسپرمیوژنز و پارامتر های اسپرم در

جوامع علمی و بالینی اتفاق نظر وجود دارد .تمرینات

موش های نر ویستار بالغ است.

ورزشی به عنوان یک روش پیشگیری کم هزینه توسط
11

خسروی صدر و همکاران

روش تهیه نمونه ها

مواد و روش ها

سپس پوست ناحیه شکمی را با اتانول  %71استریل کرده و

در این مطالعه 11 ،موش صحرایی بالغ نر (111-151

یک برش در ناحیه شکم ایجاد شد .پس از فیکس شدن

گرمی) از دانشگاه علوم پزشکی بقیهاهلل تهیه و در

نمونه ها در درون محلول فرمالین  61درصد بافری و پاساژ

آزمایشگاه حیوانات دانشگاه شاهد نگهداری شدند.

آماده شدند .آبگیری نمونه ها به ترتیب در الکل  51درصد،
 71درصد 01 ،درصد و  611انجام شد .سپس نمونه ها در

حیوانات به صورت تصادفی به  1گروه  61تایی شامل؛
(کنترل) و (تمرین مقاومتی) تقسیم شدند .حیوانات در

داخل محلولی به نام گزیلون و بعد داخل پارافین واکس

شرایط نور ( 61ساعت نور 61 :ساعت تاریکی) و رژیم

قرار داده شدند .برش گیری نمونه ها بهاندازهی 5-7

غذایی و آب استاندارد قرار گرفتند .تمام آزمایشها بر

میکرون با دستگاه میکروتوم چرخشی (مدل Leica 11

اساس "راهنمای مراقبت و استفاده از حیوانات

ساخت کشور آلمان) انجام و رنگ آمیزی هماتوکسیلین و

آزمایشگاهی" دانشگاه شاهد انجام گردید.

ائوزین با استفاده از دستگاه تمام خودکار رنگآمیزی (مدل

آزمون تمرین مقاومتی

 ،MICROMساخت کشور آلمان) صورت گرفت و برای

تمرین مقاومتی به مدت  5هفته و سه روز در هفته انجام

ارزیابی

شد .نردبان مورد استفاده در این پژوهش به اندازهی یک

هیستولوژیکال

زیر

میکروسکوپ

نوری

( )-MEDIC H711قرار گرفتند (.)67
آنالیز هیستوشیمی با رنگ آمیزی سودان بلک (کیت آسیا

متر و با شیب  81درجه بود .یک هفته رت ها با صعود از
نردبان آشنا شدند .وزن همه ی حیوانات هفته ای یکبار
برای نظارت برافزایش وزن و تعیین مقدار وزنه اضافهشده

پژوهش ،ایران) بر پایه رنگ پذیری چربی های غیراشباع در
سیتوپالسم سلول ها است .چربی های غیراشباع درون

در هفته بعد مشخص گردید .تمرین در روز اول با 31

سلول به رنگ سیاه شناسایی شدند .رنگ آمیزی افتراقی به

درصد توده بدنی ،با  61تکرار و  01ثانیه استراحت بین

روش هماتوکسیلین هاریس صورت گرفت .فرمالین 61
درصد بدون الکل یا استفاده از ازت مایع محلول ثبوتی

تکرار آغاز شد .سپس در روزهای دوم و سوم با  51درصد
توده ی بدنی تمرین کردند .جلسات تمرین از هفته ی دوم

مناسبی برای این رنگ آمیزی است .محلول سودان بدین

با  51درصد توده بدنی شروع شده در هر  1تکرار با 31

ترتیب تهیه می گردد که  1/7سودان سیاه  Bرا در 611

گرم اضافه بار تا (حداکثر ظرفیت حمل) ادامه پیدا کرد.

میلی لیتر پروپیلین یا اتیلن گلیکول حل کرده و در  611تا
 661درجه سانتی گراد چند دقیقه تکان داده و پس از خنک

گرم کردن و سرد کردن با دو تکرار وزنه  51گرمی انجام
پذیرفت ،این پروتکل با کمی تغییر از منبع استفاده شده
انجام گرفت (.)61

شدن صاف می گردد .برش انجمادی نمونه ها بهاندازه 65
میکرون انجام داده شد .درنتیجه لیپیدها با رنگ آمیزی

روش تهیه سرم

چهلوهشت ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین و 61

سودان بالک  Bبه رنگ سیاه مشاهده می شود .گلیکول

ساعت ناشتایی ،حیوانات با تزریق داخل صفاقی کتامین

بهترین حالل برای رنگ های چربی است زیرا چربی ها را
از بافت خارج نمی کند سودان بالک  Bبهترین رنگ آمیزی

( 611میلیگرم/کیلوگرم وزن بدن) کشته شدند و نمونه
خونی بهطور مستقیم از قلب گرفته شد .سرم خونی با دور

چربی ها است (.)67

 rpm 3000و به مدت  61دقیقه سانتریفیوژ شده و جدا

مطالعه هیستومورفومتریکی بیضه

مطالعه هیستومورفومتریکی بیضه نیز شامل؛ قطر لوله های

گردید .غلظت تستوسترون سرم (نانوگرم بر میلیلیتر) با

اسپرم ساز (برحسب میکرومتر) ،ارتفاع اپیتلیوم (برحسب
میکرومتر) ،تعداد لوله ها (در دایرهای به شعاع 511

استفاده از کیت تجاری االیزا (منوبایند آمریکا) با حساسیت
 ng/ml 1/0و ضریب تغییرات به ترتیب  5/1 ،7/1و 4/8
سنجیده شد ،در نهایت داده ها بین گروه ها مقایسه شدند.

میکرومتر) و تعداد سلول های لیدیگ (در دایره ای با شعاع
 51میکرومتری) بود .بررسی اسپرماتوژنز و اسپرمیوژنز از
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طریق شاخص تمایز لوله ای ( ،)TDI6شاخص اسپرمیوژنز

خواهیم کرد تا تعداد کل اسپرم ها به دست بیاید (.)7

( )SI1و شاخص تجمعی ( )RI3بودند .شاخص تمایز لوله

بررسی قدرت زیستی اسپرم

بهمنظور ارزیابی قدرت زیست پذیری 4اسپرم ،از تست

ای شامل درصد لولههای اسپرمساز دارای بیش از  4ردیف

ائوزین-نگروزین استفاده شد .مقدار  11میکرو لیتر از

سلولی ( TDIمثبت) نسبت به لولههای اسپرمساز دارای
کمتر از  4ردیف سلولی ( TDIمنفی) بود .شاخص

نمونه اسپرم موردنظر ،درروی یک الم تمیز با  11میکرو
لیتر از محلول ائوزین حلشده و پس از  11الی  31ثانیه،

اسپرمیوژنز نیز درصد لولههای اسپرمساز دارای اسپرمانید به
لوله های اسپرمساز بدون اسپرمانید لحاظ شد .ضریب

 11میکرو لیتر از محلول رنگی نگروزین به آن اضافه شد.

تجمعی نیز درصد اسپرماتوگونی های نوع ( Bقابلتمایز با

بعد از تهیه اسمیر از محلول مورد نظر و خشک شدن الم

هسته کامالً تیرهرنگ) به اسپرماتگونی های نوع ( Aهسته
روشن تر) محاسبه گردید (.)67

ها در گروه های مختلف ،با استفاده از میکروسکوپ نوری
و با بزرگ نمایی  ،×41درصد اسپرم های زنده (بی رنگ) و

ارزیابی پارامترها و کیفیت اسپرمی

اسپرم های مرده (قرمزرنگ) ارزیابی شد (.)7

دم اپی دیدیم از بیضه جداشده و در داخل پتریدیش 3

اسپرم هایی که پس از ایجاد تراکم در کروماتین خود،

سانتی متری حاوی  6میلی لیتر محیط کشت  HTFحاوی

دارای هیستون های اضافی باشند ،با این رنگ آمیزی

( 4 mg/ml (Sigma, USA) BSAکه قبالً جهت تعادل
در داخل انکوباتور قرار داده شده بود) ،گذاشته شد و با

مشخص می شوند .پس از تهیه اسمیر از هر نمونه حیوانی
و خشک شدن آنها ،مرحله فیکس شدن نمونه ها توسط

چند برش در دم اپی دیدیم اسپرم-ها خارج ،سپس داخل

فیکساتیو گلوتارآلدئید  %3در  1,1میلی بافر فسفات (7/1
 )PHبه مدت  31دقیقه انجام شد .سپس اسالیدها با ٪5

انکوباتور  CO2قرار داده شد.
برای شمارش اسپرم ها رقت  6به  11از اسپرم مذکور تهیه

آنیلین بلو  ٪5مخلوط شده با  ٪4اسید استیک ( )pH 3/5به

شد .به این صورت که در داخل یک میکرو تیوب  6میلی
لیتری 601 ،میکرو لیتر آب مقطر ریخته شده و سپس61 ،

مدت  5دقیقه رنگآمیزی شدند .پس از شستشو با آب
مقطر ،الم ها با میکروسکوپ نوری با بزرگ نمایی ×611

میکرو لیتر از اسپرم موردنظر به آن افزوده شد .سپس61 ،

مورد بررسی و درصد اسپرم های بالغ (آبی کمرنگ) و

میکرو لیتر از این محلول بر روی الم نئوبار (که المل

نابالغ (آبی پررنگ) تعیین گردید .در این بررسی نسبت

سنگی از قبل بر روی آن گذاشته شده بود) ،ریخته شد.
بدین ترتیب ،شمارش تعداد اسپرم ها انجام گرفت (.)7

تعداد اسپرمهای با هسته نابالغ به اسپرم های با هسته بالغ
شمارش گردید (.)7

بررسی تحرک اسپرم

بررسی آسیب  DNAدر اسپرم

تحرک اسپرم ،یک قطره از محیط کشت حاوی اسپرم مورد

برای بررسی میزان آسیب  DNAاسپرم از روش رنگ

نظر بر روی الم نئوبار گذاشته شد و درصد تحرک اسپرم

آمیزی آکریدین اورنج استفاده شد .این رنگ فلورسنت،

ها در زیر میکروسکوپ با بزرگ نمایی  ×11بررسی گردید.

جهت تمایز  DNAدو رشته ای سالم از  DNAتک-رشته

برای این کار پس از همگن کردن محلول داخل
میکروتیوب توسط سمپلر یک قطره از محلول را روی الم

ای ناسالم و دناتوره به کار می رود DNA .دو رشته ای
سالم زیر میکروسکوپ فلورسنت (،)Zeiss Company

نئوبار انتقال داده و در  15عدد خانه موجود در قسمت

سبزرنگ و  DNAتک-رشته ای دناتوره زرد تا قرمز رنگ

مرکزی الم تعداد اسپرم ها شمارش خواهیم کرد ،داخل یا

می شود .پس از تهیه اسمیر از هر نمونه و خشک شدن

خارج بودن اسپرم در مربع ها را برحسب قرار گرفتن یا
نگرفتن سر اسپرم در آن مربع در نظر خواهیم گرفت .عدد

آنها ،فیکس شدن نمونه ها توسط محلول کارنوی به مدت
حداقل  1ساعت صورت گرفت .سپس الم ها به مدت 61

بهدستآمده را ابتدا در  5و سپس در عدد  615ضرب

دقیقه توسط رنگ آکریدین اورنج رنگ آمیزی شدند .پس از
شستشو توسط آب جاری ،الم ها توسط میکروسکوپ

Tubular Differentiation Index 1
Spermiogenesis Index 2
Repopulation Index 3

Viability 4
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و آنالیز آن ها با نرمافزار  Dinocaptureانجام گرفت.

فلورسنت با فیلتر  nm 460بررسی شدند .اسپرم های با
 DNAسالم با سری به رنگ سبز و اسپرم های با DNA
آسیبدیده به رنگ زرد قابل مشاهده بودند .در این بررسی

نتایج

نسبت اسپرم های با  DNAآسیب دیده به اسپرم های با
 DNAسالم شمارش گردید (.)7

بررسی نتایج وزن بدن و وزن بیضه گروه ها

تفاوت معنیداری بین دو گروه در وزن اولیه بدن

( ،)p>1/481وزن نهایی بدن ( ،)p>1/548میزان افزایش

وزن ( ،)p>1/110وزن بیضه ( )p>1/453و ایندکس (وزن
بیضه /وزن بدن × )p>1/855( )611مشاهده نشد ،با این

آنالیز آماری

همه داده های کمی بهصورت  Mean ± SDو با
معناداری ( )<p1/15ارائه شدند .ارزیابی تفاوت بین

حال وزن بدن حیوانات در طول اجرای پروتکل افزایش

گروهی با آزمون  t-testبا استفاده از نرم افزار SPSS

پیدا کرده بود (جدول .)6

نسخه  11انجام شد .تمامی تصاویر با دوربین Dino Late
جدول  .1تفاوت وزن بدن ،افزایش وزن بدن ،وزن بیضه و ایندکس گروهها
گروهها

افزایش وزن

وزن بدن (گرم)
ابتدا

انتها

وزن بیضه (چپ)

ایندکس (نسبت وزن
بیضه به وزن بدن)

کنترل

225±21/21

280±15/15

55±11/11

1/66±0/25

1/53

تمرین

216±12/58

101±15/11

65±10/12

1/51±0/00

1/54

تفاوت معنیداری بین دو گروه در وزن اولیه ،وزن نهایی ،میزان افزایش وزن ،وزن بیضه و ایندکس مالحظه نشد.
دادهها به میانگین و انحراف استاندارد ( )Mean±SDبیانشده است

سطوح سرمی تستوسترون و تعداد سلول های لیدیگ در

نسبت به گروه کنترل افزایشیافته بود (( )p<0/05نمودار

بررسی هورمونی میزان تستوسترون سرم در گروه تمرین

.)6

نسبت به گروه کنترل افزایش قابل مالحظهای مشاهده نشد،
اما در گروه تمرین تعداد سلول های لیدیگ بهطور معنی دار

نمودار  .6تغییرات تستوسترون سرم و سلول لیدیگ در بین گروهها ،دادهها به میانگین و انحراف استاندارد ()Mean±SD
* نشانه تفاوت معنیداری ( )p>1/15بیانشده است
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نتایج هیستولوژیکال و هیستوشیمی

های اسپرماتید تشکیل شده بود .در گروه تمرین تعداد

در گروه کنترل لوله های اسپرمساز پراکندگی یکسان داشتند

سلول های لیدیگ موجود در فضای بینابینی لوله های

و ما بین این لوله ها سلول های بینابینی و سلول های

اسپرمساز افزایشیافته بود اما اِدم ،پرخونی و از هم

لیدیگ در تعداد طبیعی بود .در لوله های اسپرمساز اِدم،

گسیختگی لوله های اسپرمساز مشاهده شد .در گروه تمرین
تراکم چربی افزایش معنادار نسبت به گروه کنترل داشت

پرخونی و از هم گسیختگی وجود نداشت .اپیتلیوم لوله
اسپرم ساز از سلول های اسپرماتوگونی ،اسپرماتوسیت های

(( )p<0/05شکل .)6

اولیه و ثانویه به همراه سلول های سرتولی و نهایتاً سلول

کنترل

تمرین

شکل  .1لوله اسپرمساز با شاخص  TDIمثبت شماره  :2لوله اسپرمساز با شاخص  TDIمنفی شماره  :1لوله اسپرمساز با شاخص  SIمثبت شماره  :1لوله
اسپرمساز با شاخص  SIمنفی  /شماره  :5قطر لوله اسپرمساز شماره  :6ارتفاع اپیتلیوم لوله اسپرمساز شماره  :0سلولهای لیدیگ .رنگآمیزی سودان بلک B
( .)Sudan Black B Stainingنقاطی که نسبت به رنگآمیزی سودان بلک واکنش مثبت داشتند با فلش نشان داده شده است.

معنیداری در ارتفاع اپیتلیوم ( ،)p<1/186قطر لولههای

شاخصهای اسپرماتوژنز

در بررسی هیستومورفومتری بافتها ،نشان داده شد که

اسپرمساز ( )p<1/178و تعداد لولههای اسپرمساز
( )p<1/173مشاهده نشد (جدول .)1

در گروه تمرین میزان شاخصهای SI ،)p<1/111( TDI
( )p<1/111و  )p<1/141( RIنسبت به گروه کنترل
کاهش معنیداری پیدا کرده است ،اما این میزان کاهش

جدول  .2تغییرات آنالیز بافتی در بین گروهها
گروهها

TDI

SI

RI

ارتفاع اپیتلیوم

قطر لوله

تعداد لوله

کنترل

80/12± 1/95

82/10±2/12

05/00±6/11

101±9/10

118±12/52

15/11±1/11

تمرین

*01/10±1/92

*05/25±2/51

*69/62±2/80

96/61±0/01

101±25/61

17/15±1/11

ضریب تمایز لولههای اسپرمساز یا همان  ،TDIضریب اسپرمیوژنز لولههای اسپرمساز یا همان  ،SIضریب جایگزینی مجدد اسپرماتوگونیهای فعال یا همان ،RI
ارتفاع اپیتلیوم لوله اسپرمساز (برحسب میکرومتر) ،قطر لولههای اسپرمساز (برحسب میکرومتر) ،تعداد لولههای اسپرمساز (در دایرهای به شعاع  511میکرومتر) ،دادهها به
میانگین و انحراف استاندارد ( * )Mean±SDنشانه تفاوت معنیداری است.
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( )p<0/005مشاهده نشد .همچنین مالحظه شد که میزان

پارامترها و کیفیت اسپرم

بر اساس ارزیابی پارامترهای اسپرمی صورت گرفته،

شکستگی  DNAاسپرم در گروه تمرین نسبت به گروه
کنترل افزایش معنیداری پیدا کرده است ()p<0/001

گزارش شد که در گروه تمرین تعداد اسپرم

( ،)p<0/000تحرک اسپرم ( )p<0/000و زیست پذیری

(جدول .)1

اسپرم ( )p<0/000کاهش معنیداری نسبت به گروه

کنترل دارد ،اما تفاوت معنیداری در بلوغ اسپرم
جدول  .1تغییرات پارامترهای اسپرمی در بین گروهها
گروهها

تعداد اسپرم ×

تحرک اسپرم ()%

زیست پذیری اسپرم

1

( )61

بلوغ اسپرم ()%

()%

شکستگی DNA
اسپرم

کنترل

01/88± 1/18

68/88 ±1/15

88/11 ±1/95

6/25 ±1/28

1/88 ±6/14

تمرین

*60/12 ±1/11

*61/11 ±1/82

*02/60± 2/01

6/12 ±1/21

*5/18 ±6/14

تفاوت معنیداری بین دو گروه در (تعداد ،تحرک ،زیست پذیری و شکستگی  DNAاسپرم) ( )p<1/15مشاهده شد ،اما در بلوغ اسپرم این تفاوت معنیداری وجود
نداشت .دادهها به میانگین و انحراف استاندارد ( * )Mean±SDنشانه تفاوت معنیداری است.

بحث
بر اساس نتایج به دست آمده مشاهده شد که تمرین

در بررسی های بافتی این پژوهش نشان داده شد که تمرین
مقاومتی موجب کاهش شاخص هایی نظیر ()TDI,SI,RI

مقاومتی باعث افزایش سلول های لیدیگ و تراکم چربی در

می شود و از این طریق می تواند باعث ایجاد اختالل در

فضای بینابینی بیضه می شود ،اما این افزایش سلول لیدیگ

عملکرد فرآیند اسپرماتوژنز و کاهش کیفیت آن شود .طبق

و تراکم چربی بینابینی بیضه قادر به باال بردن میزان

نتایج به دست آمده ،نشان داده شد که تمرین مقاومتی تأثیر
معنی داری بر روی (ارتفاع اپیتلیوم ،قطر و تعداد لوله های

کنترل نشد ،بنابراین هورمون تستوسترون که از سلول

اسپرم ساز) ندارد .همچنین در بررسی-های اسپرمی این

لیدیگ ترشح می شود و وظیفه رشد و تقسیم سلول های

پژوهش نشان داد شد که تمرین مقاومتی با کاهش دادن

زایای بیضه را در مرحله اول ساخت اسپرم ها بر عهده

(تعداد ،تحرک و زیست پذیری اسپرم) و همچنین افزایش

تستوسترون سرم در گروه تمرین مقاومتی نسبت به گروه

در شکستگی  DNAاسپرم تأثیر منفی بر کیفیت اسپرم ها
می گذارد .در این مطالعه مشاهده شد که تمرین مقاومتی

دارد ،نتوانست توسط تمرین مقاومتی مورد استفاده در این
پژوهش افزایش پیدا کند .تولید آندروژن در فضای بینابینی
بیضه ها صورت می گیرد ( )68و سلول های لیدیگ در این

تأثیر معنی داری بر روی بلوغ اسپرم ها نخواهد داشت.

بخش نقش مهمی را در متابولیز کردن کلسترول به

طبق گزارش هایی که در متون علمی دیده می شود ،اجماع

تستوسترون بر عهده دارند ( .)60نشان داده شده است که

نظر کلی در رابطه با تأثیر فعالیت ورزشی بر روی فرآیند
اسپرماتوژنز و سیستم تولیدمثل مشاهده نشده است .در

قطرات لیپیدی سیتوپالسمی سلول لیدیگ بستری برای این
عمل می باشند که می تواند به تولید تستوسترون کمک کنند

مطالعه که در سال  1168همسو با پژوهش حاضر انجام

( .)11صارمی و همکاران در سال  1163نشان دادند که

شد ،گزارش شده است که تمرین مقاومتی فزاینده  8هفته

تمرین هوازی شنا با شدت باال با کاهش تستوسترون سرم

ای با  5روز در هفته به دلیل باال بردن استرس اکسیداتیو و
پراکسیداسیون لیپیدی متعاقب تمرین می تواند کیفیت

همراه است و گزارش شد که این نوع تمرین می تواند
کیفیت اسپرماتوزنز را کاهش می دهد ()16؛ اما همسو با

فرایند اسپرماتوژنز را دچار اختالل کند ( .)13یکی از

مطالعه حاضر نشان داده شده است که تمرین مقاومتی

عوامل فیزیولوژیکی اساسی که در پیشرفت ناباروری دخیل

فزایند به مدت  8هفته به صورت یک روز در میان تأثیر

است و بسیاری از مطالعات آن را گزارش کرده اند ،افزایش
استرس اکسیداتیو و گونه های فعال اکسیژن ( )ROSمی

معنی داری بر تستوترون سرم ندارد (.)11
18

تأثیر تمرین مقاومتی بر روی عملکرد بیضه و فرآیند اسپرماتوژنز و پارامتر های اسپرمی موش های نر ویستار بالغ

باشند که با ایجاد التهاب موجب تغییر در کیفیت اسپرم ها

شده تصادفی را مورد بررسی قرار دادند ،در این پژوهش

می شوند .با افزایش غلظت  ROSدر بدن نشان داده شده

تمرین ورزشی هوازی با شدت باال بر روی بیماران نابارور

است که یک بینظمی در روند فرآیند اسپرماتوژنز رخ می

انجام گرفت و نشان داده شد که این نوع تمرین می تواند

دهد که می تواند آن را دچار اختالل کند ( .)14در مطالعه
حاضر اضافه بار وزنه در هر دو تکرار انجام پذیرفته و

مارکر های التهابی (اینترلوکین  1و فاکتور نکروز تومور،)a-
استرس اکسیداتیو ( ROSو مالون دی آلدهید) و

کاهش کیفیت اسپرماتوزنز در این تحقیق احتماالً با افزایش

آنتیاکسیدانها (سوپر اکسید دیسموتاز ،کاتاالز و ظرفیت

استرس اکسیداتیو و گونه های فعال اکسیژن در پی تمرین

آنتیاکسیدانی تام) را تضعیف کند ،همزمان با این تغییرات

رخ داده است.

پیشرفت های مطلوبی در پارامتر های اسپرم ،شکستگی

دلیل دیگری که تمرین ورزشی شدید می تواند به سیستم
باروری جنس نر آسیب وارد کند کاهش پروتئین شوک

 DNAاسپرم و میزان باروری افراد مشاهده شد ( .)31با
این وجود همچنان تحقیقات مختلفی نشان داده اند که

گرمایی ( )HSP 71است که به عنوان نشانگر بیوشیمیایی

تمرین ورزشی هوازی و مقاومتی با شدت باال به دلیل

عملکردی برای تحرک و کیفیت اسپرم در جهت ارزیابی

افزایش استرس اکسیداتیو و پراکسیداسیون لیپیدی موجب

باروری جنس نر معرفی می شود ( .)15این پروتئین تنظیم
کننده اسپرماتوژنز در شرایط بحرانی و ایسکمی می باشد

آسیب به فرآیند اسپرماتوژنز و پارامتر های اسپرمی و
سیستم باروی جنس نر می شود (.)36-33

( -HSP 71 .)11،17در سلول های جوانه زا نقش
تنظیمکننده رشدی را دارد و در سلول های لیدیگ باعث

نتیجه گیری

مهار آپوپتوز ناشی از استرس می شود .همسو با مطالعه

بر اساس گزارشات صورت گرفته می توان گفت که تمرین

حاضر گزارش شده است که پرداختن به انجام تمرین
ورزشی استقامتی کاهش این پروتئین را می تواند به دنبال

ورزشی مقاومتی مورد استفاده در این پژوهش با وجود
افزایش سلول لیدیگ و تراکم چربی بینابینی بیضه نمیتواند

داشته باشد که تأثیر منفی را بر اسپرماتوژنز دارد (.)18

موجب افزایش تستوسترون شود ،از طرفی دیگر نشان داده

از طرفی به نظر می رسد که تمرین ورزشی هوازی با

شد که این نوع تمرین ورزشی سبب آسیب به برخی از

شدت متوسط می تواند تأثیر مثبتی بر روی سیستم باروری
جنس نر و دیابتی داشته باشد .صمدیان و همکاران در سال

فاکتور های بافتی بیضه و کاهش پارامتر های اسپرمی می

 1160مطالعه ای را صورت دادند ،آن ها گزارش کردند که
تمرین ورزشی هوازی با شدت متوسط به مدت  1هفته

شود که در پی آن اختالل در اسپرماتوژنز و کاهش کیفیت
اسپرم را به همراه دارد که می تواند تأثیر منفی بر سیستم
باروری مردان داشته باشد.

برخالف نتایج پژوهش حاضر باعث بهبود شاخص های
اسپرماتوژنز و اسپرمیوژنز ( )TDI,SIدر موش های دیابتی
می شود که به همین سبب از ایجاد آسیب به این
شاخصها جلوگیری می کند .آن ها گزارش کردند که
تمرین ورزشی هوازی با شدت متوسط باعث افزایش
سوپراکساید دیسموتاز ( )SODمی شود و همچنین این نوع
تمرین باعث افزایش تعداد سلول های لیدیگ و به دنبال آن
افزایش تستوسترون سرم و مهار آپوپتوز و تقریباً تمام
پارامتر های اسپرمی می شود (.)10

تشکر و قدردانی
محققین از آزمایشگاه تخصصی بافتشناسی (کاوش)
استان البرز به دلیل انجام آزمایشهای پژوهش تشکر
مینمایند.
تعارض در منافع
نویسندگان این مقاله تعارض در منافع ندارند.

حاجی زاده و ترتیبیان در سال  1167یک کار آزمایی کنترل
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and obesity, considered separately or
combined,
impair
spermatic
parameters in adult male Wistar rats.
International Journal of Experimental
Pathology 2018;99(2):95-102.
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