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Abstract 
Background and Objective: The effect of short-term sprint interval 
training (SIT) on the male reproductive system is one of the important 
issues that has not been studied so far. The present study aimed to 
investigate the effect of SIT on sperm parameters and spermatogenesis 
indices in adult, male Wister rats. 
Materials and Methods: This was an experimental study in which 20 
male Wistar rats were randomly divided into two groups, control (n = 
10) and SIT (n = 10). The training was performed thrice weekly for five 
weeks. Forty-eight hours after the last training session, four rats from 
each group were randomly selected and sacrificed, and then tissue, 
serum, and sperm evaluations were conducted. Data were analyzed by 
an independent t-test using SPSS software version 22 (p<0.05). 
Results: In the SIT group, serum testosterone levels, testicular 
interstitial fat density and the number of Leydig cells were significantly 
higher compared to the control group (P<0.05). The tubular 
differentiation index (TDI), spermiogenesis index (SI), repopulation 
indices (RI), and the number, mobility and sperm viability were 
significantly lower in the SIT group in comparison with the control 
group (P<0.05). However, the number of seminiferous cells, the 
diameter of seminiferous tubules, the thickness of the seminiferous 
tubular epithelium, the sperm DNA damage, and the sperm chromatin 
quality were not significantly different between groups (P>0.05). 
 Conclusion: Based on the findings of this study, it seems that short-
term SIT training may improve aerobic capacity and some hormonal and 
reproductive indices. However, as it may reduce some sperm parameters 
and spermatogenesis indices more research is needed to determine the 
best intensity and duration of SIT for reproductive purposes. 
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 چکیده
 از ن ر  ج ن   مث    تولی د  تمسیس   بر مدت کوتاه( SIT) سرعتی تناوبی تمرین تأثیر :هدف و مقدمه
 ت أثیر  بررس ی  مطالع ه  ای ن  از هدف. است نشده بررسی حال به تا که است مهمی موضوعات جمله
 ب ال   ن ر  ه ای  رت در اس پرماتونن   های شاخص و اسپرمی پارامترهای بر مدت کوتاه SIT تمرین
 .بود ویستار

 دو ب ه  تص ادیی  ویس تار   نر رت سر ۰۲ آن در که بود تجربی نوع از مطالعه این ها: روش و مواد
 پ ن   م دت  ب ه  و هفت ه  در جلسه سه تمرین. شدند تقسیم SIT (0۲=n)تمرین و  (n=0۲) کنترل گروه
 ط ور  ب ه  گروه هر از رت سر چهار تمرین  جلسه آخرین از پ  ساعت هشت و چه . شد اجرا هفته

. ش د  انج ا   اس پرمی  و س رمی  بایتی  های سنجش سپ  و شدند برداری نمونه و انتخاب تصادیی
 ش د  تحلی    و تج ی ه  ۰۰ نس خه  SPSSای ار نر  با و مستق  تی آماری روش از استفاده با ها داده

(۲۰/۲<  P.) 
های لیدیگ گروه تمرین می ان تستوسترون سرمی  تراکم چربی بینابینی بیضه و تعداد سلول :ای نت

   (TDIای )تم ای  لول ه   (. ش اخص P  >۲۰/۲داری زی ادتر ب ود )  نسبت به گروه کنترل در حد معن ا 
پذیری اسپر  گروه ؛ همچنین تعداد  تحرک و زیست(RI) تجمعی ضریب  (SI) اسپرمیونن  شاخص

ه ا از  (؛ با وجود این  ب ین گ روه  P  >۲۰/۲تر بود )داری کمتمرین نسبت به گروه کنترل در حد معنا
اس پر  و   DNAتلی و   آس یب   ضخامت اپیساز  اسپر  ساز  قطر لولههای اسپر نظر تعداد سلول

 (.P  <۲۰/۲تفاوت معناداری مشاهده نشد ) بلوغ هسته اسپر 
 ت وان  بهب ود  ب ه  تواند می SIT تمرین رسد می نظر به حاضر پژوهش نتای  به توجه با گیری:نتیجه
 از برخ ی  ک اهش  این  وجود با شود؛ منجر مثلی تولید و هورمونی های شاخص از برخی و هوازی

 مناس ب  تعی ین  ب رای  ت ری بیش مطالعات به نیاز اسپرماتونن  های شاخص و اسپرمی پارامترهای

 .دارد وجود زمینه این در SIT تمرینات مدت و شدت ترین

 مث  تولید سیستم   SIT تمرین رت  کلیدی: های واژه
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 ویستار بالغ نر های رت در اسپرماتوژنز های شاخص و اسپرمی پارامترهای بر مدت کوتاه( SIT) سرعتی تناوبی تمرین تأثیر

 مقدمه

 در شرکت موانع ترین اصلی از یکی عنوان به وقت کمبود

 مطالعات(. 1) است آن منظم انجام و ورزشی های فعالیت

 متداول های پروتکل به بندی پای میزان که کردند گزارش

 درصد 74 تا 5 فقط( باال شدت با تناوبی تداومی،) سنتی و

 مانع ترین رایج زمان که نکته این به توجه با(. 1،1) است

 متخصصان ،(3) است ورزشی های فعالیت در شرکت برای

 با ورزشی مداخالت توسعه بر را توجه ورزشی فعالیت

 از نوعی(. 7) اند کرده معطوف اجرا زمان حداقل صرف

 است، کرده پیدا زیادی عالقمندان امروزه که مداخالت این

 1توسط استرند بار یناولرین این نوع تم است، SIT تمرین

 با SIT تمرین(. 5) معرفی شد 1691و همکارانش در سال 

 ،(ثانیه 31) سرعت حداکثر با دویدن ،(9-7) کم تکرارهای

 بین( دقیقه 7 تقریباً) غیرفعال یا فعال استراحتی های-دوره

 پروتکل نوع این اما شود، می مشخص( 9) تکرار هر

 کوتاه زمانی نظر از بودن، کننده خسته بر افزون تمرینی

 دقیقه 7 و کردن سرد و گرم با چون نیست، کارآمد و نبوده

 یک در شده صرف زمان مدت تکرار، هر بین در استراحت

 کل واقع در ،انجامدمی طول به دقیقه 31 تمرینی جلسه

 دقیقه 61 به( هفته در روز 3 با) هفته یک در تمرین زمان

 فعالیت برای فعلی متداول ایه توصیه از بیشتر که رسد می

 چندان و است( هفته در دقیقه 45) شدید تداومی ورزشی

 شدت با تداومی تمرین با اجرا زمان نظر از زیادی تفاوت

-41) باال شدت با تناوبی و( هفته در دقیقه 151) متوسط

 مطالعات همچنین،(. 4،7) ندارد( هفته در دقیقه 131

 برای کمتری بسیار تمایل تحرک کم افراد اند کرده گزارش

 رسد می نظر به بعید و دارند تمرینات نوع این در شرکت

 های فعالیت در منظم مشارکت ارتقاء برای ابزاری عنوان به

 .(6) باشد مؤثر تحرک کم عمدتاً جمعیت یک در بدنی

 11≥) تر کوتاه تکرارهای با SIT تمرینات اخیراً بنابراین،

 اندازه همان به نتایج که است هگرفت قرار توجه مورد( ثانیه

 موانع از بسیاری بنابراین(. 1) دهد می نشان را مفید و مؤثر

                                                                 

1 Astrand 

 ورزشی فعالیت به بندی پای و پذیرش از مانع که متداول

 کاهش برای علمی مداخله یک عنوان به شود، می منظم

 عمومی جمعیت در واگیردار غیر های بیماری به ابتال خطر

 11 از بیش تقریباً ها پروتکل این. دگرد می رنگ کم بسیار

 همان به و کشد-نمی طول تمرینی جلسه هر در دقیقه

 تمرینات و سنتی SIT های پروتکل از بیشتر یا اندازه

 غیر و هوازی عملکرد سالمتی، مهم نشانگرهای تداومی

 (.1) دهد می بهبود را هوازی

 یرتأث و تولیدمثل سیستم با ارتباط در شده انجام مطالعات

 نقیضی و ضد اطالعات باال شدت با ورزشی فعالیت

 که دهند می نشان مطالعات این از برخی اند، کرده گزارش

( باال شدت با تناوبی و باال شدت تداومی) ورزشی فعالیت

 التهابی عوامل و اکسیداتیو استرس سطح کاهش با تواند می

 هورمونی سطوح و منی مایع پارامترهای بهبود باعث

 انسانی عمدتاً مطالعات این ،(11) شود تولیدمثل سیستم

 فعالیت منفی تأثیر ها پژوهش از برخی سویی، از. هستند

 که کردند گزارش ها آن اند، داده نشان را شدید ورزشی

مدت باعث اختالل  طوالنی و باال شدت با استقامتی شنای

-های محور هیپوتاالموسدر ترشح و تولید هورمون

 وجود، این با(. 11–31)شود ( میHPG)1گوناد-هیپوفیز

 برانگیز بحث تغییرات این در HPG هورمونی درگیری

دار تغییر غیرمعنیاز مطالعات  یکه برخ که طوری به است،

هومون  یکاهش سطح سرم(، FSH)3محرک فولیکولیدر 

 یسطح سرم یشافزا یگرد یو برخ (11،11)( LH)7لوتئینی

LH (13)اند را گزارش کرده. 

 توان بهبود عروقی، -قلبی تأثیرات مورد در پژوهش اگرچه

 حال در مدت کوتاه SIT تمرینات هوازی غیر و هوازی

 های پروتکل این به روزافزونی عالقمندی و است گسترش

 نوع این بین ارتباط تاکنون اما است، آمده بوجود تمرینی

 بررسی تولیدمثل سیستم مختلف پارامترهای و تمرینات

 کوتاه SIT تمرین است، ممکن نظری لحاظ از. تاس نشده

                                                                 

2 Hypothalamic-pituitary-gonadal axis  

3 Follicle-stimulation hormone  

4 Luteinizig hormone 
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ی و همکاراناسد  

 توان و سرعت حداکثر با اجرایی ماهیت به توجه با مدت

 تغییرات و روانی فیزیولوژیکی، استرس ایجاد باعث

 تولیدمثلی پارامترهای در اختالل نهایت در و هورمونی

 مورد این در اطالعاتی حاضر پژوهش محققین اما شود،

 به مربوط موجود مطالعات یشترب لذا. نکردند مشاهده

 با. است مقاومتی و باال شدت با تناوبی تداومی، تمرینات

 بررسی حاضر پژوهش از هدف شده، ذکر دالیل به توجه

 سرمی، تستوسترون میزان بر مدت کوتاه SIT تمرین تأثیر

 های شاخص بیضه، بینابینی فضای چربی تراکم میزان

 بالغ نر های رت در اسپرمی پارامترهای و اسپرماتوژنز

 .است ویستار

 

 ها روش و مواد
 سر 11 آن انجام برای که بود تجربی نوع از پژوهش این
 آزمایشگاه به و تهیه اهلل بقیه پزشکی علوم دانشگاه از رت

 هفته دو از بعد. شدند منتقل شاهد دانشگاه مرکزی
 ،(111-151) مناسب وزن به رسیدن و محیط با سازگاری

 تقسیم تمرین و کنترل تایی 11 گروه 1 به یتصادف ها رت
 ساعت 11) شده کنترل نور شرایط در ها رت همه. شدند
 ویژه استاندارد آب و غذایی رژیم ،(تاریکی ساعت 11 نور،

. شدند نگهداری کربنات پلی های قفس در و حیوانات این
 از استفاده و مراقبت راهنمای» اساس بر آزمایشات ی همه

 «(IR.SHAHED.REC.1398.125)شگاهیآزمای حیوانات
 .است گرفته انجام

 هوازی توان تعیین

 هوازی توان تعیین و دویدن سرعت حداکثر تعیین برای 
 از استفاده با رت هر از گذشته، تحقیقات طبق فردی

 آزمون( پنجم هفته) تمرینی برنامه انتهای و ابتدا در تردمیل
 شروع دقیقه/ترم 11 اولیه سرعت با آزمون این. شد گرفته
 شد داده افزایش سرعت دقیقه/متر سه دقیقه، 3 هر و شده

 ثانیه 5 مدت به رت گرفتن قرار و خستگی با آزمون(. 15)
 سرعت حداکثر و یافت پایان تردمیل شوک شبکه روی بر
 هوازی توان تعیین برای سرعت حداکثر. شد ثبت آن

 هفته یک از بعد ها رت حاضر، پژوهش در. گردید استفاده
 خود سرعت حداکثر با اول هفته در را تمرین آشناسازی،

 .کردند شروع
 SIT تمرین پروتکل 

 همکاران و هازال تمرینی پروتکل از پژوهش این در
 در(. 19) شد استفاده استراحت زمان در تعدیل با( 1111)

 .است آمده تمرینی برنامه خالصه 1 جدول

 
 SIT تمرین برنامه. 1 جدول

 هفته پنجم هفته چهارم هفته سوم هفته دوم هفته اول آشناسازی 

 11 11 11 6 7 4 سن )هفته(

 41 91-41 51-91 51-91 71-51 11-31 سرعت )متر/دقیقه(

 11 11 11 11 11 دقیقه( 11-15) 911-611 زمان تمرین )ثانیه(

 91 91 91 91 91 - زمان استراحت )ثانیه(

 7 9 9 7 7 1 نوبت

 3 3 3 3 3 5 هفتهتعداد جلسات در 

 
 سرم تستوسترون سنجش

 تصادفی گروه هر از رت سر 7 تمرین جلسات پایان در
 و تمرین جلسه آخرین بعد ساعت هشت و چهل و انتخاب

 کتامین صفاقی داخل دوز اور تزریق با ناشتایی، ساعت 11
 نمونه و شدند کشته( بدن وزن کیلوگرم/گرممیلی 111)

 rpm دور با خون سرم. شد تهگرف قلب از مستقیم خونی

. گردید جدا و شده سانتریفیوژ دقیقه 11 مدت به و 3000
 منوبایند) االیزا تجاری کیت با سرم تستوسترون غلظت
 .شد سنجیده( آمریکا
 کشی آسان از بعد: هیستومورفومتریک پارامترهای ارزیابی

 ،%41 اتانول با شکمی ناحیه پوست کردن استریل و
 به و شد برداشته شکم ناحیه در برشی با تیباف هاینمونه
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 ویستار بالغ نر های رت در اسپرماتوژنز های شاخص و اسپرمی پارامترهای بر مدت کوتاه( SIT) سرعتی تناوبی تمرین تأثیر

 درصد 11 فرمالین محلول داخل ساعت 77 حداقل مدت
 پاساژ مراحل وارد تثبیت از پس ها-نمونه. گرفتند قرار

 ترتیب به ها نمونه ها، بافت آبگیری منظور به. شدند بافتی
 درصد 111 و درصد 61 درصد، 41 درصد، 51 الکل در

و  1گزیلون محلولی داخل در ها نهنمو سپس. گرفتند قرار
 بعد، ی مرحله در. شدند داده قرار مذاب پارافین داخل بعد

 با میکرومتر 5-4 ی اندازه به ها نمونه گیری، برش با
 کشور ساخت Leica20 مدل) چرخشی میکروتوم دستگاه

 و هماتوکسیلین آمیزی رنگ و شده داده برش( آلمان
 مدل) آمیزینگر خودکارتمام دستگاه با ائوزین

MICROM، از. شد انجام( آلمان کشور ساخت 
 بررسی برای( MEDIC H-760) نوری میکروسکوپ
 .شد استفاده هیستولوژیکال

 بررسی و اسپرماتوژنز های شاخص مطالعه
 قطر گیری اندازه ی پایه بر بیضه هیستومورفومتریک

 تلیوم اپی ارتفاع ،(میکرومتر برحسب) ساز اسپرم هایلوله
 داخلی لومن قطر ،(میکرومتر برحسب) ساز اسپرم ی لهلو

 های لوله تعداد ،(میکرومتر برحسب) ساز اسپرم ی لوله
 تعداد و( میکرومتر 511 شعاع به ای دایره در) ساز اسپرم
( میکرومتری 51 شعاع با ای دایره در) لیدیگ های سلول
(، 1TDIای )تمایز لوله های شاخص تعیین از. گرفت انجام

( برای بررسی 7RI( و ضریب تجمعی )3SIرمیوژنز )اسپ
 شد استفاده ها گروه اسپرمیوژنز و اسپرماتوژنز وضعیت

(14.) 
 B بلک سودان آمیزی رنگ با هیستوشیمیایی ارزیابی

 بیضه بینابینی فضای چربیِ تراکم ارزیابی برای روش این از
 انجمادی روش به که مقاطعی مطالعه این در. شد استفاده

 آمیزی رنگ برای. شدند آمیزی رنگ بودند شده تهیه
 برای. شد استفاده هاریس هماتوکسیلین رنگ از افتراقی

 111 در B سیاه سودان 4/1 نیاز، مورد محلول ی تهیه
 درجه 111 تا 111 در و حل گلیکول اتیلن لیترمیلی

 شدن خنک از پس و شد داد تکان دقیقه چند گرادسانتی
 با لیپیدها میکرونی، 15 جمادیان برش با. گردید صاف
 .شد مشاهده سیاه رنگ به B بالک سودان آمیزی رنگ

                                                                 

1 Xylene 

2 Tubular Differentiation Index 

3 Spermiogenesis Index 

4 Repopulation Index 

 اسپرمی ی پارامترها ارزیابی 

 15 در تعداد شمارش از ها اسپرم تعداد شمارش برای 
 بررسی برای ،115 و 5 ضرایب اعمال و نئوبار الم خانه

-زیست قدرت ارزیابی برای نئوبار، الم از تحرک وضعیت

نگروزین،  برای تعیین -آمیزی ائوزیناسپرم از رنگ 5پذیری
-آمیزی آکریدین اسپرم از روش رنگ DNAمیزان آسیب 

آمیزی -ای از رنگو برای بررسی میزان بلوغ هسته 9اورنج
 .(17)استفاده شد  4بلوآنیلین

 

 آماری تحلیل و تجزیه 
 برای ستونی نمودار و معیار انحراف و میانگین ی آماره از

 برقراری بررسی از پس. شد استفاده نتایج توصیفی گزارش
 و لون آزمون با پارامتریک آماری آزمون های فرض پیش

 سطح در 7آزمون تی مستقل و تی افزوده از شاپیرویلک؛
 SPSS افزار نرم محیط در ها داده یلتحل برای 15/1 آلفای
-Dino دوربین با تصاویر تمامی. شد استفاده 11 نسخه

Late افزار نرم دو نسخه با و شد تهیه Dino-capture 
 .شد تحلیل

 

 نتایج
میانگین و انحراف معیار وزن بدن، حداکثر  1در جدول 

ها آمده سرعت، وزن بیضه و ایندکس آن به تفکیک گروه
ها با آزمون تی افزوده در سطح آماری داده است؛ تحلیل

ها از نظر وزن بدن نشان داد، بین گروه 15/1آلفای 
(111/1=P ،91/5=(9)tو توان )( 111/1هوازی نهایی=P ،

17/6=(9)tداری وجود دارد. همچنین بررسی ( تفاوت معنی
ها از نظر وزن بیضه ها نشان داد که بین گروهآماری داده

(111/1=P ،51/4=(9)t شاخص ،)« نسبت وزن بیضه به
داری ( تفاوت معنیP ،51/5=(9)t=11/1ایندکس( )«)بدن

وجود دارد و در هر کدام از این متغیرها مقادیر مربوط به 
 گروه تمرین نسبت به گروه کنترل باالتر بود.

 

                                                                 

5 Viability 

6 Acridine orange 

7 Aniline blue  

8 Gain score T-test 
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 اسدی و همکاران
 

 
 ها گروه کتفکی به سرعت حداکثر و بیضه وزن بدن، وزن استاندارد انحراف و میانگین. 2 جدول

 حداکثر سرعت
 وزن بیضه ایندکس

 وزن بدن )گرم(
هاگروه  

 اولیه نهایی اولیه نهایی

71 ± 71/1  71 ± 71/1  51/1  ± 17/1  51/1  ± 11/1  175 ± 39/35  111 ± 17/17  کنترل 

57 ± 1* 71 ± 1 1/97 ±1/17 * 1/94 ± 1/15# 191 ± 11 171 ± 93/4  تمرین 
 

باشدمی ≥P 01/0 و ≥P 000/0با  به ترتیب داریاختالف معن یانگرو *ب #. است شده گزارش(  =1n) استاندارد انحراف ± میانگین بصورت هاداده

 در لیدیگ های سلول تعداد و تستوسترون سرمی سطوح
 تعداد( ب سرمی، تستوسترون میزان نظر از)الف: 1 نمودار
 داده آماری تحلیل. است مشاهده قابل لیدیگ های-سلول

 که داد نشان 15/1 آلفای سطح در مستقل تی آزمون با اه
 تعداد و( M=75/1 ± 17/1) سرمی تستوسترون میزان

 تمرین گروه( M=34/11 ± 49/1) لیدیگ های سلول
 های سلول و( M=67/1 ±11/1) تستوسترون به نسبت
 معنی طور به کنترل گروه( M=77/13 ± 11/1) لیدیگ

 (.P <111/1) است بیشتر داری

 
 چربی تراکم وضعیت میکروسکوپی تصاویر همچنین،

 بیضه بافت هیستوشیمیایی بررسی از حاصل بینابینی فضای
    نظر به. دهد می نشان را B بلک سودان آمیزی رنگ با

 نسبت تمرین گروه بینابینی فضای در چربی میزان رسد می
 .است بیشتر کنترل گروه به
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 ویستار بالغ نر های رت در اسپرماتوژنز های شاخص و اسپرمی پارامترهای بر مدت کوتاه( SIT) سرعتی تناوبی تمرین تأثیر

 
 

 تعداد بینابینی مناطق بین رنگ سیاه ناحیه. اند داده نشان مثبت واکنش سودان آمیزی رنگ به که هستند هایی لکه زرد های فلش. B دانسو سیاه آمیزی رنگ. 1شکل 

 .است شده استفاده 711× و ×111 بزرگنمایی با و نوری میکروسکوپ از. دهد می نشان را چربی چگالی میزان و لیدگ سلول زیادی

 

 AM-MSCs فلوسایتومتری

در بررسی پارامترهای هیستومورفومتری مشاهد شد که 
 (،111/1=P ،19/5(=6)t) (TDIای )لوله تمایز هایشاخص
 (،111/1=P ،35/9(=17)t) (SI) اسپرمیوژنز شاخص
( گروه تمرین 111/1=P ،55/5(=7)t) (RI) تجمعی ضریب

داری کمتر است؛ اما بین طور معنینسبت به گروه کنترل به

، P=16/1ساز )های اسپرمز نظر تعداد سلولدو گروه ا
11/1(=17)tقطر لوله اسپرم ،)( 46/1ساز=P ،17/1(=17)t ،)

-( تفاوت معنیP ،11/1(=17)t=61/1تلیوم )ضخامت اپی

 (.3داری دیده نشد )جدول 

 

های اسپرماتوژنز و اسپرمیوژنزهای هیستوموفومتریک و شاخصاده. د3 جدول  

 هاگروه (%) RI (%) SI (%) TDI تعداد لوله اسپرمساز سازاسپرم لوله قطر تلیومضخامت اپی

1/101  ± 11/9  11/813  ± 12/88  21±  2  11 ± 31/1  83/32  ± 88/2  18/30  ± 91/1  کنترل 

18/101 ± 10/3  81/811  ± 81/23  21/21  ± 19/2  تمرین # 1/21 ± 11/83 # ±1/18 11/33 1/19# ± 12/21 

 است ≥P 01/0 *و ≥P 000/0بیانگر اختالف معناداری با  # .است شدهگزارش(  =1n) استاندارد انحراف±گینمیان بصورت هاداده

 
میانگین و انحراف استاندارد پارامترهای اسپرمی به تفکیک 

، P=13/1آمده است. تعداد ) 7ها در جدول گروه
44/1=(4)t( تحرک ،)111/1=P ،17/6=(19)t زیست( و 

( گروه تمرین نسبت P ،99/17=(19)t=111/1اسپرم ) پذیری

داری کمتر است؛ اما از نظر طور معنیبه گروه کنترل به
( و 57/1P=()15/1=P ،51/11/1=(19)tی اسپرم )بلوغ هسته

ها ( بین گروهP ،11/1=(19)t=31/1اسپرم ) DNAآسیب 
 داری مشاهده نشد.تفاوت معنی
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 ویستار بالغ نر های رت در اسپرماتوژنز های شاخص و اسپرمی پارامترهای بر مدت کوتاه( SIT) سرعتی تناوبی تمرین تأثیر

 ها گروه تفکیک به اسپرمی پارامترهای. 1 جدول

هاگروه )%( اسپرم پذیری زیست تحرک اسپرم )%( (×1000000تعداد اسپرم )   اسپرم DNAآسیب  بلوغ هسته اسپرم )%( 

00/18 کنترل  ± 01/1  00/19  ± 11/1  11/33  ± 11/2  11/8  ± 01/1  11/1  ± 93/0  

09/1 # 1/1 ± 11/91 #1/12 ± 12/18 #1/21 ± 13/11 تمرین  ± 38/0  91/1  ± 11/1  

 است P <01/0 یاختالف معنادار بیانگر*  و P≤000/0 با یاختالف معنادار بیانگر #. است شدهگزارش استاندارد انحراف ± میانگین بصورت هاادهد
 

 بحث
 هوازی، توان حاضر پژوهش نتایج ترین مهم ی پایه بر

 تراکم و سرم نوتستستر میزان لیدیگ، های سلول تعداد
 از و بود بیشتر SIT تمرین گروه هبیض بینابینی فضای چربی
 تأثیر پژوهش این تمرین پروتکل داد، نشان ها یافته سویی
 که اسپرم DNA آسیب و بلوغ میزان بر مخربی و منفی

 ایجاد هستند، اسپرمی های ارزیابی ترین مهم از بخشی
 این در تری پایین اسپرم تحرک و تعداد اما ؛کندنمی

 های شاخص ررسیب نتایج. شد مشاهده حیوانات
 داد نشان نیز هیستومورفومتریک پارامترهای و اسپرماتوژنز

 در داری معنی ساختاری تغییرات باعث تمرین نوع این که
 و ساز اسپرم لوله قطر ساز، اسپرم های سلول تعداد

 ،TDI های شاخص میزان اما گردد؛ نمی تلیوم اپی ضخامت
RI و SI پژوهش ،ما های بررسی طبق. دهد می کاهش را 

 کوتاه SIT تمرین تأثیر که است ای مطالعه اولین حاضر

 نر های رت در اسپرمی پارامترهای و اسپرماتوژنز بر مدت
 .کند می گزارش را ویستار بالغ
 روی بر تمرینات از دیگر انواع تأثیر گذشته مطالعات در

. است شده بررسی نابارور مردان عمدتاً و سالم مردان
 مقاومتی تمرین که کردند گزارش رانهمکا و زاده حاجی

 با هفته دوازده مدت به( HIIT) شدید تناوبی تمرین ،(17)
 تمرین ،VO2max درصد 65 تا 41 ی فزاینده شدت

 باال شدت با تداومی تمرین و متوسط شدت با تداومی
 باال التهابی، فاکتورهای و اکسیداتیو استرس کاهش باعث
 مردان در DNA ستگیشک کاهش و منی مایع کیفیت بردن
 فعالیت مختلف های پروتکل نهایت در و گردد؛ می سالم

 اثر مردان مثل تولید نشانگرهای بر مطلوب طرز به ورزشی
 HIIT تمرینی برنامه که کرد توجه باید اما ،(11) گذارد می
 و مدت شدت،) تمرینی های مؤلفه نظر از SIT تمرین با

 با مدت کوتاه SIT تمرینات اصوالً و است متفاوت( حجم
 VO2max درصد 111 شدت با و کمتر بسیار اجرای زمان

 .گردد می انجام باال به
 با استقامتی شنای که( دریافتند 1117و همکاران ) 1مانا

 و جمله هر در ساعت 3-1 هفته، چهار مدت به باال شدت
 کاهش و اکسیداتیو استرس افزایش با جلسه 5 هفته هر

 گردد می فرآیند این در اختالل ثباع تستوسترون هورمون
 و مدت طوالنی استقامتی تمرینات رسد می نظر به ،(11)
 باعث جنسی های هورمون کاهش طریق از باال شدت با

 که نظر این از و شود می تولیدمثل سیستم اختالل ایجاد
 باروری توان کاهش باعث مدت طوالنی و شدید تمرینات

 کند می حمایت دد،گر-می تولیدمثلی سیستم اختالل و
 تمرینی، های مؤلفه در موجود های تفاوت از فارغ(. 16)

 چون دانست ناهسو حاضر پژوهش با را یافته این توان می
 تمرین با تستوسترون هورمون میزان حاضر پژوهش در

SIT به مربوط پارامترهای تمام و یافته افزایش مدت کوتاه 
 افزایش یی،سو از. است نداشته کاهش تولیدمثل سیستم
 می اسپرم DNA آسیب ایجاد باعث اکسیداتیو استرس

 اسپرم DNA آسیب تأثیر حاضر پژوهش در اما ،(11) گردد
 SIT تمرین گرفت نتیجه توان می یافته این از. نشد مشاهده

 پارامترهای در اکسیداتیو استرس احتماالً مدت کوتاه
 .کند نمی ایجاد اسپرمی

 بارورسازی در مهمی یاربس عامل اسپرم DNA شکستگی
 ارزیابی که دادند نشان گذشته مطالعات است، زوجین
 گویای تواند نمی تنهایی به تحرک و مورفولوژی تعداد،

 بررسی دلیل این به باشد، اسپرم DNA و اسپرمی سالمت
 سیستم اختالل و ناباروری به مربوط تحقیقات در آن

 داده نشان همچنین،(. 11) دارد باالیی اهمیت تولیدمثل
 لقاح رغم به اسپرم DNA به باال آسیب میزان که است شده

 اصالح تخمک کننده ترمیم سیستم در است ممکن موفق
 پیدا را جنین تشکیل توان ها سلول صورت این در که نشود

 (.11) کرد نخواهند
                                                                 

Manna1  
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 ویستار بالغ نر های رت در اسپرماتوژنز های شاخص و اسپرمی پارامترهای بر مدت کوتاه( SIT) سرعتی تناوبی تمرین تأثیر

 انتشار مطالعه یک اسپرماتوزنز، های شاخص با ارتباط در
 همکاران و محقق روهگ توسط( چاپ دست در) نیافته

 استقامتی شنای که شد یافته دست نتیجه این به( 1366)
 پارامترهای و اسپرماتوژنز های شاخص کاهش باعث

 ساز زمینه است ممکن و شده بیضه هیستومورفومتریک
 همچنین شود، بالغ نر های رت در تولیدمثل سیستم اختالل
 تمرین که گرفتند نتیجه( 1363) همکاران و صارمی

 7 مدت به هفته در روز 5 دقیقه، 171) شدید استقامتی
 و داده کاهش را نر های رت در اسپرماتوژنز نمره (هفته
 می افزایش را حیوانات این در اکسیداتیو استرس میزان

 ممبینی و صارمی دیگری پژوهش در اما ،(17) دهد
 طریق از متوسط شدت با شنا که کردند گزارش( 1367)

 تواند-می چاق های رت بیضه در یشیاکسا فشار تنظیم
 در(. 15) شود اسپرماتوژنز های شاخص بهبود به منجر

 گروه های رت در اسپرماتوژنز های شاخص حاضر پژوهش
 سایر لحاظ از اما بود، تری پایین سطح در تمرین

 مشاهده داری معنی کاهشی هیستومورفومتری پارامترهای
 فضای لیپیدی تراکم و لیدیگ های سلول تعداد و نشد

 .بود کنترل گروه به نسبت باالتری سطح در بیضه بینابینی
 که دارند قرار بیضه بینابینی فضای در لیدیگ های سلول 

 دلیل این به و کنند می متابولیزه تستوسترون به را کلسترول
 قطرات حاوی ها سلول این برخوردارند، ای ویژه اهمیت از

 برای بستری انعنو به فراوان سیتوپالسمی لیپیدی
 پژوهش های داده(. 19) هستند کلسترول استروئیدئوژنز

 در شده استفاده مدت کوتاه SIT تمرین که داد نشان حاضر
 های سلول تعداد و لیپیدی تراکم افزایش با پژوهش این

 یافته این. برد می باال را سرمی تستوسترون میزان لیدیگ،
 و شدت از تابعی تستوسترون پاسخ که است نکته این مؤید
 بررسی به( 1117) همکاران آسانو. است تمرین مدت

 بیضوی های آنزیم فعالیت و سرمی تستوسترون بین ارتباط
 های رت در تناوبی و تداومی ورزشی فعالیت از بعد

 میزان که کردند گزارش و پرداختند ویستار صحرایی
 تمرین از بعد حاضر، مطالعه با همسو سرمی تستوسترون

 بیضوی های آنزیم همچنین است، یافته افزایش بیتناو
 باالیی فعالیت فسفاتاز 9 گلوکز و دهیدروژناز سوکسینات

 (.14) دادند نشان تناوبی تمرین گروه در را
 متعاقب تستوسترون سطوح غلظت افزایش سازوکار 

 اما است؛ نشده مشخص خوبی به ورزشی فعالیت
 بر ورزشی ینتمر تأثیرگذار های مکانیسم پژوهشگران

 تحریک در افزایش از ناشی را تستوستورن سطوح افزایش
 افزایش و عروق شدن گشاد ، LH( 17) هورمون تولید و

 های سلول تعداد افزایش ،(16) ها بیضه خون جریان
 بیضه بینابینی فضای در آن با مرتبط های آنزیم و لیدیگ

 تمرین از ناشی سمپاتیک فعالیت افزایش همچنین و( 14)
 .اند کرده ذکر( 31)

 با وقتی ورزشی فعالیت که کرد توجه نیز نکته این به باید
 بر استرس و فشار افزایش باعث شود، می انجام باال شدت

 و کورتیزول سطح آن متعاقب و شود می بدن
 با تردمیل روی بر دویدن. رود می باال کرتیکواسترون

 رد استرس افزایش برای عاملی است ممکن باال سرعت
 گزارش( 1119) همکاران و اسونسون(. 31) باشد حیوانات

 باعث تردمیل روی بر فزاینده اجباری دویدن که کردند
 بسیار نکته این شود، می ها رت در استرس میزان افزایش

 آن متعاقب و استرس افزایش چون است اهمیت حائز
 اسپرماتوژنز اختالل باعث تواند می هورمون دو این افزایش

 تولید یا ترشح است، ممکن طرفی از(. 31) شود ها رت در
 همراه هورمون این باشد، شده اختالل دچار FSH هورمون

 فرآیند مستقل بصورت همچنین و تستوسترون با
 تنظیم های مولکول تولید تغذیه، نظر از را اسپرماتوژنز

 و چرب اسیدهای متابولیسم در درگیر ژنهای بیان کننده،
 انرژی متابولیسم برای و کند می کنترل میتوکندری بیوژنز
 اختالل دچار وقتی و است مهم بسیار ساز اسپرم های سلول
 دهد می کاهش را اسپرم میزان توجهی قابل طور به شود

 جهت موجود، اجباری های محدودیت به توجه با(. 33)
 تمرین آثار ملکولی و سلولی های-مکانسیم تر دقیق تفسیر

SIT بیشتر بررسی به نیاز تولیدمثل تمسیس بر مدت کوتاه 
 .است آتی مطالعات در

 
 نتیجه گیری

 بسیار زمان صرف با مدت کوتاه SIT تمرین کلی طور به 
 های فعالیت سایر به نسبت( هفته در دقیقه 6-11) کمتر

 توان سرم، تستوستورن میزان افزایش علیرغم ورزشی،
 DNA آسیب و بلوغ بر مخرب تأثیر نداشتن و هوازی
 های شاخص برخی نسبی طور به است ممکن اسپرم،

20 



 

 

ی و همکاراناسد  

 توجه با. دهد کاهش را اسپرمی پارامترهای و اسپرماتوزنز
 ارتباط در که محدودی اطالعات و حاضر پژوهش نتایج به
 دارد، وجود تولیدمثل سیستم روی بر SIT تمرینات تأثیر با

 دارای که افرادی در تمرینات نوع این از شود می توصیه
 .شود استفاده احتیاط با هستند، تولیدمثلی سیستم مشکالت

 

 

 قدردانی و تشکر
 مصوب ارشد مقطع نامه پایان از برگرفته حاضر پژوهش
 و بدنی تربیت گروه انسانی، علوم دانشکده) شاهد دانشگاه

 کالنتری علی دکتر جناب از. باشد می( ورزشی علوم
 بافت کارشناس و همدان دانشگاه استادیار) حصاری

 مراحل به نظارت و کمک برای( کاوش آزمایشگاه شناسی
 .داریم را تشکر کمال آزمایشگاهی های سنجش انجام
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