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چکیده:
زمينه و هدف :هدف از ﭘﮋوهﺶ ﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﺮرﺳﯽ اثﺮ  10هفته تمﺮین اﺳتقﺎمتﯽ ﺑﺮ ﺳطوح ﺳﺮمﯽ هورمونهﺎی
جنسﯽ و ﭘﺎرامتﺮهﺎی اﺳپﺮم موشهﺎی صحﺮایﯽ ﭘس از القﺎء دیﺎﺑت توﺳط اﺳتﺮﭘتوزوتوﺳين -نيکوتين آميد ﺑود.
روش ﺑﺮرﺳﯽ :در این مطﺎلعه تجﺮﺑﯽ  36ﺳﺮ موش صحﺮایﯽ از نﮋاد ویستﺎر ﺑﺎ ميﺎنﮕين وزن  200±48ﮔﺮم ﺑهﻃور
تﺼﺎدﻓﯽ در ﺳه ﮔﺮوه ﮐنتﺮل ﺳﺎلم ،ﮐنتﺮل دیﺎﺑتﯽ و دیﺎﺑتﯽ تمﺮین اﺳتقﺎمتﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓتند .جﻬت القﺎی دیﺎﺑت ،ﭘس از
 12ﺳﺎﻋت نﺎﺷتﺎیﯽ ،از روش تﺰریﻖ درون صفﺎﻗﯽ  120ميلﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐيلوﮔﺮم محلول نيکوتين آميد ﺑه همﺮاه 65
ميلﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐيلوﮔﺮم محلول  STZاﺳتفﺎده ﮔﺮدید .یک هفته ﭘس از تﺰریﻖ  STZو نيکوتين آميد ،ﭘﺮوتکﻞ تمﺮین
اﺳتقﺎمتﯽ ﺑﺎ ﺷدت متوﺳط ﺑه مدت  10هفته انجﺎم ﮔردید و  24ﺳﺎﻋت ﭘس از آﺧﺮین جلسه ی تمﺮینﯽ ﺣيوانﺎت
تﺸﺮیﺢ ،اﭘيدیم چپ جﻬت ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎرامتﺮهﺎی اﺳپﺮم و ﺳﺮم ﺧون موشهﺎی صحﺮایﯽ جﻬت ﺑﺮرﺳﯽ هورمونهﺎی
جنسﯽ جمع آوری ﺷدند .دادههﺎ ﺑﺎ اﺳتفﺎده از آزمون تحليﻞ واریﺎنس یک ﻃﺮﻓه ( )one-way ANOVAو آزمون
تعقيبﯽ توﮐﯽ در ﺳطﺢ معنﯽ داری  0/05ﺑﺮرﺳﯽ ﺷدند.
یﺎﻓته هﺎ 10 :هفته تمﺮین اﺳتقﺎمتﯽ موجب ﮐﺎهﺶ معنﯽ دار ﻗند ﺧون ﮔﺮوه تمﺮین اﺳتقﺎمتﯽ نسبت ﺑه ﮔﺮوه ﮐنتﺮل
دیﺎﺑتﯽ ﺷد ( .)P=0/013همچنين تمﺮین اﺳتقﺎمتﯽ موجب اﻓﺰایﺶ معنﯽ دار ﺳطوح ﺳﺮمﯽ تستوﺳتﺮون (،)P=0/000
 )P=0/002( LHو  )P=0/029( FSHدر ﮔﺮو ه تمﺮین اﺳتقﺎمتﯽ نسبت ﺑه ﮔﺮوه ﮐنتﺮل دیﺎﺑتﯽ ﺷد .همچنين در
ﭘﺎرامتﺮهﺎی اﺳپﺮم از جمله تعداد اﺳپﺮم ( )P=0/065و مورﻓولوژی ﻃبيعﯽ ( )P=0/067در ﮔﺮوه تمﺮین اﺳتقﺎمتﯽ
نسبت ﺑه ﮔﺮوه ﮐنتﺮل ﺳﺎلم تفﺎوت معنﯽ داری مﺸﺎهده نﺸد.
نتيجه ﮔيﺮی :ﺑه نظﺮ مﯽرﺳد تمﺮین اﺳتقﺎمتﯽ از ﻃﺮیﻖ اﻓﺰایﺶ ﺳطوح ﺳﺮمﯽ هورمونهﺎی جنسﯽ تستوﺳتﺮون و
 LHموجب ﺑﻬبود ﭘﺎرامتﺮهﺎی اﺳپﺮم از جمله تعداد و مﺮﻓولوژی ﻃبيعﯽ اﺳپﺮم در موشهﺎی دیﺎﺑتﯽ نوع  2مﯽﺷود.
واژههﺎی ﮐليدی :دیﺎﺑت نوع  ،2ﭘﺎرامتﺮهﺎی اﺳپﺮم ،هورمونهﺎی جنسﯽ ،تمﺮین اﺳتقﺎمتﯽ.

مقدمه:
دیابت نوع  2از شایعترین اختالالت ﻣتابوﻟﯿﮑﯽ

ورزشﯽ هﻤراه با ﭼاﻗﯽ ،اﺳترس و عواﻣﻞ ژنتﯿﮑﯽ نﯿز از

ﻣﯽباشﺪ (.)1
ﻗرن ﺣاﺿر اﺳت ﮐﻪ در ﺣال اﭘﯿﺪﻣﯽ شﺪن 

دیﮕر عواﻣﻞ ایﺠادﮐننﺪه دیابت هﺴتنﺪ .این ﻣوﺿوع

ﻗرار گرفتن طوالنﯽ ﻣﺪت در ﺳطح باالی گلوﮐز خون

ﻣﯽتوانﺪ روی ﺳاختار و عﻤلﮑرد برخﯽ از دﺳتﮕاههای

بﻪ عنوان یﮑﯽ از عﻤﺪهترین عواﻣﻞ بروز دیابت شناختﻪ

بﺪن ازﺟﻤلﻪ ﺳﯿﺴتﻢ توﻟﯿﺪﻣثﻞ تﺄﺛﯿر بﮕﺬارد و ﻣوﺟب

شﺪه اﺳت .هﻤچنﯿن عواﻣﻞ ﻣﺤﯿطﯽ از ﺟﻤلﻪ عﺪم فﻌاﻟﯿت

ﻣشﮑالت هﻤچون ناباروری گردد ( .)2اﻣروزه نابـاروری
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استرپتوزوتوسین -نیکوتین آمید

محمد پرستش و علی حیدریانپور

تمرین استقامتی سطوح سرمی هورمونهای جنسی

زوﺟﯿـن اﺳـت ( .)4،3شـایعترین علـت نابـاروری ﻣـردان،

ﻣطاﻟب  Vignonو هﻤﮑاران گزارش دادنﺪ ﮐﻪ دیابت

عـﺪم توانایـﯽ آنـان در توﻟﯿـﺪ اﺳـﭙرمهای ﺳـاﻟﻢ و فﻌـال

ﺳﺒب افزایﺶ ﺿﺨاﻣت ﻏشاء ﭘایﻪ ﻟوﻟﻪهای اﺳﭙرم ﺳاز

اﺳـت ( .)5ابتـالء بـﻪ دیابت ،ﺳـﺒب اختـالالت ﺟنﺴـﯽ در

ﻣﯽشود ﮐﻪ با ﮐاهﺶ ﻣﯿزان توﻟﯿﺪ اﺳﭙرم هﻤراه اﺳت،

افراد ﻣﯽشـود و در  %90بﯿﻤـاران دیابتﯽ ،ﻣﯿﻞ ﺟنﺴـﯽ و

هﻤچنﯿن ﮐاهﺶ در تﻌﺪاد ﺳلولهای ﺳرتوﻟﯽ ﻣنﺠر بﻪ

ﻗﺪرت باروری ﮐاهـﺶ ﻣﯽیابـﺪ ( .)7،6در ﺣﯿوانـات

ﮐاهﺶ ﺳلولهای اﺳﭙرﻣاتوگونﯽ ﻣﯽشود (.)12

آزﻣایشـﮕاهﻰ نﯿز با اﺳـتﻔاده از داروی اﺳترﭘتوزوتوﺳـﯿن و

از طرفﯽ فﻌاﻟﯿت بﺪنﯽ ﻣﯽتوانﺪ ﭘاﺳخ عﻀلﻪ

نﯿﮑوتﯿن آﻣﯿﺪ بـرای اﻟﻘـاء دیابـت نوع  ،2نﻘـﺺ در فﻌاﻟﯿـت

اﺳﮑلتﯽ بﻪ انﺴوﻟﯿن را از طریق افزایﺶ بﯿان و یا فﻌاﻟﯿت

بافـت بﯿﻀـﻪ و تﺠزیـﻪ آن ﻣشـاهﺪه شﺪه اﺳت (.)8

ﭘروتئﯿنهای درگﯿر در ﻣتابوﻟﯿﺴﻢ و ﺳﯿﮕناﻟﯿنگ انﺴوﻟﯿن

بﯿﻤـاری دیابت اﺛـرات ﻣنﻔـﯽ ﻣتنوعﯽ بـر عﻤلﮑـرد و

باال بﺒرد .بﻪ طوری ﮐﻪ فﻌاﻟﯿت بﺪنﯽ فﻌاﻟﯿت گلﯿﮑوژن ﺳنتاز

ﺳـاختار ﺳﯿﺴـتﻢ توﻟﯿﺪ ﻣثلﯽ ﺟنـﺲ نـر دارد و ﻣوﺟـب

و بﯿان ﭘروتئﯿنهای ناﻗﻞ گلوﮐز ( )GLUT4را افزایﺶ

ﮐاهـﺶ توﻟﯿـﺪ تﺴتوﺳـترون LH ،و  FSHو اختالل در

ﻣﯽدهﺪ .در افراد ﻣﺒتالء بﻪ دیابت نﯿز آﻣادگﯽ بﺪنﯽ با

فرآینـﺪ اﺳـﭙرﻣاتوژنز ﻣﻰشـود ( .)9هﻤچنﯿـن ﮐاهـﺶ

ﮐاهﺶ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿون ﭼربﯽ و ﺟابﺠایﯽ بﻪ ﺳﻤت

تﻌـﺪاد اﺳـﭙرم و افزایـﺶ اﺳـﭙرمهای ناهنﺠـار در افراد

اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿون بﯿشتر ﮐربوهﯿﺪرات در تﻤام شﺪتهای

دیابتﯽ گزارش شـﺪه اﺳـت ( .)10تغﯿﯿرات توﻟﯿﺪ ﻣثلﯽ

ورزشﯽ هﻤراه اﺳت ( .)13هﻤچنﯿن نتایج تﺤﻘﯿﻘات نشان

ﻣردانﻪ بﻪ طور گﺴترده در افراد ﻣﺒتالء بﻪ دیابت از ﺟﻤلﻪ

دادهانﺪ ﮐﻪ در بﯿﻤاران دیابتﯽ ﮐﻪ ﻣشﮑﻞ ﮐاهﺶ ﺣﺴاﺳﯿت

ﮐاهﺶ تﻌﺪاد ﺳلولهای الیﺪیگ و ترشح تﺴتوﺳترون

بﻪ انﺴوﻟﯿن دارنﺪ ،تﻤرینات اﺳتﻘاﻣتﯽ ﻣنظﻢ از طریق افزایﺶ

نﯿز در ﻣوشهای صﺤرایﯽ دیابتﯽ ﻣشاهﺪه شﺪه اﺳت،

ﺣﺴاﺳﯿت بﻪ انﺴوﻟﯿن و هﻤچنﯿن در ﻏﯿاب انﺴوﻟﯿن ورود

(نﻘﺶ عﻤﺪه ﺳلولهای ﻟﯿﺪیگ توﻟﯿﺪ آنﺪروژنها اﺳت

ﻗنﺪ بﻪ داخﻞ ﺳلولهای عﻀالنﯽ ﻣﯽشونﺪ ،در نتﯿﺠﻪ

ﮐﻪ ﻣﯿﻞ ﺟنﺴﯽ و اﺳﭙرﻣاتوژنز را در ﺟنﺲ نر ﮐنترل

ﻣصرف ﻗنﺪ خون تﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽگردد ( .)14تﺤﻘﯿﻘات

ﻣﯽﮐنﺪ) ( .)9در ﻣطاﻟﻌﻪای ﮐﻪ روی ﻣوشهای صﺤرایﯽ

صورت گرفتﻪ در ﻣورد تﺄﺛﯿر تﻤرین اﺳتﻘاﻣتﯽ بر ﻣﺤور

ﻣﺒتالء بﻪ دیابت ﻣلﯿتوس اﻟﻘاء شﺪه بﻪ وﺳﯿلﻪ اﺳترﭘتوزوتوﺳﯿن

هﯿﭙوتاالﻣوس -هﯿﭙوفﯿز -ﻏﺪد ﺟنﺴﯽ ﻣتناﻗض ﻣﯽباشﺪ،

( )STZﮐﻪ با انﺴوﻟﯿنﯽ درﻣان شﺪنﺪ ،ﻣشاهﺪه ﮐردنﺪ

بﻪ طوری ﮐﻪ در ﻣطاﻟﻌﻪ  Wheelerو هﻤﮑاران تﻤرین

تﻌﺪاد اﺳﭙرم و ﻗابلﯿت ﺣرﮐت اﺳﭙرم در ﻣوشهای دیابتﯽ

اﺳتﻘاﻣتﯽ بﻪ ﻣﺪت  6ﻣاه ﻣنﺠر بﻪ ﮐاهﺶ ﺳطح ﺳرﻣﯽ ﮐﻞ

ﮐاهﺶ یافت؛ اﻣا درﻣان با انﺴوﻟﯿن توانﺴت این ﭘاراﻣترها

تﺴتوﺳترون و تﺴتوﺳترون آزاد شﺪ ،اﻣا در ﻏلظتهای

را بﻪ ﺣاﻟت اول بازگردانﺪ ( .)3این ﻣطاﻟﻌﻪ ﺛابت ﻣﯽﮐنﺪ

ﺳرﻣﯽ  LHو  FSHتغﯿﯿری ﺣاصﻞ نشﺪ ( .)15هﻤچنﯿن در

ﮐﻪ ﮐنترل گلﯿﺴﻤﯿﮑﯽ ﻣﻤﮑن اﺳت نﻘﺶ ﮐلﯿﺪی در

ﻣطاﻟﻌﻪ  Slowinskaو هﻤﮑاران ﮐﻪ روی دونﺪگان اﻟﻤﭙﯿﮏ

ﮐاهﺶ ارتﺒاط دیابت ﻣلﯿتوس و ﻣشﮑالت ناباروری و یا

صورت گرفت ،ﻣشاهﺪه ﮐردنﺪ بﻌﺪ از یﮏ ﻣﺴابﻘﻪ  400ﻣتر

ﮐﻢ باروری در افراد دیابتﯽ داشتﻪ باشﺪ.

بﻪ طور ﻣشﺨﺺ ،ﺳطوح ﺳرﻣﯽ تﺴتوﺳترون ﮐاهﺶ و

هﻤچنﯿن  Guneliو هﻤﮑاران گزارش دادنﺪ ﮐﻪ

ﻏلظت ﺳرﻣﯽ  LHو  FSHافزایﺶ یافت ( .)16این نتایج

تغﯿﯿرات بافتﯽ بﯿﻀﻪ در ﻣوشهای صﺤرایﯽ دیابتﯽ ،از

نشان ﻣﯽدهنﺪ ﮐﻪ هنوز ابﻬاﻣات زیادی در ﻣورد اﺛر

تغﯿﯿر ایﺠاد ﻣرگ ﺳلوﻟﯽ آﭘوﭘتوزی ،آتروفﯽ ﻟوﻟﻪهای

تﻤرینات اﺳتﻘاﻣتﯽ ﮐوتاه و بلنﺪ ﻣﺪت روی ﺳطوح ﺳرﻣﯽ

اﺳﭙرم ﺳاز ،ﮐاهﺶ ﻗطر توبول و ﮐاهﺶ ﻣﺠﻤوعﻪهای

هورﻣونهای ﺟنﺴﯽ افراد ﺳاﻟﻢ وﺟود دارد .عالوه بر این،
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و ﻣشـﮑالت ﻣربـوط بـﻪ آن ،از ﻣﺴـایﻞ ﻣﻬـﻢ در زنﺪگﯽ

ﺳلوﻟﯽ اﺳﭙرﻣاتوژنﯿﮏ ایﺠاد ﻣﯽشود ( .)11در تﺄیﯿﺪ این

مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد /دوره  ،19شماره  /5آذر و دی 1396

ﻣطاﻟﻌﻪای روی تﺄﺛﯿر تﻤرین اﺳتﻘاﻣتﯽ بر روی ﺳطوح

صﺤرایﯽ ﮐﻪ ﻣﯿزان ﻗنﺪ خون آن ها بﯿشتر از  250ﻣﯿلﯽ

ﺳرﻣﯽ هورﻣونهای ﺟنﺴﯽ تﺴتوﺳترون LH ،و  FSHافراد

گرم بر دﺳﯽ ﻟﯿتر بود ،بﻪ عنوان دیابتﯽ در نظر گرفتﻪ

دیابتﯽ صورت نﮕرفتﻪ اﺳت.


شﺪ ( .)17ﺳطوح ﻗنﺪ خون در ﻣوشهای صﺤرایﯽ توﺳط

در ﻣﺠﻤوع ،شواهﺪ نشان ﻣﯽدهنﺪ دیابت از طریق

گلوﮐوﻣتر (بﯿورر ﻣﺪل  ،GL42ﺳاخت ﮐشور آﻟﻤان) در

ﺳازوﮐارهایﯽ ﭼون هﯿﭙرگلﯿﺴﻤﯽ و ﮐاهﺶ ﺳطوح ﺳرﻣﯽ

هر ﻣرتﺒﻪ بﻌﺪ از  12ﺳاعت ناشتا بودن ،انﺪازه گﯿری شﺪ.

هورﻣونهای ﺟنﺴﯽ بﻪ اختالالت ناباروری در ﻣردان


در اداﻣﻪ ﻣوشهای صﺤرایﯽ دیابتﯽ شﺪه بﻪ طور تصادفﯽ

دیابتﯽ ﻣنﺠر ﻣﯽشود .از ﺳویﯽ با توﺟﻪ بﻪ اینﮑﻪ ﻣطاﻟﻌات

دو گروه ،گروه دیابتﯽ تﻤرین اﺳتﻘاﻣتﯽ ( 12ﺳر) و گروه

بﻪ خوبﯽ نشان ﻣﯽدهنﺪ ﮐﻪ ورزش باعث ﮐاهﺶ این

ﮐنترل دیابتﯽ ( 12ﺳر) تﻘﺴﯿﻢ شﺪنﺪ و یﮏ گروه دیﮕر

اختالالت ﻣﯽشود ( .)9با توﺟﻪ بﻪ اینﮑﻪ بﻪ نظر ﻣﯽرﺳﺪ

از ﻣوشهای صﺤرایﯽ ﮐﻪ ﻗنﺪ خون طﺒﯿﻌﯽ داشتنﺪ،

ﻣطاﻟﻌﻪای روی تﺄﺛﯿر تﻤرینﯽ اﺳتﻘاﻣتﯽ بر ﮐﯿﻔﯿت ﭘاراﻣترهای

بﻪ عنوان گروه ﮐنترل ﺳاﻟﻢ ( 12ﺳر) در نظر گرفتﻪ شﺪنﺪ.

اﺳﭙرم و هورﻣونهای ﺟنﺴﯽ ﻣوش های صﺤرایﯽ ﻣﺒتالء بﻪ

هﻤچنﯿن گروه ﮐنترل ﺳاﻟﻢ برای اینﮑﻪ شرایط یﮑﺴانﯽ با

دیابت صورت نﮕرفتﻪ اﺳت ،بنابراین فرض ﭘژوهﺶ بر این

گروههای دیابتﯽ داشتﻪ باشنﺪ ،بﻪ ﻣﻘﺪار  1ﺳﯽ ﺳﯽ نرﻣال

اﺳت ﮐﻪ اﺣتﻤاالً شرﮐت در برناﻣﻪهای ورزشﯽ از طریق

ﺳاﻟﯿن بﻪ صورت تزریق درون صﻔاﻗﯽ دریافت ﮐردنﺪ.
برناﻣﻪ تﻤرین اﺳتﻘاﻣتﯽ روی تردﻣﯿﻞ  5ﮐاناﻟﻪ

تﻌﺪیﻞ این ﺳازوﮐارها با بﻬﺒود ظرفﯿت باروری بﯿﻤاران

بﻪ دﻟﯿﻞ ﮐنترل آﺳانتر ﺳرعت و ﻣﺪت زﻣان دویﺪن اﺟرا

دیابتﯽ هﻤراه خواهﺪ بود.

شﺪ .ﻣوشها در گروه تﻤرین بﻪ ﻣﺪت  10هﻔتﻪ ،هر هﻔتﻪ

روش بررسی:

 5روز تﻤرین ﮐردنﺪ .ﮐﻞ دوره تﻤرین بﻪ  3ﻣرﺣلـﻪ

ﭘژوهﺶ ﺣاﺿر از نوع تﺠربﯽ اﺳت ﮐﻪ بﻪ

آشنایﯽ ،اﺿافﻪ بار ،ﺣﻔﻆ و تثﺒﯿت شﺪت ﮐار تﻘﺴﯿﻢ شﺪ.

شﯿوه ی آزﻣایشﮕاهﯽ انﺠام شﺪ .در این تﺤﻘﯿق از  36ﺳر

در ﻣرﺣلﻪ آشنایﯽ (هﻔتﻪ اول) ﻣوشهـا هـر روز بﻪ ﻣﺪت

ﻣوش صﺤرایﯽ نر نژاد ویﺴتار باﻟغ با داﻣنﻪ وزنﯽ  200تا

 10-15دﻗﯿﻘﻪ با ﺳرعت  8ﻣتر بر دﻗﯿﻘﻪ بر روی نوارگردان

 250گرم و ﺳن  8هﻔتﻪ اﺳتﻔاده شﺪ ﮐﻪ از دانشﮕاه علوم

راه رفتنﺪ .در ﻣرﺣلـﻪ اﺿـافﻪ بار (هﻔتﻪ دوم تا ﭼﻬارم)

ﭘزشﮑﯽ بﻘﯿﻪ اهلل تﻬﯿﻪ گردیﺪ .ﻣوشها در ﻣﺤﯿطﯽ با دﻣای

ﻣوشها ابتﺪا بﻪ ﻣﺪت  20دﻗﯿﻘﻪ و با ﺳرعت  27ﻣتر در

 22±2درﺟﻪ ﺳانتﯽ گراد ،ﭼرخﻪ روشنایﯽ و تاریﮑﯽ

دﻗﯿﻘﻪ روی نوارگردان دویﺪنﺪ و بﻪ تﺪریج در طول ﻣﺪت

 12:12ﺳاعت و در ﻗﻔﺲهای ﭘلﯽ ﮐربنات ( 5ﻣوش در

 3هﻔتﻪ ،ﻣﺪت فﻌاﻟﯿت افزایﺶ (هر ﺟلﺴﻪ  2دﻗﯿﻘﻪ)

هر ﻗﻔﺲ) نﮕﻬﺪاری شﺪنﺪ .ﺟﻬت ایﺠاد دیابت نوع  2بﻌﺪ

ﻣﯽیافت تا بﻪ ﻣﯿزان نﻬـایﯽ 60 ،دﻗﯿﻘﻪ رﺳﯿﺪ ،و در نﻬایت

از  12ﺳاعت ناشتا بودن ﻣوشها صﺤرایﯽ ﻣورد نظر از

در ﻣرﺣلﻪ ﺣﻔﻆ و تثﺒﯿت شﺪت ﮐار بﻪ ﻣﺪت  3هﻔتﻪ

ﻣﺤلول نﯿﮑوتﯿن آﻣﯿﺪ (ﺳاخت شرﮐت ﺳﯿﮕﻤا ،آﻣریﮑا)

تﻤرین اﺳتﻘاﻣتﯽ ( 60دﻗﯿﻘﻪ و با ﺳرعت  27ﻣتر در دﻗﯿﻘﻪ)

ﻣﺤلول شﺪه در نرﻣال ﺳاﻟﯿن با دوز  120ﻣﯿلﯽ گرم بر

را اﺟرا ﮐردنﺪ .در ﺿﻤن در هر ﺟلﺴﻪ تﻤرینﯽ در ابتﺪا

ﮐﯿلوگرم و بﻌﺪ از  15دﻗﯿﻘﻪ از ﻣﺤلول اﺳترﭘتوزوتوﺳﯿن

 5دﻗﯿﻘـﻪ بـرای گـرم ﮐردن (با شﺪت  16ﻣتر در دﻗﯿﻘﻪ) و

(( )STZﺳاخت شرﮐت ﺳﯿﮕﻤا ،آﻣریﮑا) ﻣﺤلول در بافر

در انتﻬا  5دﻗﯿﻘـﻪ برای ﺳرد ﮐردن (شﺪت  16ﻣتر در

ﺳﯿترات  0/1ﻣوالر با دوز  65ﻣﯿلﯽ گرم بر ﮐﯿلوگرم

دﻗﯿﻘﻪ و با ﮐاهﺶ تﺪریﺠﯽ شﺪت بﻪ ﮐﻢترین ﻣﻘﺪار)

بﻪ صورت تزریق درون صﻔاﻗﯽ اﺳتﻔاده شﺪ 72 .ﺳاعت

فﻌاﻟﯿت ﻣﯽﮐردنﺪ ( .)18تﻤاﻣﯽ ﻣوشها 24 ،ﺳاعت ﭘﺲ
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با توﺟﻪ بﻪ ﻣطاﻟﻌات نویﺴنﺪگان این ﻣﻘاﻟﻪ بﻪ نظر ﻣﯽرﺳﺪ

ﭘﺲ از تزریق ﺟﻬت اطﻤﯿنان از دیابتﯽ شﺪن ،ﻣوشهای

محمد پرستش و علی حیدریانپور

تمرین استقامتی سطوح سرمی هورمونهای جنسی

نﻤونﻪ گﯿری شﺪنﺪ .نﻤونﻪهای خونﯽ بﻌﺪ از خونﮕﯿری

ارائﻪ شﺪه توﺳط  WHOانﺠام شﺪ ( .)19بﻪ طور خالصﻪ

( 5ﺳﯽ ﺳﯽ) و ﻟﺨتﻪ شﺪن در ﺳانتریﻔﯿوژ ﻗرار گرفتنﺪ و با

 10ﻣﯿﮑروﻟﯿتر ﻣﺨلوط ﻣﺤﯿط ﮐشت و اﺳﭙرم بر روی الم

دور  3500بﻪ ﻣﺪت  10دﻗﯿﻘﻪ ﺳرم آن ها اﺳتﺨراج و

ﻣﺨصوص ارزیابﯽ ﺣرﮐات اﺳﭙرم ﻗرار گرفت .ﺣﺪاﻗﻞ

ﺟﻬت انﺪازهگﯿری در دﻣای  -70درﺟﻪی ﺳانتﯽ گراد

 5ﻣﯿﺪان ﻣﯿﮑروﺳﮑوﭘﯽ ﺟﻬت ارزیابﯽ ﺣرﮐت ﺣﺪاﻗﻞ

نﮕﻬﺪاری شﺪنﺪ .انﺪازهگﯿری ﺳطوح ﺳرﻣﯽ هورﻣونهای

 200اﺳﭙرم از هر نﻤونﻪ ﻣورد بررﺳﯽ ﻗرار گرفت .ﺳﭙﺲ

ﺟنﺴﯽ شاﻣﻞ تﺴتوﺳترون ( )Tبا ﺣﺴاﺳﯿت  0/25نانوﻣول

درصﺪ اﺳﭙرم های ﻣتﺤرک ﻣﺤاﺳﺒﻪ گردیﺪ.

بر ﻟﯿتر و داﻣنﻪ ﺳنﺠﺶ  0/5-0/100واﺣﺪ بﯿن اﻟﻤللﯽ

بﻪ ﻣنظور بررﺳﯽ ﻗابلﯿت ﺣﯿات اﺳﭙرم های هر

ﻣﯿلﯽ بر روی ﻣﯿلﯽ ﻟﯿتر ،هورﻣون ﻟوتئﯿنﻪ ﮐننﺪه ) (LHبا

گروه بر اﺳاس دﺳتوراﻟﻌﻤﻞ ﺳازﻣان بﻬﺪاشت ﺟﻬانﯽ

ﺣﺴاﺳﯿت  0/11واﺣﺪ بﯿن اﻟﻤللﯽ ﻣﯿلﯽ بر روی ﻣﯿلﯽ ﻟﯿتر

( )WHOبﻪ روش رنگ آﻣﯿزی ائوزین -نﯿﮕروزین

و داﻣنﻪ ﺳنﺠﺶ  0/02-0/60واﺣﺪ بﯿن اﻟﻤللﯽ ﻣﯿلﯽ بر روی

انﺠام شﺪ (تصویر شﻤاره  1ب) .بﻪ طور خالصﻪ ائوزین

ﻣﯿلﯽ ﻟﯿتر و هورﻣون ﻣﺤرﮐﻪ فوﻟﯿﮑوﻟﯽ ) (FSHبا

( ، %1ﻣرک ،آﻟﻤان) و نﯿﮕروزین ( ،%10ﻣرک ،آﻟﻤان)

ﺣﺴاﺳﯿت  0/11واﺣﺪ بﯿن اﻟﻤللﯽ ﻣﯿلﯽ بر روی ﻣﯿلﯽ ﻟﯿتر

در آب ﻣﻘطر آﻣاده شﺪ .ابتﺪا یﮏ ﺣﺠﻢ ﻣﺨلوط ﻣﺤﯿط

و داﻣنﻪ ﺳنﺠﺶ  0/02-0/60واﺣﺪ بﯿن اﻟﻤللﯽ ﻣﯿلﯽ

ﮐشت و اﺳﭙرم با دو ﺣﺠﻢ ائوزین ﻣﺨلوط و ﭘﺲ از

بر روی ﻣﯿلﯽ ﻟﯿتر توﺳط ﮐﯿتهای االیزا شرﮐت ایﺴت

گﺬشت  30ﺛانﯿﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﺴاوی نﯿﮕروزین بﻪ ﻣﺨلوط

بﯿوفارم ( )Rat ELISA Kit. Eastbiopharmﻣﺨصوص

ﺳاختﻪ شﺪه اﺿافﻪ گردیﺪ .ﺳﭙﺲ گﺴترشهای نازﮐﯽ از

ﻣوش صﺤرایﯽ (ﺳاخت ﮐشور ﭼﯿن و تﺤت ﻟﯿﺴانﺲ

ﻣﺨلوط تﻬﯿﻪ و ﭘﯽ از خشﮏ شﺪن در دﻣای آزﻣایشﮕاه

ﮐشور آﻣریﮑا) طﺒق دﺳتوراﻟﻌﻤﻞ شرﮐت ﺳازنﺪه

توﺳط ﻣﯿﮑروﺳﮑوپ نوری با بزرگنﻤایﯽ  1000تﻌﺪاد

انﺪازهگﯿری شﺪ.

 100اﺳﭙرم شﻤارش و نﺴﺒت درصﺪ اﺳﭙرمهای زنﺪه در

برای شﻤارش اﺳﭙرم ،بالفاصلﻪ بﻌﺪ از تشریح

گروههای ﻣﺨتلف ﻣﺤاﺳﺒﻪ گردیﺪ .در این روش ﺳر

ﺣﯿوان و وزن ﮐردن بﯿﻀﻪ ﭼپ آن ،انتﻬای اﭘﯿﺪیﺪیﻢ

اﺳﭙرمهای زنﺪه بﻪ رنگ ﺳﻔﯿﺪ ،در ﺣاﻟﯽ ﮐﻪ ﺳر

خارج و در  5ﺳﯽ ﺳﯽ ﻣﺤﯿط ﮐشت

اﺳﭙرمهای ﻣرده بﻪ رنگ ﻗرﻣز ﻣتﻤایﻞ بﻪ بنﻔﺶ ظاهر

()DMEM-F12

()Dulbecco's Modification of Eagle's Medium

ﻣﯽشونﺪ.

انتﻘال یافت و بﻪ ﻣنظور خروج اﺳﭙرم بﻪ درون ﻣﺤﯿط

ﻗﺒﻞ از بررﺳﯽ ﻣورفوﻟوژیﮏ اﺳﭙرمهای هر گروه

ﮐشت بﻪ ﻗطﻌات ﮐوﭼﮑﯽ بریﺪه و بﻪ ﻣﺪت  10دﻗﯿﻘﻪ در

ابتﺪا گﺴترشهای تﻬﯿﻪ شﺪه از ﻣﺨلوط اﺳﭙرم و ﻣﺤﯿط

دﻣای  27درﺟﻪ ﺳانتﯽگراد آنﮑوبﻪ شﺪ ،بﻌﺪ از این ﻣرﺣلﻪ

ﮐشت بﻪ روش ﭘاﭘانﯿﮑوالئو رنگ آﻣﯿزی (تصویر شﻤاره 1

 1ﻣﯿلﯽ ﻟﯿتر از ﻣﺨلوط ﻣﺤﯿط ﮐشت و اﺳﭙرم بﻪ  9ﻣﯿلﯽ ﻟﯿتر

ج) و ﭘﺲ از خشﮏ شﺪن بر اﺳاس دﺳتوراﻟﻌﻤﻞ ﺳازﻣان

از ﻣﺤﯿط ﮐشت اﺿافﻪ رﻗﯿق و فﯿﮑﺲ شﺪ .شﻤارش ﺳرهای

بﻬﺪاشت ﺟﻬانﯽ ( )WHOﻣورد اﺳتﻔاده ﻗرار گرفتنﺪ .برای

اﺳﭙرم با اﺳتﻔاده از الم نئوبار و بﻪ روش هﻤوﺳﯿتوﻣتری

هر نﻤونﻪ  100اﺳﭙرم با بزرگنﻤایﯽ  1000ﻣﯿﮑروﺳﮑوپ

(تصویر شﻤاره  1اﻟف) انﺠام گرفت و ﺳﭙﺲ تﻌﺪاد اﺳﭙرمها

نوری بررﺳﯽ و ناهنﺠاری ﻣوﺟود بﻪ صورت درصﺪ بﯿان

در ﻣﯿلﯽ ﻟﯿتر ﻣﺤاﺳﺒﻪ گردیﺪ .شﻤارش اﺳﭙرمها بر اﺳاس

گردیﺪ (.)19

دﺳتوراﻟﻌﻤﻞ ارائﻪ شﺪه از طرف ﺳازﻣان بﻬﺪاشت ﺟﻬانﯽ

نتایج بﻪ صورت ﻣﯿانﮕﯿن  ±انﺤراف اﺳتانﺪارد،

( )World Health Organization= WHOانﺠام شﺪ (.)19

برای نﻤونﻪ های ﻣوﺟود در هر گروه بﯿان شﺪ .ﺟﻬت
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از آخرین ﺟلﺴﻪ ی تﻤرین ،با ﮐلروفرم بﯿﻬوش ،تشریح و

ﺳنﺠﺶ ﺣرﮐات اﺳﭙرم بر اﺳاس دﺳتواﻟﻌﻤﻞ

مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد /دوره  ،19شماره  /5آذر و دی 1396

اﺳتﻔاده از آزﻣون برآورد نرﻣاﻟﯽ شاﭘﯿرو -ویلﯿﮏ و

آزﻣون تﺤلﯿﻞ واریانﺲ یﮏ طرفﻪ ()One-way ANOVA

برای بررﺳﯽ فرض برابری واریانﺲ ها از آزﻣون ﻟون

و آزﻣون تﻌﻘﯿﺒﯽ توﮐﯽ با ﺳطح ﻣﻌنﯽ داری

P≤0/05

اﺳتﻔاده شﺪ .ﭘﺲ از ﻣشﺨﺺ شﺪن طﺒﯿﻌﯽ بودن توزیع

اﺳتﻔاده شﺪ .تﻤام ﻣﺤاﺳﺒات آﻣاری با اﺳتﻔاده از نرم افزار

داده ها و برﻗراری فرض برابری واریانﺲها ،بﻪ ﻣنظور

آﻣاری  SPSSصورت گرفت.

ج

الف

ب

تصویر شماره  :1الف) نحوه ﺷمﺎرش اﺳپﺮم ﺑه روش هموﺳيتومتﺮی؛ ب) ﺑﺮرﺳﯽ زنده مﺎنﯽ ﺑه روش رنگ آميﺰی
رنگ آميﺰی ائوزین -نيﮕﺮوزین؛ ج) ﺑﺮرﺳﯽ مورﻓولوژی ﻃبيعﯽ ﺑه روش رنگ آميﺰی ﭘﺎﭘﺎنيکوالئو.

یافتهها:
در بررﺳﯽ وزن بﺪن بﻌﺪ از  70روز اعﻤال

ﻣﯿانﮕﯿن دادههای ﻣربوط وزن بﯿﻀﻪ ﭼپ ،تﻔاوت

ﻣتغﯿرهای ﻣﺴتﻘﻞ ﻣﯿانﮕﯿن دادههای تﻔاوت ﻣﻌنﯽ داری

ﻣﻌنﯽ داری بﯿن گروه ﮐنترل ﺳاﻟﻢ با گروه دیابتﯽ تﻤرین

بﯿن گروه ﮐنترل ﺳاﻟﻢ با گروه دیابتﯽ تﻤرین اﺳتﻘاﻣتﯽ

اﺳتﻘاﻣتﯽ ( )P=0/046و ﮐنترل دیابتﯽ ( )P=0/021نشان

( )P=0/072و ﮐنترل دیابتﯽ ( )P=0/626نشان نﺪاد.

داد (ﺟﺪول شﻤاره .)1

جدول شماره  :1وزن ﺑدن و وزن ﺑيضه چپ در ﮔﺮوه هﺎی مختلف
ﮔﺮوه

وزن ﺑدن (ﮔﺮم)

وزن ﺑيضه (ﮔﺮم)

ﭘيﺶ آزمون

ﭘس آزمون

ﮐنتﺮل ﺳﺎلم

219/4±71

279/4±36

1/58±0/19

ﮐنتﺮل دیﺎﺑتﯽ

223/6±36

250/6±48

1/31±0/25a

تمﺮین اﺳتقﺎمتﯽ دیﺎﺑتﯽ

219/2±8

261/7±37

1/26±0/32b

 =aاختالف بین گروه کنترل سالم با گروه کنترل دیابتی؛  =bاختالف بین گروه کنترل سالم با گروه دیابتی تمرین استقامتی؛
 =cاختالف بین گروه کنترل دیابتی با گروه دیابتی تمرین استقامتی؛ مقادیر به صورت انحراف استاندارد  ±میانگین بیان شده است.
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آناﻟﯿز آﻣاری ﭘﺲ از اطﻤﯿنان از نرﻣال بودن داده ها با

تﺠزیﻪ و تﺤلﯿﻞ آﻣاری دادهها و ﻣﻘایﺴﻪ بﯿن گروهها از

محمد پرستش و علی حیدریانپور

تمرین استقامتی سطوح سرمی هورمونهای جنسی

در بررﺳﯽ ﻣﯿزان ﻗنﺪ خون گروههای ﻣﺨتلف ،ﻗنﺪ

()P=0/311؛ اﻣا بﻌﺪ از  10هﻔتﻪ تﻤرین اﺳتﻘاﻣتﯽ ﻗنﺪ خون

خون ناشتا گروه تﻤرین اﺳتﻘاﻣتﯽ دیابتﯽ نﺴﺒت بﻪ گروه

ناشتا گروه تﻤرین اﺳتﻘاﻣتﯽ دیابتﯽ نﺴﺒت بﻪ گروه ﮐنترل دیابتﯽ

ﮐنترل دیابتﯽ در ابتﺪای تﺤﻘﯿق تﻔاوت ﻣﻌنﯽ داری نﺪاشتنﺪ

ﮐاهﺶ ﻣﻌنﯽ داری یافت (( )P=0/013نﻤودار شﻤاره .)1

* :تفاوت معنی دار نسبت به گروه کنترل سالم؛ ** :تفاوت معنی دار نسبت به گروه کنترل دیابتی؛ *** :تفاوت معنی دار
نسبت به گروه دیابتی تمرین استقامتی.

در ﻣﻘایﺴﻪ تﻌﺪاد اﺳﭙرم در گروه ﮐنترل دیابتﯽ

اﺛرات ﻣﺨرب دیابت را در خصوص ﻗابلﯿت ﺣﯿات اﺳﭙرم

نﺴﺒت بﻪ گروه ﮐنترل ﺳاﻟﻢ ﮐاهﺶ ﻣﻌنﯽ داری

در ﻣﻘایﺴﻪ با گروه ﮐنترل دیابتﯽ بﻪ طور ﻣﻌنﯽداری

( )P<0/001ﻣشاهﺪه شﺪ .با وﺟود اینﮑﻪ ﻣﯿانﮕﯿن تﻌﺪاد

ﺟﺒران نﻤایﺪ (ﺟﺪول شﻤاره .)2

اﺳﭙرم در گروه تﻤرین اﺳتﻘاﻣتﯽ دیابتﯽ ()26±13/2

ﻣﯿانﮕﯿن درصﺪ ﻣورفوﻟوژیﮏ طﺒﯿﻌﯽ اﺳﭙرم در

بﯿشتر از گروه ﮐنترل دیابتﯽ ( )11/75±5/7بود؛ اﻣا

ﻣوشهای صﺤرایﯽ ﻣورد آزﻣایﺶ تﻔاوت ﻣﻌنﯽ داری

این ﻣﻘﺪار از نظر آﻣاری در ﺣﺪ ﻣﻌنﯽ داری نﺒود

بﯿن گروه ﮐنترل ﺳاﻟﻢ و ﮐنترل دیابتﯽ را نشان داد

( .)P=0/059بﻪ عﺒارت دیﮕر تﻤرین اﺳتﻘاﻣتﯽ از نظر

()P=0/007؛ اﻣا این تﻔاوت بﯿن گروه تﻤرین اﺳتﻘاﻣتﯽ

آﻣاری نتوانﺴتﻪ اﺛر ﻣﺨرب دیابت نوع  2را بر تﻌﺪاد اﺳﭙرم

دیابتﯽ و ﮐنترل ﺳاﻟﻢ ( )P=0/067ﻣشاهﺪه نشﺪ ﮐﻪ

ﺟﺒران و بﻬﺒود بﺒﺨشﺪ (ﺟﺪول شﻤاره .)2

نشان دهنﺪه این اﺳت ﮐﻪ تﻤرین اﺳتﻘاﻣتﯽ توانﺴتﻪ تﺄﺛﯿر
ﻣثﺒتﯽ در ﮐاهﺶ عوارض ﻣورفوﻟوژیﮏ دیابت داشتﻪ

ﻣﯿانﮕﯿن درصﺪ اﺳﭙرمهای زنﺪه ﮐﻪ ﻣﻌادل ﻗابلﯿت

باشﺪ (ﺟﺪول شﻤاره .)2

ﺣﯿات اﺳﭙرم ﻣﯽباشﺪ ،در گروه ﮐنترل دیابتﯽ نﺴﺒت بﻪ
ﮐنترل ﺳاﻟﻢ ﮐاهﺶ ﻣﻌنﯽ داری ( )P<0/001داشت.

ﻣﯿانﮕﯿن درصﺪ اﺳﭙرمهای ﻗابﻞ ﺣرﮐت در گروه

از طرفﯽ ﻗابلﯿت ﺣﯿات اﺳﭙرم در گروه تﻤرین اﺳتﻘاﻣتﯽ

ﮐنترل دیابتﯽ نﺴﺒت بﻪ ﮐنترل ﺳاﻟﻢ ﮐاهﺶ ﻣﻌنﯽ داری

دیابتﯽ در ﻣﻘایﺴﻪ با گروه ﮐنترل دیابتﯽ افزایﺶ

( )P<0/001یافت .از طرفﯽ ﻗابلﯿت تﺤرک اﺳﭙرم در

ﻣﻌنﯽداری ( )P<0/001را نشان داد .بﻪ عﺒارت دیﮕر

گروه تﻤرین اﺳتﻘاﻣتﯽ دیابتﯽ در ﻣﻘایﺴﻪ با گروه ﮐنترل

گروه تﻤرین اﺳتﻘاﻣتﯽ دیابتﯽ تﻤرین اﺳتﻘاﻣتﯽ توانﺴت

دیابتﯽ افزایﺶ ﻣﻌنﯽ داری ( )P=0/041را نشان داد.
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نمودار شماره  :1ﻗند ﺧون نﺎﺷتﺎ ﮔﺮوههﺎی تمﺮینﯽ در هفته اول و انتﻬﺎی ﺑﺮنﺎمه تمﺮین اﺳتقﺎمتﯽ ﺑعد از  9هفته

مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد /دوره  ،19شماره  /5آذر و دی 1396

اﺳتﻘاﻣتﯽ توانﺴتﻪ اﺛرات ﻣﺨرب دیابت را در خصوص

اﺳتﻘاﻣتﯽ دیابتﯽ در ﻣﻘایﺴﻪ با گروه ﮐنترل دیابتﯽ افزایﺶ

ﻗابلﯿت تﺤرک اﺳﭙرم در ﻣﻘایﺴﻪ با گروه ﮐنترل دیابتﯽ

ﻣﻌنﯽ داری را نشان داد .بﻪ عﺒارت دیﮕر بﻪ نظر ﻣﯽرﺳﺪ

بﻪ طور ﻣﻌنﯽ داری ﺟﺒران نﻤایﺪ (ﺟﺪول شﻤاره .)2

در گروه تﻤرین اﺳتﻘاﻣتﯽ دیابتﯽ ،تﻤرین اﺳتﻘاﻣتﯽ توانﺴتﻪ
اﺛرات ﻣﺨرب دیابت روی ﭘاراﻣترهای اﺳﭙرم را از طریق

ﻣﯿانﮕﯿن هورﻣون تﺴتوﺳترون LH ،در گروه
ﮐنترل دیابتﯽ نﺴﺒت بﻪ ﮐنترل ﺳاﻟﻢ ﮐاهﺶ ﻣﻌنﯽ داری

بﻬﺒود ﺳطوح ﺳرﻣﯽ هورﻣونهای ﺟنﺴﯽ تﺴتوﺳترون،

( )P=0/006یافت .از طرفﯽ تﺴتوﺳترون ( )P<0/001و

و  FSHﺟﺒران نﻤایﺪ (ﺟﺪول شﻤاره .)2

LH

جدول شماره  :2مقﺎیسه ﭘﺎرامتﺮهﺎی اﺳپﺮم و ﺳطوح ﺳﺮمﯽ هورمونهﺎی جنسﯽ در ﮔﺮوههﺎی مختلف
ﮔﺮوه ﮐنتﺮل ﺳﺎلم

ﮔﺮوه ﮐنتﺮل دیﺎﺑتﯽ

ﮔﺮوه دیﺎﺑتﯽ تمﺮین اﺳتقﺎمتﯽ

P

تعداد اﺳپﺮم ()106

39/3±13

11/75±5/7

26±13/2

0/000a؛ 0/065b؛ 0/059c

مورﻓولوژی ()%

95/4±1/3

85/25±7/5

88±8/8

0/007a؛ 0/067b؛ 0/684c

ﻗﺎﺑليت ﺣيﺎت ()%

77/5±4/6

29/78±16/2

41/7±7/2

0/000a؛ 0/000b؛ 0/089c

ﻗﺎﺑليت تحﺮک ()%

60/8±6/5

32/5±1/1

40±6/5

0/000a؛ 0/000b؛ 0/041c

(نﺎنومول ﺑﺮ ليتﺮ) T

5/6±1/6

3/3±0/44

6/7±1/9

0/006a؛ 0/302b؛ 0/000c

(واﺣد ﺑين المللﯽ ميلﯽ ﺑﺮ روی ميلﯽ ليتﺮ) LH

4/5±0/9

3/3±0/2

4/8±0/9

0/006a؛ 0/801b؛ 0/002c

(واﺣد ﺑين المللﯽ ميلﯽ ﺑﺮ روی ميلﯽ ليتﺮ) FSH

4/1±1/5

2/7±0/33

5/8±4/01

0/446a؛ 0/271b؛ 0/029c

متغيﺮ

 =aاختالف بین گروه کنترل سالم با گروه کنترل دیابتی؛  =bاختالف بین گروه کنترل سالم با گروه دیابتی تمرین استقامتی؛
 =cاختالف بین گروه کنترل دیابتی با گروه دیابتی تمرین استقامتی.

بحث:
در ﻣطاﻟﻌﻪ ﺣاﺿر تﺄﺛﯿر طوالنﯽ  10هﻔتﻪ تﻤرین

 FSHبﻪ ﺳطوح طﺒﯿﻌﯽ بازگشتنﺪ و تﻔاوت ﻣﻌنﯽ داری بﯿن

اﺳتﻘاﻣتﯽ بر ﺳطوح ﺳرﻣﯽ هورﻣونهای ﺟنﺴﯽ تﺴتوﺳترون،

گروه دیابتﯽ هﻤراه با تﻤرین اﺳتﻘاﻣتﯽ و گروه ﮐنترل ﺳاﻟﻢ

 LHو  FSHو ﭘاراﻣترهای اﺳﭙرم ﻣوشهای صﺤرایﯽ دیابتﯽ

در این هورﻣونها ﻣشاهﺪه نشﺪ و هﻤچنﯿن در ﭘاراﻣترهای

اﻟﻘاء شﺪه با اﺳترﭘتوزوتوﺳﯿن -نﯿﮑوتﯿن آﻣﯿﺪ دیابتﯽ بررﺳﯽ

اﺳﭙرم در ﻣوارد تﻌﺪاد اﺳﭙرم و ﻣورفوﻟوژی طﺒﯿﻌﯽ تﻔاوتﯽ

گردیﺪ .بر اﺳاس نتایج ،در ﻣوشهای دیابتﯽ ﺳطح ﺳرﻣﯽ

بﯿن گروه تﻤرینﯽ و گروه ﮐنترل ﺳاﻟﻢ ﻣشاهﺪه نشﺪ ﮐﻪ این

تﺴتوﺳترون و  LHبﻪ طور ﻣﻌنﯽ داری ﮐاهﺶ یافت ﮐﻪ

ﻣوﺿوع نشان دهنﺪه این اﺳت ﮐﻪ تﻤرین اﺳتﻘاﻣتﯽ ﻣوﺟب

بﻪ نظر ﻣﯽرﺳﺪ این ﮐاهﺶ ﻣوﺟب ﮐاهﺶ ﻣﻌنﯽ دار در هﻤﻪ

بﻬﺒود این فاﮐتورهای باروری شﺪه اﺳت.

ﻣوارد ﭘاراﻣترهای اﺳﭙرم (تﻌﺪاد ،ﻗابلﯿت ﺣرﮐت،

دیابت با ایﺠاد اﺳترس اﮐﺴﯿﺪاتﯿو و توﻟﯿﺪ

ﻣورفوﻟوژی و ﻗابلﯿت زنﺪه ﻣانﯽ اﺳﭙرم) این گروه گردیﺪه

رادیﮑالهای آزاد باعث ﮐاهﺶ ﺳلولهای ﻣﺨتلف بﯿﻀﻪ

اﺳت .از طرفﯽ تﻤرین اﺳتﻘاﻣتﯽ بﻪ ﻣﺪت  10هﻔتﻪ ﻣوﺟب

و ﮐاهﺶ ﻣﯿزان ﺳرﻣﯽ تﺴتوﺳترون ﻣﯽشود (.)11

ﮐاهﺶ ﻣﻌنﯽ دار ﻗنﺪ خون گروه تﻤرین دیابتﯽ شﺪ ﮐﻪ

بﻪ عالوه ،افزایﺶ اﺳترس اﮐﺴﯿﺪاتﯿو و تﺨریب باالی

ﻣتﻌاﻗب آن ﺳطح ﺳرﻣﯽ هورﻣون های تﺴتوﺳترون LH ،و

 DNAو ﻣرگ ﺳلوﻟﯽ اﺳﭙرم در ﻣردان دیابتﯽ نوع  1و
100

Downloaded from journal.skums.ac.ir at 7:26 +0430 on Saturday June 23rd 2018

بﻪ عﺒارت دیﮕر در گروه تﻤرین اﺳتﻘاﻣتﯽ دیابتﯽ ،تﻤرین

 )P=0/002( LHو  )P=0/029( FSHدر گروه تﻤرین

محمد پرستش و علی حیدریانپور

تمرین استقامتی سطوح سرمی هورمونهای جنسی

توﺿﯿح ناباروری در این افراد ﭘﯿشنﻬاد شﺪه اﺳت (.)20

ﺟﻤع بنﺪی رﺳﯿﺪنﺪ ﮐﻪ تﻤرینات بلنﺪ ﻣﺪت اﺳتﻘاﻣتﯽ در

از طرفﯽ بﻪ وﺿوح تﺄﺛﯿرات ﻣثﺒت تﻤرینات اﺳتﻘاﻣتﯽ

ﻣردان ﻣوﺟب ﮐاهﺶ ﻣﯿزان ﭘایﻪ هنﮕام اﺳتراﺣت

ﻣنظﻢ بر ﮐاهﺶ عوارض اﺳترس اﮐﺴﯿﺪاتﯿو ناشﯽ از دیابت

تﺴتوﺳترون ﮐﻞ و آزاد و بﺪون هﯿچ تغﯿﯿر در  LHآن ها

بﻪ اﺛﺒات رﺳﯿﺪه اﺳت .بﻪ طوری ﮐﻪ در ﻣطاﻟﻌﻪ  Gordonو

ﻣﯽشود (.)23

هﻤﮑاران تﺄﺛﯿر تﻤرین درﻣانﯽ را بر اﺳترس اﮐﺴﯿﺪاتﯿو

در ﻣﺠﻤوع با توﺟﻪ بﻪ ﻣطاﻟﻌات نویﺴنﺪگان

افراد ﻣﺒتالء بﻪ دیابت را بررﺳﯽ ﮐردنﺪ و ﻣشاهﺪه ﮐردنﺪ

این ﻣﻘاﻟﻪ بﻪ نظر ﻣﯽ رﺳﺪ ،ﻣطاﻟﻌات ﻣﺤﺪودی در ﻣورد

 24هﻔتﻪ تﻤرین هوازی ( 4نوبت در هﻔتﻪ بﻪ ﻣﺪت

اﺛر تﻤرین اﺳتﻘاﻣتﯽ روی هورﻣون های ﺟنﺴﯽ بﻪ ویژه

 2ﺳاعت در هر نوبت) ﻣوﺟب ﮐاهﺶ ﻣﻌنﯽ دار،MDA

تﺴتوﺳترون LH ،و  FSHو ﭘاراﻣترهای اﺳﭙرم و

شاخﺺ اﺳترس اﮐﺴﯿﺪاتﯿو ﻟﯿﭙﯿﺪها و افزایﺶ  SODﮐﻪ

باروری در افراد دیابتﯽ صورت گرفتﻪ اﺳت .بنابراین

شاخﺺ ظرفﯿت آنتﯽ اﮐﺴﯿﺪانتﯽ اﺳت ،در گروه تﻤرین

ﭘﯿشنﻬاد ﻣﯽ شود این ﭘژوهﺶ در ﻣردان دیابتﯽ و ﺳایر

نﺴﺒت بﻪ گروه بﯽتﻤرین دیابتﯽ ﻣﯽشود ( .)21بنابراین

تﻤرینات ورزشﯽ ﮐﻪ باعث ﮐاهﺶ عوارض دیابت

یﮑﯽ از ﻣﮑانﯿﺴﻢهای ﭘﯿشنﻬادی در بﻬﺒود وﺿﻌﯿت

ﻣﯽ شود روی این افراد نﯿز انﺠام شود تا بلﮑﻪ بتوان

باروری در افراد دیابتﯽ ﻣتﻌاﻗب یﮏ برناﻣﻪ تﻤرین

راهﮑارهای ﻣن اﺳﺒﯽ برای ﮐاهﺶ عوارض دیابت بر

اﺳتﻘاﻣتب ﻣنظﻢ ،ﮐاهﺶ اﺳترس اﮐﺴﯿﺪاتﯿو و افزایﺶ

باروری ارائﻪ ﮐرد.

ظرفﯿت آنتﯽ اﮐﺴﯿﺪانتﯽ و ﺣﻔاظت از انواع ﻣﺨتلف
ﺳلولهای بﯿﻀﻪای ﮐﻪ وظﯿﻔﻪ ترشح تﺴتوﺳترون و


نتیجه گیری:
دیابت بﻪ طور ﻣﻌنﯽداری ﻣوﺟب اختالل در

اﺳﭙرﻣاتوژنز را دارنﺪ ،ﻣﯽباشﺪ.
هﻤچنﯿن تﻤرین اﺳتﻘاﻣتﯽ بﻪ نظر ﻣﯽرﺳﺪ بﻪ طور

ﭘاراﻣترهای اﺳﭙرم ﻣﯽ شود و این اختالالت ﻣﯽ توانﺪ

ﻣﺴتﻘﻞ ﻣﯽتوانﺪ بر ﺳطوح هورﻣونهای ﺟنﺴﯽ تﺴتوﺳترون،

بﻪ دﻟﯿﻞ باال بودن ﻗنﺪ خون و ﮐاهﺶ ﺳطوح ﺳرﻣﯽ

 LHو  FSHتﺄﺛﯿر داشتﻪ باشﺪ؛ بﻪ طوری ﮐﻪ در ﻣطاﻟﻌﻪ

هورﻣون های ﺟنﺴﯽ باشﺪ .از طرفﯽ بﻪ نظر ﻣﯽ رﺳﺪ

 Tremblayو هﻤﮑاران اﺛر ﻣﺪت زﻣان فﻌاﻟﯿت اﺳتﻘاﻣتﯽ

تﻤرین اﺳتﻘاﻣتﯽ از طریق ﮐاهﺶ ﻗنﺪ خون ،افزایـﺶ

را روی ﭘاﺳخ هورﻣون های اﺳتروئﯿﺪی بﻌﺪ از فﻌاﻟﯿت

ﻏلظت ﺳـرﻣﯽ هورﻣون های ﺟنﺴﯽ (تﺴتوﺳـترون،

هوازی در ﻣردان تﻤرین ﮐرده بررﺳﯽ ﮐردنﺪ .در این

 LHو  )FSHو تأﺛﯿرات ﻣثﺒت در بﻬﺒـود ﭘاراﻣترهای

افراد ﮐﻪ ﺳﻪ ﭘروتﮑﻞ تﻤرینﯽ بﻪ ترتﯿب بﻪ ﻣﺪتهای ،40

اﺳﭙرم ،ﻣوﺟـب افزایـﺶ بـاروری در ﻣوش های

 80و  120دﻗﯿﻘﻪ با شﺪت  %55 VO2maxخود دویﺪنﺪ.

صﺤرایﯽ دیابتـﯽ شـود.

ﻣﯿزان تﺴتوﺳترون ﮐﻞ ،تﺴتوﺳترون آزاد و

LH

تشکر و ﻗدردانی:

انﺪازه گﯿری شﺪ .بﻪ طور ﮐلﯽ  Tremblayو هﻤﮑاران بﻪ
این نتﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪنﺪ ﮐﻪ بﻌﺪ از فﻌاﻟﯿت بﻪ ﻣﺪت  40و 80

ﭘژوهﺶ ﺣاﺿر برگرفتﻪ از بﺨشﯽ از ﭘایانناﻣﻪ

دﻗﯿﻘﻪ ﺳطح ﺳرﻣﯽ تﺴتوﺳترون آزاد و ﮐﻞ افزایﺶ و

دﮐتری با گرایﺶ فﯿزیوﻟوژی ورزشﯽ ﻣﯽباشﺪ ﮐﻪ در

ﺳطح ﺳرﻣﯽ  LHﮐاهﺶ ﻣﯽیابﺪ ( .)22بنابراین بﻪ نظر

گروه فﯿزیوﻟوژی ورزشﯽ دانشﮕاه بوعلﯽ ﺳﯿنا هﻤﺪان با

ﻣﯽرﺳﺪ یﮑﯽ از ﻣزایای تﻤرین اﺳتﻘاﻣتﯽ برای افراد

ﮐﺪ رهﮕﯿری ﺛﺒت  1173596در تاریخ  1393/11/28بﻪ

دیابتﯽ نﯿز افزایﺶ ﺳطوح تﺴتوﺳترون بﻌﺪ از انﺠام این

تصویب گروه ﻣربوطﻪ رﺳﯿﺪه اﺳت .هﻤچنﯿن بﺪین وﺳﯿلﻪ

نوع فﻌاﻟﯿت باشﺪ ،هر ﭼنﺪ ﮐﻪ ﻣﺨاﻟف این ﻣطاﻟﻌﻪ

نویﺴنﺪگان ﻣراتب ﻗﺪردانﯽ خود را از تﻤاﻣﯽ ﮐﺴانﯽ ﮐﻪ

تﺤﻘﯿﻘاتﯽ نﯿز صورت گرفتﻪ؛ بﻪ طوری ﮐﻪ در یﮏ

ﻣا را در این راه یاری ﮐردنﺪ ،اعالم ﻣﯽدارنﺪ.
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نوع  2گزارش شﺪه اﺳت ﮐﻪ بﻪ عنوان ﻣﮑانﯿﺴﻢ برای

ﻣطاﻟﻌﻪ ﻣروری توﺳط  Hackneyو هﻤﮑاران بﻪ این
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Background and aims: The aim of the present study was to investigate the effects of endurance
training on the serum levels of sex hormones and sperm parameters in the induced diabetic rats
by Streptozotocin-Nicotinamide.
Methods: In this experimental study, 36 male Wistar rats in the weight range of 200±48 g,
assigned randomly in three groups: Healthy control, diabetic control and diabetic edurance
training. For diabetic induction, intraperitoneal injection of nicotinamide solution (120 mg/kg)
and Streptozotocin (STZ) solution (65 mg/kg) method was used after 12 hours of food starvation.
One week after injection of STZ, nicotinamide solution, the endurance training protocol was
performed for ten weeks and 24 hours after the last training session, left epididymis of the rats
was collected for studying sperm parameters and blood serum samples to evaluate sex hormones.
Data were analyzed using one-way ANOVA and Turkey’s Post Hoc test at the level of P<0.05.
Results: Ten weeks of resistance training caused a significant decrease in blood glucose in the
endurance training group in comparison to the diabetic group (P=0.013). Also, endurance training
in the endurance training group led to a significant increase in the serum levels of testosterone
(P=0.000) LH (P=0.002) and FSH (P=0.029 in comparison to the diabetic control group. In
addition, it was not observed no significant difference in the endurance training group compared to
the health control group in the sperm parameters such as sperm count (P=0.065), and normal
morphology (P=0.067).
Conclusion: It seems endurance training can improve sperm parameters, including sperm count
and normal morphology through increasing the serum level of testosterone hormones, LH and
FSH in rats with Type 2 diabetes mellitus.
Keywords: Type 2 diabetes mellitus, Sperm parameters, Sex hormones, Endurance training.
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