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چکيده
ديابت قندي عملکرد توليد مثلي مردان را در سطوح مختلف از جمله كنترل پارامترهاي اسپرماتوژنز تحتتأثير قرار
ميدهد .دراين راستا هدف از پژوهش ﺣاﺿر ،ارزيابي اثر تمرين هوازي بر پارامترهاي باروري در موشهاي نر ديابتي بود.
بدين منظور 30 ،سر موش نر نژاد ويستار (با ميانگين سني دو تا سه ماه؛ وزن 250ـ200گرم) به ﻃور تﺼادفي در سه گروه
كنترل سالم ،كنترل ديابتي و ديابتي تمرين تقسيم شدند (هر گروه  10سر) .جهت ديابتيكردن موشها از يك مرﺣله
تزريق درون صفاقي  55ميليگرم/كيلوگرم استرپتوزوتوسين استفاده گرديد و يك هفته پس از تزريق
استرپتوزوتوسين ،برنامۀتمريناستقامتي به مدت هشت هفته اجرا گشت(پنج نوبت در هفته دويدن روي تردميل؛ هر
جلسه  20تا شش دقيقه با سرعت  27متر در دقيقه) 48 .ساعت پس از آﺧرين جلسۀ تمريني ،ﺣيوانات تشريﺢ شدند و
اپيديم چپ جهت بررسي پارامترهاي اسپرم و سرم ﺧون موشها جهت بررسي هورمونهاي جنسي جمعآوري گرديد.
دادهها با استفاده از آزمونتحليل واريانس يك ﻃرفه و آزمون تعقيبي توكي در سطﺢ معناداري ( )0/05بررسي شد .نتايج
بيانگر آن است كه تمام پارامترهاي اسپرمي (تعداد ،تحركپذيري ،مورفولوژي و قابليت ﺣيات) به شکل معناداري در
موشهاي ديابتي در مقايسه با گروه كنترل سالم ،كمتر ميباشد ( .)P<0.05البته ،يافتهها ﺣاكي از آن است كه تمام
پارامترهاي اسپرمي در گروه تمرين ديابتي درمقايسه با گروه كنترل ديابتي به شکل معناداري باالتر ميباشد(.)P<0.05
همچنين ،نتايج نشان ميدهد كه هورمونهاي جنسي (تستوسترون ،هورمون لوتئينهكننده و هورمون محرك فوليکولي)
در گروه تمرين ديابتي در مقايسه با گروه كنترل ديابتي به ﻃور معناداري بيشتر است( .)P<0.05بهﻃوركلي در يك مدل
تجربي ،تمرين ورزشي ميتواند اثرات مخرب ديابت قندي بر پارامترهاي اسپرمي و هورمونهاي جنسي را تقليل دهد.

واژگان كليدی :ديابت ،ورزش،ناباروري ،اسپرم ،تستوسترون
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مقدمه
دیابت شیرین یك اختالل درونریز است كه توسط هیپرگلیسمي مزمن كه نتیجۀ نقص در تولید
انسولین و یا مقاومت به آن ميباشد ،مشخص و شناخته ميشود .دیابت در تمامي كشورهای توسعه
یافته و درحال توسعه از جمله ایران رو به افزایش است .گزارشها نشان ميدهد كه هماكنون تقریبا
 10درصد از جمعیت جهان به این بیماری مبتال هستند ( .)1دیابت اثرات منفي متنوعي بر عملكرد
و ساختارهای سیستم تولید مثل جنس مذكر برجای ميگذارد كه از جمله مهمترین آنها ميتوان
به كاهش سطح تستوسترون ،تحلیل غدد ضمیمۀ تولیدمثلي و كاهش میل و رفتارهای جنسي اشاره
كرد .این بیماری بر اسپرمسازی نیز تأثیر منفي دارد ( .)2افزونبراین ،كیفیت مایع مني در افراد
مبتال به دیابت نوع یك و دو كه شامل كاهش حركت اسپرم و تعداد آن و نیز افزایش اسپرمهای
ناهنجار ميباشد ،گزارش شده است ( .)3بررسيهای بافتشناسي حاكي از آن است كه در افراد
مبتال به دیابت ،تغییراتي در سیر تكامل اسپرماتوژنز از جمله از بینرفتن اسپرماتوزوئیدها مشاهده
ميشود ( .)4درمجموع ،شواهد بیانگر این هستند كه دیابت با كاهش قدرت باروری جنس مذكر
همراه ميباشد ( .)5شایانذكر است كه برای درمان و كنترل مشكالت مرتبط با بیماری دیابت از
داروهای شیمیایي بسیاری استفاده ميشود كه عوارض جانبي مختلفي را به همراه داشته و بهبودی
رضایتبخشي را برای بیماران فراهم نميكند؛ ازاینرو ،یافتن راهكارهای غیردارویي مؤثر جهت بهبود
این بیماران موردتوجه پژوهشگران قرار گرفته است.
ازسویدیگر ،ورزش و فعالیت بدني بهعنوان یك راهكار مؤثر و قوی غیردارویي برای پیشگیری و
درمان مشكالت ناباروری پیشنهاد شده است ( .)6در این ارتباط ،مطالعات نشان ميدهند كه فعالیت
ورزشي با شدت متوسط منجر به بهبود ظرفیت باروری جنس نر ميشود ( .)7دراینراستا ،رفیعي و
همكاران ( )2016گزارش كردند كه شش ماه برنامۀ تمرین ورزشي در مردان چاق با شرایط نرمال
باروری منجر به افزایش حجم مایع مني ،تعداد و تحرک اسپرم ميگردد ( .)8همچنین ،الهاشم 1و
همكاران ( )2014دریافتند كه چاق كردن موشها با رژیم غذایي پركالری موجب كاهش ظرفیت
باروری آنها ميشود و در پي آن انجام تمرینات استقامتي با بهبود شاخصهای اسپرماتوژنز همراه
ميباشد ( .)9درمجموع ،مطالعات حاكي از آن هستند كه ورزش با شدت متوسط احتماال از طریق
سازوكارهایي چون بهبود وضعیت اندوكرایني ،استرس اكسیداتیو و تركیب بدني منجر به افزایش
قدرت باروری جنس نر ميشود ( .)10درهرحال ،هرچند تأثیر مثبت فعالیت ورزشي بر جنبههای
مختلف متابولیكي بیماران دیابتي (از جمله مقاومت به انسولین ،شرایط التهابي ،هورمونهای
متابولیكي و غیره) بهخوبي روشن ميباشد ()6؛ اما براساس بررسيهای پژوهشگران مطالعۀ حاضر،
1. Alhashem
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پژوهشي در مورد تأثیر فعالیت ورزشي بر ظرفیت باروری این بیماران یافت نشد؛ بنابراین هدف از
پژوهش حاضر ،بررسي تأثیر یك دوره تمرین هوازی بر شاخصهای اسپرمي و هورمونهای جنسي
در موشهای نر مبتال به دیابت بود.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع مطالعات تجربي ميباشد كه بر روی 30سر موش نر نژاد ویستار خریداریشده
از انسیتو پاستور (كه هیچگونه پژوهشي در ارتباط با آنها صورت نگرفته بود) اجرا گردید .محدودۀ
وزني و سني موشها بهترتیب 250ـ 200گرم و دو تا سه ماه بود كه در شرایط  12ساعت روشنایي
ـ  12ساعت تاریكي و در محدودۀ حرارتي  22±2درجۀ سانتيگراد با دسترسي آزاد به آب و غذا در
موشخانۀ دانشگاه اراک نگهداری ميشدند .جهت انجام پژوهش ،نمونهها بهطور تصادفي به سه گروه
دیابتي تمرین استقامتي ( 10سر) ،كنترل دیابتي ( 10سر) و كنترل سالم ( 10سر) (كه دارای
قندخون طبیعي بودند)تقسیم شدند.گروههای كنترل درطول مدت پژوهش هیچگونه فعالیت ورزشي
نداشتند .شایانذكر است كه این پژوهش با رعایت كلیۀ كدهای اخالقي كار با حیوانات آزمایشگاهي
دانشگاه علوم پزشكي اراک انجام شده است.
به منظور القای دیابت به موشها از داروی استرپتوزوتوسین بهمقدار  55میليگرم/كیلوگرم بهصورت
تكدوز و داخلصفاقي حلشده در بافر سیترات ( )PH=4.5استفاده شد 72 .ساعت پس از تزریق
جهت اطمینان از دیابتيشدن ،موشهای صحرایي كه میزان قندخون آنها بیشتر از 250
میليگرم/دسيلیتر بود بهعنوان دیابتي در نظر گرفته شدند ( .)11ذكر این نكته ضرورت دارد كه
سطوح قندخون موشهای صحرایي توسط گلوكومتر (بیوررمدل  ،GL42ساخت كشور آلمان) در هر
مرتبه (پس از دیابتيشدن و در پي دورۀ تمریني) پس از  12ساعت ناشتایي اندازهگیری گشت.
برنامۀ تمرین استقامتي شامل دویدن بر روی تردمیل پنج كاناله بود (ساخت ایران ،شركت
دانشساالر ایرانیان) .پس از دو هفته سازگاری با محیط و به منظورآشنایي حیوانات با شرایط
تمرین ،موشها به مدت یك هفته ،روزانه با سرعت هشت متر بر دقیقه و به مدت 10دقیقه با شیب
صفر درجه روی دستگاه نوارگردان فعالیت كردند .در این راستا ،گروه تمرین به مدت هشت هفته و
بهصورت پنج روز در هفته با رعایت اصل اضافهبار به مدت  45دقیقه تحت تمرین استقامتي قرار
گرفت .سرعت نوارگردان طي این هشت هفته از 15متر بر دقیقه تا 22متر بر دقیقه در پایان هفتۀ
هشتم افزایش یافت(مناسب برای موشهای دیابتي) ( .)12الزم به ذكر است كه در هر جلسۀ
تمریني ،ابتدا پنج دقیقـه بـه گـرم كردن (با شدت10متردردقیقه) و در انتها ،پنج دقیقـه برای
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سردكردن (شدت10متر در دقیقه با كاهش تدریجي شدت به كمترین مقدار) اختصاص ميیافت
(شكل شمارۀ یك).

شکل 1ـ برنامۀ تمريني مورد استفاده در ﻃول دورۀ مطالعه

تمامي موشها  48ساعت پس از آخرین جلسۀ تمرین با كلروفرم بي هوش شدند ،تشریح گشتند و
نمونهگیری شدند .نمونههای خوني پس از خونگیری و لختهشدن در سانتریفیوژ قرار گرفتند و سرم
آنها با دور  3500بهمدت  10دقیقه استخراج گشت و جهت اندازهگیری در دمای -70درجۀ
سانتيگراد نگهداری گردید.
شمارش اسپرم :بالفاصله پس از تشریح حیوان و وزنكردن بیضۀ چپ آن ،انتهای اپیدیدیم خارج
گشت و در پنج سيسي محیط كشت ( 1)DMEM-F12انتقال یافت .سپس ،بهمنظور خروج اسپرم
به درون محیط كشت به قطعات كوچكي تقسیم شد و به مدت  10دقیقه در دمای  27درجۀ
سانتيگراد آنكوبه گردید .پس از این مرحله ،یك میليلیتر از مخلوط محیط كشت و اسپرم به نه
میليلیتر از محیط كشت اضافه گشته و رقیق و فیكس گردید .شمارش سرهای اسپرم با استفاده از
الم نئوبار و بهروش هموسیتومتری انجام گرفت و درادامه ،تعداد اسپرمها در میليلیتر محاسبه
گردید .ذكر این نكته ضرورت دارد كه شمارش اسپرمها بر اساس دستورالعمل ارائه شده ازسوی
سازمان بهداشت جهاني 2انجام شد (.)13

1. Dulbecco's Modification of Eagle's Medium
2. WHO
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قابلیت تحرک اسپرم :سنجش حركات اسپرم براساس دستوالعمل ارائهشده توسط  WHOانجام شد
( .)13بدینمنظور 10 ،میكرولیتر مخلوط محیط كشت و اسپرم بر روی الم مخصوص ارزیابي
حركات اسپرم قرار گرفت .حداقل پنج میدان میكروسكوپي جهت ارزیابي حركت حداقل  200اسپرم
از هر نمونه موردبررسي قرار گرفت و در ادامه ،درصد اسپرمهای متحرک محاسبه گردید.
قابلیت حیات اسپرم :بررسي قابلیت حیات اسپرمهای هر گروه براساس دستورالعمل  WHOو
بهروش رنگآمیزی ائوزین ـ نیگروزین انجام گرفت ( .)13بدینمنظور ،ائوزین (یك درصد ،شركت
مرک آلمان) و نیگروزین ( 10درصد ،شركت مرک آلمان) در آب مقطر آماده شد .ابتدا ،یك حجم
مخلوط محیط كشت و اسپرم با دو حجم ائوزین مخلوط گشت و پس از گذشت  30ثانیه ،حجم
مساوی نیگروزین به مخلوط ساختهشده اضافه گردید .سپس،گسترشهای نازكي از مخلوط تهیه شد
و پس از خشكشدن در دمای آزمایشگاه توسط میكروسكوپ نوری با بزرگنمایي  ،1000تعداد
 100اسپرم شمارش گشت و نسبت درصد اسپرمهای زنده در گروههای مختلف محاسبه گردید .ذكر
این نكته ضرورت دارد كه در این روش ،سر اسپرمهای زنده به رنگ سفیداست؛ درحاليكه سر
اسپرمهای مرده به رنگ قرمز متمایل به بنفش ظاهر ميشود.
مورفولوژی اسپرم :پیش از بررسي مورفولوژیك اسپرمهای هر گروه ،ابتدا گسترشهای تهیهشده از
مخلوط اسپرم و محیط كشت بهروش پاپانیكوالئو رنگآمیزی شد و پس از خشكشدن براساس
دستورالعمل سازمان بهداشت جهاني ( )WHOمورداستفاده قرار گرفت .باید عنوان نمود كه برای هر
نمونه 100 ،اسپرم با بزرگنمایي  1000میكروسكوپ نوری بررسي شد و ناهنجاری موجود بهصورت
درصد بیان گردید (.)13
اندازهگیری سطوح سرمي هورمونهای جنسي شامل تستوسترون ( )Tبا حساسیت 0/25
میليمول/لیتر و دامنۀ سنجش 0/100ـ 0/5میليواحد/میليلیتر؛ هورمون لوتئینهكننده ) (LHبا
حساسیت  0/11میليواحد/میليلیتر و دامنۀ سنجش 0/60ـ  0/02میليواحد/میليلیتر؛ هورمون
محرک فولیكولي ) (FSHبا حساسیت  0/11میليواحد/میليلیتر و دامنۀ سنجش 0/60ـ0/02
میليواحد/میليلیتر توسط كیتهای االیزای شركت ایست بیوفارم 1مخصوص موش صحرایي
(ساخت كشور چین و تحت لیسانس كشور آمریكا) طبق دستورالعمل شركت سازنده صورت گرفت.
پس از تأیید توزیع نرمال دادهها توسط آزمون كولموگروف ـ اسمیرنوف ،برای بررسي تفاوتهای
درون و میانگروههای پژوهش و تفاوت معنادار بین گروهها از آزمون تعقیبي توكي استفاده شد .الزم
به ذكر است كه دادهها به صورت میانگین ±انحراف معیار ارائه شده است .تمام عملیات آماریتوسط

1. Rat ELISA Kit. Eastbiopharm
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نرمافزار اس.پي.اس.اس نسخۀ  118/00انجام شد و سطح معناداری آزمونها معادل ( )P<0.05در
نظر گرفته شد.
نتایج
تحلیل دادهها با استفاده از آزمون تي وابسته نشان داد كه وزن موشهای گروه تمرین دیابتي در پي
هشت هفته تمرین هوازی بهطور معناداری كاهش یافت ()P=0.01؛ درحاليكه تغییر معناداری در
وزن گروههای كنترل سالم ( )P=0.35و كنترل دیابتي ( )P=0.21مشاهده نشد (جدول شمارۀ یك).
ازسویدیگر ،تحلیل دادهها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یك طرفه حاكي از آن بود كه در
سطح پایه میان گلوكز خون گروهها اختالف معناداری وجود دارد ( .)P=0.01 ،F=3.78آزمون
تعقیبي توكي نیز بیانگر آن بود كه گلوكزخون گروه كنترل سالم بهشكل معناداری پایینتر از
گروههای دیابتي است ( .)P=0.01همچنین ،پس از مداخلۀ ورزشي مشاهده شد كهگلوكز خون ناشتا
در گروه تمرین دیابتي نسبت به گروه كنترل دیابتي بهطور معناداری كاهش یافته است ()P=0.01
(شكل شمارۀ دو).
جدول 1ـ وزن ﺣيوانات قبل و بعد از مداﺧله در گروههاي موردمطالعه (برﺣسب گرم)
زمان گروه

كنترل سالم

كنترل ديابتي

تمرين ديابتي

قبل از تمرین

229/8±7/2

240/2±9/8

245/0±8/5

بعد از تمرین

234/5±8/6

235/1±8/5

*225/6±7/4

* بیانگر اختالف معنادار( )P<0.05حین تمرین،قبل و بعد از آن

1. SPSS 18
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شکل2ـ سطﺢ گلوكز ﺧون ناشتاي گروههاي موردمطالعه قبل و بعد از مداﺧله

تحلیل دادهها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یك طرفه نشان داد كه میان گروهها از نظر تعداد
اسپرمها اختالف معناداری وجود دارد ( .)P=0.01 ،F=3.03آزمون تعقیبي توكي نیز بیانگر آن بود
كه تعداد اسپرم در گروه كنترل دیابتي نسبت به گروه كنترل سالم ()P=0.03و تمرین
دیابتي( )P=0.05به طور معناداری كمتر است؛ اما بین گروه كنترل سالم و تمرین دیابتي به لحاظ
تعداد اسپرم اختالف معناداری مشاهده نشد (( )P=0.21جدول شمارۀ دو).
تحلیل دادهها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یكطرفه نشان داد كه میان گروهها از نظر قابلیت
حیات اسپرمها اختالف معناداری وجود دارد ( .)P=0.02 ،F=2.58آزمون تعقیبي توكي نیز بیانگر آن
بود كه درصد اسپرمهای زنده در گروه كنترل دیابتي نسبت به گروه كنترل سالم ( )P=0.02و
تمرین دیابتي ( )P=0.03بهطور معناداری كمتر است .شایان ذكر است كه بین گروه كنترل سالم و
تمرین دیابتي به لحاظ تعداد اسپرم اختالف معناداری مشاهده نشد (()P=0.11جدول شمارۀ دو).
تحلیل دادهها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یك طرفه بیانگر آن بود كه میان گروهها به لحاظ
مورفولوژی اسپرمها اختالف معناداری وجود دارد ( .)P=0.03 ،F=2.21نتایج آزمون تعقیبي توكي نیز
نتایج نشان داد كه درصد اسپرمهای با شكل طبیعي در گروه كنترل دیابتي نسبت به گروه كنترل
سالم ( )P=0.01و تمرین دیابتي ( )P=0.02به شكل معناداری كمتر است؛ اما بین گروه كنترل سالم
و تمرین دیابتي از نظر درصد اسپرمهای با شكل طبیعي اختالف معناداری مشاهده نشد ()P=0.35
(جدول شمارۀ دو).
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تحلیل دادهها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یكطرفه نشان داد كه میان گروهها از نظر قابلیت
تحرک اسپرمها اختالف معناداری وجود دارد ( .)P=0.01 ،F=2.87آزمون تعقیبي توكي نیز بیانگر
آن بود كه درصد تحرک اسپرم در گروه كنترل دیابتي نسبت به گروه كنترل سالم ( )P=0.02و
تمرین دیابتي ( )P=0.04بهطور معناداری كمتر است .ازسوی دیگر ،بین گروه كنترل سالم و تمرین
دیابتي به لحاظ درصد تحرک اسپرم اختالف معناداری مشاهده نشد (( )P=0.19جدول شمارۀ دو).
نتایج بیانگر آن بود كه میزان هورمونهای تستوسترونLH ،و  FSHدر گروه كنترل دیابتي نسبت به
گروه كنترل سالم و تمرین دیابتي بهطور معناداری كمتر است ( .)P<0.05شایانذكر است كه بین
گروه كنترل سالم و تمرین دیابتي از نظر میزان هورمونهای تستوسترون LH ،و  FSHاختالف
معناداری مشاهده نشد (( )P=0.42جدول شمارۀ دو).
جدول 2ـ مقايسۀ سطﺢ هورمونهاي جنسي و پارامترهاي باروري اسپرم در گروههاي موردمطالعه
هورمون
تستوسترون
(میليمول/لیتر)
هورمون لوتئیني
(میليواحد/میليلیتر)
هورمون محرکفولیكولي
(میليواحد/میليلیتر)
تعداد اسپرم ()106
مورفولوژی
(درصد)
قابلیت بقای اسپرم
(درصد)
قابلیت تحرک اسپرم
(درصد)

كنترل سالم

كنترل ديابتي

تمرين ديابتي

مقدار F

مقدار P

5/8±1/2

*3/2±0/8

6/0±1/5

3/29

0/01

4/8±0/6

*3/1±0/5

4/6±0/4

2/18

0/04

4/8±0/7

*2/8±0/2

5/1±0/8

3/12

0/03

63/1±2/2

*38/2±2/4

60/1±3/1

3/03

0/01

64/2±3/1

*38/2±1/8

59/8±2/8

2/21

0/03

65/5±4/7

*36/4±2/2

60/3±4/8

2/58

0/02

66/5±4/2

*35/8±3/7

59/7±4/5

2/87

0/01

* بیانگر اختالف معنادار( )P<0.05بین گروههای كنترل سالم و تمرین دیابتي با كنترل دیابتي
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بحث و نتيجهگيری
درطول دهۀ گذشته ،دیابت و ناباروری بهشكل همزمان رو به گسترش بوده است .گزارشهای علمي
درمورد ارتباط ناباروری و دیابت محدود ميباشد .به طوركلي ،نتایج مؤید این موضوع هستند كه
دیابت اثر منفي بر پارامترهای استاندارد مایع سیمن دارد .براساس گزارش سازمان بهداشت جهاني
( )2010درمورد مالک آنالیز مایع سیمن ،در افراد دیابتي تعداد ،تحرکپذیری ،بقا و مورفولوژی
اسپرم پایینتر از افراد طبیعي جامعه است ( .)14در پژوهش حاضر نیز مشاهده شد كه پارامترهای
باروری اسپرم از جمله تعداد ،مورفولوژی و قابلیت تحرک اسپرم موشهای دیابتي كمتر از گروه
كنترل سالم بود .در این ارتباط و همسو با یافتههای پژوهش حاضر ،اچوار و همكاران ()2007
دریافتند كه حجم مایع سیمن ،تعداد اسپرم ،مورفولوژی ،تحرکپذیری و بقای اسپرم در مردان
دیابتي ،كمتر از همساالن با شرایط طبیعي ميباشد (.)15همچنین ،وریت1و همكاران ( )2014در
پژوهش خود نشان دادند كه در افراد مبتال به دیابت نوع دو ،تمامي پارامترهای اسپرماتوژنز پایینتر
از مالکهای سطح متوسط جامعه ميباشد ( .)16البته ،در برخي از مطالعات نتایج متناقضي گزارش
شده است ( )17كه این اختالف در نتایج احتماال بهشدت و نوع دیابت ،سن آزمودنيها و روش
اندازهگیری پارامترهای باروری مربوط ميباشد؛ برایمثال ،در پژوهش اچوار و همكاران از روش كمي
جهت ارزیابي پارامترهای اسپرمي استفاده شد؛ درحاليكه در پژوهش ناوارو و همكاران ( )17از
ارزیابي كیفي جانسون جهت تعیین ظرفیت باروری بهره گرفته شد .در هرحال ،یافتههای پژوهش
حاضر از این عقیده حمایت ميكند كه دیابت نوع دو با كاهش پارامترهای باروری اسپرم و ظرفیت
باروری جنس نر همراه است .مطالعات آزمایشگاهي حاكي از آن هستند كه دیابت و مقاومت به
انسولین با تأثیر بر محور هیپوتاالموس ـ هیپوفیز ـ گناد منجر به كاهش هورمون آزادكنندۀ
گنادوتروپین FSH ،LH ،و تستوسترون ميشود ( .)14،18در پژوهش حاضر نیز مشاهده شد كه
مقادیر هورمونهای جنسي  FSH ،LHو تستوسترون در موشهای كنترل دیابتي درمقابل موشهای
كنترل سالم كمتر ميباشد كه این امر با یافتههای سینگ2و همكاران ( )14()2014و راما3و
همكاران ( )18( )2012كه نشان دادند سطح هورمونهای جنسي در افراد دیابتي درمقابل افراد
سالم كمتر است ،همخواني دارد .درواقع ،پژوهش حاضر همسو با این مطالعات از این عقیده حمایت
ميكند كه كاهش آندروژنهای جنسي احتماال یكي از سازوكارهای اصلي اختالل در شاخصهای
باروری افراد دیابتي ميباشد.
1. Verite
2. Sing
3. Rama
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ازسوی دیگر ،عنوان شده است كه اصالح روش زندگي از جمله كاهش كالری دریافتي منجر به
بهبود باروری مردان ميشود ( .)19در این راستا ،نتایج پژوهش حاضر نشان داد كه هشت هفته
تمرین استقامتي با شدت متوسط در موشهای دیابتي ،بهطور معناداری باعث كاهش وزن گردید.
این نتایج از این عقیده حمایت ميكن ند كه تمرین هوازی بدون تغییر در رژیم غذایي منجر به
كاهش وزن بدن ميشود؛ نتیجهای كه احتماال به تعادل منفي انرژی مربوط ميباشد ( .)20عالوه بر
این ،در پژوهش حاضر مشاهده شد كه در گروه تمرین هم زمان با كاهش وزن ،پارامترهای باروری
اسپرم در موشهای دیابتي بهبود یافت .این یافتۀ پژوهش حاضر با نتایج برخي از مطالعات كه نشان
ميدهند كاهش وزن با افزایش قدرت باروری و شاخصهای اسپرم افراد چاق همراه است ()19،21
همسویي دارد .در این زمینه ،هاكونسن و همكاران ( )2011نشان دادهاند كه چاقي با كاهش كیفیت
مایع سیمن و تغییر نیمرخ هورمونهای جنسي همراه است و شركت در  14هفته برنامۀ كاهش وزن
موجب بهبود كیفیت مایع سیمن و قدرت باروری ميگردد ( .)22همچنین ،پالمر 1و همكاران
( )2012گزارش كردهاند كه  10هفته رژیم غذایي و ورزش منجر به كاهش بافت چربي و بهبود
تعداد ،تحرکپذیری و مورفولوژی اسپرم در موشهای چاق ميشود ( .)23الزم به ذكر است كه
موشهای دیابتي در پژوهش حاضر چاق نبودند؛ لذا ،احتماال اثرات مثبتورزش بر باروری آنها به
سازوكارهای دیگری غیر از كاهش تودۀ چربي مربوط ميشود كه درادامه به آنها پرداخته خواهد
شد .باید توجه داشت كه نتایج در مورد اثرات ورزش بر قدرت تولید مثلي جنس نر چندان روشن
نیست؛ اما به نظر ميرسد كه احتماال اثرات ورزش بر باروری مردان ،وابسته به حجم و شدت تمرین
ميباشد؛ بدین معنا كه تمرینات ورزشي شدید با كاهش قدرت باروری مردان همراه است ()7؛ اما
انجام تمرینات مالیم و متوسط ،حداقل اثرات مخربي بر قدرت باروری مردان ندارد ( .)10صفرینژاد
و همكاران ( )2009ضمن مطالعۀ آزمودنيهای سالم با وزن طبیعي دریافتند كه تمرین شدید باعث
كاهش شاخصهای اسپرم ميشود؛ حال آن كه تمرین مالیم چنین اثری ندارد ( .)24درمجموع،
دریافت ميشود كه احتماال تمرین ورزشي با شدت متوسط ،اثر مثبتي بر پارامترهای باروری اسپرم
مردان (به ویژه افراد دیابتي) دارد و این بهبودی ممكن است با بهبود وضعیت هورمونهای جنسي
مرتبط باشد.
همانطور كه اشاره شد ،یكي از سازوكارهای محتمل اثر منفي دیابت بر باروری مردان ،اختالالت
هورموني و افزایش قند خون است ( .)14،18شواهد نشان ميدهد كه افزایش گلوكز خون و مقاومت
به انسولین در این بیماران از طریق سازوكارهایي چون افزایش استرس اكسیداتیو در بافت بیضه و
تخریب سلولهای سازندۀ هورمون آزادكنندۀ گنادوتروپین در هیپوتاالموس منجر به كاهش
1. Palmer

هشت هفته تمرين هوازي اثرات مضر ديابت قندي...

85

هورمونهای جنسي (از جمله تستوسترون) و پارامترهای باروری اسپرم ميشود .در پژوهش حاضر
نیز مشاهده شد كه سطح گلوكز خون و هورمونهای جنسي تستوسترون LH،و  FSHدر موشهای
گروه تمریني مانند گروه كنترل سالم ميباشد؛ موضوعي كه همسو با نتایج سایر مطالعات تقریبا
مشابه است ( .)25،26در واقع ،این یافته نشان ميدهد كه احتماال ورزش در افراد دیابتي از طریق
بهبود سطح قندخون و شرایط هورمونهای جنسي ،با افزایش كارایي باروری اسپرم همراه ميباشد.
افزون براین ،نتایج پژوهش حاضر با گزارشاتيكه نشان ميدهند تمرین ورزشي با بهبود شرایط
متابولیكي و وضعیت هورمونهای جنسي از جمله تستوسترون همراه است ،همخواني دارد (.)6،27
در هرحال برخالف بسیاری از شرایط پاتوفیزیولوژیك ،دیابت و مشكالت مرتبط با آن از طریق
ورزش و رژیم كمكالری قابل برگشت است ( .)22تاكنون در مطالعات محدودی اثرات كاهش وزن
(ناشي از محدودیت كالری دریافتي) بر ظرفیت تولید مثلي در افراد دیابتي بررسي شده است كه در
عمدۀ آنها استرس اكسیداتیو در كانون توجه بوده است ()19،21؛ لذا تعامل برنامۀورزشي،
هورمونهای جنسي و پاسخ اسپرماتوژنز روشن نميباشد .با این حال ،شواهد نشان ميدهند كه
ورزش با شدت متوسط و منظم یك راه كار مؤثر در بهبود ظرفیت هورمونهای جنسي و كاهش
مقاومت به انسولین است ( .)10همسو با این شواهد ،در پژوهش حاضر نیز مشاهده شد كه پس از
هشت هفته تمرین هوازی ،آندروژنها و سطح گلوكز خون در موشهای دیابتي بهبود ميیابد؛
ازاینرو ،براساس دادههای پژوهش حاضر به نظر ميرسد كه كاهش مقاومت به انسولین و بهبود
وضعیت آندروژنهای جنسي در پي تمرین ورزشي ،یكي از مسیرهای محتمل در بهبود باروری
موشهای دیابتي ميباشد؛ هر چند كه سازوكارهای فیزیولوژیك دیگری نیز ممكن است در این
بهبودی نقش داشته باشد (از جمله استرس اكسیداتیو) كه پيبردن به آن مستلزم مطالعۀ بیشتر
است.
در مجموع ،نتایج پژوهش حاضر نشان ميدهد كه انجام هشت هفته تمرین هوازی همزمان با كاهش
قندخون و بهبود وضعیت آندروژنهای جنسي (از جمله افزایش تستوسترون) ،موجب بهبود كیفیت
اسپرماتوژنز در موشهای دیابتي ميشود.
تشکر و قدرداني
بدین وسیله از معاونت پژوهشي دانشگاه اراک (به دلیل پشتیباني مالي از این طرح) و معاونت
پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي این شهر كه ما را صمیمانه در انجام این پژوهش یاری رساندند،
سپاسگزاری ميشود.
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Abstract
Diabetes mellitus affect male reproductive function at multiple levels including
control of spermatogenesis. The aim of this research was assessing the effect of
aerobic training on reproductive parameters in diabetic male rats. Thirty male
Wistar rats (age: 2-3 mount, weight: 200-250 gr) randomly divided in to three
groups: healthy control, diabetic control and diabetic trained (n=10 each). A
single intraperitoneal injection of streptozotocin at a dose of 55 mg/kg was used
for induction of diabetes. One week after streptozotocin injection, the endurance
training protocol was performed for eight weeks (five bouts per week of
treadmill running each 20-60min with 27 m/min) and forty-eight hours after the
last training session, left epididymis of the rats was examined for studying sperm
parameters and blood serum samples were examined for evaluating reproductive
hormones. Data were analyzed using one-way ANOVA and turkey’s post hoc
test at 0.05%. All of the sperm parameters (count, motility, morphology and
viability) significantly were lower in diabetic rat when compared with healthy
control group (P<0.05), but, the data showed a significant elevation in all of the
sperm parameters in diabetic + training when compared with diabetic control
group (P<0.05). Also, the data showed a significant high in sex hormones
(testosterone, luteinizing hormone, follicle-stimulating hormone) in diabetic +
training when compared with diabetic control group (P<0.05). Exercise training
can attenuate detrimental effects of diabetes mellitus on the sperm parameters
and sex hormones in an experimental model.
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