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 30/11/1395تاريخ پذيرش:                03/07/1395تاريخ دريافت: 

 چکيده
ثير قرار أتاسپرماتوژنز تحت پارامترهايلف از جمله كنترل سطوح مختمثلي مردان را در  توليد عملکردديابت قندي 

 هاي نر ديابتي بود.موشدر بر پارامترهاي باروري  هوازيارزيابي اثر تمرين  ،حاضر پژوهش از فهدراستا  درايندهد. مي

 وهگر سه در فيدتصا رطو به گرم(200ـ250 وزن ؛ماه دو تا سه يسنبا ميانگين نژاد ويستار ) نرموش  سر 30منظور،  بدين

ها از يك مرحله كردن موشديابتي جهت. سر( 10تقسيم شدند )هر گروه تمرين  كنترل ديابتي و ديابتي ل سالم،كنتر

 يقرتز از پس هفته يك و يددگر دهستفااگرم/كيلوگرم استرپتوزوتوسين ميلي 55صفاقي  تزريق درون

هر  ؛نوبت در هفته دويدن روي تردميل پنج)شتگ اجرا هفتههشت  تمد به ستقامتياتمرينۀبرنام ،استرپتوزوتوسين

شدند و  تشريح تنااحيو ،تمريني جلسۀ خرينآ از پس ساعت 48 .در دقيقه( متر 27سرعت  بادقيقه  ششتا  20 جلسه

. گرديدآوري هاي جنسي جمعجهت بررسي هورمون هااپيديم چپ جهت بررسي پارامترهاي اسپرم و سرم خون موش

نتايج  .بررسي شد( 05/0) و آزمون تعقيبي توكي در سطح معناداري طرفه يك يانسوار تحليلنمواز آز دهستفاا با هادهدا

در  يدارامعن شکل لوژي و قابليت حيات( بهپذيري، مورفوتمام پارامترهاي اسپرمي )تعداد، تحركبيانگر آن است كه 

تمام  حاكي از آن است كه هايافته ،البته .(P<0.05)باشد ميكمتر ، مسالمقايسه با گروه كنترل  درهاي ديابتي موش

(. P<0.05)باشدباالتر مي يدارامعن شکل ا گروه كنترل ديابتي بهپارامترهاي اسپرمي در گروه تمرين ديابتي درمقايسه ب

 (هورمون محرك فوليکولي و كنندههورمون لوتئينه، )تستوسترون هاي جنسيهورمون دهد كهنتايج نشان مي ،همچنين

در يك مدل طوركلي به. (P<0.05)بيشتر است يداراطور معن ا گروه كنترل ديابتي بهمقايسه ب تمرين ديابتي دردر گروه 

 .هاي جنسي را تقليل دهدتواند اثرات مخرب ديابت قندي بر پارامترهاي اسپرمي و هورمونتمرين ورزشي مي ،تجربي

 

 تستوستروناسپرم، ورزش،ناباروري،  ،ديابت :واژگان كليدی

 

 

 

 

                                                           
 saremi@araku.ac.ir   -Email:a                                                                            نویسندۀ مسئول*
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 مقدمه

نقص در تولید  ۀریز است كه توسط هیپرگلیسمي مزمن كه نتیجیك اختالل درون دیابت شیرین

 كشورهای توسعه تماميدیابت در شود. ، مشخص و شناخته ميباشدميانسولین و یا مقاومت به آن 

 اكنون تقریبا  دهد كه همها نشان ميایش است. گزارشتوسعه از جمله ایران رو به افز حالیافته و در

اثرات منفي متنوعي بر عملكرد دیابت . (1) جمعیت جهان به این بیماری مبتال هستند از درصد 10

توان ها ميترین آناز جمله مهم گذارد كهبرجای ميمثل جنس مذكر  و ساختارهای سیستم تولید

كاهش میل و رفتارهای جنسي اشاره  و مثليتولید ۀد ضمیمبه كاهش سطح تستوسترون، تحلیل غد

، كیفیت مایع مني در افراد براینافزون. (2) داردثیر منفي أتنیز سازی بر اسپرم این بیماریكرد. 

های افزایش اسپرم نیز و آنتعداد  و كه شامل كاهش حركت اسپرم مبتال به دیابت نوع یك و دو

است كه در افراد  حاكي از آنشناسي های بافت. بررسي(3) استباشد، گزارش شده ناهنجار مي

مشاهده رفتن اسپرماتوزوئیدها بین تغییراتي در سیر تكامل اسپرماتوژنز از جمله از ،به دیابتمبتال 

 مذكردیابت با كاهش قدرت باروری جنس  بیانگر این هستند كهمجموع، شواهد . در(4) شودمي

 از بیماری دیابت مشكالت مرتبط با نترلدرمان و ك ذكر است كه براییانشا. (5) باشدميهمراه 

و بهبودی  همراه داشته مختلفي را بهشود كه عوارض جانبي استفاده مي بسیاریداروهای شیمیایي 

ثر جهت بهبود ؤكارهای غیردارویي مرو، یافتن راهاینازكند؛ نميبرای بیماران فراهم را بخشي رضایت

 توجه پژوهشگران قرار گرفته است. اران مورداین بیم

ثر و قوی غیردارویي برای پیشگیری و ؤیك راهكار معنوان به، ورزش و فعالیت بدني دیگرسویاز

فعالیت كه دهند مطالعات نشان مي در این ارتباط،. (6) درمان مشكالت ناباروری پیشنهاد شده است

رفیعي و  راستا،ایندر. (7) شودباروری جنس نر مي ورزشي با شدت متوسط منجر به بهبود ظرفیت

تمرین ورزشي در مردان چاق با شرایط نرمال  ۀماه برنام شش كه ( گزارش كردند2016همكاران )

و  1الهاشم ،. همچنین(8) گرددتعداد و تحرک اسپرم مي منجر به افزایش حجم مایع مني، باروری

ها با رژیم غذایي پركالری موجب كاهش ظرفیت ن موشكرد چاقكه ( دریافتند 2014همكاران )

های اسپرماتوژنز همراه آن انجام تمرینات استقامتي با بهبود شاخص در پيشود و ها ميباروری آن

از طریق  كه ورزش با شدت متوسط احتماال  حاكي از آن هستند، مطالعات درمجموع. (9) باشدمي

به افزایش منجر ایني، استرس اكسیداتیو و تركیب بدني سازوكارهایي چون بهبود وضعیت اندوكر

های ثیر مثبت فعالیت ورزشي بر جنبهأتچند هرحال، هردر. (10) شودقدرت باروری جنس نر مي

های مختلف متابولیكي بیماران دیابتي )از جمله مقاومت به انسولین، شرایط التهابي، هورمون

 ،حاضر ۀمطالع پژوهشگرانهای اساس بررسيبراما  ؛(6) دباشخوبي روشن ميمتابولیكي و غیره( به

                                                           

1. Alhashem 
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از  هدف بنابراین ؛یافت نشد ظرفیت باروری این بیمارانثیر فعالیت ورزشي بر أمورد ت درپژوهشي 

های جنسي های اسپرمي و هورمونبر شاخص هوازیثیر یك دوره تمرین أبررسي ت ،حاضر پژوهش

  .های نر مبتال به دیابت بوددر موش
 

 پژوهشروش 
شده خریداری ویستارنژاد نر سر موش  30كه بر روی باشدميتجربي  مطالعات حاضر از نوع پژوهش

 ۀاجرا گردید. محدود (صورت نگرفته بودها آن در ارتباط با پژوهشيگونه كه هیچ)از انسیتو پاستور 

 ساعت روشنایي 12ایط ماه بود كه در شر دو تا سهگرم و  200ـ250ترتیب ها بهوزني و سني موش

ا در دسترسي آزاد به آب و غذ باگراد سانتي ۀدرج 22±2حرارتي  ۀساعت تاریكي و در محدود 12 ـ

گروه  سهطور تصادفي به ها بهنمونه جهت انجام پژوهش، شدند.اراک نگهداری مي دانشگاه ۀخانموش

سر( )كه دارای  10سالم ) كنترلسر( و  10، كنترل دیابتي )سر( 10دیابتي تمرین استقامتي )

گونه فعالیت ورزشي هیچ پژوهشطول مدت كنترل در هایگروهتقسیم شدند.بودند(خون طبیعي قند

كدهای اخالقي كار با حیوانات آزمایشگاهي  ۀبا رعایت كلی پژوهشاین ذكر است كه شایاننداشتند. 

 دانشگاه علوم پزشكي اراک انجام شده است. 

صورت گرم/كیلوگرم بهمیلي 55مقدار از داروی استرپتوزوتوسین به هاموش یابت بهلقای دا منظور هب

ساعت پس از تزریق  72( استفاده شد. PH=4.5شده در بافر سیترات )صفاقي حلدوز و داخلتك

 250ها بیشتر از خون آنهای صحرایي كه میزان قندشدن، موشجهت اطمینان از دیابتي

ذكر این نكته ضرورت دارد كه . (11) ندعنوان دیابتي در نظر گرفته شدبود بهلیتر گرم/دسيمیلي

، ساخت كشور آلمان( در هر GL42مدل گلوكومتر )بیوررهای صحرایي توسط موشخون سطوح قند

 . گشتگیری اندازه ساعت ناشتایي 12از  پس تمریني( ۀدور در پيشدن و از دیابتي پس) مرتبه

)ساخت ایران، شركت  بود كاناله جپنبر روی تردمیل شامل دویدن  تمرین استقامتي ۀبرنام

 شرایط با حیوانات منظورآشنایي به و محیط با سازگاری هفته دو از پس. ساالر ایرانیان(دانش

 شیب دقیقه با 10مدت به و دقیقه بر مترهشت  سرعت با روزانه ،هفته مدت یك ها بهموش تمرین،

 و هفتههشت  مدت به تمرین گروه راستا، نای در .كردند فعالیت ننوارگردا دستگاه روی درجه صفر

قرار  استقامتي تمرین تحتدقیقه   45مدت به باراضافه رعایت اصل با هفته در روز پنج صورتبه

 ۀهفت پایان در دقیقه بر متر22 تا بر دقیقه متر 15از هفتههشت  این طي نوارگردان سرعت. گرفت

 ۀسلج هر در ذكر است كه به الزم .(12) دیابتي(های )مناسب برای موشافزایش یافت هشتم

 ایبر هـقیقد پنج ،انتها و در( قیقهدردمتر10تشدبا ) دنكر مرـگ هـب هـقیقد پنج ابتدا ،تمریني
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 یافتاختصاص مي( ارمقد كمترین به تشد یجيرتد كاهش باقیقه د در متر10تشد)دن كردسر

 (.شمارۀ یك لكش)

 

 
 مطالعه ۀدور طول در استفاده مورد رينيتم ۀبرنام ـ1 شکل

 

و  ندگشتتشریح  شدند، هوش بي كلروفرم با تمرین ۀساعت پس از آخرین جلس 48 هاموشتمامي 

سرم  شدن در سانتریفیوژ قرار گرفتند وگیری و لختهاز خون پسهای خوني نمونه شدند. گیرینمونه

 ۀدرج -70در دمای گیریو جهت اندازهگشت دقیقه استخراج  10مدت به 3500با دور  هاآن

 .گردیدگراد نگهداری سانتي

چپ آن، انتهای اپیدیدیم خارج  ۀكردن بیضح حیوان و وزنیاز تشر پسشمارش اسپرم: بالفاصله 

منظور خروج اسپرم به . سپس،انتقال یافت 1(12F-DMEMسي محیط كشت )سي پنجو در گشت 

 ۀدرج 27دقیقه در دمای  10 مدت و به شد تقسیمچكي به درون محیط كشت به قطعات كو

 نهلیتر از مخلوط محیط كشت و اسپرم به میلي یك ،از این مرحله پس .گردیدگراد آنكوبه سانتي

د. شمارش سرهای اسپرم با استفاده از گردیرقیق و فیكس گشته و لیتر از محیط كشت اضافه میلي

لیتر محاسبه ها در میليتعداد اسپرم ،درادامهجام گرفت و ان روش هموسیتومتریالم نئوبار و به

 سویشده از اساس دستورالعمل ارائه ها برشمارش اسپرمذكر این نكته ضرورت دارد كه گردید. 

 .(13)انجام شد  2سازمان بهداشت جهاني

                                                           

1. Dulbecco's Modification of Eagle's Medium 

2. WHO 
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انجام شد  WHOشده توسط اساس دستوالعمل ارائهقابلیت تحرک اسپرم: سنجش حركات اسپرم بر

میكرولیتر مخلوط محیط كشت و اسپرم بر روی الم مخصوص ارزیابي  10 منظور،بدین. (13)

اسپرم  200میدان میكروسكوپي جهت ارزیابي حركت حداقل  پنجات اسپرم قرار گرفت. حداقل حرك

 محاسبه گردید.های متحرک درصد اسپرم ادامه، و در بررسي قرار گرفتهر نمونه مورداز 

و  WHOاساس دستورالعمل های هر گروه بربررسي قابلیت حیات اسپرم قابلیت حیات اسپرم:

شركت درصد،  یكائوزین )منظور، بدین. (13) گرفتنیگروزین انجام ن ـ زی ائوزیآمیروش رنگبه

یك حجم  ،آلمان( در آب مقطر آماده شد. ابتدا مرکشركت درصد،  10آلمان( و نیگروزین ) مرک

حجم  ،ثانیه 30و پس از گذشت گشت و اسپرم با دو حجم ائوزین مخلوط مخلوط محیط كشت 

 شد های نازكي از مخلوط تهیهگسترش،شده اضافه گردید. سپسمساوی نیگروزین به مخلوط ساخته

تعداد ، 1000نمایي میكروسكوپ نوری با بزرگ شدن در دمای آزمایشگاه توسطاز خشك سو پ

ذكر های مختلف محاسبه گردید. های زنده در گروهصد اسپرمو نسبت در گشت اسپرم شمارش 100

كه سر حاليدر ؛استنگ سفیدرهای زنده به سر اسپرم ،در این روشاین نكته ضرورت دارد كه 

 د.شوهای مرده به رنگ قرمز متمایل به بنفش ظاهر مياسپرم

شده از های تهیهدا گسترشابت ،های هر گروهاز بررسي مورفولوژیك اسپرم پیشمورفولوژی اسپرم: 

اساس بر شدنو پس از خشك شد آمیزیرنگروش پاپانیكوالئو مخلوط اسپرم و محیط كشت به

برای هر باید عنوان نمود كه  .( مورداستفاده قرار گرفتWHOدستورالعمل سازمان بهداشت جهاني )

صورت اهنجاری موجود بهو نشد میكروسكوپ نوری بررسي  1000نمایي اسپرم با بزرگ 100 ،نمونه

 .(13)درصد بیان گردید 

 25/0( با حساسیت Tهای جنسي شامل تستوسترون )گیری سطوح سرمي هورموناندازه

با  (LH) كنندههورمون لوتئینه ؛ترلیمیلي/واحدمیلي 5/0ـ100/0سنجش  ۀو دامنمول/لیتر میلي

هورمون  ؛لیترواحد/میليمیلي 02/0 ـ60/0سنجش  ۀو دامنلیتر واحد/میليمیلي 11/0حساسیت 

 02/0ـ60/0سنجش  ۀو دامنلیتر واحد/میليمیلي 11/0با حساسیت (FSH)  فولیكولي محرک

مخصوص موش صحرایي  1شركت ایست بیوفارم یهای االیزاتوسط كیتلیتر واحد/میليمیلي

 . صورت گرفتبق دستورالعمل شركت سازنده ط)ساخت كشور چین و تحت لیسانس كشور آمریكا( 

های اسمیرنوف، برای بررسي تفاوت ـ ها توسط آزمون كولموگروفیید توزیع نرمال دادهأپس از ت

 الزمتوكي استفاده شد. تعقیبي ها از آزمون دار بین گروهاتفاوت معن و پژوهشهای گروهمیان و درون

توسط انحراف معیار ارائه شده است. تمام عملیات آماری ±صورت میانگین هها بدادهذكر است كه  به

                                                           

1. Rat ELISA Kit. Eastbiopharm 
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در ( >0.05Pمعادل ) هاداری آزموناانجام شد و سطح معن 00/181 ۀنسخ اس.پي.اس.اسافزار نرم

 نظر گرفته شد.
 

 نتایج

 در پيهای گروه تمرین دیابتي وزن موشكه نشان داد تي وابسته  آزمونها با استفاده از تحلیل داده

داری در اكه تغییر معنحاليدر ؛(P=0.01) كاهش یافت یداراطور معنهفته تمرین هوازی به هشت

. (شمارۀ یك)جدول  ( مشاهده نشدP=0.21) ( و كنترل دیابتيP=0.35) های كنترل سالموزن گروه

در  حاكي از آن بود كهطرفه  آزمون آنالیز واریانس یكاستفاده از  ها باتحلیل داده دیگر،ازسوی

آزمون (. F=3.78 ،P=0.01وجود دارد ) یداراها اختالف معنسطح پایه میان گلوكز خون گروه

تر از پایین یدارامعن شكلخون گروه كنترل سالم بهگلوكز نیز بیانگر آن بود كهتعقیبي توكي 

خون ناشتا  گلوكزكه ورزشي مشاهده شد ۀپس از مداخلهمچنین، (. P=0.01های دیابتي است )گروه

( P=0.01) یافته استكاهش  یداراطور معنبهگروه كنترل دیابتي گروه تمرین دیابتي نسبت به در 

 (.شمارۀ دو شكل)
 

 

 حسب گرم(مطالعه )برهاي موردقبل و بعد از مداخله در گروهوزن حيوانات  ـ1جدول 

 گروهزمان 
 

 تمرين ديابتي كنترل ديابتي كنترل سالم

 0/245±5/8 2/240±8/9 8/229±2/7 قبل از تمرین

 6/225±4/7* 1/235±5/8 5/234±6/8 بعد از تمرین

 آنقبل و بعد از حین تمرین، (P<0.05دار)ا* بیانگر اختالف معن

     

                                                           

1. SPSS 18 
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 داخلهمطالعه قبل و بعد از مموردهاي گروه يخون ناشتا گلوكز سطح ـ2شکل

 
ها از نظر تعداد میان گروهكه نشان داد طرفه  آزمون آنالیز واریانس یكها با استفاده از تحلیل داده

نیز بیانگر آن بود آزمون تعقیبي توكي (. F=3.03 ،P=0.01وجود دارد ) یداراها اختالف معناسپرم

(و تمرین P=0.03)گروه كنترل سالم  گروه كنترل دیابتي نسبت بهتعداد اسپرم در  كه

 لحاظ بهبین گروه كنترل سالم و تمرین دیابتي  ؛ اماكمتر است یداراطور معن به (P=0.05دیابتي)

 (. شمارۀ دوجدول ) (P=0.21داری مشاهده نشد )اتعداد اسپرم اختالف معن

نظر قابلیت ها از میان گروهكه نشان داد طرفه آزمون آنالیز واریانس یكها با استفاده از تحلیل داده

بیانگر آن  نیز آزمون تعقیبي توكي(. F=2.58 ،P=0.02وجود دارد ) یداراها اختالف معنحیات اسپرم

( و P=0.02)گروه كنترل سالم  های زنده در گروه كنترل دیابتي نسبت بهدرصد اسپرم بود كه

گروه كنترل سالم و  بین ذكر است كه شایانكمتر است.  یداراطور معنبه (P=0.03تمرین دیابتي )

 (. شمارۀ دوجدول ()P=0.11داری مشاهده نشد )اتعداد اسپرم اختالف معن لحاظ بهتمرین دیابتي 
 

 لحاظ بهها میان گروه بیانگر آن بود كهطرفه  آزمون آنالیز واریانس یكها با استفاده از تحلیل داده

نیز آزمون تعقیبي توكي  نتایج(. F=2.21 ،P=0.03وجود دارد ) یداراها اختالف معنمورفولوژی اسپرم

در گروه كنترل دیابتي نسبت به گروه كنترل  با شكل طبیعيهای درصد اسپرم كه نتایج نشان داد

بین گروه كنترل سالم  ؛ اماكمتر است یدارامعن شكل به (P=0.02( و تمرین دیابتي )P=0.01)سالم 

 (P=0.35داری مشاهده نشد )ااختالف معنشكل طبیعي  های بادرصد اسپرمو تمرین دیابتي از نظر 

 (.شمارۀ دوجدول )
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ها از نظر قابلیت میان گروه كه نشان دادطرفه آزمون آنالیز واریانس یكها با استفاده از تحلیل داده

نیز بیانگر آزمون تعقیبي توكي (. F=2.87 ،P=0.01وجود دارد ) یداراها اختالف معنتحرک اسپرم

( و P=0.02)ل سالم درصد تحرک اسپرم در گروه كنترل دیابتي نسبت به گروه كنتر كهآن بود 

، بین گروه كنترل سالم و تمرین دیگر سوی. ازكمتر است یداراطور معنبه (P=0.04تمرین دیابتي )

 (.شمارۀ دوجدول ) (P=0.19داری مشاهده نشد )ااختالف معن درصد تحرک اسپرم لحاظ بهدیابتي 

در گروه كنترل دیابتي نسبت به  FSHو LHهای تستوسترون، بیانگر آن بود كه میزان هورمون نتایج

ذكر است كه بین (. شایانP<0.05داری كمتر است )طور معناگروه كنترل سالم و تمرین دیابتي به

اختالف  FSHو LH های تستوسترون، گروه كنترل سالم و تمرین دیابتي از نظر میزان هورمون

 ( )جدول شمارۀ دو(.P=0.42داری مشاهده نشد )امعن
 

 مطالعههاي مورددر گروهو پارامترهاي باروري اسپرم جنسي هاي سطح هورمون ۀمقايس ـ2جدول 

 Pمقدار  Fمقدار  تمرين ديابتي كنترل ديابتي كنترل سالم ورمونه

 تستوسترون

 (مول/لیترمیلي)
2/1±8/5 *8/0±2/3 5/1±0/6 29/3 01/0 

 لوتئیني هورمون

 (لیترواحد/میليمیلي)
6/0±8/4 *5/0±1/3 4/0±6/4 18/2 04/0 

 فولیكوليهورمون محرک

 (لیترواحد/میليمیلي)
7/0±8/4 *2/0±8/2 8/0±1/5 12/3 03/0 

 01/0 03/3 1/60±1/3 2/38±4/2* 1/63±2/2 (610تعداد اسپرم )

 مورفولوژی

 )درصد(
1/3±2/64 *8/1±2/38 8/2±8/59 21/2 03/0 

 اسپرم یقابلیت بقا

 )درصد(
7/4±5/65 *2/2±4/36 8/4±3/60 58/2 02/0 

 قابلیت تحرک اسپرم

 )درصد(
2/4±5/66 *7/3±8/35 5/4±7/59 87/2 01/0 

 های كنترل سالم و تمرین دیابتي با كنترل دیابتي( بین گروهP<0.05دار)ا* بیانگر اختالف معن
 

 

 

 



            83                                                                                ...هشت هفته تمرين هوازي اثرات مضر ديابت قندي
 

 گيریو نتيجه بحث
های علمي گزارش .زمان رو به گسترش بوده استهم شكل، دیابت و ناباروری بههگذشت ۀطول دهدر

این موضوع هستند كه  ؤیدم نتایجكلي، طور به. باشدميمورد ارتباط ناباروری و دیابت محدود در

اساس گزارش سازمان بهداشت جهاني پارامترهای استاندارد مایع سیمن دارد. بربر دیابت اثر منفي 

و مورفولوژی  پذیری، بقامورد مالک آنالیز مایع سیمن، در افراد دیابتي تعداد، تحرک( در2010)

پارامترهای  كه نیز مشاهده شد پژوهش حاضردر . (14) تر از افراد طبیعي جامعه استاسپرم پایین

گروه  كمتر از های دیابتياسپرم موش تحرک ولوژی و قابلیتباروری اسپرم از جمله تعداد، مورف

( 2007، اچوار و همكاران )پژوهش حاضرهای در این ارتباط و همسو با یافتهكنترل سالم بود. 

پذیری و بقای اسپرم در مردان حجم مایع سیمن، تعداد اسپرم، مورفولوژی، تحرک كه دریافتند

در ( 4201و همكاران )1وریت ،همچنین(.15باشد )ساالن با شرایط طبیعي ميكمتر از هم ،دیابتي

تر تمامي پارامترهای اسپرماتوژنز پایین ،در افراد مبتال به دیابت نوع دو كه نشان دادندپژوهش خود 

گزارش  يمطالعات نتایج متناقضاز در برخي  ،البته. (16) باشدهای سطح متوسط جامعه ميمالکاز 

روش  و هاآزمودنيسن ، دیابتو نوع شدت به احتماال این اختالف در نتایج  كه( 17شده است )

اچوار و همكاران از روش كمي  پژوهشدر  ،مثالبرای ؛باشدمربوط ميگیری پارامترهای باروری اندازه

( از 17ناوارو و همكاران ) پژوهشكه در حاليدر ؛جهت ارزیابي پارامترهای اسپرمي استفاده شد

پژوهش های هرحال، یافته در .بهره گرفته شدارزیابي كیفي جانسون جهت تعیین ظرفیت باروری 

ظرفیت  كند كه دیابت نوع دو با كاهش پارامترهای باروری اسپرم واز این عقیده حمایت مي حاضر

كه دیابت و مقاومت به  حاكي از آن هستندمطالعات آزمایشگاهي باروری جنس نر همراه است. 

 ۀه كاهش هورمون آزادكنندگناد منجر بـ  هیپوفیزـ  ثیر بر محور هیپوتاالموسأانسولین با ت

 كه حاضر نیز مشاهده شدپژوهش . در (14،18) شودو تستوسترون مي LH ،FSHگنادوتروپین، 

های شمقابل موهای كنترل دیابتي درو تستوسترون در موش LH ،FSHهای جنسي مقادیر هورمون

و 3راماو  (14)(2014و همكاران )2سینگهای با یافته كه این امر باشدميكنترل سالم كمتر 

مقابل افراد د دیابتي درهای جنسي در افراكه نشان دادند سطح هورمون (18) (2012همكاران )

حاضر همسو با این مطالعات از این عقیده حمایت  پژوهشواقع، . دري داردر است، همخوانسالم كمت

های ل در شاخصیكي از سازوكارهای اصلي اختال های جنسي احتماال كند كه كاهش آندروژنمي

 باشد. باروری افراد دیابتي مي

                                                           

1. Verite 

2. Sing 

3. Rama 
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منجر به  كه اصالح روش زندگي از جمله كاهش كالری دریافتي عنوان شده استدیگر،  سویاز

هفته  هشتنشان داد كه  حاضر نتایج پژوهشراستا،  این در(. 19شود )بهبود باروری مردان مي

. گردیدباعث كاهش وزن  یداراطور معنبه ،ابتيهای دیدر موش با شدت متوسطتمرین استقامتي 

به  منجر ند كه تمرین هوازی بدون تغییر در رژیم غذایينكنتایج از این عقیده حمایت مياین 

 بر (. عالوه20د )باشبه تعادل منفي انرژی مربوط مي ای كه احتماال نتیجه ؛شودكاهش وزن بدن مي

پارامترهای باروری  ،زمان با كاهش وزن گروه تمرین همحاضر مشاهده شد كه در  پژوهشاین، در 

مطالعات كه نشان  از برخي نتایج با پژوهش حاضر ۀ. این یافتیافتهای دیابتي بهبود اسپرم در موش

 (19،21های اسپرم افراد چاق همراه است )دهند كاهش وزن با افزایش قدرت باروری و شاخصمي

اند كه چاقي با كاهش كیفیت ( نشان داده2011ران )همكانسن و كوهازمینه،  این در. دارد یيهمسو

كاهش وزن  ۀهفته برنام 14های جنسي همراه است و شركت در رخ هورمونمایع سیمن و تغییر نیم

 همكارانو  1المرپ ،(. همچنین22د )گردموجب بهبود كیفیت مایع سیمن و قدرت باروری مي

هفته رژیم غذایي و ورزش منجر به كاهش بافت چربي و بهبود  10اند كه ( گزارش كرده2012)

 ذكر است كه به الزم(. 23شود )های چاق ميموش مورفولوژی اسپرم در پذیری وتعداد، تحرک

ها به اثرات مثبتورزش بر باروری آن احتماال  ،لذا ؛حاضر چاق نبودند پژوهشهای دیابتي در موش

ها پرداخته خواهد ادامه به آنشود كه درچربي مربوط مي ۀیر از كاهش تودسازوكارهای دیگری غ

روشن  چندانمثلي جنس نر  مورد اثرات ورزش بر قدرت تولید نتایج در باید توجه داشت كهشد. 

وابسته به حجم و شدت تمرین  ،اثرات ورزش بر باروری مردان رسد كه احتماال نظر مي اما به ؛نیست

اما  ؛(7تمرینات ورزشي شدید با كاهش قدرت باروری مردان همراه است ) كه معنا دینب ؛باشدمي

نژاد (. صفری10حداقل اثرات مخربي بر قدرت باروری مردان ندارد ) ،انجام تمرینات مالیم و متوسط

دریافتند كه تمرین شدید باعث  با وزن طبیعيهای سالم آزمودني ۀ( ضمن مطالع2009) همكارانو 

، درمجموع. (24) كه تمرین مالیم چنین اثری ندارد آن حال ؛شودهای اسپرم ميكاهش شاخص

 اسپرم باروری پارامترهای بر ، اثر مثبتيبا شدت متوسطكه احتماال  تمرین ورزشي  شوددریافت مي

 نسيهای جهورمونبهبود وضعیت  ا( دارد و این بهبودی ممكن است بدیابتيویژه افراد  مردان )به

 ط باشد. تبمر

اشاره شد، یكي از سازوكارهای محتمل اثر منفي دیابت بر باروری مردان، اختالالت  طور كههمان

افزایش گلوكز خون و مقاومت  كه دهدشواهد نشان مي. (14،18) است خون افزایش قندهورموني و 

سیداتیو در بافت بیضه و به انسولین در این بیماران از طریق سازوكارهایي چون افزایش استرس اك

در هیپوتاالموس منجر به كاهش  گنادوتروپین ۀكنندهورمون آزاد ۀهای سازندتخریب سلول

                                                           

1. Palmer 
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حاضر  پژوهشدر  شود.پارامترهای باروری اسپرم ميهای جنسي )از جمله تستوسترون( و هورمون

های ر موشد FSHو  LHهای جنسي تستوسترون،شد كه سطح گلوكز خون و هورمون شاهدهنیز م

 موضوعي كه همسو با نتایج سایر مطالعات تقریبا  ؛باشدگروه كنترل سالم مي انندگروه تمریني م

در افراد دیابتي از طریق ورزش  كه احتماال   دهدنشان مياین یافته  ،واقع . در(25،26) مشابه است

 باشد.ری اسپرم همراه ميبا افزایش كارایي بارو ،های جنسيشرایط هورمونو  خونسطح قندبهبود 

دهند تمرین ورزشي با بهبود شرایط كه نشان ميشاتيبا گزارحاضر  پژوهشنتایج براین،  افزون

. (6،27) همخواني دارد، های جنسي از جمله تستوسترون همراه استنومتابولیكي و وضعیت هورم

از طریق  ت مرتبط با آنو مشكال دیابتخالف بسیاری از شرایط پاتوفیزیولوژیك، بر هرحال در

. تاكنون در مطالعات محدودی اثرات كاهش وزن (22) برگشت است قابل كالریورزش و رژیم كم

در  كهبررسي شده است  افراد دیابتيمثلي در  )ناشي از محدودیت كالری دریافتي( بر ظرفیت تولید

، ورزشيۀلذا تعامل برنام ؛(19،21در كانون توجه بوده است ) استرس اكسیداتیوها آن ۀعمد

كه  دهندنشان ميحال، شواهد  این . باباشدميروشن ن و پاسخ اسپرماتوژنز های جنسيهورمون

و كاهش  های جنسيهورمونثر در بهبود ظرفیت ؤكار م یك راه ورزش با شدت متوسط و منظم

مشاهده شد كه پس از حاضر نیز  پژوهش(. همسو با این شواهد، در 10) مقاومت به انسولین است

 ؛یابدمي بهبود دیابتيهای موشدر خون ها و سطح گلوكز آندروژن، هوازیهفته تمرین  هشت

 مقاومت به انسولین و بهبودكاهش كه رسد نظر مي های پژوهش حاضر بهاساس دادهرو، برایناز

بهبود باروری تمرین ورزشي، یكي از مسیرهای محتمل در  در پي های جنسيآندروژن وضعیت

سازوكارهای فیزیولوژیك دیگری نیز ممكن است در این  كه چند هر ؛باشدمي دیابتيهای موش

بیشتر  ۀمستلزم مطالعبردن به آن پي( كه استرس اكسیداتیوبهبودی نقش داشته باشد )از جمله 

 .است

زمان با كاهش هم هوازیهفته تمرین  هشتدهد كه انجام حاضر نشان مي پژوهشمجموع، نتایج  در

(، موجب بهبود كیفیت تستوسترونافزایش از جمله ) های جنسيبهبود وضعیت آندروژنو  خونقند

 شود. دیابتي مي هایاسپرماتوژنز در موش
 

 تشکر و قدرداني
معاونت  و (طرح ایناز  مالي پشتیباني دلیل )بهاراک  دانشگاه پژوهشي معاونت از وسیله بدین

 ،رساندند یاری پژوهش این انجام در این شهر كه ما را صمیمانه پزشكي علوم شگاهپژوهشي دان

 .شودمي گزاریسپاس
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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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