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و تمرین شدید بر استرس اکسیداتیو بیضه و اسپرماتوژنز در  Eویتامین  ترکیب
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  چکیده

و اسپرماتوژنز  بیضه استرس اکسیداتیومارکرهاي بر  Eهدف مطالعه حاضر ارزیابی اثر مکمل سازي ویتامین 

صورت ه گرم) ب 247 ±10 ماه، وزن: 3سی سر موش (سن: هاي نر بود. هفته تمرین شدید در موش 8حین 

سر) اختصاص داده  10(+مکمل شدید سر) و تمرین 10( شدید سر)، تمرین 10هاي کنترل (روهتصادفی به گ

+مکمل، شدید در گروه تمرینهفته اجرا شد.  8روز در هفته و براي  5تمرین شنا شدید شدند. برنامه 

ارزیابی ها جهت تمام حیوانات کشته و بیضهشد. تزریق میمیلی گرم/کیلوگرم/روز  50با دوز  Eویتامین 

و آزمون تحلیل واریانس  SPSS 15ها توسط نرم افزار آماري دادهشدند.  آوريجمعهاي مختلف شاخص

در دار معناو کاهش ) MDA ()P<0.02در سطوح مالون دآلدهید (دار معنازایش افتجزیه و تحلیل شدند. 

ظرفیت +مکمل شدید تمریندر گروه . )P<0.03( مشاهده شد شدید کیفیت اسپرماتوژنز بیضه گروه تمرین

و کیفیت  MDAکه سطوح  حالی در .)P<0.03افزایش یافت (دار معناتام بیضه به طور  اکسیدانیآنتی

 Eکند که مکمل سازي با ویتامین این نتایج پیشنهاد می .)<P 0.05( اسپرماتوژنز بدون تغییر باقی ماند

  ر اسپرماتوژنز و ظرفیت باروري موثر باشد. ممکن است در حفاظت از اثرات محتمل منفی تمرین شدید ب

  

   .ها، تمرین شدید، استرس اکسیداتیو، اسپرمآنتی اکسیدان واژگان کلیدي:

    

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

 از جهان در آن میزان که طوري به است. امروز دنیاي در پزشکی هاي مهمشلچا از یکی ناباروري

ها با آن مواجه هستند. بر یک ششم زوج درصد باال رفته است و تقریباً 50تا کنون  1955سال 

اساس تعریف، ناباروري به معنی عدم حاملگی بعد از یک سال آمیزش بدون هر گونه روش جلوگیري 

عامل  درصد 45 زن، مثل تولید سیستم مشکالت به مربوط هاناباروري درصد از 45تقریباً است. 

   .)1( علت آن روشن نیست زشکیپ نظر از که است مواردي باقیماندهدرصد  10 و مردانه

آن استرس اصلی علت ناباروري مردان هنوز به خوبی روشن نیست، اما یکی از سازوکارهاي 

هاي فعال حد گونه زداتیو حاصل تولید بیش ااسترس اکسی ).2اکسیداتیو معرفی شده است (

اي در نی نقش دوگانههاي فعال اکسیژگونه است. اکسیدانیآنتی) یا ناتوانی دفاع ROS( 1اکسیژنی

، 2نقش مهمی در فرایندهایی چون ظرفیت پذیري ROSکنند. از یک سو باروري مردان بازي می

ه . ب)3( تواند اثرات مخربی بر اسپرم داشته باشددارد و از سوي دیگر می 3واکنش آکروزومی و لقاح

استرس  نینچهماثر منفی بر کیفیت و تحرك اسپرم دارد.  ROSسطوح باالي که  طوري

اسپرم و لیپید پراکسیداسیون غشاي سلولی اسپرم همراه  DNAفزایش آسیب به ا اکسیداتیو با

مایع منی مردان نابارور کمتر از  اکسیدانیآنتیدهند ظرفیت عالوه، شواهد نشان میه ب. )4( است

 ROSقوي هاي ندهاز پاکسازي کن Eهایی نظیر ویتامین آنتی اکسیدان. )5( مردان نرمال است

دهد در مردانی مطالعات نشان میها اثرات مثبتی بر پارامترهاي اسپرم دارد.  هستند و استفاده از آن

کیفیت مایع منی و  ،بیشتر است Eهایی نظیر ویتامین ها آنتی اکسیدان که در رژیم غذایی آن

  . )6( استاسپرم باالتر 

هاي آزاد با منشاء اکسیژن و نیتروژن ورزش سنگین منجر به افزایش تولید رادیکالاز سویی، 

برخی مطالعات گزارش شده در که  طوريه بکه با کاهش قدرت باروري مردان همراه است. شود می

هاي جنسی و کاهش هورمون زمانهمافزایش استرس اکسیداتیو و  منجر بهاست که ورزش شدید 

لی کاهش قدرت باروري در مردان رو یکی از علل اص ). از این7،8( شودمیکیفیت اسپرماتوژنز 

بنابراین در  ).9سنگین تمرین کرده، استرس اکسیداتیو ناشی از تمرین شدید معرفی شده است (

 شدید حین تمرین ورزشی Eحاضر فرض بر این است که دریافت آنتی اکسیدان ویتامین  پژوهش

بر اسپرماتوژنز  ریناتاین تماز اثرات منفی  ،اکسیدانیآنتیممکن است از طریق بهبود دفاع 

                                                   
1. Reactive oxygen species 
2. Capacitation 
3. Fertilization 
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حین یک دوره  Eحاضر بررسی اثر مکمل سازي با ویتامین  پژوهشپیشگیري نماید. بنابراین، هدف 

  هاي نر بود. هاي استرس اکسیداتیو و قدرت باروري موشاي تمرین هوازي شدید بر شاخصهفته 8

  

  پژوهشروش 

 اسپراگ دالی نژاد نر رت سر 30 تعداد مطالعه اهداف به توجه با و است تجربی نوع از پژوهش این

به عنوان بودند،  شده گرفته کرج پاستور انستیتو از کهگرم  200- 300 وزنی محدوده در ايهفته 12

روشنایی  –، چرخه تاریکی گرادسانتیدرجه  22دمایی  شرایط در هاآزمودنی انتخاب شدند. رت

 روي بر کارگرفتند.  قرار اتیلن هاي پلیسقف در آب و غذا در محدودیتی گونه هیچ بدون و 12:12

 ابتدا در گردید. انجام اراك پزشکی علوم پزشکی دانشگاه در اخالق کمیته موازین مطابق حیوانات

  شدند: به شرح ذیل تقسیم تایی 10 گروه 3 به تصادفی طور به حیوانات

اي و هیچ نوع مادهدادند می، هیچ فعالیت ورزشی انجام نپژوهشگروه کنترل: در طول اجراي  .1

  ها تزریق نشد. نیز به آن

صبح، پس از تزریق  10هر روز راس ساعت ها گروه رت در این:   E+ویتامینشدید گروه تمرین .2

  .دشدنتمرین داده می ،میلی گرم/کیلوگرم به صورت داخل صفاقی 50به میزان  Eویتامین 

تنها  Eبدون دریافت ویتامین ها رتگروه در این : Eبدون دریافت ویتامین  شدید تمرینگروه  .3

    هفته بود. 8 پژوهشدادند. طول مدت هوازي شنا انجام میتمرین 

 شامل دو مرحله بود: تمرینی برنامه

 15ها روزانه با شنا کردن در استخر آب بود. در این مرحله موش یک هفته آشناسازي ول،ا مرحله

  کردند.دقیقه در آب شنا می

سانتیمتر)  150×50روز در هفته در استخر ( 5هاي گروه تمرین موش ،)اصلی تمرین( مدو مرحلهدر 

کردند. شد) شنا می(کنترل دما توسط ترمومتر و ترموستات انجام می گرادسانتیدرجه  32با دماي 

دقیقه در هر هفته) در طول  20حدود دقیقه بود که به طور تدریجی ( 20مدت تمرین جلسه اول 

رسید. این برنامه دقیقه  180که در جلسه آخر مدت تمرین به  یافت تا اینیش میدوره تمرینی افزا

    ).10است ( شدیدتمرینی مدلی از تمرین استقامتی 

ایران)  –(تولید شرکت ایران هورمون  Eگرم/کیلوگرم ویتامین میلی 50وانات گروه مکمل، روزانه حی

اند دریافت . مطالعات گزارش کردهکردندفت میو به صورت داخل صفاقی، دریابعد از اتمام تمرین 

هاي نر هاي باروري موشبافت بیضه و شاخص اکسیدانیآنتی ظرفیتبا بهبود  Eاین دوز ویتامین 

  .)11( همراه است
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ساعت پس از آخرین جلسه تمرین  48این صورت بود که به هاي بافتی بیضهتهیه نمونهروش 

میلی  4میلی گرم/کیلوگرم) و زایالزین ( 70بی از کتامین (ها با تزریق درون صفاقی ترکیموش

ها کشته شدند و بیضه جهت مطالعات بافتی از بدن حیوان سپس موش گرم/کیلوگرم) بیهوش شدند.

  هاي بافت شناسی قرار داده شد.ها در محلول فیکساتیو بوئن جهت بررسیخارج گردید. یکی از بیضه

 دقیق ترازوي توسط کردن از وزن بعد و شده جدا چپ سمت بیضه موش، هر تشریح از پس

 آن روي هماتوکسیلین ائوزین با آمیزي رنگ نهایت در و برش تثبیت، پردازش، مراحل دیجیتالی،

 درون سلولی جمعیت بررسی منظور به شده، تهیه هاينمونه از اسالید تهیه از بعد. گرفت صورت

 نمونه هر از فوق روش اساس استفاده شد. بر 1ونروش  نمره دهی جانس از ساز اسپرم هايلوله

 طبق ها آن درون سلولی جمعیت و )12( شده انتخاب تصادفی صورت به اسپرم ساز لوله 10 تعداد

حاصل  اعداد میانگین شد. سپس بررسی نوري ) و از طریق میکروسکوپ1جدولجانسون (جدول 

   .گرفت قرار آماري تحلیل و تجزیه مورد

هاي بیضه برداشته شده ابتدا از طریق یک برش طولی به دو قسمت مساوي برش ههر یک از نمون

گردید. سپس بعد از فیکسیشن،  ورغوطهساعت  24به مدت  فیکساتیو بوئن داده شد و در محلول

  آماده سازي بافت به روش زیر انجام شد:

ین قرار داده شدند و دنبال آن در پارافه و ب 3در گزیلن 2هاي فیکس شده براي شفاف سازيبافت

میکرون تهیه  5برش به ضخامت  12هاي فوق هاي پارافینه حاوي نمونه تهیه شد. از بلوكبلوك

بررسی  (H&E)هاي بافتی پس از رنگ آمیزي به روش هماتوکسیلین و ائوزین گردید. این برش

از سیستم طبقه اسپرماتوژنز، با استفاده  4دهینمرهمیکروسکوپی گردید. در بررسی میکروسکپی 

  ).12بندي تعدیل شده جانسون انجام شد (

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
1. Johnsen 
2. Clearing 
3. xylene 
4. Scoring  
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  براي ارزیابی اسپرماتوژنز سیستم دسته بندي جانسون  - 1جدول

  نمره  ظاهر هیستوپاتولوژي

  1  توبوالر اسکلروسیس

  2  هاي سرتولیفقط سلول

  3  هاي اسپرماتوگونیافقط سلول

  4  توقف در اسپرماتوسیت اولیه

  5  هاي اسپرماتیدپرماتوسیت بدون سلولتعداد زیادي اس

  6  بدون اسپرماتید دیرس، توقف در مرحله اسپرماتید

  7  بدون اسپرماتید دیرس، تعداد زیادي اسپرماتید زودرس

  8  تعداد کمی اسپرماتید دیرس

  9  تعداد زیادي اسپرماتید دیرس، توبوالر اپیتلیوم نا منظم

  10  هادر تمام توبول اسپرماتوژنسیس کامل

  

هاي (تنها وجود سلول 1(وضعیت نرمال) تا نمره  10سیستم طبقه بندي اسپرماتوژنز از نمره  در این

طور کلی در سه گروه ه شده است. سپس ب دهینمرههاي سمینیفر) درجه بندي و سرتولی در توبول

. استب خو 8-10و نمره  متوسط 4- 7اسپرماتوژنز ضعیف، نمره  1- 3گردد: نمره طبقه بندي می

 هاي بافتی بررسی میکروسکوپی گردید و یک نمره کلی در نظر گرفته شد.براي هر نمونه، کلیه برش

نام مالون  به ترکیبی لیپیدها اکسیداسیون نهایی محصول :بیضه پراکسیداسیون لیپیدياندازه گیري 

گردید  مشخص 2اوکاوا روش از استفاده باو  بافتی در نمونه آن میزان لذا ،استMDA( 1دآلدهید

 خالصه طوره ب). 13که جزئیات مربوط به روش کار به طور کامل در مطالعات قبلی ذکر شده است (

به   (W/V) ده به یک نسبت به فسفاتی بافر توزین، و فریزر از بیضه بافت کردن خارج از بعد ابتدا

لول اسید سپس مح گردید. تهیه همگن مخلوط یک هموژنایزر کمک با سپس و شد آن اضافه

به تمام  درصد SDS8/1 و  اسید) تیوباربیتوریک( TBAدرصد  8/0درصد، محلول  %20استیک 

 95 دقیقه در 60مدت ه هاي آزمایش حاوي سوسپانسیون فوق الذکر بلوله نمونه ها اضافه شد.

 در و C°100 – 95 دماي در MDA واکنش تا در حمام آبی حرارت داده  شدند گرادسانتیدرجه 

pH=3.5  با آن استخراج و رنگ صورتی کمپلکس یک تشکیل از گردد. بعد انجام - n ،بوتانول 

 پروپان تترا اتوکسی استاندارد منحنی با و تعیین اسپکتوفتومتر دستگاه با nm 532 در جذب

  شد. گزارش  nmol/Gkwحسب بر عددي مقدار و مقایسه

                                                   
1. Malondialdehyde 
2. Ohkawa 
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 مایعاتبر اساس توانایی  FRAP1گیري هاندازروش  :تام بیضه اکسیدانیآنتیظرفیت اندازه گیري   

استوار  TPTZبه نام اي (فرو) در حضور ماده 2Fe+(فریک) به  3Fe+هاي  در احیاي یون بافتی

که میزان  است nm 593کمپلکس آبی رنگی با ماکزیمم جذب  TPTZ  - +2Feاست و کمپلکس 

جزئیات مربوط به روش کار به  و قدرت احیاء کنندگی پالسما با غلظت این کمپلکس متناسب بوده

با مخلوط کردن  FRAPبه طور خالصه، معرف  .)4طور کامل در مطالعات قبلی ذکر شده است (

از عصاره بافتی یا  μl50و آب مقطر تهیه شد.  TPTZبافراستات، محلول کلرید فریک، محلول 

با شدت به  FRAPاز معرف آماده  ml5/1 مقدار ها ریخته سپس در کووتمحلول استاندارد 

در مقابل بالنک قرائت شد و منحنی  nm 593دقیقه جذب در طول موج  4ها اضافه و پس از کوت

  هاي پالسما از روي منحنی محاسبه گردید.استاندارد مربوطه رسم و مقادیرغلظت نمونه

هاي مورد ست. حداقل تعداد حیوانات در گروهانحراف معیار ارائه شده ا ±صورت میانگین ه نتایج ب

پس از و  SPSS 15ها با استفاده از نرم افزار سپس دادهسر بود.  8آزمایش جهت محاسبات آماري 

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  با آزمون آنووا یک طرفهها توزیع داده طبیعی بودنکنترل 

داري معناح ها از آزمون توکی استفاده شد. سطبین گروهدار معنابراي ارزیابی تفاوت  چنینهم

  در نظر گرفته شد.  P<0.05ها آزمون

  

  نتایج

هاي مطالعه یافتهآمده است.  2جدولهاي مورد مطالعه در سطح پایه در هاي عمومی رتویژگی

بیشتر از دار معنابه طور ، یضه گروه تمرین شدیدببافت در  MDAدهد مقادیر حاضر نشان می

تام  اکسیدانیآنتیظرفیت  چنینهم. )P<0.02(است  مکملشدید+ هاي کنترل و تمرینگروه

)FRAP( و  شدیداز دو گروه تمرین  بیشتردار معنابه طور  +مکملبافت بیضه در گروه تمرین شدید

در این با گروه کنترل  شدیدداري بین گروه تمرین اتفاوت معن به هرحال، .)P<0.03( کنترل بود

  . )1شکل( )P>0.05وجود نداشت (ر متغی

هاي کنترل و کمتر از گروهدار معنابه طور  ی، نمره کیفیت اسپرماتوژنز در گروه تمرین شدیداز سوی

+ مکمل با گروه کنترل وجود بین گروه تمرینداري معناتفاوت و ) P<0.03+ مکمل بود (تمرین

    . )3جدول( )P>0.05نداشت (

    

  

                                                   
1. Ferric reducing antioxidant power 
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 هاي مورد مطالعههاي عمومی رتویژگی - 2جدول

  تمرین+مکمل  ینتمر  کنترل  شاخص

 9 9 10  تعداد

 3 3  3  سن (ماه)

 248±11 239±8 254±13  وزن (گرم)

  انحراف معیار ارائه شده است. ±مقادیر بصورت میانگین 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي مورد مطالعهو سطح مالون د آدهید بافت بیضه در گروه اکسیدانیآنتیظرفیت  - 1شکل

  است. انحراف معیار ارائه شده  ±صورت میانگین ه مقادیر ب

  هاي تمرین+مکمل و کنترل. ) نسبت به گروهP>0.05دار(امعن عالمت * نشانه تفاوت Aدر شکل 

  هاي تمرین و کنترل.) نسبت به گروهP>0.05دار(اعالمت * نشانه تفاوت معن Bدر شکل 
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  ورد مطالعههاي منمره اسپرماتوژنز بر اساس طبقه بندي جانسون در گروه -3جدول

  تمرین+مکمل  تمرین  کنترل  شاخص

 0/9±31/0 5/7±81/0* 7/8±09/0  نمره جانسون

  است. انحراف معیار ارائه شده  ±صورت میانگین ه مقادیر ب

   هاي تمرین+مکمل و کنترل.) نسبت به گروهP>0.05دار(ا* نشانه تفاوت معن

  

  و نتیجه گیري بحث

با  زمانهمرسد که حتی یک دوره کوتاه مدت تمرین شدید میبر اساس نتایج مطالعه حاضر به نظر 

که  حالی باروري مردان همراه است، درقدرت در  کاهشبا  در بافت بیضه افزایش استرس اکسیداتیو

  کند.از اثرات منفی تمرین شدید بر اسپرماتوژنز پیشگیري می Eدریافت مکمل ویتامین 

به خوبی نشان داده شده فعالیت بدنی و ورزش مالیم با بهبود سالمت عمومی افراد همراه است و از 

هاي و، احساس نیاز به شرکت در برنامهر این ازکند. امراض مزمن جسمی و روانی پیشگیري می

به هرحال، بخش  .)15( ورزشی در بین مردان و زنان در چند دهه اخیر رو به گسترش بوده است

ه . ورزش وقتی بهاي تمرینی شدیدي هستنداراي برنامهاي داز افراد به ویژه ورزشکاران حرفهزیادي 

کند که با بر هم شود فشار بدنی باالیی را بر بدن تحمیل میبا حجم باال انجام می صورت شدید و

ا یا هاین ممکن است داراي اثرات مخربی بر برخی سیستم و خوردن هموستاز بدن همراه است

ها که نشان داده شده است توسط ورزش شدید تحت تاثیر یکی از این سیستمهاي بدن باشد. اندام

بر ظرفیت باروري  . در مورد اثر منفی ورزش شدید)9( استگیرد، سیستم تولید مثل منفی قرار می

ا اثرات ی زیادي صورت گرفته و به خوبی ثابت شده است که فعالیت بدنی شدید بپژوهشکار  ،زنان

و  کم است . اطالعات در مورد مردان نسبتاً)16( همراه استزنان منفی بر سیستم تولید مثل 

د موجب . به هرحال، در مردان نیز گزارش شده است ورزش شدیاستبیشتر  پژوهشیمستلزم کار 

ه که در دوندگان و دوچرخ ، یا این)17،18( شودمی هاي جنسیو هورمون کاهش پارامترهاي اسپرم

 شودهاي مایع منی و نیمرخ هورمونی دچار اختالل میسواران استقامتی مورفولوژي اسپرم، ویژگی

شاخص موافق با این نتایج در مطالعه حاضر نیز دریافتیم متعاقب تمرین شدید . )19،20(

حدوده هر چند نمره اسپرماتوژنز بعد از تمرین شدید در م .یابدکاهش میدار معنااسپرماتوژنز به طور 

در واقع  شد.بیش از این بود، اثرات ورزش مشهودتر می پژوهشنرمال بود و شاید اگر دوره زمانی 

کند که تمرین شدید ممکن است تهدیدي براي سالمت مطالعه حاضر از این عقیده حمایت می

  باروري مردان باشد. 
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ست، اما یکی از علت شناسی اختالالت باروري مردان شدید تمرین کرده به خوبی روشن نی

دهد ورزش شدید شواهد نشان می. )9( استرس اکسیداتیو معرفی شده است ،سازوکارهاي محتمل

 شود و استرس اکسیداتیو با کاهش ظرفیت باروري مردان همراه استمی استرس اکسیداتیوموجب 

 متعاقب تمریندر بافت بیضه  FRAPو  MDAدر پژوهش حاضر نیز مشاهده شد که سطح . )21(

همسو با برخی  مطالعه حاضر يیافتهاین در واقع، . یابدمی کاهشو  افزایشبه ترتیب  ورزشی شدید

یکی از  احتماالًبافت بیضه در دهد که افزایش استرس اکسیداتیو نشان میهاي مشابه پژوهش

  .  )7،8( استتولید مثلی مردان  فعالیت بر اثر منفی ورزش شدیدسازوکارهاي 

اثرات مثبتی بر  اکسیدانیآنتیهاي دهند دریافت مکملمطالعات به خوبی نشان می ي دیگر،از سو

یک آنتی اکسیدان محلول  E. ویتامین )22( قابلیت باروري مردان دارندکاهش استرس اکسیداتیو و 

هاي از آسیب رادیکال کند وهاي آزاد را پاکسازي میرادیکالدر چربی خوب شناخته شده است که 

هاي استرس اکسیداتیو با کاهش شاخص Eدریافت ویتامین  .نمایدغشاء سلولی جلوگیري می آزاد به

 شودموجب بهبود غلظت و تحرك پذیري اسپرم و قدرت باروري مردان می زمانهمهمراه است و 

همراه با تمرین شدید  Eدر مطالعات زیادي نیز نشان داده شده است که دریافت ویتامین . )23،24(

میلی  50حاضر نیز مشاهده شد که دریافت  پژوهش. در )25،26( کاهدداتیو میرس اکسیاز است

بافت بیضه  FRAPو کاهش  MDAحین تمرین شدید از افزایش سطوح  Eگرم/کیلوگرم ویتامین 

هاي آزاد و نیز اشاره شد تمرین شدید موجب تولید رادیکال طور که قبالً همان کند.جلوگیري می

، اما باید توجه داشت که در افراد ورزشکار و تمرین کرده دفاع )21( شودو میاسترس اکسیداتی

هاي اصلی (عضله اسکلتی) مصرف یابد به ویژه در انداممتعاقب ورزش بهبود می اکسیدانیآنتی

هاي آزاد را . این سازوکار امکان پاکسازي بیشتر رادیکال)ROS )27کننده اکسیژن و تولید کننده 

البته باید توجه داشت که علی رغم  کند.ند و از استرس اکسیداتیو تا حدي جلوگیري میکفراهم می

ها، حتی در ورزشکاران سطح باال نیز متعاقب ورزش شدید مارکرهاي استرس این سازگاري

رزشی در مایعات بدن متعاقب تمرین و ROS. هر چند کاهش تولید )28( اکسیداتیو باال است

در  .بسیار محدود است و به ویژه بافت بیضه در مورد مایع منی اطالعاتگزارش شده است، اما 

 Eهفته تمرین ورزشی شدید بدون دریافت مکمل ویتامین  8مطالعه حاضر نشان داده شد که 

حاضر  پژوهشدر  چنینهمشود. موجب افزایش مارکرهاي استرس اکسیداتیو در بافت بیضه می

در بافت بیضه جلوگیري  MDAاز افزایش سطوح  Eامین دریافتیم تمرین شدید به همراه ویت

در دار معنا این تغییرات با عدم تغییرو شود تام می اکسیدانیآنتیو موجب افزایش ظرفیت کند می

حین  Eدریافت ویتامین  دهد احتماالًاین نتایج نشان می. در واقع، همراه استشاخص اسپرماتوژنز 
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از اثرات منفی ورزش شدید بر اسپرماتوژنز  اکسیدانیآنتیت تمرین شدید از طریق بهبود ظرفی

  کند. پیشگیري می

 ،هاي تمرینی شدید شرکت دارندکند ورزشکارانی که در برنامهطالعه حاضر پیشنهاد میمرو،  از این

اي این مدت توجه ویژه طول باروریشان در جهت جلوگیري از آسیب به سیستم تولید مثلی و قدرت

دریافت  دهد احتماالًاین پژوهش نشان میداشته باشند.  اکسیدانیآنتیه از ترکیبات غذایی به استفاد

تواند در پیشگیري از اثرات منفی تمرین شدید بر حین تمرینات شدید ورزشی می Eمکمل ویتامین 

  اسپرماتوژنز و ظرفیت باروري مردان موثر باشد. 
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Abstract 

 
The aim of the present study was to evaluate the influence of vitamin E supplementation 

on selective testes oxidative stress markers and spermatogenesis during 8 weeks of 

intensive training in male rats. A total of 30 male rats (age: 3 months, weight: 247±10g) 

were randomly assigned to Control (C, n=10), intensive exercise (IE, n=10) and 

intensive exercise + supplement (IE+S) groups. The intense exercise protocol consisted 

of 5 days per week of training for 8 weeks. In IE+S group, vitamin E was injected at a 

dose of 50 mg/kg/day. All the animals were killed and testes were collected for 

evaluation of different parameters. Data were analyzed using SPSS-15 and ANOVA 

test. A significant elevation in malon di aldehyde (MDA) levels (P<0.02) along with 

significant reduction in spermatogenesis quality (P<0.03) were observed in testes of IE 

group. In the IE+S group, testes total antioxidants capacity (FRAP) significantly 

increased (P<0.03), whereas MDA levels and spermatogenesis quality remained 

unchanged (P>0.05). These results suggest that the vitamin E supplementation may be 

effective in protecting the probable aggravating effects of intensive exercise on 

spermatogenesis and fertility capacity. 
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