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تأثیر هیستومورفومتریک و هیستولوژیک شنای استقامتی بر بیضهی موشهای بالغ نر ویستار
مهدی اسدی ،1محمد رحمانی ،2اسمعیل نصیری ،3علی کالنتری حصاری ،4میالد خسروی صدر ،1مهدی
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عزتیفر
چکیده

سابقه و هدف :فعالیت بدنی در کنار اثر مطلوب بر برخی سیستمهای بدنی ممکن است با اختالل برخی دیگر همراه باشد .با وجود اینکه
تمرین استقامتی «تمرین طالیی» برای سالمت عمومی به شمار میرود؛ اما براساس نتایج مطالعاتی این نوع تمرین میتواند با اختالل
سیستم تولید مثل همراه باشد؛ هدف از مطالعهی حاضر بررسی تأثیر شنای استقامتی بر شاخصهای هیستومورفومتریک بیضه موش
صحرایی نر بالغ ویستار (موش) بود.
مواد و روشها :برای این منظور  01موش ،تصادفی به  9گروه شاهد ( )n=9و شنای استقامتی ( )n=9تقسیم شدند .موشهای گروه
آزمایش  6هفته ،هفتهای سه جلسه تحت شنای استقامتی  49دقیقهای قرار گرفتند 49 .ساعت پس از آخرین جلسه شنا ،موشها به روش
آسانکشی قربانی و با فتها برای بررسی پارامترهای هیستومورفومتریک به آزمایشگاه ارسال شد .دادهها با آزمون  tمستقل در سطح آلفای
 1/19در محیط نرم افزار  SPSSنسخهی  94تحلیل شد.
یافتهها :شااخصهای تمایز لولهای) ،)p =1/110( (TDIضاری تممعی ) ،)p=1/11((RIشاخص اسپرمیوژنز) ،)p =1/11((SIتعداد
ساالولهای سااارتولی ( )p =1/10گروه تمرین در مقایساااه با گروه کنترل بهطور معنی داری کمتر بود؛ اما تفاوت از نظر شااااخصهای
سااالولهاای لیدی ( ،)p=1/49ضاااخامت کپساااول بیضاااه ( ،)p=1/17قطر لولهی اساااپرمسااااز( ،)p=1/29ارتفاع اپیتلیوم لولهی
اسااپرمساااز( ،)p=1/007تعداد لولههای اسااپرمساااز ( )p =1/90و قطر لومن داخلی لولههای اسااپرمساااز ( )p =1/92معنیدار نبود .نمای
هیستولوژیکی بیضه گروه شنا حاکی از اختالل شدید اسپرماتوژنز بود.
نتیجهگیری :بنابراین ،شنای استقامتی با پروتکل استفادهشده در این پژوهش میتواند زمینهساز اختالل سیستم تولید مثل و

باروری باشد .با توجه به جایگاه فعالیت استقامتی در سالمت عمومی به ویژه سالمت قلبی-عروقی ،برای پیشگیری از پیشامد
چنین عارضهای باید به فکر راهکارهای مکمل یا تغییر مؤلفههای تمرینی برای فعالیت استقامتی بود.
واژههای کلیدی :شنای استقامتی ،سیستم تولید مثل ،ناباروی ،هیستومورفومتری

 0دانشموی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی ،گروه علوم ورزشی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران

 9استادیار گروه علوم ورزشی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران .نویسنده مسئولrahmani@shahed.ac.ir :
 3استادیار گروه علوم ورزشی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران.
 4گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده پیرادامپزشکی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران
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مقدمه
فعالیت بدنی کیفیت زندگی و سالمت افراد را بهبود میبخشد ()0؛ اما قرار گرفتن در معرض فعالیت ورزشی
مفرط و طوالنی مدت میتواند عوارض جانبی منفی هم به دنبال داشته باشد ( .)9یکی از تازهترین موارد شناخته
شده در این زمینه ،احتمال به خطر افتادن توان باروری زنان و مردان بر اثر فعالیت ورزشی زیاد و شدید است ،که
در طول سالهای گذشته به آن توجه کمتری شده است .در عین حال ،فعالیت ورزشی در اوقات فراغت و ورزش
حرفهای در دوران مدرن بسیار محبوب است .افراد بسیاری با اهداف سرگرمی و سالمتی در ورزشهای مختلفی
شرکت میکنند و برخی از انواع ورزشها (به عنوان مثال فوتبال ،دویدن ،تایچی ،کریکت و تنیس روی میز) توسط
میلیونها نفر انمام میشود ( .)3کم تحرکی ،چاقی ،قرار گرفتن کارکنان برخی مشاغل در برابر گرما (همانطور که
آهنگرها ،نانوایان و رانندگان تمربه میکنند) ،تماشای تلویزیون و استفاده از لپتاپ با افزایش درجه حرارت بیضهها
همراه است ( ،)4گزارشات نشان میدهد که این موراد توان باروری مردان را کاهش میدهد (.)9
فعالیت ورزشی بسته به متغیرهای خود :نوع ،شدت ،حمم ،هدف میتواند اثرات مفیدی یا مضر داشته باشد
( .)6تحقیقات گستردهای در مورد ورزشکاران زن ( )2–7در این زمینه انمام شده است و باتوجه به نقش  91درصدی
جنس نر در نابارروی متأسفانه اطالعات زیادی از این زمینه در دسترس نیست .شنا به عنوان یکی از فعالیتهای
ورزشی ارزان ،در دسترس و جذاب با ماهیت دینامیکی ،حداقل فشار تحمل وزن ،محیط مرطوب و با کاهش بار
گرمایی در بین عموم مردم و ورزشکاران شناخته شده است ( .)01این نوع از تمرینات ورزشی ،یک جایگزین مناس
برای اشکال دیگر فعالیتهای بدنی و یکی از محبوبترین ،پرکاربرترین و توصیه شدهترین نوع فعالیت بدنی است
( )00،09و در موشهای آزمایشگاهی (بویژه رتها) نیز ،یکی از متداولترین مداخالت ورزشی که میتواند بهطور
طبیعی و بدون ایماد مقاومت زیاد ،مورد استفاده قرار گیرد ( .)03با توجه به دالیل ذکر شده ،مطالعه و پژوهش در
ارتباط با شنا از اهمیت ویژهای در بین متخصصین حوزه سالمت و تندرستی برخوردار است.
مطالعات نشان میدهد فعالیت ورزشی طوالنی ممکن است اثرات منفی بر روی برخی سیستمهای فیزیولوژیکی
بهویژه سیستم تولیدمثل داشته باشد و قدرت باروری را با تغییراتی در سطح هورمونی تولیدمثل همراه کند (.)04،09
در تحقیقات گذشته ،مشاهده شده که تمرین استقامتی مورد استفاده در ورزشکاران حرفهای سب ایماد تغییرات
تولیدمثلی میگردد ،بطوری که تمرین استقامتی دو هفتهایِ  3ساعته در هفته که در این ورزشکاران استفاده شده،
باعث ایماد تغییرات منفی ولی برگشتپذیر در محور هیپوتاالموس-هیپوفیز -گونادال شده بود (.)06
همچنین ،با افزایش شدت و حمم تمرین ورزشی امکان بهخطر افتادن سیستم تولیدمثل نیز افزایش پیدا
میکند ( .)07با این وجود ،لوسیا 0و همکاران ( )0226در پژوهش خود به بررسی عملکرد تولیدمثلی مردان استقامتی
کار (دوچرخه سوران حرفهای ،پاروزنان نخبه ،دوندگان ماراتن) و افراد کم تحرک در طول فصول ورزشی پرداختند،
یافتههای آنها نشان داد که تمرین ورزشی استقامتی بر ارزیابی اسپرم و هورمونهای تولید مثل تأثیر مخرب
معناداری نداشت ( .)09با اینحال ،مانا 9و همکاران ( )9114 ،9113در دو تحقیق جداگانه که به بررسی شدتهای
مختلف شنا استقامتی بر سیستم تولیدمثل موشهای نر پرداختند ،به این نتیمه رسیدند این نوع پروتکلهای تمرینی
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تأثیر کاهشی بر شاخصهای بیضه ،مایع منی ،فاکتورهای اسپرمی اپیدیدیم ،فاکتورهای هیستومورفیک و هورمون-
های جنسی دارند و باعث افزایش استرس اکسیداتو میگردد .پروتکل تمرینی آنها شامل شنای  9 ،0و  3ساعته و
پنج روز در هفته و به مدت  4هفته بود ( .)91 ,02با این وجود ،اختالف نظرهای بسیاری در ارتباط با تأثیر فعالیت
ورزشی استقامتی بر باروری جنس مذکر وجود دارد .بررسی مطالعات مذکور نشان میدهد که افزایش شدت و حمم
تمرین می تواند بر سیستم تولیدمثل خطرآفرین باشد .در مطالعات جای بررسی تاثیر فعالیت استقامتی با شدت و
مدت تمرین کمتر بر سیستم تولیدمثل خالی به نظر میرسید؛ افزون بر آن ،در بیشتر مطالعات از مایع منی و دادههای
اسپرمی برای سنمش اختالالت تولید مثلی استفادهشده است و مطالعات به نسبت کمتری دربارهی تأثیر فعالیت
استقامتی بر بافت بیضه (مولد اسپرم و شروع کننده فرایند اسپرماتوژنز) انمامشده است .در پژوهش حاضر ،برای
فراهم سازی اطالعات مکمل درباره تأثیر فعالیت استقامتی بر سیستم تولید مثل به تأثیر شنای استقامتی بر
اسپرماتوژنز و ساختار بافت بیضهی موشها بالغ نر ویستار پرداخته شده است.
روش پژوهش
تعداد  01سر موش صحرایی ویستار  09هفتهای در محدودهی وزنی  991-911گرم از آزمایشگاه دانشکده
علوم پایه دانشگاه شاهد تهیه شد .حیوانات در دمای  99درجه سانتیگراد ،در چرخه روشنایی /تاریکی طبیعی ،دمای
 99±4سانتیگراد و رطوبت حدود  99±4درصد با هیچ گونه محدودیت دسترسی به غذا و آب در قفس پلیکربنات
نگهداری میشد .مطابق با موازین اخالقی کمیته اخالق دانشگاه شاهد با حیوانات کار شد .موشها به طور تصادفی
به دو گروه شاهد ( 9سر) و گروه آزمایش ( 9سر) تقسیم شدند.
پروتکل تمرینی
گروه آزمایش به مدت  6هفته تمرین شنا انمام داد .پروتکل تمرینی شامل دو مرحلهی آشناسازی و تمرین
برگرفته از تحقیقات مانا و همکاران ( )9114و ارشادی و همکاران ( )9103با اندکی تعدیل بود ( .)97،99در مرحله
آشناسازی موشها برای سازگاری با آب و تمرین ،روزانه به مدت  09دقیقه در استخر شنا کردند .برای وادار کردن
آنها به شنا از هیچگونه وسیله شوکدهندهای استفاده نشد .پس از دوره آشناسازی ،شش هفته ،هفته سه جلسه
تمرین شنای استقامتی  49دقیقهای ،به جز هفتهی اول ،انمام گرفت .در هفته اول موشها جلسه اول  ،31دوم
 39و جلسه سوم  41دقیقه شنا کردند .پس از پایان هر جلسه شنا ،موشها با یک حوله خشک تمیز و به قفسها
بازگردانده شدند .جلسات شنا در استخری با آب ساکن به ابعاد  911×011×31سانتیمتر با دمای  39±3درجه
سانتیگراد برگزار گردید.
روش تهیه نمونه بافتی بیضه
در پایان هفته ششم 49 ،ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین (جهت از بین رفتن اثرات آنی تمرین) ،موشها با
اتر بیهوش و پس از آسانکشی و برای نمونهبرداری بیضهها تشریح شدند .نمونهها در فرمالین  01درصد بافری
فیکس و جهت مطالعات بافتشناختی (هیستومورفومتریک 0و هیستولوژیک )9به آزمایشگاه کاوش بافت کرج ارسال
گردید .نمونهها پس از تهیه بلوکهای پارافینی برشهای با ضخامت  9میکرومتری تهیه و با روش رن آمیزی
Histomorphometric
Histologic
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هماتوکسیلین و ائوزین (H&E) 0رن
قرار گرفتند.
بررسی هیستومورفومتریک
در ارزیابی هیستولوژیک و هیستومورفومتریک بیضهها 411 ،لولهی اسپرمساز 9بیضه هر موش در سه مقطع
غیرمتوالی برای مشاهده وجود ناهنماری در لولههای اسپرمساز از جمله رده سلولی زایا ،3واکوئل 4و خیز 9مورد
تمزیه و تحلیل قرار گرفت .مطالعه مورفومتریکی شامل ضخامت کپسول بیضه ،6قطر لولههای اسپرم ساز ،ارتفاع
اپیتلیوم لوله اسپرم ساز ،قطر لومن داخلی لوله اسپرمساز (بر حس میکرومتر) ،تعداد لولههای اسپرمساز (در دایرهای
به شعاع  911میکرومتر) ،تعداد سلولهای لیدی ( 7در دایرهای با شعاع  91میکرومتر) و تعداد سلولهای سرتولی9
(بهصورت تعداد در هر لوله اسپرم ساز) بود .بررسی اسپرماتوژنز و اسپرمیوژنز 2از طریق شاخص تمایز لولهای01
( ،)TDIشاخص اسپرمیوژنز )SI( 00و ضری تممعی )RI( 09انمام گرفت .شاخص تمایز لولهای شامل درصد لوله-
اسپرمساز با بیش از  4ردیف سلولی ( TDIمثبت) نسبت به لولههای اسپرمساز با کمتر از  4ردیف سلولی (TDI
منفی) بود .در مورد شاخص اسپرمیوژنز نیز درصد لولههای اسپرمساز دارای اسپرماتید 03به لولههای اسپرمساز بدون
اسپرماتید لحاظ شد .در رابطه با ضری تممعی نیز درصد اسپرماتوگونیهای 04نوع ( Bقابل تمایز با هسته کامالً
تیره رن ) به اسپرماتوگونیهای نوع ( Aهسته روشنتر) محاسبه گردید(.)92
روشهای تجزیه و تحلیل آماری
شده و نهایتاً با میکروسکوپ نوری مورد بررسی هیستولوژیک و مورفومتریک

از آزمون  tمستقل برای تحلیل آماری دادهها در سطح آلفای  1/19در محیط نرمافزار  SPSSنسخهی  94استفاده شد.

یافتهها
الگوی بافتشناختی و رده سلولهای اسپرماتوژنز در بیضهی موشهای گروه شاهد ( )Cطبیعی بود (شکلA-0
 .)Bافزون بر آن یکپارچگی غشاء لولههای اسپرمساز و سلولهای لیدی در فضای بینابینی ظاهری طبیعی داشتند.
اما در لولههای اسپرمساز موشهای گروه تمرین ( )Sچندین تغییر و دگرگونی بافتی مشاهده شد :انسمام سلولهای
رده اسپرماتوژنز در گروه تمرین نسبت به شاهد متفاوت بود و در گروه تمرین تعداد زیادی واکوئل بین ردهی سلولی
مشاهده شد (شکل  .)C-D 0تفاوت معنیداری در قطر کپسول بیضه ( ،)p=1/17قطر لولههای اسپرمساز (،)p=1/29
ارتفاع اپیتلیوم لولهی اسپرمساز ( ،)p=1/007قطر لومن داخلی لوله اسپرمساز ( ،)p=1/92تعداد لولههای اسپرمساز
( )p=1/90و تعداد سلولهای لیدی ( )p=1/49مشاهده نشد .اما بین دو گروه ،تفاوت معنیداری در پارامترهای
1

Hematoxylin and Eosin
Seminiferous tubule
3 Germ cell
4 Vacuole
5 Edema
6 Testicular capsule thickness
7 Leydig cell
8 Sertoli cell
9 Spermiogenes
10 Tubule Differentiation Index
11 Spermiogenes Index
12 Repopulation Index
13 Spermatid
14 Spermatogonia
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هیستومورفومتریک بیضه شامل سلولهای سرتولی ()p =1/11( ، RI )p=1/11( ،TDI )p =1/110(، )p=1/10
 SIدیده شد (جدول .)0

شکککل  :1بافت شککناسککی بیضککه با رنگ آمیزی هماتوکسککیلیو و ازونیو ( :)A-B( .)H&Eتصککاویر
میکروسککوپی ان بیضکه موشهای گروه شکاهد ( )Cبا ظاهری کامالً طبیعی :)C-D( .تصاویر مربوط به
گروه تمریو ( .)Sتصکاویر گروه تمریو به ووو ناا دهنده به ریتتیی و بینظمی در اسپرماتوژنز
و لولههای اسکپر سککان اسککت .واکوزلها ( )Vدر همه لولهها اسکپر سککان و بیو ردههای سککلولی بابل
ماکاهده اسکت .لومو مرکزی ( )Lلولهها کامالً شکل غیرطبیعی دارد .غاا لولهها نیز غیرطبیعی است.
تصککاویر  Aو  :Cبا بزرگنمایی× .111تصککاویر  Bو  :Dبا بزرگنمایی × .011اسککپرماتید :In . :فضککای
بینابینی :L.لومو مرکزی لولهی اسپر سان .اسپرماتوگونی :فلش .ژرمینال اپیتلیو  :واکوزل.v :

بحث و بررسی
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که برنامه تمرین شنای استقامتی مورد استفاده در این مطالعه ،سب کاهش معنیدار
شاخصهای  SI ،TDIو  RIمیشود؛ چنین کاهشی میتواند بر اسپرماتوژنز آسی زده و سب کاهش توان باروری
جنس نر گردد .نتایج مطالعهی مانا و همکاران ( )9113نشان داد که شنای استقامتی با افزایش استرس اکسیداتیو
به اختالل سیستم تولیدمثل از جمله استروئیدوژنز 0و اسپرماتوژنز میانمامد ( .)02این نتایج ،ایده تأثیر مهاری تمرین
Steroidogenesis

1
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استقامتی بر تولید تستوسترون بیضوی را تقویت میکند ( .)04،30،39از آنما که کاهش تستوسترون میتواند بر
عملکرد سلولهای سرتولی تأثیرگذار باشد ( ،)33در نتیمه کاهش تعداد سلولهای سرتولی مشاهده شده در تحقیق
حاضر ممکن است ناشی از کاهش ترشح تستوسترون بیضوی بر اثر تمرین استقامتی باشد .یافتههای این پژوهش
در خصوص کاهش تعداد سلولهای سرتولی با نتایج گزارشات قبلی هسمو است (.)3،04،91،30،39
جدول  :1میانییو و انحراف استاندارد پارامترهای هیستومورفومتریک بافت بیضه و آنمو t

مستقل با آلفای 1/10
پارامترها

گروه C

گروه S

t

df

Sig.

وتامت کپسول بیضه ()mµ

08/81 ± 6/83

94/04 ± 5/50

9/83

0

1/15

بطر لولههای اسپر سان()mµ

800/69 ± 1/50

800/81 ± 91/05

1/110

0

1/49

ارتفاع اپیتلیو لوله اسپر سان()mµ

45/16 ± 0/19

50/69 ± 13/98

9

0

1/115

بطر لومو داخلی لوله اسپر سان()mµ

181/±51 16/08

101/03 ± 99/50

-1/19

0

1/94

تعداد لولههای اسپر سان (در دایره ای

4/03 ± 1/10

11 ± 1

-1/51

0

1/01

تعداد سلولهای لیدیگ (در دایرهای با

11/01 ± 1/90

11± 1

1/30

0

1/00

تعداد سلولهای سرتولی (بهصورت

81/88 ± 1/18

95/88 ± 1/03

0/11

0

1/11

)%( TDI

39/90 ± 1/0

06/65 ± 8/53

11/61

0

1/111

)%( SI

30/65 ± 1/68

05/65 ± 9/09

13/19

0

1/1110

)%( RI

31/15 ± 9/00

08 ± 9/60

18/95

0

1/1110

به شعاع )011 µm

شعاع )01 µm

تعداد در هر لوله اسپر سان)

اسپرماتوژنز توسط سلولهای سرتولی که تغذیهکننده سلولهای زایا است ،پشتیبانی میشود و اتصال محکم
بین سلولهای سرتولی ،سد خونی-بیضوی 0در نزدیکی غشای توبولهای اسپرمساز تشکیل میدهد ( .)34هر عاملی
که عملکرد سلولهای سرتولی را تنظیم یا تحت تأثیر قرار دهد به طور غیرمستقیم اسپرماتوژنز و باروری جنس نر
را کنترل میکند ( .)39تستوسترون برای حداقل چهار فرآیند مهم در طول اسپرماتوژنز مورد نیاز است :نگهداری از
سد خونی-بیضوی ،میوز ،همبستگی سرتولی -اسپرماتید و رهاسازی اسپرم ( .)36بنظر میرسد ،کاهش شاخصهای
 SI ،TDIو  RIاسپرماتوژنز با کاهش تستوسترون و در نهایت اختالل عملکرد سلولهای سرتولی مرتبط باشد.

Blood-testis barrier

1
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نتایج مطالعه دیگری نشان داد که تمرین استقامتی باعث کاهش میزان تستوسترون میشود درحالیکه تغییر
معنیداری در میزان  LHو  FSHدیده نشده بود ( .)37این یافته توسط مطالعات دیگر تأیید شده است (.)90،39
واسانکری 0و همکاران ( )0223در گزارش پژوهشی خود یکی از دالیل احتمالی افزایش هورمون  FSHبر اثر تمرین
استقامتی را اختالل عملکردی سلولهای سرتولی بیان کرده است ( .)32با بررسی مطالعات گذشته میتوان نتیمه
گرفت سطوح هورمون تستوسترون به تناس شدت و حمم تمرین تغییر میکند و این تغییر میتواند بر توان باروری
جنس نر اثر کند.
در مطالعات حیوانی کاهش تعداد سلولهای رده سلولی اسپرماتوژنیک در شنای استقامتی مشاهده شده است.
مانا و همکاران ( )9114در مطالعه خود دریافتند که شنای استقامتی شدید با افزایش استرس اکسیداتیو ،کاهش
هورمونهای جنسی و برخی از آنزیمها باعث اختالل در فرایند اسپرماتوژنز میشود ( .)02واموند 9و همکاران ()9100
تغییرات اسپرم بر اثر فعالیت ورزشی را گزارش کردهاند که ممکن است با عوامل آنتی اکسیدانی پیشگیری شود
( .)41در مطالعه حاضر با وجود کاهش تعداد ردیفهای اپیتلیوم اسپرمساز ( ،)TDIتفاوتی در ارتفاع اپیتلیوم
اسپرمساز مشاهده نگردید ،به نظر میرسد این اتفاق در اثر افزایش حمم سلولهای رده اسپرماتوژنز رخ داده است.
با افزایش اکسیژن مصرفی براثر تمرین ،تولید گونههای واکنشپذیر اکسیژن )ROS( 3افزایش مییابد ( .)40در
افراد سالم ،که به طور مرت تمرین ورزشی با شدت متوسط انمام میدهند ،میزان آنتی اکسیدان بیضه افزایش
مییابد و قادر به تضاد با افزایش تولید  ROSاست .با این حال ،هنگامی که شدت فعالیت ورزشی افزایش مییابد،
بافت دیگر قادر به از بین بردن  ROSبه طور موثر نیست؛ بنابراین غلظت  ROSافزایش و فعالیت آنتیاکسیدانی
کاهش مییابد ( .)6،49به هم خوردن تعادل آنتیاکسیدانی-اکسیدانی یکی از دالیل ناباروی و اختالل سیستم
تولیدمثل جنس نر است ( .)43،44در تحقیقات گذشته ،فعالیت آنتیاکسیدانهای سوپر اکسید دیسموتاز ) (SODو
گلوتاتیون پراکسیداز ) (GPxدر حیوانات با تمرینات طوالنی مدت کاهش یافته است ( .)49،46به طور کلی ،تمرینات
ورزشی طوالنی مدت ،شنا یا دویدن ،باعث کاهش ظرفیت آنتیاکسیدانی در بیضه می شوند ( .)40با توجه به اینکه
فعالیت استقامتی شدید باعث افزایش استرس اکسیداتیو و برهم خوردگی تعادل آنتی اکسیدانی /اکسیدانی به نفع
اکسیدانها میشود ( ،)39،41،40ممکن است اختالل اسپرماتوژنز در این پژوهش نیز ناشی از این مورد باشد.
از سویی پس از انمام فعالیت ورزشی مزمن و طوالنی مدت ،کاهش فعالیت آنزیم سوربیتول دهیدروژناز4
) (SDHرخ میدهد .از آنما که  ،SDHسوربیتول را به فروکتوز تبدیل میکند ( ،)46اسپرماتوگونی و اسپرم از
گلوکز و فروکتوز به عنوان منابع اصلی انرژی استفاده میکنند ()49؛ نبود  SDHمیتواند بر اسپرماتوژنز تأثیر بگذارد.
عامل دیگری که تحت تأثیر تمرینات ورزشی قرار دارد ،پروتئین  9ODF1است ،که درگیر در مورفوژنز اسپرماتوزوا،6
به ویژه در فرآیند اتصال سر و دم است ( .)43با فعالیت ورزشی استقامتی طوالنی مدت ،فشار  ODF1کاهش مییابد
و منمر به مورفوژنز ناقص (دم های جدا شده از سر) و به تبع آن اسپرماتوژنز مختل میشود( .)90عالوه بر این اثر
مضر بر اسپرماتوژنز ،به نظر میرسد فعالیت ورزشی برای تنظیم آسی  DNAمفید است (.)99،93
1

Vasankari
Vaamonde
3 Reactive Oxygen Species
4 Sorbitol Dehydrogenase
5 Outer Dense Fiber Protein 1
6 Spermatozoa
2
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 درجه دویدن9  دقیقه با شی31  گزارش کردند که،) مخالف با نتایج تحقیق حاضر9104(  و همکاران0تورما
p53 بر روی تردمیل می تواند علمکرد اسپرماتوژنز را از طریق کاهش استرس اکسیداتیو و افزایش فعالیت پروتئین
 هفته دویدن میتواند باعث ایماد01 ) نیز نشان دادند که9104(  و همکاران9 جوزف.)90( بیضه افزایش دهد
F344-تغییرات مفید در میتوکندری شود و در مقابل آتروفی بیضوی ناشی از باال رفتن سن در رتهای فیشر
 باتوجه به این نکته که بررسی هیستومورفومتریک بافتی نقش برجستهای در ارزیابی اختالالت.)94( محافظت کند
 هفته6  دقیقهای به مدت49  نتایج این پژوهش نشان داد که شنای استقامتی،)99( سیستم تولیدمثل مردان دارد
. اسپرماتوژنز و سلولهای سرتولی میشودRI  وSI ،TDI کاهش معنیدار شاخصهای
نتیجهگیری
این مطالعه درک جدیدی از تأثیر چگونگی فعالیت ورزشی استقامتی بر روی اسپرماتوژنز و بافت بیضه ارائه
 باید توجه داشت که نتیمهگیریهای بهدستآمده در این پژوهش و مطالعات گذشته نشان، با این حال.میدهد
 با وجود شواهد.میدهند که سیستم تولیدمثل مردان به شدت تحت تأثیر پروتکلهای تمرین ورزشی قرار دارند
،عروقی-قوی در مورد مزایای سالمتی فعالیت ورزشی بهویژه استقامتی در پیشگیری (از) و درمان بیماریهای قلبی
 مطالعات تکمیلی دربارهی،تأثیر آن در عملکرد تولید مثلی مردان همچنان بحث برانگیز است و به همین دلیل
.راهکارهای مکمل برای پیشگیری از آثار منفی احتمالی فعالیت استقامتی بر سیستم باروری الزم به نظر میرسد
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Abstract
Background and Purpose: Exercise along with the desired effect on some physical systems
may be associated with the disorder of other systems. Although endurance training is a
"golden exercise" for general health, but based on the scientific studies, it can be associated
with reproductive system disorders; the purpose of the present study was to investigate the
effects of endurance swimming on the histomorphometric indices of testis in adult male
Wistar rats.
Methodology: For this purpose, rats (N=10) were randomly divided into control (C) (n=5)
and endurance swimming (ES) (n=5) groups. The rats in ES group were exposed to 45
minutes' endurance swimming, three sessions a week for 6 weeks. Forty-five hours after the
last swim session, rats were euthanized, research ethics considered. Their testes were placed
in 10% buffered formalin solution and sent to the laboratory for histomorphometric
evaluations. Data were analysed using independent t-test at α=0.05.
Results: Tubular differentiation indices (TDI) (p=0.001), cumulative coefficient (RI)
(p=0.00), spermiogenesis index (SI) (p=0.00) and number of Sertoli cells (p=0.01) of ES
group were significantly less than C group, but differences in Leydig cell parameters
(p=0.45), testicular capsule thickness (p=0.07), tube diameter Spermatogenesis (p=0.92),
sperm tube-forming epithelium height (p=0.117), number of spermatogenic tubes (p=0.51)
and inner tube lumen diameter Spermatogenesis (p=0.29) were not significant. The
histological profile of the testis of ES group showed severe spermatogenesis.
Conclusion: Endurance swimming protocol of this study can provoke reproductive and
infertility disorders, and given the role of endurance activity in public health, especially
cardiovascular health, complementary strategies should be considered to prevent the
occurrence of such complications.
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