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 19/04/1396تاريخ پذيرش:                    04/10/1395تاريخ دريافت: 

 چکیده
و هاي جنسي هورمون برخي از اختالل در سطوحتواند منجر به مي شده با شکرهاي شيرينمصرف زياد نوشيدني

 از ثير تمرين مقاومتي فزاينده بر مقادير سرمي برخيأبررسي ت حاضر پژوهش ازهدف  راستا،دراين گردد.اسپرماتوژنز 

 سر موش 32 ،منظوربدين شده با محلول ساکاروز بود.هاي صحرايي تغذيهدر موشها هاي جنسي و تعداد اسپرمهورمون

گروه  دو درابتدا طور تصادفي به (گرم 93/158±36/8 يا ميانگين وزنب) ايهفته 10هشت تا  نژاد ويستارصحرايي نر 

ها به دو گروه تمرين هريک از اين گروه ،هفته چهارپس از گذشت  و جاي گرفتند شکردرصد  30تغذيه با و بدون محلول 

روز در هفته و يک  سهصورت بههفته تمرين مقاومتي فزاينده را  هشتمدت هاي تمريني بهو کنترل تقسيم شدند. گروه

 ينيلوتئ و فوليکولي ۀکنندتحريک و تستوسترون هايروز درميان انجام دادند. وزن بدن، غلظت سرمي هورمون

نتايج آزمون آناليز واريانس دوسويه با سطح معناداري . گشتشمارش  هاي اپيديديميو تعداد اسپرمگرديد گيري اندازه

(P≤0.05 ) به کاهش مقادير سرميمنجر و تغذيه با محلول ساکاروز مقاومتي تمرين  اثر تعاملي دهد کهمينشان 

کاهش  موجب مصرف محلول ساکاروزهمچنين، . ه استشد (P<0.01)ها ( و تعداد اسپرمP=0.02) ينيلوتئ هورمون

. استه گرديد (P<0.05) هااسپرم تعدادو  فوليکولي ۀکنندتحريک و ينيلوتئ هايهورمونمعنادار مقادير سرمي 

 هورمونکاهش معنادار سطوح سرمي  منجر بهمحلول ساکاروز  ۀکننددر گروه مصرف تمرين مقاومتي فزايندهبراين، عاله

 اين نتايج بيانگر آن است. شده استدرمقايسه با گروه کنترل  (P=0.04) فوليکولي ۀکنندتحريکو  (>0.01P) ينيلوتئ

به اختالل بيشتر در منجر  ،هاي جنسيهورمون از با تغيير در سطوح برخيممکن است  تمرينات مقاومتي با شدت باال که

   .که مصرف مداوم و باالي شکر دارند دشودر افرادي روند اسپرماتوژنز 

 

 هاي جنسي، هورمونشکر صرفمتعداد اسپرم،  ،مقاومتيتمرين واژگان کلیدی: 
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 مقدمه
های کربوهیدراتشده با های شیرینشیدنیمصرف نوکه اند نشان داده 1گیرشناسیهمهمطالعات 

منجر به  خون داشته وفشار و )فروکتوز و یا ساکاروز(، اثرات منفی بر وزن بدن، چربی کبدساده 

 گرددمغزی می ۀ، بیماری عروق کرونر قلب و سکت2(D2T) دوبه دیابت نوع  افزایش احتمال ابتال

تی درصد از کل کالری دریاف 15تا  10 حدود انانکه کودکان و نوجو دهدبرآوردها نشان می .(1)

حیوانات  در ارتباط باشده مطالعات انجام (.2) آورنددست میها بهرا از این نوشیدنی خود ۀروزان

 مدت از محلول شکربلند ۀبر اثر استفاد ابتال به مقاومت به انسولین ۀدهندآزمایشگاهی نیز نشان

عمل انسولین را در هر دو سطح کبدی و محیطی مختل  ،ز باالوکاررژیم غذایی با سا. (3) باشدمی

ز به مقادیر مساوی از فروکتوز و گلوکز تجزیه وطول جذب، ساکاردرترتیب که بدین ؛(4) کندمی

منجر به  دنبال افزایش فروکتوزبه از کبد 3(FFAحد اسیدهای چرب آزاد )ازشود. خروج بیشمی

شده از متصل 4(DAGاسیل گلیسرول ) وجود دیهمچنین، د. گردیافزایش جذب آن توسط عضله م

FFAشوداسکلتی می ۀمنجر به مقاومت انسولین در عضل ،نتیجهدر ؛دهد، انتقال گلوکز را کاهش می 

 (VLDL)5آمدن لیپوپروتئین با چگالی بسیار پایین در گردش از طریق به FFAسازی رها .(5)

سلولی عضله کمک سازی چربی درونروتئین لیپاز، به افزایش ذخیرهتوسط تحریک انسولینی لیپوپ

مقاومت به انسولین و  .(6) دگردمنجر به پایداری حالت مقاومت به انسولین میاین امر کند که می

 موجب کهاین از جمله ؛دهدثیر قرار میأتمختلفی تحت هایشیوه باروری مردان را به دو،دیابت نوع 

وجود احتمال این  .(7) شودو اسپرماتوژنز می 6ریز اسپرماتوژنزیدر کنترل غدد دروناثرات تخریبی 

های اکسیژن فعال از طریق تولید گونه موجب مقاومت به انسولینخون و افزایش قند دارد که

یا و  8تعادل ردوکس اختالل در، 7کیناز سیشدن پروتئینمانند فعال؛ شودهای مختلف میمسیر

های اکسیداتیو در بافتبه استرس منجر نهایتهای میتوکندریایی که دراکسیدحد سوپرازشتولید بی

های سلول ویژهبه ؛باعث آسیب جدی به بافت بیضه نیز های آزادرادیکال .(8)شود مختلف می

ها رفتن این سلولبیناز و 1، اسپرماتوزوئید10اسپرماتید، 9اسپرماتوسیت اولیه اسپرماتوگونی حساس

                                                           
1. Epidemiological Studies 

2. Type 2 Diabetes (T2D) 

3. Free Fatty Acids 

4. Diacylglycerol 

5. Very-Low-Density Lipoprotein 

6. Spermatogenesis 

7. Protein Kinase C 

8. Redox Balance 

1.Primary Spermatocytes 

2.Spermatids 
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توسط  (FSH) 3و هورمون محرک فولیکولی (LH) 2هورمون لوتئینیهمچنین، . (9) دگردمی

اندروژنز بیضه را تنظیم نیز   LHد.نشوهای گنادوتروپیک هیپوفیز قدامی تولید و ترشح میسلول

به   FSHمسئول اسپرماتوژنز است. ،همراه با تولید موضعی تستوسترون FSHکه حالیدر ؛کندمی

بر سطوح نیز   LHدهد.های سرتولی متصل شده و اسپرماتوژنز را گسترش میهای سلولندهگیر

شود و بیوسنتز تستوسترون را تنظیم های خاصی متصل میهای لیدیگ در بیضه به گیرندهسلول

 ۀنوببه . بیضههستندآغاز روند اسپرماتوژنز و ترشح هورمون تستوسترون  یندهاافراین . (10) کندمی

های سرتولی و لیدیگ، تولید گنادوتروپین را شده در سلولهای تولیداز طریق ترشح هورمون دخو

مردان  درتستوسترون  درگردش سطوحذکر است که شایانکند. توسط بازخورد منفی کنترل می

ا وزن مقایسه با مردان بدر دودیابت نوع مبتال به چاق یا  همانند افراد مبتال به مقاومت به انسولین

 وLH تواند منجر به کاهش سطوح سرمی دیابت می ،همچنین. (11) استتر پایین طبیعی و سالم

FSH  (12) شود . 

نقش مهمی در  (ویژه افزایش سطح فعالیت بدنیبه) تغییرات سبک زندگیباید توجه داشت که 

یند اسپرماتوژنز نیز انظیم فردر ت که رسدنظر میبه ،روایناز ؛(13) کنترل مقاومت به انسولین دارد

در مقاومت به  (HISS) 4حساسیت به انسولین کبدیکه  نداهمطالعات نشان دادبرخی از  .ثر باشدؤم

که ورزش باعث بهبود حساسیت به انسولین از  راستا، عنوان شده استشود. دراینمیانسولین مختل 

عنوان یکی تمرین مقاومتی بهبراین، نافزو .(14) دگردمی HISSطریق ترمیم جذب گلوکز در مسیر 

هدف قرار طور مستقیم پاتوفیزیولوژی سندرم متابولیک را موردبه ،های ورزشیاز انواع فعالیت

تواند منجر به بهبود حساسیت به که تمرین مقاومتی می حاکی از آن هستنددهد. مطالعات می

اغلب اجزای  التهابی و یهاشاخص سطوحخون، چربی خون، ستاز گلوکز، فشارومئوانسولین، ه

درمان مدیریت و فرد در بهروشی منحصر ،تمرین مقاومتی فزاینده. (15) سندرم متابولیک شود

تمرین آنابولیک است که تفاوت نوع آید. این شمار میو سندروم متابولیک به دودیابت نوع 

افزایش متابولیسم پایه و بهبود  هایپرتروفی عضله، ثیر برأت ای با ورزش هوازی درمالحظهقابل

 (16) متابولیسم گلوکز دارد

نشان  ،راستاایندر های جنسی اثرگذار باشند.توانند در تنظیم سطوح هورمونمی تمرینات ورزشی

کرده مردان تمرین FSHو  LH مقادیر در را تغییرات معناداری ،که تمرین استقامتی است داده شده

در . (17) شوندمی LH در سطوح داراافزایش معن موجبنات مقاومتی اما تمری؛ کندمیایجاد ن

                                                                                                                                               
3. Spermatozoid 
2. Luteinizing Hormone 

3. Follicle-Stimulating Hormone 

6. Hepatic Insulin-Sensitizing Substance 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiryunXxKDYAhWFZVAKHX6LA98QFghXMAg&url=https%3A%2F%2Fwww.collinsdictionary.com%2Fdictionary%2Fenglish%2Fspermatozoid&usg=AOvVaw1HRw7ynkNBvC-CLgI4tF5v
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. (18) گردیددنبال تمرینات مقاومتی گزارش افزایش سطوح تستوسترون به نیز دیگریپژوهش 

ثیر تمرین مقاومتی بر روند اسپرماتوژنز أت مورددر گرفتههای انجامبررسی براساس ،وجوداینبا

شده با شکر یا میزان کالری های شیرینباالیی از نوشیدنی افرادی که مصرف مداوم ودر 

 ۀبا توجه به پیشین گزارشی مشاهده نشد.های ساده دارند، دریافتی باالیی از کربوهیدرات

شدت  اما ؛تواند بر روند اسپرماتوژنز اثرگذار باشدمیتمرینات مقاومتی  که رسدمینظر به پژوهش

هنوز  ،ها زیاد استبه اختالالت متابولیکی در آن ه احتمال ابتالویژه در افرادی کمناسب آن به

بر  فزاینده ثیر یک دوره تمرین مقاومتیأپژوهش حاضر بررسی ت از هدف ،روایناز ؛باشدمیمشخص ن

های در موش اسپرماتوژنز ینداهای جنسی دخیل در فرو سطوح برخی هورمون هاتعداد اسپرم

 باشد.ول ساکاروز میشده با محلصحرایی تغذیه

 

 پژوهش روش
 یبا میانگین وزن)از نژاد ویستار  ای(هفته 10هشت تا ) سر موش صحرایی نر 32در این پژوهش 

 شده . این حیوانات از انستیتو پاستور ایران خریدارینداستفاده قرار گرفتمورد (گرم 36/93±8/158

 ۀدرج 22±2محیطی با میانگین دمای  شده دردر شرایط کنترلکربنات های پلیو در قفس

حیوانات  ۀی ویژغذا ساعت با دسترسی آزاد به آب و 12:12 روشنایی/ تاریکی ۀچرخ گراد وسانتی

نایی با محیط . حیوانات پس از انتقال به محیط آزمایشگاه و آشگردیدندآزمایشگاهی نگهداری 

موش سر  چهار ؛سر در هر گروه هشتی )گروه مساو چهارسازی وزنی ابتدا به اساس همگنبر ،جدید

 30تغذیه با محلول گروه برای  دوطور تصادفی به ،د. سپسگشتنصحرایی در هر قفس( تقسیم 

. (شمارۀ دو شدند )شکل در نظر گرفتهنرمال و آب  ۀبرای تغذی گروه دوو  (3درصد شکر )

القای مقاومت به  براییج روشی را ،شکردرصد  35تا  10استفاده از محلول  توجه است کهشایان

ای )مصرف در پژوهش حاضر نیز مداخلۀ تغذیه .(19،3) باشدانسولین در مطالعات حیوانی می

 ۀبرنام ،پس از چهار هفتههفته( ادامه داشت. درادامه و  12محلول شکر( تا پایان پروتکل پژوهشی )

یک دوره تمرین  ،های تمرینیهحیوانات در گرو آغاز گشت وهای تمرینی تمرین مقاومتی برای گروه

رفتن از تمرین مقاومتی شامل باال که این هفته انجام دادند هشت مدتهمقاومتی با بار فزاینده را ب

ذکر این نکته ضرورت . گرفتها انجام میکردن وزنه به دم موشیک نردبان بود که با اضافه ۀپل 26

استفاده در نردبان مورد شد وانجام میمیان روز در روز در هفته و یک سه صورتبه تمریناتدارد که 

، باالرفتن از نردبان به حیوانات آموزش یتمرین ۀ. پیش از شروع برنامگرفتمیدرجه قرار  80 ۀزاوی

کردن و مالیدن دم استفاده تنها از لمس ،منظور تحریک جهت انجام تمریناتبههمچنین، داده شد. 
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حیوانات گروه کنترل در زمان  نیز گرناشی از مواجهه با آزمون سازی استرسسانهم برای. شد

 شدند.می 1جا و لمسهگر جابمعینی توسط آزمون

ها به این وزنه که شد انجاموزن بدن حیوانات  درصد 50تمرینی با بار معادل  ۀبرنام و دوم اول ۀجلس

رفتن از نردبان( تکرار )باال 10هشت تا  . حیواناتگردیددم حیوانات متصل می ۀقسمت نزدیک به تن

از تکرار دوم به بعد، در هر  سوم تمرین ۀدادند. در جلسمیای انجام دقیقه دورا با فواصل استراحت 

قادر یا حیوان  و تکرار کامل شود هشتتا  گشتمیبه بار متصل به دم حیوانات اضافه  گرم 30تکرار 

عنوان ظرفیت حمل پایانی به ۀمقدار وزنکته ضرورت دارد که ذکر این ن .ها نباشدرفتن از پلهبه باال

باری معادل  در تکرار اول ،تمرینی ۀچهارم تا پایان برنام ۀحیوانات از جلس بیشینه در نظر گرفته شد.

ترتیب در تکرارهای بعد به که بردندرا از نردبان باال می قبل ۀجلس ۀظرفیت حمل بیشیندرصد  50

یک از رسید. پس از آن در هرمیظرفیت حمل بیشینه  درصد 100و  90، 75 ها بهمقدار وزنه

عنوان ظرفیت حمل بار پایانی به گشت وقبلی اضافه می ۀگرم به وزن 30 ،تکرارهای پنجم تا هشتم

 30های با افزایش وزنهحیوان چه چنانذکر است که بهالزمشد. آن جلسه در نظر گرفته می ۀبیشین

 .(20،21) یافتتکرار ادامه می هشترفتن از نردبان نبود، تکرارها با بار قبلی تا ه باالگرمی قادر ب

تمرین بردن اثر حاد منظور ازبینتمرین به ۀساعت پس از آخرین جلس 72گیری نمونهبراین، عالوه

گرم لیمی 70صفاقی ترکیبی از کتامین )ها با تزریق درونموششکل که بدین. گرفتانجام  مقاومتی

های خون نمونهسپس، بیهوش شدند. ( گرم در کیلوگرممیلی سه تا پنج)( و زایالزین در کیلوگرم

های نمونهدرادامه، . گردیدآوری های فالکون جمعو در لوله شده از قلب گرفته طور مستقیمبه

گراد سانتی ۀدرج چهاردقیقه در دمای  15مدت دور در دقیقه و به 3000شده با سرعت آوریجمع

 -20با دمای  یبه فریزر پژوهش جهت مراحل بعدیو  جدا گردیدو سرم آن گشت سانتریفیوژ 

نمایی برای شمارش اسپرم از میکروسکوپ نوری با بزرگ براین،افزون گراد انتقال یافت.سانتی ۀدرج

و  کرم فیزیولوژیس لیترمیلی یکدادن آن در . پس از جداسازی اپیدیدیم و قرارگردیداستفاده  40

روی  میکرولیتر از نمونه 10ها از اپیدیدیم، ایجاد چند خراش در سطح اپیدیدیم و رهاسازی اسپرم

ها تعداد کل و از میانگین آن گشت شمارش ،مختلف در الم ۀپنج منطق ،سپس .الم گذاشته شد

 اسپرم محاسبه گردید.

های روش االیزا و با استفاده از کیتهب FSHو  LHغلظت سطوح سرمی تستوسترون، در این پژوهش 

 ؛2دیاگنوستیکس بایوکم کاناداییترتیب برای تستوسترون از شرکت های صحرایی )بهمخصوص موش

گیری حساسیت روش اندازهگشت که گیری اندازه( 3بیوآلمانی زل از شرکت FSHو   LHبرای

                                                           
1. Manipulation 

1. Diagnostics Biochem 

2. Zell Bio, Gmbh 



 1396، پاييز 35فيزيولوژي ورزشي شماره                                                                                               136 
 

 و لیترواحد در میلیمیلی FSH 12رای ب ،لیترنانوگرم بر میلی( 022/0) ترتیب برای تستوسترونبه

ها با استفاده از داده توزیعبودن نرمالیید أبود. پس از ت لیترواحد در میلیمیلیLH (5/0 )برای 

اثر نیز یک از متغیرها و ثیر هرأتحلیل آماری و بررسی تواسمیرنوف، برای تجزیه ـ آزمون کولموگروف

گروهی از بین ۀمقایس منظورهب ،همچنینانس دوطرفه استفاده شد. ها از آزمون آنالیز واریتعاملی آن

تمامی ذکر است که بهالزم. بهره گرفته شد LSDطرفه و آزمون تعقیبی آزمون آنالیز واریانس یک

افزار آماری ها با استفاده از نرممحاسبه و انحراف معیار ارائه شدند ±صورت میانگین ها بهداده

در نظر گرفته ( P≤0.05معادل )نیز ها سطح معناداری آزمون گرفت.انجام  20 ۀنسخ اس.پی.اس.اس

 شد.
 

 نتایج
را  مقاومتی فزایندههفته تمرین  هشتتمرینی توانستند  هایهای صحرایی در گروهموش تمامی

از  حیوانات ۀدرصدی در ظرفیت حمل بیشین 120بیش از انجام دهند. این برنامه منجر به افزایش 

ظرفیت توجه است که شایان(. شمارۀ یکتمرینی شد )شکل  ۀچهارم تا آخرین جلسۀ ی جلسابتدا

بیانگر میانگین باری معادل با  شده با غذای نرمالآخر گروه تمرین تغذیه ۀجلس ۀحمل بیشین

شده با آخر گروه تغذیه ۀجلس ۀوزن بدنی حیوانات بود و ظرفیت حمل بیشین درصد 30±15/336

 .دادرا نشان میوزن بدنی حیوانات  درصد 51/316±165/14انگین باری معادل با می ،محلول شکر

 

 
 تمريني ۀهفت هشتهاي صحرايي در موش ۀظرفيت حمل بيشين ـ1 شکل

 انحراف استاندار نشان داده شده است. ±صورت میانگین مقادیر به



 137                                                                         ....برخي سرمي سطوح بر فزاينده مقاومتي تمرين تاثير
 

 

که  نشان داده شده است شمارۀ دوهای مختلف در شکل های صحرایی در گروهتغییرات وزن موش

 .شودمیمشاهده ن هاوزن اولیه، وزن پایانی و تغییرات وزن موشدر  تفاوت معناداری برمبنای آن
 

 
 پژوهشپروتکل  هفته 12 طيتغييرات وزن  ـ2 شکل

 انحراف استاندار نشان داده شده است. ±صورت میانگین مقادیر به 

شده است. نتایج حاصل از  ارائه شمارۀ سهشکل  های مختلف پژوهش درگروه درLH غلظت سرمی 

معناداری اثر متقابل محلول  ۀدهندنشان LHطرفه برای سطوح سرمی آزمون آنالیز واریانس دو

شده گروه تمرین تغذیه LHغلظت سرمی شود که مشاهده می. باشدمی( P=0.02ساکاروز و تمرین )

شده با درصد(، کنترل تغذیه 10/42نترل نرمال )های کمقایسه با گروهترتیب دربا ساکاروز به

 ؛ه استتری داشتسطوح پاییندرصد(  09/38درصد( و گروه تمرین نرمال ) 38/38ساکاروز )

هفته تمرین مقاومتی  هشتو  شکرمحلول اثر تعاملی مصرف که  نتیجه گرفتتوان می ،بنابراین

 شده است. LHباعث کاهش سطوح سرمی 
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 هاي مختلفدر گروه LHسطوح سرمي  ـ3شکل 

 انحراف استاندار نشان داده شده است. ±صورت میانگین مقادیر به

 هاگروه سایر بامقایسه دردار امعنتفاوت  *

 
 

نتایج حاصل از آزمون شود که مشاهده میشده است.  ارائه شمارۀ چهارشکل در FSH  سرمیغلظت 

( P=0.95اثر متقابل محلول ساکاروز و تمرین )ثیر معنادار أتعدم بیانگر طرفه آنالیز واریانس دو

( و P<0.01محلول ساکاروز )مصرف در پاسخ به  FSHسطوح سرمی کاهش  ،حالاینبا ؛باشدمی

محلول مصرف گیری نمود که توان نتیجهمی ،بنابراین؛ خوردچشم میبه( P=0.04تمرین مقاومتی )

تواند منجر به کاهش معنادار سطوح میطور مجزا یک بههر ،فزاینده مقاومتیساکاروز و تمرین 

 . شود FSHسطوح 
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 هاي مختلفدر گروه FSHسطوح سرمي  ـ4شکل 



 139                                                                         ....برخي سرمي سطوح بر فزاينده مقاومتي تمرين تاثير
 

 انحراف استاندار نشان داده شده است. ±صورت میانگین مقادیر به 

 رمالبا گروه کنترل نمقایسه دردار امعنتفاوت  *
 

 

. نتایج حاصل از آزمون آنالیز باشدمی سرمی تستوسترون مقادیرغلظت دهندۀ نشان شکل شمارۀ پنج

 مقاومتی فزاینده محلول ساکاروز و تمرینمصرف متقابل اثر  که حاکی از آن استطرفه واریانس دو

و تمرین  (P=0.74محلول ساکاروز )مصرف  باید توجه داشت که .(P=0.89)باشد میمعنادار ن

 .اندنداشته تستوسترونتنهایی اثر معناداری بر سطوح سرمی یک بههر( P=0.06مقاومتی )

 
 هاي مختلفسطوح سرمي تستوسترون در گروه ـ5شکل 

 انحراف استاندار نشان داده شده است. ±صورت میانگین مقادیر به 
 

شده  نشان داده شمارۀ شششکل در  های مختلف پژوهشگروههای اپیدیدیمی در اسپرمتعداد 

 ۀدهندنشان های اپیدیدیمیطرفه برای مقادیر اسپرماست. نتایج حاصل از آزمون آنالیز واریانس دو

همچنین، . باشدمی( P<0.01) مقاومتی فزاینده محلول ساکاروز و تمرینمصرف تعامل  اثر معنادار

مقایسه با ترتیب دربهدرصد شکر  30محلول شده با تغذیه ۀیندمقادیر اسپرم گروه تمرین فزا

درصد( و گروه  79/63) محلول شکرشده با درصد(، کنترل تغذیه 95/65های تمرین نرمال )گروه

 .ه استتری داشتسطوح پاییندرصد(  09/60کنترل نرمال )
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 هاي مختلفدر گروه هاي اپيديديمياسپرم تعداد ـ6شکل 

 انحراف استاندار نشان داده شده است. ±صورت میانگین مقادیر به 

  هاگروهسایر  بامقایسه دردار امعنتفاوت  *
 

 گیریو نتیجه بحث
در  هااسپرم تعداد و FSH و LH سرمی کاهش معنادار سطوح ،های مهم این پژوهشاز یافته

بین تستوسترون سرمی سطوح  در تفاوت معناداری هرچند ؛بود محلول شکر شده باتغذیههای گروه

 دنبالبه جوان در مردان FSH کاهش سطوح ،حاضر پژوهشراستا با نتایج هم. ها مشاهده نشدگروه

( گزارش 2009ـ2010)مقطعی  ۀیک مطالع شکر درشده با های شیرینافزایش مصرف نوشیدنی

 راFSH  و LH سطوح ،ساکاروز محلول با تغذیه هفته ارچه که نشان داده شد ،مقابلدر .(22) گردید

 تغییر ،هفته تغذیه با محلول ساکاروز شش بر اثر نیز دیگری پژوهش در (.23) دهدنمی تغییر

 مصرف تقریباً ۀطول دورکه رسد نظر میبه (.24) نگردیدمشاهده  FSHو   LHدر سطوحمعناداری 

های این پژوهش با برخی از دالیل ناهمسویی یافته حاضر، از پژوهشدر  محلول شکر ترطوالنی

 شده است که القای عنواننکردند.  مشاهدهرا  FSHو  LHمطالعاتی باشد که تغییری در سطوح 

استفاده از  هب ،ای و یا حتی بیشترهفته هشتزمان طوالنی سازی به یک مدتواختالالت سوخت

 .(23) نیاز دارد محلول شکر

مدت محلول چند کوتاهدنبال مصرف هررا به اسپرماتوژنز فرایندکاهش  شینپی مطالعات بیشتر

اند که تجربی نشان داده هایپژوهش برخی از ،در این رابطه .(23،24) اندگزارش کرده ساکاروز

 .(25،7) کندعملکرد بیضه و فرایند اسپرماتوژنز را مختل می ،های غذایی با درصد قند باالرژیم
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 دهدتغییر می غلظت اسپرم را تحرک و ،که مصرف باالی ساکاروز است ش شدهگزار ،همچنین

اختالل که  است هایییکی از مکانیسم ،ایشیهای آزاد و ایجاد استرس اکسرادیکال افزایش (.23)

رژیم غذایی  که رسدنظر میبه .(26) گذار باشدطریق آن بر اسپرماتوژنز اثر از تواندمتابولیکی می

 .(27) باشدهای آزاد ساکاروز با ایجاد مقاومت به انسولین قادر به تولید رادیکال حاوی محلول

کیفیت مایع منی ایفا  در کاهش کمیت و را نقش مهمی های فعال اکسیژنهای آزاد و گونهرادیکال

 که رسدنظر میبه ،روایناز ؛(28) ندشوتحرک اسپرم می رفتن حیات ودستد و موجب ازنکنمی

 وشود  باعث توقف سیکل سلولی و افزایش فرایند آپوپتوز تواندمی های اکسیژن آزادد گونهتولی

مطالعات دیگر نیز  در .(29) گردد آنتعداد کلی اسپرم و  ۀکاهش تولید روزان منجر به ترتیببدین

باعث کاهش کمیت و کیفیت مایع منی  واکنشیهای اکسیژن که تولید گونه ه استمشخص شد

 .(30) زندافزایش نفوذپذیری سلولی، مرگ اسپرم را رقم می ۀواسطو به (9) شده

مانند هحاضر نیز  ۀ پژوهشندتمرین مقاومتی فزای هایدر گروه FSHو  LHسطوح دیگر، ازسوی

تمرین  در پیسطوح تستوسترون  ؛ اماکاهش معناداری داشت ،شده با ساکاروزتغذیه هایهگرو

مشابه نیز نشان  مطالعات ها تفاوت معناداری نداشت. برخی ازیک از گروهمقاومتی فزاینده در هیچ

 رخی ازب ،مقابلدر .(31) هفته تمرین هیچ تغییری نکرده است 12 پس ازند که تستوسترون اهداد

 ، در پژوهشیمثالعنوانبه ؛اندکرده گزارشها افزایش در سطوح استراحتی تستوسترون را بررسی

سطوح استراحتی تستوسترون افزایش  ،هفته تمرین قدرتی با حجم باال دودنبال بهکه  عنوان گردید

تفاوت  درتوان را می مطالعاتحاضر با برخی از  پژوهشتفاوت نتایج دلیل احتمالی  .(32) پیدا کرد

به یک تواند میحجم و شدت تمرین  ظاهراًشده است که  عنوان. دانستتمرین مقدار و شدت در 

که غلظت کل  نشان داده شد پژوهشیدر  ،حالاینبا (.33) باشداین نتایج سهیم اندازه در 

هفته تمرین با حجم باال نسبت به زمان قبل از تمرین افزایش پیدا  هفتطول تستوسترون آزاد در

غلظت تستوسترون آزاد  پیدا کرد،افزایش  آنو شدت  یافت کاهشکه حجم تمرین زمانی ؛ اماکرد

صارمی و همکاران  پژوهشدر  .(34) هفته تمرین و پس از آن کاهش معناداری داشت فتهطول در

 طولدر یافت؛ اما بهبود اسپرماتوژنز کیفیت ،مالیم هفته تمرین هشتطول شد که در مشاهدهنیز 

با  ،روایناز ؛(35) داشتکاهش  تستوسترون سطوحو  اسپرماتوژنز کیفیت ،شدید تمرین هفته هشت

شدت تمرین  که روداحتمال می ،نیز شدت تمرین بسیار باال بود در پژوهش حاضرکه توجه به این

 داشته باشد.  یند اسپرماتوژنزافرمحوری در  ینقش

 ۀتمرین مقاومتی فزایند هایدر گروه LHحاضر نشان داد که سطوح  پژوهشنتایج  براین،افزون

دسوزا  مطالعات .ه استها کاهش معناداری داشتایر گروهشده با محلول ساکاروز نسبت به ستغذیه

 .(36) دهدرا کاهش می LH غلظت ،که افزایش شدت بیشتر از عوامل دیگر حاکی از آن بودنیز 



 1396، پاييز 35فيزيولوژي ورزشي شماره                                                                                               142 
 

 هیپوتاالموسی گنادوتروپین ۀآزادکنند هورمون که گونه استبدین LHمکانیسم احتمالی  ،کلیطوربه

(GnRH )هایهورمون ترشح و تحریک موجب LH و FSH تحریک و شودمی قدامی هیپوفیز در 

نیز  سرتولی هایسلول .گرددمی تستوسترون تولید نجر بهم لیدیگ هایسلول در لوتئینی هورمون

 سیستمیک خون در استرادیول همراهبه تستوسترون .کنندمی تبدیل استرادیول به را تستوسترون

 شودمی GnRH تولید در منفی بازخورد ایجاد وجبم هیپوتاالموس سطح در و کندمی پیدا جریان

دیگر ازسوی .کندمی پیدا افزایش کورتیکوتروپین ۀکنندآزاد هورمون ،شدید تمرینی شرایط در. (37)

CRH ،طریق از غیرمستقیم و مستقیم طوربه را گنادوتروپین ۀکنندآزاد هایهورمون عملکرد 

 .(38) شودمی LH پالس کاهش موجب طریق این زا و نموده مهار اندروفینبتا ترشح تحریک

 ،بودن زمانورزش با شدت باال تا مرز خستگی از نظر طوالنیاست که شده  اثبات ،براینعالوه

باید توجه داشت  ،کلیطوربه .(39) کندمیرا تحریک  (CRH) 1کورتیکوتروپین ۀکنندهورمون آزاد

 در آن چندین فاکتور که مثلی شناخته شده استدبر عملکرد تولی تمرین اثر نامطلوب فشارکه 

 نماید.می تحریک ( را2ACTHهورمون آدرنوکورتیکوتروپین ) CRH ،مثالطوربه ؛باشندمیدرگیر 

ACTH  ترشح طریق  این از و شده کوریزول ماننده کوئیدهاییگلوکوکورتی ترشح تحریکباعث نیز

د. گردمی FSHو  LHکاهش ضربانی  نجر بهم ،نتیجهدر و (37) کندرا مهار می  GnRHهورمون

CRH شوند که در آن های لیدیگ بیضه شناسایی میدر سلولنیز آن  هایو گیرندهCRH  بیوسنتز

تغییرات در محور  ذکر این نکته ضرورت دارد که آغاز .(40) کندتستوسترون را مهار می

 .(41) شودآشکار می FSH وLH در  گیرد و با کاهشگناد صورت می ـ هیپوفیز ـ هیپوتاالموس

 ۀدر گروه تمرین مقاومتی فزایند های اپیدیدیمیاسپرم تعدادو  FSHو  LHکاهش معنادار سطوح 

اساس بر. بودحاضر  پژوهش ۀترین یافتمهم ،هاشده با محلول ساکاروز نسبت به سایر گروهتغذیه

اثر تعاملی تمرین مقاومتی و محلول  گریدی پژوهشدر تاکنون  که رسدنظر میشده بهبررسی انجام

رژیم غذایی که  حاکی از آن استنتایج مطالعات پیشین  .موردبررسی قرار نگرفته است ساکاروز

تولید افزایش  ،و درنتیجهایجاد مقاومت به انسولین  هبتواند منجر میمحلول ساکاروز  سرشار از

و  شده CRH ترشح افزایش موجب شدید مقاومتی تمرین ،دیگرسویاز .(27) گرددهای آزاد رادیکال

و   LH،FSH ترشح نهایتدر که گرددمی هیپوتاالموس GnRH پالس کاهش باعث طریق این از

 در پیکاهش کیفیت و کمیت اسپرماتوژنز  موجب تواندو از این طریق مینموده  تستوسترون را مهار

و  CRHسطوح هورمون  حاضر پژوهش. اگرچه در شودشده با ساکاروز تغذیه ۀتمرین مقاومتی فزایند

ثیر آن أافزایش این مقادیر و ت که روداما انتظار می ؛گردیدبررسی ن های اکسیژن واکنشیگونهمقادیر 

                                                           
1. Corticotropin Releasing Hormone 

2. Adrenocorticotropic Hormone 
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 .داشته باشد یمستقیم ۀگناد با تغییرات اسپرماتوژنز رابط ـ هیپوفیز ـ بر محور هیپوتاالموس

بیشتری  مطالعات به ،اسپرمتعداد ین متغیرها و ارتباط آن با برای بررسی مکانیسم عمل ا ،حالاینبا

 هشتصارمی و همکاران نیز  پژوهشدر  یافته،همسو با این ذکر است که شایان .باشدنیاز می

 گردیدهای صحرایی هفته تمرین هوازی شدید منجر به کاهش کیفیت اسپرماتوژنز در موش

(42.) 
شکل مداوم و شکر را به افرادی کهدر  گفتتوان ن پژوهش میهای ایبا توجه به یافته ،مجموعدر

 بتواند تمرینات مقاومتی با شدت باالانجام  این احتمال وجود دارد که ،کنندمقدار زیاد استفاده میبه

 گردد. به اختالل بیشتر در روند اسپرماتوژنزهای جنسی منجر هورمون از با تغییر در سطوح برخی

شده با شکر در طوالنی مدت ممکن است منجر به های شیرینمداوم نوشیدنی: مصرف پيام مقاله

رسد تمرین مقاومتی با شدت باال و حجم کم بتواند در اختالل در روند اسپرماتوژنز شده و به نظر می

 های انسانی ضرورت دارد. بهبود این روند اثرگذار باشد. هرچند مطالعات بیشتر با آزمودنی
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تاثیر تمرین . رضا، میرمحمدی رضایی فرشتهمهماندوست رامین، صفرزاده علی
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Abstract 
Excessive intake of sugar-sweetened beverages can lead to abnormalities in 

spermatogenesis and some of sex hormones levels. The purpose of this study 

was to investigate the effect of resistance training with progressive load on 

serum levels of sex hormones and number of epidydimal sperms count in rats 

fed with sucrose solution. Thirty-two male Wister rats (8-10 weeks old, mean 

weight 158.93±8.36 grams) were randomly divided initially into fed with and 

without 30% sugar solution groups, and after four weeks, each of these groups 

were divided into control and training groups (totally 4 groups). The training 

groups were subjected to 8 weeks progressive resistance training program, every 

other day, 3 days in week. Fasting serum levels of testosterone, follicle 

stimulating hormone (FSH) and luteinizing hormone (LH), as well as 

epidydimal sperms count were measured. The results of two ways ANOVA with 

P≤0.05 indicated that interacting effects of resistance training and fed with 

sucrose solution induced a reduction in serum LH levels (P=0.02) and sperms 

count (P<0.01). Consumption of sucrose solution lead to a decline in serum LH 

and FSH levels, and sperms count (P<0.05). Progressive resistance training in 

the sucrose solution decreased serum LH (P<0.01) and FSH (P=0.04) levels 

compared with control group. It seems that high intensity resistance training in 

subjects with regular consumption of high sugar, can lead to impaired 

spermatogenesis by changing the levels of some sex hormones. 
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