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هاي سوري مبتال به آنمی همولیتیک القاء شده توسط فنیل  ارزیابی اسپرم موش
هیدرازین و اثر محافظتی کروسین

2نژادو حسن ملکی 2، عباس احمدي2، رسول شهروز*1حصاريعلی کالنتري

9/9/92: تاریخ پذیرش27/1/92:  تاریخ دریافت

  چکیده
چنین آهن هم.عملکرد بیضه و اسپرماتوژنز گردد تواند موجب اختالل دررسانی میو به تبع آن کاهش اکسیژن خونی همولتیککم

بررسی  ،این مطالعه از هدف. است ایجاد استرس اکسیداتیو نمایدهاي قرمز و به دنبال آن افزایش آهن بافتی ممکن آزاد شده از گلبول
-بر آسیب ناشی از فنیل هیدرازین بر کیفیت اسپرم موش سوري و نقش محافظتی کروسینفنیل توسط شده ایجادهمولیتیک اثر آنمی

. گروه مورد استفاده قرار گرفتند 7گرمی در  25تا  20موش سوري نر بالغ قطعه 49تعداد  ،از این رو در تحقیق حاضر .هیدرازین بود
صد گرم  گرم برمیلی6و  4، 2دوزهاي  هیدرازین بافنیل يکنندهسرم فیزیولوژي و سه گروه دریافت يکنندهگروه اول کنترل، دریافت

گرم بر هر میلی200زوکروسین با دهیدرازینو سه گروه دیگر همراه فنیلساعت یک بار 48هر به صورت داخل صفاقی وزن بدن 
هاي  نمونهدرمان، يبعد از اتمام دوره. دریافت نمودندبه روش داخل صفاقی روز  35به مدت ساعت یک بار 24کیلوگرم وزن بدن هر 

مورد DNAمیزان زنده بودن، بلوغ هسته و آسیب از نظر میزان تحرك،بررسی پس از شمارش کلی و  گرفته شده از دم اپیدیدیم اسپرم
زنده بودن، درصد بلوغ ، میزان تحرك، درصداسپرم تعداد و وابسته به دوز گیرکاهش چشم يدهندهنتایج نشان. قرار گرفتندارزیابی 

کم خونی  که نتایج حاصل بیانگر این است. هیدرازین بودفنیل يکنندههاي دریافت سالم در گروه DNAهاي بااي و اسپرمهسته
 يکنندههاي دریافت بررسی گروهدر حالی که ،ها را کاهش داده استکیفیت اسپرم دارطور معنیه ب ،هیدرازینیتیک ناشی از فنیل همول

توان نتیجه گرفت که بنابراین می .)>05/0P(بود هاآسیببه حداقل رسیدن این  يدهندهاکسیدانت نشانکروسین به عنوان یک آنتی
.استکیفیت اسپرم  موردقادر به خنثی نمودن عوارض ناشی از آنمی همولیتیک در  اکسیدانتبه عنوان یک آنتی کروسین

کیفیت اسپرم،کروسین،فنیل هیدرازین،آهن بافتی،هیپوکسی، آنمی همولیتیک: کلمات کلیدي

  مقدمه
قرار گرفتن در معرض بسیاري از عوامل شیمیایی .

از  درستنا يصنعتی مانند برخی سموم تجاري یا استفاده
برخی داروها و یا برخی عوامل طبیعی مانند سم حیوانات 

قرمز  هايمنجر به ایجاد همولیز در گلبول ،هایا برخی انگل
ترین یکی از مشخص .شودو ایجاد آنمی همولیتیک می

توان افزایش خونی را میعوارض ناشی از این نوع کم
اهش هاي قرمز و کمیزان آهن بافتی در اثر لیز شدن گلبول

میزان آهن . خونی دانستناشی از کم) هیپوکسی(اکسیژن
شود و اعتقاد بر این طور دقیق تنظیم میه داخل سلولی ب

ارومیهدامپزشکی، دانشگاه  يدانشکده، شناسیکارشناسی ارشد بافتدانشجوي *1
ي دامپزشکی، دانشگاه ارومیهدانشیار گروه علوم پایه، دانشکده2

است که افزایش میزان این ماده در خارج از سلول باعث 
آسیب به چربی غشاي ایجاد شرایط استرس اکسیداتیو و 

,Puntarulo 2005(شودها میسلول و اندامک Lipschitz 

et al. 1974, Barton et al. 1978, Stevens et al. 1988,
Ferrali et al. 1990, Friedmann et al.  چنینهم). 1999

میلیون انسان در ارتفاعات  20توان بیان نمود که حدود  می
تحت شرایط هیپوکسی متر از سطح دریا و  3000بیش از 

معیت افراد شاغل در ارتفاعات اخیراً ج . کنند زندگی می
گذشته تعدادي از  يدر دهه. افزایش یافته است نیز

E-mail: ali.kalantari.histology@gmail.com)مسئول ينویسنده(
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رشد، تکامل و تولید، تحت شرایط  موردمطالعات در 
Bustos-Obregón(هیپوکسی انجام گرفته است et al.

2006, Wu R.S.S د که ندها نشان میهگزارش.  )2009
و هاي صحراییموشهیپوکسی مزمن اسپرماتوژنز را در 

Macome(کند میمون متوقف می et al. 1977.(چنین هم
 شدنهیپوکسی در جوندگان نر از سنتز و آزاد 

 Khmel and Tarak(کند ها جلوگیري میگونادوتروپین

1991, Rattner et al. 1980.(جایی کهاز آن
القاي این نوع براي  اي مناسبهیدرازین به عنوان مادهفنیل

خونی توصیف شده هاي کممکانیسم يمطالعهکم خونی و 
 يبررسی این ماده به عنوان عامل ایجاد کنندهدر این ،است

 يمطالعه از هدف.)Berger 2007(خونی به کار رفتکم
ونی خکمعلت  هبررسی اثرات هیپوکسی ب حاضر

بر خونیکمنوع همولیتیک و افزایش آهن ناشی از این 
چنینهم.استهاي موش سوري ارزیابی کیفیت اسپرم

اکسیدانتی کروسینویژگی آنتی دلیلبه در این مطالعه 
نقش مقابل اثرات سوء استرس اکسیداتیو مخصوصاً در 

استرس اکسیداتیو  این ماده در جلوگیري از اثرات ناشی از
 هیدرازین،شده توسط فنیل ءاصل از آنمی همولیتیک القاح

هیپوکسی و افزایش آهن بافتی مورد بررسی قرار گرفت
)Mousavi et al. 2010, Vakili et al. 2012, Thushara 

et al. 2013(.

  مواد و روش کار
به عنوان عامل ایجاد 1فنیل هیدرازیندر این مطالعه 

مورد استفاده قرار گرفتخونی همولیتیک کم يکننده
)Gorustovich et al. 2006, Vannucchi et al. 2000,

Grigorovich 1966(.
گرم در  25-20موش سوري نر بالغ با وزن 49تعداد 

:بندي شدندگروه به صورت زیر تقسیم 7
سرم فیزیولوژي به  يروزانه گروه کنترل با تزریق- 1
.لیترمیلی 5/0مقدار

گرم میلی2دوز هیدرازین با فنیلکننده دریافتگروه  -2
.ساعت یک بار 48بر صد گرم وزن بدن هر 

گرم میلی4دوزهیدرازین با فنیل کنندهدریافتگروه -3
.ساعت یک بار 48بر صد گرم وزن بدن هر 

گرم میلی6دوزهیدرازین با فنیل کنندهدریافتگروه -4
ساعت یک بار 48بر صد گرم وزن بدن هر 

)Gorustovich et al. 2006(.
گرم میلی2دوزهیدرازین با فنیل يکنندهدریافتگروه -5
ا تزریقببارساعت یک  48صد گرم وزن بدن هر  بر

گرم بر هر کیلوگرم وزن میلی200دوزبا  نکروسیزمانهم
.Hosseinzadeh et al(ساعت یک بار 24بدن هر  2009(.

4دوزهیدرازین با فنیل يکنندهدریافتگروه -6
ا ب ساعت یک بار 48گرم بر صد گرم وزن بدن هر میلی

گرم بر هر میلی200دوزکروسین با زمانتزریق هم
.ساعت یک بار 24کیلوگرم وزن بدن هر 

6دوزهیدرازین با فنیل يکنندهدریافتگروه-7
ا بساعت یک بار 48گرم بر صد گرم وزن بدن هر میلی

گرم بر هر میلی200دوزکروسین با زمانتزریق هم
.ساعت یک بار 24کیلوگرم وزن بدن هر 

. تزریقات به صورت داخل صفاقی انجام گرفت تمامی
هايتزریق اول با دوزهیدرازین به صورت تزریقات فنیل

در  و سپسگرم بر صد گرم وزن بدنمیلی8-6-4
-4-6به ترتیب با دوزهاي ،ساعت 48هر  تزریقات بعدي

 24و کروسین نیز هر گرم بر صد گرم وزن بدنمیلی2
ها موش ،روز تزریق 35بعد از  .گرفتبار انجام  1ساعت 

کتامین و  يباال و کشنده با دوزهوشی به روش بی
پس از جدا کردن قسمت اپیدیدیم  و ندکشته شدزایالزین

شان مورد هاياسپرم، HTF2و قرار دادن آن در محیط 
. بررسی قرار گرفت

موش و از هر  6ها از هر گروه براي انجام این بررسی
. آمیزي تهیه شدالم براي هر رنگ 10نمونه اسپرم

هاي انجام شده شامل شمارش میانگین تعداد اسپرم بررسی

1- Phenyl hydrazine (Sigma Aldrich P6926)
2- Human tubal fluid
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در واحد حجمی و رقت ثابت با استفاده از الم نئوبار، 
تعیین میزان درصد تحرك اسپرم، درصد زنده بودن اسپرم

با (DNA، میزان شکستگی)آمیزي نگروزین ائوزینرنگ(
با (و میزان بلوغ هسته) آمیزي آکریدین اورنجروش رنگ

 .Rezvanfar et al(است) بلوآمیزي آنیلینروش رنگ

2013, Rezvanfar et al. 2008( . نتایج حاصل از بررسی
و با  )PASW Statistics 18)SPSSافزار ها با نرماسپرم

دار بودن  آنالیز و از نظر معنیOne-Way ANOVAروش 
.مورد ارزیابی قرار گرفتند) >05/0P(در سطح 

  نتایج 
حدود  گروه کنترل میانگین تعداد اسپرماتوزوئیدها در

در حالی که ؛محاسبه گردید7/943±33125000
 6و  4زهايوهیدرازین با دفنیل يهکنندهاي دریافت گروه
یتیکهمولنمیکه دچار آگرم بر صد گرم وزن بدن میلی

دار  طور معنیه اند، میانگین تعداد اسپرماتوزوئیدها بگردیده
)05/0P<( يهکنندهاي دریافت در گروه. کاهش نشان داد 

همراه کروسین میانگین تعداد  هیدرازین بهفنیل
دار  گروه کنترل فاقد اختالف معنی بااسپرماتوزوئیدها 

 يهکنندهاي دریافت بین گروه يچنین در مقایسههم. بودند
گرم بر صد گرم وزن میلی6و  4هیدرازین به میزانفنیل
همراه  هیدرازین بهفنیل يهکنندهاي دریافت با گروهبدن 

مشاهده گردید )>05/0P(دار اختالف معنی ،کروسین نیز
).1نمودار (

  هاي مورد مطالعهتعداد اسپرماتوزوئیدها در گروه : 1نمودار 
  .است )>05/0P(دار بودنگر معنینشان *

میزان تحرك  موردنتایج این مطالعه در 
 يهکنندهاي دریافت اسپرماتوزوئیدها نشان داد که در گروه

گیري از نظر تحرك تنهایی کاهش چشمبه ،هیدرازینفنیل
 ،که این کاهش در هر سه گروه مورد آزمایش وجود دارد

. )>05/0P(دار بود با گروه کنترل داراي اختالف معنی
 يکنندهدریافتهاي ها در گروه میزان تحرك اسپرم

به میزان  گرم بر صد گرم وزن بدنمیلی 6و  4زهايود
هیدرازین به میزانفنیل يهکننددریافتداري از گروه معنی

در حالی که  ؛بود ترکمگرم بر صد گرم وزن بدنمیلی2
6و4فنیل هیدرازین به میزان يهکننددو گروه دریافت

دار با  فاقد اختالف معنی ،گرم بر صد گرم وزن بدنمیلی
 يهکنندهاي دریافت گروه .)>05/0P(یکدیگر بودند

تحرك اسپرم  موردهیدرازین همراه با کروسین در فنیل
هاي  گروه با در حد گروه کنترل بود و در مقایسه

دار اختالفات معنیتنهایی هیدرازین بهفنیل يهکنندتدریاف
)05/0P<( مشاهده گردید) 2نمودار.(

هاي مورد اسپرماتوزوئیدها در گروه درصد تحرك : 2نمودار 
  مطالعه

  .است )>05/0P( دار بودنگر معنینشان *

 ،بررسی اسپرماتوزوئیدها از نظر میزان زنده بودن نیز
به هیدرازین فنیل يهکنندهاي دریافت نشان داد که گروه

تر نسبت کم يهداراي اسپرماتوزوئیدهاي زنددارطور معنی
هاي  چنین در گروههم. )>05/0P(ندبه گروه کنترل بود

همراه کروسین نشان داده  هیدرازین به فنیل يهکننددریافت
هاي زنده نزدیک به گروه  شد که میزان متوسط اسپرم

هیدرازین با فنیل يهکنندهاي دریافت کنترل بوده و گروه
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به همراه گرم بر صد گرم وزن بدن میلی4و  2زهايود
در . نددار با گروه کنترل بود فاقد اختالف معنیکروسین 

6زوهیدرازین با دفنیل يهکنندحالی که در گروه دریافت
 نسبت بههمراه با کروسین  گرم بر صد گرم وزن بدنمیلی

تري دار داراي میانگین اسپرم کمبه طور معنیگروه کنترل 
هاي  گروه بادر مقایسهولی همین گروه  ؛بود

گرم بر میلی6و  4هیدرازین به میزانفنیل يهکننددریافت
تعداد داراي  دار طور معنیه ب صد گرم وزن بدن
در . )>05/0P(بیشتري بود يهاسپرماتوزوئیدهاي زند

با  ،هیدرازینفنیل يهکنندهاي دریافت بین گروه يهمقایس
همراه کروسین  هیدرازین به فنیل يهکنندهاي دریافت گروه

نمودار (اهده گردیدمش)>05/0P(دار اختالفات معنی ،نیز
).1تصویرو  3

هاي اتوزوئیدها در گروهدرصد زنده بودن اسپرم  :3نمودار 
  مورد مطالعه

.است )>05/0P( دار بودنگر معنینشان *

مشخص (زنده با سر زرد رنگ  هاياتوزوئیداسپرم : 1 تصویر
هاي مرده با سري قرمز رنگرمو اسپ) رنگبی پیکانشده با 

  )نگروزین -آمیزي ائوزین رنگ( )سیاه رنگ پیکان(

ارزیابی میزان عدم بلوغ هسته نشان داد که 
هیدرازین با فنیل يهکننداسپرماتوزوئیدها در گروه دریافت

تري دار بوده و تعداد بیش اختالف معنیگروه کنترل داراي 

هاي نابالغ و نارس بودند از اسپرماتوزوئیدها داراي هسته
)05/0P<( .چنین نشان داده شد که از نظر عدم بلوغ هم

 4هیدرازین به میزانفنیل يهکنندهاي دریافت هسته گروه
دار  طور معنیه بگرم بر صد گرم وزن بدن میلی6و 

)05/0<P( تري نسبت به هاي نارس بیش داراي اسپرم
گرم بر صد میلی2هیدرازینفنیل يهکنندگروه دریافت
هاي  شد که گروه مشاهدهچنین هم.هستندگرم وزن بدن

گرم بر میلی2و  4هیدرازین به میزانفنیل يهکننددریافت
دار  همراه با کروسین فاقد اختالف معنی صد گرم وزن بدن

 يهکنننددر حالی که فقط گروه دریافت ؛کنترل بودهبا گروه 
گرم وزن بدن گرم بر صد میلی6هیدرازین به میزانفنیل

دار  همراه کروسین با گروه کنترل داراي اختالف معنی به
میانگین تعداد  ،با این حال؛ )>05/0P(هستند

نسبت به دو  ،اسپرماتوزوئیدهاي نارس در این گروه نیز
 4به میزان به تنهایی ،هیدرازینفنیل يهکنندگروه دریافت

نشان  دار کاهش معنیگرم بر صد گرم وزن بدن میلی 6و 
 يهکنندهاي دریافت بین گروه يدر مقایسه. )>05/0P(داد

هیدرازین فنیل يهکنندهاي دریافت با گروه ،هیدرازینفنیل
کاهش  )>05/0P(دار  نیز به طور معنی ،همراه کروسین به

 يهکنندهاي دریافت هاي نابالغ در گروه تعداد سلول
).2تصویر ، 4نمودار (کروسین مشاهده گردید

-در گروه نابالغ يبا هسته هااتوزوئیددرصد اسپرم: 4نمودار 

  هاي مورد مطالعه
.است )>05/0P( دار بودنگر معنینشان *
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بالغ با سري به رنگ  يهاي با هستهاتوزوئیداسپرم : 2 تصویر
و ) رنگبی پیکانمشخص شده با (آبی کم رنگ 

نابالغ با سري به رنگ آبی  يهاي با هستهاتوزوئیداسپرم
  .)بلوآمیزي آنلینرنگ( )سیاه رنگپیکان ( پررنگ

اسپرماتوزوئیدها  يههست DNA ارزیابی سالم بودن    
نشان داد که میانگین تعداد اسپرماتوزوئیدهایی که داراي 

-هاي دریافت در گروه ،بودند DNA سالم از نظر يههست

گرم بر صد میلی 6و  4 هیدرازین به میزانفنیل يهکنند
نسبت به گروه  )>05/0P(دار  طور معنیه ب گرم وزن بدن

 2هیدرازین به میزانفنیل يهکنندکنترل و گروه دریافت
در حالی  ؛کاهش نشان داد گرم بر صد گرم وزن بدنمیلی

هیدرازین همراه با فنیل يهکنندهاي دریافت که در گروه
DNA کروسین میانگین اسپرماتوزوئیدهاي سالم از نظر

هیدرازین افزایش فنیل يهکنندهاي دریافت نسبت به گروه
ها فاقد اختالف  این گروه ). 3 تصویر ،5 نمودار( نشان داد

.دار با گروه کنترل بودند معنی

-در گروه سالم DNA هاي بااتوزوئیددرصد اسپرم  :5نمودار 

  هاي مورد مطالعه
.است )>05/0P( دار بودنگر معنینشان *

 سالم با سر سبز رنگ DNA هاي بااتوزوئیداسپرم: 3تصویر 
هاي با اتوزوئیدو اسپرم )رنگپیکان بیمشخص شده با (

-رنگ( )پیکان سیاه رنگ( با سر  قرمز رنگ DNA آسیب

).آمیزي آکریدین اورنج

  بحث
آنمی همولیتیک از دو راه مطالعات نشان داده که     

دنبال  اول آنمی و به : ممکن است اثر خود را اعمال نماید
دوم استرس اکسیداتیو ناشی از افزایش  ؛آن کمبود اکسیژن

هیدرازین عالوه نشان داد شده است که فنیل  .آهن خون
هاي آزاد، کسیداتیو و رادیکالبر ایجاد استرس ا

ها و تخریب اکسیداتیو اسپکترین کسیداسیون چربیپرا
  ).Berger 2007( موجب خواهد شد ،غشاي سلولی را نیز

موجب هاي قرمز خون یز شدن گلبوللو  آنمی همولیتیک
افزایش میزان آهن خون  کاهش ظرفیت انتقال اکسیژن و

از  رشته گذار یکخود پایه يگردیده که این به نوبه
Lipschitz( شودتغییرات در بدن می et al. 1974, Barton 

et al. 1978, Stevens et al. 1988, Ferrali et al, 1990,
Friedmann et al. نشان داده شده است چنین هم ).1999
ایجاد استرس اکسیداتیو  از طریقکه افزایش آهن بافتی 

  .شودمی DNA و ءغشاي هاباعث آسیب شدید به پروتئین
 ،حاضر مشاهده گردید يدر مطالعه همان طوري که

هیدرازین موجب استرس اکسیداتیو ناشی از تجویز فنیل
چنین هم . ها گردیده استسپرماکاهش میانگین تعداد 
به عملکرد میتوکندري بخشی از آن میزان تحرك اسپرم که 

متأثر از هیپوکسی ناشی از آنمی تواند میشود، مربوط می
در یک مطالعه اثر   .)Eurell and Brian 2006( باشد

هیپوکسی مزمن روي اسپرماتوژنز انسان مورد بررسی قرار 
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تا  2000گرفت و نشان داده شد که قرار گرفتن در ارتفاع 
انگین متر باالتر از سطح دریا موجب کاهش می 5600

ها گردید که شش ماه پس از تعداد، تحرك و بلوغ اسپرم
برگشت به موقعیت سطح دریا این عوارض بهبود پیدا 

.Verratti et al(نمود ،نیزحاضر يدر مطالعه. )2008
ز ونشان داده شد که میزان تحرك اسپرم وابسته به د

که در این رابطه نیز کروسین  هش یافتهیدرازین کافنیل
نتایج .)>05/0P(داشتنقش محافظتی دار طور معنیه ب

ترین بخش در تحقیقات نشان داده است که حساس
ساز هاي منی تلیوم زایگر لوله، اپیدستگاه تناسلی جنس نر

باشد که تحت دلیل اینبه شاید این موضوع .است
بیشتري  يهایی که در فاصله سلولشرایط هیپوکسی 
اکسیژن  ،ها و غشاي پایه قرار دارندنسبت به مویرگ

تر حساس و به کمبود اکسیژن بیشنمودهتري دریافت کم
Bustos-Obregón(باشندمی et al. کاهش در اثر).2006

هاي زایگر و کاهش تکثیر سلولی  فعالیت متابولیکی سلول
بافت پوششی و  يضخامت طبقهبه دلیل کمبود اکسیژن، 

ینی به دلیل ساز کاهش یافته و فضاي بینابهاي منی قطر لوله
Bustos-Obregón(یابدادم بافتی افزایش می et al.

 استرس اکسیداتیو ناشی از افزایش آهن از طریق.)2006
ها اثرات سوء خود را اندامک لیپیديفسفو آسیب به غشاي

که به احتمال زیاد ،)Puntarulo 2005(دهدنشان می
 ندناکاهش میزان زنده م مورددر تغییرات نشان داده شده 

همین اتفاق  وقوع ناشی از ،نیز حاضر يمطالعهاسپرم در 
این .استبیضه پوششی زایگر هاي بافت  روي سلول
ز فنیل هیدرازین بوده و تجویزووابسته به د ،عارضه نیز

نتایج .کروسین موجب تعدیل این اثر گردیده است
دهد که قرار گرفتن در معرض ا نشان میهگزارش

شود گیر در عملکرد بیضه میهیپوکسی باعث کاهش چشم
تواند وابسته به اثرات مستقیم کمبود ثیرات میأکه این ت

مستقیم از طریق اکسیژن بر اسپرماتوژنز و یا اثرات غیر 
.Farias et al(داي باشبیضه -بر محور هیپوفیزي  ثیر آنأت

در  ها کهتعداد اسپرم میانگین کاهش ،عالوه بر این.)2005
هاي  در گروه) >05/0P(دار حاضر به طور معنی يمطالعه

با گروه کنترل  يهیدرازین در مقایسهفنیل يکنندهدریافت
کاهش  -1: حاصل دو عامل باشدتواند می، دمشاهده گردی

عدم خروج کامل  -2؛تلیوم زایگراسپرم تولید شده در اپی
Geneser(هااسپرم قرار گرفتن در شرایط . )2000

چنین باعث کاهش وزن اندام، تعداد اسپرم هم ،هیپوکسی
Guyton and(گرددمیهاهاي اسپرمو افزایش ناهنجاري

Hall 1996(. جهت متراکم شدن تغییرات هسته در
کروماتین و جایگزینی پروتامین به جاي هیستون در 

ها در افتد، که بیوسنتز چربیاسپرمیوژنز اتفاق می يمرحله
Komljenovic(این مرحله داراي اهمیت باالیی است

et al. 2009, Roqueta et al. 2009 .(بنابراین، استرس 
اکسیداتیو ناشی از تجویز فنیل هیدرازین موجب اختالل 

هاي ها و باال رفتن میانگین درصد اسپرمدر بیوسنتز چربی
شکسته گردیده استDNAنابالغ و یا با يبا هسته

)Rezvanfar et al. ز ود، که این اثر نیز وابسته به)2008
ن را جلوگیري و یا تعدیل هیدرازین بوده و کروسین آفنیل

توان نتیجه گرفت که آنمی در مجموع می. نموده است
هیدرازین بر پارامترهاي همولتیک ناشی از تجویز فنیل
و این تأثیر ناشی از داردمختلف کیفیت اسپرم تأثیر منفی 

کروسین به عنوان چرا که  است؛ایجاد استرس اکسیداتیو 
Mousavi(قوي تاکسیدانیک آنتی et al. 2010, Vakili 

et al. 2012(  قادر به خنثی کردن برخی از اثرات
Farias(هاي متابولیکی موش هیپوکسی بر فعالیت et al.

مطالعه تا حد  مورد تمامی پارامترهايبهبود و )2005
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Abstract
Hemolytic anemia and its produced hypoxia can cause a dysfunction in the testis and 

spermatogenesis. Iron delivered from hemolysis of erythrocytes can also stimulate oxidative 
stress. In this study, the aim of this study was to investigate the protective effect of crocin on 
sperm quality in animals that were exposed against hemolytic anemia induced by 
phenylhydrazine. Forty nine male and adult mice (20-25g) were grouped within 7 groups. 
First group was control and treated with normal saline, and test groups were nominated as 2, 
3, and 4 and were treated with phenylhydrazine 2, 4, and 6 mg/100g/48 h (i.p.). Animals in 
groups 5, 6, and 7 were treated with crocin (200 mg/k/day, i.p.) in addition of 2, 4, and 6
mg/100g/48 h phenylhydrazine IP. After 35 days, semen samples were collected from tail of 
epididymis and the sperm quality parameters including sperm total count, motility, viability, 
nuclear maturity, and DNA damage were examined. Results showed that phenylhydrazine –
induced hemolytic anemia resulted in a remarkable reduction in sperm total count, motility, 
percentage of viability, percentage of sperm with intact DNA and increased the number of 
immature sperms, while those groups which were treated with crocin showed  significant 
(P<0.05) improvement in sperm quality parameters. The results may suggest a protective 
effect of crocin against the phenilhydrazine-induced anemia, which attribute to its antioxidant 
effects.
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