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Abstract  
Background: Sperm freezing method is used frequently in assisted reproductive techniques, on the 
other hand in different studies negative effect of freezing have been shown on different sperm 
parameters.  
Objective: The aim of this study was to determine the effect of saffron extract as an antioxidant, on 
the different sperm parameters in men with normal spermatogenesis after freezing-thawing process. 
Methods: In this case-control study, collecting of samples was done in 2015 year from the 
Infertility Treatment Center, ACECR Branch of Qazvin, Qazvin, Iran. These men had normal 
spermatogenesis and their spouse had infertility problem. Semen samples was divided in two 
groups, control without saffron extract, and case with 50 mg/ml saffron extract. Then, samples 
freezed with snap freezing method. After two weeks, they were thawed and different sperm 
parameters were assessed. Data were analyzed by two-tail T test.  
Findings: Our results showed, mean percent of viability (72±0.99), motility (87±0.43), and the 
number of sperm cells (62.5±3.8) in treaded group was elevated significantly (P<0.01) compared to 
the control group (46.6±1.1), (62.3±0.33), and (45±4.3) respectively. However, about the 
morphology we don’t observed significant difference (P>0.05).   
Conclusion: Our results showed that possibly antioxidant agents of saffron extract could scavenge 
free radicals and thus, optimize different sperm parameters (viability, motility, and number) after 
freezing and thawing.  
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چکیده 

 هـاي همطالعـ  از طرفـی در  نجماد اسپرم بـه میـزان زیـادي هسـتیم.    ا روش شاهد به کار بردن هاي کمک باروريروشامروزه در استفاده از  زمینه:
 هاي مختلف اسپرم نشان داده شده است.شاخصثیر منفی انجماد بر مختلف، تأ

پس  طبیعی اسپرماتوژنزیسمختلف اسپرم مردان با  هايشاخصبر  اکسیداننتیین اثر زعفران به عنوان یک ماده آتعی مطالعه حاضر با هدف هدف:
 ذوب انجام شد. -انجماداز پدیده 

 بـه مرکـز   جهت اقدامات تشخیصی و درمانی از مردان کهنمونه مایع سمن  42بر روي  1394در سال  شاهدي -این مطالعه موردها: مواد و روش
ان نرمال بودند و مشکل ناباروري مربـوط بـه همسـر    اسپرماتوژنزیساین افراد داراي انجام شد.  ،جهاد دانشگاهی قزوین مراجعه کرده بودندناباروري 

 تقسیم لیتر)میلیگرم/ میلی 50 تبا غلظ زعفران (با عصاره و مورد زعفران) عصاره (بدون شاهد گروه 2 هر نفر به سمن مایع هاينمونه این افراد بود.
هاي مختلف شاخصها، بر روي نمودن نمونه ذوب و انجماد عصاره زعفران پس از گذشت دو هفته ازاثر  .و سپس با روش انجماد سریع منجمد شدند

 .ندشدتی تست زوجی تحلیل ماري آزمون آها با استفاده از داده اسپرم بررسی گردید.
هـاي داراي  در نمونـه  )5/62±8/3هـا ( و تعـداد اسـپرم   )87±45/0)، تحرك (72±99/0( میانگین درصد زنده ماندننتایج ما نشان داد که ها: یافته

)، امـا میـانگین درصـد شـکل     P>01/0داري داشت (افزایش معنی 45±3/4و  3/62±33/0، 6/46±1/1ترتیب به هاي شاهدزعفران نسبت به نمونه
 ).<05/0Pداري را نشان نداد (تفاوت معنیرغم بهبود شاخص مورد نظر طبیعی، علی

هاي آزاد ایجاد شده را حذف و تواند رادیکالاکسیدان موجود در عصاره زعفران میآنتیما نشان داد که احتماالً مواد  هاي مطالعهیافتهگیري: نتیجه
 اند مؤثر واقع شود.پدیده انجماد و ذوب دچار تغییر شدههاي اسپرم (میزان زنده ماندن، تعداد و حرکت) که طی بدین ترتیب در بهبود برخی شاخص

 
 هاي اسپرمشاخصذوب، انجماد،  عصاره زعفران، :هاکلیدواژه

 
 

:مقدمه 
دار هایی که قصد بچهدرصد زوج 20تا  15در  ناباروري    

درصد موارد نابـاروري   50)1(گردد.مشاهده می ،دارند شدن
ناقص اسپرماتوژنزیس باشد. ناباروري مردان می مربوط به

 نابـاروري مـردان مشـاهده    ترین موردي است که دربیش
د نابـاروري مـردان   درصـ  30تـا   15شـود  گفته میو  شده

باشـد کـه شـامل ریزحـذف     ژنتیکی مـی مربوط به عوامل 
ی ـاي کروموزومـ ـهاهنجاري، نYوزومـد کرومـازوي بلنـب

یکـی از مـوارد مهـم در     )2(.هاي تک ژنـی اسـت  و جهش

کــه بــه  نــاقص اســت اســپرماتوژنزیسوري مــردان نابــار
سـمن ایـن افـراد خـود را      بررسیهاي مختلف در صورت

عـدم وجـود   ( د شـامل آزوسـپرمی  ردهد. این موانشان می
)، استنواسـپرمی  تعـداد کـم اسـپرم   الیگواسـپرمی ( )، اسپرم

نامناسـب   شـکل ( رمی، تراتواسـپ )کاهش حرکـت اسـپرم  (
ـ  )3-5(باشد.می )اسپرم طـور  هامروزه براي درمان ناباروري ب

شـود و  هـاي کمـک بـاروري اسـتفاده مـی     وسیع از روش
خصـوص  ي است که بهانجماد اسپرم انسان یکی از موارد
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منظور به درمانیشیمیانجام قبل از سرطانی مورد افراد  در

گـردد. در برخـی از   اسپرم این افراد استفاده مـی داري نگه
اسپرم  ءمنظور اهداداري اسپرم بهمراکز ناباروري بانک نگه
دارند وجـود دارد.   اسپرماتوژنزیسبه افرادي که مشکالت 

ــاي آن مثــ     ــیاري از عملکرده ــپرم در بس ــاي اس ل غش
می نقـش  وهاي آکروزتحرك، غلظت و واکنش متابولیسم،

 تـنش  ماننـد  هـایی انجماد منجر بـه آسـیب  رو دارد. از این
خ ـیي اـهکریستال لـتشکی ،کـاسموتی شـتن اکسیداتیو،

ســلولی و تخریــب عملکــرد غشــاي پالســمایی و  داخــل
 )6(د.شوهاي داخل سلولی میاندامکتخریب 

حاصـل عـدم    ،اکسـیداتیو  تـنش  یکی از دالیل مهـم      
    هــاي آزاد اکســیژن و دفــاع تــوازن میــان تولیــد رادیکــال

کـه در شـرایط پاتولوژیـک    باشـد  مـی اکسیدان بـدن  آنتی
هاي جنسی، اختالل در عملکـرد  موجب ایجاد مرگ سلول

 اسپرماتوژنزیسل در لیدیگ و اختال هاي سرتولی وسلول
صورت گرفتـه وجـود سـطوح     هايهمطالع در )6-8(.شودمی

بیمـاران   از درصـد  80سمن مایع دررادیکال آزاد باالیی از 
 اکسـیژن  آزاد هـاي رادیکـال  )9(شده اسـت.  نابارور گزارش

ــل ــیدکننده بســ  عوام ــالی یاراکس ــتندکه فع ــون هس  آنی
ــید ــید، سوپراکسـ ــدروژن پراکسـ ــال و هیـ ــايرادیکـ  هـ
 مثل تولید شناسیزیست در هاآن ترینمهم ،هیدروکسیالز

ـ  زا) 11و10(.آینـد می حساببه  تولیدکننـده  هـاي لولن سـ ـبی
 واسـپرم مـایع سـمن    هـاي لکوسیت اکسیژن آزاد رادیکال

 عوامـل  )12(.هسـتند  انسان انزال در اصلی منابع غیرطبیعی
 هـا اکسیدانآنتی دـمانن، آزاد الــرادیکبرابر  در محافظتی

 مـردان  ناباروري براي مفیدي درمانی هايمعرف توانندمی
 )13(باشند.
 و اکسـیداتیو  تـنش  مهـار  براي متفاوتی هايمکانیسم     

 وجـود  اکسـیژن  آزاد رادیکـال  از ناشی هايآسیب کاهش
ــی سیســتم هــاآن از یکــی کــه دارد      اســت. اکســیدانآنت
 آزاد، هايرادیکال کنندهپاکسازي عنوانبه هااکسیدانآنتی

     محافظــت هــاي فعـال اکســیژن گونـه برابــر  در را اسـپرم 
 از رانـزعفـ  هـکالل در ودـموج ايـهدانهرنگ )14(کنند.می

 از. اسـت  کربوکسـیل  عامـل  داراي کاروتنوئیدهاي روهـگ

 کروسـین  آب، در محلول کاروتنوئیدي گلیکوزیدهاي میان
 لعامـ  افرانال پیکروکروسینوس )15(.دارد تريبیش اهمیت

 عصـاره  .است زعفران یاکسیدانآنتی خاصیت و عطر عم،ط
 کننـدگی رنـگ بـی  عمل مانع افرانال کروسینوس زعفران،
 زعفـران  الکلـی  عصـاره  در آن مقدار و شودمی هارادیکال

با توجـه بـه    )16(است. تربیش آن یـآب ارهـعص هـب تـنسب
هـاي  انجماد اسـپرم یکـی از روش   در سطح بالینی کهاین

ولـی از طرفـی عـاملی در     ،دخیل در کمک باروري اسـت 
توجـه   باباشد. میم نیز سیب به اسپرو آ ایجاد رادیکال آزاد

در و  طبیعـی عنوان یـک مـاده   بهکه نقش زعفران به این
خـوبی نشـان داده شـده اسـت،     اکسیدان بـه دسترس آنتی

عنـوان  زعفران بـه  تعیین نقش ،مطالعهانجام این  هدف از
مختلف اسپرم افراد هاي شاخصبر  اکسیدانیک ماده آنتی

 باشد.میپس از پدیده انجماد و ذوب  با اسپرم طبیعی
 
هامواد و روش: 

است کـه در   شاهدي -مورد ايمطالعه حاضر، مطالعه     
ــدانشــگاه علــوم پزشــکی قــزوین کمیتــه اخــالق   دبــا کُ

IR.QUMS.REC.1394.215   مورد تأیید قـرار گرفـت .
 هاي اسپرم نرمـال شاخصبا  نفر 42 ،جمعیت مورد مطالعه

نابـاروري   مرکـز به  جهت اقدامات تشخیصی و درمانی که
. مراجعه کرده بودند 1394سال  در جهاد دانشگاهی قزوین

کننـده بـه مرکـز    مردان مراجعه ،معیار ورود در این مطالعه
کـه مشـکل نابـاروري     نرمـال  اسپرماتوژنزیسناباروري با 

دوري مربوط به همسرانشان بود و معیار خروج از مطالعـه،  
سـابقه مصـرف   روز، عـدم  شـبانه  7تا  3مدت از مقاربت به

        ،پرتودرمــانی نداشــتنالکــل، مــواد مخــدر،    ســیگار،
برداري در یک عکسبیوتیک و ، مصرف آنتیدرمانیشیمی

 پس گرفته شد.. از این افراد نمونه مایع سمن بود ماه آخر
 رفــظ لـداخ در هـنمون، اءـاستمن روش به نمونه تهیه از

 ورـانکوبات لـداخ وشـده  هــریخت داروشـدرپ یـپالستیک

 دقیقه 40تا  30از  پس تا گرفت گراد قرارسانتیدرجه  37
 ايـهنمونه. ودـش تبدیل مایع به ژل -سل حالت از نمونه
 زعفران) عصاره (بدون شاهد گروه 2 ر نفر بههن سم مایع
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 لیتر)میلی گرم/میلی 50تغلظزعفران با  عصاره(با  و مورد
پودر  صورتبه زعفران ابتدا عصاره، تهیه براي .شد تقسیم

 500 در پـودر  گرم 10اتانول حالل کمک به سپس و تهیه

 گیريعصاره ماسراسیون روش با درجه 80اتانول لیترمیلی
با استفاده از روش  نیتروژن تانک در هانمونه سپس) 16(شد.

 1ها به نسبت شدند. بدین منظور نمونه انجماد سریع فریز
 ط شده و بهومخل )Global,USA(با محیط ضد یخ  1به 

 گراد و سپس بـه درجه سانتی 4ساعت در دماي  مدت یک
گـراد  درجـه سـانتی   -20در دماي دیگر مدت یک ساعت 

ت به نیتروژن مایع انتقال داده شدند. یقرار گرفتند و در نها
و بـراي   شـده ها از تانک نیتروژن خارج دو هفته بعد نمونه

درجه قرار داده  37آب  دقیقه در 10تا  5د ذوب شدن حدو
انجمـادي و دیگـر    شدن محـیط ضـد  پس از ذوب  .ندشد

. پس از حذف شدندها جدا هاي مایع سمن از اسپرمقسمت
محـیط   لیتـر میلی 2مانده (رسوب) باقی به پلت مایع رویی

Hams-F10  را مخلوط کرده و جهت بررسی و آناضافه 
 شدند.  بررسی دنمان زنده و غلظت ،شکل حرکت،

 ادهـاستف ارـنئوب الم از اـهاسپرم دادـتع شمارش براي     
 و م دو قسمت براي شـمارش وجـود دارد  . در این الگردید

روي الم متـر  میلـی  3×3 در هر قسمت یک مربع بـزرگ 
ـ مربـع کوچـک   9و این مربع بزرگ به است حک شده  ر ت

قسـیم شـده اسـت. الم نئوبـار بـا المـل       متـر ت میلی 1×1
گذاشــته  روي المکــه وقتــی پوشــانده شــد مخصوصــی 

بـه  مایع منی  ایجاد کند.متر میلی 1/0ر شود عمقی براب می
) در شمارش منظور 9تا  1ها ( همه مربع و رقیق1:2نسبت 
 شـدند هایی شمارش . در هنگام شمارش فقط اسپرمگردید

(اسپرم کامل). مرز هـر کـدام از    بودندکه داراي سر و دم 
باشـد. در صـورتی کـه     گانه داراي سه خط می9هاي  مربع

داخلـی حاشـیه آن   سر اسپرم داخل مربع یا روي دو خـط  
 ، اما اگر سـر اسـپرم  شددر شمارش منظور باشد آن اسپرم 

در شـمارش محسـوب    بـود تر روي دو خط خـارجی  بیش
 رك،ـمتحـ  ايـهـ اسـپرم  درصـد  تعیـین  جهت )17(.نگردید

      بـا  و گرفـت  قـرار  الم روي نمونـه  از کوچک قطره کـی
مختلــــف  هـــايهدرجــــ رـزیـــ در 40 یـنمایـــبـــزرگ

 WHOاسـاس معیـار   هـا بر حرکت اسپرممیکـروسکـوپ 
اسـاس ایـن معیـار حرکـت     بر )18(مورد بررسی قرار گرفت.

حرکـت سـریع و    -A :دسـته تقسـیم شـد    4ها بـه  اسپرم
ــده جلو ــا حر -Bرون ــت آرام و درج ــت  -Cک ــدون حرک ب
بـه منظـور بررسـی تحـرك      .بدون حرکـت  -Dرونده جلو

مـورد بررسـی قـرار     A+Bها میـانگین دو حرکـت   اسپرم
 گرفت.

ــه      ــور ب ــی منظ ــکلبررس ــپرم ش ــگ اس ــزي از رن آمی
سـر در   ،آمیـزي در ایـن رنـگ   .دگردیاستفاده  ئونیکوالپاپا

م به رنگ آبی روشن و ناحیه پشت آکـروزوم  وناحیه آکروز
به رنگ آبی تیره و قطعه گردن اسپرم ممکن است کمـی  

و بقایاي سیتوپالسمی اطـراف  قرمز و دم آن به رنگ آبی 
 بـا اسـتفاده از میکروسـکوپ   سپس  )18(.صورتی شدگردن 

CX31 اسـپرم مـورد    200حـداقل  400نمـایی  و با بزرگ
 ). 1شماره ارزیابی قرار گرفت (شکل 

آمیـزي  بررسی حیات و زنده بودن اسپرم از رنگبراي      
میـزان   اساس بـر  که در آن نکروزین استفاده شد -ائوزین

نکروزین به درون غشاي سلولی  -نپذیري رنگ ائوزینفوذ
و عدم نفـوذ رنـگ بـه درون غشـاي      دیده استکه آسیب

. اگر سر اسپرم بـه رنـگ قرمـز و یـا     باشدسالم می سلولی
شـود و  تیره دربیاید، آن اسپرم مرده محسوب مـی  صورتی

   زنـده تلقـی    ،اگر سر آن صورتی روشن و یـا سـفید شـود   
اگر ناحیه گردن رنگ صورتی به خود بگیرد ولی  گردد.می

 دهنده مرگ سلولی نیست،ه سر رنگ نگیرد نشاندمانباقی
دهنـده نشـت   سلول مذکور زنده است و این حالـت نشـان  

 از آمیـزي رنـگ  از پس) 18(.گردن آن استغشا در قسمت 
عـدد اسـپرم بـا اسـتفاده از میکروسـکوپ       100، نمونههر 

CX31 مـورد ارزیـابی قـرار گرفـت     100نمایی و با بزرگ 
 ).  2(شکل شماره 

افـزار آمـاري   ها پس از گردآوري با استفاده از نرمداده     
16SPSS مورد تجزیـه و   آماري تی تست زوجی آزمون و

 نظر در 05/0 از ترکم داري معنی سطحتحلیل قرار گرفت. 
 .شد گرفته
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 .ب                الف. 
هاي مایع سمن بدون زعفران (الف) و در مجاورت زعفران (ب) پس از دو هفته انجماد شکل اسپرم در نمونه -1شکل 

 )100نماییآمیزي پاپانیکوالئو، بزرگ(رنگ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        الف.                                                    

 
 
 
 
 
 
 

 
 ب.              

 

هاي مایع سمن بدون زعفران (الف) و در معرض زعفران (ب) پس از دو هفته اسپرم در نمونه دنمانمقایسه زنده -2شکل 
 )100نمایینکروزین، بزرگ -آمیزي ائوزینانجماد (رنگ

 

هایافته: 
 هاي داراي زعفرانها در نمونهدرصد زنده ماندن اسپرم    

ــبت بــه نمونــه   )99/0±72( ــاي بــدون زعفــران   نس ه
گـر  داري را نشان داد که بیـان افزایش معنی )1/1±6/46(

تـر  بـیش روي میـزان زنـده مانـدن     اثر مثبت زعفران بـر 
 .)P>001/0(باشـد  هـا پـس از پدیـده انجمـاد مـی     اسپرم

هـاي داراي  ها در نمونـه همچنین میانگین شمارش اسپرم
هاي بـدون زعفـران   نسبت به نمونه )5/62±8/3( زعفران

 رـاث رـگبیان هـکداد  انـنش داريمعنی افزایش )3/4±45(
 و ذوب پدیـده  از پس هااسپرم تعداد روي بر زعفران مثبت

 .)P>001/0( باشدمی انجماد
 هاينمونه در یطبیع شکلبـا  هادرصد اسپرم کهحالیدر    

 بدون زعفران هاينمونه نسبت به )55±1/3( زعفران داراي
کـه افـزایش یافتـه بـود ولـی تفـاوت       با این )4/3±1/50(

گـر  ) که این نتیجه بیانP<05/0داري را نشان نداد (معنی
 ها پـس از از اسپرم شاخصروي این  عدم تأثیر زعفران بر

 هااسپرم حرکت درصد همچنین است. انجماد و ذوب پدیده
ــه در ــاينمون ــران  ه ــبت )87±45/0(داراي زعف ــه نس    ب

 را داريمعنــیافــزایش  )3/62±33/0( شــاهد هــاينمونــه
روي  ـرب رانزعفـ رـتأثی رـگبیان که )>001/0P( داد نشان
 انجماد اسـت  و ذوب پدیده از پس هااسپرم از شاخصاین 

 .)1(جدول و نمودار شماره 
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نفر)   42 (هر گروه در دو گروه مورد و شاهد اسپرم هايشاخص میانگین مقایسه -1 جدول
 
 

 
 
 
 

ن (ب) پس هاي مایع سمن بدون زعفران (الف) و در معرض زعفرااسپرم در نمونه شاخص هاي مختلفمقایسه  -1نمودار 
 )100نمایی نکروزین، بزرگ -ائوزینآمیزي از دو هفته انجماد (رنگ

  
گیريبحث و نتیجه: 
هاي مختلف شاخصدر این مطالعه اثر مثبت زعفران بر    

هـا  مانی، غلظـت و حرکـت اسـپرم   اسپرم مانند درصد زنده
طــور کلــی انجمــاد    پــس از انجمــاد نشــان داده شــد. بــه

استفاده کرده باشـیم اثـر    که از چه روشینظر از اینصرف
در ایـن   )20و19(هـاي مختلـف اسـپرم دارد.   شاخصبر  منفی

هـاي  یکـی از دالیـل آسـیب    2003زمینه ونگ در سـال  
نتیجه انجمـاد را تخریـب غشـاي میتوکنـدري      سلولی در

مـرگ  کـه یکـی از مسـیرهاي    عنوان کرد. با توجه به این
در  cباشـد و سـیتوکروم   سلولی از طریق میتوکندري مـی 

هـاي اکسـیداتیو   غشاي داخلی میتوکندري قرار دارد، تنش
میتوکنـدري و آزاد   يحاصل از انجماد باعث تخریب غشـا 

شده و در نهایـت سـلول را بـه سـمت      cشدن سیتوکروم 
برد. در زمینه اثر انجماد بر کـاهش حیـات   پیش می مرگ
در مـورد   )21(باشد.تواند ها این یک دلیل منطقی میاسپرم

هاي مختلف اسپرم پـس  شاخصبر  اکسیدانمواد آنتیاثر 
رضـــائیان و  2014از پدیـــده انجمـــاد و ذوب در ســـال 

گـرم در  میکرو 5همکاران نشان دادند که اسـتفاده از دوز  
و غلظت اسـپرم   شکلسلنیوم اثر مطلوبی در تحرك، لیتر 

ــی  ــداد در میل ــا (تع ــس از انجم ــر) پ ــت، لیت د و ذوب داش
تر بیشهاي شسته شده روي اسپرممخصوصاً این تأثیر بر 

 گیاهـان مـورد اثـر    در) 22(هاي شسته نشـده بـود.  نمونهاز 
در یـک مطالعـه اثـر     نیـز  یاکسیدانخواص آنتی با دارویی

هاي مختلـف اسـپرم   شاخصانار بر  عصارهاکسیدانی آنتی
مورد بررسی گرفت. نتایج این گروه نشان داد که این ماده 

ثیر را بر روي میـزان حرکـت و   تأترین بیش اکسیدانآنتی
فلـورین و همکـاران    2012در سـال   )23(حیات اسپرم دارد.

 C و Eهـاي  ویتـامین  نشان دادند که اضافه کردن مکمل
ها پـس  باعث افزایش میزان تحرك اسپرمبه محیط فریز 

 گروه                  
 شاخص اسپرم

 شاهد
 (بدون عصاره زعفران)

 مورد
 لیتر)میلیگرم/ میلی 50(حاوي عصاره زعفران

 سطح
 دارينیمع

 >01/0 72±99/0 6/46±1/1 درصد زنده ماندن
 >01/0 5/62±8/3 45±3/4 )106میانگین تعداد (

 <05/0 55±1/3 1/50±4/3 طبیعی شکلدرصد 
 >33/0±3/62 45/0±87 01/0 (A+B)  درصد تحرك

درصد 
هاي شاخص

مختلف 
 اسپرم

 بدون زعفران

 با زعفران

 مانیزنده شکل تعداد حرکت
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باعـث   Eها توجیه نمودند که ویتامین آن. شوداز ذوب می

در مهـار   Cشکست پیوندهاي کوواالنتی شده و ویتـامین  
 )24 (وجود آمده نقش دارد.به هاي آزاد رادیکال

ـ       نیـز  در ایـن مطالعـه   ، هـاي قبلـی  هدر راستاي مطالع
، تعـداد و حرکـت   درصد زنده ماندن داري درمعنیافزایش 

عنـوان یـک مـاده    تأثیر عصاره زعفران بـه تحت ها اسپرم
 ســاپانیدوا ودر مطالعــه مشــاهده گردیــد.  اکســیدانآنتــی

میـزان  کروسین بر اکسیدانی اثر آنتی) نیز 2015( همکاران
در دو  )25(هـا نشـان داده شـد.   اسـپرم زنده ماندن و تحرك 

همکـاران   ) و عمیدي و2010( ضریبی و همکاران تحقیق
ذوب  ترتیب به بررسی اثر پدیـده انجمـاد و  ) که به2015(

اثر عصـاره زعفـران   هاي مختلف اسپرم و شاخصروي  بر
، هاي اسپرم موش مبتال به واریکوسل پرداختندشاخصبر 

در  )27و26(ها بود.اسپرمگر افزایش زنده ماندن و تحرك بیان
روي میزان حرکت زمینه مکانیسم تأثیر عصاره زعفران بر 

جود در هاي مودانهرنگتارانتیلیس نشان داد که ها، اسپرم
نوئیــدهاي داراي عامــل کاروتکاللــه زعفــران از گــروه بتا

هاي محلـول در  دانهباشند که یکی از رنگکربوکسیل می
مولکول قادر است با حـذف   کاروتن است. اینچربی آن بتا

اي از ادامه اکسیداسـیون  هاي آزاد اکسیژن واسطهرادیکال
و انـرژي الزم بـراي   جلـوگیري نمایـد   هاي دیگر مولکول
 )28(فراهم گردد.حرکت 

ها پرماس شکلداري بین در مطالعه حاضر تفاوت معنی     
اسـپرم   شـکل  در دو گروه مـورد و شـاهد مشـاهده نشـد.    

باشـد.  ساز میهاي منیدهنده چگونگی وضعیت لولهنشان
ثیر منفـی بـر      تلیـوم تـأ  هـاي اپـی  تغییـرات دژنراتیـو لولـه   

 )29(هاي اسپرم دارد.شاخص
) که به بررسـی  2015همکاران ( سبحانی و مطالعهدر      

اسـپرم   هـاي مختلـف  شـاخص بـر   اکسـیدان نتیمواد آ اثر
دو گروه مـورد   شکلداري بین پرداخته بودند، تفاوت معنی

 )30(حاضر مغایرت داشت.و شاهد بیان کردند که با مطالعه 
 برخالف مطالعه عمیـدي و همکـاران   ،در این مطالعه     

اسـپرم نشـان داده    شکلآن تأثیر مثبت زعفران بر که در 
 شـکل هـاي  شاخصکه زعفران باعث بهبود با این )27(شد،

 نظـر  مشاهده نشد. بـه ي دارمعنی ولی تفاوتاسپرم گردید 
اکسـیداتیو در پدیـده انجمـاد     تـنش هـاي  آسـیب رسد می

داتیو ایجاد شده در شرایط واریکوسل اکسی تنششدیدتر از 
منظـور   به مقدار انتخابی زعفران در این تحقیقباشد و می

از پدیده انجمـاد کـافی نبـوده و بایـد از     پس  شکلبهبود 
مطالعه حاضر نشـان داد کـه    تري استفاده کرد.مقدار بیش

عصاره زعفران تأثیر مثبتی بـر روي میـزان زنـده مانـدن     
 و ذوب پدیـده  ازهـا پـس   ها و همچنین تعداد اسپرماسپرم
     کـه  نرمـال  هـاي اسـپرم  ازيـسـ ذخیـره  از حاصل انجماد

 ادهـاستف آقایان ناباروري در یدرمانـ ارـراهک یک عنوانهب
 .دارد، شودمی
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