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بررسی کیفیت اسپرم در موشهای مواجهه شده با کافور و نقش محافظتی ویتامینE
مسعود ادیب مرادی* علی کالنتری حصاری حسن مروتی فرزاد اسدی حمیدرضا مرادی

گروه علوم پایه ،دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ،تهران -ایران
(دریافت مقاله 23 :آذر ماه  ،1394پذیرش نهایی 31 :بهمن ماه )1394

چکیده

زمینه مطالعه :در طب سنتی کشورهای آسیایی از جمله ایران ،این تصور وجود دارد که کافور میتواند در کاهش میل جنسی افراد نقش
صحت این باور به اثبات نرسیده است همچنین مطالعات در این زمینه نیز بسیار محدود میباشد .هدف :در تحقیق
داشته باشد .تا به امروز هنوز ّ

حاضر عالوه بر بررسی دقیقتر اثرات کافور بر کیفیت اسپر م موش سوری ،نقش ویتامین  Eبعنوان یک آنتیاکسیدانت در درمان عوارض ناشی از
کافور بررسی شد .روشکار :در این تحقیق از 30قطعه موش سوری نر بالغ ( 20 -25 )balb/cگرمی در  5گروه مورد استفاده قرار گرفتند .گروه اول

کنترل ( ،)COدریافتکننده سرم فیزیولوژی ،گروه  2و  3بعنوان کنترل شم ،به ترتیب دریافتکننده روغن زیتون تنها ( )OLو گروه دریافتکننده
ترکیبی از ویتامین  Eو روغن زیتون ( ،)OL+Eو نهایتًا دو گروه تجربی دریافتکننده کافور تنها ( )CAو گروه دریافتکننده کافور بههمراه ویتامین
Eر( .)CA+Eکافور با دوز  30mg/kgو ویتامین  Eنیز با دوز  100mg/kgو بصورت روزانه تهیه شدند .تمام مواد به صورت خوراکی (گاواژ) تجویز
شدند .بعد از اتمام دوره درمان  35روزه ،نمونه اسپرم از قسمت دم اپیدیدیم اخذ و از نظر شمارش کلی و بررسی میزان تحرک ،میزان زنده بودن،
بلوغ هسته و آسیب  DNAمورد ارزیابی قرار گرفتند .نتایج :نتایج نشان دهنده کاهش معنیدار تعداد اسپرمها ،درصد اسپرمهای زنده ،افزایش در
میزان اسپرمهای نابالغ و عدم تغییر در میزان تحرک و آسیب  DNAاسپرم در گروه دریافت-کننده کافور بود .ویتامین  Eبعنوان یک آنتیاکسیدانت
توانســته بود اثرات کافور بر میزان زنده مانی و بلوغ اســپرمها را کاهش دهد ( .)p>0/05نتیجهگیری نهایی :میتوان نتیجه گرفت که کافور بر
پارامترهای کیفیت اسپرم در موش سوری تأثیر داشته و ویتامین  Eبعنوان یک آنتیاکسیدانت ،تا حدی عوارض ناشی از دریافت کافور در رابطه با
کیفیت اسپرم را میتواند تعدیل کند.
واژههایکلیدی :کافور ،موش سوری ،اسپرم ،ویتامین E

مقدمه
کافــور ( )C10H16Oمــادهای جامد،با حالتی چرب ،بــه صورت بلورهای
ســفید شــفاف و دارای بوی معطر قوی اســت .این مــاده از درختی به نام
 Cinnamonom camphoraبــه دســت میآید .کافــور کاربردهای
مختلفــی در بین کشــورها بخصوص کشــورهای آســیایی دارد .از جمله
کاربردهــای این مــاده در طب گیاهی میتوان به اســتفاده از آن به عنوان
مادهایمــاده معطر و خوشبو کننده ،دارای مصارف آرایشــی ،تعدیلکننده
غرایز جنسی و جلوگیری از حاملگی اشــاره کرد (.)3،۹،۱۰،۱۱،۲۲،۳۵،۳۹
نوع صنعتی کافور از روغن ســقز تولید شــده و به صورت پماد ،لوســیون و
ژل برای جلوگیری از گزش حشــرات ،روغن فیلترهای ،UVضد خارش،
خنککننده پوســت ،به عنوان یک نوع ضد آفتاب و در برخی آدامسها و
سیگارها در بازار در دسترس است ( .)۱،۷،۲۰،۲۳،۴۸از دوزهای خاص کافور
برای شبیهسازی حمالت تشنجی بیماران روانی در مدلهای آزمایشی نیز
استفاده میشود ( .)33در رابطه با اثر کافور بر اندامهای بدن مدارک محکمی
وجــود دارد که اکثریت قریب به اتفاق بیانکننده خواص مضر این ماده بر
بدن میباشــند ( .)24 ،25امــا در رابطه با اثرات این ماده بر اندام تناســلی
اطالعات به نســبت اندکی در دسترس اســت.کافور میتواند از راه پوست،
دستگاه گوارش ( 5تا  90دقیقه پس از مصرف) و دستگاه تنفس جذب شود.
کافور در کبد با اسید گلوکورونیک کونژوگه شده و محلول در آب میگردد.

این ماده با عبور از سد خونی -جفتی میتواند اثرات سمی برای جنین داشته
باشــد ( .)13 ،24مصرف بیش از حد این ماده ســمی بوده و میتواند باعث
تشنج ،ســر گیجه ،تحریک پذیری و بیش فعالی عصبی -عضالنی شود.
بطور کلی  2گرم از این ماده باعث مسمومیت جدی و  4gاز آن بطور بالقوه
کشنده است.
در مورد اثرات کافور بر دســتگاه تناســلی مطالعات اندکی در دسترس
میباشــد به طوریکــه در یکی از این مطالعات به بررســی نقش کافور بر
سیستم تولید مثلی موش سوری نر پرداخته شده است .نتایج حاصل از این
تحقیق نشان دادکه کافور با دوز  30mg/kgمنجر به ایجاد تغییرات بافت
شناســی در بیضه میشود ،بطوریکه باعث عدم بلوغ لولههای منیساز در
بافت بیضه میشود ( .)29در مطالعه دیگری اثر کافور بر بافتشناسی رحم
در موشهای صحرایی حامله مورد بررســی قــرار گرفت که کاهش تعداد
غــدد رحمی و تحلیل اپیتلیوم پوشــاننده حفره مرکزی رحم را نشــان داد
( Shahabi .)39و همکاران در ســال  2013در مطالعهای نشــان دادند که
کافور اثری بر محور هیپوتاالموســی -هیپوفیــزی (Hypothalamus -
 )Pituitary - Gonad Axisو مسیر مرکزی تولید هورمونهای جنسی
نداشته و چگونگی اثر آن را نیازمند تحقیقات بیشتری دانستند.همچنین به
بررسی اثر کافور بر میزان سطح هورمونهای جنسی پرداختند که عدم تغییر
در میزان هورمون تستوسترون ،افزایش میزان هورمون  LHو کاهش میزان

*) نویسنده مسئول :تلفن 021-61117112 :نمابرEmail: adibmoradi@ut.ac.ir 021-66933222 :

2272

مجله تحقیقات دامپزشکی ،دوره  ،71شماره 1395 ،2

238
هورمــون  FSHدر گروههای دریافتکننده کافور را گزارش کردند ( .)44در

روزه ،موشها به روش بیهوشــی با دوز باال و کشــنده کتامین و زایالزین

حالی که در مطالعه دیگری نشان داده شده است که استفاده از پماد حاوی

کشته شده و پس از جدا کردن قسمت اپیدیدیم و قرار دادن آن در محیط

کافور ،تأثیری برگونادوتروپینها ( LHو  )FSHو هورمون تستوسترون ندارد

 ،)Human tubal fluid (HTFدر شــرایط آنکوباتور  37 oCبا CO2%5

( .)17ویتامین ( Eتوکوفرول) یک آنتیاکسیدانت غیرآنزیمی قوی محسوب

نگهداری و پس از گذراندن مدت زمان الزم برای خروج اسپرم ( 30دقیقه)،

میشــود که قادر است واکنش پراکسیداسیون لیپید را در غشاهای سلولی

نمونهها از انکوباتور خارج و مورد بررسی قرار گرفتند.

بوسیله محدود نمودن عمل رادیکالهای آزاد مهار و بدین ترتیب غشاهای

ی از هر گروه  6موش و از هر نمونه اســپرم 10
برای انجام این بررســ 

ســلولی را از آسیب القاء شده بوســیله آنها محافظت نماید .عالوه بر این،

الم برای هر رنگآمیزی تهیه شــد .بررسیهای انجام شده شامل شمارش

ویتامین  Eبا قابلیت ذکر شــده قادر اســت سیستم دفاعی آنتیاکسیدانتی

میانگین تعداد اســپرم با اســتفاده از الم نئوبار ،تعیین میزان درصد تحرک

سلولهای بیضه و اسپرم را تقویت نماید ( .)8با توجه به متناقض بودن نتایج

اســپرم بر اساس تعداد اسپرمهای متحرک و اسپرمهای غیرمتحرک در 5

مطالعات انجام شده در مورد تأثیر کافور بر هورمونهای جنسی و عدم وجود

تا  6فیلد میکروسکوپی ،درصد زنده بودن اسپرم با استفاده از رنگ آمیزی

اطالعات کافی در زمینه پارامترهای بالینی کیفیت اسپرم ،لذا مطالعه حاضر

ائوزین  -نگروزین ،میزان شکستگی  DNAبا استفاده از روش رنگ آمیزی

به بررســی کیفیت پارامترهای اسپرم و همچنین ویتامین  Eبه عنوان یک
آنتیاکسیدان برای جلوگیری از اثرات مخرب کافور پرداخت.

مواد و روش کار
در مطالعه حاضر 30 ،عدد موش ســوری نر بالغ  25-30گرمی ســویه
 Balb/cانتخــاب و به صورت تصادفی در 5گــروه (1گروه کنترل 2 ،گروه
شــم و  2گروه تجربی) تقسیم شده و تحت شــرایط استاندارد ،با غذا و آب
مناسب و در دســترس ،تحت مراقبت قرار گرفتند .قبل از شروع آزمایش،

آکریدین اورنج ،و نهایتًا میزان بلوغ هسته با استفاده از روش رنگ آمیزی

آنیلینبلو میباشــد ( .)36 ،37نتایج حاصل از بررســی اسپرمها با نرم افزار
 )SPSS( 18 PASW Statisticsو مــدل اثــر ترکیبی با اســتفاده از روش
One-Way ANOVAو میانگین تیمارها با اســتفاده از آزمون Tukey
آنالیز و دادهها به صورت میانگین  ±انحراف معیار از میانگین نشان داده شد.
 p>0/05به عنوان سطح معنیداری در نظر گرفته شد.

نتایج

حیوانات به مدت دو هفته به محل عادت داده شــده ،و میزان روشنایی 12

در بررســی میانگین تعداد اسپرم ،گروه  7250000±11/64( CAعدد)

ساعت نور و  12ساعت تاریکی اعمال شد.به دلیل اینکه مناسبترین و کم

کاهش چشــمگیری را نســبت به گروههــای  CO، OLو  OL+Eنشــان

ضررترین حالل برای کافــور ( ،)Henan Xingfa, Chinaروغن زیتون

داد (نمودار  .)1در بررســی میانگین درصد اســپرمهای زنــده در گروههای

محســوب میشود ،به صورت روزانه مقدار  30mg/kgوزن بدن ،کافور در

مختلف،گروه  )%34.75±2.81(CAبا گروههای  ،)% 53±2/74( COگروه

 0/3mlروغن زیتون حل شده و به صورت گاواژ به مدت  35روزه تجویز شد

 )%51/25±4/42( OL+Eو گــروه  )%47/25±6/64( CA+Eدارای اختالف

( .)4ویتامینEر( )Zahravi, Iranنیزبا دوز  100mg/kgوزن بدنبه صورت

معنیدار بود (نمودار ( )2تصویر .) A-1در بررسی درصد تحرک اسپرمهاهیچ

گاواژ و  1ساعت پس از دریافت کافور ،تجویز شد (.)8

اختالف معنیداری بین گروهها مشاهده نشد هر چند در بررسی این فاکتور

گروهبنــدی حیوانات :گروه کنتــرل ( :)COگروه دریافتکننده ســرم
فیزیولوژی به صورت گاواژ با حجم  0/3mlبه صورت روزانه.
گروه شــم  :)OL( 1گروه دریافتکننده حجم یکسان روغن زیتون به
صورت گاواژ هر  24ساعت  1بار.

نیز کمترین درصد تحرک اســپرمها متعلق به گروه )%62/25±5/50( CA
بود (نمودار  .)3در بررسی میانگین درصد اسپرمهای با  DNAسالم نیز هیچ
اختالف معنیداری بین گروههای مختلف مشاهده نشد (نمودار ( )4تصویر
 .) B-1در بررســی درصد اسپرمهای نابالغ در گروههای مختلف ،گروه CA

گروه شــم  :)OL+E( 2گروه دریافتکننده روغــن زیتون ( )0/3mlبه

( )%28/25±2/50با گروههای ،)%13/50±1/19( OL ،)%9/50±1/55( CO

همراه ویتامین ( Eبا دوز  )100 mg/kgبه صورت گاواژ هر  24ساعت  1بار.

 )%11/75±1/80( OL+Eو  )%19/50±1/32( CA+Eدارای اختــاف

گروه تجربی  :)CA(1گروه دریافتکننده کافور (با دوز 30mg/kgوزن

معنــیدار بود .همچنین گروه  CA+Eبا گروههای  COو  OL+Eنیز دارای

بدن)به صورت حل شــده در  0/3mlروغن زیتــون به صورت گاواژ هر 24
ساعت  1بار (.)29
گروه تجربــی :)CA+E( 2گروه دریافتکننده کافور (با دوز30mg/kg
وزن بــدن) حل شــده در  0/3mlروغن زیتون به همــراه ویتامین ( Eبا دوز
100میلیگرم بر کیلوگرم وزن بدن) به صورت گاواژ هر  24ساعت  1بار (.)8
تمــام گاواژها به مــدت  35روزه انجام گرفت .پــس از پایان دوره 35

اختالف معنیدار بود(نمودار ( )5تصویر .)C -1

بحث
در طب ســنتی آســیایی و اســامی این عقیده وجود دارد که استفاده
از کافــور ،بخصــوص در جنس نــر ،میتواند هیجانات جنســی را کنترل
نمایــد .تا حال گزارشــات مختلف و گاهًا متناقضی در مــورد تأثیر کافور بر

بررسی کیفیت اسپرم موش مواجهه شده با کافور
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نمــودار  .1نمودار مربوط به شــمارش تعداد اســپرمها در گروههــای کنترل و تجربی
(حروف غیر مشابه نشان دهنده دارا بودن اختالف معنیدار میباشد (.))p>0.05

نمــودار  .2نمــودار مربــوط به بررســی درصد اســپرمهای زنــده در گروههای کنترل
و تجربــی (حــروف غیر مشــابه نشــان دهنــده دارا بــودن اختالف معنیدار میباشــد
(.))p>0.05

نمودار  .3نمودار مربوط به بررســی درصد اســپرمهای متحرک در گروههای کنترل
و تجربــی (حــروف غیر مشــابه نشــان دهنــده دارا بــودن اختالف معنیدار میباشــد
(.))p>0.05

نمودار  .4نمودار مربوط به بررســی درصد اســپرمهای با  DNAســالم در گروههای
کنترل و تجربی (حروف غیر مشابه نشان دهنده دارا بودن اختالف معنیدار میباشد
(.))p>0.05

محافظتی ویتامین  Eبه عنوان یک آنتی اکسیدانت قوی در رابطه با جبران
اثرات ســوء کافور مورد ارزیابی قرار گرفت .بــا وجود اندک بودن مطالعات
انجام گرفته در این زمینه ،بیان شده است که کافور با هیدروکسی شدن در
کربنهای  5و ( 8و یا  )9ایجاد هیدروکســی کافور خواهد کرد که متعاقب
آن با یک واکنش اکسیده شدن ،کتون و دیاکسید کربن تولید خواهد شد.
این دیاکســید کربن 7-تولید شده توانایی ترکیب (کونژوگه) شدن با اسید
گلوکرونیک را دارد (.)19اســید گلوکرونیک ســه وظیفه مهم در بدن دارد:

 .1ســم زدایی مواد ســمی بوسیله ترکیب شــدن و نهایتًا حذف ماده سمی

 .2حمل و نقل هورمونها و ســایر مواد مهــم از طریق ترکیب با آن مواد،
و متعاقــب آن آزاد کردن مــواد در محلها یا بافتهای هدف  .3همچنین
نمــودار  .5نمــودار مربوط به بررســی درصد اســپرمهای نابالــغ در گروههای کنترل
و تجربــی (حــروف غیر مشــابه نشــان دهنــده دارا بــودن اختالف معنیدار میباشــد
(.))p>0.05

دستگاه تناســلی ارائه شده اســت ( .)16 ،29 ،44در مطالعه حاضر کیفیت
اســپرم موشهای سوری مواجهه شــده با کافور بررسی ،و همچنین نقش

گفته شده است که اسید گلوکرونیک به عنوان یک ماده حد واسط در سنتز
اســید آســکوربیک نقش دارد (به جز در پریماتها و خوکچه هندی)(.)30
نشان داده شده است که کافور با اتصال به گلوکرونیک اسید از فعالیت آن
جلوگیری میکند ( .)34با توجه به مطالعات و یافتههای ذکر شده شاید بتوان
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متعاقب مواد سمی آزاد شده از متابولیسم کافور و یا عدم توانایی الزم بدن
در مورد ســمزدایی مواد سمی دیگر دانست ( .)30عالوهبراین در تحقیقی،
تأثیر کافور بر میزان تحرک و زندهماندن اســپرمهای در انسان بررسی شد
که نتایج نشان داد که کافور از طریق کاهش دو فراسنجه میزان تحرک و
زندهمانی اسپرمها میتواند در جلوگیری از حاملگی نقش داشته باشد (.)15
نتایج حاصل از مطالعه حاضر در رابطه با کاهش درصد اسپرمهای زنده در
گروههای دریافتکننده کافور با نتایج حاصل از مطالعه ذکر شده همخوانی
داشت .ویتامین  Eبا تک دوز استفاده شده در این بررسی در حد قابل قبولی
توانسته بود از کاهش درصد اسپرمهای زنده جلوگیری کند.
عالوهبراین)MBC-4( Methyl-benzylidene camphor-4،
که خود به عنوان شاخصی برای فعالیت استروژنیک در نظر گرفته میشود،
به عنوان یک گیرنده ترجیحی برای لیگاندهای B-گیرنده استروژن عمل
نموده و نقشــی مستقیم در رشــد و تمایز اندامهای جنسی و مغز در هر دو
جنس بازی میکند ( .)30بیان شــده اســت که MBC-4اثــرات خود را از
طریق اثر بر غدد درون-ریز که محل ســاخته شدن هورمونهای مختلفاز
جمله هورمونهای جنسی هستند میگذارد ( .)40همچنین ،کافور به عنوان
مختلکننده غدد درون ریز و مشابه (آگونیست) هورمون استروژن در نظر
گرفته میشــود ( .)6اسپرماتوژنز روند پیچیدهای است که عملکرد صحیح
آن ،مستلزم عملکرد همزمان فاکتورهای آندوکرین ،پاراکرین و میانکنش
سلولهایاســپرماتوژنیک و سرتولی میباشد .عالو ه بر هورمونهای اصلی
تنظیمکننده اسپرماتوژنز ،تستوسترون LH ،و  ،FSHمطالعات نشان میدهد
که -17Bاسترادیول از طریق گیرندههای استروژنی ( ،)ERنقش بسزایی در
تنظیم فرآیند تولید مثلی جنس نر ایفا میکند ،همان طور که بیان شده است
که فقدان گیرندههای استروژنی در موش ،سبب توقف فرآیند اسپرماتوژنز
و ایجاد ناباروری میشــود (.)14نقش سیســتم ســمپاتیک و پاراسمپاتیک
در فعالیت جنســی در جنس نــر و همچنین توانایی کافور در مهار ترشــح
کاتکوالمینها ممکن است این فرضیه را ارائه دهد که کافور بواسطه ایجاد
اثر بر روس سیستم عصبی سمپاتیک توانایی تغییر در رفتار جنسی ،از جمله
میزان و کیفیت تولید اســپرم را دارد ( .)16 ،32 ،44 ،45همچنین مطالعات
نشــان میدهند که ترکیبات آلی مانند کافور باعث کاهش فعالیت آنزیمی

تصویر  .1نمایی از نمونههای اســپرم رنگ آمیزی شــده با ائوزین-نگروزین ،آکریدین-
اورنج و آنیلین بلو .تصویر  :Aرنگآمیزی ائوزین-نگروزین :1 ،اسپرم زنده (با سر سفید
رنــگ)  :2اســپرم مرده (با ســر قرمز رنگ) .تصویر  :Bرنگآمیــزی آکریدین-اورنج:3 ،
اسپرم با  DNAسالم (با سر سبز رنگ) :4اسپرم با  DNAآسیب دیده (با سر نارنجی
تــا قرمــز رنگ) .تصویر  :Cرنگآمیزی آنلین-بلو :5 ،اســپرم بالغ (با ســری به رنگ آبی
کمرنگ)  :6اسپرم نابالغ (با سری به رنگ آبی پررنگ).

مضر حاصل از تجویز کافور در این مقاله را به کاهش اسید
بخشی از اثرات ّ
گلوکورونیک و متعاقب آن کاهش ظرفیت سمزدایی بدن دانست .به عنوان
مثال کاهش در تعداد میانگین اســپرمها ،کاهش درصد اسپرمهای زنده و
همچنین افزایش درصد اسپرمهای بالغ از نظر بلوغ هیستونی را شاید بتوان

سیتوکروم  B1 P450میشود .این آنزیم با یکی از آنزیمهای کلیدی برای
سنتز تستوسترون که با عنوان هیدروکســیالز)17-Hydroxilase( 17-
نامیده میشــود تداخل دارد .با کاهش فعالیت سیتوکروم ،که سبب کاهش
فعالیــت آنزیم ذکر شــده میگردد ،تولید تستوســترون نیز کاهش مییابد
( .)2 ،26 ،27 ،43از این رو شــاید بتوان عامل یکسری از اثرات سوء کافور
بــر پارامترهای اســپرم در مطالعه حاضر را به اختالالت و تغییرات ســطح
هورمونهای جنسی نسبت داد که البته نیاز به بررسیهای بعدی دارد.
در مطالعــه انجــام گرفته بــر روی مقاطــع بافتی بیضــه در حیوانات
دریافتکننده کافور ،کاهش قطر داخلی لولههای منیســاز مشــاهده شده

بررسی کیفیت اسپرم موش مواجهه شده با کافور
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اســت بطوری که ســلولهای جداری لولههــای منیســاز از تمایز کافی

از کاهش آن جلوگیری کرده بود .به هر حال به نظر میرسد نیاز به تحقیقات

برخوردار نبوده و نتوانســته بودند به ســرعت بالغ شــده و از جدار لولههای

بیشتری در این زمینه برای مشخص شدن مکانیسم دقیق اثر کافور است.

منیساز آزاد شوند ( .)11 ،21 ،29در این حالت دو پیشامد به وقوع میپیوندد:
اول اینکه بر اثر جدا نشدن این سلولها و نارس ماندن آنها ضخامت دیواره
لولههای منیســاز افزایش یافته و قطر داخلی لولهها کم شــده است ،دوم
اینکه در شمارش سلولهای آزاد شده مشاهده میشود که تعداد سلولهای
جنســی رها شــده در مجاری لولههای منیســاز در مقایسه با گروه کنترل
کاهش چشمگیری نشــان میدهد که این با مطالعات Wingو همکاران
در ســال  1982مطابقت دارد ( .)47در مطالعه حاضر بررسی میانگین تعداد
اسپرمها در گروههای کنترل و تجربی ،نشاندهنده کاهش تعداد اسپرمها
در گروههای دریافتکننده کافور بودکه این موضوع با یافتههای گزارشات

قبلی کام ً
ال همخوانی داشــت ( .)29همچنین در تحقیقات انجام گرفته در
این زمینه نشان داده شده است که کافور نمیتواند اثر موتاژنی داشته باشد
(.)12 ،18نتایج حاصل از بررســی اسپرمها از نظر آسیب  DNAدر مطالعه
حاضر نشاندهنده عدم تفاوت معنیدار بین گروههای دریافتکننده کافور
و گروههای کنترل ،و عدم تغییر در درصد سلولهای با  DNAآسیب دیده
بود که با مطالعات قبلی همخوانی داشت.
زیتون یکی از گیاهان غنی از فیتواستروژن میباشد که شامل ترکیبات
فنل اســت ( .)5، 31گزارشات متعددی نشان دادهاند که ترکیبات موجود در
روغن زیتون میتوانند ســبب کاهش سطح هورمون تستوسترون ،کاهش
تعداد و تحرک اسپرمها و همچنین تغییرات ساختاری در اندامهای اصلی و
ضمیمه دستگاه تناسلی نر شوند ( .)28، 38، 46در تحقیق حاضر در بررسی
اکثر پارامترهای کیفیت اسپرم در گروه  OLو سایر گروههایی که از روغن
زیتون به عنوان یک حالل استفاده شده بود کاهش محسوسی مشاهده شد.
این یافتهها با گزارشات ارائه شده در این زمینه همخوانی داشت .از این رو
بر اساس نتایج حاصل از بررسی حاضر شاید منطقی به نظر برسد که روغن
زیتون را به عنوان کم ضررترین حالل برای کافور ندانسته و بخشی از اثرات
ســوء مشاهده شده در گروههای دریافتکننده کافور را به حالل آن نسبت
داده و گذارشــات ارائه شده در مورد اســتفاده از روغن زیتون به عنوان کم
ضررترین حالل برای کافور را به نوعی زیر سوال برد.
بنابرایــن با توجه به شــواهد موجود میتوان چنیــن نتیجه گرفت که
اگرچــه هنوز هم مکانیســم دقیق اثر کافور بر پارامترهای کیفیت اســپرم
مشــخص نیست ،ولی این نکته را نمیتوان نادیده گرفت که تجویز کافور
به صورت مستمر ،باعث ایجاد تغییرات بافتی در بیضه شده و از فعالیتهای
اسپرمســازی آن تا حد قابــل توجهی میکاهد .نتایج کلــی حاصل از این
تحقیق در مورد اثرات کافور بر پارامترهای کیفیت اسپرم نشان داد که تجویز
خوراکی کافور با تک دوز بیان شده ،میتواند اثرات سوء بر تعداد ،زندهمانی
و بلوغ اسپرمها داشته باشد .همچنین ویتامین  Eبا تک دوز استفاده شده در
این تحقیق فقط بر دو پارامتر میزان زنده مانی و بلوغ اسپرمها تأثیر داشته و

تشکر و قدردانی
نویسندگان مقاله بر خود الزم میدانند از تمامی عزیزانی که در انجام
این طرح ما را یاری کردند تقدیر و تشکر نمایند.
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Abstract:

BACKGROUND: In traditional medicine in some Asian countries, including Iran,

there is a belief that camphor is a suppressor of sexual activity. Not only has the validity of this hypothesis not been established, but also studies in this field are very limited.
OBJECTIVES: In this study, we investigated the effects of camphor on sperm quality in
mice, and to protect sperm damage vitamin E as an antioxidant was used. METHODS:
This study was conducted on 30 adult male mice (balb/c) with weight range 20-25 gr in 5
groups. First group was control (CO) and treated with normal saline, groups 2 and 3 were
sham groups treated respectively with Olive oil (OL) and the combination of olive oil and
vitamin E (OL+E), and finally, two experimental groups were treated using camphor (CA)
and camphor with vitamin E (CA+E). Camphor at doses of 30 mg/kg/day and vitamin E at
doses of 100 mg/kg/day were prepared. All materials were administered orally (gavage).
After 35 days semen were collected from tail of epididymis, and then total count, motility,
viability, nuclear maturity, and DNA damage were examined. RESULTS: Results showed
significant reduction in sperm total count, percentage of viability, increase in the number
of immature sperms and no significant difference in rate of motile sperms and sperms
with damaged DNA in groups that received Camphor was observed. Vitamin E as a strong
antioxidant administered lightly was able to reduce the effects of Camphor on viable and
mature sperms (p<0.05). CONCLUSIONS: It can be concluded that Camphor could affect
on mice sperm quality and vitamin E as an antioxidant, was able to slightly reduce Camphor effects in sperm quality.
Keyword: sperm, mice, camphor, vitamin E

Figure Legends and Table Captions
Graph 1. The graph of spermtotal countin control and experimental groups (Dissimilar letters indicate significant differences between the groups (p< 0.05)).
Graph 2. The graph of percentage of sperm viability in control and experimental groups (Dissimilar letters indicate significant differences between the groups (p< 0.05)).
Graph 3. The graph of percentage of sperm motility in control and experimental groups (Dissimilar letters indicate significant differences between the groups (p< 0.05)).
Graph 4. The graph of percentage of sperm with intact DNA in control and experimental groups (Dissimilar letters indicate significant differences between the groups (p< 0.05)).
Graph 5. The graph of percentage ofimmature sperm in control and experimental groups (Dissimilar letters indicate significant
differences between the groups (p< 0.05)).
Figure 1. A view of the Eosin-Nigrosin, Acridine-Orange and Aniline-blue staining in sperm samples. A: Eosin-Nigrosin staining, 1:
Live sperm (Withwhite head) 2: Dead sperm (With Red head). B: Acridine-Orange staining, 3: sperm with intact DNA (With green
head) 4: sperm with damaged DNA (With Orange- Red head). C:Aniline-Blue staining, 5: mature sperm (With Light blue head ) 6:
immature sperm (With Bold blue head ).
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