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Abstract
Background and Objectives: Aflatoxin B1 (AFB1) is a mycotoxin,
which is produced by Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus.
Among four types of AFB (AFB1, AFB2, AFB3, and AFN4), AFB1 is
the most abundant and toxic in the world. Aflatoxin decreases sperm
production and quality. In the present study, the effect of ABF1 was
investigated on spermatogenesis, spermiogenesis, and cell apoptosis in
the testicular tissue.

*

Methods: In this experimental study, 24 albino mice were divided into
4 groups; control group intraperitoneally received 0.2 ml corn oil and
experimental groups received AFB1 (20 µg) for 7, 15, and 35 days,
respectively. After 7, 15 and 35 days, the testicular tissue samples were
taken, and after preparing tissue sections, hematoxylin and eosin
(H&E) staining was performed. Histomorphometric parameters and
DNA damage was evaluated using DNA Ladder method. Data analysis
was carried out using one-way ANOVA at the significance level of
p<0.05.
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Results: In this study, AFB1 led to tissue damage, especially in germ
cells line. The percentage of seminiferous tubules with differentiation
indices, tubular repopulation, and negative spermiogenesis, increased
in the mice received AFB1; seminiferous tubules diameter and
germinal epithelium thickness, significantly decreased (p<0.05).
Finally, AFB1 increased the DNA damages.
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Conclusion: The findings of this study revealed that AFB1 increases
testicular cell apoptosis via DNA damages, also it can increase
differentiation indices, tubular differentiation, and spermiogenesis in
testicular tissue, which consequently lead to decrease in sperm
production and quality.
Keywords: Aflatoxin B1; Spermatogenesis; Spermiogenesis; DNA
damage; Mice.
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چکیده
زمینه و هدف :آفالتوکسین  ،)AFB1(B1میکوتوکسینی است که بهوسیله قارچ
آسپرژیلوس فالووس و پارازینیکوس تولید میشود AFB1 .در بین چهار نوع ،AFB2 ،AFB1
 AFB3و  ،AFN4فراوانترین و سمیترین نوع در دنیا است .آفالتوکسین ،تولید و کیفیت اسپرم
را کاهش میدهد .در مطالعه حاضر تأثیر  AFB1بر روند اسپرماتوژنز ،اسپرمیوژنز و آپوپتوز
سلولی در بافت بیضه بررسی گردید.
روش بررسی :در این مطالعه تجربی 24 ،قطعه موش سوری در  4گروه کنترل قرار گرفتند.
گروه کنترل؛  0/2میلیگرم روغن ذرت و گروههای آزمایشی؛  ( AFB1دوز  20میکروگرم) را
به ترتیب  15 ،7و  35روز با تزریق داخل صفاقی دریافت کردند .متعاقب  15 ،7و  35روز،
نمونههای بافت بیضه گرفته شد و بعد از تهیه مقاطع بافتی ،رنگآمیزی هماتوکسیلین و ائوزین
) (H&Eانجام گرفت .پارامترهای هیستومورفومتریک و آسیب  DNAبه روش

DNA Ladder

ارزیابی گردید .دادهها با استفاده از آنالیز یکطرفه در سطح معنیداری p>0/05 ،تحلیل شدند
يافتهها :در این مطالعه AFB1 ،منجر به آسیب بافتی ،بهویژه در رده سلولهای زایا گردید.
درصد لولههای اسپرمساز با ضرایب تمایزی ،جایگزینی لولهای و اسپرمیوژنز منفی در موشهای
*

دریافتکننده  ،AFB1افزایش و قطر لولههای اسپرمساز و ضخامت اپیتلیوم ژرمینال ،بهطور

نویسنده مسئول مکاتبات:

مزدک رازي ،گروه بافتشناسی و
جنینشناسی،

دانشکده

دامپزشکی،

دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران؛
آدرس پست الکترونیکی:
mazdak.razi@gmail.com
تاریخ دریافت94/11/3 :
تاریخ پذیرش95/1/16 :

معنیداری ( )p>0/05کاهش یافت .در نهایت AFB1 ،آسیبهای وارده به  DNAرا افزایش داد.
نتیجهگیري :نتایج این مطالعه نشان داد  AFB1با افزایش آسیبهای وارده به  ،DNAآپوپتوز
سلولی را در بیضه افزایش میدهد ،همچنین میتواند ضرایب جایگزینی ،تمایز و اسپرمیوژنز را در
بافت بیضه کاهش دهد که درپی آن موجب کاهش تولید و کیفیت اسپرم میگردد.
کلید واژهها :آفالتوکسین B1؛ اسپرماتوژنز؛ اسپرمیوژنز؛ آسیب DNA؛ موش.
لطفاً به این مقاله بهصورت زیر استناد نمایید:
Zamir Nasta T, Razi M, Hassanzadeh Sh, Malekinejad H. Effect of Aflatoxin
B1 on histomorphometric parameters of testis in male mature albino mouse.
]Qom Univ Med Sci J 2017;11(1):10-17. [Full Text in Persian
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مقدمه

بنابراین ،با توجه به مطالعات انجامشده ،اثرات سوء آفالتوکسین بر

بهنظر میرسد آپوپتوز در طی اسپرماتوژنز نرمال ،دو نقش ایفا

روی دستگاه تناسلی نر و بهطبع آن بر توان باروری این موجودات

میکند :نقش اول محدودکردن جمعیت سلولهای جنسی به

شناخته شده است .باوجود مطالعات گستردهای که در رابطه با

میزانی است که توسط سلولهای سرتولی حمایت شوند و نقش

اثرات سوء آفالتوکسین صورت گرفته ،این نکته که آیا

دوم نیز حذف اسپرمهای غیرنرمال میباشد ( .)2،1آژانس

آفالتوکسین بر پیوستگی  DNAتأثیر دارد یا خیر؟ ،همچنان

بینالمللی پژوهش روی سرطان ،آفالتوکسین را بهعنوان گروه

بیجواب باقیمانده است .در مطالعه حاضر پیوستگی  DNAبا

اول ترکیبات سرطانزا برای انسان و حیوان معرفی کرده است ()3

بهکارگیری روش  DNA Ladderمورد ارزیابی قرار گرفت .در

آفالتوکسین نوعی سم دفاعی قارچی است که بهوسیله گونههای

کنار این موضوع ،تأثیر آفالتوکسین بر مراحل مختلف

آسپرژیلوس فالووس و پارازیتیکوس تولید میشود .این نوع از

اسپرماتوسیتوژنز و اسپرمیوژنز ،امری است که میبایستی مورد

قارچها در غالت ،حبوبات و دانههای مغذی به سرعت رشد کرده

ارزیابی قرار گیرد .در مطالعه حاضر ،برای این منظور مراحل

و آفالتوکسین را بهعنوان یک سم دفاعی از خود ترشح میکنند.

مختلف فرآیندهای مذکور با ارزیابی ضرایب جایگزینی

تاکنون انواع مختلفی از آفالتوکسینها شامل،AFB2 ،AFB1 :

( ،)Repopulation Indexتمایز لولهای ()Differentiation Index

انواع آنها نوع B1

و اسپرمیوژنز ( )Spermiogenesisمورد بررسی قرار گرفت.

(آفالتوکسین  ،)B1مهمترین نوع بوده و به میزان بسیار زیادی در

همچنین جهت ارزیابی تأثیرات آفالتوکسین به شکل وابسته به

غالت و حبوبات وجود دارد .چندین تظاهر در بافت بیضه،

زمان ،موشهای مدل در تناوبهای زمانی کوتاهمدت ( 7روز)،

متعاقب مسمومیت با  AFB1ایجاد میشود که همه ناشی از

میانمدت ( 15روز) و طوالنیمدت ( 35روز) با آفالتوکسین

آفالتوکسیکوز هستند .این عالئم شامل :کاهش راندمان تولیدمثلی

مواجه شدند.

 AFG1و  AFG2شناسایی شدهاند که در میان

( ،)4تأخیر در بلوغ ،تکامل بیضهها ،تغییرات پیشرونده
مورفولوژی در بیضهها ،دژنراسیون بیضهها ،تأخیر در روند تقسیم

روش بررسی

میوز ،کاهش ضخامت اپیتلیوم ( ،)5کاهش درصد بقای اسپرمها،

در این مطالعه تجربی ،از  24قطعه موش سوری نر بالغ (با میانگین

افزایش اختالالت در اسپرمها ( )6و کاهش سرمی هورمون

وزنی  20±20گرم) استفاده شد .تمامی موشها تحت شرایط

تستوسترون میباشد ( .)7امروزه ،آفالتوکسین  B1بهعنوان عامل

استاندارد ( 12ساعت روشنایی و  12ساعت تاریکی ،دمای 25±2

هپاتوتوکسیک ،موتاژن و سرطانزا شناسایی شده است (.)9،8

درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی  )%50±10نگهداری شدند .سپس

مطالعات متعدد نشان دادهاند آفالتوکسین در رودهها و کبد

بهصورت تصادفی در  4گروه 6تایی قرار گرفتند .گروه کنترل؛

بهوسیله آنزیم سیتوکروم  ،p450sمتابولیزه شده و به

0/2میلیگرم روغن ذرت وگروههای آزمایشی  AFB1را

 AFB1-8,9-epoxideتبدیل میگردد .ترکیب اخیر ،تمایل بسیار

(به میزان  20میکروگرم) به ترتیب  15 ،7و  35روز ،به شکل

باالیی برای اتصال با  DNAو تشکیل

AFB1-Guanin Adduct

داخل صفاقی دریافت کردند .بدین ترتیب که

دارد ( .)10مطالعات پیشین نشان دادهاند  AFB1با تأثیر بر روی

 (Sigma, USA, Cas NO: 1162-65-8( AFB1در روغن ذرت

محور هیپوتاالموسی  -هیپوفیزی باعث اختالل در سیستم

و اتانول ( )95:5 v/vحل شده و از طریق داخل صفاقی تزریق شد

آندوکرینی بافت بیضه میشود ( .)12،11همچنین آفالتوکسین و

( .)12متعاقب  15 ،7و  35روز ،نمونههای بافت بیضه برداشته شد و

بقایای آفالتوکسین در مایع منی بزها و حتی انسان (عمدتاً در

بررسیهای هیستومورفومتری انجام گرفت .برای این منظور

ماههای اسفند و فروردین) نیز دیده شده است که نشاندهنده بروز

متعاقب پاساژ بافتی در الکلهای مختلف صعودی (،%80 ،%70

برخی از آسیبهای ناشی از آفالتوکسین در سطح اسپرم میباشد

 %90و دو تعویض در الکلهای مطلق) ،نمونههای مذکور به

(.)14،13،6

پارافین مذاب آغشته و در نهایت قالبگیری شدند.
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دوار

پس از اندازهگیری ،عدد حاصل در ضریب مخصوص که برای هر

(مدل  )MICROM. Germany, Serial: 21074با ضخامت 5

عدسی شیئی متفاوت است (بزرگنمایی  )2/5808 ×40ضرب شد

میکرومتر تهیه گردید .همراه با رنگآمیزی هماتوکسیلین و

و اندازه نهایی برحسب میکرومتر محاسبه گردید .بهمنظور بررسی

ائوزین؛ ضرایب جایگزینی ،تمایز لولهای ،اسپرمیوژنز ،قطر

دقیقتر ،از هر نمونه بافتی بیضه 6 ،الم نیمهسریال تهیه شد.

لولههای اسپرمساز و ضخامت اپیتلیوم ژرمینال مورد بررسی قرار

بهمنظور ارزیابی شکست  DNAدر بافتهای بیضه نیز از روش

گرفت .نتایج حاصل از مطالعه ضرایب مذکور در قالب درصد

کیفی  DNA Ladderاستفاده گردید ()16؛ بدین صورتکه

بیان شد و در بین گروهها مقایسه گردید.

 0/2-0/3گرم از بافت بیضه موشها در  3میلیلیتر از محلول
)1M

در ادامه ،لولههایی با نسبت بیشتر اسپرماتوگونی  Bبه

(Tris–HCl/10mM EDTA 0.5% Triton X100, pH 8.0

اسپرماتوگونی  ،Aبهعنوان لوله اسپرمساز با ضریب جایگزینی

الیزیس هضم گردید و پس از سانتریفوژ کوتاه (دور 12000

مثبت در نظر گرفته شدند .برای این منظور نسبت

بهمدت  5دقیقه در  4درجه سانتیگراد) ،تیوبهای محتوی نمونه

اسپرماتوگونیهای ( Aنوع غیرفعال) به اسپرماتوگونیهای ( Bنوع

بهوسیله بافر فنلی ،کلروفرم و ایزوآمیل الکل ()25:24:1, v/v/v

فعال) در  20مقطع عرضی از لولههای اسپرمساز برای هر مقطع

انکوبه شدند .به دنبال سانتریفوژ (دور  1500به مدت  10دقیقه در

عرضی از بافت بیضه ارزیابی شد .بهمنظور بررسی دقیقتر ،از هر

 4درجه سانتیگراد) ،مایع رویی بهمنظور جداسازی ترکیبات

نمونه بافتی بیضه 6 ،الم نیمهسریال تهیه گردید .سپس لولههای

پروتئین و چربی با کلروفرم  -ایزوآمیل الکل ( )49:1, v/vانکوبه

اسپرمساز با بیش از  3-4ردیف سلولهای ژرمینال ،بهعنوان

شد .همچنین بهمنظور رسوب  ،DNAمحلول بهدستآمده با اتانول

لولههایی با ضریب تمایز مثبت ارزیابی شدند .برای این منظور،

( %100سردشده) و سدیم استات ( )PH:4/0 ،3/5Mمخلوط شد.

درصد لولههای اسپرمساز با ضریب تمایز لولهای منفی ،در 20

در ادامه ،نمونههای  DNAبا اتانول ( )%66شستوشو داده شدند و

مقطع عرضی از لولههای اسپرمساز برای هر مقطع عرضی از بافت

در محلول  0/1( Tris-Hclمول و  20میلیمول) حل گردید .در

بیضه مورد ارزیابی قرار گرفت .همچنین جهت بررسی دقیقتر ،از

نهایت ،نمونههای  DNAبهدستآمده ،بهمنظور ارزیابی شکست

هر نمونه بافتی بیضه 6 ،الم نیمهسریال تهیه گردید.

 ،DNAبر روی ژل آگارز ( )%1/5محتوی اتیدیوم بروماید انتقال

در مرحله بعد ،درصد لولههای اسپرمساز که در آنها روند

داده شدند و شکست  DNAبهوسیله دستگاه ارزیابی ژل

اسپرمیوژنز صورت گرفته بود ،بهعنوان لولههایی با ضریب

 ،Arash Pishroo Tebمورد ارزیابی قرار گرفت.

اسپرمیوژنز مثبت در نظر گرفته شدند .قابلذکر است درصد

تمامی دادهها براساس  Mean±SDبیان گردید .دادههای مطالعات

لولههای اسپرمساز با ضریب جایگزینی منفی در  20مقطع عرضی

بافتشناختی با استفاده ار نرمافزار  SPSSنسخه  16و آزمونهای

از لولههای اسپرمساز برای هر مقطع عرضی از بافت بیضه ارزیابی

واریانس یکطرفه ،همچنین تست ( Bonfferoniبرای مقایسه

شد .همچنین جهت بررسی دقیقتر ،از هر نمونه بافتی بیضه 6 ،الم

آماری دادههای کمّی در بین گروههای آزمایشی با همدیگر و با

نیمهسریال تهیه گردید .بعد از تهیه برش از بافتها و رنگآمیزی

گروه کنترل) تجزیه و تحلیل شدند .سطح معنیداری،

p>0/05

هماتوکسیلین و ائوزین؛ قطر توبولها با استفاده از روش

درنظر گرفته شد.

 Soudamaniو همکاران اندازهگیری شد ( 20 .)15توبول بهطور
تصادفی در هر مقطع عرضی بیضه ،انتخاب و میانگین قطر لولهها و

يافتهها

اپیتلیوم آنها با استفاده از عدسی چشمی مدرج (با بزرگنمایی )40

در مشاهدات بافتشناسی ،در گروه کنترل ،مقاطع عرضی

محاسبه گردید (عدسی مدرج به  10واحد کوچک تقسیم میشود

میکروسکوپی حاصله از بافت بیضه پس از روزهای  15 ،7و 35

که هریک از این واحدها خود به  10واحد کوچکتر تقسیم

تمامی ردههای سلولی اسپرماتوژنز (شامل :اسپرماتوگونی،

میشوند).

اسپـرمـاتـوسیـت اولیـه ،اسپـرمـاتـوسیـت ثـانـویـه ،اسپـرمـاتیـد و
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اسپرماتوزوئید) بهخوبی مشخص بود .فاصله توبولهای اسپرمساز

دریافت کردهاند بهشکل وابسته به زمان ،افزایش یافته است.

از همدیگر نرمال بود و هیچگونه ادمی در بین لولههای اسپرمساز

همچنین درصد لولههای اسپرمساز با ضریب تمایزی منفی در

مشاهده نشد .این در حالی است که AFB1بهصورت وابسته به

گروههای دریافتکننده  AFB1در مقایسه با گروه کنترل در

زمان باعث آتروفی لولههای اسپرمساز گردید (شکل شماره )1؛

سطح معنیداری ( ،)p>0/05افزایش نشان داد .این در حالی است

بدین ترتیب که در موشهای گروه دریافتکننده  AFB1متعاقب

که در مقایسه بین گروههای آزمایشی با یکدیگر ،متعاقب  35روز

 35روز در مقایسه با سایر گروهها ،درصد بیشتری از لولههای

از دریافت  ،AFB1بیشترین درصد لولههای با ضریب تمایزی

اسپرمساز فنوتیپ آتروفی را نشان دادند و ادم قابلمالحظه در

منفی قابلمشاهده بود .در بررسیهای بیشتر ،بهمنظور ارزیابی میزان

بافت بینابینی دیده شد .طبق بررسیهای میکروسکوپ نوری ،قطر

اسپرمیوژنز لولههای اسپرمساز متعاقب دریافت  ،AFB1مشخص

لولههای اسپرمساز و ارتفاع اپیتلیوم ژرمینال در گروههاییکه

گردید  AFB1بهصورت معنیداری ( )p>0/05با گذشت زمان،

 AFB1را دریافت کرده بودند در مقایسه با گروههای کنترل

درصد لولههای اسپرمساز با ضریب اسپرمیوژنز منفی را در بافت

کاهش یافته بود .بررسیهای بیشتر نشان داد درصد لولههای با

بیضه

بررسیهای

ضریب جایگزینی منفی در بافـت بیضـه موشهـایی کـه  AFB1را

هیستومورفومتریک در جدولهای شماره  1و  2آورده شده است.

افزایش

میدهد.

نتایج

حاصل

از

شکل شماره  :1برش عرضی از بافت بیضه.
( )Aگروه کنترل؛ ) (Bگروه دريافتکننده  AFB1متعاقب  7روز؛ ( )Cگروه دريافتکننده  AFB1متعاقب  15روز و ( )Dگروه دريافتکننده AFB1
( )Bمتعاقب  35روز AFB1 .با گذشت زمان موجب کاهش تعداد اليههاي سلولهاي زايا (شکل  )Cريزش سلولی به همراه ايست اسپرماتوژنزي (شکل )D
شده است .رنگآمیزي .H&E
جدول شماره  :1مقايسه میانگین قطر لوله اسپرمساز و ضخامت اپیتلیوم ژرمینال در گروههاي متأثر از  AFB1و گروه کنترل

گروه شاخص M±SD

قطر لولههاي اسپرمساز (میکرومتر)

ضخامت اپیتلیوم ژرمینال (میکرومتر)

185/4±6/3

60/1±2/0

 7روزه ( 20میکروگرم)

*166/1±17/3

*46/8±4/3

 15روزه ( 20میکروگرم)

*158/4±10/8

*45/7±7/6

 35روزه ( 20میکروگرم)

*145/2±11/8

*38/8±6/0

کنترل

جدول شماره :2مقايسه میانگین درصد لولههاي اسپرمساز با ضرايب تمايزي ،جايگزينی لولهاي و اسپرمیوژنز منفی در گروههاي متأثر از  AFB1و گروه کنترل

گروه شاخص M±SD

ضريب جايگزينی

ضريب تمايز لولهاي

ضريب اسپرمیوژنز

5/3±2/0

10/5±1/2

2/1±1/6

 7روزه ( 20میکروگرم)

*20/3±5/0

*23/6±3/3

*20/8±1/9

 15روزه ( 20میکروگرم)

*42/6±11/2

*44/1±6/8

*33/1±3/3

 35روزه ( 20میکروگرم)

*55±3/7

*51/6±4/1

*41/5±1/3

کنترل

* مقادير از نظر آماري معنیدار هستند ( .)p>0/05دادهها بهصورت میانگین  ±انحراف معیار ارائه شده است.
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DNA

مقایســه بانــد موجــود در گــروه کنتــرل بــا وزن مولکــولی بــاال بــا

 Ladderبــر روی ژل الکتروفــورز اســتفاده گردیــد .بررســیهــا

ســایر گــروههــای آزمایشــی نشــان داد کــه هــیچ شکســت DNA

نشـــــان داد  AFB1متعاقـــــب  35روز ،بـــــه شـــــدت میـــــزان

در گــروه کنتــرل وجــود نــدارد .ایــن درحــالی اســت کــه میــزان

دگرادیــانس  DNAرا افــزایش مــیدهــد کــه در قالــب اســمیر در

شکســت بــا گذشــت زمــان در گــروههــای آزمایشــی افــزایش

ژل الکتروفورز رؤیت گردید.

نشان داد (شکل شماره .)2

شکل شماره  DNA Ladder :2؛ مقايسه باند موجود بر روي ژل الکتروفورز در گروه کنترل با وزن مولکولی باال با گروههاي آزمايشی متأثر از.AFB1
باندهاي مربوط در شکل از چپ به راست شامل  ،Ladderگروه کنترل ( 7روز متعاقب دريافت 15 ،)AFB1روز متعاقب دريافت AFB1
و  35روز متعاقب دريافت  AFB1میباشد.

بحث

بدین صورت که با گذشت زمان ،درصد بیشتری از لولههای

نتایج مطالعه حاضر نشان داد  AFB1به شکل وابسته به زمان ،روند

اسپرمساز ،ضریب تمایزی منفی را نشان میدهند .این نکته

اسپرماتوژنز و اسپرمیوژنز را دچار اختالل میکند؛ بدین ترتیب که

بهخوبی مشخص شده است که با ایجاد اختالل در روند

طبق مطالعات میکروسکوپ نوری متعاقب تجویز  ،AFB1درصد

اسپرماتوژنز ،در ادامه ،روند اسپرمیوژنز نیز دچار اختالل میشود

لولههای با ضرایب تمایزی و اسپرمیوژنز منفی در مقایسه با

که بهنوبه خود میتواند تولید اسپرم را کاهش دهد .در حقیقت،

موشهای گروه کنترل افزایش مییابد .از طرفی ،بررسیهای

مطالعات پیشین نشان دادهاند  ،AFB1در سطح قابلمالحظهای

بیشتر بهمنظور تعیین مکانیسم عملکردی  ،AFB1افزایش آسیب

ارتفاع سلولهای زایا را کاهش ،همچنین میزان آسیبها را در

 DNAرا در طی زمان آشکار ساخت.

سطح اسپرمها (از لحاظ کیفیت اسپرمی) افزایش میدهد (.)5

میکوتوکسینها ،متابولیتهای ثانویه سمی و سرطانزای تولیدشده

نتایج مورفومتریک مطالعه حاضر با گزارشهای پیشین همخوانی

بهوسیله قارچهایی نظیر آسپرژیلوس فالووس هستند .حضور

داشت؛ بدین ترتیب که با گذشت زمان ،ارتفاع اپیتلیوم ژرمینال

میکوتوکسینها در مواد غذایی به عوامل مختلفی از قبیل قارچ

و قطر لولههای منیساز در موشهایی که آفالتوکسین را دریافت

ایجادکننده سم ،محصوالت غذایی آلوده و عوامل محیطی

کردند ،در سطح معنیداری کاهش نشان داد .برای درک بهتر این

مختلف وابسته است .مطالعات پیشین ،اثرات منفی و آسیبزای

نکته که  ،AFB1روند اسپرماتوژنز و اسپرمیوژنز را دچار اختالل

انواع آفالتوکسینها را در سطح اسپرماتوزوآ از قبیل کاهش

میکند ،این نکته بایستی در نظر گرفته شود که  AFB1با تأثیر بر

تحرک اسپرمها و آنامولیهای اسپرمی نشان دادهاند .از سوی

روی توان آندوکرینی محور هیپوفیزی-گنادی ،پتانسیل هورمونی

دیگر ،ناباروری در مردان را از عوارض دیگر آفالتوکسینها بیان

را کاهش میدهد؛ بدین صورتکه تجویز  1/6 ،0/8و 3/2ppm

میکنند ( .)18،17این درحالی است که بررسیهای بیشتر در

از  AFB1در سطح معنیداری ،میزان سرمی هورمونهای ،LH

مطالعه حاضر نشان داد آفالتوکسین با اثر بر روند اسپرماتوژنز،

 ،FSHتستوسترون و در نهایت استرادیول را کاهش میدهد (.)11

سیستم تمایزی اپیتلیوم ژرمینال را دچار اختالل میکند.
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 اسپرمیوژنز و تمایزی،لولههای اسپرمساز با ضریب جایگزینی

 با کاهشAFB1  میتوان اینگونه نتیجهگیری کرد که،بنابراین

منفی را نیز افزایش داده است

 فعالیت فیزیولوژیک سلولهای سرتولی و،میزان تستوسترون
 در کنار این.متعاقب آن روند اسپرماتوژنز را دچار اختالل میکند

نتیجهگیري

 به شکلAFB1  در مطالعه حاضر آسیبهای ناشی از،موضوع

 با افزایش آسیبهایAFB1 نتایج مطالعه حاضر نشان داد تجویز

 بررسی تأثیر، همچنین در این مطالعه.وابسته به زمان افزایش یافت

 آپوپتوز سلولی را در بافت بیضه افزایش میدهد،DNA وارده به

 بهعنوان یک یافته جدید نشان دادDNA  بر شکستAFB1

که بهنوبه خود باعث کاهش اسپرماتوژنز و تغییر معنیداری در

 عالوه بر تأثیر بر سیستم آندوکرینی بافت بیضه و محورAFB1

، ضریب جایگزینی، ضخامت اپیتلیوم،قطر لولههای اسپرمساز

 وDNA  گنادی میتواند با القای آسیب در سطح- هیپوفیزی

ضریب تمایز لولهای و ضریب اسپرمیوژنز بافت بیضه موشها

متعاقب آن آپوپتوز در سلولهای ژرمینال؛ روند اسپرماتوژنز را

 این تغییرات با گذشت زمان به شکل، مضاف بر اینکه.میشود

 این نکته بهخوبی مشخص است که با شکست.دچار اختالل کند

. افزایش مییابدAFB1  متأثر از،فاحشی در گروههای آزمایشی

 روند تقسیم سلولی در این رده، در سطح سلولهای ژرمینالDNA

همچنین در مراحل بعدی تحقیق میتوان این تغییرات

 با در نظر گرفتن این نکته.از سلولها دچار اختالل میشود

هیستومورفومتریک را با استفاده از میکروسکوپ الکترونی

 البته، با القای آپوپتوزAFB1 میتوان نتیجه گرفت که

.بررسی و تفسیر کرد

به شکل وابسته به زمان؛ روند تقسیم سلولی را در موشهای
گـروههای آزمایشـی دچار اختالل کـرده کـه بهنوبه خـود درصـد
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