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مقدمه
آفالتوکسين که به وسيله گونههاي آسپرژيلوس فالالووس و
پارازيتيکوس توليد ميشود نوعي سم دفالاعي قالار ي معرفالي
شده است .اين نوع از قارچهالا در دانالههالاي مغال ي از جملاله
غالت و حبوبات به سرعت رشد کالرده کاله آفالتوکسالين را باله
عنوان يک ترکيب سمي دفاعي از خود ترشح ميکنند [ .]2,1تا
به امروز  11نوع آفالتوکسين کشف گرديده است که مهمترين و
سميترين آنهالا باله ترتيالب عبارتنالد از AFB2,AFG,AFB1
و  .]5-3[ AFG2در ميالالان انالالواع آفالتوکسالالينهالالا ,بعالالد از
آفالتوکسين ,B1نوع  G1مهمترين نوع بوده است [ ]6تحقيقالات

Cyclin D1

p21

P21 Cyclin D1

نشان داده شده است که  04درصد سرطانهاي کبد در آفريقالا
بر اثر آفالتوکسين ميباشد [ ]7و نسبت سرطان گلوبالا کبالدي
بر اساس آفالتوکسين در ين ,آسياي شمالي و آفريقا بيشتالر
ميباشد [ ]7و هم نين در شما ين که بيشترين موارد بروز
سرطان ريه و مري ميباشد AFG1,يکي از فراوانتالرين منالاب
آلودگي درغالت و مواد غ ايي اين منطقه است [ .]1بررسيهاي
قبلي بيانگر نقش آفالتوکسين در تخريب بافت بيضاله ,محالدود
کالالردن رونالالد اسالالپرماتوژنش ,کالالاهش مي الشان سالالنتش  3βHSDو
 17βHSDدر بافت بيضه ميباشد [ .]11-9از طرفالي نالدين
مطالعه تظاهرات ايجاد شده در بافت بيضه متعاقالب مسالموميت
با  AFB1که همه ناشي از آفالتوکسيکوز هستند را به صالورت
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مواد و روشها
در اين مطالعه 20 ,سر موش سوري نر بالال (بالا ميالانگين
وزني 24±2گر ) انتخاب شدند .شرايط استاندارد ( 12سالاعت
روشنايي و 12ساعت تاريکي ,دماي  25±2درجه سانتيگراد
و رطوبت نسبي جهت  54 ±14درصد) جهت نگهالداري تمالا
موشها رعايت گرديد .در ادامه موشها بهطور تصالادفي در 0
گروه  6تايي قرار گرفتند .گروه کنتر ؛  4/2ميلاليگالر روغالن
ذرت و گروههاي آزمايشي AFG1را (به ميشان 24ميکروگالر )
به ترتيب در تناوبهاي زماني کوتاه مدت ( 7روز) ,ميان مدت
( 15روز) ,و طوالني مدت ( 35روز) به شالکل داخالل صالفاقي
دريافالالالت کردنالالالد .بالالالدين ترتيالالالب کالالاله قبالالالل از تشريال الق,
 (Sigma, USA, Cas NO: 1162-39-5) AFG1در روغالالن
ذرت و اتانو ( )95 5 v/vحل شد [ .]20متعاقبالاب در روزهالاي
 15 ,7و  35نمونههاي بافت بيضه برداشت شالد .پالا از تهياله
برش بافتي به ضخامت  5ميکرون ,رنگآميشي هماتوکسيلين و

ائوزين انجا شد و به منظور بررسي بيشتر ,از هر نمونه بالافتي
بيضه 6ال نيمه سريا تهيه شد و شاخصهايي الون ضالرايب
جايگشيني ,تمايش لولهاي ,اسپرميوژنش ,قطر لولههاي اسپر ساز و
ضخامت اپيتليو ژرمينا مورد ارزيابي قالرار گرفالت .بررسالي
ضرايب جايگشيني لولههايي که در آنها نسبت اسپرماتوگوني
 Bبه اسپرماتوگوني  Aبيشتر بود تحت عنوان لوله اسپر ساز با
ضريب جايگشيني مثبت در نظر گرفته شالدند .در ايالن آزمالون
نسالالالبت اسالالالپرماتوگونيهالالالاي ( Aنالالالوع غيرفعالالالا ) بالالاله
اسالپرماتوگونيهالاي ( Bنالوع فعالا ) در  24مقطال عرضالي از
لولههاي اسپر ساز براي هر بافت بيضاله مالورد سالنجش قالرار
گرفتند.
درصد لولههاي اسپر ساز بالا ضالريب
تمايش لولهاي منفي ,در  24مقط عرضي از لولههاي اسپر سالاز
براي هر مقط عرضي از بافت بيضه مورد بررسي قرار گرفتنالد
که لولههاي اسالپر سالاز بالا باليش از  0-3رديالف ساللو هالاي
ژرمينا  ,به عنوان لولههايي با ضريب تمايش مثبت در نظر گرفته
شدند.
لولههاي اسالپر سالازي کاله در آنهالا
روند اسپرميوژنش رم داده بود به عنوان لولالههالايي بالا ضالريب
اسپرميوژنش مثبت در نظر گرفته شدند و در  24مقط عرضي از
لولههاي اسپر ساز براي هر مقط عرضي از بافت بيضه ارزيابي
گرديدند.
از روش  Soudamaniو همکالاران
استفاده شد [ ]11که در آن  24توبو در هر مقط عرضي بيضه
به طور تصادفي انتخاب و ميانگين قطر لولهها و اپيتليو آنهالا
با استفاده از عدسي شمي مدرج (با بشرگنمايي  )04محاسبه
گرديد جهت محاسبهي اندازه نهايي برحسالب ميکرومتالر ,عالدد
حاصل در ضريب مخصوص که براي هر عدسي شيئي متفالاوت
است (بشرگنمايي  )04× 2,541ضرب شد.
بالراي بررسالي ميالشان بيالان
پروتئينهاي  p21و Cyclin D1و ارزيابي رفتالار متقابالل آنهالا
نسبت به هم از رنگآميشي ايمونوهيستوشيمي استفاده گرديد که
آنالالالاليش دادههالالالا بالالالا نالالالر افالالالشار Auxiovision L4-28
 colifornia/USAمورد سنجش قرار گرفت .ابتالدا بالرشهالاي
بافتي در آون در دماي  64درجه به مدت  25دقيقاله قالرار داده
برشهالا  2بالار باله مالدت 14
شد .سپا جهت پارافين زدايي ,
دقيقه در گشيلو قرار گرفت و به منظور آبدهي از الکلهالاي
نشولي استفاده شد .در ادامه به منظالور حرکالت صالعودي تمالا
پروتئينها و آنتيژنها ,نمونهها در محلو رتريوا در ماکرويو
با  14درصد توان به مدت  3دقيقه قالرار گرفتنالد و سالپا باله
منظور دناتوره شدن به مدت  14دقيقه در ماکرويو با 24درصد
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کاهش راندمان توليد مثلي ,تاخير در بلوغ ,تغييرات پيشرونده
ضهها ,کاهش درصالد بقالاي اسالپر وافالشايش
مورفولوژي در بي 
اختالالت در اسپر ها نشان دادهانالد [ .]10-12باله طالور کلالي
تنظالاليم رخالاله سالاللولي در تقسالاليم سالاللولي عمالالدتاب بالالر عهالالده
ژنهاي مربالو
نهاي  Cyclinاست که در اين ميان بيان 
پروتئي 
به  Cyclin D1و  Cyclin E1از جمله مهمترين عوامل بالوده و
اولين ژني که با تحريک استراديو بيان ميشود پروتواونکالوژن
 Cyclin D1است که بيان پروتئينهالاي وابسالته باله  Cyclinرا
افشايش ميدهد [ .]15افشايش ميشان بيالان پالروتئين cyclin D1
ميشود و اخالتال تنظاليم بيالان ايالن
باعث کوتاه شدن فاز  G1
مولکو در مراحل اوليه سيکل سلولي اتفاقي است که درحالين
تومالالور زدايالالي رم مالاليدهالالد [ .]16بيالالان  p21در بسالالياري از
ضايعات مورد بررسي قالرار گرفتاله و ارتبالا آن بالا تومورهالا
گشارش شده است [ .]17در برخي مطالعالات بالين بيالان P21و
 Cyclin D1ارتبا معنيداري ديده شده است [ .]15با توجه به
مطالعات انجا شالده ,اثالرات سالوف آفالتوکسالين  B1بالر روي
دستگاه تناسلي نر و به دنبا آن بر توان باروري آشالکار شالده
اسالالت [ ]19,11,9از آنجالالا کالاله  AFG1بعالالد ازنالالوع  B1جالالش
سميترين آفالتوکسينها محسوب ميشود و در تحقيقات جديد
اثرات آن بر روي يک سري از تومورهالا و سالرطانهالا مالورد
بررسي قرار گرفته است [ ]22-24و از طرفي دوز قابل تحمالل
آن  24ميکروگر ميباشد [ ]0و تنها اثر سمي آن بالر پارانشاليم
بيضه خروس گشارش گرديده است [ ,]23در اين مطالعه بالر آن
شديم تا به ارتبا بين سنتش پروتئين  P21و  Cyclin D1در اثر
مواجهه با دوز 24ميکروگر  AFG1بپردازيم.
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نتايج
بررسيهاي بافالتشناسالي
نشان داد که  AFG1بالا گ شالت زمالان موجالب کالاهش تعالداد
اليههاي سلو هاي زايالا و ريالشش ساللولي باله همالراه ايسالت
اسپرماتوژنشي گرديده است (شکل  .)1هم نين ميشان آتروفالي
لولهها به شکل قابل مالحظهاي در گروه  35روزه ديده شد ,که
کاهش قطر لولههاي اسالپر و ارتفالاع اپاليتليالو ژرمينالا در
گروههايي که AFG1را دريافت کرده بودند بهخصوص در گروه
 35روز آن را تاييد کرد .بدين ترتيب که در مالوشهالاي گالروه
دريافتکننالده  AFG1متعاقالب  35روز ,در مقايساله بالا سالاير
گروهها درصد بيشتالري از لولالههالاي اسالپر سالاز آتروفيالک
مشاهده شد .بررسيهاي مربو به تمايش لولالهاي ( )TDIنشالان
دادند که با گ شت زمان درصد لولههاي اسپر سالاز بالا ضالريب
تمايش لولهاي منفي در مقايسه با گروه کنتر در سطح معنيداري

در گروههاي  7و  15افالشايش يافتاله بالود ( .)P<4/45ايالن در
حالي است که درصد لولههاي اسپر ساز با ضريب اسالپرميوژنش
( )SPIو جايگشيني ( )RIمنفي نيشبا گ شت زمان به شکل قابل
مالحظهاي در مقايسه با گروه کنتر افالشايش نشالان ماليدهالد.
نتايج حاصل از بررسيهاي هيسالتومورفومتريک در جالدو 1
آورده شده است.

شکل  .1برش عرضی از بافت بیضه )A( ،گروه کنترل )B( ،گروه دریافت کننده AFG1
متعاقب  7روز )C( ،گروه دریافت کننده  AFG1متعاقب  11روزو ( )Dگروه دریافت کننده
 AFG1متعاقب  51روز AFG1 .با گذشت زمان موجب کاهش تعداد الیههای سلولهای
زایا و همچنین ایجاد واکوِئلهایی در اپیتلیوم (تصویر )Cکاهش چشمگیر اندازه لوله های
اسپرم زا ناشی از آتروفی شدید به همراه ایست اسپرماتوژنزی (تصویر  )Dگردیده است .رنگ
آمیزی 04x ،H&E

Cyclin D1

به منظور بررسي ميشان سالنتش پالروتئين Cyclin D1در رده
سلو هاي زايا از رنگآميالشي ايمنوهيستوشاليمياييCyclin D1
استفاده گرديد .مشاهدات نشالان دادنالد کاله ميالشان سالنتش ايالن
پالالروتئين بالالاالخص در رده سالاللو هالالاي اسپرماتوسالاليتوژنش و
اسپرماتوژنش در گروههاي آزمايشي در مقايسه با گالروه کنتالر ,
بهطور غير قابالل تالوجهي در گالروه  7و  35و در سالطح قابالل
مالحظهاي در گالروه  15روزه ( )P<4/45افالشايش يافتاله بالود
(شکل .)2
p21

مطالعالالات ايمنوهيستوشالاليمي پالالروتئين p21نشالالان داد کالاله
آفالتوکسين با گ شت زمان ميشان سنتش اين پالروتئين را در رده
سلو هاي زايا در مقايسه با گالروه کنتالر افالشايش داده اسالت
( .)P<4/45پروتئين p21در تمامي ردههاي سلولي متعاقب 35
روز مشالالاهده شالالده اسالالت .مقايسالاله آمالالاري بالالين گالالروههالالاي
دريافتکننده  AFG1هيچ تفاوت معنيداري را بين گالروههالاي
آزمايشي نشان نداد وليکن تمامي گروههاي آزمايشي بالا گالروه
کنتر تفاوت معنيدار داشتند (شکل.)3
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توان ( 3دقيقه با ولتاژ  754و  14دقيقه با ولتالاژ  )154مسالتقر
گرديد .به ال ها آب اکساليژنه  3درصالد اضالافه و  5دقيقاله در
دستگاه انکوباتور قرار داده شد ,سپا شستشو بالامحلو بالافر
يهالاي اولياله ( )P21 ,CyclinD1هالر
يباد 
انجا و متعاقباب با آنت 
کدا جداگانه به مدت  15دقيقه انکوبه و به مالدت  11سالاعت
ال ها دريخچا ( -0درجه سانتيگراد) نگهداري شدند .برشها
مجدداب توسط بافر شستشو و در حما بالافر قالرار داده شالد .در
ادامه ال ها توسالط  PBSشسالته شالد و آنتاليبالادي Antiboly
 valentبر روي بافتهالا تشريالق و 14دقيقاله دردمالاي محاليط
نگهداري گرديد .اضافه کردن  HRPبه نمونهها انجا و شستشو
به مدت  15دقيقه صورت پ يرفت .اساليدها  15دقيقه انکوباله
شدند و سپا برشهاي بافتي با بافر شستشو پالا شالده و در
حما بافر قرار گرفتند .کروموژن  DABباله بالرشهالاي بالافتي
اضافه گرديد و پا از  5دقيقه انکوبه و  24ثانيه شسالته شالدن
در آب مقطر ,با هماتوکسيلين رنگ گرفتند .بالرشهالا بالا کالاور
پوشانده شد و بررسالي اسالاليدها بالا ميکروسالکو نالوري بالا
بشرگنمايي  14×14و  14×04صورت گرفالت .باله دنبالا آن
عکابرداري از نمونهها نيش انجا شد .نواحي مثبت به صالورت
قهوهاي در اثر رسوب  DABايجاد گرديالد و در بافالت
لکههاي 

ديده شد.
تمالامي دادههالا براسالاس  Mean±SDبيالان
گرديدو دادههاي مطالعات بافت شناختي با استفاده از نر افالشار
 SPSSنسخه  16و آزمونهاي واريانا يک طرفه ,هالم نالين
تست  Bonfferoniبراي مقايسه آماري دادههاي کمالي در بالين
گروههاي آزمايشي با همديگر و با گروه کنتر تجشيه و تحليل
شدند .سطح معنيداري P<4/45,در نظر گرفته شد.

سيروس جليلي و همکاران
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قطر لوله های اسپرم ساز ()m

ضخامت اپی تلیوم ژرمینال ()m

ضریب جایگزینی

ضریب تمایز لولهای

ضریب اسپرمیوژنز

گروه کنترل

181/1±2/9

04/1±1/90

1/5±2/4

14/1±1/2

2/1±1/0

 7µg/kg 24روزه

*171/1±1/8

*09/0±1/9

*19±0/9

*29/1±5/7

*20/1±5/7

11µg/kg 24روزه

*101/1±0/1

*08/7±2/5

*01/0±9/8

*00/1±5/7

*01/0±0/4

 51µg/kg 24روزه

*100/2±0/4

*50/5±0/7

*14/0±0/7

*54/4±1/0

* 01/0±0/4

گروه شاخص M±SD

جدول .1مقایسه میانگین قطر لوله اسپرم ساز ،ضخامت اپیتلیوم ژرمینال ،درصد لولههای اسپرم ساز با ضرایب تمایزی ،جایگزینی لولهای و اسپرمیوژنز منفی درگروههای متاثر از  AFG1با گروه
کنترل * .مقادیر از نظر آماری معنیدار میباشند ( .)P<0/05دادهها به صورت میانگین ±انحراف معیار ارائه شده است.

بحث و نتيجهگيري
در مطالعالاله حاضرمشالالخص گرديالالد کالاله تجالالويش AFG1در
موشهاي گروه آزمايشي ,به شکل وابسته به زمالان ,منجالر باله
آسيب بافتي در بافت بيضه و به ويژه در ردهي سلو هاي زايالا
ميشود .بدين ترتيب که طبق مطالعات ميکروسکو نالوري بالا
گ شت زمان درصد لولههاي اسپر ساز با ضريب تمالايش ()TDI
و جايگشيني ( )RIلولهاي و هم نين ضريب اسالپرميوژنش ()SPI
منفي در موشهايي که  AFG1را دريافت نموده بودند ,افشايش
يافت .در کنار اين موضوع براي شناخت دقيقتر مکانيسالم اثالر
 AFG1در بافت بيضه ,بررسي تغييرات مربو به تکثير ,تشايد و
تمايش سلو هاي رده اسپرماتوژنش و آپوپتوز سلولي ناشي از سم
اهميت پيدا ميکند .بنابراين به منظور ارزيابي ايالن امالر ,ميالشان
سالنتش پالروتئينهالاي Cyclin D1و  p21دربافالت بيضاله مالورد
بررسي قرار گرفت .مشاهدات ايمنوهيستوشيمي نشالان داد کاله
 AFG1به شکل وابسالته باله زمالان ميالشان بيالان Cyclin D1را

افشايش داد .اين در حالي است که ,مالوشهالايي کاله  AFG1را
دريافت نموده بودند ,در مقايسه با گروه کنتالر  ,ميالشان بساليار
باالتري از پروتئين و mRNAي p21را نشان ميدادنالد .بالدين
ترتيب که متعاقب  35روز از دريافت AFG1ميشان بيان و سنتش
 p21در بافت بيضه موشهاي دريافتکننده  AFG1نسالبت باله
گروه کنتر افشايش يافته بود.
مطالعات پيشين نشان دادند کاله  AFB1در سالطح وساليعي
توانست براي بافت بيضه آساليبرسالان باشالد .بالهطالوري کاله,
متعاقب مواجههي موشها با دزهاي مختلف  ,AFB1در سالطح
قابل مالحظهاي ارتفاع سلو هاي زايالا کالاهش يافتاله و ميالشان
آسيب در سطح اسپر ها را افشايش داده است [.]13
 Agnesو همکاران نشان دادند که تجويش 54 µgاز AFB1
متعاقب  35 ,15 ,7و  05روز در سطح قابل مالحظهاي ميالشان
تحر  ,بلوغ هستهاي ,تحر و مورفولوژي اسپر ها را کالاهش
ميدهد [ .]20مطالعه ديگر نشان داد که ,تجويش  24µg ,14µgو
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شکل  :2برش عرضی از بافت بیضه )A2( ،گروه کنترل )B2( ،گروه  AFG1متعاقب  7روز،
( )C2گروه  AFG1متعاقب  11روز و ( )D2گروه  AFG1متعاقب  51روز .در گروه
کنترل میزان سنتز پروتئین  Cyclin D1در رده سلولهای اسپرماتوگونی (به میزان باال) و
در رده های اسپرماتوسیتی (به میزان کمتر) رویت میشود (دانه های قهوهای) .این در حالی
است که با گذشت زمان بیان این پروتئین افزایش یافته است (تصاویر  C2 ،B2و  .)D2در
تصویر متعلق به برش عرضی گروه  11روز  AFG1میزان سنتز پروتئین در سطح قابل
مالحظه ای افزایش یافته است .حرف  bنشانگر معنی دار بودن میزان سنتز این پروتئین در
مقایسه با گروههایی است که با حرف  aمشخص شده است .رنگ آمیزی ایمنوهیستوشیمی
x04 ،Cyclin D1

شکل  :5برش عرضی از بافت بیضه )A2( ،گروه کنترل )B2( ،گروه  AFG1متعاقب  7روز،
( )C2گروه  AFG1متعاقب  11روز و ( )D2گروه  AFG1متعاقب  51روز .سنتز پروتئین
 p21با گذشت زمان در گروه هایی که  AFG1را دریافت نمودهاند افزایش یافته است. .
مقایسه آماری بین گروه های  AFG1هیچ تفاوت معنی داری را بین گروههای آزمایشی
نشان نداد .حرف  bنشان گر معنی دار بودن میزان سنتز این پروتئین در مقایسه با گروه
کنترل است که با حرف  aمشخص شده است رنگ آمیزی ایمنوهیستوشیمی x04 .p21

P21

cyclin D1

AFT G1

[ .]29هم نين در مطالعهاي که به بررسي پروتئينهالاي دخيالل
افتالههالا
در رخه سلولي در آملوبالسالتوما پرداختاله بودنالد ,ي 
نشاندهنالده افالشايش هالر دو مولکالو  P21و  Cyclin D1باله
خصوص در سلو هاي حاشيهاي آملوبالستوما بود .نتيجه کلالي
ايالالن تحقيالالق نشالالاندهنالالده افالالشايش بيالالان و سالالنتشcyclin D1
درآملوبالستوما و کاهش پروتئين  p21است .و نتالايج کلالي در
مورد دو مولکو  P21و  Cyclin D1نشان داد که P21در تمايش
نهايي ساللو هالاي تومالورا در املوبالسالتوما و Cyclin D1در
آنهالا
تشايد اوليه سلو هاي توموري و تحريالک تمالايش نهالايي 
نقالالش دارنالالد [ .]31,34هالالم نالالين مطالعالاله قبلالالي نشالالان داد
آفالتوکسين با افشايش آسيب وارده به  DNAآپوپتوز سلولي را
در بافت بيضه افشايش ميدهد [.]32,12
در مطالعه حاضرميشان سنتش  p21در بافت بيضه موشهايي
که  AFG1را دريافت نموده بودند مورد ارزيالابي قالرار گرفالت.
مشاهدات نشان دادند که  AFG1به شکل وابسته به زمان ميشان
بيان و سنتش  p21را افشايش داده بود .ايالن درحالالي اسالت کاله
افشايش ميشان سنتش  Cyclin D1در بافت بيضه موشهالايي کاله
 AFG1را دريافت نموده بودند به شکل وابسته باله زمالان قابالل
مشاهده بود .ميتوان اين گونه نتيجه گرفالت کاله افالشايش بيالان
سالايکلين پيامالد افالشايش p21را باله دنبالا دارد ,الرا کاله در
مطالعالالهاي نشالالان داده شالالده در اثرافالالشايش بيالالان,Cyclin D1
بيان p21نيش به منظور مهار سالايکلين افالشايش مالييابالد [.]29
افشايش سنتش پروتئين p21در ردههاي سلولي اپيتليو ژرمينالا
در سطح قابل توجهي تشکيل کمالپلکا  Cyclin D1-CDKرا
مهار نکرده است .اين امر به نوبه خود قادر است تا روند تقسيم
سلولي را د ار اختال نمايد .قابل ذکر اسالت کاله افالشايش در
ميشان سنتش پروتئين Cyclin D1نيش باله نوبالهي خالود در کنالار
افشايش سنتش پروتئين p21موجب تشديد ميشان آسيبهالا شالده
است.
از اين يافته ميتوان اينگونه نتيجهگيري کالرد کالهAFG1 ,
سالاللو هالالاي ردههالالاي مختلالالف اپيتليالالو زايالالا را بالاله صالالورت
دستهجمعي يا به عبارت ديگر گروهي متاثر مينمايد .ايالن امالر
به نوبهي خود ميتواند تاثيرات شمگيري را در سالطح توليالد
اسپرماتوزوآ در لولههاي درگير به دنبا داشالته باشالد .کالاهش
قابل مالحظه در درصد لولههاي اسپر ساز با ضريب اسپرميوژنش
مثبت (در گروههايي که آفالتوکسين را دريافت نمالوده بودنالد),
اين نکته را به خوبي نشان داد.
مطالعات ما نشان داد که  AFG1ميشان سنتش  Cyclin D1را
افشايش ميدهد ,که به نوبهي خود قادر است سالبب اخالتال در
روند اسالپرماتوژنش گالردد .بالدين ترتيالب کاله گال ر ساللولي از
فازهاي G1 ,Sو  G2د ار اختال ميشود .اين مسئله ميتواند
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 54µgاز  AFB1در موشهاي صحرايي منجر به کاهش تعالداد
سلو هاي ليديک ,اد واضح در بافت بينالابيني بيضاله ,کالاهش
تعداد اسپرماتوسيتهالا و اسالپرماتيدها گرديالده اسالت [ .]9در
مطالعه ديگر اين نکته به خوبي آشکار شالده اسالت کاله تجالويش
 1/6ppm ,4/1ppmو  3/2ppmاز  AFB1در سالالالالالالالالالطح
معنيداري ميشان اسپرماتوگوني و اسالپرماتوزوا را کالاهش داده
است [.]14
بنابراين با در نظر گرفتن نتايج حاصل از مطالعات قبلي ,به
خوبي مشخص گرديده است که  AFB1اثرات آسيبزا بر روي
بافت بيضه و توان باروري در جنا نر دارد ,امالا تنهالا مطالعاله
انجالالا شالالده بالالر روي بيضالاله از اثالالرات آسالاليبزاي انالالواع
آفالتوکسينها بهصورت کلي و پاتولوژيک بوده است [.]23
در بافتهاي مختلف فاکتورهاي رشد متفاوت بالا تحريالک
بيان و سنتش  Cyclin D1روند تکثير سلولي را کنتر مينماينالد
[ ,]25اين در حالي اسالت کاله پالروتئين Cyclin D1باله همالراه
کينازهاي وابسته باله Cyclinهالا ( )CDKکمپلکسالي را ايجالاد
مينمايد که در نهايت رخه سلولي را در فازهاي G1 ,Sو G2
تحت کنتر در ميآورد [.]26در حقيقالت پالروتئينCyclin D1
تحت قالب کمپلکا  ,Cyclin D1-CDK-4ورود باله فالاز  Sو
سنتش  DNAرا تسهيل مينمايد .اين فرايند به نوبه خود ميتواند
رونالالد گالال ر از فالالاز  Sو در ادامالاله از فالالاز  G1و  G2را در
سلو هاي در حا تقسيم کنتر نمايد [ .]27سلو هاي زايا در
اين مرحله نياز به سنتش  Cyclin D1دارنالد ,تالا بتواننالد تقساليم
سلولي را انجا دهند [.]21
با در نظر گرفتن اين حقيقت ,در مطالعه حاضر سعي شد که
ميشان سنتش پروتئين Cyclin D1در بافت بيضه موشهايي که با
 AFG1مواجه ميشوند مورد ارزيالابي قالرار گيالرد .مشالاهدات
ايمنوهيستوشالاليمي مطالعالاله حاضالالر نشالالان داد کالاله ميالالشان
پروتئين Cyclin D1در بافت بيضه موشهالا بالا گ شالت زمالان
نسبت به گروه کنتر افشايشيافت ,کاله در گالروه  15روزه ايالن
افشايش شکل معنيداري داشت .اين نکته باله خالوبي مشالخص
ميکند که  AFG1با اثر بر روي ميالشان بيالان Cyclin D1رونالد
تقس اليم سالاللولي را در رده سالاللو هالالاي زاي الا در بالالازه زمالالاني
طوالنيمدت افشايش ميدهد .اين امر به نوبهي خالود توانسالت
باعث اختال درتقسيم گردد و در ادامه تمايش سلولي را کالاهش
دهد .افشايش درصد لولههالاي اسالپر سالاز بالا ضالريب تمالايش,
جايگشيني لولهاي و ضريب اسپرميوژنش اين نکتاله را باله خالوبي
اثبات کرد.
در برخي مطالعالات بالين بيالان P21و  Cyclin D1ارتبالا
معنيداري ديده شده است که  P21با بالدخيمي مالرتبط بالوده و
ديده شده که ميشان Cyclin D1نيش افالشايش يافتاله بالوده اسالت
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کومش
در کنالار ايالن.ايجاد تقسيم سلو هاي غيرنرما را موجب گردد
موضوع با در نظر گرفتن اين نکته که پروتئينهاي رتينوبالستي
 را د الارCyclin D1-CDK3,4 ميتواننالد تشالکيل کمالپلکا
 در کنالار مالوارد بالاالp21 افشايش سنتش پروتئين,اختال نمايند
 بدين ترتيب.توانسته است تا بر روند تقسيم سلولي تاثير گ ارد
 بالالا گ شالالت زمالالان افالالشايش سالالنتشAFG1کالاله متعاقالالب تجالالويش
. و اختال در روند تقسيم سلولي شده استp21پروتئين
تشكر و قدردانی
ازمعاونت تحقيقات دانشالگاه علالو پششالکي کرمانشالاه در
و دانشالگاه علالو پششالکي ارتالش در995747 راستاي طالر
و بخشهاي آزمايشگاهي سالازمانهالاي96461 راستاي طر
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Introduction: AFG1 after B1 is the most important aflatoxin found in beans and grains. Remarkably, aflatoxin
cause a decrease in production and quality of sperm. In the current study, the effect of AFG1 on spermatogenesis,
spermiogenicity, synthesis of P21 and cyclin D1 proteins in testicular tissue was investigated.
Materials and Methods: 24 male albino mice were divided into 4 groups; control group intraperitoneally received
0.2 ml corn oil and experimental groups received AFG1 (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 the immunohistochemical analysis of proteins of P21 and
cyclin D1 were investigated. Data analysis was carried out using one-way ANOVA at the significance level of p<0.05.
Results: The results of this study showed that the diameter of the spermatozoa tubes and the thickness of the
germinal epithelium in the experimental groups significantly decreased (P <0.05), which was time dependent. The
percentage of semen tubes with differentiation coefficients, tubular replacement as well as negative spermiogenesis
increased in mice receiving AFG1. Conspiciously, injection of AFG1 in experimental group mice resulted in increased
synthesis of P21 and cyclin D1 proteins.
Conclusion: AFG1 interrupted cell division by increasing the amount of protein synthesis of Cyclin D1 and P21
protein, which in turn could be a disorder in the process of spermatogenesis. However, increase differentiation
indices, tubular differentiation, and spermiogenesis in testicular tissue, which consequently lead to a decrease in sperm
production and quality.
Keywords: Aflatoxin G1, Spermatogenesis, Spermiogenesis, Cyclin D1, P21, Mice.

28

