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The gradual decline in fertility of farm animals over the past few decades 

coincides with the intensive industrial and agricultural development and extensive 

usage of pesticides and herbicides. Many of these chemicals have been defined as 

environmental Endocrine Disrupting Chemicals (EDCs), which interfere with 

endocrine signaling pathways and disrupt the normal function of the endocrine, 

reproductive and immune systems. However, the mechanism by which EDCs acts is 

not clear enough and seems to involve various pathways. In the current study we 

examined two representative foodborne toxins Aflatoxin B1 (AFB1) and Atrazine. 

Aflatoxins are poisonous by-products from soil-borne fungus Aspergillus, 

which involves in decomposition of plant materials. Aflatoxins are found in various 

food products, such as maize, sorghum, millet, rice and wheat. AFB1 is the most toxic 

and classified as carcinogen and mutagen for both human and animal however, the 

lethal and extent of AFB1 toxicity varies between species. The current study examined 

the sperm responses associated with AFB1 exposure. These included acrosome 

integrity and function, mitochondrial polarity, DNA fragmentation, fertilization 

competence and early embryonic development. Sperm isolated from fresh ejaculates or 

epididymis compartments (head, body or tail) were capacitated in vitro for 4 h with 0, 

0.1, 1, 10 and 100 µM AFB1. Following capacitation, acrosome reaction (AR) was 

induced by Ca2+ ionophore. The integrity and functionality of sperm were examined 

simultaneously by florescent staining at 0, 2 and 4 h of incubation. Findings indicate 

variation among compartments in a dose response manner. Sperm viability, expressed 

by the integrity of plasma membrane, was lower in sperm isolated from ejaculate or 

epididymis (head or tail) and cultured with 1, 10 or 100 µM AFB1(P < 0.006). Similar 

reduction was observed in sperm isolated from the epididymis body when exposed to 

10 µM AFB1 (P < 0.05). AFB1 reduced the proportion of sperm isolated from the 

epididymis tail and underwent AR following Ca2+ ionophore activation (100 µM; 4 h; 

P < 0.05), but did not affect the proportion of pseudo-AR. AFB1 did not affect the 

induced nor pseudo-AR in sperm isolated from the ejaculate. AFB1 impaired 



mitochondrial membrane potential (ΔΨm) in sperm isolated from ejaculate and exposed 

to 10 µM AFB1, after 4 h of exposure (P < 0.02) or in sperm isolated from the 

epididymis tail and exposed to 1 µM AFB1 after 2 h of exposure (P < 0.05). Exposing 

sperm isolated from the ejaculate to 10 µM AFB1 increased the proportion of sperm 

with fragmented DNA (4h; P < 0.001). We postulate that AFB1-induced fragmentation 

in paternal DNA might further affect the developing embryo. 

The herbicide atrazine (ATZ) and its metabolite diaminochlorotriazine 

(DACT) are considered endocrine disruptors which deleteriously affect reproductive 

function. We studied the effects of low doses of ATZ and DACT on bovine sperm 

isolated from ejaculates or epididymis compartments (head, body, tail). Sperm was 

capacitated with or without ATZ (0.1, 1 or 10 µM) or DACT (1, 10 or 100 µM). The 

integrity and functionality of plasma, acrosome and mitochondrial membranes were 

examined simultaneously by fluorescence staining at 0–4 h of incubation. ATZ 

disrupted sperm membranes, pseudo- and Ca2+-induced acrosome reaction and 

mitochondrial membrane potential (ΔΨm) in a fraction and dose dependent manner. 

DACT reduced sperm viability and differentially impaired ΔΨm and pseudo- and 

induced acrosome reaction. The findings revealed a harmful effect of ATZ and DACT 

on sperm viability and function, mainly at low ecologically relevant doses and at 

advanced stages of spermatogenesis.  

Taken together, the findings of the current study explored the potential risk with 

foodborne toxin on sperm. These might be involved in fertility reduction in dairy cows 

and bulls fed with contaminated food. 
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 תקציר
ובכלל זה התפתחות מערכת המין הינו תהליך מבוקר אשר נתון להשפעת התפתחות וגדילה של בעל החיים 

סביבתיות ותזונתיות כאחד. חשיפה לריכוזים מזעריים של רעלנים יכולה לגרום לשיבושים בשלבים ראשוניים 

של ההתפתחות השלד והשריר, החל מלקויות קלות כמו עיכוב התפתחותי והאטה בגדילה ועד לשיבושים 

ולוגים ולירידה ביצרנות ובפוריות. לכל אלו חשיבות אגרונומית משמעותית ומכרעת. השימוש אנטומים ופיזי

ההולך וגובר בשנים האחרונות בתכשירים סינטטיים ב"חקלאות המתועשת" ובכלל זה חומרי הדברה וקוטלי 

 השפיעתזונתי אשר בתורם יכולים ל עשבים, מעלה את הסיכוי לחשיפת בע"ח לרעלנים ממקור סביבתי או

באופן ישיר או עקיף על גדילה והתפתחות של עגלים לפיטום ועגלות לתחלופה. מספר הטוקסינים המצויים 

בהשפעה של רעלנים אשר הימצאותם במזונות צמחיים כבר  נותמקדהבעבודה זו  .במזונות צמחיים הוא רב

 ל עגלות ולפיטום עגלים. המיועדות לגידוהזנה מנות ונמצאו במהלך השנה הראשונה למחקר בתועדה בעבר 

. על בסיס atresineרעלן נוסף אשר אף הוא נמצא ברמות שארתיות הוא . 2Tקסין, זראלינון וואפלט ובכלל זה 

 DACTוהמטבוליט שלו   ATZשהתקבלו בשנה הראשונה בחנו בהמשך המחקר את השפעת הרעלןממצאים 

 זרע, וכושר ההפרייה.)שנה שלישית( על איכות תאי ה  AFB1)שנה שנייה( והרעלן 

 

 מבוא וסקירת ספרות
ובכך יש לו תרומה רבה לכלכלת ישראל.  (1(לתפוקה החקלאית 20%-בארץ תורם כ ענף הבקר והצאן

,בו הגידול אינטנסיבי, מבוסס על הזרעות מלאכותיות.  ממשק הרבייה הנהוג במשק הבקר לחלב

פר רב של נקבות, כך שלאיכות הזרע זרמה הנאספת ממספר מועט של זכרים משמשת להזרעה של מס

משמעות רבה בקיום של ממשק רבייה תקין. בחירת הפרים להזרעה  נעשית על בסיס פרמטרים 

גנטיים, אשר משתנים על פי תכנית טיפוח מובנית. עם זאת, יש לזכור כי איכות הזרע יכולה להיות 

ידים על ירידה באיכות הזרע מושפעת גם מגורמים נוספים. מחקרים שבוצעו בשנים האחרונות מע

אשר נובעת, לפחות בחלקה, מגורמים סביבתיים. לדוגמא, עקת חום או גורמים תזונתיים  (2)בפרים

 .(3) כגון איכות המזונות או חשיפה לרעלנים במזון

 רעלנים במזון

 הימצאות רעלנים במספוא הינה תופעה שכיחה וידועה. הנושא נידון לאחרונה באופן נרחב בספרות

המדעית ורלוונטי מאוד למשק הישראלי. עם התקדמות החקיקה בעולם המערבי, והמודעות הגוברת 

לרעילות של חומרים ושרידותם בתהליכי היצור, עלה גם הצורך לשפר את רמת הניטור של הרעלנים 

. הפיקוח בישראל מעוגן בחוק פיקוח על (6(ולהרחיבה לכל אורך שרשרת היצור "מהחווה אל הצלחת"

ונובע מאינטרסים הנוגעים לבריאות הציבור כמו גם לרווחת חיות ( 7)2014זון לבעלי חיים, תשע"ד, מ

המשק. מקור הרעלנים יכול להיות ממגוון חומרים כימיים, שארית חומרי הדברה בחומר הצמחי, 

מתכות כבדות בקרקע, או כתוצאה משגשוג פטריות, או מיקרואורגניזמים אחרים, על מזון המשמש 

להאבסת בע"ח, בעת האחסון וההובלה. בארץ קיים "צו פיקוח על מצרכים ושירותים )ייצור מספוא 

המפרט את סוג החומרים אשר נחשבים כבעלי פעילות טוקסית במספוא, ( 8)"1971-והסחר בו(, תשל"א

 כמו גם את סוג הבדיקות והסימון שיש לעשות להם. באופן שגרתי נלקחות דגימות מהמזון לאנליזה

במעבדה ולצורך כך פותחו ערכות לזיהוי רעלנים. לדוגמא שימוש בערכות מאפשר בדיקה חצי כמותית 

 .ppb 20 (9)להימצאות הרעלן אפלוטוקסין, ברמה גבוה או נמוכה מהסטנדרט המותר, 
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והשני הוא אפלוטוקסין אשר נמצאו במזונות  בעבודה זו התמקדנו בשני רעלים, האחד הוא אטרזין

 ה. מעלי גיר

 
  (ATZ)אטרזין  

 
   5ClN14H8Cנוסחה כימית 

. (10) אטרזין הוא קוטל עשבים סינטטי. בישראל, נעשה בו שימוש אינטנסיבי רחב לצרכים חקלאיים

האטרזין נחשב למזהם סביבתי וניתן לאתר ריכוז שאריתי של חומר בקרקע, ביבול השדה ואף במי 

ל למי התהום, כאשר הוא נספח לקרקע הוא עמיד לתקופה של כשנה. השתייה. אטרזין עלול לחלח

. בדומה, בארצות הברית נעשה שימוש רחב 2µg/l (11)בישראל הריכוז המותר במי השתייה הוא

. שעור האטרזין במקורות המים שנבדקו (12)באטרזין והוא חומר ההדברה השכיח ביותר במי התהום

מכלל החומרים שנמצאו. חשוב לציין  16%-היה כ 1997-2008ם על ידי משרד הבריאות בישראל, בשני

אולם בשל השכיחות הגבוהה של אטרזין בדגימות מי  (l/g2µכי בדגימה לא נמצא ריכוז גבוה מהתקן )

תהום לעומת חומרי הדברה אחרים התייחסו במשרד לממצאים אלו בדאגה. לפני מספר שנים הורתה 

עצת למשרד החקלאות, להטיל מגבלות על השימוש באטרזין,  משרדית של מומחים, המיי-ועדה בין

. למרות החלטת משרד החקלאות לצמצם את השימוש מעריכים כי (13)2013ולהכניסן לתוקף עד שנת 

 .(14)אטרזין ותוצרי הפירוק שלו צפויים להישאר במקורות המים בישראל למשך כמה עשורים

הנקבית. בנוסף נמצא, כי אטרזין קשור לפגיעה לאטרזין יש השפעה שלילית על מערכת הרבייה 

. מחקר שנעשה בחזירי בר (15) באיכות הזרע ופגיעה בפוריות אצל גברים החיים באזורים חקלאיים

פגע בכושר תאי הזרע לעבור קפסיטציה וכמו כן  Mµ40מצא כי חשיפת תאי זרע לאטרזין בריכוז 

ית או זו המשופעלת על ידי פרוגסטרון, ככל מעלה באופן משמעותי הן ריאקציית אקרוזום ספונטנ

. מספר ממצאים מעידים כי לאטרזין יש גם השפעה על (15)הנראה בשל שינויים בממברנת התא

 המערכת האנדוקרינית. מחקר בעכברים הראה כי חשיפה לאטרזין מורידה את רמות הטוסטסטרון

לאטרזין מעכבת את תהליך המיוזה  ומורידה את כמות הזרע באפידידימיס. כמו כן, נמצא כי חשיפה

 .(16) ויש לה אף השפעות אפיגנטיות
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   )AFB1( אפלוטוקסין

 
  6O12H17Cנוסחה כימית  

 

ואספרגילוס  Aspergillus flavus)אפלוטוקסין הוא רעלן שמקורו מהפטריה אספרגילוס פלאביוס )

(. הרעלן נמצא באדמה, בירקות רקובים, חציר, גרעינים כמו Aspergillus parasiticusפרסיטוקוס  )

גם במזונות המשמשים להזנת בעלי חיים כגון, גרעיני תירס סויה ועוד. אפלוטוקסין הוא אחד 

 (17)זים נמוכים מאוד הוא נמצא רעיל.החומרים המסוכנים ביותר הידועים כיום במזון, גם בריכו

. (18) , ונמצא כגורם רעיל ומסרטן במערכות גוף נוספות(17)הרעלן יכול לפגוע במערכת הרבייה הזכרית

 ppm 0.02 -עבור בקר לחלב ו ppm 0.005בתערובת להזנת בעלי חיים הוא  AFB1הריכוז המותר של 

 .(19) עבור בקר לבשר

מצא שגם בריכוזים נמוכים מאד הרעלן יכול להשפיע על תנועתיות הזרע במחקרים שבוצעו בעכברים נ

וגורם לעלייה בשיעור תאים עם מורפולוגית תא לא נורמאלית. כמן כן, הרעלן פוגע בתהליך 

. חשוב לציין כי החשיפה לרעלן נעשית בעיקר דרך המזון, אולם בעקבות (20)ההתבגרות הסופי של הזרע

ים הרעלן ותוצריו דרך מחזור הדם אל האשכים, כך שביכולתם להשפיע על תהליכי פירוק בגוף מגיע

. בעבודה שנעשתה בחזירים נמצא כי (21) ובסופו של דבר בפוריות DNA -תהליך יצור הזרע, לפגוע ב

בנוזל הזרע שלהם, בהשוואה  AFB1חזירי בר לא פוריים הכילו רמות גבוהות של אפלוטוקסין מסוג 

 זירים פוריים.לקבוצת ביקורת של ח

 
שני הרעלנים שנזכרו לעיל, כמו עוד מספר רב של רעלנים, נמצאים בו זמנית במזון בעלי החיים  

או  10מהדגימות הכילו  96% מדינות הראה ש 75בכמויות ובשילובים אין ספור. סקר שנערך בקרב 

. מחקר נוסף הראה כי (22) רעלנים בכל דוגמא 31יותר סוגים שונים של רעלני פטריות, בממוצע של כ 

ריכוז הרעלנים וכמותם במזון עולה משנה לשנה ברוב  מדינות העולם וכי מדינות המזרח התיכון 

. לאור הממצאים המעידים על נוכחות רעלני (32)נמצאות ברמת סיכון גבוהה לחשיפה לרעלני פטריות

ה לחשיפה לחומרים אלו פטריות ולאור שיעור ההדברות הכימיות הגבוהות בעולם, יש סבירות גבוה

  הן של האדם והן בעלי החיים.

בקו תאים של לימפוציטים הומאניים על השפעת מיקוטוקסינים שונים  in vitroמחקר שנעשה 

)ובניהם גם אפלוטוקסין( ושילוביהם, העלה סברה שלשילובים ישנה השפעה אדטיבית, סינרגטית או 

. מחקר (34)ובמקרים מועטים נמצא אפקט סינרגטי  אנטגוניסטית. נמצא שלרוב ישנו אפקט אדטיבי,

נוסף שנעשה בקווי תאים ממקור הומאני, חולדות וקופים גם חידד את הבעיתיות שבשילובים של 

הרעלנים בגוף החיה )המטבוליטים של הרעלנים לאחר פירוק חלקי( והדגיש שהמידע בתחום זה לוקה 

נחשבים מאוד רעילים בנפרד היו בעלי השפעה בחסר. במחקר זה הראו ששני מיקוטוקסינים שלא 

 .(35)מכרעת על חיות התאים כשהושמו ביחד 

https://en.wikipedia.org/wiki/Aspergillus_flavus
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  תהליך הספרמטוגנזה ומבנה תא הזרע

יום. התהליך הוא רב שלבי ומבוקר  61ספרמטוגנזה הוא תהליך יצירת הזרע אשר נמשך בפרים 

באשכים. האשך בנוי המופרש מההיפותלמוס ובהמשך מתרחש   GnRHאנדוקרינית על ידי הורמון

. הרקמה הבין צינורית 2פרנכימה, בנויה מצינורות מייצרות זרע.   –. הרקמה היוצרת 1משתי קמות: 

 רקמת חיבור, כלי דם, עצבים ותאי ליידיג. –

מגיע דרך  LH .LHו  FSHמההיפותלמוס גורם להיפופיזה הקדמית להפריש  GnRHהפרשת הורמון  

הנמצאים ברקמת החיבור בין צינוריות המייצרות זרע באשכים. לתאי הדם ומשפיע על תאי ליידינג 

מגיע  FSHאשר בתגובה אליו מיצרים טסטוסטרון. הטסטוסטרון יחד עם  - LHליידיג קולטנים ל

לתאי סטרולי, תאים הנמצאים בתוך הצינוריות באשך ותומכים בתהליך יצור הזרע. השלב הראשון 

ה, חלוקה מיטוטית של תאי ספרמטוגוניה )תאים דיפלואידים בספרמטוגנזה הוא שלב הפרוליפרצי

שמקורם מתאי גזע הנמצאים צמוד לממברנה הבאזלית בפרנכימה של האשך( והפיכתם 

לספרמטוציטים. השלב השני הוא חלוקה מיוטית, בסוף תהליך זה ישנה כמות גדולה של ספרמטידים 

ב הדיפרנציאציה, בסופו יתקבל תא זרע בעל הפלואידים, עגולים וחסרי זנב. השלב השלישי הוא של

מבנה ייחודי אשר מותאם להפריית הביצית. שלב הדיפרנציאציה כולל את העלמות הציטופלזמה, 

יצירת האקרוזום, נדידת המיטוכונדריה לצוואר התא ויצירת שוטון. יש לציין שכיוון שיש הרבה 

י זרע בשלבי התבגרות שונים. תאי הזרע צינוריות יוצרות זרע יכולים להיות באשך בזמן נתון תא

מתנקזים לאזור מרכזי באשך הנקרא מדיאסטנום, משם עוברים התאים אל ראש האפידידימיס 

שהוא נקודת האגירה הראשונה באשך, אחריה הוא יורד לגוף האפידידימיס )הבשלת תאי הזרע 

נים תאי הזרע הבוגרים בזנב והדיפרנציאציה נעשית לאורך גוף האפידידימיס( ובסופו של דבר מאוחס

האפידידמיס עד לפליטה. יחד עם הזרע נפלט גם נוזל זרע אשר מופרש מבלוטות המין המשניות, הנוזל 

הוא מדיום התנועה של תאי הזרע, הוא מעין בופר המכיל חומרי הזנה כמו פרוקטוז ומהווה לתאים 

 .(24) הגנה

צביעה תחת מיקרוסקופ פלורסנטי. מבנה תא הזרע לתא זרע תקין יש מראה ייחודי אשר ניתן לזהות ב

הבוגר כולל את ראש התא המכיל בעיקר את הגרעין ההפלואידי והאקרוזום, את הצוואר המכיל 

 .(25)מיטוכונדריות, ואת הזנב

 

 

 

5µm 
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השלב לפני האחרון בתהליך התבגרות של תאי זרע של יונקים נקרא קפסיטציה, זהו שלב הכרחי על 

מנת להכשיר את התא להפריית ביצית. זהו תהליך ביוכימי בו גדלה חדירותה של הממברנה של תא 

זרע והדבר מביא להגברת תנועתיות התא. הזרע ליוני סידן בעקבות שינוי מרכיבי הממברנה בראש ה

בתנאי מעבדה תא זרע אשר נלקח מגוף האפידידימיס יכול לעבור קפסיטציה אם הודגר בטמפ' 

 .(27()26)ובמדיום המתאימים 

ריאקצית אקרוזום הינה הפרשה של אנזימים שנמצאים בתוך האקרוזום על מנת למוסס את מעטפת 

אופן ספונטני, או בתגובה לחומרים אליהם נחשף תא הזרע. הביצית, הריאקציה יכולה להתרחש ב

בתנאי מעבדה ריאקצית אקרוזום גם יכולה להתרחש ספונטנית ויש להתייחס לכך. ניתן לגרום 

לריאקצית אקרוזום מכוונת באמצעות יוני קלציום, וניתן להבחין בהתרחשותה תחת מיקרוסקופ 

 עשה בעבודה זו.. כפי שנPSA-FITCפלורסנטי בצביעה עם הצבען 

 

 היפותזה
 לרעלנים אטרזין ואפלוטוקסין תהיה השפעה מרעה על תאי הזרע בבקר 

 

 מטרות
מטרת העל בעבודה זו היא בחינת השפעה של הרעלנים אפלוטוקסין ואטרזין על חיוניות תאי זרע 

 DNA -ה, שלמות האקרוזום, שלמות עה על חיות, פעילות המיטכונדריותבכלל זה נבחנה השפ בבקר. 

 יה.ויכולת ההפר

 

 השנה הראשונה למחקר

השנה הראשונה הוקדשה לבדיקת רעלנים במנות הזנה המיועדות להזנת בני בקר. הבדיקה נעשתה 

חורון. רפת זו -חורון לכפר דניאל אשר ממוקמת במבוא-שותפות בין מבוא –ברפת ורפת "דנרון" 

( המשקים מכינים את המזון 2מת מפטמה; )( בצמוד לרפת קיי1נבחרה בשל המאפיינים הבאים: )

המשקים עובדים עם  (3להאבסה במרכז המזון המקומי ולא רוכשים בליל מוכן ממרכז מזון חיצוני; )

המשקים מנוטרים היטב מבחינת  (4מגוון רחב של חומרי לוואי לחים שמקורם מתעשיית ן המזון; )

הראשונה, דגמנו את שלל המנות המיועדות ניהול ההזנה ומעקב אחר בריאות המקנה. במהלך השנה 

צעו במעבדה מוסמכת אשר ביכולתה לבצוע את כלל ו(. האנליזות ב1להזנת בני בקר )ראה טבלה מס' 

 האנליזות הנדרשות.

 

 : מנות ההזנה שנבדקו ותכולתם. 1טבלה מס' 
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  תוצאות:

מוצגים ממצאי בדיקת הרעלנים במנות השונות )בליל יונקים, בליל עגלות, בליל  4 , ו3, 2בטבלאות 

ידים על רמות טוקסינים )אפלטוקסינים, ממצאי הבדיקה מעכפי שהתקבלו מהמעבדה.  )פיטום

 . הרמה המותרת מצוינת בריבוע המצורף.( מסומן בקו אדום2זראלינון ו טי 

 

 .2014בדיקת מזונות בחודש יוני : 2טבלה מס' 
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 . 2014בדיקת מזונות בחודש נובמבר : 3  טבלה מס'
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 )המשך(.  2014בדיקת מזונות בחודש נובמבר : 4טבלה מס' 
 

 
 
 
 ה השנייה והשלישיתהשנ 

 
 בבדיקת רעלנים שנעשתה בשנה הראשונה למחקר רעלנים במנות הזנה המיועדות להזנת בני בקר 

הבולטים מבין הטוקסינים שנמצאו הם: אפלטוקסינים, זראלינון נמצא מספר לא מבוטל של רעלנים. 

למחקר ישית והשלהשנה השנייה  והוקדשועל בסיס מידע מהספרות . בהתאם לממצאים אלו 2Tו 

על   AFB1כמו גם הרעלן DACT המטבוליט שלו  ATZלבחון את ההשפעה הישירה של הרעלן מסוג 

 זרמת פרים. נבחנו ריכוזים הדומים לאלו שנמצאו במנות ההזנה.

 

 שלבי העבודה
של אשכי פרים  (head, body, tail)מזרמת פרים טרייה או ממדורי האפדידימיס בודדו  עתאי זר

שעות בהיעדר  4המטבחיים. עבור כל פרקציה תאי הזרע עברו קפסיטציה למשך  שנלקחו בבית

 לפי הפירוט הבא: ובנוכחות הרעלנים 

 
1. AFB1 (0, 0.1, 1, 10 or 100 µM) 
2. ((0, 0.1, 1 or 10 µM ATZ 
3. DACT (1, 10 or 100 µM)    
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 +Ca2. יוני קלציום לאחר הקפסיטציה, תאי הזרע עברו שפעול של רקציית האקוזום באמצעות

ionophore   

 

 

  

 ביעות פלורסנטיותצ

 

1. DAPI – ותית מש להערכה כמישבעבודה הנוכחית גרעין התא בכחול, ע את ן אשר צובצבע

 (A 1 תמונה) תאים בדוגמאהשל מספר 

2. PI –  1תמונה( באדום נצבע ראשם ם לחיים. תאים מתיםאים מתיתצבען אשר מבחין בין B) 

3. PSA-FITC –  זה ניתן להבחין האקרוזום בירוק. בעזרת צבען כולת תצבען אשר צובע את

וגדר ה. תא יןלהם אקרוזום לא תקיש אקרוזום, ותאים אשר  ראקצייתם אשר עברו בתאי

 רוזום שלו לאוגדר כניזוק אם צורת האקהתא  (.C 1תמונה) האקרוזום לא נצבעכתקין אם 

שאריתיות של אקרוזום ב"קו המשווה" ב נבחיןאקרוזום  תראקצייתא שעבר ב. ('C) שלמה

 (''C) של ראש התא

4. JC-1 – דריה בעלת מיטוכונהמיטוכונדריה.  שלפוטנציאל משנה את צבעו לפי ר צבען אש

 אדוםצבע בת גבוה , מיטוכונדריה בעלת פוטנציאל (D 1)תמונה ירוקתצבע ב –נמוך פוטנציאל 

(D' .) התאים בעלי פוטנציאל ממברנה גבוה.יר את שיעור על מנת להגדנעשה בצבען זה שימוש  
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 .(u, Tokyo, Japan-2000-Nikon Eclipse, TEיקרוסקופ פלורסנטי )ניתן להבחין תחת מבכל הצבענים 

לפי פרוטוקול המעבדה הכוללת ספירה של התאים, אינטגרציה של על אנליזה ל ונשמרוצולמו הדוגמאות 

  התמונות ומדידת חדירות כל צבען לתאים.
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 תוצאות
 

 על תאי הזרע AFB1פעת הש .1
 

 על חיות התאים בזרמה טרייה AFB1א. השפעת  1
 

 
 
 על חיות התאים ביותרת האשך )אפדידימיס( AFB1ב. השפעת 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

 
 על פוטנציאל הממברנה של מיטוכונדריות תא הזרע  AFB1השפעת .ג 1

 
 

 
 
 
 

 על ראקציית האקרוזום AFB1השפעת  .ד 1
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 בזרמה טרייה DNA -על שלמות ה   AFB1השפעת ה .1

 

 
 
 

 : 1 סיכום

הרעלן הראה פגיעה בפגע באיכות תאי הזרע אשר בודדו מזרמה טרייה או מיותרת האשך.  (1

 .µM 1,10,100 AFB1  -עיקר הפגיעה התבטא בירידה בחיות התאים כאשר נבחן  נחשפו ל

,  µM 1,10 -בתאי זרע כאשר נחשפו לת פוטנציאל ממברנת המיטוכונדריה הרעלן העלה א (2

 יזציה של התא, ככל הנראה כתגובה לסטרס.פולר-מופע המוגדר כהיפר

 ( הוריד את שעור התאים בעלי יכולת התא לבצע את ראקציית האקרוזום.µM 100הרעלן ) (3

של תאי הזרע, פגיעה אשר יכולה להשפיע על איכות  DNA-( פגע בשלמות הµM 10הרעלן ) (4

 עניין שבכוונתנו לבחון בהמשך. -העובר המתפתח
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 ע על תאי הזר ATZהשפעת  .2
 
 אי זרע שבודדו מזרמה טרייהעל ת ATZהשפעת   א.2
 

 
 

Fig. 2a. Effect of ATZ on ejaculated sperm Spermatozoa were incubated for 4 h with 0.1, 1 or 10 µM 
ATZ dissolved in EtOH. (A) Sperm viability was determined with PI fluorescent probe; (B) ΔΨm was 
determined with JC-1 fluorescent probe and presented as the mean proportion of red (high potential)/green 
(low potential); (C) AR was determined with FITC-PSA fluorescent probe. Data are presented as the mean 
proportion ± SD of the examined cells, calculated for 3 replicates, at least 200 sperm/group were examined. 
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 ממדורי האפדידימיסאי זרע שבודדו על ת ATZהשפעת   ב.2
 

 
 

Fig. 2b. Effect of ATZ on sperm isolated from the epididymis. Spermatozoa were isolated from 
 epididymis compartments (head [A], body [A'] and tail [A'', B, C]) and incubated for 4 h with 0.1, 1 or 10 
µM ATZ dissolved in EtOH. (A, A', A'') Sperm viability was determined with PI fluorescent probe; (B) 
ΔΨm was determined with JC-1 fluorescent probe and presented as the mean proportion of red (high 
potential)/green (low potential); (C) AR was determined with FITC-PSA fluorescent probe. Data are 
presented as the mean proportion ± SD of the examined cells, calculated for 3 replicates, at least 200 
sperm/group were examined. 
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 על איכות הזרמה  DACTשל השפעה  .3
 

 מזרמה טרייה ושבודדתאי זרע על איכות  DACT.א השפעה של 3
 

 
 
Fig. 3a. Effect of DACT on ejaculated sperm. Spermatozoa were incubated for 4 h with 1, 10 or 100 
µM DACT dissolved in DMSO. (A) Sperm viability was determined with PI fluorescent probe; (B) 
ΔΨm was determined with JC-1 fluorescent probe and presented as the mean proportion of red (high 
potential)/green (low potential); (C) AR was determined with FITC-PSA fluorescent probe. Data are 
presented as the mean proportion ± SD of the examined cells, calculated for 3 replicates, at least 200 
sperm/group were examined. 
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 ממדורי האפדידימיס ושבודדתאי זרע על איכות  DACTהשפעה של  ב.3
 

 
 
Fig. 3b. Effect of DACT on sperm isolated from the epididymis. Spermatozoa were isolated from 
epididymis compartments (head [A], body [A'] and tail [A'', B, C]) and incubated for 4 h with 1, 10 or 100 µM 
DACT dissolved in DMSO. (A, A', A'') Sperm viability was determined with PI fluorescent probe; (B) ΔΨm 
was determined with JC-1 fluorescent probe and presented as the mean proportion of red (high potential)/green 
(low potential); (C) AR was determined with FITC-PSA fluorescent probe. Data are presented as the mean 
proportion ± SD of the examined cells, calculated for 3 replicates, at least 200 sperm/group were examined.  

 
 
 
 


