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چکیده
هدف از این مطالعه موقعیتیابی ایمنوهیستوشیمیایی ( )IHCگرلین در بافت بیضه خروس بود .گرلین تنظیمکننده پلیوتروپیک گسکترده
اعمال اندوکرین و غیراندوکرین محسوب میشود .در پستاندارن گزارشهایی در خصوص بیان گرلین و گیرندههای آن در گنادها ،اثر گرلین
بر کنترل عمل کرد گنادها و نیز اثرات مستقیم گرلین بر کنترل ترشح بیضهای و تکثیر سلولی وجود دارد ،اما تاکنون بیان و یا نقکش عمک -
کردی گرلین در گنادهای گونههای غیر پستانداران بررسی نشده است .در این پژوهش موقعیتیابی ایمنوهیستوشیمیایی گکرلین در بافکت
بیضه خروس با آنتیبادی مونوکلونال موشی ضد گرلین بهعنوان آنتیبادی اولیه و آنتیبادی پلیکلونال دانکی ضد ایمنوگلکوبین )HRP( G
بهعنوان آنتیبادی ثانویه بررسی شد .نمونههای بافتی از  5خروس  15روزه جمعآوری شد و برای آزمایش  IHCدر فرمالین  41درصد نگه-
داری شدند ،سپس بلوک های پارافینی و مقاطع بافتی برای آزمایش  IHCتهیه شد .ارزیکابی ایمونوهیستوشکمیایی بیکان گکرلین در بیضکه
خروس نشان داد که واکنش ایمنی در سلولهای زایا ،سلولهای الیدیگ و سلولهای سرتولی مشاهده میشود .عقیده بر این است که بیان
گرلین در سلولهای زایا ،سلولهای الیدیگ و سلولهای سرتولی ممککن اسکت نقکش آن را در تنظکیم موضکعی نشکان دهکد .ایکن اولکین
مطالعه ای است که شواهد مولکولی را برای وجود گرلین در بافت بیضه خروس فراهم کرده است.
واژههای کلیدی :بیضه ،سلول لیدیگ ،سلول سرتولی ،گرلین ،خروس.

مقدمه
هورمون گرلین به طکور غالکد در بافکتهکای معکده،
دئودنوم و ژژنوم ترشح میشود .مطالعات نشکان داده اسکت
که تولید و ترشح گرلین در بافتهای مختلف تحکت تکیثیر
عوام متابولیکی ،تغذیهای و هورمونی است .این هورمکون
در سطح هیپوتاالموسی ،ترشکح هورمکونهکای رشکد،LH ،
 ،FSHپروالکتین ACTH ،و وازوپرسین را تنظیم میکنکد،
وجود گرلین و گیرنده آن در بافتهای هدف هورمونهکای
هیپوفیزی نشاندهنده این است که این هورمون دارای اثر
میککان یکننککده بککر ترشککح فیککدبکی هورمونهککای سیسککتم
هیپوتاالموسی-هیپوفیزی است .از سویی گکرلین در دیگکر
اندامهای محیطی بر اعمال بیولوژیکی آن اندامها اثر مکی-
گذارد ،برای مثال در دستگاه گوارش موجد تنظیم ترشکح

هورمونهای مختلف و تنظیم تکثیر سلولی مکیگکردد (،9
 44و .)22
این هورمون اثرات گوناگونی بکر فرآینکدهای مختلکف
تولید مثلی دارد ( 1و  .)9مطالعات مختلف نشان دادهاست
که گرلین در دستگاه تولیکد مثلکی نکر و مکاده پسکتانداران
بیان میشود و بر ترشح بسیاری از هورمونهای تولیدمثلی
اثر میگذارد ( 23 ،41و  .)21نشکان داده شکده اسکت ککه
گرلین در بافتهای تولیدمثلی رحم و تخمدان بیکان مکی-
شککود ( ۶و  .)24گیرنککده گککرلین در بافککت انککدومتریوم و
تخمدان بیان میشود و گرلین موجد النه گزینکی جنکین
میگردد ( 41و  .)21نشکان داده شکده اسکت ککه گکرلین،
گیرنککده آن و  mRNAگککرلین در قسککمتهککای مختلککف
دستگاه تولید مثلی تلیسه هلشتاین از قبی اندومتریوم و
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اویککداکت حضککور دارد ( .)1ترش کح پایککه گککرلین در بافککت
اندومتریال در اوای آبستنی در مقایسه با فکاز فولیککولی و
دیگر مراح آبستنی بیشتر است ( ،)21همچنکین گکرلین
ترشح  LHرا مهار میکند و پاسخ به  GnRHرا در شکرای
آزمایشگاهی کاهش میدهد ،امکا بکر ترشکح  FSHتکیثیری
ندارد .یککی از نقکشهکای تولیکدمثلی گکرلین ،اثکر آن بکر
گنادهای جنس نر است ( .)25گرلین بهطور قابک تکوجهی
قادر به مهکار ترشکح تستوسکترون اسکت ( .)1اثکر مهکاری
گککرلین روی ترشککح تستوسککترون بککا کککاهش قاب ک توجککه
چندین فاکتور کلیدی در مسیر سکنتز اسکتروئید از قبیک
پکروتیین حکاد تنظکیمکننکده اسکتروئید ( Steroidogenic
 )Acute Regulatory Proteinو آنزیمهای شکننده زن یره
جانبی  3 ،P450بتا-هیدروکسی استروئید هیدروژناز و نوع
سککوم  41بتککا  HSDمربککوا اسککت ( .)1عککالوه بککر اثککرات
استروژنی  ،گرلین ممکن اسکت بکهطکور مسکتقیم اعمکال
لولههای اسپرمساز را تنظیم کند (.)1
گرلین در سلولهای الیدیگ ،لولههکای اسکپرمسکاز و
سلول های سرتولی بیضه انسکان ،گکاو ،گوسک ند و بکز نیکز
شناسککایی شککده اسککت ( 49 ،4۶ ،5و  .)49در مطالعککهای
نشان داده شد که تعداد سلول های الیکدیگی ککه واککنش
ایمنی گرلین را نشکان داده بودنکد نسکبت بکه تعکداد کک
سلولهکای الیکدیگ در افکرادی ککه غلظکت تستوسکترون
کمتری داشتند ،بیشتر بود ( .)49در بیضه مکوش واککنش
ایمنی گرلین در سلول های الیدیگ موقعیت یابی شده بود،
اما گیرنده گرلین ( )GHS-RA1در سلولهکای الیکدیگ و
سرتولی شناسایی شده بود ( .)42بیکان گیرنکده گکرلین در
م اری اسپرمساز نشان مکیدهکد ککه اپیتلیکوم لولکههکای
اسپرم ساز ممکن اسکت بافکت هکدف گکرلین باشکد و ایکن
هورمون بهطکور مسکتقیم مکیتوانکد عمک ککرد لولکههکای
اسپرمساز را تنظیم کند (.)43
تا به حال پژوهشی در خصوص حضور گرلین و نقکش
آن در پرندگان ان ام نشده است ،با توجه به اثرات مهم این
هورمون بر اعمال گنادی در پستانداران ،هدف این پژوهش
موقعیت یابی ایمنوهیستوشیمیایی گرلین در بیضه خروس
بود.
مواد و روش کار
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نمونه برداری بافت بیضه از خروسهای کشکتار شکده
نژاد رأس  319در کشتارگاه طیور سکنندج ان کام گرفکت.
نمونههای تهیه شده شام قسمتهای مرکزی و حاشیهای
بافت بیضه بکه ابعکاد  1/5×1/5×4سکانتیمتکر بکود (از هکر
قسککمت  3نمونککه) و نمونککههککا بعککد از قککرار گککرفتن در
یونیکاستهای پالستیکی به مکدت  21سکاعت در محلکول
فیکساتیو فرمالین  %41قرار گرفتند .پس از مراح آبگیری
(قرار دادن اسالیدها در الک های با درجات مختلکف ،الکک
مطلق 11 ،91 ،95 ،و  51درجه و در هر کدام به مدت سه
دقیقه قرار گرفت) ،ش افسازی ،آغشتهسکازی بکا پکارافین،
قالدگیری بلوکهای پارافینی تهیه شد و مقاطع بافتی بکه
ضخامت  1-5میکرون بکا دسکتگاه میکروتکوم تهیکه و روی
المهای آغشته شده به چسد سیتولوژی تثبیت شدند.
در ان ککام ایمنوهیستوشککیمیایی ابتککدا مقککاطع بککافتی
پارافینی در گرم خانه  ۶1درجه سانتیگراد بکه مکدت یک
ساعت قرار داده شدند .المها با زایلین پکارافینزدایکی و بکا
آب جاری شست و شو داده شدند و سپس با الک اتیلیک
با درجات مختلف آبدهی شکده و دوبکاره بکا آب جکاری بکه
مدت  2دقیقه و سپس با محلول  PBSبکه مکدت  5دقیقکه
شست و شو داده شدند .برای بازیابی آنتیژن ظرف حکاوی
بافر سیترات ( )41 nM, pH=6به مکدت  5دقیقکه در بکن
ماری در دمای  95درجکه سکانتیگکراد قکرار داده شکدند و
سپس برای خن شدن ،المها در دمای اتاق بکه مکدت 21
دقیقه نگهداری شدند .سران ام در  PBSبه مدت  5دقیقکه
شسکتوشکو داده شکدند .بکرای غیکر فعکال شکدن فعالیککت
پروکسککیداز اندوژنوسککی ،المهککا بککه مککدت  31دقیقککه بککا
 Peroxidase Blockدر محی تاری مواجهکه شکده و بکه
مدت  5دقیقه در  PBSشستوشو داده شدند؛ سپس برای
کاهش پیوندهای غیر ویژه به مدت  41دقیقه اسکالیدها در
 Protein Blockخوابانده شکدند .در مرحلکه بعکد المهکا بکا
آنتیبکادی اولیکه ( Mouse monoclonal to Ghrelin, Cat
( )No: ab57222, Abcamرقیق شده به نسبت  4بکه 511
در بافر  )PBSدر اتاق مرطوب در دمای  1درجکه سکانتی-
گراد به مدت ی شکبانه روز خوابانکده شکدند و سکپس در
بافر  PBSبرای  3بار و هر بار به مدت  5دقیقه شستوشکو
داده شککدند؛ سککپس اسککالیدها بککا Post Primary Block
جهت افزایش ن وذ معرفهای بعکدی بکه مکدت  31دقیقکه

دوره  - 41شماره 4
بهار و تابستان 99

خوابانده شدند .در گام بعدی المهکا بکا آنتکیبکادی ثانویکه
(آنتکیبکادی پلکیکلونکال ضکد Cat No: ab7083, IgG
 )Abcamکونژوگه شده با  HRPرقیق شده در بافر  PBSبه
نسبت  4به  ،311به مدت  45-21دقیقه خوابانده شدند و
به مدت  41دقیقه شست وشو داده شده و سپس اسالیدها
بکککا  NovoLinkTM Polymerککککه بکککرای شناسکککایی
ایمنوگلوبولین های موشی و خرگوشکی اسکت اده مکی شکود
(این پلیمر هر نوع آنتیبادی اولیکه بانکد شکده بکا بافکت را
تشخیص مکیدهکد) ،خوابانکده شکدند (مکدت  31دقیقکه)؛
سپس اسالیدها در  PBSدو بار و هر بکار  5دقیقکه شسکت
وشککو داده شککدند ،سککران ام بککرای نمایککان کککردن واکککنش
آنتیژن و آنتیبادی از محلول سوبسترای دیآمینوبنزیدین
( )DABدر  H2O2به مدت  1-۶دقیقه است اده شکد .المهکا
در آب جاری شست وشو داده شدند .از محلول رنگآمیزی
زمینه هماتوکسیلین است اده شد ،سپس با قرار دادن یک
قطره چسپ سکیتولوژی روی الم و گذاشکتن المک  ،عمک
مونته ککردن ان کام گردیکد و بکرای بررسکی اسکالیدهکا از
میکروسکوپ نوری است اده شد .با بررسی نمونههای تهیکه
شده ظهور رنگ قهوه ای روشن تکا تیکره در مقکاطع بکافتی
نشان از واکنش ایمنوپراکسیداز در نمونههای بکافتی تهیکه
شده ،بود ( 49 ،41 ،4۶ ،45و .)49
نتایج
یافتههای این پژوهش نشان میدهد که آنتیژن گرلین
در سلولهای الیدیگ و سلولهای سکرتولی خکروس قابک
ردیککابی و شناسککایی اسککت .واکککنش ایمنوپروکسککیداز در
سیتوپالسم سلولهکای الیکدیگ و سکرتولی مشکاهده شکد
(شک  ،4ه و ی) .در شک های ج و د مقطع عرضکی بافکت
بیضه خکروس رنکگآمیکزی شکده ائکوزین-هماتوکسکیلین
مشککاهده مککیگککردد .براسککاس گککزارش قبلککی  Millerو
همکاران که وجود گرلین را در بافت بیضه گوسک ند تیییکد
کرده بودند ( ،)41مقطع بافتی بیضه گوس ند نر به عنکوان
کنترل مثبت به منظور تییید صحت آزمایش است اده شکد.
در این آزمایش ،مثبت بکودن واککنش ایمنوپروکسکیداز در
بیضه گوس ند به عنوان کنترل مثبت تییید شد (شکک ،4
ب) .با توجه به آن که احتمال بروز واککنش ککاذب و غیکر

واقعی و امکان اتصال آنتی بادی اولیه به جایگکاههکای غیکر
اختصاصی وجود داشت ،قرار دادن ی نمونه کنترل من ی
الزامی بود .با توجه به آن که در اکثر مقاالت بکرای کنتکرل
من ی از سرم حیوانات مختلف اسکت اده شکده بکود در ایکن
مطالعه از سرم خرگوشی به جکای آنتکیبکادی اولیکه بکرای
کنتککرل من ککی اسککت اده شککد .بککدین منظککور ابتککدا از یک
خرگوش خونگیری به عم آمکد ،سکپس نمونکهی خکون
برای جداسازی سرم سانتری یوژ گردید .از سکرم خرگوشکی
به عنوان آنتی بادی اولیه است اده شد .سرم تهیه شده غنی
از آنتکیبکادیهکای مختلککف اسکت .ایکن آنتککیبکادیهکا بککا
آنتیبادی علیه گرلین که آن هم در موش تهیه شکده بکود،
بککه لحککاز بککازوی  ،Fcمشککترک و یکسککان هسککتند؛ لککذا
آنتی بادی ثانویه توانایی اتصال به هر دو آنتیبکادی مکذکور
را دارد .در صورت ظهور رنگ قهوهای یا واکنش مثبکت در
هر دو مقطع فوق ،نشان از بروز واکنشهای آنتیبادی اولیه
و آنتککیبککادیهککای موجککود در سککرم بککا جایگککاههککای
غیککراختصاصککی در مقککاطع بککافتی اسککت .الزمککه اتصککال
آنتیبادی ثانویه به آنتیبادی اولیه و آنتیبادیهای موجکود
در سرم ،تثبیت این آنتی بادیها در مقکاطع بکافتی اسکت.
آنتیبادیهای اولیه بسیار اختصاصی عم میکنند و فقک
آنهایی به بافت میچسبند ککه  Fabآنتکی ژن اختصاصکی
آن در بافت حضکور داشکته باشکد .در مقطکع بکافتی مکورد
آزمایش که گرلین وجود دارد ،آنتکی بکادی اختصاصکی آن
متص ک مککیشککود .در حککالی کککه بککه دلی ک عککدم حضککور
آنتیژنهای اختصاصکی آنتکیبکادیهکای سکرم در مقکاطع
بافتی توانایی تثبیکت شکدن را نداشکته و در زمکان شسکت
وشوی المها تمامی آنها از روی الم شسکته شکده و دیگکر
آنتیبادی وجود ندارد تا با آنتی بادی ثانویه واکنش دهکد و
رنگ قهوه ای ظاهر شود؛ درحالی که مقاطع بافتی خوابانده
شده با آنتیبادی اولیه به دلی وجود آنتکی ژن اختصاصکی
(گرلین) در بافت ،پس از شست و شکو همچنکان بکه بافکت
متص باقی مانده و با اضافه کردن آنتیبادی ثانویه واکنش
مثبت مشاهده می شود .نتایج کنترل من ی در این آزمایش
نشان داد که واکنش ایمونوپروکسیداز ان کام نگرفتکهاسکت
(شک  ،4الف).
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شکل  -1موقعیتیابی ایمونو هیستوشیمیایی گرلین در بیضه خروس .نمونهها با آنتی گرلین موشی به عنوان آنتی بادی اولیه و سپس با
آنتی بادی پلی کلونال دانکی ( )HRPبه عنوان آنتی بادی ثانویه انکوبه شدند .الف) کنترل من ی ،انکوبه شده با سرم خرگوشی به جای
آنتی بادی اولیه ،نشاندهنده واکنش من ی ایمونوپروکسیداز در سلولهای زایا و سرتولی بیضه گوس ند  2ساله ( .)×411ب) کنترل مثبت،
انکوبه شده با آنتی بادی مونوکولونال آنتی گرلین) نشاندهنده واکنش مثبت ایمونوپروکسیداز در سلولهای زایا و سرتولی بیضه گوس ند 2
ساله ( .)×111ج) ( )×411و د) ( ،)×111مقطع عرضی بافت معمولی بیضه خروس تهیه شده با رنگآمیزی ائوزین-هماتوکسیلین .ه)
نشاندهنده واکنش مثبت ایمونوپروکسیداز در سلولهای سرتولی و الیدیگ مقطع عرضی بیضه خروس ( .)×111ی) نشاندهنده واکنش
مثبت ایمونوپروکسیداز در سلولهای الیدیگ مقطع عرضی بیضه خروس ( .)×411در شک های ب ،ه و ی واکنش ایمونوپروکسیداز با
فلش نشان داده شده است.
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بحث
یافتههای این پژوهش نشان مکیدهکد ککه گکرلین در
سلولهای الیدیگ و سرتولی بیضه خروس بیان میشکود و
به نظر میرسد که هر کدام از سلولها مکیتواننکد بکهطکور
مت اوت در سکنتز گکرلین شکرکت کننکد .احتمکاالی گکرلین
موجککود در ایککن سککلولهککا بککهطککور موضککعی یککا بککه روش
اتوکرین/پاراکرین عم کرد این سلولها را تحت تیثیر قکرار
میدهد .اگرچه وجود گرلین در بیضکه گونکههکای مختلکف
(انسان ،گوس ند و موش صحرایی) گزارش شکده اسکت (،3
 41 ،5و  ،)49اما حضور گرلین در دستگاه تناسلی خروس
برای اولین بار گزارش میگکردد .بیکان گیرنکده گکرلین در
م اری اسپرمساز نشان مکیدهکد ککه اپیتلیکوم لولکههکای
اسپرمساز ممکن است بافت هدف گکرلین باشکد و بکهطکور
مستقیم عم کرد لولههای اسپرمسکاز را تنظکیم مکیکنکد؛
بنابراین پذیرفتنی است که گکرلین ،اعمکال مهکم گنکادی،
تکثیککر و آپوپتککوز را در بیضککه مککوش کنتککرل کنککد (.)43
لوکازیکک و همکککاران ( )45بیککان گیرنککده در گلککژی و
آککروزومهکای اسکپرماتیدها و نککواحی آککروزوم یکا غشککای
سلولی سر اسپرم اپیدیدیمی را تییید کردند .بیکان گیرنکده
گرلین در اسپرم و نیز اثکر گکرلین روی جنبکایی اسکپرم و
غلظت یون کلسیم داخ سلولی نشکان مکیدهکد ککه ایکن
اثرات بیولوژیکی گرلین ممکن است در شرای داخ بدنی
ای اد شود .بریکان یاکان ( )25پیشکنهاد ککرد ککه گکرلین
به وسیله اعمال موضعی و یا سیستمی بکه عنکوان تنظکیم
کننده عم کرد گنادی ممکن است در کنترل دقیق تعادل
انرژی و تولیکدمث نقکش داشکته باشکد .مشکاهدات نشکان
میدهد که گرلین میتواند به روش اتوکرین و یا پکاراکرین
اسپرماتوژنز را تنظیم کند ،همچنین شواهد نشان میدهند
که گرلین قادر به تنظیم اعمال کلیدی بیضکهای ،از جملکه
بیان ژن لوله اسپرمساز ،ترشح تستوسترون و تکثیر سکلول
الیدیگ است.
عالوه بر این ،در موش صحرایی ثابت شده اسکت ککه
گرلینی که در سلولهای الیدیگ و سرتولی موقعیکتیکابی
شده است ،خواص آنتیاکسیدانتی قاب تکوجهی دارد (.)49
 Ahmedو همکاران نشکان دادنکد ککه در صکورت تعکادل
من ی انرژی ،گرلین میتوانکد یککی از هورمکونهکای مهکم
مسیول برای سرکوب محور تولیدمثلی جنس نر در هکر دو
سطوح هورمکونی و مولککولی باشکد ()4؛ بنکابراین ،گکرلین

می تواند بهعنوان رابطی بین هموسکتازی انکرژی و توانکایی
تولیدمثلی در موش های صحرایی نکر بکالد در نظکر گرفتکه
شود Moretti .و همکاران نشان دادند که قب از ایکن ککه
اسپرم ها به اپیدیدیم برسند آنها با گرلین مواجه می شوند
( ،)49بنابراین هورمون گرلین ممکن است تغییکرات پکس
گنادی اسپرم ،از جمله تحرک ،اتصکال و ن کوذ بکه تخکم را
تحت تیثیر قرار دهکد .در پژوهشکی دیگکر گکرلین بکا روش
ایمونوفلورسنس در اسپرم انزالی انسان شناسایی شد .ایکن
نتایج نشان میدهد که اسپرم انسان احتماالی گیرنکدههکایی
برای گرلین دارد؛ همین پژوهشگران وجود گیرنده گکرلین
در گلژی و آککروزوم اسکپرماتیدها و نکواحی آکروزومکی یکا
غشای سلولی سکر اسکپرم اپیدیکدیمی مکوش صکحرایی را
گزارش کردند ( .)49با توجکه بکه موقعیکت یکابی گکرلین و
گیرنده آن در بیضه انسان ،موش صحرایی و گوس ند بیکان
شده است که گکرلین مکیتوانکد فعالیکت اسکپرماتوژنز را از
طریق سلولهای الیدیگ تحت تکیثیر قکرار دهکد و ممککن
اسککت بککهعنککوان تنظککیمکننککده موضککعی در عمکک کککرد
اسپرماتوژنی عم کند (.)45
بررسی نمونههای تهیه شده در ایکن پکژوهش ،ظهکور
رنگ قهوهای روشن تا تیره در مقاطع بافتی بیضکه خکروس
نشان از واکنش مثبت ایمنوپراکسیداز در نمونههای بکافتی
تهیه شده بود (شک  ،4ی و ه) .این نتایج بکا نتکایج سکایر
پژوهشگران که وجکود گکرلین را در مراحک اسکپرماتوژنز،
سلولهای سرتولی و سلولهکای الیکدیگ در انسکان (،)49
گاو ( ،)5گوسک ند ( 41و  )49و بکز ( )4۶شناسکایی ککرده
بودند موافق بود ،اما با نتکایج  Barreiroو همککاران ( )1و
 )22( Tena-Sempereکه گرلین را فقک در سکلولهکای
الیدیگ بالد موش صحرایی شناسایی کرده بودند و گزارش
کرده اند که گرلین ضرورتای در سکلولهکای الیکدیگ وجکود
دارد ،مخالف بود.
براساس یافتکههکای ایکن پکژوهش حضکور گکرلین در
سلولهای الیدیگ ،سلولهای سکرتولی و سکلولهکای زایکا
تییید شد .احتماالی گرلین موجود در سلولهکای سکرتولی و
الیدیگ مکی توانکد اسکپرماتوژنز را بکه روش اتکوکرین و یکا
پاراکرین تنظیم کند .اگر چه این یافتهها به تنهکایی وجکود
رابطه بین گرلین و باروری را ثابت نمیکند ،اما ایکن نتکایج
راه را برای شناخت نقش گکرلین در سکلولهکای بیضکهای،
اسککپرماتوژنز و در نهایککت بککاروری در خککروس را همککوار
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Summary
This study was aimed to investigate the immunohistochemical localization of ghrelin in testicular
tissues of rooster. Ghrelin is a pleiotropic regulator of a wide array of endocrine and non-endocrine
functions. In the mammal, the expression of ghrelin and its receptors in the gonads, the effect of
ghrelin on the control of gonadal function as well as the direct effects of ghrelin on control of testicular
secretion and cell proliferation has been reported, however, the expression and/or functional role of
ghrelin has not been studied in gonads of non-mammalian species until now. In those study, the
immunohistochemical localization of ghrelin in testicular tissues of rooster, using mouse monoclonal
anti ghrelin antibody as the primary antibody and donkey anti rabbit IgG (HRP conjugated) and
polyclonal antibody as the secondary antibody was investigated. The testis samples were collected
from five roosters (45 day olds) and kept in 10% formalin for IHC analysis. Then paraffin blocks and
histological section for IHC test were prepared. Evaluation of the pattern of cellular expression of
ghrelin protein in rooster testis using immunohistochemistry demonstrated that ghrelin peptide was
located in the interstitial leydig, sertoli cells, and germ cells. We have suggested that the ghrelin
expression in germ cells, leydig cells and sertoli cells may indicate its role in the local regulation. This
is the first study to provide molecular evidence for the presence of ghrelin within the entire testicular
tissues of rooster.
Keywords: Ghrelin, Leydig cell, Sertoli cell, testis, rooster.
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