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ό,τι αφορά στην απομόνωση του DNA και στη διερεύνηση της ύπαρξης 
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Πάνω από όλα, είμαι ευγνώμων στο σύζυγό μου, Δημήτριο Αϊδινόπουλο και στις 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής 

Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Αλεξάνδρειου 

Τεχνολογικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής μου διατριβής 

στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου 

Αγροτικής Ανάπτυξης» με εξειδίκευση στα «Συστήματα Ακριβείας στη Ζωική 

Παραγωγή».  

Η μεταπτυχιακή διατριβή αφορά στη συγκρητική μελέτη της εργαστηριακής 

αξιολόγησης του εκσπερματίσματος κάπρων και στην κατάταξή τους σε υψηλής και 

μειωμένης γονιμότητας  σε σχέση με την ήδη υπάρχουσα κατάταξή τους βάση των 

στοιχείων που τηρούνται στην  εκτροφή. Ακολουθεί  η διερεύνηση πιθανών 

πολυμορφισμών σε γονίδια που εμπλέκονται στη σπερματογένεση και επηρεάζουν την 

ποιότητα του σπέρματος. 

Το πρώτο μέρος της διατριβής περιλαμβάνει βιβλιογραφική ανασκόπηση για τις 

μεθόδους συλλογής και τα κρίσιμα σημεία κατά την παραγωγή νωπού σπέρματος 

κάπρων. Επιπλέον, αναφέρεται η ανάλυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του 

σπέρματος που αφορά στον όγκο, στην πυκνότητα, στη μορφολογία, στη ζωτικότητα, 

στην κινητικότητα και στις επιμέρους μορφές κίνησης, στη βιοχημική δραστηριότητα 

των κυτταρικών μεμβρανών και στην ακεραιότητα του DNA του πυρήνα των 

σπερματοζωαρίων. Επίσης, γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση σε πέντε γονίδια 

P450scc, P45017a, P450arom, 3b-HSD, StAR, τα οποία εμπλέκονται στη 

σπερματογένεση και στην ποιότητα του σπέρματος.  

Στο δεύτερο μέρος της διατριβής, γίνεται περιγραφή των υλικών και μεθόδων 

που χρησιμοποιήθηκαν στον παρόντα πειραματισμό. Ακολουθεί η ανάλυση των 

αποτελεσμάτων και η συζήτηση, στην οποία τα αποτελέσματά μας σχολιάζονται και 

συγκρίνονται με εκείνα άλλων μελετών. Τέλος, παρατίθενται τα συμπεράσματα, η 

βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε και το παράρτημα, το οποίο περιλαμβάνει το 

σύνολο των πινάκων, των διαγραμμάτων και τον κατάλογο συντομογραφιών
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η αξιολόγηση της ποιότητας του σπέρματος αφορά ποιοτικούς και ποσοτικούς 

δείκτες, μετρήσιμους σε επίπεδο εργαστηρίου, αντικατοπτρίζοντας ως ένα βαθμό τη 

λειτουργικότητα των όρχεων ως προς τη σπερματογένεση και τη δυνητική 

γονιμοποιητική ικανότητα του εκσπερματίσματος. Επιπλέον, η ταυτοποίηση γονιδίων 

που εμπλέκονται στον μηχανισμό της σπερματογένεσης και στα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά του σπέρματος αποτελεί ανεκτίμητη πληροφορία για την επιλογή των 

αρσενικών με βάση την ποιότητα του σπέρματος. Η παρούσα μελέτη αφορά στη 

σύγκριση των αποτελεσμάτων της εργαστηριακής κατάταξης των εκπερματισμάτων 6 

κάπρων σε υψηλής και μειωμένης γονιμότητας με βάση την ποιότητα του σπέρματος 

από τα στοιχεία που τηρούνται στην εκμετάλλευση για τις επιστροφές και τα ποσοστά 

σύλληψης. Επιπλέον διερευνήθηκε η ύπαρξη πιθανών πολυμορφισμών σε πέντε γονίδια 

P450scc, P45017a, P450arom, 3b-HSD, StAR, μετά από λήψη αίματος. Στην έρευνα 

μας, συμπεριελήφθηκαν 6 κάπροι και συλλέχθηκαν 48 (6x8) εκσπερματίσματα σε 

διάστημα 4 μηνών. Τα δείγματα σπέρματος αραιώνονταν σε τελική συγκέντρωση 

30x106 σπερματοζωαρίων ανά δόση και χρησιμοποιούνταν στην εκμετάλλευση για την 

εφαρμογή τεχνητής σπερματέγχυσης. Ταυτόχρονα, κλάσμα από κάθε δείγμα σπέρματος 

μεταφερόταν εντός μιας ώρας στην Κλινική Παραγωγικών Ζώων της Κτηνιατρικής 

Σχολής ΑΠΘ σε ισοθερμικό δοχείο θερμοκρασίας 16-18οC και ακολουθούσε 

εργαστηριακή εξέταση. Οι παράμετροι που εκτιμήθηκαν σε κάθε δείγμα σπέρματος 

ήταν: η ζωτικότητα, η κινητικότητα και οι επιμέρους κινήσεις των σπερματοζωαρίων, η 

μορφολογία, η βιοχημική δραστηριότητα της κυτταρικής μεμβράνης και η ακεραιότητα 

του DNA του πυρήνα των σπερματοζωαρίων. Η εκτίμηση της ζωτικότητας και της 

μορφολογίας έγινε μετά από εφαρμογή διπλής χρώσης εωσίνης-νιγροσίνης. Η 

κινητικότητα και οι επιμέρους μορφές κίνησης των σπερματοζωαρίων εξετάστηκαν με 

αναλυτή υποβοηθούμενο από ηλεκτρονικό υπολογιστή (CASA). Ο έλεγχος της 

βιοχημικής δραστηριότητας της κυτταρικής μεμβράνης των σπερματοζωαρίων έγινε με 

την εφαρμογή της δοκιμής HOST (HOST, Hyposmotic Swelling Test). Για τον έλεγχο 

της ακεραιότητας του DNA του πυρήνα των σπερματοζωαρίων εφαρμόστηκε η δοκιμή 

της πορτοκαλόχρωμης ακριδίνης (AOT-Acridine Orange Test). Για την απομόνωση του 

DNA από το αίμα κάθε κάπρου, εφαρμόστηκε η αλυσιδωτή αντίδραση της 

πολυμεράσης PCR και διερευνήθηκε η ύπαρξη πολυμορφισμών στα 5 γονίδια. Η 
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στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του λογισμικού Statistical 

Analysis Systems version 9.0 (SAS Institute Inc., 1996, Cary, N.C., USA) με το επίπεδο 

σημαντικότητας να ορίζεται στο p<0,5. Τα αποτελέσματα μας έδειξαν ότι η συνολική 

κινητικότητα κυμάνθηκε σε φυσιολογικές τιμές και στις δύο ομάδες κάπρων, με την 

ομάδα των κάπρων υψηλής γονιμότητας να εμφανίζουν υψηλότερες τιμές. 

Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στην ισχυρή προοδευτική κίνηση 

μεταξύ των δύο ομάδων % («Υψηλής γονιμότητας»: 73,09 ± 2,64, «Μειωμένης 

γονιμότητας»: 64,06 ± 2,64). Επιπλέον, υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά στο 

ποσοστό των ταχέων κινούμενων σπερματοζωαρίων («Υψηλή γονιμότητα»: 62,88 ± 

2,79, «Μειωμένη γονιμότητα»: 53,60 ± 2,79) και στο ποσοστό εκείνων που κινούνταν 

με χαμηλή ταχύτητα («Υψηλή γονιμότητα»: 9,28 ± 1,94, «Μειωμένη γονιμότητα»: 

17,00 ± 1,94). Οι περισσότερες από τις επιμέρους κινήσεις των σπερματοζωαρίων 

εμφάνισαν καλύτερες τιμές στην ομάδα των κάπρων υψηλής γονιμότητας, ενώ 

παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στις VCL, VSL, BCF, WOB μεταξύ των 

δύο ομάδων. Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την 

ζωτικότητα και τη μορφολογία των σπερματοζωαρίων μεταξύ των δύο ομάδων κάπρων, 

όμως παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς τις μορφολογικές 

ανωμαλίες της ουράς  («Υψηλή γονιμότητα»: 3,42 ± 0,23, «Μειωμένη γονιμότητα»: 

4,47 ± 0,23). Όσον αφορά στη βιοχημική δραστηριότητα της κυτταρικής μεβράνης των 

σπερματοζωαρίων παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά («Υψηλή 

γονιμότητα»: 60,30 ± 1,16, «Μειωμένη γονιμότητα»: 49,24 ± 1,16). Ο 

κατακερματισμός του DNA ήταν σχεδόν μηδενικός και στις δύο ομάδες. Τέλος, δεν 

ανιχνεύτηκαν πολυμορφισμοί και μεταλλάξεις στα γονίδια που επιλέχτηκαν, αφήνοντας 

περιθώρια για περαιτέρω διερεύνηση. 

 

Λέξεις κλειδιά: κάπρος, ποιότητα σπέρματος, CASA, HOST, DNA, πολυμορφισμός γονιδίων 
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ABSTRACT 

Sperm quality assessment involves qualitative and quantitative indicators, measurable at 

laboratory level, reflecting to a certain extent the production capacity of sperm and 

partly the potential fertilization capacity of the ejaculation. In addition, the identification 

of genes involved in the spermatogenesis mechanism and in the qualitative 

characteristics of the sperm is invaluable information for the selection of males based on 

sperm quality. This particular study refers to the comparison of the results of the 

laboratory classification of 6 boars' ejaculates in high and low fertility based on the 

quality of the semen from the data kept in the farm from estrus return rates and fertility 

rates. Furthermore, possible polymorphisms were investigated in five genes P450scc, 

P45017a, P450arom, 3b-HSD, StAR, after blood sampling. In our research, six boars 

were involved as semen donors and 48 (6x8) ejaculates were collected over 4 months. The 

sperm samples were diluted in a final concentration of 30 x 106 sperm / ml and they were used 

in the farm. At the same time, an aliquot of each sperm sample was transferred within 1 

hour to the lab of the Farm Animal Clinic of the Veterinary Medicine School of 

Aristotle University in an isothermal box and stored at 16-18oC. The parameters that 

were estimated for each sample of semen were: viability, motility and the individual kinetic 

parameters of spermatozoa, morphology, biochemical activity of the cell membrane and 

DNA fragmentation. Vitality and morphology were estimated after the application of double 

staining eosin-nigrosin. Motility and kinetic characteristics of spermatozoa were examined 

by computer assisted semen analyzer (CASA). The biochemical activity of the 

spermatozoa cell membrane was examined by applying the HOST (Hyposmotic 

Swelling Test) test. The Acridine Orange Test (AOT) was used for the evaluation of sperm 

nuclear chromatin integrity. In order to isolate the DNA from the blood of each boar, the 

PCR polymerase chain reaction was performed and the existence of polymorphisms in 

the 5 genes was investigated. Collected data were analyzed with the use of a General 

Linear Mixed Model by the statistical software: Statistical Analysis Systems version 9.0 

(SAS Institute Inc., 1996, Cary, N.C., U.S.A.) and the level of significance was set at 

p<0.05. Although our results showed that the total motility varied in normal values in 

both boar groups, the group of high fertility indicated higher values. Statistical 

significant differences were found between groups A and B in progressive motility % 

(“high fertility”: 73,09 ± 2,64, “low fertility”: 64,06 ± 2,64). Additionally, there was a 

statistically significant difference in the percentage of rapid moving spermatozoa (“high 
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fertility”: 62.88 ± 2.79, “low fertility”: 53.60 ± 2.79) and in the percentage of those who 

moved slowly (“high fertility”: 9.28 ± 1.94, “low fertility”: 17.00 ± 1.94). Most of the 

individual kinetic parameters of spermatozoa showed better values in the group of high 

fertility boars, while a statistically significant difference was observed in VCL, VSL, 

BCF, WOB between the two groups. No statistically significant differences were found 

between the two groups of boars in vitality and morphology, but there was statistically 

significant difference in morphological tail abnormalities ("high fertility ": 3.42 ± 0.23, 

"low fertility ": 4,47 ± 0,23). As far as the biochemical activity of the spermatozoa cell 

membrane is concerned, a statistically significant difference ("high fertility ": 60.30 ± 

1.16, "low fertility ": 49.24 ± 1.16) was observed. DNA fragmentation was almost zero 

in both groups. Finally, polymorphisms and mutations in the selected genes were not 

detected and this fact might require further research. 

 

Key words: boar, sperm quality, CASA, HOST, DNA fragmentation, genes polymorphisms 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΙΣΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ 

1.1 Συλλογή σπέρματος με τεχνητό κόλπο 

Υπάρχουν πολλών ειδών τεχνητοί κόλποι για τη συλλογή του σπέρματος του 

κάπρου μερικοί από τους οποίους χρησιμοποιούνται ακόμη και σήμερα από ορισμένα 

κέντρα Τεχνητής Σπερματέγχυσης. Ο τεχνητός κόλπος κατά τον Αamdal και ο 

Ιαπωνικός τεχνητός κόλπος ήταν οι ποιο εύχρηστοι. 

Ο τεχνητός κόλπος Αamdal που χρησιμοποιείται για την συλλογή του σπέρματος 

του κάπρου αποτελείται (εικ 1) από ένα κύλινδρο από ελαστικό καουτσούκ ή βακελίτη 

μήκους 15-20 εκατ. περίπου και διάμετρο 5 εκατ. Το τοίχωμα του κυλίνδρου έχει πάχος 

0.3-0.5 εκατ. Στο μέσο του κυλίνδρου φέρει βαλβίδα για την εισαγωγή του αέρα. Από 

δύο λεπτούς εσωτερικούς ελαστικούς σωλήνες που τοποθετούνται στο εσωτερικό του 

κυλίνδρου. Τα άκρα τους αναστρέφονται στην εξωτερική επιφάνεια του κυλίνδρου και 

σταθεροποιούνται με ελαστικούς δακτυλίους. Έτσι δημιουργούνται δύο θάλαμοι ένας 

για αέρα και ένας για νερό. Από ένα κωνικό ελαστικό σωλήνα που εφαρμόζεται στο 

άκρο του κυλίνδρου και από μια φιάλη συλλογής σπέρματος που προσαρμόζεται στο 

άκρο του κωνικού σωλήνα. 

Όταν πρόκειται να γίνει σπερματοληψία γεμίζουμε το θάλαμο που είναι μεταξύ 

των δύο ελαστικών με νερό θερμοκρασίας 46º C. Η ποσότητα του νερού ρυθμίζεται 

έτσι ώστε να επιτρέπεται η ελεύθερη είσοδος του πέους. Ο τεχνητός κόλπος κρατιέται 

με το χέρι ή στερεώνεται στην κάτω επιφάνεια του ομοιώματος. Κατά την είσοδο του 

πέους στον κόλπο γίνεται εμφύσηση αέρος δια μέσου της βαλβίδας του κυλίνδρου με 

πουάρ για την δημιουργία ελαφριάς πίεσης.  

Όταν το πέος έρθει σε επαφή με τον κωνικό ελαστικό σωλήνα συλλαμβάνεται με 

την παλάμη, ακινητοποιείται, πιέζεται και αρχίζει η εκσπερμάτιση. 

Ο Ιαπωνικός τεχνητός κόλπος είναι απλός, έχει έναν κωνικό ελαστικό σωλήνα 

που στο άκρο του εφαρμόζεται η φιάλη. Κατά την είσοδο του πέους στον κόλπο 

συλλαμβάνεται με την παλάμη και τα δάχτυλα ενεργούν όπως οι πτυχές του τραχήλου. 
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Εικόνα 1: Τεχνητός κόλπος για κάπρους 

 

1.2 Συλλογή σπέρματος με το «γαντοφορεμένο χέρι»  

Τελευταία η χρήση του τεχνητού κόλπου έχει εγκαταλειφθεί και εφαρμόζεται 

μόνο η «μέθοδος του χεριού », κατά την οποία το πέος του ζώου συλλαμβάνεται και 

ακινητοποιείται με το χέρι. 

Είναι η πιο απλή και εύχρηστη μέθοδος που χρησιμοποιείται σήμερα από όλα 

σχεδόν τα κέντρα τεχνητής σπερματέγχυσης. Συνήθως το χέρι καλύπτεται με γάντι 

βινυλίου μιας χρήσης. Όταν ο κάπρος ανέβει στο ομοίωμα (εικ. 2) αρχίζει να εκτελεί 

κινήσεις ώθησης και προβάλλεται η άκρη του πέους. Ο σπερματολήπτης στέκεται στη 

δεξιά ή στην αριστερή πλευρά του ομοιώματος και με το αριστερό ή το δεξί χέρι 

συλλαμβάνει το πρόσθιο ελικοφόρο τμήμα του πέους( εικ. 3). 

Εξασκεί κάποια πίεση για να σταθεροποιήσει και να ακινητοποιήσει το άκρο του 

πέους με το χέρι. Η σύλληψη, η πίεση και η σταθεροποίηση του πέους αποτελεί 

ερέθισμα για εκσπερμάτιση. Με την έναρξη της εκσπερμάτισης ο κάπρος χαλαρώνει 

και κλείνει τα μάτια. Ο σπερματολήπτης στην περίπτωση αυτή μειώνει την πίεση που 

εξασκεί στο πέος, οπότε αρχίζει η κυματοειδής εκσπερμάτιση.  

Ορισμένοι ερευνητές προτείνουν τη χρήση δοχείου συλλογής σπέρματος με 

θερμοκρασία από 20-37οC και κάλυμμα με γάζα για το διαχωρισμό της ζελατινώδους 

φάσης του εκσπερματίσματος (Knox, 2011). Άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι 

επιβάλλεται η χρήση προθερμασμένου δοχείου συλλογής στους 38ο C. Η πρώτη φάση 

του εκσπερματίσματος πρέπει να απορρίπτεται, διότι πρόκειται για ένα διαυγές υγρό 

(περίπου 25 ml), φτωχό σε σπερματοζωάρια και με υψηλό μικροβιακό φορτίο. Η 

δεύτερη πυκνή φάση (40-100 ml) είναι γαλακτώδης και περιέχει το 80-90% του 
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συνόλου των σπερματοζωαρίων, το οποίο και συλλέγεται στο ειδικό δοχείο. Η τρίτη 

ζελατινώδης φάση (70-300 ml) απορρίπτεται. 

Ο όγκος του εκσπερματίσματος του κάπρου ποικίλει από 100-300 ml, και σε 

ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει μέχρι και 500 ml (Kondracki, 2003). Η 

εκσπερμάτιση διαρκεί από 5-8 λεπτά αλλά μπορεί να συνεχιστεί έως 15 λεπτά. Η 

προτεινόμενη συχνότητα σπερματοληψίας σε ενήλικες κάπρους είναι 2-3 φορές την 

εβδομάδα (Vyt et al., 2007). 

 

 

Εικόνα 2:  Κάπρος επιβαίνει σε ομοίωμα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3: Συλλογή σπέρματος με  «γαντοφορεμένο χέρι» ή «μέθοδος του χεριού » 

 

1.3 Αυτόματο σύστημα συλλογής σπέρματος κάπρου (Collectis®) 

Από τις αρχές της δεκαετίας του ΄90, αναζητήθηκαν λύσεις για την 

αυτοματοποίηση της συλλογής και επεξεργασίας του σπέρματος. Το 2000, στη Γαλλία 
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αναπτύχτηκε ένα σύστημα αυτόματης συλλογής σπέρματος του κάπρου «Collectis®» 

(εικ. 4). Αυτό το σύστημα παρείχε τη δυνατότητα εκμετάλλευσης/σπερματοληψίας 

μεγαλύτερου αριθμού κάπρων ανά ώρα εργασίας με συνέπεια την αύξηση της 

αποδοτικότητας ανά εργαζόμενο κατά 90%, καθώς και  την παραγωγή περισσότερων 

δόσεων σπερματέγχυσης ανά εκσπερμάτισμα. Επιπλέον, υπήρχαν σημαντικά λιγότερα 

βακτήρια στο σπέρμα που συλλέγονταν με το αυτόματο σύστημα «Collectis®» σε 

σύγκριση με τη  «μέθοδο της χειρός». 

Το νέο αυτό αυτόματο σύστημα συλλογής σπέρματος ρυθμίζει την πίεση του 

αέρα, καθώς και το κενό αέρος με τέτοιο τρόπο ώστε να ελέγχεται η ένταση και η πίεση 

του αέρα που τροφοδοτείται στον τεχνητό κόλπο ο οποίος κατά τη συλλογή κρατά 

σταθερό το πέος του κάπρου. Κατά την προετοιμασία για τη συλλογή του σπέρματος 

στον τεχνητό κόλπο τοποθετείται ένας εσωτερικός ελαστικός σωλήνας μιας χρήσης 

ώστε κατά τη συλλογή να μην έρθει το πέος σε επαφή με τον τεχνητό κόλπο και 

ταυτόχρονα να διασφαλίζονται οι απαραίτητες συνθήκες υγιεινής αποτρέποντας  την 

οποιαδήποτε μόλυνση. Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας ο τεχνητός 

κόλπος συνδέεται με τη λαβή ελέγχου, με σκοπό τον έλεγχο της λειτουργίας του από 

τον σπερματολήπτη. Η λαβή αυτή επιτρέπει στο σπερματολήπτη να ελέγχει τη 

λειτουργία του τεχνητού κόλπου κατά τη σύνδεση του κάπρου με το αυτόματο σύστημα 

συλλογής σπέρματος «Collectis®». 

Τα στάδια προετοιμασίας του πέους πριν από τη συλλογή του σπέρματος από ένα 

κάπρο χρησιμοποιώντας το σύστημα «Collectis®» είναι τα ίδια με εκείνα της «μεθόδου 

της χειρός». Αυτά περιλαμβάνουν το κόψιμο των τριχών της πόσθης, την απομάκρυνση 

των υγρών και των ούρων από την πόσθη του πέους, καθώς και το στέγνωμα της 

περιοχής γύρω από την πόσθη. Αμέσως μετά την εισαγωγή του πέους στον τεχνητό 

κόλπο ο σπερματολήπτης φορώντας καθαρό αποστειρωμένο γάντι συγκρατεί το πέος με 

σταθερή πίεση και το τραβάει απαλά προς τα εμπρός, επεκτείνοντας το εκτός από τον 

εσωτερικό ελαστικό σωλήνα. Στο σημείο αυτό είναι πολύ σημαντικό ο σπερματολήπτης 

αρχικά να επιθεωρήσει το πέος για τυχόν τραυματισμό ή αιμορραγία και στη συνέχεια 

με τη βοήθεια χαρτιού κουζίνας να το σκουπίσει και να το καθαρίσει. Στη συνέχεια το 

πέος οδηγείται στον αυλό του τεχνητού κόλπου και ενεργοποιείται η πίεση του αέρα 

στο εσωτερικό του τεχνητού κόλπου ώστε να πραγματοποιηθεί σύλληψη και 

συγκράτηση του πέους. Στη συνέχεια η σακούλα συλλογής του σπέρματος η οποία 

φέρει φίλτρο συνδέεται στην απόληξη του τεχνητού κόλπου εξασφαλίζοντας τη 

συλλογή του εκσπερματίσματος υπό υγιεινές συνθήκες (Aneas et al., 2008). 
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Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αυτοματοποιημένα συστήματα συλλογής 

σπέρματος κάπρου, στην πλειονότητα το σπέρμα του κάπρου συλλέγεται από τον 

σπερματολήπτη με τη «μέθοδο της χειρός» με τη βοήθεια ενός ομοιώματος. Κατά τη 

συλλογή χρησιμοποιούνται γάντια πολυβινυλίου. Το ομοίωμα θα πρέπει να βρίσκεται 

στο μέσο ειδικού κελιού με μη ολισθηρό δάπεδο το οποίο να είναι συμπαγές και χωρίς 

αιχμηρά άκρα (Vyt et al., 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 4:  Αυτόματο σύστημα συλλογής σπέρματος κάπρου 

(«Collectis®»). 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό κατά τη συλλογή του σπέρματος με οποιαδήποτε από 

τις παραπάνω μεθόδους να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής έτσι ώστε να προφυλάσσεται 

το σπέρμα από επιμολύνσεις οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε συγκόλληση 

σπερματοζωαρίων, σε μείωση της κινητικότητας και τη διάρκεια ζωής του σπέρματος 

κατά την αποθήκευσή του (Althouse, 2008). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ 

ΝΩΠΟΥ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ 

Στις ανεπτυγμένες χώρες η εφαρμογή της τεχνητής σπερματέγχυσης του χοίρου 

με νωπό αραιωμένο σπέρμα χρησιμοποιείται ευρέως. Πρόσφατες μελέτες αναφέρουν 

ότι σε ποσοστό που φτάνει το 99% των περιπτώσεων χρησιμοποιείται νωπό σπέρμα το 

οποίο συντηρείται στους 15-18ο C. Η χρήση κατεψυγμένου σπέρματος στη χοιροτροφία 

είναι σπάνια λόγω του χαμηλού ποσοστού γονιμοποίησης σε σχέση με το νωπό 

αραιωμένο σπέρμα (Yeste Oliveras, 2017). Συνεπώς μια σημαντική πρόκληση για την 

χοιροτροφία είναι η διατήρηση της γονιμοποιητικής ικανότητας του νωπού σπέρματος 

κάπρου για όσο το δυνατό περισσότερο χρονικό διάστημα. 

2.1. Συλλογή σπέρματος 

Οι όρχεις και οι επικουρικοί αδένες ενός υγιούς κάπρου είναι απαλλαγμένοι από 

βακτήρια. Επομένως, η επιμόλυνση του εκσπερματίσματος συνήθως συμβαίνει κατά τη 

συλλογή και επεξεργασία του σπέρματος κάνοντας έτσι τη βακτηριακή μόλυνση ως ένα 

από τα κρίσιμα προβλήματα του νωπού σπέρματος (Schulze et al., 2015). Η έλλειψη 

υγιεινής κατά τη συλλογή έχει ως αποτέλεσμα τη βακτηριακή και ιική μόλυνση του 

εκσπερματίσματος η οποία στη συνέχεια μεταφέρεται και στις δόσεις που θα 

παραχθούν μετά την αραίωση του σπέρματος (Althouse et al., 2000, Althouse & Lu, 

2005, Goldberg et al., 2013). Τις κύριες πηγές βακτηριακών φορτίων αποτελούν η 

συλλογή του σπέρματος μέσω του τεχνητού κόλπου, τα σκέυη που χρησιμοποιούνται, 

τα αραιωτικά και το εργαστηριακό περιβάλλον (Rana et al., 2012). Επιπλέον κατά τη 

διάρκεια της συλλογής του σπέρματος κρίσιμα σημεία ελέγχου αποτελούν τα χέρια του 

σπερματολήπτη, καθώς και η παράτασή της μετά τα επτά λεπτά (Goldberg et al., 2013). 

Σύμφωνα με άλλους ερευνητές σημείο μόλυνσης του σπέρματος αποτελεί και η 

παρουσία μακριών τριχών στην πόσθη του πέους του κάπρου (Schulze et al., 2015). 

Η βακτηριακή μόλυνση του νωπού σπέρματος αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για την 

επιτυχία της αναπαραγωγικής διαδικασίας, καθώς ενδέχεται να οδηγήσει στην ταχεία 

πτώση της κινητικότητας του σπέρματος (Shukla, 2005) και ως επακόλουθο στη 

μείωση της γονιμότητας (Morrell, 2006). Επίσης, η άμεση επίδραση των βακτηρίων ή η 

έμμεση δράση των μεταβολικών προϊόντων τους στο σπέρμα μπορεί να προκαλέσει 
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μείωση της ποιότητας του (Martin, 2010, Sepulveda, 2014). Ακόμα λόγω των 

συγκολλήσεων που προκαλούνται επηρεάζεται αρνητικά η ποιότητα του σπέρματος 

(Althouse & Lu, 2005), η μείωση του χρόνου διατήρησης του σπέρματος κατά την 

αποθήκευσή του, καθώς και η γονιμοποιητική του ικανότητα (Martin, 2010, Sepulveda, 

2013, Sepulveda, 2014). 

Αρκετά βακτήρια που έχουν απομονωθεί από αραιωμένο σπέρμα είχαν άμεση και 

έμμεση επίδραση στην ποιότητά του. Η παρουσία των βακτηρίων της οικογένειας 

enterobacteriaceae σχετίζεται με τη μείωση της κινητικότητας (Ubeda et al., 2013). 

Επίσης, το Clostridium perfringens έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζει την κινητικότητα 

αλλά και την ζωτικότητα του σπέρματος (Sepulveda, 2013). Ομοίως, η πειραματική 

μόλυνση με Pseudomonas aeruginosa σε αποθηκευμένο σπέρμα κάπρου είχε ως 

αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των ποσοστών της συνολικής και προοδευτικής 

κινητικότητας του σπέρματος, της ζωτικότητας και της ακεραιότητας του ακροσώματος 

χωρίς να επηρεαστεί το pH (Althouse et al., 2000). 

2.2. Επεξεργασία και Αραίωση 

Σε κάθε εκσπερμάτισμα αφού εκτιμηθούν τα ποιοτικά και ποσοτικά 

χαρακτηριστικά υποβάλλεται σε αραίωση έτσι ώστε να παραχθεί ο ανάλογος αριθμός 

δόσεων σπέρματος με αποτέλεσμα τη γονιμοποίηση περισσοτέρων του ενός θηλυκού 

με ένα μόνο εκσπερμάτισμα. Είναι πολύ σημαντικό να παραταθεί η γονιμοποιητική 

ικανότητα του σπέρματος, επειδή το νωπό σπέρμα είναι δυνατόν να διατηρήσει τη 

γονιμοποιητική του ικανότητα για ώρες μετά τη συλλογή. 

Κρίσιμο σημείο ελέγχου της υγιεινής του σπέρματος αποτελεί και η 

επεξεργασία του στο εργαστήριο. Έχουν βρεθεί σε αραιωμένο σπέρμα διαφορετικά είδη 

βακτηρίων από αυτά που απομονώθηκαν σε ακατέργαστο εκσπερμάτισμα, γεγονός που 

υποδεικνύει ότι η μόλυνση μεγάλου μέρους των δόσεων του σπέρματος προέρχεται από 

το εργαστηριακό περιβάλλον και όχι από τον κάπρο (Kuster & Althouse,2016). 

Πριν από τη διαδικασία της αραίωσης τα εκσπερματίσματα θα πρέπει αρχικά να 

αξιολογούνται με βάση τον όγκο, τη σύσταση, το χρώμα και την οσμή. Το 

εκσπερμάτισμα θα πρέπει να έχει γαλακτώδη εμφάνιση. Το ροζ χρώμα υποδηλώνει την 

παρουσία αίματος, η οποία οφείλεται σε τραυματισμό ή μόλυνση ουροφόρων οδών. 

Εκσπερμάτισμα που φέρει κιτρινωπό χρωματισμό μπορεί να υποδεικνύει ότι 

συλλέχθηκαν ακούσια κάποια ούρα και θα πρέπει να απορριφθεί. Η οπτική αξιολόγηση 

της αδιαφάνειας ή της ποσότητας του φωτός που περνά μέσα από το εκσπερμάτισμα 



ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 
Π.Μ.Σ. «ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ» 
 

 

είναι μια ένδειξη του αριθμού των σπερματοζωαρίων που υπάρχουν σε αυτό. 

Μετά την εκσπερμάτιση η κινητικότητα και η ζωτικότητα του σπέρματος 

διατηρούνται για λίγες ώρες. Για την αποφυγή μείωσης των παραπάνω 

χαρακτηριστικών και την παράταση του χρόνου επιβίωσης του σπέρματος πρέπει η 

μεταβολική του δραστηριότητα να μειωθεί με χημικούς αναστολείς μετά τη συλλογή 

του. Συνεπώς η διατήρηση της γονιμοποιητικής  ικανότητας του νωπού σπέρματος 

κάπρου για όσο το δυνατόν περισσότερες μέρες σε αραιωτικά μέσα, είναι μια 

επιτακτική ανάγκη στον τομέα της χοιροτροφίας (Dube et al., 2004). Όλες οι μεταβολές 

που υφίσταται το σπέρμα μπορούν να μετριαστούν ή να ανασταλούν για κάποιο 

χρονικό διάστημα με τη χρήση κατάλληλων αραιωτικών του σπέρματος (Huo et al., 

2002). Τα αραιωτικά παρατείνουν τη βιωσιμότητα των σπερματοζωαρίων, παρέχουν  

ενέργεια, ρυθμίζουν το pH και την οσμωτική πίεση και περιέχουν αντιβιοτικά 

προφυλάσσοντας από  τη μικροβιακή ανάπτυξη (Vyt et al., 2004a, Maes et al., 2011). 

Η διαδικασία της αραίωσης του σπέρματος είναι κρίσιμη και εφαρμόζεται με 

κανόνες.Μικρή αραίωση και κατ’ επέκταση πολύ μεγάλος αριθμός σπερματοζωαρίων 

στην τελική δόση μπορεί να μειώσει τη ζωτικότητα του σπέρματος κατά τη συντήρηση 

λόγω της μεγαλύτερης παραγωγής τοξικών μεταβολικών παραπροϊόντων του 

πλεονάσματος σπερματοζωαρίων. Αντίθετα η υπερβολική αραίωση του 

εκσπερματίσματος, έχει ως αποτέλεσμα τα χαμηλά ποσοστά γονιμότητας λόγω του 

μικρού αριθμού σπερματοζωαρίων στην τελική δόση της τεχνητής σπερματέγχυσης 

(Knox, 2011). 

Συνεπώς είναι αναγκαίο να εφαρμόζονται οι κανόνες αραίωσης του 

εκσπερματίσματος έτσι ώστε η τελική συγκέντρωση των σπερματοζωαρίων ανά δόση 

σπερματέγχυσης να είναι 2,5-3Χ 109 σπερματοζωάρια. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια 

έχουν εξελιχθεί νέες τεχνικές όπως η ενδομήτρια σπερματέγχυση, όπου επιτρέπεται η 

σπερματέγχυση με μικρότερο αριθμό σπερματοζωαρίων ανά δόση (Roca et al., 2011). 

2.3. Συντήρηση  

Το σπέρμα του κάπρου σε σύγκριση με άλλα είδη ζώων είναι πολύ ευαίσθητο σε 

θερμοκρασίες κάτω από τους 12ο C. Το όριο των 12ο C χαρακτηρίζεται ως κρίσιμο 

σημείο από τους Althouse et al., (1998a) και η ευαισθησία αυτή αποδίδεται στα λιπίδια 

της κυτταρικής τους μεμβράνης.Όταν η θερμοκρασία μειώνεται φωσφολιπίδια της 

μεμβράνης μετατοπίζονται οδηγώντας σε αποχωρισμό της λιπιδικής φάσης και σε 

μεταβολές των πρωτεϊνών των κυτταρικών μεμβρανών μειώνοντας τη βιωσιμότητα των 
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σπερματοζωαρίων. Συνεπώς το σπέρμα του κάπρου πρέπει να συντηρείτε σε 

θερμοκρασία 15-18ο C, αφού η περαιτέρω μείωση της θερμοκρασίας συντήρησης 

οδηγεί σε υποβάθμισή του (De Leeuw et al., 1990, Althouse et al., 1998a).  

Κατά τη διάρκεια της συντήρησης του σπέρματος θα πρέπει να αποφεύγεται η 

επαφή με τον αέρα καθώς αυξάνεται το pH, το οποίο σχετίζεται αρνητικά με την 

κινητικότητα του σπέρματος (Vyt et al., 2007). Ο Knox (2011) διαπίστωσε ότι κατά τη 

διάρκεια της συντήρησης, τα φιαλίδια αραιωμένου σπέρματος πρέπει να 

περιστρέφονται μια έως δύο φορές την ημέρα. Η ανάδευση του περιεχομένου τους 

συμβάλλει στην καλύτερη επαφή των σπερματοζωαρίων με το αραιωτικό και στη 

μείωση του παραγόμενου γαλακτικού οξέος. Η αυξημένη συγκέντρωση γαλακτικού 

οξέος μπορεί να προκαλέσει μείωση του pH και ενδεχομένως να βλάψει τα 

σπερματοζωάρια. Κατά τη διάρκεια του πρώτου 24ώρου συντήρησης του σπέρματος 

παρατηρείτε μείωση της κινητικότητάς του κατά 5-10%. Μετά από αυτό το χρονικό 

διάστημα, συνήθως δεν παρατηρούνται εύκολα μεταβολές στην ποιότητα του 

σπέρματος. Πρόσφατα, ερευνητές έδειξαν ότι η ανάδευση των δόσεων κατά τη 

συντήρηση για την αποφυγή καθίζησης, έχουν αρνητική επίδραση στην κινητικότητα 

του σπέρματος αν και δε δόθηκε εξήγηση μέσο ποιού βιολογικού μηχανισμού 

παρατηρήθηκε το παραπάνω φαινόμενο. Οι ερευνητές υποθέτουν ότι πιθανόν να 

οφείλετε στην αυξημένη οξειδωτική καταπόνηση (Schulze et al., 2015). 

Για την επιτυχημένη συντήρηση του νωπού σπέρματος σημαντικό ρόλο παίζουν 

δύο παράγοντες, ο πρώτος είναι η θερμοκρασία συλλογής και συντήρησης και ο 

δεύτερος είναι η σύνθεση του μέσου συντήρησης(Johnson et al., 2000). 

2.4.Συχνότητα σπερματοληψίας 

Ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την ποιότητα του νωπού σπέρματος 

είναι η συχνότητα σπερματοληψίας. Η υψηλή συχνότητα συλλογής σπέρματος  βρέθηκε 

ότι είχε αρνητική επίδραση στη μορφολογία και την κινητικότητα του σπέρματος 

επειδή το σπέρμα αναγκάζεται να μεταφερθεί γρήγορα από την επιδιδυμίδα με 

αποτέλεσμα να μην επαρκεί ο χρόνος που απαιτείται για την ωρίμανση των 

σπερματοζωαρίων (Strzezek et al., 1995, Pruneda et al., 2005). Σε κάπρους που 

πραγματοποιήθηκε συλλογή σπέρματος δύο φορές την ημέρα για τέσσερις διαδοχικές 

ημέρες εμφανίστηκαν περισσότερα πρωτοπλασματικά σταγονίδια, περισσότερες 

μορφολογικές ανωμαλίες της κεφαλής και της ουράς και χαμηλότερη κινητικότητα σε 

σύγκριση με κάπρους στους οποίους η συλλογή σπέρματος πραγματοποιούνταν μια 
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φορά την ημέρα την ίδια περίοδο. Συγκεκριμένα μετά από τέσσερις μέρες υψηλής 

συχνότητας συλλογής σπέρματος η κινητικότητα του εκσπερματίσματος δεν ήταν 

υψηλότερη από 20% (Pruneda et al., 2005). Σε άλλη πιο πρόσφατη μελέτη αναφέρεται 

ότι η συλλογή σπέρματος για τέσσερις συνεχόμενες ημέρες την εβδομάδα προκάλεσε 

ανισορροπία στην έκκριση των υγρών που είναι απαραίτητα για την ωρίμανση του 

σπέρματος έχοντας ως αποτέλεσμα την αύξηση του ποσοστού των μορφολογικών 

ανωμαλιών και τη μείωση της κινητικότητας των σπερματοζωαρίων (Lopez et al., 

2013). 

Έχει παρατηρηθεί ότι με το πέρασμα της ηλικίας των κάπρων το ποσοστό των 

σπερματοζωαρίων με μορφολογικές ανωμαλίες αυξάνεται, ενώ το ποσοστό των 

επιτυχών συζεύξεων και το μέγεθος της τοκετομάδας μειώνονται. Με σκοπό την 

συλλογή καλής ποιότητας σπέρματος εφαρμόζεται ο κανόνας κάπροι μικρότεροι του 

ενός έτους να μην χρησιμοποιούνται περισσότερο από μια φορά και οι μεγαλύτερης 

ηλικίας περισσότερες από δύο φορές την εβδομάδα ως σπερματοδότες (Smital, 2009). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 

ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ 

Ο ρόλος των κάπρων είναι αδιαμφισβήτητα σημαντικός και πολύπλευρος στην 

αναπαραγωγική διαδικασία. Η αναπαραγωγική απόδοση των ζώων εξαρτάται από τη 

γονιμότητα των κάπρων, ενώ μέσω του γονοτύπου τους μπορεί να επιτευχθεί 

αποτελεσματικότερη εφαρμογή της γενετικής βελτίωσης στην εκτροφή. Οι παράγοντες 

που επηρεάζουν είναι πολλοί και πολύπλοκοι. Σημαντικά επιθυμητά χαρακτηριστικά 

είναι η γενετήσιά τους ορμή και η ικανότητά τους για σύζευξη καθώς και η παραγωγή 

ζωντανών, μορφολογικά φυσιολογικών και σε επαρκή αριθμό σπερματοζωαρίων 

(Knox, 2003). 

Τα βασικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αξιολόγηση της ποιότητας του 

σπέρματος αφορούν ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες, μετρήσιμους σε επίπεδο 

εργαστηρίου, οι οποίοι αντικατοπτρίζουν ως ένα βαθμό την παραγωγική ικανότητα των 

όρχεων. Η ποιότητα της σπερματογένεσης καθορίζει τη λειτουργική ικανότητα των 

σπερματοζωαρίων και κατά συνέπεια τη δυνητική ικανότητα γονιμοποίησης του 

εκσπερματίσματος (Aitken, 2010). Εξίσου σημαντικά για την λειτουργία του σπέρματος 

είναι τα χαρακτηριστικά των σπερματοζωαρίων όπως είναι η κινητικότητα, η 

μορφολογία καθώς και η σύσταση του σπερματικού πλάσματος.  

Σε in vivo πειραματισμούς διαπιστώθηκε ότι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του 

σπέρματος κάπρου έχουν θετική συσχέτιση με τα ποσοστά γονιμοποίησης (Holt et al., 

1997). Η μεταβλητότητα των ιδιοτήτων του σπέρματος επηρεάζεται από διάφορες 

γενετικές και μη γενετικές παραμέτρους. Οι ιδιότητες του εκσπερματίσματος 

επηρεάζονται από την ατομικότητα του κάπρου (Savic et al., 2013), τη φυλή (Okere et 

al., 2005, Wolf & Smital, 2009a), την εποχή (Kondracki et al., 2009, Kunowska-Slosarz 

et al., 2011), την ένταση επιβάσεων ή το μεσοδιάστημα δύο επιβάσεων (Frangez et al., 

2005, Wolf & Smital, 2009b, Smital, 2010) και άλλους παράγοντες. Η εκτίμηση των 

παραμέτρων που αφορούν στην ποιότητα του σπέρματος πρέπει να πραγματοποιούνται 

με τη χρήση μεγάλου αριθμού σπερματοζωαρίων λόγο του υψηλού επιπέδου 

μεταβλητότητας εντός και μεταξύ των επιμέρους δειγμάτων και την υποκειμενικότητα 

των προσδιορισμών (Woelders, 1991). 
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Στις σύγχρονες εκτροφές η συμβατική εξέταση του σπέρματος των κάπρων 

πραγματοποιείτε με σκοπό να προβλεφτεί η γονιμοποιητική τους ικανότητας, η οποία 

επηρεάζεται από το γονότυπο του ζώου , τις συνθήκες εκτροφής αλλά και τους 

διάφορους χειρισμούς κατά την επεξεργασία του εκσπερματίσματος. Η συμβατική 

ανάλυση του σπέρματος περιλαμβάνει τον έλεγχο της κινητικότητας, της ζωτικότητας, 

της πυκνότητας και της μορφολογίας των σπερματοζωαρίων. Η εργαστηριακή εκτίμηση 

του σπέρματος θα πρέπει να περιλαμβάνει την εκτίμηση επιπλέον χαρακτηριστικών 

εκτός των κλασσικών παραμέτρων για να έχει μεγαλύτερη προγνωστική αξία για την in 

vivo γονιμότητα των κάπρων (Tsakmakidis et al., 2010). 

Η τεχνητή σπερματέγχυση (Τ.Σ.) η οποία εφαρμόζεται ευρέως στις σύγχρονες 

χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο για την εισαγωγή 

γονιδίων υψηλής γενετικής αξίας, με ελάχιστο κίνδυνο για τη μετάδοση ασθενειών. 

Ωστόσο η επιτυχία της καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα του σπέρματος 

και τη διαδικασία της σπερματέγχυσης. Οι διάφοροι παράμετροι και οι τεχνικές που 

χρησιμοποιούνται στα Κέντρα Τεχνητής Σπερματέγχυσης για την αξιολόγηση της 

ποιότητας του σπέρματος είναι προηγμένης τεχνολογίας και προσφέρουν ακριβείς 

πληροφορίες. Παρόλα αυτά στις σύγχρονες εκτροφές χρησιμοποιούνται πρακτικά 

εύκολες και χαμηλού κόστους τεχνικές σε ότι αφορά στην εκτίμηση της ποιότητας του 

σπέρματος και κυρίως η πυκνότητα του, καθώς και η κινητικότητα και η μορφολογία 

των σπερματοζωαρίων. Τα τελευταία χρόνια η τάση για την εκτίμηση του σπέρματος 

επικεντρώνεται στις νέες τεχνολογίες με σκοπό τη διατήρηση των ποιοτικών του 

χαρακτηριστικών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και την αυξημένη γονιμοποιητική 

του ικανότητα χρησιμοποιώντας μικρότερο αριθμό σπερματοζωαρίων και νέες τεχνικές 

Τ.Σ. (Maes et al., 2011). 

Η εκτίμηση της γονιμοποιητικής ικανότητας του εκσπερματίσματος περιλαμβάνει 

τις δοκιμές για την λειτουργικότητα του σπέρματος, την εκτίμηση της μορφολογίας των 

σπερματοζωαρίων, το προφίλ της κινητικότητας, την πυκνότητα, τη ζωτικότητα, την 

ικανότητας αντίδρασης του ακροσώματος και τη διείσδυση στα ωάρια (Tardif et al., 

1999). Τα τρία βασικά σημεία της εκτίμησης της ποιότητας του σπέρματος είναι η 

μορφολογία, η πυκνότητα και η κινητικότητα του. Η εκτίμηση των παραπάνω 

παραμέτρων με τη βοήθεια οπτικού μικροσκοπίου είναι μικρού κόστους αλλά 

υποκειμενική και χαμηλής προγνωστικής δυναμικής για τη παρακολούθηση της 

λειτουργίας των όρχεων (Soderquist et al., 1991, Januskauskas et al., 2001, De Andrade 

et al., 2007). 
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Μια εμπεριστατωμένη ανάλυση του σπέρματος, που συμπεριλαμβάνει όλες τις 

παραμέτρους που σχετίζονται με την εύρυθμη λειτουργία των οργάνων του αρσενικού 

γεννητικού συστήματος θα μπορούσε να αποτελέσει ένα διαγνωστικό εργαλείο για τη 

διερεύνηση των προβλημάτων υπογονιμότητας (Ευγενή & Λυμπερόπουλος, 2010). 

Σήμερα η εκτίμηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του σπέρματος 

(κινητικότητα, ζωτικότητα, ακεραιότητα μεμβρανών, μορφολογικών ανωμαλιών 

σπερματοζωαρίων) γίνεται με την χρήση απλών ή φθοριζουσών χρώσεων και στη 

συνέχεια παρατήρηση στο αντίστοιχο μικροσκόπιο (κοινό διόφθαλμο ή 

ανοσοφθορισμού). Επιπλέον, πολλά εργαστήρια χρησιμοποιούν αναλυτή σπέρματος 

υποβοηθούμενο από ηλεκτρονικό υπολογιστή καθώς και κυτταρομετρητή ροής. 

3.1. Όγκος – Πυκνότητα 

Το εκσπερμάτισμα αποτελείται από τα σπερματοζωάρια και το σπερματικό 

πλάσμα και έχει δύο βασικά ποσοτικά χαρακτηριστικά. Τον ολικό αριθμό των 

σπερματοζωαρίων που αντικατοπτρίζει τη λειτουργία των όρχεων και τη βατότητα της 

εκφορητικής οδού του σπέρματος και τον συνολικό όγκο του εκσπερματίσματος που 

αντιπροσωπεύει την εκκριτική λειτουργία των παραγεννητικών αδένων. 

Ο όγκος ενός εκσπερματίσματος συνιστά το αρχικό αξιολογούμενο στοιχείο της 

ανάλυσης του σπέρματος, γιατί σχετίζεται με την ποσοτική διάσταση του σπερματικού 

υγρού. Ιδιαίτερα, υψηλός ή χαμηλός - ακόμα και μηδενικός στην ακραία περίπτωση της 

ασπερμίας – όγκος σπέρματος συνιστά ένα σημαντικό στοιχείο που συνδέεται με 

ποικίλες ερμηνείες. 

Το σπέρμα συλλέγεται συνήθως σε βαθμονομημένα φιαλίδια που επιτρέπουν τον 

προσδιορισμό του όγκου. Επίσης, μπορεί να επιτευχθεί τοποθετώντας το δοχείο 

συλλογής του σπέρματος σε μία ζυγαριά και στη συνέχεια αφαιρώντας το βάρος του 

δοχείου είναι δυνατόν να υπολογισθεί κατά προσέγγιση ο όγκος του εκσπερματίσματος. 

Μια άλλη απλή μέθοδος για τον προσδιορισμό του όγκου είναι η μεταφορά του 

εκσπερματίσματος σε ένα βαθμονομημένο δοχείο που επιτρέπει με το μάτι τον 

προσδιορισμό του όγκου  σε ml (c.c) (Amann, 2009, Knox, 2011). 

Ο αριθμός των σπερματοζωαρίων που περιέχονται σε ένα εκσπερμάτισμα μπορεί 

να αποτελέσει ένα άλλο σημαντικό στοιχείο του προφίλ του σπέρματος. Αυτό το 

ποιοτικό χαρακτηριστικό εκφράζεται με δύο τρόπους: τον αριθμό των 

σπερματοζωαρίων που περιέχονται σε ένα ml σπερματικού πλάσματος και ορίζεται ως 

πυκνότητα, καθώς και τον συνολικό αριθμό των σπερματοζωαρίων που υπάρχουν σε 
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μία πλήρη εκσπερμάτιση. Ο προσδιορισμός της πυκνότητας του σπέρματος είναι 

απαραίτητος για τον υπολογισμό του αριθμού των σπερματοζωαρίων σε κάθε δόση 

σπέρματος και τον καθορισμό του βαθμού αραίωσης.  

Ο προσδιορισμός της πυκνότητας του σπέρματος μπορεί να γίνει με τους 

παρακάτω τρόπους.  

Α) Με το αιματοκυτταρόμετροτου Neubauer(πλάκα Neubauer), το οποίο φέρει στο 

κέντρο του ειδικό θάλαμο, στο κέντρο του οποίου υπάρχουν 25 τετράγωνα που 

χωρίζονται μεταξύ τους με δυο χαραγές. Κάθε τετράγωνο από αυτά χωρίζεται με μια 

χαραγή σε 16 τετραγωνίδια (εικ. 5). Κατά την αναρρόφηση θα πρέπει να αποφεύγεται ο 

σχηματισμός φυσαλίδων. Κατόπιν, το σιφώνιο τοποθετείται μεταξύ της κορυφής του 

δείκτη και του αντίχειρα και ανακινείται, ώστε ο διαλύτης και το σπέρμα να αναμιχθούν 

καλά. Μετά την ανακίνηση αφήνουμε να πέσουν 4-5 σταγόνες για να πετύχουμε καλά 

αραιωμένο σπέρμα. Στη συνέχεια τοποθετούμε την καλυπτρίδα στο αιματοκυττόμετρο. 

Αγγίζουμε το χείλος της καλυπτρίδας με την κορυφή του σιφωνίου, αφήνουμε μια 

σταγόνα αραιωμένου σπέρματος να διεισδύσει στο θάλαμο που βρίσκεται κάτω από την 

καλυπτρίδα και προσέχουμε να μη σχηματισθούν φυσαλίδες αέρα. Μετά την πλήρωση 

του θαλάμου τοποθετούμε το αιματοκυτταρόμετρο στο μικροσκόπιο και στη μεγέθυνση 

x100 προσπαθούμε να βρούμε το δίκτυο που θα μετρήσουμε τα σπερματοζωάρια. Στη 

συνέχεια χρησιμοποιώντας τη μεγέθυνση x400 καλύπτουμε ένα μεγάλο τετράγωνο 

(περιέχει 16 τετραγωνίδια) όπου και μετράμε όλα τα σπερματοζωάρια που υπάρχουν. 

Συνολικά μετράμε τα σπερματοζωάρια των 5 μεγάλων τετραγώνων (τα τέσσερα ακραία 

και το μεσαίο του δικτύου). Μετράμε  μόνο τα σπερματοζωάρια που βρίσκονται στην 

κορυφή και δεξιά της διπλής γραμμής του μεγάλου τετραγώνου χωρίς να μετρήσουμε 

εκείνα που βρίσκονται στη διπλή γραμμή στην αριστερή και κάτω πλευρά κάθε 

τετραγώνου. Στο τέλος αθροίζουμε  τα σπερματοζωάρια που μετρήσαμε στο καθένα 

από τα 5 τετράγωνα (5x16 = 80 τετραγωνίδια) και τα πολλαπλασιάζουμε επί 10x106. Το 

γινόμενο θα μας δώσει τον αριθμό των σπερματοζωαρίων σε 1 ml σπέρματος. Ο 

συνολικός αριθμός των σπερματοζωαρίων που μετρήσαμε στα πέντε μεγάλα τετράγωνα 

είναι 500x10.000.000=5x109 σπερματοζωάρια (Althouse et al., 1998b). 
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Εικόνα 5: Αιματοκυττόμετρο Neubauer και μεγέθυνση της επιφάνειας μέτρησής του 

 

Β) Με το ηλεκτροφωτόμετρο. Η ποσότητα φωτός που μπορεί να περάσει από ένα 

δείγμα σπέρματος παρέχει μία αριθμητική εκτίμηση της πυκνότητας των 

σπερματοζωαρίων του δείγματος. Για τον προσδιορισμό της ποσότητας του δείγματος, 

τοποθετούμε μέσα σε ειδικό φιαλίδιο (ή κυβέτα) 0,1 ml σπέρματος, το οποίο 

αραιώνουμε σε 4 ml διαλύματος κιτρικού νατρίου (N/15-9%o). Ακολουθεί καλή 

ανάμειξη και τοποθέτηση του ειδικού φιαλιδίου στην υποδοχή του φωτόμετρου και 

διαβάζουμε την ένδειξη της συσκευής. Η ένδειξη μεταφράζεται σύμφωνα με έναν 

πίνακα σε εκατομμύρια σπερματοζωάρια σε κάθε ml σπέρματος (Knox et al., 2002, 

Knox, 2004). 

Η φωτομετρία χρησιμοποιείται συνήθως στην πράξη, επειδή είναι γρήγορη και 

εύκολη, πετυχαίνοντας ακριβή αραίωση, έτσι ώστε να επιτευχθούν σωστά 

αποτελέσματα (εικ. 6) (Woelders, 1991).  

 

Εικόνα 6: Φωτόμετρο για τη μέτρηση της πυκνότητας 

Γ) Με τον κυτταρομετρητή ροής. Τοποθετούμε μέσα σε ειδικό φιαλίδιο (ή κυβέτα) 

20 μl σπέρματος, το οποίο αραιώνουμε σε δύο ml διαλύματος κιτρικού νατρίου (Ν/15-

99%ο). Ακολουθεί καλή ανάμειξη και τοποθέτηση του ειδικού φιαλιδίου στην υποδοχή 

του κυτταρομετρητή ροής δίνοντας τον όγκο και την ζωτικότητα του 
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εκσπερματίσματος. Ο κυτταρομετρητής ροής δίνει αυτόματα στον φωτεινό πίνακα την 

πυκνότητα του σπέρματος, η οποία καταγράφεται σε ειδικό φωτοχημικό χαρτί, καθώς 

και ο βαθμός αραίωσης και ο αριθμός των δόσεων (Christensen et al., 2004). Ωστόσο, 

το υψηλό κόστος και η παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού κάνουν τον 

κυτταρομετρητή ροής (εικ. 7) μία μέθοδο που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως 

στην πράξη.  

 

Εικόνα 7: Κυτταρομετρητής ροής 

Δ) Άλλες μέθοδοι. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετρητές Coulter, 

προσδιορίζοντας τον αριθμό σωματιδίων εντός γνωστού όγκου, αλλά δεν υπάρχει 

σαφής διάκριση σπερματοζωαρίων και άλλων σωματιδίων ιδίου μεγέθους με 

αποτέλεσμα η μέθοδος να μη θεωρείται ακριβής (Woelders, 1991).  

Άλλη μέθοδος αποτελεί η ανάλυση σπέρματος (CASA) υποβοηθούμενη από 

υπολογιστή, όπου χρησιμοποιεί την ανάλυση εικόνας για τον προσδιορισμό της 

πυκνότητας του σπέρματος (Verstegen et al., 2002, Prathalingam et al., 2006). 

Τέλος, υπάρχουν και οι πυρηνικοί μετρητές, όπου το DNA σημαίνεται με 

φθορισμό και υπολογίζεται από την ανάλυση της εικόνας η πυκνότητα του σπέρματος, 

παρέχοντας παρόμοια αποτελέσματα με το φωτόμετρο (Hansen & Hedeboe, 2003, 

Camus et al., 2011). 

Η κάθε μέθοδος έχει τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς της και για την 

τελική επιλογή της κάθε μεθόδου θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το κόστος, η εργασία 

και η υψηλή απόδοση. Σύμφωνα με τον Kaewmala (2011a), ο ακριβής υπολογισμός του 

όγκου, της πυκνότητας και της ζωτικότητας των ζωντανών σπερματοζωαρίων είναι 

απαραίτητος για τον καθορισμό της μέγιστης αραίωσης του σπέρματος που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί στην Τ.Σ., καθώς και ο αριθμός των συών που μπορούν να 

γονιμοποιηθούν.  
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 3.2 Μορφολογία – Ζωτικότητα 

3.2.1. Μορφολογία 

Η εκτίμηση των μορφολογικών χαρακτηριστικών των σπερματοζωαρίων παίζει 

σημαντικό ρόλο στην ανάλυση του σπέρματος. Για πολλούς ερευνητές, η μορφολογία 

του σπέρματος είναι ένας καλός προγνωστικός παράγοντας για τη γονιμοποιητική του 

ικανότητα (Martinez et al., 2002, Alm et al., 2006). 

Κατά τον προσδιορισμό της μορφολογίας των σπερματοζωαρίων υπολογίζονται 

μόνο τα σπερματοζωάρια που είναι ακέραια καθώς μόνο αυτά υπολογίζονται στην 

συγκέντρωση του σπέρματος. Η ποιότητα του σπέρματος μπορεί να αξιολογηθεί από 

την εξέταση της μορφολογίας του σπέρματος, η οποία καθιστά δυνατή την εκτίμηση 

της φυσιολογικής δομής του σπέρματος και του τύπου των μορφολογικών ανωμαλιών 

που υπάρχουν (Górski et al., 2017a). 

Είναι γεγονός ότι τα εκσπερματίσματα ποικίλουν όσο αναφορά την συχνότητα 

εμφάνισης των σπερματοζωαρίων με μορφολογικές ανωμαλίες (Ruiz-Sánchez et al., 

2006, Górski et al., 2016). Η συχνότητα των μορφολογικών ανωμαλιών στο σπέρμα 

είναι σημαντική όπως και οι διαστάσεις και το σχήμα τους. Αυτό καθορίζει την 

κινητικότητα των σπερματοζωαρίων και την ικανότητά τους να διεισδύουν στο ωάριο 

 ( Gil et al., 2009). 

Οι μορφολογικές ανωμαλίες των σπερματοζωαρίων χαρακτηρίζονται συνήθως ως 

πρωτογενείς, δευτερογενείς ή τριτογενείς. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει ανωμαλίες 

στο σχήμα της κεφαλής, οι οποίες βλάπτουν το γενετικό υλικό ή ανωμαλίες του 

μιτοχονδριακού DNA του αυχένα οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη 

λειτουργία των μαστιγίων. Στις δευτερογενείς ανωμαλίες εντάσσονται τα 

πρωτοπλασματικά σταγονίδια τα οποία μπορεί να βρίσκονται κοντά στον αυχένα ή 

περιφερικά. Στις περιπτώσεις που αποκτώνται μορφολογικές ανωμαλίες από 

ακατάλληλους  χειρισμούς του σπέρματος, όπως σπειροειδής ουρές τότε θεωρούνται ως 

τριτογενής ανωμαλίες. Οι δευτερογενείς και τριτογενείς ανωμαλίες μπορούν να 

αντισταθμιστούν με την αύξηση του αριθμού των σπερματοζωαρίων ανά δόση όχι όμως 

οι πρωτογενείς (Donadeu, 2004). 

Το ποσοστό πρωτογενών και δευτερογενών μορφολογικών ανωμαλιών που 

γίνονται αποδεκτά στο σπέρμα κάπρου είναι 10% και 20% αντίστοιχα. Το ποσοστό των 

σπερματοζωαρίων με φυσιολογική μορφολογία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 70% 

(Shipley, 1999). Σύμφωνα με τους Martin Rillo et al., (1996) σπέρμα κάπρου γίνεται 
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αποδεκτό για περαιτέρω επεξεργασία όταν φέρει τουλάχιστον 80% φυσιολογικής 

μορφολογίας για μια δόση 2Χ109 σπερματοζωαρίων.  

Η αποδυνάμωση της σπερματογένεσης και οι παθολογικές καταστάσεις που 

αφορούν στην επιδιδυμίδα συνδέονται με σπερματοζωάρια που φέρουν μορφολογικές 

ανωμαλίες που αφορούν στην κεφαλή, στον αυχένα, στην ουρά και στα 

πρωτοπλασματικά σταγονίδια.Οι ανωμαλίες της κεφαλής μπορεί να αφορούν στον 

αριθμό των κεφαλών (δύο ή περισσότερες), το σχήμα (τριγωνικό, ωοειδές, απιοειδές) ή 

το μέγεθος (μικρό ή μακροκεφαλία). Οι ανωμαλίες της ουράς μπορεί να αφορούν στον 

αριθμό των ουρών (δύο ή τρείς) και το μήκος ή τη φορά (διπλωμένες ή περιτυλιγμένες) 

(εικ. 8) (Bonet et al., 1995). Κάποια από αυτά μπορεί να έχουν κατεστραμμένη δομή 

χρωματίνης ή υψηλό επίπεδο βλάβης του DNA (Enciso et al., 2011). 

 

Εικόνα 8: Διαγραμματική απεικόνιση ανώμαλων διαμορφώσεων των 

σπερματοζωαρίων 

 

Η υψηλή συχνότητα σπέρματος με ελαττώματα κεφαλής μπορεί να είναι η αιτία 

της μειωμένης ποιότητας εμβρύων (DeJarnette et al., 1992) και της αύξησης των 

αποβολών κατά την πρώτη περίοδο της κυοφορίας (Chenoweth, 2005). Επιπλέον, το 

εκσπερμάτισμα κάπρων με υψηλή συχνότητα μορφολογικά ανώμαλων  

σπερματοζωαρίων θα οδηγήσει σε χαμηλότερα ποσοστά σύλληψης και μειωμένο 

μέγεθος τοκετοομάδας, όταν χρησιμοποιείται για τεχνητή σπερματέγχυση (Alm et al., 
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2006 , Tsakmakidis et al., 2010). Ακόμη, έχει βρεθεί ότι σπέρμα με υψηλή συχνότητα 

μορφολογικών ανωμαλιών είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στην αραίωση του σπέρματος 

κατά την προετοιμασία των δόσεων, η οποία εκδηλώνεται με υψηλή συχνότητα 

σπερματοζωαρίων με κατεστραμμένη κυτταρική μεμβράνη (Wysokińska et al., 2015). 

Από διάφορους ερευνητές έχει βρεθεί ότι η ποιότητα του σπέρματος και η 

γονιμοποιητική του ικανότητα σχετίζονται αρνητικά με τις μορφολογικές ανωμαλίες 

(Waberski et al., 1994, Xu et al., 1998, Alm et al., 2006). Υπάρχουν άλλες αναφορές 

σύμφωνα με τις οποίες τα πρωτοπλασματικά σταγονίδια και η κάμψη της ουράς των 

σπερματοζωαρίων δεν επηρεάζουν αρνητικά τη γονιμότητα (Gadea et al., 2004). Ακόμη 

βρέθηκε ότι η ενεργοποίηση και η αντίδραση ακροσώματος επηρεάζονται από την 

παρουσία σπερματοζωαρίων με μη φυσιολογική μορφολογία έχοντας έμμεση επίδραση 

στη γονιμότητα των αρσενικών (Long et al., 1996). Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη 

εκσπερμάτισμα κάπρου με αυξημένη πυκνότητα (πάνω από 115 δις) είχε υψηλότερο 

ποσοστό σπερματοζωαρίων με μορφολογικές ανωμαλίες, ενώ κάπροι με χαμηλό 

ποσοστό σπερματοζωαρίων με μορφολογικές ανωμαλίες παρουσίασαν υψηλότερη 

γονιμότητα (Górski et al., 2017b). Επιπλέον για το χρονικό διάστημα από Απρίλιο-

Αύγουστο παρατηρήθηκε αύξηση των πρωτογενών και δευτερογενών μορφολογικών 

ανωμαλιών με την υψηλότερη συχνότητα να παρουσιάζεται το μήνα Αύγουστο, ενώ 

τους υπόλοιπους μήνες οι τιμές των παραμέτρων αυτών του σπέρματος ήταν εντός των 

φυσιολογικών ορίων (Brodzki et al., 2015). 

Μια πρώτη εκτίμηση της μορφολογίας του σπέρματος μπορεί να γίνει 

εξετάζοντας ένα μη χρωματισμένο επίχρισμα σπέρματος με ένα μικροσκόπιο αντίθετης 

φάσης. Υπάρχουν αρκετές μέθοδοι χρώσης, όπως Papanicolaou, Eosin-nigrosin, Trypan 

Blue, Giemsa, Diff-Quik ή SpermBlue, οι οποίες παρέχουν περισσότερο ακριβείς 

πληροφορίες (Shipley, 1999, Van der Horst & Maree, 2009). Μεταξύ αυτών των 

μεθόδων, η χρώση Papanicolaou θεωρείται ως πρότυπο για τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Υγείας (WHO, 2010) για την ανάλυση του ανθρώπινου σπέρματος. Ωστόσο, η μέθοδος 

θεωρείται χρονοβόρα και την καθιστά ακατάλληλη για χρήση σε Κέντρα Τεχνητής 

Σπερματέγχυσης Χοίρων. Η χρώση με εωσίνη-νιγροσίνη χρησιμοποιείται ευρέως για 

την ανάλυση σπέρματος χοίρου, διότι είναι εύκολη, απλή και επιτρέπει τόσο την 

μορφολογική εξέταση (εικ. 9) όσο και την εξέταση της ακεραιότητας των μεμβρανών. 

Η έκβαση της εξέτασης σχετίζεται με την γονιμότητα της συός (Björndahl et al., 2004, 

Tsakmakidis et al., 2010). Η ιδανική χρώση πρέπει να είναι απλή, προσαρμοσμένη 

ωσμωτικά στο σπέρμα, να μπορεί να βάφει τα διάφορα συστατικά του σπέρματος, ενώ 
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παράλληλα θα πρέπει να είναι εύκολη στη χρήση.  

 

Φυσιολογικό                           Εξοίδηση κεφαλής              Πρωτοπλασματικό σταγονίδιο 

Εικόνα 9: Μορφολογικές ανωμαλίες σπερματοζωαρίων κάπρου με χρώση εωσίνη-νεγροσίνη 

Οι διάφορες τεχνικές χρώσης παρέχουν μόνο μία γενική ιδέα του φυσιολογικού 

έναντι του μη φυσιολογικού σπερματοζωαρίου. Κατά την τελευταία δεκαετία, 

αναπτύχθηκαν νέα συστήματα CASA με λογισμικό για αυτόματη ανάλυση 

μορφολογίας σπέρματος (εικ. 10) (ASMA) (Verstegen et al., 2002, Hidalgo et al., 2006, 

Saravia et al., 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

   Αναδίπλωση ουράς   Φυσιολογικό   Εξοίδηση κεφαλής 

Εικόνα 10: Μορφολογικές ανωμαλίες σπερματοζωαρίων κάπρου με 

χρώση Spermblue 

Η ASMA δίνει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις διαστάσεις (μήκος, 

πλάτος, περίμετρος) των διαφόρων τμημάτων του σπέρματος, δηλαδή της κεφαλής, του 

αυχένα και της ουράς. Παράλληλα, είναι σε θέση να εντοπίσει τα μορφολογικά 

χαρακτηριστικά των σπερματοζωαρίων που αποκλίνουν από τα εσωτερικά πρότυπα του 

κάθε είδους ζώου (Peña et al., 2005, Rijsselaere et  al., 2005). Η ανάλυση σπέρματος 

υποβοηθούμενη από υπολογιστή σε συνδυασμό με την χρώση σπέρματος δίνει ακριβή 

αποτελέσματα (Hidalgo et al., 2006). Με την ASMA λαμβάνουμε ακριβείς και 

αντικειμενικές πληροφορίες, όμως απαιτείται μεγάλος χρόνος ανάλυσης έως και 25 
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λεπτά ανά δείγμα (Rijsselaere et  al., 2004).  

3.2.2 Ζωτικότητα 

Η ζωτικότητα των σπερματοζωαρίων είναι μία εξίσου σημαντική παράμετρος 

κατά τον έλεγχο της ποιότητας του εκσπερματίσματος και σχετίζεται με την 

ακεραιότητα των μεμβρανών των σπερματοζωαρίων.  

Όσον αφορά τα ποσοστά ζωτικότητας σπέρματος κάπρου, υπό κανονικές 

συνθήκες, θα πρέπει να κυμαίνονται από 65% έως 85%. Όταν το ποσοστό αυτό είναι 

χαμηλότερο από το όριο των 65%, αναφέρεται ως νεκροσπερμία ή νεκροζωσπερμία 

(Bonet, et al., 1995, Pinart et al., 1999). 

Αποτελεί ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό, το οποίο χρησιμοποιείται στην 

αξιολόγηση της ποιότητας των σπερματοζωαρίων. Σχετίζεται άμεσα με την 

γονιμοποιητική ικανότητα των αρσενικών διότι η ακεραιότητα της μεμβράνης των 

σπερματοζωαρίων είναι αναγκαία για την προωθητική κίνησή τους (Pintado et al., 

2000). Η μεμβράνη των σπερματοζωαρίων είναι υπεύθυνη για την διατήρηση της 

ομοιόστασης. Συνεπώς, με τον τρόπο αυτό, η ακεραιότητά της ασκεί ζωτικό ρόλο στην 

επιβίωση των σπερματοζωαρίων στο αναπαραγωγικό σύστημα του θηλυκού και στη 

διατήρηση της γονιμοποιητικής του ικανότητας. Για το λόγο αυτό, το χαρακτηριστικό 

που διακρίνει τα νεκρά από τα ζωντανά κύτταρα είναι η απώλεια της φυσικής 

ακεραιότητας των μεμβρανών και η απώλεια της κίνησης. Ο προσδιορισμός της 

ζωτικότητας είναι αναγκαίος ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου εμφανίζεται υψηλό 

ποσοστό σπερματοζωαρίων ή χαμηλό ποσοστό κινητικότητας (Burks & Saling, 1992).  

Σύμφωνα με διάφορους ερευνητές, η ζωτικότητα των σπερματοζωαρίων έχει 

θετική συσχέτιση με την γονιμότητα (Holt et al., 1997, Gadea et al., 1998). Ακόμη, έχει 

βρεθεί ότι πολλοί από τους χειρισμούς που υφίσταται το σπέρμα, όπως η αραίωση, η 

συντήρησή του σε χαμηλές θερμοκρασίες, καθώς και η κρυοσυντήρηση του, μπορεί να 

βλάψει την μεμβράνη των σπερματοζωαρίων και να επηρεάσει αρνητικά την 

γονιμότητα (Leahy & Gadella, 2011, Waberski et al., 2011).  

Έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες μέθοδοι για τη διάκριση μεταξύ των ζωντανών 

και των νεκρών σπερματοζωαρίων. Μερικές από αυτές είναι η οπτική εκτίμηση της 

ζωτικότητας του σπέρματος με μικροσκόπιο και τη χρήση διαφόρων χρωστικών και 

βασίζονται στην αρχή αποκλεισμού των χρωστικών ουσιών. Μερικές χρωστικές όπως 

οι PI και H258 δεν είναι σε θέση να περάσουν την κυτταροπλασματική μεμβράνη 

ζωντανών κυττάρων αλλά εισέρχονται σε νεκρά κύτταρα χωρίς να παρεμβάλλονται στο 
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DNA τους (Garner et al., 1986., De Andrade et al., 2007). 

Η χρώση εωσίνη – νιγροσίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκτός από τη 

μορφολογική εξέταση των σπερματοζωαρίων και για τη διάκριση μεταξύ ζωντανών και 

νεκρών (εικ. 11,12). Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται ευρέως, θεωρείται απλή, 

αξιόπιστη και το αποτέλεσμά της σχετίζεται με τη γονιμότητα (Tsakmakidis et al., 

2010). 

Μια διαφορετική προσέγγιση για την αναγνώριση σπερματοζωαρίων με άθικτη 

μεμβράνη αποτελεί και η δοκιμή HOST (Hypo-Osmotic Swelling Test), η οποία 

βασίζεται στη μεταφορά νερού μέσο της μεμβράνης του σπέρματος σε υποτονικό 

διάλυμα (Vazquez et al., 1997, Lechniak et al., 2002). Οι μέθοδοι εωσίνη- νιγροσίνη και 

HOST είναι απλές και χαμηλού κόστους, ωστόσο επηρεάζονται από την εμπειρία του 

αναλυτή (Nasr-Esfahani et al., 2002, Jang et al., 2006). Η χρώση εωσίνη-νιγροσίνη σε 

συνδυασμό με τη Giemsa έδειξε ότι είναι μια μέθοδος αξιόπιστη και αρκετά απλή στην 

εφαρμογή της (Tamuli & Watson,1994, Cassinello et al., 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 11: Επίχρισμα εωσίνης-νιγροσίνης 

 

 

Εικόνα 12: Εκτίμηση ζωτικότητας (νεκρά: ροζ, ζωντανά: λευκά) 
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Σε αρκετές μελέτες χρησιμοποιούνται φθορίζουσες χρωστικές ουσίες οι οποίες 

βάφουν τα άθικτα ή κατεστραμμένα σπερματοζωάρια (εικ. 13). Οι χρωστικές αυτές 

μπορούν να αξιολογηθούν με απευθείας έλεγχο των επιχρισμάτων τους 

χρησιμοποιώντας μικροσκόπιο φθορισμού ή με κυτταρομετρητή ροής (Ericsson et al., 

1993, Althouse & Hopkins 1995, Christensen et al., 2004). Η χρώση SYBR14 και PI 

(ιωδιούχο προπίδιο) χρησιμοποιείτε συνήθως στην έρευνα για το σπέρμα του κάπρου 

και επιτρέπει την ταυτοποίηση τριών κατηγοριών κυττάρων, τα ζωντανά, τα νεκρά και 

τα ετοιμοθάνατα, ενώ η χρώση εωσίνη-νιγροσίνη διακρίνει μόνο δύο ομάδες 

σπερματοζωαρίων τα νεκρά και τα ζωντανά (Garner & Johnson 1995). 

Οι χρωστικές φθορισμού επιτρέπουν όχι μόνο τη μελέτη της ακεραιότητας της 

μεμβράνης αλλά και της ταυτόχρονης εκτίμησης της πυκνότητας του σπέρματος. Για να 

επιτευχθεί ακριβής καταμέτρηση των νεκρών και ζωντανών σπερματοζωαρίων σε ένα 

μικροσκόπιο φθορισμού είναι απαραίτητη η μέτρηση ενός μεγάλου αριθμού 

σπερματοζωαρίων, γεγονός που καθιστά την τεχνική χρονοβόρα. Η χρήση 

κυτταρομετρητή ροής επιτρέπει την καταμέτρηση χιλιάδων σπερματοζωαρίων σε πολύ 

σύντομο χρονικό διάστημα με χρήση φθοριζουσών χρωστικών (Ericsson et al., 1993, 

Christensen et al., 2004). Ωστόσο, η συσκευή αυτή σε μερικές περιπτώσεις δεν είναι 

ικανή να διακρίνει κάποια σωματίδια με αποτέλεσμα την υπερεκτίμηση των μη 

χρωματισμένων σπερματοζωαρίων και υποεκτίμηση των χρωματισμένων 

σπερματοζωαρίων (Petrunkina & Harrison 2010). Το υψηλό κόστος και το 

εξειδικευμένο προσωπικό κάνουν την κυτταρομετρία αρκετά δύσκολη στην πράξη. 

Ωστόσο η κυτταρομετρία ροής αποτελεί μια αξιόλογη, γρήγορη, αντικειμενική και 

ακριβής μέθοδος (Cordelli et al., 2005). 

 

Εικόνα 13: Εκτίμηση ζωτικότητας με φθορίζουσες χρωστικές Καλσείνη-Propidiun. Πράσινα-

ζωντανά σπερματοζωάρια, κόκκινα-νεκρά σπερματοζωάρια 
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Πολλές τεχνικές που χρησιμοποιούν χρωστικές φθορισμού μπορούν να 

συνδυαστούν με μικροσκοπικές τεχνικές και κυτταρομετρητή ροής. Οι μικροσκοπικές 

μέθοδοι έχουν το μειονέκτημα της υποκειμενικότητας και της ταχύτητας ανάλυσης 

(Woelders, 1991, Evenson & Jost, 2000, Celeghini et al., 2007), ενώ το υψηλό κόστος 

λειτουργίας και αγοράς ενός κυτταρομετρητή ροής αποτελούν τροχοπέδη για την 

ευρεία χρήση του (Althouse & Hopkins 1995, Alm et al., 2001). Υπάρχουν τεχνικές οι 

οποίες απαιτούν λιγότερο χρόνο και χαμηλό λειτουργικό κόστος, μια τέτοια 

εναλλακτική μέθοδος αποτελεί η μικροσκοπική ανάλυση και η φθορισμομετρία η οποία 

δίνει ακριβή και αξιόπιστα αποτελέσματα κατά την αξιολόγηση της ποιότητας του 

σπέρματος (Juonala et al., 1999, Alm et al., 2001). 

3.3. Κινητικότητα και Επιμέρους Μορφές Κίνησης 

Η αξιολόγηση των ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων του σπέρματος είναι 

μια τυπική διαδικασία για τη εφαρμογή της τεχνητής σπερματέγχυσης. Η κινητικότητα 

εκφράζει την ποιότητα της κίνησης των σπερματοζωαρίων, δηλαδή το είδος της 

κίνησης και την ταχύτητα με την οποία διασχίζουν το οπτικό πεδίο και αποτελεί 

ποιοτικό κριτήριο εκτίμησης του σπέρματος. Η κινητικότητα των σπερματοζωαρίων και 

κυρίως η προωθητική τους κίνηση αποτελούν σημαντική προϋπόθεση για την 

ικανότητά τους να γονιμοποιούν το ωάριο (Lindholmer, 1974). Συνεπώς η κινητικότητα 

αποτελεί σημαντικό κριτήριο για την επιλογή ενός εκσπερματίσματος και σχετίζεται 

θετικά με τη γονιμότητα του κάπρου (Tardif et al., 1999). Ακόμη αποτελεί ένα 

σημαντικό ποιοτικό χαρακτηριστικό του σπέρματος το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για την πρόβλεψη της γονιμοποιητικής ικανότητας ενός εκσπερματίσματος (Gadea, 

2005, Vyt et al., 2008). 

Για να μπορέσουν τα σπερματοζωάρια να μεταφερθούν στο γενετικό σωλήνα του 

θηλυκού, να φτάσουν στο σημείο γονιμοποίησης και να διεισδύσουν στην διαφανή 

ζώνη του ωοκυττάρου απαιτείται να έχουν αυξημένη κινητικότητα (Langendijk et al., 

2002). Ακόμη υποστηρίζεται ότι κατά την in vitro συνεπώαση γαμετών χοίρων η 

κινητικότητα των σπερματοζωαρίων σχετίζεται με την ικανότητά τους να διεισδύουν 

στα ωάρια (Ivanova & Mollova, 1993). Οι Vyt et al., (2008) έδειξαν ότι μια αύξηση 1% 

στην κινητικότητα αραιωμένου εκσπερματίσματος αύξησε κατά 0,14 χοιρίδια ανά 

τοκετό, επιβεβαιώνοντας τη θετική επίδραση του ποσοστού της κινητικότητας των 

σπερματοζωαρίων με τον αριθμό των γεννηθέντων χοιριδίων. Σύμφωνα με άλλους 

ερευνητές τα ποσοστά κινητικότητας τα οποία γίνονται αποδεκτά σε μια γόνιμη 
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εκσπερμάτιση θα πρέπει να είναι υψηλότερα από 60% (Martin Rillo et al., 1996, Britt et 

al., 1999, Donadeu, 2004). 

Η κινητικότητα διακρίνεται σε ποσοτική (% ποσοστό των κινούμενων 

σπερματοζωαρίων) και ποιοτική (γρήγορη ή βραδεία προωθητική κινητικότητα, μη 

προωθητική κινητικότητα και ακινησία) ( Lindholmer, 1973) και θα πρέπει να 

εκτιμάται όσο το δυνατό πιο γρήγορα προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος 

αλλαγής της παραμέτρου αυτής. 

Τα τελευταία χρόνια ένας αριθμός από διάφορες τεχνικές έχουν αναπτυχθεί 

προκειμένου να υπάρχει αντικειμενική εκτίμηση των χαρακτηριστικών ενός δείγματος 

σπέρματος. Ως εκ τούτου χρησιμοποιήθηκαν διάφορες μέθοδοι αξιολόγησης της 

κινητικότητας. 

3.3.1. Εκτίμηση της κινητικότητας με οπτικό μικροσκόπιο  

Ο απλούστερος τρόπος για την αξιολόγηση της κινητικότητας του σπέρματος 

είναι η εκτίμηση του αριθμού των κινούμενων σπερματοζωαρίων σε μικροσκόπιο 

φωτός ή με τη χρήση μικροσκοπίου αντιθέτου φάσεως. Η εκτίμηση της κινητικότητας 

με οπτικό μικροσκόπιο είναι μια αποδεκτή μέθοδος που προτιμάται από τα κέντρα 

τεχνητής σπερματέγχυσης έναντι των άλλων μεθόδων κυρίως λόγο του χαμηλού 

κόστους. Η μέθοδος αυτή είναι υποκειμενική και απαιτεί ειδική εκπαίδευση του 

προσωπικού και υπάρχει μεγάλη παραλλακτικότητα μεταξύ των αναλυτών (Vyt et al., 

2004b, Tejerina et al., 2008). Οι μικροσκοπικές τεχνικές εμπεριέχουν διάφορους 

περιορισμούς όπως η υποκειμενικότητα, η παραλλακτικότητα η οποία κυμαίνεται από 

30-60% (Amann, 1989, Cancel et al., 2000), ο μικρός αριθμός σπερματοζωαρίων που 

αξιολογούνται και η χαμηλή συσχέτιση με τη γονιμότητα (Rijsselaere et al., 2005). 

Τέλος, η οπτική εκτίμηση της κινητικότητας δεν είναι επαρκώς ακριβής για να μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί ως παράγοντας πρόβλεψης της γονιμότητας (Amann, 1989, Larsen 

et al., 2000) σε σχέση με τις περισσότερο αντικειμενικές μεθόδους μέτρησης της 

κινητικότητας όπως με αναλυτή σπέρματος υποβοηθούμενο από υπολογιστή (CASA) 

(Vyt et al., 2004b). 

3.3.2. Αυτόματη Ανάλυση σπέρματος υποβοηθούμενη από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 

(Computer Assisted Semen Analysis, CASA) 

Όπως αναφέρθηκε η εκτίμηση της κινητικότητας των σπερματοζωαρίων με 

οπτικό μικροσκόπιο είναι υποκειμενική και ενέχει τον κίνδυνο του ανθρώπινου 

σφάλματος. Για να ξεπεραστούν τα προβλήματά της χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικές 
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τεχνικές αξιολόγησης όπως η θολερομετρία, η φασματοσκοπία Doppler με λέιζερ, 

φωτομετρικά συστήματα και όργανα με τη βοήθεια υπολογιστή (Verstegen et al., 2002). 

Μεταξύ αυτών των τεχνικών μια πετυχημένη είναι η ανάλυση σπέρματος 

υποβοηθούμενη από υπολογιστή (CASA). Η CASA ως μέθοδος μειώνει την 

υποκειμενική εκτίμηση της κινητικότητας αλλά και διακρίνει την επιμέρους μορφή 

κίνησης των σπερματοζωαρίων (Tretipskul et al., 2010). 

Η ανάλυση σπέρματος υποβοηθούμενη από υπολογιστή παρέχει αντικειμενικές 

αλλά και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά των κινήσεων και της 

μορφομετρικές διαστάσεις των σπερματοζωαρίων που δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν 

με συμβατικό οπτικό μικροσκόπιο (Rijsselaere et al., 2005). Επιπλέον το σύστημα 

CASA επιτρέπει την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών των σπερματοζωαρίων 

συμπεριλαμβανομένων των επιμέρους μορφών κίνησης, την ταχύτητα και τη 

μορφολογία (Verstegen et al., 2002). 

Τα αυτοματοποιημένα συστήματα CASA καταγράφουν τις κινήσεις των 

σπερματοζωαρίων και παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την ταχύτητα, την 

γραμμικότητα και την πλευρική μετακίνηση των κεφαλών των σπερματοζωαρίων 

καθώς και την διαγραφόμενη τροχιά τους. Επιπλέον τα συστήματα CASA με την 

προσθήκη εξειδικευμένου λογισμικού έχουν τη δυνατότητα να αξιολογούν 

αντικειμενικά διάφορες ποιοτικές παραμέτρους του σπέρματος όπως κινητικότητα, 

μορφές κίνησης, πυκνότητα, ζωτικότητα, μορφολογία, διαστάσεις κεφαλής και 

κατακερματισμό DNA με τη χρήση διαφόρων χρώσεων φθορισμού (Rijsselaere et al., 

2004, Didion, 2008). 
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Εικόνα 14: Αναλυτής σπέρματος υποβοηθούμενος από Η/Υ. Απεικόνιση της κινητικότητας 

και των επί μέρους μορφών κίνησης τωνσπερματοζωαρίων στον αναλυτή 

CASA. Απεικονίζονται: α) με κόκκινο χρώμα η πορεία των ταχέως 

κινούμενων σπερματοζωαρίων, β) με πράσινο χρώμα η πορεία των 

βραδέως κινούμενων σπερματοζωαρίων, γ) με κυανό χρώμα η πορεία των 

σπερματοζωαρίων χωρίς προοδευτική κίνηση και δ) με κίτρινο χρώμα τα 

μη κινούμενα σπερματοζωάρια. 

 

Οι μετρήσεις της κινητικότητας με το σύστημα CASA (εικ. 14) βασίζονται στην 

καταγραφή πολλαπλών ψηφιακών εικόνων με τη βοήθεια μιας βιντεοκάμερας. Η 

ψηφιοποίηση των εικόνων και οι πληροφορίες επεξεργάζονται στο λογισμικό ενός 

υπολογιστή. Τα σπερματοζωάρια είναι τοποθετημένα σε υγρό επίχρισμα (Verstegen et 

al., 2002, Rijsselaere et al., 2004). Με τον τρόπο αυτό μπορούν να παρατηρηθούν 

διαφορετικά μοντέλα κινητικότητας που αφορούν την προωθητική κίνηση, την 

υπερδραστηριότητα των σπερματοζωαρίων καθώς και διαφορετικοί υποπληθυσμοί των 

σπερματοζωαρίων μέσα σε μια εκσπερμάτιση (Peña et al., 2005, Rijsselaere et al., 

2005). Επιπλέον η μέθοδος CASA μπορεί να εντοπίσει και να δώσει πληροφορίες 

σχετικά με την ενεργοποίηση των σπερματοζωαρίων (Herreros et al., 2005). 

Η CASA δίνει τη δυνατότητα υπολογισμού παραμέτρων του σπέρματος όπως οι 

αναλογίες σπερματοζωαρίων με διάφορα πρότυπα κίνησης (γραμμικά, μη γραμμικά, 

κυκλικά επιτόπια ή απροσδιόριστη), ο βαθμός και η ένταση της γραμμικότητας (Katkov 

& Lulat, 2000). Τα αποτελέσματα της κινητικότητας του σπέρματος βασίζονται στην 

αναλογία των σπερματοζωαρίων με ισχυρή προοδευτική κίνηση, την μη προοδευτική 

κίνηση ή καμία κίνηση. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τα σπερματοζωάρια που 

μετακινούνται σε  ευθεία ή σε κυκλική διαδρομή και μπορεί να διαχωριστούν σε 

γρήγορα ή αργά κινούμενα σπερματοζωάρια. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει όλες 

τις μεμονωμένες μορφές κινητικότητας των σπερματοζωαρίων όπως επιτόπια κίνηση σε 

μικρούς κύκλους, κίνηση της κεφαλής ή της ουράς χωρίς να κινείται το υπόλοιπο τμήμα 

του σπερματοζωαρίου, ενώ η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει τα ακίνητα 
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σπερματοζωάρια (WHO, 2010). 

Οι Feitsma et al., (2011). έχουν δείξει ότι η μέθοδος της CASA παρέχει αξιόπιστα 

αποτελέσματα. Παρόλα αυτά οι πληροφορίες που λαμβάνονται από το CASA 

επηρεάζονται από εξωτερικούς παράγοντες όπως η προετοιμασία του δείγματος και ο 

τύπος του θαλάμου (champer) που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση. Επιπλέον 

απαιτείται εκπαιδευμένο προσωπικό και τυποποιημένες διαδικασίες για τη αξιόπιστη 

χρήση του CASA. 

Από πολλούς ερευνητές το ποσοστό της κινητικότητας των σπερματοζωαρίων 

που προσδιορίστηκε από την CASA σχετίστηκε θετικά με το ποσοστό γονιμότητας και 

το μέγεθος της τοκετοομάδας (Broekhuijse et al., 2011, Broekhuijse et al., 2012a). Η 

υποκειμενική αξιολόγηση της κινητικότητας με το μικροσκόπιο κυμαίνεται από 30-

60% του ιδίου εκσπερματίσματος (Amann, 1989) για το λόγο αυτό δόθηκε έμφαση στη 

χρήση αντικειμενικών μεθόδων όπως η CASA (Saikhun et al., 2011). 

Οι επιμέρους μορφές κίνησης των σπερματοζωαρίων που μπορούν να 

αξιολογηθούν από το σύστημα CASA είναι οι παρακάτω και παρουσιάζονται γραφικά 

στο σχήμα 1 

 

Σχήμα 1: Πρότυπη ορολογία για τις μεταβλητές που μετρώνται από τα 

συστήματα CASA (World Health Organization, 2010). 

 

➢ Καμπυλόγραμμη ταχύτητα VCL (Curvilinear velocity), εκφρασμένη σε 

μm/sec και ορίζεται ως η μέση ταχύτητα της ελικοειδούς πορείας των 

κινούμενων σπερματοζωαρίων. 
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➢ Ευθύγραμμη ταχύτητα VSL (straight line velocity), εκφρασμένη σε 

μm/sec και ορίζεται ως η μέση ταχύτητα της κίνησης των 

σπερματοζωαρίων σε ευθεία κατά την μετάβασή τους από το σημείο 

εκκίνησης ως το σημείο τερματισμού. 

➢ Μέση προωθητική ταχύτητα VAP (average path velocity), εκφρασμένη 

σε μm/sec και ορίζεται ως η μέση ταχύτητα της κίνησης των 

σπερματοζωαρίων κατά μήκος της μέσης διαδρομής του. 

➢ Εύρος της πλευρικής μετατόπισης της κεφαλής ALH (amplitude of 

lateral head displacement), εκφρασμένη σε μm και ορίζεται ως το 

μέγεθος της πλάγιας μετατόπισης της κεφαλής σπέρματος σε σχέση με 

την μέση διαδρομή του. 

➢ Συχνότητα διασταύρωση των κεφαλών με τη μέση νοητή γραμμή 

κίνησης BCF (beat cross frequency), εκφρασμένη σε Hz. 

➢ Γραμμικότητα μιας καμπυλόγραμμης διαδρομής LIN (linearity), που 

ορίζεται ως αναλογία VSL/VCL 

➢ WOB (Wobble), που ορίζεται ως ο λόγος VAP/VCL, και είναι ένα μέτρο 

της ταλάντωσης της πραγματικής διαδρομής σε σχέση με τη μέση 

διαδρομή 

➢ STR (Straightness), που ορίζεται ως ο λόγος VSL/VAP και εκφράζει τη 

γραμμικότητα της μέσης διαδρομμής. 

➢ Μέση γωνιακή μετατόπιση MAD, εκφρασμένη σε μοίρες (°) και 

παρέχοντας το μέσο χρόνο της στιγμιαίας γωνίας στροφής της κεφαλής 

του σπερματοζωαρίου κατά μήκος της καμπυλόγραμμης τροχιάς του. 

➢ Ποσοστό σπερματοζωαρίων που εκδηλώνουν υπερκινητικότητα 

(hyperactivation) (WHO, 2010). 

3.4 Βιοχημική δραστηριότητα των κυτταρικών μεμβρανών των σπερματοζωαρίων 

Η ακεραιότητα της κυτταρικής μεμβράνης των σπερματοζωαρίων είναι 

απαραίτητη για το μεταβολισμό και τη λειτουργικότητά τους (Harrison, 1997). Η 

δομική και λειτουργική ακεραιότητα της κυτταρικής μεμβράνης των σπερματοζωαρίων 

είναι μια από τις σημαντικότερες πτυχές της βιολογίας των σπερματοζωαρίων. Μια 

ακέραια μεμβράνη αποτελεί προϋπόθεση για τη φυσιολογική λειτουργία των κυττάρων 

αλλά και των διαφόρων άλλων γεγονότων που συνδέονται με την γονιμοποιητική 
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ικανότητα των σπερματοζωαρίων (Juonala et al., 1999, Sutkeviciene et al., 2007). 

Η εκτίμηση της ακεραιότητας της κυτταρικής μεμβράνης γίνεται κυρίως μετά από 

τη χρώση της με διάφορες χρωστικές (εωσίνη-νιγροσίνη, Giesma, κυανό του τρυπανίου, 

Hoechst, SYBR-14, PI-CFDA), αλλά οι πληροφορίες σχετίζονται περισσότερο με τη 

ζωτικότητα των σπερματοζωαρίων και λιγότερο με τη λειτουργικότητα και την 

ικανότητά τους στη διαδικασία της γονιμοποίησης (Gadea, 2005). 

Οι μέθοδοι που ελέγχουν τη λειτουργικότητα των σπερματοζωαρίων όπως είναι η 

πρόκληση της αντίδρασης ακροσώματος, ο έλεγχος της βιοχημικής δραστηριότητας της 

κυτταρικής μεμβράνης (HOST, Hyposmotic Swelling Test) και η δοκιμή της οσμωτικής 

αντίστασης (ORT, Osmotic Resistance Test) έχουν μεγαλύτερη διαγνωστική αξία για τη 

γονιμοποιητική τους ικανότητα (Vazquez et al., 1997, Foxcroft et al., 2008). Μια 

παραλλαγή της δοκιμής HOST είναι η s-HOST (short Hyposmotic Swelling Test) με 

ικανοποιητικά αποτελέσματα στον έλεγχο της in vivo γονιμότητας των κάπρων (Perez-

Llano et al., 2001). Η δοκιμή HOST μετρά τη λειτουργικότητα της κυτταρικής 

μεμβράνης των σπερματοζωαρίων, ενώ η χρώση για τον έλεγχο της ζωτικότητας 

αναφέρεται μόνο στην ακεραιότητα της μεμβράνης (Vazquez et al., 1997, Foxcroft et 

al., 2008). 

 

       

Εικόνα 15: Εκτίμηση της βιοχημικής δραστηριότητας των κυτταρικών μεμβρανών 

των σπερματοζωαρίων με τη δοκιμή HOST 

Η δοκιμή HOST βασίζεται στο φαινόμενο της μεταφοράς υγρού μέσο μιας 

ακέραιης κυτταρικής μεμβράνης κάτω από υποοσμωτικές συνθήκες έως ότου 

επιτευχθεί ισορροπία. Λόγω της εισροής υγρού, το κύτταρο διογκώνεται ειδικά στην 

ουρά, αποκτά σχήμα ελικοειδές και μπορεί εύκολα να παρατηρηθεί με ένα μικροσκόπιο 

αντιθέτης φάσης (εικ. 15). Συνεπώς η δοκιμή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

αξιολόγηση της λειτουργικά ακέραιης κυτταρικής μεμβράνης των σπερματοζωαρίων 
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διότι μόνο τα σπερματοζωάρια με βιοχημικά ενεργή μεμβράνη θα διογκωθούν όταν 

υποστούν υποοσμωτική καταπόνηση ενώ τα νεκρά θα εμφανίζουν ευθεία ουρά 

(Jeyendran et al., 1984). Το φαινόμενο της διόγκωσης παρατηρείται ευκολότερα στην 

ουρά του σπερματοζωαρίου παρά στην κεφαλή επειδή η μεμβράνη που περιβάλλει την 

ουρά φαίνεται να είναι πιο χαλαρά συνδεδεμένη (Jeyendran et al., 1984, Takahashi et 

al., 1990, Vazquez et al., 1997). 

Δεδομένου ότι μια λειτουργική μεμβράνη είναι απαραίτητη για τη γονιμοποιητική 

ικανότητα των σπερματοζωαρίων, η αξιολόγηση αυτής της ιδιότητας του 

σπερματοζωαρίου μπορεί να είναι ένας χρήσιμος δείκτης γονιμότητας. Σύμφωνα με 

διάφορους ερευνητές, η δοκιμή HOST σχετίζεται αρνητικά με τη δυνατότητα 

γονιμοποίησης in vitro (Gadea & Matas, 2000) και χρησιμοποιείται ως δείκτης 

πρόγνωσης της ανδρικής υπογονιμότητας (Check et al., 1989). Άλλες έρευνες έδειξαν 

ότι η ταχύτητα κίνησης των σπερματοζωαρίων και η μορφολογία τους είναι καλοί 

παράγοντες πρόβλεψης του δυναμικού γονιμοποίησης ενώ στον άνθρωπο η δοκιμή 

HOST δεν έδειξε θετική συσχέτιση με την πρόβλεψη του δυναμικού γονιμοποίησης 

(Agameya & Sallam, 2014). 

Υπάρχουν αρκετές μελέτες που αναφέρονται στη δοκιμή HOST και προτείνουν 

τη χρησιμοποίησή της ως έναν δείκτη αξιολόγησης της βιοχημικής δραστηριότητας της 

κυτταρικής μεμβράνης των σπερματοζωαρίων. Ωστόσο κάποιες από αυτές έχουν 

συγκεχυμένα και μερικές φορές αντικρουόμενα αποτελέσματα. Η δοκιμή HOST έχει 

προταθεί ως μέσο επιλογής βιώσιμου σπέρματος για την ενδοκυτταροπλασματική 

έγχυση σπέρματος ICSI (intracytoplasmic sperm injection) (Casper et al., 1996, 

Verheyen et al., 1997). Σύμφωνα με άλλους ερευνητές είναι ασφαλές να 

χρησιμοποιούμε τη δοκιμή HOST για επιλογή βιώσιμων σπερματοζωαρίων, τα οποία 

έχουν την τάση για υψηλότερα ποσοστά κύησης και εμφύτευσης εμβρύων σε 

ανθρώπους (El-Nour et al., 2001). Σε μελέτες που αφορούν στον άνθρωπο αναφέρεται 

ότι χαμηλές τιμές της δοκιμής HOST του σπέρματος σχετίζονται με αυξημένη βλάβη 

του DNA που ταυτοποιήθηκε με τη χρήση του δείκτη κατακερματισμού του DNA (DFI, 

DNA fragmentation index) (Stanger et al., 2010). 

Η επιτυχής εφαρμογή της δοκιμής στον άνθρωπο και στα διάφορα είδη ζώων 

προϋποθέτει διαφορετικές τιμές οσμωτικής πίεσης και χρόνους επώασης. Για τον κάπρο 

προτείνεται η έκθεση των σπερματοζωαρίων σε 100-150 mOsm/kg, για 30 λεπτά διότι 

στις συνθήκες αυτές τα μη βιώσιμα σπερματοζωάρια δεν μπορούν να διατηρήσουν την 

ακεραιότητα της μεμβράνης τους (Vazquez et al.,1997). Η sHOST βασίζεται στην 
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έκθεση των σπερματοζωαρίων του κάπρου σε 75 mOsm/kgγια 5 λεπτά και εφαρμόζεται 

όσον αφορά στον έλεγχο της in vivo γονιμότητας των κάπρων (Perez-Llano et al., 

2001). 

 Η δοκιμή HOST είναι απλή, οικονομική και μπορεί εύκολα να εφαρμοστεί 

δίνοντας παράλληλα πρόσθετες πληροφορίες για την ζωτικότητα του σπέρματος και 

την βιοχημική δραστηριότητα των κυτταρικών μεμβρανών των σπερματοζωαρίων 

(Jeyendran et al., 1992). 

3.5. Ακεραιότητα της χρωματίνης του πυρήνα (DNA) των σπερματοζωαρίων 

Το γονιδίωμα των σπερματοζωαρίων των θηλαστικών αποτελείται από το 

πυρηνικό DNA, το μιτοχονδριακό DNA (mtDNA) και το κυτταροπλασματικό mRNA. 

Το μιτοχονδριακό DNA των σπερματοζωαρίων δεν είναι συνδεδεμένο με πρωτεΐνες 

(Vishwanath & Shannon, 1997) και έχει βρεθεί ότι βλάβες του συντελούν στη μείωση 

της κινητικότητας των σπερματοζωαρίων αλλά και σε διαταραχές που σχετίζονται με τη 

γονιμότητα (Kao et al., 1995). Το DNA του πυρήνα των ευκαρυωτικών κυττάρων 

συνδέεται με ειδικές όξινες και βασικές πρωτεΐνες, RNA και ένζυμα και σχηματίζει ένα 

νουκλεοπρωτεϊνικό σύμπλοκο, γνωστό ως χρωματίνη. Η χρωματίνη του πυρήνα των 

σπερματοζωαρίων διαφέρει από την χρωματίνη των σωματικών κυττάρων ως προς τη 

σύσταση και τη δομή. Συγκεκριμένα η χρωματίνη των σπερματοζωαρίων εμφανίζει τη 

πιο συμπαγή δομή ανάμεσα σε όλα τα ευκαρυωτικά κύτταρα. Αυτή η συμπαγής δομή 

είναι σημαντική για τη διατήρηση της ακεραιότητας του γενετικού υλικού κατά τη 

δίοδό του από το αρσενικό στο θηλυκό αναπαραγωγικό σύστημα (Evenson et al., 2002). 

Η σπουδαιότερη ομάδα των βασικών πρωτεϊνών του πυρηνικού DNA είναι οι 

ιστόνες (Τριανταφυλλίδης, 1988). Κατά τη σπερματογένεση μεγάλο μέρος των ιστονών 

απομακρύνονται από το DNA και αντικαθίστανται αρχικά από μεταβατικές πρωτεΐνες 

και στη συνέχεια από πρωταμίνες, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την τελική 

συμπύκνωση και σταθεροποίηση της χρωματίνης του σπέρματος. Οι πρωταμίνες έχουν 

περίπου το μισό μέγεθος από αυτό των ιστονών (Fuentes-Mascorro et al., 2000). 

Στα ώριμα σπερματοζωάρια, η χρωματίνη βρίσκεται συμπιεσμένη στο 1/6 του 

όγκου σε σύγκριση με τον πυρήνα των σωματικών κυττάρων (Andrabi, 2007), 

σχηματίζοντας ένα συμπυκνωμένο πατρικό γένωμα, με συμπαγή και υδροδυναμικό 

πυρήνα ο οποίος διευκολύνει την ταχύτερη κίνηση των σπερματοζωαρίων προς το 

ωάριο (Rousseaux et al., 2005). Η συμπύκνωση του σπερματικού DNA 

πραγματοποιείται στην επιδιδυμίδα και η συμπύκνωση αυτή δρα προστατευτικά στο 



ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 
Π.Μ.Σ. «ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ» 
 

 

DNA των σπερματοζωαρίων και τα καθιστά ανθεκτικότερα σε εξωγενείς επιδράσεις 

(Lewis & Aitken, 2005). 

Ο κατακερματισμός του DNA χαρακτηρίζεται από θραύσεις τόσο της μονής όσο 

και της διπλής έλικας του DNA. Κατά τη διάρκεια της σπερμιογένεσης, η σπερματίδα 

που ωριμάζει χάνει προοδευτικά την ικανότητά της να επιδιορθώνει τυχόν βλάβες του 

DNA, καθώς επίσης και να απαντά σε αυτές μέσω του προγραμματισμένου κυτταρικού 

θανάτου (απόπτωση). Κατά συνέπεια, θραύσεις του DNA που προκαλούνται κατά την 

συμπύκνωση της χρωματίνης ή και αργότερα μπορεί να διαφύγουν από τους 

διορθωτικούς μηχανισμούς και να παραμείνουν στο ώριμο σπερματοζωάριο. Τα 

σπερματοζωάρια με βλάβη στο DNA παραμένουν ικανά να γονιμοποιήσουν ωάρια 

(Lopes et al., 1998a, Aitken et al., 1998). Ωστόσο, ένα εύλογο ερώτημα που τίθεται 

είναι εάν η βλάβη του DNA έχει επίδραση στη φυσιολογική ανάπτυξη του εμβρύου και 

τη διατήρηση της κυοφορίας, διότι θα μπορούσε να προκαλέσει διαταραχές στην 

ανάπτυξη του εμβρύου, αποτυχία της εμφύτευσης ή αυξημένη πιθανότητα αποβολής 

(Evenson et al., 1999, Borini et al., 2006). Έχει βρεθεί ότι σπερματοζωάρια με 

ανωμαλίες στο DNA τους μπορούν να γονιμοποιήσουν ένα ωάριο, να προκύψει ένα 

καλής ποιότητας έμβρυο αρχικού σταδίου και μετά ανάλογα με την έκταση της βλάβης 

του DNA αποτυγχάνει να δώσει επιτυχημένη κυοφορία (Ahmadi & Ng, 1999a). 

Η βλάβη του DNA στο σπερματοζωάριο μπορεί να αφορά τόσο το πυρηνικό όσο 

και το μιτοχονδριακό DNA και μπορεί να προκληθεί κατά την παραγωγή αλλά και την 

μεταφορά των σπερματικών κυττάρων. Η σημαντικότερη βλάβη που αφορά στην 

ακεραιότητα του DNA, φαίνεται να προκαλείται κατά την μεταφορά των 

σπερματοζωαρίων στην επιδιδυμίδα. Διάφορες μελέτες έδειξαν ότι ο κατακερματισμός 

του DNA είναι υψηλότερος σε σπερματοζωάρια της ουράς της επιδιδυμίδας σε 

σύγκριση με σπερματοζωάρια που απομονώνονται από τους όρχεις χωρίς να 

αποκλείονται διαταραχές στην σπερματογένεση στο επίπεδο των όρχεων (Greco et al., 

2005, Suganuma et al., 2005).  

Το ωάριο και το πρώιμο έμβρυο φαίνεται να έχουν την ικανότητα επιδιόρθωσης 

του DNA (Ahmadi & Ng, 1999a). Η ικανότητα του ωαρίου για επιδιόρθωση τυχόν 

βλάβης του πατρικού DNA εξαρτάται από τον βαθμό της βλάβης, αλλά επηρεάζεται 

σημαντικά από την ποιότητα του κυτταροπλάσματος και του γενώματός του. Σε γενικές 

γραμμές οι θραύσεις της μονής έλικας είναι ευκολότερο να διορθωθούν από τις 

θραύσεις της διπλής έλικας (Garcıá-Dıáz et al., 2000). Σε διάφορες μελέτες που έγιναν 

σε πειραματόζωα βρέθηκε ότι το ωάριο φαίνεται να διαθέτει την ικανότητα να 
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επιδιορθώνει ένα μέρος των βλαβών του DNA των σπερματοζωαρίων όταν αυτές δεν 

ξεπερνούν το 8% (Ahmadi & Ng, 1999b). Εάν ο μηχανισμός επιδιόρθωσης του DNA 

δεν είναι λειτουργικός ή έχει διαταραχθεί είτε από ενδογενείς (ROS) είτε από εξωγενείς 

παράγοντες (ακτινοβολία, θερμοκρασία, περιβαλλοντικές τοξίνες), τότε η επιδιόρθωση 

δεν είναι δυνατή (Belloc et al., 2008). 

Οι ακριβείς μηχανισμοί, οι οποίοι οδηγούν σε κατακερματισμό της χρωματίνης 

του πυρήνα των σπερματοζωαρίων παραμένουν ακόμη ασαφείς. Έχουν επικρατήσει 

τρεις βασικές θεωρίες: διαταραχή του μηχανισμού απόπτωσης, ελαττωματική 

συμπύκνωση της χρωματίνης των σπερματοζωαρίων και βλάβη από οξειδωτική 

καταπόνηση. Ο κατακερματισμός του DNA μπορεί να οφείλεται σε ανώμαλη σύνθεση 

της χρωματίνης κατά την διάρκεια της σπερματογένεσης (Gorczyca et al., 1993a & 

Manicardi et al., 1995), σε αποτυχημένη απόπτωση πριν την εκσπερμάτιση (Sakkas & 

Mariethoz, 1999,  Sakkas & Moffatt, 2002) ή στην εκτεταμένη παραγωγή ενεργών 

ριζών οξυγόνου (ROS) κατά την εκσπερμάτιση (Lopes et al., 1998b, Moustafa et al., 

2004). 

Τα τελευταία χρόνια πολλά ερευνητικά και διαγνωστικά εργαστήρια μελετούν 

την ακεραιότητα της χρωματίνης του πυρήνα των σπερματοζωαρίων διότι αποτελεί ένα 

σημαντικό κριτήριο για την ποιότητα του σπέρματος (Zini et al., 2001, Loft et al., 

2003). Πολλοί ερευνητές συνιστούν την αξιολόγηση της ακεραιότητας της χρωματίνης 

ως συμπληρωματικό και ανεξάρτητο δείκτη ποιότητας του σπέρματος (Evenson et al., 

2002), όπως και του δείκτη κατακερματισμού του DNA (%DFI) μπορεί να παρέχουν 

έναν αξιόπιστο οδηγό για τον εντοπισμό ατόμων τα οποία πιθανόν να ξεκινήσουν μια 

μη υγιή κυοφορία (Agarwal et al., 2003). 

Μελετώντας την ακεραιότητα της χρωματίνης έχει αποδειχθεί ότι η δομή και η 

λειτουργικότητα του πυρήνα των σπερματοζωαρίων έχει μεγάλη σημασία για τη 

γονιμότητα των αρσενικών (Evenson et al., 1980, Sakkas et al., 1999). Κλινικά στοιχεία 

διαφόρων ερευνητών επιβεβαιώνουν ότι η ακεραιότητα του DNA των 

σπερματοζωαρίων αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη επιτυχημένων 

αναπαραγωγικών αποτελεσμάτων (González-Marín et al., 2012, Gosálvez et al., 2013, 

Evenson, 2016). Επίσης, έχει βρεθεί ότι οι βλάβες του πυρηνικού DNA των 

σπερματοζωαρίων σχετίζονται με χαμηλά ποσοστά γονιμοποίησης και αυξημένα 

ποσοστά αποβολών (Lewis & Aitken,2005). Ακόμη σύμφωνα με άλλη μελέτη για τον 

άνθρωπο βρέθηκε ότι υπάρχει αρνητική συσχέτιση μεταξύ του κατακερματισμού του 

πυρηνικού DNA και της επιτυχής έκβασης της τεχνητής γονιμοποίησης καθώς και του 
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ποσοστού σύλληψης (Duran et al., 2002). 

Όσον αφορά στον κάπρο η ακεραιότητα της χρωματίνης σχετίζεται άμεσα με τη 

γονιμότητα, καθώς έχει βρεθεί ότι κάπροι με χαμηλή γονιμότητα είχαν σπερματοζωάρια 

με λιγότερο ομοιογενή χρωματίνη σε σχέση με κάπρους υψηλής γονιμότητας (Evenson 

et al., 1994). Άλλες μελέτες έχουν συσχετίσει τον κατακερματισμό του DNA με τη μη 

φυσιολογική συγκέντρωση του σπέρματος (Nijs et al., 2009), την προοδευτική 

κινητικότητα, τη φυσιολογική μορφολογία (Tavalaee et al., 2009), τη ζωτικότητα του 

σπέρματος (Ozmen et al., 2007) και την ωριμότητα των σπερματοζωαρίων (Virro et al., 

2004). 

Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι βλάβες στο DNA επηρεάζουν αρνητικά την 

ποιότητα του εμβρύου (Virro et al., 2004, Simon et al., 2010) και σχετίζονται επίσης με 

την κακή ποιότητα του σπέρματος. Συγκεκριμένα εάν ο κατακερματισμός του 

σπέρματος υπερβαίνει το 30% μειώνεται σημαντικά η ποιότητά του (Virro et al., 2004). 

Ο ρόλος της ακεραιότητας του DNA για την επίτευξη ενός επιτυχούς αναπαραγωγικού 

αποτελέσματος έχει διερευνηθεί από πολλούς ερευνητές και βρέθηκε ότι υψηλά επίπεδα 

κατάτμησης του DNA έχουν συσχετισθεί με χαμηλά ποσοστά γονιμοποίησης , 

αναστολή της εμβρυικής ανάπτυξης, αυξημένα ποσοστά αποβολών και υψηλό κίνδυνο 

συγγενών ανωμαλιών στους απογόνους (Karydis et al., 2005, Aitken & Koppers, 2011, 

Evgeni et al., 2014). 

Για τον εντοπισμό της βλάβης του DNA χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές οι 

οποίες διακρίνονται σε άμεσες και έμμεσες. Οι άμεσες τεχνικές ανιχνεύουν τις 

υπάρχουσες θραύσεις του DNA ενώ οι έμμεσες τεχνικές προσδιορίζουν ποσοτικά την 

ευπάθεια του DNA των σπερματοζωαρίων για θραύση, η οποία προκαλείται μετά από 

επίδραση εξωγενών παραγόντων, δηλαδή δεν πρόκειται για πραγματικές θραύσεις αλλά 

για αλκαλεο/οξεο-δεσμευτικές θέσεις. 

Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες άμεσες τεχνικές είναι η TUNEL (Terminal 

Deoxynucleotidyl Transfenase-mediated Nick End Labeling), η COMET (Single Cell 

Gel Electrophoresis) και η NT (In-Situ Nick Translation). Οι πιο συχνές έμμεσες 

μέθοδοι είναι η τεχνική ανίχνευσης της δομής της χρωματίνης (SCSA- Sperm 

chromatin structure assay), η κυτταρομετρία ροής με τη χρωστική “ πορτοκαλί της 

ακριδίνης”, η μικροσκοπική μέθοδος της χρωστικής «πορτοκαλί της ακριδίνης» (ΑΟ), η 

DBD-FISH (DNA Break Detection- Fluorescence In Situ Hybridization) και η SCD 

(Sperm Chromatin Dispersion) (Patrizio et al., 2008, Lewis et al., 2008, Sakkas & 

Alvarez, 2010). 
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3.5.1. Μέθοδος TUNEL 

Η μέθοδος TUNEL στηρίζεται στην ενσωμάτωση νουκλεοτιδίων τριφωσφορικής 

δεοξυουριδίνης (deoxyuridine triphosphate- Dutp) σε θραύσεις μονής και διπλής έλικας 

σε μια αντίδραση η οποία καταλύεται από το ένζυμο δεοξυ-νουκλεοτιδύλ-τρανσφεράση 

(terminal deoxynucleotidyl trunsferase-TdT). Τα νουκλεοτίδια Dutp είναι σεσημασμένα 

έτσι ώστε να ανιχνεύονται τα σπερματοζωάρια με κατακερματισμένο DNA. Η εκτίμηση 

μπορεί να γίνει με μικροσκόπιο ανοσοφθορισμού, με οπτικό μικροσκόπιο ή με 

κυτταρομετρία ροής (Gorczyca et al., 1993b). Το αποτέλεσμα εκφράζεται ως % των 

σπερματοζωαρίων με κατακερματισμένο DNA. Η μέθοδος TUNEL είναι ευαίσθητη για 

την άμεση ανίχνευση θραύσεων του DNA χωρίς να απαιτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό 

(εικ. 16). 

 

Εικόνα 16: Σπερματοζωάρια με κατακερματισμένο DNA-

κόκκινο χρώμα, φυσιολογικά με μπλε 

χρώμα 

3.5.2. Μέθοδος COMET 

Κατά τη μέθοδο COMET τα σπερματοζωάρια τοποθετούνται σε λεπτή στοιβάδα 

αγαρόζης σε πλάκα μικροσκοπίου όπου και υφίστανται λύση. Ακολουθεί οριζόντια 

ηλεκτροφόρηση και χρώση με φθορίζουσα χρωστική που συνδέεται με το DNA. Το 

κατακερματισμένο DNA, το οποίο έχει μικρότερο μοριακό βάρος μετακινείται προς την 

άνοδο, ενώ το μη κατακερματισμένο DNA παραμένει στην κεφαλή του 

σπερματοζωαρίου. Με τον τρόπο αυτό τα σπερματοζωάρια με μεγάλο βαθμό 

κατάτμησης του DNA παρουσιάζουν ουρά κομήτη (εικ. 17), με μεγαλύτερο μήκος και 

μεγαλύτερη ένταση φθορισμού (Klaude et al., 1996, Evenson & Wixon, 2006). Η 

μέθοδος απαιτεί μικροσκόπιο ανοσοφθορισμού και το αποτέλεσμα εκφράζεται σε 

ποσοστό σπερματοζωαρίων με μακριά ουρά.  
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Εικόνα 17: Τα σπερματοζωάρια με μεγάλο βαθμό κατακερματισμού 

του DNA παρουσιάζουν μακρύτερη και 

εντονότερα φθορίζουσα ουρά κομήτη. 

3.5.3. Μέθοδος ΝΤ 

Η μέθοδος ΝΤ προσδιορίζει ποσοτικά την ενσωμάτωση νουκλεοτιδίων 

τριφοσφωρικής δεοξυουριδίνης  Dutps σε θραύσεις μονής έλικας, σε μια αντίδραση που 

καταλύεται από το ένζυμο DNA πολυμεράση I. Απαιτείται μικροσκόπιο 

ανοσοφθορισμού και προσδιορίζεται το ποσοστό σπερματοζωαρίων με ενσωματωμένα 

Dutps. Είναι απλή μέθοδος αλλά λιγότερο ευαίσθητη σε σχέση με άλλες μεθόδους 

(Erenpreiss et al., 2006). 

3.5.4. Μέθοδος SCSA 

Η μέθοδος αυτή εκτιμά την ευαισθησία της χρωματίνης του DNA των 

σπερματοζωαρίων μετά την ήπια επίδραση οξέος. Στηρίζεται στις μεταχρωματικές 

ιδιότητες της χρωστικής πορτοκαλί της ακριδίνης, όπου όταν συνδέεται με δίκλωνο 

DNA εκπέμπει πράσινο φθορισμό ενώ όταν συνδέεται με μονόκλωνο DNA εκπέμπει 

κόκκινο φθορισμό. Με τη μέθοδο αυτή προσδιορίζεται το DFI, το οποίο εκφράζει την 

αναλογία κόκκινος/κόκκινος + πράσινος φθορισμός και ουσιαστικά αντιπροσωπεύει το 

ποσοστό των σπερματοζωαρίων με κατακερματισμένο DNA (Evenson et al., 2002). Η 

μέθοδος απαιτεί ειδικό κυτταρομετρητή ροής. 

3.5.5. Μικροσκοπική μέθοδος της χρωστικής πορτοκαλόχρουν της ακριδίνης (ΑΟ) 

Η μικροσκοπική μέθοδος ΑΟ είναι μια απλοποιημένη παραλλαγή της 

κυτταρομετρικής τεχνικής SCSA (Tejada et al., 1984). Προσδιορίζει την ευπάθεια της 

χρωματίνης του DNA των σπερματοζωαρίων για θραύση, με την in situ επίδραση 

οξέος. Ουσιαστικά υπολογίζει τη μεταχρωματική αλλαγή του φθορισμού της χρωστικής 

από πράσινο (ακέραιο DNA) σε κόκκινο (κατακερματισμένο DNA) (εικ. 18). Το 
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αποτέλεσμα εκφράζεται σε ποσοστό σπερματοζωαρίων με κόκκινο φθορισμό. Είναι 

απλή τεχνική με φθηνό εξοπλισμό, ωστόσο υπάρχουν δυσκολίες στην ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων εξαιτίας του ασαφούς χρώματος και του γρήγορου αποχρωματισμού 

των αντικειμενοφόρων πλακών (Evenson et al., 2002).  

 

Εικόνα 18: Ακεραιότητα της χρωματίνης του πυρήνα (DNA) των 

σπερματοζωαρίων μετά από χρώση ΑΟ (x 100). Πράσινα 

φθορίζουν τα σπερματοζωάρια με ακέραια χρωματίνη, 

πορτοκαλί, κίτρινα ή κόκκινα φθορίζουν τα 

σπερματοζωάρια με διαταραχή της ακεραιότητας της 

χρωματίνης. 

3.5.6. Μέθοδος SCD 

Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στην αρχή ότι μετά την επίδραση οξέος το οποίο 

προκαλεί αποδιάταξη του DNA των σπερματοζωαρίων καθώς και απομάκρυνση των 

πυρηνικών πρωτεϊνών, εφόσον υπάρχουν θραύσεις σε αυτό, δεν σχηματίζεται η 

χαρακτηριστική δομή (άλω) του φυσιολογικού DNA (Fernandez et al., 2003). 

Ειδικότερα όταν τα σπερματοζωάρια χωρίς κατακερματισμένο DNA τοποθετούνται σε 

αγαρόζη και υφίστανται την επίδραση του λυτικού διαλύματος, οι πυρήνες εμφανίζουν 

άλω από το DNA που έχει αποδιαταχθεί και ονομάζονται πυρηνοειδές (nucleoidis). 

Ακολουθεί χρώση του παρασκευάσματος με απλή ή φθορίζουσα χρωστική ανάλογα με 

το είδος του μικροσκοπίου που θα χρησιμοποιηθεί. Σπερματοζωάρια με υψηλά επίπεδα 

κατάτμησης DNA δημιουργούν ελάχιστα ή καθόλου άλω ενώ αντίθετα φυσιολογικά 

σπερματοζωάρια απελευθερώνουν τις αλυσίδες του DNA σχηματίζοντας άλω μεγάλης 

διαμέτρου (Fernández et al., 2005). Το αποτέλεσμα εκφράζεται ως ποσοστό των 

σπερματοζωαρίων με πολύ μικρή ή καθόλου άλω. Πρόκειται για μια απλή τεχνική με 

περιορισμένα κλινικά δεδομένα (εικ. 19). 
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Εικόνα 19: Διακρίνονται τα σπερματοζωάρια με ακέραια 

χρωματίνη, τα οποία σχηματίζουν τη 

χαρακτηριστική άλω και αυτά με θραύσεις στο 

DNA χωρίς άλω. 

3.5.7. Μέθοδος DBD-FISH 

Η μέθοδος επιτρέπει την in situ ανίχνευση και τον ποσοτικό προσδιορισμό 

θραύσεων του DNA σε ολόκληρο το γένωμα ή εντός περιοχών του DNA με 

συγκεκριμένη αλληλουχία βάσεων (Fernández et al., 1998). Τα σπερματοζωάρια 

απογυμνώνονται από πρωτεΐνες, υφίστανται αφυδάτωση και γίνεται αποδιάταξη του 

DNA με αλκαλικό διάλυμα. Τα δείγματα επωάζονται με DNA ανιχνευτές (probes), 

όπου υβριδοποιούνται με τις θέσεις του μονόκλωνου DNA και παράγουν ένα σήμα. Η 

ποσότητα του φθορισμού είναι ανάλογη με τον βαθμό του κατακερματισμού του DNA. 

Η μέθοδος δεν χρησιμοποιείται συχνά και υπάρχουν ελάχιστα κλινικά δεδομένα (Zini & 

Sigman, 2009). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 

ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ 

Το γενετικό υλικό κάθε οργανισμού είναι οργανωμένο σε τρία επίπεδα, το 

γονίδιο, το χρωμόσωμα και το γένωμα. Η μικρότερη μονάδα κληρονομικότητας είναι το 

γονίδιο το οποίο αποτελείται από μια μικρή και συγκεκριμένη αλληλουχία βάσεων ενός 

μορίου DNA. Κάθε γονιδιακή θέση είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο συγκεκριμένου 

γνωρίσματος, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με άλλη ή άλλες γονιδιακές θέσεις. 

Κάθε γονίδιο είναι υπεύθυνο για τη σύνθεση συγκεκριμένης πρωτεΐνης και κατ’ 

επέκταση για τον έλεγχο ενός γνωρίσματος. 

Είναι γνωστό ότι πολλοί παράγοντες συμβάλλουν στη δημιουργία προβλημάτων 

αναπαραγωγής. Ανάμεσα σε αυτούς τους παράγοντες συμπεριλαμβάνονται οι 

ανατομικές ανωμαλίες των γεννητικών οργάνων, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, ενώ 

μεγάλο μερίδιο έχουν οι γενετικοί παράγοντες οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν σε 

σημαντικό βαθμό τη γονιμότητα. Το γενετικό υπόβαθρο της υπογονιμότητας αφορά 

κυρίως χρωμοσωμικές ανωμαλίες, μικροελλείματα στο Υ χρωμόσωμα και γονιδιακές 

μεταλλάξεις, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν φυσιολογικές διαδικασίες όπως η 

ορμονική ομοιόσταση, η σπερματογένεση και η ποιότητα του σπέρματος (Ferlin et al., 

2007, Poongothai et al., 2009). Σύμφωνα με τον WHO 2010 παρουσιάζονται οι 

παρακάτω διαταραχές του σπέρματος. 

Πίνακας 1 Διαταραχές του σπέρματος (WHO, 2010) 

Ιατρική ονομασία Χαρακτηριστικά 

Αζωοσπερμία  Απουσία σπερματοζωαρίων στο σπέρμα  

Ασπερμία  Πλήρης έλλειψη σπέρματος κατά την εκσπερμάτωση  

Ολιγοζωoσπερμία  < 10 εκατομμύρια σπερματοζωάρια/ml σπέρματος  

Ασθενοζωοσπερμία  > 40% των σπερματοζωαρίων με μειωμένη 

κινητικότητα  

Τερατοζωοσπερμία  > 40% των σπερματοζωαρίων με ανώμαλη μορφολογία  

Νεκροσπερμία  Μη βιώσιμα/ νεκρά σπερματοζωάρια  

Ολιγοασθενοζωοσπερμία  Μειωμένη κινητικότητα & συγκέντρωση 
σπερματοζωαρίων, λιγότερο από 8 εκατομμύρια/ml 

σπέρματος  

Ολιγοασθενοζωοτερατοσπερμία  Μειωμένη κινητικότητα, συγκέντρωση και ανώμαλη 

μορφολογία σπερματοζωαρίων  

Αιματοσπερμία  Παρουσία ερυθροκυττάρων στο σπέρμα  

Πυοσπερμία  Παρουσία λευκοκυττάρων στο σπέρμα  

Πολυζωοσπερμία  Υπερβολικά υψηλή συγκέντρωση σπερματοζωαρίων 

στο σπέρμα  
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Παρόλο που μέχρι σήμερα δεν έχει καθοριστεί πλήρως ο τρόπος με τον οποίο τα 

διάφορα γονίδια συμμετέχουν στην εκδήλωση του γόνιμου ή του υπογόνιμου 

φαινοτύπου, είναι αποδεκτό ότι η μεταβίβαση των γενετικών αλλά και επιγενετικών 

πληροφοριών παίζουν σημαντικό ρόλο στη γονιμότητα. Τα γενετικά αίτια της 

υπογονιμότητας μπορεί να βρίσκονται είτε στα αυτοσωμικά χρωμοσώματα είτε στα 

φυλετικά. Από τα φυλετικά χρωμοσώματα το χρωμόσωμα Υ ενοχοποιείται μόνο για 

καταστάσεις ανδρικής υπογονιμότητας ενώ το χρωμόσωμα Χ ευθύνεται τόσο για την 

ανδρική όσο και για τη γυναικεία υπογονιμότητα. 

Οι γονιδιακοί παράγοντες που εμπλέκονται στην ανδρική υπογονιμότητα 

εκδηλώνονται ως χρωμοσωμικές ανωμαλίες, μεταλλάξεις του μιτοχονδριακού DNA, 

μονογονιδιακές και πολυπαραγοντικές ασθένειες καθώς και ενδοκρινικές διαταραχές 

γονιδιακής αιτιολογίας. Όσον αφορά τις χρωμοσωμικές ανωμαλίες μπορεί να πρόκειται 

για κάποια ανευπλοειδία όπως το σύνδρομο Klinefelter (47, XXY) που προκαλεί 

υπογοναδισμό και υπογονιμότητα με αποτέλεσμα το 75-90% των ανδρών που πάσχουν 

να εμφανίζουν αζωοσπερμία (Selice et al., 2010, Wiser et al., 2012). Σε έρευνες που 

έχουν γίνει έχει βρεθεί ότι οι ανωμαλίες στη σπερματογέννηση μπορεί να οφείλονται 

στην ύπαρξη ενός επιπλέον Υ χρωμοσώματος (47, ΧΥΥ) (Shefi & Turek 2006). 

Επίσης, με αποτυχία στη σπερματογένεση σχετίζονται δύο σημαντικές αλλαγές 

γονιδίων, οι σημειακές μεταλλάξεις στον υποδοχέα των ανδρογόνων και στο γονίδιο 

ρύθμισης της διαμεμβρανικής διακίνησης ιόντων, που συνήθως σχετίζεται με συγγενείς 

ανωμαλίες του σπερματικού πόρου (Poongothai et al., 2009). 

Τα γονίδια ταξινομούνται σε τρεις ομάδες με βάση τη θέση τους στο Υ 

χρωμόσωμα, τον αριθμό των αντιγράφων τους και τον τρόπο έκφρασής τους.  

1. Τα ψευδοαυτοσωμικά γονίδια, η αλληλουχία των οποίων είναι όμοια στο 

Χ και Υ χρωμόσωμα και εκφράζονται σε διαφορετικούς ιστούς 

2. Γονίδια που εκφράζονται στην περιοχή NRY ή MSY (Non- recombining 

region/ Male Specific) τα οποία συμμετέχουν στον καθορισμό και τη 

διαφοροποίηση του φύλου (SPY) καθώς και στη σπερματογένεση 

(γονίδια των AZF περιοχών) (Krausz & Degl’Innocenti, 2006, Li & Han, 

2008). 

3. Οικογένειες ειδικών γονιδίων τα οποία βρίσκονται στο Υ χρωμόσωμα, 

υπάρχουν σε πολλαπλά αντίγραφα και μπορεί να είναι διασπαρμένα ή 

ομαδοποιημένα και εκφράζονται αποκλειστικά στους όρχεις. Εξαίρεση 

αποτελεί το γονίδιο SRY το οποίο είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη των 
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όρχεων και βρίσκεται σε ένα μόνο αντίγραφο. Εκφράζεται στα κύτταρα 

του Sertoli του ενήλικα άνδρα και στα προγονικά κύτταρα των γονάδων 

(Koopman,1999, Salas-Cortés et al., 2002). 

Στο χρωμόσωμα Υ μετά από αρκετές έρευνες βρέθηκε ότι υπάρχει μια ευρύτερη 

AZF (Azospermia factor) περιοχή η οποία διακρίνεται σε τρεις μη επικαλυπτόμενες 

περιοχές AZFa, AZFb, AZFc. Στις περιοχές αυτές βρίσκονται δώδεκα γονίδια τα οποία 

είναι απαραίτητα για τη φυσιολογική διεξαγωγή της σπερματογένεσης (Vog et al., 

1996). Όμως στο χρωμόσωμα Υ υπάρχουν και άλλα γονίδια τα οποία θεωρούνται 

υποψήφια για την ανδρική υπογονιμότητα. Συγκεκριμένα σημειακές μεταλλάξεις στο 

γονίδιο CFTR (Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator) του 

χρωμοσώματος 7 σχετίζεται με την απουσία σπερματικών πόρων (Radpour et al., 

2007). Ακόμη διερευνήθηκε η πιθανή συμβολή του γονιδίου SHBG (sex hormone- 

binding globulin) στη ρύθμιση του επιπέδου των ανδρογόνων στους όρχεις (Lazaros et 

al., 2008).  

Σύμφωνα με τους Tapamainen et al., (1997) το γονίδιο FSH-R (FSH Receptor) 

σχετίζεται με τη φυσιολογική λειτουργία των γονάδων ενώ ελλείμματα στην 

αλληλουχία του γονιδίου σχετίζεται με ελαττωματική σπερματογένεση. Ανάλογα 

αποτελέσματα βρέθηκαν από μεταλλάξεις του γονιδίου AR (Androgen receptor) 

επηρεάζοντας τον όγκο, τη μορφολογία και την κινητικότητα του σπέρματος (Ferlin et 

al., 2006). Το γονίδιο AKap4 κωδικοποιεί την πρωτεΐνη AKAP4. Μεταλλάξεις του 

γονιδίου οι οποίες μειώνουν ή εξαλείφουν την AKAP4 πρωτεΐνη έχουν ως αποτέλεσμα 

να παράγεται στους άνδρες σπέρμα χωρίς δυνατότητα κίνησης. Επίσης, το γονίδιο Nxf2 

το οποίο κωδικοποιεί την πρωτεΐνη NXF2 βρέθηκε ότι η έλλειψη ή ελαττωματική 

NXF2 πρωτεΐνη έχει ως αποτέλεσμα μειωμένο αριθμό σπερματοζωαρίων, κακής 

κινητικότητας και ηλικιοεξαρτώμενη απώλεια σπερματογονίων καταλήγοντας σε 

υπογονιμότητα και στειρότητα (Zheng et al., 2010). Ένα ακόμη γονίδιο που σχετίζεται 

με την μειωμένη γονιμότητα των ανδρών είναι το USP26 και οι πολυμορφισμοί του 

(Stouffs et al., 2005). 

Ανάλογη μελέτη έδειξε την αρνητική επίδραση των πολυμορφισμών ενός 

νουκλεοτιδίου (SNPs) του γονιδίου της FSHB στην ποιότητα του νωπού και 

κατεψυγμένου σπέρματος ταύρων (Dai et al., 2009). Σύμφωνα με τους Hering et al., 

(2014) υπάρχουν πέντε υποψήφια γονίδια (CFTR, IGF1R, SRD5A2, CATSPER1, 

CAPN1) των  οποίων οι πολυμορφισμοί σχετίζονται με την χαμηλή κινητικότητα του 

σπέρματος ταύρων. 
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Μελέτες στα αιγοπρόβατα έδειξαν ότι όσον αφορά στους τράγους πολυμορφισμοί 

απλού νουκλεοτιδίου (SNPs) του γονιδίου HSP70 επηρέασε αρνητικά την ποιότητα του 

σπέρματος και συγκεκριμένα την συγκέντρωση, την προοδευτική κινητικότητα και τη 

μορφολογία του νωπού σπέρματος. Το ίδιο γονίδιο μείωσε την ταχύτητα κίνησης του 

αποψυγμένου σπέρματος (Nikbin et al., 2014). Όσον αφορά τους κριούς 

πολυμορφισμοί των γονιδίων της λεπτίνης στην περιοχή 170G>A σχετίζεται με την 

ποιότητα των σπερματοζωαρίων, το μέγεθος των όρχεων και τη γονιμότητά τους 

(Bakhtiar et al., 2017). 

Στους χοίρους φυλής Finnish Yorkshire αναφέρθηκε μορφολογική ανωμαλία στο 

άκρο του ακροσώματος KAD (knobbed acrosome defect) γενετικής προέλευσης με 

αποτέλεσμα την μειωμένη γονιμοποιητική ικανότητα του σπέρματος. Συγκεκριμένα στο 

χρωμόσωμα 15 εντοπίστηκαν δύο υποψήφια γονίδια, STK17b και HECN2 τα οποία 

παίζουν σημαντικό ρόλο στη συμπύκνωση της χρωματίνης του σπέρματος και το 

σχηματισμό του ακροσώματος συμβάλλοντας ενεργά στην μειωμένη ποιότητα 

σπέρματος καθώς και στην γονιμοποιητική του ικανότητα (Sironen et al., 2010). Ακόμη 

στο χρωμόσωμα 16 χοίρων της ίδιας  φυλής ταυτοποιήθηκε το γονίδιο SW2411 το 

οποίο επηρεάζει την ανάπτυξη της ουράς των σπερματοζωαρίων με αποτέλεσμα να 

είναι μικρότερη από τη φυσιολογική συμβάλλοντας στη μειωμένη κινητικότητα των 

σπερματοζωαρίων και αυξάνοντας το ποσοστό των ακίνητων σπερματοζωαρίων 

(Sironen et al., 2002). 

Πολυμορφισμοί απλού νουκλεοτιδίου στο γονίδιο MTFMT του χρωμοσώματος 1 

μειώνει σημαντικά την κινητικότητα των σπερματοζωαρίων σε χοίρους (Diniz et al., 

2014). Ένα άλλο γονίδιο του οποίου οι πολυμορφισμοί του επηρεάζουν τη 

σπερματογένεση, την κινητικότητα και τη γονιμοποιητική ικανότητα του σπέρματος 

είναι το ESR1 και η έλλειψή του οδηγεί σε κακής ποιότητας σπέρμα και μειωμένης 

γονιμότητας (Gunawan et al., 2011). Παρόμοια μελέτη διερεύνησε την υψηλότερη 

έκφραση του ESR2 ως υποψήφιο γονίδιο στην ποιότητα σπέρματος κάπρου φυλής 

Pietrain x Hampshire. Στη συγκεκριμένη μελέτη παρατηρήθηκε ότι το ESR2 εμπλέκεται 

στην απόπτωση και στην αρνητική επίδραση στην κινητικότητα, στην πυκνότητα, στον 

όγκο του σπέρματος, στα πρωτοπλασματικά σταγονίδια, στο ποσοστό των μορφολογικά 

μη φυσιολογικών σπερματοζωαρίων και κατ επέκταση με τη γονιμότητα (Gunawan et 

al., 2012). 

Το γονίδιο CD9 του οποίου η υψηλότερη έκφραση της πρωτεΐνης CD9 επηρέασε 

θετικά τη διαδικασία της σπερματογένεσης κάπρων φυλής Pietrain x Hampshire έχει 
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αποδειχθεί ότι βελτιώνει την ωρίμανση των σπερματοζωαρίων και την κινητικότητά 

τους (Kaewmala et al., 2011b). Επίσης, βρέθηκε ότι με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του 

σπέρματος κάπρων σχετίζονται θετικά οι πολυμορφισμοί των γονιδίων EGF και PTGS2 

(Huang et al., 2006). Σε μελέτη που διερευνούσε την ποιότητα και τη γονιμότητα του 

σπέρματος κάπρου σε σχέση με τα γονίδια RBP4, AR, RLN, ACR και OPNin6 βρέθηκε 

ότι τα RBP4, ACR και OPNin6 σχετίζονται με την κινητικότητα του σπέρματος. Τα 

γονίδια AR και OPNin6 σχετίζονται σημαντικά με το ποσοστό των μορφολογικά 

ανώμαλων σπερματοζωαρίων, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι τα γονίδια RLN και ACR 

επηρέασαν σημαντικά τον όγκο και τη συγκέντρωση του σπέρματος, αντίστοιχα (Lin et 

al., 2006). 

Σύμφωνα με τις παραπάνω μελέτες γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά του σπέρματος αποτελούν σημαντικούς δείκτες γονιμότητας των 

θηλαστικών. Η ταυτοποίηση των γονιδίων που εμπλέκονται στην ανάπτυξη του 

σπέρματος αποτελεί προϋπόθεση για την κατανόηση των μοριακών μηχανισμών της 

σπερματογένεσης. Συνεπώς η αξιολόγηση των γονιδίων που επηρεάζουν τη 

σπερματογένεση και κατ’ επέκταση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του σπέρματος 

αποτελούν ανεκτίμητα εργαλεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως δείκτες για 

τη βελτίωση της επιλογής των αρσενικών με βάση την ποιότητα του σπέρματος. 

 

4.1. Γονίδιο P450scc –CYP11A1, (Cytochrome P450 side chain cleavage). 

Το κυτόχρωμα P450, γνωστό ως μονοξυγονάση, είναι  ένζυμο που καταλύει ένα 

ευρύ φάσμα αντιδράσεων όπως η αφαμίνωση, η αφαλογόνωση, η υποξείδωση, η 

υπεροξείδωση και η αναγωγή. Ο χαρακτηριστικός τρόπος δράσης τους δεν είναι η 

μεταφορά ηλεκτρονίων αλλά η μεταφορά ατόμων οξυγόνου. Το κυτόχρωμο P450 

αποτελεί την συλλογική ονομασία μιας υπεροικογένειας πρωτεϊνών όπου τα μέλη της 

έχουν ένα κοινό πρόγονο και διαφοροποιήθηκαν κατά την εξελικτική τους πορεία 

(Lewis, 2001). Επίσης το ένζυμο P450s λειτουργεί ως καταλύτης στις αντιδράσεις 

βιοσύνθεσης ουσιών όπως ορμόνες, λιπαρά οξέα, στεροειδή, τερπενοειδή και αποτελεί 

ένα σημαντικό παράγοντα για την εξειδίκευση αυτών των ενώσεων (Mizutani & Sato, 

2011, Schuler, 2011). 

Ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός των P450 προκάλεσε σύγχυση στην ονομασία 

τους, οπότε επικράτησε η συστηματική κατάταξή τους σε οικογένειες και 

υποοικογένειες με σειριακούς αριθμούς με βάση το βαθμό ομοιότητα τους σε επίπεδο 

ακολουθίας. Η σύντμηση CYP δηλώνει ένα κυτόχρωμα P450 και ακολουθείται από 
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έναν αριθμό που ονομάζει την οικογένεια. Τα κυτοχρώματα ανήκουν στην ίδια 

οικογένεια αν έχουν πάνω από 40% ομολογία σε επίπεδο ακολουθίας αμινοξέων. Τον 

αριθμό ακολουθεί ένα κεφαλαίο γράμμα που συμβολίζει την υποοικογένεια, στην οποία 

εντάσσονται δύο μέλη αν έχουν πάνω από 55% ομολογία. Η ονοματολογία για τα 

γονίδια είναι ίδια με αυτή των πρωτεϊνών (Nelson et al., 1996). 

Το γονιδίωμα των ζώων περιλαμβάνει λιγότερο από εκατό P450 ενώ τα ανώτερα 

φυτά περιέχουν περισσότερα από διακόσια πενήντα P450 (Hamberger & Bak, 2013). 

Μέσω του ανθρώπινου γονιδιώματος γνωρίζουμε ότι η υπέρ οικογένεια του 

ανθρώπινου P450 περιλαμβάνει 57 γονίδια διαταγμένα σε 18 οικογένειες και 

υποοικογένειες σύμφωνα με την ταυτότητα του αμινοξέος. Δεκατέσσερα από αυτά τα 

ένζυμα εμπλέκονται στο μεταβολισμό των στερολών (Nebert & Russell, 2002). Έξι 

ένζυμα P450 και τα αντίστοιχα γονίδια (CYPIIA1, CYP17A1, CYP21A1, CYP19A1, 

CYP11B1 και CYP11B2) συμμετέχουν στην στεροειδογένεση (Goldstein et al., 2006). 

Τα ένζυμα P450 χωρίζονται ανάλογα με τη θέση τους στο εσωτερικό των 

επινεφριδιακών κυττάρων, σε μιτοχονδριακά όπως το ένζυμο αφαίρεσης της πλευρικής 

αλυσίδας P450scc και σε μικροσωματικά, όπως 17α- υδροξυλάση P450c17 που 

βρίσκονται στο ενδοπλασματικό δίκτυο. Η πρωτεΐνη P450scc κωδικοποιείται από το 

γονίδιο CYPIIA1, το οποίο βρίσκεται στον άνθρωπο στον χρωμοσωμικό τόπο 15q23-24 

και είναι υπεύθυνη για τις τρεις αρχικές αντιδράσεις της στεροειδογένεσης που οδηγούν 

στην παραγωγή πρεγνενολόνης από χοληστερόλη. Ακόμη το γονίδιο CYPIIA1 

αποτελείται από εννέα εξόνια και οκτώ ιντρόνια, έχει μέγεθος 29kb και εντοπίζονται 

στην εσωτερική μιτοχονδριακή μεμβράνη (Sparkes et al., 1991). Το γονίδιο αυτό 

εκφράζεται στα επινεφρίδια, στους όρχεις, στις ωοθήκες, στον πλακούντα και στον 

εγκέφαλο (Mellon & Deschepper, 1993, Miller, 2007). 

Γνωρίζουμε ότι η στεροειδογένεση είναι μια πολύπλοκη διαδικασία η οποία 

εξαρτάται από ένα μεγάλο αριθμό ενζύμων του κυτοχρώματος P450. Η παρουσία και η 

λειτουργία τους στις διάφορες ζώνες του φλοιού των επινεφριδίων επηρεάζουν σε 

μεγάλο βαθμό το είδος της ορμόνης που πρόκειται να παραχθεί. Το κυτόχρωμο P450scc 

καταλύει την μετατροπή της χοληστερόλης σε πρεγνενολόνη αποτελώντας τα πρώτα 

βήματα για τη σύνθεση όλων των στεροειδών ορμονών (Miller, 1988). 

Για πολλά χρόνια η δραστικότητα του ενζύμου P450scc θεωρήθηκε ως ένα 

περιοριστικό βήμα του ρυθμού στερεοειδογένεσης και αργότερα έγινε σαφές ότι η 

δράση της είναι υποβοηθητική στη μεταφορά της χοληστερόλης (Rennert et al., 1993). 

Αργότερα έγινε γνωστό ότι σημαντικό ρόλο στη μεταφορά της χοληστερόλης από την 
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εσωτερική στην εξωτερική μεμβράνη των μιτοχονδρίων επιτελεί η ενεργοποίηση της 

οξείας ρυθμιστικής πρωτεΐνης της στεροειδογένεσης STAR. Η πρεγνολόνη είναι ο 

κοινός πρόγονος της στεροειδογένεσης που οδηγεί στη σύνθεση των 

μεταλλοκορτικοειδών, των γλυκοκορτικοειδών και των ορμονών του φύλου. 

Ουσιαστικό ρόλο στη βιοσύνθεση της τεστοστερόνης  χρησιμοποιώντας ως κύρια 

πρώτη ύλη τη χοληστερόλη παίζουν διαδοχικά τα στεροειδογόνα ένζυμα του γονιδίου 

StAR (στεροειδής οξεία ρυθμιστική πρωτείνη), του CYP11A1 (πλευρική αλυσίδα 

διάσπασης χοληστερόλης), 3β-υδροξυ-στεροειδής αφυδρογονάση (τύπου II σε άνθρωπο 

και τύπου I σε ποντίκια) και 17α-υδροξυστεροειδούς δευδρογονάση τύπου III 

(HSD17B3) (Miller & Auchus, 2011a, O'shaughnessy et al., 2006). 

Η παρουσία διαταραχής στο ένζυμο P450scc θεωρήθηκε για πολλά χρόνια 

υπεύθυνη για τη συγγενούς λιποειδούς επινεφριδιακή υπερπλασία (CLAH- Congenital 

lipoid advenal hyperplacia). Αργότερα αποδείχθηκε ότι η συχνότερη αιτία της 

συγγενούς λιποειδούς υπερπλασίας επινεφριδίων αποτελεί η διαταραχή στην σύνθεση 

της πρωτεΐνης STAR, ενώ ελάχιστες περιπτώσεις οφείλονται σε ανεπάρκεια της 

P450scc (Hiort et al., 2005). Επιπλέον αναφέρθηκε ότι η CLAH δεν οφείλεται σε 

ελαττώματα στο γονίδιο CYP11A1 και στο ένζυμο P450scc αλλά πιθανόν σε αλλαγές 

στη STAR, η οποία διευκολύνει την είσοδο της χοληστερόλης στα μιτοχόνδρια για την 

πρόκληση οξείας απόκρισης της σύνθεσης των στεροειδών (Bose et al., 1996, Gassner 

et al., 2004).  

Επειδή η P450scc πρωτεΐνη προάγει τη βιοσύνθεση της προγεστερόνης του 

πλακούντα κατά τη διάρκεια της στεροειδογένεσης και απαιτείται για τη διατήρηση της 

ανθρώπινης κύησης, η πλήρη δραστηριότητα του CYP11A1 γονιδίου καταστέλλει τις 

αυθόρμητες αποβολές (Miller & Bose, 2011b). Σύμφωνα με διάφορες έρευνες σε πολύ 

σπάνιες περιπτώσεις, έμβρυα με πλήρη ή μερική εξάλειψη δραστηριότητας του 

CYP11A1 γονιδίου έχουν παρατεταμένο χρόνο κυοφορίας και τα γεννηθέντα παιδιά 

έδειξαν ελάχιστη ή καθόλου συγκέντρωση όλων των στεροειδών. Ακόμη άτομα με 

ανεπάρκεια του CYP11A1 γονιδίου ανέπτυξαν συγγενή μερική ή πλήρη ανεπάρκεια των 

επινεφριδίων με αποτέλεσμα τα αρσενικά άτομα (46, ΧΥ) να έχουν αναστροφή του 

φύλου. Πρόκειται για μια σοβαρή ενδοκρινής θανατηφόρα διαταραχή η οποία δεν 

επιδέχεται ορμονική θεραπεία. Επίσης, αναφέρθηκαν περιπτώσεις ασθενών που 

παρουσίασαν μια ομόζυγη μετάλλαξη διαγραφής στο CYP11A1 γονίδιο, που οδήγησε 

σε πρόωρο τερματισμό παραγωγής της P450scc πρωτεΐνης.  Αυτή η μετάλλαξη 

κληρονομήθηκε με αυτοσωματικό υπολειπόμενο τρόπο από υγιείς γονείς, αλλά οι 
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απόγονοι δεν επιβίωσαν και επιπλέον παρουσίασαν πλήρη αναστροφή φύλου (al 

Kandari et al., 2006, Rubtsov et al., 2009, Sahakitrungruang et al., 2011). 

Η μεταβολή της ροής των πρωτεϊνών P450scc και P45017a λόγο ανεπάρκειας των 

αντίστοιχων γονιδίων CYP11A1 και CYP17A1 έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα στη 

λειτουργία των όρχεων μυών (Han et al., 2010). Επίσης, βρέθηκε ότι ποσότητα της 

πρωτεΐνης P450scc σε μύες  σχετίζεται θετικά με την παραγωγή τεστοστερόνης από τα 

κύτταρα του Leydig (Nolan & Payne, 1990). 

 

4.2. Γονίδιο P45017a-CYP17A1, (17a-hydroxyle cytochrome P450) 

Το γονίδιο CYP17A1 βρίσκεται στο χρωμοσωμικό τόπο 10q24.3, κωδικοποιεί το 

ένζυμο 17a-hydroxyle cytochrome ή κυτόχρωμο P450c17a και αποτελείται από 508 

αμινοξέα, 57kDa (Fan et al., 1992) και από 8 εξόνια. Εκφράζεται στα επινεφρίδια, στις 

γονάδες και σε μικρές ποσότητες στον εγκέφαλο, στον πλακούντα και στην καρδιά 

(Missaghian et al., 2009). Το ένζυμο αυτό καταλύει δύο αντιδράσεις: 

Α) την υδροξυλίωση της πρεγνενολόνης και προγεστερόνης σε 17α –

υδροξυπρεγνενολόνη και 17-υδροξυπρογεστερόνη αντίστοιχα (δράση υδροξυλασης)  

Β) την μετατροπή της 17α–υδροξυπρεγνενολόνη και 17-υδροξυπρογεστερόνη σε 

δευδροεπτάν-δροστερόνη (DHEA) και Δ4 ανδροστενεδιόνη αντίστοιχα (δράση 17,20 

λυασης). Δηλαδή μετατρέπει τα κύρια στεροειδή C19 σε τεστοστερόνη και οιστραδιόλη 

(Miller & Auchus, 2011a). 

Το P450c17a είναι εξελικτικά παλιό ένζυμο απαραίτητο για τη σύνθεση των 

στεροειδών του φύλου δηλαδή ανδρογόνα και οιστρογόνα σε όλα τα σπονδυλωτά. Έτσι 

το P450c17a είναι ο ποιοτικός ρυθμιστής της στεροειδογένεσης προσδιορίζοντας την 

κατηγορία των παραγόμενων στεροειδών. Η δραστικότητα της 17- υδροξυλάσης του 

γονιδίου CYP17A1 απαιτέιται για την παραγωγή της γλυκοκορτικοειδούς κορτιζόλης, 

ενώ η δραστικότητα 17,20-λυάσης οδηγεί σε ανδρογόνα και με τη σειρά τους σε 

οιστρογόνα (Gilep et al., 2011).  

Οι περισσότερες κλινικές μεταλλάξεις στο γονίδιο CYP17A1 του ανθρώπου που 

έχουν αναφερθεί έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια δραστικών ουσιών της 17 – 

υδροξυλάσης και της 17, 20 λυάσης. Η απώλεια όλων ή των περισσότερων 

δραστηριοτήτων του CYP17A1 οδηγεί σε ανεπάρκεια 17 – υδροξυλάσης/ 17,20 λυάσης, 

με αποτέλεσμα την μη έκκριση κορτιζόλης, επινεφριδιακών ανδρογόνων και 

στεροειδών του φύλου. Η παραπάνω κατάσταση οδηγεί σε μια μορφή συγγενούς 

υπερπλασίας των επινεφριδίων. Λόγο της μη παραγωγής κορτιζόλης παρατηρούνται 
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αυξημένα επίπεδα ACTH τα οποία συμβάλλουν σε αυξημένη σύνθεση 

αλατοκορτικοειδών και κορτικοστερόνης προκαλώντας στους ασθενείς υποκαλιαιμική 

υπέρταση. Στα αρσενικά νεογνά λόγω μη έκκρισης των στεροειδών του φύλου 

παρατηρείται στα αρσενικά ψευδερμαφροδιτισμός  με έξω γεννητικά όργανα θήλεος 

και ενδοκοιλιακούς όρχεις (Auchus & Gupta, 2002). Αντίθετα τα θηλυκά νεογνά δεν 

παρουσιάζουν τα δευτερογενή χαρακτηριστικά του φύλου, ενώ εμφανίζουν πρωτοπαθή 

υπεργοναδοτροφική αμηνόρροια στην ενήλικη ζωή τους (Auchus, 2001). 

Η ανεπάρκεια του γονιδίου CYP17A1 έχει συσχετιστεί με το σύνδρομο Cushing 

(Ogo et al., 1991) και το σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών (Strauss, 2003). Η 

θεραπεία του καρκίνου του προστάτη επικεντρώνεται στους αναστολείς των 

ανδρογόνων (AR Androgen receptor) ή στην αναστολή βιοσύνθεσης στεροειδών (De 

Bono et al., 2011). Σε ασθενείς της Βραζιλίας έχει παρατηρηθεί ότι η ανεπάρκεια της 

P450c17a μπορεί εύκολα να διαγνωστεί μέσο της μέτρησης των επιπέδων της 

προγεστερόνης (Martin et al., 2003). Συνεπώς η βασική μέτρηση της προγεστερόνης 

είναι ένας χρήσιμος δείκτης της ανεπάρκειας της P450c17a. 

Η πρώτη μετάλλαξη του γονιδίου CYP17A1 εντοπίστηκε σε ασθενείς το 1988 

(Toshihiko et a,. 1988) και από τότε έχουν αναφερθεί περίπου 54 μεταλλάξεις του 

γονιδίου αυτού (Miura et al., 1996, Hahm et al., 2003). Αυτές οι μεταλλάξεις 

προκαλούν πλήρη ή μερική έλλειψη των ενζύμων 17α υδροξυλάση/17,20 λυάση. Η 

πλειοψηφία των μεταλλάξεων του CYP17A1 προκαλεί μη φυσιολογική 

στεροειδογένεση και καταργεί τη δραστικότητα των ενζύμων 17α υδροξυλάση/17, 20 

λυάση, ενώ σπάνιες μεταλλάξεις επηρεάζουν την επιλεκτική απώλεια δραστικότητας 

της 17, 20 λυάσης (Miller & Auchus, 2011a). 

 Σε Ιάπωνες ασθενείς αποδείχθηκε ότι η ομόζυγη διαγραφή του κωδικονίου Phe 

(TTC) είτε στη θέση αμινοξέων 53 ή 54 στο εξόνιο 1 του CYP17A1 δεν είχαν συγγενής 

μειωμένη γοναδική λειτουργία ούτε αξιοσημείωτες ανωμαλίες των εξωτερικών 

γεννητικών οργάνων και στα δύο φύλα. Σε πρόσφατες αναφορές αυτός ο τύπος 

μετάλλαξης δεν παρατηρήθηκε σε άλλους ασθενείς εκτός από Ιάπωνες (Yanase et al., 

1991, Yanase, 1995).  

Σε μύες  το CYP17A1 βρίσκεται στο χρωμόσωμα 19 και ο κρίσιμος ρόλος του στη 

σύνθεση των στεροειδών είναι αναμφισβήτητος (Youngblood et al., 1991). Ακόμη 

βρέθηκε ότι το γονίδιο CYP17A1 ασκεί επίδραση στο σχηματισμό και λειτουργία του 

σπέρματος καθώς και στη γονιμότητα. Συγκεκριμένα η ανεπάρκεια λόγω διαγραφής 

του CYP17A1 επηρέασε την μορφολογία και κυρίως τις μορφολογικές ανωμαλίες της 
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ουράς των σπερματοζωαρίων, την κινητικότητα του σπέρματος και οδήγησε σε 

μειωμένη γονιμοποιητική ικανότητα και στειρότητα. Στο σημείο αυτό γίνεται 

κατανοητό ότι η παρουσία των κατάλληλων ποσοτήτων τεστοστερόνης και 

χοληστερόλης είναι κρίσιμη για την λειτουργία και τη δομή του σπέρματος (Cross, 

1998). 

Ακόμη οι  Bair & Mellon, (2004) αναφέρουν ότι η διαγραφή του γονιδίου 

CYP17A1 σε μύες προκάλεσε πρώιμη εμβρυική θνησιμότητα. Τέλος βρέθηκε ότι το 

60% των κινούμενων μη φυσιολογικά σπερματοζωάρια δεν είχαν CYP17A1, συνεπώς ο 

ρόλος του γονιδίου αυτού δεν αφορά μόνο στη στεροειδογένεση αλλά είναι απαραίτητο 

και για τη λειτουργία του σπέρματος (Liu et al., 2005). 

 

4.3 Γονίδιο P450arom – CYP19A1 

Η αρωματάση P450arom είναι μέλος της οικογένειας του κυτοχρώματος P450 και 

καταλύει την μετατροπή των C-19 ανδρογόνων (τεστοστερόνη και ανδροστενεδιόλη) 

σε C-18 οιστρογόνα (οιστραδιόλη,17-β και οιστρόνη) εντός του ενδοπλασματικού 

δικτύου (Petry et al., 2005). Η ανθρώπινη αρωματάση κωδικοποιείται από το γονίδιο 

CYP19A1 το οποίο βρίσκεται στο μακρύ βραχίονα του χρωμοσώματος 15 (15q21.1), 

ανήκει στο κυτόχρωμο P450, (οικογένεια 19, υποοικογένεια Α, πολυπεπτίδιο 1) 

(Sebastian & Bulun, 2001). Το γονίδιο περιέχει κωδικοποιητική περιοχή σε εννέα 

εξόνια ξεκινώντας από το εξόνιο II (Simpson et al., 2002). Εκφράζεται σε μια ποικιλία 

ιστών, συμπεριλαμβανομένου των γονάδων και είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση της 

ομοιόστασης μεταξύ ανδρογόνων και οιστρογόνων και στα δύο φύλα (Santen et al., 

2009). Το P450arom είναι μικροσωματικό ενζυμικό σύμπλοκο που αποτελείται από δύο 

πρωτεΐνες, την αναγωγάση NADPH- κυτοχρώματος P450 και μια ειδική αρωματάση 

του κυτοχρώματος P450. Στον άνθρωπο η P450arom είναι προϊόν ενός μόνο γονιδίου 

που ονομάζεται CYP19A1 με μήκος 120kb (Simpson et al., 1994).  

Οι όρχεις των θηλαστικών είναι ένα σύνθετο όργανο που χαρακτηρίζεται από δύο 

κύριες λειτουργίες, τη σύνθεση των στεροειδών και την παραγωγή σπερματοζωαρίων. 

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η στεροειδογένεση παίζει βασικό ρόλο στη ρύθμιση της 

ανδρικής γονιμότητας. Η συμμετοχή της τεστοστερόνης στην ανδρική γονιμότητα έχει 

παγιωθεί εδώ και αρκετά χρόνια αλλά η σημασία των οιστρογόνων έχει διερευνηθεί τα 

τελευταία χρόνια (O’donnell et al., 2001). Σύμφωνα με πρόσφατα δεδομένα τα 

οιστρογόνα έχουν συνδεθεί με την κακή ποιότητα του σπέρματος και πολλές 

διαταραχές της αναπαραγωγικής διαδικασίας και οδού των ανδρών όπως 
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κρυψορχιδισμός, υποσπαδία και καρκίνος των όρχεων (Meeker et al., 2010, Toppari et 

al.,2010). 

Ακόμη υπάρχουν κλινικές μελέτες που υποδεικνύουν ότι η περίσσεια 

οιστρογόνων μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στις παραμέτρους ποιότητας του 

σπέρματος οι οποίες αφορούν την πυκνότητα, την κινητικότητα και τη μορφολογία του 

σπέρματος λόγω διαταραχών διαφόρων ενδοκρινών παραγόντων (Phillips  & 

Tanphaichitr, 2008). Υπάρχουν αρκετές αναφορές που συσχετίζουν την αναπαραγωγική 

λειτουργία με τη μη λειτουργία των αναστολέων οιστρογόνων ERs (Estrogen receptor) 

και την ανεπάρκεια αρωματάσης (Rochira et al., 2005). 

Είναι σημαντικό το γεγονός ότι τα ανθρώπινα σπερματοζωάρια παράγουν 

οιστρογόνα (Gunasegaram et al., 1998) και εκφράζουν μια λειτουργική αρωματάση η 

οποία εξακολουθεί να είναι ενεργή και μετά την εκσπερμάτιση (Lambard & Carreau, 

2005) μαζί με την παρουσία των αναστολέων οιστρογόνων (ER Aquila et al., 2004). 

Η έλλειψη αρωματάσης είναι σπάνια στους άνδρες και εμφανίζεται μετά από 

μεταλλάξεις στο γονίδιο CYP19A1. Αναφέρθηκαν μεταλλάξεις στα εξόνια V και IX, 

μειώνοντας την καταλυτική δραστηριότητα της αρωματάσης οδηγώντας σε πολύ 

χαμηλά ή ακόμη και μηδενικά επίπεδα στο αίμα. Μετάλλαξη στο εξόνιο IV οδήγησε 

στην ολική απουσία της ενζυμικής δραστικότητας της αρωματάσης και η 

σπερματογένεση παρουσίασε μια παραλλακτικότητα από φυσιολογική έως εξαιρετικά 

μειωμένη, η οποία οδήγησε προοδευτικά σε στειρότητα (Maffei et al., 2007). 

Η παρουσία της αρωματάσης σε ανώριμα γενετικά κύτταρα και σε 

σπερματοζωάρια του εκσπερματίσματος ανδρών αλλά και σε σπερματοζωάρια που 

είχαν πρωτοπλασματικά σταγονίδια δείχνει τη συσχέτισή της με τη σπερματογένεση 

(Rago et al., 2003). Ακόμη σε ασθενείς με τερατοσπερμική εμφάνιση βρέθηκε υψηλός 

βαθμός συσχέτισης μεταξύ αρωματάσης και ποσοστού μη φυσιολογικών 

σπερματοζωαρίων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η αρνητική συσχέτιση μεταξύ της 

αναλογίας των δυσμορφιών της κεφαλής (μικροκεφαλία ή ακροσωμική δυσπλασία) από 

ότι τα σπερματοζωάρια με ελαττώματα της ουράς (Carreau et al., 2010). 

Σε ασθενείς με ανεπάρκεια αρωματάσης έχει καταγραφεί μείωση της 

κινητικότητας του σπέρματος αλλά και σημαντική μείωση της αρωματάσης στα 

ακίνητα σπερματοζωάρια, υποδηλώνοντας τη δράση της αρωματάσης και κατ’ 

επέκταση των οιστρογόνων στην κινητικότητα (Carpino et al., 2007). Σε άλλη μελέτη 

βρέθηκε ότι  η ποσότητα των μεταγραφών της P450arom ήταν 30% χαμηλότερη σε 

σπερματοζωάρια που δεν παρουσίαζαν κίνηση σε σύγκριση με εκείνα που κινούνταν 
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(Lambard et al., 2003). Επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι η παρουσία της αρωματάσης ήταν 

υψηλότερη σε σπερματοζωάρια που περιείχαν πρωτοπλασματικά σταγονίδια (Rago et 

al., 2003). 

Ο πολυμορφισμός (TTTA) στο ιντρόνιο τέσσερα του γονιδίου CYP19A1, ο οποίος 

παρεμποδίζει τη δραστικότητα της αρωματάσης προκαλεί μείωση της πυκνοτητας και 

της κινητικότητας των σπερματοζωαρίων (Lazaros et al., 2011). Παρόλο που είναι 

δύσκολη η λήψη συμπερασμάτων από άνδρες ασθενείς λόγω έλλειψης συγκατάθεσής 

τους φαίνεται ότι η ανεπάρκεια αρωματάσης συσχετίζεται με την υπογονιμότητα 

(Maffei et al., 2007), την ολιγοσπερμία, την μειωμένη κινητικότητα και την πλήρη 

ακινησία των σπερματοζωαρίων (Carani  et al., 1997, Herrmann et al., 2002). 

Σε πρόσφατες μελέτες γίνεται αναφορά για την συσχέτιση μεταξύ της τοπικά 

παραγόμενης οιστραδιόλης από τα σπερματοζωάρια με την ενεργοποίηση των 

σπερματοζωαρίων, την αντίδραση ακροσώματος και την ενεργή P450arom (Aquila et 

al., 2002, Aquila et al., 2003). 

Η υπερπαραγωγή αρωματάσης στους άνδρες έχει συσχετιστεί με δύο σπάνια 

σύνδρομα την περίσσεια αρωματάσης και το Peutz – Jeghe (PJS). Τα δύο αυτά 

σύνδρομα έχουν ως αποτέλεσμα τον αυξημένο αριθμό παραγωγής αρωματάσης που 

οδηγεί σε αυξημένη παραγωγή οιστρογόνων. Το σύνδρομο της περίσσειας αρωματάσης 

οφείλεται σε σποραδικές ή οικογένειες πολυμορφισμών στο γονίδιο CYP19A1 και 

προκαλεί προεφηβική γυναικομαστία χωρίς επιδράσεις στους όρχεις (Stratakis et al., 

1998, Shozu et al., 2003). Σύμφωνα με άλλες αναφορές η υπερβολική παραγωγή 

αρωματάσης τόσο στον ορό όσο και στο σπερματικό υγρό σχετίζεται με τη στειρότητα 

(AI-LNaqeeb & Fakhrildin, 2015). 

Η πλειοψηφία των δεδομένων προέρχεται από ένα ευρύ φάσμα μυών γενετικής 

τροποποίησης. Οι μύες Arko (Aromatase knockout) στερούνται λειτουργικής 

αρωματάσης μετά από στοχευμένη διακοπή του γονιδίου CYP19A. Σύμφωνα με τους 

Robertson et al., (2001) παρατηρήθηκε λόγω ανεπάρκειας αρωματάσης δυσλειτουργία 

της σπερματογένεσης στους αρσενικούς μύες Arko με αποτέλεσμα μείωση της 

κινητικότητας των σπερματοζωαρίων και αδυναμία γονιμοποίησης των ωοκυττάρων. 

Σύμφωνα με άλλους ερευνητές αρσενικοί μύες  Arko αρχικά ήταν γόνιμοι, οι όρχεις δεν 

εμφάνιζαν μορφολογικές ανωμαλίες ωστόσο είχαν μια προοδευτική επιδείνωση της 

σπερματογένεσης η οποία συνδέθηκε με αύξηση της απόπτωσης και μείωση ή απουσία 

ωρίμανσης σπερματοζωαρίων στην επιδιδυμίδα (Fisher et al., 1998, Robertson et al., 

1999). Οι θηλυκοί μύες  Arko εμφανίστηκαν τελείως άγονοι και το μέγεθος της μήτρας 
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τους ήταν μειωμένο (Nemoto et al.,2000). 

Υπάρχουν ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με την έκφραση της P450arom στα 

σπερματοζωάρια των βοοειδών και των βουβαλιών. Ωστόσο σε σπερματοζωάρια που 

ελήφθησαν από  βουβάλια με καλής ποιότητας σπέρματος βρέθηκε ότι η έκφραση του 

CYP19A1 ήταν υψηλότερη σε σύγκριση με σπερματοζωάρια από κακής ποιότητας 

εκσπερμάτισμα (Tiwari et al., 2008). Ομοίως, σε εκσπερμάτισμα βουβαλιών βρέθηκε 

υψηλότερη έκφραση του γονιδίου CYP19A1 σε κινούμενα σπερματοζωάρια από ότι σε 

μη κινούμενα σπερματοζωάρια (Aquila et al., 2004). Παρατηρήθηκε ότι η υψηλότερη 

έκφραση του mRNA της αρωματάσης  έχει σημαντικό ρόλο στις παραμέτρους του 

σπέρματος και ιδιαίτερα στη απόκτηση κινητικότητας. Ακόμη διερευνήθηκε η 

επίδραση του γονιδίου της λεπτίνης και η έκφραση του γονιδίου της αρωματάσης, σε 

νωπά εκσπερματίσματα ταύρων και βουβαλιών και βρέθηκε ότι η έκφραση του 

γονιδίου CYP19A1 σχετίζεται θετικά με την κινητικότητα των σπερματοζωαρίων και 

στα δύο είδη ενώ το γονίδιο της λεπτίνης είχε αρνητική συσχέτιση (Dhanoa et al., 

2016). 

Οι Lemazurier et al., (2001) διερεύνησαν την έκφραση του mRNA και την 

πρωτεΐνη του CYP19A1 σε επιβήτορες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η έκφρασή τους 

ήταν υψηλότερη σε ενήλικες επιβήτορες και οι όρχεις αποτελούσαν την κύρια πηγή της 

αρωματάσης. Επίσης, είναι υπεύθυνη για την σύνθεση οιστρογόνου. Τα χαμηλά 

επίπεδα της αρωματάσης στους όρχεις πουλαριών αποδεικνύει ότι η αρωματάση 

ρυθμίζεται κατά την διάρκεια της ανάπτυξης και αποτελεί δείκτη της λειτουργίας των 

όρχεων.  

Παρόλο που η εξασθένηση της σπερματογένεσης σχετίζεται με μείωση της 

κινητικότητας των σπερματοζωαρίων και αδυναμία γονιμοποίησης των ωοκυττάρων 

εξαιτίας της έλλειψης του  CYP19A1, μελετήθηκε εκτενώς σε διάφορα είδη 

θηλαστικών, ελάχιστα είναι γνωστός ο ρόλος του  CYP19A1 στον κάπρο. Ωστόσο 

διερευνήθηκε η έκφραση του γονιδίου CYP19A1 στους αναπαραγωγικούς ιστούς 

κάπρων με διαφορετική ποιότητα σπέρματος, δηλαδή σε κάπρους με υψηλή και 

μειωμένη γονιμότητα σπέρματος. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η έκφραση του mRNA 

και της πρωτεΐνης του CYP19A1 δεν ήταν ευρέως διαδεδομένα σε όλο το 

αναπαραγωγικό σύστημα αλλά μόνο στους όρχεις. Η έκφραση της πρωτεΐνης του 

γονιδίου ήταν υψηλότερη στους όρχεις που συλλέχθηκαν από τους κάπρους με υψηλή 

γονιμότητα σπέρματος, υποδηλώνοντας ότι το CYP19A1, μπορεί να έχει κάποιο ρόλο 

στην σπερματογένεση ανοίγοντας το δρόμο για περαιτέρω διερεύνηση (Çinar & 
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Gunawan, 2012). 

 

4.4. Γονίδιο 3bHSD ( 3b- hydroxysteroid dehydrogenase) 

Το ένζυμο 3bHSD ανήκει στην οικογένεια των οξειδορεδουκτασών , οι οποίες 

δρούν στην ομάδα CH-OH με NAD+ ή NADP+ ως δείκτες και βρίσκεται στο 

ενδοπλασματικό δίκτυο και στα μιτοχόνδρια. Το ένζυμο αυτό καταλύει την μετατροπή 

των Δ5 στεροειδών (πρεγνενολόνη ,17-υδροξυπρεγνενολόνη , DHEA) σε Δ4 στεροειδή 

(προγεστερόνη, 17-υδροξυπρογεστερόνη και Δ4 ανδροστενεδιόνη) τόσο στο φλοιό των 

επινεφριδίων όσο και στις γονάδες (Lorence et al., 1990).  

Το  ένζυμο 3bHSD απαιτείται για την βιοσύνθεση όλων των κατηγοριών 

στεροειδών ορμονών, όπως τα γλυκοκορτικοειδή, τα μεταλλοκορτικοειδή, η 

προγεστερόνη, τα ανδρογόνα και τα οιστρογόνα (Simard et al., 2005). Επιπλέον, το 

ένζυμο αυτό ελέγχει αντιδράσεις σχετιζόμενες με τις στεροειδείς ορμόνες στον φλοιό 

των επινεφριδίων, στις γονάδες, στον πλακούντα, στο ήπαρ, στο αίμα και σε άλλους 

περιφερικούς ιστούς (Mason et al., 1998, Labrie et al., 2000). 

Στους ανθρώπους, υπάρχουν δύο τύποι ισοενζύμων 3bHSD που κωδικοποιούνται 

από δύο γονίδια, τα οποία έχουν παρόμοια δομή και βρίσκονται στον χρωμοσωμικό 

τόπο 1p13.1 (McBride et al., 1999). Τα ένζυμα αυτά χαρακτηρίζονται ως τύπος I και II 

και κωδικοποιούνται από το HSD3B1 και HSD3B2 γονίδιο αντίστοιχα. Το ένζυμο 3b-

HSD τύπου I δεν εκφράζεται στα επινεφρίδια, αλλά στον πλακούντα, στους 

περιφερικούς ιστούς, στο ήπαρ και στον εγκέφαλο (Morel et al., 2014) χωρίς να έχουν 

αναφερθεί μεταλλάξεις στον άνθρωπο ούτε και ανεπάρκεια του ενζύμου αυτού (Flück 

& Pandey, 2014). Το γονίδιο HSD3B2 κωδικοποιεί το κυρίαρχο ισοένζυμο 3b-HSD 

τύπου ΙΙ που εκφράζεται στα επινεφρίδια, στις ωοθήκες και στους όρχεις (Lachance et 

al., 1991, Rhéaume et al., 1991) και η ανεπάρκειά του λόγω μεταλλάξεων στο γονίδιο 

αυτό είναι υπεύθυνη για μια σπάνια μορφή συγγενούς υπερπλασίας των επινεφριδίων 

που προκαλεί διαφόρου βαθμού απώλεια άλατος και στα δύο φύλα και στην ατελή 

αρρενοποίηση των εξωτερικών γεννητικών οργάνων στα αρσενικά, λόγω 

παρεμποδισμού της στεροειδογένεσης στις γονάδες (Pang, 2001, Simard et al., 2002). 

Επίσης, σύμφωνα με άλλες μελέτες βρέθηκε ότι κατά την εφηβεία, η ανεπάρκεια του 

γονιδίου HSD3B2 καταλήγει σε έναν μεταβλητού βαθμού υπογοναδισμό στα αγόρια και 

υπερανδρογένεια στα κορίτσια (Zerah et al., 1994). Η βαρύτητα των μεταλλάξεων του 

γονιδίου HSD3B2 καθορίζει και τον βαθμό της ενζυμικής ανεπάρκειας (πλήρης ή 

μερική), η οποία κλινικά χαρακτηρίζεται από ατελή αρρενοποίηση ή υποσπαδία του 
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αρσενικού ατόμου και η ήπια αρρενοποίηση του θηλυκού ατόμου. Στις περιπτώσεις 

πλήρους ανεπάρκειας, ο φαινότυπος περιλαμβάνει φαινόμενα απώλειας άλατος (Simard 

et al., 2002). 

 Η ανεπάρκεια του συγκεκριμένου ενζύμου επηρεάζει και τις τρεις οδούς της 

στεροειδογένεσης, δηλαδή την έκκριση των γλυκοκορτικοειδών, των 

αλατοκορτικοειδών και των στεροειδών του φύλου στον άνθρωπο. Μεταβολή σε ένα ή 

περισσότερα στάδια της στεροειδογένεσης μπορεί να προκαλέσει ανωμαλίες στη 

λειτουργία των γονάδων και να μειώσει τη γονιμότητα (Hu et al., 2009). 

Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, άτομα στα οποία βρέθηκαν μεταλλάξεις στο 

γονίδιο HSD3B2, οι οποίες οδήγησαν στην συγγενή υπερπλασία των επινεφριδίων, 

παρουσίασαν φυσιολογικά χαρακτηριστικά σπέρματος (συγκέντρωση- μορφολογία), 

αλλά χαμηλή ζωτικότητα (Donadille et al., 2018). Αντίθετα, σε παλαιότερες αναφορές 

παρουσιάζονται ασθενείς με σημαντικές μορφολογικές ανωμαλίες σπερματοζωαρίων, 

προβλήματα σπερματογένεσης και περιπτώσεις αζωοσπερμίας. Επομένως μπορεί 

δύσκολα να γίνει πρόβλεψη της γονιμότητας από τη συσχέτιση γονοτύπου και 

γοναδικού φαινοτύπου (Alos et al., 2000).  

Τα τελευταία χρόνια έχουν απομονωθεί πολλαπλές ισομορφές των 3b-HSDs 

εκτός από τον άνθρωπο που έχει δύο ισομορφές, στον μύ και στον αρουραίο. Ο 

μεγαλύτερος αριθμός ισομορφών του ενζύμου προσδιορίστηκε σε μύες   είναι έξι και 

βρίσκεται στο χρωμόσωμα 3 (Bain et al., 1993). Από τις ισομορφές μόνο η 3bHSD 

τύπου I, II, III εμπλέκεται στην βιοσύνθεση όλων των ενεργών στεροειδών ορμονών 

ενώ οι τύποι IV και V εμπλέκονται στην αδρανοποίηση των ενεργών στεροειδών 

ορμονών (Clarke et al., 1993, Abbaszade et al., 1995). Στον ενήλικο μύ, το 3bHSD 

τύπου VI εκφράζεται στα κύτταρα του Leydig και σε μικρότερη έκταση από τον τύπο I. 

Ακόμη το ισοένζυμο τύπου VI εμπλέκεται στην τοπική παραγωγή προγεστερόνης η 

οποία απαιτείται για την επιτυχή εμφύτευση της βλαστοκύστης και στη διατήρηση της 

κυοφορίας (Abbaszade et al., 1997). 

Στους αρουραίους σε αντίθεση με τους ανθρώπους, η έκκριση των στεροειδών 

ορμονών γίνεται αποκλειστικά από τις γονάδες. Υπάρχουν τέσσερις τύποι ισοενζύμων 

της οικογένειας 3bHSD (Zhao et al., 1990, Zhao et al., 1991). Το γονίδιο τύπου III 

εκφράζεται αποκλειστικά στο ήπαρ του αρσενικού και υπάρχει έντονη σεξουαλική 

διμορφική έκφραση, που προκύπτει από καταστολή των ορμονών της υπόφυσης (Zhao 

et al., 1990, Couet et al., 1992). Επιπλέον οι τύποι I και IV έχουν βασικό ρόλο στον 

έλεγχο της βιοδιαθεσιμότητας του ενεργού ανδρογόνου DHT (De Launoit et al., 1992, 
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Sanchez et al., 1994). 

Είναι πολύ σημαντική η κανονική ανάπτυξη των αρσενικών και θηλυκών 

αναπαραγωγικών οδών ενώ απαιτεί την αλληλεπίδραση μεταξύ βιολογικών και 

ορμονικών παραγόντων. Τα περιορισμένα ανδρογόνα κατά τη διάρκεια της προ 

γενετικής περιόδου μεταβάλλει την έκφραση των στεροειδών. Τα ένζυμα που 

εμπλέκονται στην παραγωγή ανδρογόνων στις γονάδες των εμβρύων των χοίρων είναι 

το 3bHSD, το κυτόχρωμα P450, το 17 α – υδροξυλάση/ 17,20 – λυάση, 17β 

υδροξυστεροειδές αφυδρογονάση τύπου I (17b – HSD1) ή τύπου III (17b – HSD3). Η 

παρουσία των υποδοχέων ανδρογόνων (AR) στις εμβρυακές γονάδες χοίρων 

υποδεικνύει την ικανότητα των εμβρύων να ανταποκρίνονται στα ανδρογόνα και / ή 

αντιανδρογονικούς παράγοντες (Ye et al., 2011). Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι η 

έκθεση σε ανταγωνιστές των ανδρογόνων ορμονών περιορίζουν την εμβρυική 

ανάπτυξη και οδηγούν σε αναπαραγωγικές δυσλειτουργίες κατά την ενηλικίωση των 

χοίρων (Earl Gray et al., 2006, Durlej et al., 2012, Hejmej et al., 2012). Σε άλλες 

ερευνητικές εργασίες υποδηλώνεται ότι τα ανδρογόνα μπορούν να εμποδίσουν την 

παραγωγή τους στους όρχεις και αυτή η καταστολή μπορεί να συμβεί στο επίπεδο 

έκφρασης του 3bHSD (Rasmussen et al., 2013). Συνεπώς οι μεταβολές στα ένζυμα 

3bHSD, CYP17, 17bHSD1 και 17bHSD3 στις γονάδες των εμβρύων χοίρων, τα οποία 

ρυθμίζουν την έκφραση των στεροειδών που εμπλέκονται στη βιοσύνθεση των 

ανδρογόνων, μπορούν να διαταράξουν την ανάπτυξη και λειτουργία των όρχεων και 

ωοθηκών των εμβρύων (Knapczyk‐Stwora et al., 2014). 

 

4.5. Γονίδιο StAR - Steroidogenic acute regulatory protein 

Η στεροειδογόνος οξεία ρυθμιστική πρωτεΐνη STAR είναι η υπεύθυνη πρωτεΐνη 

για την ρύθμιση της βιοσύνθεσης των στεροειδών ορμονών. Οι στεροειδείς ορμόνες 

συντίθενται στα επινεφρίδια , στις γονάδες, τον πλακούντα , τον εγκέφαλο και 

συμβάλουν στην φυσιολογική αναπαραγωγική λειτουργία και την σωματική 

ομοιόσταση (Cooke, 1999, Ascoli  et al., 2002). Ενώ οι στεροειδείς ορμόνες έχουν 

ποικίλες φυσιολογικές ιδιότητες και δράσεις , η βιοσύνθεση όλων των στεροειδών 

ξεκινά με τη μετατροπή της χοληστερόλης , στο πρώτο στεροειδές , την πρεγνενολόνη 

(Stocco & Clark, 1996). Ουσιαστικά το πρώτο βήμα της στεροειδογένεσης είναι η 

μεταφορά της ενδοκυττάριας χοληστερόλης στο εσωτερικό των μιτοχονδρίων και η 

μετατροπή τους σε πρεγνενολόνη μέσω της δράσης του ενζύμου P450scc. Σημαντικό 

ρόλο στη μεταφορά της χοληστερόλης από την εξωτερική στην εσωτερική μεμβράνη 
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των μιτοχονδρίων επιτελεί η ενεργοποίηση μιας ειδικής πρωτεΐνης της οξείας 

ρυθμιστικής πρωτεΐνης της στεροειδογένεσης, STAR (Farkash et al., 1986). 

Στα επινεφριδιακά κύτταρα αρουραίου και μυός  η πρωτεΐνη STAR περιγράφηκε  

ως μια προκαλούμενη από την ACTH φωσφοπρωτείνη 30Kda. Για πολλά χρόνια η 

δραστικότητα του ενζύμου P450scc  θεωρήθηκε ως ένα περιοριστικό βήμα του ρυθμού 

της στεροειδογένεσης. Ωστόσο αργότερα κατέστη σαφές ότι η διάχυση της υδρόφοβης 

χοληστερόλης διαμέσου του υδατικού διαμεμβρανικού χώρου είναι εξαιρετικά αργή 

(Rennert et al., 1993) και ως εκ τούτου έγινε πλέον σαφές ότι η μεταφορά της 

χοληστερόλης από την εξωτερική στην εσωτερική μεμβράνη των μιτοχονδρίων γίνεται 

με υποβοηθητικό τρόπο από το ένζυμο P450scc. Η συνολική παραγωγή στεροειδών 

ελέγχεται από παράγοντες που διευκολύνουν τη μεταφορά της χοληστερόλης. Έχουν 

προταθεί αρκετές πρωτεΐνες ως οξείς ρυθμιστές της βιοσύνθεσης των στεροειδών 

ανάμεσα σε αυτές ανήκει και η STAR (Stoco & Clark, 1996).. 

Η ρύθμιση της έκφρασης του γονιδίου StAR, είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που 

περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση μιας ποικιλίας ορμονών και πολλών οδών που 

συντονίζουν τη συνεργασία των μεταγραφικών μηχανών. Ωστόσο, υπάρχουν 

περιορισμένες πληροφορίες σχετικά με το πώς το γονίδιο StAR ρυθμίζεται in vivo, έτσι 

ώστε να εκφράζεται σε κατάλληλους χρόνους κατά την διάρκεια της ανάπτυξης των 

θηλαστικών και να περιορίζεται στα στεροειδογόνα κύτταρα. 

Το StAR γονίδιο έχει απομονωθεί και χαρακτηριστεί στο μύ  και στον άνθρωπο 

και η δομή του είναι οργανωμένη σε 7 εξόνια και 6 ιντρόνια (Clark et al., 1995, 

Sugawara et al., 1995a). Στον άνθρωπο χαρτογραφήθηκε το γονίδιο StAR  στο 

χρωμόσωμα 8p.11.2 και το StAR  ψευδογονίδιο στο χρωμόσωμα 13 (Sugawara et al., 

1995b). Μεταλλάξεις στο γονίδιο αυτό οδηγούν σε διαταραχή της στεροειδογένεσης 

έτσι ώστε να διαταράσσεται η σύνθεση όχι μόνο της κορτιζόλης αλλά και των 

ανδρογόνων (Fujieda et al., 2003). Έχουν περιγραφεί διάφοροι τύποι μεταλλάξεων ως 

αιτία της κλινικής εικόνας ασθενών  που περιλαμβάνει την βαριά επινεφριδιακή 

ανεπάρκεια και αδυναμία εξέλιξης του γεννητικού συστήματος, αναστροφή φύλου σε 

αρσενικά άτομα (ΧΥ), καθώς και διαταραχή της μη λειτουργίας των ωοθηκών στο 

θηλυκό άτομο (ΧΧ) ( Κανακά-Gantenbein, 2003). Πρόσφατα , ανακοινώθηκε μια μη 

κλασσική μορφή της νόσου χαρακτηριζόμενη από καθυστερημένη εμφάνιση της 

επινεφριδιακής ανεπάρκειας και φυσιολογικά έξω γεννητικά όργανα σε αρσενικά άτομα 

(ΧΥ) (Baker et al., 2006). 

Ακόμη έχει βρεθεί ότι μεταλλάξεις στο γονίδιο StAR, προκαλεί τη νόσο 
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συγγενούς λιποειδούς επινεφριδιακής υπερπλασίας (Lin et al., 1995, Miller, 1997). Μια 

αυτοσωμική υπολειπόμενη διαταραχή στην οποία και οι επινεφρικές και οι γοναδικές 

βιοσυνθέσεις στεροειδών είναι σοβαρά διαταραγμένες (Lin et al., 1995, Bose et al., 

1996). Η διαταραχή αυτή είναι μια θανατηφόρος κατάσταση που χαρακτηρίζεται από 

σχεδόν πλήρη ανικανότητα του νεογέννητου να συνθέσει στεροειδή (Lin et al., 1995). 

Επιπλέον, η συχνότητα εμφάνισης της νόσου έχει βρεθεί ότι είναι υψηλότερη σε 

ανθρώπους ιαπωνικής, κορεατικής και παλαιστινιακής καταγωγής (Bose et al.,1996 , 

Miller & Straous, 1999). 

Γενικά υπάρχει ένα ευρύ φάσμα μεταλλάξεων του γονιδίου StAR και σε αρκετούς 

ασθενείς  με μη κλασσικές μεταλλάξεις παρατηρήθηκε προοδευτικός υπογοναδισμός 

και αζωοσπερμία, επηρεάζοντας άμεσα την γονιμότητα των ατόμων αυτών. Ωστόσο, 

μερικοί ασθενείς που έφτασαν στην ενηλικίωση έδειξαν προοδευτική μείωση της 

λειτουργίας των γονάδων και με την πάροδο του χρόνου παρατηρήθηκε μείωση της 

τεστοστερόνης του πλάσματος, υψηλά επίπεδα γοναδοτροπινών και ανώμαλο 

σπερματογράφημα (Metherell et al., 2009).  

Σε μύες η στοχευμένη διάσπαση του γονιδίου StAR, είχε ως αποτέλεσμα τη 

γέννηση ατόμων με τον ίδιο φαινότυπο, δηλαδή οι απόγονοι ήταν με θηλυκά εξωτερικά 

γεννητικά όργανα, ανεξάρτητα από τον γονότυπο. Οι μύες  αυτοί  δεν αναπτύχθηκαν 

κανονικά και σύντομα πέθαναν, ενώ παράλληλα παρατηρήθηκε  επινεφριδιακή 

ανεπάρκεια και συστροφή φύλου (Caron et al., 1997, &Hasegawa et al., 2000). 

Όπως γνωρίζουμε η τεστοστερόνη ασκεί σημαντικό ρόλο στο αρσενικό 

αναπαραγωγικό σύστημα, στην προώθηση της ωρίμανσης του σπέρματος και στη 

διατήρηση των δευτερευόντων χαρακτηριστικών του φύλου. Σε πρόσφατες μελέτες 

βρέθηκε ότι η κιρσοκοίλη σε αρουραίους, μείωσε τα επίπεδα του StAR mRNA στα 

κύτταρα Leydig με αποτέλεσμα την μειωμένη παραγωγή πρωτεΐνης STAR, η οποία 

μείωσε τη μεταφορά χοληστερόλης και τη βιοσύνθεση των ανδρογόνων στα 

μιτοχόνδρια, μεταξύ των οποίων και της τεστοστερόνης (Luo et al., 2011). Επίσης, σε 

υποτοξικούς αρουραίους βρέθηκε ότι η ανεπαρκής ρυθμιζόμενη STAR  και η 3b-HSD 

συμβάλλουν στα χαμηλά επίπεδα παραγωγής τεστοστερόνης και συνδέονται με 

οξειδωτική καταπόνηση και βλάβη των όρχεων (Liu et al., 2012).   

Γίνεται σαφές ότι υπάρχουν μεταλλάξεις στο γονίδιο StAR, με ένα ευρύ φάσμα 

φαινοτύπων. Η πιο κλασσική περίπτωση μετάλλαξής του, είναι η λιποειδής υπερπλασία 

των επινεφριδίων που παρατηρείται στην πλειονότητα των ασθενών. Υπάρχουν όμως 

περιπτώσεις φαινοτύπων με εμφανή δυσλειτουργία των επινεφριδίων με ή χωρίς 
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διαταραχές σεξουαλικής ανάπτυξης. Οι ασθενείς αυτοί μπορεί να έχουν φυσιολογικές 

γονάδες κατά την διάρκεια της εμβρυικής τους ζωής και φυσιολογικά αρσενικά 

γεννητικά όργανα κατά τη γέννηση ή να παρουσιάζουν ελάχιστες ανωμαλίες, όπως 

κρυψορχιδία ή υποσπαδία (Baker et al., 2006, Metherell et al., 2009, Sahakitrungruang 

et al., 2010). 

 Επομένως, η STAR είναι υπεύθυνη για τη μεταφορά της χολοστερόλης από την 

εξωτερική στην εσωτερική μεμβράνη των μιτοχονδρίων των στεροειδικών ιστών και η 

ανεπάρκειά της αναστέλλει την στεροειδογένεση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΚΟΠΟΣ  ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Ο ρόλος του κάπρου είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην αναπαραγωγική διαδικασία 

και η αναπαραγωγική του απόδοση εξαρτάται από την γονιμότητά του. Τα βασικά 

στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αξιολόγηση της ποιότητας του σπέρματος αφορούν 

ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες, μετρήσιμους από τον εργαστηριακό παρατηρητή. 

Αντικατοπτρίζουν ως ένα βαθμό τη φυσιολογική ή μη διαδικαδία της σπερματογένεσης 

και κατά ένα μέρος τη δυνητική ικανότητα γονιμοποίησης του εκσπερματίσματος. Στη 

διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν μελέτες που τεκμηριώνουν ότι η εκτίμηση των 

ποιοτικών χαρακτηριστικών κατά τον εργαστηριακό έλεγχο του σπέρματος, αποτελεί 

προγνωστικό δείκτη της in vivo γονιμότητας. Επιπλέον, η ταυτοποίηση γονιδίων που 

εμπλέκονται στο μηχανισμό της σπερματογένεσης και κατ επέκταση στα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά του σπέρματος, αποτελούν ανεκτίμητες πληροφορίες που θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως δείκτες για τη βελτίωση της επιλογής των 

αρσενικών με βάση την ποιότητα του σπέρματος. 

Τα διεθνή βιβλιογραφικά δεδομένα, μέχρι σήμερα αδυνατούν να δώσουν μια 

ικανοποιητική απάντηση για την εμπλοκή των ελλείψεων, μεταλλάξεων και 

πολυμορφισμών ορισμένων γονιδίων στην ποιότητα του σπέρματος. Παράλληλα 

απουσιάζει μια συγκριτική μελέτη της εργαστηριακής αξιολόγησης του 

εκσπερματίσματος  κάπρων και η κατάταξή τους σε «υψηλή» ή «μειωμένη» γονιμότητα 

και η εύρεση πιθανών πολυμορφισμών στα γονίδια που εμπλέκονται στη 

σπερματογένεση και επηρεάζουν την ποιότητα του σπέρματος. 

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η σύγκριση των αποτελεσμάτων της 

εργαστηριακής κατάταξης των εκσπερματισμάτων των έξι κάπρων  υψηλής και 

μειωμένης γονιμότητας σε σχέση με την κατάταξή τους με βάση την ποιότητα του 

σπέρματος από τα στοιχεία που τηρούνται στην εκμετάλλευση για τις επιστροφές και τα 

ποσοστά σύλληψης. Ακολουθεί διερεύνηση για την ύπαρξη πιθανών πολυμορφισμών 

σε πέντε γονίδια P450scc, P45017a, P450arom, 3b-HSD, StAR τα οποία επιλέχθηκαν 

με βάση την επίδρασή τους στη διαδικασία της σπερματογένεσης και στην ποιότητα 

του σπέρματος. 

Η μελέτη βασίστηκε στην εργαστηριακή εκτίμηση της κινητικότητας, της 

ζωτικότητας, της μορφολογίας, της λειτουργικότητας των κυτταρικών μεμβρανών και 
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της ακεραιότητας του DNA του πυρήνα των σπερματοζωαρίων. Επιπλέον 

πραγματοποιήθηκε απομόνωση του DNA στο αίμα κάθε κάπρου. Ακολούθησε 

εφαρμογή της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης (Polymerase Chain Reaction - 

PCR) και αλληλούχηση των προϊόντων PCR για την εύρεση πιθανών πολυμορφισμών 

στα επιλεχθέντα γονίδια.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

6.1.  Επιλογή κάπρων – Προέλευση βιολογικών υλικών  

Για τις ανάγκες του πειραματικού επιλέχθηκαν έξι σπερματοδότες κάπροι, (3 

φυλής Pietrain, 3 φυλής Duroc) από τη χοιροτροφική μονάδα Αφοί. Δ. Στραβογιάννη 

Α.Ε. δυναμικότητας 400 συών, που βρίσκεται στην περιοχή Βρύα Πιερίας. Η ηλικία 

των κάπρων κυμαίνονταν από 1,5 – 3 έτη. Η επιλογή τους έγινε με βάση την ποιότητα 

του σπέρματος και τα στοιχεία που τηρούνταν από την εκμετάλλευση για τις 

επιστροφές και τα ποσοστά σύλληψης. Επίσης, πριν την έναρξη του πειραματισμού από 

τους έξι κάπρους έγινε αιμοληψία σε ειδικά φιαλίδια που περιείχαν EDTA για την 

απομόνωση του DNA, την εφαρμογή της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης 

PCR και αλληλούχισης των προϊόντων της για την εύρεση πιθανών πολυμορφισμών 

στα επιλεγμένα γονίδια.  

Οι κάπροι χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η μία ομάδα περιελάμβανε τρεις κάπρους 

υψηλής γονιμότητας και η άλλη τρεις κάπρους  μειωμένης γονιμότητας. Από κάθε 

κάπρο συλλέχθηκαν συνολικά οκτώ εκσπερματίσματα που λαμβάνονταν ανά εβδομάδα. 

Συνολικά συλλέχθηκαν 48 δείγματα  κατά την περίοδο Νοεμβρίου - Ιανουαρίου 2017-

2018. 

Οι κάπροι στεγάζονταν σε ατομικά κελιά εμβαδού περίπου οκτώ τετραγωνικών 

μέτρων, σε χωριστό θάλαμο υπό ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας 15- 25°C, 

υγρασίας και αερισμού. Τα κελιά διέθεταν παροχή νερού ad libitum και οι κάπροι 

διατρέφονταν με ισορροπημένο σιτηρέσιο σύμφωνα με τα διεθνή αποδεκτά δεδομένα 

(Nutrients Requirements of Swine, 1998). 

 

6.2. Συλλογή και αραίωση σπέρματος 

Η σπερματοληψία γινόταν από έμπειρο ζωοτέχνη της εκτροφής με τη μέθοδο του 

γαντοφορεμένου χεριού, από τους επιλεγμένους κάπρους οι οποίοι ήταν εκπαιδευμένοι 

να επιβαίνουν σε ομοίωμα συός. Τα πρώτο κλάσμα του σπέρματος απορρίπτονταν, 

διότι ήταν υδαρές και φτωχό σε σπερματοζωάρια. Το δεύτερο κλάσμα το οποίο ήταν 

πλούσιο σε σπερματοζωάρια, συλλέγονταν σε ισοθερμικό δοχείο, το στόμιο του οποίου 

καλύπτονταν από φίλτρο για την συγκράτηση του τρίτου κλάσματος, το οποίο 

απορρίπτονταν λόγω της ζελατινώδους μορφής. Το δεύτερο κλάσμα στη συνέχεια 

μεταφέρονταν, σε γυάλινο προθερμασμένο δοχείο στους 37°C, στο εργαστήριο της 
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εκτροφής, όπου γίνονταν αρχικά η εκτίμηση της ζωτικότητας και της κινητικότητας του 

σπέρματος με τη βοήθεια οπτικού μικροσκοπίου που έφερε θερμαινόμενη τράπεζα υπό 

μεγέθυνση x200 και ακολουθούσε ο υπολογισμός της πυκνότητάς του με τη χρήση 

φωτόμετρου (MiniTub®, Germany). 

 Στη συνέχεια γινόταν με ιδιαίτερη προσοχή (εξισορρόπηση θερμοκρασίας – 

προσθήκη αραιωτικού) η αραίωση με αραιωτικό μέσης διάρκειας (MIII – Medium 

Term - MiniTube, Germany), σε θερμοκρασία περίπου 30-33°C. Η θερμοκρασία 

ελέγχονταν με τη βοήθεια θερμομέτρου υδραργύρου, μέχρι να επιτευχθεί τελική 

συγκέντρωση 30Χ106 σπερματοζωαρίων ανά ml. Αμέσως μετά ακολουθούσε νέα 

μικροσκοπική εκτίμηση της ζωτικότητας και της κινητικότητας του σπέρματος, για 

επιβεβαίωση της σωστής διαδικασίας αραίωσης. Το τελικό προϊόν συσκευαζόταν σε 

τυποποιημένα φιαλίδια σπερματέγχυσης όγκου 100 ml και μεταφερόταν εντός μίας 

ώρας στο εργαστήριο της Μονάδας βιοτεχνολογίας αναπαραγωγής της Κλινικής 

Παραγωγικών Ζώων, σε συνθήκες ελεγχόμενης θερμοκρασίας (16-18°C). Οι υπόλοιπες 

δόσεις χρησιμοποιούνταν για τη γονιμοποίηση των συών της εκτροφής με Τ.Σ.. 

Η αραίωση γινόταν σε δύο στάδια. Η πρώτη αραίωση σπέρματος σε αναλογία 1:1 

με προθερμασμένο αραιωτικό στους 33°C, ακολουθούμενη από μια δεύτερη αραίωση 

με προθερμασμένο αραιωτικό στην επιθυμητή τελική συγκέντρωση (Waberski, 2009). 

 

6.3 Εργαστηριακή εξέταση του σπέρματος 

Χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω αντιδραστήρια υψηλής καθαρότητας από 

αξιόπιστες εμπορικές εταιρείες:  

▪ Εωσίνη (Eosin, 32617, Riedel-de Haen®, Sigma Aldrich, Seelze, Germany)  

▪ Νιγροσίνη (Nigrosin, 8005-03-6, Aldrich®, Milwaukee, USA)  

▪ Πορτοκαλόχρουν της ακριδίνης (Acridine orange, A6014, Sigma Aldrich®, 

Seelze, Germany) 

▪ Υπότονοδιάλυμα 150mOsm/kg (Codium Citrate, Fructose)   

Χρησιμοποιηθήκαν τα παρακάτω εργαστηριακά όργανα: 

▪ Αυτόματος Αναλυτής Σπέρματος υποβοηθούμενος απο Η/Υ: Sperm Class 

Analyzer®, Microptic S.L., Automatic Diagnostic Systems, Barcelona, Spain 

▪ Μικροσκόπιο: Microscope ZEIZZ, AXIO, Scope A1, Germany. 

▪ ΑνάστροφοΜικροσκόπιο: OPTICA XDS-3LT (Inverted Microscope) 
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▪ Μικροσκόπιοανοσοφθορισμού:Microscope ZEIZZ, AXIO, Scope A1,   

( φίλτρο Violet).Germany. 

 

6.4. Εργαστηριακές δοκιμές  

Στο εργαστήριο βιοτεχνολογίας αναπαραγωγής της ΚΠΖ τα δείγματα αραιωμένου 

σπέρματος, τοποθετούνταν σε φιαλίδια τύπου eppendorf, όγκου 1,5 ml. Θερμαίνονταν 

για 5 λεπτά σε υδατόλουτρο στους 37°C, προκειμένου να πραγματοποιηθεί εκτίμηση 

της κινητικότητας, της μορφολογίας, της ζωτικότητας, της βιοχημικής δραστηριότητας των 

κυτταρικών μεμβρανών και της ακεραιότητας της χρωματίνης του πυρήνα (DNA) των 

σπερματοζωαρίων. 

 

6.4.1 Εκτίμηση παραμέτρων της κινητικότητας και των επιμέρους κινήσεων των 

σπερματοζωαρίων 

Για την εκτίμηση της κινητικότητας, χρησιμοποιήθηκε αυτόματος αναλυτής 

σπέρματος, υποβοηθούμενος από ηλεκτρονικό υπολογιστή (Computer Assisted Semen 

Analysis, CASA).  

Οι χειρισμοί που ακολουθήθηκαν ήταν οι ακόλουθοι:  

▪ Ήπια ανάδευση του περιεχομένου κάθε φιαλιδίου (eppendorf) για την 

ομογενοποίηση του αραιωμένου σπέρματος  

▪ Λήψη 10 μl δείγματος σπέρματος, τοποθέτησή τους στο κέντρο της επιφάνειας 

προθερμασμένης πλάκας Makler, στους 37°C, κάλυψη με καλυπτρίδα και ήπια 

άσκηση πίεσης, έτσι ώστε το δείγμα να καταλάβει όλη την επιφάνεια της 

πλάκας, χωρίς τη δημιουργία φυσαλίδων  

▪ Ρύθμιση των παραμέτρων ελέγχου του συστήματος CASA ως εξής: 10 πεδία και 

>500 σπερματοζωάρια, 25 εικόνες/δευτερόλεπτο, περιοχή ελέγχου σωματιδίων 

10-80 microns, προοδευτική κίνηση >45% της παραμέτρου STR, κυκλοτερής 

κίνηση <50% LIN, βάθος πεδίου 10 μm και θερμοκρασία της τράπεζας του 

μικροσκοπίου 37°C. Επομένως για την εκτίμηση της κινητικότητας κάθε 

δείγματος γινόταν λήψη εικόνων από 4 πεδία, τουλάχιστον, ώστε να 

καταγραφούν οι κινήσεις 500 ή περισσότερων σπερματοζωαρίων. 

▪ Τα σωματίδια που ψευδώς αναγνωρίζονταν ως σπερματοζωάρια διαγράφονταν 

χειροκίνητα στην εικόνα του υπολογιστή και ακολουθούσε η τελική καταγραφή 

των αποτελεσμάτων για κάθε δείγμα 
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 Οι παράμετροι της κινητικότητας των σπερματοζωαρίων που εκτιμούνταν ανά 

δείγμα ήταν οι ακόλουθες:  

▪ Ποσοστό σπερματοζωαρίων με ταχεία και ισχυρή προοδευτική κίνηση  

▪ Ποσοστό σπερματοζωαρίων με αργή, μη προοδευτική κίνηση  

▪ Ποσοστό μη κινούμενων σπερματοζωαρίων  

Οι επιμέρους μορφές κίνησης των σπερματοζωαρίων που εκτιμούνταν ανά δείγμα 

ήταν οι ακόλουθες:  

▪ Η μέση ταχύτητα της ελικοειδούς πορείας των κινούμενων σπερματοζωαρίων, 

VCL (curvilinear velocity)  

▪ Η μέση ταχύτητα της κίνησης των σπερματοζωαρίων σε ευθεία, κατά τη 

μετάβαση τους από το σημείο εκκίνησης έως το σημείο τερματισμού (σε μm/s), 

VSL (straight line velocity)  

▪ Η μέση προωθητική ταχύτητα των σπερματοζωαρίων (σε μm/s), VAP (average 

path velocity)  

▪ Το εύρος της προς τα πλάγια κίνησης των κεφαλών των σπερματοζωαρίων (σε 

μm), ALH (amplitude of lateral head displacement)  

▪ Η συχνότητα διασταύρωσης των κεφαλών των σπερματοζωαρίων με τη μέση 

νοητή γραμμή κίνησης (σε Hz), BCF (beat cross frequency)  

▪ Το ποσοστό των σπερματοζωαρίων που εκδήλωναν υπερκινητικότητα-

ενεργοποίηση (hyperactivation)  

▪ Ηαναλογία VSL/VAP x 100, STR (straightness)  

▪ Ηαναλογία VSL/VCL x 100, LIN (linearity)  

▪ Η αναλογία VΑΡ/VCL x 100, WOB (wobble)  

 

6.4.2 Εκτίμηση της μορφολογίας των σπερματοζωαρίων 

Η εκτίμηση της μορφολογίας των σπερματοζωαρίων γινόταν μετά από διπλή 

χρώση εωσίνης – νιγροσίνης σε ένα στάδιο με την ακόλουθη διαδικασία 

▪ Ανάμιξη 100 μl σπέρματος και 30 μl χρωστικής προθερμασμένων στους 37°C, 

σε φιαλίδιο τύπου eppendorf 

▪ Επώαση του μίγματος για 5 λεπτά, σε υδατόλουτρο στους 37°C 

▪ Λήψη ποσότητας 20 μl και επίστρωσή της σε αντικειμενοφόρο πλάκα με τη 

βοήθεια καλυπτρίδας, υπό γωνία 45° 
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▪ Ξήρανση των επιχρίσματος στην επιφάνεια θερμαινόμενης τράπεζας 

Τα σπερματοζωάρια καθίστανται ευδιάκριτα στο σκοτεινό υπόβαθρο που 

δημιουργείτε από τη νιγροσίνη. Η εκτίμηση των επιχρισμάτων γινόταν με οπτικό 

μικροσκόπιο (μεγέθυνση x 1000) που έφερε καταδυτικό φακό μετά από προσθήκη μιας 

σταγόνας ειδικού λαδιού (κεδρέλαιο) για μεγαλύτερη ακρίβεια. Καταμετρούνταν 200 

σπερματοζωάρια τα οποία κατατάσσονταν σε τρεις κατηγορίες: α) φυσιολογικά, β) με 

μορφολογικές ανωμαλίες της κεφαλής, του αυχένα και της ουράς και γ) με παρουσία 

πρωτοπλασματικών σταγονιδίων. Στη συνέχεια υπολογιζόταν η ποσοστιαία αναλογία 

(%) ανά δείγμα. 

 

6.4.3 Εκτίμηση της ζωτικότητας των σπερματοζωαρίων 

Η εκτίμηση της ζωτικότητας των σπερματοζωαρίων γινόταν μετά από διπλή 

χρώση εωσίνης νιγροσίνης σε ένα στάδιο με την ακόλουθη διαδικασία:  

▪ Ανάμιξη 100 μl σπέρματος με 30 μl χρωστικής προθερμασμένων στους 37°C, 

σε φιαλίδιο eppendorf  

▪ Επώαση του μίγματος για 5 λεπτά, σε υδατόλουτρο 37°C  

▪ Λήψη ποσότητας 20 μl και επίστρωσή της σε αντικειμενοφόρο πλάκα με τη 

βοήθεια καλυπτρίδας, υπό γωνία 45°  

▪ Ξήρανση του επιχρίσματος στην επιφάνεια θερμαινόμενης τράπεζας  

Τα σπερματοζωάρια καθίστανται ευδιάκριτα στο σκοτεινό υπόβαθρο που 

δημιουργείται από τη νιγροσίνη. Τα ζωντανά σπερματοζωάρια δεν χρωματίζονται, με 

αποτέλεσμα να εμφανίζονται λευκά, ενώ τα νεκρά χρωματίζονται ροζ-μωβ εξαιτίας της 

απώλειας της ακεραιότητας της κυτταρικής μεμβράνης τους και της διείσδυσης της 

χρωστικής.  

Στη συνέχεια ακολουθούσε η εκτίμηση του επιχρίσματος με τη βοήθεια οπτικού 

μικροσκοπίου που έφερε καταδυτικό φακό, σε μεγέθυνση x 1000 με την προσθήκη μιας 

σταγόνας ειδικού λαδιού (κεδρέλαιο) για μεγαλύτερη ακρίβεια. Καταμετρούνταν 200 

σπερματοζωάρια και τα αποτελέσματα εκφράζονταν σε ποσοστιαία αναλογία (%) ανά 

δείγμα. 

 

6.4.4. Εκτίμηση της βιοχημικής δραστηριότητας των κυτταρικών μεμβρανών των 

σπερματοζωαρίων με τη βοήθεια της δοκιμής HOST 

Η δοκιμή καταπόνησης σπερματοζωαρίων σε υποτονικό διάλυμα (150 mOsm/kg) 
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γινόταν με την ακόλουθη διαδικασία: 

▪ Ανάμειξη 100 μl σπέρματος με 1000 μl υποτονικού διαλύματος (που περιείχε 

φρουκτόζη και Sodium Citrate σε δισαπεσταγμένο νερό) 

▪ Επώαση για 60 λεπτά σε υδατόλουτρο στους 37οC 

▪ Λήψη ποσότητας 20 μl και επίστρωσή της σε αντικειμενοφόρο πλάκα με την 

βοήθεια καλυπτρίδας, υπό γωνία 45ο 

▪ Ξήρανση του επιχρίσματος στην επιφάνεια θερμαινόμενης πλάκας 

Η εκτίμηση γινόταν με μικροσκόπιο αντίθετης φάσης και βασιζόταν στον έλεγχο 

της διόγκωσης της κυτταρικής μεμβράνης των σπερματοζωαρίων μετά από ωσμωτική 

καταπόνηση και ήταν περισσότερο εμφανής στην ουρά παρά στην κεφαλή των 

σπερματοζωαρίων. Ακολουθούσε καταμέτρηση 200 σπερματοζωαρίων τα οποία 

κατατάσσονταν σε δύο κατηγορίες: α) διογκωμένα ή βιοχημικώς λειτουργικά και β) μη 

διογκωμένα ή μη βιοχημικώς λειτουργικά. Τα αποτελέσματα εκφράζονταν σε 

ποσοστιαία αναλογία (%) ανά δείγμα.  

 

6.4.5. Εκτίμηση της ακεραιότητας του DNA των σπερματοζωαρίων 

H εκτίμηση της ακεραιότητας της χρωματίνης του πυρήνα των σπερματοζωαρίων 

(DNA) γινόταν με την εφαρμογή της δοκιμής «Πορτοκαλόχρουν της Ακριδίνης»-

Acridine Orange Test (AOT). Το DNA, στην περίπτωση της φυσιολογικής πύκνωσης 

της χρωματίνης, διατηρεί τη διπλή έλικα και τα σπερματοζωάρια φέρουν φθορίζον 

πράσινο χρώμα όταν δεσμεύουν ακριδίνη. Αντίθετα όταν η πύκνωση της χρωματίνης 

δεν είναι φυσιολογική η διπλή έλικα του DNA μεταβάλλεται σε μονή και τα 

σπερματοζωάρια φέρουν φθορίζον κίτρινο ή πορτοκαλόχρουν ή κόκκινο χρώμα μετά τη 

δέσμευση της ακριδίνης. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η παρακάτω: 

▪ Ανάμιξη ποσότητας 150 μl από κάθε δείγμα σπέρματος, με 450 μl 

υποστρώματος Tyrodes (TS) (σύνθεση ανά 100 ml: 0,80 g NaCl, 0,02 g KCl, 

0,1 g NaHCO3, 0,004 g NaH2PO4 H2O, 0,02 g CaCl2, 0,01 g MgCl2 6H2O, 

0,1 g γλυκόζης, pΗ 7,2) και φυγοκέντρηση στα 1.300 g για 5 λεπτά, σε 

θερμοκρασία 25 οC  

▪ Απομάκρυνση του υπερκείμενου κλάσματος  

▪  Προσθήκη 450 μl TS και νέα φυγοκέντρηση στα 1.300 g για 5 λεπτά, σε 

θερμοκρασία 25 οC 
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▪ Ανασύσταση του εναιωρήματος σπέρματος με προσθήκη υποστρώματος TS, 

ώστε να επιτευχθεί τελική συγκέντρωση 30Χ106 σπερματοζωαρίων/ml  

▪ Λήψη 25 μl από το τελικό εναιώρημα για την παρασκευή επιχρίσματος σε 

αντικειμενοφόρο πλάκα  

▪ Άμεση τοποθέτηση της αντικειμενοφόρου πλάκας σε θερμαινόμενη τράπεζα (37 

οC) για 20 λεπτά, ώστε να στεγνώσει  

▪ Μονιμοποίηση του επιχρίσματος με εμβάπτιση σε διάλυμα Carnoys (COS), το 

οποίο είχε παρασκευαστεί την ίδια ημέρα (σύνθεση: 3 μέρη μεθανόλης και 1 

μέρος κρυσταλλικού οξικού οξέος), για τουλάχιστον 12-24 ώρες σε 

θερμοκρασία δωματίου  

▪ Τοποθέτηση της αντικειμενοφόρου πλάκας στην επιφάνεια θερμαινόμενης 

τράπεζας για 10 λεπτά προκειμένου να στεγνώσει  

▪ Εμβάπτιση της αντικειμενοφόρου πλάκας σε διάλυμα πορτοκαλόχρουν της 

ακριδίνης (ΑΟ), για 5 λεπτά, σε σκοτεινό χώρο και θερμοκρασία δωματίου. Το 

διάλυμα της ακριδίνης ετοιμαζόταν την ίδια ημέρα και προστατευόταν από το 

φως. [Διάλυμα πορτοκαλόχρουν της ακριδίνης (ΑΟ): Παρασκευή «μητρικού 

διαλύματος» με προσθήκη 1 g AO σε 1.000 ml αποσταγμένου νερού. Στη 

συνέχεια, ανάμιξη 10 ml «μητρικού διαλύματος» ΑΟ με 40 ml διαλύματος 

κιτρικού οξέος (1,92112 g/100 ml) και 2,5 ml Na2HPO4 (4,2588 g/100 ml). 

Ρύθμιση του pΗ του τελικού διαλύματος στο 2,5 και φύλαξη σε σκοτεινό χώρο 

μέχρι να χρησιμοποιηθεί εντός της ίδιας ημέρας]. 

▪  Πλύση του επιχρίσματος με 5 διαδοχικές εμβαπτίσεις σε αποσταγμένο νερό, 

ξήρανση στον αέρα (σε σκοτεινό χώρο) και κάλυψη της αντικειμενοφόρου 

πλάκας με καλυπτρίδα (24 x 50 mm). 

Η εκτίμηση των επιχρισμάτων γινόταν σε σκοτεινό χώρο με τη βοήθεια 

φθορίζοντος οπτικού μικροσκοπίου σε μεγέθυνση x1000, σε 10 διαφορετικά οπτικά 

πεδία. Ακολουθούσε εκτίμηση και καταμέτρηση 200 σπερματοζωαρίων και τα 

αποτελέσματα εκφράζονταν σε ποσοστιαία αναλογία (%) ανά δείγμα.  

 

6.4.6. Συλλογή δειγμάτων αίματος 

Για την λήψη δειγμάτων αίματος από τους έξι σπερματοδότες κάπρους 

χρησιμοποιήθηκαν φιαλίδια κενού των 5.5ml (τύπου vacutainer) και βελόνες διπλής 

ακίδας με οδηγό για τα φιαλίδια (τύπου venoject). Από κάθε ζώο λήφθηκαν 
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τουλάχιστον 4ml αίματος από την ωτιαία φλέβα και για κάθε ζώο χρησιμοποιήθηκε 

καινούριο σετ αποστειρωμένων αναλώσιμων. Τα δείγματα ανακινήθηκαν ελαφρώς για 

την καλύτερη ανάμειξή τους με τον αντιπηκτικό παράγοντα (EDTA), τοποθετήθηκαν 

σε φορητό δοχείο ψύξης με παγοκύστεις και εντός μίας ώρας τοποθετήθηκαν σε 

κατάψυξη -20°C. 

6.4.7. Απομόνωση DNA 

Το DNA των δειγμάτων αίματος απομονώθηκε με την χρήση του κιτ απομόνωσης 

της εταιρείας Invitrogen ‘Pure Link Genomic DNA Mini kit’, το οποίο ενδείκνυται για 

αίμα και άλλα βιολογικά υγρά (π.χ. γάλα).   

▪ Κάθε δείγμα βγήκε ξεχωριστά από τον καταψύκτη (-20°C) και παρέμεινε σε 

θερμοκρασία δωματίου έως ότου να αποψυχθεί πλήρως (15-20 λεπτά της ώρας).  

▪ Κάθε φιαλίδιο (καθώς και ο πάγκος εργασίας) καθαρίστηκε εξωτερικά με 

αλκοόλη (70%) για να αποφευχθεί τυχαία επιμόλυνση των δειγμάτων.  

▪ Διακόσια πενήντα μικρολίτρα (250μl) αίματος τοποθετήθηκαν σε αριθμημένα 

φιαλίδια του 1,5 ml από κάθε δείγμα.  

▪ Σε κάθε φιαλίδιο προστέθηκαν 25 μl πρωτεϊνάσης-Κ για την λύση των 

πρωτεϊνών του κυτταρικού τοιχώματος, καθώς και των ιστονών.  

▪ 200μl ειδικού ρυθμιστικού διαλύματος λύσης (Lysis Buffer) προστέθηκαν με 

σκοπό την λύση της φωσφολιπιδικής στοιβάδας της κυτταρικής μεμβράνης.  

▪ Ακολούθησε ανακαίνιση του μείγματος σε αναδευτήρα (vortex) για 12-15 

δευτερόλεπτα και επώαση σε υδατόλουτρο 56°C για 12 λεπτά της ώρας.  

▪ Μετά την απομάκρυνση των δειγμάτων από το υδατόλουτρο υπεβλήθησαν σε 

ελαφριά φυγοκέντρηση 5000 στροφές ανά λεπτό (rpm) για μερικά δευτερόλεπτα 

της ώρας.  

▪ Στα φιαλίδια με τα δείγματα προστέθηκαν 200 μl απόλυτης αλκοόλης (100%)  

▪ Ακολούθησε δεύτερη ανακαίνιση σε αναδευτήρα (vortex) για 12-15 

δευτερόλεπτα της ώρας και ελαφριά φυγοκέντρηση στις 5000 στροφές ανά 

λεπτό (rpm) για μερικά δευτερόλεπτα της ώρας.  

▪ Στη συνέχεια το μείγμα συνολικού όγκου 675 μl μεταφέρθηκε σε καινούρια 

αριθμημένα φιαλίδια με στήλες – φίλτρα και αποσπώμενο δοχείο συλλογής.  
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▪ Τα δείγματα φυγοκεντρήθηκαν στις 16.500 στροφές ανά λεπτό (rpm), για ένα 

λεπτό της ώρας έτσι ώστε το μείγμα να περάσει από τη στήλη στο δοχείο 

συλλογής και το DNA να παραμείνει στο φίλτρο αυτής.  

▪ Τα δοχεία συλλογής αντικαταστάθηκαν και προστέθηκαν 600 μl από το διάλυμα 

καθαρισμού BW Buffer.  

▪ Ακολούθησε φυγοκέντρηση στις 10.000 στροφές ανά λεπτό της ώρας, για ένα 

λεπτό και δεύτερη αντικατάσταση του δοχείου συλλογής.  

▪ Στο μείγμα προστέθηκαν 700 μl από το διάλυμα καθαρισμού TW Buffer και 

έγινε φυγοκέντρηση ενός λεπτού της ώρας στις 10.000 στροφές ανά λεπτό 

(rpm).  

▪ Έπειτα πραγματοποιήθηκε εκκένωση των δοχείων συλλογής και 

επαναφυγοκέντρηση για ένα λεπτό της ώρας στις 16.500 στροφές ανά λεπτό 

(rpm).  

▪ Οι στήλες – φίλτρα αφού ελέχθησαν ότι το TW Buffer είχε κατέλθει, 

τοποθετήθηκαν σε απλά αποστειρωμένα φιαλίδια του 1,5 ml.  

▪ Προστέθηκαν 50μl Elution Buffer AE στο κέντρο της στήλης ούτως ώστε να 

κατέλθει το δεσμευμένο στο φίλτρο DNA και ακολούθησε φυγοκέντρηση στις 

12.000 στροφές ανά λεπτό (rpm), για ένα λεπτό της ώρας.  

▪ Τέλος τα φιαλίδια απομακρύνθηκαν από την φυγόκεντρο και τοποθετήθηκαν 

στην συντήρηση συμβατικού ψυγείου.  

Για την διαπίστωση της επιτυχίας της απομόνωσης, το περιεχόμενο κάθε 

φιαλιδίου υπεβλήθη σε ηλεκτροφόρηση σε gel αγαρόζης 1% και εν συνεχεία τα 

δείγματα DNA μεταφέρθηκαν σε πλάκα με αριθμημένα βοθρία (plates) (εικ. 20). 

 

 

Εικόνα 20:  Πλάκα με αριθμημένα βοθρία 

 

6.4.8 Ηλεκτροφόρηση  

6.4.8.1 Παρασκευή gel αγαρόζης  

Για την παρασκευή του gel ηλεκτροφόρησης αγαρόζης διεξήχθη η ακόλουθη 
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διαδικασία: 

▪ Σε κωνική φιάλη ζέσεως τοποθετήθηκαν 100ml διαλύματος ΤΒΕ.  

▪ Προστέθηκαν 1gr αγαρόζης (Invitrogen Agarose Electrophoresis Grade) σε 

σκόνη (1%w/v).  

▪ Το περιεχόμενο της φιάλης ζέσεως θερμάνθηκε έως ότου διαλυθεί πλήρως η 

αγαρόζη και το διάλυμα καταστεί διαυγές.  

▪ Ακολούθησε ήπια ανάδευση και σταδιακή ψύξη του διαλύματος με τη χρήση 

τρεχούμενου νερού στην εξωτερική επιφάνεια της κωνικής φιάλης.  

▪ Όταν επετεύχθη η κατάλληλη θερμοκρασία του διαλύματος (45-60°C) 

προστέθηκε 1,1 μl φωτοευαίσθητης φθορίζουσας (υπό UV ακτινοβολίας) 

χρωστικής Midori Green.  

▪ Για την ανάμειξη της χρωστικής ακολούθησε ήπια ανάδευση του διαλύματος 

ώστε να αποφευχθεί ο σχηματισμός φυσαλίδων.  

▪ Μετά από την πλήρη ομογενοποίηση το διάλυμα τοποθετήθηκε σε ειδικά 

διαμορφωμένο εκμαγείο με comps, κατάλληλων για την δημιουργία βοθρίων 

μετά την στερεοποίηση του gel αγαρόζης.  

Το διάλυμα παρέμεινε στο εκμαγείο σε θερμοκρασία δωματίου σε σκοτεινό χώρο 

μέχρι να πήξει πλήρως και να αποκτήσει τη μορφή gel (35-45 λεπτά της ώρας).  

 

6.4.8.2 Φόρτωμα DNA  

▪ To στερεοποιημένο πλέον gel στο ειδικά διαμορφωμένο εκμαγείο τοποθετήθηκε 

στη συσκευή ηλεκτροφόρησης.  

▪ Συμπληρώθηκε διάλυμα ΤΒE έως ότου καλυφθούν τα ειδικά διαμορφωμένα 

βοθρία.  

▪ Από κάθε φιαλίδιο λήφθηκαν 3,5μl DNA και αναμείχθηκαν με 1,5μl χρωστικής 

για ηλεκτροφόρηση DNA (Blue Dye) με τη χρήση πιπέτας.  

▪ Έπειτα τα 5 μl τοποθετήθηκαν σε ξεχωριστά βοθρία του gel, σε ένα εκ των 

οποίων τοποθετήθηκαν 3,5 μl ειδικά διαμορφωμένου διαλύματος τμημάτων 

DNA προκαθορισμένου μήκους (ladder), με κλιμάκωση μήκους 1000 βάσεων.  

▪ Με την παρέλευση του απαραίτητου χρόνου (25-35 λεπτών της ώρας) το gel 

απομακρύνθηκε από την συσκευή ηλεκτροφόρησης και τοποθετήθηκε σε 

θάλαμο ανάγνωσης με λάμπες υπεριώδους (UV) ακτινοβολίας.  

Το DNA κατά την μετακίνησή του στο gel αγαρόζης, δημιουργεί σύμπλοκα με 
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την χρωστική Midori Green επιτρέποντας την διάκριση των τμημάτων του DNA με την 

εφαρμογή υπεριώδους ακτινοβολίας. 

 

6.4.9. Αλληλούχιση για εύρεση πολυμορφισμών 

6.4.9.1 Πρώτη PCR Αλληλούχισης  

Προετοιμασία  

Για την παραγωγή ικανοποιητικής ποσότητας του DNA-στόχου ώστε να μπορέσει 

να είναι επιτυχής η αλληλούχιση κρίνεται σκόπιμη η χρήση της μεθόδου PCR. Για την 

εφαρμογή της PCR χρησιμοποιήθηκε το PCR mix της εταιρείας New England Biolabs, 

‘One Taq 2x Master mix with Standard Buffer’, και ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία: 

▪ Πραγματοποιήθηκε επαρκής ανακίνηση του PCR mix σε αναδευτήρα (vortex), 

στις μέγιστες στρ/λ. για 20-25 δευτερόλεπτα.  

▪ Ακολούθησε ήπια φυγοκέντρηση στις 5.000 στρ/λ. για 1-2 δευτερόλεπτα.  

▪ Υπολογίσθηκε ο όγκος των αντιδρώντων σύμφωνα με τον τελικό όγκο της 

αντίδρασης. Στην συγκεκριμένη περίπτωση ο τελικός όγκος είναι 20 μl για κάθε 

δείγμα και αποτελείται από: 2 μl DNA από κάθε δείγμα,  

✓ 10μl PCR mix (που περιλαμβάνει πολυμεράση, νουκλεοτίδια κλπ.)  

✓ 0,5μl από κάθε εκκινητή (ένας forward και ένας reverse, σύνολο 1μl.)  

✓ 7μl υπερκάθαρου νερού κατάλληλου για PCR.  

▪ Έτσι υπάρχουν 17,5 μl Master mix (PCR mix+εκκινητές) και 2μl DNA.  

▪ Εφόσον καθοριστεί η ποσότητα των αντιδρώντων ανάλογα με τον αριθμό των 

δειγμάτων που θα φορτωθούν στο μηχάνημα της PCR και έχει παρασκευασθεί 

το Master mix, τοποθετούνται 2μl DNA από κάθε δείγμα σε μια καινούρια 

πλάκα με αριθμημένα βοθρία.  

▪ Το master mix με τη βοήθεια πιπέτας αναδεύθηκε για 10-15 φορές ώστε να 

ομογενοποιηθεί πλήρως και στη συνέχεια φυγοκεντρήθηκε στιγμιαία για την 

απομάκρυνση των φυσαλίδων.  

▪ Έπειτα διανεμήθηκαν 18 μl master mix σε κάθε βοθρίο.  

▪ Η πλάκα σφραγίσθηκε και τοποθετήθηκε στο μηχάνημα της PCR (θερμικός 

κυκλοποιητής).  
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▪ Η παραπάνω διαδικασία πραγματοποιήθηκε (πέντε φορές) για το σύνολο των 

υπό μελέτη γονιδίων  

Διαδικασία  

Η συσκευή της PCR διαθέτει ειδική θερμαινόμενη - ψυχόμενη κεφαλή και βάση. 

Για την αποφυγή εξάτμισης των περιεχομένων της πλάκας, η κεφαλή πάντα βρίσκεται 

σε μεγαλύτερη σχετική θερμοκρασία από ότι η βάση (συνήθως 104°C). Στο 

συγκεκριμένο πείραμα πραγματοποιήθηκε η παρακάτω διαδικασία:  

▪ Προθέρμανση της κεφαλής στους 104°C και της βάσης στους 94°C.  

▪ Έπειτα από επώαση 5 λεπτών της ώρας στους 94°C είχαμε την έναρξη των 

κύκλων της PCR, καθένας από τους οποίους αποτελούνταν από τα τρία 

παρακάτω στάδια:  

▪ Θέρμανση στους 94°C για 30 δευτερόλεπτα με σκοπό την αποδιάταξη των δύο 

κλώνων του DNA.  

▪ Ψύξη στους 55-60°C (ανάλογα με το ζεύγος των εκκινητών) για 1 λεπτό της 

ώρας και πρόσδεση των ειδικά σχεδιασμένων εκκινητών στις θέσεις τους 

σύμφωνα με τον κανόνα ομολογίας – συμπληρωματικότητας των βάσεων.  

▪ Θέρμανση στους 72°C και διατήρηση της θερμοκρασίας για 1 λεπτό της ώρας, 

για επιμήκυνση των εκκινητών και ενίσχυση του επιθυμητού τμήματος DNA.  

▪ Με το πέρας του τελευταίου κύκλου ακολούθησε μία φάση 5 λεπτών της ώρας 

στους 72°C με σκοπό την επιμήκυνση ορισμένων ατελών τμημάτων (final 

extension).  

Από το δεύτερο κύκλο της PCR και έπειτα, το επιθυμητό τμήμα είχε απομονωθεί 

από το υπόλοιπο DNA, ενισχύθηκε αυτούσιο και με κάθε κύκλο η ποσότητα του DNA 

διπλασιάσθηκε (γεωμετρική πρόοδος αύξησης) (εικ. 21).  

Η διαδικασία της PCR ολοκληρωθηκε μετά από 50 κύκλους. Με την παρέλευση 

της διαδικασίας η πλάκα τοποθετούνταν σε συμβατική κατάψυξη (-18 έως -25°C) έως 

ότου υποβληθεί σε καθαρισμό. 
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Εικόνα 21: Πρόσδεση εκκινητών αντιγραφή DNA και 

περιορισμός επιθυμητού τμήματος 

 

Καθαρισμός πρώτης PCR  

Για την μεγιστοποίηση της επιτυχίας στην αλληλούχιση, το προϊόν της πρώτης 

PCR καθαρίζονταν από τα περισσευούμενα νουκλεοτίδια, τους ελεύθερους εκκινητές, 

τις μη ειδικές ζώνες και τα τμήματα κατακερματισμένου DNA (fragmented DNA). Για 

τον καθαρισμό του προϊόντος της PCR χρησιμοποιήθηκε το κιτ καθαρισμού με στήλες 

της εταιρείας MoBio, ‘Ultra Clean PCR Clean-up kit’, και ακολουθήθηκε η εξής 

διαδικασία:  

▪ Σε κάθε βοθρίο της πλάκας προστέθηκαν 5 φορές ο όγκος της αντίδρασης 

(5x20=100μl) από το διάλυμα Spinbind του κιτ.  

▪ Ακολουθούσε επαρκής ανάδευση με την βοήθεια πιπέτας (10-15 φορές) για την 

ανάμειξη του προϊόντος της PCR με το διάλυμα Spinbind.  

▪ Το περιεχόμενο κάθε βοθρίου μεταφέρονταν σε αριθμημένο φιαλίδιο – στήλη 

με φίλτρο και δοχείο συλλογής (εικ. 22).  

▪ Οι στήλες φυγοκεντρούνταν στις 13.000 στρ/λ. για ένα λεπτό της ώρας.  

▪ Το περιεχόμενο του δοχείου συλλογής απομακρύνονταν και στη στήλη γινόταν 

προσθήκη 300 μl από το διάλυμα Spin Clean Buffer.  

▪ Ακολουθούσε δεύτερη φυγοκέντρηση στις 13.000 στρ/λ. για ένα λεπτό της 

ώρας, απομακρύνονταν το υγρό και τρίτη φυγοκέντρηση με τις ίδιες 

παραμέτρους.  

▪ Η στήλη – φίλτρο μεταφέρονταν σε καινούριο αποστειρωμένο φιαλίδιο του 1,5 

ml και γινόταν προσθήκη 40 μl Elution Buffer στο κέντρο της στήλης. 
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▪ Παραμονή – επώαση του δείγματος σε θερμοκρασία δωματίου για 1 λεπτό της 

ώρας με ανοιχτό το καπάκι του φιαλιδίου και της στήλης.  

▪ Τέλος, πραγματοποιούνταν φυγοκέντρηση στις 13.000 στρ/λ. για 1 λεπτό της 

ώρας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 22: Σωληνάρια-Στήλες με φίλτρα για την 

συγκράτηση του DNA 

Μετά την φυγοκέντρηση, αφού εξακριβώνονταν ότι το Elution Buffer μαζί με τα 

ενισχυμένα τμήματα DNA έχουν κατέλθει του φίλτρου, τα φιαλίδια τοποθετούνταν στη 

συντήρηση, για να ελεγχθούν με δεύτερη ηλεκτροφόρηση (εικ. 23). 

 

 

Εικόνα 23: Συγκράτηση του DNA από τα 

φίλτρα-στήλες 

 

Στη συνέχεια γινόταν ηλεκτροφόρηση των προϊόντων του καθαρισμού σε gel 

αγαρόζης 1,2-1,3% w/v (1,2-1,3γρ στα 100ml TBE) και τοποθετούνταν Ladder 

κλιμάκωσης 100 ζευγών βάσεων, για τη διαπίστωση της επιτυχίας της διαδικασίας της 

PCR (εικ. 21).Τα δείγματα που ενισχύονταν επιτυχώς με τη PCR τοποθετούνταν σε 

καινούρια πλάκα με αριθμημένα βοθρία, σφραγίζονταν και συντηρούνταν αρχικά στους 

-20°C (μέχρι την 2η PCR) και μακροπρόθεσμα στους -40°C. 
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6.4.9.2 Δεύτερη PCR Αλληλούχισης  

Προετοιμασία  

Μετά τoν καθαρισμό της πρώτης PCR πραγματοποιούνταν και δεύτερη, με τη 

χρήση ενός εκκινητή (για κάθε ένα γονίδιο ξεχωριστά). Ο τελικός όγκος αντίδρασης 

ήταν 5,2 μl και ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία:  

▪ Μεταφορά 3 μl DNA από την πρώτη PCR σε πλάκα με αριθμημένα βοθρία.  

▪ Γινότανπροσθήκη 0,3 μl Big Dye Terminator v3.1 και 1,7μl 5x sequencing 

buffer.  

▪ Γινόταν προσθήκη 0,2 μl ενός εκκινητή (forward).  

Διαδικασία  

▪ Γινόταν προθέρμανση της κεφαλής του θερμικού κυκλοποιητή στους 104°C και 

της βάσης στους 96°C.  

▪ Τα δείγματα παρέμειναν και επωάζονταν στους 96°C για 3 λεπτά της ώρας.  

▪ Ακολουθούσε αποδιάταξη των κλώνων του DNA στους 96°C για 20 

δευτερόλεπτα  

▪ Ψύξη στους 50°C για 15 δευτερόλεπτα και πρόσδεση του εκκινητή  

▪ Θέρμανση στους 60°C για 4 λεπτά της ώρας και επιμήκυνση – ενίσχυση του 

επιθυμητού τμήματος DNA.  

Με την παρέλευση 75 κύκλων ολοκληρώνονταν η δεύτερη PCR. 

Καθαρισμός δεύτερης PCR με την χρήση του πρωτοκόλλου EDTA/Sodium 

Acetate/Ethanol  

Ο όγκος του διαλύματος καθαρισμού καθοριζόταν από τον όγκο αντίδρασης της 

PCR. Έτσι, στα 5,2 μl της PCR έχουμε:  

▪ Προσθήκη 0,6 μl EDTA συγκέντρωσης 125 mM, pH 8.0  

▪ Προσθήκη 0,6 μl CH3COONa (Οξικού νατρίου – Sodium Acetate) 

συγκέντρωσης 3Μ  

▪ Ακολούθησε ήπια φυγοκέντρηση για να κατέλθει το διάλυμα στον πυθμένα των 

βοθρίων.  

▪ Έπειτα γινόταν προσθήκη 15 μl απόλυτης αιθυλικής αλκοόλης (EtOH 100%)  

▪ Ακολουθούσε ανάδευση σε αναδευτήρα (vortex)  
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▪ Τα δείγματα παρέμειναν - επωάστηκαν σε θερμοκρασία δωματίου για 20 λεπτά 

της ώρας.  

▪ Στην συνέχεια φυγοκεντρούνταν σε θερμοκρασία +4°C στις 3700 στρ/λ. για 30 

λεπτά της ώρας 

▪ Αμέσως μετά τη φυγοκέντρηση, αφαιρούνταν οι καλύπτρες από τα βοθρία και 

γινόταν αναστροφή της πλάκας, η οποία τοποθετούνταν σε απορροφητικό χαρτί, 

και ακολουθούσε ήπια φυγοκέντρηση στις 600 στρ/λ. για 20 δευτερόλεπτα με 

σκοπό την απομάκρυνση του διαλύματος. Το DNA παρέμεινε προσκολλημένο 

στον πυθμένα υπό μορφή ιζήματος (πελέτα).  

▪ Ακολουθούσε προσθήκη 18 μl αιθανόλης 70%.  

▪ Η πλάκα φυγοκεντρούνταν στις 3700 στρ/λ. για 15 λεπτά της ώρας στους +4°C 

και μετά το πέρας ακολουθούσε ξανά ανάστροφη φυγοκέντρηση σε 

απορροφητικό χαρτί (600 στρ/λ. για 20 δευτερόλεπτα) για την απομάκρυνση της 

αιθανόλης.  

▪ Τέλος, τα δείγματα παρέμεναν σε θερμοκρασία 37°C για 30 λεπτά της ώρας, 

ώστε να αφαιρεθεί πλήρως η υγρασία.  

Με την ολοκλήρωση του καθαρισμού των προϊόντων PCR, χρησιμοποιώντας το 

προαναφερθέν πρωτόκολλο, γινόταν προσθήκη 10 μl φορμαμιδίου (Hi-Di Formamide) 

σε όλα τα βοθρία και η πλάκα επωάζονταν σε συσκευή PCR στους 95°C για πέντε 

λεπτά της ώρας και στη συνέχεια ψύχονταν στους +4°C για άλλα πέντε λεπτά της ώρας. 

Τέλος, η πλάκα τοποθετούνταν σε αυτόματο αναλυτή αλληλουχιών ABI3500 Genetic 

Analyzer (Applied Biosystems), προκειμένου να πραγματοποιηθεί αλληλούχιση κατά 

Sanger (Sanger sequencing) για το σύνολο των υπό εξέταση γονιδίων. 

 

6.4.10. Στατιστική ανάλυση 

Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του στατιστικού 

προγράμματος Statistical Analysis Systems version 9,0 (SAS Institute Inc., 1996, Cary, 

N.C., U.S.A.). Η κανονικότητα των δεδομένων ελέγχθηκε χρησιμοποιώντας το Shapiro-

Wilk Test (PROC UNIVARIATE). Οι παράμετροι «Μη κινούμενα σπερματοζωάρια, 

σπερματοζωάρια με αργή – μη προοδευτική κίνηση, σπερματοζωάρια με ισχυρή 

προοδευτική κίνηση, ταχέως κινούμενα, μέσης ταχύτητας, βραδέως κινούμενα 

σπερματοζωάρια, VCL, VSL, VAP, LIN, STR, WOB, ALH,BCF» ακολουθούσαν την 

κανονική κατανομή. Σε ότι αφορά τις παραμέτρους «σπερματοζωάρια που εκδηλώνουν 
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υπερκινητικότητα / ενεργοποίηση, φυσιολογικά, μη φυσιολογικά σπερματοζωάρια, 

σπερματοζωάρια με μορφολογικές ανωμαλίες (κεφαλής, αυχένα, ουράς, 

πρωτοπλασματικά σταγονίδια), ζωτικότητα, βιοχημική δραστηριότητα της κυτταρικής 

μεμβράνης των σπερματοζωαρίων και ακεραιότητα της χρωματίνης του DNA» έγινε 

κανονικοποίηση με μετασχηματισμό τετραγωνικής ρίζας. Οι ελάχιστοι τετραγωνικοί 

μέσοι αναλύθηκαν με τη χρήση ενός Γενικού Γραμμικού Μικτού Μοντέλου (PROC 

MIXED). 

Το μοντέλο περιελάμβανε τις δύο ομάδες κάπρων (υψηλής γονιμότητας – 

μειωμένης γονιμότητας), τις παραμέτρους ποιότητας των σπερματοζωαρίων και τις 

αλληλεπιδράσεις τους ως σταθερές επιδράσεις. Επίσης, περιελάμβανε τον κάθε κάπρο 

και τον αριθμό του εκσπερματίσματος ενσωματωμένο στον κάπρο και στην αντίστοιχη 

ομάδα στην οποία ανήκει σαν τυχαίες επιδράσεις. Οι ελάχιστοι τετραγωνικοί μέσοι 

λήφθηκαν για κάθε κατηγορία παραγόντων και συγκρίθηκαν με τη χρήση του Least 

Significant Different Test (LSD) με την προσαρμογή των Tukey – Kramer για 

πολλαπλές συγκρίσεις. Τα δεδομένα παρουσιάζονται ως μέση τιμή ± τυπικό σφάλμα 

(SEM). Ως στατιστικά σημαντικές ορίστηκαν οι διαφορές για τις οποίες p<0,05. 

Όσον αφορά στη διερεύνηση για την ύπαρξη πολυμορφισμών στα πέντε 

επιλεχθέντα γονίδια, τα αποτελέσματα της αλληλούχισης, που εξήχθησαν υπό την 

μορφή αρχείου .ab1, εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν (manual scoring) εις διπλούν με 

την χρήση του λογισμικού BioEdit. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων τις παρούσας έρευνας, όσον αφορά 

τις κινητικές παραμέτρους των σπερματοζωαρίων που αξιολογήθηκαν παρουσιάζονται 

στον πίνακα 2. 

Πίνακας 2: Κινητικές παράμετροι σπερματοζωαρίων των δύο ομάδων κάπρων. 

Παράμετροι 

Ομάδα Α 

{Κάπροι υψηλής 

γονιμότητας} 

Ομάδα Β 

{Κάπροι μειωμένης 

γονιμότητας} 

p Value 

Progress (%) 73,09 ± 2,64
a
       64,06 ± 2,64

b 
0,0196<0,05 

Static (%)            4,38 ± 1,073         5,82 ± 1,073 0,3965>0,05 

Rapid (%)          62,88 ± 2,79
a
       53,59 ± 2,79

b 
0,0232<0,05 

Medium (%)          23,46 ± 1,61       23,58 ± 1,61 0,9580>0,05 

Slow (%)            9,28 ± 1,94
a
       17,00 ± 1,94

b 
0,0072<0,05 

VCL (μm/s)          66,77 ± 2,24
a
       56,82 ±2,24

b 
0,0030<0,05 

VSL (μm/s)          27,70 ± 1,32
a
       23,32 ± 1,32

b 
0,0233<0,05 

VAP (μm/s)          46,10 ± 1,49       42,61 ± 1,49 0,1059>0,05 

ALH (μm)            2,32 ± 0,09       2,08 ± 0,09 0,1194>0,05 

BCF (Hz)            8,69 ± 0,5
a
          6,63 ± 0,5

b 
0,0056<0,05 

LIN (%)          42,09 ± 2,15       42,46 ± 2,15 0,9089>0,05 

STR (%)          59,82 ± 2,76       55,89 ± 2,76 0,3715>0,05 

WOB (%)          69,57 ± 1,64
a
       74,90 ± 1,64

b
 0,0253<0,05 

HYPER (%)            1,76 ± 0,37         1,41 ± 0,37 0,5860>0,05 

a,b Διαφορετικοί εκθέτες υποδηλώνουν στατιστικά σημαντική διαφορά (p<0,05) μεταξύ των τιμών 

που απεικονίζονται εντός της ίδιας γραμμής. 

 

Στον πίνακα 2 παρατηρούμε ότι το ποσοστό των σπερματοζωαρίων με ισχυρή 

προοδευτική κίνηση ήταν  υψηλότερο στην ομάδα Α συγκριτικά με την ομάδα Β 

(Γράφημα 1).  
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Γράφημα 1: Ποσοστό σπερατοζωαρίων με ισχυρή προοδευτική κίνηση. 

 
a,b Διαφορετικοί εκθέτες υποδηλώνουν στατιστικά σημαντική διαφορά (p<0,05) μεταξύ των 

τιμών που απεικονίζονται εντός της ίδιας γραμμής..  

Το ποσοστό των ταχέως κινούμενων σπερματοζωαρίων της ομάδας Α ήταν 

υψηλότερο σημαντικά σε σχέση με την ομάδα Β (Γράφημα 2). 

Γράφημα 2: Ποσοστό ταχέως κινούμενων σπερματοζωαρίων. 

 
a,b Διαφορετικοί εκθέτες υποδηλώνουν στατιστικά σημαντική διαφορά (p<0,05) μεταξύ των 

τιμών που απεικονίζονται εντός της ίδιας γραμμής. 

Το ποσοστό των σπερματοζωαρίων που κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα 

παρατηρήθηκε ότι ήταν σημαντικά  μειωμένη στην ομάδα Α συγκριτικά με την ομάδα 
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Β (γράφημα 3). 

Γράφημα 3: Ποσοστό σπερματοζωαρίων που κινούνται με χαμηλή ταχύτητα. 

 
a,b Διαφορετικοί εκθέτες υποδηλώνουν στατιστικά σημαντική διαφορά (p<0,05) μεταξύ των 

τιμών που απεικονίζονται εντός της ίδιας γραμμής. 

Η μέση ταχύτητα της ελικοειδούς πορείας των κινούμενων σπερματοζωαρίων 

(VCL) ήταν αυξημένη σημαντικά στην ομάδα Α συγκρινόμενη με την ομάδα Β 

(γράφημα 4). 

Γράφημα 4: VCL στις δύο ομάδες κάπρων. 

 
a,b Διαφορετικοί εκθέτες υποδηλώνουν στατιστικά σημαντική διαφορά (p<0,05) μεταξύ των 

τιμών που απεικονίζονται εντός της ίδιας γραμμής. 

a 

 

a 

b 

b 
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Η μέση ταχύτητα της κίνησης των σπερματοζωαρίων σε ευθεία, κατά τη 

μετάβασή τους από το σημείο εκκίνησης εώς το σημείο τερματισμού (VSL), είχε 

σημαντικά μεγαλύτερη τιμή στην ομάδα Α σε σχέση με την ομάδα Β (γράφημα 5). 

Γράφημα 5: VSL στις δύο ομάδες κάπρων. 

 
a,b Διαφορετικοί εκθέτες υποδηλώνουν στατιστικά σημαντική διαφορά (p<0,05) μεταξύ των 

τιμών που απεικονίζονται εντός της ίδιας γραμμής.  

Η συχνότητα διασταύρωσης των κεφαλών με τη μέση νοητή γραμμή κίνησης 

(BCF) ήταν σημαντικά μεγαλύτερη στην ομάδα Α συγκριτικά με την ομάδα Β 

(γράφημα 6).  

Γράφημα 6: BCF στις δύο ομάδες κάπρων. 

 
a,b Διαφορετικοί εκθέτες υποδηλώνουν στατιστικά σημαντική διαφορά (p<0,05) μεταξύ των 

τιμών που απεικονίζονται εντός της ίδιας γραμμής..  

a 

a 
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b 
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Όσον αφορά την αναλογία VAP/VCL x100 (WOB), παρατηρήθηκε στατιστικά 

σημαντική μείωση στην ομάδα Α σε σχέση με την ομάδα Β (γράφημα 7). 

Γράφημα 7: WOB στις δύο ομάδες κάπρων. 

 
a,b Διαφορετικοί εκθέτες υποδηλώνουν στατιστικά σημαντική διαφορά (p<0,05) μεταξύ των 

τιμών που απεικονίζονται εντός της ίδιας γραμμής. 

 

Τέλος σε ότι αφορά τις υπόλοιπες κινητικές παραμέτρους των σπερματοζωαρίων 

που αξιολογήθηκαν, δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές σύμφωνα με 

τον παραπάνω πίνακα.  

Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας σε ότι αφορά 

στα μορφολογικά χαρακτηριστικά των σπερματοζωαρίων που αξιολογήθηκαν στις δύο 

ομάδες κάπρων παρουσιάζονται στον πίνακα 3. 

Στον πίνακα 3 παρατηρούμε ότι τα ποσοστά των φυσιολογικών μορφολογικά 

σπερματοζωαρίων δεν παρουσίασαν στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο 

ομάδων κάπρων. Τα ποσοστά αυτά απεικονίζονται και στο γράφημα 8. 

 

 

 

 

 

 

a 

b 
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Πίνακας 3: Μορφολογικά χαρακτηριστικά των σπερματοζωαρίων των δύο ομάδων κάπρων. 

Παράμετροι (%) 

Ομάδα Α 

{Κάπροι υψηλής 

γονιμότητας} 

Ομάδα Β 

{Κάπροι μειωμένης 

γονιμότητας} 

p Value 

Μορφολογικά 

φυσιολογικά 

σπερματοζωάρια  

93,153±0,97 90,460±0,97 0,1212>0,05 

Μορφολογικές 

ανωμαλίες κεφαλής 
2,360±0,53 3,1858±0,53 0,3341>0,05 

Μορφολογικές 

ανωμαλίες αυχένα 
0,300±0,23 0,695±0,23 0,2943>0,05 

Μορφολογικές 

ανωμαλίες ουράς 
3,423±0,23

a 4,473±0,23
b 0,0024<0,05 

Πρωτοπλασματικά 

σταγονίδια 
0,789±0,16 1,187±0,16 0,1601>0,05 

a,b Διαφορετικοί εκθέτες υποδηλώνουν στατιστικά σημαντική διαφορά (p<0,05) μεταξύ των τιμών που 

απεικονίζονται εντός της ίδιας γραμμής.. 

 

 

Γράφημα 8: Ποσοστό μορφολογικά φυσιολογικών σπερματοζωαρίων. 
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Παρατηρήθηκε ότι στις επιμέρους μορφολογικές ανωμαλίες που αφορούσαν την 

κεφαλή, τον αυχένα και τα πρωτοπλασματικά σταγονίδια των σπερματοζωαρίων δεν 

υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά. Όμως σε ότι αφορούσε στο ποσοστό των 

σπερματοζωαρίων με μορφολογικές ανωμαλίες της ουράς βρέθηκε στατιστικά 

σημαντική αύξηση στην ομάδα Β σε σχέση με την ομάδα Α (γράφημα 9). 

 
Γράφημα 9:  Ποσοστό μορφολογικών ανωμαλιών της κεφαλής, αυχένα, ουράς και πρωτοπλασματικού 

σταγονιδίου σπερματοζωαρίων. 

 

 
 a,b Διαφορετικοί εκθέτες υποδηλώνουν στατιστικά σημαντική διαφορά (p<0,05) μεταξύ των τιμών που 

απεικονίζονται εντός της ίδιας γραμμής.. 

. 

Στον πίνακα 4 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που αφορούν στη ζωτικότητα 

και στη βιοχημική δραστηριότητα της κυτταρικής μεμβράνης των σπερματοζωαρίων τα 

οποία αποτελούν δύο σημαντικές παραμέτρους. 

Η ζωτικότητα των σπερματοζωαρίων δεν παρουσίασε στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων κάπρων. Αντίθετα η βιοχημική δραστηριότητα της 

κυτταρικής μεμβράνης των σπερματοζωαρίων αποτέλεσε παράμετρο με στατιστικά 

σημαντικά μεγαλύτερες τιμές στην ομάδα Α συγκρινόμενη με την ομάδα Β το οποίο 

παρουσιάζεται στο Γράφημα 10. 

a 

b 
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Πίνακας 4: Ζωτικότητα και Βιοχημική δραστηριότητα της κυτταρικής μεμβράνης σπερματοζωαρίων των 

δύο ομάδων κάπρων 

Παράμετροι 

Ομάδα Α 

{Κάπροι υψηλής 

γονιμότητας} 

Ομάδα Β 

{Κάπροι μειωμένης 

γονιμότητας} 

p Value 

Ζωτικότητα (%) 88,36±1,58 83,56±1,58 0,0981>0,05 

Βιοχημική 

δραστηριότητα  

HOS TEST (%) 

60,29±1,16
a 49,24±1,16

b 0,001<0,05 

a,bΔιαφορετικοί  εκθέτες υποδηλώνουν στατιστικά σημαντική διαφορά (p<0,05) μεταξύ των τιμών 

που απεικονίζονται εντός της ίδιας γραμμής 

 

Γράφημα 10: Ζωτικότητα και Βιοχημική δραστηριότητα σπερματοζωαρίων των δύο ομάδων 

κάπρων.  

 
a,b Διαφορετικοί εκθέτες υποδηλώνουν στατιστικά σημαντική διαφορά (p<0,05) μεταξύ των τιμών που 

απεικονίζονται εντός της ίδιας γραμμής.. 

Τέλος το ποσοστό των σπερματοζωαρίων που παρουσίασαν βλάβη που αφορούσε 

στην ακεραιότητα της χρωματίνης του πυρήνα των σπερματοζωαρίων (DNA) ήταν 

σχεδόν μηδενικό και στις δύο ομάδες κάπρων. 

 

  

a 

b 



ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 
Π.Μ.Σ. «ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ» 
 

 

H απομόνωση του DNA ήταν επιτυχής για το σύνολο των έξι δειγμάτων αίματος 

(εικ 24). Η ενίσχυση των δειγμάτων DNA με την μέθοδο της PCR και εν συνεχεία η 

αλληλούχηση των προϊόντων αυτής, ήταν επίσης επιτυχής για το σύνολο των υπό 

μελέτη γονιδίων. Παρόλα αυτά, η επεξεργασία των αποτελεσμάτων αλληλούχισης δεν 

επέδειξε κάποια θέση πολυμορφισμού σε κανένα από τα πέντε γονίδια. 

 

 

Εικόνα 24: Φωτογραφία Gel αγαρόζης με απομονωμένο DNA 



ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 
Π.Μ.Σ. «ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ» 
 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Στην παρούσα μελέτη έγινε αρχικά αξιολόγηση των 6 κάπρων και κατάταξη 

αυτών σε κάπρους υψηλής και μειωμένης γονιμότητας με βάση την καταγραφή των 

αναπαραγωγικών παραμέτρων (ποσοστά επιστροφών και ποσοστά σύλληψης) και των 

ποιοτικών χαρακτηριστικών του σπέρματος (πυκνότητα, κινητικότητα). Ακολούθησε η 

εργαστηριακή εκτίμηση της ποιότητας των εκσπερματισμάτων (ζωτικότητα, 

κινητικότητα και επιμέρους μορφές κίνησης, μορφολογία, βιοχημική δραστηριότητα 

κυτταρικής μεμβράνης και ακεραιότητα του DNA του πυρήνα των σπερματοζωαρίων) 

και προσδιορίστηκαν οι διαφορές μεταξύ των δύο κατηγοριών κάπρων.  

Η κινητικότητα των σπερματοζωαρίων αποτελεί μια σημαντική παράμετρο 

εκτίμησης της ποιότητας του σπέρματος, καθώς υποδηλώνει ενεργό μεταβολισμό, 

ακεραιότητα μεμβρανών και σχετίζεται θετικά με τη γονιμοποιητική του ικανότητα. Η 

κινητικότητα των σπερματοζωαρίων και κυρίως η προωθητική τους κίνηση αποτελεί 

σημαντική προϋπόθεση για την ικανότητά τους να διαπεράσουν τη διαφανή ζώνη του 

ωαρίου (Langendijk et  al., 2002) και να τα γονιμοποιήσουν (Lindholmer, C. H. 1974). 

Ακόμη, οι Vyt et al. (2008), έδειξαν ότι μία αύξηση 1% στην κινητικότητα αραιωμένου 

σπέρματος κάπρου αύξησε κατά 0,14 τον αριθμό των χοιριδίων ανά τοκετό. Σύμφωνα 

με πρόσφατες μελέτες, η συνολική και προοδευτική τους κίνηση σχετίζονται θετικά με 

το ποσοστό των τοκετών και το συνολικό αριθμό των γεννηθέντων χοιριδίων 

(Broekhuijse et al., 2012a).  

Στα αποτελέσματα της έρευνας μας, παρατηρήθηκε ότι η συνολική και η ισχυρή 

προοδευτική κίνηση των σπερματοζωαρίων και στις δύο ομάδες κυμάνθηκε στα 

φυσιολογικά επίπεδα, ωστόσο στην ομάδα των χαρακτηριζόμενων «υψηλής 

γονιμότητας» κάπρων ήταν σημαντικά υψηλότερες απ’ ότι στην άλλη ομάδα. Επίσης, 

το ποσοστό των ταχέως κινούμενων σπερματοζωαρίων εμφανιζόταν σημαντικά 

υψηλότερο στην ομάδα των κάπρων «υψηλής γονιμότητας», ενώ το ποσοστό των 

σπερματοζωαρίων που κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα ήταν σημαντικά χαμηλότερο. 

Έτσι, διαπιστώθηκαν σαφείς διαφορές των συγκεκριμένων κινητικών παραμέτρων του 

σπέρματος ανάμεσα στις δύο ομάδες κάπρων. Σε ανάλογη μελέτη που έγινε σε κριούς, 

παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές στις παραμέτρους κινητικότητας 

σπερματοζωαρίων μεταξύ κριών υψηλής και μειωμένης γονιμότητας (Vicente-Fiel et 
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al., 2014).  

Οι Broekhuijse et al., (2012b) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η κινητικότητα του 

σπέρματος θεωρείται σημαντική παράμετρος, με την οποία επικυρώνεται η ποιότητα 

ενός εκσπερματίσματος. Αντίθετα, ο Didion (2008) δεν βρήκε κανένα στοιχείο 

συσχέτισης της κινητικότητας του εκσπερματίσματος, που αξιολογήθηκε με την CASA, 

με το αποτέλεσμα της γονιμότητας. Το αποτέλεσμα αυτό αποδόθηκε στην πολύ υψηλή 

συγκέντρωση σπερματοζωαρίων (3-5 x 109 σπερματοζωάρια ανά δόση Τ.Σ.) και τον 

μικρό αριθμό θηλυκών ζώων (20) που γονιμοποιήθηκαν.  

Στην έρευνά μας, επειδή διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές των κινητικών 

παραμέτρων του σπέρματος δίνοντας την υπεροχή στην ομάδα των κάπρων «υψηλής 

γονιμότητας», θα μπορούσαν να αποτελούν μια ένδειξη της καλής γονιμοποιητικής 

ικανότητας ενός εκσπερματίσματος. Αυτό έρχεται σε άμεση συμφωνία και με άλλους 

ερευνητές που θεωρούν ότι οι κινητικές παράμετροι αποτελούν ένα σημαντικό ποιοτικό 

χαρακτηριστικό του σπέρματος, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης για την 

πρόβλεψη της γονιμοποιητικής ικανότητας του σπέρματος (Gadea et al., 2005, Vyt et 

al., 2008, Broekhuijse et al., 2012b).  

Οι επιμέρους μορφές κίνησης των σπερματοζωαρίων που μπορούν να 

αξιολογηθούν από το σύστημα CASA, είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για τον εντοπισμό 

μικρών διαφορών στην γονιμοποιητική ικανότητα μεταξύ επιλεγμένων κάπρων που 

χρησιμοποιούνται στην Τεχνητή Σπερματέγχυση (Tejerina et al.,2008). Με σκοπό την 

αξιολόγηση των επιμέρους μορφών κίνησης των σπερματοζωαρίων του κάπρου και της 

συσχέτισής τους με αναπαραγωγικές παραμέτρους στην εκτροφή, αρκετοί ερευνητές 

διαχώρισαν τα σπερματοζωάρια κάθε εκσπερματίσματος σε υποπληθυσμούς.  

Οι Abaigar et al., (1999) προσδιορίζουν τρεις υποπληθυσμούς σπερματοζωαρίων. 

Ο πρώτος υποπληθυσμός αποτελείται από τα σπερματοζωάρια με υψηλή VSL και 

υψηλή BCF. Ο δεύτερος υποπληθυσμός αποτελείται από σπερματοζωάρια με υψηλή 

VCL, αλλά με σημαντικά μικρότερη VSL και υψηλότερη ALH. Ο τρίτος 

υποπληθυσμός αποτελείται από σπερματοζωάρια για τα οποία όλες οι παράμετροι 

κίνησης είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους δύο άλλους πληθυσμούς.  

Επίσης, άλλοι ερευνητές προσδιορίζουν σε κάθε εκσπερμάτισμα την παρουσία 

τριών υποπληθυσμών. Ο πρώτος υποπληθυσμός περιέχει το μεγαλύτερο αριθμό 

σπερματοζωαρίων (90,4%) και παρουσιάζει υψηλές VSL, VCL, VAP, ALH και BCF. 

Ο δεύτερος υποπληθυσμός περιλαμβάνει τα σπερματοζωάρια με την χαμηλότερη VCL 

και ALH, αλλά έχοντας παράλληλα υψηλότερη BCF, καταλαμβάνοντας το 8,3% 
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πληθυσμού των κινούμενων σπερματοζωαρίων. Επιπλέον, τα σπερματοζωάρια αυτού 

του υποπληθυσμού χαρακτηρίζονταν από μικρή STR και LIN, είχαν πολύ μεγαλύτερη 

VCL από τη VAP και κάλυπταν πολύ μικρές αποστάσεις, δηλαδή είχαν πολύ χαμηλή 

VSL. Τέλος, ο τρίτος υποπληθυσμός περιείχε τον μικρότερο αριθμό σπερματοζωαρίων 

(1,3%) και περιελάμβανε τα σπερματοζωάρια με χαμηλή BCF, ALH, VCL και πολύ 

χαμηλή VAP, ενώ παράλληλα είχε και μη ανιχνεύσιμα σπερματοζωάρια με κινήσεις 

VSL, LIN και STR (Cremades et al., 2005). 

Σε άλλες ερευνητικές εργασίες έχει διαπιστωθεί συσχέτιση μεταξύ των 

παραμέτρων VAP, VSL και της in vivo γονιμότητας (Holt et al.,1997). Κάπροι, οι 

οποίοι είχαν υψηλό ποσοστό επιστροφών σε οίστρο, έδειξαν σημαντικά υψηλότερη 

αναλογία σπερματοζωαρίων με γραμμική κίνηση VSL στο εκσπερμάτισμά τους. Στην 

ίδια μελέτη, η μέση ταχύτητα VAP της κίνησης του σπέρματος ήταν σημαντικά 

χαμηλότερη σε κάπρους με καλή γονιμοποιητική ικανότητα (HIRAI et al., 2001).  

Σε ανάλογες μελέτες, οι Broekhuijse et al., (2012a) ανέφεραν σημαντικά 

αποτελέσματα της προοδευτικής κινητικότητας, της VCL και της BCF στο ποσοστό 

γονιμότητας. Επιπλέον, έδειξαν ότι η συνολική κινητικότητα, οι VAP, VSL και ALH 

επηρεάζουν σημαντικά το μέγεθος της τοκετοομάδας χωρίς να επηρεάζουν το ποσοστό 

γονιμοποιητικής ικανότητας.  

Στην παρούσα έρευνα, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι τιμές των επιμέρους 

μορφών κίνησης VCL, VSL, BCF ήταν σημαντικά υψηλότερες στην ομάδα των 

κάπρων «υψηλής γονιμότηας». Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι η παράμετρος WOB ήταν 

σημαντικά χαμηλότερη στην ίδια ομάδα. Τα αποτελέσματα αυτά ενισχύουν την πιθανή 

προγνωστική αξία των παραμέτρων VSL, VCL, BCF και WOB για την in vivo 

γονιμότητα και βρίσκονται σε συμφωνία με εκείνα άλλων ερευνών (Holt et al.,1997, 

Broekhuijse et al., 2012a).  

Ο προσδιορισμός της ζωτικότητας του σπέρματος θεωρείται απαραίτητος για την 

αξιολόγηση της ποιότητάς του. Σύμφωνα με διάφορους ερευνητές, η ζωτικότητα των 

σπερματοζωαρίων έχει θετική συσχέτιση με την γονιμότητα (Holt et al.,1997, Gadea et 

al.,1998). Επιπλέον έχει βρεθεί ότι η επεξεργασία και οι χειρισμοί που υφίσταται το 

σπέρμα (αραίωση, συντήρηση σε χαμηλές θερμοκρασίες, κρυοσκόπιση) μπορεί να 

βλάψουν τη μεμβράνη των σπερματοζωαρίων και κατ’ επέκταση τη ζωτικότητα 

επηρεάζοντας αρνητικά την γονιμότητα (Leahy & Gadella, 2011, Waberski et al., 

2011).  

Στην έρευνά μας, η ζωτικότητα κυμάνθηκε σε φυσιολογικά επίπεδα και στις δύο 
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ομάδες κάπρων με υψηλότερο ποσοστό στην ομάδα των κάπρων «υψηλής 

γονιμότητας», χωρίς ωστόσο να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά. Το 

αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο, διότι σύμφωνα με το σχεδιασμό του πειράματος, το 

αραιωμένο σπέρμα μεταφερόταν από την εκτροφή στο εργαστήριο σε σύντομο χρονικό 

διάστημα, οι χειρισμοί ήταν ήπιοι και όμοιοι και στις δύο ομάδες κάπρων. Σύμφωνα με 

πρόσφατη μελέτη, η βραχυπρόθεσμη συντήρηση του σπέρματος κάπρου δεν επηρεάζει 

σημαντικά την ποιότητα του σπέρματος, καθώς και τις αναπαραγωγικές του αποδόσεις 

(Pinart et al., 2015). Επιπλέον, οι De Ambrogi et al., (2006) αναφέρουν ότι τα κοινά 

αραιωτικά σπέρματος μπορούν να εγγυηθούν την καλή διατήρηση των ποιοτικών 

χαρακτηριστικών του σπέρματος για τουλάχιστον τέσσερις μέρες με καλά 

αποτελέσματα γονιμότητας. Στην μελέτη μας, πιθανή αιτία των υψηλών ποσοστών 

ζωτικότητας και στις δύο ομάδες είναι η σύντομη συντήρηση του αραιωμένου 

σπέρματος.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στη μελέτη μας, το ποσοστό των ζωντανών 

σπερματοζωαρίων ήταν μεγαλύτερο από αυτό των κινούμενων σπερματοζωαρίων στην 

ομάδα των κάπρων «μειωμένης γονιμότητας», δηλαδή κάποια από τα ζωντανά 

σπερματοζωάρια παρέμεναν ακίνητα. Η απώλεια της κινητικότητας χωρίς λύση των 

κυτταρικών μεμβρανών αποτελούν ένδειξη κάποιας πιθανής βλάβης των μιτοχονδρίων, 

με συνέπεια τη διαταραχή στο ενεργειακό ισοζύγιο των σπερματοζωαρίων. Πιθανή 

αιτία της χαμηλότερης γονιμότητας και της κακής ποιότητας του σπέρματος των 

κάπρων «μειωμένης γονιμότητας» μπορεί να είναι και η προαναφερθείσα. 

Η μορφολογία των σπερματοζωαρίων του κάπρου σχετίζεται με την 

γονιμοποιητική ικανότητα του σπέρματος. Απαιτούνται τουλάχιστον 70% μορφολογικά 

φυσιολογικά σπερματοζωάρια ανά δόση σπερματέγχυσης για την επίτευξη υψηλών 

ποσοστών γονιμοποίησης (Maes et al.,2011). Οι μορφολογικές ανωμαλίες, ανάλογα με 

την θέση τους, επηρεάζουν την κίνηση των σπερματοζωαρίων και τη γονιμοποίηση 

(Oberlender et al., 2012). Ακόμη, το σπέρμα κάπρου με υψηλό ποσοστό μορφολογικών 

ανωμαλιών οδηγεί σε χαμηλότερα ποσοστά τοκετών και σε μείωση του μεγέθους της 

τοκετοομάδας (Alm et al.,2006, Tsakmakidis et al.,2010). Για πολλούς ερευνητές, η 

μορφολογία των σπερματοζωαρίων αποτελεί ένα καλό προγνωστικό εργαλείο για την 

γονιμοποιητική τους ικανότητα (Martines et al.,2002, Alm et al.,2006). Αντίθετη άποψη 

διατύπωσαν οι Vyt et al., (2008), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τα μορφολογικά 

χαρακτηριστικά έχουν μικρή προγνωστική αξία για την γονιμότητα του σπέρματος. 

Υπάρχουν και αναφορές, σύμφωνα με τις οποίες τα πρωτοπλασματικά σταγονίδια και η 
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κάμψη της ουράς των σπερματοζωαρίων δεν επηρεάζει αρνητικά τη γονιμότητα (Gadea 

et al., 2004).  

Στην παρούσα έρευνα, παρατηρήθηκε ότι τα ποσοστά των μορφολογικά 

φυσιολογικών σπερματοζωαρίων κυμάνθηκαν στα φυσιολογικά επίπεδα με υψηλότερο 

ποσοστό στην ομάδα των κάπρων «υψηλής γονιμότητας», χωρίς ωστόσο να υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά. Μελετώντας παράλληλα τα επιμέρους ποσοστά των 

σπερματοζωαρίων με μορφολογικές ανωμαλίες της κεφαλής, του αυχένα, της ουράς και 

των πρωτοπλασματικών σταγονιδίων βρέθηκε ότι τα ποσοστά ήταν υψηλότερα στην 

ομάδα των κάπρων «μειωμένης γονιμότητας». Αξιοσημείωτο ήταν το γεγονός ότι 

υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά στις μορφολογικές ανωμαλίες της ουράς μεταξύ 

των δύο ομάδων κάπρων. Τα αποτελέσματα της μελέτης συνάδουν με τα αποτελέσματα 

των Waberski et al., 1994, Xu et al., 1998, Alm et al., 2006, Gorski et al 2017b, όπου 

αναφέρουν ότι η γονιμοποιητική ικανότητα του σπέρματος κάπρου επηρεάζεται 

αρνητικά από τις μορφολογικές ανωμαλίες των σπερματοζωαρίων.  

Η δομική και λειτουργική ακεραιότητα της κυτταρικής μεμβράνης των 

σπερματοζωαρίων αποτελεί προϋπόθεση για την φυσιολογική λειτουργία των κυττάρων 

και τη γονιμοποιητική τους ικανότητα (Juonala et al., 1999, Sutkeviciene et al., 2007). 

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της δοκιμής HOSΤ, ένας μεγάλος αριθμός μελετών 

αναφέρουν συσχετίσεις μεταξύ της δοκιμής HOST, των παραμέτρων του σπέρματος, 

καθώς και τα ποσοστά γονιμότητας μετά από IVF και ICSI (Cincik et al., 2007, Stanger 

et al., 2010). Η δοκιμή HOST μπορεί να μας δώσει πρόσθετες πληροφορίες για τη 

ζωτικότητα του σπέρματος και τη βιοχημική δραστηριότητα των μεμβρανών των 

σπερματοζωαρίων (Jeyendran et al.,1992). Ακόμη, είναι σε θέση να διακρίνει εύκολα 

υποπληθυσμούς σπερματοζωαρίων με λειτουργικές ή μη μεμβράνες σπερματοζωαρίων 

σε καλής ποιότητας εκσπερματίσματα κάπρων (Perez-Llano et al., 2001). Υπάρχουν 

αρκετές μελέτες που αναφέρονται στην δοκιμή HOST και προτείνουν τη χρήση της ως 

έναν καλό δείκτη αξιολόγησης της βιοχημικής δραστηριότητας των σπερματοζωαρίων. 

Ωστόσο, κάποιες από αυτές έχουν συγκεγχυμένα και πολλές φορές αντικρουόμενα 

αποτελέσματα. 

Στην μελέτη μας, υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά στο ποσοστό 

σπερματοζωαρίων που παρουσίασαν θετική αντίδραση στην δοκιμή HOST. 

Συγκεκριμένα, το ποσοστό των σπερματοζωαρίων που ήταν βιοχημικά δραστήρια ήταν 

μεγαλύτερο περίπου κατά 10% στην ομάδα των κάπρων «υψηλής γονιμότητας». Το 

αποτέλεσμα αυτό αποτελεί μία ένδειξη ότι τα σπερματοζωάρια που προέρχονται από 
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κάπρους υψηλής  γονιμότητας έχουν σημαντικά υψηλότερη βιοχημική δραστηριότητα 

των κυτταρικών τους μεμβρανών, όπως αναφέρουν και οι Juonala et al., (1999)  και οι  

Sutkeviciene et al.,(2007).  

Συνεπώς, η δοκιμή HOST μπορεί να συμπληρώσει τις πληροφορίες που 

παρέχονται από τις συμβατικές παραμέτρους του σπέρματος και να αποτελέσει στο 

μέλλον ένας δείκτης γονιμότητας ή δείκτης πρόγνωσης της υπογονιμότητας (Check et 

al., 1989). 

Η ακεραιότητα του DNA του πυρήνα των σπερματοζωαρίων αξιολογήθηκε τα 

τελευταία χρόνια ως ένας παράγοντας που σχετίζεται με την γονιμότητα. Μελετώντας 

την ακεραιότητα της χρωματίνης του πυρήνα των σπερματοζωαρίων έχει αποδειχθεί ότι 

η δομή και η λειτουργικότητά της επηρεάζει σημαντικά τη γονιμότητα των αρσενικών  

ερευνών επιβεβαιώνουν ότι η ακεραιότητα του DNA  των σπερματοζωαρίων αποτελεί 

προϋπόθεση για την επίτευξη επιτυχημένων αναπαραγωγικών αποτελεσμάτων 

(González-Marín et al., 2012, Gosálvez et al., 2013, Evenson, 2016). Στον κάπρο 

βρέθηκε ότι η βλάβη των σπερματοζωαρίων μπορεί να επηρεάσει τη γονιμοποίηση και 

το μέγεθος της τοκετοομάδας, ενώ παράλληλα συνδέεται με πρώιμους εμβρυϊκούς 

θανάτους, τη γέννηση χοιριδίων με διαμαρτίες διάπλασης και τη διακοπή της 

ανάπτυξης των πρώιμων εμβρύων στη φάση της διαίρεσης των τεσσάρων ή οκτώ 

κυττάρων (Tsakmakidis et al., 2010).  

Στη παρούσα μελέτη, δεν εντοπίστηκαν σπερματοζωάρια με κατακερματισμένο 

DNA και στις δύο ομάδες κάπρων. Το αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο, διότι σύμφωνα 

με τα αναπαραγωγικά δεδομένα της εκτροφής δεν είχαν παρατηρηθεί σε υψηλά 

ποσοστά πρώιμοι εμβρυϊκοί θάνατοι και επιστροφές σε οίστρο, γεγονός το οποίο θα 

οδηγούσε σε απομάκρυνση από την εκτροφή των συγκεκριμένων κάπρων. Επιπλέον, οι 

υπόλοιπες ποιοτικές παράμετροι του σπέρματος, όπως η κινητικότητα και η 

μορφολογία του σπέρματος, που σχετίζονατι θετικά με την ακεραιότητα του DNA των 

σπερματοζωαρίων, ήταν σε ικανοποιητικά επίπεδα και στις δύο ομάδες, γεγονός το 

οποίο συμφωνεί με τη μελέτη των Foxcroft et al., (2008).  

Όσον αφορά στη διερεύνηση για την ύπαρξη πολυμορφισμών στα υπό μελέτη 

γονίδια, τα αποτελέσματα της αλληλούχισης, που εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν με 

την χρήση του λογισμικού BioEdit, δεν επέδειξαν κάποια θέση πολυμορφισμού σε 

κανένα από τα πέντε γονίδια. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι οι παράγοντες 

που επηρεάζουν την έκφραση ενός γονιδίου είναι ποικίλοι και δεν περιορίζονται 

αποκλειστικά σε πολυμορφισμούς στο γονότυπο (π.χ. επιγενετικοί παράγοντες). 
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Επίσης, η εξέταση για την εύρεση πολυμορφισμών πραγματοποιήθηκε σε σχετικά 

περιορισμένο πληθυσμιακό δείγμα (έξι κάπροι). Συνεπώς, απαιτείται περαιτέρω 

διερεύνηση του φαινομένου με την προσθήκη περισσοτέρων ζώων αλλά και την 

ενίσχυση-αλληλούχιση και άλλων τμημάτων των επιλεχθέντων γονιδίων. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, παρατηρήθηκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές σε ορισμένους ποιοτικούς παράγοντες του σπέρματος μεταξύ των 

κάπρων υψηλής και μειωμένης γονιμότητας . Το γεγονός αυτό, αφήνει περιθώρια για 

την εργαστηριακή αξιολόγηση και πρόβλεψη της γονιμοποιητικής ικανότητας του 

εκσπερματίσματος κάπρου. Σαφώς απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση σχετικά με το 

θέμα αυτό, διότι η γονιμοποιητική ικανότητα ενός εκσπερματίσματος επηρεάζεται από 

ένα πλήθος παραγόντων που θα πρέπει να μην μελετώνται μεμονωμένα, αλλά 

συνδυαστικά. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του σπέρματος κάπρου (ζωτικότητα, κινητικότητα, 

επί μέρους μορφές κίνησης, μορφολογία, βιοχημική δραστηριότητα κυτταρικής 

μεμβράνης και ακεραιότητα του DNA του πυρήνα των σπερματοζωαρίων), 

μελετήθηκαν  εργαστηριακά και έγινε σύγκριση μεταξύ κάπρων υψηλής και μειωμένης 

γονιμότητας. Διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: 

● Η συνολική και η ισχυρή προοδευτική κίνηση των σπερματοζωαρίων 

στα εκσπερματίσματα των κάπρων «υψηλής γονιμότητας» μπορεί να 

αποτελέσει κριτήριο κατάταξης και επιλογής αυτών, ως σπερματοδότες.  

● Το υψηλό ποσοστό των ταχέως κινούμενων σπερματοζωαρίων και το 

χαμηλό ποσοστό των σπερματοζωαρίων που κινούνται με χαμηλή 

ταχύτητα, που βρέθηκαν στην ομάδα των κάπρων «υψηλής 

γονιμότητας», αποτελεί μια σημαντική ένδειξη και ταυτόχρονα ένα 

κριτήριο αξιολόγησης των εκσπερματισμάτων σε υψηλής ή μειωμένης 

γονιμότητας. 

● Στην ομάδα των κάπρων «υψηλής γονιμότητας», από τις επιμέρους 

μορφές κίνησης, που αξιολογήθηκαν με το σύστημα CASA, οι VCL, 

VSL, BCF ήταν υψηλότερες ενώ το WOB ήταν χαμηλότερο, 

ενισχύοντας την προγνωστική τους αξία για την in vivo γονιμότητα του 

εσπερματίσματος κάπρου.  

● Το συνολικό ποσοστό των μορφολογικών ανωμαλιών ήταν υψηλότερο 

στο εκσπερμάτισμα κάπρων «μειωμένης γονιμότητας» και ιδιαίτερα 

όσον αφορά στις μορφολογικές ανωμαλίες της ουράς και ακολούθησαν 

της κεφαλής, γεγονός που αποδεικνύει ότι με αυτόν τον τρόπο 

επηρεάζεται αρνητικά η γονιμοποιητική ικανότητα του 

εκσπερματίσματος. 

● Τα χαμηλά ποσοστά των σπερματοζωαρίων με βιοχημικά ενεργή 

κυτταρική μεμβράνη στους κάπρους «μειωμένης γονιμότητας» μπορεί 

κάλλιστα να αποτελέσει έναν αξιόπιστο δείκτη αξιολόγησης ενός 

εκσπερματίσματος, ενώ παράλληλα ενισχύει και την προγνωστική του 

αξία ως προς την επίτευξη ενός θετικού αναπαραγωγικού 

αποτελέσματος. 
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● Τέλος, για να καταλήξουμε στο συμπέρασμα το εάν τα επιλεγμένα 

γονίδια αποτελούν ή όχι κριτήριο αξιολόγησης της ποιότητας του 

σπέρματος στους κάπρους, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μία εις βάθος 

έρευνα με την προσθήκη περισσοτέρων ζώων αλλά και την ενίσχυση-

αλληλούχισης και άλλων τμημάτων των συγκεκριμένων γονιδίων.   
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