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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η L-καρνιτίνη, παρά τον ευεργετικό της ρόλο στην παραγωγή ενέργειας μέσω της 

μεταφοράς λιπαρών οξέων μακράς αλύσου στη μιτοχονδριακή μήτρα για την 

χρησιμοποίηση τους στο μονοπάτι της β-οξείδωσης, έχει κατηγορηθεί για την πρόκληση 

μιας κατάστασης που ομοιάζει με ενδομητρίωση σε BALB/c ποντίκια, η οποία εκδηλώνεται 

με αύξηση φλεγμονωδών κυτοκινών στον ορό και το περιτοναϊκό υγρό, συσσώρευση 

κυττάρων του ανοσοποιητικού στην περιτοναϊκή κοιλότητα και τα τοιχώματα της μήτρας, 

καθώς και υπογονιμότητα. Εμβαθύνοντας στο κομμάτι της υπογονιμότητας, μελετήθηκε η 

επίδραση της L-καρνιτίνης στην ανάπτυξη των προ-εμφυτευτικών εμβρύων, την 

μορφολογία και λειτουργία των ωοθηκών, και την λειτουργία στοιχείων του μητρικού 

αναπαραγωγικού συστήματος. Χρησιμοποιώντας συνεστιακή μικροσκοπία και μικροσκοπία 

γένεσης τρίτης αρμονικής (Third Harmonic Generation, THG) έγινε απεικόνιση και 

ποσοτικοποίηση των λιποκυστιδίων των προ-εμφυτευτικών εμβρύων και δείχθηκε ότι η 

χορήγηση L-καρνιτίνης in vivo και in vitro προκάλεσε αλλαγές στην κατανομή τους στο 

εσωτερικό των εμβρύων, ενώ μέσω της ποσοτικοποίησης του THG σήματος επιβεβαιώθηκε 

τόσο η μείωση της επιφάνειας, όσο και του αριθμού τους στους ζυγώτες. Ημερήσια 

ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση L-καρνιτίνης για 3, 4, και 7 ημέρες πριν από την 

προκαθορισμένη υπερωορρηξία, μείωσε σημαντικά το ποσοστό φυσιολογικών ζυγωτών. 

Ωστόσο, μόνο μετά από 7 ημέρες χορήγησης συνεχίστηκε το φαινόμενο αυτό επηρεάζοντας 

την ανάπτυξη εμβρύων δύο και οχτώ κυττάρων, και μειώνοντας το ποσοστό φυσιολογικών 

βλαστοκυστών. Τα ευρήματα αυτά συνοδεύονταν από ανώμαλη ιστολογία των ωοθηκών, 

αύξηση των ωχρών σωμάτιων καθώς και αύξηση της συγκέντρωσης προγεστερόνης στον 

ορό του αίματος. Επιπλέον, οι 7 ημέρες in vivo χορήγησης L-καρνιτίνης επηρέασαν την 

ισορροπία των λευκοκυττάρων στον σπλήνα της μητέρας, αυξάνοντας τα CD11b+, CD25+ και 

CD11b+Gr1+ κύτταρα κατά την ημέρα 0 της εγκυμοσύνης, αλλά αποτυγχάνοντας τελικά να 

φτάσουν το αυξημένο ποσοστό των CD11b+Gr1+ κυττάρων κατά την ημέρα 2 της 

εγκυμοσύνης σε σύγκριση με τα ποντίκια ελέγχου. Συμπερασματικά, τα ευρήματα που 

παρουσιάζονται εδώ, έδειξαν ότι αυξημένες δόσεις L-καρνιτίνης επηρεάζουν τόσο τα 

πρώιμα στάδια της ανάπτυξης των εμβρύων όσο και το αναπαραγωγικό και ανοσοποιητικό 

σύστημα της μητέρας οδηγώντας σε παροδική υπογονιμότητα. 
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ABSTRACT 

L-carnitine (L-Cn) despite the beneficial role as energy generating substance delivering long 

chain fatty acids to the β-oxidation pathway in the mitochondria matrix has been accused to 

cause an endometriosis-like state to BALB/c mice manifested by increased inflammatory 

cytokines in serum and peritoneal fluid, accumulation of immune cells in the peritoneal 

cavity and uterine walls and most importantly, correlating to infertility. Exploring this type of 

infertility, the effect of L-Cn on preimplantation embryo development, ovarian integrity and 

systemic maternal immunity was studied. By using confocal and third harmonic generation 

(THG) microscopy, lipid bodies (LBs) were observed, showing changes in their distribution 

inside the embryos after in vitro and in vivo administration of L-Cn, and THG signal 

quantification revealed a significant decrease in both LB mean area and number in zygotes. 

Daily intraperitoneal administration of 2.5 mg L-Cn for 3, 4 and 7 days prior superovulation 

to BALB/c mice significantly decreased the percent of normal zygotes. However, only the 7-

day treatment persisted by affecting two- and eight-cell stage embryos, while almost 

abolishing blastocyst development. Such effects were accompanied by abnormal ovarian 

histology, showing increased numbers of corpora lutea and elevated progesterone 

concentration in the serum. In addition, it was shown that the 7-day L-Cn treatment affected 

maternal systemic immunity equilibrium by increasing CD11b+, CD25+ and CD11b+Gr1+ cells 

in spleen on day 0 of pregnancy, but failing to reach the elevated levels of CD11b+Gr1+ cells 

on day 2 of pregnancy as compared to controls. In conclusion, the results presented here 

demonstrated that elevated doses of L-Cn affect both the early stages of embryo 

development and maternal reproduction and immunity, leading to transient infertility. 
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 

BSA Bovine Serum Albumin  

CD Cluster of Differentiation  

D0 Day 0 of pregnancy (zygotes)  

D1 Day 1 of pregnancy (2-cell embryos)  

D2 Day 2 of pregnancy (8-cell embryos)  

D3 Day 3 of pregnancy (blastocysts)  

ELISA Enzyme-Linked Immunosorbent Assay  

FSH Follicle-Stimulating Hormone  

GnRH Gonadotropin-Releasing Hormone  

hCG human Chorionic Gonadotropin  

ICM Inner Cell Mass  

IL Interleukin   

L-Cn L-Canitine  

LB Lipid Body  

LD Lipid Droplet  

LH Luteinizing Hormone  

mHTF modified Human Tubal Fluid  

MDSCs Myeloid-derived Suppressor Cells  

PFA Paraformaldehyde   

PMSG Pregnant Mare's Serum Gonadotropin  

THG Third Harmonic Generation  

TPEF Two-Photon-Excited Fluorescence  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Ωορρηξία και ορμονική ρύθμιση 

Στα θηλαστικά έχουν αναγνωριστεί δύο μηχανισμοί που είναι υπεύθυνοι για την 

ωρίμανση και ωορρηξία του ωοκυττάρου. Στον πρώτο μηχανισμό, η ωορρηξία προϋποθέτει 

την παρουσία σπέρματος και ολοκληρώνεται μετά την διαδικασία του ζευγαρώματος. Στην 

περίπτωση αυτή, η φυσική διέγερση του τραχήλου της μήτρας προκαλεί την απελευθέρωση 

των γοναδοτροπινών από την υπόφυση και την επανέναρξη της κυτταρικής μείωσης των 

ωαρίων και την ωορρηξία. Ο μηχανισμός αυτός, ο οποίος παρατηρείται σε μικρό ποσοστό 

θηλαστικών μεταξύ αυτών στα κουνέλια και τις γάτες, οδηγεί σε υψηλά ποσοστά επιτυχίας 

στην τεκνοποίηση. Στον δεύτερο μηχανισμό ωρίμανσης ωαρίου και ωορρηξίας 

ακολουθείται ένας περιοδικός ορμονικός κύκλος. Αυτός ο μηχανισμός που χαρακτηρίζεται 

από μια περιοδικότητα στην ωορρηξία ακολουθείται από τα περισσότερα θηλαστικά, 

μεταξύ των οποίων ο άνθρωπος και το ποντίκι. 

Στα θηλαστικά που εκδηλώνουν κυκλική παραγωγή και ωρίμανση ωαρίων η 

περίοδος της ωορρηξίας ονομάζεται οίστρος. Η διέγερση του υποθαλάμου οδηγεί τα 

νευροεκκριτικά κύτταρα στην απελευθέρωση του εκλυτικού παράγοντα των 

γοναδοτροπινών (gonadotropin-releasing factor, GnRH). Ο παράγοντας αυτός διεγείρει με 

τη σειρά του την υπόφυση η οποία απελευθερώνει τις δύο πολύ σημαντικές για την 

αναπαραγωγή γοναδοτροπίνες, την θυλακιοτρόπο (Follicle-Stimulating Hormone, FSH) και 

την ωχρινοποιητική ορμόνη (Luteinizing Hormone, LH) οι οποίες δρουν συνεργατικά στην 

αναπαραγωγή προκαλώντας τον πολλαπλασιασμό των θυλακιακών κυττάρων και την 

έκκριση οιστρογόνων. Τα οιστρογόνα σηματοδοτούν συγκεκριμένους νευρώνες 

προκαλώντας αλλαγές στην αναπαραγωγική συμπεριφορά (συμπεριφορά σύζευξης). 

Επιπλέον, οι γοναδοτροπίνες αυτές διεγείροντας την ανάπτυξη των θυλακιακών κυττάρων 

ξεκινούν τις διαδικασίες της ωορρηξίας. Με αυτό τον τρόπο ο οίστρος και η ωορρηξία 

συμβαίνουν σχεδόν ταυτόχρονα. 

Στα θηλαστικά, κάθε ωοκύτταρο στις ωοθήκες περιβάλλεται από ένα αρχέγονο 

θυλάκιο (primordial follicle) το οποίο αποτελείται από μια στιβάδα επιθηλιακών κοκκιωδών 

θυλακιακών κυττάρων (granulosa cells) και μια στιβάδα λιγότερο οργανωμένων 

μεσεγχυματικών θυλακιακών κυττάρων (thecal cells). Περιοδικά μια ομάδα αρχέγονων 

θυλακίων μπαίνει σε φάση αύξησης στην οποία το ωοκύτταρο αυξάνει σε όγκο 500 φορές. 

Ταυτόχρονα τα κοκκιώδη θυλακιακά κύτταρα πολλαπλασιάζονται και οδηγούν στη 

δημιουργία ενός πολύστιβου πρωτογενούς και στη συνέχεια δευτερογενούς θυλακίου. Στη 

φάση αυτή της ωρίμανσης το θυλάκιο είναι γνωστό ως γραφιανό ωοθυλάκιο (graafian 

follicle, Εικόνα 1. 1). 
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Εικόνα 1. 1. Σχηματική αναπαράσταση των σταδίων ανάπτυξης και ωρίμανσης του ωοθυλακίου. Το αρχέγονο 
θυλάκιο (primordial follicle) περιβάλλεται από μια στιβάδα επιθηλιακών κοκκιωδών θυλακιακών κυττάρων 
(granulosa cells) και μια στιβάδα λιγότερο οργανωμένων μεσεγχυματικών θυλακιακών κυττάρων (thecal cells). 
Περιοδικά μια ομάδα αρχέγονων θυλακίων μπαίνει σε φάση αύξησης στην οποία το ωοκύτταρο αυξάνει σε 
όγκο 500 φορές και ταυτόχρονα τα κοκκιώδη θυλακιακά κύτταρα πολλαπλασιάζονται και οδηγούν στη 
δημιουργία ενός πολύστιβου πρωτογενούς και στη συνέχεια δευτερογενούς θυλακίου. Στη φάση της 
ωρίμανσης το θυλάκιο είναι γνωστό ως γραφιανό ωοθυλάκιο (graafian follicle) όπου το ωοκύτταρο 
περιβάλλεται από την διαφανή ζώνη (zona pellucida), τα θυλακιακά κύτταρα και μια κοιλότητα υγρού η οποία 
ονομάζεται άντρο (antrum)  (Carlson, 1981). 

 

Αναλυτικότερα, στην αρχή του ωοθηκικού κύκλου, η FSH προκαλεί την ανάπτυξη 

των θυλακιακών κυττάρων, επηρεάζοντας ειδικά τα κοκκιώδη κύτταρα. Με την αύξηση των 

οιστρογόνων, επάγεται η έκφραση των LH υποδοχέων στα ώριμα θυλακιακά κύτταρα και η 

παραγωγή αυξημένων επιπέδων οιστραδιόλης.  

Κατά την ωορρηξία, η έκκριση οιστρογόνου από τα θυλακιακά κύτταρα, μετά την 

επίδραση των FSH και LH, προκαλεί την αύξηση του επιθηλίου της μήτρας και τον 

εμπλουτισμό του με αιμοφόρα αγγεία για την υποδοχή της βλαστοκύστης, την λέπτυνση 

της βλέννας στον τράχηλο για την διευκόλυνση της εισόδου του σπέρματος, την αύξηση των 

υποδοχέων FSH στα κοκκιώδη θυλακιακά κύτταρα των ώριμων ωοκυττάρων (Kammerman 

and Ross, 1975), την αρνητική δράση στην υπόφυση που έχει ως αποτέλεσμα την πτώση της 

FSH και την αναστολή της σύνθεσης της FSH στα κοκκώδη κύτταρα (Rivier et al., 1986; 

Woodruff et al., 1988). Τα ωοθυλάκια που παράγουν το περισσότερο οιστρογόνο σε 

απάντηση στην FSH είναι αυτά που θα ωριμάσουν, ενώ τα υπόλοιπα αποπίπτουν. Αυτό 

συμβαίνει διότι τα ωοθυλάκια αυτά έχουν τον μεγαλύτερο αριθμό υποδοχέων FSH και 

επομένως μπορούν να προσδέσουν την διαθέσιμη FSH την ώρα που η ποσότητα της 

συγκεκριμένης γοναδοτροπίνης έχει μειωθεί στην κυκλοφορία. 
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Εικόνα 1. 2. Διαγραμματική όψη τομής ωοθήκης στην οποία παρουσιάζονται τα στάδια ανάπτυξης των 
ωοκυττάρων. Μια ομάδα αρχέγονων ωοθυλακίων (primordial follicles) στον εξωτερικό φλοιό (cortex) 
αναπτύσσονται περεταίρω σε μονόστιβα και έπειτα σε πολύστιβα πρωτογενή ωοθυλάκια (primary follicles) 
καθώς αυξάνεται το μέγεθος των ωοκυττάρων (oocyte) και το μέγεθος και ο αριθμός των θυλακιακών 
κοκκιωδών κυττάρων (granulosa cells). Τα πρωτογενή ωοθυλάκια θα μετατραπούν σε δευτερογενή, στα οποία 
εμφανίζεται μεταξύ των θυλακιακών κυττάρων και του ωοκυττάρου μια κοιλότητα γεμάτη υγρό. Στο πλήρως 
ώριμο ωοθυλάκιο, που ονομάζεται γραφιανό (Graafian follicle), το ωοκύτταρο τοποθετείται έκκεντρα, 
περιβάλλεται από την διαφανή ζώνη (zona pellucida), τα θυλακιακά κύτταρα και μια κοιλότητα υγρού η οποία 
ονομάζεται άντρο (antrum). Στο στάδιο αυτό το ωοκύτταρο απελευθερώνεται (ovulated oocyte) 
περιβαλλόμενο από τα κύτταρα του ακτινωτού στεφάνου (corona radiata). Τα θυλακιακά κύτταρα που έχουν 
απομείνει στην ωοθήκη σχηματίζουν το ωχρό σωμάτιο (corpus luteum) το οποίο στη συνέχεια θα μεταβληθεί 
στο λευκό σωμάτιο (corpus albicans). (copyright 2001, Benjamin Cummings, Addison Wesley Longman inc.) 

 

Τελικά, την στιγμή της ωρίμανσης του ωοκυττάρου, η αύξηση των οιστρογόνων 

οδηγεί, μέσω της αλληλεπίδρασης με τον υποθάλαμο, σε μια θετική ανάδραση με σκοπό 

την απελευθέρωση της LH. Αυτή η απότομη παροδική αύξηση της LH (LH surge), 

συνοδευόμενη από τα χαμηλά επίπεδα της FSH, προκαλεί την ωορρηξία κατά την οποία 

απελευθερώνεται το ώριμο ωάριο και ξεκινάει η εκκριτική φάση κατά την οποία τα 

θυλακιακά κύτταρα που έχουν απομείνει στο τέως ωοθυλάκιο μετατρέπονται σε ωχρό 

σωμάτιο (ωχρινοποιητική) φάση (Εικόνα 1. 2, Εικόνα 1. 3).  

Το ώριμο ωάριο των περισσότερων θηλαστικών, συμπεριλαμβανομένων του 

ποντικού και του ανθρώπου, είναι στην πραγματικότητα ένα ωοκύτταρο το οποίο έχει 

σταματήσει στη δεύτερη μειωτική μετάφαση. Το κύτταρο αυτό απελευθερώνεται από την 

ωοθήκη μαζί με τα κοκκιώδη θυλακιακά κύτταρα. Το ωοκύτταρο περιβάλλεται από έναν 

διάφανο, παχύ γλυκοπρωτεϊνικό φάκελο εξωκυττάριου υλικού, ο οποίος ονομάζεται 

διαφανής ζώνη και εκκρίνεται από τα θυλακιακά κύτταρα. Η διαφανής ζώνη περιβάλλεται 

από τα κύτταρα του ακτινωτού στεφάνου, τα οποία είναι βυθισμένα σε εξωκυττάριο 

στρώμα πλούσιο σε υαλουρονικό οξύ. 
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Εικόνα 1. 3. Διάγραμμα έμμηνου κύκλου στον άνθρωπο. Α. Έκκριση γοναδοτροπινών από την υπόφυση, Β. 
Στάδιο ωρίμανσης ωοθυλακίου στην ωοθήκη, C. Έκκριση οιστρογόνου και προγεστερόνης από την ωοθήκη, D. 
Μεταβολές στο επιθήλιο της μήτρας (Gilbert, 2000). 

 

 Κατά την είσοδο στις σάλπιγγες, το σύμπλοκο ωοκυττάρου-ακτινωτού στεφάνου 

προωθείται στην χοάνη, μέσω μιας διαδικασίας που βασίζεται στην συνάφεια του 

κροσσωτού επιθηλίου της χοάνης με το εξωκυττάριο στρώμα του συμπλέγματος. Στις 

σάλπιγγες θα συμβεί η γονιμοποίηση του ωαρίου και η ολοκλήρωση της δεύτερης 

μειωτικής διαίρεσης. 

Το ωχρό σωμάτιο το οποίο έχει απομείνει στην ωοθήκη, θα παράγει κατά κύριο 

λόγο προγεστερόνη η οποία θα προετοιμάσει το ενδομήτριο για μια πιθανή εμφύτευση ενώ 

παράλληλα θα αναστείλει και την FSH με σκοπό να σταματήσει την ωρίμανση άλλων 

ωοθυλακίων (Couzinet et al., 1986; Greb et al., 1999). Τέλος, η LH συνεχίζεται να παράγεται 

καθώς είναι απαραίτητη για την αρχική διατήρηση της λειτουργίας του ωχρού σωματίου 

και την διατήρηση της σύνθεσης προγεστερόνης από αυτό.  

Αν το ωάριο γονιμοποιηθεί, το ωχρό σωμάτιο εκκρίνει ακόμα μεγαλύτερα ποσά 

στεροειδών μέχρι το δεύτερο μισό της εγκυμοσύνης. Τότε, η παραγωγή στεροειδών από το 
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ωχρό σωμάτιο ελαττώνεται και ο πλακούντας γίνεται η κύρια πηγή παραγωγής των 

ορμονών αυτών.  

Στην περίπτωση επιτυχούς εγκυμοσύνης στον άνθρωπο η μετέπειτα διατήρηση της 

λειτουργίας του ωχρού σωματίου και επομένως η διατήρηση της σύνθεσης προγεστερόνης, 

επιτυγχάνεται μέσω της δράσης της ανθρώπινης χοριακής γοναδοτροπίνης (human 

Chorionic Gonadotropin, hCG) μιας ορμόνης που μοιάζει πολύ με την LH.  

Η hCG είναι επίσης μια γλυκοπρωτεϊνικής φύσης ορμόνη η οποία όπως έχει 

αναφερθεί παράγεται φυσικά από το αναπτυσσόμενο έμβρυο μετά την σύλληψη και σε 

μετέπειτα στάδια ανάπτυξης από τον πλακούντα. Αλληλεπιδρά με τον υποδοχέα LHCG 

(Luteinizing Hormone/Choriogonadotropin Receptor) και διασφαλίζει την διατήρηση του 

ωχρού σωματίου στην αρχή της εγκυμοσύνης με σκοπό την παραγωγή της προγεστερόνης η 

οποία εμπλουτίζει την μήτρα με αιμοφόρα και τριχοειδή αγγεία για την συντήρηση του 

εμβρύου (Kayisli et al., 2003). 

Στην περίπτωση που δεν συμβεί γονιμοποίηση θα ακολουθήσει πτώση της LH, 

αποδόμηση του ωχρού σωματίου σε λευκό σωμάτιο, πτώση της προγεστερόνης και αύξηση 

της FSH με σκοπό την έναρξη ενός νέου κύκλου. 

 

1.2. Γονιμοποίηση και προ-εμφυτευτικά στάδια της ανάπτυξης των εμβρύων 

Η γονιμοποίηση του ωαρίου οδηγεί στην ολοκλήρωση της δεύτερης μειωτικής 

διαίρεσης η οποία έχει ως αποτέλεσμα τον σχηματισμό του δεύτερου πολικού σωματίου. Ο 

πυρήνας του σπερματοζωαρίου αποσυμπυκνώνεται, τα μιτοχόνδρια του εκφυλίζονται και 

δεν συμμετέχουν στην μετέπειτα ανάπτυξη, ενώ το κεντριόλιο που αποτελεί αρχικά το 

κέντρο οργάνωσης μικροσωληνίσκων του σπερματικού αστέρα, αργότερα διαιρείται 

προκειμένου να σχηματιστεί στο ζυγωτό η πρώτη αυλακωτή άτρακτος. Οι δύο προπυρήνες 

μεταναστεύουν αργά ο ένας προς τον άλλο στο κέντρο του ωαρίου όπου και συντήκονται. 

Κατά τη μετακίνηση και οι δύο προπυρήνες αντιγράφουν το DNA τους και όταν 

συναντηθούν οι προπυρηνικοί φάκελοι διασπώνται, χωρίς όμως να σχηματίσουν στη 

συνέχεια έναν κοινό πυρήνα. Η χρωματίνη συμπυκνώνεται σε χρωμοσώματα τα οποία 

διευθετούνται πάνω σε μια κοινή μιτωτική άτρακτο, φαινόμενο που υποδηλώνει την 

προετοιμασία για την πρώτη αυλάκωση. Στα θηλαστικά γνήσιος διπλοειδής πυρήνας 

παρατηρείται για πρώτη φορά όχι στο ζυγώτη, αλλά στο στάδιο των δύο κυττάρων (Alberio 

et al., 2001; Jungnickel et al., 2003; Dean, 2004). 

Η πρώτη αυλάκωση λαμβάνει χώρα 24 ώρες μετά τη γονιμοποίηση, ενώ η δεύτερη 

και η τρίτη, οι οποίες δεν είναι εντελώς συγχρονισμένες, ακολουθούν ανά διαστήματα 

περίπου 12 ωρών. Ο αργός ρυθμός της πρώιμης ανάπτυξης συσχετίζεται ενδεχομένως με το 

χρόνο που απαιτεί η προετοιμασία της μήτρας για την εμφύτευση. Μέχρι το πρώιμο στάδιο 

των 8 κυττάρων το σχήμα των βλαστομεριδίων παραμένει ευδιάκριτο (Εικόνα 1. 4,  Α-D), 

λίγο αργότερα όμως παρατηρείται συμπίεση (σύμπηξη) των βλαστομεριδίων με 

ταυτόχρονη μεγιστοποίηση των διακυτταρικών τους επαφών. Το φαινόμενο αυτό 

ονομάζεται σύμπηξη (compaction). 
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Εικόνα 1. 4. Στάδια της ανάπτυξης των προ-εμφυτευτικών εμβρύων. Α. Ζυγώτης, Β. Έμβρυο δύο κυττάρων, C. 
Έμβρυο τεσσάρων κυττάρων, D. Έμβρυο οχτώ κυττάρων, E. Μορίδιο, F. Βλαστοκύστη.  

 

Μετά τη σύμπηξη τα κύτταρα εμφανίζονται πολωμένα. Η συγκεκριμένη αλλαγή 

είναι μορφολογικά ορατή λόγω της παρουσίας των μικρολαχνών στις εξωτερικές επιφάνειες 

των κυττάρων, ωστόσο παρατηρούνται και άλλες αλλαγές στο εσωτερικό των κυττάρων. Στο 

στάδιο αυτό λαμβάνει χώρα και ο σχηματισμός των χασμοσυνδέσμων, οι οποίοι επιτρέπουν 

την διάχυση ουσιών χαμηλού μοριακού βάρους σε ολόκληρο το έμβρυο. 

Από τη σύμπηξη μέχρι το στάδιο των 32 κυττάρων περίπου το έμβρυο αποκαλείται 

μορίδιο (morula, Εικόνα 1. 4, Ε). Κατά την περίοδο αυτή σχηματίζονται δεσμοσώματα και 

στενοσύνδεσμοι που δημιουργούν έναν αδιαπέραστο φραγμό ανάμεσα στο εσωτερικό και 

στο εξωτερικό του εμβρύου. Στο εσωτερικό του εμβρύου αρχίζει να σχηματίζεται το 

βλαστόκοιλο (blastocoel), μια κοιλότητα γεμάτη με υγρό. Αυτό συμβαίνει περίπου 3 ημέρες 

μετά τη γονιμοποίηση στο έμβρυο του ποντικού, διάστημα κατά το οποίο το έμβρυο 

κατέρχεται από τις σάλπιγγες προς τη μήτρα. Μετά τον σχηματισμό του βλαστόκοιλου το 

έμβρυο καλείται βλαστοκύστη (blastocyst, Εικόνα 1. 4, F) και αποτελείται από το 

τροφοεξώδερμα, μια εξωτερική στιβάδα κυττάρων με επιθηλιακή μορφολογία η οποία 

περιβάλει ένα συσσωμάτωμα κυττάρων που εντοπίζεται στο εσωτερικό του εμβρύου και 

συνιστά την εσωτερική μάζα κυττάρων (Inner Cell Mass, ICM). Τα κύτταρα του 

τροφοεξωδέρματος θα δημιουργήσουν στην συνέχεια τον πλακούντα, ενώ τα κύτταρα της 

ICM θα δημιουργήσουν το κυρίως έμβρυο. 

Στη συνέχεια της εμβρυϊκής ανάπτυξης, τα κύτταρα της ICM και του 

τροφοεξωδέρματος διαφοροποιούνται. Στην ICM παρατηρείται απολέπιση, με αποτέλεσμα 

τον σχηματισμό, στην επιφάνεια του βλαστόκοιλου, της στιβάδας του πρωτογενούς 

ενδοδέρματος (primitive endoderm). Η στιβάδα αυτή συμβάλει στους εξωεμβρυϊκούς 

ιστούς αλλά όχι στο οριστικό ενδόδερμα (definitive endoderm) του ίδιου του εμβρύου. Τα 

κύτταρα του τροφοεξωδέρματος που εφάπτονται στην ICM σχηματίζουν το πολικό 

τροφοεξώδερμα. Από τα υπόλοιπα κύτταρα του τροφοεξωδέρματος αναπτύσσεται το 
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τοιχωματικό τροφοεξώδερμα. Ενώ το πολικό τροφοεξώδερμα συνεχίζει να αναπτύσσεται, 

στα κύτταρα του τοιχωματικού τροφοεξωδέρματος συνεχίζεται η αντιγραφή του DNA 

απουσία μίτωσης, με αποτέλεσμα τον μετασχηματισμό τους σε πολυπλοειδή κύτταρα. Σε 

αυτό περίπου το στάδιο το έμβρυο εκκολάπτεται από τη διαφανή ζώνη και εμφυτεύεται 

στη μήτρα. 

Η μήτρα του ποντικού είναι δεκτική στα έμβρυα για μία χρονική περίοδο περίπου 4 

ημερών μετά τη γονιμοποίηση. Είναι προσκολλημένη στο σωματικό τοίχωμα μέσω μιας 

μεμβράνης η οποία καλείται μυομήτριο (mesometrium) και φέρει τα αιμοφόρα αγγεία της 

μήτρας. Όταν γίνεται η εμφύτευση του εμβρύου, το έμβρυο προσανατολίζεται με τέτοιο 

τρόπο ώστε η ICM του να διευθετείται μακριά από τη μυομητρική πλευρά της μήτρας στην 

οποία θα σχηματιστεί ο πλακούντας (Gilbert, 2000; Slack, 2009). 

 

1.3. Ανοσολογία της εγκυμοσύνης 

Το ανοσοποιητικό σύστημα αποτελεί το μέσο άμυνας και προστασίας του 

οργανισμού από εξωγενή και ενδογενή ερεθίσματα. Το ανοσοποιητικό σύστημα των 

θηλαστικών οργανώνεται σε συγκεκριμένα πρωτογενή (κεντρικά) ή δευτερογενή 

(περιφερειακά) λεμφικά όργανα που αποτελούν τις εστίες διαφοροποίησης και διαμονής 

των λεμφικών κυττάρων. Ένα από τα σημαντικότερα δευτερογενή λεμφικά όργανα είναι η 

σπλήνα η οποία σχετίζεται με το φιλτράρισμα του αίματος από μολυσματικούς 

οργανισμούς καθώς και κυττάρων που έχουν ολοκληρώσει τον χρόνο ζωής τους ή δεν έχουν 

σχηματιστεί σωστά (Mebius and Kraal, 2005). 

Τα μακροφάγα (CD11b+ κύτταρα) παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη μιας 

ανοσολογικής απόκρισης χάρη στην ικανότητά τους να προσλαμβάνουν ένα αντιγόνο και να 

εκθέτουν στη μεμβράνη τους ένα τμήμα του (αντιγονικός επίτοπος) σε σύμπλοκο με μόρια 

του μείζονος συμπλόκου ιστοσυμβατότητας (MHC) το οποίο στη συνέχεια αναγνωρίζεται 

από Τ λεμφοκύτταρα. Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή ως «αντιγονοπαρουσίαση» και τα 

μακροφάγα αναφέρονται και ως αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα (APCs). Άλλα κύτταρα 

που λειτουργούν ως αντιγονοπαρουσιαστικά είναι τα δενδριτικά και τα Β λεμφοκύτταρα 

(CD19+ κύτταρα). 

Τα Τ λεμφοκύτταρα μπορούν να χωριστούν σε τρείς διαφορετικούς πληθυσμούς με 

διαφορετική λειτουργία, τα βοηθητικά Τ λεμφοκύτταρα (CD4+ κύτταρα) που σχετίζονται με 

την επαγωγή της χυμικής και κυτταρικής απόκρισης, τα Τ κυτταροτοξικά (CD8+ κύτταρα) που 

εμπλέκονται στην καταστροφή μολυσμένων κυττάρων και τέλος τα Τ ρυθμιστικά (CD25+ 

κύτταρα) τα οποία μπορούν να παρεμποδίσουν την ανοσολογική απόκριση και ευθύνονται 

για την έγκαιρη και σωστή λήξη της, ενώ συμμετέχουν και στην διατήρηση της ανοχής και 

συνεπώς την αποφυγή αυτοάνοσων καταστάσεων. 

Όπως αναφέρθηκε, ο πρωταρχικός ρόλος του ανοσολογικού συστήματος είναι η 

προστασία του οργανισμού κατά της εισβολής μικροοργανισμών και όγκων. Ωστόσο, κατά 

τη διάρκεια της κύησης, το αναπτυσσόμενο έμβρυο που είναι κατά το ήμισυ ξένο ως προς 

τη μητέρα, λόγω της έκφρασης πατρικών αντιγόνων, καταφέρνει να αναπτυχθεί χωρίς να 
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γίνει στόχος του ανοσοποιητικού συστήματος της μητέρας. Αντίθετα, το έμβρυο 

προστατεύεται από τον οργανισμό της μητέρας, φαινόμενο το οποίο είναι γνωστό ως «το 

παράδοξο της εγκυμοσύνης». Ένας συνδυασμός μηχανισμών αποτρέπει την απόρριψη του 

εμβρύου όπου ορισμένες ανοσολογικές αποκρίσεις παρακάμπτονται, ενώ άλλες 

ενεργοποιούνται και ανάλογα με το στάδιο της εγκυμοσύνης ο μητρικός οργανισμός 

αντιδρά ως προς το κύημα με μηχανισμούς ανοσοδιέγερσης ή ανοσοκαταστολής. Ο Sir 

Peter Medawar ήταν ο πρώτος ο οποίος αναφέρθηκε στο παράδοξο της εγκυμοσύνης, 

φαινόμενο που προσπάθησε να εξηγήσει με τρεις μηχανισμούς: 1) μειωμένη 

αντιγονικότητα του εμβρύου, 2) ύπαρξη του φυσικού φραγμού του πλακούντα μεταξύ 

εμβρύου και μητέρας, και 3) καταστολή του μητρικού ανοσοποιητικού συστήματος. Αυτοί 

οι τρεις μηχανισμοί θεωρήθηκαν απαραίτητες συνθήκες για την επιβίωση, ανάπτυξη, και 

προστασία του εμβρύου (Medawar, 1953). Σήμερα γνωρίζουμε πως ο φραγμός μεταξύ 

εμβρύου και μητέρας δεν είναι απόλυτος, καθώς εμβρυϊκά κύτταρα μπορούν να βρεθούν 

στο μητρικό κυκλοφορικό σύστημα, ενώ το ανοσοποιητικό σύστημα όχι μόνο δεν αγνοεί, 

αλλά αναγνωρίζει και ανταποκρίνεται στα εμβρυϊκά αντιγόνα (Hunt et al., 2003).  

Η λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος κατά την εγκυμοσύνη αλλάζει 

ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε σταδίου. Οι βασικοί ρυθμιστές των γεγονότων αυτών 

είναι οι κυτοκίνες και τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος. Αρχικά, είναι 

απαραίτητη η δημιουργία, ιδιαίτερα τοπικά, ενός φλεγμονώδους περιβάλλοντος το οποίο 

θα εξασφαλίσει τόσο την φυσιολογική ανάπτυξη των προ-εμφυτευτικών εμβρύων όσο και 

την προετοιμασία του ενδομητρίου για την εμφύτευση. Το αρχικό στάδιο λοιπόν 

χαρακτηρίζεται από ανοσοδιέγερση που μεσολαβείται από φλεγμονώδης μηχανισμούς 

(Athanassakis and Wegmann, 1986; Dekel et al., 2010; Mor et al., 2011). Σταδιακά 

ενεργοποιούνται αντι-φλεγμονώδεις μηχανισμοί οι οποίοι θα εξασφαλίσουν την 

απαραίτητη ανοσοκαταστολή ή ανοχή για την περαιτέρω ανάπτυξη του εμβρύου 

(Athanassakis and Wegmann, 1986; Robertson and Moldenhauer, 2014a). Μεταξύ αυτών 

είναι και η αύξηση του πληθυσμού των MDSCs (Myeloid-derived suppressor cells), μιας 

ετερογενούς ομάδας μυελοειδών κυττάρων που μπορούν να καταστείλουν την 

ανοσολογική απόκριση μέσω πολλαπλών μηχανισμών (Nair et al., 2015; Zhao et al., 2016). 

Τελικά, όταν το έμβρυο ολοκληρώσει την ανάπτυξη του, ενεργοποιούνται και πάλι 

φλεγμονώδεις μηχανισμοί με σκοπό την επαναδιέγερση του ανοσοποιητικού συστήματος 

που οδηγούν στην διαδικασία του τοκετού (Romero et al., 2006; Mor et al., 2011). 

Η προ-εμφυτευτική περίοδος, από την γονιμοποίηση μέχρι την ανάπτυξη του 

εμβρύου και την εμφύτευση του στη μήτρα, είναι πολύ κρίσιμη για την εγκαθίδρυση μιας 

υγιούς εγκυμοσύνης επηρεάζοντας τόσο την εξέλιξη της εγκυμοσύνης όσο και την υγεία 

των απογόνων (Robertson and Moldenhauer, 2014b). Διαταραχές στην ανάπτυξη των προ-

εμφυτευτικών εμβρύων και στην επιδεκτικότητα του ενδομητρίου επηρεάζουν την 

μετέπειτα ανάπτυξη του εμβρύου και του πλακούντα, και  αποτελούν τις κύριες αιτίες 

υπογονιμότητας (Fowden et al., 2008). Βασικοί ρυθμιστές των γεγονότων αυτών είναι οι 

κυτοκίνες και τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος της μητέρας. Τόσο η ανάπτυξη 

των βλαστοκυστών, όσο και η δυνατότητα τους να εμφυτευθούν επηρεάζονται σε πολύ 
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μεγάλο βαθμό από κυτοκίνες στο περιβάλλον του αναπαραγωγικού συστήματος και 

κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος στην περιοχή της εμφύτευσης. 

Σημαντικό ρόλο για την επιβίωση και ανάπτυξη του προ-εμφυτευτικού εμβρύου 

διαδραματίζουν τα μακροφάγα, τα δενδριτικά, και τα Τ ρυθμιστικά λεμφοκύτταρα. Η 

λειτουργία των Τ ρυθμιστικών λεμφοκύτταρων (CD25+ κύτταρα) είναι εξαιρετικής σημασίας 

ιδιαίτερα στην περιοχή της εμφύτευσης, και επομένως είναι απαραίτητη η ενεργοποίηση 

και ο πολλαπλασιασμός τους κατά τα προ-εμφυτευτικά στάδια (Aluvihare et al., 2004; Zhao 

et al., 2007; Robertson et al., 2009). Τα Τ ρυθμιστικά κύτταρα έχουν κατά κανόνα 

χαρακτηριστεί ως κύτταρα τα οποία σε φυσιολογικές καταστάσεις προκαλούν καταστολή 

της ανοσολογικής απόκρισης όταν αυτή δεν είναι πλέον απαραίτητη. Απουσία των Τ 

ρυθμιστικών, τα αλλογενετικά έμβρυα (έμβρυα των οποίων οι γονείς έχουν διαφορετικό 

γενετικό υπόβαθρο) δεν επιβιώνουν (Aluvihare et al., 2004). Παρόλα αυτά, έχει δειχθεί ότι 

και στις περιπτώσεις συγγενετικών εμβρύων (έμβρυα των οποίων οι γονείς έχουν το ίδιο 

γενετικό υπόβαθρο όπως για παράδειγμα μεταξύ του ίδιου στελέχους ποντικών) ο 

πληθυσμός των T ρυθμιστικών κυττάρων αυξάνεται (Aluvihare et al., 2004; Kyvelidou et al., 

2009). 

Η δράση των Τ ρυθμιστικών εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα μακροφάγα 

και τα δενδριτικά κύτταρα. Τα κύτταρα αυτά βρίσκονται στο περιβάλλον της μήτρας και 

αυξάνονται ως απάντηση στα αυξημένα ποσοστά οιστρογόνου κατά την ωορρηξία 

(Robertson et al., 1996). Ταυτόχρονα, πληθώρα κυτοκινών παράγονται στην περιοχή του 

αναπαραγωγικού συστήματος οι οποίες αφού αναγνωριστούν από τους ειδικούς υποδοχείς 

στην επιφάνεια των προ-εμφυτευτικών εμβρύων επηρεάζουν την βιωσιμότητα, την 

ανάπτυξη, και την γονιδιακή έκφραση των εμβρύων (Robertson et al., 1992; Sharkey et al., 

1995; Givan et al., 1997). 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η σχέση εμβρύου-μητέρας είναι αμφίδρομη. Τα προ-

εμφυτευτικά έμβρυα λαμβάνουν σήματα από το μητρικό περιβάλλον για να αναπτυχθούν, 

αλλά ταυτόχρονα μπορούν και τα ίδια να επηρεάσουν το μητρικό αναπαραγωγικό και 

ανοσολογικό σύστημα (Mathialagan and Roberts, 1994; Caballero-Campo et al., 2002; 

Kralickova et al., 2005). Το ανοσοποιητικό σύστημα από τη μεριά του, είναι ικανό να 

ανιχνεύει αντιγόνα και άλλα σήματα από το σπερματικό υγρό, το έμβρυο, και τον 

πλακούντα ρυθμίζοντας θετικά ή αρνητικά το εκάστοτε στάδιο της κύησης με στόχο την 

επιτυχή έκβαση της διαδικασίας (Robertson, 2010; Robertson and Moldenhauer, 2014b). 

 

1.4. Ο ρόλος των λιποκυστιδίων 

 Τα λιποκυστίδια (Lipid Bodies (LBs) ή Lipid Droplets (LDs)), είναι, μεταξύ άλλων, τα 

οργανίδια αποθήκευσης ενέργειας των περισσοτέρων, αν όχι όλων των κυττάρων (Murphy, 

2001). Για πολλά χρόνια θεωρούνταν αδρανή σωματίδια αποθήκευσης λιπαρών και για τον 

λόγο αυτό είχαν σε μεγάλο βαθμό αγνοηθεί στο παρελθόν. Ωστόσο, πλέον έχουν 

αναγνωριστεί ως δυναμικά οργανίδια με ιδιότητες πολύ πιο σύνθετες από απλές 

ενεργειακές αποθήκες των κυττάρων. Τα λιποκυστίδια όχι μόνο εμπλέκονται σε λειτουργίες  
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Εικόνα 1. 5. Απεικονίσεις λιποκυστιδίων. Α. Ηλεκτρονική μικροσκοπία σε κύτταρα HeLa, διακρίνονται μεταξύ 
άλλων, λιποκυστίδια διαφόρων μεγεθών (LB) και μιτοχόνδρια (βέλος) (Saka and Valdivia, 2012), Β. Σχηματική 
αναπαράσταση των λιποκυστιδίων τα οποία περιβάλλονται από μονοστιβάδα φωσφολιπιδίων και περιέχουν 
τριακυλογλυκερόλες και εστέρες της χοληστερόλης (Fujimoto and Ohsaki, 2006). 

 

που σχετίζονται άμεσα με την ενδοκυτταρική ομοιόσταση των λιπιδίων, αλλά έχουν 

συσχετιστεί με φαινομενικά ασύνδετες λειτουργίες όπως για παράδειγμα η σηματοδότηση, 

η προσωρινή αποθήκευση πρωτεϊνών, η αποδόμηση των πρωτεϊνών, κ.α. (Murphy, 2001; 

Fujimoto and Ohsaki, 2006; Martin and Parton, 2006; Welte, 2007). Επίσης, έχουν 

συσχετισθεί με την βιοσύνθεση ορμονών αλλά και την ωρίμανση των ωοκυττάρων και τα 

πρώιμα στάδια της εμβρυϊκής ανάπτυξης, ενώ νέες μελέτες κάνουν λόγο για την σύνδεση 

τους με την κυτταρική ενεργοποίηση και το ανοσοποιητικό (Bougnères et al., 2009; Hu et 

al., 2010). 

 Τα λιποκυστίδια (Error! Reference source not found.) έχουν βρεθεί στα περισσότερα 

ευκαριωτικά κύτταρα και ενώ μπορεί να διαφέρουν πολύ στο μέγεθος (διάμετρος <1-100 

μm), την σύσταση, και την ποσότητα μεταξύ διαφορετικών οργανισμών και διαφορετικών 

κυτταρικών τύπων, η δομή τους είναι εξαιρετικά συντηρημένη. Αποτελούνται από έναν 

υδρόφοβο πυρήνα ο οποίος περιέχει κυρίως ουδέτερα λιπίδια (τριακυλογλυκερόλες), αλλά 

και στερόλες και εστέρες στερολών, ο οποίος περιβάλλεται από μια πλούσια σε πρωτεΐνες 

ημιμεμβράνη (Walther and Farese, 2009). Μεταξύ των ενδοκυτταρικών οργανιδίων, τα 

λιποκυστίδια είναι μοναδικά ως προς το ότι διαθέτουν μόνο μια μονοστρωματική λιπιδιακή 

μεμβράνη (Beller et al., 2010). 

 Στο εσωτερικό των κυττάρων έχουν βρεθεί σε στενή επαφή με το ενδοπλασματικό 

δίκτυο, το οποίο πολλές φορές ανιχνεύεται αναδιπλωμένο γύρω τους γεγονός το οποίο 

υποστηρίζει την θεωρεία της βιογένεσης τους από το ενδοπλασματικό (Error! Reference 

source not found.) (Novikoff et al., 1980; Blanchette-Mackie et al., 1995), τα μιτοχόνδρια, 

και τα υπεροξειδοσώματα (Novikoff et al., 1980; Stemberger et al., 1984; Blanchette-Mackie 

et al., 1995). Καθώς στα μιτοχόνδρια και στα υπεροξειδοσώματα πραγματοποιείται η β-

οξείδωση, η στενή δομική τους σύνδεση με τα λιποκυστίδια χρησιμεύει στην 

αποτελεσματική αξιοποίηση των λιπαρών οξέων από τις λιπιδιακές αυτές αποθήκες. Πέραν 
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αυτών των σταθερών αλληλεπιδράσεων, τα λιποκυστίδια μπορούν να έχουν παροδικές 

επαφές και με  

 
Εικόνα 1. 6. Το επικρατέστερο μοντέλο για την βιογένεση των λιποκυστιδίων. Ουδέτερα λιπίδια (NL) 
συσσωρεύονται μεταξύ των δύο λιπιδιακών μεμβρανών του ενδοπλασματικού (ER) προκαλώντας σταδιακά 
μια κύρτωση που πιέζει την στοιβάδα που βρίσκεται προς την πλευρά του κυτταροπλάσματος έως ότου 
απελευθερωθεί ένα πλήρως σχηματισμένο λιποκυστίδιο. (Saka and Valdivia, 2012) 

 

άλλα οργανίδια παρέχοντας λιπίδια όπως για παράδειγμα με το φαγόσωμα των 

λευκοκυττάρων (“kiss-and-run” encounter, (van Manen et al., 2005; Bougnères et al., 2009)). 

 Στα θηλαστικά η αποθήκευση της ενέργειας και ο καταβολισμός των λιποκυστιδίων 

ελέγχονται ισχυρά μέσω ορμονών και σηματοδοτικών μονοπατιών (Farese and Walther, 

2009) καθώς επίσης, υπάρχει μια στενή σχέση μεταξύ ενεργειακής ομοιόστασης και 

αναπαραγωγής. Η εφηβεία είναι μια περίοδος δραματικών και απότομων αλλαγών τόσο 

στο ενεργειακό ισοζύγιο όσο και στην αναπαραγωγική λειτουργία, ειδικά στις γυναίκες. 

Υπάρχει σημαντική αύξηση στην έκκριση γοναδοτροπινών, στεροειδών και οιστρογόνων, 

ενώ ταυτόχρονα παρατηρείται συσσώρευση λίπους στους ιστούς (Leibowitz et al., 1991, 

2009; Jean et al., 2002). Τα λιποκυστίδια των ωοθηκών αποτελούνται κυρίως από 

τριακυλογλυκερόλη, χοληστερόλη και ορισμένα φωσφολιπίδια και αποτελούν εν δυνάμει 

πρόδρομα μόρια για την βιοσύνθεση στεροειδών ορμονών (όπως οιστρογόνα, 

προγεστερόνη, κ.α.). Πράγματι, η διέγερση εξωγενών ή ενδογενών γοναδοτροπινών που 

έχει ως αποτέλεσμα αυξημένη σύνθεση στεροειδών και προκαλεί εξάντληση των 

λιποκυστιδίων, ή/και λιποπρωτεϊνών στην επιφάνεια των λιποκυστιδίων (Hu et al., 2010). 

Σύμφωνα με μελέτες, οι αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες καθώς και η αύξηση του 

σωματικού βάρους και λίπους μπορεί να επηρεάσουν την αναπαραγωγική ωρίμανση και να 

ενεργοποιήσουν πρώιμη είσοδο στην εφηβεία (Lee et al., 2007; Golub et al., 2008; Jasik and 

Lustig, 2008). Ελλιποβαρή ή παχύσαρκα άτομα εμφανίζουν συχνά σοβαρές ανωμαλίες στον 

έμμηνο κύκλο καθώς και διαταραχές της ορμονικής ισορροπίας.  

 Ο μεταβολισμός των λιπαρών οξέων μέσω της β-οξείδωσης στο σύμπλοκο ωαρίου-

θυλακιακών κυττάρων πριν την γονιμοποίηση επηρεάζει επίσης το μετέπειτα αναπτυξιακό 

δυναμικό του ωαρίου και τα πρώτα στάδια της εμβρυϊκής ανάπτυξης (Dunning et al., 2014). 

Έχει δειχθεί ότι όπως και σε άλλα κύτταρα, τα λιποκυστίδια των ωοθυλακίων και των προ-

εμφυτευτικών εμβρύων βρίσκονται σε στενή επαφή (~10 nm) με τα μιτοχόνδρια (Sturmey 

et al., 2006), ενώ η σύσταση και εσωτερική οργάνωση των λιποκυστιδίων στα ωάρια έχει 

συσχετιστεί με την δυνατότητα να αναπτυχθούν φυσιολογικά μετά την γονιμοποίηση μέχρι 

το στάδιο της βλαστοκύστης (Ami et al., 2011) και διαφέρει σε σύγκριση με τα σωματικά 

κύτταρα (Matorras et al., 1998). 
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 Ως αποθήκες ενέργειας τα λιποκυστίδια συμμετέχουν στην δημιουργία 

λιποπρωτεϊνών και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις έχει βρεθεί ότι τα λιπαρά οξέα των 

λιποκυστιδίων προτιμούνται έναντι εκείνων που εισάγονται από το εξωκυττάριο 

περιβάλλον ή εκείνων που έχουν μόλις συντεθεί στο κύτταρο (Gibbons et al., 2000). Αυτό 

υποδηλώνει πως τα λιπαρά οξέα των λιποκυστιδίων μπορούν να διοχετευθούν σε 

συγκεκριμένα μεταβολικά μονοπάτια πιο αποτελεσματικά από εκείνα που προέρχονται από 

άλλες πηγές. Εκτός όμως από άμεσες ενεργειακές αποθήκες για τις ανάγκες των κυττάρων, 

η ίδια η αποθήκευση των λιπιδίων είναι πολύ σημαντική για την κυτταρική άμυνα. Η 

περίσσεια ελεύθερων λιπαρών οξέων είναι τοξική για τα κύτταρα (λιποτοξικότητα), ενώ η 

επαγωγή κυτταρικής δυσλειτουργίας ή/και απόπτωσης (λιποαπόπτωση) έχει αναφερθεί σε 

πολλούς κυτταρικούς τύπους (Schaffer, 2003). Έτσι, τα λιποκυστίδια λειτουργούν ως μέσα 

προστασίας των κυττάρων παγιδεύοντας ελεύθερα λιπαρά οξέα τα οποία θα μπορούσαν να 

οδηγηθούν σε μη-οξειδωτικά μονοπάτια οδηγώντας το κύτταρο αρχικά σε λιποτοξικότητα 

και τελικά σε λιποαπόπτωση (Maxfield and Tabas, 2005). 

 Βλέπουμε λοιπόν, πως τα λιποκυστίδια δεν είναι απλές, στατικές αποθήκες 

ενέργειας όπως αρχικά είχαν χαρακτηριστεί αλλά δυναμικά οργανίδια τα οποία 

συμμετέχουν στις κυτταρικές λειτουργίες και αλληλεπιδρούν ενεργά με το περιβάλλον 

γύρω τους. Νέες μελέτες έχουν δείξει πως τα λιποκυστίδια εξυπηρετούν το κύτταρο και με 

λειτουργίες που δεν σχετίζονται άμεσα με τα λιπίδια καθώς έχουν συσχετισθεί με τον 

μεταβολισμό των πρωτεϊνών και την χρήση τους ως προσωρινές πλατφόρμες για την 

εναπόθεση πρωτεϊνών πριν την αποδόμηση τους από το πρωτεάσωμα ή μέσω του 

μονοπατιού της αυτοφαγίας, προστατεύοντας ταυτόχρονα το κύτταρο από την 

συσσώρευση εν δυνάμει τοξικών πρωτεϊνικών συσσωματωμάτων (Cole et al., 2002; Webb 

et al., 2003; Cermelli et al., 2006; Fujimoto and Ohsaki, 2006; Ohsaki et al., 2006; Cho et al., 

2007; Guo et al., 2008). Επιπλέον, ένα τεράστιο ποσοστό ιστονών έχει βρεθεί πως 

αποθηκεύεται προσωρινά μέσω ηλεκτροστατικών αλληλεπιδράσεων στην επιφάνεια των 

λιποκυστιδίων πριν περάσουν στον πυρήνα στο έμβρυο της δροσόφιλας (Cermelli et al., 

2006), ενώ απομονωμένα λιποκυστίδια έχει βρεθεί ότι περιέχουν πληθώρα πρωτεϊνών που 

σχετίζονται με την σηματοδότηση και την διακίνηση μεμβρανών (Brasaemle et al., 2004; Liu 

et al., 2004; Umlauf et al., 2004; Ozeki et al., 2005; Sato et al., 2006; Turró et al., 2006), 

γεγονός που υποστηρίζει την εμπλοκή τους στις λειτουργίες αυτές. 

 Σημαντική φαίνεται να είναι η λειτουργία των λιποκυστιδίων και στα κύτταρα του 

ανοσοποιητικού καθώς έχει παρατηρηθεί συσσώρευση τους στα λευκοκύτταρα κατά τη 

διάρκεια φλεγμονωδών καταστάσεων όπως σε μολύνσεις, στον καρκίνο, και σε αλλεργίες 

(Bozza et al., 2009). Στα λευκοκύτταρα και τα επιθηλιακά κύτταρα, τα λιποκυστίδια είναι 

πλούσιες πηγές εστεροποιημένου αραχιδονικού οξέως το οποίο απελευθερώνεται από την 

cPLA2 που βρίσκεται στην επιφάνεια τους, όταν το κύτταρο δεχτεί το κατάλληλο ερέθισμα 

(Dvorak et al., 1983; Weller et al., 1991; Plotkowski et al., 2008; Moreira et al., 2009). Το 

αραχιδονικό οξύ είναι το κύριο πρόδρομο αρκετών τάξεων σηματοδοτικών μορίων όπως οι 

προσταγλανδίνες, οι προστακυκλίνες, τα θρομβοξάνια, και τα λευκοτριένια (Berg et al., 

2002). Αυτά τα ιδιαιτέρως δραστικά μόρια έχουν σύντομη ημιζωή και μπορούν να 



25 
 

προκαλέσουν ισχυρές φυσιολογικές και παθολογικές μεταβολές σε φλεγμονώδεις ιστούς. 

Ως εκ τούτου, η παραγωγή τους ελέγχεται στενά και ενεργοποιούνται μόνο σε απόκριση 

προς τους κατάλληλους διεγέρτες όπως κυτοκίνες, αυξητικοί παράγοντες, μηχανικά 

τραύματα, μικροβιακά πεπτίδια, και αλλεργιογόνα (Wymann and Schneiter, 2008). 

Επομένως, τα λιποκυστίδια των λευκοκυττάρων, ως αποθήκες αραχιδονικού, εμπλέκονται 

στην παραγωγή φλεγμονωδών διαμεσολαβητών μετά από ένα εύρος ερεθισμάτων.  

 Πέραν από την συμμετοχή τους στην σύνθεση των εικοσανοειδών, τα λιποκυστίδια 

έχουν συσχετισθεί και με πρωτεΐνες με αντιϊκή και αντιπαθογόνο δράση η έκφραση των 

οποίων ρυθμίζεται από ιντερφερόνες τύπου Ι και ΙΙ (Bougneres et al., 2009; Hinson and 

Cresswell, 2009a, b). Τοποθέτηση τέτοιων πρωτεϊνών στην επιφάνεια των λιποκυστιδίων θα 

ήταν πολύ χρήσιμη καθώς τα οργανίδια αυτά αποτελούν στόχο για πολλά παθογόνα (Saka 

and Valdivia, 2012). Επιπλέον, αρκετές μελέτες δείχνουν ότι τα λιποκυστίδια των 

δενδριτικών κυττάρων εμπλέκονται και στην διασταυρούμενη αντιγονοπαρουσίαση (cross-

presentation) εξωγενών αντιγόνων στα Τ κυτταροτοξικά λεμφοκύτταρα (CD8+ κύτταρα) 

(Bougnères et al., 2009). Τα CD8+ Τ λεμφοκύτταρα αναγνωρίζουν μικρά πεπτίδια ενδογενών 

αντιγόνων φορτωμένα σε τάξης Ι μόρια του μείζονος συμπλόκου ιστοσυμβατότητας. 

Παρόλα αυτά, τα δενδριτικά κύτταρα, μέσω του μηχανισμού της διασταυρούμενης 

αντιγονοπαρουσίασης, μπορούν να παρουσιάσουν στα CD8+ εξωγενή αντιγόνα φορτωμένα 

σε τάξης Ι μόρια (Cresswell et al., 2005). Ο μηχανισμός αυτός φαίνεται να εμπλέκεται και 

στην επαγωγή της ανοσοκαταστολής κατά τα προ-εμφυτετικά στάδια της εγκυμοσύνης 

όπου αντιγονικά πεπτίδια του σπέρματος φορτώνονται σε τάξης Ι μόρια και 

παρουσιάζονται από τα δενδριτικά κύτταρα που βρίσκονται στην περιοχή του 

αναπαραγωγικού συστήματος, στα CD8+ μητρικά κύτταρα (Moldenhauer et al., 2009). 

Οι παρατηρήσεις αυτές οδήγησαν στην υπόθεση ότι τα λιποκυστίδια λειτουργούν 

ως μια γενική πλατφόρμα δέσμευσης πρωτεϊνών, αλλά η λειτουργία τους καθώς και οι 

ρυθμιστικοί μηχανισμοί που εμπλέκονται μπορεί να διαφοροποιούνται κάθε φορά ανάλογα 

με το είδος των πρωτεϊνών (Welte, 2007).  

 

1.5. Η L-καρνιτίνη 

Η L-καρνιτίνη (3’-υδροξυ-4-Ν-τριμεθυλαμμωνιοβουτανικό οξύ, Εικόνα 1. 7) είναι μια 

απαραίτητη χημική ένωση χαμηλής τοξικότητας (LD50=9 g/kg στα τρωκτικά) η οποία 

προσφέρει κατά κύριο λόγο ενέργεια στα κύτταρα μέσω της μεταφοράς λιπαρών οξέων 

μακράς αλύσου στη μήτρα του μιτοχονδρίου προκειμένου να καταβολιστούν μέσω του 

μονοπατιού της β-οξείδωσης των λιπαρών οξέων (Harmeyer, 2002; Hoppel, 2003).  

Η ονομασία της οφείλεται στην υψηλή συγκέντρωση στην οποία βρίσκεται στο 

κρέας (carnis). Η ανακάλυψη της L-καρνιτίνης έγινε το 1905 ενώ η χημική της δομή 

χαρακτηρίστηκε 20 χρόνια αργότερα και μόλις στις αρχές του 1960 διευκρινίστηκε ότι από 

τις δύο ισομορφές στις οποίες απαντάται μόνο η L- (λεβοκαρνιτίνη) εμφανίζεται στους 

οργανισμούς. Τα πρώτα στοιχεία για την λειτουργία της προήλθαν από λάρβες Tenebrio 

molitor στις οποίες φάνηκε ότι εάν αναπτύσσονταν σε περιβάλλον ανεπάρκειας L-
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καρνιτίνης συσσώρευαν υπερβολικές ποσότητες λιπαρών αλλά παρόλα αυτά πέθαιναν από 

ασιτία (Fraenkel, 1948; Fraenkel and Friedman, 1957). 

 

 
Εικόνα 1. 7. Δομικός τύπος της L-καρνιτίνης. 

 

Στα περισσότερα θηλαστικά το μεγαλύτερο ποσοστό της L-καρνιτίνης προμηθεύεται 

μέσω της τροφής και ένα μικρότερο ποσοστό συντίθεται στον οργανισμό. Η βιοσύνθεση της 

L-καρνιτίνης μπορεί να ξεκινήσει σε οποιοδήποτε κύτταρο του σώματος, αλλά το τελικό 

βήμα γίνεται μόνο σε συγκεκριμένα όργανα (κυρίως στο συκώτι, συκώτι και σε  μικρότερο 

ποσοστό στον άνθρωπο στα νεφρά). 

Η L-καρνιτίνη λειτουργεί με διάφορους τρόπους στον οργανισμό. Κατά κύριο λόγο 

εμπλέκεται στον καταβολισμό των λιπαρών οξέων από τα μιτοχόνδρια καθώς και στην 

προστασία του οργανισμού από περίσσια ακυλο-συνενζύμου Α. 

Τα λιπαρά οξέα ενεργοποιούνται στην εξωτερική πλευρά της εξωτερικής 

μιτοχονδριακής μεμβράνης, ενώ οξειδώνονται στη μιτοχονδριακή μήτρα. Ενεργοποιημένα 

μόρια άκυλο-συνένζυμου Α με επιμήκη αλυσίδα μεταφέρονται δια μέσου της εσωτερικής 

μιτοχονδριακής μεμβράνης ύστερα από σύζευξη με την L-καρνιτίνη όπου η ακυλομάδα 

μεταφέρεται από το άτομο του θείου του συνενζύμου Α στην υδροξυλομάδα της L-

καρνιτίνης δημιουργώντας την άκυλοκαρνιτίνη. Αυτή η αντίδραση καταλύεται από την 

ακυλομεταφοράση Ι της καρνιτίνης (ή παλμιτοϋλομεταφοράση Ι της καρνιτίνης), η οποία 

είναι δεσμευμένη στην εξωτερική μιτοχονδριακή μεμβράνη (Εικόνα 1. 8). 

Στη συνέχεια, η ακυλοκαρνιτίνη μεταφέρεται δια μέσου της εσωτερικής 

μιτοχονδριακής μεμβράνης από μια μετατοπάση. Όταν βρεθεί στο εσωτερικό της 

μιτοχονδριακής μήτρας, η ακυλομάδα μεταφέρεται πίσω στο συνένζυμο Α από την 

ακυλομεταφοράση ΙΙ της καρνιτίνης (ή παλμιτοϋλομεταφοράση ΙΙ της καρνιτίνης). Μετά τη 

μεταφορά της ακετυλομάδας πίσω στο συνένζυμο Α, η L-καρνιτίνη επιστρέφει στο 

διαμεμβρανικό χώρο του μιτοχονδρίου, ενώ η ακυλομάδα εισέρχεται στο μονοπάτι της β-

οξείδωσης λιπαρών οξέων ως θειεστέρας του ακυλο-συνένζυμου Α ή συμμετέχει στη 

βιοσύνθεση τριακυλογλυκερολών (Michal, 1999). Η μετατοπάση στην εσωτερική μεμβράνη 

των μιτοχονδρίων μεταφέρει L-καρνιτίνη και ακυλοκαρνιτίνη με αναλογία 1:1. 

Εκτός από τον καταβολισμό λιπαρών οξέων μακράς αλύσου, η L-καρνιτίνη φαίνεται 

να εμπλέκεται και στο μονοπάτι των λιπαρών οξέων μέτριας αλύσου καθώς χορήγηση 

τριακυλογλυκερολών μέτριας αλύσου και L-καρνιτίνης προκάλεσε την αύξηση της 

ακυλοκαρνιτίνης στο πλάσμα και την μείωση της αναλογίας ελεύθερης L-

καρνιτίνης/ακυλοκαρνιτίνης σε νεογέννητους χοίρους (Heo et al., 2001). 



27 
 

 
Εικόνα 1. 8. Η λειτουργία της L-καρνιτίνης για την μεταφορά λιπαρών οξέων μακράς αλύσου στην 
μιτοχονδριακή μήτρα. Τα λιπαρά οξέα (fatty acid) ενεργοποιούνται και συνδέονται με το συνένζυμο Α (fatty 
acyl-CoA), η ακυλομάδα μεταφέρεται στην L-καρνιτίνη με την βοήθεια της ακυλοτρανσφεράσης Ι της 
καρνιτίνης (carnitine acyltransferase I). Η ακυλοκαρνιτίνη (fatty acyl-carnitine) μεταφέρεται στο εσωτερικό της 
μιτοχονδριακής μήτρας μέσω μιας μετατοπάσης (transporter/carrier) και η ακυλομάδα μεταφέρεται ξανά 
πίσω σε ένα συνένζυμο Α με την βοήθεια της ακυλοτρανσφεράσης ΙΙ της καρνιτίνης (carnitine acyltransferase 
IΙ). 

 

Επιπροσθέτως, σε καταστάσεις όπου η ποσότητα των ενεργοποιημένων λιπαρών 

οξέων και των ακετυλο-συνενζύμων Α υπερβαίνουν της ανάγκες για οξείδωση ή την 

δυνατότητα οξείδωσης του κυττάρου η L-καρνιτίνη λειτουργεί αποθηκεύοντας προσωρινά 

της ακυλομάδες μέσω της δημιουργίας ακυλοκαρνιτίνης (Foster and Harris, 1987; Harris et 

al., 1987; Cerretelli and Marconi, 1990). Με τον τρόπο αυτό μειώνεται το ακυλο-συνένζυμο 

Α και αυξάνεται το ελεύθερο συνένζυμο Α ενεργοποιώντας τον κύκλο του κιτρικού οξέως 

(Broekhuysen et al., 1965). 

Οποιαδήποτε βλάβη στο σύστημα μεταφοράς L-καρνιτίνης δεν επιτρέπει την 

οξείδωση λιπαρών οξέων μακράς αλύσου, οδηγώντας σε πρωτογενείς ή δευτερογενείς 

ανεπάρκειες L-καρνιτίνης, όπως μυοπάθειες, συστηματικές καρδιοπάθειες ή οργανικές 

οξυουρίες αντίστοιχα (Karpati et al., 1975), ενώ μεταξύ των συμπτωμάτων είναι η 

συσσώρευσης λιποκυστιδίων στους ιστούς. 

Όσον αφορά στην ωρίμανση των ωαρίων, προσθήκη L-καρνιτίνης in vitro αυξάνει 

την β-οξείδωση και ευνοεί την ωρίμανση των ωοθυλακίων (Dunning et al., 2010, 2011). 
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Αυτό είναι πιθανό να οφείλεται στο γεγονός ότι ενώ η L-καρνιτίνη είναι διαθέσιμη στον 

οργανισμό κατά τη φυσιολογική ωρίμανση των ωοθυλακίων στις ωοθήκες, στις in vitro 

καλλιέργειες απουσιάζει και επομένως προσθήκη L-καρνιτίνης στο στάδιο της ωρίμανσης 

μπορεί να  έχει θετικά αποτελέσματα. Επίσης, παρουσία της L-καρνιτίνης στις in vitro 

καλλιέργειες ωοθυλακίων έχει παρατηρηθεί αναδιοργάνωση των λιποκυστιδίων και αύξηση 

του μεταβολισμού απουσία άλλης πηγής ενέργειας στο περιβάλλον υποδηλώνοντας ότι 

ενεργοποιεί τον μεταβολισμό των λιποκυστιδίων (Dunning et al., 2010; Sutton-McDowall et 

al., 2012). Στο μεγαλύτερο μέρος των μελετών η προσθήκη L-καρνιτίνης γίνεται στο στάδιο 

της ωρίμανσης των ωοθυλακίων θηλαστικών πριν από την υαλοποίηση τους, τεχνική 

παγώματος των ωαρίων και εμβρύων, και τα αποτελέσματα δείχνουν πως αυξάνει τα 

ποσοστά της in vitro ωρίμανσης, προστατεύει τα ωάρια κατά την υαλοποίηση, αυξάνει τα 

ποσοστά της ανάπτυξης μετά το ξεπάγωμα και την γονιμοποίηση, ενώ ταυτόχρονα μειώνει 

τα λιποκυστίδια και προκαλεί την αναδιοργάνωση τους και αυξάνει την β-οξείδωση. 

Παρόλα αυτά, δεν υπάρχουν ομοιόμορφα αποτελέσματα ως προς την επίδραση της L-

καρνιτίνης στα επίπεδα παραγωγής ATP. Επιπλέον, παρατηρήθηκαν αποκλίσεις των 

αποτελεσμάτων μεταξύ διαφορετικών ειδών θηλαστικών αλλά και μεταξύ διαφορετικών 

στελεχών ποντικιών (Chankitisakul et al., 2013; Moawad et al., 2013, 2014; Phongnimitr et 

al., 2013; Paczkowski et al., 2014; Baldoceda et al., 2015; Mishra et al., 2016). 

Η θετική δράση της L-καρνιτίνης στην in vitro ωρίμανση των ωοθυλακίων είναι 

αποδειγμένη. Παρόλα αυτά όμως, όπως σε κάθε εξωγενές συμπλήρωμα η θετική αυτή 

δράση δεν θα πρέπει να θεωρηθεί δεδομένη σε όλες τις καταστάσεις. 

Χορήγηση L-καρνιτίνης σε ποντίκια τα οποία τρέφονταν φυσιολογικά έχει δειχθεί να 

επηρεάζει τόσο τις χυμικές όσο και τις κυτταρικές ανοσολογικές αποκρίσεις σε 

συγκεκριμένους αντιγονικούς ενεργοποιητές, μειώνοντας την παραγωγή ιντερλευκίνης-2 

(IL-2) (Athanassakis et al., 2001). Επιπλέον, η εξωγενής χορήγηση L-καρνιτίνης κινητοποιεί 

τις αποθήκες λιπαρών οξέων των κυττάρων του ανοσοποιητικού και αλλοιώνει την 

ενεργειακή τους κατάσταση, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει μονοπάτια σηματοδότησης 

που ελέγχουν την ωρίμανση των κυττάρων και την παραγωγή κυτοκινών, διεργασίες 

καθοριστικές για τις απαιτούμενες αποκρίσεις της ισορροπημένης λειτουργίας του 

οργανισμού  (Athanassakis et al., 2003). 

Η χορήγηση L-καρνιτίνης σε θηλυκά ποντίκια έχει δειχθεί να επάγει μια ανοσολογική 

κατάσταση παρόμοια με αυτή της ενδομητρίωσης, η οποία συνοδεύεται από σημαντικές 

αλλαγές στα επίπεδα προ-φλεγμονοδών κυτοκινών στον ορό του αίματος και το 

περιτοναϊκό υγρό, συσσώρευση κυττάρων του ανοσοποιητικού στη περιτοναϊκή κοιλότητα 

και τα τοιχώματα της μήτρας και το πιο σημαντικό, σοβαρή υπογονιμότητα 

(Dionyssopoulou et al., 2005). Στις μελέτες αυτές δείχθηκε ότι κατά την χορήγηση 2,5 mg L-

καρνιτίνης την ημέρα για 7 ημέρες τα ποντίκια ενώ έφταναν σε οίστρο, και παρόλη την 

ανίχνευση του κολπικού πώματος, αποτύγχαναν να κυοφορήσουν σε ποσοστό 100% 

(Ν=30). Επίσης, μετά από μέτρηση τόσο της ελεύθερης καρνιτίνης όσο και της 

ακυλοκαρνιτίνης στον ορό και το περιτοναϊκό υγρό φάνηκε ότι η χορηγούμενη L-καρνιτίνη 
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χρησιμοποιείται από τον οργανισμό καθιστώντας τον ενδοπεριτοναϊκό τρόπο χορήγησης 

της L-καρνιτίνης κατάλληλο και ελεγχόμενο μοντέλο για την μελέτη της επίδρασης της.  

 

1.6. Σκοπός της εργασίας 

Δεδομένης της αυξημένης χρήσης της L-καρνιτίνης σε πληθώρα διατροφικών 

συμπληρωμάτων, της εύκολής προμήθειας αλλά και της μη ελεγχόμενης χρήσης της για 

απώλεια βάρους και ανάκτηση μυϊκής μάζας, στόχος της παρούσας διατριβής είναι να 

μελετηθεί περαιτέρω η επίδραση της L-καρνιτίνης στο γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα. 

Προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια της υπογονιμότητας που προκαλεί η L-

καρνιτίνη, η παρούσα διατριβή σχεδιάστηκε με βάση την εκτίμηση της ποιότητας των 

εμβρύων κατά τα προ-εμφυτευτικά στάδια της ανάπτυξης τους. Προηγούμενες μελέτες του 

εργαστηρίου εγκαθίδρυσαν μια μη-επεμβατική μέθοδο εκτίμησης της ποιότητας των προ-

εμφυτευτικων εμβρύων μέσω της χρήσης μη-γραμμικής μικροσκοπίας, και συγκεκριμένα 

της μεθόδου της Γένεσης Τρίτης Αρμονικής (Third Harmonic Generation, THG) (Kyvelidou et 

al., 2011). Χρησιμοποιώντας την γένεση τρίτης αρμονικής μπορούμε να έχουμε 

πληροφορίες για την εσωτερική δομή και οργάνωση κυττάρων και ιστών χωρίς να είναι 

απαραίτητη η χρώση ή μονιμοποίηση του δείγματος καθώς το σήμα που ανιχνεύεται 

οφείλεται στις εγγενής ιδιότητες των ενδοκυτταρικών οργανιδίων. Σύμφωνα με την 

υπάρχουσα βιβλιογραφία, τα ενδοκυτταρικά οργανίδια που συμμετέχουν περισσότερο στη 

δημιουργία ισχυρών σημάτων Τρίτης Αρμονικής Μικροσκοπίας είναι τα μιτοχόνδρια (Hsieh 

et al., 2008) και τα λιποκυστίδια (Débarre et al., 2006; Watanabe et al., 2010). 

Επιπροσθέτως, το σήμα που ανιχνεύεται οφείλεται στην σκέδαση του φωτός και καθώς δεν 

υπάρχει απορρόφηση ενέργειας από το δείγμα, αυτό δεν καταστρέφεται και επομένως τα 

προ-εμφυτευτικά έμβρυα μπορούν να ανακτηθούν και να αναπτυχθούν φυσιολογικά. Λόγω 

αυτών των μοναδικών χαρακτηριστικών, η τεχνολογία αυτή επέτρεψε την εξαγωγή 

πολύτιμων και ποσοτικοποιήσιμων πληροφοριών σχετικά με την ενεργειακή κατάσταση των 

προ-εμφυτευτικών εμβρύων, την κινητική των διαφορετικών αναπτυξιακών σταδίων, την 

πολικότητα των εμβρύων πριν τη μιτωτική διαίρεση και την ισοδυναμία των 

βλαστομεριδίων (Kyvelidou et al., 2011). Επομένως, επωφελούμενοι της μικροσκοπίας 

Γένεσης Τρίτης Αρμονικής ήταν δυνατό να αξιολογήσουμε την υγεία των προ-εμφυτευτικών 

εμβρύων και να παρακολουθήσουμε την επίδραση της L-καρνιτίνης στην ανάπτυξη των 

εμβρύων τόσο  in vitro όσο και in vivo, ενώ παράλληλα η αξιολόγηση του ωοθηκικού ιστού 

καθώς και η κατάσταση του ανοσοποιητικού συστήματος της μητέρας επέτρεψαν τον 

εντοπισμό της επαγόμενης από την L-καρνιτίνη αγονίας και παρείχαν έναν επιπρόσθετο 

μηχανισμό για την υπογονιμότητα.  
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2. ΥΛΙΚΑ & ΜΕΘΟΔΟΙ 

2.1 Πειραματική Προσέγγιση 

 Αρχικά σχεδιάστηκαν πειράματα για την μελέτη της επίδρασης της καρνιτίνης in 

vitro στην ανάπτυξη των προ-εμφευτευτικών εμβρύων καθώς και στην σύσταση των 

εμβρύων σε λιποσκυστίδια (Εικόνα 2. 1, Α). 

 Ακολούθησαν in vivo πειράματα με ημερήσια ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση 2,5 mg 

καρνιτίνης/ποντίκι για 3, 4, 5, ή 7 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη υπερωορρηξία. 

Στη συνέχεια εκτιμήθηκε η επίδραση της L-καρνιτίνης τόσο στην in vivo ανάπτυξη των προ-

εμφυτευτικών εμβρύων όσο και στο αναπαραγωγικό και ανοσοποιητικό σύστημα της 

μητέρας (Εικόνα 2. 1, Β). 

 Ακολουθεί στη συνέχεια λεπτομερής ανάλυση όλων των χειρισμών και τεχνικών που 

χρησιμοποιήθηκαν. 

 
Εικόνα 2. 1. Συνοπτική περιγραφή του πειραματικού σχεδιασμού που ακολουθήθηκε. 
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2.2. Πειραματόζωα 

Χρησιμοποιήθηκαν ποντίκια BALB/c (Mus musculus), ηλικίας 6-14 εβδομάδων, του 

εργαστηρίου Ανοσοβιολογίας η εκτροφή των οποίων έγινε στο ζωοτροφείο του Τμήματος 

Βιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τα ποντίκια εκτρέφονται σε σταθερές συνθήκες 

θερμοκρασίας (18 - 24οC), υγρασίας (-50%) και 12ωρη φωτοπερίοδο (07.00 πμ έως 19.00 

μμ) και ελεύθερη πρόσβαση σε τροφή και νερό (ad libitum). Ο χειρισμός των 

πειραματοζώων έγινε σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις (ΠΔ56-13). 

 

2.3. Χορήγηση ουσιών in vivo  

2.3.1. Ορμόνες υπερωορρηξίας 

Σε πειραματικές διαδικασίες οι οποίες απαιτούν μεγάλο αριθμό εμβρύων ή 

ωοκυττάρων, η πρόκληση υπερωορρηξίας είναι επιθυμητή όχι μόνο για την μείωση του 

αριθμού των ζώων που απαιτούνται σε κάθε πείραμα, αλλά και διότι τα πρωτόκολλα για 

την πρόκληση της υπερωορρηξίας φαίνεται να βοηθούν στον συγχρονισμό των εμβρύων 

μεταξύ των θηλυκών. Τα καλύτερα αποτελέσματα στα πειράματα αυτά επιτυγχάνονται με 

την χρήση ποντικών ηλικίας 4-12 εβδομάδων. Για την πρόκληση υπερωορρηξίας 

χορηγούνται με ενδοπεριτοναϊκή ένεση δύο ορμόνες, η PMSG και η hCG. 

Η PMSG (Pregnant Mare’s Serum Gonadotropin) είναι μια γοναδοτροπίνη ικανή να 

διεγείρει τις ωοθήκες με σκοπό την ανάπτυξη των θυλακιακών κυττάρων (follicle cells) και 

την πρόκληση ωορρηξίας και είναι υπεύθυνη για την παραγωγή της FSH και της LH. 46-48 

ώρες μετά την χορήγηση της PMSG ακολουθεί η χορήγηση της hCG η οποία όπως έχει 

αναφερθεί μοιάζει με την LH και στην περίπτωση αυτή μιμείται το κύμα της LH το οποίο 

έχει ως τελικό αποτέλεσμα την ωορρηξία. Είναι πολύ βασικό η hCG να χορηγηθεί πριν από 

το ενδογενές κύμα της LH, το οποίο συμβαίνει 15-20 ώρες μετά τη μέση του δεύτερου 

κύκλου σκοταδιού. Μετά την χορήγηση της hCG τα θηλυκά τοποθετούνται με τα αρσενικά 

overnight και ελέγχονται για την ύπαρξη κολπικού βίσματος (vaginal plug) το επόμενο πρωί 

(Hogan et al., 1986; Gardner et al., 2004). 

Για τον συγχρονισμό της ωορρηξίας μεταξύ των θηλυκών καθώς και την αύξηση του 

αριθμού των εμβρύων σε όλους τους χειρισμούς ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο της 

υπερωορρηξίας. 

 

Διαδικασία: 

- Ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση PMSG (Pregnant mare's serum gonadotropin, Sigma, 

G4877). Χορήγηση 5 ΙU (50 IU/ml) σε κάθε ποντίκι (προτεινόμενη ώρα χορήγησης 

15.00 μμ). 

- 47 ώρες αργότερα, ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση hCG (human chorionic gonadotropin, 

Sigma, CG5–1VL). Χορήγηση 5 ΙU (50 IU/ml) σε κάθε ποντίκι (προτεινόμενη ώρα 

χορήγησης 14.00 μμ). 
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- 2 ώρες αργότερα εγκλεισμός των θηλυκών με αρσενικά ποντίκια BALB/c τα οποία 

έχουν ελεγχθεί για την αναπαραγωγική τους ικανότητα και δεν έχουν ζευγαρώσει 

για περισσότερο από 3 ημέρες και λιγότερο από 5 (προτεινόμενη ώρα εγκλεισμού 

16.00 μμ). 

- Έλεγχος για την ύπαρξη κολπικού βίσματος στα θηλυκά ποντίκια το επόμενο πρωί 

(προτεινόμενη ώρα ελέγχου 09.00 πμ). 

 

2.3.2. L-Καρνιτίνη 

Η χορήγηση της L-καρνιτίνης (L-Carnitine inner salt, Sigma, C0158) έγινε με 

ενδοπεριτοναϊκή ένεση 3 (L-Cn 3d), 4 (L-Cn 4d), 5 (L-Cn 5d) ή 7 (L-Cn 7d) ημέρες πριν την 

προγραμματισμένη υπερωορρηξία. Η ποσότητα της L-καρνιτίνης σε κάθε δόση ήταν 2,5 

mg/ποντίκι. Στα ποντίκια ελέγχου (κοντρόλ) πραγματοποιήθηκαν ενέσεις με διάλυμα 

φυσιολογικού ορού (0,9% w/v NaCl σε dH2O). 

 

2.4. Συλλογή εμβρύων  

Ανάλογα με το επιθυμητό στάδιο ανάπτυξης των εμβρύων ακολουθήθηκε το 

παρακάτω χρονικό πλαίσιο (Πίνακας 2. 1) 

 
Πίνακας 2. 1. Χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναμένουμε να βρούμε προ-εμφυτευτικά έμβρυα 

Εμβρυϊκό στάδιο Ώρες μετά την χορήγηση hCG Ημέρα εγκυμοσύνης 

Ζυγώτης 18-20 0 

Έμβρυο 2 κυττάρων 42-44 1 

Έμβρυο 8 κυττάρων 68-72 2 

Βλαστοκύστη 92-98 3 

 

2.4.1. Συλλογή εμβρύων από τις σάλπιγγες 

Τα έμβρυα από το στάδιο του ζυγώτη μέχρι και το στάδιο των 8 κυττάρων 

βρίσκονται στις σάλπιγγες, παρόλα αυτά ορισμένες φορές (ανάλογα με την ακριβή ώρα της 

γονιμοποίησης) ενδέχεται να έχουν περάσει στην περιοχή της μήτρας. Για τον λόγο αυτό 

από την δεύτερη κιόλας μέρα εγκυμοσύνης καλό είναι να ελέγχεται και η μήτρα (Ενότητα 

2.3.2). 

 

Διαδικασία: 

- Μετά την ευθανασία των θηλυκών, τα πειραματόζωα τοποθετούνται ώστε να είναι 

εκτεθειμένη η κοιλιακή κοιλότητα (Εικόνα 2. 2, Α-D)  

- Η μήτρα, η σάλπιγγα, η ωοθήκη και ο λιπώδης ιστός τοποθετούνται τεντωμένα και 

μακριά από την κοιλότητα του σώματος αποκαλύπτοντας μια λεπτή μεμβράνη (το 
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μεσομήτριο), η οποία συνδέει την αναπαραγωγική οδό με το τοίχωμα του σώματος 

και φέρει παράλληλα με την μήτρα ένα προεξέχον αιμοφόρο αγγείο (Εικόνα 2. 2, E) 

- Οι σάλπιγγες απομονώνονται και μεταφέρονται σε PBS-BSA 0.1% (Phosphate 

buffered saline, Sigma, P4417; Bovine serum albumin, Sigma, A7906) (Εικόνα 2. 2, F) 

- Τα έμβρυα στο στάδιο του ζυγώτη περιβάλλονται ακόμα από τα ωοθυλακικά 

κύτταρα και βρίσκονται συγκεντρωμένα στο άνω τμήμα της σάλπιγγας ή λήκυθο, η 

οποία σε αυτό το στάδιο είναι εμφανώς διευρυμένη (Εικόνα 2. 2, G, Εικόνα 2. 3). Το 

κροσσωτό άκρο της σάλπιγγας, ο κώδωνας, είναι επίσης διογκωμένο κατά την 

διάρκεια και λίγο μετά την ωορρηξία και μπορεί εύκολα να εντοπιστεί σε 20x 

μεγέθυνση. Χρησιμοποιώντας λεπτή λαβίδα για την συγκράτηση της σάλπιγγας 

δίπλα στον διογκωμένο κώδωνα, ο ιστός στερεώνεται σταθερά στο κάτω μέρος του 

πιάτου και με μια λεπτή βελόνα διαρρηγνύεται κοντά στο σημείο όπου βρίσκονται 

τα έμβρυα, τα οποία απελευθερώνονται ελεύθερα στο διάλυμα 

- Μετά το στάδιο του ζυγώτη, η συλλογή των εμβρύων μπορεί να είναι δυσκολότερη 

καθώς δεν βρίσκονται όλα μαζί συγκεντρωμένα, σε αυτές τις περιπτώσεις 

πραγματοποιείται έκπλυση της σάλπιγγας με την βοήθεια πιπέτας pausteur 

τραβηγμένης σε φλόγα. Η σάλπιγγα σταθεροποιείται με μια λεπτή λαβίδα και η 

πιπέτα εισάγεται στο στόμιο του κώδωνα (Εικόνα 2. 2, Η). Η απελευθέρωση των 

εμβρύων στο διάλυμα γίνεται από το κάτω άνοιγμα το ιστού, στο σημείο της ένωσης 

με την μήτρα. 

- Στη συνέχεια τα έμβρυα καθαρίζονται μεταφέροντας τα σε σταγόνες PBS-BSA 0.1% 

(τουλάχιστον 3). 

- Η διαδικασία της απομόνωσης των εμβρύων θα πρέπει να είναι σύντομη καθώς 

είναι πολύ ευαίσθητα στις αλλαγές του περιβάλλοντος. 
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Εικόνα 2. 2. Ανατομία των αναπαραγωγικών οργάνων θηλυκού ποντικού. (Α) Η θέση της μικρής πλευρικής 
τομής στο δέρμα υποδεικνύεται από την διακεκομμένη γραμμή, το δέρμα στη συνέχεια έλκεται προς τα πίσω 
προς την κατεύθυνση των βελών. (Β) Το περιτόναιο κόβεται κατά τη διεύθυνση των βέλων. (C) Η πεπτική οδός 
μετατοπίζεται για να αποκαλύψει τα αναπαραγωγικά όργανα στον πυθμένα της σωματικής κοιλότητας. (D) 
Αναπαραγωγικά όργανα θηλυκού ποντικού, μήτρα (uterus), σάλπιγγα (oviduct), ωοθήκη (ovary) και λιπώδης 
ιστός (fat pad) στο σημείο που ενώνονται με το νεφρό (kidney). (Ε) H ωοθήκη, η σάλπιγγα και το τελικό τμήμα 
της μήτρας διαχωρίζονται από το μεσομήτριο (mesometrium). (F) Γίνεται μια τομή μεταξύ σάλπιγγας και 
ωοθήκης και μια δεύτερη τομή χωρίζει την σάλπιγγα από τη μήτρα. (G) Εάν η σάλπιγγα αφαιρεθεί σύντομα 
μετά την γονιμοποίηση, τα έμβρυα που περιβάλλονται από τα ωοθυλακικά κύτταρα είναι συγκεντρωμένα 
στην διογκωμένη λήκυθο (swollen ampulla) και μπορούν να απελευθερωθούν με σχίσιμο του ιστού στο 
σημείο αυτό. (Η) Σε μεταγενέστερα στάδια τα έμβρυα ανακτώνται με έκπλυση της σάλπιγγας με την εισαγωγή 
πιπέτας στο άκρο του κώδωνα (infindibulum) 

 

 
Εικόνα 2. 3. Εικόνα στερεοσκοπίου. (Α) Σάλπιγγες σε σταγόνα PBS-BSA 0.1%, διακρίνεται η διογκωμένη 
λήκυθος (κόκκινο βέλος). Σε μεγαλύτερη μεγέθυνση είναι διακριτά και τα έμβρυα (αστερίσκοι) στην περιοχή 
της ληκύθου.  
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2.4.2. Συλλογή εμβρύων από την μήτρα 

Η συλλογή των βλαστοκυστών γίνεται από την μήτρα την ημέρα 3 της εγκυμοσύνης.  

 

Διαδικασία: 

- Μετά την ευθανασία των θηλυκών, τα πειραματόζωα τοποθετούνται με εκτεθειμένη 

την κοιλιακή κοιλότητα (Εικόνα 2. 2, Α-D) 

- Για την αφαίρεση της μήτρας, γίνεται κατά μήκος τομή ακριβώς πάνω από τον 

τράχηλο της μήτρας (που βρίσκεται πίσω από την ουροδόχο κύστη). Η μήτρα στη 

συνέχεια τραβιέται προς τα πάνω με σκοπό να τεντωθεί η μεμβράνη του 

μεσομητρίου και να κοπεί κοντά στο τοίχωμα των κεράτων της μήτρας. Αφού 

απελευθερωθεί το μεγαλύτερο τμήμα του ιστού στη συνέχεια κόβεται κάτω από το 

σημείο που ενώνεται με τη σάλπιγγα. Το σημείο αυτό δρα ως βαλβίδα, και αν η 

τομή γίνει κατά μήκος της σάλπιγγας και όχι της μήτρας, η έκπλυση θα είναι πολύ 

δύσκολη (Εικόνα 2. 4) 

- Οι μήτρες τοποθετούνται σε PBS-BSA 0.1%. Η έκπλυση των εμβρύων από των ιστό 

γίνεται με την χρήση πιπέτας pausteur τραβηγμένης σε φλόγα η οποία εισάγεται στο 

κάτω μέρος της μήτρας όπου εκλύονται περίπου 0,2 ml διαλύματος. 

 

 
Εικόνα 2. 4. Απομόνωση εμβρύων από τη μήτρα. (Α) Αφαίρεση της μήτρα με τομή κατά μήκος του τραχήλου 
(cervix), και της μεμβράνης (mesometrium) που συγκρατεί την μήτρα στο τοίχωμα του σώματος. (Β) Κάνουμε 
μια δεύτερη τομή κάτω από το σημείο που ενώνεται με τη σάλπιγγα. (C) Τοποθέτηση της μήτρα σε σταγόνα 
διαλύματος PBS-BSA 0.1%, και έκπλυση των κεράτων με περίπου 0,2 ml διαλύματος. 

 

2.5. Καλλιέργεια εμβρύων 

Απομονώθηκαν ζυγώτες από κοντρόλ BALB/c, 20 h post-hCG, και καλλιεργήθηκαν σε 

σταγόνες των 50 μl προθερμασμένου θρεπτικού modified Human Tubal fluid (mHTF) (Kito et 

al., 2004) με ή χωρίς 400 μΜ L-καρνιτίνη (μέγιστος αριθμός εμβρύων/σταγόνα=10) οι 

οποίες έχουν καλυφθεί με ένα λεπτό στρώμα mineral oil (Sigma, M8410). Τα έμβρυα 

επωάστηκαν για 24 ώρες στους 37οC σε 5% CΟ2. 

Μετά την καλλιέργεια υπολογίστηκε το ποσοστό της ανάπτυξης τους και τα 

διπλασιασμένα έμβρυα χρησιμοποιήθηκαν είτε σε πειράματα συνεστιακής μικροσκοπίας 

είτε σε πειράματα γένεσης τρίτης αρμονικής. 
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2.6. Τεχνικές μικροσκοπίας 

Για την απεικόνιση με την μέθοδο γένεσης της τρίτης αρμονικής τα έμβρυα 

ξεπλύθηκαν σε PBS-BSA 0.1%, μονιμοποιήθηκαν σε PBS-BSA 0.05%-PFA 2% 

(Paraformaldehyde, Sigma, 158127) για 15 min, και τοποθετήθηκαν σε διάλυμα PBS-BSA 

0.1% στα ειδικά γυαλιά μικροσκοπίου (Marienfeld, πάχους ~70 μm) που διαχωρίζονται από 

ένα διαχωριστικό πάχους 100 μm για την αποφυγή καταστροφής του δείγματος. 

Η απεικόνιση των εμβρύων με την μέθοδο της γένεσης της τρίτης αρμονικής έγινε 

στο Εργαστήριο Μη-Γραμμικής Μικροσκοπίας, στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και 

Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ηράκλειο, Κρήτη). Η διαδικασία της 

ανίχνευσης σήματος THG διεξήχθη όπως έχει περιγραφεί προηγουμένως (Kyvelidou et al., 

2011).  

Συνοπτικά, ένα femtosecond λέιζερ καθοδηγείται σε ένα τροποποιημένο όρθιο 

μικροσκόπιο Nikon (Eclipse ME600D) και στη συνέχεια εστιάζεται στο δείγμα μέσω 

αντικειμενικού φακού (C-Achroplan, Carl Zeiss; 32X, NA 0.85, water immersion). Με τη 

χρήση ενός φίλτρου στα 340 nm (colour glass filter, Hoya U 340) τα σήματα τρίτης 

αρμονικής ανιχνεύονται από ένα φωτοπολλαπλασιαστή (PMT Hamamatsu H9305-04). Η 

μέση ισχύς του λέιζερ στο δείγμα είναι 20 mW (0.4 nJ ανά παλμό). Κάθε δισδιάστατη τομή 

(500x500 pixels) διαμορφώνεται από τον μέσο όρο 30 σαρώσεων και η κάθε σάρωση 

καταγράφεται σε λιγότερο από 1 s. 

Το σήμα του Διφωτονικά Διεγειρόμενου Φθορισμού (TPEF) στα πειράματα 

συνεντοπισμού καταγράφηκε από δεύτερο φωτοπολλαπλασιαστή (R4220 Hamamatsu) σε 

άλλη κατεύθυνση επιτρέποντας την ταυτόχρονη χρήση τόσο της γένεσης τρίτης αρμονικής 

όσο και του διφωτονικά διεγειρόμενου φθορισμού.  

Τόσο η επεξεργασία των δεδομένων, όσο και η δημιουργία των τρισδιάστατων 

απεικονίσεων έγινε μέσω του προγράμματος ImageJ (ImageJ 1.48v, National Institute of 

Health). 

Για τα πειράματα συνεντοπισμού με Mitotracker Red, τα έμβρυα ξεπλύθηκαν σε 

PBS-BSA 0.1%, επωάστηκαν σε Mitotracker Red (250 nM, MitoTracker Red CMXRos, 

Molecular Probes, M-7512) για 30 min στους 37oC και ξεπλύθηκαν με PBS-BSA 0.1%. 

Για τα πειράματα συνεντοπισμού με Nile Red, τα έμβρυα ξεπλύθηκαν σε PBS-BSA 

0.1%, μονιμοποιήθηκαν σε PBS-BSA 0.05%-PFA 2% για 15 min, επωάστηκαν σε PBS-Triton X-

100 0.025% v/v (Triton X-100, Sigma, X100) για 15 min και ακολούθησε χρώση με Nile Red 

(10 μg/ml, Sigma, N3013) για 20 min καθώς και ξέπλυμα με PBS-BSA 0.1%. 

Σε άλλα πειράματα, τα έμβρυα μετά από χρώση με Nile Red παρατηρήθηκαν σε 

συνεστιακό μικροσκόπιο (Leica TCS SP2 confocal microscope and LCS software, Leica 

Microsystems). Στην περίπτωση αυτή, έγινε εγκλεισμός των δειγμάτων σε μέσο 

μονιμοποίησης (Vectashield, Vector, H-1000). 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η επεξεργασία και τροποποίηση των εικόνων, 

όπου χρειάστηκε, πραγματοποιήθηκε με τα προγράμματα ImageJ και Photoshop (version 

CS6, Adobe). 
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2.7. Ποσοτικοποίηση σήματος μικροσκοπίας 

Για την ποσοτικοποίηση του σήματος της γένεσης τρίτης αρμονικής ακολουθήθηκαν 

δύο διαφορετικές μεθοδολογίες. Η πρώτη περιελάμβανε τον προσδιορισμό του συνολικού 

αριθμού των σωματιδίων καθώς και του αντίστοιχου μέσου μεγέθους τους. Στη συνέχεια, 

εφαρμόστηκε ένα κατώτατο όριο των κανονικοποιημένων εικόνων, χρησιμοποιώντας την 

ίδια τιμή έντασης στα δείγματα (global intensity threshold value). Οι προκύπτουσες εικόνες 

επεξεργάστηκαν περαιτέρω σε μια προσθήκη του προγράμματος ImageJ (Analyze particles 

built-in function), ενώ η στατιστική ανάλυση των αποκτηθέντων στοιχείων έγινε μέσω του 

MATLAB. Η δεύτερη περιλαμβάνει τον υπολογισμό της μέσης έντασης για κάθε δείγμα. Για 

τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε ένας ειδικά σχεδιασμένος αλγόριθμος, 

προγραμματισμένος σε περιβάλλον MATLAB (Kyvelidou et al., 2011). 

 

2.8. Απομόνωση ωοθηκών και ιστολογία 

Η απομόνωση των ωοθηκών έγινε στις 18 h post-hCG κατά την συλλογή των 

ζυγωτών από κοντρόλ, L-Cn 5d και L-Cn 7d ποντίκια. Ακολούθησε μονιμοποίηση, 

αφυδάτωση και εγκλεισμός τον ιστών σε παραφίνη, καθώς και παρασκευή τομών και 

χρώση με ηωσίνη-αιματοξυλίνη. 

 Ο εγκλεισμός των ιστών σε παραφίνη καθώς και η παρασκευή των τομών έγιναν στο 

εργαστήριο Κυτταρικής Βιολογίας (Τμήμα Βιολογίας του Παν/μιου Κρήτης με υπεύθυνο τον 

καθ. Γ. Χαλεπάκη. 

 

Διαδικασία: 

i.)  Εγκλεισμός σε παραφίνη 

Όλες οι επωάσεις έγιναν σε θερμοκρασία δωματίου υπό ανακίνηση εκτός εάν δηλώνεται 

διαφορετικά. 

- ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΥ: Οι ιστοί αφαιρέθηκαν και ξεπλύθηκαν σε PBS για λίγα 

λεπτά και αφέθηκαν σε PBS-PFA 4% w/v για 16 h στους 4οC 

- Ακολούθησε επώαση σε PBS για 1 h στους 4οC και σε διάλυμα φυσιολογικού ορού 

(0,9% w/v NaCl σε dH2O) για 1 h 

- ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ ΙΣΤΟΥ: Οι μονιμοποιημένοι ιστοί επωάστηκαν σε 70% αιθανόλη 

(Ethanol, Riedel-de Haën, 32221) για 16 h με αλλαγή του διαλύματος μετά την 

πρώτη ώρα επώασης 

- Η διαδικασία της αφυδάτωσης συνεχίστηκε με επωάσεις σε διαλύματα σταδιακά 

αυξανόμενης περιεκτικότητας αιθανόλης (80%, 90%) για μια ώρα και 100% 

αιθανόλη για 2 h με αλλαγή του διαλύματος στα μισά 

- ΔΙΑΥΓΑΣΗ: Οι αφυδατωμένοι ιστοί επωάστηκαν σε ξυλένιο (Xylenes, Sigma, 534056) 

για 25 min. Στο χρόνο αυτό αναμένετε ο ιστός να γίνει ημιδιάφανος 

- ΣΚΗΝΩΣΗ: Οι ιστοί επωάστηκαν σε υγρή παραφίνη (Paraplast Plus, Sigma, P3683) 

για 16 h στους 63οC σε σταθερή επιφάνεια 
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- ΕΓΚΛΕΙΣΗ: Οι ιστοί τοποθετήθηκαν σε ειδικά μεταλλικά καλούπια που περιείχαν 

υγρή παραφίνη (60οC) και βρίσκονταν πάνω σε θερμαινόμενη πλάκα (64οC). Μετά 

την τοποθέτηση των ιστών στην επιθυμητή κατεύθυνση μέσα στα καλούπια, αυτά 

αφαιρέθηκαν από την θερμαινόμενη πλάκα και μεταφέρθηκαν στον πάγο για να 

μειωθεί η θερμοκρασία της παραφίνης και να ακινητοποιηθούν τα δείγματα κατά τη 

διάρκεια της πήξης. Μετά την αφαίρεση των καλουπιών, τα δείγματα φυλάχθηκαν 

στους 4οC. 

 

ii.)  Παρασκευή τομών 

Η παρασκευή των τομών έγινε σε μικροτόμο (Leica RM2125 RTS) και το μέγεθος τους 

ορίστηκε στα 7 μm. Μετά την παρασκευή τους, απλώθηκαν σε υδατόλουτρο στους 42οC 

ώστε να ξεδιπλώσουν πλήρως και στη συνέχεια συλλέχθηκαν σε αντικειμενοφόρους 

πλάκες. Οι αντικειμενοφόροι με τις τομές παραφίνης αφήνονται να στεγνώσουν στους 37οC 

για 16 h και στη συνέχεια διατηρούνται στους 4οC. 

 

iii.)  Χρώση τομών 

Η αιματοξυλίνη είναι μια βασική χρωστική η οποία αλληλεπιδρά με τα όξινα στοιχεία του 

κυττάρου, όπως ο πυρήνας όπου είναι συγκεντρωμένα νουκλεϊκά οξέα και 

νουκλεοπρωτεϊνες. Ιόντα αργίλου αντιδρούν με οξειδωμένη αιματοξυλίνη δημιουργώντας 

το σύμπλοκο αλουμίνης το οποίο είναι υπεύθυνο για την χρώση των πυρήνων με μπλε-μωβ 

χρώμα. Η ηωσίνη είναι μια όξινη χρωστική που αλληλεπιδρά με βασικά στοιχεία του 

κυττάρου, όπως το ηωσινόφιλο κυτταρόπλασμα, χρωματίζοντας τα σε αποχρώσεις του 

κόκκινου, του ροζ και του πορτοκαλί. 

Όλες οι επωάσεις έγιναν σε θερμοκρασία δωματίου. 

- ΑΠΟΠΑΡΑΦΙΝΩΣΗ: Οι τομές αφέθηκαν για 5-10 min σε θερμοκρασία δωματίου και 

στη συνέχεια εμβαπτίσθηκαν σε διάλυμα ξυλενίου για 20 min 

- ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ: Οι τομές επανενυδατώθηκαν σταδιακά σε διαλύματα φθίνουσας 

περιεκτικότητας αιθανόλης (100% (x2), 90%, 80%, 70%, 50%, 30%) για 1 min και σε 

dH2O για 5 min 

- ΧΡΩΣΗ: Μετά την ενυδάτωση, οι τομές επωάσθηκαν σε διάλυμα Mayer’s 

Haemalumin για 5 min, ξεπλύθηκαν προσεκτικά σε τρεχούμενο νερό βρύσης για 2 

min και επωάστηκαν σε διάλυμα Eosin Y 2% για 4-5 s 

- ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ: Οι τομές επαναφυδατώθηκαν σταδιακά τις τομές σε διάλυμα 

αιθανόλης 95% για 2 min, αιθανόλης 100% για 4 min (με εναλλαγή του διαλύματος 

στο μισό χρόνο), και ξυλενίου για 2 min (με εναλλαγή του διαλύματος στο μισό 

χρόνο) 

- Τέλος, οι τομές καλύφθηκαν με ρητινώδες μέσο και σφραγίστηκαν με καλυπτρίδες. 

 

iv.) Παρατήρηση και επεξεργασία των τομών 

Η παρατήρηση των τομών έγινε αρχικά σε στερεοσκόπιο (Leica M28). Αφού 

φωτογραφήθηκαν όλες οι τομές, επιλέχθηκαν 10 κεντρικές από κάθε ιστό οι οποίες 
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αναλύθηκαν στο ImageJ και μετρήθηκε η επιφάνεια τους. Ο μέσος όρος των επιφανειών για 

κάθε ιστό χρησιμοποιήθηκε για την σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών χειρισμών 

(κοντρόλ, L-Cn 5d και L-Cn 7d). Στη συνέχεια, η απεικόνιση επιλεγμένων τομών έγινε σε 

οπτικό μικροσκόπιο και για την σύρραψη των εικόνων χρησιμοποιήθηκαν τα προγράμματα 

Fiji (MosaicJ stitching plugin, ImageJ 1.51d, National Institute of Health) (Preibisch et al., 

2009), και Photoshop (version CS6, Adobe). 

 

2.9. Ανίχνευση κυτοκινών και ορμονών στον ορό του αίματος 

Το αίμα συλλέχθηκε πριν την ευθανασία, με καρδιακή παρακέντηση υπό 

αναισθησία σε ποντίκια κοντρόλ, L-Cn 5d και L-Cn 7d κατά την ημέρα 0 της εγκυμοσύνης. Τα 

δείγματα αίματος τοποθετήθηκαν για 30 min σε θερμοκρασία δωματίου και ο ορός 

συλλέχθηκε μετά από spin down και φυλάχθηκε στους -20oC.  

Η ανίχνευση έγινε με την τεχνική της ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay). Η 

ELISA είναι μια ενζυμική μέθοδος ανίχνευσης μορίων, με χρήση αντισωμάτων, ενζυμο-

συζευγμένων αντισωμάτων, και χρωμογόνων υποστρωμάτων, κατά την οποία η 

συγκέντρωση του εξεταζόμενου μορίου προσδιορίζεται από την απορρόφηση του φωτός 

που επηρεάζεται από την ποσότητα του έγχρωμου προϊόντος που παράγεται από την 

αντίδραση ενζύμου-υποστρώματος.  

Για την ανίχνευση της IL10 έγινε έμμεση ELISA. Στην περίπτωση αυτή, τα δείγματα 

επιστρώνονται σε στερεή επιφάνεια με σκοπό την πρόσδεση και ακινητοποίηση των 

αντιγόνων και στη συνέχεια επωάζονται με πρώτο αντίσωμα ειδικό ως προς το αντιγόνο και 

δεύτερο αντίσωμα συζευγμένο με υπεροξειδάση ειδικό ως προς το πρώτο αντίσωμα. Μετά 

την προσθήκη του υποστρώματος η ένταση του χρώματος που αναπτύσσεται είναι ανάλογη 

προς τη συγκέντρωση του αντιγόνου στο δείγμα. 

Για την ανίχνευση της προγεστερόνης έγινε ανταγωνιστική ELISA (Progesterone 

ELISA, DRG, ΕΙΑ-1561). Στην περίπτωση αυτή τα πηγάδια είναι επικαλυμμένα με ένα 

πολυκλωνικό αντίσωμα το οποίο στοχεύει το μόριο της προγεστερόνης. Η ενδογενής 

προγεστερόνη του δείγματος ανταγωνίζεται με εξωγενή προγεστερόνη συζευγμένη με 

υπεροξειδάση για την πρόσδεση στο επιστρωμένο αντίσωμα. Η ποσότητα της δεσμευμένης 

εξωγενούς υπεροξειδάσης είναι αντιστρόφως ανάλογη προς τη συγκέντρωση της 

ενδογενούς προγεστερόνης στο δείγμα. Μετά την προσθήκη του υποστρώματος, η ένταση 

του χρώματος που αναπτύσσεται είναι αντιστρόφως ανάλογη προς τη συγκέντρωση της 

ενδογενούς προγεστερόνης. 

 

Διαδικασία (Έμμεση ELISA): 

Όλοι οι χειρισμοί έγιναν σε θερμοκρασία δωματίου και τα πλυσίματα έγιναν με 200 μl PBS-

Tween-20 0.05% (Tween® 20, synthesis grade, Scharlau Chemie, Tw0020) 

- Ξεπάγωμα των ορών σε θερμοκρασία δωματίου και αραίωση 1:1000 σε coating 

buffer 
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- Επίστρωση 100 μl κάθε δείγματος σε 96 well flat bottom plates και επώαση για 18 h 

στους 4oC 

- Αφαίρεση της περίσσειας δείγματος από τα πηγάδια και τριπλή πλύση 

- Επώαση με 150 μl/πηγάδι PBS-BSA 2% για 2 h σε θερμοκρασία δωματίου με σκοπό 

τον αποκλεισμό της μη ειδικής πρόσδεσης των αντισωμάτων που θα ακολουθήσουν 

και τριπλή πλύση  

- Επώαση με 100 μl/πηγάδι με το πρώτο αντίσωμα rat a-mouse IL10 (Purified anti-

mouse IL-10 Antibody, Biolegend, 504901) 1:1000 PBS-BSA 0.1% για 1 h 30 min σε 

θερμοκρασία δωματίου και τριπλή πλύση 

- Επώαση με το δεύτερο αντίσωμα a-rat HRP (Anti-rat IgG (whole molecule)-

Peroxidase antibody produced in rabbit, Sigma, A5795), το οποία χρησιμοποιήθηκε 

σε αραίωση 1:5000 PBS-BSA 0,1%, για 1 h σε θερμοκρασία δωματίου και τριπλή 

πλύση 

- Επώαση με 100 μl/πηγάδι με το χρωμογόνο υπόστρωμα  (Pierce™ TMB Substrate Kit, 

Thermo Scientific, 34021) για 15 min σε θερμοκρασία δωματίου 

- Προσθήκη 50 μl/πηγάδι θειικό οξύ (H2SO4) 1M για την λήξη της αντίδρασης 

- Η οπτική απορρόφηση των δειγμάτων μετρήθηκε στα 450 nm σε χρονικό εύρος 10 

λεπτών από την προσθήκη θειικού οξέως 

 

Διαδικασία (Ανταγωνιστική ELISA): 

Όλοι οι χειρισμοί έγιναν σε θερμοκρασία δωματίου 

- Προσθήκη 25 μl από κάθε δείγμα ή δείγμα τιτλοδότησης στα πηγάδια και επώαση 

για 5 min 

- Προσθήκη 200 μl ενζύμου σε κάθε πηγάδι, ανακίνηση για 10 s και επώαση για 60 

min 

- Αφαίρεση του διαλύματος από τα πηγάδια και και τριπλή πλύση (400 μl/πηγάδι) 

- Προσθήκη 200 μl υποστρώματος σε κάθε πηγάδι και επώαση για 15 min 

- Προσθήκη 100 μl/well θειικό οξύ (H2SO4) 0,5 M για τη λήξη της αντίδρασης 

- Η οπτική απορρόφηση των δειγμάτων μετρήθηκε στα 450 nm σε χρονικό εύρος 10 

λεπτών από την προσθήκη θειικού οξέως 

 

2.10. Ανίχνευση επιφανειακών κυτταρικών μαρτύρων σε σπληνοκύτταρα 

Για την απομόνωση των σπληνοκυττάρων, συλλέχθηκαν σε HBSS (Hank’s balanced 

salt solution, Gibco, 14170) σπλήνες από κοντρόλ, L-Cn 3d, L-Cn 4d, L-Cn 5d και L-Cn 7d 

ποντίκια κατά την ημέρα 0, 1 και 2 εγκυμοσύνης (Πίνακας 2. 1). Η απομόνωση των 

κυττάρων έγινε με μηχανικό τρόπο, με ελαφρά πίεση για την διέλευση τους από μικρή οπή 

που δημιουργήθηκε στην άκρη της σπλήνας για την απελευθέρωση τους στο διάλυμα. Το 

εναιώρημα των κυττάρων περάστηκε από φίλτρο (MACS SmartStrainers (70 µm), Miltenyi 

Biotec, 130-098-462) για την απομάκρυνση ιστών και την δημιουργία μονοκυτταρικού 
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εναιωρήματος (single-cell suspension). Για να αποφευχθεί περαιτέρω δημιουργία 

συμπλόκων όλοι οι χειρισμοί που ακολούθησαν έγιναν στον πάγο. 

Η ανίχνευση των επιφανειακών κυττάρων μαρτύρων έγινε με την μέθοδο του 

ανοσοφθορισμού. Ο ανοσοφθορισµός είναι η μέθοδος κατά την οποία χρησιμοποιούνται 

φθορίζοντα αντισώματα για την ανίχνευση και εντόπιση αντιγόνων ή άλλων αντισωμάτων 

σε ιστούς ή κύτταρα. Μετά την χρώση, ακολούθησε κυτταρομετρία ροής (FACScan, Becton 

Dickinson) και τα αποτελέσματα αναλύθηκαν με το πρόγραμμα FCS Express V3 software (De 

Novo Software). 

Για να αποφευχθεί η δημιουργία συμπλόκων όλοι οι χειρισμοί που ακολούθησαν 

έγιναν στον πάγο. Όλες οι πλύσεις έγιναν με PBS, σε τρεις επαναλήψεις κάθε φορά και όλες 

οι φυγοκεντρήσεις στα 400 g για 8 min. 

 

Διαδικασία: 

- Πλύση των κυττάρων και προσθήκη 1 ml Lysing RC για την διάρρηξη των ερυθρών 

- Πλύση των κυττάρων και μονιμοποίηση τους με 1 ml PFA 4% για 20 min 

- Πλύση των κυττάρων και επώαση με 1 ml PBS-BSA 2% w/v για 20 min με σκοπό τον 

αποκλεισμό της μη ειδικής πρόσδεσης των αντισωμάτων που θα ακολουθήσουν 

- Πλύση των κυττάρων και επώαση με τα αντισώματα σε συγκέντρωση 1μg/ml σε PBS-

BSA 0,1% (100 μl/πηγάδι) για 30 min στους 4oC.  

ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ:  

CD11b (anti-mouse CD11b PE-conjugated, EuroBioSciences, M22127P), CD25 (anti-

mouse CD25 PE-conjugated, EuroBioSciences, M22128P), IA (FITC Mouse Anti-Mouse 

I-A[d], BD Biosciences, 553547), CD19 (anti-mouse CD19 PE-conjugated, 

Immunotools, 22220194), CD4 (anti-mouse CD4 PE-conjugated, Immunotools, 

22150044), CD8 (anti-mouse CD8a PE-conjugated, Immunotools, 22150084), Gr-1 

(anti-mouse Gr-1 FITC-conjugated, Immunotools, 22155243) 

- Πλύση των κυττάρων και κυτταρομετρία ροής για την ανίχνευση του σήματος. 

 

2.11. Στατιστική ανάλυση 

Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με το πρόγραμμα GraphPad Prism 6.01 

(Graphpad Software, La Jolla, CA). Για την αξιολόγηση της σύγκρισης μεταξύ διαφορετικών 

χειρισμών χρησιμοποιήθηκε το two-tailed Paired Student’s T-test στην περίπτωση των in 

vitro καλλιεργειών όπου τα έμβρυα προήλθαν από τα ίδια ποντίκια και μοιράστηκαν τυχαία 

μεταξύ κοντρόλ και L-καρνιτίνης, και το two-tailed Unpaired Student’s T-test σε όλες τις 

υπόλοιπες περιπτώσεις εκτός και αν δηλώνεται κάτι διαφορετικό. Τιμές P-value <0.05 

θεωρήθηκαν σημαντικές (*), <0.01 θεωρήθηκαν πολύ σημαντικές (**), ενώ <0.001 και 

<0.0001 θεωρήθηκαν εξαιρετικά σημαντικές (*** και **** αντίστοιχα). Ο υπολογισμός της 

συγκέντρωσης της προγεστερόνης έγινε αυτόματα χρησιμοποιώντας την 4 PL προσαρμογή 

καμπύλης (4 Parameter Logistics curve fit) με βάση την πρότυπη καμπύλη. 
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Η ποιότητα και η ευρωστία των προ-εμφυτευτικών εμβρύων έχει συσχετιστεί με 

ποσότητα, μορφολογία και κατανομή των λιποκυστιδίων (Kyvelidou et al., 2011). Επιπλέον, 

η in vivo χορήγηση L-καρνιτίνης, η οποία συμβάλει στην β-οξείδωση των λιπαρών οξέων 

μακράς αλύσου, οδηγεί σε σοβαρή υπογονιμότητα (Dionyssopoulou et al., 2005). Με σκοπό 

να διασαφηνίσουμε τα αίτια αυτής της υπογονιμότητας ερευνήσαμε την επίδραση της L-

καρνιτίνης τόσο στην ποιότητα και την ανάπτυξη των προ-εμφυτευτικών εμβρύων όσο και 

στο αναπαραγωγικό και ανοσοποιητικό σύστημα της μητέρας. 

 

3.1 Ταυτοποίηση του σήματος της Γένεσης Τρίτης Αρμονικής 

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η τεχνολογία της μη γραμμικής μικροσκοπίας 

ανιχνεύοντας διαφορές του δείκτη διάθλαση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 

σκιαγράφηση και χαρτογράφηση υποκυττάριων δομών. Ανάλογα με τη φύση του υπό 

μελέτη κυττάρου και τη φάση ενεργοποίησής του  το σήμα της THG παρέχεται από τις 

μεμβράνες, τα λιποκυστίδια, τα μιτοχόνδρια ή ακόμη και το ενδοπλασματικό δίκτυο. 

 

 
Εικόνα 3. 1. Συνεντοπισμός του σήματος της γένεσης τρίτης αρμονικής σε κυτταρικά οργανίδια μετά από 
χρώση και ταυτόχρονη παρατήρηση με διφωτονικά διεγειρόμενο φθορισμό. Α. Συνεντοπισμός του THG 
σήματος (πράσινο) με το Nile Red (κόκκινο) σε έμβρυο 2-κυττάρων, Β. Συνεντοπισμός του THG σήματος 
(πράσινο) με το Mitotracker Red (κόκκινο) σε ζυγώτη. 
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Για την ταυτοποίηση των οργανιδίων που είναι υπεύθυνα για το σήμα στην γένεση 

τρίτης αρμονικής στα έμβρυα προ-εμφυτευτικού σταδίου, πραγματοποιήθηκαν πειράματα 

συνεντοπισμού με Mitotracker Red (χρώση μιτοχονδρίων) και Nile Red (χρώση 

λιποκυστιδίων) και παρατήρηση με ταυτόχρονη χρήση THG και TPEF μικροσκοπίας. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν απόλυτο συνεντοπισμό του σήματος της τρίτης αρμονικής με τα 

λιποκυστίδια (Εικόνα 3. 1, Α) και ένα πολύ μικρό ποσοστό συνεντοπισμού με τα 

μιτοχόνδρια (Εικόνα 3. 1, Β).  

 

3.2. Επίδραση της L-Καρνιτίνης στην ανάπτυξη προ-εμφυτευτικών εμβρύων 

3.2.1. Επίδραση της L-Καρνιτίνης στην ανάπτυξη εμβρύων προ-εμφυτευτικού σταδίου in vitro 

Απομονώθηκαν έμβρυα από κοντρόλ ποντίκια 20 h post-hCG  και καλλιεργήθηκαν 

παρουσία ή απουσία 400 μΜ L-καρνιτίνης στο θρεπτικό mHTF. Μετά από 24 ώρες 

ελέγχθηκαν οι καλλιέργειες και αξιολογήθηκε η ανάπτυξη των εμβρύων. Έμβρυα τα οποία 

είχαν διπλασιαστεί, παρουσιάζοντας φυσιολογική μορφολογία και ανέπαφη διαφανή ζώνη 

(Εικόνα 3. 2, A-C) καθώς και διπλασιασμένα έμβρυα χωρίς διαφανή ζώνη αλλά με 

φυσιολογική κατά τα άλλα μορφολογία (Εικόνα 3. 2, D) θεωρήθηκαν ανεπτυγμένα/υγιή 

έμβρυα, ενώ έμβρυα τα οποία παρουσίασαν θραύσματα, δεν ολοκλήρωσαν επιτυχώς τον 

διπλασιασμό (Εικόνα 3. 2, Ε) ή παρέμειναν στο στάδιο του ζυγώτη (Εικόνα 3. 2, F) 

θεωρήθηκαν μη φυσιολογικά.  

Στις κοντρόλ καλλιέργειες 80,5% των ζυγωτών διπλασιάστηκαν σε αντίθεση με τις 

καλλιέργειες L-καρνιτίνης όπου 55,4% των ζυγωτών έφτασαν στο στάδιο των 2 κυττάρων 

(Εικόνα 3. 2, G). Επομένως, η παρουσία της L-καρνιτίνης στο θρεπτικό μείωσε κατά 31.3% 

(p=0,0325) την ανάπτυξη των εμβρύων. Επιπλέον, παρουσία L-καρνιτίνης η μείωση του 

μεγέθους των λιποκυστιδίων ήταν εμφανής τόσο μέσω συνεστιακής μικροσκοπίας μετά 

από χρώση με Nile Red όσο και μέσω παρατήρησης των εμβρύων με THG μικροσκοπία 

(Εικόνα 3. 3, Α). Πράγματι, παρουσία της L-καρνιτίνης τόσο η μέση επιφάνεια (Εικόνα 3. 3, 

Β) όσο και η συνολική επιφάνεια (Εικόνα 3. 3, C) των λιποκυστιδίων μειώθηκαν κατά 39.5% 

(p=0,0075) και 50.3% (p=0.0255) αντίστοιχα σε σχέση με τα κοντρόλ, όπως υπολογίστηκε 

μετά από ποσοτικοποίηση του σήματος της τρίτης αρμονικής. Επομένως, η in vitro η 

παρουσία της L-καρνιτίνης επηρεάζει την ανάπτυξη των εμβρύων πιθανώς επιδρώντας στην 

σύσταση τους σε λιποκυστίδια και κατ’ επέκταση εξαντλώντας/μειώνοντας τα ενεργειακά 

τους αποθέματα. 
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Εικόνα 3. 2. Έμβρυα μετά από 24ωρη καλλιέργεια in vitro. Α-C. Έμβρυα 2 κυττάρων, περιβάλλονται από 
διαφανή ζώνη, D. Έμβρυο 2-κυττάρων χωρίς διαφανή ζώνη, E. Έμβρυο στο οποίο ξεκίνησε ο διπλασιασμός 
αλλά δεν ολοκληρώθηκε, F. Έμβρυο το οποίο δεν διπλασιάστηκε και παρέμεινε στο στάδιο του ζυγώτη, G. Το 
ποσοστό των εμβρύων που διπλασιάστηκαν μετά από 24 h καλλιέργειας (p=0,0325) σε mHTF παρουσία ή 
απουσία L-καρνιτίνης. (Ν=αριθμός καλλιεργειών) 
 

 
Εικόνα 3. 3. Επίδραση της L-καρνιτίνης στην ανάπτυξη των εμβρύων in vitro. Α. D. Χρώση των εμβρύων με Nile 
Red και παρατήρηση με συνεστιακή μικροσκοπία ή παρατήρηση των εμβρύων χωρίς χρώση με THG 
μικροσκοπία, Β. Η μέση επιφάνεια των λιποκυστιδίων (p=0,0075) και C. Η συνολική επιφάνεια των 
λιποκυστιδίων (p=0.0255) όπως υπολογίστηκαν μετά από ποσοτικοποίηση του σήματος της τρίτης αρμονικής. 
(n=αριθμός εμβρύων) 
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3.2.2. Επίδραση της L-Καρνιτίνης στην ανάπτυξη προ-εμφυτευτικών εμβρύων in vivo 

 Κατ’ αναλογία με τη μέση ποσότητα L-καρνιτίνης που χορηγείται στον άνθρωπο και 

με βάση προηγούμενες μελέτες του εργαστηρίου στο ποντίκι, η ημερήσια δόση της L-

καρνιτίνης που χρησιμοποιήθηκε ήταν 2,5 mg/ποντίκι. Προκειμένου να καθοριστεί η 

μικρότερη διάρκεια της χορήγησης L-καρνιτίνης που θα μπορούσε να επηρεάσει την 

ανάπτυξη των εμβρύων in vivo, χορηγήθηκαν ενδοπεριτοναϊκά 2,5 mg L-καρνιτίνης 

ημερησίως για 3, 4, 5, και 7 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη υπερωορρηξία σε 

νεαρά θηλυκά ποντίκια. Η ανάπτυξη και η μορφολογία των εμβρύων αξιολογήθηκαν τις 

μέρες 0, 1, 2, και 3 της εγκυμοσύνης, στο στάδιο του ζυγώτη, των 2 κυττάρων, των 8 

κυττάρων, και της βλαστοκύστης αντίστοιχα. Φυσιολογικά θεωρήθηκαν τα έμβρυα τα οποία 

ανάλογα με την ημέρα της εγκυμοσύνης βρίσκονταν στο αναμενόμενο αναπτυξιακό στάδιο, 

είχαν ανέπαφη διαφανή ζώνη, δεν είχαν ακραίες διαφορές στο μέγεθος μεταξύ 

βλαστομεριδίων, και δεν περιείχαν θραύσματα (Εικόνα 3. 4).  

 

 
Εικόνα 3. 4. Παραδείγματα φυσιολογικής και μη-φυσιολογικής μορφολογίας προ-εμφυτευτικών εμβρύων 
BALB/c ανάλογα με την ημέρα εγκυμοσύνης και το αναμενόμενο αναπτυξιακό στάδιο των εμβρύων. 

 

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια, το ποσοστό των φυσιολογικών ζυγωτών που 

απομονώθηκαν μετά από 3, 4, και 7 ημέρες χορήγησης L-καρνιτίνης μειώθηκε κατά 13,4 
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(p=0,0163), 19,7 (p=0,0157) και 31,1% (p<0,0001), αντιστοίχως, σε σύγκριση με τα κοντρόλ, 

ενώ στις 5 ημέρες χορήγησης δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές αλλαγές (Εικόνα 

3. 5, Α). Στο στάδιο των 2 κυττάρων, μόνο οι 7 ημέρες χορήγησης L-καρνιτίνης φάνηκαν να 

επηρεάζουν την ανάπτυξη των εμβρύων μειώνοντας κατά 24,3% (p=0,0429) τα φυσιολογικά 

έμβρυα σε σχέση με το κοντρόλ (Εικόνα 3. 5, Β). Φαίνεται ότι στις 3, 4, και 5 ημέρες 

χορήγησης η επίδραση της L-καρνιτίνης δεν είναι τόσο εκτεταμένη, υποδεικνύοντας ότι εάν 

οι ζυγώτες επιβιώσουν μπορούν να συνεχίσουν την ανάπτυξη τους φυσιολογικά. Αυτό 

επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι μπορούν να συνεχίσουν φυσιολογικά την 

εγκυμοσύνη και να γεννήσουν υγιείς απογόνους (Εικόνα 3. 5, C). Αντίθετα, μετά από 7 

ημέρες χορήγησης L-καρνιτίνης σε κανένα από τα ποντίκια δεν μπορούσαν να ψηλαφιστούν 

έμβρυα την 7η ημέρα εγκυμοσύνης, και κανένα δεν παρήγαγε απογόνους (Ν>10). 

Εστιάζοντας στις 7 ημέρες χορήγησης L-καρνιτίνης, το ποσοστό των φυσιολογικών εμβρύων 

στο στάδιο των 8 κυττάρων και της βλαστοκύστης μειώθηκε κατά 55% (p=0,0069) και 89,9% 

(p=0,0004) αντίστοιχα σε σχέση με τα κοντρόλ, ενώ μόλις 4,5% των εμβρύων έφθασαν 

επιτυχώς στο στάδιο της βλαστοκύστης. 

 
Εικόνα 3. 5. Επίδραση της χορήγησης L-καρνιτίνης για 3, 4, 5, και 7 ημέρες στην ανάπτυξη και μορφολογία των 
εμβρύων in vivo. Α. Αξιολόγηση των εμβρύων στο στάδιο του ζυγώτη την ημέρα 0 της εγκυμοσύνης, 18 h post-
hCG, Β. Αξιολόγηση εμβρύων στο στάδιο των 2 κυττάρων την ημέρα 1 της εγκυμοσύνης, 44 h post-hCG, C. 
Αριθμός απογόνων μετά το τέλος της εγκυμοσύνης. (n=αριθμός εμβρύων, Ν=αριθμός πειραματοζώων) 
*: p<0.05, **: p<0.01, ***: p<0,001, ****: p<0.0001. 
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Εικόνα 3. 6. Επίδραση της χορήγησης L-καρνιτίνης για 7 ημέρες στην ανάπτυξη και μορφολογία των εμβρύων 
in vivo. Α. Αξιολόγηση των εμβρύων στο στάδιο των 8 κυττάρων την ημέρα 2 της εγκυμοσύνης, 72 h post-hCG, 
Β. Αξιολόγηση εμβρύων στο στάδιο της βλαστοκύστης την ημέρα 3 της εγκυμοσύνης, 96 h post-hCG. 
(n=αριθμός εμβρύων, Ν=αριθμός πειραματοζώων) *: p<0.05, **: p<0.01, ***: p<0,001, ****: p<0.0001. 

 

 Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι κατά την διάρκεια της φυσιολογικής 

ανάπτυξης των προ-εμφυτευτικών εμβρύων παρατηρείται σημαντική μείωση του ποσοστού 

καθώς και του αριθμού των φυσιολογικών εμβρύων σε κάθε στάδιο της ανάπτυξης τους. 

Αυτό είναι φυσιολογικό καθώς περισσότερα από  20 ωάρια ανά ποντίκι γονιμοποιήθηκαν 

την ώρα που ο μέσος αριθμός νεογνών στα νεαρά θηλυκά BALB/c είναι 5-6. Επομένως, είναι 

αναμενόμενο να μειώνεται σταδιακά ο αριθμός των φυσιολογικών προ-εμφυτευτικών 

εμβρύων και επομένως το ποσοστό τους. Μετά όμως από χορήγηση L-καρνιτίνης για 7 

ημέρες πριν από την προγραμματισμένη υπερωορρηξία τόσο ο αριθμός (Εικόνα 3. 7, Α), 

όσο και το ποσοστό (Εικόνα 3. 7, Β) των φυσιολογικών προ-εμφυτευτικών εμβρύων 

μειώνονται φτάνοντας στην ημέρα 3 της εγκυμοσύνης να υπάρχουν μόλις 0.667±0.577 

βλαστοκύστες/ποντίκι (4.5%) σε αντίθεση με τα κοντρόλ όπου ανιχνεύθηκαν 6±2 

βλαστοκύστες/ποντίκι (44.8%). Το χαμηλό αυτό ποσοστό θα μπορούσε να εξηγήσει την 

απουσία εγκυμοσύνης στα ζώα αυτά. 

 
Εικόνα 3. 7. Σύγκριση της ανάπτυξης των προ-εμφυτευτικών εμβρύων μεταξύ κοντρόλ και L-Cn 7d BALB/c. Α. 
Ο μέσος αριθμός φυσιολογικών εμβρύων ανά πειραματόζωο, Β. Το μέσο ποσοστό φυσιολογικών εμβρύων 
ανά πειραματόζωο. 
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Προκειμένου να αξιολογηθεί κατά πόσον η χορήγηση L-καρνιτίνης in vivo επηρεάζει 

την σύσταση των προ-εμφυτευτικών εμβρύων σε λιποκυστίδια, χορηγήθηκαν 

ενδοπεριτοναϊκά 2,5 mg L-καρνιτίνης ημερησίως για 7 ημέρες  πριν από την 

προγραμματισμένη υπερωορρηξία (L-Cn 7d). Αρχικά απομονώθηκαν έμβρυα στο στάδιο 

του ζυγώτη από κοντρόλ και L-Cn 7d ποντίκια και υποβλήθηκαν σε συνεστιακή μικροσκοπία 

μετά από χρώση με Nile Red και σε μικροσκοπία γένεσης τρίτης αρμονικής (Εικόνα 3. 8). Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρχαν διαφορές στην κατανομή των λιποκυστιδίων τα οποία 

παρουσία L-καρνιτίνης σχημάτισαν ενδοκυττάρια συσσωματώματα. Επιπλέον, μετά από 

ποσοτικοποίηση του THG σήματος φάνηκε πως ενώ η ένταση του σήματος παρέμεινε 

σταθερή στα έμβρυα από κοντρόλ και L-Cn 7d ζώα, ο αριθμός των λιποκυστιδίων μειώθηκε 

κατά 38,8% (p=0,0079), η μέση επιφάνεια τους κατά 19,5% (p=0,0489) και κατά συνέπεια η 

συνολική επιφάνεια που καταλαμβάνουν μέσα στο κύτταρο κατά 52,2% (p=0,0110) στα L-

Cn 7d ζώα.  

Φαίνεται λοιπόν πως η in vivo χορήγηση L-καρνιτίνης στη μητέρα για 7 ημέρες πριν 

την προγραμματισμένη υπερωορρηξία είχε ως αποτέλεσμα μεγαλύτερες αλλαγές στα 

έμβρυα από ότι η άμεση παρουσία της στο θρεπτικό (in vitro καλλιέργειες, Εικόνα 3. 3) 

προκαλώντας συσσώρευση των λιποκυστιδίων ενώ ταυτόχρονα μειώνοντας τόσο τον 

αριθμό τους όσο και την μέση επιφάνειά τους. Παρόμοιες διαφορές ήταν εμφανείς τόσο 

στο στάδιο των 2 κυττάρων (Εικόνα 3. 10) όσο και στο στάδιο των 8 κυττάρων (Εικόνα 3. 11) 

μετά από χρώση των δειγμάτων με Nile Red και παρατήρηση σε συνεστιακό μικροσκόπιο. 

 

 
Εικόνα 3. 8. Επίδραση της L-καρνιτίνης στην ανάπτυξη των εμβρύων in vivo. Παρατήρηση εμβρύων στο στάδιο 
του ζυγώτη με μικροσκοπία γένεσης τρίτης αρμονικής και μετά από χρώση Nile Red με συνεστιακή 
μικροσκοπία. 
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Εικόνα 3. 9. Επίδραση της L-καρνιτίνης στην ανάπτυξη των εμβρύων in vivo. Α. Ποσοτικοποίηση της έντασης 
του THG σήματος, Β. Ποσοτικοποίηση του αριθμού των λιποκυστιδίων (p=0,0079), C.Ποσοτικοποίηση της 
μέσης επιφάνειας των λιποκυστιδίων (p=0,0489), D. Ποσοτικοποίηση της συνολικής επιφάνειας των 
λιποκυστιδίων (p=0,0110). (n=αριθμός εμβρύων) 

 

 
Εικόνα 3. 10. Επίδραση της L-καρνιτίνης στην σύσταση των εμβρύων σε λιποκυστίδια in vivo. Παρατήρηση 
εμβρύων στο στάδιο των 2 κυττάρων μετά από χρώση Nile Red με συνεστιακή μικροσκοπία. Α-Β. Κοντρόλ 
έμβρυα, C-D. Έμβρυα μετά από in vivo χορήγηση L-καρνιτίνης για 7 ημέρες πριν την προγραμματισμένη 
υπερωορρηξία. (1: κεντρική τομή, 2: μέγιστη προβολή όλων των σειριακών τομών) 
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Εικόνα 3. 11. Επίδραση της L-καρνιτίνης στην σύσταση των εμβρύων σε λιποκυστίδια in vivo. Παρατήρηση 
εμβρύων στο στάδιο των 8 κυττάρων μετά από χρώση Nile Red με συνεστιακή μικροσκοπία. Α-Β. Κοντρόλ 
έμβρυα, C-D. Έμβρυα μετά από in vivo χορήγηση L-καρνιτίνης για 7 ημέρες πριν την προγραμματισμένη 
υπερωορρηξία. (1: κεντρική τομή, 2: μέγιστη προβολή όλων των σειριακών τομών) 

 

3.3. Επίδραση της L-καρνιτίνης στη μορφολογία των ωοθηκών 

Δεδομένης της σημαντικότητας του ρόλου των ωοθηκών, τόσο στην ωρίμανση των 

ωαρίων και την ανάπτυξη των προ-εμφυτευτικών εμβρύων, όσο και στην υποστήριξη της 

εγκυμοσύνης κατά τα πρώτα της στάδια, θεωρήθηκε απαραίτητη η ιστολογική τους μελέτη 

μετά την in vivo χορήγηση L-καρνιτίνης στα ζώα. Έτσι, απομονώθηκαν ωοθήκες την ημέρα 0 

της εγκυμοσύνης, μετά από 5 ή 7 ημέρες χορήγησης L-καρνιτίνης και υποβλήθηκαν σε 

ιστολογική ανάλυση.  

Πραγματοποιήθηκε χρώση των τόμων παραφίνης με αιματοξυλίνη-ηωσίνη και 

παρατήρηση τους σε οπτικό μικροσκόπιο (Εικόνα 3. 12, Α). Το μέγεθος των ωοθηκών 

εκτιμήθηκε με βάση τον υπολογισμό της μέσης συνολικής επιφάνειας 10 κεντρικών τομών 

σε κάθε ωοθήκη. Στατιστικά σημαντική αύξηση του μεγέθους των ιστών ήταν εμφανής τόσο 

στις 5 όσο και στις 7 ημέρες χορήγησης L-καρνιτίνης (p=0.039 και p=0,009 αντίστοιχα) σε 

σχέση με τις κοντρόλ ωοθήκες (Εικόνα 3. 12, Β). Ταυτόχρονα, ο αριθμός των ωοθυλακίων 

ήταν μεγαλύτερος και ο αριθμός των ωχρών σωμάτιων μικρότερος στις κοντρόλ ωοθήκες, 

ενώ παράλληλα, φάνηκε να επηρεάζεται και η δομή του ιστού μετά από 7 ημέρες 

χορήγησης L-καρνιτίνης.  

Δεδομένου ότι τα ωχρά σωμάτια διασφαλίζουν την παραγωγή προγεστερόνης κατά 

τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης των εμβρύων, ο αυξημένος αριθμός τους θα έπρεπε να 

έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των επιπέδων προγεστερόνης στον ορό των θηλυκών. 

Πράγματι, μετά από χορήγηση L-καρνιτίνης για 7 ημέρες τα επίπεδα της προγεστερόνης 

στον ορό είχαν αυξηθεί κατά 62% σε σχέση με τα κοντρόλ (p=0,0140, Εικόνα 3. 12, C). Η 



51 
 

χορήγηση L-καρνιτίνης για 7 ημέρες πριν την προγραμματισμένη υπερωορρηξία θα 

μπορούσε να προκαλέσει έντονη μείωση των λιποκυστιδίων στις ωοθήκες. Τα λιποκυστίδια 

των ωοθηκών, πλούσια σε χοληστερόλη, αποτελούν πηγές ενέργειας για την σύνθεση 

στεροειδών ορμονών. Μείωση αυτών των αποθηκών θα οδηγούσε σε σημαντικές 

διαταραχές στην ευαίσθητη ισορροπία μεταξύ των ορμονών, απαραίτητη για την ανάπτυξη 

των προ-εμφυτευτικών εμβρύων και την εμφύτευση τους. 

 
Εικόνα 3. 12. Επίδραση της in vivo χορήγησης L-καρνιτίνης στη μορφολογία και την λειτουργία των ωοθηκών. 
Πραγματοποιήθηκε καθημερινή χορήγηση 2,5 mg L-καρνιτίνης για 5 ή 7 ημέρες πριν από την 
προγραμματισμένη υπερωορρηξία. Η απομόνωση των ωοθηκών έγινε στις 18 h post-hCG (ημέρα μηδέν της 
εγκυμοσύνης). Α. Κεντρική τομή 7 μm ωοθήκης από κοντρόλ, L-Cn 5d, και L-Cn 7d μετά από χρώση με ηωσίνη-
αιματοξυλίνη-ηωσίνη (οι αστερίσκοι υποδηλώνουν ωχρά σωμάτια στους ιστούς, η κλίμακα είναι 0,5 mm), Β. 
Μέσος όρος των μέσων επιφανειών 10 κεντρικών τομών ανά ιστό όπως υπολογίστηκε μέσω του 
προγράμματος ImageJ (*:p=0,039, **:p=0,009), C. Επίπεδα προγεστερόνης σε κοντρόλ και L-Cn 7d ορούς στις 
18 h post-hCG (ημέρα μηδέν της εγκυμοσύνης, *:p=0,0140). (N=αριθμός ωοθηκών που ελέχθηκαν από 
διαφορετικά πειραματόζωα (Α) ή αριθμός πειραματοζώων (Β, C)) 

 

3.4. Επίδραση της L-καρνιτίνης στο μητρικό ανοσοποιητικό σύστημα 

 Η εγκυμοσύνη στα αρχικά στάδια απαιτεί ένα περιβάλλον ανοσοδιέγερσης για την 

υποστήριξη της πρώιμης ανάπτυξης του εμβρύου το οποίο σταδιακά θα πρέπει να οδηγηθεί 

προς την ανοσοκαταστολή για την διασφάλιση της επιβίωσης του εμβρύου στον οργανισμό 

της μητέρας. Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα, η χορήγηση L-καρνιτίνης in vivo 

επηρεάζει την δομή και την λειτουργία των ωοθηκών, καθώς και την μορφολογία και 

ανάπτυξη των εμβρύων, μειώνοντας δραματικά, στις 7 ημέρες χορήγησης, το ποσοστό των 
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βλαστοκυστών στην μήτρα λίγες ώρες πριν το παράθυρο της εμφύτευσης των εμβρύων. 

Προκειμένου να αξιολογηθεί το κατά πόσον το ανοσοποιητικό σύστημα της μητέρας θα 

μπορούσε να συμβάλει στην αποτυχία της εγκυμοσύνης ελέγχθηκε η επίδραση της L-

καρνιτίνης in vivo στην έκφραση κυτταρικών μαρτύρων σε σπληνοκύτταρα καθώς και στην 

παραγωγή κυτοκινών στον ορό του αίματος των θηλυκών. 

 Για τον σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε ανοσοφθορισμός των σπληνοκυττάρων 

θηλυκών ποντικιών μετά από 3, 4, 5, ή 7 ημέρες χορήγησης L-καρνιτίνης in vivo πριν από 

την προγραμματισμένη υπερωορρηξία και τα δείγματα μετρήθηκαν με κυτταρομετρία ροής. 

Αρχικά ελέγχθηκαν τα επίπεδα των σπληνικών κυτταρικών πληθυσμών στις 18 h post-hCG 

κατά την ημέρα της εγκυμοσύνης όταν τα έμβρυα βρίσκονταν στο στάδιο του ζυγώτη. Όσον 

αφορά στα Τ λεμφοκύτταρα, δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στα 

CD4+ (Τ βοηθητικά) και CD8+ (Τ κυτταροτοξικά), αλλά παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική 

αύξηση κατά 147,8% (p=0,0010) στους πληθυσμούς των CD25+ κυττάρων μετά από 

χορήγηση L-καρνιτίνης για 7 ημέρες σε σχέση με τα κοντρόλ (Εικόνα 3. 13, Εικόνα 3. 14, 

Εικόνα 3. 15). Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα CD19+ κύτταρα (Β λεμφοκύτταρα) τα οποία 

μετά από χορήγηση L-καρνιτίνης για 7 ημέρες αυξάνονται κατά  28,16% (p=0,0177, Εικόνα 

3. 16, Α) στην σπλήνα ενώ ταυτόχρονα παρατηρείται μείωση κατά 5,4% (p=0,0319, Εικόνα 3. 

16, Β) της επιφανειακής έκφρασης του CD19 σε σχέση με τα κοντρόλ. Το CD19 υπάρχει στην 

επιφάνεια όλων των B λεμφοκυττάρων και εμφανίζει στην σπλήνα υψηλή έκφραση σε <4% 

(CD19high: Β ρυθμιστικά, Β1a, B1b) των συνολικών Β λεμφοκυττάρων, μεσαία έκφραση στο 

μεγαλύτερο ποσοστό των Β (CD19mid: Β-2; Marginal zone, follicular) και χαμηλή έκφραση 

(CD19low) σε ανώριμα Β κύτταρα καθώς και κατά την τελική διαφοροποίηση των Β 

λεμφοκυττάρων σε πλασματοκύτταρα. Επομένως, αύξηση του αριθμού των CD19+ B 

κυττάρων με ταυτόχρονη μείωση της έκφρασης του επιφανειακού CD19 μετά από 

χορήγηση L-καρνιτίνης θα μπορούσε να σημαίνει αύξηση των ανώριμων Β λεμφοκυττάρων 

στην σπλήνα το οποίο δεν συνάδει με την φυσιολογική λειτουργία των κυττάρων αυτών στα 

πρώτα στάδια της εγκυμοσύνης. Επιπλέον, παρατηρήθηκε αύξηση των CD11b+ 

(μακροφάγα) κατά 78,8% (p=0,0004, Εικόνα 3. 17) καθώς και των CD11b+Gr1+ (Myeloid 

Derived Suppressor Cells, MDSCs) κατά 58,5% (p=0,0018, Εικόνα 3. 18) μετά από χορήγηση 

L-καρνιτίνης για 7 ημέρες σε σχέση με τα κοντρόλ. Τα αυξημένα επίπεδα μακροφάγων στην 

σπλήνα θα μπορούσαν να ευθύνονται για την φλεγμονώδη κατάσταση που έχει 

παρατηρηθεί στον οργανισμό της μητέρας (Dionyssopoulou et al., 2005), ενώ παράλληλα η 

αύξηση του πληθυσμού των CD25+ και CD11b+Gr1+ κυττάρων ευνοεί μια 

ανοσοκατασταλτική κατάσταση για τον οργανισμό της μητέρας η οποία αντιτίθεται στην 

ανάγκη για ανοσοδιέγερση στο στάδιο αυτό της εγκυμοσύνης. Επιπλέον, στις 7 ημέρες 

χορήγησης L-καρνιτίνης παρατηρήθηκε αύξηση κατά 50,1% (p=0,0178) των επιπέδων της IL-

10 στον ορό σε σχέση με τα κοντρόλ. Αυξημένη IL-10 έχει βρεθεί σε γυναίκες με 

υπογονιμότητα και φαίνεται να συμμετέχει στα αρχικά στάδια της εγκυμοσύνης. 
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Εικόνα 3. 13. Επίδραση της in vivo χορήγησης L-καρνιτίνης στο μητρικό ανοσοποιητικό σύστημα. 
Πραγματοποιήθηκε καθημερινή χορήγηση 2,5 mg L-καρνιτίνης για 3, 4, 5, ή 7 ημέρες πριν από την 
προγραμματισμένη υπερωορρηξία. Η απομόνωση των σπληνοκυττάρων έγινε στις 18 h post-hCG (ημέρα 
μηδέν της εγκυμοσύνης). Ακολούθησε ανοσοφθορισμός των κυττάρων και το ποσοστό CD4

+
 κυττάρων 

αξιολογήθηκε με κυτταρομετρία ροής. Α. Μέσος όρος του ποσοστού των CD4
+
 κυττάρων στην σπλήνα ± SD, B-

D. Αντιπροσωπευτικές εικόνες της ανάλυσης των αποτελεσμάτων για τα κοντρόλ και τα L-Cn 7d δείγματα, B. 
Τα κύτταρα απεικονίζονται ανάλογα με τον όγκο (εμπρόσθια σκέδαση, FSC) και την κοκκιότητα (πλάγια 
σκέδαση, SSC), έχει οριοθετηθεί η περιοχή στην οποία βρίσκονται τα βιώσιμα σπληνοκύτταρα, τα νεκρά 
κύτταρα εμπίπτουν στην κάτω αριστερή γωνία και έχουν αποκλειστεί από τα επόμενα διαγράμματα, με μπλε 
χρώμα φαίνονται τα CD4

+ 
κύτταρα, C. Τα κύτταρα απεικονίζονται ανάλογα με την κοκκιότητα και τον 

φθορισμό τους, με μπλε χρώμα φαίνονται τα CD4
+ 

κύτταρα καθώς και το ποσοστό τους στην σπλήνα, D. 
Ιστόγραμμα που περιγράφει την ένταση του φθορισμού ανάλογα με τον αριθμό των κυττάρων, με μπλε 
χρώμα εμφανίζεται το δείγμα ενώ με μαύρο το αρνητικό κοντρόλ. (Ν=αριθμός πειραματοζώων) 
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Εικόνα 3. 14. Επίδραση της in vivo χορήγησης L-καρνιτίνης στο μητρικό ανοσοποιητικό σύστημα. 
Πραγματοποιήθηκε καθημερινή χορήγηση 2,5 mg L-καρνιτίνης για 3, 4, 5, ή 7 ημέρες πριν από την 
προγραμματισμένη υπερωορρηξία. Η απομόνωση των σπληνοκυττάρων έγινε στις 18 h post-hCG (ημέρα 
μηδέν της εγκυμοσύνης). Ακολούθησε ανοσοφθορισμός των κυττάρων και το ποσοστό CD8

+
 κυττάρων 

αξιολογήθηκε με κυτταρομετρία ροής. Α. Μέσος όρος του ποσοστού των CD8
+
 κυττάρων στην σπλήνα ± SD, B-

D. Αντιπροσωπευτικές εικόνες της ανάλυσης των αποτελεσμάτων για τα κοντρόλ και τα L-Cn 7d δείγματα, B. 
Τα κύτταρα απεικονίζονται ανάλογα με τον όγκο (εμπρόσθια σκέδαση, FSC) και την κοκκιότητα (πλάγια 
σκέδαση, SSC), έχει οριοθετηθεί η περιοχή στην οποία βρίσκονται τα βιώσιμα σπληνοκύτταρα, τα νεκρά 
κύτταρα εμπίπτουν στην κάτω αριστερή γωνία και έχουν αποκλειστεί από τα επόμενα διαγράμματα, με μπλε 
χρώμα φαίνονται τα CD8

+ 
κύτταρα, C. Τα κύτταρα απεικονίζονται ανάλογα με την κοκκιότητα και τον 

φθορισμό τους, με μπλε χρώμα φαίνονται τα CD8
+ 

κύτταρα καθώς και το ποσοστό τους στην σπλήνα, D. 
Ιστόγραμμα που περιγράφει την ένταση του φθορισμού ανάλογα με τον αριθμό των κυττάρων, με μπλε 
χρώμα εμφανίζεται το δείγμα ενώ με μαύρο το αρνητικό κοντρόλ. (Ν=αριθμός πειραματοζώων) 
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Εικόνα 3. 15. Επίδραση της in vivo χορήγησης L-καρνιτίνης στο μητρικό ανοσοποιητικό σύστημα. 
Πραγματοποιήθηκε καθημερινή χορήγηση 2,5 mg L-καρνιτίνης για 3, 4, 5, ή 7 ημέρες πριν από την 
προγραμματισμένη υπερωορρηξία. Η απομόνωση των σπληνοκυττάρων έγινε στις 18 h post-hCG (ημέρα 
μηδέν της εγκυμοσύνης). Ακολούθησε ανοσοφθορισμός των κυττάρων και το ποσοστό CD25

+
 κυττάρων 

αξιολογήθηκε με κυτταρομετρία ροής. Α. Μέσος όρος του ποσοστού των CD25
+
 κυττάρων στην σπλήνα ± SD 

(p=0,0010), B-D. Αντιπροσωπευτικές εικόνες της ανάλυσης των αποτελεσμάτων για τα κοντρόλ και τα L-Cn 7d 
δείγματα, B. Τα κύτταρα απεικονίζονται ανάλογα με τον όγκο (εμπρόσθια σκέδαση, FSC) και την κοκκιότητα 
(πλάγια σκέδαση, SSC), έχει οριοθετηθεί η περιοχή στην οποία βρίσκονται τα βιώσιμα σπληνοκύτταρα, τα 
νεκρά κύτταρα εμπίπτουν στην κάτω αριστερή γωνία και έχουν αποκλειστεί από τα επόμενα διαγράμματα, με 
μπλε χρώμα φαίνονται τα CD25

+ 
κύτταρα, C. Τα κύτταρα απεικονίζονται ανάλογα με την κοκκιότητα και τον 

φθορισμό τους, με μπλε χρώμα φαίνονται τα CD25
+ 

κύτταρα καθώς και το ποσοστό τους στην σπλήνα, D. 
Ιστόγραμμα που περιγράφει την ένταση του φθορισμού ανάλογα με τον αριθμό των κυττάρων, με μπλε 
χρώμα εμφανίζεται το δείγμα ενώ με μαύρο το αρνητικό κοντρόλ. (Ν=αριθμός πειραματοζώων) 

 

 



56 
 

 
Εικόνα 3. 16. Επίδραση της in vivo χορήγησης L-καρνιτίνης στο μητρικό ανοσοποιητικό σύστημα. 
Πραγματοποιήθηκε καθημερινή χορήγηση 2,5 mg L-καρνιτίνης για 3, 4, 5, ή 7 ημέρες πριν από την 
προγραμματισμένη υπερωορρηξία. Η απομόνωση των σπληνοκυττάρων έγινε στις 18 h post-hCG (ημέρα 
μηδέν της εγκυμοσύνης). Ακολούθησε ανοσοφθορισμός των κυττάρων και το ποσοστό CD19

+
 κυττάρων 

αξιολογήθηκε με κυτταρομετρία ροής. Α. Μέσος όρος του ποσοστού των CD19
+
 κυττάρων στην σπλήνα ± SD 

(p=0,0177), Β. Μέσος όρος της μέσης τιμής έντασης του φθορισμού για τα CD19
+
 κύτταρα ± SD (p=0,0319, 

paired t-test), C-E. Αντιπροσωπευτικές εικόνες της ανάλυσης των αποτελεσμάτων για τα κοντρόλ και τα L-Cn 
7d δείγματα, C. Τα κύτταρα απεικονίζονται ανάλογα με τον όγκο (εμπρόσθια σκέδαση, FSC) και την 
κοκκιότητα (πλάγια σκέδαση, SSC), έχει οριοθετηθεί η περιοχή στην οποία βρίσκονται τα βιώσιμα 
σπληνοκύτταρα, τα νεκρά κύτταρα εμπίπτουν στην κάτω αριστερή γωνία και έχουν αποκλειστεί από τα 
επόμενα διαγράμματα, με μπλε χρώμα φαίνονται τα CD19

+ 
κύτταρα, D. Τα κύτταρα απεικονίζονται ανάλογα 

με την κοκκιότητα και τον φθορισμό τους, με μπλε χρώμα φαίνονται τα CD19
+ 

κύτταρα καθώς και το ποσοστό 
τους στην σπλήνα, E. Ιστόγραμμα που περιγράφει την ένταση του φθορισμού ανάλογα με τον αριθμό των 
κυττάρων, με μπλε χρώμα εμφανίζεται το δείγμα ενώ με μαύρο το αρνητικό κοντρόλ. (Ν=αριθμός 
πειραματοζώων) 

 



57 
 

 
Εικόνα 3. 17. Επίδραση της in vivo χορήγησης L-καρνιτίνης στο μητρικό ανοσοποιητικό σύστημα. 
Πραγματοποιήθηκε καθημερινή χορήγηση 2,5 mg L-καρνιτίνης για 3, 4, 5, ή 7 ημέρες πριν από την 
προγραμματισμένη υπερωορρηξία. Η απομόνωση των σπληνοκυττάρων έγινε στις 18 h post-hCG (ημέρα 
μηδέν της εγκυμοσύνης). Ακολούθησε ανοσοφθορισμός των κυττάρων και το ποσοστό CD11b

+
Gr1

-
 κυττάρων 

αξιολογήθηκε με κυτταρομετρία ροής. Α. Μέσος όρος του ποσοστού των CD11b
+
Gr1

-
 κυττάρων στην σπλήνα ± 

SD (p=0,0004), B-D. Αντιπροσωπευτικές εικόνες της ανάλυσης των αποτελεσμάτων για τα κοντρόλ και τα L-Cn 
7d δείγματα, B. Τα κύτταρα απεικονίζονται ανάλογα με τον όγκο (εμπρόσθια σκέδαση, FSC) και την 
κοκκιότητα (πλάγια σκέδαση, SSC), έχει οριοθετηθεί η περιοχή στην οποία βρίσκονται τα βιώσιμα 
σπληνοκύτταρα, τα νεκρά κύτταρα εμπίπτουν στην κάτω αριστερή γωνία και έχουν αποκλειστεί από τα 
επόμενα διαγράμματα, με μπλε χρώμα φαίνονται τα CD11b

+
Gr1

- 
κύτταρα ενώ με ροζ χρώμα φαίνονται τα 

CD11b
+
Gr1

+
 κύτταρα, C. Τα κύτταρα απεικονίζονται ανάλογα με την κοκκιότητα και τον φθορισμό τους, με 

μπλε χρώμα φαίνονται τα CD11b
+
Gr1

- 
κύτταρα καθώς και το ποσοστό τους στην σπλήνα ενώ με ροζ χρώμα 

φαίνονται τα CD11b
+
Gr1

+
 κύτταρα, D. Ιστόγραμμα που περιγράφει την ένταση του φθορισμού ανάλογα με τον 

αριθμό των κυττάρων, με μπλε χρώμα εμφανίζεται το δείγμα ενώ με μαύρο το αρνητικό κοντρόλ. (Ν=αριθμός 
πειραματοζώων) 
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Εικόνα 3. 18. Επίδραση της in vivo χορήγησης L-καρνιτίνης στο μητρικό ανοσοποιητικό σύστημα. 
Πραγματοποιήθηκε καθημερινή χορήγηση 2,5 mg L-καρνιτίνης για 3, 4, 5, ή 7 ημέρες πριν από την 
προγραμματισμένη υπερωορρηξία. Η απομόνωση των σπληνοκυττάρων έγινε στις 18 h post-hCG (ημέρα 
μηδέν της εγκυμοσύνης). Ακολούθησε ανοσοφθορισμός των κυττάρων και το ποσοστό CD11b

+
Gr1

+
 κυττάρων 

αξιολογήθηκε με κυτταρομετρία ροής. Α. Μέσος όρος του ποσοστού των CD11b
+
Gr1

+
 κυττάρων στην σπλήνα ± 

SD (p=0,0183), B-D. Αντιπροσωπευτικές εικόνες της ανάλυσης των αποτελεσμάτων για τα κοντρόλ και τα L-Cn 
7d δείγματα, Β. Τα κύτταρα απεικονίζονται ανάλογα με τον όγκο (εμπρόσθια σκέδαση, FSC) και την 
κοκκιότητα (πλάγια σκέδαση, SSC), έχει οριοθετηθεί η περιοχή στην οποία βρίσκονται τα βιώσιμα 
σπληνοκύτταρα, τα νεκρά κύτταρα εμπίπτουν στην κάτω αριστερή γωνία και έχουν αποκλειστεί από τα 
επόμενα διαγράμματα, με μπλε χρώμα φαίνονται τα CD11b

+
Gr1

+ 
κύτταρα, C. Τα κύτταρα απεικονίζονται 

ανάλογα με τον φθορισμό τους, με ροζ χρώμα φαίνονται τα CD11b
+
Gr1

+ 
κύτταρα καθώς και το ποσοστό τους 

στην σπλήνα, D. Ιστόγραμμα που περιγράφει την ένταση του φθορισμού ανάλογα με τον αριθμό των 
κυττάρων, με ροζ χρώμα εμφανίζεται το δείγμα ενώ με μαύρο το αρνητικό κοντρόλ. (Ν=αριθμός 
πειραματοζώων) 
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Εικόνα 3. 19. Επίδραση της in vivo χορήγησης L-καρνιτίνης στο μητρικό ανοσοποιητικό σύστημα. 
Πραγματοποιήθηκε καθημερινή χορήγηση 2,5 mg L-καρνιτίνης για 5 ή 7 ημέρες πριν από την 
προγραμματισμένη υπερωορρηξία. Η απομόνωση του ορού έγινε από αίμα το οποίο συλλέχθηκε με καρδιακή 
παρακέντηση στις 18 h post-hCG (ημέρα μηδέν της εγκυμοσύνης). Για την ανίχνευση της IL10 έγινε έμμεση 
ELISA (p=0,0178). (Ν=αριθμός πειραματοζώων) 
 

 Δεδομένων των παραπάνω αποτελεσμάτων, επικεντρωθήκαμε στις 7 ημέρες 

χορήγησης L-καρνιτίνης όπου και φάνηκαν οι μόνες στατιστικά σημαντικές διαφορές όσον 

αφορά το μητρικό αναπαραγωγικό σύστημα την ημέρα 0 της εγκυμοσύνης και συνεχίσαμε 

να παρατηρούμε τις αλλαγές στους σπληνικούς κυτταρικούς πληθυσμούς με σκοπό να 

ερευνήσουμε εάν οι διαφορές αυτές παραμένουν και τις επόμενες ημέρες πριν το 

παράθυρο της εμφύτευσης του εμβρύου (Εικόνα 3. 20). Ενώ μέσα στις επόμενες 2 μέρες, οι 

διαφορές στα CD19+, CD25+ και CD11b+ κύτταρα είχαν εξομαλυνθεί μεταξύ 7 ημερών 

χορήγησης L-καρνιτίνης και κοντρόλ, δεν συνέβη το ίδιο και με τα CD11b+Gr1+ κύτταρα. 

Στην περίπτωση των MDSCs, παρατηρήθηκε στα κοντρόλ αύξηση του πληθυσμού κατά 

372,2% (p<0,0001) μεταξύ της ημέρας 0 και της ημέρας 2 της εγκυμοσύνης, η οποία 

συνάδει με την απαιτούμενη στο συγκεκριμένο στάδιο της εγκυμοσύνης ανοσοκαταστολή 

(Nair et al., 2015; Zhao et al., 2016), ενώ η L-καρνιτίνη απέτυχε να αυξήσει σε αυτό το 

βαθμό τα επίπεδα των MDSCs (p=0,018 σε σχέση με τα κοντρόλ κατά την δεύτερη ημέρα 

της εγκυμοσύνης). Φαίνεται λοιπόν πως πράγματι η L-καρνιτίνη επηρεάζει και το μητρικό 

ανοσοποιητικό σύστημα εμποδίζοντάς το να υποστηρίξει επαρκώς την ανάπτυξη του 

εμβρύου στα πρώιμα στάδια της εγκυμοσύνης. 

 Η αύξηση του αριθμού των Β λεμφοκυττάρων με ταυτόχρονη μείωση της έκφρασης 

του επιφανειακού μάρτυρα CD19 (Εικόνα 3. 16), μπορεί να εξηγηθεί είτε ως συσσώρευση 

ανώριμων Β λεμφοκυττάρων στη σπλήνα, είτε ως διαφοροποίησή τους σε 

πλασματοκύτταρα (Haas and Tedder, 2005). Ωστόσο, η πτώση του αριθμού των Β 

λεμφοκυττάρων σε φυσιολογικά επίπεδα κατά τις επόμενες δυο μέρες της εγκυμοσύνης 

(Εικόνα 3. 20) δεν συνάδει με την ύπαρξη πλασματοκυττάρων καθώς η διάρκεια ζωής τους 

είναι μεγαλύτερη. Επιπλέον, η απουσία ανάλογης αύξησης στους αριθμούς των Τ 

βοηθητικών κυττάρων που απαιτούνται για τη διαφοροποίηση των Β λεμφοκυττάρων σε 

πλασματοκύτταρα μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι αλλαγές αυτές οφείλονται στην 

ύπαρξη περισσότερων ανώριμων Β λεμφοκυττάρων και όχι διαφοροποιημένων 
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πλασματοκυττάρων. Τέλος, προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι η χορήγηση λιπαρών 

οξέων μακράς αλύσου (EPA, DHA) οδηγεί στην ανίχνευση λιγότερων ώριμων Β 

λεμφοκυττάρων στον σπλήνα ποντικών (Gurzell et al., 2015). Δεδομένου ότι η L-καρνιτίνη 

διαταράσσει τη φυσιολογική ποσότητα λιπαρών οξέων, είναι λογικό να διαταράσσει και την 

κινητική της ωρίμανσης των Β λεμφοκυττάρων στη σπλήνα. 

 

 
Εικόνα 3. 20. Επίδραση της in vivo χορήγησης L-καρνιτίνης στο μητρικό ανοσοποιητικό σύστημα. 
Πραγματοποιήθηκε καθημερινή χορήγηση 2,5 mg L-καρνιτίνης για  7 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη 
υπερωορρηξία. Η απομόνωση των σπληνοκυττάρων έγινε στις 18, 42 και 68 h post-hCG (ημέρα 0, 1, και 2 της 
εγκυμοσύνης αντίστοιχα). Ακολούθησε ανοσοφθορισμός των κυττάρων και το ποσοστό των κυτταρικών 
πληθυσμών αξιολογήθηκε με κυτταρομετρία ροής. (Ν=αριθμός πειραματοζώων) 
*: p<0.05, **: p<0.01, ***: p<0,001, ****: p<0.0001. 
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Σε προηγούμενες μελέτες, έχει βρεθεί πως η L-καρνιτίνη αυξάνει την επαγόμενη από 

αραχιδονικό οξύ παραγωγή προσταγλανδινών στα μαρκροφάγα (Athanassakis et al., 2003), 

και μειώνει την παραγωγή IL-2 ως απόκριση σε ειδικό αντιγονικό ερέθισμα (Athanassakis et 

al., 2001). Η in vivo χορήγηση L-καρνιτίνης σε θηλυκά ποντίκια έχει φανεί να επάγει την 

αύξηση φλεγμονωδών κυτοκινών στον ορό και το περιτοναϊκό υγρό, την συσσώρευση 

κυττάρων του ανοσοποιητικού στην περιτοναϊκή κοιλότητα και τα τοιχώματα της μήτρας, 

και να προκαλεί υπογονιμότητα (Dionyssopoulou et al., 2005). Αξιοποιώντας την 

μικροσκοπία γένεσης τρίτης αρμονικής (THG), μέθοδο που έχει χρησιμοποιηθεί για την 

αξιολόγηση της ευρωστίας προ-εμφυτευτικών εμβρύων (Kyvelidou et al., 2011), η παρούσα 

εργασία επικεντρώθηκε στην διερεύνηση της επαγόμενης από την L-καρνιτίνη 

υπογονιμότητας σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν πιθανά αίτια στην ανάπτυξη των προ-

εμφυτευτικών εμβρύων ή/και στο μητρικό αναπαραγωγικό και ανοσοποιητικό σύστημα. 

Συγκρίνοντας διαφορετικές δόσεις L-καρνιτίνης δείχθηκε ότι η χορήγηση 2,5 mg για 7 

ημέρες επηρέασε την ανάπτυξη των προ-εμφυτευτικών εμβρύων σε τέτοιο βαθμό που 

μόλις 4.5% των εμβρύων κατά μέσο όρο κατάφεραν να φτάσουν στο στάδιο της 

βλαστοκύστης την ημέρα 3 της εγκυμοσύνης, ενώ ταυτόχρονα προκάλεσε αποδιοργάνωση 

των ωοθηκών που συνοδευόταν από διαταραχή της ισορροπίας μεταξύ ανοσοδιέγερσης και 

ανοσοκαταστολής στον οργανισμό της μητέρας, γεγονότα τα οποία συνάδουν με την 

ανικανότητα του οργανισμού να υποστηρίξει μια φυσιολογική εγκυμοσύνη. 

Οι αρχικές μελέτες για την επίδραση της L-καρνιτίνης in vitro έδειξαν ότι η παρουσία 

της L-καρνιτίνης στο θρεπτικό προκάλεσε μείωση στο ποσοστό των εμβρύων που πέρασαν 

από το στάδιο του ζυγώτη στο  στάδιο των δύο κυττάρων, καθώς και μείωση των επιπέδων 

του σήματος που ανιχνεύθηκε μέσω THG μικροσκοπίας. Η THG μικροσκοπία απεικονίζει 

κατά κύριο λόγο λιποκυστίδια και σε μικρότερο βαθμό μιτοχόνδρια (Débarre et al., 2006; 

Hsieh et al., 2008; Watanabe et al., 2010). Στα προ-εμφυτευτικά έμβρυα το THG σήμα 

συνεντοπιζόταν με την χρωστική Nile Red και ως εκ τούτου η ποσοτικοποίηση του THG 

σήματος ήταν ανάλογη με τα λιποκυστίδια των εμβρύων. Επομένως, η L-καρνιτίνη, της 

οποίας ο ρόλος είναι να μεταφέρει λιπαρά οξέα μακράς αλύσου στα μιτοχόνδρια, 

προκάλεσε μείωση της επιφάνειας των λιποκυστιδίων, το οποίο έμμεσα θα μπορούσε να 

υποδηλώνει αύξηση της ενεργειακής κατάστασης των εμβρύων. Πράγματι, έχει προταθεί 

ότι η L-καρνιτίνη βελτιώνει την ωρίμανση ωοθυλακίων ποντικού in vitro και τα ωοθυλάκια 

που ωριμάζουν παρουσία L-καρνιτίνης έχουν καλύτερη εμβρυϊκή ανάπτυξη μετά την 

γονιμοποίηση, ενώ παράλληλα μειώνει τα ποσοστά των βλαβών του DNA (Abdelrazik et al., 

2009; Zare et al., 2015). Θα μπορούσαμε λοιπόν να υποθέσουμε ότι ζυγώτες οι οποίοι εξ 

αρχής είχαν μειωμένα ενεργειακά αποθέματα δεν θα μπορούσαν να προχωρήσουν την 

ανάπτυξη τους παρουσία της L-καρνιτίνης και μόνο υγιή έμβρυα με εξ αρχής καλύτερα 

προγνωστικά θα μπορούσαν να φτάσουν στο στάδιο των δύο κυττάρων. Ωστόσο, 

περαιτέρω έρευνα είναι απαραίτητη για τον έλεγχο μιας τέτοιας υπόθεσης. 
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Εικόνα 4. 1. Σχηματική αναπαράσταση των ευρημάτων της επίδρασης της L-καρνιτίνης in vitro και in vivo στην 
βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των προ-εμφυτευτικών εμβρύων. 

 

Η χορήγηση της L-καρνιτίνης in vivo έγινε με ενδοπεριτοναϊκή ένεση καθώς αυτός ο 

τρόπος χορήγησης σε αρουραίους φαίνεται να είναι πιο αποτελεσματικός και εξασφαλίζει 

την χορήγηση ακριβούς δόσης (Lawanlakkana et al., 2012). Επίσης, μετά από μέτρηση τόσο 

της ελεύθερης καρνιτίνης όσο και της ακυλοκαρνιτίνης στον ορό και το περιτοναϊκό υγρό 

φάνηκε ότι η χορηγούμενη καρνιτίνη χρησιμοποιείται από τον οργανισμό καθιστώντας τον 

ενδοπεριτοναϊκό τρόπο χορήγησης της καρνιτίνης κατάλληλο και ελεγχόμενο μοντέλο για 

την μελέτη της επίδρασης της (Dionyssopoulou et al., 2005). 

In vivo η χορήγηση L-καρνιτίνης οδηγεί σε πιο σύνθετα αποτελέσματα αφού μπορεί 

να επηρεάσει οποιοδήποτε κυτταρικό πληθυσμό του οργανισμού (Dionyssopoulou et al., 

2011). Γνωρίζοντας πως ημερήσια χορήγηση 2,5 mg L-καρνιτίνης για 7 ημέρες πριν από την 

προγραμματισμένη υπερωορρηξία οδηγεί σε αποτυχία της εγκυμοσύνης, θελήσαμε να 

εντοπίσουμε την ελάχιστη δόση L-καρνιτίνης που οδηγεί σε υπογονιμότητα. Έτσι, η L-

καρνιτίνη χορηγήθηκε για 3, 4, ή 5 ημέρες πριν την υπερωορρηξία. Παρόλο που στο στάδιο 
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του ζυγώτη παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική μείωση του ποσοστού των φυσιολογικών 

εμβρύων στις 3, 4, και 7 ημέρες χορήγησης, τα έμβρυα στο στάδιο των 2 κυττάρων 

επηρεάστηκαν μόνο στις 7 ημέρες χορήγησης. Ως εκ τούτου, φαίνεται ότι εάν οι ζυγώτες 

επιβίωναν μετά από 3, 4, ή 5 ημέρες χορήγησης, μπορούσαν να συνεχίσουν φυσιολογικά 

την μετέπειτα ανάπτυξη τους. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από το ότι δεν 

παρατηρηθήκαν στατιστικά σημαντικά διαφορές μεταξύ κοντρόλ και 3ων, 4ων, ή 5 ημερών 

χορήγησης L-καρνιτίνης στον αριθμό των απογόνων που προέκυψαν. Αντίθετα, οι 7 ημέρες 

χορήγησης φαίνεται να προκάλεσαν μη-αντιστρέψιμη βλάβη στην ανάπτυξη των προ-

εμφυτευτικών εμβρύων. Πράγματι, σε όλα τα στάδια της εμβρυϊκής ανάπτυξης που 

ελέγχθηκαν το ποσοστό των μορφολογικά φυσιολογικών εμβρύων ήταν σημαντικά 

μειωμένο σε σχέση με τα κοντρόλ, φτάνοντας μόλις 4,5% στο στάδιο της βλαστοκύστης 

δικαιολογώντας έτσι την αδυναμία εγκυμοσύνης. Αξίζει να σημειωθεί, πως το φαινόμενο 

αυτό ήταν αναστρέψιμο, καθώς περίπου 3 μήνες μετά την διακοπή της θεραπείας των 7 

ημερών χορήγησης L-καρνιτίνης τα θηλυκά ποντίκια που ελέγχθηκαν ήταν σε θέση να 

υποστηρίξουν μια υγιή εγκυμοσύνη και φυσιολογικό αριθμό απογόνων ανά γέννα.  

Όπως και στην περίπτωση της in vitro χορήγησης, in vivo χορήγηση L-καρνιτίνης για 

7 ημέρες είχε ως αποτέλεσμα την αλλοίωση των λιποκυστιδίων. Στο στάδιο του ζυγώτη 

ποσοτικοποίηση του THG σήματος έδειξε πως τόσο ο αριθμός όσο και το μέγεθος των 

λιποκυστιδίων μειώθηκε παρουσία της L-καρνιτίνης, ενώ η ίδια εικόνα παρέμεινε, αν όχι 

και επιδεινώθηκε, και στα επόμενα αναπτυξιακά στάδια, όπως φάνηκε μετά από χρώση με 

Nile Red και παρατήρηση με συνεστιακή μικροσκοπία.  

Η ιστολογία των ωοθηκών στις 7 ημέρες χορήγησης L-καρνιτίνης ήταν σε συμφωνία 

με τα παραπάνω ευρήματα. Οι ωοθήκες αμέσως μετά την ωορρηξία ήταν μεγαλύτερες σε 

μέγεθος, με μη φυσιολογική οργάνωση του φλοιού και του μυελού, με αυξημένα ωχρά 

σωμάτια και ανώριμα ωοθυλάκια διαφόρων μεγεθών να βρίσκονται περισσότερο κεντρικά 

στον ιστό, ενώ η εικόνα αυτή συνοδευόταν και από αυξημένη προγεστερόνη στον ορό του 

αίματος σε σχέση με τα κοντρόλ.  

Ταυτόχρονα με την ανάπτυξη των προ-εμφυτικών εμβρύων και την ιστολογία των 

ωοθηκών, αξιολογήθηκε και η κατάσταση του μητρικού ανοσοποιητικού συστήματος μέσω 

της μέτρησης κυτταρικών πληθυσμών στην σπλήνα.  In vitro, γνωρίζουμε πως εξωγενής L-

καρνιτίνη επιστρατεύει τις αποθήκες λιπαρών οξέων κυττάρων του ανοσοποιητικού 

συστήματος αλλάζοντας το μεταβολικό τους προφίλ (Athanassakis et al., 2003). Πρέπει να 

σημειωθεί πως η επιτυχής εγκυμοσύνη απαιτεί διαφορετικά επίπεδα διέγερσης ή 

καταστολής ανάλογα με της ανάγκες του αναπτυξιακού σταδίου του εμβρύου. Συνοπτικά, 

αρχικά απαιτείται ανοσοδιέγερση στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης που βαθμιαία 

ακολουθείται από ανοσοκαταστολή για την προστασία του αναπτυσσόμενου εμβρύου 

(Athanassakis and Wegmann, 1986). Η χορήγηση των 7 ημερών ήταν η μόνη που προκάλεσε 

στατιστικά σημαντική αύξηση των CD19+, CD25+, CD11b+Gr1-, CD11b+Gr1+ κυττάρων στη 

σπλήνα την ημέρα 0 της εγκυμοσύνης σε σχέση με τα κοντρόλ. Οι αυξημένοι αριθμοί 

μακροφάγων (CD11b+) συνάδουν με την φλεγμονώδη εικόνα που έχει παρατηρηθεί καθώς 

τα επίπεδα τους έχουν βρεθεί αυξημένα τόσο στην μήτρα όσο και στο περιτόναιο μετά από 
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in vivo χορήγηση L-καρνιτίνης (Dionyssopoulou et al., 2005). Επιπλέον, τα αυξημένα 

επίπεδα Β λεμφοκυττάρων θα μπορούσαν να αντιστοιχούν σε ανώριμα Β μετά από 

ενεργοποίηση τους από μακροφάγα και δενδριτικά στην περιοχή της μήτρας, γεγονός που 

συνάδει και με την αυξημένη IL-2 (Dionyssopoulou et al., 2005) που, μεταξύ άλλων, προάγει 

την διαφοροποίηση των Β λεμφοκυττάρων. Τέλος, τα αυξημένα επίπεδα Τ ρυθμιστικών και 

MDSCs ωθούν το σύστημα προς πρόωρη καταστολή. Αύξηση του πληθυσμού των T 

ρυθμιστικών είναι αναμενόμενη κατά τα προ-εμφυτευτικά στάδια της ανάπτυξης, όπου τα 

κύτταρα πολλαπλασιάζονται για να είναι έτοιμα να δράσουν λίγο πριν και μετά την 

εμφύτευση. Παρόλα αυτά, μη-φυσιολογική αύξηση των επιπέδων Τ ρυθμιστικών στο 

στάδιο όπου θα έπρεπε να κυριαρχεί η ανοσοδιέγερση θα μπορούσε να προκαλέσει 

σημαντικά προβλήματα στην ανάπτυξη του προ-εμφυτευτικού εμβρύου. Ταυτόχρονα, την 

ημέρα 0 της εγκυμοσύνης παρατηρήθηκε αύξηση της IL-10 σε σχέση με τα κοντρόλ. Ενώ η 

IL-10 παράγεται από τα Τ ρυθμιστικά  και συμμετέχει στην φυσιολογική ανοσοκαταστολή, η 

έκφραση πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα έχει συσχετισθεί με αποτυχία υποστήριξης 

εγκυμοσύνης (Mahdi, 2011). Τόσο η αυξημένη IL-10, όσο και η αυξημένη προγεστερόνη (Xu 

et al., 2011) την ημέρα 0 της εγκυμοσύνης  συνάδουν με τα αυξημένα Τ ρυθμιστικά και τα 

MDSCs και ωθούν την ισορροπία προς την καταστολή, τη χρονική περίοδο που η ανάπτυξη 

των προ-εμφυτευτικών εμβρύων έχει ανάγκη από διέγερση.  

Μέχρι την ημέρα 2 της εγκυμοσύνης τα ποσοστά των Β λεμφοκυττάρων και των Τ 

ρυθμιστικών κυττάρων έχουν προσαρμοστεί στα επίπεδα των φυσιολογικών τιμών σε 

σχέση με τα κοντρόλ. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και στον πληθυσμό των MDSC κυττάρων 

τα οποία αυξάνονται στα κοντρόλ εξασφαλίζοντας πιθανώς την ανάπτυξη της απαιτούμενης 

ανοσοκαταστολής λίγο πριν την εμφύτευση του εμβρύου (Nair et al., 2015; Zhao et al., 

2016), αλλά παραμένουν σταθερά στα ποντίκια που τους είχε χορηγηθεί L-καρνιτίνη. 

Συνοψίζοντας, η χορήγηση 2,5 mg L-καρνιτίνης in vivo για 7 ημέρες πριν την 

προγραμματισμένη υπερωορρηξία προκαλεί υπογονιμότητα η οποία φαίνεται να οφείλεται 

σε ένα σύνολο προβλημάτων που αλληλοεπηρεάζονται και ανατροφοδοτούνται μεταξύ 

τους. Μεταβάλλεται η σύσταση των προ-εμφυτευτικών εμβρύων σε λιποκυστίδια γεγονός 

που οδηγεί ή ευνοεί την μη φυσιολογική ανάπτυξη των προ-εμφυτευτικών εμβρύων, 

εμποδίζοντας τα να φτάσουν στο στάδιο της βλαστοκύστης και να εμφυτευθούν. Η 

προβληματική αυτή ανάπτυξη φαίνεται να τροφοδοτείται και από τις αλλαγές που 

παρατηρηθήκαν στους ιστούς των ωοθηκών αμέσως μετά την ωορρηξία, καθώς και από την 

απορύθμιση του μητρικού ανοσοποιητικού συστήματος. Η επίδραση αυτή της L-καρνιτίνης 

στο αναπαραγωγικό σύστημα θα μπορούσε να αποτελέσει αιτία ενός μέρους της 

ανεξήγητης υπογονιμότητας. Λαμβάνοντας υπόψη την παρουσία της L-καρνιτίνης σε 

πληθώρα συμπληρωμάτων διατροφής, η χρήση της μπορεί να ευθύνεται για μέρος των 

περιπτώσεων όπου παρατηρείται αδυναμία εγκυμοσύνης. 
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