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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1°

ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΤΟΥ ΑΝΔΡΑ 

1.1 Γενικά

Το γεννητικό σύστηµα του άνδρα περιλαµβάνει:

1. τους δύο όρχεις, στους οποίους σχηµατίζονται τα σπερµατοζωάρια και παράγονται οι 

γεννητικές ορµόνες, 

2. την εκφορητική ή αποχετευτική οδό των σπερµατοζωαρίων που αποτελείται από την 

επιδιδυµ ίδα, τον σπερµατικό πόρο, την σπερµατοδόχο λήκυθο και τον 

εκσπερµατιστικό πόρο Εικόνα 1.1,

3. τους αδένες, οι οποίοι είναι οι σπερµατοδόχες κύστεις, ο προστάτης και οι 

βολβουρηθραίοι (Cowper’s), οι εκκρίσεις των οποίων σχηµατίζουν το υγρό στοιχείο του 

σπέρµατος,

4. το πέος, που αποτελείται από τα σηραγγώδη σώµατα και το σπογγώδες σώµα της 

ουρήθρας. Την τελευταία χρησιµοποιεί το σπέρµα σαν τελική εκφορητική οδό.

Εικόνα 1.1 Ανδρικό αναπαραγωγικό σύστηµα

Κεφάλαιο 1ο: Το Αναπαραγωγικό Σύστημα του Άνδρα
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1.2 Η ανάπτυξη και ανατοµία του όρχεως 

Εµβρυολογικά, οι αδιαφοροποίητοι γεννητικοί αδένες εµφανίζονται κατά την 5η 

εβδοµάδα της ενδοµήτριας ζωής, µε τη µορφή του γεννητικού ογκώµατος. Η εξέλιξη στη 

συνέχεια προς όρχεις ή προς ωοθήκες εξαρτάται από το γονότυπο, δηλαδή από τον 

χρωµοσωµιακό τύπο του αρχικού ζυγώτη. Στο έµβρυο, οι όρχεις βρίσκονται στο κύτος της 

κοιλιάς, δεξιά και αριστερά της οσφυϊκής µοίρας της σπονδυλικής στήλης. Κατά τον 7ο 

εµβρυϊκό µήνα έχουν κατέλθει προς τα κάτω και, προωθώντας τις στιβάδες του πρόσθιου 

κοιλιακού τοιχώµατος, εγκαθίστανται στα αντίστοιχα ηµιµόρια του οσχέου.

Ο κάθε όρχις έχει σχήµα ελλειψοειδές και είναι αποπλατυσµένος στα πλάγια. Το 

µήκος του είναι περίπου 4-5 cm, το πλάτος του 2,5-3,5 cm, το βάρος του 10-14 gr και ο 

όγκος του 15-25 ml. Το πρόσθιο χείλος του είναι ελεύθερο, ενώ το οπίσθιο έχει προς τα 

πάνω τις πύλες, µέσω των οποίων εισέρχονται τα αγγεία και τα νεύρα. Κατά µήκος του 

οπίσθιου χείλους κατέρχεται η επιδιδυµίδα και ανέρχεται ο σπερµατικός πόρος. Στον άνω 

πόλο εντοπίζεται η κεφαλή της επιδιδυµίδας, ο δε κάτω πόλος συµφύεται µε το όσχεο 

µέσω ενός συνδέσµου που ονοµάζεται οίακας Εικόνα 1.2. 

Εικόνα 1.2 Σχηµατική παράσταση της ανατοµίας του όρχεως.

 Ο όρχις αποτελείται από τον ινώδη χιτώνα, τα σπερµατικά σωληνάρια, τη διάµεση 

ουσία, τα αγγεία και τα νεύρα. 

Κεφάλαιο 1ο: Το Αναπαραγωγικό Σύστημα του Άνδρα
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• Ο ινώδης χιτώνας περιβάλλει εξωτερικά τον όρχι και σχηµατίζει στο άνω τριτηµόριο 

του οπίσθιου χείλους του µια πάχυνση που ονοµάζεται µεσαύλιο ή σώµα του 

Higmore (rete testis). Από το µεσαύλιο εκπορεύονται ινώδη διαφραγµάτια που 

χωρίζουν το ορχικό παρέγχυµα σε 250-300 ορχικά λόβια. 

• Τα σπερµατικά σωληνάρια αρχίζουν µε τυφλό άκρο κάτω από τον ινώδη χιτώνα (3-4 

σε κάθε ορχικό λόβιο), πορεύονται σπειροειδώς και συγκλίνουν προς το µεσαύλιο 

όπου ενώνονται και σχηµατίζουν ένα βραχύ κοινό σωληνάριο. Το κοινό αυτό 

σωληνάριο εισέρχεται µέσα στο µεσαύλιο, αναστοµώνεται µε άλλα παρόµοια 

σωληνάρια και δηµιουργεί το δίκτυο του Haller. Το δίκτυο αυτό αποτελείται από 

6-12 εκφορητικά σωληνάρια που εκβάλλουν στην κεφαλή της επιδιδυµίδας. Κάθε 

σπερµατικό σωληνάριο εµφανίζει δυο µοίρες, την εσπειραµένη, όπου παράγονται 

τα σπερµατοζωάρια και την ευθεία από όπου αποχετεύονται.  Το τοίχωµα του 

εσπειραµένου σωληναρίου αποτελείται από τη βασική µεµβράνη και από το 

επιθήλιο. Το επιθήλιο αποτελείται από δυο είδη κυττάρων, τα στηρικτικά κύτταρα 

του Sertoli που διατάσσονται κατά µήκος της βασικής µεµβράνης και  τα 

σπερµατογόνα κύτταρα σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Στην έξω επιφάνεια των 

σωληναρίων βρίσκονται τα µυοειδή κύτταρα που έχουν την ικανότητα να 

συσπώνται και να συµβάλλουν, µαζί µε άλλους παράγοντες, στην προώθηση των 

ακίνητων σπερµατοζωαρίων προς την επιδιδυµίδα. Τα σπερµατικά σωληνάρια 

αποτελούν το 85% του συνολικού όγκου των όρχεων.

• Η διάµεση ουσία αποτελείται από συνδετικό ιστό, ο οποίος παρεµβάλλεται µεταξύ 

των εσπειραµένων σωληναρίων και από τα διάµεσα κύτταρα του Leydig Εικόνα1.3

Εικόνα 1.3 Φυσιολογικά σπερµατικά σωληνάρια
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 Η αγγείωση του όρχεως γίνεται µέσω της έσω σπερµατικής αρτηρίας (κλάδου της 

κοιλιακής αορτής), της εκφορητικής αρτηρίας ή αρτηρίας του σπερµατικού πόρου (κλάδου 

της έσω λαγόνιας αρτηρίας) και της έξω σπερµατικής ή κρεµαστήριας (κλάδου της κάτω 

επιγάστριας αρτηρίας). Η φλεβική αποχέτευση γίνεται από το εν τω βάθει και το επιπολής 

φλεβικό δίκτυο. Το εν τω βάθει δίκτυο αποτελείται από την έσω σπερµατική φλέβα που 

αριστερά εκβάλει στην αριστερή νεφρική φλέβα και δεξιά στην κάτω κοίλη φλέβα, την 

εκφορητική που εκβάλει στο προστατικό πλέγµα, την φλέβα του σπερµατικού τόνου που 

εκβάλει στην κάτω επιγάστρια και την κρεµαστήρια που εκβάλει στην έσω σαφηνή Εικόνα 

1.4.

 Το επιπολής φλεβικό δίκτυο σχηµατίζεται από τις οσχεϊκές που εκβάλλουν στις έξω 

αιδοιϊκές και από τις επιπολής περινεϊκές που εκβάλλουν στις έσω αιδοιϊκές. Η νεύρωση 

του όρχεως γίνεται από ίνες που ξεκινούν από το ορχικό πλέγµα. Το πλέγµα αυτό είναι 

προέκταση του κοιλιακού πλέγµατος και σχηµατίζεται από ίνες του συµπαθητικού και 

παρασυµπαθητικού 1.

Εικόνα 1.4 Α, Β Αγγείωση του όρχεως. Α. αρτηριακό δίκτυο, Β. φλεβικό δίκτυο.
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1.3 Ο άξονας υποθάλαµος-υπόφυση-όρχεις 

 Η ανάπτυξη των δευτερογενών ανδρικών χαρακτηριστικών αλλά και η ανδρική 

σεξουαλική συµπεριφορά σχετίζονται άµεσα µε τη λειτουργία των όρχεων. Τα στεροειδή 

και κυρίως η τεστοστερόνη παίζουν καθοριστικό ρόλο στην έκφραση του ανδρικού 

φαινοτύπου, στην ανάπτυξη και λειτουργία των γεννητικών οργάνων, καθώς επίσης και 

στη σεξουαλική λειτουργία και την ικανότητα προς γονιµοποίηση. 

 Ο υποθάλαµος, η υπόφυση, ο φλοιός των επινεφριδίων και οι όρχεις αποτελούν το, 

µε την ευρύτερη έννοια, ορµονικό γεννητικό σύστηµα του άνδρα, το οποίο δρα σαν 

άξονας, δηλαδή το ένα όργανο επηρεάζει τη λειτουργία του άλλου. Ο άξονας 

«υποθάλαµος-υπόφυση-όρχεις» λειτουργεί αµφίδροµα. Ο υποθάλαµος δέχεται ερεθίσµατα 

από το περιβάλλων, το Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα (Κ.Ν.Σ.) και από τον όρχι και 

απελευθερώνει κατά ώσεις µια ορµόνη που λέγεται εκλυτική των γοναδοτροπινών ορµόνη 

(Gonadotropin Releasing Hormone, GnRH). Η GnRH είναι ένα δεκαπεπτίδιο που 

εκκρίνεται από τον τοξοειδή πυρήνα του υποθαλάµου προς το πυλαίο αγγειακό σύστηµα 

υποθαλάµου–υπόφυσης. Στη συνέχεια µεταφέρεται προς τον πρόσθιο λοβό της 

υπόφυσης, όπου διεγείρει την έκκριση της θυλακιοτρόπου ορµόνης (Follicle Stimulating 

Hormone, FSH) και της ωχρινοτρόπου ορµόνης (Luteinising Hormone, LH).

 Η FSH είναι µία γλυκοπρωτεΐνη που παράγεται και απελευθερώνεται κατά κύµατα 

από τα γοναδοτρόπα κύτταρα του πρόσθιου λοβού της υπόφυσης. Ασκεί τη δράση της στα 

κύτταρα Sertoli, όπου συνδέεται µε ειδικούς µεµβρανικούς υποδοχείς  προάγοντας τη 

σύνθεση και έκκριση ειδικών πρωτεϊνών που συνδέονται µε τα ανδρογόνα και τα 

µεταφέρουν στα όργανα–στόχους. Η έκκριση της αναστέλλεται κυρίως από τις 

ανασταλτίνες (inhibins) (η κύρια ισοµορφή στον ορό των ανδρών είναι η ανασταλτίνη ή 

ινχιµπίνη β). Σε βαριές βλάβες του σπερµατικού επιθηλίου η παραγωγή των 

ανασταλτινών, από τα κύτταρα Sertoli, µειώνεται ή/και αναστέλλεται µε αποτέλεσµα η 

έκκριση της FSH να αυξάνεται σηµαντικά. Τα αυξηµένα επίπεδα της FSH αποτελούν 

ισχυρό δείκτη µη επανορθώσιµης βλάβης του σπερµατικού επιθηλίου. 

 Η LH είναι επίσης µια γλυκοπρωτεΐνη που παράγεται από τα κύτταρα του πρόσθιου 

λοβού της υπόφυσης µαζί µε την FSH. Η έκκριση της στη συστηµατική κυκλοφορία γίνεται 

κατά εκκριτικά κύµατα, η συχνότητα των οποίων είναι χαρακτηριστική για κάθε είδος ζώου. 

Στον άνθρωπο είναι 1 κύµα/90-120 min. Η συχνότητα αυτή αντανακλά και τη συχνότητα 

έκκρισης της GnRH. Η κύρια δράση της αφορά τα κύτταρα του Leydig, όπου συνδέεται µε 

τους ειδικούς υποδοχείς της κυτταρικής µεµβράνης και ενεργοποιεί το µηχανισµό 
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σύνθεσης των στεροειδών ορµονών µε κύριο εκπρόσωπο την τεστοστερόνη. Η έκκριση 

της LH καταστέλλεται κυρίως από τη τεστοστερόνη (αλλά και από τους µεταβολίτες της, 

όπως η διϋδροτεστοστερόνη) και τα οιστρογόνα. Φαίνεται, ότι τα ανδρογόνα ασκούν την 

ανασταλτική τους δράση στον υποθάλαµο, ενώ τα οιστρογόνα (οιστραδιόλη) στην 

υπόφυση. 

 Η τεστοστερόνη είναι το ισχυρότερο ανδρογόνο του πλάσµατος. Η σύνθεση της 

γίνεται στα µιτοχόνδρια και στο ενδοπλασµατικό δίκτυο των κυττάρων του Leydig. Τα 

επινεφρίδια , παρ ’ όλο που εκκρίνουν µεγάλες ποσότητες ανδρογόνων , 

[δ ι υ δ ρ ο επ ι α ν δ ρ οσ τ ε ρ ό ν η ( D e h y d r o e p i a n d r o s t e r o n e , D H E A ) , θ ε ι ι κ ή 

διυδροεπιανδροστερόνη (Dehydroepiandrosterone sul fate, DHEA-S) και 

ανδροστενεδιόνη], προδρόµων της τεστοστερόνης, παράγουν µόνο το 5% της συνολικής 

ορµόνης. Στους φυσιολογικούς άνδρες, το 2-3% της ορµόνης είναι ελεύθερο και αποτελεί 

το βιολογικά δραστικό κλάσµα, το 40-50% είναι στερεά συνδεδεµένο µε µια ειδική β-

σφαιρίνη, την SHBG (sex hormone binding globulin), ενώ το υπόλοιπο κλάσµα είναι 

χαλαρά συνδεδεµένο µε λευκωµατίνες. Το κλάσµα αυτό έχει τη δυνατότητα να 

αποδεσµεύεται εύκολα από τις λευκωµατίνες και να εισέρχεται ταχύτατα στα κύτταρα 

στόχους.

 Η ορθή εκτίµηση της βιολογικά δραστικής τεστοστερόνης (βιοδιαθέσιµης 

τεστοστερόνης) πρέπει να περιλαµβάνει, εκτός από την ελεύθερη, και τη συνδεδεµένη µε 

λευκωµατίνες ορµόνη. Η ενδοορχική συγκέντρωση της ορµόνης είναι 50-100 φορές 

υψηλότερη εκείνης στο αίµα. Στον αυλό των σπερµατικών σωληναρίων η τεστοστερόνη 

βρίσκεται συνδεδεµένη µε τη δεσµέουσα τα ανδρογόνα  πρωτεΐνη (Androgen Binding 

Protein, ABP) που αποτελεί τον ενδοσωληναριακό µεταφορέα της ορµόνης. Η δράση της 

ασκείται στους ανδρογονικούς υποδοχείς των κυττάρων του Sertoli και µέσω των 

κυττάρων αυτών επιδρά στη σπερµατογένεση. Η FSH ενισχύει τη δράση της. Στο κύτταρο, 

η τεστοστερόνη µπορεί να µετατραπεί από την 5-α-αναγωγάση σε διϋδροτεστοστερόνη και 

µε τις δύο µορφές της συνδέεται µε τον υποδοχέα που την οδηγεί στον πυρήνα του 

κυττάρου. Εκεί παράγεται η mRNA που προκαλεί σύνθεση πρωτεϊνών και άλλες εκφράσεις 

της δράσης των ανδρογόνων. Οι κύριες δράσεις των τελευταίων στα κύτταρα–στόχους 

είναι: 1) η ρύθµιση της έκκρισης γοναδοτροπινών µε τον άξονα «υποθαλάµου – 

υπόφυσης», 2) η έναρξη και διατήρηση της σπερµατογένεσις, 3) η διαφοροποίηση του 

έσω γεννητικού συστήµατος του άνδρα κατά την εµβρυϊκή ζωή και 4) η προαγωγή της 

σεξουαλικής ωρίµανσης κατά την ήβη.

Η αύξηση του επιπέδου της τεστοστερόνης στο αίµα ξεκινά µια ανάδροµη 
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διαδικασία (feed back) που αναστέλλει την απελευθέρωση της GnRH στον υποθάλαµο, µε 

αποτέλεσµα την αναστολή της παραγωγής των γοναδοτροπινών από την υπόφυση και τον 

περιορισµό της παραγωγής τεστοστερόνης έως ότου τα επίπεδά της στο αίµα επανέλθουν 

στα φυσιολογικά όρια. Θα πρέπει να σηµειωθεί, ότι και τα παραγόµενα από τους όρχεις 

οιστρογόνα επίσης αναστέλλουν την έκκριση τόσο της LH όσο και της FSH.

Τα κύτταρα Leydig αποτελούν το σηµαντικότερο ενδοκρινικό σύστηµα του όρχεως. 

Βρίσκονται σε οµάδες µεταξύ των σπερµατικών σωληναρίων, κατά µήκος των αγγείων και 

των λεµφαγγείων, όπου περιβάλλονται από µακροφάγα και κύτταρα του συνδετικού ιστού. 

Αποτελούν το 5%-12% του συνολικού όγκου του αδένα. Η βιοσύνθεση και έκκριση των 

στεροειδών ορµονών διεγείρεται από την LH διαµέσου των ειδικών υποδοχέων της 

κυτταρικής µεµβράνης (είναι τα µοναδικά κύτταρα του όρχεως που έχουν LH υποδοχείς). 

Επιπλέον, η LH σε συνδυασµό µε άλλους παράγοντες που εκκρίνονται από τα άλλα 

κύτταρα του όρχεως (Sertoli, µακροφάγα, µυοειδή) ασκεί τροφική δράση στα κύτταρα 

Leydig. 

Τα κύτταρα Sertoli εµβρυολογικά προέρχονται από το βλαστικό επιθήλιο και 

αποτελούν ένα σταθερό πληθυσµό κυττάρων. Είναι ευµεγέθη, επιµήκη κύτταρα που 

διατάσσονται στη βασική µεµβράνη των σπερµατικών σωληναρίων και εκτείνονται έως τον 

αυλό τους. Το περίγραµµα τους είναι ανώµαλο µε πολλές διακλαδιζόµενες 

κυτταροπλασµατικές προεκβολές που εφάπτονται µε αυτές των γειτονικών κυττάρων και 

εγκολπώνουν τα  εξελισσόµενα σπερµατογόνια. Αποτελούν ένα πολύπλοκο σύστηµα, το 

οποίο διαδραµατίζει πρωτεύοντα ρόλο στη σπερµατογένεση και ιδιαίτερα στη 

διαφοροποίηση των σπερµατικών κυττάρων Εικόνα 1.5.

 Η κύρια λειτουργία τους είναι η εκκριτική. Έχει βρεθεί, ότι υπό την επίδραση 

της  FSH παράγουν περισσότερες από 100 πρωτεΐνες [όπως την ΑBP, τις ανασταλτίνες (ή 

ινχιµπίνες),την ακτιβίνη, την τρανσφερίνη, τη σερουλοπλασµίνη, τον MIF (ανασταλτικό 

παράγοντα των Μυλλερείων πόρων, Müllerian Inhibiting Factor), διάφορους αυξητικούς 

παράγοντες (ΤGFβ-3, IGF κ.α.), διάφορες κυτοκίνες και  µόρια προσκόλλησης (ιντεγκρίνες, 

καντερίνες)  κ.α.]. Επίσης, τα κύτταρα του Sertoli µε τις ισχυρές διακυττάριες συνδέσεις 

τους (zonula occludens complexes) σχηµατίζουν ένα µη διαπερατό φραγµό, τον αιµατο-

ορχικό. Ο φραγµός αυτός εµποδίζει την είσοδο των λεµφοκυττάρων και των αντισωµάτων 

στον αυλό των σπερµατικών σωληναρίων, όπως και την είσοδο των σπερµατοζωαρίων 

στη λεµφική και στη συστηµατική κυκλοφορία.
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Εικόνα 1.5 Σχηµατική απεικόνιση του κυττάρου Sertoli που εγκολπώνει τα                    

σπερµατικά κύτταρα στα διάφορα στάδια ανάπτυξής τους.

Με τον τρόπο αυτό, τα γεννητικά κύτταρα αποµονώνονται από το ανοσοποιητικό 

σύστηµα και δεν κινδυνεύουν να εκτεθούν σε αυτοάνοση αντίδραση. Επιπλέον, εµποδίζει 

την ελεύθερη διακίνηση ουσιών από το αίµα προς τα σωληνάρια, δηµιουργώντας ένα 

προστατευµένο µικροπεριβάλλον για τη σπερµατογένεση. Συνοψίζοντας, οι κυριότερες 

λειτουργίες των υποστηρικτικών κυττάρων Sertoli είναι: 1) η χρησιµοποίησή τους στη 

θρέψη και εξέλιξη των κυττάρων του σπερµατικού επιθηλίου, 2) η συµµετοχή τους στη 

δηµιουργία του αιµατο–ορχικού φραγµού, 3) η παραγωγή της ABP πρωτεΐνης που 

µεταφέρει την τεστοστερόνη στα σπερµατικά σωληνάρια και στην κεφαλή της 

επιδιδυµίδας, 4) η παραγωγή της ινχιµπίνης που αναστέλλει εκλεκτικά την έκκριση της 

FSH από την υπόφυση και 5) η παραγωγή, κατά την εµβρυϊκή ζωή, του ανασταλτικού 

παράγοντα των πόρων του Müller (MIF) 1.
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1.4 Σπερµατογένεση 

 Η αναπαραγωγή του ανθρώπου γίνεται, όπως και σε όλους τους πολυκύτταρους 

οργανισµούς, µε αµφιγονία, δηλαδή µε τη συνένωση δύο ετερόφυλων γεννητικών 

κυττάρων. Τα γεννητικά κύτταρα, οι γαµέτες, παράγονται µέσα στους γεννητικούς αδένες 

από άωρα γεννητικά κύτταρα µε µια εξελικτική διαδικασία που ονοµάζεται γαµετογένεση. 

Στον άνδρα, οι γεννητικοί αδένες είναι οι όρχεις, οι γαµέτες τα σπερµατοζωάρια, ενώ η 

γαµετογένεση καλείται σπερµατογένεση.

 Ειδικότερα, µε τον όρο σπερµατογένεση περιγράφουµε τη διαδικασία σχηµατισµού 

των σπερµατοζωαρίων από τα άωρα γεννητικά κύτταρα µέσω ενός συνδυασµού 

κυτταρικών διαιρέσεων (µειωτικών και µιτωτικών) και διαφοροποιήσεων. Κάθε ώριµο 

σπερµατοζωάριο αποτελεί έναν «απόγονο σε µια µεγάλη οικογένεια», η οποία ξεκίνησε 

από ένα πατρικό, το σπερµατογόνιο. Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι το γεγονός, ότι τα 

σπερµατοζωάρια που προκύπτουν δεν είναι γενετικά πανοµοιότυπα, εξαιτίας των 

µειωτικών χιασµάτων που εξασφαλίζουν αυτή την ετερογένεια 1.

 Το στάδιο της σπερµατογένεσης κατά το οποίο οι απλοειδείς σπερµατίδες 

διαφοροποιούνται σε ευκίνητα σπερµατοζωάρια χαρακτηρίζεται σπερµιογένεση. Το 

σπέρµα έχει δυο κύριες λειτουργίες: να επιδώσει το γονιδίωµα του στο ωάριο για γενετικό 

ανασυνδυασµό και να ενεργοποιήσει το αναπτυξιακό πρόγραµµα του ωαρίου.

 Η ανάπτυξη και διαφοροποίηση των σπερµατοζωαρίων παρατηρείται µέσα στις 

γονάδες των αρσενικών (όρχεις). Οι όρχεις των θηλαστικών είναι σύνθετα όργανα 

αποτελούµενα από πολυάριθµα σπερµατοφόρα σωληνάρια. Τα σωληνάρια φέρουν 

ακτινωτά κατανεµηµένα εξειδικευµένα σωµατικά κύτταρα τα οποία είναι γνωστά ως 

κύτταρα Sertoli. Τα κύτταρα Sertoli είναι κολωνοειδή, µε φαρδιά βάση και στενή κορυφή 

που εκτείνεται µέσα στον αυλό του σωληναρίου. Ρόλος τους είναι η διατροφή και 

προστασία των αναπτυσσόµενων βλαστικών κυττάρων.

 Η σπερµατογένεση είναι µια συνεχής διαδικασία. Τα ανώριµα βλαστικά κύτταρα, 

δηλαδή τα διπλοειδή σπερµατογόνια, βρίσκονται στη βάση των κυττάρων Sertoli, 

τοποθετηµένα ανάµεσα σ' αυτά και στην υποκείµενη βασική µεµβράνη. Στη θέση αυτή τα 

σπερµατογόνια δρουν ως στελεχιαία κύτταρα και διαιρούνται µε συνεχείς µιτώσεις. Μερικά 

από τα θυγατρικά κύτταρα διακόπτουν τον πολλαπλασιασµό τους, µετατρέπονται σε 

πρωτοταγή σπερµατοκύτταρα και αρχίζουν µειωτικές διαιρέσεις.

 Κατά την διάρκειά των µειωτικών διαιρέσεων, κύτταρα που βρίσκονται σε πιο 

προχωρηµένα στάδια µείωσης και σπερµατογένεσης τοποθετούνται σε διαδοχικά 
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ψηλότερες θέσεις. Κάθε πρωτοταγές σπερµατοκύτταρο διαιρείται αρχικά σε δυο 

δευτεροταγή σπερµατοκύτταρα και µετά σε 4 σπερµατίδες, οι οποίες διαθέτουν απλοειδή 

αριθµό χρωµοσωµάτων. Σε όλο το διάστηµα της µείωσης οι γαµέτες βρίσκονται είτε 

ενσωµατωµένοι µέσα σε εσοχές της µεµβράνης των κυττάρων Sertoli ή παγιδευµένοι σε 

κοιλότητες µεταξύ γειτονικών κυττάρων Sertoli. Οι σπερµατίδες διαφοροποιούνται σε 

ώριµα σπερµατοζωάρια (σπερµιογένεση), τοποθετούνται στην κορυφή των κυττάρων 

Sertoli, και απελευθερώνονται από εκεί, µέσα στον αυλό του σπερµατοφόρου σωληναρίου. 

Από εκεί µεταφέρονται µέσα στην επιδιδυµίδα όπου και αποθηκεύονται Εικόνα 1.6.

 Στον άνδρα, ο χρόνος για την ολοκλήρωση της σπερµατογένεσης διαρκεί 64 ηµέρες 

(η µείωση των σπερµατοκυττάρων συµπληρώνεται σε 24 µέρες). Αν συνυπολογισθεί και ο 

χρόνος διάβασης των σπερµατοζωαρίων µέσω της επιδιδυµίδας (2-11 ηµέρες), τότε για να 

σχηµατιστεί το σπερµατοζωάριο και να εµφανιστεί στο σπέρµα, απαιτούνται περίπου 75 

ηµέρες. Πρέπει να σηµειωθεί, ότι τα σπερµατογόνια δεν εξελίσσονται όλα συγχρόνως, 

αλλά βρίσκονται σε ανόµοια στάδια διαφοροποίησης. Έτσι εξηγείται γιατί στον άρρενα, σε 

αντίθεση µε τα θήλεα, λαµβάνει χώρα συνεχής παραγωγή ώριµων γεννητικών κυττάρων 2.

 Για τη φυσιολογική εξέλιξη της σπερµατογένεσης είναι απαραίτητη η συνεχής 

παρουσία τεστοστερόνης, FSH, καθώς και άλλων παραγόντων που στο µεγαλύτερο µέρος 

τους παραµένουν άγνωστοι. Η τεστοστερόνη συµµετέχει στη διαφοροποίηση των 

γεννητικών κυττάρων, την ωρίµανση των σπερµατίδων και την απελευθέρωση των 

ώριµων σπερµατοζωαρίων. Αποτελεί, επίσης, σηµαντικό παράγοντα επιβίωσης για τα 

κύτταρα Sertoli, τα οποία συνιστούν τα κύτταρα–κλειδιά στη διαδικασία ωρίµανσης του 

σπέρµατος. Στον άνθρωπο η FSH ενισχύει τη δράση της τεστοστερόνης. Όταν η 

ενδοορχική στάθµη της FSH είναι ανεπαρκής, τα αρχέγονα σπερµατογόνια δεν 

εξελίσσονται περαιτέρω και παραµένουν αδρανή στη βασική µεµβράνη των σπερµατικών 

σωληναρίων, ενώ όταν τα αντίστοιχα επίπεδα της τεστοστερόνης είναι χαµηλά, τότε η 

σπερµατογένεση αναστέλλεται στο επίπεδο των σπερµατογονίων και των στρογγυλών 

σπερµατίδων 1.
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Εικόνα 1.6 Σχηµατική παράσταση της σπερµατογένεσης. Διακρίνονται τα κύτταρα Sertoli 

που εγκολπώνουν τα σπερµατικά κύτταρα στις διάφορες φάσεις ανάπτυξής τους.

1.5 Το σπερµατοζωάριο 

 Το φυσιολογικό σπερµατοζωάριο συνήθως αποτελείται από δυο µορφολογικά και 

λειτουργικά διακριτές περιοχές, που περιβάλλονται από µια πλασµατική µεµβράνη: το 

κεφάλι, που περιέχει τον απλοειδή πυρήνα και την ουρά, που προωθεί το 

σπερµατοζωάριο προς το ωάριο Εικόνα 1.7.

 Η κεφαλή έχει µήκος 3 - 5µm και πλάτος 1,5 - 3µm, ενώ ο  όγκος της υπολογίζεται 

µεταξύ 15 και 29µm3. Το κεφάλι παρουσιάζει µικρή εσωτερική οργάνωση αφού το κυρίως 

τµήµα του καταλαµβάνεται από τον πυρήνα. Η χρωµατίνη είναι ασυνήθιστα έντονα 

συµπυκνωµένη. Ο πυρήνας περιβάλλεται στο πρόσθιο τµήµα από το ακρόσωµα, µια 

περιοχή που σχηµατίζει ένα κάλυµµα πάνω του. Το ακροσωµικό κάλυµµα βρίσκεται 

ανάµεσα στην πλασµατική µεµβράνη και στον πυρηνικό φάκελλο, και περιβάλλεται από 

τη δική του µεµβράνη.

 Το ακρόσωµα είναι εκκριτικό κυστίδιο, πλούσιο σε φωσφολιπίδια, γλυκοπρωτεΐνες 

και υδρολυτικά ένζυµα µε κυριότερο µια πρωτεάση, την ακρωσίνη. Όταν το 

σπερµατοζωάριο πλησιάσει το ωάριο, η εξωτερική ακροσωµική µεµβράνη συντήκεται µε 
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την πλασµατική µεµβράνη του σπερµατοζωαρίου και τα ένζυµα του ακροσώµατος 

απελευθερώνονται. Το φαινόµενο αυτό είναι γνωστό ως ακροσωµική αντίδραση. Τα 

υδρολυτικά ένζυµα επιτρέπουν στο σπερµατοζωάριο να διαπεράσει τις προστατευτικές 

στιβάδες που περιβάλλουν το ωάριο.

Εικόνα 1.7 Φυσιολογικό σπερµατοζωάριο

 Η οπίσθια περιοχή του ακροσώµατος είναι πιο στενή και ονοµάζεται ισηµερινή 

περιοχή. Λειτουργικά η περιοχή αυτή είναι σηµαντική µια και αποτελεί τη θέση της αρχικής 

επαφής µεταξύ σπερµατοζωαρίου και ωαρίου κατά τη γονιµοποίηση. Η ισηµερινή περιοχή 

είναι το µοναδικό τµήµα του ακροσώµατος που παραµένει ακέραιο κατά την ακροσωµική 

αντίδραση, ενώ το υπόλοιπο χάνεται.

 Στην ουρά του σπερµατοζωαρίου διακρίνονται 4 τµήµατα: ο λαιµός, το µεσαίο 

τµήµα, το κυρίως τµήµα και το ακραίο τµήµα. Ο λαιµός αποτελεί τη θέση 

συναρµολόγησης κεφαλιού – ουράς. Ο λαιµός έχει µήκος περίπου 1µm, ενώ το µεσαίο 

τµήµα µήκος 5-7µm και πλάτος 1µm. Το κυρίως µέρος έχει µήκος περίπου 45µm και το 

ακραίο τµήµα 5-7µm.

 Η ουρά παράγει τη µαστιγοειδή κίνηση που προωθεί το σπερµατοζωάριο προς το 

ωάριο. Η δοµή που είναι υπεύθυνη για τη µορφή αυτής της κίνησης είναι το αξονήµιο. Το 

αξονήµιο αποτελείται από δυο κεντρικά µικροσωληνάρια που περιβάλλονται από 9 ζεύγη 

µικροσωληναρίων. Τα ζεύγη αποτελούνται από δυο υποµονάδες, η µια από τις οποίες 

είναι κυκλική και η άλλη ηµικυκλική (σχήµατος C). Η κυκλική υποµονάδα φέρει δυο 

βραχίονες που προεκβάλλουν προς το γειτονικό ζευγάρι των µικροσωληναρίων. Τα 

µικροσωληνάρια αποτελούνται από πρωτοϊνίδια: τα κυκλικά από 13 και τα ηµικυκλικά από 

10. Τα πρωτοϊνίδια διατρέχουν όλο το µήκος των µικροσωληναρίων και αποτελούνται 

κυρίως από την πρωτεΐνη σωληνίνη. Οι βραχίονες αποτελούνται από µια άλλη πρωτεΐνη, 

τη δυνεϊνη, µε δραστικότητα ΑΤΡασης. Η δυνεϊνη είναι υπεύθυνη για τη µετατόπιση των 

µικροσωληναρίων.

 Ο µηχανισµός στον οποίο οφείλεται η µαστιγοειδής κίνηση µοιάζει πολύ µε τον 

µηχανισµό ολίσθησης των ινιδίων της µυικής σύσπασης και φαίνεται επίσης να 

προκαλείται από την τοπική ολίσθηση µεταξύ των γειτονικών ζευγαριών. Το αξονήµιο 
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διατρέχει ολόκληρη την ουρά. Η οργάνωση των µικροσωληναρίων του αξονήµιου είναι 

τυπική στις βλεφαρίδες και τα µαστίγια των ζώων και των φυτών. Η διατήρηση της 

µορφής 9+2 υποδηλώνει ότι η διαµόρφωση αυτή είναι απαραίτητη για τη γένεση της 

µαστιγωτής και βλεφαριδωτής κίνησης. Το πάχος των ινών είναι µεγαλύτερο στο πρόσθιο 

τµήµα της ουράς και ελαττώνεται σταδιακά προς το οπίσθιο άκρο.

 Ο λαιµός αποτελεί τη βάση της ουράς. Το κυριότερο δοµικό στοιχείο αυτής της 

περιοχής είναι το τµήµα σύνδεσης (ή συνδετικό κοµµάτι) που βρίσκεται µέσα στην 

κοιλότητα που σχηµατίζει η βάση του κεφαλιού του σπερµατοζωαρίου. Στο χώρο ανάµεσα 

στο τµήµα σύνδεσης και το κεφάλι υπάρχουν πολύ λεπτές ίνες που θεωρούνται 

υπεύθυνες για τη σύνδεση µε τα οπίσθια άκρα των 9 πυκνών ινών. Το µεσαίο τµήµα φέρει 

µια χαρακτηριστική κάψα που αποτελείται από επιµήκη µιτοχόνδρια. Αυτά διευθετούνται 

το ένα πίσω από το άλλο και σχηµατίζουν µια έλικα που περιβάλλει το αξονήµιο του 

µεσαίου τµήµατος. Τα µιτοχόνδρια προφανώς παρέχουν την ενέργεια για την προώθηση 

του σπερµατοζωαρίου. Το µεσαίο τµήµα διακόπτεται από µια δοµή που είναι γνωστή ως 

δακτύλιος. Πίσω από το δακτύλιο, το αξονήµιο περιβάλλεται από µια ινώδη κάψα. Η 

περιοχή αυτή της ουράς αποτελεί το κυρίως τµήµα. Η θέση στην οποία λήγει η ινώδης 

κάψα αποτελεί το σηµείο σύνδεσης του κυρίου τµήµατος µε το τελικό τµήµα Εικόνα 1.8 2.

Εικόνα 1.8 Σχηµατική απεικόνιση του ανθρώπινου σπερµατοζωαρίου
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1.6 Ωρίµανση – µεταφορά – αποθήκευση του σπέρµατος 

 Τα ώριµα σπερµατοζωάρια απελευθερώνονται στον αυλό των εσπειραµένων 

σπερµατικών σωληναρίων και προωθούνται προς τα ευθέα σωληνάρια. Μέχρις αυτό το 

σηµείο δεν έχουν καµία κινητικότητα και δεν είναι σε θέση να γονιµοποιήσουν το ωάριο. Τις 

ικανότητες αυτές τις αποκτούν µόνο όταν περάσουν από το αποχετευτικό σύστηµα του 

όρχεως και, κυρίως, την επιδιδυµίδα. Η τελευταία αποτελείται από τρία µέρη, την κεφαλή, 

το σώµα και την ουρά µε συνολικό µήκος 6-7cm. Η ουρά της επιδιδυµίδας είναι το 

σηµαντικότερο στοιχείο για την απόκτηση της κινητικότητας των σπερµατοζωαρίων.

 Στην κεφαλή της επιδιδυµίδας αρχίζουν οι εξεργασίες για την απόκτηση της 

ικανότητας των σπερµατοζωαρίων για γονιµοποίηση. Εκεί υπάρχει µεγάλη ποσότητα 

τεστοστερόνης που φτάνει από τον όρχι συνδεδεµένη µε την ABP. Η ελάττωση της 

τεστοστερόνης  στην κεφαλή της επιδιδυµίδας έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση ή και την 

πλήρη εξαφάνιση της γονιµότητας και της βιωσιµότητας των σπερµατοζωαρίων. Οι 

εξεργασίες αυτές συνεχίζονται στο σώµα και την ουρά, όπου ολοκληρώνεται η 

γονιµοποιητικά ικανότητα του σπέρµατος. Στην ουρά της επιδιδυµίδας γίνεται η 

αποθήκευση µεγάλου µέρους των σπερµατοζωαρίων έως την εκσπερµάτιση.

 Εκτός από την τεστοστερόνη, στο επιδιδυµικό υγρό υπάρχουν και άλλες ουσίες, 

όπως πρωτεΐνες, ηλεκτρολύτες, λιπαρά οξέα, σιαλικό οξύ, υδατάνθρακες και δυο ειδικές 

ουσίες, η καρνιτίνη και η γλυκετυλ-φωσφορυλ-χολίνη. Μέχρι σήµερα δεν έχει αποδειχθεί η 

σηµασία της καθεµίας από αυτές. Μια από τις πιο σηµαντικές βλάβες της επιδιδυµίδας µε 

επιπτώσεις στη γονιµότητα είναι η απόφραξη (π.χ. µετά από φλεγµονή) που όταν είναι 

αµφοτερόπλευρη οδηγεί σε αζωοσπερµία. Η απουσία της καρνιτίνης στο σπέρµα βοηθά 

στη διάγνωση.

 Όσο αφορά το σπερµατικό πόρο, η κύρια αποστολή του είναι η µεταφορά των 

σπερµατοζωαρίων από την ουρά της επιδιδυµίδας στο τελικό διευρυµένο άκρο του, τη 

σπερµατοδόχο λήκυθο. Η περίσταλση του τοιχώµατος του (που έχει κυρίως συµπαθητική 

νεύρωση) συµµετέχει µαζί µε τη σύσπαση της ουράς της επιδιδυµίδας και των 

σπερµατοδόχων κύστεων στην προώθηση του σπέρµατος κατά τη στιγµή της 

εκσπερµάτισης.

 Ένα µεγάλο µέρος των σπερµατοζωαρίων αποθηκεύεται στις ληκύθους (και στην 

ουρά της επιδιδυµίδας), το υγρό των οποίων αποτελεί ένα ελάχιστο µέρος του συνολικού 

όγκου του εκσπερµατίσµατος. Τα περιφερικά άκρα των σπερµατοδόχων ληκύθων 

ενώνονται µε τους αντίστοιχους πόρους των σπερµατοδόχων κύστεων, σχηµατίζοντας τον 
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εκσπερµατιστικό πόρο που εκβάλλει στο σπερµατικό λοφίδιο της προστατικής ουρήθρας.

 Η κύρια λειτουργία των σπερµατοδόχων κύστεων είναι η έκκριση ουσιών που κατά 

την εκσπερµάτιση αναµιγνύονται µε το σπέρµα, παρέχοντας στα σπερµατοζωάρια ένα 

κατάλληλο υπόστρωµα για τις µεταβολικές ανάγκες τους. Η σπουδαιότερη των ουσιών 

αυτών είναι η φρουκτόζη, η ποσότητα της οποίας στο σπέρµα αποτελεί δείκτη λειτουργίας 

των κύστεων και επηρεάζεται συνήθως από φλεγµονές. Η πλήρης έλλειψη φρουκτόζης 

στο σπέρµα είναι ένδειξη αµφοτερόπλευρης απόφραξης ή συγγενούς απλασίας των 

σπερµατοδόχων κύστεων.

 Οι σπερµατοδόχες κύστεις εκκρίνουν επίσης προσταγλανδίνες, φωσφορυλ-χολίνη 

και παράγοντες πήξης του σπέρµατος. Σε περιπτώσεις βλάβης ή απόφραξης των 

κύστεων, το σπέρµα µετά την εκσπερµάτιση παραµένει σε ρευστή κατάσταση, ενώ η 

ποσότητά του είναι µικρή (0,5-1,5ml), αφού το µεγαλύτερο µέρος του εκσπερµατίσµατος 

προέρχεται από το έκκριµα το σπερµατοδόχων κύστεων (περίπου 60%).

 Το έκκριµα του προστάτη αποτελεί το 20% περίπου του όγκου του 

εκσπερµατίσµατος. Ο αδένας παράγει ψευδάργυρο, φωσφολιπίδια, σπερµίνη, 

φωσφατάσες και πρωτεολυτικά ένζυµα που προκαλούν ρευστοποίηση του σπέρµατος. Η 

µείωση ή έλλειψη των ενζύµων αυτών (π.χ. σε φλεγµονές του αδένα) προκαλεί την 

καθυστέρηση της ρευστοποίησης και µειώνει την κινητικότητα των σπερµατοζωαρίων 2.

1.7 Διαδικασία της εκσπερµάτισης

 Κατά τη στιγµή της εκσπερµάτισης γίνονται διαδοχικές συσπάσεις του τοιχώµατος 

όλου του αποχετευτικού συστήµατος του σπέρµατος. Η διαδοχικότητα των συσπάσεων 

έχει ως αποτέλεσµα το σπέρµα που βγαίνει από το έξω στόµιο της ουρήθρας να µην έχει 

την ίδια σύσταση από την αρχή µέχρι το τέλος της εκσπερµάτισης. Αρχικά βγαίνουν οι 

εκκρίσεις των αδένων του Cooper (Κωπήρειων αδένων) που εκβάλουν στον αυλό της 

ουρήθρας, το έκκριµα του προστάτη και το περιεχόµενο της σπερµατικής ληκύθου. Η 

αλκαλικότητα των εκκριµάτων αυτών βοηθάει στην εξουδετέρωση του όξινου pH των 

εκκριµάτων του γεννητικού σωλήνα του θήλεος.

 Στο αρχικό αυτό τµήµα του σπέρµατος περιέχονται τα περισσότερα 

σπερµατοζωάρια. Τελευταίο βγαίνει το περιεχόµενο των σπερµατοδόχων κύστεων που 

είναι φτωχό σε σπερµατοζωάρια και αναµιγνύεται µε το υπόλοιπο σπέρµα αµέσως µετά 

την εκσπερµάτιση. Το τελικό περιεχόµενο της εκσπερµάτισης περιέχει φρουκτόζη, ένα 
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σηµαντικό οξειδωτικό υπόστρωµα για τα σπερµατοζωάρια, και προσταγλανδίνες. Μέσα 

στον σωλήνα του θήλεος, οι προσταγλαδίνες µπορεί να διεγείρουν τις συσπάσεις οι οποίες 

προωθούν τα σπερµατοζωάρια προς το ωάριο. Το σπερµατικό υγρό περιέχει επίσης 

ασβέστιο, ψευδάργυρο, ωχρινοτρόπο και ωοθυλακιοτρόπο ορµόνη (LH, FSH), προλακτίνη, 

τεστοστερόνη, οιστραδιόλη, ανασταλτίνη, ωκυτοκίνη, ενδορφίνες και διάφορα ένζυµα.

 Ελάχιστα πριν την έναρξη της εκσπερµάτισης κλείνει ο αυχένας της ουροδόχου 

κύστης και συσπάται ο σπερµατικός πόρος υπό την επίδραση του συµπαθητικού 

κεντρικού νευρικού συστήµατος. Κατά τη διάρκεια της εκσπερµάτισης χαλαρώνει ο 

γραµµωτός σφιγκτήρας της ουρήθρας που νευρούται από το αιδοιϊκό νεύρο και 

διευκολύνεται η έξοδος του σπέρµατος προς την ουρήθρα, ενώ µε την σύσπαση του 

κυστικού αυχένα, εµποδίζεται η παλινδρόµησή του  προς την ουροδόχο κύστη 2.

 Με την εκσπερµάτιση απελευθερώνονται το σπερµατοζωάρια από τον σπερµατικό 

πόρο δια µέσου της ουρήθρας του πέους έξω και, για αναπαραγωγικούς σκοπούς, µέσα 

στον γεννητικό σωλήνα του θήλεος. Η στύση του πέους, µια διεργασία που είναι 

αποτέλεσµα της πλήρωσης των φλεβικών του σηράγγων, επιτυγχάνεται µε ταυτόχρονη 

διάταση των αρτηριδίων και συστολή των φλεβών που βρίσκεται υπό τον έλεγχο του 

παρασυµπαθητικού συστήµατος 3.

 Μια τυπική εκσπερµάτιση περιέχει 200 έως 400 εκατοµµύρια σπερµατοζωάρια σε 

έναν όγκο 3 έως 4ml. Μόλις τα σπερµατοζωάρια βρεθούν στο γυναικείο κόλπο, 

προωθούνται ταχέως προς τα µέσα (µε ταχύτητα µέχρι 44mm/min). Η διάρκεια ζωής τους 

µέσα στον γεννητικό σωλήνα του θήλεος είναι περίπου 2 µέρες. Η µεταφορά του 

σπερµατοζωαρίου προς το ωάριο απαιτεί µηχανική βοήθεια από τις συσπάσεις των λείων 

µυών των αναπαραγωγικών οργάνων του θήλεος 3.

 In vivo, το ανθρώπινο σπερµατοζωάριο δεν µπορεί να γονιµοποιήσει ένα ωάριο 

παρά µόνον όταν έλθουν σε επαφή µεταξύ τους µέσα στον αναπαραγωγικό σωλήνα του 

θήλεος επί αρκετές ώρες. Η διεργασία αυτή ονοµάζεται απόκτηση ικανότητας. In vitro, 

ωστόσο, το απελευθερωθέν σπερµατοζωάριο καθίσταται γόνιµο µόνο µετά από έκπλυση 

και αποµάκρυνση όλου του σπερµατικού υγρού. Αυτή η παρατήρηση οδηγεί στην υπόθεση 

ότι η έκπλυση αποµακρύνει ανασταλτικές ουσίες.

 Αν και για τη διεργασία της ενεργοποίησης γνωρίζουµε πολύ λίγα πράγµατα, 

φαίνεται ότι αυτή συνίσταται στην αύξηση της κινητικότητας και της ικανότητας του 

σπερµατοζωαρίου να διαπερνά το ωάριο. Η διεργασία αυτή συνεπάγεται µια αντίδραση 

(όπως προαναφερθεί), κατά την οποία η ακροσωµική µεµβράνη και η εξωτερική µεµβράνη 

του σπερµατοζωαρίου συντήκονται για να δηµιουργηθούν πόροι δια µέσου των οποίων τα 
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εγκεκλεισµένα ένζυµα µπορούν να απελευθερωθούν 3.

1.8 Το σπέρµα

 Το σπέρµα είναι η ρευστή µάζα, η οποία εκτοξεύεται από την ουρήθρα κατά την 

εκσπερµάτιση. Πρόκειται για ένα εναιώρηµα σπερµατοζωαρίων µέσα στο σπερµατικό 

πλάσµα που προέρχεται από τη µείξη των εκκριµάτων του όρχεως, της επιδιδυµίδας και 

των επικουρικών αδένων του γεννητικού συστήµατος. Τα κύρια συστατικά και κριτήρια του 

φυσιολογικού σπέρµατος αναφέρονται στους Πίνακες 1.1 και 1.2.

 Φυσιολογικά, το σπερµατικό επιθήλιο παράγει καθηµερινά 100-300×106 

σπερµατοζωάρια. Από αυτά το 70% είναι ζωντανά, το 50% εµφανίζουν ζωηρή κίνηση, ενώ 

ανωµαλίες µορφολογίας εµφανίζονται σε ποσοστό µέχρι και 70%. Ο αριθµός των 

σπερµατοζωαρίων ελαττώνεται προοδευτικά µετά από επανειληµµένες εκσπερµατίσεις, 

ενώ µειώνεται συγχρόνως και ο όγκος του σπέρµατος που φυσιολογικά πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 2ml. Αποχή µακράς διάρκειας προκαλεί επίσης µείωση του αριθµού των 

σπερµατοζωαρίων, καθώς και την αύξηση του αριθµού των ανώµαλων µορφών.

 Εκτός από τα ώριµα σπερµατοζωάρια, στο σπέρµα βρίσκονται και άωρα κύτταρα, 

όπως οι σπερµατίδες και σπάνια κάποιες άλλες πρόδροµες µορφές τους. Σε παθολογικές 

καταστάσεις (φλεγµονές, νεοπλασίες κ.α.) είναι συχνή η ανίχνευση επιθηλιακών κυττάρων, 

λευκοκυττάρων, ερυθρών αιµοσφαιρίων και νεοπλασµατικών κυττάρων 1.

1.9 Αντικειµενικά κριτήρια διαγνωστικών κατηγοριών για τον χειρισµό της ανδρικής 

υπογονιµότητας

 Ο βαθµός της υπογονιµότητας ενός ζευγαριού καθορίζεται από τον σχετικό βαθµό 

της βλάβης της γονιµότητας και των δυο συντρόφων. Τα κριτήρια που χαρακτηρίζουν το 

σπέρµα παρατίθενται παρακάτω και είναι αυτά που αποτελούν τις τιµές αναφοράς για κάθε 

εργαστήριο. Τα κριτήρια είναι, γενικά, υψηλότερα ως τιµές από τις οριακές τιµές που είναι 

αποδεκτές ως το όριο της «φυσιολογικότητας». Σε µία υπογόνιµη οµάδα, ο βαθµός της 

σπερµικής ανεπάρκειας σχετίζεται µε τον βαθµό της υπογονιµότητας ή αλλιώς της 

γονιµοποιητικής ικανότητας. Ο ορισµός των κριτηρίων και των οριακών τιµών είναι εφικτός 

όταν πρόκειται για συγκέντρωση σπέρµατος ή ολική κινητικότητα σπέρµατος επειδή οι 

συγκεκριµένες τιµές µπορούν να µετρηθούν µε σχετική ακρίβεια και επαναληψιµότητα από 

τα διάφορα εργαστήρια 4.
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Οι τιµές αναφοράς που προτείνει ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (Π.Ο.Υ.) είναι οι 

εξής όπως αναφέρονται στον Πίνακα 1.1.

Πίνακας 1.1 Κριτήρια φυσιολογικού σπέρµατος κατά WHO

Όγκος  > 2.0ml
pH  >7.2
Αριθµός σπερµατοζωαρίων  >20 x 106/ml

Ολικός αριθµός σπερµατοζωαρίων / εκσπερµάτιση  >40 x 106

Κινητικότητα σπερµατοζωαρίων

 >50% µε προωθητική κίνηση (α  + β) ή 
>25% µε γρήγορη προωθητική κίνηση 
(α) µέσα σε 30 λεπτά από την 
εκσπερµάτιση

Μορφολογία σπερµατοζωαρίων

 *δεν έχει προσδιοριστεί κάποια 
γ ε ν ι κ ώ ς α π ο δ ε κ τ ή µ έ θ ο δ ο ς 
προσδ ιορ ισµού µέχρ ι στ ιγµής . 
Κριτήρια Krueger στην πλειοψηφία των 
περιπτώσεων >14% φυσιολογικά

Ζώντα σπερµατοζωάρια  >75%
Λευκοκύτταρα <1× 106/ml
Immunobead test 
(Έλεγχος Αντισωµάτων)

<50% κινητά σπερµατοζωάρια µε 
σωµατίδια

MAR- test (Έλεγχος Αντισωµάτων) <50% κινητά σπερµατοζωάρια µε 
προσκολληµένα σωµατίδια

Πίνακας 1.2 Σύσταση του φυσιολογικού σπέρµατος

Ειδικό βάρος 1028 Φωσφορικά 500 mg/l

Η2Ο 918g/l Πρωτεΐνες 50 g/l

pH 75 Όξινη φωσφατάση 500-4000 Κ.Α./ml

Na 120mEq/l Φρουκτόζη 0.9-5.2 g/l

K 27mEq/l Κιτρική ρίζα 1-14 g/l

Ca 12.5mEq/l Ασκορβικό οξύ 45mg/l 

Cl 55mEq/l Τοκοφερόλη 9 mg/l

Zn 130mEq/l Σπερµίνη 1.3g/l

Λίπη 1,6 g/l Καρνιτίνη 7 + 3 mg%
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1.10 Κατάταξη σπέρµατος βάση των κριτηρίων του Π.Ο.Υ. 

Φυσιολογικό σπέρµα (νορµοζωοσπερµία-normozoospermia): φυσιολογικά 

σπερµατοζωάρια και φυσιολογικό σπερµατικό υγρό

• Μεταβλητές του σπέρµατος όπως στον Πίνακα 1.1 

• Χωρίς συγκόλλησή

• Φυσιολογική όψη και σύσταση σπερµατικού υγρού

• Φυσιολογική βιοχηµεία

• < 1x106 /ml λευκά αιµοσφαίρια

• Αρνητική καλλιέργεια ( <1000 αποικίες βακτηρίων /ml)

Φυσιολογικά σπερµατοζωάρια µε συγκόλλησή, ή παθολογικό σπερµατικό υγρό ή 

λευκά αιµοσφαίρια (λευκοκυτταροσπερµία ή πυοσπερµία -leukocytospermia)

• Σπερµατοζωάρια όπως στον Πίνακα 1.1 και οποιοδήποτε από τα 

ακόλουθα

• Με συγκόλλησή και/ή

• Παθολογικό σπερµατικό υγρό ως προς ένα από τα ακόλουθα:

 Όγκος

 Ή όψη και/ή σύσταση

 Ή pH

 Ή βιοχηµεία

 Ή αυξηµένος αριθµός λευκών αιµοσφαιρίων

 Ή θετική καλλιέργεια ( >1000 αποικίες βακτηρίων /ml)

Τερατοζωοσπερµία (teratozoospermia)

• Συγκέντρωση και κινητικότητα σπερµατοζωαρίων όπως στον Πίνακα 

1.1 

• Μορφολογία: <14% σύµφωνα µε τα κριτήρια Krueger

Ασθενοζωοσπερµία (asthenozoospermia)

• Συγκέντρωση σπερµατοζωαρίων: >20*106

• Κινητικότητα: <50%

Κεφάλαιο 1ο: Το Αναπαραγωγικό Σύστημα του Άνδρα

29



Ολιγοζωοσπερµία (oligozoospermia)

• Συγκέντρωση σπερµατοζωαρίων: <20*106

• Κινητικότητα: >50%

Ολιγοασθενοζωοσπερµία (asthenozoospermia)

• Συγκέντρωση σπερµατοζωαρίων: <20*106

• Κινητικότητα: <50%

Αζωοσπερµία (azoospermia)

• Συγκέντρωση σπερµατοζωαρίων 0.0x106/ml

• Καµία ανίχνευση σπερµατοζωαρίου ακόµη και µετά από την 

φυγοκέντρηση του δείγµατος.

Ασπερµία (aspermia)

• Όγκος σπέρµατος: 0.0ml
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2°

ΕΡΠΗΤΟΪΟΙ

2.1 Γενικά 

 Οι ερπητοϊοί οφείλουν το όνοµά τους στην ελληνική λέξη «έρπω», λόγω των 

λανθανουσών, χρόνιων και υποτροπιαζόντων λοιµώξεων που προκαλούν. Η οικογένεια 

Herpesviridae περιλαµβάνει περίπου 100 ιούς. Μέχρι σήµερα έχουν ταυτοποιηθεί 8 από 

αυτούς ως υπεύθυνοι για λοιµώξεις στον άνθρωπο και χωρίζονται σε τρεις οικογένειες 

Πίνακας 2.1.

 H υποοικογένεια Alphaherpesvirinae περιλαµβάνει τον ιό του απλού έρπητα τύπου 

1 (HSV-1) που προκαλεί στοµατικά και οφθαλµικά τραύµατα (fever blisters), εγκεφαλίτιδα 

και τον ιό του απλού έρπητα τύπου 2 (HSV-2), που προκαλεί γεννητικά και πρωκτικά 

τραύµατα (φουσκάλες πυρετού), σοβαρές µολύνσεις στα νεογνά και τον ερπητοϊό του 

ανθρώπου τύπου 3 ή Varicella-Zoster (VZV) ο οποίος είναι υπεύθυνος για την 

ανεµοβλογιά (πρωταρχική µόλυνση) και τον έρπη ζωστήρα (σε περίπτωση 

επανενεργοποίησης).

Πίνακας 2.1: Ερπητοϊοί που έχουν ταυτοποιηθεί

Αlpha herpesviruses Beta herpesviruses Gamma herpesviruses

Herpes simplex virus type 

1 (HSV-1) 
Cytomegalovirus (CMV) Epstein- Barr virus (EBV)

Herpes simplex virus type 

2 (HSV-2) 

Human herpesvirus type 

6 (HHV-6)

Human herpesvirus type 8 (HHV-8), 

also known as Kaposi’s sarcoma-

associated herpesvirus

Varicella zoster virus 

(VZV)

Human herpesvirus type 

7 (HHV-7)
 

 Η υποοικογένεια Betaherpesvirinae περιλαµβάνει τον ερπητοϊό του ανθρώπου 

τύπου 5, το λεγόµενο κυτταροµεγαλοϊό (CMV), που προκαλεί λοιµώδη µονοπυρήνωση, 

βαριάς µορφής εκ γενετής µόλυνση και µολύνσεις στους δέκτες αλλοµοσχευµάτων 

(πνευµονία). Περιλαµβάνει επίσης τον ερπητοϊό του ανθρώπου τύπου 6 (HHV-6), που 
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ευθύνεται για Roseola στα νήπια (αρχική µόλυνση), µολύνσεις στους δέκτες 

αλλοµοσχευµάτων (πνευµονία, αποτυχία µυελού) και έχει πιθανώς ρόλο στην πολλαπλή 

σκλήρυνση. Τέλος περιλαµβάνει τον ερπητοϊό του ανθρώπου τύπου 7 (HHV-7) που είναι 

υπεύθυνος για µερικές περιπτώσεις roseola (αρχική µόλυνση) και πιτυρίαση.

 Η υποοικογένεια Gammaherpesvirinae περιλαµβάνει τον ερπητοϊό του ανθρώπου 

τύπου 4 ή ιός Epstein-Barr (EBV) που προκαλεί λοιµώδη µονοπυρήνωση (αρχική 

µόλυνση), όγκους Β λεµφοκυττάρων (το λέµφωµα Burkitt, ανοσοβλαστικά λεµφώµατα) συν 

το ρινοφαρυγγικό καρκίνωµα και µερικούς όγκους Τ λεµφοκυττάρων. Περιλαµβάνει επίσης 

τον ερπητοϊό του ανθρώπου τύπου 8 (HHV-8) που ευθύνεται για το σάρκωµα Kaposi και 

κάποια λεµφώµατα B λεµφοκυττάρων.

 Για πολλά χρόνια, η επιδηµιολογία των κοινών λοιµώξεων από ερπητοϊούς ήταν 

ασαφής. Το 1950, οι Burnet και Buddingh έδειξαν ότι ο ιός του απλού έρπητα µετά την 

πρωτοπαθή λοίµωξη, µπορούσε να µεταπέσει σε λανθάνουσα κατάσταση και να 

επανενεργοποιηθεί αργότερα µετά από κάποιο εκλυτικό αίτιο. Το 1954 ο Weller 

αποµόνωσε τον ιό του έρπητα ζωστήρα και από την ανεµοβλογιά και από τον έρπητα 

ζωστήρα, δείχνοντας ότι και για τις δύο νόσους υπεύθυνος είναι ο ίδιος ιός.

 Οι ερπητοϊοί διαφέρουν από άποψη γονιδιακής ακολουθίας και πρωτεϊνών αλλά 

όλοι είναι παρόµοιοι από άποψη δοµής ιϊκού καψιδίου και οργάνωσης του γονιδιώµατος 

τους. Η διάµετρος των σωµατιδίων των ερπητοϊών είναι 180-200 nm. Σε ένα πληθυσµό 

βιρίων, πολλά σωµατίδια δεν έχουν έλυτρο και πολλά είναι άδεια καψίδια. Τα συστατικά του 

βιρίου διατάσσονται ως εξής: 1. DNA µε ένα εσωτερικό κέλυφος διαµέτρου 75 nm, 2. ένα 

εικοσαεδρικό καψίδιο διαµέτρου 95-105 nm το οποίο αποτελείται από 162 εξαγωνικά 

καψοµερίδια, 3. µία περιβάλλουσα κοκκιώδη ζώνη (tegument) αποτελούµενη από 

σφαιρικές πρωτεΐνες και 4. ένα περιβάλλον έλυτρο το οποίο περιέχει γλυκοπρωτεΐνες 

Εικόνα 2.1.
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Εικόνα 2.1 Η δοµή των ερπητοϊών

 Το DNA είναι ένα µεγάλο γραµµικό δίκλωνο µόριο, βάρους 130-230 kbp. Το 

γονιδίωµα τους φέρει µοναδικές µεγάλες (UL) και µοναδικές µικρές (US) κωδικοποιούσες 

περιοχές, οι οποίες περιβάλλονται από τελικές επαναλαµβανόµενες αλληλουχίες (IR). Οι 

επαναλαµβανόµενες αυτές αλληλουχίες αναστρέφονται επιτρέποντας την αναδιάταξη των 

περιοχών UL και US. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να υπάρχει το γονιδίωµα των ερπητοϊών 

σε τέσσερις ισοµερείς µορφές. Επίσης η ύπαρξη αυτών των αλληλουχιών επιτρέπει την 

κυκλοποίηση του DNA, που απαιτείται κατά την διάρκεια του διπλασιασµού.

 Το µεγάλο γονιδίωµα των ερπητοϊών κωδικοποιεί για 100 περίπου πεπτίδια. Από 

αυτά πολλά είναι ένζυµα που ενέχονται στη σύνθεση του DNA, όπως η DNA πολυµεράση, 

ενώ άλλα εµπλέκονται στην διαδικασία της πρωτεϊνοσύνθεσης, όπως είναι οι πρωτεϊνικές 

κινάσες.

 Το έλυτρο των ερπητοϊών περιέχει γλυκοπρωτεΐνες οι περισσότερες από τις οποίες 

φαίνεται να είναι απαραίτητες για να εκδηλωθεί η µολυσµατική δράση του ιού. Η 

αλληλεπίδραση αυτών των γλυκοπρωτεϊνών µε κυτταρικούς υποδοχείς του ξενιστή οδηγεί 

στην άµεση σύντηξη του ελύτρου µε την κυτταρική µεµβράνη.

 Ενδοκύττωση δεν είναι απαραίτητη, αλλά µπορεί να συµβεί (εναλλακτικός τρόπος 

διείσδυσης). Η σύντηξη εναποθέτει το καψίδιο µέσα στο κυτταρόπλασµα, και στη συνέχεια 

το καψίδιο µεταναστεύει στον πυρήνα. Το εσωτερικό κέλυφος του ιού εισέρχεται µέσω µίας 

πυρηνικής οπής και ακολούθως το DNA του ιού κυκλοποιείται.

 Από την RNA polymerase II του κυττάρου-ξενιστή παράγονται περίπου 50 

αγγελιοφόρα RNAs (mRNAs). Διακρίνονται 3 ξεχωριστές κατηγορίες παραγόµενων 

mRNAs: τα α-mRNAs (ή άµεσα πρώιµα) είναι οι πρωτεΐνες που συντίθενται πρώτες και 
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επιτρέπουν την µεταγραφή του mRNA για την επόµενη οµάδα πρωτεϊνών (β ή πρώιµες). 

Τα β-mRNAs επιτρέπουν την συνέχιση της µεταγραφής του DNA, η οποία ακολουθείται 

από την εµφάνιση των τελευταίων πρωτεϊνών (γ-mRNAs ή όψιµων).

 Η γονιδιακή έκφραση ρυθµίζεται ως εξής: εάν η µετάφραση διακοπεί νωρίς µετά την 

λοίµωξη, τα α-mRNAs συσσωρεύονται στον πυρήνα, και δεν µεταγράφονται άλλα ιϊκά 

mRNAs. Η σύνθεση των πρώιµων γονιδιακών προϊόντων απενεργοποιεί τα α-mRNAs και 

αποτελεί την έναρξη για την αντιγραφή του DNA. Κάποιες από τις όψιµες πρωτεΐνες 

παράγονται ανεξάρτητα από την αντιγραφή του DΝA ενώ άλλες παράγονται µόνο µετά την 

αντιγραφή.

 Τόσο οι α όσο και οι β πρωτεΐνες είναι απαραίτητες για τον γονιδιακό διπλασιασµό. 

Στην αντιγραφή εµπλέκονται µία εξαρτώµενη από το DNA του ιού DNA πολυµεράση και µία 

πρωτεΐνη συνδέουσα στο DNA, σε συνδυασµό µε µία πλειάδα ενζύµων όπως είναι η 

κινάση της θυµιδίνης, τα οποία τροποποιούν την κυτταρική βιοχηµεία του ξενιστή. 

Επιπλέον, για την αντιγραφή του ιϊκού γενώµατος απαιτούνται και κυτταρικές πρωτεΐνες, 

και για αυτόν τον λόγο η αντιγραφή του HSV λαµβάνει χώρα στον πυρήνα. Τελικώς µόνο 

το 25% του ιϊκού DNA/παραγόµενη πρωτεΐνη ενσωµατώνεται σε βίρια. Τα υπόλοιπα 

συσσωρεύονται µέσα στο κύτταρο του ξενιστή το οποίο τελικά πεθαίνει. Το αποτέλεσµα 

αυτής της διαδικασίας είναι η παραγωγή χαρακτηριστικών σωµατιδίων µε πυρηνικά 

έγκλειστα. Η αντιγραφή του ιϊκού DNA αποτελεί τον στόχο αρκετών επιτυχών αντιικών 

φαρµάκων, όπως η ακυκλοβίρη.5
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2.2 Οι ιοί του απλού έρπητα HSV-1 και HSV-2

 2.2.1 Γενικά 

 Οι ιοί του απλού έρπητα 1 και 2 αποτελούν τους πλέον σηµαντικούς παθογόνους 

για τον άνθρωπο εκπροσώπους της οικογένειας των ερπητοϊών. Ο τύπος HSV-1 συνδέεται 

µε λοιµώξεις του προσώπου και εγκεφαλίτιδα, ενώ ο τύπος HSV-2 προκαλεί λοιµώξεις στα 

γεννητικά όργανα και µπορεί να µεταδοθεί από την µητέρα στο έµβρυο. Και οι δύο ιοί 

προκαλούν λανθάνουσες λοιµώξεις στους αισθητικούς νευρώνες, και κατά την 

επανενεργοποίηση τους προκαλούν εστίες κοντά στα σηµεία εισόδου τους στο σώµα 5.

 Οι HSV-1 και HSV-2 έχουν διαφορετικούς τρόπους µετάδοσης, η επίπτωσή τους 

είναι παγκόσµια και ανεξάρτητη από τις εποχιακές συνθήκες, και µολύνουν µόνον 

ανθρώπους. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν έρθει κάποια στιγµή της ζωής τους σε 

επαφή µε τον ιό και σε αυτούς ο ιός παραµένει σε λανθάνουσα κατάσταση και µπορεί να 

επανενεργοποιηθεί. Η οροµετατροπή µετά από µόλυνση µε HSV-1 σε λιγότερο 

αναπτυγµένες χώρες λαµβάνει χώρα σε ασθενείς νεαρότερης ηλικίας (30% των παιδιών 

κάτω των 5 ετών και 70-80-% των εφήβων). Η λοίµωξη µε HSV-2 είναι σεξουαλικώς 

µεταδιδόµενη. 20-30 % των εφήβων είναι οροθετικοί για τον HSV-2 και το ποσοστό αυτό 

αυξάνει στο 35-60% για ασθενείς ηλικίας 60 ετών. Παράγοντες που σχετίζονται µε την 

λοίµωξη από HSV-2 περιλαµβάνουν το φύλο (συχνότερα σε γυναίκες), την φυλή 

(συχνότερα σε Αφρο-Αµερικανούς), την οικογενειακή κατάσταση και τον αριθµό των 

σεξουαλικών συντρόφων 6.

 Οι βιολογικές ιδιότητες του HSV που καθορίζουν την πορεία της λοίµωξης από 

αυτόν είναι η ικανότητά του να εισδύει στα νευρικά κύτταρα, η νευροτοξικότητα και η 

ικανότητα παραµονής του σε λανθάνουσα κατάσταση στα ραχιαία γάγγλια και σε άλλες 

θέσεις του κεντρικού νευρικού συστήµατος. Για την έναρξη της λοίµωξης, ο ιός πρέπει να 

έρθει σε επαφή µε τους βλεννογόνους ή µε δέρµα που να παρουσιάζει λύση της συνέχειας 

του Εικόνες 2.2-2.3. Ο τύπος της λοίµωξης που θα επακολουθήσει είναι συνάρτηση της 

κατάστασης του ανοσοποιητικού συστήµατος. Έτσι, ασθενείς που δεν έχουν έρθει ποτέ σε 

επαφή µε τον ιό (είναι δηλαδή οροαρνητικοί), µετά την πρώτη τους έκθεση σε αυτόν θα 

αναπτύξουν «πρωτοπαθή» λοίµωξη. Η «αρχική» λοίµωξη λαµβάνει χώρα όταν ένας 

ασθενής που έχει αντισώµατα είτε για τον HSV-1 είτε για τον HSV-2, µολυνθεί για πρώτη 

φορά µε τον άλλο τύπο του ιού 7.
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 Ακολούθως, ο ιός από την αρχική θέση προσβολής µεταναστεύει εντός 48 ωρών 

στους αισθητικούς νευρώνες, όπου παραµένει σε λανθάνουσα κατάσταση. Αυτό πρακτικά 

φανερώνει την αδυναµία των διαφόρων αντιερπητικών φαρµάκων και εµβολίων να 

προστατεύσουν ή να προλάβουν την λανθάνουσα κατάσταση του ιού. Η εγκατάσταση του 

ιού στα γάγγλια γίνεται πιθανώς για να προφυλαχθεί ο ιός από το ανοσοποιητικό σύστηµα 

του ξενιστή. Κατά την λανθάνουσα φάση, το DNA του ιού βρίσκεται σε επισωµατική µορφή 

εντός των νευρώνων και εκφράζονται από τον ιό µόνο περιορισµένες πρωτεΐνες που 

απαιτούνται για την διατήρηση αυτής της λανθάνουσας φάσης.

 Παράγοντες που επανενεργοποιούν τον ιό ώστε να επανέλθει στην περιφέρεια και 

να εκδηλώσει την λοιµογόνο δράση του (υποτροπή της νόσου) περιλαµβάνουν κόπωση, 

ανοσοκαταστολή, εξασθένηση, stress, υπεριώδης ακτινοβολία και ιστική καταστροφή. Για 

την ενεργοποίηση του ιού συµµετέχει ενεργά το γονίδιο που κωδικοποιεί την πρωτεΐνη 

ICPO, οπότε ο ιός µεταπίπτει στην ενεργό (λυτική) φάση. Άλλες πρωτεΐνες που ενέχονται 

στην ενεργοποίηση του ιού είναι οι VP16, ICP4 και ICP27 8.

            

Εικόνα 2.2 Πορεία λοίµωξης ΗSV-1             Εικόνα 2.3 Πορεία λοίµωξης ΗSV-2

 2.2.2 Κλινική εικόνα

 Οι πρωτοπαθείς, οι αρχικές και οι υποτροπιάζουσες ερπητικές λοιµώξεις µπορεί να 

είναι ασυµπτωµατικές. Η συµπτωµατική πρωτοπαθής λοίµωξη από τον HSV-1 

χαρακτηρίζεται από εστίες στον βλεννογόνο του στόµατος και των ούλων (διάρκειας 2-3 

εβδοµάδων) και πυρετό (38.3-400C) που υποχωρούν εντός 3-5 ηµερών. Οι φυσαλίδες 

εµφανίζονται σαν λευκωπές πλάκες στη γλώσσα, την υπερώα και τον φάρυγγα, οι οποίες 

στη συνέχεια εξελκώνονται και καλύπτονται από ψευδοµεµβράνες., ενώ συνυπάρχει 
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λεµφαδενοπάθεια. Οι εξελκώµενες εστίες εντός της στοµατικής κοιλότητας είναι ενδεικτικές 

πρωτολοίµωξης, ενώ οι εστίες στην περιοχή των χειλιών υποδηλώνουν υποτροπιάζουσα 

λοίµωξη Εικόνα 2.4-2.5.

 Οι υποτροπιάζουσες λοιµώξεις από τον HSV-1 χαρακτηρίζονται από άλγος, καύσος 

και κνησµό τα οποία προηγούνται της εµφάνισης των εστιών κατά λίγες ώρες. Ακολούθως, 

εµφανίζονται οι φυσαλίδες µε συνηθέστερες θέσεις εντόπισης τους τα χείλη, τα ρουθούνια, 

οι παρειές και τα βλέφαρα. Το υγρό των φυσαλίδων αρχικά είναι διαυγές και αργότερα 

γίνεται οροπυώδες. Στην συνέχεια οι φυσαλίδες σπάνε, σχηµατίζονται εφελκίδες και οι 

βλάβες επουλώνονται µέσα σε 8-10 ηµέρες 9.

 Η πρωτοπαθής λοίµωξη των οφθαλµών από τον HSV-1 προκαλεί ερπητική 

κερατοεπιπεφυκίτιδα που χαρακτηρίζεται από έντονη πυώδη επιπεφυκίτιδα µε 

θολερότητες και επιπολής εξελκώσεις του κερατοειδούς (γεωγραφικά έλκη). Οι προωτιαίοι 

λεµφαδένες είναι διογκωµένοι και οι υποτροπές συχνές. 

 Η ερπητική εγκεφαλίτιδα χαρακτηρίζεται από πυρετό, παραισθήσεις και παραλύσεις. 

Ο HSV µπορεί να προσβάλλει όλες τις περιοχές του νευρικού συστήµατος προκαλώντας 

µηνιγγίτιδα και µυελίτιδα. Η νόσος είναι συχνά θανατηφόρος. 

                               
        Εικόνα 2.4 Πρωτολοίµωξη            Εικόνα 2.5 Υποτροπιάζουσα λοίµωξη

 Οι πρωτοπαθείς γεννητικές λοιµώξεις από τον HSV-2 εµφανίζονται σαν κυστίδια τα 

οποία στη συνέχεια διαπυούνται και εξελκώνονται. Συνυπάρχει καυσαλγία και 

λεµφαδενοπάθεια. Στον άνδρα εντοπίζονται στη βάλανο, στην ακροποσθία ή στο σώµα του 

πέους. Στην γυναίκα, οι βλάβες βρίσκονται στα έξω γεννητικά όργανα, στον κόλπο και στον 

τράχηλο της µήτρας Εικόνα 2.6 10. Οι µη πρωτοπαθείς αρχικές γεννητικές λοιµώξεις 

προκαλούν ηπιότερα συµπτώµατα από τις πρωτοπαθείς διότι τα αντισώµατα έναντι στον 

HSV-1 ελαττώνουν την βαρύτητα της νόσου από τον HSV-2.

Κεφάλαιο 2ο: Ερπητοϊοί

37



 Οι υποτροπιάζουσες γεννητικές ερπητικές λοιµώξεις στους άνδρες παρουσιάζονται 

ως 3-5 φυσαλίδες στο σώµα του πέους. Στις γυναίκες εµφανίζονται ως κυστικές και 

ελκωτικές βλάβες στην περιοχή των γεννητικών οργάνων. Η διάρκεια της νόσου είναι 8-10 

ηµέρες και το 1/3 των ασθενών θα παρουσιάσει πάνω από 6 επεισόδια υποτροπών 

ετησίως. 

                                        
Εικόνα 2.6 Γεννητικές λοιµώξεις από τον HSV-2 

 

2.2.3 Θεραπεία – Ανοσοποίηση

 Η ακυκλοβίρη (ACV) είναι το φάρµακο εκλογής για τη θεραπεία και σε µερικές 

περιπτώσεις για τη πρόληψη λοιµώξεων από HSV. Διατίθεται σε ενδοφλέβια σκευάσµατα, 

από του στόµατος και για τοπική επίθεση.

 Δεν υπάρχει ακόµη διαθέσιµο εµβόλιο για τους ιούς HSV-1 και HSV-2. Θα υπήρχε 

ενδεχοµένως λόγος για ανοσοποίηση προς τον HSV-2 πριν την εφηβεία, αλλά το κόστος 

και ο κίνδυνος που σχετίζονται µε ένα τέτοιο εµβολιασµό αποτρέπουν την εφαρµογή του, 

ειδικά τώρα που υπάρχει διαθέσιµη αποτελεσµατική αντι-ιϊκή θεραπεία.
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2.3 Ο ιός της Ανεµοβλογιάς (Varicella Zoster Virus ή HHV-3)

 2.3.1 Γενικά

 Ο ιός της ανεµοβλογιάς/ζωστήρας έχει µόνο έναν ορότυπο. Η ανεµοβλογιά είναι η 

πρωτολοίµωξη, ενώ ο ζωστήρας είναι η κλινική υποτροπή, που επέρχεται µετά από πολλά 

χρόνια.

 Η νόσος µεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Η πύλη εισόδου είναι το 

αναπνευστικό σύστηµα, όπου ο ιός πολλαπλασιάζεται αρχικώς, ακολουθεί ιαιµία και 

επινέµηση του λεµφικού συστήµατος, όπου γίνεται δεύτερη φάση πολλαπλασιασµού. 

Περίπου 15 ηµέρες µετά τη µόλυνση ο ιός φτάνει στο δέρµα, όπου πολλαπλασιάζεται πάλι. 

Ιστολογικά στις βλάβες παρατηρείται εστιακή εκφύλιση της επιδερµίδας, εξοίδηση των 

κυττάρων και ενδοπυρηνικά έγκλειστα, πολλές φορές σε πολυπύρηνα κύτταρα. Ακολουθεί 

κυτταρόλυση, δηµιουργία φυσαλίδας στο υγρό της οποίας αθροίζονται κύτταρα φλεγµονής 

και δηµιουργείται φλύκταινα, η οροφή της οποίας ξηραίνεται, εφελκιδοποιείται και 

αποπίπτει χωρίς ουλή, εκτός αν η βλάβη επιµολυνθεί.

 Στον ζωστήρα συχνά παραµένει µελάγχρωση για αρκετό καιρό. Η συµπλήρωση του 

κύκλου και η ίαση στην ανεµοβλογιά οφείλεται αφενός στη χυµική, κυρίως όµως στην 

κυτταρική ανοσία, γι' αυτό και σε διαταραχές της τελευταίας η νόσος παίρνει βαρύτατη 

γενικευµένη µορφή. Υπό κανονικές συνθήκες ο ιός περιορίζεται σε ένα ή περισσότερα 

γάγγλια των οπισθίων ριζών όπου λαθροβιώνει, παρουσία κυκλοφορούντων αντισωµάτων, 

αλλά στο 20% των ατόµων η νόσος αναζωπυρώνεται ως ζωστήρας µετά από µερικές 

δεκαετίες. Ο ιός τότε µετακινείται προς το δέρµα του αντίστοιχου δερµοτοµίου. Αυτό µπορεί 

να συµβεί και χωρίς εµφανή διαταραχή της κυτταρικής ανοσίας, όταν όµως αυτή υπάρχει, 

η εµφάνιση ζωστήρα είναι συχνή και µπορεί να συνοδεύεται από βαριά γενικευµένη νόσο. 

Στα εύκρατα και ψυχρά κλίµατα η ανεµοβλογιά έχει χειµερινό-εαρινή κατανοµή, ενώ ο 

ζωστήρας παρουσιάζεται όλο το έτος. Η ανεµοβλογιά παρουσιάζεται κυρίως σε παιδιά 

4-10 ετών, αλλά και µεγαλύτερα, ενώ περίπου 10% ενηλικιώνονται χωρίς να νοσήσουν. Ο 

ζωστήρας παρατηρείται κυρίως σε άτοµα µεγάλης ηλικίας.
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 2.3.2 Κλινική εικόνα

  2.3.2.1 Ανεµοβλογιά

 Η ανεµοβλογιά, γνωστή σαν chickenpox, είναι µια ήπια λοίµωξη των παιδιών που 

µπορεί να είναι πιο σοβαρή στους ενήλικους προχωρώντας περιστασιακά στην πνευµονία. 

Η επώαση διαρκεί από 7 - 23 ηµέρες, συνήθως, όµως γύρω στις δύο εβδοµάδες. Η νόσος 

αρχίζει µε το εξάνθηµα, αλλά σπανίως προηγείται γριππώδης συνδροµή, ιδίως στους 

ενήλικες. Το εξάνθηµα είναι κεντροµόλο και αφορά τις εσωτερικές επιφάνειες που δεν 

δέχονται πίεση, π. χ. τις έσω επιφάνειες βραχιόνων και µηρών, µεσοπλάτια χώρα, 

µασχάλες κ.λ.π. Σπανίως προσβάλλονται οι παλάµες και τα πέλµατα, συνήθως όµως το 

τριχωτό της κεφαλής. Το εξάνθηµα αποτελείται αρχικώς από ερυθρές κηλίδες που 

διαδοχικά γίνονται βλατίδες και φυσαλίδες που ρήγνυται και εφελκιδοποιούνται Εικόνα 2.7. 

Το χαρακτηριστικό είναι οι διαδοχικές εκθύσεις επί αρκετές ηµέρες µε αποτέλεσµα να 

παρατηρούνται ταυτοχρόνως βλάβες διαφορετικών σταδίων, κάτι που δεν συµβαίνει σε 

άλλες εξανθηµατικές νόσους. Μερικές φορές οι βλάβες επιµολύνονται οπότε µένει ουλή.

 Σπανιότατα παρατηρείται δευτερογενής βακτηριακή πνευµονία, αλλά και ο ίδιος ο 

ιός µπορεί να προσβάλει τους πνεύµονες (1 ανά 400 ασθενείς), σπανίως των κατά τα άλλα 

υγιών ατόµων (παρ' όλο ότι η προσβολή µπορεί να είναι ασυµπτωµατική ώστε η ακριβής 

επίπτωση δεν είναι γνωστή, κατά τίνας δε, υπερβαίνει το 15% των προσβαλλόµενων, από 

τους οποίους µόνο το 14 δίδει ιστορικό βήχα), συχνά όµως και µε επικίνδυνη βαρύτητα σε 

ανοσοκαστολή (λευχαιµία, λέµφωµα, λήψη κορτικοειδών, ανοσοκατασταλτικών, AIDS 

κ.λ.π.). Βήχας, θωρακικός πόνος, δύσπνοια και κυάνωση είναι τα κύρια χαρακτηριστικά. 

Συχνά η επιπλοκή αυτή ακολουθεί κεραυνοβόλο πορεία και οδηγεί σε θάνατο από ARDS. 

Αν το άτοµο επιζήσει παραµένουν ισοβίως στικτές σκιάσεις στους πνεύµονες.

 Σπάνια επιπλοκή είναι η εγκεφαλίτιδα, µε παρεγκεφαλιδική αταξία. Η εγκεφαλίτιδα 

είναι συχνότερη και βαρύτερη σε ανοσοκαταστολή. Σε µερικούς αρρώστους παρατηρείται 

αιµορραγικό εξάνθηµα και γενική αιµορραγική διάθεση για άγνωστους λόγους, ενώ 

υπάρχει και συσχέτιση της ανεµοβλογιάς µε το σύνδροµο Reye. Παλαιότερες µελέτες δεν 

είχαν κατορθώσει να αποδείξουν εµβρυοπάθεια αλλά σιγά - σιγά φάνηκε ότι νόσος της 

εγκύου τους πρώτους µήνες της κυήσεως µπορεί να οδηγήσει σε εµβρυϊκές βλάβες του 

τύπου των δερµατικών ουλών, υποπλασίας µελών, µυϊκής ατροφίας, ψυχοκινητικής 

κ α θ υ σ τ ε ρ ή σ ε ω ς , υ π ο τ υ πω δώ ν δ α κ τ ύ λω ν , φ λ ο ι ώ δ ο υ ς α τ ρ ο φ ί α ς , 
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χοριοαµφιβληστροειδίτιδος και καταρράκτη, ενώ λοίµωξη στο τέλος της εγκυµοσύνης 

οδηγεί σε νεογνική νόσο που συνήθως είναι διάσπαρτη και βαριά. 

         

           Εικόνα 2.7 Ανεµοβλογιά (chickenpox), ανεµοβλογιοειδές εξάνθηµα.

  2.3.2.2 Έρπης ζωστήρας

 Ερπης Ζωστήρας (shingles) είναι µια εκδήλωση της µόλυνσης varicella. Η 

επανενεργοποίηση ή η υποτροπιάζουσα λοίµωξη συµβαίνει πολλά χρόνιας µετά την 

πρωτογενή λοίµωξη και έχει σχέση µε τα ανοσοκατασταλµένα άτοµα. Το 16% των 

οροθετικών ατόµων αναµένεται να εκδηλώσουν την ασθένεια. Οι βλάβες είναι 

περιορισµένες  στις περιοχές του δέρµατος που νευρώνονται  από τα αισθητήρια νεύρα 

των ραχιαίων γαγγλίων, πρώτιστα της θωρακικής και οσφυϊκής περιοχής Εικόνα 2.8. Αυτοί 

οι νευρικοί ιστοί είναι πιθανά η θέση της λανθάνουσας µόλυνσης από VZV. Προηγείται 

αίσθηµα καύσου, νυγµώδεις πόνοι και ευαισθησία στην αφή και ακολουθεί έκθυση 

φυσαλίδων σε ερυθηµατώδη βάση. Η προσβολή του τριδύµου αφορά κατά πολύ 

συχνότερα τον πρώτο κλάδο, οπότε προσβάλλεται το άνω βλέφαρο, ο επιπεφυκώς, ο 

σκληρός, ο κερατοειδής και η ίρις.

 Όταν προσβάλλονται τα ιερά γάγγλια εκτός από δερµατικές βλάβες παρατηρείται 

κατακράτηση ούρων, συµπτώµατα ουρολοιµώξεως και καµιά φορά αιµορραγική κύστης.

 Όπως και µε την ανεµοβλογιά, έτσι και ο ζωστήρας παίρνει βαριά, διάσπαρτη µορφή 

σε ανοσοκαταστολή, οπότε παρατηρείται και ανεµοβλογιοειδές εξάνθηµα σε όλο το σώµα. 

Σχεδόν όλοι οι άρρωστοι έχουν έντονο πόνο στην περιοχή των βλαβών, που υποχωρεί 

µετά 2-3 εβδοµάδες. Ένα δυσάρεστο επακόλουθο του έρπητα ζωστήρα είναι η εµφάνιση 

της βασανιστικής µεθερπητικής νευραλγίας που παραµένει συνήθως για ένα περίπου 

χρόνο. Η µεθερπητική νευραλγία είναι έντονος πόνος που επιµένει ή υποτροπιάζει µετά 
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την επούλωση των δερµατικών βλαβών. Συµβαίνει στο 10-15% του συνόλου των ασθενών 

µε έρπητα ζωστήρα. Κυρίως συµβαίνει σε ασθενείς ηλικίας άνω των 60 ετών ενώ είναι 

σπάνιος σε ασθενείς κάτω των 40 ετών.

 Σπανίως παρατηρείται εγκεφαλίτιδα που οδηγεί σε κώµα, ενώ σε ορισµένες 

περιπτώσεις παρατηρούνται παραλύσεις (οφθαλµοπληγία, παράλυση προσωπικού, µυών 

των άκρων κ.λ.π.) που θεωρείται ότι οφείλονται σε κεντροµόλο επέκταση της νόσου και 

προσβολή κινητικών νευρώνων µέσω του ΚΝΣ. 

          

       Εικόνα 2.8 Έρπης Ζωστήρας (shingles), ανεµοβλογιοειδές εξάνθηµα

 2.3.3 Διάγνωση

 Η διάγνωση κλινικά είναι εύκολη. Μερικές φορές σε ανοσοκατεσταλµένους 

χρειάζεται επιβεβαίωση. Με ηλεκτρονικό µικροσκόπιο µπορεί γρήγορα να διαπιστωθεί αν 

υπάρχουν ιοί της οµάδας του έρπητα ενώ βοηθά και η ιστολογική εικόνα των 

πολυπύρηνων γιγαντοκυττάρων. Μέθοδοι ανοσοφθορισµού δίνουν πιο ακριβή διάγνωση 

για το είδος του ίου, όπως και η αποµόνωση του ιού από υλικό βλαβών, που αντιθέτως µε 

τον απλό έρπητα απαιτεί πολλές ηµέρες. Η ανίχνευση αντισωµάτων χρησιµοποιείται 

λιγότερο διαγνωστικά και περισσότερο για τον καθορισµό της τυχόν υπάρξεως ανοσίας σε 

ανοσοκατεσταλµένα άτοµα.

 Η δοκιµασία σύνδεσης συµπληρώµατος και ανοσοφθορισµού είναι οι µοναδικές 

πρακτικές µέθοδοι για την ορολογική διάγνωση µόλυνσης µε ιούς της ανεµοβλογιάς και 

έρπητα ζωστήρα. Η παρουσία υψηλού τίτλου συµπληρώµατος σε ορούς λαµβανόµενους 

κατά την οξεία φάση της νόσου µε έρπητα ζωστήρα αποκλείει περαιτέρω αύξηση του 

τίτλου.

 Κατά την αρχική µόλυνση της ανεµοβλογιάς ο τίτλος σύνδεσης συµπληρώµατος 

µπορεί να ευρίσκεται σε χαµηλά επίπεδα τους πρώτους 6 - 12 µήνες, πράγµα που 

µικραίνει την αξία της µεθόδου στον έλεγχο της ανοσίας στον άνθρωπο. Πρόσφατες 
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µελέτες έχουν δείξει ότι ασθενείς µε απλό έρπητα παρουσίασαν αύξηση, κατά 4 φορές ή 

περισσότερο, στον τίτλο σύνδεσης συµπληρώµατος µε αντιγόνο ανεµοβλογιάς- ζωστήρα. 

Η πιθανότητα διασταυρούµενης αντίδρασης µεταξύ απλού έρπητα και ανεµοβλογιάς–

ζωστήρα έχει πολλές φορές τονιστεί. 

 2.3.4 Θεραπεία – Ανοσοποίηση

 Σε φυσιολογικά άτοµα δεν χρειάζεται καµία θεραπεία για την ανεµοβλογιά. Σε 

ανοσοκατεσταλµένους αφενός διακόπτεται η χορήγηση ή τουλάχιστον µειώνεται η 

δοσολογία κορτικοειδών ή ανοσοκατασταλτικών, αφ' ετέρου δε χορηγείται ακυκλοβίρη 

5-10mg/kg ανά 8ωρο επί 5 τουλάχιστον ηµέρες. Αν και η δράση της ακυκλοβίρης είναι 

ασθενέστερη κατά του ιού της ανεµοβλογιάς από ότι κατά του ιού του απλού έρπητα εν 

τούτοις φαίνεται ότι και εδώ ωφελεί, ιδίως αν δοθεί εγκαίρως διότι σταµατά η έκθυση νέων 

βλαβών και µειώνεται η πιθανότητα γενίκευσης της νόσου.

 Στον ζωστήρα χορηγούνται αναλγητικά, ενώ τα κορτικοειδή έχουν χρησιµοποιηθεί 

αρκετά, χωρίς επαρκή αιτιολόγηση. Μειώνεται η διάρκεια της διασποράς ιών και 

επιτυγχάνεται η ίαση, αλλά δεν µειώνεται η συχνότητα της νευραλγίας. Νεότερα φάρµακα 

όπως η βρωµοβινυλδεοξυουριδίνη ίσως αποδειχθούν αποτελεσµατικότερα. Σε ορισµένες 

κατηγορίες αρρώστων ενδείκνυται να χορηγηθεί υπεράνοση ανοσοσφαιρίνη µετά από 

έκθεση σε ανεµοβλογιά ή ζωστήρα. Η χορήγηση πρέπει να γίνεται εντός 96 ωρών και 

αφορά άτοµα χωρίς ιστορικό ανεµοβλογιάς που πάσχουν από λευχαιµία, λέµφωµα, 

νεοπλάσµατα (για τα οποία χορηγούνται κυτταροτοξικά φάρµακα), πρωτογενή σύνδροµα 

ανοσολογικής ανεπάρκειας, AIDS, λήπτες µεταµοσχεύσεως µυελού, όπως και άτοµα που 

λαµβάνουν µεγάλες δόσεις κορτικοειδών, και πρόωρα ή νεογνά µητέρων που έπαθαν 

ανεµοβλογιά στο τέλος της κυήσεως. Επιβεβαίωση για την απουσία ανοσίας γίνεται µε 

µέτρηση αντισωµάτων στον ορό. Η υπεράνοση ανοσοσφαιρίνη δεν προλαµβάνει την 

εκδήλωση της νόσου, αλλά µειώνει τη βαρύτητα και την θνητότητα.

 Ένα εµβόλιο έναντι τoυ έρπητα ζωστήρα από ζώντες εξασθενηµένoυς ιoύς (Oka/

Merck) έχει αναπτυχθεί µε την εµπορική ονοµασία ZostavaxΤΜ. Το εµβόλιο µείωσε το 

συνολικό φορτίο τoυ πόνoυ και της ενόχλησης πoυ πρoκαλoύνται από τον έρπητα 

ζωστήρα κατά 61%, σύµφωνα µε µία νέα µελέτη που συνέκρινε το ερευνητικό εµβόλιο µε 

εικονικό φάρµακο σε περισσότερους από 38.500 άνδρες και γυναίκες ηλικίας 60 ετών ή 

µεγαλύτερους. Στη µελέτη αυτή το εµβόλιο µείωσε επίσης κατά 67% την επίπτωση της 
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µεθερπητικής νευραλγίας και την επίπτωση τoυ έρπητα ζωστήρα κατά 51%. Περαιτέρω 

µελέτες θα καθορίσουν αν πρέπει να εφαρµόζεται µόνο σε ανοσοκατεσταλµένα άτοµα ή 

και στο γενικό πληθυσµό.
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2.4 Ο ιός Epstein-Barr (EBV) 

 2.4.1 Γενικά 

 Ο ιός epstein-Barr, καλούµενος EBV, είναι µέλος της οικογένειας των ερπητοϊών και 

ένας από τους πιο κοινούς ανθρώπινους ιούς. Ο ιός εµφανίζεται παγκοσµίως, και άνω του 

90% του ανθρώπινου πληθυσµού µολύνονται κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Πολλά 

παιδιά µολύνονται µε τον ιό, και αυτές οι µολύνσεις δεν προκαλούν συνήθως κανένα 

σύµπτωµα ή είναι όµοιες µε τις άλλες ήπιες ασθένειες της παιδικής ηλικίας. Δεν υπάρχει 

ζώο που να λειτουργεί ως ξενιστής, αλλά οι ιδιότητές του έχουν µελετηθεί εκτενώς σε 

σειρές µεταλλαγµένων ανθρώπινων κυττάρων.

 Ο EBV διαφέρει σηµαντικά από τους άλλους ερπητοϊούς για δύο διαφορετικούς 

λόγους, πρώτον για το είδος των ιϊκών αντιγόνων που κωδικοποιεί και δεύτερον για την 

αθανατοποίηση των κυττάρων που προκαλεί στη λανθάνουσα φάση του.

 H πρωτοπαθής λοίµωξη από τον ΕBV αρχίζει στο επιθήλιο του στοµατοφάρυγγα, 

όπου τα βίρια του ιού αντιγράφονται και στην συνέχεια απελευθερώνονται από τα 

επιθηλιακά κύτταρα µέσα στη σίελο 11. Ακολούθως, τα βίρια εισχωρούν στα Β-

λεµφοκύτταρα τα οποία φέρουν υποδοχείς για τον ιό κοινούς µε συστατικά του 

συµπληρώµατος, και παραµένουν εντός του πυρήνα σε επισωµατική µορφή. Αν και τα 

κύρια κύτταρα-στόχοι του ιού είναι τα ανθρώπινα Β-λεµφοκύτταρα, προσβάλλει επίσης τα 

επιθηλιακά κύτταρα, τα κύτταρα των πόρων των σιελογόνων αδένων, τα Τ-λεµφοκύτταρα, 

τα ΝΚ κύτταρα, τα µακροφάγα, τα κύτταρα των λείων µυϊκών ινών και τα ενδοθηλιακά 

κύτταρα 12.

 Τα προσβεβληµένα από τον ιό Β-λεµφοκύτταρα κωδικοποιούν περισσότερα από 80 

αντιγόνα µερικά από τα οποία εκφράζονται σε κύτταρα µε λανθάνουσα λοίµωξη του ιού. Το 

πρώτο κατά σειρά εµφάνισης είναι το πυρηνικό του αντιγόνο Epstein Barr virus Nuclear 

Antigen (EBNA), το οποίο απαντάται στον πυρήνα των µολυσµένων κυττάρων. Άλλα 

σηµαντικά αντιγόνα είναι το LYDMA (Lymphocyte Detected Membrane Antigen), που 

αποτελεί στόχο των κυτταροτοξικών Τ-κυττάρων, το ΕΑ (Early Antigen), που εµπλέκεται 

στον διπλασιασµό του DNA του ιού, το VCA (Viral Capsid Antigen), δοµική πρωτεΐνη και 

διάφορες άλλες γλυκοπρωτεΐνες σχετιζόµενες µε τη σύνδεση της  κυτταρικής µεµβράνης 

του ξενιστή και την µολυσµατικότητα του ιού.

 In vivo, ο πλήρης λυτικός κύκλος του ιϊκού διπλασιασµού λαµβάνει χώρα στο 
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διαφοροποιηµένο πλακώδες επιθηλιακό κύτταρο, απ’ όπου στη συνέχεια ο ιός 

διασπείρεται στην κυκλοφορία.

 Όταν τα Β κύτταρα εκτίθενται in vitro στον EBV, ένα ποσοστό αυτών αναπτύσσουν 

λανθάνουσα λοίµωξη, που χαρακτηρίζεται από τη δηµιουργία κυκλικού ιϊκού γενώµατος. 

Τα κύτταρα αυτά στη συνέχεια µπορούν να πολλαπλασιάζονται επ’ αόριστο, κατάσταση 

γνωστή ως αθανατοποίηση, και να δίνουν γένεση σε µια λεµφοκυτταρική κυτταρική σειρά. 

Αυτή η διαδικασία ενοχοποιείται για τη ογκογενετική ικανότητα του ιού. Παρόµοια 

φαινόµενα παρατηρούνται και in vivo µε αποτέλεσµα από τη στιγµή που κάποιο άτοµο 

µολυνθεί να φέρει δια βίου Β-λεµφοκύτταρα µε το γένωµα του ιού. Υπάρχουν έξι EBNAs, 

τρία από τα οποία ενέχονται στην επίτευξη της αθανατοποίησης 13.

 2.4.2 Κλινική εικόνα

 Η πρωτοπαθής λοίµωξη συνήθως προκαλεί µία ήπια, αυτοπεριοριζόµενη ασθένεια 

και συµβαίνει κυρίως στην αρχή της παιδικής ηλικίας. Στα νεαρά άτοµα η οξεία λοίµωξη 

προκαλεί λοιµώδη µονοπυρήνωση, ενώ σπανιότερο είναι το σύνδροµο Gianotti-Crosti 14. 

Επειδή η ΕBV λοίµωξη στην Ασία και την Αφρική λαµβάνει χώρα κατά την παιδική ηλικία, η 

συµπτωµατική λοιµώδης µονοπυρήνωση είναι λιγότερο συχνή σε αυτές τις χώρες από ότι 

στις δυτικές χώρες και τις ΗΠΑ, όπου η πρωτοπαθής ΕBV λοίµωξη συµβαίνει στην 

εφηβεία.

 Κατά την οξεία EBV λοίµωξη, η έντονη ανοσοποιητική αντίδραση από τα 

ενεργοποιηµένα Τ-κύτταρα έναντι των προσβεβληµένων Β-κυττάρων, προκαλεί 

χαρακτηριστική κλινική εικόνα µε εµπύρετο, κυνάγχη, λεµφαδενοπάθεια και 

λεµφοκυττάρωση. Στο ήµισυ των περιπτώσεων συνυπάρχει σπληνοµεγαλία. Περιστασιακά 

εµφανίζεται κηλιδοβλατιδώδες ή πετεχειώδες εξάνθηµα. Συνήθης εκδήλωση της 

λοιµώδους µονοπυρήνωσης είναι η ηπατίτιδα µε ηπατοµεγαλία και ίκτερο. Σπανιότερα 

υπάρχει προσβολή του ΚΝΣ µε κεφαλαλγία και επώδυνη νευρίτιδα.

 Σε ανοσοκατεσταλµένους ή ανοσοανεπαρκείς ασθενείς (ασθενείς µε ΑIDS ή µε 

µεταµόσχευση νεφρού) προκαλείται µία πλειάδα νόσων που σχετίζονται µε τον 

λεµφοκυτταρικό πολλαπλασιασµό 15. Η λανθάνουσα λοίµωξη από τον ΕBV έχει συνδεθεί 

µε διάφορες κακοήθεις καταστάσεις σε µη ανοσοκατεσταλµένα άτοµα, στις οποίες 

περιλαµβάνονται το αφρικανικό λέµφωµα Βurkitt, το καρκίνωµα του ρινοφάρυγγα, 

περιφερικά λεµφώµατα Τ-κυττάρων, ο γαστρικός καρκίνος κ.α. 16,17.

Κεφάλαιο 2ο: Ερπητοϊοί

46



 Με την ανοσολογική απάντηση του ξενιστή παράγονται αντισώµατα IgM, IgG, και 

IgA. Τα IgG αντισώµατα ανιχνεύονται εφ’ όρου ζωής. Αύξηση των τίτλων των IgG 

αντισωµάτων υποδηλώνει ενεργοποίηση του EBV. Σε περιπτώσεις χρόνιας λοίµωξης, 

ανιχνεύονται υψηλοί τίτλοι IgG αντισωµάτων. Τα IgA αντισώµατα αυξάνονται σε ασθενείς 

µε καρκ ίνωµα του ρινοφάρυγγα . Στ ις περισσότερες περιπτώσε ις ΕΒV 

λεµφοπολλαπλασιαστικών διαταραχών δεν παρατηρείται σηµαντική αύξηση των τίτλων 

των αντισωµάτων 14.

 2.4.3 Θεραπεία – Ανοσοποίηση

 Η χρήση των κορτικοστεροειδών στη λοιµώδη µονοπυρήνωση είναι αµφιλεγόµενη. 

Σε µια πολυκεντρική µελέτη, όπου στην οµάδα ελέγχου χρησιµοποιήθηκε εικονικό 

φάρµακο, διαπιστώθηκε ότι ο συνδυασµός ακυκλοβίρης και πρεδνιζόνης µείωσε τη 

διασπορά του ιού από τον οροφάρυγγα, αλλά δεν επηρέασε τη διάρκεια των 

συµπτωµάτων, ούτε και την αποχή από την εργασία. Γενικά δε συνιστάται η χορήγηση 

κορτικοστεροειδών ως ρουτίνα, ωστόσο θεωρούνται απαραίτητα, όταν επίκειται απόφραξη 

των αεροφόρων οδών ή όταν η λοίµωξη είναι απειλητική για τη ζωή του ασθενούς.

 Με την ακυκλοβίρη µπορεί να παρατηρηθεί µικρής διάρκειας καταστολή της 

διασποράς του ιού, αλλά καµιά επίδραση στη λανθάνουσα λοίµωξη. Έτσι δεν έχει 

προκύψει σε καµιά µελέτη πραγµατικό κλινικό όφελος από τη χρήση ακυκλοβίρης, τόσο 

για τη θεραπεία της λοιµώδους µονοπυρήνωσης όσο και για τη θεραπεία κακοηθειών 

σχετιζόµενων µε EBV.

 Ως προς τα λεµφώµατα που οφείλονται σε ΕΒV, χορηγούνται διάφορα 

χηµειοθεραπευτικά σχήµατα που περιλαµβάνουν δοξορουµπικίνη, πρεδνιζόνη και 

κυκλοφωσφαµίδη. Εν τούτοις, τα επιθετικά ΕΒV λεµφώµατα παρουσιάζουν αντίσταση στη 

συµβατική χηµειοθεραπεία. Αυτό πιθανώς οφείλεται στο σύνδροµο συστηµατικής 

αιµοφαγοκυττάρωσης και σε έκφραση γονιδίων που σχετίζονται µε ανθεκτικότητα σε 

πολλαπλά φάρµακα 18.

 Το γονίδιο gp350/220 είναι το βασικότερο γονίδιο της λυτικής φάσης του ιού, καθώς 

συνδέεται µε τον υποδοχέα των Β λεµφοκυττάρων για την έναρξη της λοίµωξης, το οποίο 

χρησιµοποιείται για την ανάπτυξη του εµβολίου.
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2.5 Ο Κυτταροµεγαλοϊός (CMV) 

 2.5.1 Γενικά 

  Ο κυτταροµεγαλοϊός (CMV ή HHV-5) ανήκει στην οικογένεια των β-ερπητοϊών. Οι 

λοιµώξεις από CMV, οι περισσότερες από τις οποίες είναι υποκλινικές, είναι συχνές σε 

όλον τον κόσµο. Η συχνότητα της CMV λοίµωξης σε ένα δεδοµένο πληθυσµό συσχετίζεται 

άµεσα µε το χαµηλό κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο, µε συνθήκες συνωστισµού και µε κακή 

υγιεινή 19.

  Παρόλο που λίγα είναι γνωστά για την µετάδοση του ιού µεταξύ ατόµων, ο κίνδυνος 

απόκτησης CMV λοίµωξης είναι εν µέρει κατανοητός για ορισµένες οµάδες ηλικιών. Η 

λοίµωξη µπορεί να µεταδοθεί στο νεογέννητο κατά την δίοδό του µέσα από τον γεννητικό 

σωλήνα, όπου οι εκκρίσεις τραχήλου και κόλπου µπορεί να περιέχουν µολυσµατικό ιό. Ο 

CMV µπορεί επίσης να µεταδοθεί στο νεογέννητο µε το µητρικό γάλα κατά τον θηλασµό 20. 

Ως εκ  τούτου, η αποβολή του CMV στα ούρα ή την σίελο είναι συχνή σε υγιή µικρά παιδιά, 

ιδιαίτερα σε παιδικούς σταθµούς. Είναι πιθανόν η ευρέως διαδεδοµένη λοίµωξη ανάµεσα 

σε ασυµπτωµατικά παιδιά να παίζει σηµαντικό ρόλο στην εξάπλωση του ιού σε άλλα 

παιδιά και ενήλικες.

  Παρόλο που ο κίνδυνος λοίµωξης µετά από δεδοµένη επαφή µε ασυµπτωµατικό 

άτοµο που αποβάλλει τον ιό φαίνεται να είναι πολύ χαµηλός, ο ιός βρίσκεται σε τέτοια 

έκταση παντού, ώστε αναµφίβολα παρουσιάζονται επανειληµµένες ευκαιρίες έκθεσης. 

Υπάρχουν ενδείξεις ότι σε έφηβους και ενήλικες µολυσµατικός ιός που υπάρχει στις 

κολπικές εκκρίσεις, το σπέρµα και την σίελο µπορεί επίσης να µεταδοθεί µε την σεξουαλική 

δραστηριότητα. Τελικά είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι σε οποιαδήποτε οµάδα ηλικιών ο 

ιός µπορεί να µεταφερθεί από το δότη στο λήπτη µε τις µεταγγίσεις αίµατος και την 

µεταµόσχευση οργάνων (νεφρού, καρδιάς, πνευµόνων και ήπατος) 15.

Ένα από τα πιο µελετηµένα γονίδια του CMV είναι το άµεσα πρώιµο γονίδιο ΙΕ1 το 

οποίο ενεργοποιεί τόσο την ιϊκή όσο και την κυτταρική έκφραση γονιδίων.

Κατά την λοίµωξη µε τον CMV, ιϊκά σωµάτια µε έλυτρο παρατηρούνται µε την µορφή 

κενοτοπίων στο κυτταρόπλασµα και συντήκονται µε τις κυτταρικές µεµβράνες 

επιτρέποντας την έξοδο των ώριµων σωµατιδίων του ιού. Ιϊκά σωµάτια ωριµάζουν επίσης 

στο σύστηµα Golgi και εξέρχονται από το µολυσµένο κύτταρο κατά τον ίδιο τρόπο, 

παρασύροντας κατά την έξοδό τους γλυκοπρωτεΐνες της εξωτερικής µεµβράνης του 

κυττάρου-ξενιστή, που είναι ειδικές για τον ιό.
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Εισαγωγή του καψιδίου του ιού στα κύτταρα µέσω της µεµβράνης ακολουθεί τρία 

βήµατα προσβολής Εικόνα 2.9. 1) Πρόσδεση στην θειϊκή ηπαράνη, πρωτεογλυκάνη της 

κυτταρικής µεµβράνης (HSPG) µέσω των γλυκοπρωτεϊνών του φακέλου gΜ, gΒ. 

Προσδένεται, επίσης, και µε άλλες πρωτεΐνες υποδοχής του κυττάρου: EGFR και 

ιντεγκρίνες, οι οποίες στέλνουν σήµατα στο εσωτερικό του κυττάρου, προετοιµάζοντας το 

για την ιϊκή αντιγραφή. 2) Γίνεται σύντηξη µε την κυτταρική µεµβράνη µέσω της 

γλυκοπρωτεΐνης του φακέλου gB, gH, gL, gO και 3) απελευθέρωση του καψιδίου στο 

εσωτερικό του κυττάρου.

Εικόνα 2.9 Εισαγωγή του ιϊκού καψιδίου στα κύτταρα µέσω της µεµβράνης.

Εάν εκφραστούν οι immediate-early πρωτεΐνες, γίνεται µεταγραφή και µετάφραση 

των πρωτεϊνών του ιού και αναπαράγεται, µέσω λυτικού κύκλου. Εάν όχι, σηµαίνει πως οι 

µεταγραφικοί παράγοντες του κυττάρου δεν επέτρεψαν την µεταγραφή και ο ιός οδηγείται 

σε λυσιγονική κατάσταση 21.

Άνω του 80% των ενηλίκων είναι οροθετικοί, γεγονός που είναι ενδεικτικό 

προηγηθείσας έκθεσης στον ιό 22. Αναγνωρίζονται 4 διαφορετικοί τύποι αλληλεπίδρασης 

µεταξύ ιού και ξενιστή Εικόνα 2.10:

 α) Πρωτογενής λοίµωξη κατά την οποία ο ιός εγκαθίσταται αρχικά στον ξενιστή. Η 

µεγάλη πλειοψηφία των λοιµώξεων αυτών είναι ασυµπτωµατικές για τα φυσιολογικά άτοµα 

παρόλο που η διαπλακουντιακή µετάδοση του ιού κατά τη διάρκεια της κύησης µπορεί να 

προκαλέσει στο έµβρυο τη νόσο των µεγαλοκυτταρικών εγκλείστων. Η πιο συχνή κλινική 

!
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εκδήλωση της λοίµωξης σε προηγουµένως υγιείς ενήλικες είναι η λοιµώδης 

µονοπυρήνωση.

 β) Χρόνια επιµένουσα λοίµωξη. Παρατηρείται ασυµπτωµατική αποβολή του ιού από 

διάφορες εστίες (ούρα, σίελο, σπέρµα, εκκρίσεις τραχήλου και κόλπου) για µήνες ή χρόνια 

παρά την ύπαρξη ειδικής ανοσολογικής αντίδρασης εκ µέρους του ξενιστή.

 γ) Λανθάνουσα λοίµωξη ή παραµονή του CMV σε κύτταρα ή ιστούς του ξενιστή σε 

µη αναδιπλασιαζόµενη µορφή. 

 δ) Επανενεργοποίηση ή υποτροπιάζουσα λοίµωξη κατά την οποία ο CMV 

επανεµφανίζεται σε αναδιπλασιαζόµενη µορφή. 

Εικόνα 2.10 Αλληλεπίδραση µεταξύ ιού και ξενιστή

 2.5.2 Κλινική εικόνα

 Πάνω από 95% των µητρικών λοιµώξεων πρωτογενών ή επιµενουσών είναι 

ασυµπτωµατικές. Σποραδικά η CMV λοίµωξη παρουσιάζεται σαν µια συνδροµή 

Λοιµώδους Μονοπυρήνωσης µε λευκοκυττάρωση, διαταραγµένες δοκιµασίες λειτουργίας 

ήπατος, πυρετό. Η µετρίου βαθµού φαρυγγίτιδα, η µικρή λεµφαδενοπάθεια, η απουσία 

ηπατοσπληνοµεγαλίας και ο ίκτερος βοηθούν στην διαφοροδιάγνωση της λοίµωξης από 

CMV από το σύνδροµο της Λοιµώδους Μονοπυρήνωσης.

 Το φάσµα της κλινικής εικόνας που προκαλείται από CMV στο έµβρυο και στο 

νεογνό είναι πολύ ευρύ. Από τα µολυσµένα νεογνά µε συγγενή λοίµωξη, το 95% είναι 
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τελείως ασυµπτωµατικά κατά τη γέννηση. Ένα µικρό, όµως ποσοστό εµφανίζει 

συµπτώµατα µε την πρόοδο της ηλικίας. Κλινικώς εµφανής νόσος λαµβάνει χώρα σε 5% 

των απογόνων µε συγγενή λοίµωξη από CMV, η συνδροµή που εµφανίζουν είναι γνωστή 

ως «νόσος των µεγαλοκυτταρικών εγκλείστων» και η πρόγνωση τους είναι κακή 23.

 Σε σοβαρότερες νεογνικές λοιµώξεις η κλινική εικόνα περιλαµβάνει: 

ηπατοσπληνοµεγαλία , ίκτερο , θροµβοκυτοπενία , µ ικροκεφαλία , κώφωση , 

χοριοαµφιβληστροειδίτιδα, οπτική ατροφία, εγκεφαλικές αποτιτανώσεις.

 Η CMV λοίµωξη σε µη ανοσοκατεσταλµένους ενήλικες συνήθως διαδράµει 

υποκλινικά. Όµως µπορεί να εκδηλωθεί και ως CMV λοιµώδης µονοπυρήνωση. Αυτό 

µπορεί να συµβεί και κατά την επανενεργοποίηση του CMV αλλά είναι λιγότερο συχνή από 

ότι κατά την πρωτοπαθή λοίµωξη. Ο CMV ευθύνεται για το 8% των µονοπυρηνώσεων και 

η CMV λοιµώδης µονοπυρήνωση µοιάζει µε αυτήν που προκαλείται από τον EBV, αλλά τα 

συµπτώµατα είναι λιγότερο σοβαρά και συνίστανται σε επίµονο εµπύρετο, µυαλγία, 

αµυγδαλίτιδα και τραχηλική λεµφαδενοπάθεια 24. Μετά την πρόδροµη περίοδο εµφανίζεται 

δερµατικό εξάνθηµα το οποίο δύναται να συνδυαστεί µε σύνδροµο Guillain-Barre, 

µηνιγγίτιδα, ηπατίτιδα, πνευµονία, αιµολυτική αναιµία και θροµβοκυτοπενία 25. 

Χαρακτηριστικά εργαστηριακά ευρήµατα αποτελούν η παρουσία στο περιφερικό αίµα 

άτυπων λεµφοκυττάρων και υψηλών τρανσαµινασών. Τα άτυπα λεµφοκύτταρα είναι 

κυρίως CD8+ T κύτταρα που εκφράζουν CD57 αντιγόνα 26. 

 Aνοσοκατεσταλµένοι ασθενείς έχουν αυξηµένες πιθανότητες να εµφανίσουν 

µολύνσεις από CMV. Συνήθως παρουσιάζουν δεκατική πυρετική κίνηση η οποία υποχωρεί 

εντός ολίγων ηµερών. Ορισµένοι αναπτύσσουν ιαιµία η οποία µοιάζει µε σηψαιµία και 

µπορεί να συνοδεύεται από ηπατίτιδα και πνευµονία. Στις περιπτώσεις που εµπλέκονται 

µε πνευµονία η πρόγνωση είναι κακή (80-90% θνησιµότητα). Επίσης, το σάρκωµα Kaposi 

έχει συσχετισθεί ορολογικά και ιολογικά µε µόλυνση από CMV.

 2.5.3 Διάγνωση 

 Στην µητρική λοίµωξη, επειδή είναι πάντα ασυµπτωµατική, η διάγνωσή της είναι 

σπανίως στις υποψίες του γιατρού. Ακόµα και όταν η κλινικώς εµφανής νόσος λαµβάνει 

χώρα, είναι γενικώς µετρίου βαθµού και η CMV λοίµωξη συνήθως δεν εκτιµάται ως πιθανή 

αιτία. Χρησιµοποιούνται αξιόπιστες δοκιµασίες ανίχνευσης IgG αντισωµάτων έναντι του 

CMV όπως: έµµεσος ανοσοφθορισµός, οροσυγκολλητικές αντιδράσεις, ανοσοενζυµική 
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µέθοδος (ELISA). Περίπου 40% των ενηλίκων έχουν αντισώµατα, έτσι ένα µοναδικό θετικό 

αποτέλεσµα δεν οδηγεί απαραίτητα στην κατάδειξη πρόσφατης ή τρέχουσας λοίµωξης. Η 

ανάδειξη της οροµετατροπής είναι η καλύτερη πιστοποίηση της πρωτογενούς λοίµωξης. Αν 

η λοίµωξη έλαβε χώρα µέσα στους προηγούµενους 4 έως 8 µήνες, ειδικά IgM αντισώµατα 

µπορούν να ανιχνευτούν στον ορό.

 Μέθοδοι µοριακού πολλαπλασιασµού έχουν επίσης χρησιµοποιηθεί  όπως είναι η 

αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης (PCR). Λόγω της υψηλής της ευαισθησίας, τα 

αποτελέσµατα της PCR θα πρέπει να ερµηνεύονται προσεκτικά διότι µια τόσο ευαίσθητη 

τεχνική µπορεί να ανιχνεύσει την παρουσία των ιών, χωρίς να υπάρχει αιτιολογική 

συσχέτιση µε την νόσο.

 Προσφάτως, η προγεννητική διάγνωση της επίκτητης ενδοµητρικής συγγενούς 

CMV λοίµωξης του εµβρύου έγινε διαθέσιµη χρησιµοποιώντας: υπερηχογράφηµα, 

αµνιοπαρακέντηση και λήψη τροφοβλάστης και συµπληρωµατική λήψη εµβρυϊκού 

δείγµατος αίµατος από τον οµφάλιο λώρο.

 Τα ούρα, η σίελος, ηπαρινισµένα δείγµατα αίµατος και βιοψίες ιστών από τις βλάβες 

αποτελούν τα καταλληλότερα δείγµατα για την αποµόνωση του CMV. Ο κυτταροµεγαλοϊός 

αναγνωρίζεται σε ιστολογικά παρασκευάσµατα από τα χαρακτηριστικά ενδοπυρηνικά 

έγκλειστα, γνωστά ως «µάτια κουκουβάγιας». Τα έγκλειστα αυτά παρατηρούνται σε 

κύτταρα των νεφρικών σωληναρίων, των χοληφόρων, στο πνευµονικό και ηπατικό 

παρέγχυµα αλλά σπάνια σε εγκεφαλικό ιστό. Η µέθοδος αυτή παρουσιάζει µικρή 

ευαισθησία 27. Βιοψίες ιστών δύνανται να περιέχουν κύτταρα µολυσµένα µε CMV τα οποία 

γίνονται ορατά µετά από χρώση, χρησιµοποιώντας ειδικά για τον ιό µονοκλωνικά 

αντισώµατα.

 2.5.4 Ανοσοποίηση – Θεραπεία 

 Η διαµόρφωση ενός εµβολίου έναντι του CMV προτάθηκε ως ένας τρόπος 

πρόληψης της συγγενούς CMV λοίµωξης. Αν και ο CMV βρίσκεται στον ξενιστή ακόµα και 

µε την εµφάνιση υψηλών τίτλων ειδικών αντισωµάτων και το υπάρχον µητρικό αντίσωµα 

δεν προστατεύει ενάντια σε συγγενείς λοιµώξεις, προηγούµενη λοίµωξη µειώνει σηµαντικά 

τον κίνδυνο σοβαρής λοίµωξης του εµβρύου, ιδίως προστατεύει έναντι: σε θνησιµότητα, 

πνευµατική καθυστέρηση και σηµαντικά νευρολογικά προβλήµατα.
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 Ένα εµβόλιο µε ζωντανό αδρανοποιηµένο στέλεχος δοκιµάστηκε σε εθελοντές. Με 

τεχνικές µοριακής βιολογίας ένα συνδυασµένο εµβόλιο µπορεί να επιτευχθεί για τον CMV. 

Η αξία αυτού του εµβολίου µπορεί να προλάβει όλους τους ενδοµήτριους θανάτους και 

περίπου 90% των σοβαρών νευρολογικών επακόλουθων που σχετίζονται µε τον συγγενή 

CMV δευτερευόντως της πρωτογενούς λοίµωξης, η οποία λαµβάνει χώρα κάθε χρόνο στις 

ΗΠΑ. 

 Εµβόλιο που έχει παρασκευαστεί από το Towne, στέλεχος του CMV, φαίνεται να 

προστατεύει τους µεταµοσχευµένους µε νεφρό αλλά απέτυχε να επάγει επαρκή παραγωγή 

αντισωµάτων σε φυσιολογικές γυναίκες που φροντίζουν µικρά παιδιά.

 Η παθητική ανοσοποίηση επιτυγχάνεται µε χορήγηση υψηλών τίτλων αντισωµάτων 

CMV, προστατεύοντας τους ανοσοκατεσταλµένους ασθενείς από την CMV πνευµονίτιδα.

 Δεν υπάρχει κάποια ειδική θεραπεία της CMV λοίµωξης. Στις γυναίκες µε συνδροµή 

όµοια µε Λοιµώδη Μονοπυρήνωση η θεραπεία είναι συµπτωµατική. Δεν υπάρχει 

διαθέσιµη ικανοποιητική θεραπεία για την συγγενή CMV λοίµωξη. Έγιναν προσπάθειες να 

χρησιµοποιήσουν αντι-ιϊκούς παράγοντες όπως: η αραβινοσίδη (Ara-A) και κυτοσίνη–

αραβινοσίδη (Ara-C) στα νεογνά µε σοβαρή κλινική λοίµωξη αλλά αυτά τα φάρµακα είναι 

τοξικά. Λόγω τοξικότητας αυτά τα αντι-ιϊκά φάρµακα δεν χρησιµοποιούνται στην 

ασυµπτωµατική CMV λοίµωξη. 

 Η ακυκλοβίρη δεν είναι δραστική έναντι του CMV ο οποίος αντίθετα µε το 

σύµπλεγµα των ερπητοϊών δεν συνθέτει δική του θυµιδινική κινάση. Η γανκυκλοβίρη 

πρόσφατα δείχθηκε να είναι αποτελεσµατική στη θεραπεία της CMV αµφιβληστροειδίτιδας 

στους HIV–µολυσµένους ασθενείς. Νεότερα εξίσου αποτελεσµατικά φάρµακα είναι η 

φοσκαρνέτη, η σιντοφοβίρη και η βαλγκανσυκλοβίρη. Ωστόσο, καµία δηµοσιευµένη 

εµπειρία µε αυτά τα φάρµακα στην εγκυµοσύνη ή στα νεογνά δεν είναι διαθέσιµη σήµερα.
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2.6 Ο ιός του Έρπητα 6 (Human herpesvirus type 6, HHV-6 )

 2.6.1 Γενικά 

 Ο ιός του Έρπητα 6 (HHV-6) είναι ένας DNA ιός µε έντονα νευροτρόπο και 

λεµφοτρόπο δράση. Για πρώτη φορά ανακαλύφθηκε το 1986 στις Ηνωµένες Πολιτείες 

σύµφωνα µε το National Cancer Institute. Αυτός ο ιός µολύνει τα ανθρώπινα 

λευκοκύτταρα, ειδικά τα Τ-λεµφοκύτταρα. Αναγνωρίζονται δύο παραλλαγές του HHV-6: οι 

HHV-6A και HHV-6B 28. Πρωτοπαθής λοίµωξη από τον HHV-6B είναι η αιτία της roseola 

(εξανθήµατος των νεογνών και νηπίων) σε παιδιά ενώ περισσότερο από το 95% του 

πληθυσµού έχει αντισώµατα σε αυτή την περίπτωση 29. Πρωτοπαθής λοίµωξη από 

HHV-6A πιστεύεται ότι µπορεί συµβεί στην παιδική ηλικία ή αργότερα κατά τη διάρκεια της 

ενήλικης ζωής και µπορεί να εµφανιστεί χωρίς συµπτώµατα. Ως κύριο µέσο µετάδοσης 

αναφέρεται το σάλιο. Για αρκετά χρόνια µετά την πρωτολοίµωξη, ο ιός παραµένει στους 

πυρήνες µικρού αριθµού κυττάρων σε λανθάνουσα φάση. Η επανενεργοποίηση στην 

ενηλικίωση, µπορεί να οδηγήσει σε ασθένεια Εικόνα 2.11.

 Οι παράγοντες που οδηγούν στην επανενεργοποίηση του σε άτοµα µε καλό 

ανοσοποιητικό σύστηµα είναι απροσδιόριστοι και πιθανώς περιλαµβάνουν γενετικούς και 

περιβαλλοντικούς παράγοντες (όπως ορµόνες, άλλες λοιµώξεις, και η έκθεση σε χηµικές 

ουσίες). Οι περισσότερες περιπτώσεις επανενεργοποίησης δεν θα οδηγήσουν σε χρόνια 

λοίµωξη καθώς το ανοσοποιητικό σύστηµα θα καταστείλει τον ιό και θα τον επιστρέψει σε 

λανθάνουσα κατάσταση.

 Η επανενεργοποίηση, ωστόσο, του HHV-6 σε ενήλικες έχει συνδεθεί µε ένα 

σύνδροµο µονοπυρήνωσης, αυτοάνοσες διαταραχές, ασθένειες του νευρικού συστήµατος.

Εικόνα 2.11 Πορεία της λοίµωξης από HHV-6
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 2.6.2 Κλινική εικόνα

 Η πρωτογενής λοίµωξη µε HHV-6Β που είναι η αιτία της roseola, ορίζεται επίσης ως 

έκτη νόσος, µια κοινή, ήπια, οξεία εµπύρετη νόσος των βρεφών. Ο πυρετός διαρκεί 

µερικές ηµέρες και µερικές φορές ακολουθείται από κηλιδοβλατιδώδες εξάνθηµα που 

επιλύει αυθόρµητα. Η πρωτοπαθής λοίµωξη µπορεί να είναι ασυµπτωµατική ή µπορεί να 

προκαλέσει κλινικές εκδηλώσεις, εκτός από κλασικά κηλιδοβλατιδώδες εξάνθηµα. Άλλα 

συµπτώµατα είναι η ωτίτιδα, γαστρεντερική ή αναπνευστική δυσχέρεια. Οι επιπλοκές της 

πρωτογενούς HHV-6 λοίµωξης είναι σπάνιες και σπάνια θανατηφόρες, περιλαµβάνουν 

εισβολή στο κεντρικό νευρικό σύστηµα (ΚΝΣ) µε επιληπτικές κρίσεις, έµετο, διάρροια, 

βήχα, κεραυνοβόλο ηπατίτιδα και ηπατοσπληνοµεγαλία. Αυτές οι επιπλοκές υποδεικνύουν 

ότι ο ιός µπορεί να εξαπλωθεί και σε µια σειρά από όργανα, τα οποία ενδέχεται να 

αποτελούν πιθανές τοποθεσίες του ιού κατά τη λανθάνουσα κατάσταση και (στη συνέχεια) 

επανενεργοποίηση.

 Η δεύτερη φάση της HHV-6 λοίµωξης εµφανίζεται σε υγιή παιδιά και ενήλικες, στους 

οποίους ο ιός βρίσκεται ενεργός στους σιελογόνους αδένες, και σε λανθάνουσα κατάσταση 

σε λεµφοκύτταρα και µονοκύτταρα.

 2.6.3 Διάγνωση 

 Η διάγνωση γίνεται µε έµµεσο ανοσοφθορισµό, καλλιέργεια του ιού και ανίχνευση 

ειδικών αντισωµάτων.

 Η µοριακή ανίχνευση του ιϊκού γενώµατος µε PCR αποτελεί τη µοναδική αξιόπιστη 

µέθοδο διάγνωσης του HHV-6. H τεχνική εφαρµόζεται σε οποιοδήποτε βιολογικά υγρά 

(περιφερικό αίµα, εγκεφαλονωτιαίο υγρό).

 Επί του παρόντος, δεν εφαρµόζεται, ούτε συστήνεται καµία θεραπευτική επιλογή.

 2.6.4 Θεραπεία 

 Η θεραπεία διαφέρει ανάλογα µε την κλινική κατάσταση, σε βρέφη µε roseola η 

θεραπεία είναι κυρίως υποστηρικτική, σε ανοσοκατεσταλµένα άτοµα στα οποία ενεργός 

HHV-6 λοίµωξη έχει τεκµηριωθεί, ορισµένες µελέτες προτείνουν τη χρήση αντι-ιϊκής 

θεραπείας σε περιπτώσεις ηπατίτιδας, καταστολής µυελού των οστών, πνευµονίτιδας ή 

εγκεφαλίτιδας. Ειδικότερα, προτείνουν ganciclovir ή foscarnet. Η Ganciclovir έχει επίσης 

αναφερθεί να είναι επωφελής σε HHV-6 επανενεργοποίηση σε ασθενείς που 

υποβάλλονται σε µεταµόσχευση βλαστικών κυττάρων 28.
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2.7 Ο ιός του Έρπητα 7 (Human herpesvirus type 7) (HHV-7 ) 

 2.7.1 Γενικά 

 Τέσσερα χρόνια µετά την αποµόνωση του HHV-6, άλλοι ερπητοϊοί ανακαλύφθηκαν 

λόγω των οµοιοτήτων των γονιδίων και των γονιδιακών προϊόντων, µεταξύ HHV-6 και 

HHV-7. Ο HHV-7 για πρώτη φορά αποµονώθηκε το 1989 από το περιφερικό αίµα ενός 

υγιούς ατόµου. Από τότε έχει αποµονωθεί από σάλιο στο 75% των υγιών ενηλίκων. 

Αντισώµατα του HHV-7 µπορεί να ανιχνευθούν σε δείγµατα ορού από το 90% του 

φυσιολογικού πληθυσµού 29.

 Ο HHV-7 είναι T-λεµφοτρόπος ερπητοϊός, ο οποίος µολύνει σχεδόν όλα τα παιδιά 

από την ηλικία των τριών ετών και εξακολουθεί να υφίσταται δια βίου, µε την εξάπλωση 

του λοιµογόνου ιού στο σάλιο. Ο HHV-7 είναι παρόµοιος µε τον HHV-6 στο γενετικό 

περιεχόµενο και σε πολλές από τις βιολογικές ιδιότητες, οι οποίες περιλαµβάνουν την 

ικανότητα να προκαλέσει σε ορισµένες τουλάχιστον περιπτώσεις κηλιδοβλατιδώδες 

εξάνθηµα (roseola). Παρά τις οµοιότητες, σηµαντικές διαφορές µεταξύ HHV-7 και HHV-6 

υπάρχουν, συµπεριλαµβανοµένου του γεγονότος ότι ο HHV-7 συνδέεται µε το κυψελοειδές 

CD4+ µόριο και χρησιµοποιεί αυτές τις πρωτεΐνες ως απαραίτητο συστατικό των 

υποδοχέων, ενώ ο HHV-6 συνδέεται µε διαφορετικό υποδοχέα 30.

 Στις αρχικές µελέτες, διαπιστώθηκε ότι, η λοίµωξης από HHV-7 ήταν διαδεδοµένη 

στους πληθυσµούς στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ιαπωνία. Παρατηρήθηκε ότι είχε 

αποκτηθεί αργότερα στη ζωή τους από τον HHV-6. Πηγή του ιού HHV-7 φαίνεται να είναι 

το σάλιο.

 2.7.2 Κλινική εικόνα

 Θα µπορούσε να είναι υπεύθυνος για ένα σύνδροµο που µιµείται το 

κηλιδοβλατιδώδες εξάνθηµα (roseola), δεδοµένου ότι HHV-7 αντιγόνα έχουν συσχετιστεί 

µε οξεία λοίµωξη HHV-6.

  2.7.3 Θεραπεία

 Με βάση in vitro ανάλυση τα ganciclovir, foscarnet και cidofovir έχουν ανασταλτική 

δράση κατά του HHV-7.

Κεφάλαιο 2ο: Ερπητοϊοί

56



2.8. Ο ιός του Έρπητα 8 (Human herpesvirus type 8, HHV-8 or Kaposi Sarcoma 

Associated virus, KSV)

 2.8.1 Γενικά 

 Ο HHV-8 ανήκει στην υποοικογένεια των gammaherpesviruses ερπητοϊών και 

αρχικά αποµονώθηκε από κύτταρα του Σαρκώµατος Καπόσι (ΣΚ). Φαίνεται πια να 

συνδέεται στενά µε το ΣΚ καθώς και µε κάποιες άλλες λιγότερο γνωστές κακοήθειες όπως 

η ασθένεια Castleman’s και πρωταρχικά λεµφώµατα έκχυσης. Το DNA του HHV-8 έχει 

βρεθεί σχεδόν στο 100% των περιπτώσεων µε ΣΚ. Επιπλέον οι ασθενείς µε ΣΚ έχουν 

αντισώµατα εναντίον του HHV-8. Έχει παρατηρηθεί ότι η οροθετικότητα για HHV-8 είναι 

χαµηλή στον γενικό πληθυσµό αλλά είναι υψηλή σε οµάδες ατόµων ευάλωτες στο ΣΚ, 

όπως οι οµοφυλόφιλοι. Αντίθετα από άλλους ερπητοϊούς, ο HHV-8 δεν εµφανίζει γενική 

διασπορά.

 Με βάση τα επιδηµιολογικά στοιχεία, το σάρκωµα Kaposi διακρίνεται σήµερα σε 4 

τύπους 31:

1. To “Κλασσικό” ή “Μεσογειακού τύπου”

2. Το Αφρικανικό ή Ενδηµικό

3. Το σχετιζόµενο µε AIDS ή Επιδηµικό

4. Το Ιατρογενές (σχετιζόµενο µε ιατρογενή ανοσοκαταστολή)

Εικόνα 2.12 Σάρκωµα Καπόσι
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 2.8.2 Κλινική εικόνα 

 Αναλόγως των κλινικών του χαρακτηριστικών διακρίνεται σε 4 υπο-τύπους:

α) Το οζώδες (καλόηθες) µε διαδροµή ανάλογη µε αυτήν του κλασσικού σαρκώµατος 

Kaposi (CKS) και διάρκεια νόσου 5-8 έτη

β) Το οζώδες-εξωφυτικό, συνήθως επιθετικότερο, που µπορεί να επεκταθεί βαθέως στο 

δέρµα, τον υποδόριο ιστό, τους µυς και τα οστά.

γ) Το διηθητικό, µε ακόµη περισσότερο επιθετική πορεία και ταχεία εξέλιξη, και

δ) Το λεµφαδενοπαθητικό, που προσβάλλει κυρίως παιδιά και νέους ενήλικες, µπορεί να 

µην παρουσιάζει δερµατοβλεννογόνιες εκδηλώσεις, εντοπίζεται πολύ συχνά στα σπλάγχνα 

και η πορεία του είναι σχετικώς ταχεία (2-3 έτη).

 Το Kaposi εξελίσσεται κατά τρία διαδοχικά στάδια: Το στάδιο των κηλίδων, των 

βλατίδων/διηθηµένων πλακών και των όγκων. Στο κλασσικό σάρκωµα Kaposi (CKS) µε τη 

βραδεία, µακροχρόνια πορεία, τα στάδια αυτά είναι συνήθως πλέον διακριτά. Στο 

σχετιζόµενο µε AIDS σάρκωµα δεν είναι σπάνια η ταχεία εξέλιξη, η αλληλοεπικάλυψη 

σταδίων και η συνύπαρξη πολλών, διαφορετικής αρχαιότητας βλαβών.

 Στο κλασσικό Kaposi η νόσος αρχίζει συνήθως ως ερυθρο-ρόδινη έως ερυθροϊώδης 

κηλίδα στο κάτω τριτηµόριο της κνήµης ή το πέλµα. Οι κηλίδες επεκτείνονται αργά και 

συρρέουν σχηµατίζοντας πλάκες. Άλλοτε, µονήρεις κηλίδες διογκούµενες διηθούνται 

σχηµατίζοντας βλατίδες και όζους. Αρχικά ετερόπλευρες βλάβες εξελίσσονται σε 

αµφοτερόπλευρες και ακολουθούν κεντροµόλο διασπορά. Με το χρόνο, γίνονται 

περισσότερο καστανόχρωµες ή και µελαγχρωµατικές και µπορεί να εµφανίζουν 

µυρµηκιώδη-υπερκερατωσική επιφάνεια, διαβρώσεις ή και ελκώσεις. 

 Οίδηµα των υποκείµενων ιστών είναι συχνό εύρηµα. Ενίοτε προηγείται της 

εµφάνισης των βλαβών και εξελισσόµενο µπορεί να γίνει εκτεταµένο και σκληρής υφής. Η 

τελική κατάληξη περιλαµβάνει µεγάλες, υπερκερατωσικές, µερικώς διαβρωµένες ή 

ελκωτικές διηθηµένες πλάκες ή όγκους σε έδαφος εκσεσηµασµένου λεµφοιδήµατος, µε 

κύρια εντόπιση τα κάτω άκρα. Το CKS µπορεί να αναπτυχθεί επίσης στους βλεννογόνους, 

ιδιαίτερα στη στοµατική κοιλότητα, αλλά και τα σπλάγχνα και µε µεγάλη συχνότητα στο 

γαστρεντερικό σύστηµα. Συχνά, βλάβες στο γαστρεντερικό διαδράµουν ασυµπτωµατικά 

και µπορεί να αποτελούν µόνο νεκροτοµικό εύρηµα 32.

 Παρόµοια µορφή και διαδροµή µε αυτήν του CKS µπορεί να έχουν το ιατρογενές ΣΚ 

και η οζώδης, “καλοήθης” µορφή του Αφρικανικού. Αντίθετα, το AIDS/KS εµφανίζει 

συνήθως ποικιλία κλινικών χαρακτηριστικών σηµαντικά διαφορετικών από αυτά των άλλων 
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τύπων του σαρκώµατος. Το AIDS/KS µπορεί να εµφανίζεται σε οποιοδήποτε στάδιο της 

HIV λοίµωξης, αλλά συνήθως επί ασθενών µε αρκετά προχωρηµένη ανοσοκαταστολή. 

Λιγότερο από το 1/6 των HIV ασθενών που εµφανίζουν Kaposi έχουν αριθµούς CD4 

λεµφοκυττάρων µεγαλύτερους από 500/µL.

 Οι βλάβες του σαρκώµατος συνήθως αρχίζουν ως κηλίδες, που συνήθως 

εξελίσσονται σε βλατίδες, οζίδια και όγκους. Η εξέλιξη καθεµιάς από τις βλάβες είναι 

απρόβλεπτη. Βλάβες µιας περιοχής µπορεί να µένουν στάσιµες, ενώ άλλες, σε γειτονικές ή 

µη περιοχές, να µεταβάλλονται µε άλλοτε άλλη ταχύτητα. Συχνά η εικόνα επιδεινώνεται µε 

επέκταση παλαιών βλαβών, εµφάνιση νέων και, όχι σπάνια, µαζικές νέες εκθύσεις, κατά τη 

διαδροµή µιας καιροσκοπικής ή άλλης λοίµωξης. Σε αρκετές περιπτώσεις έχει αναφερθεί 

εµφάνιση βλάβης σε σηµεία φλεγµονής ή τραυµατισµού (φαινόµενο Koebner).

 Γενικώς, συνήθως ασθενείς µε επιθετικό, ταχέως εξελισσόµενο σάρκωµα έχουν 

συνήθως χαµηλότερες τιµές CD4 λεµφοκυττάρων και συνύπαρξη και άλλων εκδηλώσεων 

της HIV λοίµωξης, ενώ άτοµα χωρίς άλλα συµπτώµατα εµφανίζουν περισσότερο στάσιµες, 

“νωθρές” βλάβες.

 H έναρξη, αύξηση και επέκταση του σαρκώµατος είναι µια αλυσίδα συµβάντων σε 

µια εξελικτική διαδικασία, επαγόµενη από κυτοκίνες και αυξητικούς παράγοντες σε 

αλληλεπίδραση µεταξύ τους, µε µεσεγχυµατικά κύτταρα και- στην περίπτωση του AIDS/KS 

µε tat-πρωτεΐνη του HIV. Το µοντέλο ανάπτυξης του όγκου σύµφωνα µε τις τρέχουσες 

αντιλήψεις περιλαµβάνει:

1. Πρωταρχική διέγερση εκλυοµένη συνεπεία λοίµωξης ή τραυµατισµού. 

2. Έκκριση κυτοκινών και αυξητικών παραγόντων 

3. Επίδραση των κυτοκινών σε υπόστρωµα πρόδροµων ενδοθηλιακών 

(µεσεγχυµατικών) κυττάρων, σε συνεργασία µε την tat πρωτεΐνη του HIV και άλλους 

παράγοντες. 

4. Πολλαπλασιασµό και διαφοροποίηση των κυττάρων αυτών σε κύτταρα µε 

φαινότυπο ανάλογο µε αυτών του σαρκώµατος. 

5. Έκκριση κυτοκινών από τα κύτταρα αυτά και επίδρασή τους στα ίδια τα κύτταρα και 

σε γειτονικά τους (αυτοκρινής και παρακρινής λειτουργία) µε αποτέλεσµα περαιτέρω 

πολλαπλασιασµό και διαφοροποίηση. 

 Η επικρατούσα, κοινή αντίληψη για το σάρκωµα Kaposi αφορά στην εµφάνισή του 

σε έδαφος άλλοτε άλλου βαθµού ανοσοκαταστολής. Η κλινική του πορεία και η πρόγνωση 

του έχουν συσχετισθεί µε το βαθµό της ανοσοκαταστολής 33. Το κλασσικό/Μεσογειακό ΚS 

εµφανίζεται συνήθως σε ηλικιωµένα άτοµα και άρα, δυνητικά εξασθενηµένα. Το AIDS/KS 
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αλλά και το ΣΚ επί ασθενών σε ανοσοκατασταλτική θεραπεία, έχουν ως κοινό υπόστρωµα 

την ανεπάρκεια της ανοσολογικής απάντησης.

 Σηµαντικοί ερευνητές όµως υποστηρίζουν ότι, παρά το γεγονός ότι η 

ανοσοανεπάρκεια είναι το τελικό αποτέλεσµα των καταστάσεων αυτών, η δηµιουργία του 

ΣΚ είναι το αποτέλεσµα διαδικασίας, επιµέρους έστω, ανοσοδιέγερσης.

 2.8.3 Θεραπεία – Ανοσοποίηση

 Θεραπευτικά, οι ακολουθούµενες µέχρι σήµερα µέθοδοι έχουν να επιδείξουν µικρή 

έως µέτρια αποτελεσµατικότητα και ικανού βαθµού τοξικότητα. Μεγάλο µέρος ασθενών 

αντιµετωπίζεται κυρίως παρηγορητικά Οι λιποσωµατικές µορφές ανθρακυκλινών έχουν τα 

τελευταία χρόνια κερδίσει έδαφος παρέχοντας µεγαλύτερη δραστικότητα και λιγότερες 

παρενέργειες από παλαιότερα φάρµακα. Η έρευνα εν τούτοις συνεχίζεται τροφοδοτούµενη 

από τα νεότερα στοιχεία που προκύπτουν σχετικά µε τους µηχανισµούς δηµιουργίας και 

ανάπτυξης του όγκου. Μέθοδοι ανοσοπαρέµβασης και αντι-ιϊκά φάρµακα φαίνονται να 

προσφέρουν αισιόδοξες προοπτικές για το µέλλον.

 Οι θεραπείες που αφορούν αποκλειστικά στο σάρκωµα Kaposi, όχι µόνο δεν είναι 

ριζικά αποτελεσµατικές, αλλά, σύµφωνα µε απόψεις πολλών ερευνητών, δεν φαίνεται να 

επιµηκύνουν ουσιωδώς την επιβίωση 34.

 Συχνά, ο ασθενής µε προχωρηµένο σάρκωµα Kaposi, υποφέρει και από άλλες 

εκδηλώσεις του Συνδρόµου, που µπορεί να αποτελούν άµεση απειλή για τη ζωή του. Έτσι, 

η θεραπευτική παρέµβαση, σταθµίζοντας τα δυνητικά οφέλη και τους κινδύνους που 

εγκυµονεί, αποσκοπεί πρωτίστως σε διατήρηση ή βελτίωση της ποιότητας ζωής και συχνά 

έχει απλώς παρηγορητικό χαρακτήρα.

 Τελικώς η προσπάθεια αντιµετώπισης του σαρκώµατος Kaposi επί AIDS, 

εξαρτώµενη από πολλαπλούς, ασταθείς παράγοντες, είναι αναγκαίο να εξατοµικεύεται.

  I. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

   Α. Aντιρετροϊική θεραπεία

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η εµφάνιση βλαβών Kaposi επί HIV(+) ασθενή αποτελεί 

κριτήριο πλήρους AIDS και ένδειξη έναρξης αντιρετροϊικής αγωγής. Η χορήγηση των 

νεώτερων θεραπευτικών σχηµάτων κατά της HIV λοίµωξης, µπορεί να προσφέρει 

σηµαντικά σε αυτό καθ' αυτό το Kaposi. Έχουν περιγραφεί αρκετές περιπτώσεις 

υποχώρησης, πλήρους ή µερικής, βλαβών του σαρκώµατος σε HIV-ασθενείς µε την 
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έναρξη της σύγχρονης τριπλής αντι-ιϊκής θεραπείας, που περιελάµβανε αναστολείς 

πρωτεάσης (Protease Inhibitors, Pis). Η ανταπόκριση του Kaposi στη τριπλή αντιρετροϊική 

αγωγή (Highly Active Antiretroviral Therapy, HAART), φαίνεται να σχετίζεται µε την µερική 

ανασυγκρότηση του ανοσολογικού συστήµατος που αυτή επιτυγχάνει.

 Σύµφωνα µε τους περισσότερους από τους ερευνητές, η υποχώρηση του 

σαρκώµατος µετά από χορήγηση αντιρετροϊικής θεραπείας, συνδέεται µε µείωση ή και 

εξαφάνιση του DNA-φορτίου του HHV8. Αντίθετα, σε άλλες µελέτες παρόµοια συσχέτιση 

δεν διαπιστώθηκε και η υποχώρηση των βλαβών καταγράφηκε ανεξάρτητα από το βαθµό 

HHV8 ιαιµίας.

 Η θετική επίδραση της HAART στο σάρκωµα φαίνεται να σχετίζεται σταθερότερα µε 

τη µείωση της HIV-ιαιµίας και την επακόλουθη βελτίωση των ανοσολογικών δεικτών.

 Η HIV λοίµωξη αποτελεί ευνοϊκό υπόστρωµα για ανάπτυξη Kaposi και συµµετέχει 

στην αιτιοπαθογένεση της νεοπλασίας έµµεσα, µέσω της αυξηµένης έκφρασης των 

κυτοκινών φλεγµονής και άµεσα, µέσω της tat πρωτεΐνης. Οι κυτοκίνες φλεγµονής (IL-1, 

IL-6, IFNγ, TNFα) έχει διαπιστωθεί ότι είναι αυξηµένες στους HIV ασθενείς και εµπλέκονται 

στη διαδικασία µετασχηµατισµού ενδοθηλιακών κυττάρων προς spindle cells, αλλά και 

στην αναζωπύρωση λανθάνουσας HHV8 λοίµωξης 34.

   Β. Aντιρετροϊικά και Interferon

 Η ιντερφερόνη α (interferon-α, IFNα) χορηγήθηκε σε ασθενείς µε Kaposi από τα 

πρώτα στάδια της επιδηµίας του AIDS. Οι ανοσοτροποποιητικές, αντι-πολλαπλασιαστικές 

και αντι-ιϊκές ιδιότητές της ήταν ήδη γνωστές. Η IFNα αυξάνει την έκφραση των MHC-I 

µορίων και επάγει την παραγωγή Fas-L µορίων από κυτταροτοξικά κύτταρα, 

επιταχύνοντας την διαδικασία απόπτωσης νεοπλασµατικών κυττάρων-στόχων. Επιπλέον, 

µειώνει την έκφραση του bFGF, αναστέλλοντας τη νεο-αγγειογένεση. Πρόσφατα, 

αποδείχθηκε η ικανότητά της να αναστέλλει την αναζωπύρωση της λανθάνουσας λοίµωξης 

από HHV8 και τη µόλυνση νέων κυττάρων από αυτόν 34.

 Ο συνδυασµός όµως αντιρετροϊικής αγωγής και IFN, ακόµη και όταν το µοναδικό 

αντιρετροϊικό ήταν το ΑΖΤ, έχει δώσει ουσιωδώς καλύτερα αποτελέσµατα, απαιτώντας 

ταυτόχρονα µικρότερες δόσεις IFNα.

   Γ. Χηµειοθεραπεία

 Η χορήγηση συνδυασµών χηµειοθεραπευτικών σχηµάτων έχει ένδειξη κυρίως σε 

προχωρηµένο σάρκωµα Kaposi, µε µεγάλη έκταση δερµατικών βλαβών, µε εκτεταµένες 
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εντοπίσεις σε βλεννογόνους, µε συµµετοχή των λεµφαδένων και παρουσία λεµφοιδηµάτων 

και, οπωσδήποτε, σε Kaposi µε σπλαγχνικές εντοπίσεις.

 Συνήθως τέτοια εξέλιξη του Kaposi συµβαδίζει µε προχωρηµένη HIV-λοίµωξη και 

συνυπάρχει µε ιστορικό καιροσκοπικών λοιµώξεων, χαµηλά επίπεδα CD4 λεµφοκυττάρων, 

υψηλές τιµές HIV-RNA φορτίου και ήδη εγκατεστηµένη ανεπάρκεια του µυελού. 

Συµπληρώνει, δηλαδή, τα σηµαντικότερα κριτήρια κακής πρόγνωσης και η θεραπευτική 

παρέµβαση αποκτά χαρακτήρα κυρίως ανακουφιστικό και παρηγορητικό Έχουν 

χρησιµοποιηθεί, σε διάφορες µελέτες, συνήθως µε µικρό δείγµα ασθενών σε διαφορετικά 

στάδια, φάρµακα όπως Doxorubicin (Adriamycin), Etoposide, Vincristine, Vinblastine, 

Bleomycin, Actinomycetin-D, Dacarbazine, BCNU, Methotrexate κλπ.

  ΙΙ. ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

 Οι διάφορες τοπικές θεραπευτικές µέθοδοι έναντι του σαρκώµατος Kaposi επί AIDS 

έχουν έννοια:

  -Μόνες τους, κυρίως για αντιµετώπιση νεαρών, αρχόµενων βλαβών του 

δέρµατος ή των βλεννογόνων, συνήθως κηλιδώδους τύπου.

  -Ως συµπληρωµατικές της συστηµατικής θεραπείας, για αντιµετώπιση 

βλαβών του δέρµατος ή των βλεννογόνων, µε σκοπό τη διόρθωση δυσµορφιών ή 

λειτουργικών προβληµάτων που προκαλούνται από τις βλάβες αυτές, αναλόγως της 

εντόπισης τους (βλέφαρα, στοµατική κοιλότητα, βάλανος ή ακροποσθία, όσχεο, σφυρά, 

πέλµατα, βουβωνικές χώρες µε υποκείµενο λεµφοίδηµα κλπ.).

 Οι έως τώρα εν χρήσει τοπικές θεραπείες προσφέρουν τα πλεονεκτήµατα της 

εύκολης γενικώς εφαρµογής, των γρήγορων αποτελεσµάτων, της δυνατότητας εφαρµογής 

σε περιπατητικούς ασθενείς, της δυνατότητας επανάληψης µετά από υποτροπή και του 

χαµηλότερου οικονοµικού κόστους 34.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3°

ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

3.1 Ορισµός

 Ο ελλειπής υπογονιµότητα χρησιµοποιείται για να περιγράψει την κατάσταση κατά 

την οποία ένα ζευγάρι δεν επιτυγχάνει αυθόρµητη εγκυµοσύνη παρά την “έκθεση σε 

κίνδυνο εγκυµοσύνης” µέσα σε µια δεδοµένη χρονική περίοδο, δηλαδή η µη σύλληψη µετά 

από 12 µήνες µη προστατευµένης επαφής. Το χρονικό όριο των 12 µηνών φαίνεται 

αυθαίρετο, αλλά συνάδει µε το γεγονός ότι η πλειοψηφία των ζευγαριών (85%) που 

επιτυγχάνουν αυθόρµητη εγκυµοσύνη, το κάνουν µέσα σε αυτό το χρονικό διάστηµα 35. 

 Οι γυναίκες θεωρούνταν υπεύθυνες για την αποτυχία της σύλληψης παρόλο που 

στην πραγµατικότητα η ανδρική αναπαραγωγική ικανότητα είχε βρεθεί ελλειπής σε όχι 

λιγότερο από το 50% τον υπογόνιµων ζευγαριών σύµφωνα µε µια µελέτη του Παγκόσµιου 

Οργανισµού Υγείας 36. Σε κάθε ζευγάρι που ζητά συµβουλή για θέµατα υπογονιµότητας θα 

πρέπει να λαµβάνει χώρα αξιολόγηση του άνδρα και θα πρέπει να πραγµατοποιείται πριν 

από κάθε µελέτη. Η διερεύνηση του άνδρα είναι εύκολη, φθηνή και ανώδυνη και µπορεί να 

παράσχει γρήγορη διαγνωστική κατηγοριοποίηση. Σε µια τέτοια αξιολόγηση πολλές 

αιτιώδεις διαγνώσεις θα µπορούσαν να βρεθούν ταυτόχρονα. Η διαγνωστική 

κατηγοριοποίηση στοχεύει σε θεραπευτικές στρατηγικές παρά σε λεπτοµερή ακαδηµαϊκή 

κατηγοριοποίηση που δεν έχει άµεσο αντίκτυπο στην κλινική αντιµετώπιση.

 Πρέπει να λαµβάνεται υπόψιν ότι η ανδρική υπογονιµότητα σχετίζεται συνήθως µε 

έναν ή περισσότερους παράγοντες που µειώνουν την πιθανότητα σύλληψης από τον 

θηλυκό σύντροφο. Σε περίπτωση που υπάρχουν προβλήµατα και από την πλευρά της 

συντρόφου, θα πρέπει να αντιµετωπίζονται ταυτόχρονα µε την θεραπεία του άνδρα. Το 

ζευγάρι πρέπει να συµµετέχει σε συµβουλευτικές συγκεντρώσεις ώστε να µειώνεται το 

άγχος και η ένταση για να αντιµετωπιστεί επιτυχώς η υπογονιµότητα.
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3.2 Κατηγορίες

 Κατά την κατηγοριοποίηση της ανδρικής υπογονιµότητας πρέπει να γίνει 

αξιολόγηση του είδους της υπογονιµότητας.

1. Πρωτοπαθής ανδρική υπογονιµότητα Ως τέτοια χαρακτηρίζεται όταν ένας άνδρας 

δεν έχει καταστήσει ποτέ έγκυο µια γυναίκα.

2. Γονιµοποίηση ωαρίου. Ως τέτοια χαρακτηρίζεται όταν ένας άνδρας προκαλέσει 

εγκυµοσύνη ανεξάρτητα από το αποτέλεσµα αυτής.

3. Δευτεροπαθής ανδρική υπογονιµότητα. Ως τέτοια χαρακτηρίζεται όταν ένας άνδρας 

έχει ήδη καταστήσει έγκυο µια γυναίκα, ανεξάρτητα του αν εκείνη είναι η τρέχουσα 

σύντροφος και ανεξάρτητα του αποτελέσµατος της εγκυµοσύνης. Οι άνδρες µε 

δευτεροπαθή υπογονιµότητα, γενικά, έχουν µεγαλύτερες πιθανότητες µελλοντικής 

γονιµότητας. Στην περίπτωση αυτή είναι πιο σπάνιο να διαγνωστούν συγκεκριµένες 

καταστάσεις όπως συγγενείς ανωµαλίες ή σοβαρή βλάβη της παραγωγής 

σπέρµατος µε αζωοσπερµία ή έντονη ολιγοσπερµία, παρόλο που η κιρσοκήλη και η 

µόλυνση της σπερµατοδόχου κύστεως είναι πιο συχνές 37. Επιπλέον, 

παρατηρούνται σε άνδρες µε δευτεροπαθή υπογονιµότητα ιστορικά µε 

συγκεκριµένες θεραπείες ή έκθεση σε τοξικούς παράγοντες όπως οι ακτινογραφίες, 

βενζινοειδή ή εντοµοκτόνα που αποτελούν παράγοντες κινδύνου για αζωοσπερµία 
38. 

4. Η διάρκεια της ακούσιας υπογονιµότητας. Ως τέτοια χαρακτηρίζεται ο αριθµός των 

µηνών κατά τους οποίους το ζευγάρι έχει σεξουαλική επαφή χωρίς την χρήση 

προστατευτικής µεθόδου. Αυτό είναι σηµαντικό καθώς παρέχει πληροφορίες για την 

µελλοντική γονιµότητα του ζευγαριού. Τα ζευγάρια εκείνα που έχουν διάρκεια 

υπογονιµότητας 3 χρόνων ή λιγότερο, έχουν µεγαλύτερη πιθανότητα µελλοντικής 

αυθόρµητης εγκυµοσύνης. Εάν η διάρκεια της ακούσιας υπογονιµότητας είναι 

µεγαλύτερη, τότε είναι πιθανό ότι υπάρχει σοβαρό πρόβληµα.

5. Ιστορικό ασθενειών µε πιθανά αντίστροφα αποτελέσµατα στην γονιµότητα. Οι 

παρακάτω συστηµατικές ασθένειες έχει αναφερθεί ότι επηρεάζουν την γονιµότητα 

Πίνακας 3.1:

I. Ο σακχαρώδης διαβήτης και κάποια νευρολογική ασθένεια µπορούν 

προκαλέσουν στυτική ανικανότητα και διαταραχές στην εκσπερµάτιση. 
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Επιπρόσθετα, και οι δυο καταστάσεις µπορεί να διαταράξουν την 

σπερµατογένεση και την λειτουργία των σπερµατοδόχων κύστεων.

II. Η φυµατίωση µπορεί να προκαλέσει επιδιδυµίτιδα και προστατίτιδα µε 

αποτέλεσµα βλάβη στην µεταφορά του σπέρµατος. Χρόνιες ασθένειες της 

αναπνευστικής οδού όπως: χρόνια ιγµορίτιδα, χρόνια βρογχίτιδα και 

βρογχεκτασίες σχετίζονται µε διαταραχές στο µαστίγιο του σπέρµατος, π. χ. 

το σύνδροµο immotile cilia, ή εκκριτικές διαταραχές στην επιδιδυµίδα µε 

αποτέλεσµα αποφρακτική αζωοσπερµία. Το ίδιο µπορεί επίσης να προκληθεί 

σε άνδρες µε κυστική ίνωση Πίνακας 3.1.

III.Η µολυσµατική παρωτίτιδα (µαγουλάδες) έχει καταγραφεί ως µια αιτία 

επίκτητης ορχικής βλάβης παρά ως συστηµατική ασθένεια.

IV.Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ ενώ προκαλεί συστηµατική ασθένεια σε 

πολλά όργανα, συµπεριλαµβανοµένου και του ήπατος, επηρεάζει έµµεσα και 

τους όρχεις.

6. Πυρετός. Συνεχιζόµενος πυρετός που ξεπερνά τους 38,5οC µπορεί να καταστέλλει 

την σπερµατογένεση για χρονικό διάστηµα µέχρι και 6 µήνες 36. Ο πυρετός µπορεί 

να σχετίζεται επίσης µε την καταστροφή του DNA του σπέρµατος. 

7. α. Ιατρικές παρεµβάσεις. Συγκεκριµένες ιατρικές θεραπείες µπορεί να προκαλούν 

προσωρινές ή µόνιµες βλάβες στην σπερµατογένεση. Κάποια θεραπευτικά 

φάρµακα µπορεί να εµπλέκονται στην υπογονιµότητα Πίνακας 3.2. Σε περίπτωση 

ιστορικού µε κάποια από αυτά τα φάρµακα, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 

καθώς πολλά από αυτά µπορεί να έχουν αρνητική επίδραση στην σεξουαλική 

λειτουργία ή στην ποιότητα του σπέρµατος.

β. Θεραπεία κατά του καρκίνου. Ο καρκίνος των όρχεων, η ασθένεια Hodgkin’s, τα 

λεµφώµατα non-Hodgkin και η λευχαιµία µπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την 

γονιµότητα νέων ανδρών. Η ακτινοβολία στην γεννητική περιοχή µπορεί να 

προκαλέσει µη αντιστρεπτή σύλληψη της σπερµατογένεσις και άρα στειρότητα. Σε 

αυτές τις περιπτώσεις πραγµατοποιείται κρυοσυντήρηση σπέρµατος πριν από την 

αντικαρκινική θεραπεία. 

8. Ιστορικό χειρουργικής επέµβασης. Μετά από οποιαδήποτε χειρουργική επέµβαση 

µπορεί να παρατηρηθεί προσωρινή καταστολή της γονιµότητας που µπορεί να 

διαρκέσει 3 µε 6 µήνες, ειδικά µετά από γενική αναισθησία. Οι ακόλουθες 

χειρουργικές επεµβάσεις µπορεί να επηρεάσουν άµεσα την γονιµότητα:

I. Βιοψία όρχεως. 

Κεφάλαιο 3ο: Ανδρική Υπογονιμότητα 

65



II. Χορήγηση θεραπείας των βαλβίδων της ουρήθρας κατά την παιδική ηλικία, 

προστατεκτοµή ή εντοµή της ουροδόχου κύστεως σε περίπτωση απόφραξης 

οδηγούν σε καθυστερηµένη εκσπερµάτιση.

III.Τοποθέτηση ουρητηρικού καθετήρα µπορεί να οδηγήσει σε λοίµωξη της 

ουρητηρικής οδού ή σε στένωση της ουρήθρας.

IV.Η στένωση της ουρήθρας οδηγεί σε εκτροπή του υλικού της εκσπερµάτισης 

στην ουρήθρα και την µόλυνση του εκσπερµατίµατος µε ουρία. Μπορεί 

επίσης να προκληθεί διατάραξη της εκσπερµάτισης µετά από χειρουργική 

επέµβαση αποκατάστασης υποσπαδίας, επισπαδίας και κυστικής 

εκστροφής. 

V. Επιδιόρθωση κήλης. Οδηγεί σε βλάβη στο σπερµατικό πόρο µε µερική ή 

ολική απόφραξη ή ανοσολογική αντίδραση µε παραγωγή αντισπερµικών 

αντισωµάτων. Το ίδιο µπορεί να συµβεί και µετά από υδροκηλεκτοµή ή 

οποιαδήποτε άλλο χειρουργείο (βουβωνοκήλη).

VI.Eκτοµή του ενός ή και των δύο σπερµατικών πόρων είναι η πιο κοινή αιτία 

χειρουργικής απόφραξης που επίσης οδηγεί στην παραγωγή αντισπερµικών 

αντισωµάτων. Τα συγκεκριµένα, αντιστέκονται µετά από χειρουργική 

επέµβαση αποκατάστασης και µπορεί να παρεµποδίσουν την φυσική 

σύλληψη ακόµη και αν η απόφραξη έχει αποκατασταθεί.

VII.Οσφυική συµπαθεκτοµή. Συµβαίνει µετά από λεµφαδενεκτοµή ή σοβαρή 

οπισθοπεριτοναϊκή χειρουργική επέµβαση που έχει ως αποτέλεσµα 

διατάραξη της εκσπερµάτισης, τόσο παλίνδροµη εκσπερµάτιση όσο και µη-

εκσπερµάτιση.

9. Λοίµωξη της ουρητηρικής οδού. Ιστορικό δυσουρίας, ουρηθρικής πυουρίας ή 

αιµατουρίας µπορεί να σχετίζονται µε λοίµωξη των αδένων ή πτωχή ποιότητα 

σπέρµατος.

10. Σεξουαλικώς µεταδιδόµενες ασθένειες. Η σύφιλη, η γονόρροια και η µόλυνση από 

χλαµύδια αποτελούν κοινή αιτία επιδιδυµίτιδας. Οι υπογόνιµοι άνδρες µπορεί να 

εµφανίζουν υψηλή παρουσία του απλού έρπητα ή του ιού των ανθρώπινων 

κονδυλωµάτων που επηρεάζουν την κινητικότητα του σπέρµατος. 
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Πίνακας 3.1 Ασθένειες σχετιζόµενες µε την ανδρική υπογονιµότητα
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Πίνακας 3.2 Μερικά θεραπευτικά φάρµακα που µπορεί να έχουν παρενέργειες στην 

ανδρική υπογονιµότητα 

Είδος φαρµάκου Συσχέτιση µε την ανδρική υπογονιµότητα

Χηµειοθεραπεία Μη αντιστρεπτή σύλληψη της σπερµατογένεσις

Ορµονική θεραπεία
Μείωση στην έκκριση γοναδοτροπίνης και µη αντιστρεπτή 
ατροφία όρχεων

Cimetidine
Μπορεί να συναγωνίζεται την δράση των ανδρογόνων στον 
υποδοχέα τους

Sulphasalazine
Επηρεάζει την ποιότητα του σπέρµατος δρώντας 
τοξικά

Spironolactone
Μπορεί να συναγωνίζεται την δράση των ανδρογόνων σε 
κάποιους ιστούς

Nitrofurantoin
Επηρεάζει την ποιότητα του σπέρµατος δρώντας 
τοξικά

Niridazole
Παρεµποδίσει την σπερµατογένεση των γονάδων και µπορεί 
να προκαλεί προσωρινή καταστολή της γονιµότητας

Colchicine
Προκαλεί καταστολή της γονιµότητας µε άµεση τοξικότητα 
στην σπερµατογένεση
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3.3 Αίτια

 Τα αίτια της ανδρικής υπογονιµότητας µπορεί να διακριθούν σε τρεις µεγάλες 

κατηγορίες: στην πρώτη υπάρχουν διαταραχές της υποθαλαµικής και υποφυσιακής 

λειτουργίας (προ-ορχικά αίτια), στη δεύτερη διαταραχές της λειτουργίας των όρχεων 

(ορχικά αίτια) και στην τρίτη ανωµαλίες της εκφορητικής οδού του σπέρµατος, καθώς και 

διαταραχές της κινητικότητας και της ποσότητας των σπερµατοζωαρίων (µετα-ορχικά 

αίτια).

 3.3.1 Προ-ορχικά αίτια

  3.3.1.1 Διαταραχές της υποθαλαµικής λειτουργίας

• Σύνδροµο Kallmann: αποτελεί τη συχνότερη αιτία µεµονωµένης ανεπάρκειας των 

γοναδοτροπινών (υπογοναδοτροπικός υπογοναδισµός) και συνδυάζεται µε ανοσµία και 

υποοσµία. Χαρακτηρίζεται από καθυστερηµένη εµφάνιση της ήβης, ευνουχοειδή 

εµφάνιση µε γυναικοµαστία, µικρούς και µαλακούς όρχεις και αζωοσπερµία. Επίσης, 

µπορεί να συνυπάρχουν και άλλες συγγενείς ανωµαλίες όπως: κώφωση, λαγόχειλος - 

λυκόστοµα, ετερόπλευρη απλασία νεφρών και κρυψορχία 1.

• Σύνδροµο γόνιµου ευνούχου: πρόκειται για µεµονωµένη διαταραχή στη ρύθµιση της 

έκκρισης της LH µε αποτέλεσµα οι ασθενείς να παρουσιάζουν ευνουχοειδή εµφάνιση 

και συχνά γυναικοµαστία. Οι όρχεις είναι φυσιολογικοί. Τα επίπεδα της FSH είναι 

φυσιολογικά, µε αποτέλεσµα η σπερµατογένεση µερικές φορές να είναι φυσιολογική και 

οι ασθενείς γόνιµοι. Ενδεχοµένως, τα επίπεδα της LH είναι αρκετά για 

σπερµατογένεση, όχι όµως και για αρρενοποίηση 1.

• Μεµονωµένη ανεπάρκεια της FSH: χαρακτηρίζεται από φυσιολογική αρρενοποίηση και 

συνοδό αζωοσπερµία ή βαριά ολιγοσπερµία.

• Συγγενή υπογοναδοτροπικά σύνδροµα (σύνδροµα Prader-Willi, Laurence – Moon – 

Bardet – Biedl): ο υπογοναδισµός στα σύνδροµα αυτά θεωρείται υποθαλαµικής 

αιτιολογίας.
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  3.3.1.2 Διαταραχές της υποφυσιακής λειτουργίας

• Υποφυσιακή ανεπάρκεια (µείωση των γοναδοτροπινών): µπορεί να οφείλεται σε 

όγκους, έµφρακτα, ιατρογενή αίτια (εγχείρηση, ακτινοβολία) ή κοκκιωµατώδεις 

αλλοιώσεις. Εκδηλώνεται µε υπογοναδισµό, ο οποίος, όταν εµφανίζεται πριν την 

εφηβεία συνοδεύεται από υποθυρεοειδισµό και επινεφριδιακή ανεπάρκεια. Μετά την 

εφηβεία, τα πρώτα συµπτώµατα µπορεί να είναι η µειωµένη libido, η ανικανότητα και η 

υπογονιµότητα, ακολουθούµενα από κεφαλαλγίες, διαταραχές της όρασης και 

δευτεροπαθή υπογοναδισµό 1.

• Υπερπρολακτιναιµία: µπορεί να οφείλεται σε όγκους της υπόφυσης (προλακτινώµατα), 

στο άγχος, στη λήψη φαρµάκων ή να είναι ιδιοπαθής. Στους ασθενείς µε προλακτίνωµα 

η µεγάλη αύξηση των επιπέδων της προλακτίνης συνοδεύεται από µειωµένη libido, 

στυτική δυσλειτουργία, γαλακτόρροια, γυναικοµαστία και διαταραχές της 

σπερµατογένεσης. Τα επίπεδα της τεστοστερόνης είναι χαµηλά, όπως και αυτά των 

γοναδοτροπινών, αντανακλώντας µια ανεπαρκή ανταπόκριση της υπόφυσης στην 

ελαττωµένη τεστοστερόνη 1.

  3.3.1.3 Λοιπές ορµονικές διαταραχές

• Υπεροιστρογοναιµία – Υπερανδρογοναιµία: όγκοι των επινεφριδίων και των όρχεων, 

καθώς και η κίρρωση του ήπατος προκαλούν αυξηµένη παραγωγή ενδογενών 

οιστρογόνων που καταστέλλουν την υποφυσιακή έκκριση των γοναδοτροπινών, 

οδηγώντας σε δευτεροπαθή υπογοναδισµό.

• Υπερεπάρκεια γλυκοκορτικοειδών: τόσο η ενδογενής (σύνδροµο Cushing) όσο και η 

εξωγενής (θεραπεία ελκώδους κολίτιδας, άσθµατος, ρευµατοειδούς αρθρίτιδας) αύξηση 

των γλυκοκορτικοειδών οδηγούν σε µειωµένη σπερµατογένεση, λόγω καταστολής της 

έκκρισης της LH από τα υψηλά επίπεδα κορτιζόνης του πλάσµατος.

• Υπερ- και υποθυρεοειδισµός: οι µεταβολές των επιπέδων της θυρεοειδικής ορµόνης 

µπορούν να  επηρεάσουν τη σπερµατογένεση. Ιδίως ο υπερθυρεοειδισµός επηρεάζει 

τόσο την υποφυσιακή όσο και την ορχική λειτουργία λόγω: α) της καταστολής της 

έκκρισης γοναδοτροπινών, β) της αυξηµένης µετατροπής των ανδρογόνων σε 

οιστρογόνα, γ) της αυξηµένης θερµοκρασίας σώµατος και δ) του αυξηµένου stress 1.
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  3.3.1.4 Συστηµατικές παθήσεις

 Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια συνοδεύεται από ελάττωση των επιπέδων της 

τεστοστερόνης µε παράλληλη αύξηση των LH, FSH. Συνοδεύεται µε στυτική 

δυσλειτουργία, απώλεια της libido, γυναικοµαστία και διαταραχές της σπερµατογένεσης.  

Στην κίρρωση, το κύριο αίτιο φαίνεται να είναι η αυξηµένη περιφερική µετατροπή των 

ανδρογόνων σε οιστρογόνα, ενώ η µειωµένη ανταπόκριση της τεστοστερόνης στην 

ανθρώπινη χοριακή γοναδοτροπίνη (hCG) υποδηλώνει βλάβη και στο ορχικό επίπεδο.

 Μικτής αιτιολογίας (πρωτοπαθής και δευτεροπαθής) υπογοναδισµός παρατηρείται 

και σε ασθενείς µε δρεπανοκυτταρική αναιµία, ενώ και οι παρατεταµένες εµπύρετες νόσοι 

προκαλούν προσωρινή διαταραχή της σπερµατογένεσης, πιθανώς µέσω της αύξησης της 

θερµοκρασίας των όρχεων. Τέλος, οι λοιµώξεις του ουροποιογεννητικού µπορούν να 

επηρεάσουν τον αριθµό και την κινητικότητα των σπερµατοζωαρίων 1.

 3.3.2 Ορχικά αίτια

  3.3.2.1 Χρωµοσωµικές ανωµαλίες

Η συχνότητα ανεύρεσης χρωµοσωµικών ανωµαλιών σε υπογόνιµους άνδρες 

κυµαίνεται από 6,2-11%, ενώ σε αζωοσπερµικούς  ασθενείς το ποσοστό ανέρχεται σε 

21%. Οι κυριότερες από αυτές είναι: 

• Σύνδροµο Klinefelter: είναι η πιο συχνή χρωµοσωµιακή ανωµαλία. Απαντάται σε 

1/600-1000 γεννήσεις αρρένων και αντιστοιχεί στον καρυότυπο 47ΧΧΥ. Στους ασθενείς 

αυτούς τα σπερµατικά σωληνάρια είναι εκφυλισµένα και ινωτικά, ενώ τα κύτταρα του 

Leydig παρουσιάζουν οζώδη υπερπλασία. Τα επίπεδα της FSH στο αίµα είναι πολύ 

υψηλά εξαιτίας της βλάβης των σπερµατικών σωληναρίων, τα επίπεδα της LH µπορεί 

να είναι αυξηµένα ή φυσιολογικά, ενώ της τεστοστερόνης χαµηλά (πρωτοπαθής 

υπογοναδισµός). Οι ασθενείς έχουν µικρούς, σκληρούς όρχεις, γυναικοµαστία και 

αζωοσπερµία. 

• Σύνδροµο αναστροφής του φύλου (46ΧΧ): παράλληλα µε τα χαρακτηριστικά του 

συνδρόµου Klinefelter οι ασθενείς χαρακτηρίζονται από χαµηλό ύψος, υποσπαδία και 

νοητική ανεπάρκεια.

• Σύνδροµο ΧΥΥ (υπεράρρενος): χαρακτηρίζεται από φυσιολογικά επίπεδα LH και 

τεστοστερόνης, διαταραχή των επιπέδων της FSH και φυσιολογικό ως αζωοσπερµικό 
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σπέρµα. Οι ασθενείς αυτοί είναι πολύ υψηλού αναστήµατος και είναι επιρρεπείς σε 

αντικοινωνική συµπεριφορά.

• Σύνδροµο Noonan: πρόκειται για το αντίστοιχο του συνδρόµου Turner (45ΧΟ) στους 

άνδρες. Οι ασθενείς χαρακτηρίζονται από βραχύ λαιµό, χαµηλή πρόσφυση τριχωτού 

της κεφαλής, χαµηλό ανάστηµα και βλαισούς αγκώνες. Επίσης, συνυπάρχουν 

καρδιακές ανωµαλίες (στένωση της πνευµονικής αρτηρίας και έλλειµµα του 

µεσοκολπικού διαφράγµατος), κρυψορχία, αζωοσπερµία και υπεργοναδοτροπικός 

υπογοναδισµός (οι γοναδοτροπίνες αυξηµένες, αλλά χαµηλή η τεστοστερόνη). Ο 

καρυότυπος είναι  φυσιολογικού άρρενος 1.

  3.3.2.2 Απλασία του σπερµατικού επιθηλίου (Sertoli-cell-only-

syndrome)

Μπορεί να οφείλεται σε συγγενή έλλειψη των γεννητικών κυττάρων, σε γενετικές 

ανωµαλίες ή σε ενδογενή αντίσταση στη δράση των ανδρογόνων. Στην βιοψία των όρχεων 

παρατηρείται πλήρης έλλειψη των κυττάρων του σπερµατικού επιθηλίου, ενώ τα κύτταρα 

του Sertoli και Leydig είναι φυσιολογικά. Υπάρχει αζωοσπερµία, η τεστοστερόνη και η LH 

είναι φυσιολογικές, ενώ η FSH είναι αυξηµένη.  Οι ασθενείς έχουν φυσιολογικούς ή λίγο 

µικρότερους όρχεις 1.

  3.3.2.3 Μυοτονική δυστροφία 

Πρόκειται για κληρονοµική διαταραχή που στο 80% των περιπτώσεων συνοδεύεται 

από προοδευτική µετεφηβική ατροφία των όρχεων (πρωτοπαθής υπογοναδισµός) 1.

  3.3.2.4 Αµφοτερόπλευρη ανορχία 

Μπορεί να οφείλεται σε συστροφή, τραύµα, αγγειακή βλάβη ή λοίµωξη, ενώ η  

συγγενής ανορχία είναι σπάνια. Λόγω της έλλειψης των ορχικών ανδρογόνων δεν 

αναπτύσσονται τα δευτερογενή χαρακτηριστικά του φύλου και οι ασθενείς παρουσιάζονται 

µε ευνουχοειδή εµφάνιση, χωρίς όµως γυναικοµαστία. Οι τιµές των FSH και LH είναι 

αυξηµένες, ενώ η τεστοστερόνη είναι χαµηλή 1.
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  3.3.2.5 Αναστολή ωρίµανσης σπερµατοζωαρίων (σπερµατογενετική 

στάση, germ cell arrest syndrome)

Σε αυτήν δεν γίνεται φυσιολογικά η σταδιακή ωρίµανση των κυττάρων του 

σπερµατικού επιθηλίου. Οι ασθενείς είναι συνήθως αζωοσπερµικοί ή έχουν στο 

εκσπερµάτισµα τµήµατα άωρων κυττάρων. Η FSH είναι φυσιολογική ή αυξηµένη, ανάλογα 

µε το στάδιο της σπερµατογένεσης που γίνεται η σπερµατογενετική στάση 1.

  3.3.2.6 Ανωµαλίες σπερµατοζωαρίων

Συνήθως 20–30% των σπερµατοζωαρίων παρουσιάζουν µορφολογικές ανωµαλίες. 

Η παρουσία µεγάλου αριθµού ανώµαλων µορφών, χωρίς κάποια αιτιολογία, 

πιθανολογείται ότι οφείλεται σε µεταλλάξεις που επηρεάζουν τα τελικά στάδια της 

σπερµατογένεσης 1.

  3.3.2.7 Γοναδοτοξικοί παράγοντες 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται διάφορα φάρµακα και χηµικές ουσίες, η ακτινοβολία 

και υπερθερµία του οσχέου, καθώς και χηµειοθεραπευτικοί παράγοντες µε άµεσα τοξική ή 

κατασταλτική επίδραση στη σπερµατογένεση, κινητικότητα και µορφολογία των 

σπερµατοζωαρίων, ή ανασταλτική δράση στη σύνθεση της τεστοστερόνης και των 

γοναδοτροπινών. 

 Διάφορα φάρµακα (ειδικά όταν λαµβάνονται για µεγάλο χρονικό διάστηµα) µπορούν 

να προκαλέσουν διαταραχές στη σπερµατογένεση. Τις περισσότερες φορές οι διαταραχές 

είναι αναστρέψιµες µετά τη διακοπή του φαρµάκου. Τέτοια φάρµακα είναι: η 

σπιρονολακτόνη, η σουλφασαλαζίνη, η κολχικίνη, η αλλοπουρινόλη, η κυκλοσπορίνη, η 

κετοκοναζόλη, η σιµετιδίνη, αλλά και συνήθη αντιβιοτικά όπως οι τετρακυκλίνες, η 

νιτροφουραντοϊνη, η ερυθροµυκίνη η γενταµυκίνη και πιθανώς οι κινολόνες. Τα ναρκωτικά, 

το οινόπνευµα, η χρήση καπνού, καθώς και η υπερβολική κατανάλωση καφέ έχουν 

ενοχοποιηθεί για διαταραχές στην ποιότητα του σπέρµατος. Τα αναβολικά στεροειδή 

προκαλούν διαταραχές της σπερµατογένεσης λόγω ανασταλτικής δράσης στον άξονα 

υποθαλάµου – υπόφυσης – γονάδων. 

 Η ενδοµήτρια έκθεση σε διαιθυλοσιλβεστρόλη (DES), µπορεί να προκαλέσει 

αυξηµένη συχνότητα συγγενών ανωµαλιών στο αναπαραγωγικό σύστηµα του άρρενος και 

στην ποιότητα του σπέρµατος.
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 Η επαγγελµατική ή περιβαλλοντική έκθεση σε ακτινοβολία, τοξικές χηµικές ουσίες, 

υψηλές θερµοκρασίες. Δόσεις ακτινοβολίας έως 600 rads προκαλούν αναστρέψιµη 

διαταραχή της σπερµατογένεσης. Το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την 

αποκατάσταση είναι ανάλογο µε τη χορηγούµενη δόση (έως και 5 χρόνια για δόσεις 

400-600 rads). Αντίθετα, δόσεις άνω των 600 rads προκαλούν µόνιµη στειρότητα  και 

βλάβη στα κύτταρα του Leydig. Τα τελευταία, πάντως, είναι ανθεκτικότερα στην 

ακτινοβολία απ΄ ότι τα γεννητικά κύτταρα. Από τους χηµειοθεραπευτικούς παράγοντες, η 

προκαρβαζίνη και οι αλκυλιωτικοί παράγοντες (κυκλοφωσφαµίδη, µουστίνη, 

χλωραµβουκίλη) είναι περισσότερο τοξικοί γιατί επιδρούν στα βασικά σπερµατογόνια. 

Τέλος, είναι γνωστός ο θερµορυθµιστικός ρόλος του οσχέου που διατηρεί τη θερµοκρασία 

των όρχεων χαµηλότερα από τη θερµοκρασία του σώµατος. Η επαγγελµατική ή 

περιβαλλοντική έκθεση σε υψηλές θερµοκρασίες µπορεί να επηρεάσει τη 

σπερµατογένεση, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά 1.

  3.3.2.8 Διάφορες παθήσεις των όρχεων

Το 50% και 30% των ανδρών µε ιστορικό αµφοτερόπλευρης και ετερόπλευρης 

κρυψορχίας, αντίστοιχα, παρουσιάζουν διαταραχές της σπερµατογένεσης. 

Η µεταπαρωτιδική ορχίτιδα στους εφήβους και πιο σπάνια στα παιδιά, η 

φυµατιώδης ορχίτιδα, η συστροφή του όρχεως ή το ορχικό τραύµα, προκαλούν διαταραχές 

της σπερµατογένεσης ή ορχική ατροφία. Υπολογίζεται, ότι το 10% των ανδρών που 

προσβάλλεται από αµφοτερόπλευρη παρωτιδική ορχίτιδα στη µετεφηβική ηλικία 

παρουσιάζει σοβαρές βλάβες του διάµεσου ορχικού ιστού και των σπερµατικών 

σωληναρίων 1.

  3.3.2.9 Κιρσοκήλη 

 Είναι η παθολογική κιρσοειδής ανεύρυνση του οσχεϊκού τµήµατος των φλεβών του 

σπερµατικού τόνου (ελικοειδούς πλέγµατος) που οφείλεται σε παλινδρόµηση του αίµατος 

στην έσω σπερµατική φλέβα. Η επίπτωσή της στο γενικό πληθυσµό κυµαίνεται στο 

10-15%, ενώ στους υπογόνιµους άνδρες το ποσοστό ανέρχεται στο 20% - 40% περίπου. 

Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων η κιρσοκήλη εµφανίζεται αριστερά (90%), 

αµφοτερόπλευρα στο 30%-50% και µόνο 2% δεξιά. Η κιρσοκήλη µπορεί να παρουσιαστεί 

και ως επίκτητη κατάσταση, εξαιτίας της πίεσης της έσω σπερµατικής φλέβας από όγκους 

του νεφρού ή του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου.
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 Χωρίς να σηµαίνει απαραίτητα ότι κάθε άνδρας µε κιρσοκήλη παρουσιάζει 

διαταραχές της σπερµατογένεσης, το 50% περίπου των ανδρών µε την πάθηση έχει 

παθολογικό σπερµοδιάγραµµα που µπορεί να περιλαµβάνει την ολιγοσπερµία (ελάττωση 

του αριθµού των σπερµατοζωαρίων), την ασθενοσπερµία (µείωση της κινητικότητας), την 

τερατοσπερµία (εµφάνιση παθολογικών µορφών) και την εµφάνιση άωρων µορφών 

(σπερµατοκυττάρων ή σπερµατίδων).

 Επίσης, παρατηρούνται λειτουργικές διαταραχές στα κύτταρα του Leydig. Ο βαθµός 

της βλάβης του σπερµατικού επιθηλίου δεν είναι πάντοτε ανάλογος του µεγέθους της 

κιρσοκήλης. Μικρές υποκλινικές κιρσοκήλες είναι δυνατόν να προκαλούν βαριές 

διαταραχές στο σπέρµα. Ο ακριβής µηχανισµός µε τον οποίο η κιρσοκήλη επηρεάζει τη 

σπερµατογένεση δεν έχει ακόµα διευκρινιστεί.

 Οι επικρατέστερες θεωρίες περιλαµβάνουν:

  α) την αύξηση της θερµοκρασίας των όρχεων λόγω της φλεβικής στάσης, της 

αυξηµένης ενδοορχικής αιµατικής διήθησης και των διαταραχών στη µικροκυκλοφορία των 

όρχεων που επηρεάζουν τον αγγειακό µηχανισµό ανταλλαγής θερµότητας (φυσιολογικά η 

θερµοκρασία του όρχεως είναι κατά 2–4οC χαµηλότερη από τη θερµοκρασία του ορθού),

  β) την παλινδρόµηση του αίµατος από την αριστερή νεφρική φλέβα προς τη 

σύστοιχη έσω σπερµατική, µε αποτέλεσµα τοξικοί µεταβολίτες της νεφρικής και 

επινεφριδιακής λειτουργίας (κυρίως κατεχολαµίνες και προσταγλανδίνες) να µεταφέρονται 

στον αριστερό και στο δεξιό όρχι (λόγω της φλεβικής επικοινωνίας ανάµεσα στα δύο 

ηµιόσχεα),

  γ) την αύξηση της ενδοορχικής πίεσης από τη χρόνια φλεβική στάση µε 

αποτέλεσµα τη διαταραχή της ορχικής µικροκυκλοφορίας, 

  δ) τις µεταβολές στον άξονα υποθάλαµος – υπόφυση – γονάδες που 

χαρακτηρίζονται από αυξηµένη γοναδοτροπική απάντηση στην GnRH µε µείωση της 

σύνθεσης των ανδρογόνων και

  ε) την ιστική υποξία λόγω φλεβικής στάσης.

 Η συχνή εµφάνιση της κιρσοκήλης στα υπογόνιµα άτοµα επιβάλει την αναζήτηση 

της σε κάθε περίπτωση ανδρικής υπογονιµότητας.

 Η θεραπεία συνίσταται στην απολίνωση της σπερµατικής φλέβας (αλλά και άλλων 

φλεβών που συµµετέχουν στη κιρσοκήλη, όπως οι κρεµαστήριες και οι έξω σπερµατικές). 

Το αποτέλεσµα της εγχείρησης πρέπει να ελέγχεται µετά από 6-9 µήνες για να έχουν 

δηµιουργηθεί οι νέες γενιές σπερµατοζωαρίων. Το ποσοστό βελτίωσης της ποιότητας του 
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σπέρµατος µετεγχειρητικά ανέρχεται σε 60-70%, ενώ το µέσο ποσοστό κυήσεων σε 

20-40%.

 Το ότι σε πολλούς αρρώστους µε κιρσοκήλη δεν παρουσιάζεται καµία (ή µικρή 

µόνο) βελτίωση του σπερµοδιαγράµµατος µετά την επέµβαση (ειδικά µετά την ηλικία των 

30 ετών), οφείλεται στο γεγονός ότι είτε η κιρσοκήλη έχει προκαλέσει ανεπανόρθωτες 

βλάβες του σπερµατικού επιθηλίου, είτε η διαταραχή οφείλεται και σε άλλα αίτια που έχουν 

προκαλέσει, επίσης, µη ιάσιµες βλάβες στη σπερµατογένεση. Οι παράµετροι του 

σπέρµατος που βελτιώνονται µετεγχειρητικά είναι κυρίως η κινητικότητα και µορφολογία 

των σπερµατοζωαρίων.

 Σε συνύπαρξη κιρσοκήλης µε λοίµωξη, πρώτα θεραπεύεται η λοίµωξη και, στη 

συνέχεια, επανεκτιµάται ο ασθενής µε νέο σπερµοδιάγραµµα. Και τούτο, γιατί η λοίµωξη 

µπορεί να επηρεάσει τη σπερµατογένεση 1.

 3.3.3 Μετα-ορχικά αίτια

 Σε αυτά περιλαµβάνονται η ανατοµική απόφραξη και δυσπλασία της αποχετευτικής 

οδού του σπέρµατος, οι διαταραχές εκσπερµάτισης, οι διαταραχές κινητικότητας και 

λειτουργίας των σπερµατοζωαρίων και οι σεξουαλικές δυσλειτουργίες.

  3.3.3.1 Απόφραξη αποχετευτικής οδού του σπέρµατος

 Μπορεί να είναι συγγενής ή επίκτητη 1:

• Συγγενής. Είναι σπάνια και µπορεί να οφείλεται σε: α) απουσία ή ατρησία των 

σπερµατικών πόρων που µπορεί να συνοδεύεται ταυτόχρονα από απουσία των 

σπερµατοδόχων ληκύθων και κύστεων, καθώς και τµήµατος της επιδιδυµίδας, β) 

απουσία επικοινωνίας ευθέων σωληναρίων του όρχεως και κεφαλής επιδιδυµίδας και 

γ) πλήρη ατρησία της επιδιδυµίδας.

• Επίκτητη που είναι πιο συχνή και µπορεί να οφείλεται σε: α) φλεγµονές, ειδικές 

(φυµατίωση, σύφιλη, ευλογιά) και µη ειδικές (επιδιδυµίτιδες, ουρηθρίτιδες, 

προστατίτιδες) και β) επεµβάσεις (κηλών, υδροκήλης, κιρσοκήλης, ορχεοπηξίας, ή 

εθελούσιας απολίνωσης των σπερµατικών πόρων σαν µέθοδο αντισύλληψης).

Κεφάλαιο 3ο: Ανδρική Υπογονιμότητα 

76



  3.3.3.2 Δυσπλασία αποχετευτικής οδού του σπέρµατος 

 Δυσπλασία της αποχετευτικής (εκφορητικής) οδού µε αζωοσπερµία παρατηρείται 

στην κυστική ίνωση και το σύνδροµο Young που παράλληλα χαρακτηρίζεται από συγγενείς 

βρογχεκτασίες και υποτροπιάζουσες αναπνευστικές λοιµώξεις 1.

  3.3.3.3 Διαταραχές εκσπερµάτισης

 Η παρεµπόδιση της παλινδρόµησης του σπέρµατος προς την κύστη επιτυγχάνεται 

µε τη σύσπαση του αυχένα της κύστης (έσω, λείου σφιγκτήρα της ουρήθρας) µέσω της 

διέγερσης του συµπαθητικού, ενώ ταυτόχρονα χαλαρώνει (ανοίγει) ο έξω ή 

ραβδοσφιγκτήρας της ουρήθρας που νευρούται από το αιδοιϊκό νεύρο. Σε διαταραχές της 

αντανακλαστικής αυτής λειτουργίας (που προέρχονται από βλάβη είτε των αυτόνοµων 

κέντρων, είτε του έσω σφιγκτήρα) ο αυχένας της κύστης κατά την εκσπερµάτιση µένει 

ανοικτός, µε αποτέλεσµα το σπέρµα να παλινδροµεί προς την κύστη. Η διαταραχή αυτή 

παρατηρείται στις εξής καταστάσεις 1:

• Οπισθοπεριτοναϊκές επεµβάσεις (λεµφαδενικός καθαρισµός, οσφυϊκή συµπαθεκτοµή), 

όπου σηµειώνεται καταστροφή των αντίστοιχων συµπαθητικών νεύρων.

• Επεµβάσεις στην πύελο, όπως η κοιλιοπερινεϊκή εκτοµή του εντέρου (µε τοπική βλάβη 

των νεύρων), η διουρηθρική ή ανοικτή προστατεκτοµή και η πλαστική Y-V του αυχένα 

της κύστης (µε βλάβη του έσω, λείου σφιγκτήρα).

• Κακώσεις του νωτιαίου µυελού.

• Σακχαρώδης διαβήτης συνοδευόµενος από νευρολογικές διαταραχές.

• Πρόσληψη συµπαθητικολυτικών φαρµάκων που προκαλούν διαταραχές της 

συµπαθητικής νεύρωσης της αποχετευτικής οδού του σπέρµατος, καθώς και 

δυσλειτουργία του κυστικού αυχένα. Κλινικά ο ασθενής δεν βλέπει σπέρµα να βγαίνει 

από την ουρήθρα και η διάγνωση επιβεβαιώνεται µε την εξέταση των ούρων (µετά από 

σεξουαλική επαφή ή αυνανισµό), οπότε βρίσκονται σε αυτά σπερµατοζωάρια και 

φρουκτόζη.

• Αδυναµία ή έλλειψη εκσπερµάτισης που οφείλεται σε βλάβη του συµπαθητικού µε 

αποτέλεσµα την αδυναµία σύσπασης της ουράς της επιδιδυµίδας, του σπερµατικού 

πόρου και των σπερµατοδόχων κύστεων που συµµετέχουν στην προώθηση του 

σπέρµατος κατά την εκσπερµάτιση. 
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  3.3.3.4 Διαταραχές της κινητικότητας και της λειτουργίας των 

σπερµατοζωαρίων

1. Συγγενείς ανωµαλίες της ουράς των σπερµατοζωαρίων. Σε αυτές 

περιλαµβάνονται το σύνδροµο ακίνητων κροσσών (immotile – cilia – syndrome) 

και το σύνδροµο Kartagener. Αµφότερα χαρακτηρίζονται από συγγενείς 

βρογχεκτασίες, χρόνιες παραρρινοκολπίτιδες και πλήρη ακινησία ή µειωµένη 

κινητικότητα των σπερµατοζωαρίων.

2. Διαταραχές της ωρίµανσης των σπερµατοζωαρίων που παρατηρούνται κυρίως 

µετά την απολίνωση των σπερµατικών πόρων.

3. Ανοσολογικοί παράγοντες (αντισπερµατικά αντισώµατα), οι οποίοι 

αναπτύσσονται σε καταστάσεις όπου διακόπτεται ο αιµατο-ορχικός φραγµός, 

όπως λοιµώξεις του ουροποιογεννητικού συστήµατος, τραύµατα, συστροφή και 

όγκοι των όρχεων, επεµβάσεις και απόφραξη ή απολίνωση των σπερµατικών 

πόρων.

4. Λοιµώξεις του ουροποιογεννητικού συστήµατος, οι οποίες προκαλούν αύξηση 

της συγκόλλησης και µείωση της κινητικότητας των σπερµατοζωαρίων.

  3.3.3.5 Σεξουαλικές δυσλειτουργίες

 Σε αυτές περιλαµβάνονται:

• Στυτική δυσλειτουργία, οργανική ή ψυχογενής.

• Αδυναµία εκσπερµάτισης στον κόλπο µε τη µορφή της πρόωρης ή 

καθυστερηµένης εκσπερµάτισης, σε φίµωση, συγγενή κάµψη του πέους  ή 

υποσπαδία (περινεϊκός – οσχεϊκός).

• Μειωµένη ερωτική επιθυµία (libido).

3.4 Διαγνωστική προσέγγιση του υπογόνιµου άνδρα

 Η διάγνωση και θεραπεία της υπογονιµότητας αφορά πάντα και τους δύο 

συντρόφους, αφού το υπογόνιµο ζευγάρι πρέπει να προσεγγίζεται και να αντιµετωπίζεται 

ως µία οντότητα. Βασικός λόγος γι’ αυτό είναι η διαπίστωση ότι στο 20-30% των 

περιπτώσεων υπογονιµότητας, το αίτιο ανευρίσκεται µόνο στον άνδρα, στο 30% στη 

γυναίκα, ενώ σε ένα ποσοστό περίπου 30-40% είναι µικτής αιτιολογίας. Σ’ ένα αρκετά 
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σηµαντικό ποσοστό (περίπου 15% των ζευγαριών µε υπογονιµότητα) δεν είναι δυνατή η 

ανεύρεση του αιτίου, παρά τον ενδελεχή έλεγχο (ιδιοπαθής υπογονιµότητα).

 Ο ακρογωνιαίος λίθος στη διαγνωστική προσέγγιση του υπογόνιµου άνδρα είναι το 

λεπτοµερές ιατρικό και σεξουαλικό ιστορικό, καθώς και η κλινική εξέταση.

3.5 Ιστορικό

 Ένα πλήρες ιστορικό πρέπει να περιλαµβάνει τα εξής Πίνακας 3.3:

 Ιστορικό υπογονιµότητας. Εξετάζεται η πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής 

υπογονιµότητα (προηγούµενες εγκυµοσύνες µε την ίδια ή άλλες συντρόφους σε σχετικά 

σύντοµο χρονικό διάστηµα προσανατολίζουν προς τον/την σύντροφο που πιθανά έχει το 

πρόβληµα), καθώς και η προηγηθεία θεραπεία και τα αποτελέσµατα της 4.

Οικογενειακό ιστορικό. Εξετάζεται η ύπαρξη υπογονιµότητας σε άλλα µέλη της 

οικογένειας (πρώτου βαθµού συγγενείς), αναφέρονται οι ανεξήγητες αποβολές και η 

ύπαρξη συγγενών ανωµαλιών (κυστική ίνωση, σύνδροµο Kartagener, σύνδροµο Young, 

ανεπάρκεια ανδρογονικού υποδοχέα κ.α.).

Αναπτυξιακό ιστορικό. Αναζητούνται πληροφορίες για το χρόνο έναρξη της 

εφηβείας, καθώς και τον ρυθµό ολοκλήρωσής της (τριχοφυΐα, µεταβολή της φωνής και 

έναρξη σεξουαλικών επαφών). Η εµφάνιση πρώιµης ήβης µπορεί να οφείλεται σε 

ανδρογενετικό σύνδροµο των επινεφριδίων, ενώ η καθυστερηµένη ήβη µπορεί να 

υποδηλώνει σύνδροµο Klinefelter ή ιδιοπαθή υπογοναδισµό. Κρυψορχία και 

γυναικοµαστία µπορεί να υποδηλώνει ενδοκρινολογική ανωµαλία. 

Ουρολογικό – παθολογικό ατοµικό αναµνηστικό. Αυτό περιλαµβάνει παθήσεις των 

όρχεων (όπως µεταπαρωτιδική ορχίτιδα, συστροφή όρχεως, ορχικό τραύµα), λοιµώξεις 

του ουροποιογεννητικού συστήµατος (ειδικές και µη ειδικές), παρατεταµένες εµπύρετες 

νόσους, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, ηπατική ανεπάρκεια, σακχαρώδη διαβήτη, 

νευρολογικά νοσήµατα. Επίσης, διαταραχές υποθαλάµου–υπόφυσης (κεφαλαλγίες, 

διαταραχές όρασης, πολυδιψία, διαταραχές όσφρησης, µεγαλακρία), θυρεοειδοπάθεια 

(δυσανεξία στο κρύο – ζέστη, αίσθηµα παλµών, αυξηµένη όρεξη µε απώλεια βάρους, 

µεταβολές της κινητικότητας του εντέρου), επινεφριδική νόσο (µυϊκή αδυναµία, ανορεξία, 

ορθοστατική υπόταση, υπέρχρωση δέρµατος) και υπογοναδισµό (καθυστερηµένη 

ανάπτυξη δευτερευόντων χαρακτηριστικών του φύλου, µεταβολές του µαζικού αδένα, 

αγγειοκινητικές διαταραχές).
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Χειρουργικό αναµνηστικό, στο οποίο αναφέρονται οι ενδεχόµενες επεµβάσεις στον 

οπισθοπεριτοναϊκό χώρο (λεµφαδενικός καθαρισµός για νεοπλάσµατα όρχεων), οι 

επεµβάσεις στην πύελο, τη βουβωνική χώρα (κήλες, κιρσοκήλη) ή το όσχεο (υδροκήλη, 

ορχεοπηξία κ.α.), καθώς και οι επεµβάσεις στην ουροδόχο κύστη-προστάτη (διουρηθρική 

εκτοµή, πλαστική Υ-V).

Έκθεση σε γοναδοτοξικούς παράγοντες. Εξετάζεται η επαγγελµατική ή 

περιβαλλοντική έκθεση σε ακτινοβολία, τοξικές χηµικές ουσίες (φυτοφάρµακα, 

εντοµοκτόνα, βαρέα µέταλλα κ.α.), χρόνια έκθεση σε υψηλές θερµοκρασίες. Ελέγχεται η 

πιθανότητα ακτινοθεραπείας ή χηµειοθεραπείας. Λαµβάνονται πληροφορίες για τις 

συνήθειες του ασθενή. Το κάπνισµα προκαλεί αλλοίωση του DNA των σπερµατοζωαρίων 

µε αποτέλεσµα τη µείωση της κινητικότητας και την πρόκληση µορφολογικών ανωµαλιών 

στα σπερµατοζωάρια. Το αλκοόλ επιδρά στον άξονα υποθάλαµος – υπόφυση – γονάδες 

µε αποτέλεσµα τη µείωση της ορχικής παραγωγής τεστοστερόνης, ενώ τα 

παραισθησιογόνα και τα ναρκωτικά (µαριχουάνα, κοκαΐνη) δρουν µέσω καταστολής του 

υποθαλάµου.

Φαρµακευτικές ουσίες, όπως η σπιρονολακτόνη, η σουλφασαλαζίνη, η κολχικίνη, η 

αλλοπουρινόλη, η κυκλοσπορίνη, κετοκοναζόλη, σιµετιδίνη, τα συνήθη αντιβιοτικά 

(τετρακυκλίνες, νιτροφουραντοϊνη, ερυθροµυκίνη, γενταµυκίνη,  κινολόνες), καθώς και τα 

αναβολικά στεροειδή µπορούν να επηρεάσουν την παραγωγή και λειτουργία των 

σπερµατοζωαρίων. 

Σεξουαλικό ιστορικό. Αναλύονται η στυτική δυσλειτουργία, η µειωµένη ερωτική 

επιθυµία και οι τεχνικές συνουσίας. Η συχνότητα και ο συγχρονισµός των σεξουαλικών 

επαφών µε την ωορρηξία παίζει βασικό ρόλο, ειδικά σε ασθενείς µε οριακά φυσιολογικό 

σπέρµα. Πολλά ζευγάρια δεν γνωρίζουν τον καταµήνιο κύκλο της γυναίκας. Επιπλέον, 

καθώς το σπέρµα επιβιώνει για 48 ώρες στο περιβάλλον του τραχήλου της µήτρας, η 

συνουσία είναι πιο αποτελεσµατική αν γίνεται κάθε 48 ώρες στη φάση της ωορρηξίας. 

Χρήση λιπαντικών του κόλπου, ορισµένα από τα οποία έχουν σπερµατοκτόνο δράση (K-Y 

gel, σίελος), προκαλεί καταστροφή των σπερµατοζωαρίων.

Κεφάλαιο 3ο: Ανδρική Υπογονιμότητα 

80



Πίνακας 3.3 Ιστορικό υπογονιµότητας

Ιστορικό 
υπογονιµότητας

Δεδοµένα

Προηγηθείσες εγκυµοσύνες

Προηγηθείσες θεραπείες (π.χ. κιρσοκήλης).

Εκτίµηση της συντρόφου.

Οικογενειακό 
ιστορικό

Κυστική ίνωση.

Ανεπάρκεια του ανδρογονικού υποδοχέα.

Υπογόνιµοι συγγενείς πρώτου βαθµού

Αναπτυξιακό 
ιστορικό

Συγγενείς ανωµαλίες του ουροποιογεννητικού συστήµατος.

Έναρξη ήβης.

Ιατρικό – 
χειρουργικό 
ιστορικό

Συστηµατικές νόσοι – Θεραπεία.

Ορχεκτοµή (καρκίνος , συστροφή).

Οπισθοπεριτοναικές επεµβάσεις (λεµφαδενεκτοµή).

Επεµβάσεις στην πύελο, βουβωνική χώρα ή όσχεο.

Επεµβάσεις στην ουροδόχο κύστη-προστάτη (διουρηθρική 
εκτοµή, πλαστική Υ-V).

Λοιµώξεις Ειδικές (φυµατίωση, σύφιλη, ευλογιά).

Μη ειδικές (επιδιδυµίτιδες ουρηθρίτιδες, προστατίτιδες)

Σεξουαλικό 
ιστορικό

Στυτική λειτουργία.

Χρήση λιπαντικών κατά την επαφή.

Συχνότητα συνουσίας.

Ερωτικές πρακτικές.

Φάρµακα - 
Συνήθειες - 
Επάγγελµα

Φάρµακα (χηµειοθεραπευτικά, σιµετιδίνη, αντιβιωτικά, 
κολχικίνη κ.α.).

Ακτινοβολία.
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Κάπνισµα.

Αλκοόλ.

Ναρκωτικά.

Θερµά λουτρά (Jacuzzi).

Επάγγελµα (επαφή µε γοναδοτοξικές ουσίες, άγχος).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4°

ΕΡΠΗΤΟΪΟΙ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

4.1 Εισαγωγή

Το σπέρµα θεωρείται ένας σηµαντικός ξενιστής για την διασπορά ιογενών 

ασθενειών. Πολλοί ιοί έχουν περιγραφεί τόσο στο σπέρµα που είναι ελεύθερο κυττάρων 

όσο και στα σπερµατικά κύτταρα που περιλαµβάνουν: σπερµατοζωάρια, µακροφάγα, 

λεµφοκύτταρα, ανώριµα γεννητικά κύτταρα και επιθηλιακά κύτταρα. Οι τεχνικές της 

υποβοηθούµενης αναπαραγωγής θέτουν ερωτήµατα σε σχέση µε τον κίνδυνο µεταφοράς 

ιϊκών σωµατιδίων στο ωοκύτταρο. Παρά το γεγονός ότι αυτές οι τεχνικές χρησιµοποιούν 

καθαρισµένα σπερµατοζωάρια, αυτά µπορούν να είναι από µόνα τους κύτταρα στόχοι των 

ιών.

4.2 Herpes simplex virus (HSV)

 Ο HSV-2 ανιχνεύτηκε στο σπέρµα για πρώτη φορά το 1972 39, παρόλο που η 

πρώτη απόδειξη σεξουαλικής µετάδοσης ανακαλύφθηκε το 1989 40. Πιστεύεται ότι 

εµπλέκεται σε προβλήµατα γονιµότητας, ενώ µόνο ένα µικρό ποσοστό µελετών το 

επιβεβαιώνει. Σε µια αρχική µελέτη, µολυσµατικοί άδενο- ή έρπητο- ιοί βρέθηκαν στο 40% 

περίπου των υπογόνιµων ανδρών, ενώ οι ίδιοι ιοί ήταν παρόντες στο 60% των 

σπερµατοζωαρίων σε λανθάνουσα κατάσταση 41. Γενικά, η άµεση ή έµµεση επαφή µε 

ερπητικές αλλοιώσεις οδηγούν σε µολύνσεις. Οι HSV-1 και HSV-2 έχουν ανιχνευτεί στο 

σπέρµα 42-46. Σε µια µελέτη που περιλάµβανε 153 άνδρες που επισκέπτονταν µια κλινική 

υπογονιµότητας, παρατηρήθηκε σηµαντική συσχέτιση µεταξύ υπογονιµότητας και θετικής 

παρουσίας HSV 44,47. Μια άλλη µελέτη έδειξε ότι η µόλυνση από HSV ήταν τρεις φορές 

περισσότερο συχνή στο σπέρµα ολιγοζωοσπερµικών ασθενών από ότι στα άτοµα µε 

φυσιολογικό αριθµό σπερµατοζωαρίων 46. Σε µια οµάδα υγιών ανδρών µε προβλήµατα 

γονιµότητας, το 3,1% βρέθηκε µολυσµένο από γεννητικό έρπη (HSV-2) 48. Επιπρόσθετα, 

µια µελέτη που πραγµατοποιήθηκε σε µια οµάδα υπογόνιµων ανδρών ανέφερε παρόµοια 

χαµηλά ποσοστά (3.2%) παρόλο που εξετάστηκε µεγάλος αριθµός δειγµάτων 42.

 Σε µια αντιφατική µελέτη παρουσιάστηκε η παρουσία του DNA του HSVστο 49,5% 

113 ανδρών που περιθάλπονταν σε κλινική υπογονιµότητας 45. Προσφάτως, ο HSV-1 
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ανιχνεύθηκε στο 3,7% ασυµπτωµατικών ανδρών 43 γεγονός που συγκλίνει µε το ποσοστό 

που ανιχνεύτηκε τόσο στα φυσιολογικά όσο και στα µη φυσιολογικά δείγµατα της δικής µας 

µελέτης 49.

 Σχετικά µε τη φύση των µολυσµένων κυττάρων του σπέρµατος το DNA του HSV 

ανιχνεύτηκε στα σπερµατοζωάρια µε την τεχνική της in situ υβριδοποίησης 46, ενώ σε µια 

µελέτη που χρησιµοποιήθηκε ηλεκτρονικό µικροσκόπιο αποκαλύφθηκε µη υπερδοµική 

σχέση του ιϊκού σωµατιδίου και του σπερµατοζωαρίου 50. Ειδικότερα, έχει παρουσιαστεί ότι 

η αντι-ιική θεραπεία µε ακυκλοβίρη και βαλακυκλοβίρη µπορεί να βοηθήσει υπογόνιµα 

ζευγάρια να επιτύχουν εγκυµοσύνη, εκριζώνοντας τον ιό 41,48,51,52. Έχει επίσης 

πραγµατοποιηθεί επώαση σπέρµατος µε HSV-2 οδηγώντας µερικά σωµάτια στην 

προσκόλληση σε σπερµατοζωάρια παρουσία σπερµατικού υγρού αλλά περισσότερα 

σωµατίδια είχαν προσκολληθεί στις µεµβράνες των σπερµατοζωαρίων απουσία του 53. 

Μέχρι στιγµής, καµία µελέτη δεν έχει αποκαλύψει σηµαντική συσχέτιση µεταξύ της 

παρουσίας του HSV και των παραµέτρων του σπέρµατος 42,53.

4.3 Varicella zoster virus (VZV)

 Ο ερπητοϊός τύπου 3, επίσης γνωστός ως έρπητας ανεµοβλογιάς/ζωστήρας, 

προκαλεί ανεµοβλογιά και έρπητα ζωστήρα. Η ανεµοβλογιά µπορεί να επηρεάσει την 

ανδρική υπογονιµότητα µε δυο τρόπους 54. Πρώτον, ο υψηλός πυρετός που σχετίζεται µε 

την ασθένεια µπορεί να µειώσει προσωρινά την µείωση της παραγωγής του σπέρµατος, 

γεγονός που τυπικά επιστρέφει στο φυσιολογικό µέσα σε 90 ηµέρες από το τέλος του 

πυρετού. Δεύτερον, µολυσµατικές ασθένειες όπως η ανεµοβλογιά µπορεί να προκαλέσουν 

φλεγµονή των όρχεων (ορχίτιδα), γεγονός που µπορεί να οδηγήσει σε ορχική συρρίκνωση 

(ατροφία) και υπογονιµότητα 54.

 Μέχρι σήµερα, ο VZV δεν έχει µελετηθεί εκτενώς 42,49,52 παρόλο που στην δική µας 

µελέτη ανιχνεύθηκε το DNA του σε πολύ µικρό ποσοστό τόσο των φυσιολογικών όσο και 

των παθολογικών δειγµάτων. Η πρώτη στατιστική µας µελέτη είχε αποκαλύψει κάποια 

σχέση µεταξύ του VZV και της τερατοσπερµίας 49, ενώ µεγαλύτερος αριθµός δειγµάτων 

απαιτείται για να υποστηρίξει το ανωτέρω αποτέλεσµα.
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4.4 Epstein-Barr virus (EBV)

 Ο ιός του Epstein-Barr που είναι µέλος της γάµµα υπο-οικογένειας των ερπητοϊών 

προκαλεί λοιµώδη µονοπυρήνωση καθώς και δυο άλλους τύπους καρκίνων όπως το 

λέµφωµα Burkitt και ρινοφαρυγγικό καρκίνωµα 55.

 Ένας αριθµός µελετών έχει προτείνει ότι το ανθρώπινο σπέρµα είναι ικανό να 

προκαλέσει την έκφραση του πρώιµου αντιγόνου του EBV [early antigen (EA)] όταν αυτός 

µολύνει κυτταρικές καλλιέργειες, υπονοώντας ότι παίζει κάποιο ρόλο στην αιτιολογία του 

καρκίνου του τραχήλου 56-59. Εν τω µεταξύ, επιδηµιολογικές µελέτες έχουν δείξει ότι η 

µόλυνση από EBV είναι πιο κοινή σε εκείνη την ηλικιακή οµάδα που η σεξουαλική 

δραστηριότητα ξεκινάει, υποδεικνύοντας ότι είναι σεξουαλικά µεταδιδόµενος 60.

 Πειράµατα in vitro έχουν δείξει ότι το σπερµατικό πλάσµα εµποδίζει την φυσιολογική 

αντίδραση των λεµφοκυττάρων στην µόλυνση από EBV, προτείνοντας ότι µπορεί να 

διευκολύνει τον πολλαπλασιασµό του EBV, χωρίς την  παρεµπόδιση της ικανότητας των Β-

κυττάρων να εκκρίνουν αντισώµατα 60,61.

 Μελέτες που ανίχνευσαν το DNA του EBV αναφέρουν παρουσία του σε ποσοστό 

7,1% 42 ή 16,8% 45. Στην πρώτη από αυτές τις µελέτες, η παρουσία του EBV σχετίστηκε 

με αυξημένες συγκεντρώσεις πολυμορφοπύρηνων κοκκιοκυττάρων, σημάδι 
φλεγμονής 42, χωρίς να επηρεάζεται κάποια άλλη παράμετρος του σπέρματος.
 Μια µελέτη σχετικά µε την σεξουαλική µετάδοση του EBV έδειξε ότι παρόλο που 

βρέθηκε υψηλό ποσοστό του στο σάλιο, αυτό δεν υποδεικνύει ότι αποτελεί την κύρια οδό 

µετάδοσης 62. Ο EBV ανιχνεύεται κυρίως στα Β λεµφοκύτταρα από ότι στα επιθηλιακά 

κύτταρα. Μια άλλα µελέτη που συµπεριέλαβε υψηλό ποσοστό ασυµπτωµατικών 

υπογόνιµων ανδρών, ανίχνευε το DNA σεξουαλικώς µεταδιδόµενων µικροοργανισµών, και 

µεταξύ αυτών του EBV και το συσχέτισε µε χαµηλή ποιότητα σπέρµατος 43.

 Τα δικά µας νεότερα δεδοµένα δείχνουν 40,6% παρουσία του EBV στους άνδρες µε 

φυσιολογικό και µη σπέρµα, 20,3% παρουσία του EBV στο σπερµατικό υγρό και κυρίως 

στατιστική σηµαντικότητα µεταξύ της λευκοκυτταροσπερµίας και της παρουσίας του EBV, 

προτείνοντας την επίδραση των αυξηµένων συγκεντρώσεων των λευκοκυττάρων στο 

σπερµατικό υγρό 49.

 Η βιβλιογραφία παρέχει αντικρουόµενα δεδοµένα σχετικά µε την παρουσία του EBV 

στο σπέρµα, αλλά παρατηρείται µια τάση αναστολής της αντίδρασης του ανοσοποιητικού 

συστήµατος και αυξηµένο αριθµό λευκοκυττάρων στο σπερµατικό υγρό.
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4.5 Cytomegalovirus (CMV)

 Ο κυτταροµεγαλοϊός είναι ένα κοινό µολυσµατικό παθογόνο. Μια από τις 

πρωταρχικές ερωτήσεις σχετικά µε αυτό τον ιό ήταν το κατά πόσο είναι σεξουαλικά 

µεταδιδόµενος.

 Σε µια µελέτη ενός περιστατικού ετεροφυλόφιλου άνδρα µε συµπτώµατα που 

έµοιαζαν µε µονοπυρήνωση, αποκαλύφθηκε µόλυνση από CMV στην ουρογεννητική οδό, 

υποδηλώνοντας ότι µπορεί να αποτελεί σηµαντική αποθήκη των σωµατίων του CMV σε 

περίπτωση µόλυνσης τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες 63. Κατά την διάρκεια 

µονοπυρήνωσης από CMV περιγράφηκε µόλυνση από αυτόν και αιµατοσπερµία αλλά ο 

ιός αποµονώθηκε από το σπέρµα µόνο κατά την διάρκεια ουρολογικής εξέτασης 64. 

Επιπλέον, µια µελέτη σε 63 άνδρες µε οροθερικούς ή οροαρνητικούς συντρόφους έδειξε 

ότι η επαφή αποτελεί την κύρια οδό µετάδοσης του CMV µεταξύ νέων ενηλίκων 65.

 Προκειµένου να αποφευχθεί η µετάδοση του CMV, από σπέρµα δοτών που 

χρησιµοποιείται σε τεχνητή σπερµατέγχυση, στην γυναίκα δότη, στο έµβρυο ή στο νεογνό, 

θα χρησιµοποιείται µόνο κατεψυγµένο σπέρµα αφού έχει προηγουµένως ελεγχθεί 

καταλλήλως 66. Μια πολυκεντρική µελέτη στο Βέλγιο και την Ολλανδία, αποκάλυψε 47% 

συχνότητα του CMV στο σπέρµα δοτών, γεγονός που επιβεβαίωσε την ανάγκη 

κατάλληλου ελέγχου του δότη πριν την τεχνητή σπερµατέγχυση 67. Ο ιός αυτός 

θεωρούσαν παλιότερα ότι είναι ασταθής στο κρύο αλλά σύµφωνα µε νεότερα δεδοµένα 

έχει αποδειχθεί ότι επιβιώνει στο κρυοσυντηρηµένο σπέρµα 68.

 Στην Ταϊβάν πραγµατοποιήθηκε µια µελέτη που κατάληξε στο συµπέρασµα ότι η 

παρουσία του CMV στον ορό καθώς και η διασπορά µέσω της γεννητικής οδού ήταν 

αρκετά υψηλή στα υπογόνιµα ζευγάρια 69. Προκειµένου να διερευνηθεί η σχέση µεταξύ της 

ποσότητας του DNA του CMV στο πλάσµα και στα µολυσµένα λευκοκύτταρα, 

πραγµατοποιήθηκε µια ποσοτική ανάλυση πολλαπλασιασµένου DNA σε ασθενείς 

µολυσµένους µε HIV. Οι ασθενείς που ήταν µολυσµένοι µε CMV φάνηκε να έχουν 

µεγαλύτερη ποσότητα DNA του CMV τόσο στα λευκοκύτταρα όσο και στο πλάσµα σε 

σχέση µε αυτούς που δεν ήταν µολυσµένοι.

 Παρατηρήθηκε επιπρόσθετα, ότι τα επίπεδα του DNA του CMV ήταν υψηλότερα στα 

λευκοκύτταρα από ότι στο πλάσµα 70. Σε µια προσπάθεια να κατανοηθεί καλύτερα ο 

µηχανισµός µόλυνσης του CMV, δυο ανεξάρτητα εργαστήρια, έλεγξαν κρυοσυντηρηµένα 

δείγµατα σπέρµατος για CMV και βρήκαν ότι το 34% ήταν οροαρνητικά για τον CMV ενώ 

το 52,6% οροθετικά χωρίς πρόσφατη µόλυνση. Ο CMV ανιχνεύτηκε στο 2,8% των 

δειγµάτων µετά από καλλιέργεια και στο 5,6% µε την µέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης 
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πολυµεράσης (polymerase chain reaction - PCR),δείχνοντας έτσι ότι µπορεί να ανιχνευτεί 

στο σπέρµα απουσία πρόσφατης µόλυνσης 71.

 Οι περισσότερες µελέτες προσπαθούν να εστιάσουν στο κατά πόσον η µόλυνση 

από CMV επηρεάζει ή όχι την γονιµότητα των ανδρών. Μελετήθηκε µια οµάδα 

υπογόνιµων ζευγαριών, όπου διαπιστώθηκε ότι ο CMV ανιχνεύτηκε στο σπέρµα µόνο µιας 

µερίδας των υπογόνιµων ανδρών που ήταν οροθετικοί για IgG αντισώµατα του CMV 72. Σε 

µια άλλη σχετική µελέτη ζευγαριών που υφίσταντο Εξωσωµατική Γονιµοποίηση (in vitro 

fertilization - IVF), βρέθηκαν ότι στο 62% των γυναικών και στο 37% των ανδρών 

αντισώµατα ενάντια του CMV, ενώ το DNA του CMV ανιχνεύτηκε στο 25% των 

εκσπερµατιµάτων και στο 19% των τραχηλικών δειγµάτων, χωρίς όµως να 

πολλαπλασιαστεί DNA στα ωοκύτταρα ή στα έµβρυα. Συµπερασµατικά, φαίνεται απίθανο 

να µεταδίδεται ο CMV µέσω δοτών ωοκυττάρων ή εµβρύων 73.

 To 1999, η Βρετανική Εταιρεία Ανδρολογίας (British Andrology Society -BAS) 

πρότεινε τον αποκλεισµό όλων των δειγµάτων σπέρµατος που ήταν οροθετικά για CMV 

από την τεχνητή σπερµατέγχυση (artificial insemination by donor - AID), προκαλώντας 

έντονη διαµάχη µεταξύ των επιστηµόνων 74. Το 2008, στις ανανεωµένες οδηγίες της, 

πρότεινε ότι οι υποψήφιοι δότες σπέρµατος, ωαρίων και γονιµοποιηµένων ωαρίων, πρέπει  

να ελέγχονται εκτενώς για την παρουσία αντισωµάτων IgG και IgM του CMV 

χρησιµοποιώντας κατάλληλα ανοσολογικά τεστ, σηµειώνοντας ότι οι θετικοί για IgG δότες 

(αρνητικοί για IgM) µπορούν να χρησιµοποιηθούν αλλά η χρήση τους πρέπει να 

περιορίζεται σε δέκτες θετικούς για IgG του CMV 75.

 Στην προσπάθεια να διερευνηθεί τόσο η πραγµατικότητα όσο και η σηµασία του 

ρίσκου µόλυνσης από CMV εξαιτίας δότη σπέρµατος, πραγµατοποιήθηκε µια γαλλική 

µελέτη που έδειξε ότι η καλύτερη στρατηγική για να αποφευχθεί το πιθανό ρίσκο 

µετάδοσης του CMV είναι να ελέγχονται οι δότες για αντισώµατα IgG και IgM του CMV 

στην αρχή καθώς και µετά από 6 µήνες και να αποκλείονται οι δότες που ήταν αρχικά 

οροθετικοί για IgM ή παρουσίασαν οροµετατροπή κατά την περίοδο της καραντίνας 76.

 Το ρίσκο για συµπτωµατική συγγενή ασθένεια στην µητέρα εξαιτίας δευτερογενούς 

µόλυνσης από CMV προσδιορίστηκε στο 40% σε µια βελγική µελέτη 77, στο 17% σε µια 

αµερικάνικη 78 και στο 26% σε µια σουηδική 79. Μια άλλη οµάδα έδειξε ιικά σωµάτια κοντά 

στην µεµβράνη των µολυσµένων από CMV σπερµατοζωαρίων in vitro, ενώ η 

πραγµατικότητα αυτής της σχέσης πρέπει να διαπιστωθεί in vivo 53. Σε κυτταρικές 

καλλιέργειες δειγµάτων ανδρών, βρέθηκε ο CMV σε πολύ µικρό ποσοστό των δειγµάτων, 

ενώ οι ίδιοι έδειξαν ότι η ανίχνευση του κλινικά µη εµφανούς CMV, µπορεί να οδηγήσει 
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στην µόλυνση του σπέρµατος που προορίζεται για τεχνικές υποβοηθούµενης 

αναπαραγωγής (assisted reproductive technology - ART) 80.

 Περιγραφικές µελέτες ανδρών που επισκέπτονταν κλινική υπογονιµότητας, 

περιγράφουν παρουσία του CMV σε µικρό µεν ποσοστό χωρίς να δείχνουν κάποια 

συσχέτιση µεταξύ της παρουσίας και της συγκέντρωσης των σπερµατοζωαρίων ή της 

κινητικότητας τους 45. Παρόµοιες µελέτες σε δείγµατα σπέρµατος ασυµπτωµατικών 

υπογόνιµων ασθενών µε ή χωρίς λευκοκυτταροσπερµία (leukocytospermia - LCS) 

ανίχνευσαν τον CMV στο 8,7% των περιπτώσεων χωρίς να εµφανίζεται κάποια διαφορά 

στις οµάδες µε ή χωρίς λευκοκυτταροσπερµία παρόλο που ο CMV συσχετίστηκε µε 

χαµηλή ποιότητα σπέρµατος 43.

 Οι Eggert-Kruse et al. εξέτασαν για µόλυνση από CMV τους αρσενικούς 

συντρόφους υπογόνιµων ζευγαριών και ανέλυσαν την πιθανή σχέση µεταξύ του ιού και 

των κλινικά σχετικών παραµέτρων της ανδρικής γονιµότητας, αποκαλύπτοντας ότι η 

παρουσία του CMV στην γεννητική οδό υπογόνιµων ασθενών είναι υψηλή, χωρίς όµως τα 

ευρήµατα τους να υποδηλώνουν ότι η CMV µόλυνση αποτελεί αξιόλογη αιτία 

υπογονιµότητας 81. Στα πρώτα αποτελέσµατα, η δική µας µελέτη έδειξε υψηλά ποσοστά 

παρουσίας του DNA του CMV στο σύνολο των δειγµάτων χωρίς όµως κάποια επίδραση 

στις παραµέτρους του σπέρµατος (αριθµός σπερµατοζωαρίων και κινητικότητα) ή στην 

υπογονιµότητα 49.

 Στη σύγχρονη βιβλιογραφία, το ενδιαφέρον των επιστηµόνων για τον ρόλο του CMV 

στην ανδρική υπογονιµότητα φαίνεται έντονο καθώς και η προσπάθεια να αποδειχθεί η 

οποιαδήποτε σχέση αν υπάρχει µεταξύ του ιού και της ανδρικής υπογονιµότητας.
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4.6 Human herpes virus 6 (HHV-6)

 O ιός του έρπη 6 αποτελεί µέλος της βήτα οικογένειας των ερπητοϊών και προκαλεί 

µια παιδικά ασθένεια που λέγεται roseola infantum. Σχετίζεται επίσης µε το εξάνθηµα 

(exanthema subitum) 82,83 και µε περιπτώσεις µονοπυρήνωσης αρνητικές για EBV και 

CMV σε νεαρούς ενήλικες 82,84.

 Όσον αφορά την ανίχνευση του HHV-6 στο σπέρµα, µια µελέτη που δηµοσιεύτηκε 

το 2001 έδειξε παρουσία του σε ποσοστό 0,4% 42, ενώ µια άλλη µελέτη των ίδιων 

αποκάλυψε ποσοστό παρουσίας 3,7% µερικά χρόνια αργότερα 43. Σε αντιδιαστολή µελέτη 

σε άνδρες που επισκέπτονται κλινική υπογονιµότητας, παρουσιάστηκε υψηλό ποσοστό 

παρουσίας σε φυσιολογικό σπέρµα (70%) καθώς και εξίσου υψηλό (66.3%) σε παθολογικά 

χαρακτηρισµένα δείγµατα. Δεν βρέθηκε όµως,  οποιαδήποτε συσχέτιση µεταξύ της υψηλής 

παρουσίας και τροποποιηµένων παραµέτρων του σπέρµατος 49. Καµία από τις 

αναφερθείσες µελέτες δεν έχει δείξει συσχέτιση του ιού µε τις παραµέτρους του 

σπέρµατος, και έτσι δεν µπορούµε να καταλήξουµε σε κάποιο συµπέρασµα σχετικά µε την 

ανάµειξη του στην ανδρική υπογονιµότητα. Απαιτούνται επιπλέον µελέτες προκειµένου να 

διαφωτιστεί τόσο η παρουσία όσο και ο ρόλος του ιού αυτού στην ανδρική υπογονιµότητα. 

4.7 Human herpes virus 7 (HHV-7)

 Ο ιός του έρπητα 7 που ανακαλύφθηκε το 1990 και αποτελεί µέλος της βήτα υπο-

οικογένειας των ερπητοϊών, σχετίζεται µε τους HHV-6 και CMV 85. Δεν υπάρχουν διαθέσιµα 

δεδοµένα σχετικά µε την εµπλοκή του ή µη στην ανδρική υπογονιµότητα.

 Έχει ανιχνευτεί µόνο σε υπογόνιµες γυναίκες στις οποίες χορηγήθηκε έπειτα 

βαλακυκλοβίρη 52. Σύµφωνα µε δυο µελέτες που προσπάθησαν να ανιχνεύσουν το ιικό 

DNA του HHV-7, µόνο στη µια από αυτές ανιχνεύτηκε και σε ένα µόνο δείγµα 42,49. 

Δεδοµένου ότι η HHV-7 µόλυνση συµβαίνει κατά την διάρκεια της νηπιακής ηλικίας και ο 

ιός παραµένει στον ανθρώπινο οργανισµό σε λανθάνουσα κατάσταση, θα µπορούσαµε να 

συµπεράνουµε ότι δεν εισέρχεται στην ανδρική αναπαραγωγική οδό και για αυτό τον λόγο 

δεν ανιχνεύεται στο σπέρµα 85.
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4.8 Human herpes virus 8 (HHV-8)

 Το Σάρκωµα Καπόσι (KS) είναι µια ασθένεια που σχετίζεται συνήθως µε το AIDS. Το 

1994, επιβεβαιώθηκε για πρώτη φορά η παρουσία του DNA του HHV-8 σε δείγµατα ιστών 

από µολυσµένους µε HIV ασθενείς µε KS 31,86. Οι αλληλουχίες του DNA του HHV-8 

ταυτοποιήθηκαν και του δόθηκε το όνοµα µε το οποίο είναι γνωστός σήµερα.

 Οι περισσότερες µελέτες χρησιµοποίησαν την µέθοδο της PCR για να δείξουν ότι το 

ποσοστό παρουσίας του DNA του HHV-8 είναι χαµηλό στον γενικό πληθυσµό και ότι 

ανιχνεύεται κυρίως στους θετικούς για HIV ασθενείς 87-93. Μια πολυκεντρική σύγκριση των 

µεθόδων της PCR για την ανίχνευση του DNA του HHV-8 έδειξε ότι η παρουσία του στο 

σπέρµα είναι πολύ χαµηλή σε ποσοστό για να εγγυάται µια συνεπή ανίχνευση του 94.

 Επιπλέον, δεδοµένα µιας άλλης µελέτης υπαινίσσονται ότι το πτύελο µπορεί να 

είναι περισσότερο σηµαντικό από το σπέρµα ή τα κόπρανα στην σεξουαλική µετάδοση του 

HHV-8 και ότι η σχετικά υψηλή παρουσία του στα µονοπύρηνα κύτταρα του περιφερικού 

αίµατος (Peripheral Blood Mononuclear Cell - PBMC), µπορεί να αποδεικνύουν τον τρόπο 

µετάδοσης του.

 Μια σειρά από µελέτες σε θετικούς για HIV ασθενείς προσπάθησαν να 

διαφωτίσουν, χρησιµοποιώντας διαφορετικές µεθόδους (in situ PCR κ.λ.π.), την τάση του 

ιικού DNA να ανιχνεύεται µε µεγαλύτερες αναλογίες στο σπέρµα και στα µονοπύρηνα 

κύτταρα 95,96. Προτείνουν, επίσης, µια πιθανή σεξουαλική/οριζόντια οδό µετάδοσης του 

HHV-8 και ότι ο HHV-8 στα σπερµατοζωάρια είναι µολυσµατικός και µπορεί να µεταδοθεί 

σε µη-µολυσµένα κύτταρα 97.

 Πρόσφατα, µια πολυκεντρική µελέτη µεταξύ οµοφυλόφιλων ανδρών µας έδωσε 

περισσότερα δεδοµένα σχετικά µε τους παράγοντες κινδύνου µόλυνσης από HHV-8 και 

AIDS σχετιζόµενο µε KS, δείχνοντας ότι ο µοναδικός παράγοντας κινδύνου για KS είναι ο 

χαµηλός αριθµός CD4 κυττάρων, ενώ η µόλυνση από HHV-8 έχει συσχετιστεί µε τον 

αριθµό των σεξουαλικών συντρόφων και µε σωµατικά υγρά όπως το πτύελο και το 

σπέρµα, τα οποία εµπλέκονται στην σεξουαλική του µετάδοση 98.

 Μέχρι σήµερα, στην βιβλιογραφία δεν υπάρχουν δεδοµένα σχετικά µε την άµεση 

εµπλοκή του HHV-8 στην ανδρική υπογονιµότητα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

5.1 Μέθοδοι

 5.1.1 Συλλογή δειγµάτων 

 Για την παρούσα διατριβή χρησιµοποιήθηκαν δείγµατα σπέρµατος προερχόµενα 

από άνδρες που επισκέπτονταν την Κλινική Εξωσωµατικής Γονιµοποίησης του 

Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) την χρονική περίοδο Ιούνιος 

2005 έως Φεβρουάριος 2009 εξαιτίας προβληµάτων γονιµότητας. Σε όλα τα δείγµατα 

πραγµατοποιήθηκε σπερµοδιάγραµµα και καταγράφηκαν παράµετροι του σπέρµατος 

όπως ο όγκος του δείγµατος, ο αριθµός σπερµατοζωαρίων, η κινητικότητα, η µορφολογία, 

το pH καθώς και έλεγχος αντισπερµικών αντισωµάτων.

 Χρησιµοποιήθηκαν δείγµατα σπέρµατος από διακόσιους εννέα (209) άνδρες, τα 

οποία µε βάση τις παραµέτρους του σπέρµατος χαρακτηρίστηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν 

σύµφωνα µε τα κριτήρια του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (ΠΟΥ). 

 5.1.2  Επεξεργασία δειγµάτων - Σπερµοδιάγραµµα

 Η λήψη των δειγµάτων σπέρµατος γινόταν σε αυνανισµό στην Κλινική 

Εξωσωµατικής Γονιµοποίησης και µετά από σεξουαλική αποχή 42-78 ωρών. Τα δείγµατα 

αφήνονταν σε θερµοκρασία δωµατίου για περίπου µισή ώρα προκειµένου να 

ρευστοποιηθούν πλήρως και µέσα σε µια ώρα γινόταν η ανάλυση των παραµέτρων του 

σπέρµατος (σπερµοδιάγραµµα) ενώ µέχρι δυο ώρες µετά γινόταν η εκχύλιση του DNA στο 

εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

 Αρχικά το σπέρµα αξιολογείται και να καταγράφονται τα χαρακτηριστικά του στο 

σπερµοδιάγραµµα. Για να είναι σωστές οι παρατηρήσεις θα πρέπει να  έχει περάσει ο 

απαραίτητος χρόνος για να ρευστοποιηθεί το δείγµα. Για τις παρατηρήσεις χρειάζεται ένα 

µικροσκόπιο µε φακό µεγέθυνσης Χ20 και η ειδική αντικειµενοφόρος πλάκα Makler. Το 

πρωτόκολλο που ακολουθείται είναι σύµφωνο µε τις οδηγίες του ΠΟΥ. 

 Όταν το δείγµα είναι έτοιµο προς παρατήρηση ανακατεύεται καλά αποφεύγοντας 

την δηµιουργία φουσκάλας αέρα, λαµβάνεται µια καλή σταγόνα και τοποθετείται την στην 

ειδική εσοχή της αντικειµενοφόρου όπως φαίνεται και στην Εικόνα 5.1.
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Εικόνα 5.1 Makler

 Καταγράφονται έτσι:

1. Ο όγκος ακριβώς του δείγµατος σε ml. Αν µετά την ρευστοποίηση του δείγµατος 

υπάρχουν κοµµάτια βλέννας (partial gel) ο όγκος καταγράφεται  µετά την αφαίρεση 

τους.

2. Το pH το οποίο µετριέται µε τις ειδικές ταινίες µέτρησης.

3. Η γλοιότητα: µετά από καλή ανάδευση του δείγµατος χαρακτηρίζουµε την ποσότητα 

βλέννας. Συνήθως χρησιµοποιούνται οι όροι φυσιολογική, ελαφρά αυξηµένη, ιξώδης

4. Ο χρόνος που χρειάστηκε για να ρευστοποιηθεί το δείγµα. Ο συνήθης χρόνος είναι τα 

30 min.

5. Ο αριθµός των σπερµατοζωαρίων ανά κυβικό εκατοστό. Η καταµέτρηση γίνεται στο 

µικροσκόπιο χρησιµοποιώντας την αντικειµενοφόρο Makler και φακό µεγέθυνσης 20. 

Στην αντικειµενοφόρο αυτή υπάρχει µια περιοχή µε 10x10 χαραγµένα τετράγωνα. Ο 

αριθµός σε µια δεκάδα τετραγωνάκια (είτε οριζόντια είτε κάθετα) υποδηλώνει τον 

αριθµό των σπερµατοζωαρίων σε εκατοµµύρια ανά κυβικό εκατοστό. 

Επαναλαµβάνουµε διαδοχικά και βγάζουµε τον µέσο όρο. Στην περίπτωση που το 

δείγµα δεν έχει πολλά σπερµατοζωάρια τότε µετράται όλη η περιοχή της Makler και 

διαιρείται δια δέκα.

6. Ο συνολικός αριθµός των σπερµατοζωαρίων. Προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό 

των παραµέτρων 1x5 (ποσότητα*αριθµός σπερµατοζωαρίων).

7. Η κινητικότητα των σπερµατοζωαρίων. Η κινητικότητα θεωρείται ότι αποτελεί 

σηµαντική παράµετρο γονιµότητας  και περιγράφει την αναλογία των κινουµένων 

σπερµατοζωαρίων µε βάση το σύστηµα των τεσσάρων οµάδων:

·Η κατηγορία Α αντιστοιχεί στην πρόσθια προωθητική κίνηση.

·Η κατηγορία Β στην πρόσθια ελαττωµένη κίνηση. 
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·Η κατηγορία Γ αντιστοιχεί στην επιτόπια τροµώδη κίνηση.

·Η κατηγορία Δ αντιστοιχεί στα ακίνητα.

Ο υπολογισµός της πάλι γίνεται µε την αντικειµενοφόρο όπου µετράµε σε µια περιοχή 

της 3x3 το σύνολο των σπερµατοζωαρίων (ΟΑ)και στη συνέχεια από αυτά 

υπολογίζουµε ξεχωριστά το κλάσµα Α/ΟΑ , Β/ΟΑ ,Γ/ΟΑ Δ/ΟΑ.

8. Η µορφολογία των σπερµατοζωαρίων. Ο χαρακτηρισµός του µεγέθους και το 

σχήµατος των σπερµατοζωαρίων γίνεται κατά Kruger. Η παρατήρηση γίνεται εκτός 

πεδίου της Makler.

9. Οι συγκολλήσεις: Θέτουν την υπόνοια παρουσίας ανοσολογικού προβλήµατος. Η 

παρατήρηση γίνεται εκτός πεδίου της Makler.

10. Άλλα κύτταρα: Παρουσία και αρίθµηση κυττάρων όπως λευκά αιµοσφαίρια, 

στρογγυλά κύτταρα, ερυθρά αιµοσφαίρια, επιθήλια κλπ. Η παρατήρηση γίνεται εκτός 

πεδίου της Makler και καταγράφεται ο αριθµός ανά οπτικό πεδίο.

11. Επιπλέον παράµετροι όπως το τέστ τύπου MAR προσδιορίζονταν επίσης.

 Σε περίπτωση που το δείγµα είναι χαµηλής ποιότητας και δεν έχει σπερµατοζωάρια 

τότε φυγοκεντρείται και µετά αναλύεται σε µικροσκόπιο µεγαλύτερης µεγεθυντικής 

ικανότητας. 

 Παρακάτω παραθέτεται το πρότυπο καταγραφής των παραµέτρων του σπέρµατος 

Εικόνα 5.2.
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Εικόνα 5.2 Πρότυπο καταγραφής παραµέτρων σπέρµατος 

 Από τον χαρακτηρισµό των δειγµάτων προέκυψαν δυο κύριες κατηγορίες: 1) 

Φυσιολογικά δείγµατα (νορµοζωοσπερµία - normozoospermia) και 2) Παθολογικά. Ως 

φυσιολογικά χαρακτηρίζονταν τα δείγµατα που πληρούσαν όλα τα ανωτέρω κριτήρια. Σε 

περίπτωση αυξηµένου αριθµού WBCs µόνο, το δείγµα δεν χαρακτηριζόταν παθολογικό 

ενώ όσα δείγµατα εµφάνιζαν µια ή περισσότερες παραµέτρους τροποποιηµένες, 

χαρακτηρίζονταν abnormal - παθολογικά.

 Τα δείγµατα που κατατάχθηκαν στην δεύτερη κατηγορία (παθολογικά) 

κατηγοριοποιήθηκαν εκ  νέου σε πέντε δευτερεύουσες κατηγορίες: i) ασθενοζωοσπερµία - 

asthenozoospermia, ii) αζωοσπερµία - azoospermia, iii) ολιγοζωοσπερµία - 

o l igozoospermia, iv) ολιγοασθενοζωοσπερµ ία - o l igoasthenozoospermia, 

v)τερατοζωοσπερµία - teratozoospermia, vi) πυοσπερµία ή λευκοκυτταροσπερµία - 

pyospermia or leukocytospermia και vii) Φυσιολογικά σπερµατοζωάτια µε παθολογικά 
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σπερµατικό υγρό και/ή συγκόλληση σπερµατοζωαρίων και/ή λευκά αιµοσφαίρια - normal 

spermatozoa with abnormal seminal plasma and/or agglutination and/or white blood cells.

 5.1.3 Αποµόνωση χρωµοσωµικού DNA από φρέσκο δείγµα σπέρµατος

 Για την εκχύλιση χρωµοσωµικού DNA, από φρέσκο δείγµα σπέρµατος, 

πραγµατοποιείται αρχικά φυγοκέντρηση στις 13,000rpm για 30 λεπτά. Το υπερκείµενο 

(σπερµατικό υγρό) µεταφέρεται σε καινούργιο σωλήνα Eppendorf 1.5ml, ενώ η πελέτα που 

περιέχει τα σπερµατοζωάρια παρέµενε στον αρχικό σωλήνα Eppendorf 1.5ml. όπου στην 

συνέχεια προστίθενται 400 µl διαλύµατος λύσης (Reagent B) και 0.1mg/ml του ενζύµου 

πρωτεϊνάση Κ, το οποία και διασπά όλες τις πρωτεΐνες. Τα δείγµατα επωάζονται στους 

60°C για τρεις ηµέρες. Κατά την επώαση, προστίθεται φρέσκια πρωτεϊνάση Κ τρεις φορές 

την ηµέρα. 

 Ακολουθεί εκχύλιση των δειγµάτων µε τη χρήση διαλύµατος φαινόλης-

χλωροφορµίου. Η διαδικασία αυτή χρησιµοποιείται για την αποµάκρυνση των πρωτεϊνών 

από υδατικά διαλύµατα DNA. Το υδατικό διάλυµα αναµιγνύεται µε ίσο όγκο φαινόλης, 

φυγοκεντρείται στις 13.000 στροφές για 30 λεπτά ώστε να διαχωριστεί η υδατική φάση 

από την οργανική, και στην συνέχεια µεταφέρεται σε καινούριο Eppendorf και 

επανεκχυλίζεται µε ίσο όγκο µίγµατος φαινόλης-χλωροφορµίου 1:1. Η διαδικασία 

επαναλαµβάνεται και η υδατική φάση επανεκχυλίζεται σε ίσο όγκο χλωροφορµίου. 

 Το DNA κατακρηµνίζεται µε προσθήκη 1/20 όγκου NaCl 5Μ και 2.5 όγκων ψυχρής 

(-20°C) απόλυτης αιθανόλης. Το DNA επανακτάται µε φυγοκέντρηση στις 13.000 στροφές 

για 15 λεπτά σε θερµοκρασία 4°C και ακολουθεί έκπλυση του κατακρηµνισµένου DNA µε 

αιθανόλη 70%. Το DNA αφήνεται να στεγνώσει, επαναδιαλύεται σε 50µl δις απεσταγµένου 

ύδατος (ddH2O) και διατηρείται σε θερµοκρασία -20°C. Η ποσότητα του DNA καθώς και η 

καθαρότητά του υπολογίζονται έπειτα από φωτοµέτρηση στα 260 και 280 nm. 

 5.1.4 Φωτοµέτρηση DNA

 Για να προσδιοριστεί η ποσότητα και η καθαρότητα του DNA κάθε δείγµατος, έγινε 

φωτοµέτρηση τους στα 260 και στα 280nm. Από την απορρόφηση στα 260nm 

προσδιορίζεται η συγκέντρωση τους, ενώ ο λόγος 260/280 δίνει την καθαρότητα τους 

(κατά πόσο υπάρχουν υπολείµµατα πρωτεϊνών). Λόγοι από από 1.5 έως 1.8 είναι ιδανικοί 

για το DNA.
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 5.1.5 Αλυσιδωτή αντίδραση µε πολυµεράση (PCR) 

  5.1.5.1 Αρχές της µεθόδου 

 Η Αλυσιδωτή Αντίδραση µε Πολυµεράση (Polymerase Chain Reaction, PCR) 

αποτελεί µια από τις πλέον σηµαντικές τεχνικές της Μοριακής Βιολογίας µε πολλές 

εφαρµογές τόσο στη βασική έρευνα όσο και στην κλινική διαγνωστική. 

 Ανακαλύφθηκε το 1985 από την ερευνητική οµάδα του K.B. Mullis, στον οποίο και 

αποδόθηκε για την ανακάλυψή του αυτή το βραβείο Nόµπελ το 1993. Η µέθοδος της PCR 

επιτρέπει την εκλεκτική ενίσχυση συγκεκριµένων αλληλουχιών DNA µε εκθετικό τρόπο, 

ώστε να είναι δυνατή η περαιτέρω µελέτη τους. Εκµεταλλεύεται τον ηµισυντηριτικό τρόπο 

διπλασιασµού του DNA σε συνδυασµό µε τη χρήση θερµοανθεκτικών DNA πολυµερασών. 

Το υπόστρωµα DNA επωάζεται σε ρυθµιστικό διάλυµα που περιέχει µια θερµοανθεκτική 

DNA πολυµεράση, µίγµα δεοξυριβονουκλεοτιδίων (dNTPs) και ένα ζεύγος εκκινητών 

(primers). Oι εκκινητές είναι ολιγονουκλεοτιδικές αλληλουχίες που παρουσιάζουν οµολογία 

ως προς δυο θέσεις εκατέρωθεν της DNA αλληλουχίας που πρόκειται να ενισχυθεί και 

προσδένονται σε αυτές. 

 Αρχικά γίνεται θερµική αποδιάταξη του δίκλωνου DNA στους 94°C για 5min, ώστε 

να διαχωριστούν οι αλυσίδες και να µπορέσει να γίνει ο υβριδισµός. Ο υβριδισµός 

σηµατοδοτε ί την έναρξη της προσθήκης , από την DNA πολυµεράση , 

δεοξυριβονουκλεοτιδίων οµόλογων προς τις αντίστοιχες θέσεις της µητρικής αλυσίδας. 

Ακολουθούν 30-35 κύκλοι ο καθένας από τους οποίους αποτελείται από τρία στάδια: 

αποδιάταξη στους 94°C, υβριδισµός των εκκινητών στους 55-60°C και πολυµερισµός 

στους 72°C. Η διάρκεια κάθε σταδίου είναι 30-40sec. Η χρονική διάρκεια όλων των 

σταδίων θα πρέπει να διατηρείται όσο το δυνατόν µικρότερη προς αποφυγήν παραγωγής 

µη ειδικών προϊόντων. Ο χρόνος της επέκτασης του τελευταίου κύκλου είναι συνήθως 

µεγαλύτερος (5-10min) ώστε να έχουν επεκταθεί πλήρως όλα τα νεοσυντιθέµενα µόρια. 

 Το PCR προϊόν το οποίο παράγεται αποτελείται εξολοκλήρου από µόρια DNA. 

Επειδή τα προϊόντα κάθε κύκλου συµπεριλαµβάνονται στη συνέχεια στο υπόστρωµα του 

επόµενου κύκλου, αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την εκθετική αύξηση του αριθµού των 

αντιγράφων σύµφωνα µε την εξίσωση Ν= n(1+e)ª, όπου Ν = η τελική ποσότητα του 

προϊόντος, n= η αρχική ποσότητα του υποστρώµατος και a=ο αριθµός των κύκλων της 

PCR.  Όταν όµως η συγκέντρωση του προϊόντος ξεπεράσει κάποια τιµή, τότε σταµατάει η 

παραγωγή και η αντίδραση µπαίνει σε φάση κορεσµού. 
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 Πρόκειται για µια µέθοδο µε µεγάλη ευαισθησία, ειδικότητα και ταχύτητα. Η τεράστια 

απόδοση της αντίδρασης καθιστά δυνατή την ενίσχυση αλληλουχιών ακόµα και όταν αυτές 

βρίσκονται σε ελάχιστο αριθµό αντιγράφων ή όταν το DNA έχει υποστεί σχετική 

αποδιάταξη.

 Η ανακάλυψη της PCR αποτέλεσε αναµφίβολα επανάσταση στη βιοϊατρική έρευνα 

µε ένα ευρύτατο φάσµα συνεχώς εξελισσόµενων εφαρµογών τόσο στον τοµέα της βασικής 

έρευνας, όσο και της κλινικής διαγνωστικής. Οι εφαρµογές της PCR στην ανίχνευση 

παθογόνων µικροοργανισµών (ιών, βακτηρίων, παρασίτων, µυκήτων) έχουν καταστήσει τη 

µέθοδο αυτή βασικό εργαλείο της σύγχρονης µικροβιολογίας και ιολογίας.

 Η µέθοδος της PCR χρησιµοποιείται, επίσης, για τον προσδιορισµό µεταλλάξεων µε 

στόχο τη διάγνωση γενετικών νοσηµάτων, όπως η κυστική ίνωση, η µυική δυστροφία 

Duchenne και το σύνδροµο Enhlers-Danlos, την ανίχνευση γενετικών πολυµορφισµών των 

αντιγόνων ιστοσυµβατότητας, γεγονός αναγκαίο σε περιπτώσεις µεταµόσχευσης καθώς 

και την ανάλυση αποτυπώµατος του DNA που χρησιµεύει στον προγενετικό και 

ιατροδικαστικό έλεγχο. Επιπλέον, η PCR χρησιµεύει στην ανίχνευση γενετικών 

αλλοιώσεων (σηµειακές µεταλλάξεις, γονιδιακή επέκταση, ανακατατάξεις) σε µια σειρά 

καθορισµένων για κάθε τύπο καρκίνου ογκογονιδίων και ογκοκατασταλτικών γονιδίων.

  5.1.5.2 Συστατικά και ρυθµιστικοί παράγοντες της PCR 

 Η επίτευξη ικανοποιητικής αντίδρασης πολυµερισµού, τόσο ως προς την απόδοση, 

όσο και ως προς την ειδικότητα, εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την επιλογή των 

κατάλληλων εκκινητών (αλληλουχία), τον  προσδιορισµό της ακριβούς θερµοκρασίας των 

εκκινητών (θερµοκρασία αποδιάταξης, Tm), τον προσδιορισµό θερµοκρασίας υβριδισµού 

Ta, την συγκέντρωση των  ιόντων Μαγνησίου, την συγκέντρωση  των 

δεσοξυριβονουκλεοτιδίων (dNTPs), την συγκέντρωση εκκινητών, και την  επιλογή της 

DNA πολυµεράσης.

 Ο σχεδιασµός κατάλληλων εκκινητών (primers), αποτελεί βασικό παράγοντα 

επίτευξης ικανοποιητικής απόδοσης και ειδικότητας στην αντίδραση πολυµερισµού της 

PCR. Η γνώση της αλληλουχίας των νουκλεοτιδίων της περιοχής-στόχο αποτελεί τη βάση 

της σύνθεσης των εκκινητών. Περιοχές µε ασυνήθεις αλληλουχίες βάσεων, όπως 

επαναλαµβανόµενα µοτίβα ή πολυπουρινικές/πολυπυριµιδίνικές περιοχές καθώς και 

αλληλουχίες, οι οποίες ενέχονται στο σχηµατισµό δευτεροταγών δοµών αποφεύγονται να 

επιλεγούν ως αλληλουχία στόχος. Το µήκος των εκκινητών (16-24bp) εξασφαλίζει 

στατιστικά ότι οι εκκινητές έχουν ελάχιστη πιθανότητα υβριδισµού σε άλλες περιοχές του 
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γονιδιώµατος. Ωστόσο έχει βρεθεί πως εκκινητές µε µήκος µεγαλύτερο των 30bp δε 

συµβάλουν σε περαιτέρω αύξηση της ειδικότητας της αντίδρασης της PCR. Το ζεύγος των 

εκκινητών πρέπει να έχουν παραπλήσιο αριθµό βάσεων G/C, να µην παρουσιάζουν 

συµπληρωµατικότητα στο 3’ ή στο 5’ άκρο τους ώστε να αποφεύγεται ο σχηµατισµός 

διµερών και να έχουν παραπλήσια θερµοκρασία 165 ή τήξεως.

 Με τον όρο θερµοκρασία αποδιάταξης (Tm) ορίζεται η θερµοκρασία κατά την 

οποία η µετατροπή του δίκλωνου DNA σε µονόκλωνο ολοκληρώνεται στο 50%. H 

θερµοκρασία αποδιάταξης για εκκινητές µε µήκος µεγαλύτερο των 20bp υπολογίζεται 

σύµφωνα µε τον τύπο Tm=(αριθµός βάσεων Α+Τ)x2ºC + (αριθµός βάσεων G+C)x4ºC. 

 Σήµερα για τον ακριβή σχεδιασµό των εκκινητών χρησιµοποιούνται ειδικά 

υπολογιστικά προγράµµατα (π.χ. Primer Premier, DNA Star), τα οποία επεξεργάζονται τις 

παραµέτρους αυτές και παρέχουν τη δυνατότητα επιλογής κατάλληλων εκκινητών που 

εξασφαλίζουν υψηλή ειδικότητα και απόδοση στην αντίδραση της PCR.

 Ο προσδιορισµός της ακριβούς θερµοκρασίας υβριδισµού (Ta,annealing 

temperature) των εκκινητών παρουσιάζει ιδιαίτερη σηµασία στην ειδικότητα της 

αντίδρασης της PCR. Η θερµοκρασία υβριδισµού Ta ποικίλει ανάλογα µε το είδος των 

εκκινητών και του DNA υποστρώµατος και κυµαίνεται µεταξύ 37ºC και 60ºC. Η επιλογή 

υψηλών θερµοκρασιών επιτυγχάνει περισσότερο εξειδικευµένο υβριδισµό, χαµηλής όµως 

απόδοσης.

 Σε χαµηλότερες θερµοκρασίες αυξάνει η απόδοση της αντίδρασης PCR σε βάρος 

όµως της ειδικότητας, µε αποτέλεσµα τον αυξηµένο κίνδυνο δηµιουργίας παραπροϊόντων. 

Η θεωρητική ιδανική θερµοκρασία υβριδισµού Ta µπορεί να είναι έως και 5ºC χαµηλότερη, 

µέχρι και 12ºC υψηλότερη από τη θερµοκρασία αποδιάταξης Tm των εκκινητών. Όσο πιο 

κοντά βρίσκεται η θερµοκρασία υβριδισµού Ta προς τη θερµοκρασία αποδιάταξης Tm των 

εκκινητών, τόσο πιο πολύ η ειδικότητα αυξάνει. Ωστόσο για τον προσδιορισµό της 

πραγµατικής θερµοκρασίας υβριδισµού απαιτείται η πραγµατοποίηση πειραµάτων 

βελτιστοποίησης µε διαβάθµιση θερµοκρασίας υβριδισµού Ta, τα οποία υποδεικνύουν 

στην πράξη την τιµή της θερµοκρασίας η οποία εξασφαλίζει την καλύτερη απόδοση και 

ειδικότητα της αντίδρασης PCR.

 Τα ιόντα Μαγνησίου είναι απαραίτητος συµπαράγοντας για τη δράση της 

πολυµεράσης και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην ποσότητά τους. Τα ιόντα Μαγνησίου 

δηµιουργούν ένα διαλυτό σύµπλεγµα µε τα dNTPs, το οποίο είναι απαραίτητο για την 

ενσωµάτωση των dNTPs στη νεοσυντιθέµενη αλυσίδα του DNA, ενώ ταυτόχρονα είναι 

απαραίτητο για την ενεργότητα της πολυµεράσης. Μεγάλες συγκεντρώσεις MgCl2 
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αυξάνουν την ενεργότητα της πολυµεράσης µειώνοντας όµως την πιστότητα της 

προκαλώντας την παραγωγή παραπροϊόντων, ενώ το αντίθετο ισχύει για µικρότερες 

συγκεντρώσεις. Οι συνήθεις ιδανικές συγκεντρώσεις ιόντων Μαγνησίου κυµαίνονται 

περίπου στα 0,5-5mM/αντίδραση.

 Κατά τη διάρκεια του πολυµερισµού απαιτούνται υψηλής καθαρότητας 

δεσοξυριβονουκλεοτίδια (dNTPs) σε συγκέντρωση που κυµαίνεται από 100-200µΜ. Η 

βέλτιστη συγκέντρωση των dNTPs εξαρτάται από τη συγκέντρωση των ιόντων Μαγνησίου, 

τη συγκέντρωση των εκκινητών, το µήκος της αλληλουχίας στόχου, τον αριθµό των κύκλων 

της αντίδρασης PCR καθώς και από τις συνθήκες της αντίδρασης.

 Η συνήθης συγκέντρωση των εκκινητών σε µια αντίδραση PCR κυµαίνεται από 

0,1-0,5mM. Χαµηλές συγκεντρώσεις εκκινητών έχουν ως αποτέλεσµα τη γρήγορη 

εξάντλησή τους, οπότε και λαµβάνεται µικρή ποσότητα προϊόντος, ενώ µεγάλες 

συγκεντρώσεις οδηγούν συχνά στο σχηµατισµό παραπροϊόντων. Κατά τη βελτιστοποίηση 

της αντίδρασης PCR η συγκέντρωση των εκκινητών τροποποιείται σε συνδυασµό µε τις 

συγκεντρώσεις του Μαγνησίου και των dNTPs µε στόχο τον καθορισµό των κατάλληλων 

συγκεντρώσεων για µια δεδοµένη θερµοκρασία υβριδισµού Ta.

 Η ποσότητα του αρχικού υποστρώµατος DNA µπορεί επίσης να επηρεάσει την 

αντίδραση PCR. Μεγάλη ποσότητα DNA οδηγεί σε µη ειδικό πολυµερισµό µε την 

παραγωγή παραπροϊόντων, ενώ µικρή ποσότητα συχνά απαιτεί την εφαρµογή της 

“nested” PCR. Με την τεχνική αυτή το προϊόν της PCR αντίδρασης υποβάλλεται σε µια νέα 

αντίδραση PCR χρησιµοποιώντας ζεύγος εκκινητων, που είναι εσωτερικά (inner primers) 

του αρχικού ζεύγους (outer primers).

 Οι DNA πολυµεράσες είναι ένζυµα που καταλύουν την αντίδραση σύνθεσης 

πολυνουκλεοτιδικών αλυσίδων από µονοµερή τριφωσφορικά δεσοξυριβονουκλεοτίδια 

(dNTPs) χρησιµοποιώντας ως µήτρα τη µια από τις δύο αρχικές αλυσίδες DNA. Η 

σύνθεση του DNA γίνεται µε κατεύθυνση 5’ προς 3’, από τον 5’ α-φώσφορο του 

τριφωσφωρικού δεσοξυριβονουκλεοτιδίου προς την 3’ τελική υδροξυλική οµάδα της 

νεοσυντιθέµενης αλυσίδας. Πριν την ανακάλυψη των θερµοανθεκτικών DNA πολυµερασών 

ήταν αναγκαία η συνεχής προσθήκη ενζύµου σε κάθε κύκλο της PCR λόγω της υψηλής 

θερµοκρασίας αποδιάταξης του DNA. 

 Ορισµένες από τις θερµοανθεκτικές  DNA πολυµεράσες που µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν σήµερα σε µια αντίδραση PCR είναι η Τaq Φυσική (Thermus aquaticus), 

η Amplitaq Ανασυνδυασµένη (Thermus aquaticus), η  Hot Tub Φυσική (Thermus flavis), η  
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Pyrostate Φυσική (Thermus flavis), η Tth Ανασυνδυασµένη (Thermus thermophilus) και η 

Vent Ανασυνδυασµένη (Thermococcus litoralis)

 Η φυσική πολυµεράση Taq καθώς και η ανασυνδυασµένη µορφή της Ampitaq 

αποτελούν τις συχνότερα χρησιµοποιούµενες πολυµεράσες στην αντίδραση PCR. Έχουν 

την ικανότητα ενσωµάτωσης 35-100 νουκλεοτίδια/λεπτό και η θερµοκρασία βέλτιστης 

απόδοσης κυµαίνεται µεταξύ 70ºC και 80ºC. Έχουν επίσης 5’-3’ εξωνουκλεολυτική δράση 

αποµακρύνοντας νουκλεοτίδια µπροστά από τη νεοσυντιθέµενη αλυσίδα, ενώ δεν έχουν 

3’-5’ εξωνουκλεολυτική δράση. Η χρήση µιγµάτων πολυµερασών αξιοποιώντας 

ταυτόχρονα τα επιµέρους πλεονεκτήµατά της κάθε µιας πολυµεράσης αποτελεί µια 

εναλλακτική πρόταση βελτίωσης της ειδικότητας και της απόδοσης της αντίδρασης PCR.

 Για όλες τις αντιδράσεις PCR χρησιµοποιήθηκαν οι ακόλουθες συγκεντρώσεις 

αντιδραστηρίων:

★ 5x buffer solution

★ MgCl2  25mM

★ dNTPs 2.5mM

★ Εκκινητές 10mM or 25Mm stock

★ GoTaq DNA Polymerase 5u/µl

  5.1.5.3 Σχεδιασµός των εκκινητών και συνθήκες των αντιδράσεων PCR 

β2-σφαιρίνη: Για τον έλεγχο της ποσότητας του DNA που εκχυλίζεται από φρέσκο δείγµα 

σπέρµατος και της ικανότητάς του να χρησιµοποιηθεί ως υπόστρωµα από την Taq 

πολυµεράση, τα δείγµατα ελέγχονται µε ενίσχυση µίας περιοχής 102bp του γονιδίου της β-

σφαιρίνης, το οποίο χρησιµοποιείται ως γονίδιο µάρτυρας. 

 Διαδικασία: 1 µl από το εκχυλισµένο DNA κάθε δείγµατος υφίσταται ενζυµική 

ενίσχυση σε τελικό όγκο 20µl. Το µίγµα επωάζεται στους 94°C για 4 min και ακολουθούν 

35 κύκλοι ενίσχυσης µε τις ακόλουθες συνθήκες: αποδιάταξη στους 94°C για 30 sec., 

ανασύνδεση στους 58°C για 30sec., και επιµήκυνση στους 72°C για 30sec, ακολουθεί 

τελική επιµήκυνση στους 72°C για 10min. 

 Το προϊόν της αντίδρασης PCR  έχει µήκος 102 bp και αναλύετε σε πήκτωµα 

αγαρόζης 2% και έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία ώστε να πιστοποιηθεί η επιθυµητή 

ενίσχυση των 102 bp.

Herpes simplex virus type 1 (HSV-1) και Herpes simplex virus type 2 (HSV-2): Για τον 

εντοπισµό, στα δείγµατα, γενετικού υλικού του HSV-1 και του HSV-2, χρησιµοποιήθηκαν 
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γενικοί εκκινητές HSVa και HSVb (Rogers,1991) οι οποίοι παρουσιάζουν οµολογία µε µία 

συντηρητική περιοχή του ιού και ενισχύουν και τους δύο τύπους. 

 Διαδικασία: 1 µl από το εκχυλισµένο DNA  κάθε δείγµατος υφίσταται ενζυµική 

ενίσχυση σε τελικό όγκο 25µl. Το µίγµα θερµαίνεται για 3min στους 94°C και υπόκειται σε 

35 κύκλους πολλαπλασιασµού υπό τις ακόλουθες συνθήκες: αποδιάταξη στους 94°C για 

50sec, ανασύνδεση στους 64°C για 40sec και επιµήκυνση στους 72°C για 50sec, 

ακολουθεί  τελική επιµήκυνση στους 72°C για 10min.  

 Ως θετικός µάρτυρας χρησιµοποιείται DNA που εκχυλίστηκε από HSV-1,2 

µολυσµένων κυτταρικών σειρών. Το προϊόν της αντίδρασης PCR αναλύθηκε σε πήκτωµα 

αγαρόζης 2% και φωτογραφήθηκε, µε έκθεση σε υπεριώδες φως, ώστε να πιστοποιηθεί η 

επιθυµητή ενίσχυση των 478 bp .

Varicella zoster virus (VZV): Για τον εντοπισµό, στα δείγµατα, γενετικού υλικού του VZV, 

ενισχύθηκε µια περιοχή 267bp του γονιδιώµατος του ιού χρησιµοποιώντας εκκινητές που 

στοχεύουν στο γονίδιο ORF62 που αποτελεί συν-ενεργοποιητή της πρωτεΐνης IE62.

 Διαδικασία: 1µl από το εκχυλισµένο DNA κάθε δείγµατος υφίσταται ενζυµική 

ενίσχυση σε τελικό όγκο 25 µl. Το µείγµα θερµαίνεται για 3 min στους 94°C και υπόκειται 

σε 35 κύκλους πολλαπλασιασµού υπό τις ακόλουθες συνθήκες: αποδιάταξη στους 94°C 

40sec, ανασύνδεση στους 60°C για 40sec και επιµήκυνση στους 72°C για 40sec, 

ακολουθεί τελική επιµήκυνση στους 72°C για 10min. 

 Το προϊόν της αντίδρασης  PCR  αξιολογήθηκε  σε πήκτωµα αγαρόζης 2% και 

φωτογραφήθηκε, µε έκθεση σε υπεριώδες φως, ώστε να πιστοποιηθεί η επιθυµητή 

ενίσχυση.

Epstein-Barr Virus (EBV): Για τον εντοπισµό, στα δείγµατα, του γενετικού υλικού του 

EBV, ενισχύθηκε αρχικά µια περιοχή 197bp και κατόπιν µια µικρότερη περιοχή µήκους 

102bp, χρησιµοποιώντας δύο σετ εκκινητών που στοχεύουν στο γονίδιο του πυρηνικού 

αντιγόνου του ιού.

 Διαδικασία: 1µl από το εκχυλισµένο DNA  κάθε δείγµατος υφίσταται   ενζυµική 

ενίσχυση σε τελικό όγκο 20µl. Το µείγµα  θερµαίνεται για 3 min στους 94°C και υπόκειται 

σε 35 κύκλους πολλαπλασιασµού υπό τις ακόλουθες συνθήκες: αποδιάταξη στους 94°C 

30sec, ανασύνδεση στους 66°C για 30sec και επιµήκυνση στους 72°C για 30sec. 

Ακολουθεί τελική επιµήκυνση στους 72°C για 10min.
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 Ακολούθησε nested PCR στην οποίο χρησιµοποιήθηκε ως υπόστρωµα το προϊόν 

της προηγηθείσας PCR αντίδρασης. Οι συνθήκες της ενζυµικής ενίσχυσης είναι οι εξής: 

αποδιάταξη στους 94°C για 30sec, ανασύνδεση στους 69°C για 30sec και επιµήκυνση 

στους 72°C για 20sec για 35 κύκλους. Ακολουθεί τελική επιµήκυνση στους 72°C για 10min. 

 Το προϊόν της αντίδρασης PCR έχει µήκος 197bp και 102bp για τον πρώτο και 

δεύτερο κύκλο της αντίδρασης αντίστοιχα. Ακολούθησε ανάλυση σε πήκτωµα αγαρόζης 

2% και έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία ώστε να πιστοποιηθεί η επιθυµητή ενίσχυση .

Cytomegalovirus (CMV): Για τον εντοπισµό του γενετικού υλικού του CMV στα δείγµατα 

ενισχύθηκε µας περιοχής 167 bp του ιού χρησιµοποιώντας  εκκινητές που στοχεύουν στον 

πολλαπλασιασµό του γονιδίου της IE1 πρωτεϊνης του ιού.

 Διαδικασία: 1µl από το εκχυλισµένο DNA κάθε δείγµατος υφίσταται ενζυµική 

ενίσχυση σε τελικό όγκο 20µl. Το µείγµα θερµαίνεται για 2,5min στους 94°C και υπόκειται 

σε 8 κύκλους πολλαπλασιασµού υπό τις ακόλουθες συνθήκες: αποδιάταξη στους 94°C 

40sec, ανασύνδεση στους 57°C για 30sec και επιµήκυνση στους 72°C για 30sec και εν 

συνεχεία αποδιάταξη στους 94°C για 40sec,  ανασύνδεση στους 55°C για 30sec και 

επιµήκυνση στους 72°C για 30sec για 27 κύκλους, ακολουθεί τελική επιµήκυνση στους 

72°C για 10min.

 Ως θετικός µάρτυρας χρησιµοποιείται DNA που εκχυλίστηκε από CMV  µολυσµένων 

κυτταρικών σειρών. Το προϊόν της PCR αντίδρασης έχει µήκος 167 bp και πιστοποιήθηκε 

µε ανάλυση σε πήκτωµα αγαρόζης 2% και έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία . 

Human herpesvirus type 6 (HHV-6): Για τον εντοπισµό, στα δείγµατα,  γενετικού υλικού 

του HHV-6, ενισχύθηκε αρχικά µια περιοχή 178bp και στη συνέχεια µια περιοχή µήκους 

70bp του ιού µε τη χρήση δύο σετ εκκινητών που πολλαπλασιάζουν τµήµα του γονιδίου 

της κύριας πρωτεΐνης του καψιδίου του ιού. 

 Διαδικασία: 1µl από το εκχυλισµένο DNA κάθε δείγµατος υφίσταται ενζυµική 

ενίσχυση σε τελικό όγκο 20µl. Το µείγµα θερµαίνεται για 3min στους 94°C και υπόκειται σε 

35 κύκλους πολλαπλασιασµού υπό τις ακόλουθες συνθήκες: αποδιάταξη στους 94°C για 

30sec, ανασύνδεση στους 58°C για 30sec και επιµήκυνση στους 72 °C για 20sec. 

Ακολουθεί τελική επιµήκυνση στους 72°C για 10min. 

 Ακολούθησε nested PCR στην οποίο χρησιµοποιήθηκε ως υπόστρωµα το προϊόν 

της προηγηθείσας PCR αντίδρασης. Οι συνθήκες της ενζυµικής ενίσχυσης είναι οι εξής: 

Αρχικά, το µείγµα θερµαίνεται για 3min στους 94°C. Έπειτα, πραγµατοποιείται αποδιάταξη 
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στους 94°C για 30sec, ανασύνδεση στους 53°C για 30sec και επιµήκυνση στους 72°C για 

30sec για 35 κύκλους. Ακολουθεί τελική επιµήκυνση στους 72°C για 10min. 

 Το προϊόν της PCR αντίδρασης έχει µήκος 178bp και 70bp για τον πρώτο και 

δεύτερο κύκλο της αντίδρασης αντίστοιχα. Ακολούθησε ανάλυση σε πήκτωµα αγαρόζης 

2% και έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία ώστε να πιστοποιηθεί η επιθυµητή ενίσχυση.

Human herpesvirus type 7 (HHV-7): Για τον εντοπισµό  γενετικού υλικού του HHV-7 στα 

δείγµατα, ενισχύθηκε µια περιοχή 122 bp του ιού χρησιµοποιώντας ένα σετ εκκινητών που 

πολλαπλασιάζουν τµήµα του γονιδίου της κύριας πρωτεΐνης του καψιδίου του ιού.

 Διαδικασία: 1µl από το εκχυλισµένο DNA  κάθε δείγµατος υφίσταται   ενζυµική 

ενίσχυση σε τελικό όγκο 25µl. Το µείγµα θερµαίνεται για 2min στους 94°C και υπόκειται σε 

35 κύκλους πολλαπλασιασµού υπό τις ακόλουθες συνθήκες: αποδιάταξη στους 94°C για 

30sec, ανασύνδεση στους 59°C για 30sec και επιµήκυνση στους 72°C για 20sec. 

Ακολουθεί τελική επιµήκυνση στους 72°C για 10min. 

 Το προϊόν της αντίδρασης PCR  αξιολογήθηκε σε πήκτωµα αγαρόζης 2% και 

φωτογραφήθηκε, µε έκθεση σε υπεριώδες φως, ώστε να πιστοποιηθεί η επιθυµητή 

ενίσχυση.

Human herpesvirus type 8 (HHV-8): Για τον εντοπισµό, στα δείγµατα,  γενετικού υλικού 

του HHV-6, ενισχύθηκε αρχικά µια περιοχή 319bp και στη συνέχεια µια περιοχή µήκους 

116bp του ιού µε τη χρήση δύο σετ εκκινητών που πολλαπλασιάζουν τµήµα του γονιδίου 

της κύριας πρωτεΐνης του καψιδίου του ιού. 

 Διαδικασία: 1µl από το εκχυλισµένο DNA κάθε δείγµατος υφίσταται ενζυµική 

ενίσχυση σε τελικό όγκο 25µl. Το µείγµα θερµαίνεται για 5min στους 94°C και υπόκειται σε 

35 κύκλους πολλαπλασιασµού υπό τις ακόλουθες συνθήκες: αποδιάταξη στους 94°C για 

30sec, ανασύνδεση στους 50°C για 30sec και επιµήκυνση στους 72 °C για 20sec. 

Ακολουθεί τελική επιµήκυνση στους 72°C για 10min. 

 Ακολούθησε nested PCR στην οποίο χρησιµοποιήθηκε ως υπόστρωµα το προϊόν 

της προηγηθείσας PCR αντίδρασης. Οι συνθήκες της ενζυµικής ενίσχυσης είναι οι εξής: 

Αρχικά, το µείγµα θερµαίνεται για 5min στους 94°C. Έπειτα, πραγµατοποιείται αποδιάταξη 

στους 94°C για 30sec, ανασύνδεση στους 55°C για 30sec και επιµήκυνση στους 72°C για 

30sec για 40 κύκλους. Ακολουθεί τελική επιµήκυνση στους 72°C για 10min. 
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 Το προϊόν της PCR αντίδρασης έχει µήκος 319bp και 116bp για τον πρώτο και 

δεύτερο κύκλο της αντίδρασης αντίστοιχα. Ακολούθησε ανάλυση σε πήκτωµα αγαρόζης 

2% και έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία ώστε να πιστοποιηθεί η επιθυµητή ενίσχυση.

 Στον Πίνακα 5.1 παρουσιάζονται οι αλληλουχίες των εκκινητών (primers) που 

χρησιµοποιήθηκαν για την ανίχνευση των ερπητοϊών HSV-1, -2, CMV, VZV, EBV, HHV-6, 

HHV-7, HHV-8 και β2-µικροσφαιρίνη καθώς και οι συνθήκες και τα προϊόντα της 

αντίδρασης PCR.
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Πίνακας 5.1 Εκκινητές που χρησιµοποιήθηκαν για την ανίχνευση των ερπητοϊών, 

συνθήκες και προϊόντα της PCR.

Virus Gene SequenceSequence
PCR 

conditions

PCR 

product

PCR 

product

HSV

1&2

DNA 

polymerase 

UL30

5΄-CAG TAC GGC CCC GAG TTC GTG A-3΄

5’-TTG TAG TGG GCG TGG TAG ATG-3’

5΄-CAG TAC GGC CCC GAG TTC GTG A-3΄

5’-TTG TAG TGG GCG TGG TAG ATG-3’

94oC/50s

64oC/40s

72oC/50s

478bp478bp

VZV

ORF62 gene 

for IE62 

transactivator

5΄-ATG TCC GTA CAA CAT CAA CT-3΄

5’-CGC AGA GAG AAC CTT TTA GC-3’

5΄-ATG TCC GTA CAA CAT CAA CT-3΄

5’-CGC AGA GAG AAC CTT TTA GC-3’

94oC/40s

60oC/40s

72oC/40s

267bp267bp

EBV
Nuclear 

antigen

Outer primers

5’-AGC ACC CCC ACA TAT CTC TTC TT-3’

5’-CGA GTC ATC TAC GGG GAC ACG GA-3’

Inner primers

5’-GGA GAA GGT CTT CTC GGC CTC-3’

5’-TTC AGA GAG CGA GAC CCT GC-3’

Outer primers

5’-AGC ACC CCC ACA TAT CTC TTC TT-3’

5’-CGA GTC ATC TAC GGG GAC ACG GA-3’

Inner primers

5’-GGA GAA GGT CTT CTC GGC CTC-3’

5’-TTC AGA GAG CGA GAC CCT GC-3’

  94°C/30s

  66°C/30s

72°C/30s

102bp102bpEBV
Nuclear 

antigen

Outer primers

5’-AGC ACC CCC ACA TAT CTC TTC TT-3’

5’-CGA GTC ATC TAC GGG GAC ACG GA-3’

Inner primers

5’-GGA GAA GGT CTT CTC GGC CTC-3’

5’-TTC AGA GAG CGA GAC CCT GC-3’

Outer primers

5’-AGC ACC CCC ACA TAT CTC TTC TT-3’

5’-CGA GTC ATC TAC GGG GAC ACG GA-3’

Inner primers

5’-GGA GAA GGT CTT CTC GGC CTC-3’

5’-TTC AGA GAG CGA GAC CCT GC-3’

94°C/30s 

69°C/30s

72°C/20s

102bp102bp

CMV IE1 5’-GTC ACC AAG GCC ACG ACG TT-3’

5’-TCT GCC AGG ACA TCT TTC TC-3’

5’-GTC ACC AAG GCC ACG ACG TT-3’

5’-TCT GCC AGG ACA TCT TTC TC-3’

94°C/40s

57°C/30s

72°C/30s

167bp167bp

HHV-6
major capsid 

protein

Outer primers

5’-GAC AAT CAC ATG CCT GGA TAA TG-3’

5’-TGT AAG CGT GTG GTA ATG GAC TAA-3’

Inner primers

5’-GTT AAA TTG ATA GTA CTT ACG TG-3’

5’-ATC AAA ATA TAA AGA GCA CAG CA-3’

Outer primers

5’-GAC AAT CAC ATG CCT GGA TAA TG-3’

5’-TGT AAG CGT GTG GTA ATG GAC TAA-3’

Inner primers

5’-GTT AAA TTG ATA GTA CTT ACG TG-3’

5’-ATC AAA ATA TAA AGA GCA CAG CA-3’

94°C/30s

58°C/30s

72°C/20s

70bp70bpHHV-6
major capsid 

protein

Outer primers

5’-GAC AAT CAC ATG CCT GGA TAA TG-3’

5’-TGT AAG CGT GTG GTA ATG GAC TAA-3’

Inner primers

5’-GTT AAA TTG ATA GTA CTT ACG TG-3’

5’-ATC AAA ATA TAA AGA GCA CAG CA-3’

Outer primers

5’-GAC AAT CAC ATG CCT GGA TAA TG-3’

5’-TGT AAG CGT GTG GTA ATG GAC TAA-3’

Inner primers

5’-GTT AAA TTG ATA GTA CTT ACG TG-3’

5’-ATC AAA ATA TAA AGA GCA CAG CA-3’

94°C/30s

53°C/30s 

72°C/30s

70bp70bp

HHV-7
major capsid 

protein

5’-GGA AAT AGG ATC TTT TCA AAT TC-3’

5’-GTT ACT TTC AAA AAT GTT TGT CCC-3’

5’-GGA AAT AGG ATC TTT TCA AAT TC-3’

5’-GTT ACT TTC AAA AAT GTT TGT CCC-3’

94°C/30s

59°C/30s

72°C/30s

122bp122bp
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HHV-8
major capsid 

protein

Outer primers

5’-ACT ACG ACA ACC CTC AAA ATA-3’

5’-AGT AGA ATA TCA TCC TGT GCG-3’

Inner primers

5’-TCG CAT GGA GGA CCT AGT CAA TAA-3’

5’-GGT TGT AGT CAT TCT CGT CCA GGG-3’

Outer primers

5’-ACT ACG ACA ACC CTC AAA ATA-3’

5’-AGT AGA ATA TCA TCC TGT GCG-3’

Inner primers

5’-TCG CAT GGA GGA CCT AGT CAA TAA-3’

5’-GGT TGT AGT CAT TCT CGT CCA GGG-3’

94°C/30s

50°C/30s

72°C/30s 116bp116bpHHV-8
major capsid 

protein

Outer primers

5’-ACT ACG ACA ACC CTC AAA ATA-3’

5’-AGT AGA ATA TCA TCC TGT GCG-3’

Inner primers

5’-TCG CAT GGA GGA CCT AGT CAA TAA-3’

5’-GGT TGT AGT CAT TCT CGT CCA GGG-3’

Outer primers

5’-ACT ACG ACA ACC CTC AAA ATA-3’

5’-AGT AGA ATA TCA TCC TGT GCG-3’

Inner primers

5’-TCG CAT GGA GGA CCT AGT CAA TAA-3’

5’-GGT TGT AGT CAT TCT CGT CCA GGG-3’

94°C/30s

55°C/30s

72°C/30s

116bp116bp

Housekeeping geneHousekeeping geneHousekeeping geneHousekeeping geneHousekeeping geneHousekeeping gene

beta 2

microglobulin

beta 2

microglobulin

5’-TCC AAC ATC AAC ATC TTG GT-3’

5’-TCC CCC AAA TTC TAA GCA GA-3’

94°C / 30s

55°C / 30s

72°C / 30s

94°C / 30s

55°C / 30s

72°C / 30s

102bp

 5.1.6 Ηλεκτροφόρηση DNA 

 Η ηλεκτροφόρηση συνίσταται στο διαχωρισµό µορίων µε την εφαρµογή ηλεκτρικού 

πεδίου µε βάση το µέγεθος και το φορτίο τους. Στην περίπτωση του DNA η 

ηλεκτροφόρηση των µορίων µπορεί να γίνει είτε σε πήκτωµα αγαρόζης είτε σε πήκτωµα 

πολυακρυλαµιδίου. Η επιλογή του πηκτώµατος καθώς και της συγκέντρωσής του γίνεται µε 

βάση το µέγεθος του DNA που πρόκειται να ηλεκτροφορηθεί καθώς και την απαιτούµενη 

διακριτική ικανότητα της πειραµατικής διαδικασίας. Το πήκτωµα αγαρόζης (συνήθης 

συγκέντρωση 1-2%) χρησιµοποιείται για την ηλεκτροφόρηση µεγάλων τµηµάτων DNA 

καθώς και για µεγάλες διαφορές µεγέθους των τµηµάτων που πρόκειται να διαχωριστούν. 

Αντίθετα, το πήκτωµα πολυακρυλαµιδίου (19:1 µίγµα ακρυλαµιδίου/bis-ακρυλαµιδίου) 

επιλέγεται για µικρότερα τµήµατα DNA και για µικρές διαφορές µεγέθους ανάµεσά τους.

 Όσον αφορά στον τρόπο παρασκευής του πηκτώµατος αγαρόζης, η επιθυµητή 

ποσότητα αγαρόζης διαλύεται σε διάλυµα 0.5x ΤΒΕ και η αγαρόζη τήκεται µε βρασµό σε 

φούρνο µικροκυµάτων για περίπου 2 λεπτά. Το ΤΒΕ είναι ρυθµιστικό διάλυµα µε pH 8.3 το 

οποίο αποτελείται από 10.8 g/l Tris, 5.5 g/l βορικό οξύ και 0.002M EDTA. Ακολούθως, η 

αγαρόζη αφήνεται να κρυώσει έως τους 60°C και προστίθεται βρωµιούχο αιθίδιο (EtBr) σε 

τελική συγκέντρωση 0.5 µg/ml. Το διάλυµα αυτό τοποθετείται σε δοχείο που περιέχει 

«κτένα» η οποία δηµιουργεί τα «πηγάδια» για το φόρτωµα των δειγµάτων. Η πήξη για την 

αγαρόζη επιτυγχάνεται µε την πτώση της θερµοκρασίας της. Το στερεοποιηµένο πήκτωµα 

µετά την αφαίρεση της «κτένας», εµβαπτίζεται σε συσκευή ηλεκτροφόρησης που περιέχει 

0.5x ΤΒΕ. Το δείγµα DNA που πρόκειται να ηλεκτροφορηθεί, επαναιωρείται σε διάλυµα 

φόρτωσης (loading buffer) και εφαρµόζεται ηλεκτρική τάση. Το διάλυµα φόρτωσης περιέχει 
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0.25% µπλε της βρωµοφαινόλης, 0.25% κυανό του ξυλενίου και 25% φικόλη. Μετά το 

πέρας της ηλεκτροφόρησης οι ζώνες του DNA γίνονται άµεσα ορατές µε έκθεση του 

πηκτώµατος σε υπεριώδη (UV) ακτινοβολία

 5.1.7 Ταυτοποίηση του προϊόντος PCR µε τη µέθοδο της αλληλούχισης 

(sequencing)

 Η ταυτοποίηση των θετικών στην αλυσιδωτή αντίδραση µε πολυµεράση (PCR) 

δειγµάτων έγινε µε τη µέθοδο της αλληλουχισης (sequensing) και επιβεβαιώθηκε η ιική 

προέλευση του κάθε δείγµατος.

 5.1.8 Ταυτοποίηση του προϊόντος PCR µε περιοριστικά ένζυµα

 Η ταυτοποίηση των θετικών στην αλυσιδωτή αντίδραση µε πολυµεράση (PCR) 

δειγµάτων έγινε µε ειδική πέψη του PCR προϊόντος, χρησιµοποιώντας  περιοριστικά 

ένζυµα. Το προϊόν της πέψης αναλύθηκε σε πήκτωµα αγαρόζης 3% και φωτογραφήθηκε, 

µε έκθεση σε υπεριώδες φως, ώστε να πιστοποιηθεί  το αναµενόµενο προϊόν.

 Τα θετικά για τον HSV δείγµατα επωάζονταν µε το περιοριστικό ένζυµο-

ενδονουκλεάση, AvaII, στους 37°C για 6 ώρες. Τα προϊόντα πέψης για τον HSV-1 ήταν ΜΒ 

87, 183 και 207bp ενώ για τον HSV-2 ήταν 87 και 390bp. 

 Τα θετικά για τον VZV δείγµατα επωάζονταν µε το περιοριστικό ένζυµο-

ενδονουκλεάση,  EcoRV, στους 37°C για 6 ώρες. Τα προϊόντα πέψης για τον EBV ήταν ΜΒ 

194 και 85bp.

 Τα θετικά για τον EBV δείγµατα επωάζονταν µε το περιοριστικό ένζυµο-

ενδονουκλεάση, HpaII, στους 37°C για 6 ώρες. Τα προϊόντα πέψης για τον EBV ήταν ΜΒ 

54 και 49bp. 

 Τα θετικά για τον CMV δείγµατα επωάζονταν µε το περιοριστικό ένζυµο-

ενδονουκλεάση, HpaI, στους 37°C για 6 ώρες. Τα προϊόντα πέψης για τον CMV ήταν ΜΒ 

119 και 44bp. 

 Τα θετικά για τον HHV-6 δείγµατα επωάζονταν µε το περιοριστικό ένζυµο-

ενδονουκλεάση, AluI, στους 37°C για 6 ώρες. Τα προϊόντα πέψης για τον HHV-6 ήταν ΜΒ 

36 και 34bp.

 Τα θετικά για τον HHV-8 δείγµατα επωάζονταν µε το περιοριστικό ένζυµο-

ενδονουκλεάση, PvuII, στους 37°C για 6 ώρες. Τα προϊόντα πέψης για τον HHV-8 ήταν ΜΒ 

88 και 28bp.
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 Τα περιοριστικά ένζυµα και τα προϊόντα πέψης για την ταυτοποίηση των γονιδίων 

συνοψίζονται στον Πίνακα 5.2.

Πίνακας 5.2 Περιοριστικά ένζυµα και τα προϊόντα πέψης για την ταυτοποίηση των 

γονιδίων.

Virus Endonuclease Fragments

HSV-1
AvaII

87, 183 και 207bp

HSV-2
AvaII

87 και 390bp

VZV EcoRV 194 και 85bp

EBV HpaII 54 και 49bp

CMV HpaI 119 και 44bp

HHV-6 AluI 36 και 34bp

HHV-7 HindIII 92 και 26bp

HHV-8 PvuII 88 και 28bp

 5.1.9 Στατιστική ανάλυση 

 Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων σε σχέση µε τα κλινικοπαθολογικά 

στοιχεία των ασθενών έγινε µε τη χρήση του προγράµµατος SPSS 11.5 . Τα στατιστικά 

τεστ που χρησιµοποιήθηκαν ήταν τα Chi-square, Fisher’s exact, Student’s  T, Mann-

Whitney U, Kruskal-Wallis H και Spearman’s rho. Η στατιστική σηµαντικότητα ορίστηκε 

όταν P<0.05.
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 5.1.10 Αποµόνωση Ερπητικών DNA αλληλουχιών

 Τα δείγµατα που βρέθηκαν θετικά στους ιούς µε την µέθοδο της αλληλούχισης, ένα 

από κάθε ιό αντιπροσωπευτικά, αποµονώθηκαν από το πήκτωµα αγαρόζης µε kit από την 

εταιρεία Qiagen, Gel Extracion Kit.

 5.1.11 Κλωνοποίηση Ερπητικών DNA αλληλουχιών στον φορέα pCR2.1-TOPO

 Χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος κλωνοποίησης TOPO TA, κατά την οποία γίνεται απ’ 

ευθείας εισαγωγή των PCR προϊόντων που επιθυµούµε στον πλασµιδιακό φορέα pCRII-

TOPO ή pCR2.1-TOPO. Είναι µέθοδος χωρίς πέψη και συγκόλληση µε λιγάση στη 

συνέχεια, όπου το ένθεµα τοποθετείται στον ευθυγραµµισµένο φορέα µε τη βοήθεια της 

τοποισοµεράσης Ι.

Ο φορέας διαθέτει: 

• Προεξέχοντα άκρα 3´-θυµιδίνης (T).

• Τοποισοµεράση I οµοιοπολικά δεµένη στον φορέα. 

 Η Taq πολυµεράση έχει µια ιδιότητα τρανσφεράσης, προσθέτει µια µονή 

δεσοξυαδενοσίνη  (A) στα 3´ άκρα των PCR προϊόντων. Ο φορέας που παρέχεται στο kit 

διαθέτει ένα προεξέχον 3´ άκρο δεσοξυθυµιδίνης (T). Αυτό επιτρέπει τα PCR προιόντα να 

ενωθούν εύκολα µε το φορέα. Η τοποισοµεράση Ι, προέρχεται από τον ιό Vaccinia δένεται 

στο δίκλωνο DNA σε συγκεκριµένα σηµεία και σπάει τους φωσφοδιεστερικούς δεσµούς 

µετά από την αλληλουχία 5′-CCCTT στη µια αλυσίδα.

 Η ενέργεια των δεσµών που σπάνε, µεταφέρεται στη δηµιουργία ενός οµοιοπολικού 

δεσµού µεταξύ του φωσφόρου 3′ της σπασµένης αλυσίδας και του κατάλοιπου Tyr-274 του 

ενζύµου. Στη συνέχεια, ο φωσφοτυροσυλό- δεσµός ανάµεσα στο DNA και το ένζυµο 

επειδή είναι λιγότερο ισχυρός, αντικαθίσταται από το δεσµό του 5′ υδροξυλίου της άλλης 

κοµµένης αλυσίδας, απελευθερώνοντας το ένζυµο Εικόνα 5.3.

 Η αντίδραση της ενοποίησης είναι: PCR προϊόν 0.5 µέχρι 4µl, Salt Solution 1 ml, 

TOPO® φορέας 1µl, Η2Ο µέχρι τα 5µl σε τελικό όγκο 6µl
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Εικόνα 5.3 Ο τρόπος δράσης της τοποισοµεράσης.

 5.1.12 Μετασχηµατισµός βακτηριακών κυττάρων (transformation)

 Το πλασµιδιακό DNA εισάγεται σε κύτταρα DH5α. Χρησιµοποιούνται 125ng 

πλασµιδιακού DNA σε 20µl DH5a κυττάρων. Κατόπιν, το µείγµα επωάζεται σε πάγο για 30 

λεπτά. Στη συνέχεια, τα κύτταρα επωάζονται για 45 δευτερόλεπτα στους 42οC και στη 

συνέχεια για 2 λεπτά στον πάγο (Heatshock). Ακολουθεί προσθήκη 500µl LB ή SOC 

medium και επώαση στον επωαστήρα στους 37οC για 1h. Χρησιµοποιούνται από 50 έως 

200µl σε τριβλία µε στερεό θρεπτικό µέσο (LB-agar) που περιείχε 100µg/ml αµπικιλλίνης 

που είναι το γονίδιο ανθεκτικότητας του πλασµιδίου. Τα τριβλία επωάζονται στους 37οC 

ολονυκτίως ώστε να εµφανιστούν οι αποικίες ανθεκτικών στην αµπικιλλίνη βακτηρίων. Στη 

συνέχεια, γίνεται επιλογή µιας αποικίας από το τριβλίο και καλλιεργείται ολονυκτιώς  στους 

37οC µε 5ml LB και αντιβιοτικό. Τέλος ακολουθεί εκχύλιση του πλασµιδίου από τα κύτταρα 

µε την µέθοδο Mini-Prep, µε STET διάλυµα.

!
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 5.1.13 Εκχύλιση πλασµιδίου από καλλιέργειες µικρής κλίµακας (mini-prep)

 Από τις καλλιέργειες στα πιάτα µε άγαρ αποµονώνεται µία αποικία και καλλιεργείται 

σε LB (5ml LB+1 αποικία). Η καλλιέργεια του πλασµιδίου τοποθετείται σε eppendorf 

(1.5ml) και φυγοκεντρείται για 2 λεπτά στις 4000rpm. Κατόπιν, η πελέτα επαναδιαλύεται σε 

200µl  STET. Προστίθενται 5µl Λυσοζύµης (10mg/ml STET) και ακολουθεί άµεση 

ανάδευση. Τα κύτταρα υφίστανται βρασµό, για 45 δευτερόλεπτα και φυγοκεντρούνται για 

15 λεπτά στις 13000rpm. Στη συνέχεια, αποµονώνεται το υπερκείµενο και αυξάνεται ο 

όγκος µέχρι τα 200 µl  µε STET. Ακολουθεί κατακρήµνιση του DNA µε 150 µl 

ισοπροπανόλη, και φυγοκέντρηση για ακόµα 2 λεπτά στις 13000rpm. Το ίζηµα ξεπλένεται 

µε 70% αιθανόλη. Τέλος, η πλασµιδιακή πελέτα, αφήνεται να στεγνώσει από την αιθανόλη 

και επαναδιαλύεται σε 30µl Η2Ο ή ΤΕ.

 Χρησιµοποιούµε 10 ml ανά πέψη.

 5.1.14 Δηµιουργία ιϊκού HCMV stock

 Μόλυνση HFF κυττάρων σε τριβλία 100cm2 µε HCMV AD169. Αρχικά τα κύτταρα 

στρώνονται σε τριβλία των 100mm2 σε αριθµό 106 και επωάζονται για µία µέρα. Ακολουθεί 

µόλυνση των κυττάρων µε το εργαστηριακό στέλεχος του ιού AD169 σε m.o.i (multiplicity of 

infection) = 0.5. Τα κύτταρα αφήνονται σε επώαση µέχρι να παρατηρηθεί αποκόλληση 

τους από την επιφάνεια του τριβλίου (cytopathic effect). Ακολουθεί συγκοµιδή των 

κύτταρων µε τη βοήθεια ειδικού ξέστρου και τοποθέτηση τους σε έναν 15ml σωλήνα 

falcon. Τα κύτταρα φυγοκεντρούνται στις 2.000rpm για 10 λεπτά στους 4οC. Αυτό το είδος 

του ιού που θα αποµονωθεί µε την συγκεκριµένη µέθοδο, είναι ο ενδοκυτταρικός ιός CAV 

(Cell Associated Virus).

 Ακολουθεί επαναδιάλυση της πελέτας σε 1ml θρεπτικού και sonication του 

µείγµατος µε υπερήχους σε υψηλές συχνότητες. Το sonication  γίνεται ώστε τα κύτταρα να 

διαλυθούν και να απελευθερωθούν τα ιϊκά σωµατίδια. Ακολουθεί φυγοκέντρηση για 15 

λεπτά στις 13000rpm και συλλογή του υπερκειµένου. 

 O ιός που παράγεται από τα κύτταρα (Cell Releasing Virus ή CRV) παράγεται ως 

εξής: Το υπερκείµενο που προκύπτει µετά την πρώτη φυγοκέντρηση των κυττάρων, 

υφίσταται φυγοκέντρηση για 2 ώρες, στις 13000 rpm, στους 4°C. Η διάρκεια των 2 ωρών 

είναι απαραίτητη ώστε τα ιικά σωµατίδια να  συγκεντρωθούν υπό µορφή πελέτας. Κατόπιν, 

η πελέτα επαναδιαλύεται σε 1ml φρέσκου θρεπτικού και τοποθετείται στους 4°C 

ολονυκτίως ώστε να γίνει οµαλή επαναδιάλυση της. Ο ιός  που προκύπτει, µπορεί να 
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χρησιµοποιηθεί µαζί µε τον CAV για µολύνσεις κυττάρων. Ο ιός τοποθετείται στους -80οC, 

όπου και συντηρείται.

 5.1.15 Τιτλοποίηση ιϊκού φορτίου

 Χρησιµοποιώντας κύτταρα HFF, πραγµατοποιούµε τις παρακάτω επιµολύνσεις για 

plaque assay, µε τη µέθοδο των διαδοχικών αραιώσεων στα διαλύµατα που 

περισυλλέξαµε τον ιό κατά τη δηµιουργία του stock. O αρχικός αριθµός των κυττάρων που 

τοποθετήσαµε σε κάθε πηγάδι ήταν 4Χ105 (σε 6-well plate) και ακολουθεί αναµονή µέχρι 

να γεµίσουν το πηγάδι σε ποσοστό (confluency) 90%. Αρχικά, αφαιρούµε τόσο θρεπτικό, 

ώστε τα κύτταρα απλά να καλύπτονται. Το θρεπτικό φυλάσσεται στον επωαστήρα ώστε να 

χρησιµοποιηθεί αργότερα. Ετοιµάζονται οι αραιώσεις του HCMV ως εξής Εικόνα 5.4:

Εικόνα 5.4 Διαδοχικές αραιώσεις του ιού. Ξεκινώντας µε 10µl ιικού αποθέµατος, 

καταλήγουµε σε αραίωση της τάξης 10-6.

Χρησιµοποιούνται 100µl από την κάθε αραίωση και προστίθενται στα τριβλία, όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 5.5.

Εικόνα 5.5 6-well plate. Απεικονίζονται οι αραιώσεις του CMV που προστέθηκαν καθώς 

και οι ποσότητες.

Κεφάλαιο 5ο: Υλικά & Μέθοδοι

113



 Το πιάτο παραµένει για 2 ώρες στον επωαστήρα, ενώ ανακινείται κάθε 10 λεπτά. 

Αφαιρείται το λίγο θρεπτικό που υπάρχει, και τα κύτταρα ξεπλένονται µε PBS. Εντωµεταξύ, 

παρασκευάζεται το µείγµα του θρεπτικού µε τον ορό για τον ιό. Ο ορός  έχει αντισώµατα 

(IgG) κατά του HCMV. Παρασκευάζουµε 30µl ορού (1/100) ανά 3ml του αρχικού θρεπτικού 

(inoculum). Στη συνέχεια, προστίθεται το µίγµα θρεπτικού-ορού και τα κύτταρα επωάζονται 

για περίπου 10 ηµέρες. Η χρώση µε Giemsa γίνεται µε προσθήκη 500µl της χρωστικής σε 

κάθε πηγάδι. Το πιάτο παραµένει ακίνητο για µια ώρα και στη συνέχεια ξεπλένεται 

προσεκτικά η χρωστική µε νερό. Μετά τη χρώση, µε τη βοήθεια στερεοσκοπίου, µετρώνται 

οι πλάκες που έχει δηµιουργήσει ο ιός. Με βάση τις πλάκες που σχηµατίζονται, 

υπολογίζεται ο τίτλος του ιού στο πηγάδι που έχει τις λιγότερες πλάκες. Τίτλος: αριθµός 

πλακών x αραίωση x 10 = PFU/ml

 5.1.16 Επεξεργασία σπέρματος - Καλλιέργεια σπερματοζωαρίων
 Παραλήφθηκε δείγµα φρέσκου σπέρµατος. Αρχικά, υπόκειται σε επεξεργασία µε τη 

µέθοδο κλίσης πυκνότητας (density gradient) Εικόνα 5.6. Για τη µέθοδο αυτή 

χρησιµοποιείται το διάλυµα Sil-Select Plus της εταιρείας FertilPro N.V.

 Σε κωνικό σωλήνα φυγοκέντρησης 15ml προστίθενται 2,5ml του ανώτερου 

στρώµατος Sil-Select Plus, και από πάνω προστίθενται δηµιουργώντας άλλο επίπεδο 

2,5ml του κατώτερου στρώµατος Sil-Select Plus. Με µια πιπέτα Pasteur αποστειρωµένη 

προστίθεται από πάνω προσεκτικά σε άλλο επίπεδο το δείγµα του σπέρµατος. 

Φυγοκεντείται στα 350g για 15min. Χρησιµοποιώντας καινούργια αποστειρωµένη πιπέτα 

Pasteur αναρροφάται µε κυκλικές κινήσεις όλο το διάλυµα εκτός από την πελέτα και 

4-6mm του Sil-Select Plus. Ακολούθως, αναρροφάται η πελέτα σε καινούργιο σωλήνα και 

επαναδιαλύεται σε 3ml Wash - Universal IVF medium µε ερυθρό της φαινόλης. Το διάλυµα 

φυγοκεντρείται στα 300g για 10min. Το υπερκείµενο αναρροφάται και η πελέτα 

επαναδιαλύεται σε 300µl καλλιεργητικού µέσου. Το επεξεργασµένο δείγµα µετράται σε 

µικροσκόπιο για τον προσδιορισµό του αριθµού των σπερµατοζωαρίων, για το ποσοστό 

των κινητών σπερµατοζωαρίων και για τον τύπο της κίνησης.

 Η µέθοδος αυτή επιτρέπει στα κινητά σπερµατοζωάρια να διαχωριστούν από τα 

υπόλοιπα κύτταρα και το σπερµατικό υγρό. Η βλάβη που µπορεί να προκληθεί από τις 

ενεργές ρίζες οξυγόνου στο DNA και στην δοµή των σπερµατοζωαρίων, ελαχιστοποιείται 

µε ταυτόχρονη αποµάκρυνση των ανώριµων σπερµατοζωαρίων και των λεµφοκυττάρων. 

Διαχωρίζονται επίσης από τα κινητά σπερµατοζωάρια, βακτήρια, επιθηλιακά κύτταρα και 

κυτταρικά υπολείµµατα - σκουπίδια.  
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 Βάση του αριθµού των σπερµατοζωαρίων, λαµβάνεται ποσότητα που να αντιστοιχεί 

σε 2*106 σπερµατοζωάρια, τα οποία διαλύονται σε 500µl καλλιεργητικού µέσου 

σπερµατοζωαρίων, το οποίο επιτρέπει την επιβίωση τους σε ειδικό κλίβανο καλλιεργειών. 

Τα σπερµατοζωάρια επωάζονται µε σκοπό την προσαρµογή τους για 1 ώρα σε κλίβανο, σε 

περιβάλλον 37οC, µε 80% υγρασία και 5% µονοξείδιο του άνθρακα. Η υγρασία είναι 

απαραίτητη για την ανάπτυξη των κυττάρων, ενώ το διοξείδιο σταµατά την ανάπτυξη 

µικροοργανισµών.

Εικόνα 5.6 Πρωτόκολλο (Density gradient)

 5.1.17 Επιµόλυνση σπερµατοζωαρίων µε τον ιό HCMV AD169

 Αρχικά τα κύτταρα στρώνονται σε τριβλία των 3.8 cm2 (24well plates) σε αριθµό 

2*106 και επωάζονται για µια ώρα. Ακολουθεί µόλυνση των κυττάρων µε το εργαστηριακό 

στέλεχος του ιού AD169 σε m.o.i (multiplicity of infection) = 0.5. Τα κύτταρα αφήνονται σε 

επώαση για 48 ώρες. Από τη βιβλιογραφία γνωρίζουµε ότι ο ιός HCMV εκφράζει την 

πρωτεΐνη ΙΕ1 µέσα σε δυο ώρες από την µόλυνση των κυττάρων 99. Τα πειράµατα όµως 

είχαν πραγµατοποιηθεί σε ινοβλάστες και επειδή δεν υπάρχει διαθέσιµη βιβλιογραφία για 

σπερµατοζωάρια, τα δείγµατα επωάστηκαν το µέγιστο (48h). Ακολουθεί συγκοµιδή των 

κύτταρων και τοποθέτηση τους σε έναν 1,5ml σωλήνα eppendorf. Τα κύτταρα 

φυγοκεντρούνται στα 150g για 20 λεπτά στους 24οC. Αυτό το είδος του ιού που θα 

αποµονωθεί µε την συγκεκριµένη µέθοδο, είναι ο ενδοκυτταρικός ιός CAV (Cell Associated 

Virus).

 Το υπερκείµενο που προκύπτει µετά την φυγοκέντρηση των κυττάρων που περιέχει 

τον ιό φυλάσσεται. Ακολουθεί επαναδιάλυση της πελέτας σε 400µl PBS για πλύση των 

κυττάρων, φυγοκέντρηση για 20 λεπτά στα 150g, αφαίρεση του υπερκείµενου και 
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επαναδιάλυση της πελέτας που περιέχει τα σπερµατοζωάρια σε 400µl PBS για πλύση των 

κυττάρων. Ακολουθεί η διαδικασία του αναφθορισµού.

 Όλα τα πειράµατα που περιλαµβάνουν κυτταρικές σειρές και ιούς, γίνονται σε 

κατάλληλα διαµορφωµένο χώρο, στείρων συνθηκών (Class II cabinet). Τέτοιες συνθήκες 

απαιτούνται ώστε να αποφευχθούν τυχόν µολύνσεις από ιούς βακτήρια ή µύκητες.
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 5.1.18 Ανοσοφθορισµός 

 Για τα πειράµατα του ανοσοφθορισµού, χρησιµοποιήθηκε το γνωστό πρωτόκολλο 

του εργαστηρίου. Το µονοκλονικό αντίσωµα προσδένεται στην ΙΕ1 και στην UL44 

πρωτεΐνη στα µονιµοποιηµένα κύτταρα. Το δεύτερο αντίσωµα, το οποίο φθορίζει 

(Fluorescein Isothiocyanate, FITC), προσδένει στο πρώτο και φθορίζει πράσινο όταν 

εκτεθεί σε υπεριώδη ακτινοβολία.  

 Πιο συγκεκριµένα, επεξεργασµένα σπερµατοζωάρια µολύνονται µε τον ιό  HCMV 

AD 169 και ακολουθεί επώαση για 48 ώρες. Οι ιϊκές πρωτεΐνες IE1 και UL44 αρχίζουν να 

εκφράζεται 48 ώρες µετά την µόλυνση από τον ιό. Εποµένως, το πρωτόκολλο του 

ανοσοφθορισµού πραγµατοποιείται 48 ώρες µετά την µόλυνση.

 Τα σπερµατοζωάρια µαζεύονται και τοποθετούνται σε έναν 1,5ml σωλήνα 

eppendorf. Τα κύτταρα φυγοκεντρούνται στα 150g για 20 λεπτά στους 24οC. Ακολουθεί 

επαναδιάλυση της πελέτας σε 400µl PBS για περαιτέρω πλύση των κυττάρων, 

φυγοκέντρηση για 20 λεπτά στα 150g, αφαίρεση του υπερκείµενου και επαναδιάλυση της 

πελέτας που περιέχει τα σπερµατοζωάρια σε 300µl διαλύµατος µονιµοποίησης (Fixative 

solution). Επωάζονται για 10min στο σκοτάδι. Φυγοκεντρούνται  για 20 λεπτά στα 150g. 

Στην συνέχεια ακολουθεί  ξέπλυµα των κυττάρων µε PBS εις διπλούν και επαναδίαλυση 

τους σε 250µl διαλύµατος που προκαλεί την διαπερατότητα των σπερµατοζωαρίων 

(Permeabilization Solution). Επωάζονται για 10min στο σκοτάδι και κατόπιν 

φυγοκεντούνται για 20 λεπτά στα 150g. Αφαιρείται το υπερκείµενο και επλένονται µια φορά 

µε διάλυµα PBS + 1% FBS. Ακολουθεί φυγοκέντρηση για 20 λεπτά στα 150g, προσθήκη 

400µl PBS + 1% FBS  και τοποθέτηση τους στους 4οC ολονυκτίως. 

 Το δείγµα φυγοκεντρείται για 20 λεπτά στα 150g, αφαιρείται το υπερκείµενο και 

προστίθεται το πρώτο αντίσωµα που ονοµάζεται BS500 διαλυµένο σε διάλυµα PBS + 1% 

FBS.  Επωάζεται για 1 ώρα σε θερµοκρασία δωµατίου (RT) στο σκοτάδι. Ακολουθεί 

φυγοκέντρηση για 20 λεπτά στα 150g. Ξεπλένονται µε PBS + 1% FBS και η πελέτα 

επαναδιαλύεται σε 20µl δεύτερου αντισώµατος Alexa 488 (1:500) αραιωµένου σε διάλυµα 

PBS + 1% FBS. Επωάζονται για 1 ώρα σε RT στο σκοτάδι. Το αντίσωµα αυτό έχει κοινούς 

επίτοπους µε το πρώτο και έτσι είναι ικανό να προσδέσει πάνω του. Ακολουθεί ξεπλύµατος 

µε PBS + 1% FBS εις διπλούν και η επαναδιαλυµένη πελέτα σε διάλυµα PBS + 1% FBS 

φυγοκεντρείται σε ειδική κυτταροφυγόκεντρο για 6min στις 1500rpm. H φυγόκεντρος αυτή 

επιτρέπει στα κύτταρα να προσκολληθούν σε αντικειµενοφόρο πλάκα, ενώ το διάλυµα 

απορροφάται από ειδικά φίλτρα.  Στην αντικειµενοφόρο πλάκα που έχουν προσκολληθεί τα 

σπερµατοζωάρια σε µια ένα σηµείο, προστίθεται διάλυµα µονιµοποίησης (Mounting Fluid) 
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και τοποθετείται καλυπτρίδα. Τέλος τα κύτταρα παρατηρούνται σε µικροσκόπιο που έχει 

ειδικό φίλτρο για πράσινο φθορισµό.

 Το µικροσκόπιο που χρησιµοποιήθηκε στα πειράµατα, είναι ένα ανάστροφο 

µικροσκόπιο αντιθέσεως φάσεων της LEICA.

 5.1.19 Εκχύλιση πρωτεϊνών από σπερµατοζωάρια

 Για την εκχύλιση των πρωτεϊνών από δείγµατα σπέρµατος προσθέτουµε 200µl 

διάλυµατος αποµόνωσης πρωτεϊνών σε επεξεργασµένα σπερµατοζωάρια µολυσµένα µε ιό 

HCMV σε σωλήνα 1,5ml eppendorf. Πραγµατοποιείται ανάδευση µε ρύγχος πιπέτας για 

10min µέχρι να σπάσουν όλες οι κυτταρικές δοµές και να απελευθερωθούν τα περιεχόµενα 

των σπερµατοζωαρίων στο διάλυµα. Ακολουθεί φυγοκέντρηση στις 14.000rpm για 15min 

όπου τα κυτταρικά υπολείµατα δηµιουργούν πελέτα στον πυθµένα του σωλήνα. Το 

υπερκείµενο µεταφέρεται σε ξεχωριστό σωλήνα και φυλάσσεται στους -20οC µέχρι να 

χρησιµοποιηθεί.  

 5.1.20 Προσδιορισµός της ποσότητας πρωτεΐνης

 Η µέθοδος προσδιορισµού της ποσότητας των πρωτεϊνών κατά Bradford στηρίζεται 

στη µέτρηση της απορρόφησης της πρωτεΐνης σε ρυθµιστικό διάλυµα 1x PBS στα 595nm 

µε τη χρήση κατάλληλης χρωστικής, γνωστής ως διάλυµα Bradford. Αρχικά 

πραγµατοποιείται µέτρηση της απορρόφησης στα 595nm πρότυπων διαλυµάτων βόειου 

αλβουµίνης (BSA) γνωστής συγκέντρωσης: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20 µg/µl, και από τα 

αποτελέσµατα κατασκευάζεται πρότυπη καµπύλη της απορρόφησης ως συνάρτηση της 

συγκέντρωσης της αλβουµίνης (µg/µl). Υπολογίζεται η εξίσωση που διέπει την πρότυπη 

καµπύλη που είναι της µορφής: y=ax+b. Ακολουθεί φωτοµέτρηση στο ίδιο µήκος κύµατος 

των δειγµάτων πρωτεΐνης εις διπλούν και υπολογισµός της µέσης τιµής απορρόφησης 

κάθε δείγµατος. Με τη βοήθεια της καµπύλης αναφοράς υπολογίζεται η συγκέντρωση της 

πρωτεΐνης σε κάθε δείγµα.

 5.1.21 Ανάλυση πρωτεϊνών κατά Western

 Τα κύτταρα επιστρώνονται σε τριβλία (24-well plate) και µολύνονται µε το στέλεχος 

AD169. Μετά από 48 ώρες, συλλέγονται µε την διαδικασία που ακολουθεί. Ακολουθεί 

συγκοµιδή των κύτταρων και τοποθέτηση τους σε έναν 1,5ml σωλήνα eppendorf. Τα 

κύτταρα φυγοκεντρούνται στα 150g για 20 λεπτά στους 24οC. Γίνεται επαναδιάλυση της 

πελέτας σε 400µl PBS για πλύση των κυττάρων, ακολουθεί φυγοκέντρηση για 20 λεπτά 
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στα 150g και αφαίρεση του υπερκείµενου. Το ίζηµα επαναδιαλύεται σε διάλυµα 

µερκαπτοαιθανόλης (mercaptoethanol). Η µερκαπτοαιθανόλη, προκαλεί την λύση των 

κυττάρων και την απελευθέρωση των πρωτεϊνών από αυτά. Τα κύτταρα στη συνέχεια 

µπορούν να συντηρηθούν στους -80οC.

 Κατά την διαδικασία του western, τα δείγµατα µε την µερκαπτοαιθανόλη υφίσταται 

βρασµό στους 94οC για 10 λεπτά. Στην συνέχεια, ηλεκτροφορούνται σε πήκτωµα SDS-

πολυακρυλαµιδίου (συγκέντρωσης 5% stacking, 10% resolving) για 1.5 ώρα στα 100-120V 

και 150mA. Το πήκτωµα παρασκευάζεται σε δύο στάδια.

 Το πρώτο (διαχωριστικό πήκτωµα-Resolving Gel), παρασκευάζεται σε 

συγκέντρωση πολυακρυλαµιδίου 10% ώστε να είναι δυνατός ο διαχωρισµός των 

πρωτεϊνών σε αυτό. Το δεύτερο στάδιο (πήκτωµα στοίβαξης - Stacking Gel), 

παρασκευάζεται µε συγκέντρωση πολυακρυλαµιδίου 5%, ώστε να είναι εφικτή η 

οµοιογενής είσοδος των πρωτεϊνών στο διαχωριστικό πήκτωµα. Μετά το τέλος της 

ηλεκτροφόρησης, το πήκτωµα στοίβαξης αποµακρύνεται και το διαχωριστικό πήκτωµα 

τοποθετείται στη συσκευή µεταφοράς των πρωτεϊνών σε µεµβράνη νιτροκυτταρίνης.

 Η διαδικασία µεταφοράς των πρωτεϊνών διαρκεί 90 λεπτά ακριβώς και 

πραγµατοποιείται µε ηλεκτρικό ρεύµα τάσεως 15V και εντάσεως 150mA. Για την 

οπτικοποίηση των ιϊκών πρωτεϊνών IE1 και UL44 ακολουθούνται τα παρακάτω στάδια. 

Αρχικά, οι µη ειδικές θέσεις καλύπτονται µε TBS-T (1x) και 5% γάλα για 1 ώρα. Στη 

συνέχεια, η µεµβράνη ξεπλένεται από το διάλυµα κάλυψης µε TBS-T (1x) και τοποθετείται 

στο διάλυµα που περιέχει το πρωτογενές αντίσωµα (anti-IE blend antibody). Το διάλυµα 

του πρωτογενούς αντισώµατος περιέχει TBS-T (1x), 1% γάλα και το αντίσωµα σε αραίωση 

1:200.

 Η µεµβράνη νιτροκυτταρίνης επωάζεται στους 4οC ολονυκτίως. Στη συνέχεια, η 

µεµβράνη υφίσταται µια σειρά πλυσιµάτων µε TBS-T (1x), ώστε να αποµακρυνθεί το 

περίσσιο αντίσωµα. Πιο αναλυτικά, πραγµατοποιούνται 3 γρήγορα ξεπλύµατα της 

µεµβράνης και 3 των 10 λεπτών. Κατόπιν, γίνεται προσθήκη του δευτερογενούς 

αντισώµατος υπεροξειδάσης (anti-mouse HRP). Το δεύτερο αντίσωµα υπάρχει αραιωµένο 

1:4000 σε διάλυµα TBS-T (1x) µε 1% γάλα. Τέλος, ακολουθεί προσθήκη αντιδραστηρίων 

ECL (CHEMICON) και τοποθέτηση της µεµβράνης σε κασέτα µε φιλµ αυτοραδιογραφίας 

µε έκθεση από 30 δευτερόλεπτα ως 5 λεπτά. Το πρωτόκολλο του Western απεικονίζεται 

στην Εικόνα 5.7.
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Εικόνα 5.7 Συνοπτική απεικόνιση του πρωτοκόλλου Western. Η πρωτεΐνη διαχωρίζεται 

στο πήκτωµα SDS-πολυακρυλαµιδίου και µεταφέρεται σε µεµβράνη νιτροκυτταρίνης. 

Προστίθεται το διάλυµα κάλυψης των µη-ειδικών θέσεων και κατόπιν το πρωτογενές 

αντίσωµα. Ακολουθούν, πλυσίµατα και επώαση του δευτερογενούς αντισώµατος. Η 

οπτικοποίηση της πρωτεΐνης γίνεται µε την προσθήκη του εµφανιστικού υγρού ECL.
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5.2 Υλικά

 5.2.1 Διαλύµατα

  5.2.1.1 Διαλύµατα αποµόνωσης DNA

• Φαινόλη (Gibco BRL)

• Χλωροφόρµιο (Fluka)

• EtOH 70% και 100% (Merck)

• Reagent B: Tris-base (400mM), NaCl (150mM), EDTA (60mM), SDS (1% w/v). 

Ρύθµιση pH=8.0 χρησιµοποιώντας HCl 37%. Το SDS προστίθεται µετά την 

αποστείρωση του διαλύµατος.

  5.2.1.2 Διάλυµα αποµόνωσης πρωτεϊνών 
★ 62.5 mM Tris-HCl pH 6.8, 20% glycerol, 2% SDS και 5% ß-mercaptoethanol σε δις 

απεσταγµένο νερό

  5.2.1.3 Ηλεκτροφορητικά διαλύµατα

• Διάλυµα ηλεκτροφόρησης DNA σε πήκτωµα αγαρόζης (0.5× ΤΒΕ): 0.09 TrisHCl, 

0.09M Βορικό οξύ, 2.5mM EDTA, pH 8.3

• Διάλυµα φόρτωσης DNA: 0.25% κυανούν της βρωµοφαινόλης, 0.25% κυανούν του 

ξυλενίου και 40% γλυκερόλη

• Διάλυµα φόρτωσης-αποδιάταξης πρωτεϊνών 3×: 0.2 Μ Tris.HCl, 6% SDS, 6% 

µερκαπτοαιθανόλη, 15% γλυκερόλη και 0.03 % κυανούν της βρωµοφαινόλης

• Ρυθµιστικό διάλυµα πηκτώµατος διαχωρισµού πρωτεϊνών (separating or resolving 

gel buffer): 1.5 M Tris.HCl, 4% SDS (w/v), pH 8.8

• Ρυθµιστικό διάλυµα πηκτώµατος επιστoίβαξης πρωτεϊνών (stacking gel buffer): 1M 

Tris.HCl, 1.6% SDS (w/v), pH 6.8

• Ρυθµιστικό διάλυµα ηλεκτροφόρησης πρωτεϊνών 10×: 0.25mM Tris base, 1.92mM 

γλυκίνη, 1% SDS (w/v), pH 8.3

• Ρυθµιστικό διάλυµα µεταφοράς πρωτεϊνών στη µεµβράνη (transfer buffer) 1×: 

0.025mM Tris base, 0.192mM γλυκίνη, 20% µεθανόλη, pH 8.3

• Διάλυµα έκπλυσης µεµβρανών ανοσοαποτύπωσης: TBS, 0.1% Tween (v/v)

• Διάλυµα χηµειοφωταυγούς ανίχνευσης πρωτεϊνών (ΕLC): ChemiLucent Western blot 

detection system (Chemicon)

Κεφάλαιο 5ο: Υλικά & Μέθοδοι

121



  5.2.1.3 Διαλύµατα επεξεργασίας σπερµατοζωαρίων

• Sil-Select Plus (45% & 90%) is a solution of silane-coated sicila particles in Earle's 

Balanced Salts Solution (EBSS) with HEPES (pH buffer) (FertiPro).

• Sperm Preparation Medium µε ερυθρό της φαινόλης: Earle’s Balanced Salts 

Solution, synthetic serum replacement (SSR®) και human serum albumin (HSA). Για 

σταθεροποίηση του pH για χρήση εκτός επωαστήρα, έχει προστεθεί στην σύνθεση 

του µέσου HEPES (Origio MediCult Media).

  5.2.1.4 Διαλύµατα ανοσοφθορισµού 

• Mounting Fluid – Κάθε µπουκαλάκι των 10 ml περιέχει Tris buffered glycerin, 

ενισχυτή φθορισµού (fluorescence enhancer) και λιγότερο από  0.1% sodium azide 

(Chemicon).

• Fixative solution – 50 ml formalin, 20 g sucrose, QS to 1l µε PBS (pH 7.2 - 7.6) 

(Chemicon).

• Permeabilization Solution – 0.5% Nonidet P-40, 10% sucrose, 1% fetal bovine 

serum, 0.01% sodium azide σε PBS (Chemicon).

  5.2.1.5 Διαλύµατα µετασχηµατισµού βακτηρίων 

• Μετασχηµατισµός βακτηρίων (transformation)

• L-Broth (Θρεπτικό µέσο βακτηρίων): 1% Tryptone, 0.5% Yeast Extract, 1% NaCl, 

0.05% αµπικιλλίνη.

• Διάλυµα αποθήκευσης των µετασχηµατισµένων κυττάρων στους -80οC:20% 

γλυκερόλη σε L-Broth µε βακτήρια 0.8ml L-Broth µε βακτήρια + 0.2 ml γλυκερόλη.

• L-Broth: 300ml H2O + 6gr LB.

• Agar: 300ml H2O + 6gr LB + 3.6gr LB agar.

• STET: 40 gr 8% Sucrose, 25ml 5% Triton X-100, 125ml 50mM EDTA PH=8, 12.5ml  

50mM Tris PH=8.

• Lysozyme: 10mg/1ml STET.

 5.2.2 Aντισώµατα

• IE1 BS500 (Plachter)

• UL44 (Plachter)

• Alexa 488 (Santa Cruz)
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 5.2.3 Ένζυµα

• GoTaq Flexi DNA πολυµεράση (Promega)

• Πρωτεϊνάση Κ - 20mg/ml (Promega)

• HpaI (New England Biolabs)

• HpaII (New England Biolabs)

• HindIII (New England Biolabs)

• EcoRV (New England Biolabs)

• AluI (New England Biolabs)

• AvaII (New England Biolab)

• PvuII (New England Biolabs)

 5.2.4 Αντιβιοτικά

• Αµπικιλλίνη 10mg/ml

 5.2.5 Kit

• Gel extraction kit (QIAGEN)

• Mini-prep kit (QIAGEN)
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 5.2.6 Υλικά και εταιρείες προέλευσης

Υλικό Εταιρία Υλικό Εταιρία
Αγαρόζη Invitrogen Μεθανόλη Fluka
Αιθανόλη Merck MOPS Sigma
Ακρυλαµίδιο BDH Οξεικό οξύ ΒDH

Ανθρακικό νάτριο Sigma SDS BDH
Βορικό οξύ BDH TEMED Sigma

Bromophenol blue Sigma Tris base BDH
Βρωµιούχο αιθίδιο BDH Tween 20 Sigma

CAPS Sigma Υδροξείδιο του Νατρίου Sigma
Γλυκερόλη Invitrogen Υδροχλωρικό οξύ BDH

Διθειοθρεϊτόλη Sigma Yδροχλωρική γουανιδίνη BDH
dNTPS Promega Φαινόλη Gibco
EDTA BDH Φορµαλδεύδη BDH

Ισοπροπανόλη BDH Χλωριούχο νάτριο Sigma
Κιτρικό νάτριο BDH Χλωριούχο µαγνήσιο Sigma
Κυανό της 

βρωµοφαινόλης Sigma Χλωροφόρµιο Fluka
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6°

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

6.1 Παρουσία ερπητοϊών στα συνολικά δείγµατα σπέρµατος

 Ιικό DNA ανιχνεύτηκε µε PCR στα 194 από τα 209 συνολικά δείγµατα (92,8%) για 

τουλάχιστον ένα µέλος της οικογένειας των ερπητοϊών. Αναλυτικά τα αποτελέσµατα από 

την ανίχνευση ιικού DNA στα 209 δείγµατα έχουν ως εξής: ο HHV-6 ανιχνεύτηκε σε 136 

δείγµατα (65,1%), ο CMV σε 120 (57,4%), ο EBV σε 83 (39,7%), ο HHV-8 σε 61 (29,2%), 

ο HSV σε 5 (2,4%) και ο VZV σε 4 (1,9%) δείγµατα σπέρµατος Πίνακας 6.1 Εικόνα 6.1.

Πίνακας 6.1 Παρουσία ερπητοϊών στα δείγµατα σπέρµατος

Ιός Σπερµατοζωάρια (%) Σπερµατικό υγρό (%) Σπέρµα (%)

HSV 4 (1,9) 1 (0,5) 5 (2,4)

VZV 1 (0,5) 4 (1,9) 4 (1,9)

EBV 65 (31,1) 41 (19,6) 83 (39,7)

CMV 102 (48,8) 75 (35,9) 120 (57,4)

HHV-6 101 (48,3) 81 (38,8) 136 (65,1)

HHV-7 — — —

HHV-8 42 (20,1) 32 (15,3) 61 (29,2)

Συνολική ιική 
παρουσία 182/209 (87,1) 145/209 (69,4) 194/209 (92,8)
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Εικόνα 6.1 Ανίχνευση µε PCR των ιώνHSV-1, EBV, CMV, VZV, HHV-6, HHV-7, HHV-8 και 

του γονιδίου αναφοράς β-αιµοσφαιρίνη. Πηγάδια: 1-5: Δείγµατα σπέρµατος; +ve: θετικός 

µάρτυρας (positive control); -ve: αρητικός µάρτυρας (negative control); M: DNA γνωστού 

µοριακού βάρους(100bp DNA molecular weight marker).
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 Στο σύνολο των θετικών για ιό δειγµάτων, βρέθηκαν τα εξής αποτελέσµατα: Σε 1 

δείγµα (0,5%) βρέθηκαν ταυτόχρονα 5 ιοί. Σε 9 δείγµατα (4,6%) ανιχνεύτηκαν ταυτόχρονα 

4 ιοί. Σε 53 δείγµατα (27,3%) βρέθηκαν ταυτόχρονα 3 ιοί. Σε 78 δείγµατα (40,2%) 

βρέθηκαν ταυτόχρονα 2 ιοί. Σε 53 δείγµατα (27,3%) ανιχνεύτηκε µόνο ένας ιός.

 Ειδικότερα: ο HHV-6 ανιχνεύτηκε µόνος του σε 22 δείγµατα (11,3%), ο CMV σε 19 

(9,8%), o EBV σε 3 (1,5%) και ο HHV-8 σε 9 δείγµατα (4,6%). Ο HSV1 και ο VZV 

ανιχνεύονταν πάντα παρουσία κάποιου άλλου ιού.

 Ταυτόχρονη παρουσία δύο ιών: HHV-6 και CMV σε 28 άτοµα (14,4%),  HHV-6 και 

EBV σε 13 (6,7%), HHV-6 και HHV-8 σε 11 περιπτώσεις (5,7%), CMV και EBV σε 10 

(5,2%), CMV και HHV-8 σε 10 (5,2%), EBV και HHV-8 σε 4 δείγµατα (2,1%), HHV-6 και 

VZV σε 1 (0,5%) και EBV και VZV σε 1 δείγµα (0,5%).

 Ταυτόχρονη ανίχνευση του DNA τριών ιών: HHV6-CMV-EBV σε 31 περιπτώσεις 

(16,0%) HHV6-CMV-HHV8 σε 10 δείγµατα (5,2%), HHV6-EBV-HHV8 σε 8 (4,1%), CMV-

EBV-HHV8 σε 2 άτοµα (1,0%), HHV6-EBV-HSV και HHV6-HHV8-HSV σε 1 δείγµα (0,5%) 

αντίστοιχα.

 Ταυτόχρονη ανίχνευση του DNA τεσσάρων ιών: HHV6-CMV-EBV-HHV8 σε 5 

δείγµατα (2,6%), HHV6-CMV-EBV-HSV σε 3 δείγµατα (1,5%), και HHV6-CMV-EBV-VZV 

σε 1 δείγµα (0,5%).

 Ταυτόχρονη ανίχνευση του DNA πέντε ιών: HHV6-CMV-EBV-HHV8-VZV σε 1 δείγµα 

(0,5%). Το συγκεκριµένο δείγµα χαρακτηρίστηκε µε τερατοσπερµία και ολιγοζωοσπερµία 

Πίνακας 6.2.
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Πίνακας 6.2 Ταυτόχρονη παρουσία ερπητοϊών στα συνολικά δείγµατα σπέρµατος

Συνδυασμοί ιών Αριθμός δειγμάτων (%) Παρουσία ιών (%)

HHV6-CMV-EBV-HHV8-VZV 1 (0,5)
5 Ιοί 

1 (0,5)

HHV6-CMV-EBV-HHV8 5 (2,6)
4 Ιοί 

9 (4,6)
HHV6-CMV-EBV-HSV 3 (1,5)

4 Ιοί 

9 (4,6)
HHV6-CMV-EBV-VZV 1 (0,5)

4 Ιοί 

9 (4,6)

HHV6-CMV-EBV 31 (16,0)

3 Ιοί 

53 (27,3)

HHV6-CMV-HHV8 10 (5,2)

3 Ιοί 

53 (27,3)

HHV6-EBV-HHV8 8 (4,1) 3 Ιοί 

53 (27,3)CMV-EBV-HHV8 2 (1,0)

3 Ιοί 

53 (27,3)

HHV6-EBV-HSV 1 (0,5)

3 Ιοί 

53 (27,3)

HHV6-HHV8-HSV 1 (0,5)

3 Ιοί 

53 (27,3)

HHV6-CMV 28 (14,4)

2 Ιοί 

78 (40,2)

HHV6-EBV 13 (6,7)

2 Ιοί 

78 (40,2)

HHV6-HHV8 11 (5,7)

2 Ιοί 

78 (40,2)

CMV-EBV 10 (5,2) 2 Ιοί 

78 (40,2)CMV-HHV8 10 (5,2)

2 Ιοί 

78 (40,2)

EBV-HHV8 4 (2,1)

2 Ιοί 

78 (40,2)

HHV6-VZV 1 (0,5)

2 Ιοί 

78 (40,2)

EBV-VZV 1 (0,5)

2 Ιοί 

78 (40,2)

HHV6 22 (11,3)

1 Ιός

53 (27,3)

CMV 19 (9,8)

1 Ιός

53 (27,3)

HHV8 9 (4,6) 1 Ιός

53 (27,3)EBV 3 (1,5)

1 Ιός

53 (27,3)

HSV 0 (0,0)

1 Ιός

53 (27,3)

VZV 0 (0,0)

1 Ιός

53 (27,3)
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Συνδυασμοί ιών Αριθμός δειγμάτων (%) Παρουσία ιών (%)

Σύνολο 194 (100,0) 194 (100,0)

6.2 Παρουσία ερπητοϊών στα σπερµατοζωάρια και στο σπερµατικό υγρό των 

συνολικών δειγµάτων σπέρµατος

 Προηγούµενες µελέτες, είχαν εξετάσει την παρουσία του ιικού DNA µόνο στα 

συνολικά δείγµατα σπέρµατος. Θεωρήσαµε την πιθανότητα ανίχνευσης ιικού DNA είτε στα 

σπερµατοζωάρια, είτε στο σπερµατικό υγρό ή και στα δυο ταυτόχρονα, πολύ 

ενδιαφέρουσα και έτσι, διαχωρίσαµε τα δυο βιολογικά υλικά µε φυγοκέντρηση. Ιικό DNA 

ανιχνεύτηκε σε διαφορετική συχνότητα για κάθε ιό, όταν διαχωρίστηκαν τα 

σπερµατοζωάρια από το σπερµατικό υγρό Πίνακας 6.1.

 6.2.1 Στα σπερµατοζωάρια

 Στα σπερµατοζωάρια, στο σύνολο των θετικών για ιό δειγµάτων (182/209, 87,1%), 

τα αποτελέσµατα από την ανίχνευση ιικού DNA είχαν ως εξής: ο CMV ανιχνεύτηκε σε 102 

δείγµατα (48,8%), ο HHV-6 σε 101 (48,3%), ο EBV σε 65 (31,1%), ο HHV-8 σε 42 (20,1%), 

ο HSV σε 4 (1,9%) και ο VZV σε 1 δείγµα (0.5%) Πίνακας 6.1.

 Σε 4 δείγµατα (2,2%) ανιχνεύτηκαν ταυτόχρονα 4 ιοί. Σε 25 δείγµατα (13,7%) είχαµε 

ταυτόχρονη παρουσία 3 ιών. Σε 71 δείγµατα (39,0%) βρέθηκαν ταυτόχρονα 2 ιοί. Σε 82 

δείγµατα (45,1%) ανιχνεύτηκε µόνο ένας ιός.

 6.2.2 Στο σπερµατικό υγρό

 Στο σπερµατικό υγρό, στο σύνολο των θετικών για ιό δειγµάτων (145/209, 69,4%), 

τα αποτελέσµατα από την ανίχνευση ιικού DNA ήταν τα ακόλουθα: ο CMV βρέθηκε σε 75 

περιπτώσεις (35,9%), ο HHV-6 σε 81 (38,8%), ο EBV σε 41 (19,6%) ο HHV-8 σε 32 

(15,3%), ο VZV σε 4 δείγµατα (1,9%), και ο HSV σε 1 (0,5%) Πίνακας 6.1.

 Σε 21 δείγµατα (14,5%) είχαµε ταυτόχρονη παρουσία 3 ιών. Σε 47 δείγµατα (32,4%) 

βρέθηκαν ταυτόχρονα 2 ιοί. Σε 77 δείγµατα (53,1%) ανιχνεύτηκε µόνο ένας ιός.
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 6.2.3 Αποκλειστική παρούσία ιικού DNA στα σπερµατοζωάρια, στο 

σπερµατικό υγρό και ταυτόχρονη παρουσία τόσο στα σπερµατοζωάρια όσο και στο 

σπερµατικό υγρό

 Μετρήσαµε επίσης σε πόσα δείγµατα ανιχνεύθηκε ιικό DNA αποκλειστικά µόνο στα 

σπερµατοζωάρια ή αποκλειστικά µόνο στο σπερµατικό υγρό. Επιπλέον µετρήθηκαν και τα 

δείγµατα στα οποία είχαµε ταυτόχρονη ανίχνευση ενός ιού τόσο στα σπερµατοζωάρια όσο 

και στο σπερµατικό υγρό Πίνακας 6.3.

 Από τα 120 θετικά για CMV δείγµατα, στα 45 ο ιός ανιχνεύτηκε µόνο στα 

σπερµατοζωάρια (37,5%), στα 18 ο ιός ανιχνεύτηκε µόνο στο σπερµατικό υγρό (15,0%) 

και σε 57 o ιός ανιχνεύτηκε ταυτόχρονα στα σπερµατοζωάρια και στο σπερµατικό υγρό 

(47,5%). 

 Από τα 136 θετικά για HHV-6 δείγµατα, στα 55 ο ιός ανιχνεύτηκε µόνο στα 

σπερµατοζωάρια (40,4%), στα 35 ο ιός ανιχνεύτηκε µόνο στο σπερµατικό υγρό (25,7%) 

και σε 46 o ιός ανιχνεύτηκε ταυτόχρονα στα σπερµατοζωάρια και στο σπερµατικό υγρό 

(33,8%).

 Από τα 136 θετικά για EBV δείγµατα, στα 42 ο ιός ανιχνεύτηκε µόνο στα 

σπερµατοζωάρια (50,6%), στα 18 ο ιός ανιχνεύτηκε µόνο στο σπερµατικό υγρό (21,7%) 

και σε 23 o ιός ανιχνεύτηκε ταυτόχρονα στα σπερµατοζωάρια και στο σπερµατικό υγρό 

(27,7%).

 Από τα 61 θετικά για HHV-8 δείγµατα, στα 29 ο ιός ανιχνεύτηκε µόνο στα 

σπερµατοζωάρια (47,5%), στα 19 ο ιός ανιχνεύτηκε µόνο στο σπερµατικό υγρό (31,1%) 

και σε 13 o ιός ανιχνεύτηκε ταυτόχρονα στα σπερµατοζωάρια και στο σπερµατικό υγρό 

(21,3%)).

 Από τα 5 θετικά για HSV δείγµατα, στα 4 ο ιός ανιχνεύτηκε µόνο στα 

σπερµατοζωάρια (80,0%), σε 1 ο ιός ανιχνεύτηκε µόνο στο σπερµατικό υγρό (20,0%) ενώ 

δεν υπήρχε κάποιο δείγµα που o ιός να ανιχνεύτηκε ταυτόχρονα στα σπερµατοζωάρια και 

στο σπερµατικό υγρό.

 Από τα 4 θετικά για VZV δείγµατα, δε ανιχνεύτηκε µόνο στα σπερµατοζωάρια σε 

κανένα δείγµα (0,0%), ενώ σε 3 δείγµατα ο ιός ανιχνεύτηκε µόνο στο σπερµατικό υγρό 

(75,0%) και σε 1 δείγµα o ιός ανιχνεύτηκε ταυτόχρονα στα σπερµατοζωάρια και στο 

σπερµατικό υγρό (25,0%).
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Πίνακας 6.3 Αποκλειστική ή ταυτόχρονη παρουσία ερπητοϊών σε κάθε τύπο δείγµατος

Ιός
Μόνο 

Σπερµατοζωάρια 
(%)

Μόνο 
Σπερµατικό 
υγρό (%)

Ταυτόχρονως: 
Σπερµατοζωάρια και 
σπερµατικό υγρό (%)

Συνολική ιική 
παρουσία (%)

HSV 4 (80,0) 1 (20,0) 0 (0,0) 5 (100,0)

VZV 0 (0,0) 3 (75,0) 1 (25,0) 4 (100,0)

EBV 42 (50,6) 18 (21,7) 23 (27,7) 83 (100,0)

CMV 45 (37,5) 18 (15,0) 57 (47,5) 120 (100,0)

HHV-6 55 (40,4) 35 (25,7) 46 (33,8) 136 (100,0)

HHV-8 29 (47,5) 19 (31,1) 13 (21,3) 61 (100,0)

6.3. Παρουσία ερπητοϊών στις κύριες κατηγορίες δειγµάτων σπέρµατος

 Στη συνέχεια µετρήσαµε την παρουσία των ερπητοϊών στις διάφορες κατηγορίες 

σπέρµατος, όπως ταξινοµήθηκαν µε βάσει τα χαρακτηριστικά του σπερµοδιαγράµµατος.

 6.3.1 Παρουσία ερπητοϊών σε φυσιολογικά δείγµατα σπέρµατος

 Σύµφωνα µε την παραπάνω κατηγοριοποίηση, 41/209 δείγµατα σπέρµατος (19,6%) 

χαρακτηρίστηκαν ως φυσιολογικά (normozoospermia). Ιικό DNA ανιχνεύθηκε στα 34/41 

δείγµατα (82,9%). Ειδικότερα, ο CMV ανιχνεύθηκε σε 26 περιπτώσεις (63,4%), ο HHV-6 σε 

23 (56,1%), ο EBV σε 13 (31,7%), ο HHV-8 σε 9 (22,0%) και ο HSV σε 1 δείγµα (2,4%). Ο 

VZV δεν ανιχνεύθηκε σε κάποιο από τα φυσιολογικά δείγµατα σπέρµατος Πίνακας 6.4. 

 6.3.2 Παρουσία ερπητοϊών σε παθολογικά (abnormal) δείγµατα σπέρµατος

 Τα υπόλοιπα 168/209 δείγµατα (80,4%) χαρακτηρίστηκαν ως παθολογικά 

(abnormal). Ιικό DNA ανιχνεύθηκε στα 160/168 δείγµατα (95,2%). Ειδικότερα, 113 δείγµατα 

ήταν θετικά για HHV-6 (67,3%), 94 για CMV (56,0%), 70 για EBV (41,7%), 52 για HHV-8 

(31,0%), 4 για VZV (2,4%) και 4 για HSV (2,4%) Πίνακας 6.4.
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Πίνακας 6.4 Παρουσία ερπητοϊών στα φυσιολογικά και στα µη φυσιολογικά δείγµατα 

σπέρµατος

Ιός Φυσιολογικά δείγµατα (%)
(41/209)

Παθολογικά δείγµατα (%)
(168/209)

HSV 1 (2,4) 4 (2,4)

VZV 0 (0,0) 4 (2,4)

EBV 13 (31,7) 70 (41,7)

CMV 26 (63,4) 94 (56,0)

HHV-6 23 (56,1) 113 (67,3)

HHV-8 9 (22,0) 52 (31,0)

Συνολική ιική 
παρουσία 34/41 (82,9) 160/168 (95,2)

 Τα παθολογικά δείγµατα διαχωρίστηκαν στις ακόλουθες υπο-οµάδες: 

ολιγοασθενοζωοσπερµία (73/168, 43,4%), ολιγοζωοσπερµία (42/168, 25,0%), 

ασθενοζωοσπερµία (10/168, 6,0%), φυσιολογικά ως προς τα σπερµατοζωάρια αλλά µε 

παθολογικό σπερµατικό υγρό και/ή συγκόλληση και/ή WBCs (36/168, 21,4%), 

αζωοσπερµία (4/168, 2,4%) και τερατοζωοσπερµία (3/168, 1,8%). Τα δείγµατα που 

εµφάνισαν αυξηµένο αριθµό WBCs (πυοσπερµία) ανεξαρτήτου των υπόλοιπων 

χαρακτηριστικών τους ήταν 48/168 (28,6%) Πίνακας 6.5.

 6.3.2.1 Ερπητοϊοί και ασθενοζωοσπερµία

 Από τα 168 παθολογικά δείγµατα τα 10 (6,0%) χαρακτηρίστηκαν ως 

ασθενοζωοσπερµικά. Ιικό DNA ανιχνεύθηκε και στα 10 (100%) δείγµατα. Αναλυτικά, η PCR 

έδειξε τα ακόλουθα αποτελέσµατα: ο HHV-6 ανιχνεύτηκε σε 9 δείγµατα (90%), ο CMV και ο 

EBV σε 4 (40%), ο HHV-8 και ο HSV σε 2 (20%) και ο VZV σε 1 δείγµα(10%) Πίνακας 6.5. 

 6.3.2.2 Ερπητοϊοί και ολιγοζωοσπερµία

 Από τα 168 παθολογικά δείγµατα τα 42 (25,0%) χαρακτηρίστηκαν ως 

ολιγοζωοσπερµικά. Ιικό DNA ανιχνεύθηκε σε 40/42 δείγµατα (95,2%). Αναλυτικά, η PCR 

έδειξε τα ακόλουθα αποτελέσµατα: ο HHV-6 ανιχνεύτηκε σε 27 δείγµατα (64,3%), ο CMV 
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σε 22 (52,4%), ο EBV σε 16 (38,1%), ο HHV-8 σε 10 (23,8%) και ο HSV σε 1 (2,4%). Ο 

VZV δεν ανιχνεύθηκε σε κάποιο από τα ολιγοζωοσπερµικά δείγµατα Πίνακας 6.5. 

 6.3.2.3 Ερπητοϊοί και ολιγοασθενοζωοσπερµία

 Από τα 168 παθολογικά δείγµατα τα 73 (43,4%) χαρακτηρίστηκαν ως 

ολιγοασθενοζωοσπερµικά. Ιικό DNA ανιχνεύθηκε σε 68/73 δείγµατα (93,2%). Αναλυτικά, η 

PCR έδειξε τα ακόλουθα αποτελέσµατα: ο HHV-6 ανιχνεύτηκε σε 41 δείγµατα (56,2%), ο 

CMV σε 41 (56,2%), ο EBV σε 22 (30,1%), ο HHV-8 σε 30 (41,1%) και ο VZV σε 2 (2,7%) 

δείγµατα σπέρµατος. Ο HSV δεν ανιχνεύθηκε σε κάποιο ολιγοασθενοζωοσπερµικό δείγµα 

Πίνακας 6.5. 

 6.3.2.4 Ερπητοϊοί και αζωοσπερµία

 Από τα 168 παθολογικά δείγµατα τα 4 (2,4%) χαρακτηρίστηκαν ως αζωοσπερµικά. 

Ιικό DNA ανιχνεύθηκε και στα 4 (100%) δείγµατα. Αναλυτικά, η PCR έδειξε τα ακόλουθα 

αποτελέσµατα: ο EBV ανιχνεύτηκε και στα 4 δείγµατα (100%), ο HHV-6 ανιχνεύθηκε σε 3 

(75%), ο CMV και ο HHV-8 σε 1 δείγµα (25%). Ο HSV και ο VZV δεν ανιχνεύθηκαν σε 

κάποιο δείγµα Πίνακας 6.5.

 6.3.2.5 Ερπητοϊοί και τερατοσπερµία

 Στα 3/168 (1,8%) παθολογικά δείγµατα που χαρακτηρίστηκαν ως τερατοσπερµικά 

ανιχνεύθηκαν οι εξής ιοί: CMV (100%), EBV (66,7%), VZV, HHV-6 και HHV-8 (33,3%). Ο 

HSV δεν ανιχνεύθηκε σε κάποιο δείγµα. Παρατηρήθηκε επίσης ότι το ένα από τα δείγµατα 

αυτά εµφάνισε και τους τέσσερις ιούς Πίνακας 6.5. 

 6.3.2.6 Ερπητοϊοί και φυσιολογικά σπερµατοζωάρια µε συγκόλληση, 

παθολογικό σπερµατικό υγρό και WBCs

 Από τα 168 παθολογικά δείγµατα τα 36 (21,4%) εµφάνισαν τα χαρακτηριστικά αυτά. 

Ιικό DNA ανιχνεύθηκε σε 35/36 δείγµατα (97,2%). Αναλυτικά, η PCR έδειξε τα ακόλουθα 

αποτελέσµατα: ο HHV-6 ανιχνεύτηκε σε 32 δείγµατα (88,9%), ο EBV σε 22 (61,1%), ο 

CMV σε 23 (63,9%), ο HHV-8 σε 6 (16,7%) και ο HSV σε 1 (2,8%). Ο VZV δεν 

ανιχνεύθηκε σε κάποιο δείγµα της συγκεκριµένης κατηγορίας Πίνακας 6.5.
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 6.3.2.7 Ερπητοϊοί και πυοσπερµία (λευκοκυτταροσπερµία)

 Από τα 168 παθολογικά δείγµατα τα 48 (28,8%) βρέθηκε να έχουν υψηλές 

συγκεντρώσεις WBCs. Ιικό DNA ανιχνεύθηκε σε 47/48 δείγµατα (97,9%). Αναλυτικά, η 

PCR έδειξε τα ακόλουθα αποτελέσµατα: ο HHV-6 ανιχνεύτηκε σε 33 δείγµατα (68,8%), ο 

CMV σε 27 (56,3%), ο EBV σε 29 (60,4%), ο HHV-8 σε 9 (18,8%) και ο HSV σε 2 (4,2%). 

Ο VZV δεν ανιχνεύθηκε σε κάποιο δείγµα µε πυοσπερµία Πίνακας 6.5. 

Πίνακας 6.5 Παρουσία ερπητοϊών στις οµάδες µη φυσιολογικών δειγµάτων σπέρµατος

Ιοί / Οµάδα  
µη 

φυσιολογικών  
(168/209)

HSV
(%)

VZV
(%)

EBV
(%)

CMV
(%)

HHV-6
(%)

HHV-8
(%)

Συνολική 
ιική 

παρουσία

Άσθενο-
ζωοσπερµία 

(10/168)

2
(20,0)

1
(10,0)

4
(40,0)

4
(40,0)

9
(90,0)

4
(40,0)

10/10
(100,0)

Ολιγο-
ζωοσπερµία 

(42/168)

1
(2,4)

0
(0,0)

16
(38,1)

22
(52,4)

27
(64,3)

10
(23,8)

40/42
(95,2)

Ολιγοασθενο-
ζωοσπερµία 

(73/168)

0
(0,0)

2
(2,7)

22
(30,1)

41
(56,2)

41
(56,2)

30
(41,1)

68/73
(93,2)

Αζωοσπερµία 
(4/168)

0
(0,0)

0
(0,0)

4
(100,0)

1
(25,0)

3
(75,0)

1
(25,0)

4/4
(100,0)

Τερατο-
σπερµία 
(3/168)

0
(0,0)

1
(33,3)

2
(66,7)

3
(100,0)

1
(33,3)

1
(33,3)

3/3
(100,0)

Φυσιολογικά 
σπερµατο-
ζωάρια µε 
παθολογικό 
σπερµατικό 
υγρό (36/168)

1
(2,8)

0
(0,0)

22
(61,1)

23
(63,9)

32
(88,9)

6
(16,7)

35/36
(97,2)

Πυοσπερµία 
(48/168)

2
(4,2)

0
(0,0)

29
(60,4)

27
(56,3)

33
(68,8)

9
(18,8)

47/48
(97,9)
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6.4 Στατιστικά σηµαντικές σχέσεις

 Αναλύοντας στατιστικά τα παραπάνω αποτελέσματα, βρέθηκαν οι ακόλουθες 
στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ των κατηγοριών των δειγμάτων και της 
οικογένειας των ερπητοϊών:

6.4.1 Στατιστικά σηµαντικές σχέσεις στο σύνολο των δειγµάτων

 6.4.1.1 HSV και ασθενοζωοσπερµία

 Ο HSV ανιχνεύεται πιο συχνά στα δείγµατα σπέρµατος µε ασθενοζωοσπερµία 

(2/10, 20%) σε σχέση µε τα υπόλοιπα δείγµατα (3/199, 1,5%) [p=0,019 (2-tailed Fisher’s 

exact test)]. Λόγω όµως του µικρού αριθµού δειγµάτων δεν µπορεί να εξαχθεί ασφαλές 

συµπέρασµα.

 6.4.1.2 HHV-8 και ολιγοασθενοζωοσπερµία

 Ο H H V- 8 αν ι χ ν ε ύ ε τα ι π ι ο συχ νά σ τα δ ε ί γµα τα σπέρµα το ς µ ε 

ολιγοασθενοζωοσπερµία (30/73, 41,1%) σε σχέση µε τα υπόλοιπα δείγµατα (31/136, 

22,8%) [p=0,006 (Chi-Square test)], γεγονός που υποδηλώνει ότι ο HHV-8 επηρεάζει τόσο 

την πυκνότητα όσο και την κινητικότητα των σπερµατοζωαρίων. 

 6.4.1.3 EBV και αζωοσπερµία 

 Ο EBV ανιχνεύεται πιο συχνά στα δείγµατα σπέρµατος µε αζωοσπερµία (4/4, 

100%) σε σχέση µε τα υπόλοιπα δείγµατα (79/205, 38,5%) [p=0,024 (2-tailed Fisher’s 

exact test)]. Λόγω όµως του µικρού αριθµού δειγµάτων δεν µπορεί να εξαχθεί ασφαλές 

συµπέρασµα.

 6.4.1.4 VZV και τερατοσπερµία

 Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι ο VZV ανιχνεύεται πιο συχνά στα δείγµατα 

σπέρµατος µε τερατοσπερµία (1/3, 33,3%) σε σχέση µε τα υπόλοιπα δείγµατα (3/206, 

1,5%) [p=0,057 (2-tailed Fisher’s exact test)], γεγονός που µπορεί να υποδεικνύει κάποια 

συσχέτιση µεταξύ τους. Το γεγονός όµως ότι τα θετικά για VZV δείγµατα ήταν εξαιρετικά 

λίγα και ότι το αποτέλεσµα είναι οριακά µη στατιστικά σηµαντικό δεν µας επιτρέπει να 

καταλήξουµε σε ασφαλή συµπεράσµατα.
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 6.4.1.5 EBV/HHV-6 και δείγµατα φυσιολογικά ως προς τα σπερµατοζωάρια 

αλλά µε παθολογικά σπερµατικό υγρό και/ή συγκόλληση και/ή WBCs

 Τόσο ο EBV όσο και ο HHV-6 ανιχνεύονται σε µεγαλύτερη συχνότητα στα δείγµατα 

σπέρµατος που είναι φυσιολογικά ως προς τα σπερµατοζωάρια αλλά µε παθολογικά 

σπερµατικό υγρό και/ή συγκόλληση και/ή WBCs (EBV:22/36, 61,1% – HHV-6: 32/36, 

88,9%) σε σχέση µε τα υπόλοιπα δείγµατα (EBV: 61/173, 35,3% – HHV-6: 104/173, 

60,1%) [pEBV=0,004, pHHV-6=0,001 (Chi-Square test)], υποδηλώνοντας ότι οι δύο αυτοί ιοί 

σχετίζονται µε τη συγκεκριµένη κατηγορία µη-φυσιολογικών σπερµάτων.

 6.4.1.6 EBV και πυοσπερµία

 Ο EBV ανιχνεύεται πιο συχνά στα δείγµατα µε πυοσπερµία (29/48, 60,4%) σε 

σχέση µε τα υπόλοιπα δείγµατα (54/161, 33,5%) [p=0,001 (Chi-Square test)], γεγονός που 

υποδεικνύει κάποια συσχέτιση µεταξύ της αυξηµένης παρουσίας λευκών αιµοσφαιρίων 

στο σπέρµα και του EBV. 

6.4.2 Στατιστικά σηµαντικές σχέσεις στα σπερµατοζωάρια

 6.4.2.1 HSV και ασθενοζωοσπερµία

 Ο HSV ανιχνεύεται πιο συχνά στα σπερµατοζωάρια µε ασθενοζωοσπερµία (2/10, 

20%) σε σχέση µε τα υπόλοιπα δείγµατα (2/199, 1,0%) [p=0,012 (2-tailed Fisher’s exact 

test)]. Λόγω όµως του µικρού αριθµού δειγµάτων δεν µπορεί να εξαχθεί ασφαλές 

συµπέρασµα.

 6.4.2.2 HHV-8 και ολιγοασθενοζωοσπερµία

 Ο HHV-8 ανιχνεύεται πιο συχνά στα σπερµατοζωάρια µε ολιγοασθενοζωοσπερµία 

(21/73, 28,8%) σε σχέση µε τα υπόλοιπα δείγµατα (21/136, 15,4%) [p=0,022 (Chi-Square 

test)].

 6.4.2.3 EBV και αζωοσπερµία 

 Ο EBV ανιχνεύεται πιο συχνά στα σπερµατοζωάρια µε αζωοσπερµία (4/4, 100%) σε 

σχέση µε τα υπόλοιπα δείγµατα (61/205, 29,8%) [p=0,009 (2-tailed Fisher’s exact test)]. 

Λόγω όµως του µικρού αριθµού δειγµάτων δεν µπορεί να εξαχθεί ασφαλές συµπέρασµα.
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 6.4.2.4 HHV-6 και δείγµατα φυσιολογικά ως προς τα σπερµατοζωάρια αλλά µε 

παθολογικά σπερµατικό υγρό και/ή συγκόλληση και/ή WBCs

 Ο HHV-6 ανιχνεύεται µε µεγαλύτερη συχνότητα στα σπερµατοζωάρια που είναι 

φυσιολογικά ως προς τα σπερµατοζωάρια αλλά µε παθολογικά σπερµατικό υγρό και/ή 

συγκόλληση και/ή WBCs (26/36, 72,2%) σε σχέση µε τα υπόλοιπα δείγµατα (75/173, 

43,2%) [p=0,002 (Chi-Square test)]. 

 6.4.2.5 EBV και πυοσπερµία

 Ο EBV ανιχνεύεται πιο συχνά στα σπερµατοζωάρια µε πυοσπερµία (23/48, 47,9%) 

σε σχέση µε τα υπόλοιπα δείγµατα (42/161, 26,1%) [p=0,004 (Chi-Square test)]. 

6.4.3 Στατιστικά σηµαντικές σχέσεις στο σπερµατικό υγρό

 6.4.3.1 HHV-8 και ολιγοασθενοζωοσπερµία

 Ο HHV-8 ανιχνεύεται πιο συχνά στο σπερµατικό υγρό στα δείγµατα µε 

ολιγοασθενοζωοσπερµία (16/73, 21,9%) σε σχέση µε τα υπόλοιπα δείγµατα (16/136, 

11,8%) [p=0,052 (Chi-Square test)].

 6.4.3.2 VZV/CMV και τερατοσπερµία

 Τόσο ο VZV όσο και ο CMV ανιχνεύονται πιο συχνά στο σπερµατικό υγρό στα 

δείγµατα µε τερατοσπερµία. Ο VZV ανιχνεύεται σε 1/3 (33,3%) δείγµατα σε σχέση µε τα 

υπόλοιπα (3/206, 1,5%) [p=0,057 (2-tailed Fisher’s exact test)], ενώ ο CMV ανιχνεύεται σε 

3/3 (100,0%) σε σχέση µε τα υπόλοιπα (72/206, 35,0%) [p=0,045 (2-tailed Fisher’s  exact 

test)]. Όσον αφορά τον VZV, λόγω του µικρού αριθµού δειγµάτων δεν µπορεί να εξαχθεί 

ασφαλές συµπέρασµα. Η σχέση που αποκαλύπτεται ανάµεσα στον CMV και στα δείγµατα 

µε τερατοσπερµία δείχνει ότι µπορεί να υπάρχει κάποια συσχέτιση αλλά λόγω του µικρού 

αριθµού δειγµάτων δεν µπορεί να εξαχθεί ασφαλές συµπέρασµα.

 6.4.3.3 HHV-6 και δείγµατα φυσιολογικά ως προς τα σπερµατοζωάρια αλλά µε 

παθολογικά σπερµατικό υγρό και/ή συγκόλληση και/ή WBCs

 Ο HHV-6 ανιχνεύεται µε µεγαλύτερη συχνότητα στο σπερµατικό υγρό στα δείγµατα 

που είναι φυσιολογικά ως προς τα σπερµατοζωάρια αλλά µε παθολογικά σπερµατικό υγρό 

και/ή συγκόλληση και/ή WBCs (20/36, 55,6%) σε σχέση µε τα υπόλοιπα δείγµατα (61/173, 

35,3% [p=0,023 (Chi-Square test)].
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 6.4.3.4 EBV και πυοσπερµία

 Ο EBV ανιχνεύεται πιο συχνά στο σπερµατικό υγρό στα δείγµατα µε πυοσπερµία 

(16/48, 33,3%) σε σχέση µε τα υπόλοιπα δείγµατα (25/161, 15,5%) [p=0,006 (Chi-Square 

test)].

6.5 Ερπητικό DNA και παράµετροι του σπέρµατος

 Στη συνέχεια εξετάσθηκε κατά πόσο η παρουσία των ερπητοϊών επηρεάζει τις δύο 

κυριότερες παραµέτρους του σπέρµατος, τον µέσο αριθµό των σπερµατοζωαρίων και τη 

µέση κινητικότητά τους.

 6.5.1 Μέσος αριθµός σπερµατοζωαρίων και ερπητικό DNA

 Τα θετικά για HHV-8 δείγµατα σπέρµατος (61/209, 29,2%), εµφανίζουν µειωµένο 

αριθµό σπερµατοζωαρίων (21,4±3,2) σε σχέση µε τον αριθµό των σπερµατοζωαρίων 

(34,6±3,6) στα αρνητικά για HHV-8 δείγµατα (148/209, 70,8%), εύρηµα που εµφανίζει 

στατιστική σηµαντικότητα [p=0.030, (2-tailed Mann-Whitney U test)]. Αντιθέτως, η µόλυνση 

από HSV, VZV, EBV, CMV και HHV-6 δεν επηρεάζει τον µέσο αριθµό σπερµατοζωαρίων 

των δειγµάτων Πίνακας 6.6, Εικόνα 6.2.

 Στατιστική σηµαντικότητα παρατηρήθηκε στο µέσο αριθµό των σπερµατοζωαρίων 

(18,1±2,9) και στα διαχωρισµένα δείγµατα σπερµατοζωαρίων που ήταν µολυσµένα από 

HHV-8 (42/209, 20,1%) σε σχέση µε το µέσο αριθµό σπερµατοζωαρίων (34,0±3,3) στα 

διαχωρισµένα δείγµατα σπερµατοζωαρίων που δεν ήταν µολυσµένα από τον HHV-8 

(167/209, 79,9%) [p=0.037 (2-tailed Mann-Whitney U test)]. Όπως ήταν αναµενόµενο, η 

µόλυνση από HSV, VZV, EBV, CMV και HHV-6 δεν επηρεάζει τον µέσο αριθµό 

σπερµατοζωαρίων στα διαχωρισµένα δείγµατα σπέρµατος.

 Ο µέσος αριθµός σπερµατοζωαρίων (22,3±5,3) στα διαχωρισµένα δείγµατα 

σπερµατικού υγρού που ήταν µολυσµένα από HHV-8 (32/209, 15,3%) ήταν µειωµένος σε 

σχέση µε τον µέσο αριθµό σπερµατοζωαρίων (32,3±3,1) στα διαχωρισµένα δείγµατα 

σπερµατικού υγρού που δεν ήταν µολυσµένα από τον HHV-8 (177/209, 84,7%). Παρόλα 

αυτά το αποτέλεσµα ήταν οριακά µη στατιστικά σηµαντικό, [p=0.067 (2-tailed Mann-

Whitney U test)]. Επιπροσθέτως, η µόλυνση από HSV, VZV, EBV, CMV και HHV-6 δε 

φαίνεται να επηρεάζει τον µέσο αριθµό σπερµατοζωαρίων στα διαχωρισµένα δείγµατα 

σπερµατικού υγρού.
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Εικόνα 6.2 Γράφηµα βαρύτητας που παρουσιάζει την επίπτωση της παρουσίας του 

HHV-8 στον αριθµό των σπερµατοζωαρίων

 6.5.2 Μέση κινητικότητα σπερµατοζωαρίων και ερπητικό DNA

 Τα θετικά για HHV-8 δείγµατα σπέρµατος (61/209, 29,2%), εµφανίζουν µειωµένη 

κινητικότητα σπερµατοζωαρίων (42,5±2,9) σε σχέση µε την κινητικότητα των 

σπερµατοζωαρίων (50,7±1,8) στα αρνητικά για HHV-8 δείγµατα (148/209, 70,8%), εύρηµα 

που εµφανίζει στατιστική σηµαντικότητα [p=0.015, (2-tailed Mann-Whitney U test)]. 

Αντιθέτως, η µόλυνση από HSV, VZV, EBV, CMV και HHV-6 δεν επηρεάζει τη µέση 

κινητικότητα των σπερµατοζωαρίων στα υπό µελέτη δείγµατα Πίνακας 6.6, Εικόνα 6.3.

 Στατιστική σηµαντικότητα παρατηρήθηκε στη µέση κινητικότητα των 

σπερµατοζωαρίων και στα διαχωρισµένα δείγµατα σπερµατικού υγρού (40,5±4,4) που 

ήταν µολυσµένα από HHV-8 (32/209, 15,3%) σε σχέση µε τη µέση κινητικότητα των 

σπερµατοζωαρίων (49,7±1,6) στα διαχωρισµένα δείγµατα σπερµατικού υγρού που δεν 

ήταν µολυσµένα από τον HHV-8 (177/209, 84,7%) [p=0.048 (2-tailed Mann-Whitney U 

test)]. Όπως ήταν αναµενόµενο, η µόλυνση από HSV, VZV, EBV, CMV και HHV-6 δεν 

επηρεάζει τη µέση κινητικότητα των σπερµατοζωαρίων στα διαχωρισµένα δείγµατα 

σπερµατικού υγρού.

 Η µέση κινητικότητα των σπερµατοζωαρίων (44,1±3,3) στα διαχωρισµένα δείγµατα 

σπερµατοζωαρίων που ήταν µολυσµένα από HHV-8 (42/209, 20,1%) ήταν µειωµένη σε 

σχέση µε τη µέση κινητικότητα των σπερµατοζωαρίων (49,9±1,8) στα διαχωρισµένα 
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δείγµατα σπερµατοζωαρίων  που δεν ήταν µολυσµένα από τον HHV-8 (167/209, 79,9%). 

Παρόλα αυτά το αποτέλεσµα αυτό ήταν οριακά µη στατιστικά σηµαντικό, [p=0.096 (2-tailed 

Mann-Whitney U test)]. Επιπροσθέτως, η µόλυνση από HSV, VZV, EBV, CMV και HHV-6 

δεν φαίνεται να επηρεάζει τη µέση κινητικότητα των σπερµατοζωαρίων στα διαχωρισµένα 

δείγµατα σπερµατοζωαρίων.

Εικόνα 6.3 Γράφηµα βαρύτητας που παρουσιάζει την επίπτωση της παρουσίας του 

HHV-8 στην κινητικότητα των σπερµατοζωαρίων

Κεφάλαιο 6ο: Αποτελέσματα

141



Πίνακας 6.6 Μέσος αριθµός σπερµατοζωαρίων και µέση κινητικότητα στα θετικά και 

αρνητικά δείγµατα για κάθε ερπητοϊό

Δείγµατα
(n=209)

Μέσος Αριθµός 
σπερµατοζωαρίων 

(*106/ml)a

p 
valueb

Μέση 
Κινητικότητα 

(%)a

p 
valueb

HSV θετικά 5 65,0±30,9 0,18 48,4±7,2 0,88HSV
αρνητικά 204 29,9±2,7

0,18
48,3±1,6

0,88

VZV θετικά 4 13,0±6,1 0,29 26,5±18,5 0,14VZV
αρνητικά 205 31,1±2,8

0,29
48,7±1,5

0,14

EBV θετικά 83 37,7±5,2 0,18 49,8±2,7 0,28EBV
αρνητικά 126 26,2±3,0

0,18
47,2±1,9

0,28

CMV θετικά 120 33,8±4,0 0,61 50,7±2,0 0,096CMV αρνητικά 89 26,7±3,4 0,61 45,0±2,5 0,096

HHV6 θετικά 136 33,4±3,6 0,71 49,5±1,9 0,27HHV6
αρνητικά 73 25,9±4,1

0,71
45,9±2,7

0,27

HHV7 θετικά 0 - - - -HHV7
αρνητικά 209 30,8±2,8

-
48,3±1,6

-

HHV8 θετικά 61 21,4±3,2 0,03 42,5±2,9 0,015HHV8
αρνητικά 148 34,6±3,6

0,03
50,7±1,8

0,015

a mean±SEM; b Mann-Whitney U test
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 Οι στατιστικά σηµαντικές συσχετίσεις µεταξύ των ερπητοϊών και των διαφόρων 

κατηγοριών/παραµέτρων σπέρµατος συνοψίζονται στον Πίνακα 6.7:

Πίνακας 6.7 Στατιστικά σηµαντικές συσχετίσεις µεταξύ της οικογένειας των ερπητοϊών και 

των διαφόρων κατηγοριών/παραµέτρων σπέρµατος στα διαχωρισµένα δείγµατα 

σπερµατοζωαρίων, στα διαχωρισµένα δείγµατα σπερµατικού υγρού και στα συνολικά 

δείγµατα σπέρµατος

Κατηγορία/
Παράµετρος
σπέρµατος

Σπερµατοζωάρια Σπερµατικό υγρό Σπέρµα

Ασθενο-
ζωοσπερµία HSV — HSV

Ολιγο-
ζωοσπερµία — — —

Ολιγοασθενο-
ζωοσπερµία HHV-8 HHV-8 HHV-8

Αζωοσπερµία EBV — EBV

Τερατοσπερµία — VZV, CMV VZV

Φυσιολογικά 
σπέρµατα µε WBCs... HHV-6 HHV-6 HHV-6, EBV

Πυοσπερµία EBV EBV EBV

Μέσος αριθµός
σπερµατοζωαρίων HHV-8 — HHV-8

Μέση κινητικότητα
σπερµατοζωαρίων — HHV-8 HHV-8
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6.6 Εντοπισµός του HCMV σε µολυσµένα σπερµατοζωάρια 

 6.6.1 Με ανοσοφθορισµό

 Για να επιβεβαιωθεί ότι ο ανθρώπινος µεγαλοϊός µπορεί να µολύνει τα 

σπερµατοζωάρια σε καλλιέργεια πραγµατοποιήθηκε µελέτη ανοσοφθορισµού για τις ιικές 

πρωτεΐνες IE1 και UL44. Οι πρωτεΐνες αυτές είναι πυρηνικές και αρχίζουν να εκφράζονται 

µέσα σε 2 ώρες µετά τη µόλυνση.

 Τα πειράµατα ανοσοφθορισµού έδειξαν ότι µετά από 48 ώρες ο ιός HCMV µολύνει 

τα σπερµατοζωάρια και εκφράζει τόσο την άµεσα πρώιµη πρωτεΐνη IE1 όσο και την 

πρωτεΐνη UL44. Οι µικροσκοπικές παρατηρήσεις που απεικονίζονται στην Εικόνα 6.4, 

δείχνουν ότι ο ιός συσσωρεύεται στην περιοχή του λαιµού και περιµετρικά του κεφαλιού 

του σπερµατοζωαρίου.

                                α                                      β                                     γ

Εικόνα 6.4 Μόλυνση σπερµατοζωαρίων µε τον ιό HCMV. Στα µολυσµένα 

σπερµατοζωάρια, ο φθορισµός εµφανίζεται στην βάση του λαιµού και περιµετρικά του 

κεφαλιού (λευκά βέλη). α) Σπερµατοζωάρια, β) Εντόπιση της πρωτεΐνης ΙΕ1 στο λαιµό των 

σπερµατοζωαρίων, γ) merged image
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 6.6.2 Με στύπωµα κατά Western

 Το στύπωµα κατά Western έδειξε ότι οι πρωτεΐνες IE1 και UL44 εκφράζονται στα 

σπερµατοζωάρια Εικόνα 6.5. Η πρωτεΐνη που χρησιµοποιήθηκε ως αναφορά της ύπαρξης 

πρωτεΐνών στα δείγµατα είναι η β-ακτίνη.

Εικόνα 6.5 Στύπωµα κατά Western που απεικονίζει τις πρωτεΐνες IE1 και UL44 του ιού 

HCMV, καθώς και την β-ακτίνη, όπως αυτές αποµονώθηκαν από δύο διαφορετικά 

µολυσµένα δείγµατα σπέρµατος.

Κεφάλαιο 6ο: Αποτελέσματα

145



Συζήτηση

146



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7°

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η ζήτηση για υποβοηθούµενη αναπαραγωγή έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, 

εξαιτίας προβληµάτων υπογονιµότητας των νεαρών ζευγαριών 100. Στην πλειοψηφία των 

περιπτώσεων, η ανδρική υπογονιµότητα παραµένει ασυµπτωµατική και µε άγνωστες 

αιτίες. Ο σχεδιασµός της µελέτης έγινε έτσι ώστε να διερευνηθεί η παρουσία της 

οικογένειας των ερπητοϊών στο σπέρµα γόνιµων και υπογόνιµων ανδρών 

χρησιµοποιώντας την µέθοδο της PCR. Μελετήθηκε επίσης και η σχέση µεταξύ ιικής 

παρουσίας και των διαφόρων παραµέτρων του σπέρµατος.

Τα αποτελέσµατα υποδεικνύουν υψηλή παρουσία όλων των ερπητοϊών (92,8%) στο 

σπέρµα ανεξάρτητα από την κατηγοριοποίηση σε φυσιολογικά και µη-φυσιολογικά 

δείγµατα. Η συνολική αυτή παρουσία είναι πολύ υψηλή σε σχέση µε προηγούµενες 

µελέτες που αναφέρουν παρουσία ερπητοϊών σε ποσοστό 56,6% 45 ή 17,1-18,7% 43. Στη 

βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετές ακόµα µελέτες, καµία όµως δεν αναφέρει συνολικό 

ποσοστό ιικής ανίχνευσης.

Μια πιθανή εξήγηση αυτού του υψηλού ποσοστού είναι ο αριθµός των ερπητοϊών 

που µελετήθηκαν στην παρούσα µελέτη σε σχέση µε προηγούµενες. Εκτός από µια µελέτη 

που προσπάθησαν να ανιχνεύσουν όλους τους ερπητοϊούς 42, οι υπόλοιπες ανίχνευσαν 

µερικά µόνο από τα µέλη της οικογένειας Herpesviridae, όπως για παράδειγµα οι 

Kapranos et. al., οι οποίοι µελέτησαν µόνο τους HSV, CMV και EBV 45 ή οι Bezold et. al, 

των οποίων η µελέτη ήταν σχεδιασµένη έτσι ώστε να ανιχνεύσει τους CMV, HHV-6 και 

EBV 43.

Ο αριθµός των δειγµάτων της παρούσας µελέτης ήταν µεγαλύτερος (209) από 

αυτές των Kapranos et. al. (113 δείγµατα), Aynaud et. al. (111 δείγµατα) και Krause et. al. 

(130 δείγµατα) 45,80,100, γεγονός που θα µπορούσε να εξηγήσει την υψηλότερη ιική 

παρουσία. Ωστόσο, σε µια µελέτη των Bezold et. al., η οποία  πραγµατοποιήθηκε σε 241 

δείγµατα, η παρουσία των ερπητοϊών ήταν πολύ χαµηλότερη (18,7%) 43.
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7.1 Ταυτόχρονη παρουσία ιών

 Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων προκύπτει ότι στο σύνολο των θετικών για ιό 

δειγµάτων, υπήρχαν αυξηµένα ποσοστά ταυτόχρονης παρουσίας 2-5 ιών στο ίδιο δείγµα. 

Στα 194 θετικά δείγµατα, οι HHV-6 και CMV ανιχνεύτηκαν µόνοι τους σε λίγα σχετικά 

δείγµατα (22 και 19 αντίστοιχα), ο EBV ανιχνεύτηκε µόνος του σε 3 µόνο δείγµατα και ο 

HHV-8 σε 9 δείγµατα. Φαίνεται ότι παρά την γενικότερη υψηλή παρουσία των ερπητοϊών 

στα δείγµατα, υπήρχε κατά κύριο λόγο συνµόλυνση από περισσότερους από έναν ιούς. Η 

παρατήρηση αυτή µπορεί να αποτελεί ένδειξη διεύκόλυνσης της µόλυνσης από κάποιο ιό 

όταν προϋπάρχει κάποιος άλλος(συνεπιµόλυνση). Ειδικότερα, παρατηρήθηκε ιδιαίτερα 

µεγάλο ποσοστό ταυτόχρονης παρουσίας δύο ιών (40,2%) και πιό συγκεκριµένα των 

HHV-6 και CMV. Αξιοσηµείωτο είναι και το ποσοστό της ταυτόχρονης παρουσίας τριών ιών 

(27,3%), καθώς και το γεγονός ότι ένα δείγµα εµφάνισε ταυτόχρονα 5 από τους 7 ιούς που 

ανιχνεύτηκαν.

7.2 Herpes Simplex Virus (HSV)

 O HSV-1 προκαλεί στοµατικές και σε κάποιες περιπτώσεις γεννητικές πληγές, ενώ 

ο HSV-2 είναι η πιο κοινή αιτία γεννητικού έρπη. Γενικά, άµεση ή έµµεση επαφή µε τις 

ερπητικές αλλοιώσεις είναι µολυσµατική. Οι HSV-1 και HSV-2 έχουν ανιχνευτεί στο σπέρµα 
42-45 και στα σπερµατοζωάρια 46, ενώ ο HSV-2 µεταδίδεται µέσω δοτών σπέρµατος 101.

 Ο HSV ανιχνεύτηκε σε 5 από τα 209 δείγµατα (2,4%). Όταν τα δείγµατα 

διαχωρίστηκαν σε σπερµατοζωάρια και σπερµατικό υγρό, ο HSV ανιχνεύτηκε σε 4 

δείγµατα σπερµατοζωαρίων (1,9%) και σε 1 δείγµα σπερµατικού υγρού (0,5%). Από τα 5 

θετικά για HSV δείγµατα, στα 4 ο ιός ανιχνεύτηκε µόνο στα σπερµατοζωάρια (1,9%), στο 1 

δείγµα ο ιός ανιχνεύτηκε µόνο στο σπερµατικό υγρό (0,5%) ενώ σε κανένα δείγµα δεν 

ανιχνεύτηκε o ιός ταυτόχρονα τόσο στα σπερµατοζωάρια όσο και στο σπερµατικό υγρό 

(0,0%). Από τα 5 δείγµατα στα οποία ανιχνεύτηκε ο HSV, τα 4 ήταν µολυσµένα µε τον 

HSV-1, ενώ το 1 ήταν µολυσµένο µε τον HSV-2.

 Ο HSV ανιχνεύτηκε και στις δυο κύριες κατηγορίες δειγµάτων, φυσιολογικού και µη-

φυσιολογικού σπέρµατος. Αναλυτικά, 1 από τα 41 φυσιολογικά δείγµατα σπέρµατος (2,4%) 

βρέθηκαν θετικά για το DNA του HSV ενώ και 4 από τα 168 (2,4%) µη φυσιολογικά 

δείγµατα ήταν επίσης θετικά.
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 Στις διάφορες υπό-οµάδες µη φυσιολογικών δειγµάτων, ο HSV ανιχνεύτηκε στο 

20% των ασθενοζωοσπερµικών δειγµάτων, στο 2,4% των ολιγοζωοσπερµικών, στο 2,8% 

των δειγµάτων µε φυσιολογικά σπερµατοζωάρια αλλά παθολογικό σπερµατικό υγρό, 

WBCs και/ή συγκόλληση σπερµατοζωαρίων και στο 4,2% των δειγµάτων µε πυοσπερµία. 

Αντιθέτως δεν ανιχνεύθηκε στα ολιγοασθενοζωοσπερµικά, στα αζωοσπερµικά και στα 

τερατοσπερµικά δείγµατα.

 Παρ όλη την χαµηλή παρουσία του σε όλες τις παθολογικές οµάδες, ο HSV 

εµφάνισε στατιστική σηµαντικότητα όταν συσχετίστηκε µε την οµάδα των 

ασθενοζωοσπερµικών, τόσο στο σύνολο των δειγµάτων (p=0,019) όσο και στην οµάδα 

των διαχωρισµένων σπερµατοζωαρίων (p=0,012). Λόγω όµως του µικρού αριθµού των 

δειγµάτων δεν µπορούµε να καταλήξουµε σε κάποιο ασφαλές συµπέρασµα.

 Η παρουσία του HSV, που παρατηρήθηκε σε µόνο 2,4% των συνολικών δειγµάτων, 

διαφέρει από τα αποτελέσµατα των Kapranos et al. (49,5%) 45 αλλά είναι κοντά στη 

συχνότητα ανίχνευσης της µελέτης των Bezold et al. 43 (3,7%) µε τη διαφορά ότι εκείνοι το 

παρατήρησαν σε υπογόνιµους ασθενείς, ενώ στη δική µας µελέτη φαίνεται µια ίση 

κατανοµή µεταξύ της παρουσίας σε φυσιολογικά και µη δείγµατα. Επιπρόσθετα, δεν 

βρέθηκε συσχέτιση ανάµεσα στην παρουσία του DNA του HSV µε παραµέτρους του 

σπέρµατος όπως ο αριθµός σπερµατοζωαρίων ή η κινητικότητα όπως σε προηγούµενες 

µελέτες 44, γεγονός που µας δείχνει ότι στον πληθυσµό της Κρήτης, δεν υπάρχει υψηλή 

µολυµατικότητα από HSV, ούτε άµεση επίδραση, σε περίπτωση παρουσίας του ιού, στις 

παραµέτρους του σπέρµατος.

Κεφάλαιο 7ο: Συζήτηση

149



7.3 Varizela Zoster Virus (VZV)

 Ο VZV προκαλεί ανεµοβλογιά και έρπη ζωστήρα. Η ανεµοβλογιά µπορεί να 

επηρεάσει την ανδρική υπογονιµότητα µε δυο τρόπους 54. Ο VZV έχει µελετηθεί µόνο µια 

φορά χωρίς όµως να έχει ανιχνευτεί 52. 

 Ο VZV ανιχνεύτηκε σε 4 από τα 209 δείγµατα (1,9%). Όταν τα δείγµατα 

διαχωρίστηκαν σε σπερµατοζωάρια και σπερµατικό υγρό, ο VZV ανιχνεύτηκε σε 1 δείγµα 

σπερµατοζωαρίων (0,5%) και σε 4 δείγµατα σπερµατικού υγρού (1,9%). Από τα 4 θετικά 

για VZV δείγµατα, ο ιός δεν ανιχνεύτηκε αποκλειστικά στα σπερµατοζωάρια, σε 3 δείγµατα 

ο ιός ανιχνεύτηκε µόνο στο σπερµατικό υγρό (75,0%) ενώ σε 1 δείγµα o ιός ανιχνεύτηκε 

ταυτόχρονα στα σπερµατοζωάρια και στο σπερµατικό υγρό (25,0%).

 Ο VZV ανιχνεύτηκε σε 4 από τα 168 (2,4%) στα µη φυσιολογικά δείγµατα 

σπέρµατος, ενώ δε βρέθηκε σε κανένα από τα 41 φυσιολογικά δείγµατα σπέρµατος.

 Στις διάφορες υπο-οµάδες µη φυσιολογικών δειγµάτων, ο VZV ανιχνεύτηκε στο 

10% των ασθενοζωοσπερµικών δειγµάτων, στο 2,0% των ολιγοασθενοζωοσπερµικών και 

στο 33,3% των τερατοσπερµικών. Αντιθέτως δεν ανιχνεύθηκε στα ολιγοζωοσπερµικά, στα 

αζωοσπερµικά, στα πυοσπερµικά, καθώς και στα δείγµατα µε φυσιολογικά 

σπερµατοζωάρια αλλά µε παθολογικό σπερµατικό υγρό, WBCs και/ή συγκόλληση 

σπερµατοζωαρίων.

 Παρά την χαµηλή παρουσία του σε όλες τις παθολογικές οµάδες, ο VZV εµφάνισε 

οριακά στατιστική σηµαντικότητα όταν συσχετίστηκε µε την οµάδα των τερατοσπερµικών, 

τόσο στο σύνολο των δειγµάτων (p=0,057) όσο και στην οµάδα των διαχωρισµένων 

σπερµατικών υγρών (p=0,057). Λόγω όµως του µικρού αριθµού των δειγµάτων δεν 

µπορούµε να καταλήξουµε σε κάποιο ασφαλές συµπέρασµα. Ενώ φαίνεται να υπάρχει 

κάποια επίπτωση της παρουσίας του ιού VZV στην µορφολογία των σπερµατοζωαρίων, 

απαιτείται µεγαλύτερος αριθµός δειγµάτων για να µπορέσει να επιβεβαιωθεί η υπόθεση 

αυτή.
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7.4 Epstein-Barr Virus (EBV)

 Ο EBV είναι µέλος της γάµµα υπο-οικογένειας των ερπητοϊών. Προκαλεί λοιµώδη 

µονοπυρήνωση και δυο τύπους καρκίνων, το λέµφωµα Burkitt και τον καρκίνο του 

ρινοφάρυγγα 51. Ο EBV έχει ανιχνευτεί προηγούµενα στο σπέρµα 42,43,45 και θεωρείται 

σεξουαλικώς µεταδιδόµενος. Υπο φυσιολογικές συνθήκες, η ανίχνευση του EBV στο 

σπέρµα είναι αναµενόµενη, εξαιτίας του γεγονότος ότι τα πρωταρχικά κύτταρα-ξενιστές του 

ιού, τα Β-λεµφοκύτταρα, βρίσκονται στο σπέρµα ως ένα µικρό ποσοστό των 

λευκοκυττάρων 4. 

 Ο EBV ανιχνεύτηκε σε 83 από τα 209 δείγµατα (39,7%). Όταν τα δείγµατα 

διαχωρίστηκαν σε σπερµατοζωάρια και σπερµατικό υγρό, ο EBV ανιχνεύτηκε σε 65 

δείγµατα σπερµατοζωαρίων (31,1%) και σε 41 δείγµατα σπερµατικού υγρού (19,6%). Από 

τα 83 θετικά για EBV δείγµατα, στα 42 ο ιός ανιχνεύτηκε µόνο στα σπερµατοζωάρια 

(50,6%), στα 18 ο ιός ανιχνεύτηκε µόνο στο σπερµατικό υγρό (21,7%) και σε 23 o ιός 

ανιχνεύτηκε ταυτόχρονα στα σπερµατοζωάρια και στο σπερµατικό υγρό (27,7%).

 Ανιχνεύτηκε, επίσης, σε µεγάλο ποσοστό και στις δυο κύριες κατηγορίες δειγµάτων, 

φυσιολογικού και µη σπέρµατος. Αναλυτικά, ανιχνεύθηκε σε 13 από τα 41 φυσιολογικά 

δείγµατα σπέρµατος (31,7%), ενώ θετικά για το DNA του EBV βρέθηκαν τα 70 από τα 168 

(41,7%) µη φυσιολογικά δείγµατα.

 Στις διάφορες υπο-οµάδες µη φυσιολογικών δειγµάτων, ο EBV ανιχνεύτηκε στο 

40% των ασθενοζωοσπερµικών δειγµάτων, στο 38,1% των ολιγοζωοσπερµικών, στο 

30,1% των ολιγοασθενοζωοσπερµικών, στο 100% των αζωοσπερµικών, στο 66,7% των 

τερατοσπερµικών, στο 61,1% των δειγµάτων µε φυσιολογικά σπερµατοζωάρια αλλά 

παθολογικό σπερµατικό υγρό, WBCs και/ή συγκόλληση σπερµατοζωαρίων και στο 60,4% 

των δειγµάτων µε πυοσπερµία.

 Η παρουσία του EBV φαίνεται να σχετίζεται µε την αζωοσπερµία, τόσο στα 

συνολικά δείγµατα σπέρµατος (p=0,024) όσο και στα διαχωρισµένα δείγµατα 

σπερµατοζωαρίων (p=0,009). Ο µικρός όµως αριθµός των δειγµάτων δεν µας επιτρέπει να 

εξάγουµε ασφαλές συµπέρασµα για την τυχόν επίδραση του ιού EBV στην αζωοσπερµία.

 Υψηλή ήταν επίσης και η παρουσία του EBV στα συνολικά δείγµατα σπέρµατος µε 

φυσιολογικά µεν σπερµατοζωάρια παθολογικό δε σπερµατικό υγρό και/ή παρουσία 

υψηλής συγκέντρωσης WBCs και/ή συγκόλληση σπερµατοζωαρίων (p=0,004). Τα 

παραπάνω τροποποιηµένα χαρακτηριστικά των δειγµάτων σπέρµατος αποτελούν ένδειξη 

ανοσολογικής υπογονιµότητας σύµφωνα µε τον Π.Ο.Υ. 4.

Κεφάλαιο 7ο: Συζήτηση

151



 Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η στατιστική σηµαντικότητα που εµφανίζεται ανάµεσα στην 

παρουσία του EBV και στα δείγµατα µε πυοσπερµία, τόσο στο σύνολο των δειγµάτων 

(p=0,001), όσο και στα διαχωρισµένα δείγµατα σπερµατοζωαρίων (p=0,004) αλλά και στα 

διαχωρισµένα δείγµατα σπερµατικού υγρού (p=0,006). Τα παραπάνω οδηγούν στο 

συµπέρασµα ότι η παρουσία του EBV επηρεάζει τον αριθµό των WBCs που ανιχνεύονται 

στο σπέρµα, καθιστώντας το πυοσπερµικό. Το ίδιο γεγονός φαίνεται να δικαιολογεί την 

στατιστική σηµαντικότητα που βρέθηκε ανάµεσα στην παρουσία του EBV και στα δείγµατα 

µε φυσιολογικά σπερµατοζωάρια αλλά µε παρουσία WBCs.

 Δεν παρατηρήσαµε οποιαδήποτε επίπτωση της παρουσίας του EBV στις 

παραµέτρους του σπέρµατος όπως ο µέσος αριθµός σπερµατοζωαρίων και η µέση 

κινητικότητα τους.

 Η συχνότητα ανίχνευσης του EBV είναι ιδιαίτερα υψηλή (39,7%) συγκρίνοντας την 

µε αυτές προηγούµενων µελετών (0,4-16,8%) 42,43,45. Η συσχέτιση όµως που εµφανίζεται 

µε την υψηλή συγκέντρωση λευκών αιµοσφαιρίων στα δείγµατα που ήταν θετικά για τον 

EBV µας επιτρέπει να υποθέτουµε µια άµεση σχέση της µόλυνσης της αναπαραγωγικής 

οδού από EBV µε την φλεγµονή που εµφανίζεται στα δείγµατα.

Κεφάλαιο 7ο: Συζήτηση

152



7.5 Cytomegalovirus (CMV)

 Ο CMV ανήκει στη βήτα υπο-οικογένεια των ερπητοϊών και προκαλεί σοβαρά 

συµπτώµατα κυρίως στους ανοσοκατεσταλµένους ασθενείς 102,103. Είναι επίσης ένας από 

τους ερπητοϊούς που έχει µελετηθεί τα µέγιστα σε σχέση µε το σπέρµα 42,43,69,80,104.

 Ο CMV ανιχνεύτηκε σε 120 από τα 209 δείγµατα (57,4%). Όταν τα δείγµατα 

διαχωρίστηκαν σε σπερµατοζωάρια και σπερµατικό υγρό, ο CMV ανιχνεύτηκε σε 102 

δείγµατα σπερµατοζωαρίων (48,8%) και σε 75 δείγµατα σπερµατικού υγρού (35,9%). Από 

τα 120 θετικά για CMV δείγµατα, στα 45 ο ιός ανιχνεύτηκε µόνο στα σπερµατοζωάρια 

(37,5%), στα 18 ο ιός ανιχνεύτηκε µόνο στο σπερµατικό υγρό (15,0%) ενώ σε 57 o ιός 

ανιχνεύτηκε ταυτόχρονα στα σπερµατοζωάρια και στο σπερµατικό υγρό (47,5%).

 Ανιχνεύτηκε, επίσης, σε µεγάλο ποσοστό και στις δυο κύριες κατηγορίες δειγµάτων, 

φυσιολογικού και µη σπέρµατος. Αναλυτικά, ανιχνεύθηκε σε 26 από τα 41 φυσιολογικά 

δείγµατα σπέρµατος (63,4%), ενώ θετικά για το DNA του CMV βρέθηκαν τα 94 από τα 168 

(56,0%) µη φυσιολογικά δείγµατα.

 Στις διάφορες υπο-οµάδες µη φυσιολογικών δειγµάτων, ο CMV ανιχνεύτηκε στο 

40% των ασθενοζωοσπερµικών δειγµάτων, στο 52,4% των ολιγοζωοσπερµικών, στο 

56,2% των ολιγοασθενοζωοσπερµικών, στο 25% των αζωοσπερµικών, στο 100% των 

τερατοσπερµικών, στο 63,9% των δειγµάτων µε φυσιολογικά σπερµατοζωάρια αλλά 

παθολογικό σπερµατικό υγρό, WBCs και/ή συγκόλληση σπερµατοζωαρίων και στο 56,3% 

των δειγµάτων µε πυοσπερµία. Παρ όλη την υψηλή παρουσία του σε όλες τις παθολογικές 

οµάδες, ο CMV δεν εµφάνισε στατιστική σηµαντικότητα σε κάποια από τις κατηγορίες των 

παθολογικών δειγµάτων, και εποµένως µπορούµε να θεωρήσουµε ότι ο CMV δεν 

επηρεάζει τις παραµέτρους του σπέρµατος που καθιστούν τα δείγµατα παθολογικά. 

Παρατηρήθηκε µόνο µια µικρή συσχέτιση µε τα δείγµατα που παρουσίασαν προβληµατική 

µορφολογία (τερατοσπερµία). Λόγω όµως του µικρού αριθµού τερατοσπερµικών 

δειγµάτων, δεν µπορούµε να καταλήξουµε σε κάποιο ασφαλές συµπέρασµα.

Παρ όλη την υψηλή παρουσία του σε όλες τις παθολογικές οµάδες, ο CMV δεν εµφάνισε 

στατιστική σηµαντικότητα σε κάποια από τις κατηγορίες των παθολογικών δειγµάτων, και 

εποµένως µπορούµε να θεωρήσουµε ότι ο CMV δεν επηρεάζει τις παραµέτρους του 

σπέρµατος που καθιστούν τα δείγµατα παθολογικά. Παρατηρήθηκε µόνο µια µικρή 

συσχέτιση µε τα δείγµατα που παρουσίασαν προβληµατική µορφολογία (τερατοσπερµία). 

Λόγω όµως του µικρού αριθµού τερατοσπερµικών δειγµάτων, δεν µπορούµε να 

καταλήξουµε σε κάποιο ασφαλές συµπέρασµα.
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 Δεν παρατηρήσαµε οποιαδήποτε επίπτωση της παρουσίας του CMV στις 

παραµέτρους του σπέρµατος όπως ο µέσος αριθµός σπερµατοζωαρίων και η µέση 

κινητικότητα τους.

 Τα αποτελέσµατα συνάδουν µε προηγούµενες µελέτες που δε δείχνουν κάποια 

σχέση της µόλυνσης από CMV µε την τροποποίηση των παραµέτρων του σπέρµατος 45,69. 

Σύµφωνα µε την πλειοψηφία της βιβλιογραφίας, που υποστηρίζει ότι ο CMV είναι ο πιο 

κοινός ερπητοϊός σε παρουσία, 43,45,80,100, µπορούµε να καταλήξουµε στην διαπίστωση ότι, 

δεδοµένου ότι η µόλυνση από CMV στον κοινό πληθυσµό είναι εξαιρετικά συχνή (40-90%) 
105,106 τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Ηνωµένες Πολιτείες, η πλειοψηφία των 

φυσιολογικών και µη δειγµάτων δύναται να είναι µολυσµένα, χωρίς όµως ο ιός να παίζει 

κάποιο ιδιαίτερο και ουσιαστικό ρόλο στους µηχανισµους που οδηγούν στη δηµιουργία 

παθολογικού σπέρµατος.

 Τα in vitro πειράµατα που έγιναν στα σπερµατοζωάρια ενισχύουν την άποψη ότι ο 

CMV µπορεί να µολύνει εύκολα τα σπερµατοζωάρια µέσα σε 48 ώρες, χωρίς όµως να 

τροποποιεί τις παραµέτρους του σπέρµατος. Περισσότερα πειράµατα απαιτούνται για να 

διαπιστωθεί το κατά πόσον το DNA του ιού περνάει κατά την γονιµοποίηση στο έµβρυο και 

τι επίπτωση έχει στην ανάπτυξη του.
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7.6 Human Herpes Virus 6 (HHV-6)

 Ο HHV-6, ανήκει και αυτός στην βήτα υπο-οικογένεια των ερπητοϊών. Προκαλεί την 

παιδική ασθένεια Roseola Infantum και πολλαπλή σκλήρωση. Σχετίζεται επίσης µε το 

εξάνθηµα subitum 82,83 και µε περιπτώσεις µονοπυρήνωσης αρνητικές για EBV και CMV 

σε νέους ενήλικες 82,84. Το DNA του ιού αυτού ανιχνεύτηκε στο σπέρµα σε δυο 

προηγούµενες µελέτες σε χαµηλά ποσοστά (0,4 και 0,7% αντίστοιχα) 42,43. 

 Ο HHV-6 ανιχνεύτηκε σε 136 από τα 209 δείγµατα (65,1%). Όταν τα δείγµατα 

διαχωρίστηκαν σε σπερµατοζωάρια και σπερµατικό υγρό, ο HHV-6 ανιχνεύτηκε σε 101 

δείγµατα σπερµατοζωαρίων (48,3%) και σε 81 δείγµατα σπερµατικού υγρού (38,8%). Από 

τα 136 θετικά για HHV-6 δείγµατα, στα 55 ο ιός ανιχνεύτηκε µόνο στα σπερµατοζωάρια 

(40,4%), στα 35 ο ιός ανιχνεύτηκε µόνο στο σπερµατικό υγρό (25,7%) ενώ σε 46 o ιός 

ανιχνεύτηκε ταυτόχρονα στα σπερµατοζωάρια και στο σπερµατικό υγρό (33,8%).

 Ανιχνεύτηκε, επίσης, σε µεγάλο ποσοστό και στις δυο κύριες κατηγορίες δειγµάτων, 

φυσιολογικού και µη σπέρµατος. Αναλυτικά, ανιχνεύθηκε σε 23 από τα 41 φυσιολογικά 

δείγµατα σπέρµατος (56,1%), ενώ θετικά για το DNA του HHV-6 βρέθηκαν τα 113 από τα 

168 (67,3%) µη φυσιολογικά δείγµατα.

 Στις διάφορες υπο-οµάδες µη φυσιολογικών δειγµάτων, ο HHV-6 ανιχνεύτηκε στο 

90,0% των ασθενοζωοσπερµικών δειγµάτων, στο 64,3% των ολιγοζωοσπερµικών, στο 

56,2% των ολιγοασθενοζωοσπερµικών, στο 75,0% των αζωοσπερµικών, στο 33,3% των 

τερατοσπερµικών, στο 88,9% των δειγµάτων µε φυσιολογικά σπερµατοζωάρια αλλά 

παθολογικό σπερµατικό υγρό, WBCs και/ή συγκόλληση σπερµατοζωαρίων και στο 68,8% 

των δειγµάτων µε πυοσπερµία. 

 Η παρουσία του HHV-6 ήταν στατιστικά σηµαντική (p=0,001) στα δείγµατα µε 

φυσιολογικά µεν σπερµατοζωάρια παθολογικό δε σπερµατικό υγρό και/ή παρουσία 

υψηλής συγκέντρωσης WBCs και/ή συγκόλληση σπερµατοζωαρίων. Τα παραπάνω 

τροποποιηµένα χαρακτηριστικά αποτελούν ένδειξη ανοσολογικής υπογονιµότητας 

σύµφωνα µε τον Π.Ο.Υ. 4. 

 Η παραπάνω στατιστικά σηµαντική συσχέτιση βρέθηκε τόσο στα διαχωρισµένα 

δείγµατα σπερµατοζωαρίων (p=0,001) όσο και σπερµατικού υγρού (p=0,001) που ανήκαν 

στην οµάδα µε φυσιολογικά µεν σπερµατοζωάρια παθολογικό δε σπερµατικό υγρό και/ή 

παρουσία υψηλής συγκέντρωσης WBCs και/ή συγκόλληση σπερµατοζωαρίων. Το γεγονός 

αυτό επιβεβαιώνει ότι ο HHV-6 επηρεάζει τις παραµέτρους του σπέρµατος που σχετίζονται 

µε το σπερµατικό υγρό.
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 Δεν παρατηρήσαµε οποιαδήποτε επίπτωση της παρουσίας του ιού HHV-6 στις 

παραµέτρους του σπέρµατος όπως ο µέσος αριθµός σπερµατοζωαρίων και η µέση 

κινητικότητά τους, κάτι που επιβεβαιώνει τα παραπάνω συµπεράσµατα, ότι ο HHV-6 δε 

σχετίζεται µε τις παραµέτρους του σπέρµατος που αφορούν τα σπερµατοζωάρια.

 Τα αποτελέσµατα δε βρίσκουν αντιστοιχία στη βιβλιογραφία λόγω περιορισµένου 

αριθµού σχετικών µελετών. Σε µια µελέτη ανιχνεύτηκε ο HHV-6 σε ποσοστό 3,7% 43. Στη 

συγκεκριµένη µελέτη δε βρέθηκε απευθείας συσχέτιση του ιού και των τροποποιηµένων 

παραµέτρων του σπέρµατος, ενώ αντιθέτως στη µελέτη µας φαίνεται ότι η µόλυνση της 

γεννητικής οδού από τον ιό HHV-6 δείχνει να επιδρά µε κάποιο τρόπο στις παραµέτρους 

εκείνες που δεν αφορούν τον αριθµό και την κινητικότητα των δειγµάτων αλλά τις 

υπόλοιπες που καθιστούν τα δείγµατα µη φυσιολογικά.

7.7 Human Herpes Virus 7 (HHV-7)

 Ο HHV-7, ο οποίος ανακαλύφθηκε σχετικά πρόσφατα, αποτελεί µέλος της βήτα 

υπο-οικογένειας των ερπητοϊών και είναι συγγενής µε τον HHV-6 και τον CMV 85. Δεν 

υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα σχετικά µε την εµπλοκή του στην ανδρική υπογονιµότητα. 

Έχει όµως ανιχνευτεί σε υπογόνιµες γυναίκες, στις οποίες χορηγήθηκε θεραπεία µε 

βαλακυκλοβίρη 85.

 Η µη ανίχνευση του συγκεκριµένου ερπητοϊού στα δείγµατα της µελέτης µας, είναι 

σύµφωνη µε τα δεδοµένα της µέχρι τώρα µοναδικής διαθέσιµης αντίστοιχης έρευνας των 

Bezold et al. 42. Σύµφωνα µε την βιβλιογραφία, θεωρείται ότι σχεδόν το 100% του 

πληθυσµού µολύνεται από τον HHV-7 κατά την διάρκεια της παιδικής ηλικίας και ότι ο ιός 

έκτοτε παραµένει σε λανθάνουσα κατάσταση στο σώµα. Θεωρείται, ότι ο ιός δεν εισέρχεται 

στην ανδρική γεννητική οδό και εποµένως δεν ανιχνεύεται στο σπέρµα 85.
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7.8 Human Herpes Virus 8 (HHV-8)

 Ο HHV-8 ανιχνεύτηκε σε 61 από τα 209 δείγµατα (29,2%). Όταν τα δείγµατα 

διαχωρίστηκαν σε σπερµατοζωάρια και σπερµατικό υγρό, ο HHV-8 ανιχνεύτηκε σε 42 

δείγµατα σπερµατοζωαρίων (20,1%) και σε 32 δείγµατα σπερµατικού υγρού (15,3%). Από 

τα 61 θετικά για HHV-8 δείγµατα, στα 29 ο ιός ανιχνεύτηκε µόνο στα σπερµατοζωάρια 

(47,5%), στα 19 ο ιός ανιχνεύτηκε µόνο στο σπερµατικό υγρό (31,1%) ενώ σε 13 o ιός 

ανιχνεύτηκε ταυτόχρονα στα σπερµατοζωάρια και στο σπερµατικό υγρό (21,3%).

 Ανιχνεύτηκε, επίσης, σε µεγάλο ποσοστό και στις δυο κύριες κατηγορίες δειγµάτων, 

φυσιολογικού και µη σπέρµατος. Αναλυτικά, ανιχνεύθηκε σε 9 από τα 41 φυσιολογικά 

δείγµατα σπέρµατος (22,0%), ενώ θετικά για το DNA του HHV-8 βρέθηκαν τα 52 από τα 

168 (31,0%) µη φυσιολογικά δείγµατα.

 Στις διάφορες υπό-οµάδες µη φυσιολογικών δειγµάτων, ο HHV-8 ανιχνεύτηκε στο 

40,0% των ασθενοζωοσπερµικών δειγµάτων, στο 23,8% των ολιγοζωοσπερµικών, στο 

41,1% των ολιγοασθενοζωοσπερµικών, στο 25,0% των αζωοσπερµικών, στο 33,3% των 

τερατοσπερµικών, στο 16,7% των δειγµάτων µε φυσιολογικά σπερµατοζωάρια αλλά 

παθολογικό σπερµατικό υγρό, WBCs και/ή συγκόλληση σπερµατοζωαρίων και στο 18,8% 

των δειγµάτων µε πυοσπερµία.

 Η υψηλή παρουσία του HHV-8 ήταν στατιστικά σηµαντική στα δείγµατα µε 

ολιγοασθενοζωοσπερµία, τόσο όταν εξετάστηκε η παρουσία του στο σύνολο των 

δειγµάτων (p=0,006), όσο στα διαχωρισµένα δείγµατα σπερµατοζωαρίων (p=0,022) και 

στα διαχωρισµένα δείγµατα σπερµατικού υγρού(p=0,052).

 Στατιστικά σηµαντική συσχέτιση βρέθηκε ανάµεσα στα θετικά για HHV-8 δείγµατα 

και τον µειωµένο αριθµό σπερµατοζωαρίων (p=0,030) αλλά και την µειωµένη κινητικότητά 

τους (p=0,015), εύρηµα που διασταυρώνεται µε τη στατιστική σηµαντικότητα που βρέθηκε 

ανάµεσα στην παρουσία του ιού αυτού και την ολιγοασθενοζωοσπερµία. Η παρουσία του 

ιού HHV-8 στα δείγµατα σπέρµατος φαίνεται ότι µειώνει το µέσο αριθµό και την 

κ ι ν η τ ι κ ό τ η τ α τω ν σπ ε ρ µ α τ ο ζωαρ ίω ν , προ κα λώ ν τ α ς έ τ σ ι ε µφά ν ι σ η 

ολιγοασθενοζωοσπερµίας.

 Τα αποτελέσµατα δε βρίσκουν αντιστοιχία στη βιβλιογραφία λόγω περιορισµένου 

αριθµού σχετικών µελετών. Μια µελέτη, που ήταν σχεδιασµένη να ανιχνεύσει τον ιό HHV-8 

µεταξύ άλλων ερπητοϊών, δεν βρήκε κάποιο θετικό αποτέλεσµα. Πρόκειται για τη µοναδική 

µελέτη που αναφέρεται στον HHV-8 στον τοµέα αυτό, αλλά αναφέρεται σε υπογόνιµες 

γυναίκες 52. Μία άλλη µελέτη σε φυσιολογικά δείγµατα προστάτη, ο HHV-8 ανιχνεύθηκε 
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στα δείγµατα που είχαν φλεγµονή (προστατίτιδα) 107. Το γεγονός αυτό ενισχύει την άποψη 

ύπαρξης φλεγµονής στην ανδρική αναπαραγωγική οδό, η οποία οφείλεται στον ιό HHV-8, 

έχοντας άµεση επίπτωση στο σπέρµα.

7.9 Πυοσπερμία (Λευκοκυτταροσπερμία)

 Σύµφωνα µε τον Π.Ο.Υ. ως πυοσπερµία ή λευκοκυτταροσπερµία ορίζεται η 

παρουσία λευκοκυττάρων θετικών σε τεστ υπεροξιδάσης σε συγκεντρώσεις µεγαλύτερες 

από 1*106 ανά ml σπέρµατος 4. Φυσιολογικά, τα περισσότερα λευκοκύτταρα προέρχονται 

από την επιδιδυµίδα 52,108 και πιστεύεται ότι παίζουν σηµαντικό ρόλο στην ανοσοποίηση 
52,108 και στον φαγοκυτταρωτικό καθαρισµό του σπέρµατος 108. Ωστόσο, η αιτία της 

ύπαρξης αυξηµένου αριθµού λευκυττάρων στο σπέρµα παραµένει απροσδιόριστη. Μπορεί 

να αποτελεί σύµπτωµα λοίµωξης της ανδρικής αναπαραγωγικής οδού. Οι περιπτώσεις 

λευκοκυτταροσπερµίας ανάµεσα στους υπογόνιµους άνδρες κυµαίνονται σε χαµηλά 

επίπεδα (µεταξύ 10% και 20%). Εποµένως, ο ρόλος της λευκοκυτταροσπερµίας στην 

παθογένεση της ανδρικής υπογονιµότητας παραµένει ακόµη αµφιλεγόµενος 80.

 Το γεγονός ότι βρέθηκε στατιστική σηµαντικότητα µεταξύ της παρουσίας του DNA 

του EBV στα δείγµατα µε πυοσπερµία, µας επιτρέπει να υποθέσουµε ότι η παρουσία του 

EBV αποτελεί έναν από τους λόγους της αύξησης της συγκέντρωσης των WBCs στο 

σπέρµα.

7.10 Παρουσία ερπητοϊών στα σπερµατοζωάρια και στο σπερµατικό υγρό

 Η ανάλυση των συνολικών αποτελεσµάτων έδειξε σηµαντική διαφορά ανάµεσα 

στην παρουσία των ερπητοϊών στα σπερµατοζωάρια και στο σπερµατικό υγρό. Οι ιοί 

φαίνεται να φιλοξενούνται πιο συχνά στα σπερµατοζωάρια από ότι στο σπερµατικό υγρό, 

γεγονός που υποστηρίζει την προτίµηση τους να µολύνουν ανθρώπινα κύτταρα. Η 

παρουσία τους στο σπερµατικό υγρό δεν είχε εξεταστεί µέχρι τώρα, επειδή το σπερµατικό 

υγρό συνήθως απορρίπτεται µετά τη συλλογή των σπερµατοζωαρίων. 

 Στην παρούσα µελέτη ιικό DNA ανιχνεύθηκε σε µεγάλο ποσοστό (69,4%) στο 

σπερµατικό υγρό, τόσο στα φυσιολογικά όσο και στα µη φυσιολογικά δείγµατα σπέρµατος. 

Επιπλέον, βρέθηκαν και αρκετές στατιστικά σηµαντικές συσχετίσεις µεταξύ των µελών της 

οικογένειας των ερπητοϊών και των κατηγοριών/παραµέτρων του σπέρµατος. Εποµένως, 

το σπερµατικό υγρό δεν θα πρέπει να πετιέται, αλλά να ελέγχεται και αυτό για την 
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παρουσία µολυσµατικών παραγόντων, γιατί οι πληροφορίες που µπορούν να εξαχθούν 

είναι εξίσου σηµαντικές µε αυτές των σπερµατοζωαρίων.

7.11 Επίλογος

 Συµπερασµατικά, ο έλεγχος φυσιολογικών και µη δειγµάτων σπέρµατος έδειξε 

ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ιικής µόλυνσης από τους ερπητοϊούς CMV, HHV-6, EBV και 

HHV-8 και στις δυο οµάδες. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο ιός HHV-6 µπορεί να επηρεάσει 

κάποιες από τις επιµέρους παραµέτρους του σπέρµατος καθιστώντας το µη φυσιολογικό, 

η µόλυνση από EBV φαίνεται να αποτελεί αιτία πυοσπερµίας, ενώ η µόλυνση µε HHV-8 

δύναται να τροποποιήσει τις δύο πιο βασικές παραµέτρους του σπέρµατος (αριθµός 

σπερµατοζωαρίων και κινητικότητα), οδηγώντας σε ολιγοασθενοζωοσπερµία.

 Ο έλεγχος της ύπαρξης ερπητοϊών στο σπέρµα δεν αποτελεί µέρος του 

καθηµερινού ελέγχου. Περισσότερες µελέτες προς αυτή την κατεύθυνση µε σκοπό την 

αποσαφήνιση του µηχανισµού µόλυνσης του σπέρµατος από τους ερπητοϊούς, θα 

µπορούσαν να εξηγήσουν τον πραγµατικό τους ρόλο στην ανδρική υπογονιµότητα και να 

δικαιολογήσουν την ανάγκη ενσωµάτωσης του ελέγχου τους στις εξετάσεις ρουτίνας.
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