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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

 

Θ μελζτθ τθσ μορφολογίασ και τθσ δομισ των εμβρφων ζχει αποτελζςει αντικείμενο 

εκτεταμζνθσ ζρευνασ. Συμβατικζσ απεικονιςτικζσ τεχνικζσ, όπωσ είναι θ οπτικι 

μικροςκοπία, παρζχουν πλθροφορίεσ για τθν βαςικι μορφολογία των εμβρφων 

όπωσ τθν κζςθ των πολικϊν ςωματίων, τισ τομζσ τθσ αυλάκωςθσ ι το ςχιμα των 

προπυρινων. Στθν παροφςα εργαςία, περιγράφονται νζεσ τεχνικζσ για τθν εκτίμθςθ 

τθσ μορφολογίασ των προεμφυτευτικϊν εμβρφων, με τθν χριςθ μθ-γραμμικϊν 

τεχνικϊν μικροςκοπίασ. Θ απεικόνιςθ με τθν Γζνεςθ Τρίτθσ Αρμονικισ (THG) 

παρζχει ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ όςων αφορά ςτθν ενεργειακι κατάςταςθ των 

προεμφυτευτικϊν εμβρφων, ςτθν ανάπτυξθ τουσ από το ζνα ςτάδιο ςτο άλλο, ςτισ 

ενδοκυτταρικζσ αλλαγζσ που παρατθροφνται κατά τισ αυλακϊςεισ κακϊσ και ςτθν 

ιςοδυναμία των βλαςτομεριδίων. Ροςοτικοποίθςθ του THG ςιματοσ ζδειξε ότι ςτο 

ςτάδιο των 2 κυττάρων ανιχνεφεται το εντονότερο THG ςιμα, ενϊ ςτο ςτάδιο των 8 

κυττάρων παρατθρικθκε 12-18% διαφορά ςτθν ζνταςθ του ςιματοσ μεταξφ των 

βλαςτομεριδίων. Επίςθσ, καλλιζργειεσ εμβρφων παρουςία CCCP και καρνιτίνθσ 

ζδειξαν ότι πικανϊσ οι υποκυτταρικζσ δομζσ που ςυμμετζχουν ςε μεγαλφτερο 

βακμό ςτθν παραγωγι THG ςιματοσ είναι οι εναποκζςεισ λιπιδίων μζςα ςτα 

ζμβρυα. Θ τεχνικι αυτι παρζχει ζναν νζο, μθ-επαμβατικό τρόπο απεικόνιςθσ 

ενδοκυτταρικϊν δομϊν που ςυνδζονται με το ενεργειακό προφίλ του 

αναπτυςςόμενου εμβρφου και κα μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί ωσ μια νζα 

μζκοδοσ αξιολόγθςθσ τθσ υγείασ εμβρφων προεμφυτευτικοφ ςταδίου για τθν 

επιλογι των καταλλθλότερων εμβρφων ςε διαδικαςίεσ όπωσ θ εξωςωματικι 

γονιμοποίθςθ. 

 

Λϋξεισ-κλειδιϊ: Ρροεμφυτευτικά ζμβρυα, Γζνεςθ Τρίτθσ Αρμονικισ, απεικόνιςθ 

εμβρφων, μιτοχόνδρια, εναποκζςεισ λιπιδίων, ιςοδυναμία βλαςτομεριδίων, μθ-

γραμμικι μικροςκοπία 
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ABSTRACT 

 

Embryo patterning is subject to intense investigation. So far only large, 

microscopically obvious structures like polar body, cleavage furrow, pronucleus 

shape can be evaluated in the intact embryo. Using non-linear microscopic 

techniques, the present work describes new methodologies to evaluate 

preimplantation mouse embryo patterning. Third Harmonic Generation (THG) 

imaging, by detecting intracellular structures, could provide valuable and 

complementary information as to the energetic status of preimplantation embryos, 

time evolution of different developmental stages, intracellular changes prior to 

mitotic division and blastomere equivalence. Quantification of THG imaging detected 

highest signaling in the 2-cell stage embryos, while evaluating a 12-18% difference 

between blastomeres at the 8-cell stage embryos. Furthermore, CCCP and L-

carnitine embryo cultures revealed liposomes as major contributors to the deriving 

THG signal. Such a methodology provides novel, non intrusive imaging assays to 

follow up intracellular structural patterning associated with the energetic status of a 

developing embryo, which could be successfully used for embryo selection during 

the in vitro fertilization process. 

 

 

Key-words: Preimplantation embryos, Third Harmonic Generation, embryo 

imaging, mitochondria, lipid droplets, blastomere equivalence, non-linear 

microscopy 
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1. ΕΙΑΓΨΓΗ  

 

1.1. Η Γονιμοποίηςη ςτα Θηλαςτικά 

Θ διαδικαςία τθσ γονιμοποίθςθσ εξαςφαλίηει τθ ςφντθξθ του αρςενικοφ με 

τον κθλυκό γαμζτθ, εμποδίηοντασ παράλλθλα τόςο τθν ζνωςθ μεταξφ γαμετϊν από 

διαφορετικά είδθ (υβριδοποίθςθ) όςο και τθν είςοδο παραπάνω του ενόσ 

ςπερματοηωαρίων ςτο ωάριο (πολυςπερμία). Το ςπερματοηωάριο είναι ζνα 

ιδιαίτερα εξειδικευμζνο κφτταρο (Εικ. 1.1). Ο πυρινασ του είναι απλοειδισ και το 

DNA του ιδιαίτερα ςυμπυκνωμζνο, με τισ πρωταμίνεσ, αντί για τισ ιςτόνεσ, να 

αποτελοφν μεγάλο μζροσ των πρωτεϊνϊν που περιζχει θ χρωματίνθ. Μπροςτά από 

τον πυρινα εντοπίηεται το ακρόςωμα, ζνα κυςτίδιο μεγάλου μεγζκουσ που μοιάηει 

με το ςφςτθμα Golgi και ζχει ςθμαντικό ρόλο κατά τθ γονιμοποίθςθ. Ρίςω από τον 

πυρινα εντοπίηεται το κεντριόλιο, ακολουκεί ζνα ενδιάμεςο τμιμα πλοφςιο ςε 

μιτοχόνδρια και τζλοσ βρίςκεται θ ουρά, ζνα ενιςχυμζνο μαςτίγιο με τθ 

χαρακτθριςτικι του οργάνωςθ από δζςμεσ μικροςωλθνίςκων. Θ μετακίνθςθ του 

ςπερματοηωαρίου εξαρτάται από το ΑΤ και χρθςιμοποιεί βραχίονεσ δυνεΐνθσ που 

είναι προςδεμζνοι ςτουσ μικροςωλθνίςκουσ.(1) 

Στα περιςςότερα κθλαςτικά τα ςπερματοηωάρια που απελευκερϊνονται 

κατά τθ ςφηευξθ δεν είναι ικανά για γονιμοποίθςθ. Ρροκειμζνου να καταςτοφν 

ικανά πρζπει να υποβλθκοφν ςε ζνα τελικό ςτάδιο ωρίμανςθσ το οποίο ονομάηεται 

ενεργοποίθςθ (capacitation) και πιςτεφεται ότι επιτελείται ςτθν αναπαραγωγικι 

οδό του κθλυκοφ. Θ ενεργοποίθςθ δεν ζχει κατανοθκεί πλιρωσ, ωςτόςο είναι 

δυνατόν να προκλθκεί in vitro ςε κρεπτικά μζςα τα οποία περιζχουν αλβουμίνθ, 

αςβζςτιο και διττανκρακικά ιόντα. Ζνα από τα γεγονότα που λαμβάνουν χϊρα κατά 

Εικόνα 1.1. Διαγραμματικι απεικόνιςθ του ςπερματοηωαρίου του ποντικοφ 
(1)
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τθν ενεργοποίθςθ είναι θ απϊλεια χολθςτερόλθσ από τθν κυτταρικι μεμβράνθ του 

ςπερματοηωαρίου, τθν οποία μπορεί να επιφζρουν μόρια αλβουμίνθσ που 

βρίςκονται μζςα ςτον αναπαραγωγικό αγωγό του κθλυκοφ. Επϊαςθ των 

ςπερματοηωαρίων ςε κρεπτικό μζςο πλοφςιο ςε χολθςτερόλθ παρεμποδίηει τθν 

ενεργοποίθςθ. Θεωρείται ότι θ απϊλεια τθσ χολθςτερόλθσ κακιςτά τθν μεμβράνθ 

των ςπερματοηωαρίων διαπερατι ςε ιόντα Ca++ και HCO3
-, τα οποία ενεργοποιοφν 

άμεςα τθν αδενυλικι κυκλάςθ, με αποτζλεςμα τθν παραγωγι cAMP και τθν 

ενεργοποίθςθ τθσ πρωτεϊνικισ κινάςθσ Α.(2) Το γεγονόσ αυτό ζχει διάφορεσ 

επιπτϊςεισ μεταξφ των οποίων τθ μεταβολι του δυναμικοφ τθσ μεμβράνθσ από -30 

περίπου ςε -50 mV, γεγονόσ που διευκολφνει ενδεχομζνωσ το άνοιγμα των διαφλων 

Ca++. Επίςθσ, κατά τθν ενεργοποίθςθ παρατθρείται απϊλεια γλυκοπρωτεϊνϊν, οι 

οποίεσ φυςιολογικά εμποδίηουν τθν αλλθλεπίδραςθ του ςπερματοηωαρίου με τθν 

διαφανι ηϊνθ (zona pellucida) του ωαρίου. (3) 

Στα κθλαςτικά, κάκε ωοκφτταρο περιβάλλεται από ζνα πρωτογενζσ κυλάκιο 

(primordial follicle) το οποίο αποτελείται από μια ςτιβάδα επικθλιακϊν κοκκιωδϊν 

κυττάρων (granulosa cells) και μια ςτιβάδα λιγότερο οργανωμζνων μεςεγχυματικϊν 

κυλακιακϊν κυττάρων (thecal cells). Ρεριοδικά μια ομάδα πρωτογενϊν κυλακίων 

μπαίνει ςε φάςθ αφξθςθσ ςτθν οποία το ωοκφτταρο αυξάνει ςε όγκο 500 φορζσ και 

θ διάμετροσ του αυξάνει από 10 ςε 80 μm. Ταυτόχρονα τα κοκκιϊδθ κυλακιακά 

κφτταρα πολλαπλαςιάηονται και οδθγοφν ςτθ δθμιουργία ενόσ πολφςτιβου 

κυλακίου. Στθ φάςθ τθσ ωρίμανςθσ το κυλάκιο είναι γνωςτό ωσ γραφιανό 

ωοκυλάκιο (graafian follicle, Εικ. 1.2). (4) 

 

Εικόνα 1.2. Σχθματικι αναπαράςταςθ των ςταδίων ανάπτυξθσ και ωρίμανςθσ του ωοκυλακίου (4) 
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Το ϊριμο ωάριο των περιςςότερων 

κθλαςτικϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων του ποντικοφ 

και του ανκρϊπου, είναι ςτθν πραγματικότθτα ζνα 

ωοκφτταρο το οποίο ζχει ςταματιςει ςτθ δεφτερθ 

μειωτικι μετάφαςθ. Το κφτταρο αυτό 

απελευκερϊνεται από τθν ωοκικθ μαηί με τα 

κοκκιϊδθ κυλακιακά κφτταρα (κφτταρα ακτινωτοφ 

ςτεφάνου, cumulus cells, Εικ. 1.3). Το ωοκφτταρο 

περιβάλλεται από ζναν διάφανο, παχφ 

γλυκοπρωτεϊνικό φάκελο εξωκυττάριου υλικοφ, ο 

οποίοσ ονομάηεται διαφανισ ηϊνθ και εκκρίνεται 

από τα κυλακιακά κφτταρα. Θ διαφανισ ηϊνθ 

περιβάλλεται από τα κφτταρα του ακτινωτοφ 

ςτεφάνου, τα οποία είναι βυκιςμζνα ςε 

εξωκυττάριο ςτρϊμα πλοφςιο ςε υαλουρονικό οξφ. Κατά τθν είςοδο ςτο ωαγωγό 

(oviduct), το ςφμπλοκο ωοκυττάρου-ακτινωτοφ ςτεφάνου προωκείται ςτθν χοάνθ, 

μζςω μιασ διαδικαςίασ που βαςίηεται ςτθν ςυνάφεια του κροςςωτοφ επικθλίου τθσ 

χοάνθσ με το εξωκυττάριο ςτρϊμα του ςυμπλζγματοσ. Στθ ςυνζχεια το ςφμπλεγμα 

«αναδεφεται», οπότε το εξωκυττάριο ςτρϊμα ςυμπιζηεται και ζτςι το ςφμπλεγμα 

ωοκυττάρου-ακτινωτοφ ςτεφάνου προωκείται διαμζςου του ςτενοφ ςτομίου προσ 

τον ωαγωγό. (5, 6) 

Τα κφτταρα του ϊριμου κυλακίου, πριν τθν ωορρθξία, εκκρίνουν οιςτρογόνο 

ενϊ μετά τθν ωορρθξία, το κυλάκιο μετατρζπεται ςε ωχρό ςωμάτιο (corpus luteum) 

και εφόςον παρατθρθκεί εγκυμοςφνθ, αποτελεί τθ κζςθ ςφνκεςθσ οιςτρογόνου και 

προγεςτερόνθσ κατά τουσ πρϊτουσ μινεσ τθσ εγκυμοςφνθσ. 

Ραρόλο που ςε αρκετά είδθ ηϊων παρατθρείται χθμειοτακτιςμόσ των 

ςπερματοηωαρίων προσ τα ωάρια, ςτθν περίπτωςθ των κθλαςτικϊν αυτό δεν είναι 

ςίγουρο ότι ιςχφει. Θ μετακίνθςθ των ςπερματοηωαρίων υποςτθρίηεται ωσ ζνα 

βακμό από τισ μυϊκζσ ςυςπάςεισ τθσ αναπαραγωγικισ οδοφ του κθλυκοφ, οι οποίεσ 

υποβοθκοφν τθν άνοδο τουσ από τον κόλπο προσ τουσ ωαγωγοφσ μζςω τθσ μιτρασ. 

Τα ςπερματοηωάρια φζρουν ςτθ μεμβράνθ τουσ ζνα ζνηυμο με ενεργότθτα 

υαλουρονιδάςθσ (Εικ. 1.4.a), θ οποία διευκολφνει το πζραςμα τουσ μζςα από το 

Εικόνα 1.3. Σφμπλεγμα ωοκυττάρων-
ακτινωτοφ ςτεφάνου 
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εξωκυττάριο ςτρϊμα του ςυμπλζγματοσ ωοκυττάρου-ακτινωτοφ ςτεφάνου. Το 

ςπερματοηωάριο προςδζνεται ςτθ διαφανι ηϊνθ και ςτο ςτάδιο αυτό 

διαςφαλίηεται θ ειδο-ειδικότθτα, δθλαδι ότι οι δφο γαμζτεσ ανικουν ςτο ίδιο 

είδοσ. Εάν θ διαφανισ ηϊνθ αφαιρεκεί, τότε είναι δυνατό να ςυμβεί δια-ειδικι 

γονιμοποίθςθ και ςτο γεγονόσ αυτό ςτθρίηεται θ δοκιμι αποτελεςματικότθτασ των 

ανκρϊπινων ςπερματοηωαρίων. Στθ μζκοδο αυτι θ αποτελεςματικότθτα των 

ανκρϊπινων ςπερματοηωαρίων εκτιμάται με βάςθ τα ποςοςτά γονιμοποίθςθσ που 

επιτυγχάνονται μετά από επϊαςθ τουσ για αρκετζσ ϊρεσ με ωάρια χάμςτερ από τα 

οποία ζχει αφαιρεκεί θ διαφανισ ηϊνθ. Θ διαφανισ ηϊνθ αποτελείται από τρεισ 

γλυκοπρωτεΐνεσ, οι οποίεσ ονομάηονται Η1, Η2 και Η3, και φζρουν ςτο 

καρβοξυτελικό τουσ άκρο ζνα κοινό μοτίβο πεπτιδικισ αλλθλουχίασ Η. Από αυτζσ, 

θ Η3, θ οποία φζρει ζναν Ο-ςυνδεδεμζνο ειδικό ολιγοςακχαρίτθ, αποτελεί τον 

υποδοχζα του ςπερματοηωαρίου. Πταν τα ςπερματοηωάρια επωάηονται με ωάρια 

in vitro παρουςία χαμθλϊν ςυγκεντρϊςεων τθσ Η3 ι του ολιγοςακχαρίτθ που αυτι 

φζρει, τότε παρεμποδίηεται θ πρόςδεςθ του ςπερματοηωαρίου ςτθν διαφανι ηϊνθ. 

Τα κθλυκά άτομα ςτα οποία ζχει γίνει ςτοχευμζνθ αδρανοποίθςθ του γονιδίου που 

κωδικοποιεί τθ Η3 είναι ςτείρα και παράγουν ωοκφτταρα τα οποία δεν διακζτουν 

διαφανι ηϊνθ. Εάν πραγματοποιθκεί ςτοχευμζνθ αντικατάςταςθ του 

αδρανοποιθμζνου αλλθλομόρφου του γονιδίου ΖΡ3 του ποντικοφ με το ανκρϊπινο 

ομόλογο του, τότε αποκακίςταται ςτα κθλυκά άτομα τόςο ο ςχθματιςμόσ τθσ 

διαφανοφσ ηϊνθσ όςο και θ γονιμότθτα τουσ. Είναι ενδιαφζρον το γεγονόσ ότι τα 

Εικόνα 1.4. Τα κφρια γεγονότα που λαμβάνουν χϊρα κατά τθ γονιμοποίθςθ ςτον ποντικό 
(1)
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ωάρια ποντικϊν που εκφράηουν το προϊόν του ανκρϊπινου γονιδίου ΖΡ3 δεν 

γονιμοποιοφνται από ανκρϊπινα ςπερματοηωάρια. Αυτό ςυμβαίνει επειδι 

υπεφκυνοσ για τθν ειδο-ειδικότθτα είναι ο υδατάνκρακασ που είναι προςδεμζνοσ 

ςτθν Η3, ο οποίοσ ζχει ςτθν περίπτωςθ αυτι τθ δομι που απαντάται ςτον ποντικό 

(και όχι ςτον άνκρωπο) κακϊσ θ γλυκοηυλίωςθ τθσ Η3 επιτελείται από τισ 

γλυκομεταφοράςεσ του ποντικοφ. (7, 8) 

Θ πρωτεΐνθ του ςπερματοηωαρίου που αναγνωρίηει τθν Η3 είναι μια 

επιφανειακι β-1,4-γαλακτοηυλομεταφοράςθ (GalT) θ οποία προςδζνεται ιςχυρά 

ςτθν Η3 (Εικ. 1.4.b) προκαλϊντασ τθν ακροςωμικι αντίδραςθ (Εικ. 1.4.c). 

Σπερματοηωάρια ποντικϊν ςτα οποία ζχει απενεργοποιθκεί το γονίδιο GalT 

παρουςιάηουν μειωμζνθ πρόςδεςθ ςτθ διαφανι ηϊνθ και δεν εμφανίηουν 

ακροςωμικι αντίδραςθ. Θ ακροςωμικι αντίδραςθ περιλαμβάνει ταχεία 

εξωκυττάρωςθ του ακροςωμικοφ κυςτιδίου, με αποτζλεςμα τθν απελευκζρωςθ 

απαραίτθτων προϊόντων για τα μετζπειτα ςτάδια τθσ γονιμοποίθςθσ. Τα ςυςτατικά 

που απελευκερϊνονται από τθν ακροςωμικι αντίδραςθ περιλαμβάνουν 

υδρολυτικά ζνηυμα τα οποία βοθκοφν ςτθν υδρόλυςθ τθσ διαφανοφσ ηϊνθσ. Θ 

δράςθ των υδρολυτικϊν ενηφμων του ακροςϊματοσ ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν 

διάνοιξθ ενόσ μονοπατιοφ το οποίο επιτρζπει τθ διζλευςθ του ςπερματοηωαρίου. 

Στο ςτάδιο αυτό λαμβάνει χϊρα μια δεφτερθ διαδικαςία θ οποία διαςφαλίηει τθν 

αναγνϊριςθ του ςπερματοηωαρίου από το ωάριο μζςω τθσ ιςχυρισ πρόςδεςθσ των 

ιντεγκρινϊν του ωαρίου ςτισ πρωτεΐνεσ ADAM του ςπερματοηωαρίου (Εικ. 1.3.d). Οι 

πρωτεΐνεσ ADAM περιλαμβάνουν επικράτειεσ διςιντεγκρίνθσ και 

μεταλλοπρωτεάςθσ (A Disintegrin And Metalloprotease domain). Το 

ςπερματοηωάριο φζρει τρεισ πρωτεΐνεσ ADAM: τθν φερτιλίνθ α, τθν φερτιλίνθ β και 

τθν κυριτεςτίνθ. Στθν αλλθλεπίδραςθ ςπερματοηωαρίου-ωαρίου εμπλζκονται 

πικανόν και οι τρεισ.  

Θ πρόςδεςθ του ςπερματοηωαρίου ςτο ωάριο αποτελεί το πρϊτο ςτάδιο τθσ 

ςφντθξθσ των κυτταρικϊν μεμβρανϊν, θ οποία επιτελείται ςτθν περιοχι του ωαρίου 

που εφάπτεται ςτθν πλευρικι επιφάνεια τθσ κεφαλισ του ςπερματοηωαρίου. Για 

τθν ςφντθξθ απαιτείται μια πρωτεΐνθ του ωαρίου θ οποία ονομάηεται τετραςπανίνθ 

(tetraspanin-CD9) και φζρει τζςςερα διαμεμβρανικά τμιματα (Εικ. 1.4.e). Θθλυκά 

άτομα ςτα οποία ζχει γίνει ςτοχευμζνθ αδρανοποίθςθ του γονιδίου που 
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κωδικοποιεί τθν CD9 είναι ςτείρα, διότι ςε αυτά δεν λαμβάνει χϊρα θ ςφντθξθ των 

γαμετϊν. Κατά τθ ςφντθξθ ολόκλθρο το ςπερματοηωάριο μαηί με τθν ουρά του, 

ειςζρχεται ςτο ωάριο. Θ ςφντθξθ των γαμετϊν προκαλεί αφξθςθ τθσ ενδοκυττάριασ 

ςυγκζντρωςθσ των ιόντων αςβεςτίου θ οποία ευκφνεται για όλα τα γεγονότα που 

ακολουκοφν τθ ςφντθξθ των γαμετϊν. Θ αφξθςθ των επιπζδων αςβεςτίου αποτελεί 

κοινό γνϊριςμα τθσ γονιμοποίθςθσ ςε ολόκλθρο το ηωικό βαςίλειο. Σε πολλά 

κθλαςτικά, μεταξφ των οποίων και ο ποντικόσ, παρατθροφνται για αρκετζσ ϊρεσ 

παροδικζσ αυξομειϊςεισ τθσ ςυγκζντρωςθσ των ιόντων αςβεςτίου, οι οποίεσ όταν 

απεικονίηονται γραφικά, ςχθματίηουν ζνα πρότυπο ταλάντωςθσ. Στα ωοκφτταρα θ 

ζνεςθ Ca++ ι θ επεξεργαςία με ιοντοφόρα αςβεςτίου τα οποία επιτρζπουν τθν 

είςοδο Ca++ από το κρεπτικό μζςο προκαλοφν τα ίδια γεγονότα που προκαλεί και θ 

γονιμοποίθςθ: εξωκυττάρωςθ των φλοιωδϊν κοκκίων (cortical granules), 

ολοκλιρωςθ τθσ δεφτερθσ μειωτικισ διαίρεςθσ, ςφνκεςθ DNA και γενικι 

ενεργοποίθςθ του μεταβολιςμοφ. (2) Τα φλοιϊδθ κοκκία εντοπίηονται ςτον φλοιό, 

εςωτερικά από τθν κυτταρικι μεμβράνθ, και περιζχουν μεταξφ άλλων, 

γλυκοηιδάςεσ και πρωτεάςεσ που τροποποιοφν τουσ υποδοχείσ τθσ διαφανοφσ 

ηϊνθσ ζτςι ϊςτε να μθν είναι πλζον ςε κζςθ να προςδζνονται ςπερματοηωάρια ςε 

αυτιν. Στον ποντικό θ τροποποίθςθ αυτι αποτελεί τον κφριο παράγοντα που 

αποτρζπει τθν πολυςπερμία. Θ ολοκλιρωςθ τθσ δεφτερθσ μειωτικισ διαίρεςθσ ζχει 

ωσ αποτζλεςμα τον ςχθματιςμό του δεφτερου πολικοφ ςωματίου (second polar 

body), το οποίο περιζχει τα πλεονάηοντα χρωμοςϊματα. Ο πυρινασ του 

ςπερματοηωαρίου αποςυμπυκνϊνεται μζςω τθσ μείωςθσ των διςουλφιδικϊν 

δεςμϊν των πρωταμινϊν από ζνα πεπτίδιο του ωαρίου, τθ γλουτακειόνθ. Εκτόσ 

από τον πυρινα, το ςπερματοηωάριο περιζχει μιτοχόνδρια, τα οποία εκφυλίηονται 

και δεν ςυμμετζχουν ςτθν μετζπειτα ανάπτυξθ, και το κεντριόλιο το οποίο αρχικά 

αποτελεί το κζντρο οργάνωςθσ μικροςωλθνίςκων (microtubule organizing center) 

του ςπερματικοφ αςτζρα, ενϊ αργότερα διαιρείται προκειμζνου να ςχθματιςτεί ςτο 

ηυγωτό θ πρϊτθ αυλακωτι άτρακτοσ. Οι δφο προπυρινεσ μεταναςτεφουν αργά ο 

ζνασ προσ τον άλλο ςτο κζντρο του ωαρίου (Εικ. 1.4.f) όπου και ςυντικονται. Κατά 

τθ μετακίνθςθ και οι δφο προπυρινεσ αντιγράφουν το DNA τουσ και όταν 

ςυναντθκοφν οι προπυρθνικοί φάκελοι διαςπϊνται, χωρίσ όμωσ να ςχθματίςουν 

ςτθ ςυνζχεια ζναν κοινό πυρινα. Θ χρωματίνθ ςυμπυκνϊνεται ςε χρωμοςϊματα τα 
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οποία διευκετοφνται πάνω ςε μια κοινι μιτωτικι άτρακτο, φαινόμενο που 

υποδθλϊνει τθν προετοιμαςία για τθν πρϊτθ αυλάκωςθ. Στα κθλαςτικά γνιςιοσ 

διπλοειδισ πυρινασ παρατθρείται για πρϊτθ φορά όχι ςτο ηυγϊτθ, αλλά ςτο ςτάδιο 

των δφο κυττάρων. (9, 10, 11) 

 

1.2. Προεμφυτετικά τάδια του Εμβρύου 

 Οι πρϊτεσ αυλακϊςεισ του εμβρφου λαμβάνουν χϊρα πολφ αργά και θ 

ζκφραςθ του ηυγωτικοφ γονιδιϊματοσ ξεκινά ςτο ςτάδιο των δφο κυττάρων. Θ 

πρϊτθ αυλάκωςθ λαμβάνει χϊρα 24 ϊρεσ μετά τθ γονιμοποίθςθ, ενϊ θ δεφτερθ και 

θ τρίτθ, οι οποίεσ δεν είναι εντελϊσ ςυγχρονιςμζνεσ, ακολουκοφν ανά διάςτθμα 

περίπου 12 ωρϊν. Ο αργόσ ρυκμόσ τθσ πρϊιμθσ ανάπτυξθσ ςυςχετίηεται 

ενδεχομζνωσ με το χρόνο που απαιτεί θ προετοιμαςία τθσ μιτρασ για τθν 

εμφφτευςθ. Μζχρι το πρϊιμο ςτάδιο των 8 κυττάρων το ςχιμα των βλαςτομεριδίων 

παραμζνει ευδιάκριτο (Εικ. 1.5. Α-D), λίγο αργότερα όμωσ παρατθρείται ςυμπίεςθ 

των βλαςτομεριδίων με ταυτόχρονθ μεγιςτοποίθςθ των διακυτταρικϊν τουσ 

επαφϊν. Το φαινόμενο αυτό ονομάηεται ςφμπθξθ (compaction). Σθμαντικό ρόλο 

ςτθν ςφμπθξθ ζχει θ καδερίνθ Ε, μια πρωτεΐνθ ςυνάφειασ που εξαρτάται από το 

αςβζςτιο και είναι γνωςτι ωσ μόριο κυτταρικισ προςκόλλθςθσ των λευκοκυττάρων 

(Leukocyte Cell Adhesion Molecule, L-CAM) ι ουβομορουλίνθ. Μετά τθ ςφμπθξθ τα 

Εικόνα 1.5.  Ρροεμφυτευτικά ςτάδια του εμβρφου του ποντικοφ: Α. Στάδιο δφο κυττάρων,  Β. Στάδιο 1 κυττάρου 

(ηυγϊτθσ),  C. Στάδιο 4 κυττάρων,  D. Στάδιο 8 κυττάρων πριν τθ ςφμπθξθ,  E. Βλαςτοκφςτθ,  F. Μορίδιο 
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κφτταρα εμφανίηονται πολωμζνα. Θ ςυγκεκριμζνθ αλλαγι είναι μορφολογικά ορατι 

λόγω τθσ παρουςίασ των μικρολαχνϊν ςτισ εξωτερικζσ επιφάνειεσ των κυττάρων, 

ωςτόςο παρατθροφνται και άλλεσ αλλαγζσ ςτο εςωτερικό των κυττάρων. Στο ςτάδιο 

αυτό λαμβάνει χϊρα και ο ςχθματιςμόσ των χαςμοςυνδζςμων οι οποίοι επιτρζπουν 

τθν διάχυςθ ουςιϊν χαμθλοφ μοριακοφ βάρουσ ςε ολόκλθρο το ζμβρυο. 

 Από τθ ςφμπθξθ μζχρι το ςτάδιο των 32 κυττάρων περίπου το ζμβρυο 

αποκαλείται μορίδιο (morula, Εικ. 1.5.F). Κατά τθν περίοδο αυτι ςχθματίηονται 

δεςμοςϊματα και ςτενοςφνδεςμοι που δθμιουργοφν ζναν αδιαπζραςτο φραγμό 

ανάμεςα ςτο εςωτερικό και ςτο εξωτερικό του εμβρφου. Στο εςωτερικό του 

εμβρφου αρχίηει να ςχθματίηεται το βλαςτόκοιλο (blastocoel), μια κοιλότθτα γεμάτθ 

με υγρό. Αυτό ςυμβαίνει περίπου 3 θμζρεσ μετά τθ γονιμοποίθςθ ςτο ζμβρυο του 

ποντικοφ, διάςτθμα κατά το οποίο το ζμβρυο κατζρχεται από τον ωαγωγό προσ τθ 

μιτρα. Μετά τον ςχθματιςμό του βλαςτόκοιλου το ζμβρυο καλείται βλαςτοκφςτθ 

(blastocyst, Εικ. 1.5.Ε) και αποτελείται από το τροφοεξϊδερμα (trophoectoderm), 

μια εξωτερικι ςτιβάδα κυττάρων με επικθλιακι μορφολογία θ οποία περιβάλει ζνα 

ςυςςωμάτωμα κυττάρων που εντοπίηεται ςτο εςωτερικό του εμβρφου και ςυνιςτά 

τθν εςωτερικι μάηα κυττάρων (Inner Cell Mass, ICM). Τα κφτταρα του 

τροφοεξωδζρματοσ κα δθμιουργιςουν ςτθν ςυνζχεια τον πλακοφντα, ενϊ τα 

κφτταρα τθσ ICM κα δθμιουργιςουν το κυρίωσ ζμβρυο. 

Στθ ςυνζχεια τθσ εμβρυϊκισ ανάπτυξθσ, τα κφτταρα τθσ ICM και του 

τροφοεξωδζρματοσ διαφοροποιοφνται. Στθν ICM παρατθρείται απολζπιςθ, με 

αποτζλεςμα τον ςχθματιςμό, ςτθν επιφάνεια του βλαςτόκοιλου, τθσ ςτιβάδασ του 

πρωτογενοφσ ενδοδζρματοσ (primitive endoderm). Θ ςτιβάδα αυτι ςυμβάλει ςτουσ 

εξωεμβρυϊκοφσ ιςτοφσ αλλά όχι ςτο οριςτικό ενδόδερμα (definitive endoderm) του 

ίδιου του εμβρφου. Τα κφτταρα του τροφοεξωδζρματοσ που εφάπτονται ςτθν ICM 

ςχθματίηουν το πολικό τροφοεξϊδερμα. Από τα υπόλοιπα κφτταρα του 

τροφοεξωδζρματοσ αναπτφςςεται το τοιχωματικό τροφοεξϊδερμα. Ενϊ το πολικό 

τροφοεξϊδερμα ςυνεχίηει να αναπτφςςεται, ςτα κφτταρα του τοιχωματικοφ 

τροφοεξωδζρματοσ ςυνεχίηεται θ αντιγραφι του DNA απουςία μίτωςθσ, με 

αποτζλεςμα τον μεταςχθματιςμό τουσ ςε πολυπλοειδι κφτταρα. Σε αυτό περίπου 

το ςτάδιο το ζμβρυο εκκολάπτεται από τθ διαφανι ηϊνθ και εμφυτεφεται ςτθ 

μιτρα. 
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 Θ μιτρα του ποντικοφ είναι δεκτικι ςτα ζμβρυα για μία χρονικι περίοδο 

περίπου 4 θμερϊν μετά τθ γονιμοποίθςθ. Είναι προςκολλθμζνθ ςτο ςωματικό 

τοίχωμα μζςω μιασ μεμβράνθσ θ οποία καλείται μυομιτριο (mesometrium) και 

φζρει τα αιμοφόρα αγγεία τθσ μιτρασ. Πταν γίνεται θ εμφφτευςθ του εμβρφου, το 

ζμβρυο προςανατολίηεται με τζτοιο τρόπο ϊςτε θ ICM του να διευκετείται μακριά 

από τθ μυομθτρικι πλευρά τθσ μιτρασ ςτθν οποία κα ςχθματιςτεί ο πλακοφντασ. (1, 

3)
 

 

1.3. Ορμονική Ρύθμιςη Θηλαςτικών και Τπερωορρηξία 

Στα κθλαςτικά ζχουν αναγνωριςτεί δφο μθχανιςμοί που είναι υπεφκυνοι για 

τθν ωρίμανςθ και ωορρθξία του ωοκυττάρου. Στθ μία περίπτωςθ θ ωορρθξία είναι 

το αποτζλεςμα του ηευγαρϊματοσ. Συγκεκριμζνα, θ φυςικι διζγερςθ του τραχιλου 

τθσ μιτρασ προκαλεί τθν απελευκζρωςθ των γοναδοτροπινϊν από τθν υπόφυςθ 

και κατ’ επζκταςθ τθν επανζναρξθ τθσ μείωςθσ και τθν ωορρθξία. Ο μθχανιςμόσ 

αυτόσ πλεονεκτεί, αφοφ το ηευγάρωμα οδθγεί ςτθν γονιμοποίθςθ των ωαρίων. Τα 

ηϊα ςτα οποία παρατθρείται αυτόσ ο τρόποσ ωορρθξίασ, όπωσ για παράδειγμα τα 

κουνζλια, ζχουν μεγάλο ποςοςτό επιτυχίασ ςτθν τεκνοποίθςθ. Τα περιςςότερα 

όμωσ κθλαςτικά, μεταξφ αυτϊν ο άνκρωποσ και το ποντίκι, ζχουν μια 

περιοδικότθτα ςτθν ωορρθξία και δεν ακολουκοφν τον παραπάνω μθχανιςμό. 

Στα κθλαςτικά εκείνα που εκδθλϊνουν κυκλικι παραγωγι και ωρίμανςθ 

ωαρίων θ περίοδοσ τθσ ωορρθξίασ ονομάηεται οίςτροσ. Ρεριβαλλοντικά ςτοιχεία 

διεγείρουν τον υποκάλαμο, τα νευροεκκριτικά κφτταρα του οποίου 

απελευκερϊνουν τον εκλυτικό παράγοντα των γοναδοτροπινϊν (gonadotropin-

releasing factor, GnRH). Ο παράγοντασ αυτόσ διεγείρει με τθ ςειρά του τθν 

υπόφυςθ θ οποία απελευκερϊνει τισ δφο πολφ ςθμαντικζσ για τθν αναπαραγωγι 

γοναδοτροπίνεσ, τθν κυλακιοτρόπο (Follicle-Stimulating Hormone, FSH) και τθν 

ωχρινοποιθτικι ορμόνθ (Luteinizing Hormone, LH) οι οποίεσ δρουν ςυνεργατικά 

ςτθν αναπαραγωγι προκαλϊντασ τον πολλαπλαςιαςμό των κυλακιακϊν κυττάρων 

και τθν ζκκριςθ οιςτρογόνων από αυτά. Τα οιςτρογόνα ειςζρχονται ςε 

ςυγκεκριμζνουσ νευρϊνεσ προκαλϊντασ αλλαγζσ ςτθν ςυμπεριφορά ςτο κάκε είδοσ 
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οι οποίεσ ςχετίηονται με τθν αναπαραγωγι (ςυμπεριφορά ςφηευξθσ). Επιπλζον, οι 

γοναδοτροπίνεσ αυτζσ διεγείρουν τθν ανάπτυξθ των κυλακιακϊν κυττάρων και 

ξεκινοφν τισ διαδικαςίεσ τθσ ωορρθξίασ. Με αυτό τον τρόπο ο οίςτροσ και θ 

ωορρθξία ςυμβαίνουν ςχεδόν ταυτόχρονα. 

Στα κθλυκά άτομα, κατά τθν εμμθνόρροια, θ FSH προκαλεί τθν ανάπτυξθ 

των κυλακιακϊν κυττάρων, επθρεάηοντασ ειδικά τα κοκκιϊδθ κφτταρα. Με τθν 

αφξθςθ των οιςτρογόνων, οι LH υποδοχείσ εκφράηονται ςτα ϊριμα κυλακιακά 

κφτταρα που παράγουν αυξθμζνα επίπεδα οιςτροδιόλθσ (estradiol). Τελικά, τθν 

ςτιγμι τθσ ωρίμανςθσ του ωοκυττάρου, θ αφξθςθ των οιςτρογόνων οδθγεί, μζςω 

τθσ αλλθλεπίδραςθσ με τον υποκάλαμο, ςε μια κετικι ανάδραςθ με ςκοπό τθν 

απελευκζρωςθ τθσ LH. Αυτι θ απότομθ παροδικι αφξθςθ τθσ LH (LH surge), μαηί με 

χαμθλότερα ποςοςτά τθσ FSH, προκαλεί ωορρθξία και με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο 

απελευκερϊνεται το ϊριμο ωάριο, αλλά επίςθσ, ξεκινάει και θ μετατροπι των 

κυλακιακϊν κυττάρων που ζχουν απομείνει ςτο τζωσ ωοκυλάκιο με ςκοπό τθν 

ανάπτυξθ του ωχροφ ςωματίου  κατά τθν εκκριτικι (ωχρινοποιθτικι) φάςθ. Το ωχρό 

ςωμάτιο ςτθ ςυνζχεια, κα παράγει κατά κφριο λόγο προγεςτερόνθ θ οποία κα 

προετοιμάςει το ενδομιτριο για μια πικανι εμφφτευςθ ενϊ παράλλθλα κα 

αναςτείλει και τθν FSH με ςκοπό να ςταματιςει τθν ωρίμανςθ άλλων ωοκθλακίων. 

(12, 13) Αν το ωάριο γονιμοποιθκεί, το ωχρό ςωμάτιο εκκρίνει ακόμα μεγαλφτερα 

ποςά ςτεροειδϊν μζχρι το δεφτερο μιςό τθσ εγκυμοςφνθσ. Τότε, θ παραγωγι 

ςτεροειδϊν από το ωχρό ςωμάτιο ελαττϊνεται και ο πλακοφντασ γίνεται θ κφρια 

πθγι παραγωγισ των ορμονϊν αυτϊν. Κατά τθν ωορρθξία, θ ζκκριςθ οιςτρογόνου 

ςτα αγγεία από τα κυλακιακά κφτταρα θ οποία προκαλείται από τθν δράςθ των FSH 

και LH προκαλεί τθν αφξθςθ του επικθλίου τθσ μιτρασ και τον εμπλουτιςμό του με 

αιμοφόρα αγγεία για τθν υποδοχι τθσ βλαςτοκφςτθσ, τθν λζπτυνςθ τθσ βλζννασ 

ςτον τράχθλο για τθν διευκόλυνςθ τθσ ειςόδου του ςπζρματοσ, τθν αφξθςθ των 

υποδοχζων FSH ςτα κοκκιϊδθ κυλακιακά κφτταρα των ϊριμων ωοκυττάρων, (14) τθν 

αρνθτικι δράςθ ςτθν υπόφυςθ που ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν πτϊςθ τθσ FSH και τθν 

αναςτολι τθσ ςφνκεςθσ τθσ FSH ςτα κοκκϊδθ κφτταρα. (15, 16) Τελικά, τα ωοκυλάκια 

που παράγουν το περιςςότερο οιςτρογόνο ςε απάντθςθ ςτθν FSH είναι αυτά που 

κα ωριμάςουν, ενϊ τα υπόλοιπα πεκαίνουν. Αυτό ςυμβαίνει διότι τα ωοκυλάκια 

αυτά ζχουν τον μεγαλφτερο αρικμό υποδοχζων FSH και επομζνωσ μποροφν να 
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προςδζςουν τθν διακζςιμθ FSH τθν ϊρα που θ ποςότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

γοναδοτροπίνθσ ζχει μειωκεί ςτθν κυκλοφορία. Τζλοσ, θ LH είναι απαραίτθτθ για 

τθν αρχικι διατιρθςθ τθσ λειτουργίασ του ωχροφ ςωματίου και τθν διατιρθςθ τθσ 

ςφνκεςθσ προγεςτερόνθσ από αυτό. Στθν περίπτωςθ επιτυχοφσ εγκυμοςφνθσ θ 

μετζπειτα διατιρθςθ τθσ λειτουργίασ του ωχροφ ςωματίου και επομζνωσ θ 

διατιρθςθ τθσ ςφνκεςθσ προγεςτερόνθσ, επιτυγχάνεται μζςω τθσ δράςθσ τθσ 

ανκρϊπινθσ χοριακισ γοναδοτροπίνθσ (human Chorionic Gonadotropin, hCG) μιασ 

ορμόνθσ που μοιάηει πολφ με τθν LH.  

Θ hCG είναι επίςθσ μια γλυκοπρωτεϊνικισ φφςθσ ορμόνθ θ οποία όπωσ ζχει 

αναφερκεί παράγεται φυςικά από το αναπτυςςόμενο ζμβρυο μετά τθν ςφλλθψθ ι 

ςε μεταγενζςτερα ςτάδια από τμιμα του πλακοφντα. Αλλθλεπιδρά με τον 

υποδοχζα LHCG (Luteinizing Hormone/Choriogonadotropin Receptor) και 

διαςφαλίηει τθν διατιρθςθ του ωχροφ ςωματίου ςτθν αρχι τθσ εγκυμοςφνθσ με 

ςκοπό τθν παραγωγι τθσ προγεςτερόνθσ θ οποία εμπλουτίηει τθν μιτρα με 

αιμοφόρα και τριχοειδι αγγεία για τθν ςυντιρθςθ του εμβρφου. Χάρθ ςτο 

εξαιρετικά αρνθτικό φορτίο τθσ, θ hCG είναι πικανό να απωκεί κφτταρα του 

ανοςοποιθτικοφ ςυςτιματοσ τθσ μθτζρασ, προςτατεφοντασ με τον τρόπο αυτό το 

ζμβρυο κατά τθν διάρκεια του πρϊτου τριμινου. Υπάρχει επίςθσ θ υπόκεςθ ότι θ 

hCG μπορεί να λειτουργεί ωσ ζνασ ςφνδεςμοσ του πλακοφντα για τθν ανάπτυξθ τθσ 

ανοχισ του εμβρφου από τθν μθτζρα. (17) 

Στθν περίπτωςθ που δεν ςυμβεί γονιμοποίθςθ κα ακολουκιςει πτϊςθ τθσ 

LH, αποδόμθςθ του ωχροφ ςωματίου, πτϊςθ τθσ προγεςτερόνθσ και αφξθςθ τθσ 

FSH με ςκοπό τθν ζναρξθ ενόσ νζου κφκλου. 

Σε πειραματικζσ διαδικαςίεσ οι οποίεσ απαιτοφν μεγάλο αρικμό εμβρφων ι 

ωοκυττάρων, θ πρόκλθςθ υπερωορρθξίασ είναι επικυμθτι όχι μόνο για τθν μείωςθ 

του αρικμοφ των ηϊων που απαιτοφνται ςε κάκε πείραμα, αλλά και διότι τα 

πρωτόκολλα για τθν πρόκλθςθ τθσ υπερωορρθξίασ φαίνεται να βοθκοφν ςτον 

ςυγχρονιςμό των εμβρφων μεταξφ των κθλυκϊν. Τα καλφτερα αποτελζςματα ςτα 

πειράματα αυτά επιτυγχάνονται με τθν χριςθ ποντικϊν θλικίασ 3-5 εβδομάδων. Για 

τθν πρόκλθςθ υπερωορρθξίασ χορθγοφμε με ενδοπεριτοναϊκι ζνεςθ δφο ορμόνεσ, 

τθν PMSG και τθν hCG. 
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Θ PMSG (Pregnant Mare’s Serum Gonadotropin) είναι μια γοναδοτροπίνθ θ 

οποία παράγεται ςτο χόριο εγκφου κθλυκοφ αλόγου. Ππωσ όλεσ οι 

γλυκοπρωτεϊνικζσ ορμόνεσ αποτελείται από δφο υπομονάδεσ, τισ α και β. Θ α 

υπομονόδα είναι κοινι ςε όλεσ τισ γλυκοπρωτεϊνικζσ ορμόνεσ (LH, FSH, TSH, CG) και 

αποτελείται από 92 αμινοξζα ςτον άνκρωπο, ενϊ θ β υπομονάδα είναι ειδικι για 

κάκε πρωτεΐνθ και είναι υπεφκυνθ για τθν πρόςδεςθ τθσ πρωτεΐνθσ με τον 

υποδοχζα τθσ. Θ PMSG είναι ικανι να διεγείρει τισ ωοκικεσ με ςκοπό τθν ανάπτυξθ 

των κυλακιακϊν κυττάρων (follicle cells) και τθν πρόκλθςθ ωορρθξίασ και είναι 

υπεφκυνθ για τθν παραγωγι τθσ FSH και τθσ LH. 

46-48 ϊρεσ μετά τθν χοριγθςθ τθσ PMSG ακολουκεί θ χοριγθςθ τθσ hCG θ οποία 

όπωσ ζχει αναφερκεί μοιάηει με τθν LH και ςτθν περίπτωςθ αυτι μιμείται το κφμα 

τθσ LH το οποίο ζχει ωσ τελικό αποτζλεςμα τθν ωορρθξία. Είναι πολφ βαςικό θ hCG 

να χορθγθκεί πριν από το ενδογενζσ κφμα τθσ LH, το οποίο ςυμβαίνει 15-20 ϊρεσ 

μετά τθ μζςθ του δεφτερου κφκλου ςκοταδιοφ. Μετά τθν χοριγθςθ τθσ hCG τα 

κθλυκά τοποκετοφνται με τα αρςενικά overnight και ελζγχονται για τθν φπαρξθ 

κολπικοφ πϊματοσ (vaginal plug) το επόμενο πρωί. (18, 19) 

 

1.4. Ανάπτυξη των Εμβρύων in vitro 

 Το πιο ςθμαντικό ίςωσ βιμα για τον πειραματικό χειριςμό των εμβρφων 

είναι ο κακοριςμόσ των βζλτιςτων ςυνκθκϊν καλλιζργειασ τουσ. Θ βελτιςτοποίθςθ 

των κρεπτικϊν μζςων για τθν ανάπτυξθ των εμβρφων και τθν γονιμοποίθςθ τουσ in 

vitro είναι ζνα κζμα το οποίο ζχει απαςχολιςει πολλζσ ερευνθτικζσ ομάδεσ. Θ 

μεγαλφτερθ δυςκολία είναι ότι δεν υπάρχει μζχρι ςιμερα ζνα κρεπτικό μζςο το 

οποίο να δίνει ικανοποιθτικά αποτελζςματα για τον χειριςμό των γαμετϊν ςε όλα 

τα ςτελζχθ ποντικιϊν. Πςον αφορά ςτθν καλλιζργεια των εμβρφων θ ανάπτυξθ του 

κρεπτικοφ KSOM (Potassium-enhanced (K+) Simplex Optimization Medium) βελτίωςε 

ςθμαντικά το ποςοςτό των ηυγωτϊν που αναπτφχκθκαν μζχρι το ςτάδιο τθσ 

βλαςτοκφςτθσ ςε πολλά ςτελζχθ ποντικιϊν ςυγκριτικά με άλλα κρεπτικά, (20, 21) ενϊ 

ακόμθ καλφτερα αποτελζςματα είχε θ χριςθ του KSOM-AA (KSOM με αμινοξζα). 

Ωςτόςο θ χαμθλι ςυγκζντρωςθ γλυκόηθσ (0.2 mΜ) και BSA (1 mg/ml) ςτο KSOM 



20 

 

πικανϊσ δεν ευνοεί τθν χριςθ του ςε τεχνικζσ in vitro γονιμοποίθςθσ. Για τον λόγο 

αυτό αναπτφχκθκε μια τροποποιθμζνθ εκδοχι του KSOM, το mKSOM (modified 

Potassium-enhanced (K+) Simplex Optimization Medium) με αυξθμζνθ ςυγκζντρωςθ 

γλυκόηθσ (5.56 mΜ) και BSA (4 mg/ml). (22) Τα αποτελζςματα του mKSOM ιταν πολφ 

ικανοποιθτικά για πολλά ςτελζχθ ποντικιϊν αυξάνοντασ τα ποςοςτά ανάπτυξθσ των 

εμβρφων μζχρι και το ςτάδιο τθσ βλαςτοκφςτθσ αλλά και τα ποςοςτά επιτυχίασ τθσ 

IVF ςε οριςμζνα από τα ςτελζχθ. 

 Θ αιμομικτικι ςειρά BALB/c θ οποία ζχει χρθςιμοποιθκεί ςτθν παροφςα 

ςειρά πειραμάτων εμφανίηει πολλζσ δυςκολίεσ ςτον χειριςμό των γαμετϊν τθσ. (23) 

Το ποςοςτό ανάπτυξθσ ςτα BALB/c από το ςτάδιο του ηυγϊτθ μζχρι και το ςτάδιο 

τθσ βλαςτοκφςτθσ με τθν χριςθ του KSOM-AA είναι ικανοποιθτικό. Ραρόλα αυτά, το 

ποςοςτό επιτυχίασ τθσ IVF ςτα BALB/c δεν παρουςιάηει κάποια βελτίωςθ με τθν 

χριςθ του KSOM, του KSOM-AA ι του mKSOM, αλλά φαίνεται να αυξάνεται με τθν 

χριςθ του mHTF (modified Human Tubal Fluid). (24, 25, 26) Ζνασ παράγοντασ ο οποίοσ 

ίςωσ να μθν δρα ικανοποιθτικά ςτθν περίπτωςθ των KSOM κρεπτικϊν είναι θ 

παρουςία του EDTA (ethylenediaminetetraacetic acid). Το EDTA είναι χθλικόσ 

παράγοντασ των διςκενϊν κατιόντων όπωσ το Ca2+. Μετά τθν πρόςδεςθ τουσ με το 

EDTA, τα μζταλλα παραμζνουν ςτο διάλυμα αλλά μειϊνεται θ δραςτικότθτα τουσ.  

Στθν περίπτωςθ των παραπάνω κρεπτικϊν αυτό ςθμαίνει ότι μειϊνεται θ 

ςυγκζντρωςθ του ελεφκερου Ca2+ ςτο διάλυμα γεγονόσ που μπορεί να 

παρεμποδίςει τθν ενεργοποίθςθ των ςπερματοηωαρίων και επομζνωσ τθν 

γονιμοποίθςθ των ωαρίων in vitro, αλλά ίςωσ και τθν ίδια τθν ανάπτυξθ των 

εμβρφων. 

 

1.5. Ανάπτυξη των Εμβρύων in vitro παρουςία CCCP και L-καρνιτίνησ 

Θ καρνιτίνθ (3-hydroxy-4-(trimethylazaniumyl)butanoate, 

Εικ. 1.6) είναι ζνα μικρό, υδρόφιλο μόριο απαραίτθτο για 

τθν μεταφορά λιπαρϊν οξζων από το κυτταρόπλαςμα ςτα 

μιτοχόνδρια κατά τθν κατάλυςθ των λιπιδίων με ςκοπό τθν 

παραγωγι ενζργειασ. Ρροςκικθ καρνιτίνθσ ςε καλλιζργειεσ 

Εικόνα 1.6.  
Δομι τθσ Καρνιτίνθσ 
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ωαρίων ζχει φανεί να βοθκάει ςτθν ωρίμανςθ και ανάπτυξθ τουσ. 

Το CCCP (Carbonyl cyanide m-chlorophenyl 

hydrazone, Εικ. 1.7) είναι ιςχυρόσ αποςυηευτικόσ 

παράγοντασ ο οποίοσ διαταράςςει τθν βακμίδωςθ 

πρωτονίων των μεμβρανϊν. Ιονοφόρα όπωσ ο CCCP 

εξαλείφουν τθ βακμίδωςθ ιόντων διαμζςου τθσ 

μιτοχονδριακισ μεμβράνθσ που δθμιουργείται από 

τθ μεταφορά θλεκτρονίων. Στθν ιονιςμζνθ του μορφι, ο CCCP διαχζεται ελεφκερα 

μζςα ςε μθ-πολικά μζςα όπωσ οι φωςφολιπιδικζσ μεμβράνεσ, ειςζρχεται ςτθν 

πρωτονιωμζνθ του μορφι ςτα μιτοχόνδρια διαταράςςοντασ τθν βακμίδωςθ των 

πρωτονίων και ςτθ ςυνζχεια εξζρχεται από αυτά ωσ ανιόν καταςτρζφοντασ με τον 

τρόπο αυτό το δυναμικό τθσ μεμβράνθσ. Εκπόλωςθ των μιτοχονδρίων επάγει τον 

τεμαχιςμό τουσ ςε πολλά, μικρότερα οργανίδια. (27) Μετά από καλλιζργεια 

κυττάρων με CCCP τα μιτοχόνδρια ςταδιακά καταςτρζφονται ενϊ αυξάνεται θ 

ςυγκζντρωςθ των εναποκζςεων λιπιδίων ςτα κφτταρα. (28) 

 

1.6. Μη-Γραμμική Μικροςκοπία 

Οι μθ γραμμικζσ απεικονιςτικζσ τεχνικζσ και ιδιαίτερα ο Διφωτονικά 

Διεγειρόμενοσ Φκοριςμόσ (TPEF) κακϊσ και θ Γζνεςθ Δεφτερθσ και Τρίτθσ 

Αρμονικισ (SHG και THG) ζχουν χρθςιμοποιθκεί ωσ διαγνωςτικά εργαλεία για τθν in 

vivo ςκιαγράφθςθ και χαρτογράφθςθ υποκυτταρικϊν βιολογικϊν δόμων και 

διεργαςιϊν. Με τθ χριςθ αυτϊν των μθ γραμμικϊν απεικονιςτικϊν τεχνικϊν 

εξάγονται πολφτιμεσ και ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ από διάφορα βιολογικά 

δείγματα. (29, 30, 31, 32) Αυτζσ οι μθ επεμβατικζσ τεχνικζσ ζχουν τθν δυνατότθτα να 

προςφζρουν νζεσ γνϊςεισ ςε πολφπλοκεσ αναπτυξιακζσ διαδικαςίεσ. Επιπρόςκετα, 

μποροφν να παρζχουν πλθροφορίεσ ςχετικά με μορφολογικζσ αλλαγζσ και να 

διερευνιςουν λειτουργίεσ ιςτϊν και μεμονωμζνων κυττάρων ςε μία πλθκϊρα από 

βιολογικά δείγματα. 

 

 

Εικόνα 1.7. Δομι τθσ πρωτο-
νιωμζνθσ μορφισ του CCCP  
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1.6.1. Γένεςη Σρίτησ Αρμονικήσ (Third Harmonic Generation, THG) 

Θ διαδικαςία γζνεςθσ τρίτθσ αρμονικισ (THG) αντιπροςωπεφει ζνα μθ 

γραμμικό ςφμφωνο φαινόμενο ςκζδαςθσ. Τρία φωτόνια γωνιακισ ςυχνότθτασ ω 

καταςτρζφονται και ζνα φωτόνιο γωνιακισ ςυχνότθτασ 3ω δθμιουργείται ςε μία 

κβαντικι μθχανικι διαδικαςία. (33) Θ THG είναι ευαίςκθτθ ςε διαφορζσ ςτθν τρίτθ 

τάξθ τθσ μθ γραμμικισ επιδεκτικότθτασ χ(3), ςτο δείκτθ διάκλαςθσ και ςτθ 

διαςπορά. (34) Στθν απεικόνιςθ με γζνεςθ τρίτθσ αρμονικισ θ αντίκεςθ προζρχεται 

από διεπιφάνειεσ, αλλαγζσ ςτισ τιμζσ του δείκτθ διάκλαςθσ και οπτικζσ 

ετερογζνειεσ μεγζκουσ ςυγκρινόμενου με τθν εςτία τθσ δζςμθσ. Επομζνωσ, θ 

απεικονιςτικι τεχνικι γζνεςθσ τρίτθσ αρμονικισ (THG) μπορεί να χρθςιμοποιθκεί 

ωσ ζνα ιςχυρό μθ επεμβατικό διαγνωςτικό εργαλείο παρζχοντασ μοναδικζσ δομικζσ 

ανατομικζσ και μορφολογικζσ πλθροφορίεσ από διάφορα βιολογικά δείγματα τόςο 

ςε κυτταρικό όςο και ςε υποκυτταρικο επίπεδο. Οι κφριεσ δομζσ που δίνουν υψθλά 

ςιματα γζνεςθσ τρίτθσ αρμονικισ από τα κφτταρα είναι το κυτταρόπλαςμα, 

διάφορα οργανίδια (π.χ. μιτοχόνδρια), (35) εναποκζςεισ λιπιδίων (36) και άλλοι 

ςχθματιςμοί αςυνεχοφσ δείκτθ διάκλαςθσ. 

Ρρόςφατα, θ τεχνολογία τθσ μθ-γραμμικισ παραγωγισ τθσ τρίτθσ αρμονικισ 

χρθςιμοποιικθκε ωσ εναλλακτικι μζκοδοσ παρζχοντασ πλθροφορίεσ που 

ςχετίηονται με μορφολογικζσ αλλαγζσ και περίπλοκεσ αναπτυξιακζσ διαδικαςίεσ ςε 

ζμβρυα Zebrafish, (37, 38, 39) Drosophila, (36, 40, 41) Xenopus laevis, (42) Caenorhabditis 

elegans (43, 44) και ποντικοφ. (45) Θ μικροςκοπία γζνεςθσ τρίτθσ αρμονικισ 

παρουςιάηει αρκετά πλεονεκτιματα ςυγκρινόμενθ με άλλεσ μικροςκοπικζσ 

τεχνικζσ, όπωσ θ ¨εγγενισ¨ ικανότθτα για τριςδιάςτατθ απεικόνιςθ, το μεγάλο 

βάκοσ διείςδυςθσ ςτουσ ιςτοφσ και θ δραματικι μείωςθ των φαινομζνων τθσ 

φωτοοξείδωςθσ και φωτοκαταςτροφισ του βιολογικοφ δείγματοσ ζξω από τον 

εςτιακό όγκο. Επιπλζον, ζνα πρόςκετο πλεονζκτθμα ςτθ γζνεςθ υψθλϊν αρμονικϊν 

(SHG-THG) προζρχεται από το γεγονόσ ότι δεν ζχουμε εναπόκεςθ ενζργειασ ςτα 

βιολογικά δείγματα, λόγω τθσ αρχισ διατιρθςθσ τθσ ενζργειασ και κατά ςυνζπεια θ 

διαταραχι των δειγμάτων ελαχιςτοποιείται, γεγονόσ επικυμθτό για βιολογικζσ 

μελζτεσ. Με τθ χριςθ τθσ THG ωσ μικροςκοπικοφ μθχανιςμοφ απεικόνιςθσ για 

μελζτεσ εμβρυογζνεςθσ, απαιτείται ελάχιςτθ προπαραςκευι και κακόλου χρϊςθ ι 
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άλλθ επεξεργαςία (μονιμοποίθςθ, διάτρθςθ τθσ εξωκυτταρικισ μεμβράνθσ, 

αφαίρεςθ τθσ διαφανοφσ ηϊνθσ) των βιολογικϊν δειγμάτων. Επιπροςκζτωσ 

κυτταρικζσ και υποκυτταρικζσ διαδικαςίεσ μποροφν να παρακολουκθκοφν για 

μεγάλεσ χρονικζσ περιόδουσ. 

 

1.5. κοπόσ τησ Εργαςίασ 

Μθ-γραμμικζσ (Διφωτονικά Διεγειρόμενοσ Φκοριςμόσ (TPEF), Γζνεςθ 

Δεφτερθσ και Τρίτθσ Αρμονικισ (SHG-THG)) απεικονιςτικζσ τεχνικζσ ζχουν 

χρθςιμοποιθκεί ςτο παρελκόν ωσ εργαλεία για τθν in vivo απεικόνιςθ και 

χαρτογράφθςθ υποκυτταρικϊν βιολογικϊν δομϊν και διαδικαςιϊν. Σκοπόσ τθσ 

παροφςασ εργαςίασ είναι ο ζλεγχοσ τθσ καταλλθλότθτασ των μεκόδων τθσ μθ-

γραμμικισ μικροςκοπίασ και ςυγκεκριμζνα τθσ Γζνεςθσ Τρίτθσ Αρμονικισ, για τθν 

απεικόνιςθ εμβρφων ποντικοφ ςε προεμφυτευτικά ςτάδια και θ αξιολόγθςθ των 

αποτελεςμάτων. 
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2. ΜΕΘΟΔΟΙ κ ΤΛΙΚΑ 

 

2.1. Πειραματόζωα 

Για τθν πραγματοποίθςθ των πειραμάτων χρθςιμοποιικθκαν κθλυκά ποντίκια 

BALB/c 1 ζωσ 4 μθνϊν και αρςενικά ποντίκια BALB/c από το ηωοτροφείο του 

Τμιματοσ Βιολογίασ, Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ. Τα αρςενικά ποντίκια που 

χρθςιμοποιικθκαν για τθν αναπαραγωγι ιταν μεγαλφτερα των 2 μθνϊν και είχαν 

προθγουμζνωσ ελεγχκεί για τθν ικανότθτα τουσ ςτθν πρόκλθςθ εγκυμοςφνθσ. Τα 

ποντίκια εκτρζφονται ςε ςτακερζσ ςυνκικεσ κερμοκραςίασ (18 - 25οC) και υγραςίασ 

(-50%) και φωτοπερίοδο με 12 ϊρεσ φωσ (07.00 π.μ. ζωσ 19.00 μ.μ.) και 12 ϊρεσ 

ςκοτάδι. 

 

2.2. Πρωτόκολλο Τπερωορρηξίασ 

Υλικά 

 PMSG (Sigma, G4877) 50IU/ml 

 hCG (Sigma, CG5-1VL) 50IU/ml 

Διαδικαςία 

‐ Χοριγθςθ PMSG με ενδοπεριτοναϊκι ζνεςθ (5ΙU/100μl ςε κάκε ποντίκι, 

προτεινόμενθ ϊρα χοριγθςθσ 15.00 μ.μ.) ςε κθλυκά ποντίκια. 

‐ 47 ϊρεσ αργότερα χοριγθςθ hCG ςτα ίδια ποντίκια (5ΙU/100μl ςε κάκε ποντίκι, 

προτεινόμενθ ϊρα χοριγθςθσ 14.00μ.μ.) με ενδοπεριτοναϊκι ζνεςθ. 

‐ 2 ϊρεσ αργότερα εγκλειςμόσ των κθλυκϊν ςτα οποία ζχουμε χορθγιςει τθσ 

γοναδοτροπίνεσ με αρςενικά ποντίκια BALB/c τα οποία δεν ζχουν ηευγαρϊςει για 

περιςςότερο από 3 θμζρεσ και λιγότερο από 5 (προτεινόμενθ ϊρα εγκλειςμοφ 

16.00 μ.μ.). 

‐ Ζλεγχοσ για τθν φπαρξθ κολπικοφ πϊματοσ (vaginal plug) ςτα κθλυκά ποντίκια το 

επόμενο πρωί (προτεινόμενθ ϊρα ελζγχου 09.00 π.μ.). 
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2.3. υλλογή Εμβρύων Μέχρι και το τάδιο του Μοριδίου 

Υλικά 

 Χειρουργικά εργαλεία 

 Στερεοςκόπιο 

 Ριπζτεσ pasteur τραβθγμζνεσ ςε φλόγα διαμζτρου ~ 200 μm 

 EmbryoMax®KSOM–ΑΑ (Millipore, MR-121-D) 

 Τρυβλία petri (SARSTEDT, 35, 60 και 100 mm) 

 Incubator (Forma Scientific, Automatic CO2 Incubator) 

 Mineral oil (Sigma, M-8410) 

Διαδικαςία 

Για τθν ςυλλογι εμβρφων ςτο ςτάδιο του ηυγϊτθ, κυςιάηουμε τα κθλυκά ηϊα ςτα 

οποία ανιχνεφκθκε κολπικό πϊμα, 18-22 ϊρεσ μετά τθν χοριγθςθ τθσ hCG.  

Απομονϊνουμε από το ηϊο τθ μιτρα, τισ ςάλπιγγεσ και τισ ωοκικεσ και τα 

κακαρίηουμε ςε κρεπτικό υλικό. Απομονϊνουμε ςτθ ςυνζχεια τισ ςάλπιγγεσ και τισ 

μεταφζρουμε ςε κακαρζσ ςταγόνεσ κρεπτικοφ υλικοφ. 

Τα ζμβρυα κα πρζπει να βρίςκονται ςτισ ςάλπιγγεσ, ςτθν περιοχι που ονομάηεται 

swollen ampulla (Εικ. 2.1) και είναι ορατά μζςα ςτον ωαγωγό με τθν χριςθ 

ςτερεοςκοπίου. 

Εντοπίηουμε το ςθμείο που είναι ςυγκεντρωμζνα τα ζμβρυα και ανοίγουμε τθν 

ςάλπιγγα ςτο ςθμείο αυτό. Τα ζμβρυα, τα οποία περιβάλλονται ακόμα από τα 

ωοκυλακικά κφτταρα, απελευκερϊνονται ςτο κρεπτικό.  

 

Εικόνα 2.1. Swollen ambulla 
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Τα ζμβρυα μζχρι και το ςτάδιο του μοριδίου βρίςκονται ςτισ ςάλπιγγεσ, άλλα μετά 

το ςτάδιο του ηυγϊτθ θ ςυλλογι τουσ μπορεί να είναι δυςκολότερθ διότι δεν 

βρίςκονται όλα μαηί ςυγκεντρωμζνα. Στον πίνακα 2.1 αναγράφονται οι ϊρεσ ςτισ 

οποίεσ αναμζνουμε το κάκε εμβρυϊκό ςτάδιο. 

Με τθν βοικεια τραβθγμζνθσ ςε φλόγα πιπζτασ pasteur μεταφζρουμε τα ζμβρυα 

ςε κακαρζσ ςταγόνεσ κρεπτικοφ υλικοφ που ζχουμε ετοιμάςει από το προθγοφμενο 

βράδυ. Επωάηουμε τα ζμβρυα ςτουσ 37οC και ςε 5 % CO2.  

Πύνακασ 2.1. Χρονικό πλαίςιο μζςα ςτο οποίο αναμζνουμε να βροφμε κάκε αναπτυξιακό ςτάδιο 
από τον ηυγϊτθ μζχρι και τθν βλαςτοκφςτθ 

Εμβρυϊκό ςτάδιο Ώρεσ μετά την χορήγηςη τησ hCG 

Ηυγϊτθσ 18-22 

Ζμβρυο 2 κυττάρων 44-48 

Ζμβρυο 4 κυττάρων 56-60 

Ζμβρυο 8 κυττάρων 72-78 

Μορίδιο 78-96 

Βλαςτοκφςτθ 94-115 

 

Ρροετοιμαςία Τρυβλίου για τθν Καλλιζργεια των Εμβρφων 

Σε τρυβλίο petri φτιάχνουμε ςταγόνεσ 20-50 μl κρεπτικοφ 

υλικοφ (Εικ. 2.2.) τθσ οποίεσ καλφπτουμε με ζνα λεπτό 

ςτρϊμα mineral oil. Επωάηουμε τισ ςταγόνεσ overnight 

ςτουσ 37οC και ςε 5 % CO2 για τθν εξιςορρόπθςθ του 

κρεπτικοφ. Αφοφ γίνει θ εξιςορρόπθςθ μεταφζρουμε ςε 

κάκε ςταγόνα 4-5 ζμβρυα.  

 

2.5. Απομόνωςη Βλαςτομεριδίων 

Για να απομονϊςουμε τα βλαςτομερίδια εμβρφων μζχρι και το ςτάδιο τον οχτϊ 

κυττάρων επωάηουμε το ζμβρυα με Acidic Tyrode’s Solution (Sigma, T1788) ςε 

κερμοκραςία δωματίου. Μετά από 30 - 40 s τα ζμβρυα ζχουν χάςει τθ διαφανι 

ηϊνθ. Στθ ςυνζχεια μεταφζρουμε τα ζμβρυα ςε τρεισ διαδοχικζσ ςταγόνεσ κακαροφ 

Εικόνα 2.2. Τρυβλίο για καλλιζρ-
γεια εμβρφων 



27 

 

κρεπτικοφ για να τα ξεπλφνουμε. Εάν επικυμοφμε μποροφμε να απομονϊςουμε τα 

βλαςτομερίδια αςκϊντασ μθχανικι πίεςθ κακϊσ τα μεταφζρουμε με τθν πιπζτα. 

 

2.4. Καλλιέργεια εμβρύων παρουςία CCCP και καρνιτίνησ 

Υλικά 

 1 μΜ CCCP (Sigma, C2759) 

 400 μΜ L-carnitine 

Διαδικαςία 

- Θ ςυλλογι των εμβρφων ςτο ςτάδιο του ηυγϊτθ και θ προετοιμαςία των 

καλλιεργειϊν ζγινε όπωσ περιγράφεται ςτθν ενότθτα 2.3. 

- Ετοιμάηουμε τρία διαφορετικά τρυβλία για τθν καλλιζργεια των εμβρφων, ζνα 

control, ζνα ςτο οποίο κα προςκζςουμε CCCP και ζνα ςτο οποίο ςτα 

προςκζςουμε καρνιτίνθ. 

- Αμζςωσ μετά τθν ςυλλογι των εμβρφων, προςκζτουμε ςε κάκε ςταγόνα τθσ 

καλλιζργειασ το CCCP ι τθν καρνιτίνθ και επωάηουμε για 24 h ςτουσ 37οC και ςε 

5 % CO2. 

 

2.5. In vitro Γονιμοποίηςη, IVF 

Υλικά 

 Χειρουργικά εργαλεία 

 Στερεοςκόπιο 

 Ριπζτεσ pasteur τραβθγμζνεσ ςε φλόγα διαμζτρου ~ 200 μm 

 EmbryoMax®KSOM–ΑΑ Millipore, MR-121-D) 

 modified Human Tubal Fluid 

 Τρυβλία petri (SARSTEDT, 35, 60 και 100 mm) 

 Incubator (Forma Scientific, Automatic CO2 Incubator) 

 Mineral oil (Sigma, M-8410) 
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Διαδικαςία 

‐ Ππωσ και ςτθν in vivo γονιμοποίθςθ, χορθγοφμε ςτα κθλυκά ποντίκια ορμόνεσ 

για τθν πρόκλθςθ υπερωορρθξίασ (2.2. Ρρωτόκολλο Υπερωορρθξίασ, χωρίσ τον 

εγκλειςμό κθλυκϊν και αρςενικϊν). 

‐ Μια μζρα πριν τθν IVF ετοιμάηουμε τισ καλλιζργειεσ και τα κρεπτικά που κα 

χρθςιμοποιθκοφν και τα αφινουμε overnight ςτον επωαςτιρα. 

‐ 12 ϊρεσ μετά τθν χοριγθςθ τθσ hCG, ςυλλζγουμε τα ςπερματοηωάρια από 

αρςενικά BALB/c ποντίκια τα οποία ζχουμε ελζγξει ςτο παρελκόν για τθν 

αναπαραγωγικι τουσ ικανότθτασ και τα οποία δεν ζχουν ηευγαρϊςει για 

περιςςότερο από 3 θμζρεσ και λιγότερο από 5. 

‐ Απομονϊνουμε και μεταφζρουμε τθν ουραία επιδιδυμίδα (caudal epididymidis) 

ςε 500 μl mHTF καλυμμζνο με mineral oil, προςπακϊντασ να μθν πάρουμε τον 

λιπϊδθ ιςτό που τθν περιβάλει και με τθ βοικεια βελόνασ απελευκερϊνουμε με 

ιπιεσ κινιςεισ τα ςπερματοηωάρια ςτο κρεπτικό.  

‐ Για τθν ενεργοποίθςθ (capacitation) των ςπερματοηωαρίων τα επωάηουμε για 1.5 

- 2 ϊρεσ ςτουσ 37οC και ςε 5 % CO2 (ςυγκζντρωςθ ςπερματοηωαρίων: 1-2 x 107 

κφτταρα/ml). 

‐ 13 ϊρεσ μετά τθν χοριγθςθ τθσ hCG, ςυλλζγουμε από τισ ςάλπιγγεσ τα ϊριμα 

ωάρια με τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται ςτθν ενότθτα 2.3. 

‐ Επωάηουμε τα ωάρια για 1 ϊρα ςτουσ 37οC και ςε 5 % CO2 (10-20 ωάρια ςε 1 ml 

mHTF καλυμμζνο με mineral oil). 

‐ Επωάηουμε τα ωάρια και τα ςπερματοηωάρια μαηί (ςυγκζντρωςθ 

ςπερματοηωαρίων: 1-2 x 105) για 4 ϊρεσ ςτουσ 37οC και ςε 5 % CO2. 

‐ Κακαρίηουμε τα ωάρια και τα μεταφζρουμε ςε κακαρζσ ςταγόνεσ KSOM (Εικ. 

2.2.) και επωάηουμε ςτουσ 37οC και ςε 5 % CO2. 
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2.6. Εμφύτευςη Εμβρύων 

 

2.6.1. Δημιουργία τείρων Αρςενικών BALB/c 

Υλικά 

 Χειρουργικά εργαλεία και χειρουργικά ράμματα 

 Ηυγαριά 

 70% αικανόλθ 

 Avertin 

 Sodium chloride injection 0,9% 

Διαδικαςία 

‐ Χρθςιμοποιοφμε αρςενικά ποντίκια 2 - 4 μθνϊν τα οποία ζχουμε ελζγξει για τθν 

αναπαραγωγικι τουσ ικανότθτα. 

‐ Αναιςκθτοποιοφμε το ποντίκι. Ηυγίηουμε το ποντίκι και του χορθγοφμε 

ενδοπεριτοναϊκά 0.015-0.017 ml Avertin 2.5% ανά γραμμάριο βάρουσ. 

‐ Απολυμαίνουμε επιδερμικά τθν κοιλιακι περιοχι με 70% αικανόλθ. 

‐ Κάνουμε μια εγκάρςια εξωτερικι τομι (~ 1.5 cm) ςτθν κοιλιακι περιοχι ςτο 

φψοσ των άνω ποδιϊν (Εικ. 2.3) και μια μικρότερθ τομι ςτο περιτόναιο. 

‐ Βρίςκουμε τουσ όρχεισ οι οποίοι περιβάλλονται από λιπϊδθ ιςτό και ςτθ 

ςυνζχεια εντοπίηουμε τον ςπερματικό πόρο (vas deferens) κάτω από τθν 

επιδιδυμίδα. Ρροςζχοντασ να μθν τρυπιςουμε το αγγείο κατά μικοσ του 

ςπερματικοφ πόρου κάνουμε δφο διπλά ράμματα τα οποία απζχουν μεταξφ τουσ 

10-15 mm και κόβουμε τον ςπερματικό πόρο μεταξφ των δφο κόμπων. 

‐ Αφοφ τελειϊςουμε από τθ μια πλευρά κάνουμε το ίδιο και ςτθν δεφτερθ. 

‐ Ξεπλζνουμε τθν τομι με φυςιολογικό ορό και κλείνουμε τόςο το περιτόναιο όςο 

και τθν επιδερμίδα με απορροφόμενα χειρουργικά ράμματα. 

‐ Τοποκετοφμε το ποντίκι πίςω ςτο κλουβί του και χρθςιμοποιοφμε κερμαινόμενθ 

λάμπα για να επαναφζρουμε τθν φυςιολογικι κερμοκραςία ςϊματοσ του ηϊου. 

‐ Μετά τθν ςτείρωςθ αφινουμε το ποντίκι να αναρρϊςει για 10-15 μζρεσ και ςτθ 

ςυνζχεια ξεκινάμε τουσ ελζγχουσ όςον αφορά ςτθν αναπαραγωγικι τουσ 

ικανότθτα. Θα πρζπει μετά από εγκλειςμό των ςτείρων αρςενικϊν με κθλυκα 
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ποντίκια να μποροφμε να εντοπίςουμε το κολπικό πϊμα ςτα κθλυκά χωρίσ όμωσ 

τθν φπαρξθ εγκυμοςφνθσ. 

 
Εικόνα 2.3. Απεικόνιςθ των γενετικϊν οργάνων αρςενικοφ ποντικοφ 

 

 

2.6.2. Δημιουργία Ψευδοεγκυμονούντων Θηλυκών BALB/c 

Διαδικαςία 

Τοποκετοφμε κθλυκά ποντίκια ςε οίςτρο μαηί με ςτείρα αρςενικά και ελζγχουμε για 

τθν φπαρξθ κολπικοφ πϊματοσ το επόμενο πρωί. Τα ποντίκια τα οποία ζχουν το 

κολπικό πϊμα κεωροφνται ψευδοεγκυμονοφντα και μποροφν να δεχκοφν 

βλαςτοκφςτεσ για εμφφτευςθ ςτισ 2.5 μζρεσ p.c. (post coitus). 

 

2.6.3. υλλογή Βλαςτοκυςτών και THG 

Υλικά 

 Χειρουργικά εργαλεία 

 Στερεοςκόπιο 

 Ριπζτεσ pasteur τραβθγμζνεσ ςε φλόγα διαμζτρου ~ 200 μm και ~ 500 μm 

 DMEM serum free 

 Τρυβλία petri (SARSTEDT, 35, 60 και 100 mm) 
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Διαδικαςία 

- Χορθγοφμε ςτα κθλυκά ποντίκια ορμόνεσ για τθν πρόκλθςθ υπερωορρθξίασ 

όπωσ περιγράφεται ςτθν ενότθτα 2.2. 

- Στισ 3.5 μζρεσ p.c. κυςιάηουμε τα κθλυκά ποντίκια και απομονϊνουμε και 

μεταφζρουμε τθν μιτρα ςε κακαρι ςταγόνα κρεπτικοφ DMED. 

- Με τθν βοικεια τραβθγμζνθσ ςε φλόγα πιπζτασ pasteur διαμζτρου ~ 500 μm 

περνάμε με πίεςθ 500 μl κρεπτικοφ από το κάκε κζρασ, με ςθμείο ειςόδου το 

πάνω μζροσ τθσ μιτρασ, το τμιμα δθλαδι που ενϊνεται με τθν ςάλπιγγα. 

- Οι βλαςτοκφςτεσ, οι οποίεσ δεν ζχουν εμφυτευκεί ακόμα, λόγο πίεςθσ 

απελευκερϊνονται ςτο κρεπτικό. 

- Χωρίηουμε τυχαία τισ βλαςτοκφςτεσ ςε δφο ομάδεσ και τισ τοποκετοφμε ςε 

ςταγόνεσ κρεπτικοφ. 

- Χρθςιμοποιοφμε τισ βλαςτοκφςτεσ τθσ μιασ ομάδασ ωσ control και 

ακτινοβολοφμε τισ υπόλοιπεσ. 

 

2.6.4. Εμφύτευςη Βλαςτοκυςτών 

Υλικά 

 Χειρουργικά εργαλεία και χειρουργικά ράμματα 

 Avertin 

 Ηυγαριά 

 70% αικανόλθ 

 Sodium chloride injection 0,9 % 

 Στερεοςκόπιο 

 Ριπζτεσ pasteur τραβθγμζνεσ ςε φλόγα διαμζτρου ~ 200 μm 

 DMEM serum free 

 Τρυβλία petri (SARSTEDT, 35, 60 και 100 mm) 

Διαδικαςία 

‐ Αναιςκθτοποιοφμε τα ψευδοεγκυμονοφντα κθλυκά τα οποία βρίςκονται ςτισ 2.5 

p.c. Ηυγίηουμε το ποντίκι και του χορθγοφμε ενδοπεριτοναϊκά 0.015-0.017 ml 

Avertin 2.5% ανά γραμμάριο βάρουσ. 
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‐ Τοποκετοφμε το ποντίκι ςε τρυβλίο petri καλυμμζνο με χαρτί με τθν πλάτθ του 

εκτεκειμζνθ προσ τα πάνω και απολυμαίνουμε τθν επιδερμίδα με 70% αικανόλθ. 

‐ Κάνουμε μια εξωτερικι επιμικθ τομι ~ 1 cm κατά μικοσ τθσ ςπονδυλικισ 

ςτιλθσ και ψάχνουμε τθν αριςτερι ωοκικθ κάτω από το περιτόναιο, αφοφ τθν 

εντοπίςουμε κάνουμε μια μικρότερθ τομι ςτο περιτόναιο και τοποκετοφμε τον 

λιπϊδθ ιςτό, τθν ωοκικθ, τθν ςάλπιγγα και το πάνω μζροσ τθσ μιτρασ ζξω από 

το ςϊμα του ηϊου. 

‐ Μεταφζρουμε 6-7 THG ακτινοβολθμζνεσ βλαςτοκφςτεσ που ζχουμε απομονϊςει 

(2.5.3. Συλλογι βλαςτοκυςτϊν και THG) ςε μια τραβθγμζνθ ςε φλόγα πιπζτα 

pasteur (Εικ. 2.4). Γεμίηουμε αρχικά τθν πιπζτα με mineral oil και τραβάμε λίγο 

αζρα. Στθ ςυνζχεια γεμίηουμε με DMEM serum free και τραβάμε ξανά λίγο αζρα. 

Επαναλαμβάνουμε το προθγοφμενο βιμα και τζλοσ μεταφζρουμε τισ 

βλαςτοκφςτεσ ςε μικρό όγκο DMEM serum free (~ 1 cm τθσ πιπζτασ). Μετά τισ 

βλαςτοκφςτεσ δεν δθμιουργοφμε άλλθ φυςαλίδα αζρα διότι οι φυςαλίδεσ αζρα 

ςτο περιβάλλον τθσ μιτρασ είναι δυνατό να δθμιουργιςουν προβλιματα ςτθν 

εμφφτευςθ των εμβρφων. 

 

Εικόνα 2.4. Ριπζτα μεταφοράσ εμβρφων ςτθν οποία φαίνεται θ διαρρφκμιςθ εμβρφων, φυςαλίδων αζρα, 
κρεπτικοφ και mineral oil 

 

‐ Μεταφζρουμε προςεκτικά το ηϊο κάτω από το ςτερεοςκόπιο και εςτιάηουμε ςτο 

πάνω μζροσ τθσ μιτρασ. 

‐ Με τθ βοικεια μιασ βελόνασ κάνουμε μια μικρι τρφπα ςτο πάνω μζροσ του 

τοιχϊματοσ τθσ μιτρασ αποφεφγοντασ τα αιμοφόρα αγγεία που το περιβάλλουν. 

Βγάηουμε προςεκτικά τθν βελόνα και ςτθ κζςθ τθσ βάηουμε τθν πιπζτα 

μεταφοράσ των εμβρφων. Φυςάμε προςεκτικά μζχρι θ πρϊτθ φυςαλίδα αζρα να 
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φτάςει ςτθν άκρθ τθσ πιπζτασ απελευκερϊνοντασ με τον τρόπο αυτό τισ 

βλαςτοκφςτεσ μζςα ςτθν μιτρα. 

‐ Επιβεβαιϊνουμε με τθ βοικεια του ςτερεοςκοπίου ότι δεν ζχουν μείνει 

βλαςτοκφςτεσ ςτθν πιπζτα μεταφοράσ και κλείνουμε το περιτόναιο με τθν 

βοικεια χειρουργικϊν απορροφόμενων ραμμάτων.  

‐ Επαναλαμβάνουμε τθν διαδικαςία ςτθν δεξιά πλευρά εμφυτεφοντασ αυτι τθ 

φορά τισ control βλαςτοκφςτεσ. 

‐ Αφοφ κλείςουμε με τον ίδιο τρόπο το περιτόναιο ςτθν δεξιά πλευρά του 

ποντικοφ, κλείνουμε τελικά και τθν επιδερμικι τομι χρθςιμοποιϊντασ 

χειρουργικό ςυρραπτικό. 

‐ Τοποκετοφμε το ποντίκι πίςω ςτο κλουβί του και χρθςιμοποιοφμε κερμαινόμενθ 

λάμπα για να επαναφζρουμε τθν φυςιολογικι κερμοκραςία ςϊματοσ του ηϊου. 

‐ Τθν 12θ μζρα τθσ εγκυμοςφνθσ κυςιάηουμε το ποντίκι και μετράμε τον αρικμό 

των εμβρφων ςε κάκε πλευρά τθσ μιτρασ κακϊσ και τον αρικμό πικανϊν 

αποβολϊν. 

 

2.7. Απεικόνιςη των Εμβρύων με την Χρήςη τησ Μη-γραμμικήσ 

Μικροςκοπίασ 

Θ απεικόνιςθ των εμβρφων με τθν μζκοδο τθσ γζνεςθσ τθσ τρίτθσ αρμονικισ ζγινε 

ςτο Εργαςτιριο Μθ-Γραμμικισ Μικροςκοπίασ (Institute of Electronic Structure and 

Laser, IESL-FORTH). 

Για τθν πραγματοποίθςθ των μθ γραμμικϊν απεικονιςτικϊν μετριςεων 

χρθςιμοποιικθκε ωσ πθγι διζγερςθσ ζνα t-pulse λζιηερ (1028 nm, 1 W, 50 Mhz, 200 

fs). Το femtosecond αυτό ςφςτθμα λζιηερ εκπζμπει ςτα 1028 nm και επομζνωσ τα 

ςιματα τρίτθσ αρμονικισ δθμιουργοφνται ςτο κοντινό υπεριϊδεσ τμιμα του 

θλεκτρομαγνθτικοφ φάςματοσ (~ 343 nm). 

Θ δζςμθ λζιηερ κακοδθγείται ςε ζνα κατάλλθλα τροποποιθμζνο μικροςκόπιο Nikon 

(upright or inverted) και τα ςιματα τρίτθσ αρμονικισ ςυλλζγονται ςτθν εμπρόςκια 

διεφκυνςθ διάδοςθσ. Ζνασ αντικειμενικόσ φακόσ μεγάλου αρικμθτικοφ ανοίγματοσ 

χρθςιμοποιείται για να επιτευχκεί θ ιςχυρι εςτίαςθ τθσ δζςμθσ του λζιηερ πάνω 
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ςτο δείγμα και ζνασ πυκνωτισ (condenser) φακόσ χρθςιμοποιείται για τθν 

καταγραφι των ςθμάτων THG. Θ διαδικαςία ςάρωςθσ πραγματοποιείται με τθ 

χριςθ ενόσ ηεφγουσ γαλβανομετρικϊν (galvanometric) κακρεπτϊν (Cambridge Tech. 

6210H) και το επίπεδο εςτίαςθσ επιλζγεται με τθ βοικεια ενόσ μθχανικοφ 

ςυςτιματοσ κίνθςθσ (Standa 8MT167-100, 1 μm minimum step). Lab View 

προγράμματα ελζγχουν τόςο τθ ςάρωςθ όςο και τθ διαδικαςία καταγραφισ 

δεδομζνων, ενϊ μία CCD κάμερα (PixeLINK PL A662) χρθςιμοποιείται για τθν 

παρατιρθςθ των βιολογικϊν δειγμάτων.  

Τα ζμβρυα τοποκετοφνται ανάμεςα ςε δφο πολφ λεπτά κυκλικά γυαλιά 

μικροςκοπίου (~ 70 μm, Marienfeld) που διαχωρίηονται από ζνα spacer πάχουσ 100 

μm για τθν αποφυγι καταςτροφισ του δείγματοσ. Με τθ χριςθ ενόσ φίλτρου ςτα 

340 nm (colour glass filter, Hoya U 340) τα ςιματα τρίτθσ αρμονικισ ανιχνεφονται 

από ζνα φωτοπολλαπλαςιαςτι (PMT Hamamatsu H9305-04). Θ μζςθ ιςχφσ του 

λζιηερ ςτο δείγμα είναι 20 mW (0.4 nJ ανά παλμό). Αυτό το τεχνολογικό ςχζδιο 

μπορεί να χρθςιμοποιθκεί τόςο για όρκια όςο και για ανεςτραμμζνθ (upright και 

inverted) μικροςκόπια. Επιπλζον, οι ςυνδυαςμζνεσ μετριςεισ γζνεςθσ δεφτερθσ και 

τρίτθσ αρμονικισ (SHG και THG) χρθςιμοποιοφνται για τθ λιψθ ςυμπλθρωματικϊν 

πλθροφοριϊν από τα ζμβρυα. 

Μια διςδιάςτατθ THG εικόνα (500x500 pixels) καταγράφεται ςε λιγότερο από 1 s. 

Ραρόλα αυτά, για τθν βελτίωςθ τθσ κακαρότθτασ τθσ εικόνασ (signal to noise ratio), 

κάκε διςδιάςτατθ τομι διαμορφϊνεται από τον μζςο όρο 30 ςαρϊςεων. Επομζνωσ, 

ο χρόνοσ που απαιτείται για κάκε τομι είναι 30 s. Θ δθμιουργία των τριςδιάςτατων 

εικόνων ζγινε ςυνδυάηοντασ διαδοχικζσ τομζσ δφο διαςτάςεων οι οποίεσ απζχουν 

μεταξφ τουσ 2 μm. Συνολικά, για τθν δθμιουργία τριςδιάςτατθσ απεικόνιςθσ 

χρειάηονται 10-15 min. Τόςο θ επεξεργαςία των δεδομζνων, όςο και θ δθμιουργία 

των τριςδιάςτατων απεικονίςεων ζγινε μζςω του προγράμματοσ Image J (Java-

based program, NIH). 
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2.8. Ποςοτικοποίηςη του ήματοσ τησ Σρίτησ Αρμονικήσ 

Θ ποςοτικοποίθςθ του ςιματοσ που προκφπτει από τθν γζνεςθ τθσ τρίτθσ 

αρμονικισ ζγινε ςτο Εργαςτιριο Μθ-Γραμμικισ Μικροςκοπίασ (IESL-FORTH). 

Κακϊσ το λζιηερ ςαρϊνει το δείγμα ςυλλζγει τιμζσ (Arbitrary Units) που 

αντιςτοιχοφν ςτα  pixel τθσ τομισ ςχθματίηοντασ με αυτό τον τρόπο ζναν πίνακα 

τιμϊν ο οποίοσ τελικά κα δθμιουργιςει μια μοναδικι THG διςδιάςτατθ  απεικόνιςθ. 

Για να γίνει αυτό πρϊτα πρζπει να κανονικοποιθκοφν οι τιμζσ του πίνακα. Θ 

κανονικοποίθςθ γίνεται διαιρϊντασ όλεσ τιμζσ με τθν μζγιςτθ δυνατι τιμι ζνταςθσ 

τθσ THG, θ τιμι αυτι είναι ςτακερι ςε όλα τα πειράματα απεικόνιςθσ των εμβρφων 

για να μποροφν τα αποτελζςματα να είναι μεταξφ τουσ ςυγκρίςιμα και ζχει ωσ 

αποτζλεςμα τθν δθμιουργία νζων τιμϊν από το 0 ζωσ το 1. Μζςω ενόσ αλγορίκμου 

οι τιμζσ αυτζσ μετατρζπονται ςτθ ςυνζχεια ςε νζεσ για να δθμιουργιςουν τελικά 

μια  8-bit αςπρόμαυρθ απεικόνιςθ θ οποία ςχθματίηεται από 256 διαβακμίςεισ 

μεταξφ του μαφρου ςτθν χαμθλότερθ ζνταςθ (Μαφρο=0) και του λευκοφ ςτθν 

υψθλότερθ (Λευκό=255). Ο αλγόρικμοσ αυτόσ επιλζγει ςτθν ςυνζχεια τα όρια του 

εμβρφου μζςω κάποιου δείκτθ ευαιςκθςίασ για κάκε μια τομι του εμβρφου ( i , 

number of pixels) και υπολογίηει τον μζςο όρο τθσ φωτεινότθτασ ςτθν περιοχι που 

ζχει επιλεχκεί,  τον οποίο τελικά διαιρεί με το ςφνολο των pixel τθσ περιοχισ αυτισ 

(mean pixel value ix ). Με ανάλογο τρόπο γίνεται και ο υπολογιςμόσ τθσ τυπικισ 

απόκλιςθσ (standard deviation is ). Επομζνωσ για κάκε διςδιάςτατθ τομι του 

εμβρφου υπολογίηεται ο μζςοσ όροσ, θ τυπικι απόκλιςθ και καταγράφεται ο 

αρικμόσ των επιλεγμζνων pixel που ζχουν ςυμβάλει ςτισ τιμζσ αυτζσ. Κάκε τζτοια 

διςδιάςτατθ τομι ζχει ζναν ςυντελεςτι βαρφτθτασ οποίοσ ςχετίηεται με το εμβαδόν 

του εμβρφου και χρθςιμοποιείται για τον υπολογιςμό του τελικοφ μζςου όρου τθσ 

φωτεινότθτασ ςε ολόκλθρο το ζμβρυο (weighted mean pixel value x ) ο οποίοσ 

προκφπτει από τον τφπο 
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κακϊσ και για τον υπολογιςμό τθσ τυπικισ απόκλιςθσ ςε ολόκλθρο το ζμβρυο 

(pooled standard deviation ps ) θ οποία προκφπτει από τον τφπο 

                                                       













k

i

i

k

i

ii

p

s

s

1

1

2

)1(

))1((

               (2) 

 

2.9. υνταγέσ διαλυμάτων 

 Θρεπτικά Καλλιζργειασ Εμβρφων 

Συςτατικά mHTF (mM) KSOM (mM) mKSOM (mM) 

NaCl (Applichem A2942) 101.6 95 95 

KCl (Merk 04936) 4.7 2.5 2.5 

CaCl2 •2H2O (Applichem A1873) 5.14 1.71 1.71 

KH2PO4 (Applichem A2946) 0.4 0.35 0.35 

MgSO4•7H2O (Sigma M1880) 0.2 0.2 0.2 

NaHCO3 (Merk, 6329) 25 25 25 

Glucose (Applichem A6860) 2.78 0.2 5.56 

Sodium Lactate (Sigma L7900) 18.36 10 10 

Sodium Pyruvate (Gibco 11360-039) 0.34 0.2 0.2 

EDTA (Applichem A2937) - 0.01 0.01 

Glutamine (Sigma 25030-24) - 1 1 

BSA (Applichem A1391) 4 mg/ml 1 mg/ml 4 mg/ml 

Penicillin G* 100 IU/ml 100 IU/ml 100 IU/ml 

Streptomycin* 0.05 mg/ml 0.05 mg/ml 0.05 mg/ml 

 

*Χρθςιμοποιικθκε ωσ αντιβιοτικό το μίγμα Pen/Strep (BIOCHROM, A2213, 104 

units/ml) 

Φιλτράρουμε και αποκθκεφουμε το κρεπτικό ςτουσ 4οC. Το κρεπτικό μπορεί να 

καταναλωκεί ςε διάςτθμα μιασ εβδομάδασ. 
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Τα KSOM w/o EDTA και mKSOM w/o EDTA φτιάχνονται ακολουκϊντασ τισ 

αντίςτοιχεσ ςυνταγζσ  απουςία EDTA. 

 

 Avertin 

Το 100 % stock του Avertin φτιάχνεται αναμιγνφοντασ 10 g tribromoethyl alcohol 

(Sigma T4840-2) με 10 ml tertiary amyl alcohol (Fisher A730-1). Από αυτό 

φτιάχνουμε διάλυμα 2.5% Avertin αραιϊνοντασ το 100 % ςε νερό ι ιςοτονικό 

διάλυμα άλατοσ (sodium chloride injection 0,9 %). Τόςο το 100 % όςο και το 2.5 % 

διατθροφνται ςτουσ 4οC. 

Θ δόςθ του αναιςκθτικοφ για τισ διαδικαςίεσ που το χρθςιμοποιιςαμε είναι 

περίπου 0.015-0.017 ml ανά γραμμάριο βάροσ του ηϊου. Ραρόλα αυτά, κάκε φορά 

που φτιάχνουμε φρζςκο 100 % Avertin κα πρζπει να υπολογίηουμε τθν κατάλλθλθ 

δόςθ αναιςκθτικοφ ανά γραμμάριο βάρουσ ελζγχοντασ πρϊτα τθν 

αποτελεςματικότθτα του. 

 

 DMEM, V=500 ml 

50 ml DMEM 10x 

400 ml nanopure H2O 

12-15 ml Sodium Bicarbonate (Gibco 25080-060) 

Φτιάχνουμε το pH ςτο 7.5 με NaOH sterile 

5 ml L-Glutamine (Sigma 25030-24) 

5 ml Sodium Pyruvate (Gibco 11360-039) 

5 ml Pen/Strep (BIOCHROM, A2213, 104 units/ml) 

Συμπλθρϊνουμε με nanopure H2O μζχρι τα 500 ml. 

Φιλτράρουμε και αποκθκεφουμε το DMEM ςτουσ 4οC και το χρθςιμοποιοφμε πάντα 

υπό ςτείρεσ ςυνκικεσ. 
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3. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

 

3.1. Ανάπτυξη των Εμβρύων in vitro 

Στον πίνακα 3.1 φαίνονται τα αποτελζςματα από τισ in vitro καλλιζργειεσ 

εμβρφων ςτισ οποίεσ ελζγξαμε τθν ικανότθτα των εμβρφων να ξεπεράςουν το 2-cell 

block, δθλαδι τθν ικανότθτα τουσ να αναπτυχκοφν από το ςτάδιο του ηυγϊτθ μζχρι 

το ςτάδιο των 2 κυττάρων ςε διάφορα κρεπτικά μζςα. Δοκιμάςαμε το KSOM-AA 

(Millipore, MR-121-D), το mHTF, το KSOM, το mKSOM, κακϊσ επίςθσ και δφο νζα 

τροποποιθμζνα κρεπτικά, το KSOM w/o EDTA και το mKSOM w/o EDTA τα οποία 

δεν περιείχαν EDTA.  

Πύνακασ 3.1. Συγκριτικι μελζτθ κρεπτικϊν για τθν ανάπτυξθ εμβρφων in vitro 

Θρεπτικό Μζςο Αριθμόσ Εμβρφων Ποςοςτό % 

KSOM-AA 88/166 53.01 

mHTF 0/83 0 

KSOM 0/80 0 

mKSOM 28/96 29.16 

KSOM w/o EDTA 34/102 33.33 

mKSOM w/o EDTA 55/99 55.55 

   
Θ αφαίρεςθ του EDTA ζδειξε αφξθςθ του ποςοςτοφ ςτθν ανάπτυξθ των 

εμβρφων τόςο ςτο KSOM, όςο και ςτο mKSOM. Το ποςοςτό του mKSOM w/o EDTA 

ιταν μεγαλφτερο ακόμθ και από το KSOM-AA, επομζνωσ το mKSOM w/o EDTA 

φαίνεται να είναι το καλφτερο κρεπτικό μζςο από αυτά που ελζγξαμε. 

 

3.2. Απεικόνιςη Εμβρύων Προεμφυτευτικού ταδίου 

Σε αντίκεςθ με τισ κλαςςικζσ μθ-επεμβατικζσ μεκόδουσ απεικόνιςθσ θ μθ-

γραμμικι μικροςκοπία μπορεί να προςφζρει ςθμαντικζσ μορφολογικζσ 

πλθροφορίεσ όςον αφορά ςτθν κατανομι και τον αρικμό των μιτοχονδρίων και των 

λιποςωμάτων μζςα ςτον ζμβρυο, αλλά και όςον αφορά ςτο αναπτυξιακό ςτάδιο 

των προεμφυτευτικϊν εμβρφων. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ μποροφν να 
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χρθςιμοποιθκοφν για τθν εκτίμθςθ τθσ υγείασ του εμβρφου μζςω του ενεργειακοφ 

του προφίλ.  

 

3.2.1. Απεικόνιςη εμβρύων ςτο ςτάδιο του ζυγώτη 

 Στα ζμβρυα των κθλαςτικϊν το μεγαλφτερο ςε διάρκεια προεμφυτευτικό 

ςτάδιο είναι το ςτάδιο του ηυγϊτθ. Ζξι με εφτά ϊρεσ μετά τθν γονιμοποίθςθ του 

ϊριμου ωαρίου είναι εμφανείσ οι δφο προπυρινεσ (αρςενικόσ και κθλυκόσ) οι 

οποίοι απζχουν ακόμα μεταξφ τουσ (Εικ. 3.1), με τον μικρότερο ςε μζγεκοσ 

αρςενικό προπυρινα να βρίςκεται κοντά ςτθν κυτταρικι μεμβράνθ.  

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ♂   ♂ 

  ♀   ♀  ♀ 

Εικόνα 3.1. Γονιμοποιθμζνα ωάρια 18 ϊρεσ μετά τθν χοριγθςθ τθσ hCG. Στθν πάνω ςειρά  φαίνονται οι 
αρςενικοί προπυρινεσ (♂) μετά τθν είςοδο του ςπερματοηωαρίου ςτο ωάριο, ενϊ ςτθν κάτω ςειρά 
φαίνονται οι μεγαλφτεροι ςε μζγεκοσ κθλυκοί προπυρινεσ (♀) του αντίςτοιχου ωαρίου. 

  ♂ 

A Β C 
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Οι δφο προπυρινεσ ξεκινάνε ςτθ ςυνζχεια να μεταναςτεφουν προσ το κζντρο 

του ωαρίου όπου και ςυναντϊνται (Εικ. 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο ςθμείο ςυνάντθςθσ των προπυρινων, οι προπυρθνικοί φάκελοι 

διαςπϊνται, τα διπλαςιαςμζνα χρωμοςϊματα διευκετοφνται πάνω ςε μια κοινι 

μιτωτικι άτρακτο και το κφτταρο προετοιμάηεται για τθν πρϊτθ του αυλάκωςθ. Οι 

εικόνεσ που ζχουμε από το χρονικό αυτό ςτάδιο δείχνουν μια ςκοτεινι περιοχι 

χωρίσ ςαφϊσ κακοριςμζνα όρια ςτο κζντρο του κυττάρου (Εικ. 3.3-5). Θ περιοχι 

αυτι πικανϊσ είναι το ςθμείο ςτο οποίο διευκετοφνται τα χρωμοςϊματα του 

κυττάρου. 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.2. Γονιμοποιθμζνα ωάρια 19 ϊρεσ μετά τθν χοριγθςθ τθσ hCG. Οι δυο προπυρινεσ πλθςιάηουν 
ο ζνασ τον άλλον ςτο κζντρο του κυττάρου και βρίςκονται πλζον ςτο ίδιο επίπεδο. 

 A B C 

  ♀ 

  ♂ 

Εικόνα 3.3. Τομζσ γονιμοποιθμζνου ωαρίου 21 ϊρεσ μετά τθν χοριγθςθ τθσ hCG. Οι δυο προπυρινεσ 
πλθςιάηουν ο ζνασ τον άλλον ςτο κζντρο του κυττάρου όπου ζχει αρχίςει να ςχθματίηεται μια ςκοτεινι 
περιοχι. 

  20 μm  20 μm  20 μm 
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A B C D 

Εικόνα 3.4. Γονιμοποιθμζνα ωάρια 22 ϊρεσ μετά τθν χοριγθςθ τθσ hCG. Οι δφο προπυρινεσ δεν διακρίνονται 
πλζον και υπάρχει ςτο κζντρο του κυττάρου μια ςκοτεινι περιοχι με ακακόριςτα όρια. 

20 μm 

Εικόνα 3.5. Διαδοχικζσ τομζσ γονιμοποιθμζνου ωαρίου 22 ϊρεσ μετά τθν χοριγθςθ τθσ hCG. Οι δφο 
προπυρινεσ δεν διακρίνονται πλζον και υπάρχει ςτο κζντρο του κυττάρου μια ςκοτεινι περιοχι με ακακόριςτα 
όρια ςτθν περιφζρεια τθσ οποίασ ζχουμε διαφορετικι κατανομι του THG ςιματοσ. 
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Ρερίπου τρεισ ϊρεσ αργότερα (25 περίπου ϊρεσ μετά τθν χοριγθςθ τθσ hCG) 

παρατθρείται πόλωςθ του THG  ςιματοσ προσ μια πλευρά του κυττάρου (Εικ. 3.6) 

και τελικά, 5 περίπου ϊρεσ πριν τθν πρϊτθ μιτωτικι διαίρεςθ (29 περίπου ϊρεσ 

μετά τθν χοριγθςθ τθσ hCG) παρατθρείται ανακατανομι του ςιματοσ ςε όλο τον 

όγκο του κυττάρου (Εικ. 3.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.6. Διαδοχικζσ τομζσ ηυγϊτθ 25 ϊρεσ μετά τθν χοριγθςθ τθσ hCG. Είναι 
εμφανισ θ πόλωςθ του ςιματοσ προσ τθ μια πλευρά του κυττάρου. 

  20 μm   20 μm   20 μm   20 μm 

A B C D 

Εικόνα 3.7. Ηυγϊτεσ 29 ϊρεσ μετά τθν χοριγθςθ τθσ hCG. Θ ςκοτεινι περιοχι που ιταν εμφανισ τισ 
τελευταίεσ 7 περίπου ϊρεσ ζχει αρχίςει να μειϊνεται και το κφτταρο ετοιμάηεται να ξεκινιςει τθν πρϊτθ του 
αυλάκωςθ. 
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3.2.2. Απεικόνιςη εμβρύων μετά το ςτάδιο του ζυγώτη 

 Λίγθ ϊρα μετά τθν πρϊτθ αυλάκωςθ (44 ϊρεσ μετά τθν χοριγθςθ τθσ hCG) 

το ςιμα μεταξφ των δφο βλαςτομεριδίων δεν είναι ίδιο, αλλά ζνα από τα δφο 

βλαςτομερίδια κυριαρχεί του άλλου (Εικ. 3.8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ραρόλα αυτά, μια μόλισ ϊρα αργότερα το THG ςιμα μεταξφ των δφο 

βλαςτομεριδίων αρχίηει να εξιςϊνεται (Εικ. 3.9) και ςτισ 45 ϊρεσ και 30 λεπτά μετά 

τθν χοριγθςθ τθσ hCG το ςιμα από τθν Γζνεςθ Τρίτθσ Αρμονικισ και ςτα δφο 

βλαςτομερίδια κατανζμεται ομοιόμορφα μζςα ςτα κφτταρα (Εικ. 3.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 μm 20 μm 20 μm 

A B C 

Εικόνα 3.8. Ζμβρυα ςτο ςτάδιο των 2 κυττάρων, 44 ϊρεσ μετά τθν χοριγθςθ τθσ hCG. Δεν υπάρχει 
ιςοδυναμία του ςιματοσ μεταξφ των δφο βλαςτομεριδίων. 

20 μm 20 μm A B 

Εικόνα 3.9. Ζμβρυα ςτο ςτάδιο των 2 κυττάρων, 45 ϊρεσ μετά τθν χοριγθςθ τθσ hCG. Το ςιμα μεταξφ των δφο 
βλαςτομεριδίων ζχει αρχίςει να εξιςϊνεται. 
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Το ίδιο μοτίβο φαίνεται να επαναλαμβάνεται και ςτισ επόμενεσ δφο 

τουλάχιςτον αυλακϊςεισ που ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν δθμιουργία εμβρφων 

τεςςάρων (Εικ. 3.11) και οχτϊ κυττάρων (Εικ. 3.12). Αμζςωσ μετά τθν εκάςτοτε 

αυλάκωςθ τα βλαςτομερίδια δεν είναι ιςοδφναμα (Εικ. 3.11.Β, 3.12.B), όμωσ όςο 

προχωράει θ ανάπτυξθ του εμβρφου θ ιςοδυναμία μεταξφ τουσ δεν επιτυγχάνεται 

με τθν ίδια επιτυχία όπωσ ςτθν περίπτωςθ των δφο κυττάρων. Από το ςτάδιο των 

τεςςάρων κυττάρων και μετά ζχουν παρατθρθκεί και περιπτϊςεισ αςφγχρονων 

διαιρζςεων (Εικ. 3.11.Α, ζμβρυο τριϊν κυττάρων) γεγονόσ που υποδθλϊνει ότι θ 

ανάπτυξθ του κάκε βλαςτομεριδίου δεν ςυμβαδίηει χρονικά απόλυτα με τθν 

ανάπτυξθ των διπλανϊν του βλαςτομεριδίων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 μm 20 μm A Β 

Εικόνα 3.10. Ζμβρυα ςτο ςτάδιο των 2 κυττάρων, 45 ϊρεσ και 30 λεπτά μετά τθν χοριγθςθ τθσ hCG. Το ςιμα 
και ςτα δφο βλαςτομερίδια ζχει αρχίςει να κατανζμεται ομοιόμορφα μζςα ςτο κυτταρόπλαςμα. 

20 μm 20 μm 

20 μm 20 μm 20 μm 

A B 

C 

Εικόνα 3.11. Α. Ζμβρυο τριϊν κυττάρων 60 ϊρεσ μετά τθν χοριγθςθ τθσ hCG: το ζνα βλαςτομερίδιο ζχει 
διαιρεκεί δίνοντασ δφο μικρότερα βλαςτομερίδια με διαφορετικι κατανομι THG ςιματοσ μεταξφ τουσ, ενϊ το 
άλλο βλαςτομερίδιο δεν ζχει προχωριςει ακόμα ςτθν δεφτερθ μιτωτικι διαίρεςθ, Β. Ζμβρυο τεςςάρων κυττάρων 
61 ϊρεσ μετά τθν χοριγθςθ τθσ hCG: εμφανι ςτθν THG εικόνα είναι τα τρία από τα τζςςερα βλαςτομερίδια ςτα 
οποία φαίνεται θ διαφορετικι κατανομι του THG ςιματοσ, C. Διαφορετικζσ τομζσ εμβρφου ςτο ςτάδιο των 
τεςςάρων κυττάρων 63 ϊρεσ μετά τθν χοριγθςθ τθσ hCG. 
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Σε κάκε περίπτωςθ κακϊσ το ζμβρυο προχωράει τθν ανάπτυξθ του το ςιμα 

από τθν γζνεςθ τθσ τρίτθσ αρμονικισ φαίνεται αρχικά να απλϊνεται περιςςότερο 

ομοιόμορφα μζςα ςτα κφτταρα, ενϊ λίγο αργότερα εντοπίηεται κυρίωσ ςτθν 

περιφζρεια των κυττάρων (Εικ. 3.11.C, 3.12.C & D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Μετά το ςτάδιο των οχτϊ βλαςτομεριδίων, παρατθρείται ςυμπίεςθ των 

βλαςτομεριδίων, ο αρικμόσ των κυττάρων αυξάνει και μεγιςτοποιοφνται οι 

διακυτταρικζσ τουσ επαφζσ κάνοντασ δυςκολότερθ τθν απεικόνιςθ των εμβρφων 

μζςω τθσ γζνεςθσ τρίτθσ αρμονικισ (Εικ. 3.13, 3.14).  

Στο ςτάδιο του μοριδίου, 88 ϊρεσ μετά τθν χοριγθςθ τθσ hCG (Εικ. 3.13 Α & 

Β), μποροφν να διακρικοφν κάποιοι από τουσ πυρινεσ των περιφερικϊν κυρίωσ 

κυττάρων και το ςιμα φαίνεται να είναι ζντονο και διάχυτο ςτο κυτταρόπλαςμα. 

Ρερίπου 92 ϊρεσ μετά τθν χοριγθςθ τθσ hCG, κακϊσ τα κφτταρα ςυνεχίηουν να 

διαιροφνται θ ποςότθτα του κυτταροπλάςματοσ ανά κφτταρο μειϊνεται κακϊσ 

επίςθσ φαίνεται να μειϊνεται και θ ζνταςθ του ςιματοσ (Εικ. 3.13 C & D).  

 

 

20 μm 20 μm 20 μm 20 μm 

A B C D 

Εικόνα 3.12.  A & Β. Ζμβρυα οχτϊ κυττάρων 72 ϊρεσ μετά τθν χοριγθςθ τθσ hCG:  τα βλαςτομερίδια δεν είναι 
ιςοδφναμα και το ςιμα από τθν γζνεςθ τθσ τρίτθσ αρμονικισ εμφανίηεται διάχυτο ςτον χϊρο του 
κυτταροπλάςματοσ, C. Ζμβρυο οχτϊ κυττάρων 73 ϊρεσ μετά τθν χοριγθςθ τθσ hCG:  τα βλαςτομερίδια δεν είναι 
ιςοδφναμα και το ςιμα από τθν γζνεςθ τθσ τρίτθσ αρμονικισ ζχει αρχίςει να μετατοπίηεται προσ τθν επιφάνεια 
των βλαςτομεριδίων, D. Ζμβρυο οχτϊ κυττάρων 74 ϊρεσ μετά τθν χοριγθςθ τθσ hCG:  τα βλαςτομερίδια δεν 
είναι ιςοδφναμα και το ςιμα από τθν γζνεςθ τθσ τρίτθσ αρμονικισ εμφανίηεται ςτθν περιφζρεια των 
βλαςτομεριδίων. 
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Στο ςτάδιο τθσ βλαςτοκφςτθσ, 98 ϊρεσ μετά τθν χοριγθςθ τθσ hCG, το 

βλαςτόκοιλο εμφανίηεται ωσ μια μαφρθ κοιλότθτα θ οποία δεν ςυνειςφζρει ςτο 

THG ςιμα, χαμθλι ςυνειςφορά φαίνεται να ζχει και το τροφοεξϊδερμα, ενϊ  θ 

εςωτερικι μάηα κυττάρων (ICM) εμφανίηει το πιο ζντονο THG ςιμα (Εικ. 3.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 μm 20 μm 20 μm 20 μm 

A B C D 

Εικόνα 3.13. Α & Β. Ζμβρυο ςτο ςτάδιο του μοριδίου 88 ϊρεσ μετά τθν χοριγθςθ τθσ hCG, C & D. Ζμβρυο ςτο 
ςτάδιο του μοριδίου 92 ϊρεσ μετά τθν χοριγθςθ τθσ hCG. 

A B C 20 μm 

Εικόνα 3.14. Α. Ζμβρυο ςτο ςτάδιο τθσ βλαςτοκφςτθσ 98 ϊρεσ μετά τθν χοριγθςθ τθσ hCG, Β. Απεικόνιςθ 
του εμβρφου μζςω τθσ γζνεςθσ τρίτθσ αρμονικισ: κεντρικι τομι τθσ βλαςτοκφςτθσ όπου φαίνεται το 
βλαςτόκοιλο (*), το τροφοεξϊδερμα (πράςινο βζλοσ), θ εςωτερικι μάηα κυττάρων (κόκκινο βζλοσ) και θ 
διαφανισ ηϊνθ που περιβάλλει τθν βλαςτοκφςτθ, C. Τριςδιάςτατθ απεικόνιςθ τθσ βλαςτοκφςτθσ. 

* 
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3.2.3. Απεικόνιςη ωαρίων  

Στισ εικόνεσ μθ-γονιμοποιθμζνων ϊριμων ωαρίων εμφανίηεται πάντα ο 

πυρινασ του ωαρίου ςτο κζντρο του κυττάρου, ενϊ το ςιμα που παράγεται από τθν 

γζνεςθ τθσ τρίτθσ αρμονικισ βρίςκεται διάχυτο ςτο κυτταρόπλαςμα και 

παρουςιάηει πολικότθτα (Εικ. 3.15). Θ πολικότθτα αυτι ίςωσ ςχετίηεται με το πικανό 

μελλοντικό ςθμείο ειςόδου του ςπερματοηωαρίου ςτο ωάριο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C 

Εικόνα 3.15. Μθ-γονιμοποιθμζνα ϊριμα ωάρια 18 ϊρεσ μετά τθν χοριγθςθ τθσ hCG.  
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3.4. Ποςοτικοποίηςη THG ςήματοσ 

Μζςω τθσ ποςοτικοποίθςθσ του ςιματοσ που παράγεται από τθν Γζνεςθ 

Τρίτθσ Αρμονικισ μποροφμε να αντιςτοιχίςουμε κάκε μια από τισ παραπάνω 

εικόνεσ με μια τιμι που αντικατοπτρίηει τθν ςφςταςθ του κυττάρου όςον αφορά 

ςτα λιποςϊματα ι/και ςτα μιτοχόνδρια (Εικ. 3.16) με τον τρόπο που περιγράφεται 

ςτθν ενότθτα 2.8. Θ ποςοτικοποίθςθ του THG ςιματοσ επιτρζπει τθν αντικειμενικι 

ςφγκριςθ των THG απεικονίςεων μεταξφ των εμβρφων και προςφζρει επιπλζον 

δεδομζνα ςχετικά με τθν κατανομι του ςιματοσ ςτα διάφορα αναπτυξιακά ςτάδια 

των προεφυτευτικϊν εμβρφων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετά από ςυγκριτικι μελζτθ μεταξφ των προεμφυτευτικϊν ςταδίων, το 

ςτάδιο που εμφάνιςε τθν μεγαλφτερθ τιμι ιταν αυτό των δφο κυττάρων. Θ 

ςφςταςθ των λιποςωμάτων ι/και μιτοχονδρίων φαίνεται νε μειϊνεται κατά 22 % 

Εικόνα 3.16. Ραράδειγμα τθσ ςτατιςτικισ ανάλυςθσ για τθν ποςοτικοποίθςθ του ςιματοσ που 
παράγεται από τθν γζνεςθ τθσ τρίτθσ αρμονικισ ςε ζναν ηυγϊτθ. Θ κανονικοποίθςθ τθσ κατανομισ 
προκφπτει με τθν λογαρίκμθςθ των τιμϊν φωτεινότθτασ. Μζςω τθσ κανονικοποιθμζνθσ καμπφλθσ 
μπορεί να υπολογιςτεί θ κφρτωςθ και θ λωξότθτα προςφζροντασ επιπλζον πλθροφορίεσ για τθν 
κατανομι του THG ςιματοσ μζςα ςτο κφτταρο. 
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(p=0.0018) ςτα ζμβρυα του ςταδίου τεςςάρων κυττάρων και κατά 42 % (p<0.0001) 

ςε αυτά των οχτϊ κυττάρων, ενϊ αρχίηει να αυξάνεται ξανά ςτο ςτάδιο του 

μοριδίου. Οι αυξομειϊςεισ αυτζσ προφανϊσ ςχετίηονται με τισ ενεργειακζσ ανάγκεσ 

του εμβρφου ςτα πρϊτα ςτάδια τθσ ανάπτυξθσ του. Ενδιαφζρον παρουςιάηει το 

γεγονόσ ότι ςτθν περίπτωςθ των νεκρωτικϊν εμβρφων ςτο ςτάδιο του ενόσ 

κυττάρου θ πτϊςθ του ςιματοσ είναι 47.8 % (p=0.0002) ςε ςφγκριςθ με τα υγιι 

ζμβρυα (Διάγραμμα 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θ ποςοτικοποίθςθ του THG ςιματοσ κα μποροφςε επίςθσ να προςφζρει 

χριςιμεσ πλθροφορίεσ όχι μόνο για τθν ποςότθτα, αλλά και τθν κατανομι των 

οργανιδίων αυτϊν μζςα ςτο κάκε κφτταρο. Πςο μεγαλφτεροσ είναι ο ςυντελεςτισ 

μεταβλθτότθτασ (coefficient of variation, CV), τόςο περιςςότερο ανομοιογενζσ 

φαίνεται να είναι το ςιμα που καταγράφεται μζςω τθσ Γζνεςθσ Τρίτθσ Αρμονικισ. 

Στο ςτάδιο του ηυγϊτθ ο ςυντελεςτισ μεταβλθτότθτασ αυξάνεται όςο προχωράει θ 

ανάπτυξθ του εμβρφου (Διάγραμμα 3.2). Λίγο μετά τθν γονιμοποίθςθ του και κατά 

τθ διάρκεια τθσ μετακίνθςθσ των προπυρινων προσ το κζντρο του ωαρίου (18-19 

ϊρεσ μετά τθν χοριγθςθ τθσ hCG) ο ςυντελεςτισ μεταβλθτότθτασ παραμζνει 

ςτακερόσ. Θ ιςορροπία αυτι αλλάηει τθν ςτιγμι τθσ ςυνάντθςθ των δφο 

προπυρινων (21 ϊρεσ μετά τθν χοριγθςθ τθσ hCG) όπου παρατθρείται αφξθςθ τθσ 

Διϊγραμμα 3.1. Συγκριτικι μελζτθ τθσ ζνταςθσ του THG ςιματοσ μεταξφ εμβρφων διαφορετικϊν 
προεμφυτευτικϊν ςταδίων όπωσ αυτι προκφπτει μετά τθν ποςοτικοποίθςθ 
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τάξθσ του 20.6 % (p=0.0707). Μια ϊρα αργότερα θ αφξθςθ αυτι φτάνει ςτο 39.7 % 

(p=0.0001) και 29 ϊρεσ μετά τθν χοριγθςθ τθσ hCG, κακϊσ το ζμβρυο πλθςιάηει 

ςτθν πρϊτθ του αυλάκωςθ, θ αφξθςθ του ςυντελεςτι μεταβλθτότθτασ είναι 45.9 % 

(p=0.0004) ςε ςχζςθ με τθν αρχικι του τιμι 19 ϊρεσ μετά τθν χοριγθςθ τθσ hCG.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Ιςοδυναμία Βλαςτομεριδίων 

Ζμβρυα ςτο ςτάδιο των τεςςάρων και των οχτϊ κυττάρων ςυλλζχκθκαν και 

ακτινοβολικθκαν με ςκοπό τον κακοριςμό τθσ ιςοδυναμίασ των βλαςτομεριδίων 

τουσ. Ελζγχκθκαν τόςο ολόκλθρα ζμβρυα, όςο και απομονωμζνα βλαςτομερίδια 

και παρατθρικθκε μια διαφορά τθσ τάξθσ του 12 - 18 % ςτθν ζνταςθ του ςιματοσ 

μεταξφ των βλαςτομεριδίων του ίδιου εμβρφου (Εικ. 3.17). Το γεγονόσ αυτό 

επιβεβαιϊνει τθν υπόκεςθ ότι τα βλαςτομερίδια ακόμθ και ςε τόςο αρχικό ςτάδιο 

τθσ ανάπτυξθσ δεν είναι ιςοδφναμα. 

 

 

 

 

Διϊγραμμα 3.2. Μεταβολι τθσ τιμισ του ςυντελεςτι μεταβλθτότθτασ κατά τθν ανάπτυξθ ηυγωτϊν 
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3.6. Ανάπτυξη των Εμβρύων in vitro παρουςία CCCP και L-καρνιτίνησ 

Ραρουςία του αποςυηευκτικοφ παράγοντα τον μιτοχονδρίων, CCCP το ςιμα 

που παράγεται από τθν γζνεςθ τθσ τρίτθσ αρμονικισ αυξάνεται κατά 24 % 

(p=0.0010) ςε ςχζςθ με το control. Ραράλλθλα, παρουςία τθσ καρνιτίνθσ ζχουμε 

μείωςθ του ςιματοσ τθσ τάξθσ του 20.1 % (p=0.0122) ςε ςχζςθ με το control 

(Διάγραμμα. 3.3). 

Τα αποτελζςματα αυτά επιβεβαιϊνουν τθν υπόκεςθ ότι κφριοσ ςυντελεςτισ 

του THG ςιματοσ είναι οι εναποκζςεισ λιπιδίων κακϊσ παρουςία του CCCP τα 

μιτοχόνδρια καταςτρζφονται, ο μεταβολιςμόσ των λιπιδίων ςταματά και οι 

εναποκζςεισ λιπιδίων ςτο κφτταρο αυξάνονται, ενϊ παρουςία τθσ καρνιτίνθσ θ 

αυξθμζνθ κατάλυςθ των λιπαρϊν οξζων οδθγεί ςτθν μείωςθ των εναποκζςεων 

λιπιδίων ςτο κφτταρο. 

  20 μm   20 μm 

  10 μm 
  10 μm 

Εικόνα 3.17. Απεικόνιςθ του ςιματοσ που παράγεται από τθν Γζνεςθ Τρίτθσ Αρμονικισ ςε ζμβρυο 
οχτϊ κυττάρων (Α. τριςδιάςτατθ απεικόνιςθ, B. Κεντρικι τομι του εμβρφου) και ςε απομονωμζνα 
βλαςτομερίδια εμβρφου τεςςάρων κυττάρων. Μετά από ποςοτικοποίθςθ του THG ςιματοσ, θ 
διαφορά μεταξφ των βλαςτομεριδίων C και D υπολογίςτθκε ςτο 16 %. 
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3.7. Εμφύτευςη εμβρύων 

Τα ψευδοεγκυμονοφντα ποντίκια ςτα οποία είχαν εμφυτευκεί control και 

ακτινοβολθμζνεσ βλαςτοκφςτεσ κυςιάςτθκαν 10 θμζρεσ μετά τθν εμφφτευςθ των 

εμβρφων για να διαπιςτωκεί εάν οι βλαςτοκφςτεσ είχαν εμφυτευκεί και αν 

προχϊρθςε θ ανάπτυξθ τουσ φυςιολογικά μζχρι τθν 12θ θμζρα εγκυμοςφνθσ. Σε 

όλεσ τισ περιπτϊςεισ δεν βρζκθκαν ανεπτυγμζνα ζμβρυα, αλλά εντοπίςτθκαν ςτθν 

μιτρα ςθμεία εμφφτευςθσ (ςθμεία αιμάτωςθσ τθσ μιτρασ) τόςο ςτθν πλευρά ςτθν 

οποία εμφυτεφκθκαν οι control βλαςτοκφςτεσ όςο και ςτθν πλευρά ςτθν οποία 

εμφυτεφκθκαν οι ακτινοβολθμζνεσ βλαςτοκφςτεσ (Εικ 3.18). 

 

 

 

 

 

Διϊγραμμα 3.3. Ραρουςία καρνιτίνθσ ςτθν καλλιζργεια ηυγωτϊν, το ςιμα που παράγεται από τθν 
Γζνεςθ Τρίτθσ Αρμονικισ είναι μειωμζνο κατά 20.1 % (p=0.0122), ενϊ παρουςία CCCP αυξάνεται 
κατά 24 % (p=0.0010) ςε ςχζςθ με τα control ζμβρυα. 
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Εικόνα 3.18. Μιτρεσ οι οποίεσ ζχουν αφαιρεκεί από BALB/c κθλυκά ποντίκια 10 θμζρεσ μετά 
τθν εμφφτευςθ control (δεξιά) και ακτινοβολθμζνων (αριςτερά) βλαςτοκυςτϊν. Τα βζλθ 
υποδεικνφουν τα ςθμεία εμφφτευςθσ των εμβρφων ςτθ μιτρα. 

Α B 

C 

Α 

Β & C  

Εικόνα 3.19. Βλαςτοκφςτεσ οι οποίεσ 
ακτινοβολικθκαν και ςτθ ςυνζχεια εμφυτεφκθκαν 
ςτισ αντίςτοιχεσ μιτρεσ (αριςτερό κζρασ) τθσ εικόνασ 
3.18 
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4. ΤΖΗΣΗΗ  

 

Θ μελζτθ τθσ μορφολογίασ και τθσ δομισ των εμβρφων είναι δφςκολο να 

προςεγγιςκεί εξαιτίασ των διακζςιμων μζχρι ςιμερα τεχνικϊν. Συμβατικζσ 

απεικονιςτικζσ τεχνικζσ όπωσ είναι θ οπτικι μικροςκοπία παρζχουν πλθροφορίεσ 

για τθν βαςικι μορφολογία των εμβρφων όπωσ τθν κζςθ των πολικϊν ςωματίων, το 

ςθμείο ειςόδου του ςπερματοηωαρίου ι τισ τομζσ τθσ αυλάκωςθσ. Για τθν 

απεικόνιςθ όμωσ των εςωτερικϊν δομϊν και τθν κατανομι των πρωτεϊνϊν του 

εμβρφου απαιτοφνται ειδικοί χειριςμοί όπωσ αφαίρεςθ τθσ διαφανοφσ ηϊνθσ, 

μονιμοποίθςθ του δείγματοσ και διάτρθςθ τθσ εξωκυτταρικισ μεμβράνθσ. Τζτοιοι 

χειριςμοί όχι μόνο είναι καταςτρεπτικοί για τθν ανάπτυξθ του εμβρφου, αλλά είναι 

πικανό να μεταβάλουν και τθν κατανομι των ενδοκυτταρικϊν του δομϊν. Θ μθ-

γραμμικι απεικόνιςθ τθσ Γζνεςθσ Τρίτθσ Αρμονικισ είναι μθ-επεμβατικι τεχνικι και 

μπορεί να προςφζρει ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ για τθν δομι και τθν μορφολογία 

των εμβρφων χωρίσ να χρειάηεται αυτά να επεξεργαςκοφν με κάποιον τρόπο. Θ THG 

απεικόνιςθ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν εκτίμθςθ τθσ «ποιότθτασ» των 

εμβρφων, τθν ιςοδυναμία των βλαςτομεριδίων και τθν πρόβλεψθ τθσ επόμενθσ 

αυλάκωςθσ. 

Το ςιμα που παράγεται από τθν Γζνεςθ τθσ Τρίτθσ Αρμονικισ βαςίηεται ςε 

διαφορζσ του δείκτθ διάκλαςθσ ςτο εςωτερικό του κυττάρου. Τα μιτοχόνδρια και τα 

οι εναποκζςεισ λιπιδίων εμφανίηονται ωσ  οι βαςικότεροι ςυντελεςτζσ ςτθν 

παραγωγι του THG ςιματοσ. (35, 36) Ραλιότερεσ μελζτεσ θλεκτρονικισ μικροςκοπίασ 

είχαν δείξει ότι τα μιτοχόνδρια αντιπροςωπεφουν τισ κφριεσ ενδοκυτταρικζσ δομζσ 

μζχρι και το ςτάδιο των οχτϊ κυττάρων, (46) γεγονόσ που υποςτθρίηεται από τισ 

αυξθμζνεσ μεταβολικζσ ανάγκεσ των εμβρφων μζχρι το ςτάδιο αυτό, δεδομζνου ότι 

τα μιτοχόνδρια είναι οι κφριεσ μθχανζσ παραγωγισ ATP του κυττάρου. (47) Ραρά το 

γεγονόσ ότι οι εναποκζςεισ λιπιδίων ςχεδόν απουςιάηουν από τα ζμβρυα 

αρουραίων μζχρι το ςτάδιο τθσ βλαςτοκφςτθσ, (48) νζεσ ζρευνεσ δείχνουν ότι ςτα 

ωάρια και ςτα αρχικά εμβρυϊκά ςτάδια χοίρων οι εναποκζςεισ λιπιδίων 

διαδραματίηουν πολφ ςθμαντικό ρόλο βοθκϊντασ ςτθ γονιμοποίθςθ του ωαρίου 
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και τθν αρχικι ανάπτυξθ του εμβρφου. (49, 50) Επιπλζον, FRET ανάλυςθ ςτα ζμβρυα 

χοίρων ζδειξε ςυνεντοπιςμό μιτοχονδρίων και λιποςωμάτων ςτα ενδοκυτταρικά 

διαμερίςματα γεγονόσ που υποδθλϊνει κάποια ςυςχζτιςθ μεταξφ των δυο 

οργανιδίων. (49) Ζχει αποδειχκεί επίςθσ ότι θ ανάπτυξθ των προεμφυτευτικϊν 

εμβρφων βελτιϊνεται παρουςία καρνιτίνθσ. (51) Θ καρνιτίνθ είναι ςυςτατικό των 

κυττάρων απαραίτθτο για τθν μεταφορά λιπιδίων από το κυτταρόπλαςμα ςτα 

μιτοχόνδρια με ςκοπό τθν παραγωγι ενζργειασ. Επομζνωσ, ανεξάρτθτα από το αν 

οι δομζσ που ανιχνεφονται από τθν γζνεςθ τθσ τρίτθσ αρμονικισ είναι εναποκζςεισ 

λιπιδίων ι μιτοχόνδρια, το ςιμα που παράγεται ςχετίηεται με τθν ενεργειακι 

κατάςταςθ του εμβρφου και οι εικόνεσ αυτζσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν 

εκτίμθςθ του ενεργειακοφ προφίλ προεμφυτευτικϊν εμβρφων ςε κάκε χρονικι 

ςτιγμι τθσ ανάπτυξθσ. 

Στθν παροφςα μελζτθ προςκικθ καρνιτίνθσ ςτθν καλλιζργεια εμβρφων ενόσ 

κυττάρου ζδειξε μείωςθ του ςιματοσ που παράγεται από τθν Γζνεςθ Τρίτθσ 

Αρμονικισ, ενϊ μετά από προςκικθ του αποςυηευκτικοφ παράγοντα CCCP 

παρατθρικθκε αφξθςθ του ςιματοσ ςε ςχζςθ με το control. Ραρουςία καρνιτίνθσ θ 

αυξθμζνθ κατάλυςθ των λιπαρϊν οξζων με ςκοπό τθν παραγωγι ενζργειασ οδθγεί 

ςτθν μείωςθ των εναποκζςεων λιπιδίων ςτο κφτταρο, ενϊ παρουςία CCCP τα 

μιτοχόνδρια καταςτρζφονται, θ μεταβολι των λιπιδίων ςταματά και οι εναποκζςεισ 

λιπιδίων ςτο κφτταρο αυξάνονται. Τα αποτελζςματα αυτά υποςτθρίηουν ότι κφριοσ 

ςυντελεςτισ του THG ςιματοσ ςτα ζμβρυα είναι οι εναποκζςεισ λιπιδίων. 

Μζςω τθσ τριςδιάςτατθσ THG απεικόνιςθσ ολόκλθρου του εμβρφου 

μποροφμε να υπολογίςουμε τον μζςο όρο φωτεινότθτασ αλλά και τον ςυντελεςτι 

μεταβλθτότθτασ κάκε εμβρφου. Τα αποτελζςματα τθσ THG απεικόνιςθσ και τθσ 

ποςοτικοποίθςθσ του παραγόμενου THG ςιματοσ ζφεραν ςτο φωσ ςτοιχεία που 

δείχνουν μεγάλεσ ανακατατάξεισ του ςιματοσ όχι μόνο μεταξφ των διαφορετικϊν 

αναπτυξιακϊν ςταδίων (ηυγϊτεσ, ζμβρυα 2, 4ων και 8 κυττάρων), αλλά κυρίωσ 

μεταξφ διαφορετικϊν χρονικϊν ςτιγμϊν μζςα ςτο ίδιο το ςτάδιο. Ζμβρυα ενόσ 

κυττάρου παρουςιάηουν μεγάλεσ διακυμάνςεισ ανάλογα με το χρονικό ςτάδιο ςτο 

οποίο βρίςκονται. Αρχικά, ςτο ςτάδιο των δφο προπυρινων, θ κατανομι του 

ςιματοσ παρουςιάηει μεγαλφτερθ ομοιομορφία, κακϊσ όμωσ το ζμβρυο 

ετοιμάηεται για τθν πρϊτθ του αυλάκωςθ θ ιςορροπία αυτι αλλάηει. Από τθ ςτιγμι 
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που ςυναντϊνται οι προπυρινεσ και διαλφονται οι προπυρθνικοί φάκελοι ξεκινάει 

μια ςταδιακι αφξθςθ τθσ ανομοιογζνειασ του ςιματοσ που παράγεται από τθν 

γζνεςθ τθσ τρίτθσ αρμονικισ. Απεικόνιςθ εμβρφων 2 κυττάρων λίγο μετά τθν πρϊτθ 

αυλάκωςθ δείχνει ότι τα βλαςτομερίδια δεν είναι ιςοδφναμα, αλλά το ζνα από τα 

δφο κυριαρχεί του άλλου. Επομζνωσ, το κυρίαρχο βλαςτομερίδιο περιζχει τα 

περιςςότερα λιποςϊματα ι/και μιτοχόνδρια του μθτρικοφ κυττάρου. Κακϊσ 

προχωράει θ ανάπτυξθ του εμβρφου το ςιμα μεταξφ των δφο βλαςτομεριδίων 

φαίνεται να εξιςϊνεται και το κφτταρο ξεκινάει τθν δεφτερθ αυλάκωςθ θ οποία, αν 

είναι ςυγχρονιςμζνθ, κα ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν δθμιουργία των τεςςάρων 

βλαςτομεριδίων. Στισ περιπτϊςεισ αςφγχρονων διαιρζςεων ίςωσ το υπολειπόμενο 

βλαςτομερίδιο δεν ζχει προλάβει να εξιςϊςει τθν διαφορά αυτι και ακολοφκωσ 

κακυςτερείται θ διαίρεςθ του. Το μοτίβο αυτό τθσ κατανομισ του THG ςιματοσ 

παρατθρείται μζχρι και το ςτάδιο των 8 κυττάρων. Επομζνωσ, παρακολουκϊντασ 

τθν κατανομι του ςιματοσ ςτα προεμφυτευτικά ζμβρυα μποροφμε να 

προβλζψουμε το επόμενο τουσ βιμα με ζναν μθ-επεμβατικό τρόπο.  

Οι παραπάνω παρατθριςεισ επιβεβαιϊνουν μεταξφ άλλων, ότι τελικά τα 

βλαςτομερίδια δεν είναι μεταξφ τουσ ιςοδφναμα όπωσ αρχικά υποςτθριηόταν. Νζεσ 

μελζτεσ δείχνουν ακόμθ και διαφορετικι γενετικι ζκφραςθ ςτα βλαςτομερίδια 

εμβρφων 8 κυττάρων. (52) Μζςω τθσ THG απεικόνιςθσ ςε απομονωμζνα 

βλαςτομερίδια βρζκθκαν διαφορζσ 12 – 18 % που αντιςτοιχοφν ςε διαφορζσ τθσ 

ενεργειακισ κατάςταςθσ των βλαςτομεριδίων. 

Θ δυνατότθτα του εντοπιςμοφ τθσ ανιςοδυναμίασ των βλαςτομεριδίων κα 

μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί ακόμθ και ωσ διαγνωςτικό εργαλείο ςτθν 

εξωςωματικι γονιμοποίθςθ. Στθν προεμφυτευτικι γενετικι διάγνωςθ 

(Preimplantation Genetic Diagnosis, PGD) ςυχνά ζνα από τα βλαςτομερίδια 

εμβρφου ςτο ςτάδιο των 8 κυττάρων αφαιρείται για να χρθςιμοποιθκεί για τθν 

ανίχνευςθ γενετικϊν ανωμαλιϊν ςτο προσ εμφφτευςθ ζμβρυο. Θ επιλογι του 

βλαςτομεριδίου που κα χρθςιμοποιθκεί είναι μζχρι ςτιγμισ τυχαία. Αν 

ακτινοβολοφςαμε τα ζμβρυα αυτά κα είχαμε ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ για τθν 

ενεργειακι κατάςταςθ του κάκε κυττάρου και θ επιλογι του προσ αφαίρεςθ 

βλαςτομεριδίου κα γινόταν βάςθ αυτϊν των δεδομζνων ςε μια προςπάκεια να 
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δϊςουμε ςτο εναπομείναν ζμβρυο τισ καλφτερεσ πικανότθτεσ για να ςυνεχίςει 

φυςιολογικά τθν ανάπτυξθ του. 

Συμπεραςματικά, τα αποτελζςματα αυτισ τθσ μελζτθσ δείχνουν ότι θ Γζνεςθ 

Τρίτθσ Αρμονικισ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν απεικόνιςθ προεμφυτευτικϊν 

εμβρφων προςφζροντασ ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ όςον αφορά ςτθ μορφολογία, τθ 

δομι και τθν ενεργειακι τουσ κατάςταςθ. Το γεγονόσ ότι για τθν τεχνικι αυτι δεν 

είναι απαραίτθτθ θ επεξεργαςία των εμβρφων επιτρζπει τθν απεικόνιςθ των 

δειγμάτων ςτθν φυςικι τουσ κατάςταςθ χωρίσ τθ μονιμοποίθςθ και χρϊςθ του 

δείγματοσ ι τθν διάτρθςθ τθσ εξωκυτταρικισ του μεμβράνθσ, διατθρϊντασ τθν 

φυςιολογικι κατανομι των ενδοκυτταρικϊν οργανιδίων. Θ εφαρμογι τθσ τεχνικισ 

αυτισ ςε ανκρϊπινα ζμβρυα προεμφυτευτικοφ ςταδίου κα μποροφςε να 

αποτελζςει ζνα χριςιμο εργαλείο ςτθν επιλογι εμβρφων για τισ τεχνικζσ 

υποβοθκοφμενθσ αναπαραγωγισ (Assisted Reproductive Technology, ART) όπωσ 

είναι θ εξωςωματικι γονιμοποίθςθ. 
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