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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η Frem3 (Fras1-related extracellular matrix 3) πρωτεΐνη εντοπίζεται στην περιοχή 
sublamina densa της βασικής μεμβράνης των εμβρυϊκών επιθηλίων, όπου εντοπίζονται 
και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας πρωτεϊνών Fras1/Frem (Fras1, Frem1, Frem2). 
Επιπλέον, η Frem3 εντοπίζεται και σε άλλες δομές στα έμβρυα και στα ενήλικα 
ποντίκια. Η βασική μεμβράνη λειτουργεί ως επιλεκτικά διαπερατός φραγμός για τη 
διέλευση μορίων και κυττάρων. Ακόμη, συμβάλλει στη διαμερισματοποίηση και στη 
χωροταξική κατανομή διαλυτών παραγόντων για τη διατήρηση της ακεραιότητας των 
ιστών. Στην παρούσα μελέτη, παρατηρήσαμε ότι τα μειωμένα επίπεδα έκφρασης της 
Frem3 έχουν ως συνέπεια την εξασθένηση του φραγμού της βασικής μεμβράνης και 
την εμφάνιση διαταραχών σχετικών με φλεγμονή, ή ακόμα και αυτοανοσία. Οι 
διαταραχές αυτές περιλαμβάνουν δερματίτιδα, αλωπεκία και υπογονιμότητα στα 
Frem3+/- ποντίκια. Πραγματοποιήσαμε ιστολογική και ανοσοϊστοχημική ανάλυση των 
ιστών του γεννητικού συστήματος των αρσενικών και θηλυκών Frem3+/- ποντικών για 
τη διερεύνηση δομικών διαταραχών και την προσέγγιση του μοριακού μηχανισμού με 
τον οποίο αναπτύσσεται η φλεγμονή. Το γεγονός ότι τα περισσότερα ετερόζυγα 
ποντίκια που εξετάστηκαν ιστολογικά, εμφάνιζαν έντονη διήθηση ανοσοκυττάρων και 
ανοσοσφαιρινών σε ιστούς των γεννητικών τους οργάνων, σε σύγκριση με αγρίου 
τύπου ζώα, είναι ενδεικτικό φλεγμονωδών αποκρίσεων. Επιπρόσθετα, παρατηρήσαμε 
συμπτώματα στους ιστούς του γεννητικού συστήματος που είναι χαρακτηριστικά της 
ίνωσης. Τα αποτελέσματά μας αποτελούν ένδειξη για ένα νέο ρόλο της πρωτεΐνης 
Frem3 στην εγκαθίδρυση και διατήρηση ενός δομικού και λειτουργικού φραγμού στη 
βασική μεμβράνη. Η εξασθένιση του φραγμού της βασικής μεμβράνης στα 
μεταλλαγμένα ποντίκια έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη φλεγμονής και 
αναδιαμόρφωση των ιστών, που οδηγούν σε μορφολογικές ανωμαλίες και διαταραχή 
της λειτουργίας των αντίστοιχων οργάνων. Επίσης, διαπιστώσαμε ότι η Frem3 
εντοπίζεται σε κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος με κοκκιώδη μορφολογία. 
Ωστόσο, στο μέλλον θα πρέπει να ταυτοποιηθούν οι κυτταρικοί πληθυσμοί που 
εκφράζουν Frem3 και να διερευνηθεί ο ρόλος της πρωτεΐνης σε αυτά τα κύτταρα. 
Τέλος, προτείνουμε ένα μοντέλο, στο οποίο η Frem3 συμμετέχει στους μηχανισμούς 
που καθορίζουν τη διαπερατότητα της μεμβράνης, τη χημειοταξία μεταναστευτικών 
κυττάρων του ανοσοποιητικού και τη ρύθμιση της ανοσοαπόκρισης.  
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ABSTRACT 

Frem3 (Fras1-related extracellular matrix 3) protein is detected in the area of sublamina 
desna of the basement membrane of embryonic epithelia, where the other members of 
the Fras1/Frem protein family are also detected (Fras1, Frem1, Frem2). Frem3 is 
additionally detected in other structures in embryos and adult mice. The basement 
membrane functions as a selectively permeable barrier for the passage of molecules and 
cells. It also contributes to the departmentalization and spatial distribution of soluble 
factors for the maintenance of tissue integrity. At the current study, we observed that the 
reduced expression levels of Frem3, have as a consequence, the attenuation of basement 
membrane’s barrier and the emergence of disorders related to inflammation, and even 
autoimmunity. These disorders include dermatitis, alopecia and infertility in Frem3+/- 
mice. We performed histological and immunohistochemical analysis of tissues of the 
genital tract of male and female Frem3+/- mice to investigate structural defects and to 
approach the molecular mechanism, by which the inflammation develops. The fact that 
most of the histologically examined mice exhibited excessive infiltration of immune 
cells and immunoglobulins in tissues of their genital organs, in comparison with wild 
type animals, is indicative of inflammatory responses. Moreover, we observed 
symptoms in tissues of the genital tract that are characteristic of fibrosis. Our findings 
provide evidence for a novel role of Frem3 protein in the establishment and 
maintenance of a structural and functional barrier within the basement membrane. 
Disruption of the basement membrane’s barrier in mutant mice results in the 
development of inflammation and tissue remodeling, which lead to morphological 
defects and impaired function of the corresponding organs. Furthermore, we noticed 
that Frem3 is detected in immune cells with granular morphology. However, in future 
the cellular populations that express Frem3 have to be identified and the role of Frem3 
in those cells has to be investigated. Finally, we propose a model, in which Frem3 
participates in the mechanisms that determine membrane’s permeability, chemotaxis of 
migratory immune cells and the regulation of  immune responses. 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Βασική μεμβράνη 

 

1.1.1 Δομή της βασικής μεμβράνης  

Η βασική μεμβράνη (ή βασικό έλασμα, ή υμένας) αποτελεί μία εύκαμπτη, λεπτή δομή 
της εξωκυττάριας ύλης, η οποία εντοπίζεται κάτω από τη βασικοπλευρική επιφάνεια 
των επιθηλιακών και ενδοθηλιακών κυττάρων, και περιβάλλει μυϊκά κύτταρα, 
περιφερικά νεύρα (π.χ. κύτταρα Schwann) και κύτταρα του λιπώδους ιστού. Η βασική 
μεμβράνη συντίθεται κυρίως από τα κύτταρα υπό τα οποία εντοπίζεται και τα 
διαχωρίζει από τον υποκείμενο ή περιβάλλοντα συνδετικό ιστό. Το γεγονός ότι η 
μοριακή σύστασή της ποικίλλει στους διαφορετικούς ιστούς, αλλά και σε διαφορετικές 
περιοχές ενός ιστού, φανερώνει ότι η βιοχημική ανομοιομορφία συνεισφέρει στην 
ιστολογική εξειδίκευση διαφόρων οργάνων.  

 

Εικόνα 1: Σχηματική απεικόνιση της δομής και σύστασης της βασικής μεμβράνης. Στην εικόνα, 
φαίνεται τμήμα του επιθηλίου, το οποίο συνδέεται μέσω της βασικής μεμβράνης με τον υποκείμενο 
συνδετικό ιστό. Διακρίνονται οι διαφορετικές ζώνες (LL: Lamina Lucida, LD: Lamina Densa, SD: 
Sublamina Densa) και μερικά από τα σημαντικότερα μόρια που συνιστούν τη βασική μεμβράνη.  
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Ωστόσο, τα κύρια συστατικά από τα οποία αποτελείται η βασική μεμβράνη είναι το 
κολλαγόνο τύπου IV, οι λαμινίνες, το νιδογόνο, η πρωτεογλυκάνη περλεκάνη και η 
αγκρίνη. Τα μόρια αυτά αλληλεπιδρούν τόσο μεταξύ τους όσο και με άλλες 
εξωκυττάριες πρωτεΐνες, καθώς και με συστατικά της κυτταρικής επιφάνειας όπως οι 
ιντεγκρίνες, σχηματίζοντας εκτεταμένα δίκτυα (Liddington R.C., 2001; Kalluri R., 
2003; Yurchenco P.D. and Patton B.L., 2009; Yurchenco P.D, 2011; Miner J.H., 2011) 
(Εικόνα 1). 

 

Με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου, η βασική μεμβράνη διακρίνεται σε 
τρεις σχηματισμούς: τη lamina lucida (φωτεινός υμένας) που αντιπροσωπεύει μία 
ηλεκτρονιακά διαυγή ζώνη η οποία βρίσκεται σε άμεση επαφή με το επιθήλιο, τη 
lamina densa (σκοτεινός υμένας) που είναι μία σκοτεινή ζώνη ηλεκτρονιακά πυκνής 
δομής που υπόκειται της lamina lucida και τη sublamina densa ή lamina fιbroreticularis, 
η οποία συνδέει την lamina densa με τον υποκείμενο συνδετικό ιστό με τη βοήθεια 
πρωτεϊνών όπως το κολλαγόνο VII (Εικόνα 1, 2). Το κολλαγόνο VII αποτελεί το κύριο 
συστατικό των ινιδίων αγκυροβόλησης, τα οποία εκτείνονται από τη lamina densa της 
βασικής μεμβράνης στην άνω περιοχή της δερμίδας, συντελώντας στη σταθεροποίηση 
της σύνδεσης της επιδερμίδας και της δερμίδας. Έτσι, η βασική μεμβράνη συμβάλλει 
στη σύζευξη των επιθηλίων με τον υποκείμενο συνδετικό ιστό (Pavlakis E. et al., 2011; 
Miner J.H., 2011). 

 

Εικόνα 2: Υπερδομή της βασικής μεμβράνης. Φωτογραφία από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο 
διέλευσης (ΤΕΜ). Διακρίνονται οι  ζώνες της βασικής μεμβράνης (LL: Lamina Lucida, LD: 
Lamina Densa) και τμήμα του επιθηλίου (e) που συζεύγνειται μέσω της βασικής μεμβράνης με τον 
υποκείμενο συνδετικό ιστό.  

 

1.1.2 Λειτουργία της βασικής μεμβράνης 

Η βασική μεμβράνη συμβάλλει στην κυτταρική οργάνωση και διαφοροποίηση κατά την 
εμβρυική ανάπτυξη, αλλά και στη σταθερότητα και διατήρηση των λειτουργιών των 
ιστών ενηλίκων. Οι λειτουργίες αυτές επιτυγχάνονται μέσω αλληλεπιδράσεων των 
συστατικών της με υποδοχείς της κυτταρικής επιφάνειας. Οι αλληλεπιδράσεις αυτές, 
που μεσολαβούνται κυρίως από ιντεγκρίνες, αυξητικούς παράγοντες και  
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δυστρογλυκάνες, συνεισφέρουν στην επικοινωνία των κυττάρων με τον περιβάλλοντα 
χώρο τους (Liddington R.C., 2001; Yurchenco P.D. and Patton B.L., 2009; Yurchenco 
P.D., 2011; Miner J.H., 2011).  

Φυσιολογικά, η βασική μεμβράνη λειτουργεί ως φραγμός που επιτρέπει επιλεκτικά τη 
διέλευση μορίων και κυττάρων μέσω αυτής και συμβάλλει στην διαμερισματοποίηση 
των ιστών και στη χωροταξική κατανομή διαλυτών παραγόντων για τη διατήρηση της 
φυσιολογίας των ιστών. Η επιλεκτική διαπερατότητα της μεμβράνης επιτυγχάνεται 
μέσω ρύθμισης των αλληλεπιδράσεων των συστατικών που την αποτελούν με 
διαλυτούς παράγοντες που απελευθερώνονται από τα κύτταρα του μικροπεριβάλλοντος 
που βρίσκονται σε εγγύτητα με τη μεμβράνη. Στους διαλυτούς παράγοντες 
εμπεριέχονται οι κυτταροκίνες, οι ανοσοσφαιρίνες, οι αυξητικοί παράγοντες και οι 
μεταλλοπρωτεάσες. Η διαπήδηση της βασικής μεμβράνης από διάφορους κυτταρικούς 
τύπους λαμβάνει χώρα σε φυσιολογικές περιπτώσεις κατά την ανάπτυξη ή την 
ανοσολογική ανοχή, αλλά και σε παθολογικές καταστάσεις φλεγμονής ή νεοπλασίας. 
Ενδεχομένως, οι διάφοροι τύποι λευκοκυττάρων, καθώς και φυσιολογικών και 
καρκινικών επιθηλιακών κυττάρων να χρησιμοποιούν παρόμοιους μηχανισμούς για να 
διαπεράσουν το φραγμό της βασικής μεμβράνης (Kalluri R., 2003; Rowe R.G. et al., 
2008).  

 

 

1.2 Οικογένεια Fras1/Frem πρωτεϊνών 

 

1.2.1 Δομή και εντοπισμός των πρωτεϊνών Fras1/Frem 

Οι πρωτεΐνες Fras1/Frem συγκροτούν μία οικογένεια δομικά συγγενικών εξωκυττάριων 
πρωτεϊνών, που συμμετέχουν στη δόμηση της ευρύτερης περιοχής της βασικής 
μεμβράνης και συμβάλλουν στη δομική σύζευξη των εμβρυϊκών επιθηλίων με τον 
υποκείμενο συνδετικό ιστό. Η οικογένεια περιλαμβάνει τις πρωτεΐνες Fras1, Frem1, 
Frem2 και Frem3, οι οποίες εντοπίζονται στη sublamina densa της βασικής μεμβράνης 
των εμβρυϊκών επιθηλίων, όπου και ασκούν τη δράση τους (Vrontou S. et al., 2003; 
Takamiya K. et al., 2004; Chiotaki R. et al., 2007; Petrou P. et al., 2008; Pavlakis E. et 
al., 2008; Dalezios Y. et al., 2007) (Εικόνα 3).  
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Εικόνα 3: Σχηματική αναπαράσταση των δομών των πρωτεϊνών Fras1/Frem. Παρατίθεται πίνακας 
με το μήκος κάθε πρωτεΐνης σε αμινοξέα (aa), καθώς και τη χρωμοσωμική περιοχή που 
εντοπίζονται τα αντίστοιχα γονίδια στον ποντικό και στον άνθρωπο (Pavlakis E. et al., 2011). 

 

1.2.2 Η συμβολή των πρωτεϊνών Fras1/Frem στη σύζευξη του 
επιθηλίου με το μεσέγχυμα 

Οι πρωτεΐνες Fras1/Frem διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη 
του ποντικού, καθώς συμβάλλουν στη διαμόρφωση της επιθηλιακής - μεσεγχυματικής 
σύζευξης. Μεταλλάξεις στα επιμέρους γονίδια Fras1, Frem1 και Frem2 προκαλούν 
διαταραχές στις αλληλεπιδράσεις του επιθηλίου με το μεσέγχυμα, με συνέπεια την 
αποκόλληση της εμβρυϊκής επιδερμίδας από τη δερμίδα και τη δημιουργία υπο-
επιδερμικών αιμορραγικών φουσκαλίδων (πομφολυγών), την σύντηξη των βλεφάρων 
(κρυπτοφθαλμία) και των δακτύλων (συνδακτυλία), την συγχώνευση λοβών του 
πνεύμονα καθώς και νεφρική αγενεσία ή υποπλασία του ενός ή και των δύο νεφρών 
(Vrontou S. et al., 2003; Smyth I. et al., 2005; Pavlakis E. et al., 2011). Σε βιοχημικά 
πειράματα πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων αποδείχθηκε ότι οι Fras1, Frem1 και Frem2 
αλληλεπιδρούν, σχηματίζοντας ένα πρωτεϊνικό σύμπλοκο στη sublamina densa της 
βασικής μεμβράνης (Kiyozumi D. et al., 2006). Η σταθερότητα και λειτουργικότητα 
αυτού του συμπλόκου εξαρτάται από την ταυτόχρονη παρουσία και των τριών αυτών 
πρωτεϊνών. Οι παρατηρήσεις αυτές επιβεβαιώθηκαν κατά τη μελέτη των αντίστοιχων 
μεταλλαγμάτων ποντικού, όπου απώλεια μίας από τις τρεις παραπάνω πρωτεΐνες από τη 
βασική μεμβράνη, οδηγεί στην αποσταθεροποίηση του συμπλόκου και κατά συνέπεια 
στον μη εντοπισμό και των υπολοίπων στην περιοχή αυτή (Kiyozumi D. et al., 2007; 
Petrou P. et al., 2007).  

Παρόμοιες διαταραχές με τα μεταλλαγμένα ποντίκια παρουσιάζουν οι άνθρωποι που 
πάσχουν από το σύνδρομο Fraser, μια αυτοσωμική υπολειπόμενη κληρονομική 
ασθένεια (Smyth I. et al., 2005). Οι ασθενείς αυτοί, συνήθως, εμφανίζουν 
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κρυπτοφθαλμία, συνδακτυλίες, νεφρική αγενεσία και ποικίλες άλλες ανωμαλίες, όπως 
προβλήματα στα γεννητικά όργανα, στην καρδιά και στον πνεύμονα. Ο συσχετισμός 
των φαινοτυπικών χαρακτηριστικών των ασθενών με σύνδρομο Fraser και των 
μεταλλαγμάτων ποντικών για τα γονίδια Fras1, Frem1 και Frem2, οδήγησε στην 
αναζήτηση μεταλλαγών στα αντίστοιχα ανθρώπινα γονίδια, με αποτέλεσμα τον 
εντοπισμό μεταλλαγών στα γονίδια FRAS1 και FREM2 σε ανθρώπους που πάσχουν 
από το σύνδρομο αυτό (McGregor L. et al., 2003; Jadeja S. et al., 2005), 
καθιερώνοντας έτσι τα ποντίκια που φέρουν μεταλλάξεις των αντίστοιχων γονιδίων, 
μοντέλα για τη μελέτη της συγκεκριμένης νόσου στον άνθρωπο.  

 

1.3 Η πρωτεΐνη Frem3 (Fras1-related extracellular 
matrix protein 3) 

 

1.3.1 Η Frem3 διαφέρει από τις υπόλοιπες πρωτεΐνες Fras1/Frem ως 
προς το πρότυπο εντοπισμού της στη βασική μεμβράνη διαφόρων 
δομών 

Οι πρωτεΐνες Fras1, Frem1, Frem2 συμμετέχουν στη δόμηση της ευρύτερης περιοχής 
της βασικής μεμβράνης και συμβάλλουν στη δομική σύζευξη των εμβρυϊκών επιθηλίων 
με τον υποκείμενο συνδετικό ιστό. Το τέταρτο μέλος της οικογένειας των πρωτεϊνών 
Fras1/Frem, η πρωτεΐνη Frem3, αποτελεί επίσης συστατικό της βασικής μεμβράνης και 
εντοπίζεται στη sublamina densa, όπως και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας (Εικόνα 
5). Για την ανοσοϊστοχημική ανίχνευση της Frem3, παρήχθησαν τέσσερα πολυκλωνικά 
αντισώματα που αναγνωρίζουν διαφορετικές περιοχές της πρωτεΐνης αυτής (Chiotaki 
R. et al., 2007) (Εικόνα 4).  

 

Εικόνα 4: Σχηματική αναπαράσταση της δομής της Frem3 πρωτεΐνης. Παρουσιάζονται οι περιοχές της 
πρωτεΐνης που αναγνωρίζονται από τα τέσσερα διαφορετικά αντισώματα που παρήχθησαν στο 
εργαστήριο για την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων. Τα αντισώματα Ν1 και Ν2 αναγνωρίζουν το 
αμινοτελικό ήμισυ της Frem3, ενώ τα αντισώματα C1 και C2 αναγνωρίζουν την καρβοξυτελική της 
περιοχή. 
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Συγκεκριμένα, δύο από αυτά αναγνωρίζουν το αμινοτελικό ήμισυ της πρωτεΐνης και τα 
άλλα δύο αναγνωρίζουν την καρβοξυτελική περιοχή της Frem3. Ο λόγος για τον οποίο 
δημιουργήθηκαν περισσότερα του ενός αντισώματα ειδικά για κάθε τμήμα της 
πρωτεΐνης, είναι η επιβεβαίωση των πειραματικών αποτελεσμάτων με κάθε ένα από 
αυτά ξεχωριστά. Με τη χρήση των τεσσάρων αντισωμάτων, διαπιστώσαμε ότι η Frem3 
πιθανόν υπάρχει τεμαχισμένη σε τουλάχιστον δύο τμήματα τα οποία παρουσιάζουν 
διαφορετικό πρότυπο εντοπισμού. 

 

Εικόνα 5: Ανοσοϊστοχημικός εντοπισμός της Frem3, με κοκκία χρυσού, στη sublamina densa της 
βασικής μεμβράνης, στην περιοχή όπου εντοπίζονται και οι υπόλοιπες πρωτεΐνες της οικογένειας 
Fras1/Frem. Φωτογραφία από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης, όπου διακρίνονται οι ζώνες της 
βασικής μεμβράνης (LL: Lamina Lucida, LD: Lamina Densa) και τμήμα εμβρυικού (Ε14.5) 
επιθηλίου επιδερμίδας που συνδέεται μέσω της βασικής μεμβράνης με το μεσέγχυμα (Petrou P. et 
al. 2007). 

 

Συγκεκριμένα, το καρβοξυτελικό τμήμα της Frem3 εντοπίζεται στην περιοχή όπου 
ανιχνεύονται και οι υπόλοιπες Fras1/Frem πρωτεΐνες και συμπεριφέρεται όπως αυτές. 
Αυτό προκύπτει από μελέτες σε Fras1-/- έμβρυα, όπου απουσία της πρωτεΐνης Fras1, το 
καρβοξυτελικό τμήμα της Frem3, όπως και η Frem1 και Frem2, δεν εντοπίζονται πλέον 
στη βασική μεμβράνη. Επιπλέον, το καρβοξυτελικό τμήμα της Frem3 εντοπίζεται σε 
περιφερικά νεύρα και κύτταρα του αίματος, όπου μέχρι τώρα δεν έχει εντοπισθεί 
κανένα από τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας Fras1/Frem.  

Το πρότυπο εντοπισμού του αμινοτελικού τμήματος της Frem3, παρουσιάζει τις 
ακόλουθες διαφοροποιήσεις συγκριτικά με τις υπόλοιπες Fras1/Frem: α) συνεχίζει να 
εντοπίζεται στη βασική μεμβράνη των Fras1-/- μεταλλαγμάτων, απουσία των 
υπολοίπων Fras1/Frem πρωτεϊνών (Petrou P. et al., 2007), β) εντοπίζεται στη βασική 
μεμβράνη όλων των επιθηλίων σε όργανα φυσιολογικών ενηλίκων ποντικών, όπου οι 
άλλες Fras1/Frem απουσιάζουν, γ) είναι το μοναδικό μέλος της οικογένειας Fras1/Frem 
που εντοπίζεται στα αιμοφόρα αγγεία και στη βασική μεμβράνη εμβρύων σε πρώιμα 
αναπτυξιακά στάδια (Ε4.5 και Ε5.5) (αδημοσίευτα αποτελέσματα).  
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1.3.2 Απενεργοποίηση του γονιδίου Frem3 στον ποντικό με τη μέθοδο 
του ομόλογου ανασυνδυασμού 

Το γεγονός ότι η Frem3 παρουσιάζει τόσο κοινή, όσο και διαφοροποιημένη 
συμπεριφορά σε σύγκριση με τις υπόλοιπες Fras1/Frem πρωτεΐνες, καθώς και το 
γεγονός ότι δεν υπήρχε στέλεχος ποντικού με κατασταλμένη την έκφρασή της, οδήγησε 
την ερευνητική ομάδα στην πραγματοποίηση της απενεργοποίησης του αντίστοιχου 
γονιδίου στον ποντικό με τη μέθοδο του ομόλογου ανασυνδυασμού (Ε. Παυλάκης, Γ. 
Χαλεπάκης, αδημοσίευτα αποτελέσματα) (Εικόνα 6). Οι διασταυρώσεις μεταξύ 
ετερόζυγων (Frem3+/-) ποντικών για το τροποποιημένο αλληλόμορφο του γονιδίου 
Frem3, δεν παράγουν ομόζυγα (Frem3-/-) ζώντα άτομα. Τα ομόζυγα μεταλλαγμένα 
ποντίκια, όπως φαίνεται από τις αναλύσεις, πιθανότατα πεθαίνουν κατά την εμφύτευση 
στη μήτρα ή ακόμα και σε κάποιο προ-εμφυτευτικό στάδιο (αδημοσίευτα 
αποτελέσματα). Το γεγονός αυτό φανερώνει τη σημασία της λειτουργίας της Frem3 και 
της βασικής μεμβράνης στην φυσιολογική ανάπτυξη του εμβρύου. 

 

Εικόνα 6: Σχηματική αναπαράσταση της δομής του αγρίου τύπου αλληλόμορφου του γονιδίου 
Frem3 και του τροποποιημένου αλληλόμορφου του Frem3, πριν και μετά από τον ομόλογο 
ανασυνδυασμό και την ένθεση της κασέτας που περιέχει το γονίδιο ανθεκτικότητας στη νεομυκίνη 
(Neo). Με αρίθμηση Ε1-Ε8 σημειώνονται τα εξόνια του Frem3. 

 

 

1.3.3 Διαταραχές στα Frem3+/- ενήλικα ποντίκια 

Εκτός από τη σημαντική λειτουργία της Frem3 στη δόμηση της βασικής μεμβράνης 
κατά τα πρώιμα εμβρυικά στάδια, ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα φαινοτυπικά 
χαρακτηριστικά των ενήλικων ετερόζυγων Frem3+/-ποντικών (αδημοσίευτα 
αποτελέσματα). Συγκεκριμένα, τα Frem3+/- ποντίκια εμφανίζουν δερματικά 
προβλήματα που είναι χαρακτηριστικά αλωπεκίας ή δερματίτιδας. (Εικόνα 7).  
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Εικόνα 7: Εμφάνιση αλωπεκίας και δερματίτιδας σε Frem3+/- ποντίκι. Με βέλος φαίνεται η πλήρης 
απώλεια τριχών σε τμήμα της ράχης του ποντικού, χαρακτηριστικό της γυροειδούς αλωπεκίας 
(alopecia areata). Με αστερίσκο παρατηρείται τμήμα της ράχης που εμφανίζει απώλεια τριχώματος 
και δερματικές ουλές,  χαρακτηριστικό της δερματίτιδας (dermatitis). 

 

Ένα μεγάλο ποσοστό των ετερόζυγων ενήλικων ποντικών με δερματικά προβλήματα, 
εμφανίζουν ήδη από την ηλικία των δύο μηνών αραιό τρίχωμα ή ακόμα και πλήρη 
απώλεια τριχώματος σε ορισμένες περιοχές, χωρίς όμως να παρουσιάζεται οίδημα. Το 
συγκεκριμένο φαινοτυπικό χαρακτηριστικό ομοιάζει με τη γυρεοειδή αλωπεκία η οποία 
χαρακτηρίζεται ως μη ουλωτική απώλεια τριχών. Η δερματίτιδα, που παρατηρείται 
χαρακτηρίζεται αρχικά από απώλεια τριχώματος και συμπτώματα φλεγμονής, που 
εξελίσσονται σταδιακά, με αποτέλεσμα το διαχωρισμό του δέρματος στην περιοχή της 
φλεγμονής και την πλήρη αποκόλλησή του λίγες μέρες αργότερα (Εικόνα 7). Τα 
συμπτώματα αλωπεκίας και δερματίτιδας που παρουσιάζουν τα ετερόζυγα για την 
Frem3 ποντίκια είναι πιθανό να έχουν αυτοάνοση αιτιολογία και να οφείλονται σε 
ανοσοαπόκριση που επάγεται έναντι αυτοαντιγόνων των τριχοθυλακίων. Η αλωπεκία 
φαίνεται να σχετίζεται με την εμφάνιση αυτοανοσίας, καθώς ιστολογικά ευρήματα 
αναφέρουν την περιθυλακική ή ενδοθυλακική διήθηση από μονοπύρηνα κύτταρα κατά 
των τριχοθυλακίων (Gilhar A. et al., 2007; Gilhar A. and Kalish R.S., 2006; Kos L. and 
Conlon J., 2009; Whiting D.A., 2003; Madani S. et al., 2000). Όμως, η δερματίτιδα, δεν 
συσχετίζεται άμεσα με αυτοανοσία, παρόλο που εκδηλώνεται με τη δημιουργία 
φλεγμονής, εξαιτίας του διαταραγμένου δερματικού φραγμού (Bonness S. and Bieber 
T., 2007; Oyoshi M.K. et al., 2009). 

Καθώς η βασική μεμβράνη και τα συστατικά της, που περιβάλλουν τόσο τα επιθήλια 
όσο και τα ενδοθήλια των αιμοφόρων αγγείων, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στους 
μηχανισμούς νεοπλασίας και μετάστασης, θεωρήθηκε ενδιαφέρον να δημιουργηθούν 
χημικά επαγόμενοι όγκοι της επιδερμίδας και να μελετηθούν οι μηχανισμοί εμφάνισης 
και εξέλιξης των όγκων στα Frem3+/- ποντίκια σε σύγκριση με τα φυσιολογικά. Τα 
πρώτα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 80% περίπου των Frem3+/- ποντικών εμφάνισαν 
δερματικές νεοπλασίες, ήδη από τους πρώτους 2-3 μήνες μετά την πρώτη επάλειψη με 
το χημικό καρκινοεπαγωγικό παράγοντα DMBA. Αντίθετα, μόνο το 30% των μη 
μεταλλαγμένων ποντικών εμφάνισαν όγκους και μάλιστα 8-10 μήνες από την έναρξη 
εφαρμογής του πρωτοκόλλου χημικής καρκινογένεσης (DiGiovani J. et al., 1986; Fujiki 
H. et al., 1989; Abel E.L. et al., 2009; Oliveira P.A. et al., 2007; Stenback F. et al., 
1986; Larcher F. et al., 1996; Surace C. et al., 2005). Τα αποτελέσματα αυτά, έστω και 
σε πρώιμο στάδιο μελετών δείχνουν ότι τα μειωμένα επίπεδα της Frem3 στη βασική 
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μεμβράνη της επιδερμίδας επιταχύνουν σε σημαντικό βαθμό την διαδικασία της 
καρκινογένεσης, καθιστώντας έτσι τα Frem3+/- ποντίκια ως ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον 
ζωικό μοντέλο για τη μελέτη μηχανισμών ανάπτυξης νεοπλασίας παράλληλα με την 
ανάπτυξη φλεγμονών (Α. Μακρυγιάννης, Γ. Χαλεπάκης, αδημοσίευτα αποτελέσματα). 

Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των ετερόζυγων αρσενικών και 
θηλυκών ποντικών παρουσιάζει συμπτώματα φλεγμονής που δημιουργούν προβλήματα 
υπογονιμότητας, τα οποία γίνονται εμφανή από τους 3-4 πρώτους μήνες της ζωής τους. 
Πιθανώς, η ανάπτυξη φλεγμονής να σχετίζεται με τα μειωμένα επίπεδα της Frem3 στη 
βασική μεμβράνη των ετερόζυγων ποντικών. 

 

 

1.4 Σκοπός εργασίας 

Α) Μελέτη του προτύπου εντοπισμού της Frem3 σε ιστούς του γεννητικού συστήματος 
αρσενικών και θηλυκών, αγρίου τύπου και Frem3+/- ποντικών.  

Β) Διερεύνηση του ρόλου της Frem3 στην εγκαθίδρυση ενός λειτουργικού φραγμού 
στη βασική μεμβράνη και συσχετισμός των μειωμένων επιπέδων έκφρασης της Frem3 
με την εμφάνιση συμπτωμάτων φλεγμονής στα Frem3+/- ποντίκια.  

Γ) Ανάλυση των δομικών και λειτουργικών διαταραχών που εμφανίζονται σε ιστούς 
του γεννητικού συστήματος των αρσενικών και θηλυκών ετερόζυγων ποντικών για την 
προσέγγιση του μοριακού μηχανισμού, με τον οποίο αναπτύσσεται και εξελίσσεται η 
φλεγμονή στα Frem3+/- ποντίκια, που έχει ως συνέπεια την εμφάνιση στειρότητας. 
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2 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

2.1 Πειραματόζωα - Βιολογικό υλικό 

Στην παρούσα μελέτη, χρησιμοποιήθηκαν έμβρυα και ιστοί ενήλικων ποντικών. 
Συγκεκριμένα, για τη μελέτη του ρόλου της πρωτεΐνης Frem3 στην ανάπτυξη και 
εξέλιξη της φλεγμονής, χρησιμοποιήθηκαν ιστοί από το γεννητικό σύστημα των 
αρσενικών ποντικών (όρχεις, επιδιδυμίδες) και ιστοί από το γεννητικό σύστημα των 
θηλυκών ποντικών (μήτρες, ωαγωγοί, ωοθήκες) από: 

1) Φυσιολογικά ποντίκια αγρίου τύπου του στελέχους NMRI (outbred, λευκό τρίχωμα 
με κόκκινο χρώμα ματιών) και αγρίου τύπου ποντίκια CD1/ Sv129 ανάμεικτου 
γενετικού υπόβαθρου (mixed background, καφέ τρίχωμα με μαύρο χρώμα ματιών). Τα 
CD1/ Sv129 ζώα προέκυψαν από σύντηξη ES κλώνων με υπόβαθρο Sv129 (γκρι 
τρίχωμα και μαύρο χρώμα ματιών) με έμβρυα στο στάδιο του μοριδίου με υπόβαθρο 
CD1 albino (λευκό τρίχωμα και κόκκινο χρώμα ματιών) (Ε. Παυλάκης, Γ. Χαλεπάκης, 
σε συνεργασία με Dr. Kamal Chowdhury). 
 
2) Frem3+/- ποντίκια του στελέχους NMRI και Frem3+/- ποντίκια CD1/ Sv129 γενετικού 
υπόβαθρου, τα οποία παρουσίαζαν φλεγμονές και στειρότητα. 

 

 

2.2 Γονοτύπηση 

Για τη διατήρηση της αποικίας των ετερόζυγων για τη Frem3 μετάλλαξη ποντικών, 
πραγματοποιείται γονοτύπηση, με σκοπό την ταυτοποίηση των απογόνων που 
προέρχονται από διασταυρώσεις μεταξύ ετερόζυγων ποντικών. Η εξακρίβωση του 
γονοτύπου των απογόνων είναι αναγκαία, καθώς με αυτές τις διασταυρώσεις 
προκύπτουν ποντίκια αγρίου τύπου (σε ποσοστό περίπου 33%) και ετερόζυγα (σε 
ποσοστό περίπου 67%). Τα ομόζυγα Frem3-/- ποντίκια πεθαίνουν πιθανόν κατά την 
πρώιμη εμβρυογένεση στα προεμφυτευτικά στάδια ή κατά την εμφύτευση στη μήτρα, 
και ως εκ τούτου δεν ανιχνεύονται με τη διαδικασία της γονοτύπησης των νεογέννητων. 
Η γονοτύπηση πραγματοποιείται όταν οι απόγονοι έχουν απογαλακτιστεί για να 
αποχωριστούν το κλουβί των γονικών ποντικών από τα οποία έχουν προέλθει και είναι 
ευδιάκριτο το φύλλο τους για να διαχωριστούν τα αρσενικά από τα θηλυκά.    
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2.2.1 Απομόνωση γενωμικού DNA από ουρές ποντικών 

Για την απομόνωση του γενωμικού DNA από ουρές ποντικών κόβεται τμήμα του 
άκρου της ουράς και σε κάθε ποντίκι δημιουργούνται σημάδια στα αυτιά, ώστε να 
αναγνωρίζεται και να διακρίνεται από τα υπόλοιπα ποντίκια-απογόνους που βρίσκονται 
στο ίδιο κλουβί. 

1) Αρχικά, κόβεται περίπου 0.5cm της ουράς του ποντικού και τοποθετείται σε 
eppendorf.  

2) Τα δείγματα επωάζονται σε 600μl διαλύματος 50mM NaOH (60μl stock 500mM 
NaOH σε 540μl ddH2O) για την λύση των κυττάρων, σε υδατόλουτρο στους 95°C για 
10 λεπτά. 

3) Στη συνέχεια, τα δείγματα αφήνονται σε ηρεμία για να κρυώσουν σε θερμοκρασία 
δωματίου για 3 λεπτά. 

4) Ακολουθεί ανακίνηση των δειγμάτων για 10 λεπτά. 

5) Έπειτα, στα δείγματα προστίθενται 50μl διαλύματος Tris-HCl pH8.0 [12.114gr 
Trizma Base (Sigma) σε 100ml ddH2O, οξίνιση με πυκνό HCl για pH8.0] και 
επωάζονται σε θερμοκρασία δωματίου για 5 λεπτά, υπό ανακίνηση για την 
εξουδετέρωση του καυστικού νατρίου. 

6) Κατόπιν, πραγματοποιείται φυγοκέντριση των δειγμάτων σε 14000g για 10 λεπτά. 

7) Το ίζημα απομακρύνεται, ενώ το υπερκείμενο διατηρείται για μικρό χρονικό 
διάστημα στους 4°C και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στους -20°C.  

8) Το απομονωμένο DNA (το οποίο δεν είναι υψηλής καθαρότητας) μπορεί να 
ποσοτικοποιηθεί σε συσκευή Nanodrop με τη χρήση κατάλληλου υπολογιστικού 
προγράμματος. 

 

2.2.2 Μέθοδος αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) 

Η μέθοδος εφαρμόστηκε για διαγνωστικούς λόγους στη γονοτυπική ταυτοποίηση 
ποντικών.  

Για κάθε αντίδραση, το μείγμα (συνολικού όγκου 20μl) που χρησιμοποιήθηκε περιείχε: 

 1μl ή 2μl γενωμικού DNA απομονωμένου από ουρές ποντικών, συγκέντρωσης 
90ngr/μl ή 50ngr/μl αντίστοιχα, το οποίο είχε ποσοτικοποιηθεί με τη βοήθεια 
Nanodrop. 

 1μl 20mM dNTPs (όπου περιείχε 5mΜ από κάθε dNTP, με stock 100mM κάθε 
dNTP) 

 2μl 1x ρυθμιστικό διάλυμα πολυμεράσης (Minotech) 
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 0.3μl ενζύμου Τaq DNA polymerase (50U/μl) (Minotech) (για τμήματα DNA 
μικρότερα των 3Kb) 

 11,7μl ή 12,7μl ddH2O 

 1,5 μl για κάθε εκκινητή PCR (forward, reverse) 
Οι εκκινητές PCR, GC280 (forward) και GC281 (reverse), ήταν συνθετικά 
ολιγονουκλεοτίδια και χρησιμοποιήθηκαν σε συγκεντρώσεις: 150ng ανά αντίδραση 
PCR συνολικού όγκου 20μl. (Οι αλληλουχίες των ολιγονουκελοτιδίων παρουσιάζονται 
παρακάτω στον Πίνακα 1).  
 

Οι αντιδράσεις πραγματοποιήθηκαν σε αυτόματο θερμοανακυκλωτή (πρόγραμμα PGK 
NEO) που ρυθμίζεται να εκτελέσει: 

1) Ένα αρχικό στάδιο αποδιάταξης του DNA στους 94°C για 4 λεπτά. 

2) Ένα στάδιο θερμικής ανακύκλωσης που επαναλαμβάνεται 35 φορές και 
περιλαμβάνει:  

2α) αποδιάταξη του DNA στους 94°C για 1 λεπτό, 

2β) υβριδοποίηση των εκκινητών στις συμπληρωματικές αλληλουχίες στόχους στους 
60°C (Tm) για 40 δευτερόλεπτα, όπου η θερμοκρασία (Tm) υπολογίζεται με βάση το 
ποσοστό των βάσεων GC στην αλληλουχία των εκκινητών και προκύπτει από τον τύπο: 
Tm=81.5+16.6(logM)+0.41(%GC)-500/n (όπου: 16.6(logM)= - 22.04, n=μήκος του 
ολιγονουκλεοτιδίου, M= molarity), 

2γ) επέκταση των εκκινητών στους 72°C για 40 δευτερόλεπτα, για σύνθεση της 
θυγατρικής αλυσίδας DNA σε θερμοκρασία όπου το ένζυμο παρουσιάζει την 
υψηλότερη ενεργότητα.  

3) Τέλος, ακολουθεί ένα στάδιο τελικής επέκτασης στους 72°C για 5 λεπτά.  

 

Σε ορισμένες περιπτώσεις για την επαλήθευση των αποτελεσμάτων 
πραγματοποιήθηκαν αντιδράσεις (20μl) με εκκινητές PCR, Neo For (forward) και Neo 
Rev (reverse), και με ένζυμο Taq DNA polymerase (Minotech), με τις αναλογίες και 
ποσότητες αντιδραστηρίων που προαναφέρθηκαν. Οι αντιδράσεις αυτές 
πραγματοποιήθηκαν σε αυτόματο θερμοανακυκλωτή (πρόγραμμα NEO KAMAL) στις 
εξής συνθήκες:  

1) αρχική αποδιάταξη στους 94°C για 4 λεπτά,  

2) 30 κύκλοι με κάθε κύκλο να περιλαμβάνει:  

2α) αποδιάταξη στους 94°C για 30 δευτερόλεπτα,  
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2β) υβριδοποίηση των εκκινητών στους 63°C για 1 λεπτό,  

2γ) επέκταση στους 72°C για 40 δευτερόλεπτα,  

3) τελική επέκταση στους 72°C για 5 λεπτά. 

 

Επιπλέον, σε κάποιες περιπτώσεις η επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων 
πραγματοποιήθηκε με αντιδράσεις (20μl), στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν εκκινητές 
PCR, Neo GC 199 (forward) και Neo GC 200 (reverse) και με ένζυμο Taq DNA 
polymerase (Minotech), με τις αναλογίες και ποσότητες αντιδραστηρίων που 
προαναφέρθηκαν. Οι αντιδράσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν σε αυτόματο 
θερμοανακυκλωτή (πρόγραμμα NEO) στις εξής συνθήκες:  

1) αρχική αποδιάταξη στους 94°C για 4 λεπτά,  

2) 30 κύκλοι με κάθε κύκλο να περιλαμβάνει:  

2α) αποδιάταξη στους 94°C για 40 δευτερόλεπτα,  

2β) υβριδοποίηση των εκκινητών στους 70°C για 1 λεπτό,  

2γ) επέκταση στους 72°C για 50 δευτερόλεπτα, 

3) τελική επέκταση στους 72°C για 5 λεπτά. 

 

2.2.2.1 Λίστα ολιγονουκλεοτιδίων 

Όνομα εκκινητή Αλληλουχία 5’-3’ Tm 

GC280 (forward) 5’- CCAGCATGGACACTTGCAGTAC -3’ 60°C 

GC281 (reverse) 5’- CCATTGCTCAGCGGTGCTGTC -3’ 60°C 

Neo For (forward) 5’- CAGCTGTGCTCGACGTTGTCACTG -3’ 63°C 

Neo Rev (reverse) 5’- CCATGATATTCGGCAAGCAGGCATCG -3’ 63°C 

NEO GC199(forward)  5’- AGGATCTCCTGTCATCTCACCTTGCTCCTG -3’ 70°C 

NEO GC200 (reverse) 5’- AAGAACTCGTCAAGAAGGCGATAGAAGGCG -3’ 70°C 
 

Πίνακας 1: Λίστα ολιγονουκλεοτιδίων. Κάθε ζεύγος εκκινητών χρησιμοποιήθηκε για την ανίχνευση 
της παρουσίας του γονιδίου νεομυκίνης (Εικόνα 6). Οι εκκινητές αναγνωρίζουν αλληλουχίες μέσα 
στην κατασκευή ένθεσης της κασέτας (neor) που περιέχει το γονίδιο ανθεκτικότητας στη νεομυκίνη 
(neo). Tο μέγεθος του αναμενόμενου προϊόντος (amplification product) κυμαίνεται μεταξύ 300-500 
ζευγών βάσεων. 
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2.2.3 Ηλεκτροφόρηση DNA σε πήκτωμα αγαρόζης 

Τα μόρια DNA λόγω του αρνητικού φορτίου τους, μεταναστεύουν σε πήκτωμα 
αγαρόζης υπό την επίδραση ηλεκτρικού πεδίου. Η ταχύτητα με την οποία το DNA 
μετακινείται κατά την ηλεκτροφόρησή του, εξαρτάται από το μέγεθός του, την 
διαμόρφωσή του (υπερελικωμένο, nicked, γραμμικό), τη συγκέντρωση της αγαρόζης, 
την τάση που εφαρμόζεται και την σύσταση και την ιοντική ισχύ του διαλύματος 
ηλεκτροφόρησης.  

1) Παρασκευάζεται πήκτωμα 1% (w/v) αγαρόζης σε ρυθμιστικό διάλυμα 1xΤΑΕ (50x 
TAE: 200mM Tris, 200mM CH3COOH, 1mM EDTA pH8.0) με 5μl βρωμιούχο αιθίδιο 
(EtBr) σε συγκέντρωση 0.1μg/ml.  

2) Πριν από την ηλεκτροφόρηση στα δείγματα προστίθεται ρυθμιστικό διάλυμα 
φόρτωσης (loading buffer), είτε Orange G (0.25% Orange G, 15% Ficoll, 10mM Tris 
pH 8.0, 1mM EDTA pH 8.0), είτε Bromophenol Blue-Xylene Cyanol (0.42% 
Bromophenol Blue, 0.42% Xylene Cyanol, 0.50% glycerol), σε αναλογία 1μl  
ρυθμιστικού διαλύματος φόρτωσης ανά 10μl διαλύματος DNA (PCR product).  

3) Σε κάθε θέση στο πήκτωμα φορτώνονται 10μl δείγματος DNA που περιέχει 
ρυθμιστικό διάλυμα φόρτωσης.  

4) Η ηλεκτροφόρηση πραγματοποιείται σε ρυθμιστικό διάλυμα 1xTAΕ. Η τάση που 
εφαρμόζεται είναι περίπου 200Volts  με διάρκεια περίπου 40 λεπτών (περίπου 5mA). 

 

 

2.3 Μέθοδοι χειρισμού ιστών και εμβρύων ποντικού 

 

2.3.1 Διαλύματα 

 

Διάλυμα 10xPB pH7.4 (για 1lt) 

 10.9gr Na2HPO4 άνυδρο 

 3.2gr NaH2PO4 άνυδρο 

 ddΗ2Ο μέχρι τελικό όγκο 1lt 
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Διάλυμα 1xPBS pH7.4 (για 1lt) 

 100ml 1xPB 

 9gr NaCl  

 ddH2O μέχρι τελικό όγκο 1lt 

 

4% PFA (για 1lt) 

 40gr PFA (παραφορμαλδεΰδη) 

 1lt 1xPBS 

Υπό ανάδευση και θέρμανση στους 60C. Διατηρείται στους -20C. 

 

2.3.2 Απομόνωση ιστών και εμβρύων ποντικού 

Αρχικά τα ζώα θυσιάζονται με μεγάλη δόση χλωροφορμίου και οι ιστοί ή τα έμβρυα 
συλλέγονται σε φωσφορικό διάλυμα 1xPBS. 

 Στη συνέχεια, πραγματοποιείται μονιμοποίηση των ιστών που θα επεξεργαστούν σε 
μικροτόμο, ενώ οι απομονωμένοι ιστοί ή τα έμβρυα που θα επεξεργαστούν σε 
κρυοτόμο μπορούν είτε να μονιμοποιηθούν είτε να χρησιμοποιηθούν μη 
μονιμοποιημένοι.  

 

2.3.3 Μονιμοποίηση εμβρύων και ιστών ποντικού   

Tα δείγματα μονιμοποιούνται σε 4% παραφορμαλδεΰδη (w/v) (PFA) διαλυμένη σε 
1xPBS. Η μονιμοποίηση γίνεται στους 4°C υπό ανακίνηση και ο χρόνος επώασης 
εξαρτάται από το μέγεθος και τη σύσταση των δειγμάτων (όσο μεγαλώνει ο όγκος των 
δειγμάτων μεγαλώνει και ο χρόνος παραμονής τους στο διάλυμα). Γενικά, η επώαση 
των δειγμάτων που θα επεξεργαστούν σε κρυοτόμο διαρκεί 3-6 ώρες, ενώ η επώαση 
των δειγμάτων που θα εγκλειστούν σε παραφίνη διαρκεί 16 ώρες (overnight). Η 
μονιμοποίηση των ιστών συμβάλλει στη διατήρηση της γενικής τους υφής και στην 
παρεμπόδιση της αποσύνθεσής τους.  

 

2.3.4 Διαδικασία εγκλεισμού ιστών για επεξεργασία τους σε κρυοτόμο 

Μετά τη μονιμοποίηση, τα δείγματα ξεπλένονται σε φωσφορικό διάλυμα 1xPBS, στους 
4°C υπό ανακίνηση. 
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Στη συνέχεια, τα μονιμοποιημένα δείγματα επωάζονται σε κρυοπροστατευτικό διάλυμα 
30% σουκρόζης (w/v) σε PBS, στους 4°C για 16 ώρες (overnight).  

Στο τέλος, τα δείγματα είτε είναι μονιμοποιημένα, είτε αμονιμοποίητα, παγώνονται σε 
προπαγωμένο ισοπεντάνιο στους -80°C για 10-15 λεπτά ανάλογα με το μέγεθος του 
ιστού.  

Αφού απομακρυνθεί το ισοπεντάνιο, τα δείγματα αποθηκεύονται σε ερμητικά 
κλεισμένα δοχεία (για να αποφευχθεί η αφυδάτωση) στους -80°C μέχρι να 
χρησιμοποιηθούν. 

Πριν την άμεση επεξεργασία τους στην κρυοτόμο, τα δείγματα που φυλάσσονται στους 
-80°C, εγκλείονται σε υγρό κρυοπροστασίας OCT compound (Tissue Tek) στους -25°C 
για τη σταθεροποίησή τους στη μήτρα της συσκευής. 

 

2.3.5 Διαδικασία εγκλεισμού ιστών ενήλικων ποντικών σε παραφίνη 
για επεξεργασία τους σε μικροτόμο 

Μετά τη μονιμοποίησή τους, τα δείγματα ξεπλένονται σε φωσφορικό διάλυμα 1xPBS, 
στους 4°C για 1 ώρα, υπό ανακίνηση για την απομάκρυνση της περίσσειας 
παραφορμαλδεΰδης. 

Κατόπιν, τα δείγματα μεταφέρονται σε διάλυμα φυσιολογικού ορού (0.86% (w/v) NaCl 
σε ddΗ2Ο), σε θερμοκρασία δωματίου για 1ώρα, υπό ανακίνηση για την απομάκρυνση 
της περίσσειας φωσφορικών.  

Στη συνέχεια, πραγματοποιείται σταδιακή αφυδάτωση των δειγμάτων σε διαλύματα 
σταδιακά αυξανόμενης περιεκτικότητας αιθανόλης (70%, 80%, 90%, 100%). 
Συγκεκριμένα, τα δείγματα παραμένουν σε διάλυμα 70% αιθανόλης, για 16 ώρες, με 
μια εναλλαγή του διαλύματος στη 1 ώρα, σε θερμοκρασία δωματίου, υπό ανακίνηση. 
Ακολουθεί η μεταφορά των δειγμάτων σε διάλυμα 80% αιθανόλης και μετά σε διάλυμα 
90% αιθανόλης, όπου σε κάθε περίπτωση παραμένουν για 1 ώρα, σε θερμοκρασία 
δωματίου, υπό ανακίνηση. Κατόπιν, τα δείγματα επωάζονται σε διάλυμα 100% 
αιθανόλης, για  2 ώρες, με μια εναλλαγή του διαλύματος στη 1 ώρα, σε θερμοκρασία 
δωματίου, υπό ανακίνηση.  

Ακολουθεί η διαδικασία της διαύγασης, κατά την οποία τα δείγματα εμποτίζονται σε 
ξυλένιο για 25-35 λεπτά (ανάλογα με το μέγεθος των δειγμάτων και μέχρι να γίνουν 
διάφανα) σε θερμοκρασία δωματίου, υπό ανακίνηση, για την απομάκρυνση της 
αιθανόλης, η οποία δεν είναι διαλυτή στην παραφίνη, και την αποφυγή επακόλουθης 
ετερογένειας στους ιστούς.  

Έπειτα, πραγματοποιείται η σκήνωση των δειγμάτων, που περιλαμβάνει την επώασή 
τους σε  υγρή παραφίνη για 16 ώρες στους 60°C.  
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Τέλος, τα δείγματα τοποθετούνται μέσα σε ειδικά καλούπια, πάνω σε θερμαινόμενη 
στους 64°C πλάκα και περιλούονται με υγρή (θερμή 60°C ) παραφίνη.  

Τα καλούπια, που περιέχουν τα δείγματα, μεταφέρονται σε πάγο για να 
ακινητοποιηθούν τα δείγματα, καθώς η παραφίνη πήζει και αποκτά το σχήμα του 
κυβικού καλουπιού. Τα δείγματα που είναι εγκλεισμένα σε παραφίνη φυλάσσονται 
στους 4°C για αρκετούς μήνες. 

 

2.3.6 Παραγωγή τομών σε μικροτόμο ή κρυοτόμο 

Τα δείγματα που έχουν εγκλειστεί σε παραφίνη επεξεργάζονται σε μικροτόμο, ενώ 
εκείνα που έχουν εγκλειστεί σε υγρό κρυοπροστασίας OCT compound (Tissue Tek) 
επεξεργάζονται σε κρυοτόμο.  

Στις τομές παραφίνης το πάχος διατομής κυμαίνται μεταξύ 5-10μm. Οι τομές 
παραφίνης απλώνονται πρώτα σε υδατόλουτρο στους 42°C ώστε να ξεδιπλώσουν 
πλήρως και κατόπιν, συλλέγονται σε αντικειμενοφόρους πλάκες και αφήνονται να 
στεγνώσουν στους 37°C ολονυκτίως. Έπειτα, οι αντικειμενοφόροι με τις τομές 
παραφίνης διατηρούνται στους 4°C. 

Στις κρυοτομές το πάχος διατομής είναι 10μm και η διάτμηση πραγματοποιείται στους -
25°C, όπου οι τομές συλλέγονται σε αντικειμενοφόρους πλάκες και διατηρούνται στους 
-20°C.  

Σε κάθε περίπτωση οι αντικειμενοφόροι πλάκες υφίστανται ειδική επεξεργασία με 
διάλυμα ζελατίνης, ώστε οι τομές να προσκολλώνται πάνω τους, όπως περιγράφεται σε 
παρακάτω ενότητα. 

 

2.4 Ανοσοϊστοχημικές και ιστολογικές μέθοδοι 

 

2.4.1 Διαλύματα 

 

Διάλυμα Ζελατίνης (για 300ml) 

 1.5gr ζελατίνη 

 300ml dH2O 

 150mgr KCr(SO4)2·12H2O  
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Διάλυμα 10xPB pH7.4 (για 1lt) 

 10.9gr Na2HPO4 άνυδρο 

 3.2gr NaH2PO4 άνυδρο 

 ddΗ2Ο μέχρι τελικό όγκο 1lt 

 

Διάλυμα 1xPBS pH7.4 (για 1lt) 

 100ml 1xPB 

 9gr NaCl  

 ddH2O μέχρι τελικό όγκο 1lt 

 

Διάλυμα 0.1% Tween/PBS pH7.4 (για 250ml) 

 250ml 1xPBS 

 250μl Tween 

Διάλυμα 0.1% Triton/PBS pH4.0 (για 250ml) 

 250ml 1xPBS 

 250μl Triton X-100 

 

Blocking solution  

0.1% (v/v) FBS σε διάλυμα 0.1% Triton/PBS 

 

Διάλυμα DAPI (1mg/ml) (Research Ornanigs) 

αραίωση 1:1000 (1μl DAPI σε 1000μl διαλύματος PBS/Tween 0.1%) 

 

Διάλυμα Propidium Iodide (1mg/ml) (Research Ornanigs) 

αραίωση 1:1000 (1μl Propidium Iodide σε 1000μl διαλύματος PBS/Tween 0.1%) 
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Διάλυμα RNase A (10mg/ml) 

αραίωση 1:500 (1μl RNase A σε 500μl διαλύματος PBS/Tween 0.1%) 

 

Μοwiol Solution (για 250ml) 

 24g analytical grade glycerol 

  9.6g Mowiol 4-88 (Calbiochem) 

 24ml ddH2O 

 0.2M Tris-Cl για pH8.5 

 

Mayer’s Haemalumin Solution (για 1lt) 

 750ml ddH2O 

 50gr aluminum ammonium sulphate dodecahydrate (Sigma) 

 1gr haematoxylin (Sigma) 

 0.1gr sodium iodate (Sigma) 

 1gr citric acid monohydrate (Sigma) 

 50gr chloral hydrate (Sigma), σε απαγωγό εστία 

 ddH2O μέχρι τελικό όγκο 1lt 

 

2% Eosin Y Solution (για 250ml) 

 225ml 100% αιθανόλη 

 25ml ddH2O 

 5gr Εosin Y disodium salt (Sigma), υπό ανάδευση 
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Weigert’s Iron Haematoxylin (για 1lt) 

 500ml Solution A:  

 5gr Haematoxylin (Sigma) 

 500ml 95% αιθανόλη 

 

 500ml Solution B: 

 5.8gr iron (III) chloride hexahydrate (Sigma) 

 5ml πυκνό HCl 

 495ml ddH2O 

 

Van Gieson’s Solution (για 500ml) 

 0.5gr acid fuchsine (Sigma) 

 500ml κορεσμένο υδατικό πικρικό οξύ (Sigma) 

 

Cresyl Violet Solution (για 300ml) 

 0.2% (w/v) Cresyl Violet σε ddH2O 

 0.6gr Cresyl Violet (Sigma) 

 300ml ddH2O 

 

2.4.2 Προετοιμασία αντικειμενοφόρων πλακών για τη συλλογή 
ιστολογικών τομών 

Αρχικά ετοιμάζεται διάλυμα 0.5% (w/v) ζελατίνης σε ddH2O, το οποίο θερμαίνεται 
στους 50°C, υπό ανάδευση (για 1 ώρα περίπου), ώστε να διαλυθεί πλήρως η ζελατίνη.  

Κατόπιν, μεταφέρεται σε θερμοκρασία δωματίου και αφήνεται να κρυώσει (για περίπου 
30 λεπτά).  

Στη συνέχεια, προστίθεται σταδιακά KCr(SO4)2·12H2O σε ποσοστό 0.05% (w/v), υπό 
διαρκή ανάδευση.  

Αφού διαλυθεί, οι αντικειμενοφόροι εμβαπτίζονται μέσα στο διάλυμα για 10 λεπτά και 
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στη συνέχεια μεταφέρονται στους 37°C για να στεγνώσουν ολονυκτίως.  

Τέλος, οι αντικειμενοφόροι φυλάσσονται σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι τη χρήση 
τους. 

 

 

2.4.3 Ανοσοϊστοχημεία σε κρυοτομές ιστών και εμβρύων ποντικού 

 

2.4.3.1 Γενικό πρωτόκολλο ανοσοϊστοχημείας 

1) Αρχικά, οι αντικειμενοφόροι με τις κρυοτομές που έχουν ληφθεί από 
μονιμοποιημένους ιστούς ή έμβρυα ποντικού και διατηρούνται στους -20°C, αφήνονται 
να ξεπαγώσουν για 5-10 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. 

2) Ακολουθούν τρεις εκπλύσεις των τομών με διάλυμα 0.1% (v/v) Τween σε 
φωσφορικό διάλυμα 1xPBS, σε θερμοκρασία δωματίου, για 3 λεπτά η κάθε μια. 

3) Στη συνέχεια, οι τομές επωάζονται σε διάλυμα 0.1% (v/v) Τriton σε φωσφορικό 
διάλυμα, σε θερμοκρασία δωματίου, για 5 λεπτά. 

4) Έπειτα, πραγματοποιούνται τρεις εκπλύσεις των τομών με διάλυμα 0.1% (v/v) 
Τween σε φωσφορικό διάλυμα 1xPBS, σε θερμοκρασία δωματίου, για 3 λεπτά η κάθε 
μια. 

5) Ακολουθεί επώαση των τομών σε διάλυμα παρεμπόδισης [blocking solution: 0.1% 
(v/v) ορός FBS σε διάλυμα 0.1% Triton/PBS], σε θερμοκρασία δωματίου για 1 ώρα. 

6) Στη συνέχεια, οι τομές επωάζονται με το πρωτογενές αντίσωμα στην κατάλληλη 
αραίωση, σε διάλυμα παρεμπόδισης, στους 4°C ολονυκτίως (Πίνακας 2).  

7) Την επόμενη μέρα, πραγματοποιούνται 3 εκπλύσεις των τομών με διάλυμα 0.1% 
(v/v) Τween σε φωσφορικό διάλυμα 1xPBS, σε θερμοκρασία δωματίου, για 3 λεπτά η 
κάθε μια. 

8) Έπειτα, οι τομές επωάζονται με το δευτερογενές αντίσωμα που είναι συζευγμένο με 
φθοριόχρωμα, σε κατάλληλη αραίωση (συνήθως 1:500) σε διάλυμα παρεμπόδισης, για 
1 ώρα σε θερμοκρασία δωματίου. 

9) Ακολουθούν 3 εκπλύσεις των τομών με διάλυμα 0.1% (v/v) Τween σε φωσφορικό 
διάλυμα 1xPBS, σε θερμοκρασία δωματίου, για 3 λεπτά η κάθε μια. 

10) Στη συνέχεια, πραγματοποιείται χρώση των πυρήνων των κυττάρων είτε με DAPI 
(Research Organics), είτε με Propidium Iodide (Research Organics).  



30 

 

(i) Στην πρώτη περίπτωση, οι τομές επωάζονται με DAPI (stock 1mg/ml) σε κατάλληλη 
αραίωση σύμφωνα με τις υποδείξεις της εταιρείας (συνήθως 1:1000) σε διάλυμα 0.1% 
(v/v) Τween σε φωσφορικό διάλυμα 1xPBS, σε θερμοκρασία δωματίου, για 5 λεπτά.  

(ii) Στη δεύτερη περίπτωση, επειδή το Propidium Iodide αλληλεπιδρά και χρωματίζει 
και το RNA αλλά και το DNA, αρχικά πραγματοποιείται επώαση με RNAse A (stock 
10mg/ml) σε κατάλληλη αραίωση (συνήθως 1:500) σε διάλυμα 0.1% (v/v) Τween σε 
φωσφορικό διάλυμα 1xPBS για 30 λεπτά στους 37°C. 

Ακολουθεί έκπλυση σε διάλυμα 0.1% (v/v) Τween σε φωσφορικό διάλυμα 1xPBS για 5 
λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. 

Στη συνέχεια, πραγματοποιείται επώαση με Propidium Iodide (stock 1mg/ml) 
αραιωμένο σε διάλυμα 0.1% (v/v) Τween σε φωσφορικό διάλυμα 1xPBS, σε αραίωση 
που προτείνεται από την εταιρεία (συνήθως 1:1000) για 5 λεπτά σε θερμοκρασία 
δωματίου.  

11) Έπειτα από τη χρώση των πυρήνων, οι τομές ξεπλένονται 3 φορές με διάλυμα 0.1% 
(v/v) Τween σε φωσφορικό διάλυμα 1xPBS.  

12) Ακολουθεί η κάλυψη των τομών με επαρκή ποσότητα Μοwiol Solution και 
τοποθετείται καλυπτρίδα. 

 

2.4.3.2 Πρωτόκολλο ανοσοϊστοχημείας σε κρυοτομές μη μονιμοποιημένων ιστών 

1) Αρχικά, οι αντικειμενοφόροι με τις κρυοτομές που έχουν ληφθεί από μη 
μονιμοποιημένους ιστούς ή έμβρυα ποντικού και διατηρούνται στους -20°C, αφήνονται 
να ξεπαγώσουν για 5-10 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. 

2) Ακολουθεί έκπλυση των τομών με φωσφορικό διάλυμα 1xPBS, σε θερμοκρασία 
δωματίου για 5 λεπτά. 

3) Έπειτα, οι ιστολογικές τομές, από μη μονιμοποιημένους ιστούς, μονιμοποιούνται σε 
ακετόνη ή σε μεθανόλη, ανάλογα με τις ιδιότητες του πρωτοταγούς αντισώματος που 
θα χρησιμοποιηθεί (Πίνακας 2). 

(i) Στην πρώτη περίπτωση, οι τομές μονιμοποιούνται σε ακετόνη, στους -20°C για 5 
λεπτά. 

(ii) Στη δεύτερη περίπτωση, οι τομές μονιμοποιούνται σε μεθανόλη, στους -20°C για 5 
λεπτά. 

4) Στη συνέχεια, εφαρμόζεται το γενικό πρωτόκολλο ανοσοϊστοχημείας, από τα στάδια 
2 έως 12, όπως αναφέρεται παραπάνω. 
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2.4.3.3   Λίστα Αντισωμάτων 

Αντίσωμα Προέλευση Αραίωση 
Επεξεργασία ιστών 

(pre-fixation) 
Επεξεργασία τομών 

(post-fixation) 
Frem3 N-terminal (N2), 
rabbit polyclonal 

Homemade 1:50 4% PFA fixed - 

Frem3 N-terminal (N1), 
rabbit polyclonal 

Homemade 1:20 4% PFA fixed - 

Frem3 C-terminal (C1), 
rabbit polyclonal 

Homemade 1:20 4% PFA fixed - 

Laminin β2 chain 
domain IV,  
rabbit polyclonal 

Gifted from Dr. 
A. Hatzopoulos, 
GSF, Munich, 

Germany 

1:250 4% PFA fixed - 

Desmin,  
rabbit polyclonal 

Cappel 1:125 Non fixed 
Aceton fixed  

(-20oC) 
Smooth muscle actin, 
rabbit polyclonal 

Thermo Science 1:100 Non fixed 
Methanol fixed  

(-20oC) 
CD68, rat monoclonal Acris 1:100 4% PFA fixed - 
CD3 C-terminal,  
rabbit polyclonal 

Acris 1:500 4% PFA fixed - 

CD20 C-terminal,  
rabbit monoclonal 

Millipore 1:100 4% PFA fixed - 

CD79a,  
rabbit polyclonal 

Acris 1:100 4% PFA fixed - 

Alexa Fluor 488 
goat anti-rabbit IgG 

Molecular 
Probes 

1:500   

Alexa Fluor 488 
goat anti-mouse IgG 

Molecular 
Probes 

1:500   

Alexa Fluor 488 
goat anti-rat IgG 

Molecular 
Probes 

1:500   

 

Πίνακας 2: Λίστα αντισωμάτων. Παρατίθεται πληροφορίες για τα πρωτογενή και δευτερογενή 
(συζευγμένα με φθοριώχρωμα-Alexa Fluor 488) αντισώματα που χρησιμοποιήθηκαν στα 
πρωτόκολλα ανοσοϊστοχημείας. 

 

2.4.4 Ιστολογία σε κρυοτομές ιστών και εμβρύων ποντικού 

Προκειμένου να μελετηθούν ιστολογικά, οι κρυοτομές ιστών και εμβρύων ποντικού, 
αρχικά, οι αντικειμενοφόροι με τις κρυοτομές που διατηρούνται στους -20°C, 
αφήνονται να ξεπαγώσουν για 5-10 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. 
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Έπειτα, εφαρμόζεται το πρωτόκολλο ιστολογίας που απαιτείται για κάθε ιστολογική 
χρώση. 

 

2.4.5 Ιστολογία σε τομές παραφίνης ιστών ποντικού 

Προκειμένου να μελετηθούν ιστολογικά, οι τομές παραφίνης ιστών ποντικού, 
υφίστανται αποπαραφίνωση για να διευκολυνθεί ο χρωματισμός τους.  

Αρχικά, οι αντικειμενοφόροι με τις τομές παραφίνης που διατηρούνται στους 4°C, 
αφήνονται να ξεπαγώσουν για 5-10 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. 

Η διαδικασία αποπαραφίνωσης που ακολουθεί, πραγματοποιείται σε θερμοκρασία 
δωματίου: 

Οι τομές παραφίνης εμβαπτίζονται σε ξυλένιο για 20 λεπτά, με μία εναλλαγή του 
διαλύματος ξυλενίου στα 10 λεπτά για την απομάκρυνση της παραφίνης. 

Στη συνέχεια, οι τομές ενυδατώνονται σταδιακά σε διαλύματα σταδιακά φθίνουσας 
περιεκτικότητας αιθανόλης (100%, 90%, 80%, 70%, 50%, 30%). Συγκεκριμένα, τα 
δείγματα παραμένουν σε διάλυμα 100% αιθανόλης, για 2 λεπτά. Ακολουθεί η 
μεταφορά των δειγμάτων σε διάλυμα 90%,80%, 70%, 50%, 30% αιθανόλης, όπου σε 
κάθε περίπτωση παραμένουν για 1 λεπτό. 

Έπειτα, εφαρμόζεται το πρωτόκολλο ιστολογίας που απαιτείται για κάθε ιστολογική 
χρώση. 

 

 

2.4.6 Ιστολογικές χρώσεις 

 

2.4.6.1 Χρώση Ηωσίνης-Αιματοξυλίνης (Eosin Y- Mayer’s Haemalumin) 

Η αιματοξυλίνη είναι μια βασική χρωστική που αλληλεπιδρά με τα όξινα στοιχεία του 
κυττάρου, όπως ο πυρήνας, όπου είναι συγκεντρωμένα τα νουκλεϊκά οξέα. Στην 
ιστολογική μέθοδο ηωσίνης-αιματοξυλίνης, το σύμπλοκο αιμαλουμίνης (hemalum) που 
δημιουργείται από την αλληλεπίδραση ιόντων αργιλίου με οξειδωμένη αιματοξυλίνη, 
είναι υπεύθυνο για την χρώση των πυρήνων των κυττάρων με μπλε-μωβ χρώμα. Η 
χρώση των πυρήνων από την αιμαλουμίνη, πιθανόν να οφείλεται στην αλληλεπίδραση 
του συμπλόκου χρωστικής- ιόντων αργιλίου με βασικές νουκλεοπρωτεΐνες, πλούσιες σε 
αργινίνη, όπως οι ιστόνες. Παράλληλα, το ηωσινόφιλο κυτταρόπλασμα των κυττάρων 
χρωματίζεται ροζ εξαιτίας της ηωσίνης, η οποία είναι μια όξινη χρωστική που 
αλληλεπιδρά με τα βασικά στοιχεία του κυττάρου. Ακόμη, η ηωσίνη χρωματίζει 
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κόκκινα τα ερυθροκύτταρα του αίματος. Όμως, ορισμένες δομές, όπως η βασική 
μεμβράνη, οι δικτυωτές ίνες και υδρόφοβες δομές δεν χρωματίζονται επαρκώς, καθώς 
περιέχουν λίπη (Kierman J.A., 1981; Bancroft J.D., 2008; Westermark G.T. et al., 1999; 
Dako, 2010; Kierman J.A. 2006). 

Το πρωτόκολλο Ηωσίνης-Αιματοξυλίνης (Eosin Y- Mayer’s Haemalumin) εφαρμόζεται 
σε θερμοκρασία δωματίου. 

1) Αρχικά, οι κρυοτομές που έχουν ξεπαγώσει και οι τομές παραφίνης που έχουν 
αποπαραφινωθεί εμβαπτίζονται σε ddH2O για 5 λεπτά για να ενυδατωθούν. 

2) Έπειτα, οι τομές επωάζονται σε διάλυμα Mayer’s Haemalumin για 2-8 λεπτά (όσο 
αυξάνεται το χρονικό διάστημα παραμονής του διαλύματος στο δοχείο, τόσο μειώνεται 
ο απαιτούμενος χρόνος επώασης των τομών σε αυτό). 

3) Ακολουθεί η διαφοροποίηση των τομών σε τρεχούμενο νερό βρύσης για 2 λεπτά. 

4) Στη συνέχεια, οι τομές επωάζονται σε διάλυμα 2% Eosin Y για 4-5 δευτερόλεπτα. 

5) Κατόπιν, οι τομές αφυδατώνονται σταδιακά σε διαλύματα σταδιακά αυξανόμενης 
περιεκτικότητας αιθανόλης και απομακρύνεται και η περίσσεια χρωστικών. 
Συγκεκριμένα, οι τομές επωάζονται σε διάλυμα 95% αιθανόλης για 2 λεπτά.  

Έπειτα, οι τομές επωάζονται σε διάλυμα 100% αιθανόλης για 4 λεπτά, με εναλλαγή του 
διαλύματος αιθανόλης στα 2 λεπτά. 

6) Στη συνέχεια, οι τομές εμβαπτίζονται σε ξυλένιο για 2 λεπτά, με εναλλαγή του 
διαλύματος ξυλενίου στο 1 λεπτό, για να αφυδατωθούν εντελώς. 

7) Τέλος, ακολουθεί η κάλυψη των τομών με επαρκή ποσότητα NeoMount Solution 
(ρητινώδες μέσο) και τοποθετείται καλυπτρίδα. 

 

2.4.6.2 Χρώση Van Gieson 

Η χρώση Van Gieson αποτελεί μίγμα πικρικού οξέος και όξινης φουξίνης και 
χρησιμοποιείται για το χρωματισμό του κολλαγόνου (του συνδετικού ιστού) με χρώμα 
σκούρο ροζ (προς κόκκινο) και το χρωματισμό των μυών, του κυτταροπλάσματος, των 
ερυθροκυττάρων και της φιμπρίνης με σκούρο κίτρινο-καφετί-κόκκινο. Ακόμη, στο 
πρωτόκολλο ιστολογίας χρησιμοποιείται και αιματοξυλίνη για τη χρώση των πυρήνων 
με μαύρο-καφέ (Kierman J.A., 1981; Dako, 2010; Kierman J.A. 2006). 

Το πρωτόκολλο Van Gieson εφαρμόζεται σε θερμοκρασία δωματίου. 

1) Αρχικά, οι κρυοτομές που έχουν ξεπαγώσει και οι τομές παραφίνης που έχουν 
αποπαραφινωθεί εμβαπτίζονται σε ddH2O για 5 λεπτά για να ενυδατωθούν. 
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2) Έπειτα, οι τομές επωάζονται σε διάλυμα Weigert’s Iron Haematoxylin για 10-15 
λεπτά. 

3) Ακολουθεί η διαφοροποίηση των τομών σε τρεχούμενο νερό βρύσης για 1 λεπτό. 

4) Στη συνέχεια, οι τομές επωάζονται σε διάλυμα Van Gieson (όξινης φουξίνης-
πικρικού οξέος) για 10 λεπτά. 

5) Κατόπιν, οι τομές μεταφέρονται σε στατικό νερό βρύσης για 1 λεπτό. 

6) Έπειτα, οι τομές αφυδατώνονται σε διάλυμα 100% αιθανόλης και απομακρύνεται και 
η περίσσεια χρωστικών, για 3-6 δευτερόλεπτα, με τρεις εναλλαγές του διαλύματος 
αιθανόλης ανά 1-2 δευτερόλεπτα. 

7) Στη συνέχεια, οι τομές εμβαπτίζονται σε ξυλένιο για 4 λεπτά, με μία εναλλαγή του 
διαλύματος ξυλενίου στα 2 λεπτά, για να αφυδατωθούν εντελώς. 

8) Τέλος, ακολουθεί η κάλυψη των τομών με επαρκή ποσότητα NeoMount Solution 
(ρητινώδες μέσο) και τοποθετείται καλυπτρίδα. 

 

2.4.6.3 Χρώση Cresyl Violet 

Η ιστολογική χρώση Cresyl Violet είναι μια βασική χρωστική που αλληλεπιδρά με τα 
όξινα στοιχεία του κυττάρου, όπως ο πυρήνας, όπου είναι συγκεντρωμένα τα νουκλεϊκά 
οξέα, και ορισμένα κοκκία ή κυστίδια με όξινο περιεχόμενο. Η χρώση με Cresyl Violet 
βάφει τα νουκλεοσώματα, τα ριβοσώματα και τα σωμάτια Nissl στο νευρικό σύστημα, 
με μωβ χρώμα (Kierman J.A., 1981; Dako, 2010). 

Το πρωτόκολλο Cresyl Violet εφαρμόζεται σε θερμοκρασία δωματίου. 

1) Αρχικά, οι κρυοτομές που έχουν ξεπαγώσει και οι τομές παραφίνης που έχουν 
αποπαραφινωθεί εμβαπτίζονται σε ddH2O για 5 λεπτά για να ενυδατωθούν. 

2) Στη συνέχεια, οι τομές επωάζονται σε διάλυμα Cresyl Violet (0.2% (w/v) Cresyl 
Violet σε ddH2O) για 30 δευτερόλεπτα-2 λεπτά. 

3) Ακολουθεί η διαφοροποίηση των τομών σε ddH2O για 3 λεπτά, με μία εναλλαγή του 
ddH2O στο 1,5 λεπτό. 

4) Κατόπιν, οι τομές αφυδατώνονται σταδιακά σε διαλύματα σταδιακά αυξανόμενης 
περιεκτικότητας αιθανόλης (70%, 90%, 100%) και απομακρύνεται και η περίσσεια 
χρωστικών.  

Συγκεκριμένα, οι τομές επωάζονται σε διάλυμα 70% αιθανόλης για 4-5 λεπτά.  

Έπειτα, οι τομές επωάζονται σε διάλυμα 90% αιθανόλης και 100% αιθανόλης, όπου σε 
κάθε περίπτωση παραμένουν για 2 λεπτά. 
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6) Στη συνέχεια, οι τομές εμβαπτίζονται σε ξυλένιο για 6 λεπτά, με μία εναλλαγή του 
διαλύματος ξυλενίου στο 1 λεπτό, για να αφυδατωθούν εντελώς. 

7) Τέλος, ακολουθεί η κάλυψη των τομών με επαρκή ποσότητα NeoMount Solution 
(ρητινώδες μέσο) και τοποθετείται καλυπτρίδα. 

 
 

2.5 Μικροσκοπική παρατήρηση ιστολογικών τομών 

Τα μικροσκόπια που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη περιλαμβάνουν: 
 

 συνεστιακό μικροσκόπιο Confocal Microscope Leica (TCS SP, DM IRBE) με 
μεγεθυντικούς φακούς 10x, 20x, και 40x (ελαιοκαταδυτικός), και το κατάλληλο 
υπλογιστικό πρόγραμμα Leica Confocal Software  

 μικροσκόπιο Φωτονικό/Φθορισμού Nikon Eclipse E800, με μεγεθυντικούς φακούς 
10x, 20x 

 φωτονικό μικροσκόπιο Leitz Dialux 20, με μεγεθυντικούς φακούς 1.6x, 6.3x, 25x, 
40x   

 στερεοσκόπιο Leica MZ8, με μεγέθυνση 0.8x-5x. 
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3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Για την καλύτερη κατανόηση της ιστολογικής ορολογίας, περιγράφεται παρακάτω η 
δομή και η λειτουργία των οργάνων του γεννητικού συστήματος στον ποντικό. Στη 
συνέχεια, ακολουθεί η ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στο γεννητικό σύστημα των 
αρσενικών και θηλυκών ποντικών. 

 

3.1 Δομή και λειτουργία οργάνων του γεννητικού 
συστήματος αρσενικών ποντικών 

 

3.1.1 Όρχεις 

Οι όρχεις (testes) έχουν σχήμα ωοειδές και αποτελούν ένα ζεύγος οργάνων που 
εντοπίζεται έξω από την κοιλιακή κοιλότητα στο όσχεο. Στους όρχεις λαμβάνει χώρα η 
σπερματογένεση για την παραγωγή των αρσενικών απλοειδών γαμετών, των 
σπερματοζωαρίων, και είναι υπεύθυνοι για την έκκριση ανδρογόνων, όπως η 
τεστοστερόνη. Κατά την εμβρυογένεση, οι όρχεις αρχικά εντοπίζονται ψηλά στο 
οπίσθιο κοιλιακό τοίχωμα, στη συνέχεια όμως, μεταναστεύουν στο όσχεο. Η θέση των 
όρχεων είναι σημαντική για τη φυσιολογική σπερματογένεση, καθώς το ψυχρό 
περιβάλλον στο όσχεο διασφαλίζει τη διατήρησή τους σε θερμοκρασία 2-3οC σχεδόν 
κατώτερη από αυτή του σώματος. Οι όρχεις αρχίζουν να παράγουν σπερματοζωάρια 
μετά την έναρξη της εφηβείας και η παραγωγή τους συνεχίζεται χωρίς διακοπή, ως το 
γήρας.  

Κάθε όρχις καλύπτεται εξωτερικά από έναν ινώδη χιτώνα (tunica albuginea) 
συνδετικού ιστού, που αποτελείται από ένα παχύ χιτώνα κολλαγόνου και από το 
περισπλάγχνιο πέταλο του ελυτρώδους χιτώνα, η εξωτερική επιφάνεια του οποίου 
αποτελείται από πεπλατυσμένα μεσοθηλιακά κύτταρα. Ακριβώς κάτω από τον ινώδη 
χιτώνα κείτεται ένας αγγειώδης χιτώνας, ο οποίος αποτελείται από αραιά διατεταγμένο 
κολλαγόνο και περιέχει αιμοφόρα αγγεία. Ο ινώδης χιτώνας εισχωρεί στον όρχι, 
διαιρώντας το ορχικό παρέγχυμα σε μια πληθώρα ορχικών λοβίων (testicular lobes). 
Κάθε λοβίο περιλαμβάνει 1-4 σπερματικά σωληνάρια (seminiferous tubules) (Εικόνα 
8).  

Τα σπερματικά σωληνάρια αποτελούν σπειροειδείς διακλαδιζόμενες κλειστές αγκύλες, 
των οποίων και τα δυο άκρα καταλήγουν στο ορχικό δίκτυο. Κάθε σπερματικό 
σωληνάριο έχει ένα κεντρικό αυλό και επενδύεται από το σπερματικό επιθήλιο. Το 
σπερματικό επιθήλιο περιβάλλεται από μια βασική μεμβράνη, μέσα σε ένα στρώμα 
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κολλαγόνου που περιέχει ινοβλάστες (Εικόνα 8). Η βασική μεμβράνη περιβάλλεται από 
μια στιβάδα συσταλτών μυοειδών κυττάρων (μυοβλάστες). Τα μυοειδή κύτταρα 
συστελλόμενα διευκολύνουν τη μετακίνηση των μη κινητών ανώριμων 
σπερματοζωαρίων προς το ορχικό δίκτυο, που θα αποκτήσουν κινητικότητα αφού 
διέλθουν από την επιδιδυμίδα και ωριμάσουν (Itoh M. et al., 2005; Hedger M.P., 2011; 
Stevens A. et al., 2004; Fox J.G. et al., 2007; Fijak M. et al., 2006; Egger G.F. et al., 
2009).  

 

Εικόνα 8: Σχηματική αναπαράσταση όρχι (testis) και επιδιδυμίδας (epididymis). Στην εικόνα 
φαίνεται ο ινώδης χιτώνας (tunica albuginea) που καλύπτει εξωτερικά τον όρχι και εισχωρεί σε 
αυτόν για το σχηματισμό ορχικών λοβίων. Μέσα σε κάθε λοβίο υπάρχει ένα δίκτυο από σπερματικά 
σωληνάρια (sefiniferous tubules). Τα σπερματικά σωληνάρια συγκλίνουν στα αλληλοσυνδεόμενα 
σωληνάρια του ορχικού δικτύου (rete testis), τα οποία με τη σειρά τους οδηγούν στα εκφορητικά 
(απαγωγά) σωληνάρια (efferent ducts) του όρχεως. Τα εκφορητικά σωληνάρια καταλήγουν στον 
πόρο της επιδιδυμίδας. Το αρχικό τμήμα της επιδιδυμίδας είναι η κεφαλή (head /caput), ακολουθεί 
το σώμα (body/corpus) και στο τέλος η ουρά (tail /cauda) της επιδιδυμίδας. Η ουρά της 
επιδιδυμίδας μεταπίπτει στο σπερματικό πόρο (ductus deferens). 

 

Το σπερματικό επιθήλιο αποτελείται από τα επιμηκυμένα, πυραμιδοειδή κύτταρα 
Sertoli και από τα κύτταρα του σπερματογόνου (σπερματογόνια) ή σπερματικής σειράς. 
Τα κύτταρα Sertoli είναι ψηλά κυλινδρικά κύτταρα που επικάθονται στη βασική 
μεμβράνη των σπερματικών σωληναρίων και η ανώμαλη κορυφή τους προβάλλει προς 
τον αυλό των σωληναρίων. Τα κύτταρα Sertoli προσφέρουν στήριξη και θρέψη στα 
κύτταρα της σπερματικής σειράς και επιπλέον, έχουν φαγοκυτταρική και εκκριτική 
λειτουργία. Τα σπερματογόνια βρίσκονται διατεταγμένα ενδιάμεσα στα κύτταρα Sertoli 
και συγκροτούνται σε 4-8 στρώματα αντιπροσωπεύοντας διάφορα στάδια στη συνεχή 
διαδικασία της διαφοροποίησης, από τα αρχέγονα γεννητικά κύτταρα μέχρι τα 
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σπερματοζωάρια (Itoh M. et al., 2005; Hedger M.P., 2011; Stevens A. et al., 2004; Fox 
J.G. et al., 2007; Fijak M. et al., 2006).   

Στο πολύστιβο σπερματικό επιθήλιο που επενδύει τα σπερματικά σωληνάρια 
εξελίσσεται η σπερματογένεση για την παραγωγή σπερματοζωαρίων (Εικόνα 9).  

 

Εικόνα 9: Σχηματική απεικόνιση της εγκάρσιας (cross) τομής ενός σπερματικού σωληναρίου 
(seminiferous tubule) του όρχι. Στην εικόνα φαίνεται μεγεθυμένη μια περιοχή του σωληναρίου, 
όπου διακρίνεται στην περιφέρεια η βασική μεμβράνη (basal lamina) που περιβάλλει το ορχικό 
επιθήλιο και τα διατεταγμένα σπερματογόνια (spermatogonia), τα οποία διαφοροποιούνται με 
κατεύθυνση προς τον αυλό του σωληναρίου σε σπερματοκύτταρα (spermatocytes), και τελικά σε 
σπερματίδες (spermatids), από τις οποίες προκύπτουν τα σπερματοζωάρια (Fox J.G. et al., 2007).  

 

Η σπερματογένεση διακρίνεται σε τρία στάδια: την σπερματοκυτταρογένεση, τη 
μείωση και τη σπερμιογένεση. Στην περιφέρεια των σπερματικών σωληναρίων 
εντοπίζονται τα σπερματογόνια (spermatogonias), τα οποία κατά την 
σπερματοκυτταρογένεση, υφίστανται μίτωση για την παραγωγή περισσότερων 
σπερματογονίων, ορισμένα από τα οποία διαφοροποιούνται στη συνέχεια σε πρωτογενή 
σπερματοκύτταρα (primary spermatocytes). Τα πρωτογενή σπερματοκύτταρα 
διπλασιάζουν το DNA τους αμέσως μετά το σχηματισμό τους. Ακολουθεί η πρώτη 
μειωτική διαίρεση των πρωτογενών σπερματοκυττάρων για την παραγωγή διπλοειδών 
δευτερογενών σπερματοκυττάρων (secondary spermatocytes). Μετά το σχηματισμό 
τους, τα δευτερογενή σπερματοκύτταρα που βρίσκονται μεταξύ της περιφέρειας και του 
αυλού των σπερματικών σωληναρίων, υφίστανται γρήγορα τη δεύτερη μειωτική 
διαίρεση για να παράγουν απλοειδείς σπερματίδες (spermatids) προς τον αυλό των 
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σωληναρίων. Η σπερμιογένεση αποτελεί τη διαδικασία με την οποία οι απλοειδείς 
σπερματίδες μετατρέπονται σε σπερματοζωάρια (spermatozoa), τα οποία αποτελούνται 
από την κεφαλή, που περιέχει τον πυρήνα και καλύπτεται από την ακροσωμική 
καλύπτρα και από μια μακριά ουρά, που βοηθά στη μετακίνησή τους. Ωστόσο, τα 
σπερματοζωάρια που απελευθερώνονται στον αυλό είναι ανώριμα, μέχρι να εισέλθουν 
στην επιδιδυμίδα (Itoh M. et al., 2005; Stevens A. et al., 2004; Fox J.G. et al., 2007; 
Fijak M. et al., 2006).  

Ο ορχικός διάμεσος ιστός που βρίσκεται ανάμεσα στα σπερματικά σωληνάρια 
αποτελείται από ινοβλάστες, κολλαγόνο, αιμοφόρα αγγεία, λεμφαγγεία, καθώς και 
μερικά μακροφάγα (resident macrophages), σιτευτικά κύτταρα και αθροίσεις κυττάρων 
του Leydig (διάμεσα κύτταρα). Τα ορμονοεκκριτικά κύτταρα του Leydig είναι 
υπεύθυνα για την παραγωγή των ανδρογόνων και στην πλειοψηφία τους έχουν 
υποστρόγγυλο ή πολυγωνικό σχήμα με ηωσινόφιλο κυτταρόπλασμα (Itoh M. et al., 
2005; Hedger M.P., 2011; Stevens A. et al., 2004; Fox J.G. et al., 2007; Schuppe H.-C. 
et al., 2006; Fijak M. et al., 2006). 

 

3.1.2 Επιδιδυμίδες 

Οι επιδιδυμίδες (epididymides) έχουν σωληνοειδή δομή, με σχήμα κόμματος, και 
αποτελούν ένα ζεύγος οργάνων που βρίσκεται σε εγγύτητα με τους όρχεις (Εικόνα 8). 
Τα απαγωγά σπερματικά σωληνάρια (efferent ducts) συνενώνονται για να σχηματίσουν 
τον πόρο της επιδιδυμίδας. Στον πόρο κάθε επιδιδυμίδας μεταφέρονται τα 
σπερματοζωάρια που παράγονται στους όρχεις μέσω των απαγωγών σωληναρίων.  

Η επιδιδυμίδα διαχωρίζεται σε τρία βασικά τμήματα, την κεφαλή (head/caput), το σώμα 
(body/corpus) και την ουρά (tail/cauda). Η κεφαλή είναι το κομμάτι που επικοινωνεί 
άμεσα με τον όρχι και διαχωρίζεται σε τρία επιμέρους τμήματα: το αρχικό, το μέσο και 
το ακραίο. Ακολουθεί το σώμα και τέλος, η ουρά, η οποία συνδέεται με τον σπερματικό 
πόρο (vas deferens/ductus deferens). Κάθε κομμάτι της επιδιδυμίδας διαδραματίζει 
διαφορετικό ρόλο, καθώς η κεφαλή και το σώμα συμβάλλουν στην ωρίμανση των 
σπερματοζωαρίων και η ουρά στην αποθήκευσή τους (Itoh M. et al., 2005; Hedger 
M.P., 2011; Stevens A. et al., 2004; Fox J.G. et al., 2007; Da Silva N. et al., 2011; 
Cornwall G.A., 2009) (Εικόνα 10).  

Ο πόρος της επιδιδυμίδας είναι ένας μονήρης έντονα περιτυλιγμένος μυϊκός σωλήνας 
με ένα κεντρικό αυλό και επενδύεται από το επιδιδυμικό επιθήλιο. Το πάχος του πόρου 
αυξάνεται προχωρώντας από την κεφαλή προς την ουρά. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, 
σε μια οποιαδήποτε διατομή της επιδιδυμίδας, τα τμήματα του πόρου φαίνονται 
συμμετρικά τόσο σε σχήμα όσο και σε μέγεθος (Εικόνα 10).  

Η επιδιδυμίδα των ενήλικων αρσενικών αποτελείται από ψευδοπολύστιβο, κυλινδρικό, 
κροσσωτό επιθήλιο το οποίο απαρτίζουν μια πληθώρα διαφορετικών κυτταρικών τύπων 
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(βασικά κύτταρα, κορυφαία κύτταρα, διαυγή κύτταρα κ.α.). Τα επιθηλιακά κύτταρα 
φέρουν στην κορυφαία τους επιφάνεια στερεοκροσσούς, που είναι σχεδόν ακίνητοι. Το 
80% των κυττάρων του επιθηλίου αποτελούν τα βασικά κύτταρα (principal ή basal), τα 
οποία είναι υπεύθυνα για την παραγωγή και έκκριση της μεγαλύτερης ποσότητας των 
γλυκοπρωτεϊνών, σακχάρων και ηλεκτρολυτών, από τα οποία αποτελείται το 
επιδιδυμικό υγρό (epididymal fluid) και μέσα στο οποίο ωριμάζουν τα σπερματοζωάρια 
(Hedger M.P., 2011; Stevens A. et al., 2004; Fox J.G. et al., 2007; Cornwall G.A., 
2009). G 

 

Εικόνα 10: Σχηματική απεικόνιση της επιδιδυμίδας (epididymis). Στην εικόνα διακρίνονται τα 
διαφορετικά τμήματα της επιδιδυμίδας: το αρχικό τμήμα (initial segment), η κεφαλή (caput/head), 
το σώμα (corpus/body) και η ουρά (cauda/tail). Η ουρά της επιδιδυμίδας καταλήγει στο 
σπερματικό πόρο (vas deferens). Ακόμη, σε πλαίσιο φαίνονται εγκάρσιες (cross) τομές από διάφορα 
τμήματα του πόρου της επιδιδυμίδας.  

H 

Το επιδιδυμικό επιθήλιο περιβάλλεται από μια βασική μεμβράνη που καλύπτεται από 
ένα στηρικτικό στρώμα αγγειοβρίθους συνδετικού ιστού που περιέχει ινοβλάστες. Η 
βασική μεμβράνη περιβάλλεται από μια στιβάδα συσταλτών λείων μυϊκών κυττάρων, 
που διατάσσονται κυκλικά. Τα μυϊκά κύτταρα συστελλόμενα διευκολύνουν τη 
μετακίνηση των σπερματοζωαρίων κατά μήκος της επιδιδυμίδας. Στην περιοχή της 
ουράς, προστίθενται μια εσωτερική και μια εξωτερική επιμήκης μυϊκή στιβάδα, οι 
οποίες παχύνονται για να σχηματίσουν τις αντίστοιχες στιβάδες του σπερματικού 
πόρου. Εξωτερικά, ο πόρος της επιδιδυμίδας περιβάλλεται από μια πυκνή 
ινοκολλαγονώδη κάψα (Hedger M.P., 2011; Stevens A. et al., 2004; Fox J.G. et al., 
2007; Egger G.F. et al., 2009; Cornwall G.A., 2009).  
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3.2 Δομή και λειτουργία οργάνων του γεννητικού 
συστήματος θηλυκών ποντικών 

 

3.2.1 Μήτρα 

Η μήτρα (uterus) είναι ένα κοίλο μυώδες όργανο με παχιά τοιχώματα που αποτελείται 
από το σώμα (corpus) της μήτρας και τα δύο κέρατα (horns). Τα κέρατα της μήτρας 
εκτείνονται από τους ωαγωγούς και καταλήγουν στο σώμα της μήτρας. Το σώμα της 
μήτρας, στο ραχιαίο (cranial portion) τμήμα, περιέχει δύο κοιλότητες διαχωρισμένες 
από διάμεσο διάφραγμα (medial septum), και στο κοιλιακό (caudal portion) τμήμα, τον 
τράχηλο που συνδέεται με τον κόλπο (Stevens A. et al., 2004; Fox J.G. et al., 2007) 
(Εικόνα 11).   

 

Εικόνα 11: Σχηματική αναπαράσταση τμήματος του γεννητικού συστήματος των θηλυκών 
ποντικών. Στην εικόνα φαίνεται τμήμα του τραχήλου (cervix) που συνδέεται με το σώμα της 
μήτρας (uterine corpus). Στο σώμα της μήτρας συγκλίνουν τα δύο κέρατα της μήτρας (uterine 
horns). Κάθε κέρας συνδέεται με το συσπειρωμένο σωληνάριο του ωαγωγού (oviduct), ο οποίος 
ενώνεται με την ωοθήκη (ovary). Η ωοθήκη εσωκλείεται θύλακα της ωοθήκης (ovarian bursa) 
(Fox J.G. et al., 2007). 

 

Το τοίχωμα της μήτρας αποτελείται από τρεις περιοχές, οι οποίες διακρίνονται από το 
εξωτερικό τμήμα προς τον εσωτερικό αυλό: στο περιμήτριο, στο μυομήτριο και στο 
ενδομήτριο (Εικόνα 12).  

Στο εξωτερικό τμήμα των τοιχωμάτων της μήτρας εντοπίζεται το περιμήτριο. Το 
περιμήτριο περιβάλλεται εξωτερικά από τον έξω χιτώνα (tunica adventitia). Ο έξω 
χιτώνας αποτελεί το εξωτερικό στρώμα συνδετικού ιστού και συμβάλλει στη σύνδεση 
της μήτρας με τους παρακείμενους ιστούς.  

Τα παχιά τοιχώματα της μήτρας αποτελούνται από δέσμες λείου μυϊκού ιστού, που 
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δομούν την περιοχή του μυομητρίου. Το μυομήτριο αποτελείται από τρεις ασαφώς 
καθοριζόμενες μυϊκές στιβάδες που συγκροτούνται από λείες μυϊκές ίνες, οι οποίες 
εσωτερικά διατάσσονται κυκλικά και εξωτερικά έχουν επιμήκη προσανατολισμό. 

Στην εσωτερική επιφάνεια, τα κέρατα και το σώμα της μήτρας επενδύονται από 
εξειδικευμένο βλεννογόνο, το ενδομήτριο. Το ενδομήτριο αποτελείται από χαμηλό 
κυβοειδές επιθήλιο, το οποίο συγκρατείται από ένα στηρικτικό στρώμα ατρακτοειδών 
κυττάρων. Η προς το εσωτερικό του στρώματος κατάδυση του επιθηλίου δημιουργεί 
σωληνοειδείς ενδομητριακούς αδένες (Εικόνα 12). Στα ενήλικα ποντίκια, πριν την 
εμμηνόπαυση, το ενδομήτριο διαφοροποιείται σε δύο στοιβάδες, μια βαθιά βασική 
στοιβάδα, στη συμβολή με το μυομήτριο και μια επιφανειακή λειτουργική στοιβάδα, 
που επενδύει τον αυλό, που υπόκειται σε ορμονικά ερεθίσματα και υφίσταται κυκλικές 
μεταβολές του εμμηνορρυσιακού κύκλου (Weiss G. et al., 2009; Osol G. et al., 2009; 
Nikas G. et al., 2000; Stevens A. et al., 2004; Fox J.G. et al., 2007; Akinloye A.K. et 
al., 2010; Brosens J.J. et al., 2006).  

 

Εικόνα 12: Σχηματική απεικόνιση εγκάρσιας (cross) τομής τμήματος της μήτρας (uterus). Στην 
εικόνα διακρίνονται τα διαφορετικά στρώματα του τοιχώματος της μήτρας και  ο αυλός (lumen) 
στο κέντρο. Το εξωτερικό στρώμα του τοιχώματος της μήτρας αποτελεί το περιμήτριο 
(perimetrium), το οποίο περιβάλλει την περιοχή του μυομητρίου (myometrium). Το εσωτερικό 
στρώμα του τοιχώματος της μήτρας αποτελεί το ενδομήτριο (endometrium). Ακόμη, στο 
ενδομήτριο αναπτύσσονται αδένες (endometrial glands). 

 

3.2.2 Ωαγωγοί 

Οι ωαγωγοί ή σάλπιγγες (oviducts, uterine or fallopian tubes) αποτελούν δύο λεπτούς 
περιτυλιγμένους μυϊκούς σωλήνες, που εκτείνονται από το τέλος κάθε κέρατος της 
μήτρας μέχρι τις ωοθήκες, συνδέοντας έτσι,  τις ωοθήκες με τη μήτρα (Εικόνα 11). 
Στους ωαγωγούς πραγματοποιείται η γονιμοποίηση των ωαρίων από τα 
σπερματοζωάρια και η μεταφορά των γονιμοποιημένων ωαρίων προς τον αυλό της 
μήτρας για την εμφύτευσή τους.   
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Κάθε ωαγωγός έχει δύο στόμια, ένα μητρικό και ένα στην περιτοναϊκή κοιλότητα που 
ονομάζεται κωδωνικό ή κοιλιακό στόμιο. Ο ωαγωγός αποτελείται από τέσσερα 
διακριτά τμήματα: 1) τον κώδωνα του ωαγωγού (infundibulum) που ξεκινά από τον 
θύλακα της ωοθήκης (ovarian bursa), 2) την ευρεία περιοχή της ληκύθου (ampulla), 3) 
το τμήμα του στενού, σφιχτά περιτυλιγμένου ισθμού (isthmus), και 4) το ενδομητρικό 
ενδοτοιχωματικό τμήμα (uterine intramural portion). Κάθε τμήμα διαφέρει ως προς την 
περιεκτικότητά του σε μυϊκές ίνες και επιθήλιο, αλλά και ως προς το βαθμό 
αναδίπλωσης του επιθηλίου του (Stevens A. et al., 2004; Fox J.G. et al., 2007; Hunter 
R.H.F., 2005) (Εικόνα 13). 

Ο κώδωνας του ωαγωγού έχει σχήμα σαν χωνί και φέρει κροσσούς προς των 
περιωοθηκικό χώρο. Προς τα έσω του κώδωνα εκτείνεται η λήκυθος, που αποτελεί μια 
λεπτοτοιχωματική ζώνη, όπου συνήθως λαμβάνει χώρα η γονιμοποίηση του ωαρίου. Ο 
κώδωνας και η λήκυθος επενδύονται με κροσσωτό κυλινδρικό επιθήλιο και με 
εκκριτικά κυλινδρικά (μη κροσσωτά) κύτταρα με μικρολάχνες στην ελεύθερη 
επιφάνειά τους. Η λήκυθος οδηγεί στον ισθμό, που αποτελεί ένα στενό τμήμα με παχύ 
τοίχωμα. Ο ισθμός επενδύεται με ψευδοπολύστιβο επιθήλιο και χαμηλό κυλινδρικό 
επιθήλιο με κάποια κροσσωτά κύτταρα. Ο ισθμός συνέχεται με ένα μικρό 
ενδοτοιχωματικό τμήμα του ωαγωγού, που είναι ανοιχτό μέσα στην ενδομητρική 
κοιλότητα και  επενδύεται με απλό κυλινδρικό επιθήλιο (Εικόνα 13).  

 

Εικόνα 13: Σχηματική απεικόνιση του ωαγωγού (oviduct). Στην εικόνα διακρίνονται οι τέσσερις 
περιοχές από τις οποίες αποτελείται ο ωαγωγός: τον κώδωνα του ωαγωγού (infundibulum), που 
συνδέεται με την ωοθήκη (ovary), την λήκυθο (ampulla), τον ισθμό (isthmus), και το ενδομητριακό 
ενδοτοιχωματικό τμήμα (uterine intramural portion). Ακόμα, σε πλαίσιο φαίνονται εγκάρσιες 
τομές από την περιοχή του ισθμού και της ληκύθου. 
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Το τοίχωμα του ωαγωγού αποτελείται από τέσσερις βασικούς χιτώνες/στιβάδες: τον 
έξω χιτώνα (tunica adventitia), τη λεία μυϊκή στιβάδα (muscularis), την υποβλεννογόνια 
στιβάδα συνδετικού ιστού (lamina propria) και τη βλεννογόνια (mucosa). 

Εξωτερικά ο ωαγωγός περιβάλλεται από τον έξω χιτώνα, που αποτελεί το εξωτερικό 
στρώμα συνδετικού ιστού και συμβάλλει στη σύνδεση του ωαγωγού με τους 
παρακείμενους ιστούς. H λεία μυϊκή στιβάδα του ωαγωγού αποτελείται από δύο 
υποστιβάδες λείων μυϊκών ινών, οι οποίες εσωτερικά διατάσσονται κυκλικά και 
εξωτερικά έχουν επιμήκη προσανατολισμό. Η υποβλεννογόνια στιβάδα αποτελείται 
από χαλαρό συνδετικό ιστό με πολλά αιμοφόρα και λεμφικά αγγεία. Η βλεννογόνια 
στιβάδα (βλεννογόνος) αποτελείται από επιθηλιακή επένδυση, διαφορετική ανάλογα με 
την περιοχή του ωαγωγού, που συγκροτείται από διαφορετικά εξειδικευμένα κύτταρα 
και αναδιπλώνεται σε διαφορετικό βαθμό ανάλογα με το τμήμα του ωαγωγού (Stevens 
A. et al., 2004; Fox J.G. et al., 2007). 

  

3.2.3 Ωοθήκες 

Οι ωοθήκες είναι γεννητικοί αδένες του θηλυκού. Πρόκειται για ωοειδείς 
σχηματισμούς, που εντοπίζονται στη δεξιά και αριστερή πλάγια πυελική κοιλότητα. Οι 
ωοθήκες παράγουν τα γεννητικά κύτταρα, τα ωάρια και εκκρίνουν στεροειδείς ορμόνες, 
όπως τα οιστρογόνα και η προγεστερόνη, και ευθύνονται για τις κυκλικές μεταβολές 
που συμβαίνουν στο αναπαραγωγικό σύστημα. 

Η ωοθήκη εσωκλείεται σε μια μεμβράνη που αναφέρεται ως θύλακας της ωοθήκης 
(ovarian bursa) (Εικόνα 11). Η επιφάνειά της καλύπτεται από το βλαστικό επιθήλιο, το 
οποίο είναι μονόστιβο κυβοειδές προς κυλινδρικό.  

Κάτω από το βλαστικό επιθήλιο υπάρχει μια στιβάδα πυκνού συνδετικού ιστού, ο 
ινώδης χιτώνας. Στην ωοθήκη διακρίνονται τρεις περιοχές: 1) η ωοθηκική πύλη, 2) ο 
μυελός (medulla) και 3) ο έξω φλοιός (outer cortex) (Εικόνα 14). 

Η ωοθηκική πύλη συνέχεται με τον κώδωνα του ωαγωγού και με τον μυελό της 
ωοθήκης. Ο μυελός εντοπίζεται στην κεντρική περιοχή της ωοθήκης και αποτελείται 
από στηρικτικό στρώμα πυκνού ινώδους συνδετικού ιστού. Τόσο η πύλη όσο και ο 
μυελός αποτελούν περιοχές πλούσιες σε αγγεία, λεμφαγγεία και νεύρα, καθώς και 
εμβρυϊκά υπολείμματα και αθροίσματα πυλαίων κυττάρων (τα οποία είναι ιστολογικά 
όμοια με τα διάμεσα κύτταρα Leydig του όρχι). Ο έξω φλοιός της ωοθήκης εντοπίζεται 
στο εξωτερικό τμήμα της και αποτελείται από ένα στηρικτικό στρώμα ατρακτοειδών 
κυττάρων ινοβλαστικού τύπου και από δομές που παράγουν τους γαμέτες και τα 
παράγωγά τους, όπως τα ωοθυλάκια σε διάφορα αναπτυξιακά στάδια (πρωτογενή, 
αυξανόμενα και ώριμα ή γρααφιανά) και άλλες δομές (ωχρό σωμάτιο, λευκό σωμάτιο) 
(Stevens A. et al., 2004; Fox J.G. et al., 2007) (Εικόνα 14).    
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Εικόνα 14: Σχηματική απεικόνιση της ωοθήκης (ovary) και των ωοθυλακίων (ovarian follicles). 
Στo πάνω μέρος, παρουσιάζεται η ωοθήκη, η οποία εξωτερικά αποτελείται από τον φλοιό (outer 
cortex) και εσωτερικά από τον μυελό (medulla). Στην περιοχή του φλοιού πραγματοποιείται η 
ωοθυλακιογένεση και παρατηρούνται ωοθυλάκια σε διάφορες φάσεις κατά την ωρίμανση και 
διαφοροποίησή τους: αρχέγονα ωοθυλάκια (primordial follicles), αναπτυσσόμενα ωοθυλάκια 
(growing follicles) και ώριμα Γρααφιανά ωοθυλάκια (mature Graafian follicles) και άλλες δομές 
όπως το ωχρό σωμάτιο (corpus luteum) και το λευκό σωμάτιο (corpus albicans). Ακόμη, στο κάτω 
μέρος φαίνεται η δομή και τα βασικά χαρακτηριστικά των ωοθυλακίων σε διάφορες φάσεις 
ωρίμανσης (Fox J.G. et al., 2007). 

 

Από τις μιτωτικές διαιρέσεις των βλαστικών γεννητικών κυττάρων παράγονται μικρά 
ωογόνια, τα οποία στη συνέχεια αυξάνουν σε μέγεθος για το σχηματισμό των 
πρωτογενών ωοκυττάρων. Τα πρωτογενή ωοκύτταρα που κατορθώνουν να επιβιώσουν 
και εισέρχονται στην πρόφαση της πρώτης μειωτικής διαίρεσης, περιβάλλονται από μια 
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στιβάδα αποπλατισμένων κοκκιωδών κυττάρων και αποκτούν τη δομή των αρχέγονων 
ωοθυλακίων (primordial follicles). Μερικά αρχέγονα ωοθυλάκια αναπτύσσονται 
περαιτέρω σε μονόστιβα (unilaminar) και έπειτα σε πολύστιβα πρωτογενή ωοθυλάκια 
(primary multilaminar follicles), με την αύξηση του μεγέθους του ωοκυττάρου και την 
αύξηση του μεγέθους και του αριθμού των κοκκιωδών κυττάρων που το περιβάλλουν, 
ώστε να αποκτήσουν κυβοειδή ή κυλινδρική μορφολογία. Ακόμη, γύρω από το 
ωοκύτταρο διακρίνεται μια στιβάδα εξωκυττάριου υλικού, η διαφανής ζώνη (zona 
pellucida) και γύρω από το αναπτυσσόμενο ωοθυλάκιο τα ωοθηκικά στρωματικά 
κύτταρα στοιβάζονται προς σχηματισμό μιας κάψας. Ωστόσο, τα περισσότερα 
ωοθυλάκια υφίστανται ατρησία και εκφυλίζονται και μόνο λίγα κατορθώνουν να 
συνεχίσουν την ανάπτυξη και ωρίμανσή τους για το σχηματισμό δευτερογενών 
ωοθυλακίων (secondary follicles).  Στα δευτερογενή ωοθυλάκια, εμφανίζεται μεταξύ 
των κοκκιωδών κυττάρων που περιβάλλουν το ωοκύτταρο μια κοιλότητα γεμάτη υγρό 
και επιπλέον, τα στρωματικά κύτταρα γύρω από το ωοθυλάκιο συμπυκνώνονται, ώστε 
να σχηματιστούν δύο στιβάδες, μια εσωτερική από ευμεγέθη κύτταρα, η έσω θήκη και 
μια εξωτερική στιβάδα από μικρότερα ατρακτοειδή κύτταρα, η έξω θήκη. Το πλήρως 
ώριμο ωοθυλάκιο ονομάζεται τριτοταγές Γρααφιανό ωοθυλάκιο (preovulatory Graafian 
follicle), το οποίο είναι έτοιμο για ωορρηξία. Στο Γρααφιανό ωοθηλάκιο, το ωοκύτταρο 
τοποθετείται έκκεντρα στο μεγάλο ωοθυλάκιο και χωρίζεται από το ωοθυλακικό υγρό 
από ένα κάλυμμα κοκκιωδών κυττάρων, το ωοφόρο λοφίδιο (cumulus oophorus) 
(Εικόνα 14). Στη φάση αυτή ολοκληρώνεται το πρώτο στάδιο της μείωσης και 
παράγεται ένας απλοειδής γαμέτης και ένα πολικό σωμάτιο, που αποτελούν το 
δευτερογενές ωοκύτταρο (Stevens A. et al., 2004; Fox J.G. et al., 2007; Tilly J.L., 
1996).     

Κατά την ωορρηξία, η περιοχή του τοιχώματος του ωοθυλακίου, που είναι σε άμεση 
επαφή με το βλαστικό επιθήλιο, διαρρηγνύεται, με αποτέλεσμα την απελευθέρωση του 
ωοκυττάρου, περιβαλλόμενο από το δακτύλιο των κοκκιωδών κυττάρων της ακτινωτής 
στεφάνου, και τη μεταφορά του στον ωαγωγό (Stevens A. et al., 2004; Fox J.G. et al., 
2007; Tilly J.L., 1996) (Εικόνα 14).  

Μετά την ωορρηξία, εισέρχεται αίμα στο θυλάκιο, στο οποίο έχουν παραμείνει τα 
κοκκιώδη κύτταρα και τα στηρικτικά κύτταρα, και μεταβάλλεται προκείμένου να 
σχηματιστεί το ωχρό σωμάτιο. Το ωχρό σωμάτιο (corpus luteum), το οποίο αποτελείται 
από κοκκιώδη ωχρινικά κύτταρα, τα οποία έχουν ηωσινόφιλο περιεχόμενο και μεγάλο 
πυρήνα. Οι μάζες των ωχρινικών κυττάρων (lutein cells) χωρίζονται από ινώδη 
διαφράγματα. Στη συνέχεια, το ωχρό σωμάτιο μεταβάλλεται σε λευκό σωμάτιο (corpus 
albicans), κατά των εκφυλισμό των ωχρινικών κυττάρων (Stevens A. et al., 2004; Fox 
J.G. et al., 2007; Gaytan F. et al., 1998; Tilly J.L., 1996) (Εικόνα 14) . 

Η αιμάτωση και η νεύρωση των τμημάτων του αναπαραγωγικού συστήματος των 
θηλυκών επιτυγχάνεται με ένα πυκνό δίκτυο αιμοφόρων αγγείων και ένα δίκτυο από 
νευρικές ίνες αντίστοιχα (Stevens A. et al., 2004; Fox J.G. et al., 2007). 
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3.3 Ανάλυση του γεννητικού συστήματος των 
αρσενικών ποντικών 

 

3.3.1 Προβλήματα στειρότητας στα αρσενικά Frem3+/- ποντίκια 

Στο μοντέλο των Frem3+/- ποντικών, παρατηρήθηκε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των 
αρσενικών ποντικών παρουσιάζει πρόβλημα στειρότητας, το οποίο γίνεται εμφανές από 
τους 3-4 πρώτους μήνες της ζωής τους. Τα αρσενικά που θεωρήθηκαν στείρα, 
διασταυρώνονταν με θηλυκά ποντίκια και για χρονικό διάστημα 1-4 μήνες δεν έδιναν 
απογόνους. Για την παρατήρηση και ανάλυση των διαταραχών που οδηγούν στην 
ανάπτυξη στειρότητας, πραγματοποιήθηκαν ιστολογικές και ανοσοϊστοχημικές μελέτες 
του γεννητικού συστήματος Frem3+/-  αρσενικών ποντικών. Για το σκοπό αυτό, 
εξετάστηκαν οι όρχεις και οι επιδιδυμίδες ενήλικων Frem3+/- αρσενικών ποντικών, 
ηλικίας 3-10 μηνών και συγκρίθηκαν με αντίστοιχους ιστούς από ποντίκια αγρίου 
τύπου. 

 

3.3.2 Μελέτη της γενικής μορφολογίας των ιστών και του επιθηλίου 
στην επιδιδυμίδα και στους όρχεις 

Τα αρσενικά ετερόζυγα ποντίκια που εξετάστηκαν, φάνηκε να παρουσιάζουν 
μορφολογικές διαταραχές στους ιστούς των όρχεων και των επιδιδυμίδων (Εικόνα 15).  

Α           Α’  

Β            Β’  

Εικόνα 15: Μορφολογία του όρχι και της επιδιδυμίδας, αγρίου τύπου (Α, Β) και Frem3+/- ποντικού 
(Α’, Β’). Στο ετερόζυγο ποντίκι παρατηρείται εσωτερική αιμορραγία και οίδημα στην επιδιδυμίδα 
(στο αρχικό της τμήμα, στην περιοχή όπου ενώνεται με τα απαγωγά σπερματικά σωληνάρια) (Α’) 
και στους όρχεις (Β’). 
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Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκαν εσωτερικές αιμορραγίες στους ιστούς και οίδημα, τα 
οποία ήταν εμφανή σε διαφορετικό βαθμό και στους όρχεις και στις επιδιδυμίδες των 
περισσότερων ετερόζυγων ποντικών (Εικόνα 15). Τα συμπτώματα αυτά υποδηλώνουν 
φλεγμονή και σχετίζονται με την δυσλειτουργία των οργάνων, καθώς είναι ενδεικτικά 
παθολογικών καταστάσεων, όπως η ορχίτιδα και η επιδιδυμίτιδα. 

 

Σε πειράματα ιστολογίας, χρησιμοποιώντας την ιστολογική χρώση Cresyl Violet και 
την ιστολογική χρώση Ηωσίνης-Αιματοξυλίνης, παρατηρήθηκε στα ετερόζυγα ποντίκια 
αποδιοργάνωση του επιθηλίου των σπερματοφόρων σωληναρίων των όρχεων, καθώς 
και εκφυλισμός του επιθηλίου και αυξημένη διάμετρος του σωληναρίου του πόρου της 
επιδιδυμίδας στο μεγαλύτερο μήκος του, με ταυτόχρονη αύξηση του υποκείμενου 
συνδετικού ιστού (Εικόνα 16). Ακόμη, σε ορισμένες περιπτώσεις ετερόζυγων ποντικών, 
παρατηρήθηκε μείωση ή και έλλειψη ώριμων σπερματοζωαρίων στο σώμα (corpus) και 
στην ουρά (cauda) της επιδιδυμίδας, καθώς και στα σπερματικά σωληνάρια ορισμένων 
όρχεων.  

 

Α         Α’  

Εικόνα 16: Ιστολογική ανάλυση εγκάρσιων τομών (cross) επιδιδυμίδας αγρίου τύπου (Α) και 
Frem3+/- (Α’) ποντικών από την περιοχή της ουράς (cauda). Ιστολογική χρώση Ηωσίνης-
Αιματοξυλίνης (μεγέθυνση 10Χ). Στα ετερόζυγα ζώα παρατηρείται εκφυλισμός του επιδιδυμικού 
επιθηλίου, έλλειψη σπερματοζωαρίων στον αυλό του πόρου της επιδιδυμίδας και αυξημένη 
ποσότητα εξωκυττάριας ύλης στο διάμεσο διασωληνιακό χώρο (συνδετικό ιστό) της επιδιδυμίδας.  

 

3.3.3 Μελέτη δομικών στοιχείων της βασικής μεμβράνης στην 
επιδιδυμίδα και στους όρχεις 

Για τη μελέτη της δομής και ακεραιότητας της βασικής μεμβράνης, στα Frem3+/- 
ποντίκια, πραγματοποιήθηκαν πειράματα ανοσοϊστοχημείας, χρησιμοποιώντας 
αντισώματα έναντι του αμινοτελικού τμήματος της πρωτεΐνης Frem3 (Frem3 N2) και 
έναντι της β2 αλυσίδας της λαμινίνης, που αποτελούν συστατικά της βασικής 
μεμβράνης που περιβάλλει τα σπερματικά σωληνάρια στους όρχεις, τον πόρο της 
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επιδιδυμίδας και τα αγγεία. Ακόμη, με αυτά τα αντισώματα παρατηρήθηκε και ο 
χιτώνας που περιβάλλει εξωτερικά τους όρχεις και τις επιδιδυμίδες. Τα πειράματα αυτά 
δεν έδειξαν ιδιαίτερες διαταραχές στη δομή και ακεραιότητα της βασικής μεμβράνης 
στα ετερόζυγα ποντίκια. Σε ορισμένα σημεία της βασικής μεμβράνης παρατηρήθηκε 
μερική ασυνέχεια στον εντοπισμό του αμινοτελικού τμήματος της Frem3 και της β2 
αλυσίδας της λαμινίνης, τόσο στα αγρίου τύπου, όσο και στα ετερόζυγα ποντίκια 
(Εικόνα 17, 18).  

 

A      A’  

Β      Β’  

Εικόνα 17: Ιστολογική ανάλυση εγκάρσιων τομών επιδιδυμίδας από την περιοχή της ουράς (cauda) 
(Α, Α’) και όρχεων (Β, Β’) αγρίου τύπου (Α,Β) και Frem3+/- (Α’, Β’) ποντικών. Ανοσοϊστοχημικός 
εντοπισμός του αμινοτελικού τμήματος της Frem3(Frem3N2) (με πράσινο) στη βασική μεμβράνη 
που περιβάλλει τον σπερματικό πόρου της επιδιδυμίδας (Α, Α’) και τα σπερματικά σωληνάρια των 
όρχεων (Β, Β’). Ακόμη, παρατηρείται έλλειψη σπερματοζωαρίων στον αυλό του πόρου της 
επιδιδυμίδας (Α’) και στον αυλό των σπερματικών σωληναρίων των όρχεων (Β’) στα ετερόζυγα 
ποντίκια. Οι πυρήνες φαίνονται με ιωδιούχο προπίδιο (με κόκκινο) (μεγέθυνση 20Χ). 
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Α      Α’  

Β       Β’  

Εικόνα 18: Ιστολογική ανάλυση εγκάρσιων τομών επιδιδυμίδας από την περιοχή της ουράς (cauda) 
(Α, Α’) και όρχι (Β, Β’) αγρίου τύπου (Α,Β) και Frem3+/- (Α’, Β’) ποντικών. Ανοσοϊστοχημικός 
εντοπισμός της β2 αλυσίδας της λαμινίνης (πράσινο) στη βασική μεμβράνη που περιβάλλει τον 
σπερματικό πόρου της επιδιδυμίδας (Α, Α’) και τα σπερματικά σωληνάρια των όρχεων (Β, Β’). 
Ακόμη, παρατηρείται έλλειψη σπερματοζωαρίων στον αυλό του πόρου της επιδιδυμίδας (Α’) και 
στον αυλό των σπερματικών σωληναρίων των όρχεων (Β’) στα ετερόζυγα ποντίκια. Οι πυρήνες 
φαίνονται με ιωδιούχο προπίδιο (με κόκκινο) (μεγέθυνση 20Χ). 

 

3.3.4 Μελέτη της στοιβάδας των λείων μυϊκών κυττάρων στην 
επιδιδυμίδα 

Προκειμένου να μελετήσουμε τη διάταξη των λείων μυϊκών κυττάρων που 
περιβάλλουν τον επιδιδυμικό πόρο και συμβάλλουν στη διευκόλυνση της μετακίνησης 
των σπερματοζωαρίων κατά μήκος της επιδιδυμίδας κατά τη συστολή τους, 
πραγματοποιήθηκαν πειράματα ιστολογίας, χρησιμοποιώντας την ιστολογική χρώση 
Cresyl Violet, τη χρώση Ηωσίνης-Αιματοξυλίνης και τη χρώση Van Gieson. Στα 
ετερόζυγα ποντίκια παρατηρήθηκε μερική αποκόλληση της στοιβάδας των λείων 
μυϊκών κυττάρων που περιβάλουν τον σπερματικό πόρο της επιδιδυμίδας από τα 
επιθηλιακά κύτταρα του πόρου. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώθηκαν με πειράματα 
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ανοσοϊστοχημείας, στα οποία χρησιμοποιήθηκαν αντισώματα έναντι της πρωτεΐνης 
ακτίνης των λείων μυϊκών κυττάρων (smooth  muscle actin) και της δεσμίνης (desmin), 
οι οποίες εντοπίζονται στην περιοχή της στοιβάδας των λείων μυϊκών κυττάρων που 
περιβάλλουν τον σπερματικό πόρο της επιδιδυμίδας (Εικόνα 19). 

 

A  A’  

Β      Β’  

Εικόνα 19: Ιστολογική ανάλυση εγκάρσιων τομών (cross) τμημάτων της επιδιδυμίδας από την 
περιοχή της κεφαλής (caput) (Α, Α’) και την περιοχή της ουράς (cauda) (Β, Β’), αγρίου τύπου (Α,Β) 
και Frem3+/- (Α’, Β’) ποντικών. Ανοσοϊστοχημικός εντοπισμός της ακτίνης των λείων μυϊκών 
κυττάρων (Α, Α’) και της δεσμίνης (Β, Β’) (με πράσινο), όπου φαίνεται η αποκολλημένη μυϊκή 
στιβάδα που περιβάλει τα επιθηλιακά κύτταρα του σπερματικού πόρου της επιδιδυμίδας των 
ετερόζυγων ζώων. Ακόμη, στα ετερόζυγα ζώα παρατηρείται έλειψη σπερματοζωαρίων στον αυλό 
του πόρου της επιδιδυμίδας στην περιοχή της ουράς (cauda). Οι πυρήνες παρατηρούνται με 
ιωδιούχο προπίδιο (με κόκκινο) (μεγέθυνση 20Χ). 

 

 



52 

 

3.3.5 Μελέτη της κατανομής των ινών κολλαγόνου στην επιδιδυμίδα 
και στους όρχεις 

Για τη διερεύνηση πιθανών αλλοιώσεων στην κατανομή των ινών κολλαγόνου στο 
συνδετικό ιστό της επιδιδυμίδας και των όρχεων, πραγματοποιήθηκαν πειράματα 
ιστολογίας, χρησιμοποιώντας την ιστολογική χρώση Van Gieson. Τα πειράματα αυτά, 
έδειξαν συσσώρευση εξωκυττάριας ύλης (κολλαγόνες ίνες) στην περιοχή μεταξύ των 
λείων μυϊκών κυττάρων και του επιθηλίου του πόρου της επιδιδυμίδας, αλλά και 
αύξηση της εξωκυττάριας ύλης (κολλαγόνες ίνες) στο διάμεσο χώρο του στηρικτικού 
στρώματος που βρίσκεται ο πόρος, κατάσταση που αποτελεί χαρακτηριστικό της 
ίνωσης (fibrosis). Αύξηση της εξωκυττάριας ύλης παρατηρήθηκε και στο διάμεσο χώρο 
μεταξύ των σπερματικών σωληναρίων στους όρχεις. Ακόμη, ανιχνεύτηκαν κύτταρα, 
πιθανώς του ανοσοποιητικού συστήματος, στο εσωτερικό του πόρου της επιδιδυμίδας, 
κυρίως στην περιοχή της ουράς (cauda) και του σώματος (corpus) και ορισμένων 
σπερματικών σωληναρίων των όρχεων, τα οποία υποδηλώνουν φλεγμονή (Εικόνα 20). 

 

Α     Α’  

Εικόνα 20: Ιστολογική ανάλυση εγκάρσιων τομών (cross) τμήματος της επιδιδυμίδας (cauda) 
αγρίου τύπου (Α) και Frem3+ (Α’) ποντικών. Ιστολογική χρώση Van Gieson (μεγέθυνση 20Χ). Στον 
αυλό του πόρου της επιδιδυμίδας των ετερόζυγων ζώων παρατηρείται έλλειψη σπερματοζωαρίων, 
παρουσία ανοσοκυττάρων, αποκόλληση της στοιβάδας των μυϊκών κυττάρων που περιβάλουν το 
επιθήλιο του πόρου και αυξημένη ποσότητα εξωκυττάριας ύλης (κολλαγόνο IV) μεταξύ των μυϊκών 
και επιθηλιακών κυττάρων, καθώς στο διάμεσο διασωληνιακό χώρο (συνδετικό ιστό) της 
επιδιδυμίδας.  

 

 

 

 



53 

 

3.3.6 Ανίχνευση και ταυτοποίηση κυττάρων του ανοσοποιητικού 
συστήματος στην επιδιδυμίδα και στους όρχεις 

Όπως προαναφέρθηκε, στο συνδετικό ιστό και στον αυλό του πόρου της επιδιδυμίδας 
των ετερόζυγων ποντικών ανιχνεύτηκαν κύτταρα του ανοσοποιητικού με ιστολογική 
χρώση Ηωσίνης-Αιματοξυλίνης και Van Gieson (Εικόνα 20). Πειράματα ιστολογίας με 
τη χρώση Cresyl Violet, έδειξαν ότι τα ανοσοκύτταρα είχαν κοκκιώδη μορφολογία, με 
μπλε-μωβ  ή ροζ κοκκία στο κυτταρόπλασμά τους (δεν παρατίθενται εικόνες). 
Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε συσσώρευση σπερματοζωαρίων εκτός του πόρου σε 
περιοχές που περιβάλλονται από μη ταυτοποιημένους, μέχρι τώρα, κυτταρικούς τύπους.  

Επιπλέον, πειράματα ανοσοϊστοχημείας, χρησιμοποιώντας αντίσωμα έναντι των 
ανοσοσφαιρινών της τάξης IgGs, έδειξαν αυξημένη διήθηση ανοσοσφαιρινών στον 
αυλό ορισμένων σπερματικών σωληναρίων και στον αυλό του πόρου της επιδιδυμίδας 
(δεν παρατίθενται εικόνες).  

Για την ταυτοποίηση ορισμένων πληθυσμών ανοσοκυττάρων και τον περαιτέρω 
χαρακτηρισμό της αναπτυσσόμενης φλεγμονής στην επιδιδυμίδα και στους όρχεις των 
ετερόζυγων ποντικών, πραγματοποιήθηκαν πειράματα ανοσοϊστοχημείας, 
χρησιμοποιώντας αντισώματα έναντι CD αντιγόνων (συμπλεγμάτων διαφοροποίησης) 
που αποτελούν δείκτες για ορισμένους τύπους κυττάρων του ανοσοποιητικού 
συστήματος.  

Στα ετερόζυγα ποντίκια εντοπίστηκαν μακροφάγα CD68+ και Τ-λεμφοκύτταρα CD3+ 
στον αυλό του πόρου της επιδιδυμίδας (Εικόνα 21 Α, Α’).  

Επίσης,  σε ορισμένα ετερόζυγα ποντίκια εντοπίστηκαν μακροφάγα CD68+ στον αυλό 
των σπερματικών σωληναρίων των όρχεων (Εικόνα 21 Β, Β’).  

Ακόμη, τόσο στα ετερόζυγα, όσο και στα αγρίου τύπου ποντίκια παρατηρήθηκε 
διήθηση του συνδετικού ιστού της επιδιδυμίδας και των όρχεων, κυρίως από 
μακροφάγα CD68+, αλλά και λίγα Τ-λεμφοκύτταρα CD3+, Β-λεμφοκύτταρα CD20+ και 
ελάχιστα πλασματοκύτταρα CD79+ (δεν παρατίθενται όλες οι εικόνες). 
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Α       Α’  

Β       Β’  

Εικόνα 21: Ιστολογική ανάλυση εγκάρσιων τομών επιδιδυμίδας από την περιοχή της ουράς (cauda) 
(Α, Α’) και όρχεων (Β, Β’) αγρίου τύπου (Α,Β) και Frem3+/- (Α’, Β’) ποντικών. Ανοσοϊστοχημικός 
εντοπισμός CD68+ μακροφάγων (με πράσινο) στον αυλό του σπερματικού πόρου της επιδιδυμίδας 
(Α’) και των σπερματικών σωληναρίων των όρχεων (Β’) στα ετερόζυγα ζώα. Ακόμη, παρατηρείται 
διήθηση του συνδετικού ιστού της επιδιδυμίδας και των όρχεων από CD68+ μακροφάγα (με 
πράσινο), τόσο στα ετερόζυγα (Α’, Β’), όσο και στα αγρίου τύπου ποντίκια (Α, Β). Οι πυρήνες 
φαίνονται με ιωδιούχο προπίδιο (με κόκκινο) (μεγέθυνση 20Χ). 

 

 

3.4 Ανάλυση του γεννητικού συστήματος των 
θηλυκών ποντικών 

 

3.4.1 Προβλήματα στειρότητας στα θηλυκά Frem3+/- ποντίκια 

Παράλληλα με τη μελέτη του αναπαραγωγικού συστήματος των αρσενικών 
μεταλλαγμένων ποντικών, διερευνήσαμε και το γεννητικό σύστημα των θηλυκών 
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Frem3+/- ποντικών. Τα θηλυκά ποντίκια που θεωρήθηκαν στείρα, διασταυρώνονταν με 
αρσενικά ποντίκια και για χρονικό διάστημα 1-4 μήνες δεν έδιναν απογόνους. Για την 
παρατήρηση και ανάλυση των διαταραχών που οδηγούν στην ανάπτυξη στειρότητας, 
πραγματοποιήθηκαν ιστολογικές και ανοσοϊστοχημικές μελέτες του γεννητικού 
συστήματος Frem3+/-  θηλυκών ποντικών. Για το σκοπό αυτό, εξετάστηκαν οι μήτρες, 
ωαγωγοί και οι ωοθήκες ενήλικων Frem3+/- θηλυκών ποντικών, ηλικίας 3-10 μηνών και 
συγκρίθηκαν με αντίστοιχους ιστούς από ποντίκια αγρίου τύπου. Στις παραπάνω 
μελέτες δεν έγινε διαλογή των ποντικών βάσει ενός συγκεκριμένου σταδίου του 
έμμηνου κύκλου των θηλυκών και πιθανώς να υπάρχει μια διακύμανση στα 
αποτελέσματα. 

 

3.4.2 Μελέτη της γενικής μορφολογίας της μήτρας, των ωαγωγών και 
των ωοθηκών 

Τα θηλυκά ετερόζυγα ποντίκια που εξετάστηκαν, είχαν μορφολογικές διαταραχές στην 
μήτρα και στις ωοθήκες. Στους ωαγωγούς δεν εντοπίστηκαν ιδιαίτερες βλάβες. 
Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε οίδημα και υπερπλασία (διόγκωση) ή υποπλασία στα 
κέρατα της μήτρας (Εικόνα 22 Β, Β’). Ακόμη, οι περισσότερες ωοθήκες φάνηκε να 
παρουσιάζουν οίδημα, διόγκωση και να περιβάλλονται από κύστεις, που περιείχαν υγρό 
(Εικόνα 22 Α, Α’).  Τα συμπτώματα αυτά ήταν εμφανή σε διαφορετικό βαθμό και στη 
μήτρα και στις ωοθήκες των περισσότερων ετερόζυγων ποντικών και υποδηλώνουν 
φλεγμονή. Πιθανώς, τα συμπτώματα αυτά σχετίζονται με την δυσλειτουργία των 
οργάνων, καθώς είναι ενδεικτικά παθολογικών καταστάσεων, όπως η ενδομητρίωση, τα 
λειομυώματα (ινομυώματα), η αδενομύωση και οι πολυκυστικές ωοθήκες. 

Α     Α’  

Β      Β’  

Εικόνα 22: Μορφολογία της μήτρας και της ωοθήκης, αγρίου τύπου (Α, Β) και Frem3+/- ποντικού 
(Α’, Β’). Στο ετερόζυγο ποντίκι παρατηρείται οίδημα και υπερπλασία της ωοθήκης, η οποία 
περιβάλλεται από κύστη με υγρό (Α’). Ακόμη, στο ετερόζυγο ποντίκι φαίνεται οίδημα και 
υπερπλασία στο ένα κέρας της μήτρας, ενώ στο άλλο κέρας υποπλασία (Β’).  
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3.4.3 Μελέτη δομικών στοιχείων της βασικής μεμβράνης στην μήτρα, 
στους ωαγωγούς και στις ωοθήκες 

Για τη μελέτη δομικών στοιχείων της βασικής μεμβράνης, στα Frem3+/- ποντίκια, 
πραγματοποιήθηκαν πειράματα ανοσοϊστοχημείας, χρησιμοποιώντας αντισώματα 
έναντι του αμινοτελικού τμήματος της πρωτεΐνης Frem3 (Frem3 N2) και έναντι της β2 
αλυσίδας της λαμινίνης, που αποτελούν συστατικά της βασικής μεμβράνης. Με τα 
αντισώματα αυτά παρατηρήθηκε η βασική μεμβράνη που περιβάλλει τα αγγεία και το 
επιθήλιο του ενδομητρίου και του ωαγωγού, ο έξω χιτώνας (tunica adventitia) που 
περιβάλλει το περιμήτριο, τους ωαγωγούς και τις ωοθήκες, καθώς και η μεμβράνη που 
περιβάλλει τα ωοθυλάκια των ωοθηκών (Εικόνα 23, 24).  

Τα πειράματα αυτά δεν έδειξαν ιδιαίτερες διαταραχές στη δομή και ακεραιότητα της 
βασικής μεμβράνης στα Frem3+/- ποντίκια. Σε ορισμένα σημεία της βασικής μεμβράνης 
παρατηρήθηκε μερική ασυνέχεια στον εντοπισμό του αμινοτελικού τμήματος της 
Frem3 και της β2 αλυσίδας της λαμινίνης, τόσο στα αγρίου τύπου, όσο και στα 
ετερόζυγα ποντίκια. Ακόμη, στα Frem3+/- ποντίκια, ήταν λεπτότερη η βασική μεμβράνη 
που περιβάλλει το επιθήλιο του ενδομητρίου.  
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Α    Α’  

Β     Β’  

Γ     Γ’  

Εικόνα 23: Ιστολογική ανάλυση εγκάρσιων (cross) τομών από τμήμα του κέρατος μήτρας (Α, Α’), 
τμήμα των ωαγωγών (Β, Β’) και τμήμα των ωοθηκών (Γ, Γ’) αγρίου τύπου (Α, Β, Γ) και Frem3+/- 

(Α’, Β’, Γ’) ποντικών. Ανοσοϊστοχημικός εντοπισμός του αμινοτελικού τμήματος της Frem3 (Frem3 
N2) (πράσινο) στη βασική μεμβράνη που περιβάλλει τα αγγεία (Α, Β, Γ, Α’, Β’, Γ’), το περιμήτριο, 
το επιθήλιο του ενδομητρίου(Α, Α’), το επιθήλιο των ωαγωγών (Β, Β’) και τα ωοθηλάκια των 
ωαγωγών (Γ, Γ’). Οι πυρήνες φαίνονται με ιωδιούχο προπίδιο (με κόκκινο) (μεγέθυνση 20Χ). 
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Α      Α’  

Β         Β’  

Γ         Γ’  

Εικόνα 24: Ιστολογική ανάλυση εγκάρσιων (cross) τομών από τμήμα του κέρατος της μήτρας (Α, 
Α’), τμήμα των ωαγωγών (Β, Β’) και τμήμα των ωοθηκών (Γ, Γ’) αγρίου τύπου (Α, Β, Γ) και 
Frem3+/- (Α’, Β’, Γ’) ποντικών. Ανοσοϊστοχημικός εντοπισμός της β2 αλυσίδας της λαμινίνης 
(πράσινο) στη βασική μεμβράνη που περιβάλλει τα αγγεία (Α, Β, Γ, Α’, Β’, Γ’), το περιμήτριο, το 
επιθήλιο του ενδομητρίου(Α, Α’), το επιθήλιο των ωαγωγών (Β, Β’) και τα ωοθηλάκια των 
ωαγωγών (Γ, Γ’). Οι πυρήνες φαίνονται με ιωδιούχο προπίδιο (με κόκκινο) (μεγέθυνση 20Χ). 
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3.4.4 Μελέτη της μορφολογίας του μυομητρίου και της στοιβάδας των 
μυϊκών κυττάρων στους ωαγωγούς 

Επίσης, σε πειράματα ιστολογίας στα ετερόζυγα ποντίκια, χρησιμοποιώντας την 
ιστολογική χρώση Ηωσίνης-Αιματοξυλίνης και την ιστολογική χρώση Cresyl Violet, 
παρατηρήθηκε πάχυνση της περιοχής του μυομητρίου, ενώ στους ωαγωγούς δεν 
εντοπίστηκαν διαταραχές στην διάταξη και μορφολογία της στοιβάδας των μυϊκών 
κυττάρων που περιβάλουν τα επιθηλιακά κύτταρα κατά μήκος των ωαγωγών (δεν 
παρατίθενται εικόνες). Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώθηκαν με πειράματα 
ανοσοϊστοχημείας, στα οποία χρησιμοποιήθηκαν αντισώματα έναντι της πρωτεΐνης 
ακτίνης των λείων μυϊκών κυττάρων (smooth muscle actin) και της δεσμίνης (desmin), 
οι οποίες εντοπίζονται στην περιοχή του μυομητρίου και της στοιβάδας των μυϊκών 
κυττάρων που περιβάλουν το επιθήλιο των ωαγωγών (Εικόνα 25). 

 

Α          Α’  

Εικόνα 25: Ιστολογική ανάλυση εγκάρσιων τομών (cross) από τμήμα του κέρατος της μήτρας, 
αγρίου τύπου (Α) και Frem3+/- (Α’) ποντικών. Ανοσοϊστοχημικός εντοπισμός της ακτίνης των λείων 
μυϊκών κυττάρων (Α, Α’) (με πράσινο), όπου φαίνεται η πάχυνση της περιοχής του μυομητρίου στα 
ετερόζυγα ποντίκια. Η περιοχή του μυομητρίου διακρίνεται μεταξύ των διακεκομμένων λευκών 
γραμμών. Ακόμη, η ακτίνη εντοπίζεται και στην περιοχή του περιμητρίου. Οι πυρήνες 
παρατηρούνται με ιωδιούχο προπίδιο (με κόκκινο) (μεγέθυνση 20Χ). 

 

3.4.5 Ανίχνευση και ταυτοποίηση κυττάρων του ανοσοποιητικού 
συστήματος στη μήτρα, στους ωαγωγούς και στις ωοθήκες 

Σε πειράματα ιστολογίας, με την ιστολογική χρώση Cresyl Violet, ανιχνεύτηκαν 
κύτταρα του ανοσοποιητικού στην περιοχή του περιμητρίου, τόσο των ετερόζυγων, όσο 
και των αγρίου τύπου ποντικών. Τα περισσότερα ανοσοκύτταρα στους ιστούς των 
θηλυκών ποντικών είχαν κοκκία μωβ-μπλε χρώματος στο κυτταρόπλασμά τους, ενώ 
λίγα ανοσοκύτταρα είχαν κοκκία ροζ χρώματος στο κυτταρόπλασμά τους (Εικόνα 27). 
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Ωστόσο, ο αριθμός των ανοσοκυττάρων στα ετερόζυγα ποντίκια ήταν πολύ 
μεγαλύτερος. Ακόμη, στα ετερόζυγα ποντίκια εντοπίστηκαν ανοσοκύτταρα με 
κοκκιώδη μορφολογία και στην περιοχή του μυομητρίου και ενδομητρίου, καθώς και 
στους ωαγωγούς και στις ωοθήκες. Επιπλέον, στη μήτρα των θηλυκών ποντικών 
ανιχνεύτηκαν ανοσοκύτταρα, που στο κυτταρόπλασμά τους ήταν διάχυτη μια καφέ-
κίτρινη χρωστική, πιθανώς λιποφουσκίνη ή αιμοσιδερίνη. Η καφέ-κίτρινη χρωστική 
ήταν ορατή και σε κύτταρα με πολλούς και μικρούς πυρήνες, και παρατηρήθηκε να 
είναι διάχυτη και στις περιοχές που εντοπίζονταν αυτά τα κύτταρα. 

Τα ανοσοκύτταρα με την καφέ-κίτρινη χρωστική ανιχνεύτηκαν στη μήτρα των 
θηλυκών ποντικών και με την ιστολογική χρώση Ηωσίνης-Αιματοξυλίνης (Εικόνα 26). 
Όμως σε αυτά τα πειράματα ιστολογίας, δεν ήταν δυνατή η ανίχνευση των 
ανοσοκυττάρων με κοκκιώδη μορφολογία (μωβ-μπλε ή ροζ χρώματος).  

Η λιποφουσκίνη είναι μια καφέ-κίτρινη χρωστική που εντοπίζεται στους ιστούς σε 
περιοχές με αυξημένη δραστηριότητα μακροφάγων. Η χρωστική αυτή αποτελεί 
κατάλοιπο πέψης από υποκυτταρικές λυτικές αντιδράσεις κατά την αποσύνθεση 
κυτταρικού υλικού.  Καθώς τα οργανίδια υφίστανται γήρανση και αχρηστεύονται, 
αποσυντίθενται στα συστατικά τους και παραμένει η χρωστική αυτή. Το φαινόμενο 
αυτό είναι πιο έντονο στα πιο ηλικιωμένα ζώα. Σε ένα πεδίο φλεγμονής, η 
λιποφουσκίνη είναι ορατή σε υποκυτταρικά έγκλειστα με κοκκιώδη μορφολογία μέσα 
σε μακροφάγα, τα οποία εισέρχονται και ενεργοποιούνται για τον καθαρισμό της 
φλεγμαίνουσας περιοχής, όπου έχουν δράσει διάφορα άλλα κύτταρα του 
ανοσοποιητικού. Τα μακροφάγα απομακρύνουν τα νεκρά κύτταρα και τα οργανίδια 
τους, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν πηγή λιποφουσκίνης. Τα έγκλειστα 
λιποφουσκίνης σχηματίζονται με τη σύντηξη των λυσοσωμάτων με τα φαγοκυτταρικά 
κυστίδια. Τα μακροφάγα που μόλις έχουν στρατολογηθεί στην περιοχή και αρχίζουν να 
διαφοροποιούνται θα έχουν λιγότερα κοκκία στο εσωτερικό τους. Ακόμα, ο μεγάλος 
πυρήνας των μακροφάγων μπορεί να επισκιάζεται και να είναι δυσδιάκριτος από τα 
έγκλειστα λιποφουσκίνης. Το μέγεθος, η πυκνότητα και η κατανομή των έγκλειστων 
ποικίλλει, ανάλογα με το είδος του υλικού που έχουν εγκολπώσει και αποσυνθέτουν 
στο κυτταρόπλασμά τους τα μακροφάγα. Εάν υπάρχει αιμορραγία σε αυτή την περιοχή, 
τα μακροφάγα θα περιέχουν επιπλέον και αιμοσιδερίνη, μια χρωστική που παράγεται 
κατά την αποσύνθεση των γηρασμένων ερυθροκυττάρων. Με τις ιστολογικές χρώσεις 
Ηωσίνης-Αιματοξυλίνης και Cresyl Violet, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί αν η 
χρωστική είναι λιποφουσκίνη ή αιμοσιδερίνη.  
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Α      Α’  

Εικόνα 26: Ιστολογική ανάλυση εγκάρσιων τομών (cross) από τμήμα του κέρατος της μήτρας, 
αγρίου τύπου (Α) και Frem3+/- (Α’) ποντικών. Ιστολογική χρώση Ηωσίνης-Αιματοξυλίνης 
(μεγέθυνση 25Χ). Με βέλη διακρίνονται ανοσοκύτταρα (πιθανόν μακροφάγα) με διάχυτη καφέ-
κίτρινη χρωστική (πιθανόν λιποφουσκίνη ή αιμοσιδερίνη) στο κυτταρόπλασμά τους και στην 
περιοχή γύρω από αυτά (Α’).  

 

 

Α      Α’  

Εικόνα 27: Ιστολογική ανάλυση εγκάρσιων τομών (cross) από τμήμα του κέρατος της μήτρας, 
αγρίου τύπου (Α) και Frem3+/- (Α’) ποντικών. Ιστολογική χρώση Cresyl Violet (μεγέθυνση 25Χ). 
Ανίχνευση ανοσοκυττάρων με κοκκιώδη μορφολογία στη μήτρα των αγρίου τύπου και ετερόζυγων 
ποντικών. Η μήτρα των ετερόζυγων ποντικών διηθείται από περισσότερα ανοσοκύτταρα. Με 
κόκκινο βέλος, με ευθεία γραμμή, διακρίνονται ανοσοκύτταρα με κοκκία μωβ-μπλε χρώματος στο 
κυτταρόπλασμά τους, ενώ με κόκκινο βέλος με διακεκομμένη γραμμή σημειώνεται ανοσοκύτταρο 
με κοκκία ροζ χρώματος.  

 

Η ανίχνευση αυξημένου αριθμού ανοσοκυττάρων στα ετερόζυγα ποντίκια υποδηλώνει 
την ανάπτυξη φλεγμονώδους απόκρισης στους ιστούς που μελετήθηκαν. Για την 
ανίχνευση και ταυτοποίηση μακροφάγων  και την μελέτη της κατανομής τους στην 
μήτρα, στους ωαγωγούς και στις ωοθήκες των ποντικών, με σκοπό τον περαιτέρω 
χαρακτηρισμό της φλεγμονής που εξελίσσεται στα ετερόζυγα ποντίκια, 
πραγματοποιήθηκαν πειράματα ανοσοϊστοχημείας, χρησιμοποιώντας αντίσωμα έναντι 
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του CD68 αντιγόνου (συμπλέγματος διαφοροποίησης) που αποτελεί δείκτη 
μακροφάγων. Τα πειράματα αυτά έδειξαν ότι, τόσο στα ετερόζυγα, όσο και στα αγρίου 
τύπου ποντίκια παρατηρήθηκε διήθηση του συνδετικού ιστού της μήτρας από 
μακροφάγα CD68+, ο αριθμός των οποίων ήταν αυξημένος στα ετερόζυγα ποντίκια 
(Εικόνα 28). Ακόμη, ελάχιστα μακροφάγα  CD68+, ανιχνεύτηκαν και στους ωαγωγούς 
και στις ωοθήκες (δεν παρατίθενται εικόνες).  

Α          Α’  

Εικόνα 28: Ιστολογική ανάλυση εγκάρσιων τομών (cross) από τμήμα του κέρατος της μήτρας, 
αγρίου τύπου (Α) και Frem3+/- (Α’) ποντικών. Ανοσοϊστοχημικός εντοπισμός CD68+ μακροφάγων 
(με πράσινο) στη μήτρα των αγρίου τύπου (Α) και ετερόζυγων ποντικών (Α’). Παρατηρούνται 
περισσότερα CD68+ μακροφάγα στα ετερόζυγα ποντίκια (Α’). Οι πυρήνες φαίνονται με ιωδιούχο 
προπίδιο (με κόκκινο) (μεγέθυνση 20Χ). 

 

Επιπρόσθετα, πειράματα ανοσοϊστοχημείας, χρησιμοποιώντας αντίσωμα έναντι των 
ανοσοσφαιρινών της τάξης IgGs, έδειξαν αυξημένη διήθηση ανοσοσφαιρινών στη 
μήτρα των ετερόζυγων ποντικών (δεν παρατίθενται εικόνες).  

 

3.4.6 Ανίχνευση μη ταυτοποιημένων κυτταρικών τύπων του 
ανοσοποιητικού συστήματος, με κοκκιώδη μορφολογία που εκφράζουν 
Frem3  

Κατά τη μελέτη του προτύπου εντοπισμού της Frem3 στους ιστούς του γεννητικού 
συστήματος των ποντικών, ανιχνεύσαμε μη ταυτοποιημένους κυτταρικούς τύπους, 
πιθανώς του ανοσοποιητικού συστήματος, που εκφράζουν την Frem3 πρωτεΐνη. Τα 
πειράματα ανοσοϊστοχημείας πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας αντίσωμα έναντι 
μιας περιοχής του αμινοτελικού τμήματος της πρωτεΐνης Frem3 (Frem3 N2) (Εικόνα 
29).  
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Α      Α’  

Β       Β’  

Εικόνα 29: Ιστολογική ανάλυση εγκάρσιων (cross) τομών από τμήμα του κέρατος της μήτρας (Α, Β, 
Α’, Β’), αγρίου τύπου (Α, Β) και Frem3+/- (Α’, Β’) ποντικών. Ανοσοϊστοχημικός εντοπισμός του 
αμινοτελικού τμήματος της Frem3 (Frem3 N2) (πράσινο) σε μη ταυτοποιημένους τύπους του 
ανοσοποιητικού συστήματος (Α, Β, Α’, Β’). Η Frem3 παρουσιάζει κοκκιώδη κατανομή στο 
κυτταρόπλασμα αυτών των κυττάρων. Στις εικόνες Α, Α’ (μεγέθυνση 20X) σημειώνεται σε πλαίσιο 
με λευκή διακεκομμένη γραμμή, η περιοχή που παρουσιάζεται μεγεθυμένη στις εικόνες Β, Β’ 
(Zoom In 4X). Ακόμη, φαίνεται η βασική μεμβράνη που περιβάλλει τα αγγεία και το περιμήτριο (Α, 
Α’). Οι πυρήνες φαίνονται με ιωδιούχο προπίδιο (με κόκκινο). 

Τα κύτταρα αυτά εντοπίστηκαν κυρίως στην περιοχή του περιμητρίου, αλλά και στο 
ενδομήτριο. Ενδεχομένως, αυτοί οι κυτταρικοί πληθυσμοί να αποτελούν κύτταρα του 
ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς εντοπίζονται σε περιοχές της μήτρας που 
εντοπίζονται CD68+ μακροφάγα (Εικόνα 28), καθώς και κύτταρα με κοκκιώδη 
μορφολογία (πιθανώς βασεόφιλα ή ιστιοκύτταρα, τα οποία ανιχνεύονται με τη χρώση 
Cresyl Violet) (Εικόνα 27). Τόσο στα αγρίου τύπου, όσο και στα Frem3+/- ποντίκια, η 
Frem3 παρουσιάζει κοκκιώδη (στικτή) κατανομή στο κυτταρόπλασμα αυτών των 
ανοσοκυττάρων. Τα παραπάνω αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν με πειράματα 
ανοσοϊστοχημείας, χρησιμοποιώντας αντίσωμα που αναγνωρίζει ένα διαφορετικό 
τμήμα της αμινοτελικής περιοχής της Frem3 (Frem3 N1) και αντίσωμα έναντι της 
καρβοξυτελική περιοχή της πρωτεΐνης (Frem3 C1) (εικόνες δεν παρατίθενται). 
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4 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

4.1 Προβλήματα στειρότητας στα Frem3+/- ποντίκια 
ως αποτέλεσμα χρόνιας φλεγμονής στο γεννητικό 
σύστημα 

Από προηγούμενες μελέτες στο εργαστήριό μας, είχε δειχθεί ότι η πρωτεΐνη Frem3 
εντοπίζεται στην περιοχή sublamina densa της βασικής μεμβράνης των εμβρυικών 
επιθηλίων, όπου εντοπίζονται και οι υπόλοιπες πρωτεΐνες της οικογένειας Fras1/Frem. 
Επιπλέον, η Frem3 εντοπίζεται και σε άλλες δομές, στις οποίες δεν έχει εντοπιστεί 
καμία από τις άλλες πρωτεΐνες της οικογένειας. Οι δομές αυτές περιλαμβάνουν τη 
βασική μεμβράνη επιθηλίων στα ενήλικα, τα αιμοφόρα αγγεία, τα περιφερικά νεύρα, 
όπως και κύτταρα του αίματος. 

Η μερική απενεργοποίηση του γονιδίου Frem3 προκαλεί δερματολογικά προβλήματα 
και διαταραχές στη γονιμότητα των Frem3+/- ποντικών. Στην παρούσα εργασία 
χρησιμοποιήσαμε ιστολογικές και ανοσοϊστοχημικές τεχνικές για να μελετήσουμε τις 
δομικές διαταραχές και να προσεγγίσουμε τον μοριακό μηχανισμό, με τον οποίο 
εξελίσσεται η φλεγμονή, που έχει ως συνέπεια την εμφάνιση στειρότητας στα αρσενικά 
και θηλυκά Frem3+/- ποντίκια. 

Οι μοριακοί δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν για τη μελέτη δομικών στοιχείων της 
βασικής μεμβράνης (λαμινίνη, Frem3) έδειξαν σε ορισμένα σημεία της βασικής 
μεμβράνης ασυνέχεια, με αποτέλεσμα να φαίνεται πιο λεπτή ή διάχυτη. Σε αυτές τις 
περιοχές, ο πολυμερισμός των συστατικών της βασικής μεμβράνης είναι πιο 
εξασθενημένος και ευνοείται η διαπέραση της μεμβράνης από μόρια και κύτταρα 
(Rowe R.G. et al., 2008; Nourshargh S. et al., 2010). Να σημειωθεί ότι οι περιοχές που 
εντοπίστηκαν διαταραχές στη μοριακή σύσταση της βασικής μεμβράνης αντιστοιχούν 
σε τμήματα ιστών που εντοπίζονται γενικότερες βλάβες. Όμως, στις υπόλοιπες περιοχές 
που δεν εμφανίζονται ιστολογικές διαταραχές, η βασική μεμβράνη παρουσιάζει 
φυσιολογική δομή. Έτσι, δεν διευκρινίζεται αν οι μικροδιαταραχές που παρατηρούνται 
στη σύσταση της βασικής μεμβράνης οφείλονται στις γενικότερες ιστολογικές βλάβες ή 
αν είναι η αιτία που τις προκαλεί. Ωστόσο, για την λεπτομερέστερη παρατήρηση της 
δομής κα ακεραιότητας της βασικής μεμβράνης, θα είναι αναγκαία η χρήση 
πειραματικών μεθόδων και συσκευών με μεγαλύτερη διακριτική ικανότητα, που θα 
επιτρέπουν την ανίχνευση πιθανών διαταραχών στα ετερόζυγα ποντίκια. Για 
παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική μικροσκοπία και να μελετηθεί η 
μεταναστευτική ικανότητα κυττάρων μέσω της βασικής μεμβράνης (Hotary K. et al., 
2006; Schoumacher M. et al., 2011). 
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Στη συγκεκριμένη μελέτη, εξετάστηκαν ιστοί από το γεννητικό σύστημα αρσενικών και 
θηλυκών ετερόζυγων ποντικών, ηλικίας 3-10 μηνών, και συγκρίθηκαν με αντίστοιχους 
ιστούς από αγρίου τύπου ποντίκια. Στα περισσότερα ετερόζυγα ποντίκια υπήρχαν 
διαταραχές στη γενικότερη μορφολογία των ιστών (υπερπλασίες, υποπλασίες, οίδημα, 
εσωτερική αιμορραγία, κύστεις), που πιθανών σχετίζονται με τη δυσλειτουργία των 
αντίστοιχων οργάνων και την ανάπτυξη φλεγμονής. Ωστόσο, με πειράματα ιστολογίας 
και ανοσοϊστοχημείας παρατηρήθηκε ότι όλα τα ετερόζυγα ποντίκια, ανεξαρτήτου 
ηλικίας και φύλλου, είχαν συμπτώματα φλεγμονής. Τα αποτελέσματα αυτά 
επιβεβαιώνουν ότι τα μειωμένα επίπεδα έκφρασης της Frem3, στα Frem3+/-  ποντίκια, 
επιφέρουν διαταραχές στη λειτουργία της βασικής μεμβράνης και ευνοούν την 
ανάπτυξη και εξέλιξη της φλεγμονής, η οποία όταν είναι χρόνια, οδηγεί σε 
δυσλειτουργία του γεννητικού συστήματος και στειρότητα. 

 

4.1.1 Ειδικές παρατηρήσεις στο γεννητικό σύστημα των αρσενικών 
Frem3+/- ποντικών 

Από τις ιστολογικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στο γεννητικό σύστημα των 
αρσενικών ετερόζυγων ποντικών, παρατηρήθηκαν δομικές διαταραχές στους όρχεις και 
στις επιδιδυμίδες, ως αποτέλεσμα της φλεγμονής που αναπτύσσεται σε αυτούς τους 
ιστούς, με επιπτώσεις στη λειτουργία τους και στη γονιμότητα των ποντικών. 

Στα ετερόζυγα ποντίκια, παρατηρήθηκε αποδιοργάνωση του επιθηλίου του 
επιδιδυμικού πόρου και των σπερματικών σωληναρίων σε όρχεις. Ακόμη, η διάμετρος 
του πόρου της επιδιδυμίδας φάνηκε να είναι αυξημένη στο μεγαλύτερο μήκος του. Στον 
αυλό του πόρου της επιδιδυμίδας, ανιχνεύτηκαν συσσωρευμένα ιζηματώδη 
υπολείμματα, ενδεχομένως από το επιδιδυμικό υγρό. Σε ορισμένες περιπτώσεις στείρων 
ετερόζυγων ποντικών, παρατηρήθηκε μείωση ή και έλλειψη σπερματοζωαρίων στον 
αυλό του πόρου της επιδιδυμίδας στην περιοχή του σώματος (corpus) και της ουράς 
(cauda), καθώς και στον αυλό των σπερματικών σωληναρίων ορισμένων όρχεων.  

Επιπρόσθετα, ανιχνεύτηκαν διαταραχές στην κατανομή των λείων μυϊκών στιβάδων και 
των ινών κολλαγόνου στους όρχεις και στις επιδιδυμίδες των ετερόζυγων ποντικών. 
Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε μερική αποκόλληση της στιβάδας των λείων μυϊκών 
κυττάρων που περιβάλλουν τον πόρο της επιδιδυμίδας, με αποτέλεσμα την 
παρεμπόδιση της μετακίνησης των σπερματοζωαρίων κατά μήκος της επιδιδυμίδας και 
τη συσσώρευσή τους στο ορχικό δίκτυο ή σε περιοχές της επιδιδυμίδας. Οι διαταραχές 
αυτές έχουν αντίκτυπο στην διαδικασία ωρίμανσης των σπερματοζωαρίων και 
επηρεάζουν τη λειτουργικότητα τους, καθώς δεν αποκτούν την απαραίτητη 
κινητικότητα, με συνέπεια την εμφάνιση υπογονιμότητας. Ακόμη, αποδείχτηκε ότι στην 
περιοχή μεταξύ των αποκολλημένων λείων μυϊκών κυττάρων και του επιθηλίου του 
πόρου της επιδιδυμίδας συσσωρεύονται ίνες κολλαγόνου. Επιπλέον, η αύξηση της 
εξωκυττάριας ύλης (κολλαγόνες ίνες) στο διάμεσο χώρο του στηρικτικού στρώματος 
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του πόρου της επιδιδυμίδας και στο διάμεσο χώρο μεταξύ των σπερματικών 
σωληναρίων στους όρχεις, αποτελεί χαρακτηριστικό της ίνωσης (fibrosis). Η αυξημένη 
συσσώρευση ινώδους συνδετικού ιστού κατά την εμφάνιση ίνωσης, αποτελεί συνέπεια 
της χρόνιας φλεγμονής στους ιστούς και συμβάλλει στην εμφάνιση υπογονιμότητας 
(Masszi A. et al., 2010; Martin P. et al., 2005; Wynn T.A., 2008; Tomasek J.J. et al., 
2002; Lopez-Novoa J.M. et al., 2009; Ueha S. et al., 2012).  

Επίσης, η ανίχνευση κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος και ανοσοσφαιρινών 
της τάξης των IgGs στον αυλό του πόρου της επιδιδυμίδας, κυρίως στην περιοχή της 
ουράς (cauda) και του σώματος (corpus), και στον αυλό μερικών σπερματικών 
σωληναρίων των όρχεων, υποδηλώνει φλεγμονή (Itoh et al., 2005; Itoh M. et al., 1999; 
Naito M. et al., 2008; Hedger M.P., 2011; Haidl G. et al., 2008; Ludwig M., 2008; 
Schuppe H.-C. et al., 2008; Jacobo P. et al., 2011; Schuppe H.-C. et al., 2006; Fijak M. 
et al., 2006; Qu N. et al., 2008). Με την ιστολογική χρώση Cresyl Violet, μερικά 
ανοσοκύτταρα φάνηκε να έχουν κοκκιώδη μορφολογία, με κοκκία μωβ-μπλε ή ροζ 
χρώματος στο κυτταρόπλασμά τους (πιθανώς βασεόφιλα, ή ιστιοκύτταρα, ή 
ηωσινόφιλα). Ακόμη, κατά την ταυτοποίηση ορισμένων ανοσοκυττάρων, εντοπίστηκαν 
μακροφάγα CD68+ και Τ-λεμφοκύτταρα CD3+ στον αυλό του πόρου της επιδιδυμίδας 
και μακροφάγα CD68+ στον αυλό των σπερματικών σωληναρίων των όρχεων.  

Φυσιολογικά, στον όρχι αναπτύσσεται ο “αιματο-ορχικός” φραγμός, ενώ στην 
επιδιδυμίδα ο “αιματο-επιδιδυμικός” φραγμός. Ο “αιματο-ορχικός” φραγμός 
δημιουργείται από τις στενές συνδέσεις στη βασικοπλευρική επιφάνεια των κυττάρων 
Sertoli, ενώ ο “αιματο-επιδιδυμικός” φραγμός δημιουργείται από τις στενές συνδέσεις 
στην κορυφαία επιφάνεια των βασικών κυττάρων (principal cells) του επιθηλίου της 
επιδιδυμίδας. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, οι φραγμοί αυτοί δεν επιτρέπουν την 
ανεξέλεγκτη διέλευση ουσιών ή κυττάρων, μέσα και έξω από τα σπερματικά 
σωληνάρια και τον επιδιδυμικό πόρο αντίστοιχα, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτόν 
ένα περιβάλλον προστατευμένο από την εισβολή κυττάρων του ανοσοποιητικού 
συστήματος (Itoh M. et al., 2005; Naito M. et al., 2008; Hedger M.P., 2011; Jacobo P. 
et al., 2011; Schuppe H.-C. et al., 2006; Fijak M. et al., 2006).  

Ωστόσο, οι παραπάνω παρατηρήσεις υποδεικνύουν ότι στα ετερόζυγα ποντίκια 
εξασθενεί ο “αιματο-ορχικός” και ο “αιματο-επιδιδυμικός” φραγμός. Το ορχικό και το 
επιδιδυμικό επιθήλιο διαταράσσονται σε τέτοιο βαθμό, ώστε να είναι δυνατή η 
ανεξέλεγκτη διέλευση πρωτεϊνικών μορίων και κυττάρων μέσα και έξω από τα 
σπερματικά σωληνάρια και τον επιδιδυμικό πόρο αντίστοιχα. Λόγω της διαταραγμένης 
συνοχής επιθηλίου - μεσεγχύματος,  παρατηρείται διαφυγή σπερματοζωαρίων από τα 
σπερματικά σωληνάρια και τον επιδιδυμικό πόρο και εισχώρησης ανοσοκυττάρων στον 
αυλό των σωληναρίων και του πόρου, με συνέπεια την ανάπτυξη φλεγμονής. Η 
εμφάνιση φλεγμονής στους όρχεις και στις επιδιδυμίδες αποτελεί χαρακτηριστικό της 
ορχίτιδας και επιδιδυμίτιδας αντίστοιχα, και συχνά έχει αυτοάνοση αιτιολογία, καθώς 
δεν υφίσταται ανοχή του ανοσοποιητικού συστήματος ενάντια στα σπερματοζωάρια. Η 
φλεγμονώδης απόκριση προκαλείται λόγω της μη αναγνώρισης των αυτο-αντιγόνων 
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του σπέρματος από το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού. Έτσι, μόλις τα 
σπερματικά αυτο-αντιγόνα εκτεθούν στα ανοσοκύτταρα, επάγεται ανοσοαπόκριση, 
κατάσταση η οποία καλείται αυτοανοσία (Itoh et al., 2005; Naito M. et al., 2008; 
Hedger M.P., 2011; Haidl G. et al., 2008; Jacobo P. et al., 2011; Schuppe H.-C. et al., 
2006; Fijak M. et al., 2006; Qu N. et al., 2008; Da Silva N. et al., 2011). 

 

4.1.2 Ειδικές παρατηρήσεις στο γεννητικό σύστημα των θηλυκών 
Frem3+/-  ποντικών 

Από τις ιστολογικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στο γεννητικό σύστημα των 
θηλυκών ετερόζυγων ποντικών, παρατηρήθηκαν δομικές διαταραχές στη μήτρα, στους 
ωαγωγούς και στις ωοθήκες, ως αποτέλεσμα της φλεγμονής που αναπτύσσεται σε 
αυτούς τους ιστούς, με επιπτώσεις στη λειτουργία τους και στη γονιμότητα των 
ποντικών. 

Στα ετερόζυγα ποντίκια παρατηρήθηκε πάχυνση της περιοχής του μυομητρίου, ενώ δεν 
εντοπίστηκαν διαταραχές στην διάταξη και μορφολογία της στιβάδας των μυϊκών 
κυττάρων που περιβάλουν τα επιθηλιακά κύτταρα κατά μήκος των ωαγωγών. Τα 
ευρήματα αυτά στην περιοχή του μυομητρίου ομοιάζουν με διαταραχές που 
παρατηρούνται κατά την ανάπτυξη ενδοτοιχωματικών λειομυωμάτων (ινομυωμάτων). 
Τα λειομυώματα αποτελούν καλοήθεις όγκους που εντοπίζονται στο  εσωτερικό του 
τοιχώματος της μήτρας, στο μυϊκό χιτώνα (μυομήτριο). Ακόμη, τα μητρικά 
λειομυώματα απαρτίζονται από διογκωμένες λείες μυϊκές ίνες και ινώδη συνδετικό ιστό 
και καθώς αναπτύσσονται, αυξάνουν και το μέγεθος της μήτρας. Οι παραμορφώσεις 
που προκαλούν στην κοιλότητα τις μήτρας μπορεί να επηρεάσουν τη γονιμότητα, 
καθώς παρεμποδίζουν την ομαλή ανάπτυξη του ενδομητρίου και μειώνουν την 
ενδομητριακή δεκτικότητα (Weiss G. et al., 2009; Cakmak H. et al., 2010; Dixon D. et 
al., 1999; Zafrakas M. et al., 2006). 

Με πειράματα ιστολογίας, ανιχνεύτηκαν κύτταρα του ανοσοποιητικού στην περιοχή 
του περιμητρίου, τόσο των ετερόζυγων, όσο και των αγρίου τύπου ποντικών. Ωστόσο, ο 
αριθμός των ανοσοκυττάρων στα ετερόζυγα ποντίκια ήταν πολύ μεγαλύτερος. Ακόμη, 
στα ετερόζυγα ποντίκια εντοπίστηκαν ανοσοκύτταρα με κοκκιώδη μορφολογία και 
στην περιοχή του μυομητρίου και ενδομητρίου, καθώς και στους ωαγωγούς και στις 
ωοθήκες. Ο αυξημένος αριθμός ανοσοκυττάρων και ανοσοσφαιρινών της τάξης των 
IgGs σε αυτούς τους ιστούς υποδηλώνει φλεγμονή. Με την ιστολογική χρώση Cresyl 
Violet, φάνηκε ότι τα περισσότερα ανοσοκύτταρα είχαν κοκκιώδη μορφολογία με 
κοκκία μωβ-μπλε ή ροζ χρώματος στο κυτταρόπλασμά τους (πιθανώς βασεόφιλα, ή 
ιστιοκύτταρα, ή ηωσινόφιλα). Επιπλέον, στη μήτρα των θηλυκών ποντικών 
ανιχνεύτηκαν ανοσοκύτταρα, που στο κυτταρόπλασμά τους ήταν διάχυτη μια καφέ-
κίτρινη χρωστική, πιθανώς λιποφουσκίνη ή αιμοσιδερίνη. Τα κύτταρα αυτά πιθανώς να 
αποτελούν ενεργοποιημένα μακροφάγα, που συσσωρεύονται στο πεδίο φλεγμονής και 



68 

 

μέσα σε αυτά εντοπίζεται η λποφουσκίνη σε κοκκιώδη έγκλειστα ως προϊόν της 
φαγοκυτταρικής τους δραστηριότητας κατά την απομάκρυνση νεκρών κυττάρων και 
οργανιδίων, ενώ η αιμοσιδερίνη εμφανίζεται σε αυτά κατά την εγκόλπωση 
αποσυντιθέμενων ερυθροκυττάρων σε περιοχές με αιμορραγία. Πειράματα 
ανοσοϊστοχημείας επιβεβαίωσαν τον εντοπισμό CD68+ μακροφάγων σε αυτές της 
περιοχές. Τα ευρήματα αυτά φαίνεται να ομοιάζουν με διαταραχές που παρατηρούνται 
κατά την ανάπτυξη ξανθοματώδους ενδομητρίτιδας (xanthomatous endometritis). Στη 
συγκεκριμένη παθολογική κατάσταση αναπτύσσεται φλεγμονή με συσσώρευση 
ξανθοκοκκιωδών κυττάρων, τα οποία αντικαθιστούν το ενδομήτριο και παρατηρείται 
υπερπλασία της μήτρας. Στο πεδίο της φλεγμονής συσσωρεύονται κυρίως 
ιστιοκύτταρα, σιδεροφάγα και γιγάντια κύτταρα (giant cells) και αναπτύσσεται ίνωση. 
Ακόμη, ανιχνεύονται πολυμορφοπύρηνα λευκοκύτταρα, κύτταρα του πλάσματος και 
λεμφοκύτταρα (Dogan-Ekici A.I. et al., 2007; Blanco C. et al., 1989; Gaytan F. et al., 
1998; Billiau A.D. et al., 2005; Cakmak H. et al., 2010; Weiss G. et al., 2009). 

Τα παραπάνω αποτελέσματα υποδεικνύουν διαταραχές στο γεννητικό σύστημα των 
θηλυκών ετερόζυγων ποντικών ως συνέπεια χρόνιας φλεγμονής και είναι ενδεικτικές 
παθολογικών καταστάσεων. Διαταραχές στη μήτρα επηρεάζουν την δεκτικότητα της 
και μειώνουν το ποσοστό επιτυχών εμφυτεύσεων σε αυτή και συμβάλλουν στην 
εμφάνιση υπογονιμότητας. Ακόμη, οι σαλπιγγίτιδες παρεμποδίζουν τη γονιμοποίηση 
των ωαρίων και την εμφύτευσή τους στη μήτρα. Επιπλέον, η φλεγμονή που 
αναπτύσσεται στο γεννητικό σύστημα των θηλυκών ποντικών είναι πιθανό να προκαλεί 
ωορρηκτική δυσλειτουργία και να επηρεάζει την παραγωγή ορμονών. Διαταραχές  στις 
ωοθήκες μπορεί να επιφέρουν αλλαγές στην ωοθυλακιογένεση, που να οδηγούν σε 
χαμηλής ποιότητας ωάρια, μειωμένο ποσοστό γονιμοποίησης ωαρίων και μειωμένο 
ποσοστό εμφύτευσης των εμβρύων (Cakmak H. et al., 2010; Dogan-Ekici A.I. et al., 
2007; Blanco C. et al., 1989; Gaytan F. et al., 1998; Billiau A.D. et al., 2005; Dixon D. 
et al., 1999; Brosens J.J. et al., 2006; Osol G. et al., 2009; Weiss G. et al., 2009).  

 

 

4.2 Εντοπισμός της Frem3 σε κύτταρα του 
ανοσοποιητικού 

Σε πειράματα ανοσοϊστοχημείας, χρησιμοποιώντας αντίσωμα που αναγνωρίζει ένα 
τμήμα της αμινοτελικής περιοχής της Frem3 (Frem3 N2) ανιχνεύθηκαν μη 
ταυτοποιημένοι κυτταρικοί τύποι του ανοσοποιητικού συστήματος που εκφράζουν 
Frem3 με κοκκιώδη κατανομή στο κυτταρόπλασμά τους. Τα αποτελέσματα αυτά 
επιβεβαιώθηκαν χρησιμοποιώντας αντίσωμα που αναγνωρίζει ένα διαφορετικό τμήμα 
της αμινοτελικής περιοχής της Frem3 (Frem3 N1) και με αντίσωμα που αναγνωρίζει 
ένα τμήμα της καρβοξυτελικής περιοχής της πρωτεΐνης (Frem3 C1). 
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Τα κύτταρα αυτά εντοπίστηκαν κυρίως στο περιμήτριο, αλλά και στο ενδομήτριο, σε 
περιοχές που παρατηρήθηκε διήθηση του ιστού από CD68+ μακροφάγα και κύτταρα 
κοκκιώδους μορφολογίας (με μωβ-μπλε ή ροζ κοκκία στο κυτταρόπλασμα) 
χρησιμοποιώντας την ιστολογική χρώση Cresyl Violet. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν 
ένδειξη ότι τα κύτταρα που εκφράζουν Frem3, πιθανώς να είναι μακροφάγα ή 
βασεόφιλα ή ιστιοκύτταρα, στα οποία παρατηρούνται κυτταροπλασματικά κοκκία μωβ-
μπλε χρώματος με βασικές ιστολογικές χρώσεις.  

Για την ταυτοποίηση αυτών των κυττάρων θα πρέπει να πραγματοποιηθούν πειράματα 
ανοσοϊστοχημείας χρησιμοποιώντας αντισώματα έναντι CD αντιγόνων ως δείκτες για 
τον χαρακτηρισμό των κυτταρικών υποπληθυσμών. Περαιτέρω πειράματα RNA in situ 
υβριδοποίησης θα επιβεβαιώσουν ότι στα κύτταρα αυτά εκφράζεται το γονίδιο Frem3 
και στη συνέχεια, τα αποτελέσματα θα επαληθευτούν και με πειράματα σε κυτταρικές 
σειρές. Το ερώτημα που προκύπτει από αυτά τα αποτελέσματα έγκειται στο ρόλο που 
διαδραματίζει η Frem3 κατά την έκφρασή της σε ορισμένους κυτταρικούς τύπους του 
ανοσοποιητικού συστήματος. Πιθανόν, η Frem3 να συμβάλλει στην συγκράτηση ή 
στην μετακίνηση αυτών των ανοσοκυττάρων, στην κυκλοφορία και στους ιστούς, μέσω 
της αλληλεπίδρασης και ρύθμισης παραγόντων, που εμπλέκονται σε γενικότερους 
μηχανισμούς χημειοταξίας των κυττάρων του ανοσοποιητικού.  

 

 

4.3 Προτεινόμενο μοντέλο 

Στην παρούσα μελέτη, παρατηρήσαμε ότι τα προβλήματα που εμφανίζονται στα 
Frem3+/- ποντίκια δεν οφείλονται τόσο σε αλλαγές της δομής της βασικής μεμβράνης, 
όσο σε διαταραχές στη λειτουργία της ως φραγμός και έχουν ως αποτέλεσμα μεταβολές 
στη διαπερατότητά της. 

Καθώς η Frem3 πρωτεΐνη αποτελεί συστατικό της βασικής μεμβράνης, είναι πιθανόν να 
λαμβάνει μέρος στις αλληλεπιδράσεις και στους μηχανισμούς που ρυθμίζουν την 
επιλεκτική διαπερατότητα της μεμβράνης από μόρια και κύτταρα. Ενδεχομένως, η 
Frem3 συμβάλλει στη ρύθμιση αυτών των μηχανισμών με την αλληλεπίδρασή της με 
διάχυτους παράγοντες που απελευθερώνονται από κύτταρα του μικροπεριβάλλοντος 
και βρίσκονται σε εγγύτητα με τη μεμβράνη, όπως οι κυτταροκίνες, οι ανοσοσφαιρίνες, 
οι αυξητικοί παράγοντες και οι μεταλλοπρωτεάσες (Εικόνα 30).   
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Εικόνα 30: Εντοπισμός των πρωτεϊνών Fras1/Frem στη βασική μεμβράνη. Η Frem3 συμβάλλει 
στην εγκαθίδρυση λειτουργικού φραγμού στη βασική μεμβράνη και ελέγχει τη διάχυση διαλυτών 
παραγόντων στον εξωκυττάριο χώρο. 

 

Στα Frem3+/- ποντίκια, η μερική έλλειψη της Frem3, είναι ικανή να επιφέρει διαταραχές 
στις αλληλεπιδράσεις και στους μηχανισμούς που ελέγχουν την διαπερατότητα της 
μεμβράνης. Οι διαταραχές αυτές στη λειτουργικότητα της βασικής μεμβράνης έχουν ως 
αποτέλεσμα την εξασθένιση του φραγμού και την παρεμπόδιση της λειτουργίας της στη 
διαμερισματοποίηση και χωροταξική κατανομή διαλυτών παραγόντων, με συνέπεια να 
καθίσταται πιο διαπερατή από μόρια και κύτταρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εισροή 
κυτταρικών τύπων σε περιοχές που φυσιολογικά θα ήταν απρόσιτες, ευνοώντας την 
ανάπτυξη και εξέλιξη φλεγμονής.  

Τα παραπάνω αποτελέσματα και το γεγονός ότι η Frem3 εντοπίζεται σε κύτταρα του 
αίματος, τόσο σε έμβρυα όσο και σε ενήλικα ποντίκια, οδηγούν στην υπόθεση ότι η 
Frem3 πρωτεΐνη διαδραματίζει ένα γενικότερο ρόλο στη συγκράτηση ή μετακίνηση 
ορισμένων κυττάρων, μέσω της αλληλεπίδρασής της με παράγοντες που εμπλέκονται 
σε μηχανισμούς χημειοταξίας. 
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4.4 Μελλοντικές προοπτικές 

Ο προσδιορισμός και η ανάλυση των παραγόντων που συμμετέχουν στη φλεγμονώδη 
απόκριση που επάγεται στους ιστούς των Frem3+/-  ποντικών, θα βοηθήσει στην 
περαιτέρω διαλεύκανση του μηχανισμού εμφάνισης και εξέλιξης της ανοσοαπόκρισης, 
που αναπτύσσεται λόγω των διαταραχών που επιφέρουν τα μειωμένα επίπεδα έκφρασης 
της Frem3. 

Η  κατανόηση του ρόλου της Frem3 στην εγκαθίδρυση ενός λειτουργικού φραγμού στη 
βασική μεμβράνη θα συμβάλλει στην αποσαφήνιση των μηχανισμών διαπήδησης των 
κυττάρων και διαλυτών παραγόντων μέσω της μεμβράνης και στην ανάπτυξη 
θεραπευτικών μεθόδων για την επέμβαση στους μηχανισμούς αυτούς σε παθολογικές 
καταστάσεις.  
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