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“Επίδραση της αναστολής του ενζύμου της ανάστροφης μεταγραφάσης στη 
γαμετογένεση”  

 

Περίληψη 
Στη παρούσα διπλωματική εργασία μελετήθηκε η επίδραση της αναστολής του 
ενζύμου της ανάστροφης μεταγραφάσης στη πορεία της σπερματογένεσης.  Το 
ένζυμο της ανάστροφης μεταγραφάσης καταλύει την αντίδραση  σύνθεσης μορίων 
cDNA χρησιμοποιώντας ως εκμαγείο μόρια RNA.  Δραστικότητα ανάστροφης 
μεταγραφάσης διαθέτουν οι ρετροϊοί, τα ρετρομεταθετά στοιχεία και το ένζυμο της 
τελομεράσης,  
Κατά την σπερματογένεση έχει παρατηρηθεί έκφραση της ανάστροφης 
μεταγραφάσης των ρετρομεταθετών στοιχείων και της τελομερασης. Στα ώριμα 
σπερματοζωάρια έχει ανιχνευθεί ενεργότητα ανάστροφης μεταγραφάσης πιθανά 
ρετροτρανσποζονιακής προέλευσης. Οι παρατηρήσεις αυτές υποδεικνύουν έναν 
πιθανό ρόλο της ανάστροφης μεταγραφάσης στη πορεία της σπερματογένεσης και 
κατά συνέπεια στη μορφολογία και την ποιότητα των ώριμων σπερματοζωαρίων. 
Για τη μελέτη της επίδρασης της ανάστροφης μεταγραφάσης στη σπερματογένεση, 
χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 20 αρσενικοί μύες στελέχους FVB//N, οι οποίοι 
χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες:  α. ομάδα ελέγχου - πειραματόζωα στα οποία 
χορηγήθηκε φυσιολογικός ορός για διάστημα 7 εβδομάδων και β. ομάδα 
πειραματόζωων στα οποία χορηγήθηκε ο νουκλεοσιδικός αναστολέας της 
ανάστροφης μεταγραφάσης Lamivudine (50mgr/kg)  για διάστημα 7 εβδομάδων. 
Μετά το πέρας των πειραμάτων απομονώθηκαν οι όρχεις και τα σπερματοζωάρια από 
την επιδιδυμίδα κάθε πειραματόζωου. Μελετήθηκε η μορφολογία των σπερματικών 
σωληναρίων, ο αριθμός, η κινητικότητα και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά  των 
σπερματοζωαρίων. 
Τα αποτελέσματά μας δείχνουν πως η αναστολή του ενζύμου της ανάστροφης 
μεταγραφάσης α. επηρεάζει  σημαντικά τη φυσιολογική πορεία της 
σπερματογένεσης, β. προκαλεί μείωση  της συγκέντρωσης και της κινητικότητας των 
σπερματοζωαρίων, γ. προκαλεί αύξηση των μορφολογικών ανωμαλιών των 
σπερματοζωαρίων, εντοπισμένες κυρίως στο τμήμα της ουράς. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Summary  
 “The role of reverse transcriptase inhibition in gametogenesis.” 
 
In the present study, we studied the effect of reverse transcriptase inhibition on 
spermatogenesis.  Reverse transcriptase mediates the synthesis of double-stranded 
DNA from an RNA template and has been associated with the retroviral replication 
life cycle, the mobilization of retrotransposable elements and the functional 
maintenance of the telomere DNA sequences in eukaryotes chromosomes. 
Taking into account the reverse transcriptase expression due to telomerase activity 
and the retrotransposition events during spermatogenesis and the encoded 
transcriptase activity in mature spermatozoa, we sought to explore the effect of 
reverse transcriptase inhibition on gametogenesis in male mice with the antiretroviral 
drug Lamivudine.  
Twenty immature male FVB/N mouse 21 days old, were randomly divided in two 
groups, Control and Lamivudine. Animals in Control group were treated with saline 
for 7 weeks.  Animals in Lamivudine group were treated with the nucleoside analog 
reverse transcriptase inhibitor Lamivudine in a dose of 50 mg/kg, for 7 weeks.  After 
treatment, testicular morphology, sperm concentration, sperm motility and 
morphological anomalies were examined.   
Our findings show that a) The administration of the reverse transcriptase inhibitor 
Lamivudine impairs the normal process of spermatogenesis b) Lamivudine causes a 
significant reduction on the sperm concentration and on percentage of progressively 
motile spermatozoa., c) Lamivudine causes increased morphological anomalies, 
especially in midpiece, were also observed. 
 


