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Στο DNA του σπερµατοζωαρίου οι ιστόνες
αντικαθίστανται από πρoταµίνες - P1 και P2, µε 
αποτέλεσµα :

¨ o πυρήνας να γίνεται πιο συµπαγής οπότε το DNA
προστατεύεται από εξωτερικούς παράγοντες   
(Kosower et al 1992)

¨ να µεταφέρεται µε αυτή την µορφή στο ωάριο
(Balhorn et al., 2000)







¨ Ένα ποσοστό της τάξης του 5–15% του DNA του 
σπερµατοζωαρίου είναι συνδεδεµένο µε ιστόνες

(Tanphaichitr et al., 1978; Wykes and Krawetz, 2003)

• Το DNA που είναι συνδεδεµένο µε ιστόνες περιλαµβάνει γονίδια 
που είναι σηµαντικά για την κυτταρική διαφοροποίηση και την 
ανάπτυξη του εµβρύου στα πρώτα στάδια

….. suggests that histone bound DNA in sperm cells is
associated with gene families that are important for cell 
differentiation and early embryo patterning …. 

(Hammoud et al., 2009)







¨ 1) Ελαττωµατκή συµπύκνωση της χρωµατίνης

¨ 2) Ελεύθερες ρίζες

¨ 3) Διαφυγή από το µονοπάτι της απόπτωσης



• Η αλλαγή των ιστονών από τις προταµίνες γίνεται µε την 
βοήθεια της τοποισοµεράσης (topoisomerase) και µπορεί 
να δηµιουργηθούν θραύσεις στην αλυσίδα του DNA πιθανά 
λόγω “torsional stress”

(Boissonneault, 2002; Kwan et al., 2003) 
(Sakkas et al., 1999; Marcon and Boissonneault, 2004)

¨ Αν δεν είναι πλήρης η αλλαγή τότε θα εµφανιστούν 
θραύσεις στην µία είτε και στις 2 αλυσίδες του DNA στα 
ώριµα σπερµαροζωάρια

(Marcon and Boissonneault, 2004)







Sakkas D, Seli E, Bizzaro D, Tarozzi N, Manicardi 
GC. 

Abnormal spermatozoa in the ejaculate: abortive 
apoptosis and faulty nuclear remodelling 
during spermatogenesis. 

Reprod Biomed Online 2003;7:428-432.













1. SCSA – Sperm chromatin structure assay
2. Tunel – terminal deoxy nucleotide transferase

mediated
3. Comet – single cell gel electrophoresis
4. SCD – Sperm chromatin dispersion





Όλες οι µέθοδοι ανιχνεύουν θραύσεις στην µία ή και 
στις δύο αλυσίδες του DNA

¨ Οι Tunel και Comet µετρούν άµεσα την διακοπή 
στο DNA

¨ Οι SCSA και SCD µετρούν την επιδεκτικότητα του 
DNA στην µετουσίωση 



SCSA-Tunel-Comet-SCD

¨ Όλες οι µέθοδοι υπολογίζουν το ποσοστό των 
σπερµατοζωαρίων µε «σπασµένο DNA» και 
συγκρίνουν το αποτέλεσµα µε κάποιο όριο, 
υποθέτοντας ότι όσο µεγαλύτερο το πoσοστό τόσο 
µεγαλύτερη και η βλάβη στο δείγµα 





¨ Δεν ξεχωρίζουν επίσης αν είναι σε εσόνιο ή εξόνιο

¨ Οι µέθοδοι δεν µπορούν να ξεχωρίσουν τα γονίδια 
στα οποία υπάρχει το σπάσιµο.
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…..The results suggest that ICSI might be a preferred method of in 
vitro treatment in cases with high DFI…
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Yes. Clearly, those men who have high levels of sperm DNA damage…



Again, the answer must be yes…



Yes. It is, however, being withheld from clinical use…




