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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Αν και η παθογένεια της ενδομητρίωσης δεν είναι ακόμα σαφής, γενικά γίνεται 

αποδεκτό ότι η ασθένεια προκύπτει από την εμφύτευση και την αύξηση του 

εκτοπικού ενδομήτριου ιστού στην περιτοναϊκή κοιλότητα μετά από την 

οπισθοδρομική εμμηνόρροια. Παράλληλα οι ανοσoλογικές αλλαγές 

περιλαμβάνουν τον αυξανόμενο αριθμό και την ενεργοποίηση των 

περιτοναϊκών μακρόφαγων, μειωμένη κυτταροτοξικότητα των Τ-

λεμφοκυττάρων  και αυξανόμενα κυκλοφορούντα αντισώματα. Επιπλέον, 

μόρια όπως κυτοκίνες και παράγοντες αύξησης, αλλά και κάποια μιτογόνα στο 

περιβάλλον της κοιλιακής κοιλότητας θεωρούνται ότι συμβάλουν στην 

ανάπτυξη και την πρόοδο της ενδομητρίωσης. Η L-καρνιτίνη είναι μια ουσία 

που εμπλέκεται στον μεταβολισμό λιπιδίων και υδατανθράκων. Η L-καρνιτίνη 

είναι ο υποχρεωτικός μεταφορέας των μακριών και λιπαρών οξέων μεσαίων-

αλυσίδων από το κυτταρόπλασμα στα μιτοχόνδρια μέσα από το μονοπάτι της 

β-οξείδωσης. Με τη ρύθμιση του μεταβολισμού των υδατανθράκων, η L-

καρνιτίνη συμβάλει στη συντήρηση της δομής και της βιωσιμότητας των 

κυττάρων και έχει αναφερθεί ότι μειώνει τα αποπτωτικά επίπεδα των CD4+ και 

CD8 + κυττάρων. 

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε εάν η χορήγηση της  L-καρνιτίνης σε 

νεαρά θηλυκά ποντίκια αλλάζει το ποσοστό των ανοσολογικών κυττάρων στο 

περιτοναϊκό υγρό και τη μήτρα καθώς επίσης και τα επίπεδα των 

κυτταροκινών και αυξητικών παραγόντων IFN-γ, TNF-α, IL-2, -4, -6, VEGF, 

GM-CSF και IGF-1 στον ορό αίματος, στο περιτοναϊκό υγρό και στα 

υπερκείμενα των καλλιεργημένων κυττάρων μήτρας από τα ποντίκια με και 

χωρίς χορήγηση L-καρνιτίνης, όπως εξετάζεται με ανοσοφθορισμό ή την 

τεχνική ELISA, αντίστοιχα, οδηγώντας έτσι σε μια παθολογική διαταραχή που 

μοιάζει με την ανθρώπινη ενδομητρίωση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, εκτός 

από τη στειρότητα, η χορήγηση της  L-καρνιτίνης προκαλεί μια σημαντική 

αύξηση των μακρόφαγων και μια μικρότερου βαθμού αύξηση των Τ-

λεμφοκυττάρων, ενώ υψηλά επίπεδα IFN-γ και TNF-α ανιχνεύθηκαν και στον 

ορό και στο περιτοναϊκό υγρό έναντι των δειγμάτων ελέγχου. 
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Αν και τα επίπεδα L-καρνιτίνης που μετρήθηκαν στα δείγματα ορών ποντικιών 

χρησιμοποιώντας μια ραδιοσοτοπική μέθοδο παρουσίασαν μια αύξηση σε 

σύγκριση με αυτά των φυσιολογικών δειγμάτων, τα επίπεδα της ακύλ-L-

καρνιτίνης που μετρήθηκαν στα ποντικίσια περιτοναϊκά υγρά παρουσίασαν μια 

μείωση παρόμοια με αυτήν που μετρήθηκε στα περιτοναϊκά υγρά ασθενών με 

ενδομητρίωση στο στάδιο IV της ασθένειας.  

Μετά από το συμπέρασμα ότι η L-καρνιτίνη αλλάζει το κυτταρικό και 

κυτταροκινικό προφίλ της μήτρας και του περιτοναϊκού υγρού στα ποντίκια 

κατόπιν in vitro ή in vivo χορήγησή της, εξετάσαμε εάν η L-καρνιτίνη μπορεί να 

επιβαρύνει μια ήδη υπάρχουσα κατάσταση ενδομητρίωσης. Η δημιουργία ενός 

πειραματικού μοντέλου της ασθένειας επιτεύχθηκε με την ενδοπεριτοναϊκή 

χορήγηση κυττάρων ενδομητρίου από την Ishikawa κυτταρική σειρά σε νεαρά 

θηλυκά ποντίκια. 

Ανοσοϊστοχημικές χρώσεις καθόρισαν τις περιοχές της ενδομήτριας 

εμφύτευσης κυττάρων που ανιχνεύθηκαν με το HLA-ABC μονοκλωνικό 

αντίσωμα καθώς επίσης και της ενδομήτριας εξάπλωσης των CD90, CD11 

θετικών κυττάρων.  

Η σύγχρονη χορήγηση L-καρνιτίνης έδειξε ότι, σε σχέση με τα ποντίκια που 

έλαβαν απλώς τα ανθρώπινα ενδομήτρια κύτταρα, η L-καρνιτίνη αύξησε τον 

αριθμό των Τ-λεμφοκυττάρων και των μακρόφαγων όπως και τα επίπεδα 

όλων των κυτταροκινών IFN-γ, TNF-α, IL-2, GM-CSF και VEGF, φαινόμενο 

που διάρκεσε τουλάχιστο για 60 ημέρες μετά τη χορήγηση των Ishikawa 

κυττάρων και δείχνει μια χρόνια κατάσταση φλεγμονώδους αντίδρασης.  

Τα αυξημένα επίπεδα της ακυλιωμένης L-καρνιτίνης στο περιτοναϊκό υγρό και 

όχι στον ορό δείχνουν ότι η L-καρνιτίνη χρησιμοποιείται πιθανώς από τα 

κύτταρα στην περιτοναϊκή κοιλότητα. 

Αυτά τα αποτελέσματα επεκτείνουν τα προηγούμενα συμπεράσματά μας και 

δείχνουν ότι ενώ η L-καρνιτίνη μπορεί να συμβάλλει στη εγκαθίδρυση μιας 

παθολογικής κατάστασης ενδομητρίωσης, μπορεί επίσης να επιβαρύνει μια 

ήδη υπάρχουσα κατάσταση ενδομητρίωσης στο θηλυκό οργανισμό.  

Συμπερασματικά, ότι αναλύεται ανωτέρω είναι σχετικό με την ανθρώπινη 

ενδομητρίωση και δείχνει ότι η εξωγενής L-καρνιτίνη μπορεί να διαδραματίσει 

έναν ρόλο στην παθοφυσιολογία της ενδομητρίωσης. 
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ABSTRACT 
 

Although endometriosis establishment and progression is yet not clear, it is 

generally accepted that the disease arises from the implantation and growth 

of ectopic endometrial tissue into the peritoneal cavity following retrograde 

menstruation. Immune alterations include increased number and activation of 

peritoneal macrophages, decreased T-cell cytotoxicity and increased 

circulating antibodies. Furthermore, compounds like cytokines and growth 

factors, as well as other mitogens in the environment of the abdominal cavity 

are thought to contribute to the development and progression of 

endometriosis. L-carnitine is an essential substance that is implicated in the 

process of lipid and carbohydrate metabolism.  

The present study examined whether administration of L-carnitine to young 

female mice alters the percentage of immune cells in peritoneal exudates and 

the uterus as well as the levels of IFN-γ, TNF-α, IL-2, IL-4, IL-6, VEGF, GM-

CSF and IGF-1 in blood serum, peritoneal fluid and supernatants of uterine 

cultured cells as tested by immunofluorescence or ELISA techniques, 

respectively, leading to a pathological disorder resembling human 

endometriosis. The results showed that, except from infertility, L-carnitine 

treatment resulted in a significant increase of macrophages and to a lesser 

degree an increase of T-cells, while elevated levels of IFN-γ and TNF-α were 

detected in both serum and peritoneal fluid compared to controls. 

Although the levels of acyl-L-carnitine measured in mouse serum samples 

were increased, acyl-L-carnitine was decreased in the murine peritoneal fluid 

samples  

In order to evaluate whether L-carnitine may aggravate an already established 

state of endometriosis, an experimental model of the disease was 

established. Such model was achieved by the peritoneal administration of 

human endometrium cells from the Ishikawa cell line to young female mice.  

Immunohistochemical assays defined the sites of endometrial cell 

implantation detected by HLA-ABC monoclonal antibody as well as the 

invasiveness of CD90, CD11 positive cells. Simultaneous administration of L-

carnitine demonstrated that, compared to mice that received solely human 
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endometrial cells, L-carnitine increased the number of T-lymphocytes and 

macrophages, as well as the levels of IFN-γ, TNF-α, IL-2, IL-6, GM-CSF and 

VEGF, a phenomenon that lasted more than 60 days after Ishikawa cell 

administration, indicating thus a chronic inflammatory situation.  

The elevated levels of L-carnitine in the peritoneal fluid and not in the serum 

showed that L-carnitine is probably used by peritoneal cells. 

These results extended our previous findings indicating that L-carnitine can 

not only lead to endometriosis establishment but can also aggravate an 

already established endometriotic state to the female organism.  

To conclude, the findings analyzed above are relevant to human 

endometriosis and indicate that exogenous L-carnitine may play a role in the 

pathophysiology of endometriosis. 
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1.1.  Γενικά Ενδομητρίωσης 
H ενδομητρίωση είναι μια νόσος που προσβάλλει το 10% των γυναικών της 

αναπαραγωγικής ηλικίας με μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στις ηλικίες 25 

ως 45 ετών. Σε πολλές περιπτώσεις η νόσος δεν εκδηλώνεται και δρα 

σιωπηλά χωρίς ιδιαίτερα συμπτώματα, προκαλώντας όμως βλάβες στο 

αναπαραγωγικό σύστημα της γυναίκας. Το 30% περίπου των γυναικών που 

επισκέπτονται το γυναικολόγο τους με διάφορα προβλήματα πάσχει από 

ενδομητρίωση. 

Επιπλέον, το 40% περίπου των γυναικών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα 

υπογονιμότητας έχει ενδομητρίωση. 

Πολλά στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει κληρονομική προδιάθεση για την 

εκδήλωση της νόσου. Η κόρη ή και η αδελφή μιας γυναίκας που πάσχει από 

ενδομητρίωση έχουν 7 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να αναπτύξουν την 

πάθηση σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη γυναίκα. 

 

1.1.1. Ορισμός 
Η νόσος, όπως φαίνεται και από το όνομά της, αφορά το ενδομήτριο, το οποίο 

είναι ο ιστός που επενδύει το εσωτερικό της κοιλότητας της μήτρας. Το 

ενδομήτριο σε φυσιολογικές συνθήκες και εφόσον δεν έχει επιτευχθεί κύηση, 

υπό την επίδραση των ωοθηκικών ορμονών αποπίπτει κάθε μήνα από τη 

μήτρα με τη μορφή αιμορραγίας, δηλαδή την έμμηνο ρύση ή περίοδο. 
 

 
 

 Εικόνα 1 : Θηλυκό αναπαραγωγικό σύστημα όπου φαίνεται η θέση του ενδομήτριου. 
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Η ενδομητρίωση χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη του ενδομητρικού ιστού 

έξω από τη μήτρα σε άλλες περιοχές του σώματος. Είναι δηλαδή η ύπαρξη 

ενός φυσιολογικού ιστού σε μη φυσιολογικές θέσεις (έκτοπες εστίες). 

Οι πιο κοινές θέσεις όπου αναπτύσσεται έκτοπα ο ενδομητρικός ιστός είναι 

κυρίως η πυελική περιοχή: στις ωοθήκες, στις σάλπιγγες, στους συνδέσμους 

που στηρίζουν τη μήτρα και στην εξωτερική επιφάνεια της τελευταίας, στο 

περιτόναιο ορθοκολπικού διαφράγματος, στο σιγμοειδές.  

Σε ορισμένες περιπτώσεις, εστίες της νόσου βρίσκονται στο έντερο, στην 

ουροδόχο κύστη, σε ουλές έπειτα από κοιλιακές χειρουργικές επεμβάσεις ή σε 

ουλές λαπαροτομίας, στο αιδοίο, στη σκωληκοειδή απόφυση και στον τράχηλο 

της μήτρας. Σπάνια επίσης βρίσκονται εστίες σε απομακρυσμένες περιοχές 

όπως οι πνεύμονες και αλλού. 

 

 
Εικόνα 2 : Κοινές θέσεις εμφάνισης ενδομητρίωσης (έντονο κόκκινο) στην κοιλότητα 

της λεκάνης και στην κοιλιά.  
 

Ο ενδομητρικός ιστός στις έκτοπες θέσεις (εστίες της νόσου) συνεχίζει να 

ανταποκρίνεται στις ωοθηκικές ορμόνες. Κατά τη διάρκεια της περιόδου ο 

ιστός αυτός αποπίπτει, όπως και το φυσιολογικό ενδομήτριο, χωρίς όμως να 
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βρίσκει δίοδο, με αποτέλεσμα την εσωτερική αιμορραγία, τη φλεγμονή των 

γύρω περιοχών και το σχηματισμό ουλώδους ιστού. 

Ο ιατρικός ορισμός της ενδομητρίωσης είναι: Ενδομήτριο που 

συμπεριλαμβάνει ενδομητρικούς αδένες και στρώμα σε μια έκτοπη (εκτός της 

μητρικής κοιλότητας) θέση. 

Οι ενδομητρικοί αδένες και το στρώμα είναι δύο στοιχεία της ενδομητρίωσης 

που πρέπει να συνυπάρχουν για να οριστικοποιηθεί η διάγνωση της 

ενδομητρίωσης. 

 
1.1.2. Παθολογοανατομική εικόνα  
 

           Οι τέσσερις βασικές ιστολογικές υφές που φαίνονται μικροσκοπικά 

στην ενδομητρίωση είναι το ενδομήτριο, οι αδένες ή οι αδενικοί σχηματισμοί, 

το στρώμα και οι αιμορραγικές περιοχές. Συνεχής λειτουργικότητα στην 

περιοχή της ενδομητρίωσης καταστρέφει τα μικροσκοπικά χαρακτηριστικά με 

αποτέλεσμα όσο πιο προχωρημένη είναι κλινικά η πάθηση, τόσο πιο φτωχή 

να είναι η ιστολογική εικόνα. (Gogusev, J. et al., 2000) 
 
 

Α.     Β.   
 
 
Εικόνα 3 : Φωτομικρογραφίες από την μικροσκοπική εικόνα φυσιολογικού 

ενδομητρίου (Α) και ιστού ενδομητρίωσης (Β). Και οι δυο ιστοί αποτελούνται 

από αδενικούς σχηματισμούς και στρώμα, αν και στην περίπτωση της 

ενδομητρίωσης (Β) φαίνεται χαρακτηριστικά η μη φυσιολογική εικόνα. 
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Α.    
 

 Β.  
 
 
Εικόνα 4 : Κατά την εκκριτική φάση του κύκλου η συγκέντρωση ορμονών 

οδηγεί σε διαφορετική ιστολογική εικόνα του ενδομήτριου (Α) και του 

ενδομητριακού ιστού σε ενδομητρίωση (Β).   
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1.1.3. Στάδια ενδομητρίωσης 
 

Ανάλογα με τη σοβαρότητα της νόσου διακρίνονται τέσσερα στάδια σύμφωνα 

με την κατηγοριοποίηση που έγινε το 1985 από την Αμερικάνικη Εταιρεία 

Γονιμότητας (American Fertility Society: Reprinted by permission from Fertil 
Steril 1985;43:351).  
 

                Στάδιο Ι (ελάχιστη)                                     Στάδιο ΙΙ (ελαφριά) 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

                    Στάδιο ΙΙΙ (μέτρια)                               Στάδιο ΙΙΙ (μέτρια) 
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Στάδιο ΙV  (βαριά)                                   Στάδιο ΙV  (βαριά) 

       

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η εντόπιση των ενδομητριωτικών εστιών, το βάθος που διεισδύουν μέσα 

στους διάφορους ιστούς στους οποίους εντοπίζονται και το συνολικό τους 

μέγεθος ποικίλει και καθορίζει την κάθε περίπτωση. (Schenken, R. et al., 
1996) 
Αν και υπάρχουν διαφορετικές απόψεις όσον αφορά τα στάδια της νόσου, 

όλοι συμφωνούν στο ότι κάθε περίπτωση ενδομητρίωσης είναι διαφορετική 

από άτομο σε άτομο. Είναι δυνατό να βρούμε παρόμοιες περιπτώσεις, αλλά 

σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει πλήρης ομοιότητα. (Schultes, G., 1999) 
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     Ελαφριά / Πρόωρη Ενδομητρίωση          
               Εικόνα 5 : Μερικές φορές τα 

ενδομητριώματα έχουν μόνο 1 χιλιοστό 

διάμετρο. Εμφανίζονται σαν άχρωμες, 

διαφανείς κύστες ή μη-αιμορραγικοί 

κόνδυλοι, μερικές φορές με ένα 

κοκκινωπό χρώμα γύρω από τη βάση. 

Οι πρόωρες μορφές ενδομητρίωσης 

μπορούν ακόμη να εμφανιστούν σαν 

μια λεπτή κοκκινωπή/κίτρινη κάλυψη 

του αδενικού επιθηλίου στην 

περιτοναϊκή επιφάνεια,  δυσκολεύοντας έτσι την ανίχνευση τους. 
 

   Μέτρια Ενδομητρίωση                
               Εικόνα 6 : Το αίμα στον 

ενδομητριακό ιστό μπορεί να 

δημιουργήσει διάφορες κηλίδες που 

φαίνονται μπλε - καστανές ή καφετί - 

μαύρες που παραμένουν επίπεδες ή 

ελαφρώς ανυψωμένες επάνω από την 

περιτοναϊκή επιφάνεια. Συνήθως η 

ενδομητρίωση δεν αναγνωρίζεται έως 

ότου φθάσει σε αυτό το στάδιο. 

 

         Ωοθηκική ενδομητρίωση       
               Εικόνα 7 : Η ωοθηκική 

ενδομητρίωση μπορεί να είναι δύσκολο 

να εντοπιστεί. Όταν αυτή η εικόνα 

λήφθηκε, το μητρικό σώμα 

μετακινήθηκε ανάστροφα ώστε να 

αποκαλυφθούν τα ενδομητριώματα. 

Σημειώνονται οι προσκολλήσεις μεταξύ 

της ωοθήκης και του εντέρου. 
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1.1.4.  Συμπτωματολογία 
 

Τα συμπτώματα συνήθως ξεκινούν χρόνια μετά την έναρξη της περιόδου. Με 

την πάροδο του χρόνου σταδιακά επιδεινώνονται, καθώς οι εστίες με 

ενδομητρίωση μεγαλώνουν σε μέγεθος. Μετά την εμμηνόπαυση οι εστίες 

συρρικνώνονται και τα συμπτώματα υποχωρούν. Τα κύρια συμπτώματα είναι:  

- Πόνος πριν από την έναρξη και κατά τη διάρκεια της περιόδου 

(Δυσμηνόρροια), ο οποίος είναι εντονότερος από τις συνήθεις κράμπες 

που συμβαίνουν στην περίοδο. Ο πόνος εντοπίζεται στην κοιλιά ή στην 

οσφυϊκή χώρα και υπαναχωρεί βραδέως. Η ένταση του πόνου δεν 

σχετίζεται απαραίτητα με την έκταση ή το μέγεθος της έκτοπης εστίας. 

Πολύ μικρές εστίες μπορούν να προκαλούν έντονο πόνο, ενώ 

προχωρημένες καταστάσεις μπορούν να είναι χωρίς συμπτώματα. 

- Πόνος κατά τη διάρκεια ή μετά τη σεξουαλική επαφή (Δυσπαρεύνια, 

νόσος στο ορθοκολπικό διάφραγμα και στο δουγλάσσειο). 

- Ανωμαλίες της περιόδου ή του κύκλου: απώλειες αίματος κατά την 

περίοδο σε μεγάλες ποσότητες ή αιμορραγίες κολπικές στα 

μεσοδιαστήματα του κύκλου (Πολυμηνόρροια και Μηνορραγία) 

- Υπογονιμότητα. Προκαλείται από τη νόσο σε ποσοστό 20-40%. Συχνά 

δεν υπάρχουν άλλα συμπτώματα, με αποτέλεσμα η διάγνωση της 

ενδομητρίωσης να γίνεται όταν οι γυναίκες αυτές αναζητούν την αιτία 

για την οποία αδυνατούν να τεκνοποιήσουν. 

- Άλλα δευτερεύοντα συμπτώματα μπορεί να είναι: αϋπνία, αδυναμία, 

μεταβολές της διάθεσης, οσφυαλγία, επώδυνες κράμπες του εντέρου ή 

εντερικές διαταραχές (διάρροια ή δυσκοιλιότητα) κατά τη διάρκεια της 

περιόδου, κοιλιακή διάταση, μετεωρισμός, πόνος κατά τη διάρκεια της 

άσκησης, επώδυνη εξέταση πυέλου. Εάν η νόσος εντοπίζεται στην 

ουροδόχο κύστη, εκδηλώνεται ως επώδυνη ούρηση ή στη διάρκεια της 

περιόδου. 

Βέβαια, κάθε γυναίκα που πάσχει δεν έχει όλα τα παραπάνω συμπτώματα, 

αλλά αυτά είναι τα πιο συχνά. 
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1.1.6. Ενδομητρίωση και πόνος 
 

Το μέγεθος του πόνου που προκαλεί η ενδομητρίωση εξαρτάται από το σημείο 

στο οποίο εντοπίζεται και από το συνολικό ποσό των ενδομητριωτικών εστιών. 

Μια μικρή εστία ενδομητρίωσης μπορεί να παραμείνει μικρή και σχετικά 

ανενεργής για πολλά χρόνια, βέβαια, ακόμα και η μικρότερη εστία μπορεί να 

προκαλέσει ανυπόφορο πόνο, όταν ερεθίζει ένα διερχόμενο νεύρο.  

Τα μεγαλύτερα εμφυτεύματα όταν ανταποκρίνονται στα ορμονικά ερεθίσματα 

μπορούν να μεγαλώνουν και να διηθούν τα όργανα επάνω στα οποία 

εντοπίζονται. Έτσι ο ιστός που περιβάλλει τις ενδομητριωτικές εστίες 

καταστρέφεται και αιμορραγεί. Ο οργανισμός αντιδρά και προσπαθεί να 

επουλώσει και να καλύψει τα σημεία της βλάβης δημιουργώντας ουλές και 

συμφύσεις που περιχαρακώνουν και περιορίζουν τις βλάβες. Αλλά όταν 

ενεργός ενδομητρίωση παγιδεύεται κάτω από τις ουλές - συμφύσεις 

προκαλείται πίεση τοπικά και σημαντικός πόνος.  

Όταν η γυναίκα εμφανίζει την έμμηνο ρύση (περίοδο), η ενδομητριωτική εστία 

εμφανίζει επίσης ροή αίματος, η οποία αθροίζεται από μήνα σε μήνα και από 

περίοδο σε περίοδο, περιχαρακώνεται από συμφύσεις και από τον 

εκφυλισμένο τοπικό ιστό και δημιουργούνται μικρές κύστεις με αίμα οι οποίες 

μπορεί να έχουν μέγεθος από μερικά χιλιοστά μέχρι 10cm ή και περισσότερο. 

Η διήθηση των παρακείμενων ιστών, όπως του εντέρου, της ουροδόχου 

κύστης και της μήτρας είναι αρκετά σύνηθες φαινόμενο.  

Αν η ενδομητρίωση προχωρήσει αρκετά με τα χρόνια, τότε δημιουργούνται 

πολλαπλές συμφύσεις μέσα στην πύελο και τα όργανα κολλάνε μεταξύ τους. 

Έτσι τα όργανα της πυέλου που είναι σχεδιασμένα να κινούνται ελεύθερα, 

καθηλώνονται και ακινητοποιούνται, επειδή κολλάνε μεταξύ τους. Η 

φυσιολογική κίνηση και λειτουργία αυτών των οργάνων μπορεί να προκαλέσει 

μεγάλο πόνο (οι κινήσεις των σαλπίγγων και των ωοθηκών κατά τη διάρκεια 

της ωορρηξίας, οι κινήσεις κατά τη σεξουαλική επαφή, ή οι κινήσεις του 

εντερικού περιεχομένου). 

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ασθενείς με προχωρημένη ενδομητρίωση δεν 

έχουν καθόλου πόνο, ενώ αντιθέτως ασθενείς με νόσο στα αρχικά στάδια 

υποφέρουν από δυνατούς πόνους. Υπάρχει μια μεγάλη διακύμανση όσον 
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αφορά τον πόνο μεταξύ των ασθενών. Ο πόνος είναι το πιο συχνό σύμπτωμα 

της νόσου.  

 
1.1.6. Διάγνωση 
 

Στα πρωταρχικά στάδια της νόσου η διάγνωση της ενδομητρίωσης ξεκινά με 

τη λήψη ενός προσεκτικού και λεπτομερούς ιστορικού της γυναίκας από τον 

γυναικολόγο. Στοιχεία όπως η καθυστερημένη εμφάνιση δυσμηνόρροιας, ο 

πόνος που αντανακλά στην οσφυϊκή χώρα ή η προοδευτική επίταση των 

συμπτωμάτων προσφέρουν σημαντική διαγνωστική βοήθεια. Υπάρχουν όμως 

και περιπτώσεις ασθενών με ενδομητρίωση κυρίως ελαφριάς μορφής χωρίς 

κανένα σύμπτωμα. 

Καθώς η νόσος εξελίσσεται τότε αρχίζουν να παρατηρούνται μερικά σωματικά 

ευρήματα, τα οποία μπορούν να αναγνωρισθούν από τον (έμπειρο) γιατρό, ο 

οποίος ψάχνει για τη νόσο και έχει την εμπειρία να την αναγνωρίζει. 

Έτσι, απαραίτητη είναι η φυσική εξέταση, συμπεριλαμβανόμενης της 

γυναικολογικής εξέτασης, καθώς έτσι μπορούν επιπλέον να αποκλειστούν οι 

πιθανότητες άλλων ασθενειών με παρόμοια συμπτώματα, όπως ο καρκίνος 

των ωοθηκών και το σύνδρομο του ευερέθιστου εντέρου. Οι απεικονιστικές 

εξετάσεις όπως το υπερηχογράφημα, η αξονική τομογραφία και η μαγνητική 

τομογραφία μπορούν να δώσουν αξιόπιστες πληροφορίες για ενδομητριωτικές 

κύστεις. Όμως όλες οι γυναίκες που πάσχουν από ενδομητρίωση δεν 

παρουσιάζουν κύστεις και όλες οι κύστεις δεν είναι ενδομητρίωση.  

Επίσης η εξέταση αίματος για έναν ειδικό δείκτη, το CA125 δεν έχει μεγάλη 

εξειδίκευση και αξιοπιστία.  

Η διάγνωση τίθεται οριστικά ακόμα και στις ασυμπτωματικές ή τις άτυπες 

μορφές της ενδομητρίωσης με τη λαπαροσκόπηση. Αυτή αποτελεί μια μικρή 

χειρουργική επέμβαση με τη χρησιμοποίηση του λαπαροσκοπίου, που είναι 

ένα σωληνοειδές τηλεσκόπιο με την ενσωμάτωση κάμερας. Το λαπαροσκόπιο 

εισέρχεται στην κοιλιά από μια μικροσκοπική τομή στα κοιλιακά τοιχώματα. 

Πριν από την εισαγωγή του η κοιλιά έχει διαταθεί με ένα αέριο, για να είναι πιο 

εύκολη η αναγνώριση των οργάνων. Με τη μετακίνηση του λαπαροσκοπίου 

μέσα στην κοιλιακή χώρα ο ιατρός μπορεί να εντοπίσει τις εστίες της 
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ενδομητρίωσης και να προσδιορίσει ακριβώς την έκταση της νόσου. Η 

επέμβαση γίνεται με γενική αναισθησία. 

Ο μόνος σίγουρος τρόπος κατά 100% να διαγνωσθεί η ενδομητρίωση είναι να 

τη δει κανείς στο μικροσκόπιο και να φανούν οι αδένες και το στρώμα. 

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι μόνο η εξέταση στο χειρουργείο και η ιστολογική 

εξέταση είναι η μόνη σίγουρη μέθοδος διάγνωσης.  

 
 

1.1.7.  Αντιμετώπιση και Θεραπεία 
 

Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από το στάδιο της νόσου πρέπει να 

εφαρμόζεται θεραπεία, επειδή έχει διαπιστωθεί ότι στα δύο τρίτα των ασθενών 

η νόσος αναπτύσσεται. Η επιλογή εξαρτάται από την ηλικία της πάσχουσας, 

την επιθυμία της για εγκυμοσύνη, το βαθμό και τη διάρκεια των συμπτωμάτων, 

καθώς και από το αν πρόκειται για την πρωτοπαθή νόσο ή για υποτροπή 

(επανεμφάνιση εστιών της νόσου).  

Δυστυχώς, ο περιορισμός της ενδομητρίωσης με τη θεραπευτική αγωγή συχνά 

είναι προσωρινός και ως εκ τούτου σκοπός της θεραπείας είναι η 

ελαχιστοποίηση των βλαβών της νόσου και η αντιμετώπιση των συνεπειών 

τους, όπως του πόνου και της υπογονιμότητας. (Spaczynski R. Z., & Duleba 
A. J., 2003) 
Αν και υπάρχουν πολλές παραλλαγές θεραπείας της νόσου, μπορούμε να 

διακρίνουμε τέσσερις κατηγορίες αντιμετώπισης: Παρακολούθηση, 

Εγκυμοσύνη, Χρήση κατασταλτικών φαρμάκων, Χειρουργική θεραπεία 

Παρακολούθηση: 

Όταν πρωτοαναφέρεται η πιθανότητα διάγνωσης της ενδομητρίωσης, η 

γυναίκα και ο γιατρός της μπορούν να επιλέξουν να παρακολουθούν τη νόσο 

χωρίς θεραπεία. Η σωστή παρακολούθηση των συμπτωμάτων και οι συχνές 

εξετάσεις από ένα γυναικολόγο με σημαντική πείρα στην ενδομητρίωση, 

οδηγεί συνήθως στην κατάλληλη αντιμετώπιση στον κατάλληλο χρόνο. Η 

παρακολούθηση από μόνη της, βέβαια, δεν έχει θέση σε ασθενείς με 

σημαντικά συμπτώματα, ή όταν η εξέταση της γυναικείας πυέλου δείχνει 
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προοδευτική επιδείνωση των συμπτωμάτων. 

(Olive, D. L., & Pritts, E. A., 2001) (Olive, D. L., & Pritts, E. A., 2002).  
 

Εγκυμοσύνη: 

Η εγκυμοσύνη δεν είναι θεραπεία για την ενδομητρίωση. Αυτό που συμβαίνει 

κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι το γεγονός ότι η ωορρηξία και η 

περίοδος σταματούν. Οι ενδομητριωσικές εστίες γενικά καθίστανται λιγότερο 

ενεργές, γίνονται μικρότερες και λιγότερο επώδυνες. Αυτό φαίνεται πως είναι 

το αποτέλεσμα των ορμονικών αλλαγών που προκαλεί η εγκυμοσύνη. Μεταξύ 

άλλων, οι αλλαγές αυτές είναι τα υψηλά επίπεδα προγεστερόνης, η παρουσία 

της ανθρώπινης χοριακής γοναδοτροπίνης (HCG), η αύξηση της προλακτίνης. 

Έτσι, η έμμηνος ρύση σταματά και η έγκυος γυναίκα αισθάνεται πολύ 

καλύτερα. Επιπλέον, στη διάρκεια της εγκυμοσύνης συμβαίνουν σημαντικές 

ψυχολογικές αλλαγές. Η εγκυμοσύνη είναι κάτι το φυσιολογικό που φέρει σε 

πέρας το υγιές σώμα της γυναίκας. Μια γυναίκα που υποφέρει από 

ενδομητρίωση όταν μείνει έγκυος αντιλαμβάνεται τελικά ότι είναι όπως οι άλλες 

γυναίκες. Είναι μια θετική εμπειρία, αλλά βέβαια, η ενδομητρίωση δε φεύγει με 

την εγκυμοσύνη. Μετά τον τοκετό και το θηλασμό τα συμπτώματα 

επιστρέφουν, μερικές φορές δριμύτερα.  

 

Χρήση κατασταλτικών φαρμάκων: 

Η φαρμακευτική αγωγή είναι ορμονική και ενδείκνυται για τις ασθενείς χωρίς 

προβλήματα γονιμότητας, γι' όσες δεν κατάφεραν να μείνουν έγκυοι με τις 

προηγούμενες θεραπείες και για όσες επιθυμούν να αποκτήσουν παιδί και δεν 

έχουν εκτεταμένες βλάβες.  

Η φαρμακευτική αντιμετώπιση προκαλεί ανακούφιση των συμπτωμάτων σε 

πολλές γυναίκες. Θα πρέπει όμως να γίνει ξεκάθαρο, ότι η νόσος δεν 

εξαλείφεται με τα φάρμακα. Αυτό που κάνουν τα φάρμακα είναι να μειώνουν 

την ποσότητα των οιστρογόνων και του ερεθισμού που προκαλούν τα 

οιστρογόνα στις εστίες της ενδομητρίωσης. 

Θεωρητικά, όσο πιο μικρή είναι η οιστρογονική δράση στις εστίες της 

ενδομητρίωσης, τόσο το καλύτερο για την τοπική βλάβη της νόσου και τις 

υποτροπές της. Μειονεκτήματα των χορηγούμενων φαρμάκων είναι οι 
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παρενέργειές τους και το κόστος τους, το οποίο είναι σημαντικό. Τα κυριότερα 

φάρμακα είναι τα ακόλουθα: 

 

- Τα αντισυλληπτικά δισκία.  

Τα αντισυλληπτικά χάπια προσφέρουν ένα ρυθμισμένο και χαμηλής 

δόσης συνδυασμό οιστρογόνων και προγεστερόνης και εμποδίζουν την 

ωορρηξία. Επειδή η ωορρηξία είναι δύσκολη σε πολλές γυναίκες με 

ενδομητρίωση, η χορήγηση των αντισυλληπτικών χαπιών αποτελεί ένα 

πλεονέκτημα. Επιπλέον, επειδή τα αντισυλληπτικά προκαλούν μείωση 

της ποσότητας του αίματος της περιόδου, οδηγούν σε μείωση του 

πόνου που προκύπτει στις εστίες της ενδομητρίωσης , από την έκτοπη 

εκροή αίματος. Με τα αντισυλληπτικά δισκία, παρατηρείται ανακούφιση 

των συμπτωμάτων (πόνου, δυσμηνόρροιας) έπειτα από συνεχή 

χορήγησή τους για 6-12 μήνες σε ποσοστό 60-95% ενώ μπορεί η 

μικρού βαθμού ενδομητρίωση να παραμείνει μικρή και σταθερή για 

μεγάλο χρονικό διάστημα. Το κόστος των αντισυλληπτικών δισκίων 

είναι μικρό, οι παρενέργειες ελάχιστες στις περισσότερες γυναίκες και η 

επιτυχία της εγκυμοσύνης μετά τη θεραπεία κυμαίνεται σε ποσοστό 

50%.  

- Η Νταναζόλη ( Danazol ) 

Είναι η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη αγωγή. Πρόκειται για ένα 

συνθετικό ανδρογόνο που προέρχεται από την 17-α-αιθυνιλ-

τεστοστερόνη. Με αγωγή, διάρκειας συνήθως έξι μηνών, παρατηρείται 

υποχώρηση των συμπτωμάτων κατά 80-90% και μείωση του μεγέθους 

και της έκτασης των περιοχών με ενδομητρίωση. Οι παρενέργειες είναι 

συχνές και πολλές (ακμή, υπερτρίχωση, εξάψεις), αλλά οι περισσότερες 

είναι σχετικά ήπιες και σταματούν με τη διακοπή του φαρμάκου. Τα 

ποσοστά επιτυχίας εγκυμοσύνης μετά τη θεραπεία κυμαίνονται στο 40-

50%. Παράλληλα με τη νταναζόλη πρέπει να λαμβάνονται 

αντισυλληπτικά μέτρα, γιατί, αν και η πιθανότητα εγκυμοσύνης είναι 

μικρή, η έκθεση του εμβρύου στο φάρμακο μπορεί να προκαλέσει 

ανωμαλίες στην ανάπτυξή του. (Tei C. et al., 1998) 
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- Οι αγωνιστές του εκλυτικού παράγοντα των γοναδοτροπινών (GnRH-

ανάλογα).  

Τα φάρμακα αυτά αντιγράφουν τη λειτουργία της φυσιολογικής ορμόνης 

GnRH που εκκρίνεται στον υποθάλαμο και διακόπτουν την παραγωγή 

ορμονών από τις ωοθήκες. Τα αποτελέσματα είναι όμοια με της 

εμμηνόπαυσης, με μερικές διαφορές στις ορμόνες FSH και LH. Η 

θεραπεία διαρκεί τρεις με έξι μήνες και μειώνει δραστικά το μέγεθος των 

ενδομητριωτικών εστιών. Οι παρενέργειες είναι παρόμοιες με τα 

συμπτώματα της εμμηνόπαυσης, όπως εξάψεις, πονοκέφαλοι, 

οστεοπόρωση και ξηρότητα κόλπου, υποχωρούν όμως με τη διακοπή 

των φαρμάκων. Υποτροπή της νόσου συνήθως παρατηρείται σε έξι 

μήνες με ένα χρόνο μετά το τέλος της θεραπείας. Τα φάρμακα αυτά δεν 

θεραπεύουν την ενδομητρίωση και χορηγούνται σε πολύ ειδικές 

περιπτώσεις. 

 

Χειρουργική αντιμετώπιση 

Η χειρουργική αντιμετώπιση της ενδομητρίωσης μπορεί να χωρισθεί σε 4 

επίπεδα: 

1. Το διαγνωστικό 

Η διαγνωστική χειρουργική έχει την διάγνωση της νόσου σε πρώτη 

προτεραιότητα, πράγμα που σημαίνει ότι έχει σκοπό να δει και να διαγνώσει τι 

συμβαίνει στην ασθενή. Στη φάση αυτή δε γίνεται καμία προσπάθεια 

αντιμετώπισης της νόσου, που τυχόν θα ανευρεθεί. (Διαγνωστική 

λαπαροσκόπηση).  
 

2. Το πολύ συντηρητικό 

Η πολύ συντηρητική χειρουργική έχει σκοπό να αντιμετωπίσει πολύ μεγάλες, 

φανερές και εύκολες στην αντιμετώπιση εστίες, ενώ άλλες μικροεστίες 

παραμένουν χωρίς αντιμετώπιση.  
 

3. Το λιγότερο συντηρητικό  

Στις γυναίκες ηλικίας κάτω των 35 ετών που επιθυμούν να τεκνοποιήσουν και 

στις οποίες η νόσος βρίσκεται στα πρώτα στάδια, η πλέον αποτελεσματική 



                                                                                                                                       Εισαγωγή 
∆ιδακτορική ∆ιατριβή 
 

 28

θεραπεία είναι λαπαροσκοπική αφαίρεση ή ηλεκτροκαυτηρίαση όλων των 

ενδομητριακών εστιών με τη βοήθεια του λαπαροσκοπίου και των ακτίνων 

laser. Ταυτόχρονα διατηρεί όλα τα ενδοπυελικά γυναικολογικά όργανα, 

προσπαθώντας έτσι να διατηρηθεί η γονιμότητα. Σημασία δηλαδή έχει να 

αφαιρεθεί η νόσος από τα όργανα και όχι τα όργανα από τη γυναίκα. Μετά τη 

θεραπεία περίπου το 20-50% των ασθενών θα χρειαστούν πιο ριζική 

θεραπεία. (Gordts, S. et al., 2003) 
 

                   Α.     
 

  

 

 

 

 

 

 

                      

                    Β. 
 

Εικόνα 8: Οι σοκολατοειδείς κύστες που φαίνονται στην εικόνα 5.Α είναι 

κύστες από παχιά, ινώδη κάψα, η εσωτερική επιφάνεια της οποίας καλύπτεται 

από τον ενδομητριακό ιστό αλλά και ένα διάχυτο μίγμα αδένων, στρώματος, 

αίματος, ίνωσης και μυών δίνοντας αυτό το χαρακτηριστικό καφετί-μαύρο 
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χρώμα. Οι κύστες αυτές είναι ευκολότερα να εντοπισθούν και να  

χαρακτηρισθούν από τη βιοψία μετά την αποκοπή.  

Στην εικόνα 5.Β αφότου περιχαράχθηκε το τραύμα, τραβήχτηκε προς τα 

εμπρός με μια λαβίδα και το λέιζερ χρησιμοποιήθηκε για να χαράξει το χαλαρό 

συνδετικό ιστό ή το λίπος πίσω από το τραύμα. Με το λέιζερ η τομή είναι 

καθαρή και γίνεται γενικά η διάκριση μεταξύ του χαλαρού συνδετικού ιστού, 

του λίπους και της ενδομητρίωσης.  

 

4. Το ριζικό 

Η ριζική χειρουργική θεραπεία συνίσταται στην αφαίρεση όλων των έσω 

γεννητικών οργάνων και ενδείκνυται σε ασθενείς για τις οποίες δεν είναι 

απαραίτητη η διατήρηση της αναπαραγωγικής λειτουργίας, δηλαδή δεν 

επιθυμούν να τεκνοποιήσουν. Τέτοιες ριζικές επεμβάσεις είναι η ολική 

υστερεκτομή, που συνίσταται στην αφαίρεση της μήτρας μαζί με τις σάλπιγγες 

και τις ωοθήκες, και η αφαίρεση των ωοθηκών. Υπάρχουν πολλές γυναίκες 

που ωφελούνται από τόσο ριζικές επεμβάσεις, αλλά υπάρχουν και κάποιες 

περιπτώσεις που, παρά το ότι έγινε αφαίρεση των οργάνων, εστίες της νόσου 

παρέμειναν. 

Επειδή η ενδομητρίωση επηρεάζει κάθε γυναίκα με διαφορετικό τρόπο, είναι 

απαραίτητο η ασθενής να έχει καλή και ειλικρινή σχέση και επικοινωνία με τον 

ιατρό της. Πάντως, πολλές φορές η απόφαση να ακολουθηθεί η θεραπεία είναι 

δύσκολη και προκαλεί ψυχική αναστάτωση στις πάσχουσες, οι οποίες 

χρειάζονται την υποστήριξη του οικογενειακού και φιλικού τους 

περιβάλλοντος. (Kim, A. H. & Adamson G. D., 1999) 
 

 

1.1.8. Αιτιολογία 
 

Σχετικά με την αιτία που προκαλεί τη νόσο δεν υπάρχουν ξεκάθαρες 

απαντήσεις καθώς η παθογένεση αυτής της αινιγματικής δυσλειτουργίας, 

παρά την εκτενή έρευνα, παραμένει ανεξιχνίαστη. (Van der Linden P. J., 1996) 
Υπάρχουν διάφορες θεωρίες που προσπαθούν να εξηγήσουν την αιτία της 

νόσου. (Mantalenakis, S. J., 2004) 
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Θεωρία της μετάπλασης ή σχηµατισµός ενδοµητρίωσης in situ: 

Πρώτος ο Iwanoff το 1898 ήταν αυτός που υπέθεσε ότι όγκοι στην περιτοναϊκή 

κοιλότητα που έχουν ιστό παρόμοιο με ενδομήτριο, προέρχονται από 

μεταπλασία κοιλωματικού επιθηλίου. Έτσι διατύπωσε τη θεωρία της 

μετάπλασης σύμφωνα με την οποία, στο έμβρυο υπάρχουν κύτταρα που 

μπορούν να μεταπλασθούν σε διαφορετικά εκτός των φυσιολογικών κυττάρων 

κάθε οργάνου. Το περιτοναϊκό μεσοθήλιο δηλαδή έχει πολυδύναμα κύτταρα, 

έτσι ώστε η παλινδρόμηση του αίματος της έμμηνης ρύσης διαμέσου των 

σαλπίγγων, να έχει ως αποτέλεσμα τη διέγερση των κυττάρων αυτών και τη 

μεταπλασία τους σε λειτουργικό ενδομήτριο. Υπάρχουν δηλαδή κατά τη 

γέννηση της γυναίκας λάθος κύτταρα σε λάθος θέση (κύτταρα ενδομητρίου). 

(Iwanoff, 1898; Meyer, 1903) 
 
Θεωρία του Sampson:  

Η παλαιότερη και ευρύτερα αποδεκτή θεωρία υποστηρίχτηκε από τον 

Sampson το 1927 και σύμφωνα με αυτή ότι το αίμα της έμμηνης ρύσης μερικές 

φορές αντί να ρέει προς τα έξω, ρέει ανάποδα προς την πύελο (ανάστροφη 

εμμηνορρυσία), μέσω των σαλπίγγων, και έτσι ζώντα στοιχεία του 

ενδομητρίου (στρώμα και ενδομητρικοί αδένες) βρίσκονται μέσα στην κοιλιακή 

χώρα και ειδικότερα στην πύελο της γυναίκας (Sampson, 1921,Sampson, 
1927). Τα στοιχεία αυτά προσκολλώνται στα τοιχώματα των διαφόρων 

οργάνων (σάλπιγγες, ωοθήκες, έντερο, ουροδόχος κύστη, κοιλιακό 

περιτόναιο), εμφυτεύονται, τροφοδοτούνται με αίμα και μετατρέπονται σε 

ενεργές εστίες ενδομητρίωσης, οι οποίες και αιμορραγούν κάθε φορά που η 

γυναίκα έχει έμμηνο ρύση, ακριβώς γιατί συμπεριφέρονται όπως και το 

κανονικό ενδομήτριο (Koninckx et al., 1999a). Το αίμα αυτό αθροίζεται τοπικά, 

περιχαρακώνεται από ουλές (συμφύσεις) που αλλοιώνονται με τον καιρό και 

σχηματίζουν κύστεις. Εάν η θεωρία του Sampson είναι σωστή, τότε λογικά θα 

πρέπει η ενδομητρίωση να μην παρουσιάζεται πριν από την εμφάνιση της 

περιόδου. 
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Εμβρυϊκή θεωρία:  

Σύμφωνα με αυτή στο έμβρυο, κύτταρα τα οποία είναι καθορισμένα να 

σχηματίσουν τη μήτρα και την εσωτερική της επιφάνεια (το ενδομήτριο) 

παραμένουν έξω από αυτή όταν η μήτρα "κλείνει" κατά τον αρχικό σχηματισμό 

της και έτσι μερικά κύτταρα του ενδομητρίου δεν τοποθετούνται στη σωστή 

θέση. Τα εναπομείναντα αυτά κύτταρα ανευρίσκονται γενικώς κατά μήκος της 

κοιλότητας και υπάρχουν από τη γέννηση της γυναίκας. (Batt RE and Smith 
RA, 1989) 
 
Αγγειακή ή Μεταστατική θεωρία:  

Εστίες ενδομητρίωσης έχουν περιγραφεί στους πνεύμονες, στον υπεζωκότα, 

στα άνω άκρα, στα δάκτυλα και στους πυελικούς λεμφαδένες. Μια εξήγηση για 

αυτές τις θέσεις δίνει η θεωρία του Halban, που ισχυρίστηκε ότι όλες οι εστίες 

ενδομητρίωσης, όπου κι αν βρίσκονται, είναι μεταστατικές εστίες ανάπτυξης, 

που μετακινήθηκαν και μετεμφυτεύθηκαν σε αυτές τις θέσεις μέσω των 

αιμοφόρων ή λεμφικών αγγείων. (Halban,1924) 
 

Μερικές φορές η ενδομητρίωση αναπτύσσεται πάνω στην ουλή της καισαρικής 

τομής, πράγμα που σημαίνει ότι κύτταρα του ενδομητρίου στη διάρκεια της 

καισαρικής τομής μετεμφυτεύθηκαν στην ουλή της καισαρικής τομής, σε θέση 

δηλαδή που δεν υπήρχαν πριν από αυτή. Επίσης, πειράματα που έγιναν σε 

ζώα απέδειξαν ότι αναπτύσσεται ενδομητρίωση όταν πειραματικά 

αποφράσσεται ο τράχηλος της μήτρας και το αίμα της περιόδου εμποδίζεται να 

εξέλθει εκτός των γεννητικών οργάνων, οπότε ρέει ανάστροφα και εμφυτεύεται 

έκτοπα μέσα στα κοιλιακά όργανα. Τα πειράματα αυτά δίνουν μια βαρύτητα 

στη θεωρία του Simpson, σύμφωνα με την οποία η ανάστροφη εμμηνορρυσία 

οδηγεί σε ενδομητρίωση. 

Βέβαια, έχει υπολογισθεί ότι πάνω από 70% όλων των γυναικών μπορεί να 

παρουσιάσουν κάποτε ανάστροφη έμμηνο ρύση, αλλά μόνο ένα 12-15% 

έπαθαν ενδομητρίωση (Halme et al., 1984). Έχει παρατηρηθεί σε γυναίκες 

που υποβάλλονται σε πολλά χειρουργεία, ότι η νόσος δεν αλλάζει θέση-

εντόπιση. Για παράδειγμα, αν στο πρώτο χειρουργείο βρέθηκε ενδομητρίωση 
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στην ουροδόχο κύστη, τότε μπορεί να ανευρεθεί στο ίδιο σημείο πάλι και όχι 

σε άλλο όργανο και στο επόμενο χειρουργείο ή επόμενα χειρουργεία αν δεν 

αντιμετωπισθεί -και αφαιρεθεί- πλήρως. Έτσι, εάν η θεωρία του Sampson ήταν 

απόλυτα σωστή, τότε θα ήταν λογικό να ανευρεθούν εστίες και σε άλλα 

όργανα. Η χειρουργική εμπειρία όμως δείχνει ότι αυτό δεν συμβαίνει. Επίσης, 

έχει παρατηρηθεί ότι όταν αφαιρεθεί πλήρως μια ενδομητριωτική εστία 

χειρουργικά, υπάρχει πιθανότητα 80% να επανεμφανισθεί. Αυτό είναι υπέρ της 

μεταπλαστικής και γενετικής θεωρίας, διότι σημαίνει ότι η ενδομητρίωση είναι 

μια προκαθορισμένη νόσος, δηλαδή η γυναίκα έχει γενετικά τη νόσο 

προκαθορισμένη (πολύ ή λίγο) και αν αυτή αφαιρεθεί, τότε η νόσος δεν 

αναπτύσσεται ξανά. 

Άλλα ευρήματα που συνηγορούν εναντίον της θεωρίας του Sampson είναι το 

γεγονός ότι η ενδομητρίωση έχει ανευρεθεί και σε νεκροψίες νεογνών, τα 

οποία, όπως είναι φυσικό, δεν είχαν ποτέ περίοδο. Επίσης, εάν η θεωρία του 

Simpson ήταν απολύτως σωστή, τότε θα έπρεπε να αναπτύσσεται 

ενδομητρίωση με μεγαλύτερη συχνότητα κατά μήκος του κόλπου και των έξω 

γεννητικών οργάνων. Στην πράξη, η ενδομητρίωση του κόλπου και του 

αιδοίου σπανίζει. Η ενδομητρίωση μπορεί επίσης να βρεθεί σε 

απομακρυσμένες περιοχές από την πύελο, όπως ο εγκέφαλος, οι πνεύμονες, 

ο ομφαλός, ο ακουστικός πόρος, ο βλεννογόνος της μύτης. Οι εντοπίσεις 

αυτές συνηγορούν υπέρ της θεωρίας της μεταπλάσεως ή της εμφυτεύσεως 

μέσω αγγειακής διασποράς. Γενικά, σήμερα θεωρείται ότι η μετεμφύτευση από 

το σωστό σημείο (το ενδομήτριο) σε άλλη λάθος θέση, αποτελεί μια από τις 

πηγές της ενδομητρίωσης. (Vinatier D. et al., 2001) 
Επικρατεί γενικά η εντύπωση ότι η ενδομητρίωση από τη στιγμή που υπάρχει 

ποτέ δεν μπορεί να θεραπευθεί πλήρως. Η σωστή όμως χειρουργική 

αντιμετώπιση και προσεκτική και ολική αφαίρεση όλων των ορατών εστιών του 

περιτοναίου φαίνεται ότι επιφέρει μακροχρόνια ανακούφιση από τα 

συμπτώματα σε ένα ποσοστό ασθενών πάνω από 80%. 
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1.1.9. Ενδομητρίωση και υπογονιμότητα 

Είναι γεγονός ότι η ενδομητρίωση μπορεί να ελεγχθεί μετά από θεραπεία, 

αλλά δεν ιάται. Τα συμπτώματα επιστρέφουν συχνά όταν σταματήσει η 

θεραπεία. Παράλληλα, η σχέση της ενδομητρίωσης με τα προβλήματα 

γονιμότητας είναι αναγνωρισμένη, και είναι γενικά αποδεκτό ότι η πιθανότητα 

σύλληψης σε μια γυναίκα με ενδομητρίωση είναι μειωμένη. Εξάλλου η 

παρουσία ενδομητρίωσης σε υπογόνιμες γυναίκες σε ποσοστό 20 - 40%.  

είναι πολύ πιο συχνή σε σύγκριση με γυναίκες που έχουν τεκνοποιήσει, 

γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία της πάθησης αυτής.                           

Ακόμη και σήμερα δεν είναι γνωστό κατά πόσο τα προβλήματα γονιμότητας σε 

γυναίκες με ενδομητρίωση οφείλονται άμεσα στην παρουσία της 

ενδομητρίωσης, ή κατά πόσο εμπλέκονται άλλοι παράγοντες στη σχέση 

γονιμότητας και ενδομητρίωσης. Γεγονός είναι ότι η ενδομητρίωση επιδρά με 

διαφορετικούς μηχανισμούς στη φυσιολογία της σύλληψης. (Brosens, I. et al., 
2002) 

Οι πιθανοί μηχανισμοί υπογονιμότητας είναι:  

1) συμφύσεις στις ωοθήκες και στις σάλπιγγες που οδηγούν σε διαταραχή 

της κινητικότητας και του επιθηλίου των σαλπίγγων, ειδικά στις πιο 

σοβαρές μορφές της πάθησης, (Summaria V. et al, 1998) 
2) αύξηση προσταγλανδινών (Halis G. & Arici A., 2004) καταστροφή 

σπερματοζωαρίων, 

3) διαταραχές ωοθηλακιορρηξίας, ανεπάρκεια ωχρού σωματίου,  

4) χαμηλή δεκτικότητα του ενδομητρίου, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα 

την μείωση της πιθανότητας για την εμφύτευση ενός εμβρύου,  

5) ανοσοβιολογικές διαταραχές (Vassiliadis S. et al., 2005) 
6) υπερπρολακτιναιμία και  

7) αυξημένο ποσοστό αυτόματων εκτρώσεων. (Subbi P.M., 2000) 

Ακόμα και σε περιπτώσεις που επιλέγεται η χειρουργική αντιμετώπιση των 

υπογόνιμων γυναικών με ελάχιστη ή ελαφριά ενδομητρίωση, δεν βελτιώνονται 

σημαντικά τα ποσοστά εγκυμοσύνης. Οι ενδεικνυόμενες εξετάσεις είναι:  
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- Υστεροσαλπιγγογραφία, 3 - 6 ημέρες μετά το τέλος της περιόδου. Έτσι 

αξιολογούνται η μήτρα, η κατάσταση και η διαβατότητα των σαλπίγγων 

καθώς και η ύπαρξη συμφύσεων. Πάντως, δεδομένου ότι υπάρχει 

πρόβλημα ενδομητρίωσης, ίσως ο θεράπων ιατρός να συστήσει 

λαπαροσκόπηση, η οποία καθιστά δυνατή την ακριβή αξιολόγηση των 

σαλπίγγων, ωοθηκών και των πυελικών οργάνων.  

- Παρακολούθηση της ωοθηλακιορρηξίας, για να εκτιμηθεί κατά πόσο το 

ωοθυλάκιο αναπτύσσεται φυσιολογικά. Αυτό επιτυγχάνεται από τη 

μέτρηση της βασικής θερμοκρασίας του σώματος, το υπερηχογράφημα 

και τα επίπεδα των ορμονών του αίματος (FSH, LH, οιστρογόνα και 

προγεστερόνη) καθώς και από την εκτίμηση της τραχηλικής βλέννας. 

- Εξέταση της τραχηλικής βλέννας, εφόσον, σε περίπτωση που υπάρχει 

φλεγμονή στη βλέννα, δυσκολεύεται η διαπερατότητα από το σπέρμα 

καθώς και η προοδευτική κινητικότητα. Η εξέταση της σχέσης του 

σπέρματος με την τραχηλική βλέννα γίνεται περί τη 10η - 14η ημέρα του 

κύκλου, αφού πρώτα η γυναίκα έχει επαφή 6-12 ώρες πριν από την 

εξέταση.  

- Όσον αφορά το σύζυγο, σκόπιμο είναι να γίνει έλεγχος της 

κινητικότητας του σπέρματος. 

Η φαρμακευτική αντιμετώπιση που είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στην 

αντιμετώπιση των συμπτωμάτων και κυρίως του πόνου που προέρχεται 

από ενδομητρίωση, έχει περιορισμούς αναφορικά με τη βελτίωση της 

γονιμότητας. Σε γυναίκες με ενδομητρίωση η χειρουργική αντιμετώπιση 

βελτιώνει τη γονιμότητα και αυξάνει την πιθανότητα σύλληψης. (Kim, A. H 
et al., 1997) Επιπλέον, η εφαρμογή μεθόδων υποβοηθούμενης 

αναπαραγωγής σε γυναίκες με ενδομητρίωση, ιδιαίτερα με πολλές 

συμφύσεις στις σάλπιγγες, που αντιμετωπίζουν προβλήματα γονιμότητας, 

έχει βελτιώσει σημαντικά την πιθανότητα σύλληψης και τεκνοποίησης στις 

γυναίκες αυτές. (Mahutte, N. G., & Arici, A., 2001) Οι δύο βασικές 

θεραπείες που εφαρμόζονται είναι η σπερματέγχυση σε συνδυασμό με 

πρόκληση πολλαπλής ωοθυλακιορρηξίας και η μέθοδος της εξωσωματικής 

γονιμοποίησης. Ειδικότερα, αναφορικά με την εφαρμογή της εξωσωματικής 
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γονιμοποίησης, τα αποτελέσματα είναι συγκρίσιμα με αυτά των γυναικών 

που υποβάλλονται σε εξωσωματική γονιμοποίηση λόγω σαλπιγγικών 

προβλημάτων, όπως επίσης και με αυτά των ζευγαριών που 

αντιμετωπίζουν ανεξήγητη υπογονιμότητα. Τέλος, υπάρχουν στοιχεία που 

δείχνουν πως η φαρμακευτική αντιμετώπιση της ενδομητρίωσης πριν την 

έναρξη θεραπείας με μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ενδέχεται 

να βελτιώσει ακόμη περισσότερο τα ποσοστά εγκυμοσύνης στις γυναίκες 

με ενδομητρίωση, που υποβάλλονται σε θεραπεία με εξωσωματική 

γονιμοποίηση. 

 

1.1.10. Καρκίνος ωοθήκης και ενδομητρίωση  
 

Δεν υπάρχουν πολλά δεδομένα  σχετικά με αυτό το ζήτημα αλλά έχουν 

υπάρξει μερικές πρόσφατες δημοσιεύσεις που προσφέρουν κάποιες νέες 

πληροφορίες. (Goumenou, A et al., 2006) Παρά την έντονη δραστηριότητα, 

την αύξηση, τη διείσδυση και την αιμορραγία είναι περίεργο το ότι η κακοήθεια 

δεν παρατηρείται συχνά. (Erzen, M. & Kovacic, J.,1998)  Η ανάπτυξη 

κακοήθειας στην ενδομητρίωση είναι σπάνια και ο όγκος που αναπτύσσεται 

είναι συνήθως αδενοακάνθωμα. Τα περισσότερα στοιχεία αναφέρουν 

συσχέτιση της ωοθηκικής ενδομητρίωσης με τον καρκίνο ωοθήκης. (Ness, R. 
B. & Cottreau C., 1999) (Obata, K. & Hoshiai H., 2000) 

 
 

1.2 Ανοσολογία Ενδομητρίωσης 
 

1.2.1. Γενικά 
Η πιθανότητα να σχετίζεται η ανάπτυξη και η εξέλιξη της 

ενδομητρίωσης με μη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος 

είναι η πιο πρόσφατη υπόθεση για την παθογένεια της ενδομητρίωσης. Οι 

Olive και Schwartz (Olive and Schwartz, 1993) υποστήριξαν μια σύνθετη 

θεωρία σύμφωνα με την οποία ανάδρομη εμμηνορρυσία και εμφύτευση 

ενδομητριακών συστατικών σε συσχετισμό με ανοσολογικούς και 

περιτοναϊκούς παράγοντες που διεγείρουν την κυτταρική ανάπτυξη 
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προκαλούν τη δημιουργία ενδομητρίωσης (εικόνα 9). Μέχρι τώρα πολλοί είναι 

οι ερευνητές που έχουν δείξει κάποιες αλλαγές τόσο στη χυμική όσο και στην 

κυτταρική ανοσία. Μένει, βέβαια, να εξετασθεί  κατά  πόσο  από  μόνοι  τους, 

οι ανοσολογικοί αυτοί παράγοντες, δημιουργούν ενδομητρίωση ή συνεργούν 

με άλλες αιτίες όπως  γενετικούς, περιβαλλοντικούς, οργανικούς παράγοντες 

κτλ. (Lebovic, D. I. et al. 2002) 
 

 
 

Εικόνα 9 : Στην πλειοψηφία των γυναικών (90%) τα ενδομητριακά κύτταρα κατά την 

εμμηνορρυσία οδηγούνται  είτε σε  φαγοκυττάρωση είτε σε απόπτωση. Στο υπόλοιπο 

ποσοστό (10%) με τη βοήθεια διάφορων πρωτεϊνών οδηγούνται σε εγκατάσταση και 

πολλαπλασιασμό με αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενδομητρίωσης. 

 

 

Παρόλο που τα ενδομητριακά κύτταρα φαίνονται αρκετά ανθεκτικά στην 

φαγοκυττάρωση και την απόπτωση μόνο ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 

10% δημιουργεί ενδομητρίωση. Στον μηχανισμό που καθαρίζει την κοιλιακή 

κοιλότητα από τα  κύτταρα αυτά,  φαίνεται να εμπλέκονται τα κύτταρα φυσικοί 

φονιάδες (natural killers, NK), ειδικά κύτταρα που αναγνωρίζουν και 

καταστρέφουν ξενικής προέλευσης κύτταρα στον οργανισμό. Η παραπάνω 

πρόταση επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι σε περιπτώσεις 
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ενδομητρίωσης περιγράφονται χαμηλά ποσοστά ΝΚ κυττάρων ή κύτταρα με 

μειωμένη την κυτταροτοξικότητά τους. (Garcia-Velasco, J. Et al., 2003) 
Υπάρχουν στοιχεία που υποστηρίζουν ότι 

οι αλλαγές στην κυτταρική και χυμική 

ανοσία συμμετέχουν στην παθογένεση της 

ενδομητρίωσης. Π.χ. η μειωμένη 

κυτταροτοξικότητα των Τ- και ΝΚ 

κυττάρων οδηγούν στην ανεπαρκή έξοδο 

των εκτοπικών ενδομητρικών κυττάρων 

από την περιτοναϊκή κοιλότητα. Επιπλέον, 

τα αυξημένα επίπεδα πολλών 

κυτταροκινών και αυξητικών παραγόντων, 

που εκκρίνονται από κύτταρα του 

ενδομητρίου και του ανοσοποιητικού 

συστήματος, επάγουν τον πολλαπλασιασμό και την αγγειογένεση, οδηγώντας 

έτσι σε εμφύτευση και ανάπτυξη εκτοπικού ενδομητριώματος. Έτσι μπορεί να 

προκληθούν προβλήματα στην ωρίμανση των ωαρίων και στη γονιμοποίηση. 

(Halis G. and Arici A., 2004)  Επιπλέον, σημαντική είναι η ανικανότητα των 

κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος να μεσολαβήσουν στην 

απομάκρυνση των ενδομητριωτικών κυττάρων, καθώς και η κληρονομική 

ανθεκτικότητα των τελευταίων στις αποκρίσεις του ανοσοποιητικού 

συστήματος. Η ενδομητρίωση θεωρείται επίσης ως μία αυτοάνοση ασθένεια, 

λόγω του ότι συχνά συνδέεται με την παρουσία αυτό-αντισωμάτων, άλλων 

αυτοάνοσων ασθενειών και πιθανώς με επαναλαμβανόμενες ανοσο- 

μεσολαβούμενες αποβολές. 

Προτάθηκε ότι σε υγιείς γυναίκες, το ανοσοποιητικό σύστημα απομακρύνει τα 

εκτοπικά ενδομητριακά κύτταρα και αποτρέπει την εμφύτευση και ανάπτυξή 

τους σε ενδομητριακές κύστες. Αυτή η διαδικασία διευκολύνεται από 

αποπτωτικές αλλαγές των ενδομητριακών κυττάρων, που φυσιολογικά 

αυξάνονται στο τέλος του έμμηνου κύκλου αλλά μειώνονται αισθητά στην 

ενδομητρίωση. Έτσι, η έλλειψη κυτταρο-μεσολαβόμενης ανοσίας και/ ή μείωση 

της απόπτωσης των ενδομητριακών κυττάρων μπορεί να οδηγήσει στην 

επιβίωση και εμφύτευση των εκτοπικών κυττάρων.  
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Έρευνες απέδειξαν ότι τα εκτοπικά ενδομητριακά κύτταρα εμφανίζουν 

πλεονέκτημα επιβίωσης απέναντι στα φυσιολογικά ενδομητριακά κύτταρα, 

λόγω της ικανότητάς τους να συνθέτουν οιστρογόνο και άλλους παράγοντες 

ανάπτυξης, οι οποίοι προκαλούν παρακρινή και αυτοκρινή αποτελέσματα. 

Αυτή τους η λειτουργία σε κυτταρικό και μοριακό επίπεδο μπορεί 

δευτερογενώς να οφείλεται σε γενετικές αλλαγές. Σε εκτοπικά ενδομητριακά 

κύτταρα έχουν βρεθεί μη φυσιολογικά χρωμοσώματα, χάσιμο ετεροζυγωτίας, 

κλωνικές αλλαγές και αλληλικές ανισορροπίες, αλλαγές στην έκφραση του 

κυτταρικού κύκλου κ.τ.λ. 

 Η φλεγμονώδης απόκριση, εξαιτίας της εμφύτευσης και ανάπτυξης των 

ενδομητριακών κυττάρων, περιλαμβάνει ενεργοποίηση κυττάρων του 

ανοσοποιητικού συστήματος και αυξημένη παραγωγή προ-φλεγμονωδών 

κυτοκινών/ αυξητικών παραγόντων/ αγγειογενετικών παραγόντων. (Halis G., 
Arici. A., 2004). Αυτή, με τη σειρά της, ενεργοποιεί έναν ομοιοστατικό 

μηχανισμό, που οδηγεί σε κινητοποίηση των ινοβλαστών και σε 

πολλαπλασιασμό των συνδετικών ιστών, με στόχο την ίαση της πληγής. Η 

ένταση της αντίδρασης αυτής ποικίλει ανάλογα με τον βαθμό και τον 

χαρακτήρα της ενεργοποίησης του ανοσοποιητικού συστήματος. (Dmowski, 
W., & Braun, D., 2004) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                       Εισαγωγή 
∆ιδακτορική ∆ιατριβή 
 

 39

Το περιτοναϊκό υγρό γυναικών με ενδομητρίωση περιέχει αυξημένο αριθμό 

μακροφάγων και των εκκρινόμενων προϊόντων τους, όπως αυξητικοί 

παράγοντες, κυτταροκίνες και αγγειογενετικοί παράγοντες. Επειδή τα 

αναπαραγωγικά όργανα καλύπτονται από το περιτοναϊκό υγρό και λογικά θα 

επηρεάζονται από αυτό, αυτοί οι προφλεγμονώδεις μεσολαβητές θα επιδρούν 

σε διάφορα επίπεδα της αναπαραγωγικότητας γυναικών με ενδομητρίωση 

(Pizzo, A. et al., 2002) 
 

 1.2.2. Χυμική Ανοσία   
 

Τα Β-λεμφοκύτταρα είναι πρόγονοι των πλασματοκυττάρων, τα οποία 

παράγουν αντισώματα. Πριν από περίπου 20 χρόνια διάφορες μελέτες έδειξαν 

αλλαγές στην δράση των Β-λεμφοκυττάρων και ενδείξεις για την ύπαρξη αυτο-

αντισωμάτων σε γυναίκες με ενδομητρίωση. Συγκεκριμένα βρέθηκαν στο 

ενδομήτριο αποθέματα IgG και συστατικά του συμπληρώματος, όπως C3  και 

C4. Επίσης σε ασθενείς έχουν περιγραφεί αυτο-αντισώματα που 

αναγνωρίζουν αντιγόνα του ενδομητρίου με Μ.Β. που ποικίλλει από 34 έως 

140 kd.  

Άλλα αυτο-αντιγόνα που έχουν περιγραφεί σε ενδομητρίωση είναι η 

ενδομητριακή τρανσφερρίνη  και η α2 – ΗS γλυκοπρωτεΐνη. (Mathur, S., 1995) 
Όπως φαίνεται η ενδομητρίωση παρουσιάζει όλα τα κλασσικά χαρακτηριστικά 

μιας  αυτοάνοσης ασθένειας :  πολυκλωνική Β – ενεργότητα, καταστροφή 

ιστού, συμβολή πολλών οργάνων, επικράτεια στο θηλυκό γένος, οικογενειακή 

υπόθεση και αυξημένη πιθανότητα συνύπαρξης με άλλες αυτοάνοσες 

ασθένειες π.χ. με τον ερυθηματώδη λύκο. (Pasoto SG et al., 2005) 
Από την άλλη έχει προταθεί ότι τα CD5+ B-λεμφοκύτταρα, που αποτελούν το 

10–20% του κυτταρικού πληθυσμού των Β-λεμφοκυττάρων, ευθύνονται για 

την παραγωγή των αυτο-αντισωμάτων. Αυξημένα επίπεδα CD5+ B-

λεμφοκυττάρων έχουν ανιχνευτεί σε αυτοάνοσες ασθένειες, όπως ο 

ερυθηματώδης λύκος και η ρευματοειδής αρθρίτιδα, όχι όμως και στις 

περιπτώσεις ενδομητρίωσης. 

Έτσι υπάρχουν ακόμα πολλά άλυτα ερωτήματα πριν κατατάξουμε την 

ενδομητρίωση στις αυτοάνοσες ασθένειες. (Subbi, P. M., 2000). 
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1.2.3. Κυτταρική Ανοσία 
 

 Υπάρχουν πολλές μελέτες που αποδεικνύουν την ύπαρξη αυξημένων 

ποσοστών περιτοναϊκών μακροφάγων και λεμφοκυττάρων σε ασθενείς με 

ενδομητρίωση. Κάποια από αυτά παρουσιάζονται και ενεργοποιημένα (Witz, 
C. A., 2002) 
 

Τ-λεμφοκύτταρα 

Προκύπτουν από τα πολυδύναμα κύτταρα στο εμβρυϊκό ήπαρ και στο μυελό 

των οστών. Από εκεί μετακινούνται στο θύμο αδένα, όπου ολοκληρώνουν την 

ανάπτυξή τους και σχηματίζουν δυο κύριους υποπληθυσμούς: το CD4+ 

υποπληθυσμό προς αναγνώριση των MHC τάξης II και το CD8+ υποπληθυσμό 

προς αναγνώριση των MHC τάξης I. Τα CD4+ Τ-λεμφοκύτταρα υποδιαιρούνται 

σε: 

- CD4+/Th1 κύτταρα  βοηθούν στη διαφοροποίηση των CD8+ κυττάρων 

σε ΝΚ και επάγουν την κυτταρική ανοσία ενεργοποιώντας τα 

μονοκύτταρα/ μακροφάγα  

- CD4+/Th2 κύτταρα  βοηθούν στη διαφοροποίηση των Β-

λεμφοκυττάρων σε πλασματοκύτταρα τα οποία με τη σειρά τους 

εκκρίνουν αντισώματα 

Τα Th1 και Th2 κύτταρα διαχωρίζονται από τη διαφορετική έκφραση 

κυτταροκινών. 

Τα ενεργοποιημένα CD8+ Τ-λεμφοκύτταρα απομακρύνουν τα ενδοκυτταρικά 

παθογόνα, με καταστροφή των προσβαλλόμενων από ιούς κυττάρων και με 

ενεργοποίηση των μονοκυττάρων/ μακροφάγων. 

Η αναλογία Τβοηθών  / Τπαρεμποδιστών λεμφοκυττάρων βρέθηκε αυξημένη στο 

αίμα ασθενών με ενδομητρίωση καθώς και σε δείγματα περιτοναϊκού υγρού 

κάτι που δηλώνει αυξημένη κυτταρική ανοσολογική απόκριση στις γυναίκες 

αυτές. (Antsiferova Y. et al., 2005) Όμως, κυτταρική ανοσία απέναντι σε 

αυτόλογα ενδομητριακά κύτταρα βρέθηκε να είναι μειωμένη, κάτι που εξηγεί 

και το γεγονός ότι τόσο ο αριθμός των Τβοηθών όσο και των Τπαρεμποδιστών ήταν 

πολύ μεγαλύτερος στο ετερόλογο παρά στο αυτόλογο ενδομήτριο. 
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Κύτταρα «Φυσικοί Φονιάδες»(ΝΚ): 

Τα κύτταρα αυτά είναι μεγάλα κοκκιώδη λεμφοκύτταρα, που παίρνουν μέρος 

στην καταστροφή ανώμαλων κυττάρων (προέρχονται από προσβολές ιών, 

καρκινικές αλλαγές). Ο κύριος μηχανισμός καταπολέμησης των στόχων τους 

βασίζεται στην κυτταροτοξικότητα κάτι που εξαρτάται από την παραγωγή 

αντισωμάτων. Εξαιτίας αυτού τα NK κύτταρα έχουν υποδοχείς που 

προσδένουν και καταστρέφουν IgG-φέροντα κύτταρα. (Garzetti, G. G. et al., 
1995) (Garzetti, G. G. et al., 1996) 
 Ένας άλλος μηχανισμός περιλαμβάνει την αναγνώριση των κυττάρων- 

στόχων μέσω χαρακτηριστικών υποδοχέων KAR (Κiller-Αctivating Receptors) 

και KIR (Killer-Inhibitory Receptors). Όταν οι υποδοχείς KAR είναι σε κορεσμό, 

τα ΝΚ κύτταρα εμφανίζουν κυτταροτοξικότητα, ενώ όταν οι υποδοχείς KΙR 

είναι σε κορεσμό, η κυτταροτοξικότητα καταστέλλεται. Επιπλέον, η 

κυτταροτοξικότητα αυξάνεται από παρουσία κυτταροκινών, όπως IL-2. 

Όπως αναφέραμε και πιο πάνω, αλλαγές στην κυτταρική ανοσία σε σχέση με 

την ενδομητρίωση παρατηρούνται και στα ΝΚ κύτταρα. Μελέτες έχουν δείξει 

την μειωμένη ενεργότητα τόσο περιφερειακών όσο και περιτοναϊκών ΝΚ 

κυττάρων απέναντι στο ενδομήτριο ασθενών. Ιδιαίτερα η μείωση 

κυτταροτοξικότητας στα περιτοναϊκά ΝΚ μπορεί να είναι και αιτία ανάπτυξης 

ενδομητρίωσης. (Oosterlynck, D.J. et al., 1991) Ενδιαφέρον παρουσιάζει η 

παρατήρηση ότι παρά την μειωμένη ενεργότητά τους, ο αριθμός των ΝΚ 

κυττάρων παραμένει σταθερός ή ακόμα και αυξάνεται. (Wilson, T.J. et al., 
1991)  Πρόσφατες μελέτες δείχνουν μια προοδευτική αύξηση στην ενεργότητα 

των ΝΚ κυττάρων μετά από καθορισμένης διάρκειας θεραπεία με GnRH 

αγωνιστή. (Garzetti G.G. et al., 1996) 
 

Μονοκύτταρα/ Μακροφάγα: 

Το σύστημα των μονοκυττάρων / μακροφάγων παίζει κυρίαρχο ρόλο στην 

κυτταρική ανοσία. Στην περιτοναϊκή κοιλότητα τα μακροφάγα που αποτελούν 

και την πλειονότητα των κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος, έχουν 

μεγάλη σημασία για την ανοσολογική απόκριση. Τα μακροφάγα 

φαγοκυτταρώνουν περιτοναϊκά απόβλητα και παρουσιάζουν αντιγόνα στα Τ-



                                                                                                                                       Εισαγωγή 
∆ιδακτορική ∆ιατριβή 
 

 42

λεμφοκύτταρα. Επίσης, εκκρίνουν διάφορες ουσίες όπως αυξητικούς 

παράγοντες, κυτταροκίνες, συστατικά συμπληρώματος.  

Σε γυναίκες με ενδομητρίωση, τα μονοκύτταρα εμφανίζουν αυξημένη 

ενεργότητα. Κάτω από βασικές και ρυθμιζόμενες συνθήκες παράγουν 

αυξημένα επίπεδα TNF-α (tumor necrosis factor), IL-6 (ιντερλευκίνη 6), IL-8 

(ιντερλευκίνη 8) σε σχέση με τα φυσιολογικά μονοκύτταρα. (Arici, A. et al., 
1996) Το ίδιο παρατηρείται και στα μακροφάγα, που έχουν ως κύρια 

λειτουργία την απομάκρυνση των ερυθροκυττάρων, των τμημάτων 

κατεστραμμένων ιστών, των αποπτωτικών κυττάρων καθώς και των 

ενδομητριακών κυττάρων. Όμως, εκτός από την παραγωγή TNF-α, IL-6, IL-8, 

είναι κύρια πηγή άλλων κυτταροκινών (IL-10), προσταγλανδινών, (PGE2, 

PGF2a), αυξητικών παραγόντων, μορίων πρόσδεσης, υδρολυτικών ενζύμων 

και ενεργών ριζών οξυγόνου.  

Τα μονοκύτταρα και μακροφάγα, από δείγματα ορού αίματος και περιτοναϊκού 

υγρού, γυναικών με ενδομητρίωση,  καθώς και τα εκκρινόμενα προϊόντα τους, 

αυξάνουν in vitro τον πολλαπλασιασμό των ευτοπικών και εκτοπικών 

ενδομητριακών κυττάρων και μειώνουν την απόπτωσή τους σε αντίθεση με την 

αντίστοιχη παρατήρηση στα δείγματα υγιών γυναικών. (Kats, R. et al., 2002) 
Αυτό οφείλεται στη διαφορετική ρύθμιση της λειτουργίας των ενδομητριακών 

κυττάρων από τον TNF-α, σε γυναίκες με ή χωρίς ενδομητρίωση. Τέλος, η 

κυτταροτοξικότητα των μακροφάγων σε καλλιεργούμενες κυτταρικές σειρές 

μειώθηκε όσο προχωρούσε το στάδιο εξέλιξης της ενδομητρίωσης. 

 

 

1.2.4. Κυτταροκίνες και αυξητικοί παράγοντες σχετικοί με την 

ενδομητρίωση 
 

Οι κυτταροκίνες και οι αυξητικοί παράγοντες είναι γλυκοπρωτεΐνες, οι οποίες 

είτε είναι μεμβρανικές είτε εκκρίνονται στο εξωκυττάριο περιβάλλον από 

λεμφοκύτταρα (Β και Τ), μακροφάγα, αιμοποιητικά κ.ά. Επιδρούν στα ίδια ή σε 

γειτονικά κύτταρα μέσω ειδικών υποδοχέων. Οι κυτταροκίνες βοηθούν στην  

επικοινωνία των κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος και δρουν με 

ποικίλους τρόπους σε διάφορα κύτταρα στόχους  έχοντας σαν αποτέλεσμα 
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τον πολλαπλασιασμό τους, τον χημειοτακτισμό τους, την διαφοροποίησή  

τους.  

Αρχικά αναγνωρίστηκαν χάρη στην ικανότητά τους να κατευθύνουν τη 

μετακίνηση των κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος προς τις θέσεις 

φλεγμονής, μετά από την είσοδο παθογόνων μικροοργανισμών. (Horuk, 2001) 
Η λειτουργία τους αυτή επιτυγχάνεται με την πρόσδεση και ενεργοποίηση 

υποδοχέων της κυτταρικής επιφάνειας, που ανήκουν στην υπεροικογένεια των 

G-protein-coupled υποδοχέων και εκφράζονται σε πολλά κύτταρα του 

ανοσοποιητικού συστήματος. (Horn et al.,2003)  Αυτό το αμυντικό, σε 

ξενιστές, σύστημα εμφανίζεται σε πολλά σπονδυλωτά, π.χ. θηλαστικά, πτηνά, 

ψάρια, και υπόκειται σε αυστηρό έλεγχο. Έχει βρεθεί ότι, από τη μία, οι 

κυτταροκίνες βοηθούν στην προστασία του οργανισμού από την προσβολή 

παθογόνων και από την άλλη, μπορούν να κατευθύνουν κύτταρα του 

ανοσοποιητικού συστήματος να καταστρέψουν υγιή κύτταρα, με αποτέλεσμα 

να προκαλέσουν αυτοάνοσες ασθένειες, π.χ.  πολλαπλή σκλήρυνση, 

ρευματοειδή αρθρίτιδα, ενδομητρίωση, πολλαπλό μυέλωμα κ.τ.λ.(Gerard and 
Rollins, 2001)  
Όπως αναφέραμε και παραπάνω χαρακτηριστικό της ενδομητρίωσης είναι η 

αύξηση του ποσού του περιτοναϊκού υγρού, του αριθμού των μακροφάγων, 

ηωζινόφιλων, ΝΚ κυττάρων, βασεόφιλων κυττάρων των ιστών (mast-cell), 

μεσοθηλιακών κυττάρων, ενδομητριακών κυττάρων αλλά και των 

εκκρινόμενων προϊόντων τους όπως αυτο-αντισωμάτων, κυτταροκινών, 

αυξητικών παραγόντων, μορίων προσκόλλησης, ένζυμων, ορμονών, 

προσταγλανδινών, ενεργών ριζών οξυγόνου. (Koyama N., 1993) (Klein, N. A. 
et al., 1994) 

Στην εικόνα 10 φαίνονται συνοπτικά αλληλεπιδράσεις κυττάρων μέσω 

διαφόρων κυτταροκινών και αυξητικών παραγόντων που περιγράφονται σε 

μελέτες με ασθενείς με ενδομητρίωση.   

 

 

 

 



                                                                                                                                       Εισαγωγή 
∆ιδακτορική ∆ιατριβή 
 

 44

   
  

Εικόνα 10: Τα μακροφάγα παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανοσοβιολογία της 

ενδομητρίωσης. Αλληλεπιδράσεις ενδομητριακών κυττάρων και μακροφάγων 

γίνονται με τη μεσολάβηση αυξητικών παραγόντων, κυτταροκινών και χημοκινών 

που τελικά οδηγούν στην παράδοξη επιβίωση του παρά στην καταστροφή του. 

 

 

Οι πιο γνωστές κυτταροκίνες και αυξητικοί παράγοντες που έχουν βρεθεί σε 

ασθενείς με ενδομητρίωση είναι: 

 

RANTES ( Regulated on Activation, Normal T-Cell Expressed and Secreted) : 

Η RANTES  είναι κυτοκίνη της β ή ‘CC’ οικογένειας χημοκινών. Έλκει 

μονοκύτταρα και Τ-κύτταρα μνήμης, ενώ φαίνεται να εκκρίνεται από 

μακροφάγα, επιθηλιακά και μεσεγχυματικά κύτταρα. Σε φυσιολογικό 

ενδομήτριο εντοπίζεται σαν συστατικό του στρώματος και εκκρίνεται μετά από 

επαγωγή από TNF-α και IFΝ-γ. Η παραγωγή RANTES έχει δειχθεί να είναι 

αρκετά πιο αυξημένη σε κύτταρα που προέρχονται από ενδομητρίωμα. Η 

σοβαρότητα της ασθένειας συνδέεται με την αυξημένη έκκρισή της σε 

εμφυτευμένο στρώμα ενδομητρίου (σε σχέση με το φυσιολογικό ενδομήτριο), 

που επάγεται από τους παράγοντες TNF-a και IFN-γ. (Hornung D. et al., 
1997) 
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IL- 1( Ιντερλευκίνη-1 ) :  

Η IL-1 παίζει σημαντικό ρόλο σε κατάσταση φλεγμονής καθώς και στην 

ανοσολογική απόκριση. Είναι προϊόν ενεργοποιημένων μονοκυττάρων και 

μακροφάγων και φαίνεται να επηρεάζει την ενεργοποίηση των Τ- 

λεμφοκυττάρων και την διαφοροποίηση των Β- λεμφοκυττάρων. Έχουν 

περιγραφεί δύο υποδοχείς IL-1α και  IL-1β με παρόμοιες βιολογικές 

λειτουργίες και ένας υποδοχέας ανταγωνιστής IL-1ra που μπλοκάρει το δέσιμο 

και των δύο IL-1α και β. (Keenan J. et al., 1995)  Κάποιες μελέτες έχουν δείξει 

μεγάλη συγκέντρωση IL-1 σε περιπτώσεις ενδομητρίωσης. Ιδιαίτερα αυξημένα 

επίπεδα έχουν δειχθεί στην έκφραση IL-1β mRNA περιτοναϊκών μακροφάγων. 

Μια εξήγηση για αυτό είναι η συμβολή της IL-1β στην αγγειογένεση των 

περιοχών ενδομητρίωσης με την επαγωγή  αγγειογενετικών παραγόντων 

όπως IL-6, VEGF ( vascular endothelial growth factor ) στις περιοχές αυτές. 

(Lebic D.I. et al., 2000) Kάποιοι άλλοι υποστηρίζουν ότι η IL-1β αυξάνει την 

παραγωγή του sICAM στα ενδομητριακά κύτταρα που όπως φαίνεται στην 

εικόνα 10 εμποδίζει τα ενδομητριακά κύτταρα να καταστραφούν στην 

περιτοναϊκή κοιλότητα. 

TNF-α ( Τumor necrosis factor ):  

Συμμετέχει σε καταστάσεις φλεγμονών και ενδομητρίωσης. Συγκεκριμένα, 

βοηθά στην προσκόλληση των ενδομητρικών κυττάρων στο περιτοναϊκό 

μεσοθήλιο.  

IFN-γ ( Interferon-γ ):  

Ο ρόλος της IFN-γ στην εξέλιξη της ενδομητρίωσης δεν είναι ακόμα ξεκάθαρος 

για αυτό βρίσκεται υπό μελέτη. Όμως εμπλέκεται σε καταστάσεις φλεγμονών 

και σε πολλές περιπτώσεις ενδομητρίωσης έχει διαπιστωθεί μεγάλος αριθμός 

κυττάρων που εκκρίνουν IFN-γ. (Koyama N. et al., 1993) 
TGF-β ( Transforming Growth Factor )  :  

Αναστέλλει την ανάπτυξη κάποιων κυττάρων ενώ επάγει την ανάπτυξη 

κάποιων άλλων. Ακόμα, ο TGF-β φαίνεται να επιδρά στην ρύθμιση της Fas 

ligand έκφρασης, με αποτέλεσμα να διεγείρεται ο Fas-μεσολαβούμενος 

κυτταρικός θάνατος ενεργοποιημένων κυττάρων. Επίσης, ο TGF-β εμπλέκεται 

σε περιπτώσεις φλεγμονής. (Oosterlynck D.J. et al., 1994) (Weil, S.J. et al., 
1997) 



                                                                                                                                       Εισαγωγή 
∆ιδακτορική ∆ιατριβή 
 

 46

IL-2, IL-6, IL-8, IL-10, IL-15, IL-18 (Ιντερλευκίνη-6, -8, -10, -15, -18), MCP-1 

(Μonocyte chemoattractant protein ) :  

Αυξημένες συγκεντρώσεις και αυτών των κυτοκινών βρέθηκαν σε δείγματα 

περιτοναϊκού υγρού ασθενών, αποδεικνύοντας την συμβολή τους στην εξέλιξη 

της ενδομητρίωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι κυτταροκίνες IL-2, IL-6, IL-10, 

εμπλέκονται γενικώς σε περιπτώσεις φλεγμονής .Έτσι, στην ενδομητρίωση  η 

ΙL-6 φαίνεται να συμμετέχει στον πολλαπλασιασμό των ενδομητριακών 

κυττάρων. (Rier S.E et al., 1994) Ο ρόλος της IL-10 δεν είναι ακόμα 

ξεκάθαρος για αυτό βρίσκεται υπό μελέτη.  (D’Hooghe, T.M. et al., 2001) 
Επίσης, οι συγκεντρώσεις τόσο της IL-8, μιας κυτοκίνης που ελκύει 

ουδετερόφιλα και αποτελεί επιπλέον και αγγειογενετικό παράγοντα, όσο και 

του MCP-1, ενός χημειοτακτικού και ενεργοποιητικού παράγοντα 

μονοκυττάρων, όχι μόνο βρίσκονται αυξημένες σε ασθενείς αλλά τα επίπεδα 

της αύξησης σχετίζεται με το στάδιο της ασθένειας και φαίνονται να μειώνονται 

μετά από θεραπεία. (Arici A. et al., 1996). Μελέτες επίσης έδειξαν αυξημένα 

επίπεδα των κυτταροκινών IL-15 και IL-18, δυο κυτταροκινών με 

ανοσορρυθμιστική, αγγειογενετική και IFN-γ-επαγωγική δράση αντίστοιχα. 

(Arici A. et al., 2003)  
PDGF ( Platelet – derived growth factor ), EGF ( Epidermal growth factor ) :  

Αυξημένες συγκεντρώσεις και αυτών των αυξητικών παραγόντων έχουν 

εντοπιστεί να παράγονται από μακροφάγα  σε ενδομητρίωση. (Olive D.L. et. 
al., 1993). Έχει δειχθεί να διεγείρουν τον πολλαπλασιασμό ενδομητριακών 

κυττάρων in vitro και υποστηρίζεται ότι συμβάλλουν στην εμφύτευση τους σε 

θέση εκτός του ενδομητρίου. Επίσης, υποδοχείς EGF ( EGFR ) έχουν βρεθεί 

σε αυτόλογο και σε ετερόλογο ενδομήτριο. (Prentice A. et al., 1992). Τέλος, ο 

PDGF ενισχύει τον πολλαπλασιασμό ενδομητριακών κυττάρων με μέγιστη 

επίδραση όταν συνυπάρχει με οιστρογόνα. 

ΙL-13 ( Interleukin – 13 ) 

Μελέτες που αφορούν τη συγκέντρωση της IL-13 σε ασθενείς με 

ενδομητρίωση έδειξαν χαμηλά επίπεδα αυτής σε σχέση με τη συγκέντρωση 

φυσιολογικών ατόμων. Η IL-13 είναι αναστολέας μακροφάγων, με αποτέλεσμα 

η έλλειψή της να βοηθάει την ενεργοποίηση αυτών σε μεγάλο ποσοστό. (Wu, 
M. & Ho, H., 2003) 
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VEGF ( Vascular endothelial growth factor ) 

Στα νεοσχηματισμένα ενδομητριακά εμφυτεύματα παρατηρείται σημαντική 

δημιουργία νέων αγγείων. Ένας από τους πιο ειδικούς αγγειογενετικούς 

παράγοντες είναι ο  VEGF, μια εκκρινόμενη γλυκοπρωτεΐνη 34 έως 46kDa.   

(Donnez J. et al., 1998) (Fasciani A. et al., 2001) Παρόλο που το μονοπάτι 

σηματοδότησης του VEGF δεν είναι τελείως κατανοητό, η ενεργοποίηση του 

υποδοχέα του οδηγεί σε αύξηση του εξωκυτταρικού Ca2+. Ο VEGF εντοπίζεται 

σε φυσιολογικό ενδομήτριο και η έκφρασή του παρουσιάζεται αυξημένη κατά 

την εκκριτική φάση του εμμηνορρυσιακού  κύκλου. Φυσιολογικά η έκφρασή 

του ρυθμίζεται από IL-1β, PDGF, TGF-β, EGF και PGE2 (Προσταγλανδίνη Ε2). 

(Jennifer L. et al., 2000)  
Αυξημένη συγκέντρωση VEGF βρίσκεται σε ασθενείς με ενδομητρίωση που 

αποδεικνύει την ύπαρξη ενός μηχανισμού δημιουργίας νέων αγγείων για την 

τροφοδοσία των ενδομητριωμάτων (εικόνα 11). Ερωτηματικά ακόμα υπάρχουν 

για την προέλευση του VEGF στην περιοχή. Μια θεωρία υποστηρίζει ότι τα 

ίδια τα ενδομητριακά κύτταρα εκκρίνουν τον παράγοντα αυτό, ενώ μια 

δεύτερη, θεωρεί τα μακροφάγα ως πηγή του VEGF στην περιοχή. Παρουσία 

IL-6 και IL-8 φαίνεται να ενισχύεται η παραγωγή του VEGF, όπως έδειξαν 

μελέτες σε ασθενείς με ενδομητρίωση. (Felemban A.A. et al., 2001) 
 

 
    

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Εικόνα 11 : 

Σχηματική αναπαράσταση της ανάπτυξης αγγείων ενδομητρίωματος  που επιτρέπει 

τη συνεχή επιβίωση και ανάπτυξή του. Φαίνεται πως τα ενδομητριακά κύτταρα 

εκκρίνουν πρωτεΐνες που συμμετέχουν στην αγγειογένεση.  
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1.2.5. Γενετική  της Ενδομητρίωσης     
Οι γενετικοί παράγοντες που ενδεχομένως να εμπλέκονται στην 

ενδομητρίωση λίγο έχουν μελετηθεί και κατά συνέπεια λίγα είναι αυτά που 

σήμερα γνωρίζουμε. Πρόσφατες μελέτες υποστηρίζουν ότι μοριακές αλλαγές 

σε γονίδια ενισχύουν τη θεωρία ότι η ενδομητρίωση έχει και γενετική βάση. 

Κάποια από τα στοιχεία στα οποία βασίζονται οι μελέτες αυτές είναι τα εξής : 

 

i. Η πιθανότητα για ενδομητρίωση αυξάνεται όταν συγγενής πρώτου 

βαθμού είναι ασθενής. Συγκεκριμένα οι Simpson et al το 1980 

σημείωσαν ότι υπάρχει επτά φορές μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης 

της ασθένειας μεταξύ των αδελφών μιας οικογένειας. Πιθανότητα που 

σχετίζεται και με την κληρονομική πιθανότητα που συναντιέται σε 

οικογένειες με διαβήτη. (Simpson et al., 1980)  Ένα επίσης στοιχείο 

αναφέρει ότι πρόκειται για πολυ-παραγοντική κληρονομικότητα σε 

συνδυασμό με χρωμοσωμική ανευπλοϊδία. (Jong-Chul Shin et al., 
1997) 

ii. Συνύπαρξη ενδομητρίωσης με άλλες αυτοάνοσες ασθένειες όπως ο 

συστηματικός ερυθηματώδης λύκος. (J. Gogusev et al., 1999) 
iii. Διαφορές στα HLA. Έρευνες πραγματοποιήθηκαν ώστε να συσχετισθεί 

η ενδομητρίωση με την ύπαρξη συγκεκριμένων αντιγόνων του κυρίου 

συμπλόκου ιστοσυμβατότητας (Κ.Σ.Ι.) όπως των HLA-A, -B, -C, και -DR 

μορίων.  (Ishii K. et al., 2003 ) ( Kitawaki J. et.al., 2002)  Σε μια τέτοια 

έρευνα παρουσιαστήκαν όλα τα μέλη μίας οικογένειας που είχαν 

ενδομητρίωση να έχουν πολύ χαμηλά επίπεδα των διαλυτών HLA 

τάξης Ι και ΙΙ στο ορό των ασθενών έναντι των υγιών δειγμάτων. 

(Matalliotakis, I. M. et al., 2003) 

iv. Σημαντικές διαφορές μεταξύ ασθενών και φυσιολογικών ατόμων σε 

πέντε γενετικά συστήματα : ΑΒΟ, εστεράση ψευδοχολίνης, 

συμπληρώματος C3 , τρανσφερρίνη, φωσφογλυκομουτάση.        

(Spitsyn, V. A. et al., 1996) 
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v. Σημαντικές επαναλαμβανόμενες ελλείψεις DNA ασθενών με 

ενδομητρίωση στα χρωμοσώματα 1p, 5p, 6q και 22q.  (Jean Gogusev 
et al., 2000) 

vi. Συνεχής έκφραση γονιδίων όπως αυτών της αρωματάσης και άλλων 

στεροειδών προκαλούν ενδομητρίωση. (Attar, E. et al., 2006) 
(Georgiou, I. et al., 1999) 

 

Τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια ανάπτυξης µιας µεγάλης κλίµακας, 

αυτοµατοποιηµένης σάρωσης του γονιδιώµατος χρησιµοποιώντας 

σηµασµένους µε φθόριο δινουκλεοτιδιακούς δείκτες σε µελέτες δέσµευσης, 

όπως στην περίπτωση αναγνώρισης συνδυασµών γενετικών θέσεων στον 

τύπου Ι διαβήτη και το άσθµα. Μια παρόµοια προσέγγιση έχει σχεδιαστεί για 

την αναγνώριση γενετικών τόπων στην ενδοµητρίωση. Ο στόχος της μελέτης 

αυτής είναι να καθοριστεί μια σχέση, χρησιµοποιώντας την ανάλυση 

προσβεβληµένων συγγενών που περιλαµβάνει τη µελέτη αυτών για να 

προσδιορίστει τελικά πόσο συχνά προσηµασµένοι αλλότυποι κληρονοµούνται 

πανοµοιότυπα από κοινό γονέα. (Kennedy S., 1999) 
Η μελέτη OXEGENE, που πραγματοποιείται στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, 

είναι μέρος της διεθνούς μελέτης Endogene, μιας παγκόσμιας συνεργασίας 

που στοχεύει να ερευνήσει τα αρμόδια γονίδια για την πρόκληση της 

ενδομητρίωσης. Έχει πραγματοποιηθεί μια μελέτη συνδέσμων 1.176 

οικογενειών κάθε μια με τουλάχιστον δύο μέλη - κυρίως ζευγάρια αδελφών - με 

χειρουργικώς διαγνωσθείσα ενδομητρίωση. Έχει προσδιοριστεί μια περιοχή 

στο χρωμόσωμα 10q26 στην οποία εντοπίζεται  πιθανώς ένα γονίδιο 

υπεύθυνο για την ύπαρξη αυξημένης ευαισθησίας στην ενδομητρίωση. Ένα 

άλλο παρόμοιο γονίδιο μπορεί να βρίσκεται σε μια περιοχή στο χρωμόσωμα 

20p13. (Treloar et al., 2005) 
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1.4. Λεβοκαρνιτίνη (L–καρνιτίνη) 
 

Η L-καρνιτίνη (3΄ - hydroxy - 4 - N - trimethylammoniobutanoate) 

ανακαλύφθηκε και απομονώθηκε το 1905, ενώ ο χημικός της τύπος 

καθορίστηκε το 1927. Πρόκειται για μια υδατοδιαλυτή τεταρτοταγή αμίνη. 

Περίπου το 75% της L-καρνιτίνης στα θηλαστικά προέρχεται από τη διατροφή. 

Κυριότερες πηγές είναι το κόκκινο κρέας για τον ενήλικο άνθρωπο και το 

μητρικό γάλα για τα νεογνά. Το υπόλοιπο 25% συντίθεται στον άνθρωπο από 

το ήπαρ και τα νεφρά μέσω της γ – βουτυροβεταΐνης. Απαραίτητα για την 

βιοσύνθεση της L-καρνιτίνης είναι τα αμινοξέα λυσίνη και μεθειονίνη, 

παρουσία των κατάλληλων υποστρωμάτων, συμπαραγόντων και της βιταμίνης 

C . 
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1.3.1. Μεταβολισμός της L-καρνιτίνης  
 

Εντοπίζεται στον οργανισμό σε όλους τους ιστούς και τα βιολογικά υγρά είτε 

σε ελεύθερη μορφή σαν L-καρνιτίνη είτε σαν εστέρας περιέχοντας ακυλο – 

ομάδες. Στους ανθρώπους η ακυλ –καρνιτίνη βρίσκεται στον ορό του αίματος 

σε ποσοστό 25% της συνολικής L-καρνιτίνης ενώ στο ήπαρ και τους 

σκελετικούς μύες σε ποσοστό 15%. Ακόμα, μεγάλες συγκεντρώσεις 

εντοπίζονται στους καρδιακούς και σκελετικούς μύες ενώ μικρότερες στο 

ήπαρ, τα νεφρά και τον εγκέφαλο. Και αυτό γιατί στους μύες η ανάγκη για 

μεταβολισμό των λιπαρών οξέων είναι μεγαλύτερη. Η L-καρνιτίνη στο αίμα 

βρίσκεται σε πολύ μικρότερη συγκέντρωση (Bremer J., 1977). 
   

1.3.2  Βιολογικός ρόλος της L-καρνιτίνης  
 

Ο ρόλος της L-καρνιτίνης στα βιολογικά συστήματα θεωρείται ιδιαίτερα 

σημαντικός. Το πρώτο βήμα για τον προοσδιορισμό του ρόλου έγινε το 1955 

όταν οι S. Friedman και G. Fraentel ανακάλυψαν ότι η L-καρνιτίνη μπορεί να 

ακετυλιωθεί από το ακετυλο – CoA στο ήπαρ ενώ ο I.B. Fritz έδειξε ότι 

ενεργοποιεί τον μεταβολισμό των λιπαρών οξέων. 

Η περισσότερο μελετημένη λειτουργία της L-καρνιτίνης είναι η συμβολή της 

στην β – οξείδωση των επιμήκων λιπαρών οξέων. Κατά τον καταβολισμό τους 

τα λιπαρά οξέα ενεργοποιούνται στην εξωτερική μιτοχονδριακή μεμβράνη και 

στη συνέχεια οξειδώνονται στη μιτοχονδριακή μήτρα. Όμως τα επιμήκη μόρια 

ακυλο – CoA δεν είναι σε θέση να διαπεράσουν την εσωτερική μεμβράνη του 

μιτοχονδρίου, οπότε τα ενεργοποιημένα λιπαρά οξέα ξεπερνούν τη δυσκολία 

με τη βοήθεια της L-καρνιτίνης. Η ακυλο – ομάδα μεταφέρεται από τα άτομα 

θείου του CoA στο υδροξύλιο της L-καρνιτίνης, αντίδραση που καταλύεται από 

την ακυλομεταφοράση I της L-καρνιτίνης (CAT). Η ακυλο –καρνιτίνη που 

σχηματίζεται, μεταφέρεται τότε διαμέσου της εσωτερικής μιτοχονδριακής 

μεμβράνης από μια μετατοπάση. Η ακυλο – ομάδα μεταφέρεται στο CoA, στην 

εσωτερική μεμβράνη από την πλευρά της μήτρας, αντίδραση που καταλύεται 

από την ακυλομεταφοράση ΙΙ της L-καρνιτίνης. Τελικά, η L-καρνιτίνη 
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επιστρέφει στο κυτταρόπλασμα με τη βοήθεια της μετατοπάσης, σε ανταλλαγή 

με την εισερχόμενη ακυλο –καρνιτίνη. 

 
 

Εικόνα 12 : Αυτό το διάγραμμα παρουσιάζει τη μεταφορά των λιπαρών οξέων 

μέσω της L-Carnitine, από το κυτταρόπλασμα στα μιτοχόνδρια για την 

οξείδωση και την ενεργειακή παραγωγή, (π.χ. ATP).  

CAT : Carnitine acetyltransferase 

CPT I,II : carnitine palmitoyltransferase I,II 

CACT : Carnitine/acylcarnitine translocase 

 

 

Μια άλλη σημαντική λειτουργία της L-καρνιτίνης είναι η ρυθμιστική της δράση 

στην αναλογία ακυλο – CoA / CoASH στα μιτοχόνδρια. Η ενδομιτοχονδριακή 

L-καρνιτίνη μαζί με το ένζυμο ακυλομεταφοράση της L-καρνιτίνης αντιδρά με 

μικρής- και μεσαιάς- αλυσίδας ακυλο – CoA για να σχηματίσει ακυλο – 

καρνιτίνες, οι οποίες μεταφέρονται έξω από το μιτοχόνδριο. Έτσι, ρυθμίζουν τις 

ενδοκυττάριες συγκεντρώσεις ελεύθερου CoA και ακυλο – CoA. Ακόμα μέσω 

του συστήματος της καρνιτινοακυλο – τρανσφεράσης «καθαρίζονται» τα 

κύτταρα από τα ακυλο – CoAs που μέσω της κυκλοφορίας αποβάλλονται 

τελικά από τα ούρα. Κατά κάποιο τρόπο η αναλογία ακυλο–καρνιτίνη / 

καρνιτίνη αντικατοπτρίζει την αναλογία ακυλο – Coa / CoA. 
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Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται επιγραμματικά οι κυριότερες 

φυσιολογικές λειτουργίες της L-καρνιτίνης στον οργανισμό όπως προκύπτουν 

από πρόσφατες μελέτες. 

 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ 

1.  Οξείδωση μιτοχονδριακών λιπαρών οξέων μακριάς αλυσίδας. 

2.  Ενεργοποίηση αερόβιας γλυκόλυσης : διέγερση του συμπλόκου της    

πυρουβικής αφυδρογονάσης. 

3.  Ενίσχυση της αναπνευστικής αλυσίδας. 

4.  Ρύθμιση της μιτοχονδριακής αναλογίας ακυλο – CoA / CoA. 

5.  Σύστημα καθαρισμού ακυλο – ομάδων. 

6.  Οξείδωση υπεροξειδοσωματικών λιπαρών οξέων – Ενδοκυτταρική 

επικοινωνία 

7.  Μεταβολισμός διακλαδισμένων αμινοξέων. 

8.  Μεμβρανική ισορροπία. 

9.  Αντιοξειδωτική δράση. 

10.  Δότης ακετυλο-ομάδων για βιοσύνθεση ( π.χ. ακετυλοχολίνη ) 

 

 

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές μελέτες σχετικά με τη δυσλειτουργία 

του μηχανισμού β – οξείδωσης των λιπαρών οξέων. Γενικά έχει βρεθεί ότι ο 

μεταβολισμός των λιπιδίων και η συγκέντρωση της L-καρνιτίνης μεταβάλλονται 

σε μια σειρά καταστάσεων όπως : α) η εγκυμοσύνη, β) η ασιτία ή η κακή 

διατροφή, γ) η έντονη φυσική άσκηση, δ) διάφορες ασθένειες, ε) εκτεταμένα 

εγκαύματα, στ) διαταραχές στον θυρεοειδή, ζ) διαβήτης, η) δυστροφία. 

(Arenas J et al., 2000) Εξάλλου, και στον ορό τα επίπεδα της L-καρνιτίνης 

παρουσιάζουν διαφοροποίηση όσον αφορά την ηλικία και το φύλο. Στα νεογνά 

και τα βρέφη παρατηρείται μειωμένη συγκέντρωση όπως και στα θηλυκά 

άτομα σε σχέση με τα αρσενικά. 
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1.3.3. L-καρνιτίνη και ανοσοποιητικό σύστημα 
 

Η επίδραση της L-καρνιτίνης σε κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος έχει 

απασχολήσει πολύ τα τελευταία χρόνια τους ερευνητές. Το πρώτο βήμα έγινε 

με την μελέτη της επίδρασης της L-καρνιτίνης στην ανοσοκατασταλτική δράση 

των λιπιδίων. Το αποτέλεσμα ήταν ότι η L-καρνιτίνη ,ακόμα και σε μικρές 

ποσότητες, μπορούσε να καταστείλει την επαγόμενη από λιπίδια ανοσολογική 

απόκριση σε μιτογόνο (De Simone C. Et al., 1982). 
Εκτενέστερα πειράματα βασιζόμενα στην μελέτη της βιωσιμότητας και της 

αύξησης διάφορων κυτταροκαλλιεργειών στις οποίες είχε προστεθεί ποσότητα 

L-καρνιτίνης, έδειξαν ότι η προσθήκη L-καρνιτίνης οδηγούσε σε 

πολλαπλασιασμό των λεμφοκυττάρων καθώς και διέγερση της μετανάστευσής 

τους. Ακόμα, εμφανής ήταν και ενεργότητα λεμφοκινών μετά την προσθήκη L-

καρνιτίνης. (Famularo G and De Simone C, 1995) 
Εκτός από τον πολλαπλασιασμό των λεμφοκυττάρων, η L-καρνιτίνη σύμφωνα 

με μελέτες σε μια κυτταρική σειρά ποντικών αποδείχθηκε  ότι επάγει και την 

παραγωγή μονοκλωνικού αντισώματος. Παρόμοιο αποτέλεσμα είχε και η 

χρησιμοποίηση της παλμιτόϋλο –καρνιτίνης στις καλλιέργειες των κυττάρων. Η 

επίδραση της L-καρνιτίνης πρέπει να ήταν έμμεση καθώς δεν παρατηρήθηκε 

ενσωμάτωσή της στα κύτταρα. (Athanassakis I et al., 2000) (Berchiche L et 
al., 1994) 
Εξίσου σημαντικές ήταν και οι μελέτες για την κατάσταση της L-καρνιτίνης κατά 

τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Έτσι, η συγκέντρωσή της στο πλάσμα μειώθηκε 

κατά πολύ κατα τη διάρκεια και επανήλθε στα κανονικά της επίπεδα μετά τον 

τοκετό. Αντίθετα, η L-καρνιτίνη που αποβάλλονταν από τις έγκυες αυξάνονταν 

αντίστροφα. Παρατηρήθηκε επομένως μια δευτερογενής έλλειψη της L-

καρνιτίνης. (Marzo A et al., 1994) 
Εκτός από την L-καρνιτίνη, επίδραση στο ανοσοποιητικό φαίνεται να έχουν και 

άλλα παράγωγα ακυλ –καρνιτίνης όπως η ακετυλ –καρνιτίνη και παλμιτόϋλο –

καρνιτίνη. Πιο συγκεκριμένα, μελετήθηκαν τα επίπεδα της ακετυλ –καρνιτίνης 

σε ανθρώπινα μακροφάγα σε διεγερμένη και μη κατάσταση. Τα διεγερμένα 

μακροφάγα εμφάνισαν αυξημένη ποσότητα L-καρνιτίνης σε αντίθεση με τα μη 
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διεγερμένα. Έτσι ενισχύθηκε η άποψη ότι η ακετυλ –καρνιτίνη διαδραματίζει 

ένα μεταβολικό ρόλο κατά την έναρξη της ανοσολογικής απόκρισης από 

μονοπύρηνα μακροφάγα. (De Simone C., 1994) 
Διάφορες μελέτες αναφέρουν ότι έλλειψη L-καρνιτίνης μπορεί να εντοπισθεί σε 

περιπτώσεις του συνδρόμου της επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (ΑΙDS). 

Κάτι τέτοιο φαίνεται να έχει σχέση με την λεμφοκυτταρική απόπτωση. 

Συγκεκριμένα πειράματα έδειξαν ότι η χορήγηση L-καρνιτίνης σε ασθενείς με 

ΑΙDS προκαλούσε σημαντική αύξηση των CD4+ και των CD8+ πληθυσμών 

κυττάρων. Αυτό είχε να κάνει όχι με την επαγωγή της πολλαπλασιαστικής τους 

ικανότητας αλλά με τη μείωση του αριθμού των κυττάρων CD4+ και  CD8+ που 

υφίστανται απόπτωση (Simone C et al., 1993). Η L-καρνιτίνη δρα σε έναν 

ενδιάμεσο αγγελιοφόρο της απόπτωσης, το κεραμίδιο, και συγχρόνως 

εμποδίζει την αλλαγή του μεμβρανικού δυναμικού των μιτοχονδρίων που 

αποτελεί ένα πρώιμο και μη αντιστρέψιμο βήμα κατά τον κυτταρικό θάνατο. 

Ακόμα, περαιτέρω μελέτες χρειάζονται για να αποδείξουν την υπόθεση ότι η L-

καρνιτίνη επηρεάζει την έκφραση HIV – επαγώμενων κυτταροκινών (Cifone 
M.G. et al., 1997) 
Επομένως η L-καρνιτίνη προτείνεται ως ένα αποτελεσματικό αντι – 

αποπτωτικό φάρμακο στην θεραπεία των ασθενών με AIDS.   

 

 

1.4.  Προσταγλανδίνες ( PGs) 
 

Η πρόδρoµη ένωση για τη βιoσύvθεση τωv λιπαρώv oξέωv είvαι τo ακετυλo-

CoA που παράγεται μέσα στα µιτoχόvδρια, είτε από τη γλυκoλυτική πoρεία, 

είτε από τη β-οξείδωση τωv λιπαρώv oξέωv. Βέβαια, και στo κυτταρόπλασμα 

υπάρχει δεξαµεvή ακετυλo-CoA, πoυ όµως τρoφoδoτείται συvεχώς από τo 

ακετυλo-CoA πoυ παράγεται στα µιτoχόvδρια. Η µεταφoρά τoυ ακετυλo-CoA 

από τo µιτoχόvδριo στo κυτταρόπλασμα, γίvεται µε δύo µηχαvισµoύς: Μέσω 

κιτρικού οξέος: με τη δέσμευση τoυ ακετυλo-CoA στo oξαλoξικό oξύ. Με 

αvτιστρoφή τoυ µηχαvισµoύ µεταφoράς ακυλoµάδωv µε τηv καρvιτίvη: oπότε 

oι ακετυλoµάδες παραλαµβάvovται από τo µιτoχovδριακό CoASH και 

απoδίδovται στo κυτταρoπλασµατικό CoASH. 
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Εικόνα 13 : Tο διάγραμμα παρουσιάζει το μονοπάτι σύνθεσης των 

προσταγλανδινών χρησιμοποιώντας ως πρόδρομο μόριο το αραχιδονικό οξύ. 

 

 

Η σύνθεση τωv λιπαρών oξέωv γίνεται µε προσθήκη, κάθε φορά, δύo ατόµωv 

άνθρακα ξεκιvώvτας από τo ακετυλo-CoA. Τα ακόρεστα λιπαρά oξέα τωv 

θηλαστικών πρoέρχovται από τo παλµιτελαϊκό (16:1), τo ελαϊκό (18:1), τo 

λιvελαϊκό (18:2) ή τo λιvoλεvικό (18:3) oξύ. Τα θηλαστικά, κατά γενικό καvόvα, 

δεv έχoυv τα έvζυµα για vα εισάγoυv δεύτερo διπλό δεσμό µετά τoν C-9 στη 

λιπαρή ανθρακική αλυσίδα. Γι' αυτό, δεv µπoρoύv vα συvθέσoυv τo λιvελαϊκό 

(18:2, cis-∆9,12) και τo λιvoλεvικό oξύ (18:3, cis-∆9,12,15), αλλά πρέπει vα τα 

πρoσλαµβάvoυv από την τροφή. Για τo λόγo αυτό, τo λιvελαϊκό και τo 

λιvoλεvικό οξύ ovoµάζovται απαραίτητα λιπαρά oξέα. Από τo παλµιτελαϊκό, 

ελαϊκό, λιvελαϊκό και λιvoλεvικό oξύ, παράγovται τα άλλα ακόρεστα oξέα, 

όπως π.χ. από τo γ-λιvoλεvικό, πoυ λαµβάvεται από την τροφή, παράγεται τo 

αραχιδovικό oξύ (20:4), πoυ αποτελεί πρόδρoµη ένωση για τη σύνθεση 

πoλλώv βιoλoγικά σηµαvτικώv εvώσεωv των εικοσανοειδών, όπως οι 

πρoσταγλαvδίvες. Το αραχιδονικό οξύ έχει δύο τύχες: Η µία είναι να 
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μετατραπεί σε προσταγλανδίνες, προστακυκλίνες και θροµβοξάνια, µε πρώτο 

βήμα τη δράση της κυκλοξυγενάσης. Στην εικόνα 13 περιγράφεται το μονοπάτι 

σύνθεσης των προσταγλανδινών. 

Η άλλη τύχη του αραχιδονικού οξέος είναι, µε πρώτο βήµα τη δράση της 

λιποξυγενάσης, να σχηµατίσει υδροϋπεροξυ- και υδροξυ-λιπαρά οξέα, από τα 

οποία µε απόσπαση νερού και διάφορες αντιδράσεις µεταφοράς 

σχηματίζονται τα λευκοτριένια. 

Οι προσταγλανδίνες είναι µεσολαβητές δηλαδή ενώσεις που δρουν µέσω 

µεµβρανικών υποδοχέων σαν ‘τοπικές ορµόνες’ με ένα μεγάλο φάσμα 

φαρμακολογικών και βιολογικών δράσεων και θεωρείται πιθανό,  ότι 

συμμετέχουν σε όλες τις φυσιολογικές διεργασίες του οργανισμού.  

Συγκεκριμένα, δρουν τοπικά, στο άμεσο περιβάλλον τους, όπου 

βιοσυντίθενται, είτε στη θέση παραγωγής τους (αυτοκρινής δράση) είτε σε 

γειτονικά κύτταρα (παρακρινής δράση). Η ακτίνα δράσης τους περιορίζεται 

λόγω της γρήγορης αποικοδόµησής τους (της τάξης των sec ή min). Οι 

προσταγλανδίνες που αρχικά θεωρήθηκαν ότι προέρχονται από τον 

προστάτη, υπάρχουν στους περισσότερους ιστούς αρσενικών και θηλυκών 

ζώων. Οι προσταγλανδίνες θεωρούνται σήμερα μια ομάδα από λιπαρά οξέα 

που βρίσκονται σε όλους τους ιστούς των θηλαστικών. (Sherman, A. I., 1984) 
Είναι υδροξυλιωμένα ακόρεστα λιπαρά οξέα με αλυσίδες από 20 άτομα C και 

ένα διπλό δεσμό μεταξύ C8 και C12. Φέρουν δακτύλιο κυκλοπεντανίου και δυο 

πλάγιες αλυσίδες.              

Οι κυριότερες ομάδες των προσταγλανδινών είναι οι E, F, A, B και D. Στον 

ανθρώπινο οργανισμό οι προσταγλανδίνες Ε1 και F1α συντίθενται από το 

διομο-γ-λινολεïκό οξύ, ενώ οι προσταγλανδίνες Ε2 και F2α από το αραχιδονικό 

οξύ που εντοπίζεται στους περισσότερους ιστούς. Αποτελούν δεύτερο µήνυµα 

υδρόφιλων ορμονών. Εμπλέκονται στη σύσπαση των λείων µυϊκών ινών στην 

έκκριση συστατικών από τα κύτταρα. Επηρεάζουν το µεταβολισµό των οστών, 

το αυτόνοµο νευρικό σύστηµα, το ανοσοποιητικό σύστηµα, την κυτταρική 

κίνηση. Προκαλούν συσσώρευση των λευκών αιµοσφαιρίων και των 

αιµοπεταλίων Είναι πολύ δραστικά σήµατα πόνου για τους αντίστοιχους 

υποδοχείς. Σημαντικός παράγοντας για τη βιοσύνθεση των προσταγλανδινών 

είναι η πυκνότητα του κυττάρου σε ακόρεστα λιπαρά οξέα. Επίσης ερεθίσματα 
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που προκαλούν τη βιοσύνθεση των προσταγλανδινών μπορεί να είναι 

μηχανικά, νευρικά, φαρμακολογικά, ορμονικά και παθολογικά μέσω 

ενεργοποίησης της φωσφολιπάσης α, που διασπά τα λιπαρά οξέα από τα 

φωσφολιπίδια με τη βοήθεια του κυκλικού AMP. (Jabbour N. & Sales K., 
2004). 
Τα εικοσανοειδή, όπως αναφέρθηκε, έχουν μικρό χρόνο ηµιζωής και 

μεταβολίζονται σε πολλά προϊόντα αποικοδόμησης, µε  αναγωγή των διπλών 

δεσµών, αφυδρογόνωση των υδροξυλοµάδων και χρησιμοποιώντας τις 

πορείες β-οξείδωση, ω-οξείδωση κ.λπ. Η β-οξείδωση γίνεται στο µιτoχόvδριo, 

αλλά µπoρεί vα γίνει και στα υπερoξυδειοσωµάτια. Τo πρώτο στάδιο πoυ 

γίνεται στηv απoικoδόµηση τωv λιπαρών oξέωv είναι η εvεργoπoίησή τoυς, 

δηλαδή η µετατρoπή τoυς σε θειεστέρες τoυ συvεvζύµoυ Α. Τo δεύτερo 

γεγovός, χρovικά, είναι µεταφoρά τoυ ακυλo-CoA από τo κυτταρόπλασμα, πoυ 

βιoσυvτίθεται, στo µιτoχόvδριo, όπoυ γίνεται η απoικoδόµηση. Αυτό γίvεται µε 

τη βoήθεια της καρvιτίvης, γιατί oι θειεστέρες τωv λιπαρώv oξέωv δεv µπoρoύv 

vα διαπεράσoυv την εσωτερική µεµβράvη τωv µιτoχovδρίωv. Ενώ η L-

καρνιτίνη που μπορεί να περνά ελεύθερα τις µεµβράνες, ξανακάνει τον ίδιο 

κύκλο.  

 

 

1.4.1. L-καρνιτίνη και προσταγλανδίνες 
 

Σε παλαιότερη εργασία που έχει πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο μελετήθηκε 

η in vitro επίδραση της L-καρνιτίνης σε κύτταρα του ανοσοποιητικού 

συστήματος. Χρησιμοποιώντας ένα μέσο καλλιέργειας χωρίς πηγή λιπαρών 

οξέων μελετήσαμε την κινητοποίηση της ενδογενούς αλλά και της εξωγενώς 

προστιθέμενης L-καρνιτίνης σε Τ-λεμφοκύτταρα, Β-λεμφοκύτταρα και 

μακροφάγα.  

Στη συνέχεια για να αξιολογήσουμε την επίδραση της L-καρνιτίνης στον 

καταβολισμό των λιπαρών οξέων στα κύτταρα αυτά χρησιμοποιήσαμε το 

αραχιδονικό οξύ σαν λιπαρό οξύ το οποίο συμμετέχει στη βιοσύνθεση των 

προσταγλανδινών. Επομένως μετρώντας τα επίπεδα παραγωγής των 
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προσταγλανδινών μπορούσαμε να δούμε την ενεργότητα της L-καρνιτίνης στα 

κύτταρα και το πώς αυτή άλλαζε την ενεργειακή κατάσταση αυτών. 

Όπως φαίνεται από τα παρακάτω διαγράμματα κάθε κυτταρικός τύπος 

ακολουθούσε το δικό του μοντέλο χρήσης της L-καρνιτίνης στο μονοπάτι 

βιοσύνθεσης και παραγωγής των προσταγλανδινών. (Athanassakis I. et al., 
2003) 
 
 

    
 

Εικόνα 14 : Παραγωγή PGE1 ή PGE2 από τα Τ-λεμφοκύτταρα και ανίχνευση του β-

υδροξυ-βουτυρικού οξέος σε αυτά παρουσία της L-καρνιτίνης (L-Cn), αραχιδονικού 

οξέος (AA) ή και των δύο. 

 
 

 

  
 

Εικόνα 15 : Παραγωγή PGE1 ή PGE2 από τα Β-λεμφοκύτταρα και ανίχνευση του β-

υδροξυ-βουτυρικού οξέος σε αυτά παρουσία της L-καρνιτίνης (L-Cn), αραχιδονικού 

οξέος (AA) ή και των δύο. 
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Εικόνα 16 : Παραγωγή PGE1 ή PGE2 από τα μακροφάγα και ανίχνευση του β-

υδροξυ-βουτυρικού οξέος σε αυτά παρουσία της L-καρνιτίνης (L-Cn), αραχιδονικού 

οξέος (AA) ή και των δύο. 

 

 

Συμπερασματικά λοιπόν φαίνεται ότι η εξωγενής προσθήκη της L-καρνιτίνης 

κινητοποιεί τα αποθέματα των λιπαρών οξέων στα κύτταρα του 

ανοσοποιητικού συστήματος μεταβάλλοντας την ενεργειακή τους κατάσταση, η 

οποία μπορεί να επηρεάσει διάφορα μονοπάτια επιδρώντας στην κυτταρική 

ωρίμανση, ενεργοποίηση καθώς και στην  παραγωγή κυτταροκινών ή άλλων 

σχετικών παραγόντων. Όλες οι παραπάνω αλλαγές μπορούν να επηρεάσουν 

την ομαλή λειτουργία του οργανισμού οδηγώντας τον σε παθολογικές 

καταστάσεις. 

 

 

1.4.2. Προσταγλανδίνες και ενδομητρίωση  
 

Τα οιστρογόνα παράγονται σε έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπινων ιστών 

συμπεριλαμβανόμενων της ωοθήκης, του πλακούντα, του λιπώδους ιστού, του 

δέρματος και του εγκεφάλου. Η αρωματάση είναι το ένζυμο-κλειδί που ρυθμίζει 

την παραγωγή των οιστρογόνων σε αυτούς τους ιστούς. Ενεργότητα της 

αρωματάσης δεν εντοπίζεται σε φυσιολογικό ενδομήτριο σε αντίθεση με την 

περίπτωση της ενδομητρίωσης που η έκφρασή της είναι αρκετά μεγάλη. Όταν 

ενδομητριακά κύτταρα μεταναστεύσουν στην ενδοπεριτοναϊκή κοιλότητα μέσω  
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ανάστροφης εμμηνορρυσίας για παράδειγμα, δημιουργούν φλεγμονώδη 

αντίδραση που οδηγεί σε εκθετική αύξηση της ενεργότητας της αρωματάσης 

και κατά συνέπεια σε παραγωγή οιστρογόνων. (Kitawaki, J et al., 2002) 
Η ενεργοποίηση της αρωματάσης γίνεται υπό την επίδραση της 

προσταγλανδίνης PGE2. (Noble, L. S. et al., 1997) Αυτό συνεπάγεται την 

τοπική παραγωγή οιστρογόνων που με τη σειρά τους επάγουν την παραγωγή 

PGE2, δημιουργώντας έτσι έναν θετικό επανατροφοδοτικό μηχανισμό για την 

συνεχή παραγωγή οιστρογόνων και PGE2 στην περιοχή οδηγώντας έτσι στον 

πολλαπλασιασμό των ενδομητριακών κυττάρων και στην εμφάνιση των 

φλεγμονωδών χαρακτηριστικών της ενδομητρίωσης. (Bulun, S. E., 2002) 
Ταυτόχρονα την επαγωγή της αρωματάσης φαίνεται να προκαλούν και 

μετατροπές σε διάφορους  άλλους μοριακούς μηχανισμούς που μπορεί να 

βοηθούν την ανάπτυξη ενδομητρίωσης όπως η μη φυσιολογική έκφραση 

ενζύμων με επουλωτική δράση ιστών ή των αναστολέων τους ή κυτοκινών 

όπως IL-6, RANTES ή και αυξητικών παραγόντων όπως EGF. (Bulun, S. E., 
1999)  
Στα παρακάτω σχήματα φαίνεται ο πιθανός μηχανισμός συνεχούς παραγωγής 

οιστρογόνων και PGE2 στην περιοχή του ενδομητριώματος. (Εικόνα 17) 
 

 

(Bulun, S. et al., 2002)   
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Εικόνα 17 : (Bulun, S. et al., 2000)  Δύο βασικές παθολογικές διαδικασίες, δηλαδή 

ανάπτυξη και φλεγμονή, είναι υπεύθυνες για χρόνιο πυελικό πόνο και στειρότητα, τα 

οποία αποτελούν και συμπτώματα της ενδομητρίωσης. Το οιστρογόνο ενισχύει την 

ανάπτυξη και εμφύτευση του ενδομητριακού ιστού, ενώ οι προσταγλανδίνες (PGs) και 

οι κυτταροκίνες εμπλέκονται στον πόνο, την φλεγμονώδη αντίδραση και τη 

στειρότητα. Η πρόδρομος ένωση, ανδροστενεδιόνη (Α) ωοθηκικής, επινεφριδικής ή 

ευτοπικής προέλευσης μετατρέπεται στην οιστρόνη (E1) που στη συνέχεια ανάγεται 

σε οιστραδιόλη (E2) στα ενδομητριακά εμφυτεύματα. Ο ενδομητριακός ιστός είναι σε 

θέση να παράγει Α από χοληστερόλη μέσω της StAR (Steroidogenic Acute 

Regulatory) πρωτεΐνης και άλλων στεροειδών ενζύμων που βρίσκονται επίσης στον 

ιστό. Η E2 προκαλεί άμεσα παραγωγή κυκλο-oxygenase-2 (COX-2), η οποία αυξάνει 

τις συγκεντρώσεις της PGE2 στην ενδομητρίωση άρα και της δράσης της 

αρωματάσης . Η IL-1, ο VEGF και η ίδια η PGE2 είναι επίσης ισχυροί επαγωγείς 

COX-2 στα μητρικά κύτταρα. Τα παραπάνω παρουσιάζουν ένα θετικό 

ανατροφοδοτικό μηχανισμό υπέρ της συνεχούς έκκρισης οιστρογόνου και το 

σχηματισμό PG στην ενδομητρίωση. Επίσης από άλλες μελέτες έχει δειχθεί σε 

περιπτώσεις ενδομητρίωσης ανεπαρκής έκφραση της 17 – β – υδροξυστεροειδούς 

απo-υδρογονάσης τύπου 2 (17 – β –hydroxysteroid dehydrogenase type 2, 17 – β –

HSD), που είναι εκείνο το ένζυμο που καταλύει την αναγωγή της οιστραδιόλης Ε2 σε 

οιστρόνη Ε1 με αποτέλεσμα στα ενδομητριακά κύτταρα να συσσωρεύονται μεγάλες 

ποσότητες Ε2. Η οιστραδιόλη είναι εκείνο το οιστρογόνο που έχει την δυναμική να 

οδηγήσει και να διατηρήσει την εμφάνιση ενδομητριωμάτων. 
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1.5. Σκοπός της εργασίας  
 

Τα ποσοστά εμφάνισης της ενδομητρίωσης ακολουθούν διεθνώς ανοδική 

πορεία. Στις Η.Π.Α και τη Μεγάλη Βρετανία διαγνώσκεται ενδομητρίωση σε 

ποσοστό μέχρι 15% στις γυναίκες της αναπαραγωγικής ηλικίας, ενώ αποτελεί 

την τρίτη αιτία στειρότητας ανάμεσα σε ζευγάρια που προσπαθούν να 

τεκνοποιήσουν. Η μέση ηλικία  των ασθενών κατά την διάγνωση της πάθησης 

είναι τα 37 χρόνια, αλλά σε ένα ποσοστό 15% από τις ασθενείς εμφανίζεται σε 

ηλικίες κάτω των 30 χρόνων. Ο χρόνος που μεσολαβεί από την εμφάνιση των 

επώδυνων συμπτωμάτων μέχρι την τελική χειρουργική διάγνωση της 

ενδομητρίωσης αυτών των γυναικών υπολογίζεται γύρω στα 8-12 χρόνια. 

Πέρα, λοιπόν, από τη χρήση της λαπαροσκόπησης, καθίσταται αναγκαία η 

χρησιμοποίηση ειδικών δεικτών του ορού για την διάγνωση της 

ενδομητρίωσης πολύ πριν την εμφάνιση των κλινικών συμπτωμάτων. 

Σκοπός αυτού του ερευνητικού πρωτοκόλλου είναι η επαγωγή πειραματικής 

ενδομητρίωσης σε ποντίκι σε πρώιμα στάδια εγκυμοσύνης ή εκτός 

εγκυμοσύνης μετά από την επίδραση L-καρνιτίνης.  

Συνδυάζοντας τα όσα γνωρίζουμε για την ανοσολογία της ενδομητρίωσης και 

τις επιδράσεις που έχει η L-καρνιτίνη στο ανοσοποιητικό σύστημα, όπως 

αναφέραμε παραπάνω,  χρησιμοποιήσαμε το σύστημα αυτό ως επαγωγέα. Με 

πειράματα in vivo και in vitro προσπαθήσαμε να μελετήσουμε τις αλλαγές στο 

κυτταροκινικό και λεμφοκυτταρικό προφίλ που επέφερε η χορήγηση L-

καρνιτίνης στα πειραματόζωά μας καθώς και να συγκρίνουμε τη νέα αυτή 

παθολογική κατάσταση με αυτή της κλινικής ενδομητρίωσης στα διάφορα 

στάδια, όπως έχει ανοσολογικά αυτή περιγραφεί.  

Για την ενίσχυση της πρότασης ότι η L-καρνιτίνη δημιουργεί κατάσταση 

ενδομητρίωσης μεταβάλλοντας το ανοσολογικό περιβάλλον της μήτρας, του 

ορού αίματος αλλά και του περιτοναϊκού υγρού στο ποντίκι, μελετήσαμε την in 
vitro και in vivo επίδραση της L-καρνιτίνης σε κύτταρα ανθρώπινου 

ενδομήτριου των κυτταρικών σειρών MFE-319 και Ishikawa
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2.1 Πειραματόζωα 

 

 Στην εργασία αυτή τα πειραματόζωα που 

χρησιμοποιήθηκαν ήταν ποντίκια  BALB/ cJ 

(H-2d) και εκτράφηκαν στη μονάδα 

πειραματόζωων του Πανεπιστημίου Κρήτης 

σε σταθερές συνθήκες θερμοκρασίας (18-

25οC), υγρασίας (~50%)   και φωτοπερίοδο με 12 ώρες φως (από 6.30π.μ. έως 

18.30μ.μ.) και 12 ώρες σκοτάδι.  Τα BALB/ c ποντίκια δημιουργήθηκαν το 1923 

από τον McDowell, ενώ το 1947 προέκυψε από αυτά η σειρά των BALB/ cJ στα 

Jackson Laboratories. Γενικώς τα ποντίκια της σειράς των BALB/c είναι πολύ 

δημοφιλή πειραματόζωα και χρησιμοποιούνται παγκοσμίως σε πολλές 

πειραματικές μελέτες.                                                        

   

2.2  Αντιδραστήρια                                                                      

 

Παράγοντες : 

Λεβοκαρνιτίνη : Levocarnitine inner salt ( Sigma, USA ) μοριακού βάρους 

Μ.Β.=161.2 σε συγκέντρωση 100μl/mouse από stock 25mg/ml. Στις 

κυτταροκαλλιέργειες η L-καρνιτίνη (L-Cn) χρησιμοποιήθηκε στις συγκεντρώσεις 

των 400μΜ και 800μΜ. 

17-phenyl trimor prostaglandin E2 (selective agonist for EP1 and EP2) : 

Χρησιμοποιήθηκε στην συγκέντρωση των 10-6Μ. (Caynan chemical company) 

11 deoxy prostaglandin E1 (selective agonist for EP2):  Χρησιμοποιήθηκε στην 

συγκέντρωση των 10-6Μ. (Caynan chemical company) 

 

Αντισώματα : 

α. Για τις τομές και τον εξωτερικό ανοσοφθορισμό :  

1α αντισώματα:  

CD90 Anti-mouse Thy1.2,with gelatin &0.1% azide ,Becton Dick. 

CD4 Anti-mouse L3T4,with gelatin & 0.1% azide, Becton Dick. 

CD8 Anti-mouse Ly2,with gelatin & 0.1% azide, Becton Dick. 
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2α αντισώματα : Anti-rat IgG FITC conjugate (Sigma, USA)  

                          Anti-mouse Polyvalent immunoglobins-FITC conjugate (Sigma)             

 

β. Για την ΕLISA σε ποντίκι : 

1α αντισώματα: 

IFN-γ    Monoclonal a-rat antibody, Endogen 

TNFα Monoclonal a-rat antibody, Endogen 

IL-2     Monoclonal a-rat antibody, Endogen 

IL-4 Monoclonal a-rat antibody, Endogen 

IL-6   Monoclonal a-rat antibody, Endogen 

IGF-1     Goat polyclonal IgG ,Santa Cruz 

GM-CSF Monoclonal a-rat antibody, Endogen 

VEGF Mouse Mab , Fremont,CA 

EGFR Mouse Mab , Fremont,CA 
 

2α αντισώματα: Anti-rat IgG POD Fab fragments from sheep immunoglobins  

                           (Boehringer Menheim) 

 Rabbit Anti-Goat IgG Fc Horseradish Peroxidase (Pierce) 

 Anti-mouse horseradish peroxidase (Amersham) 
 

γ. Για την ΕLISA σε ανθρώπινους ορούς :  

1α αντισώματα :  

IFN-γ  Goat polyclonal IgG ,Santa Cruz 

GM-CSF  Goat polyclonal IgG ,Santa Cruz  

IGF-1  Goat polyclonal IgG ,Santa Cruz  

VEGF  Ab3 ( Mouse Mab , Fremont,CA ) 

EGFR  Ab4 ( Mouse Mab , Fremont,CA ) 

CD11β Rat monoclonal antibody to mouse Macrophage, CALTAG  

Laboratories 

Ly-5    Rat monoclonal antibody to mouse Ly5 ,CALTAG  Labs 

ABC Mouse anti-human class I,  
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2α αντισώματα: Rabbit Anti-Goat IgG Fc Horseradish Peroxidase (Pierce)  

                          Goat Anti-Mouse IgG Fc Horseradish Peroxidase (Pierce)  

 

 

2.3 In vivo χειρισμός  των ζώων 

 

Για την απομόνωση μήτρας ποντικιού κατά την διάρκεια εγκυμοσύνης, θηλυκά 

ποντίκια αφού εξετάστηκαν για οίστρο τοποθετήθηκαν σε κλουβιά με 

συγκεκριμένους αρσενικούς. Το επόμενο πρωί τα ποντίκια εξετάστηκαν για την 

ύπαρξη κολπικού βύσματος (vaginal plug) , οπότε και η μέρα αυτή θεωρήθηκε 

ως η μέρα μηδέν της εγκυμοσύνης.  

Σε BALB/cJ θηλυκά ποντίκια , φυσιολογικά και 5ης μέρας εγκυμοσύνης, ενέθηκε 

ενδοπεριτοναϊκά Λεβοκαρνιτίνη: Levocarnitine inner salt (Sigma, USA). Από 

stock 25mg/ml χορηγήθηκαν 100μl σε κάθε ποντίκι για 7 μέρες συνεχόμενα.  

Στα φυσιολογικά ποντίκια προηγήθηκε ενδοπεριτοναϊκή ένεση 5 units/100μl 

PMS: pregnant mare’s serum προκειμένου να συγχρονιστεί ο κύκλος τους. 

Μετά από το πέρασμα των 48 ωρών ο συγχρονισμός έχει επιτύχει. 

Επίσης σε φυσιολογικά ποντίκια ενέθηκαν ενδοπεριτοναϊκά κύτταρα 

ενδομήτριου από τις ανθρώπινες ενδομητριακές κυτταρικές σειρές: Ishikawa και 

MFE-319. Ο αριθμός των κυττάρων που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 10*106 – 

15*106 κύτταρα ανά ζώο. Οι επωάσεις ήταν για 5, 10 και 60 μέρες παρουσία ή 

μη L-καρνιτίνης. 

Την επόμενη μέρα της τελευταίας ένεσης τα ποντίκια θυσιάστηκαν και για το 

καθένα από αυτά καταγράφηκε το χρώμα, το μέγεθος, η αιμάτωση της μήτρας 

καθώς και η ύπαρξη ή όχι εμβρυικής εμφύτευσης.  
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2.4  Ιστοί, περιτοναϊκά υγρά και οροί αίματος 

 

α. Ιστοί : Μήτρες ποντικών απομονώθηκαν από φυσιολογικά ποντίκια (control), 

από μη έγκυα ποντίκια μετά από επταήμερη χορήγηση καρνιτίνης και από 

υποτιθέμενα έγκυα ποντίκια μετά από επταήμερη χορήγηση καρνιτίνης. 

β. Ποντικίσιοι οροί αίματος: Το αίμα συλλέχθηκε από τα ποντίκια από τα οποία 

αντίστοιχα απομονώθηκαν και οι μήτρες. Για την συλλογή του ορού το αίμα 

τοποθετήθηκε στους 4 οC για μισή ώρα και στη συνέχεια στους 25 οC για άλλη 

μισή ώρα. Ακολούθησε φυγοκέντρηση στις 3000 rpm για 10 λεπτά.  

γ. Ποντικίσια περιτοναϊκά υγρά: Από τα ποντίκια των ίδιων ομάδων έγινε και η 

συλλογή περιτοναϊκών υγρών από τα οποία έγινε διαχωρισμός των κυττάρων 

που περιέχονταν σε αυτά με φυγοκέντρηση στις 1200 rpm για 6 λεπτά. 

δ. Ανθρώπινοι οροί αίματος: Χρησιμοποιήθηκαν ανθρώπινοι οροί ασθενών με 

ενδομητρίωση πριν τη θεραπεία, κατά τη διάρκεια της θεραπείας ( θεραπεία Α 

και Β ) και μετά τη θεραπεία , καθώς και φυσιολογικοί οροί για control. Τους 

ορούς αυτούς προμηθευτήκαμε από τη Γυναικολογική Κλινική του Περιφεριακού 

Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου ( ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν.Η.) 

ε. Ανθρώπινα περιτοναϊκά υγρά: Χρησιμοποιήθηκαν ανθρώπινα περιτοναϊκά 

υγρά ασθενών με ενδομητρίωση αλλά και φυσιολογικών γυναικών που 

προμηθευτήκαμε από τη Γυναικολογική Κλινική του ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν.Η. 
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2.5 Απομόνωση και καλλιέργεια κυττάρων πρωτογενούς ιστού μήτρας 

 

Διαλύματα    

1. Θρεπτικό υλικό DMEM-FBS 10% w/v 

 

H2O sterile-nanopure 75%w/v 

DMEM 10x (Dulbecos MEM) ( Gibco-BRL Co,MD, USA ) 10%w/v 

Sodium Bicarbonate 7.5% ( Gibco, U.K.)   3%w/v     

      

            Ρυθμίζουμε το pH του διαλύματος στο 7 και μετά προσθέτουμε : 

Sodium pyruvate ( Gibco, U.K.)  1%w/v 

L-Glutamine ( Gibco, U.K.)  1%w/v 

Gentamicin    ( Gibco, U.K.)                                                                              

0.1%w/v 

FBS (Fetal Bovine Serum) ( Gibco, U.K.)                                                        

10%w/v 

Φιλτράρουμε το διάλυμα και το διατηρούμε στους 4ο C. 

 

             2. Θρεπτικό υλικό HBSS (Hank’s balanced salt solution) 

 

H2O sterile-nanopure   85%w/v 

HBSS 10x  ( Gibco-BRL Co,MD, USA  )                                                            

10%w/v 

Sodium Bicarbonate  5%w/v 

Ρυθμίζουμε το pH του διαλύματος στο 7-7.5 

Φιλτράρουμε το διάλυμα και το διατηρούμε στους 4ο C. 

Υλικά 

Πλάκες κυτταροκαλλιέργειας 6 πηγαδιών ( Sarstedt,Germany) 

Πλάκα αιματοκυτταρoμέτρου ( Neubauer ) 
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           Φίλτρα Filtropur V50 0.2 ( Sarstedt,Germany) 

Μικροσκόπιο ορατού φωτός   ( Olympus, Japan ) 

Επωαστικός κλίβανος  ( Forma Scientific, USA ) 

 

Μέθοδος 

Με αποστειρωμένα  χειρουργικά  εργαλεία   και  υπό  αυστηρά  στείρες   

συνθήκες αποκολλάμε τη μήτρα και τους ωαγωγούς από τα ζώα και τα 

τοποθετούμε σε τρυβλίο Petri  που περιέχει διάλυμα HBSS.  Στη συνέχεια και με 

πολύ λεπτούς χειρισμούς καθαρίζουμε και απομακρύνουμε από την μήτρα κάθε 

ξένο ιστό που δεν μας ενδιαφέρει. Σε καθαρό διάλυμα HBSS τεμαχίζουμε σε 

όσον το δυνατό μικρότερα κομμάτια τις μήτρες με τη βοήθεια αποστειρωμένου 

λεπτού χειρουργικού ψαλιδιού. Για καλύτερο τεμαχισμό στο τέλος της 

διαδικασίας περνάμε τα κομμάτια διαδοχικά από αποστειρωμένες σύριγγες, που 

φέρουν βελόνες 18G 1/2” και κατόπιν 14G 1/2”. Προσθέτουμε HBSS και 

φυγοκεντρούμε στις 600rpm για 5min. ώστε να διαχωριστούν οι ιστοί από τα 

κύτταρα. Παίρνουμε το υπερκείμενο και φυγοκεντρούμε στις 1800rpm για 5min. 

Επαναδιαλύουμε το κυτταρικό ίζημα σε HBSS και ξαναφυγοκεντρούμε στις ίδιες 

συνθήκες. Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία για 2-3 φορές. Τελικά 

επαναδιαλύουμε το κυτταρικό ίζημα σε  θρεπτικό DMEM-FBS 10% και 

τοποθετούμε 4ml από αυτό  σε κάθε πηγάδι αποστειρωμένης 6αρας πλάκας ( 

ελάχιστος επιθυμητός  αριθμός κυττάρων 106 κύτταρα/ml ). Τα κύτταρα 

καλλιεργούνται σε επωαστικό κλίβανο ρυθμισμένο στις εξής συνθήκες : 37οC 

θερμοκρασία, 95% αέρα / 5% CO2  ατμόσφαιρα και 100% υγρασία.  

Τα κύτταρα χρησιμοποιήθηκαν την πέμπτη ( 5η ) μέρα καλλιέργειάς τους.  
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2.6 Τομές και χρώση ιστού μήτρας 

 

Διαλύματα  

1. Διάλυμα ζελατίνης 

1lt ζεστό Η2Ο nanopure 

6 gr ζελατίνης  

0,6 gr θειϊκό χρώμιο-κάλιο 

2. 0.1% Η2Ο2 σε μεθανόλη ΜetOH ( Μerck, Germany ) 

           3. PBS – BSA 5% 

PBS (Ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών φυσιολογικού ορού) ( Gibco, 

USA) 

         PBS 10x                                10%w/v 

         H2O sterile-nanopure            90%w/v 

Ρυθμίζουμε το pH του διαλύματος στο 7-7.5 

BSA ( Bovine serum Albumin ) ( Gibco, USA) 

4. PBS – FCS  10% 

            FCS  ( Fetal Calf Serum ) 

5. DAB ( Chemicon International, Inc ) 

DAB ( 3,3’- diaminobenzidine ) 

6.Gill’s Hematoxylein stain  

7.Αιθανόλη (Εthanol ) ( Merck, Germany ) 

 

Yλικά 

           Kρυοτόμος ( Leitz cryostat, Model 1720 ) 

Αντικειμενοφόρες πλάκες  

Καλυπτρίδες 18 x18 mm 

Μικροσκόπιο ορατού φωτός  ( Οlympus, Japan ) 

 

Μέθοδος 

Λόγω του μικρού μεγέθους των τομών απαραίτητη κρίθηκε η ζελατινοποίηση 

των αντικειμενοφόρων πλακών. Έτσι οι αντικειμενοφόρες καθαρίστηκαν με 
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αιθανόλη και ξεπλύθηκαν στη συνέχεια με απιονισμένο Η2Ο για 5-10min . Αφού 

αφέθηκαν να στεγνώσουν εμβαπτίστηκαν στο διάλυμα της ζελατίνης για 15min 

στους 37οC. Τέλος τις αφήνουμε να στεγνώσουν για μια ολόκληρη νύχτα ( 

overnight ) 

Τις μήτρες που έχουμε συλλέξει από τα ζώα μας χωρίς καμιά άλλη επεξεργασία 

τις διατηρήσαμε στους – 20οC . Ακολούθησαν τομές πάχους 10μ, 8μ και 7μ σε 

κρυοτόμο τις οποίες επίσης φυλάξαμε στους – 20οC . 

Το επόμενο βήμα ήταν χρώση των τομών με τη μέθοδο Willingham (Willingham 

M.C., 1990) κατά την οποία ακολουθείται η  εξής διαδικασία : 

Αφήνουμε τις πλάκες με τις τομές να ξεπαγώσουν σε θερμοκρασία δωματίου. 

Όταν ξεπαγώσουν καλύπτονται με 0.1% Η2Ο2 σε ΜeOH για 20min για να γίνει 

blocking της ενδογενoύς υπεροξειδάσης . 

Στη συνέχεια καλύπτονται με PBS-FCS 10% για 5min ή με PBS-BSA 5% για 

5min σε θερμοκρασία δωματίου 

Ακολουθεί  η  επώαση  με  τα  αντισώματα  για  30 min  αραιωμένα  1 / 100  σε 

PBS-FCS  2% . Τα αντισώματα που χρησιμοποιήθηκαν εδώ ήταν : 

CD11β (Rat monoclonal antibody to mouse Macrophage, CALTAG 

Laboratories) και CD90   (Anti-mouse Thy 1.2., Becton Dickinson) 

Πλύσιμο 5-6 φορές με PBS-BSA 5% 

Προσθέτουμε  το  δεύτερο  αντίσωμα  που  είναι Anti-mouse horderafish  

Peroxidase (Amersam) αραιωμένο 1/150 σε PBS-FCS  2% . Αφήνουμε για 

30min. Πλύσιμο 5-6 φορές με PBS-BSA 5% 

Φτιάχνουμε διάλυμα 6mg DAB σε 10ml PBS , 3μl  30%w/w H2O2 ( φυλάσσεται 

σε σκοτεινό μέρος και προστίθεται αμέσως μετά την παρασκευή του στις τομές 

μέχρι να αλλάξει το χρώμα τους ) 

Πλένουμε πολύ προσεχτικά με Η2Ο και τα αφήνουμε να στεγνώσουν 

Αφού στεγνώσουν προσθέτουμε Gill’s Hematoxylein stain για περίπου 1min. 

Πλένουμε πολύ προσεχτικά με άφθονο Η2Ο και τα αφήνουμε να στεγνώσουν 

Τελικά ακολουθεί αφυδάτωση με διαδοχική εμβάπτιση των τομών σε διάφορες 

συγκεντρώσεις αιθανόλης ( 20%,30%, 40%, 50%, 65%, 85%, 95%,100% ) 

Οι τομές είναι έτοιμες για παρατήρηση στο μικροσκόπιο. Σε όποιες τομές μας 

ενδιαφέρουν τοποθετούμε μια σταγόνα DPX.     
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2.7 Συλλογή περιτοναϊκού υγρού από ποντίκι 

Διαλύματα  

1. Saline  

            Το normal saline είναι διάλυμα 0.9% w/v NaCl 

 

Μέθοδος 

Θυσιάζουμε τα ποντίκια και τα καρφιτσώνουμε από τα άκρα σε σταθερό μέρος 

ώστε να τα ακινητοποιήσουμε. 

Με αποστειρωμένα χειρουργικά εργαλεία , ψαλίδι και λαβίδα, σηκώνουμε το 

δέρμα ώστε να αποκαλυφθεί το περιτόναιο. 

Σε μια σύριγγα των 10ml βάζουμε 5ml saline το οποίο στη συνέχεια το 

αδειάζουμε μέσα στην περιτοναϊκή κοιλότητα, κρατώντας κάθετη τη σύριγγα. 

Προσοχή χρειάζεται ώστε να μην τρυπηθεί το περιτόναιο σε δεύτερο σημείο. 

Στη θέση αυτή περνάμε μια λαβίδα στο κάτω μέρος (πλάτη) του ζώου και το 

χτυπάμε ελαφρά. 

Κρατώντας το σημείο που έχουμε τρυπήσει (ανοίγουμε και άλλο την τρύπα αν 

χρειαστεί) τοποθετούμε εκεί μια πιπέττα Pasteur ώστε να απορροφήσουμε τα 

5ml διαλύματος που ενέθηκαν αρχικά. 

Συλλέγουμε όσο περισσότερο υλικό μπορούμε το οποίο και αποτελεί το 

περιτοναϊκό υγρό του ποντικού. 

Κατόπιν, για καλύτερο ξέπλυμα και συλλογή μεγαλύτερου αριθμού 

περιτοναϊκών κυττάρων επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία, βάζοντας νέα 

ποσότητα saline και συλλέγοντάς το σε διαφορετικό δοκιμαστικό σωλήνα. 

Από τα υλικά που συλλέξαμε, διαχωρίζουμε τα κύτταρα με φυγοκέντρηση στις 

1200 rpm για 6 λεπτά, και τα βάζουμε για καλλιέργεια στον επωαστήρα. 

Για ELISA  χρησιμοποιούμε τα υπερκείμενα μόνο από τα πρώτα 5 ml που 

συλλέξαμε. 
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2.8  Ενδομητριακές κυτταρικές σειρές : MFE-319 και Ιshikawa  
 

ΜFE-319 κυτταρική σειρά  ( DSMZ ,Germany) No. ACC 423         

Κυτταρικός τύπος: Ανθρώπινο αδενοκαρκίνωμα ενδομήτριου.  

Αποκτήθηκε από πρωτογενές αδενοκαρκίνωμα πλακώδους επιθηλίου 

ενδομήτριου  (στάδιο G1 – G2) από μια 81χρονη γυναίκα το 1982.  

                                    ΜFE-319 κύτταρα 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ishikawa κυτταρική σειρά (προσφορά του καθηγητή A.Arici από το 

εργαστήριο αναπαραγωγικής ενδοκρινολογίας της Ιατρικής σχολής του Yale 

University) 

Κυτταρικός τύπος: Ανθρώπινο αδενοκαρκίνωμα ενδομήτριου.  

Αποκτήθηκε από καλά διαφοροποιημένο αδενοκαρκίνωμα ενδομήτριου ( στάδιο 

G1) από μια 39χρονη γυναίκα το 1982.  

                                     Ishikawa κύτταρα 
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Περισσότερο από 20 έτη έχουν περάσει από τότε που καθιερώθηκε η κυτταρική 

σειρά Ishikawa, μια καλά-διαφοροποιημένη ανθρώπινη ενδομήτρια κυτταρική 

σειρά αδενοκαρκινώματος. Τα κύτταρα βρέθηκαν να διαμορφώνουν 

μονοστοιβάδα σε ένα μωσαϊκό πρότυπο τείνοντας να δημιουργήσουν ένα είδος 

αποικίας. Ο πληθυσμός τους διπλασιάζει το χρόνο περίπου σε 36, 29 και 27 

ώρες στην 9η, 40η και 50η γενεά, αντίστοιχα. (Nishida M.2002) 
Καθώς τα κύτταρα αυτά έχουν υποδοχείς οιστρογόνου (ER) και προγεστερόνης 

(PR) έχουν χρησιμοποιηθεί σε πολυάριθμους τομείς βασικής έρευνας όπως η 

αναπαραγωγική βιολογία και η μοριακή επιστήμη και έχουν διανεμηθεί σε 

περισσότερα από εκατό ιδρύματα παγκοσμίως. (Holinka et al., 1986a,b; Hata 
and Kuramoto ,1992) 
 

 

2.8.1 Κυτταροκαλλιέργειες 
 

Διαλύματα  

1. Θρεπτικό υλικό DMEM-FBS 10% w/v 

 

H2O sterile-nanopure 75%w/v 

DMEM 10x (Dulbecos MEM) ( Gibco-BRL Co,MD, USA ) 10%w/v 

Sodium Bicarbonate 7.5% (Gibco, U.K.)  3%w/v     

            Ρυθμίζουμε το PH του διαλύματος στο 7 και μετά προσθέτουμε : 

Sodium pyruvate ( Gibco, U.K.)   1%w/v 

L-Glutamine  ( Gibco, U.K.)   1%w/v 

Gentamicin    ( Gibco, U.K.)                                                                     0.1%w/v 

FBS ( Fetal Bovine Serum ) ( Gibco, U.K.)                                               10%w/v 

Φιλτράρουμε το διάλυμα και το διατηρούμε στους 4ο C. 

2. Trypsin/EDTA ( Gibco, U.K.)                                                         
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Υλικά  

        Φλάσκες κυτταροκαλλιέργειας 25cm2 και 75cm2 (Sarstedt,Germany) 

           Πλάκες κυτταροκαλλιέργειας 6,12,24,96 πηγαδιών ( Sarstedt,Germany) 

Πλάκα αιματοκυτταρoμέτρου ( Neubauer ) 

Μικροσκόπιο ορατού φωτός   ( Olympus, Japan ) 

Επωαστικός κλίβανος  ( Forma Scientific, USA ) 

 

Μέθοδος  

Μορφολογικά και οι δυο κυτταρικές σειρές είναι κύτταρα επιθηλίου που 

αναπτύσσονται προσκολλημένα στην φλάσκα καλλιέργειας δημιουργώντας μια 

μονοστοιβάδα. Αλλαγή θρεπτικού υλικού, δηλαδή DMEM 10% FBS, γινόταν 

κάθε 2-3 μέρες. Αραίωση των κυττάρων 1:2 ή 1:3 πραγματοποιούνταν ανάλογα  

με τον αριθμό κυττάρων στην φλάσκα, δηλαδή σε φλάσκα των 25cm2 μέγιστος 

αριθμός κυττάρων 1-2*106 και σε φλάσκα των 75cm2 μέγιστος αριθμός 

κυττάρων 20*106.  

Για την αποκόλληση των κυττάρων από το εσωτερικό της φλάσκας 

χρησιμοποιούσαμε είτε διάλυμα Trypsin/EDTA είτε ειδικές ξύστρες. 

Τα κύτταρα καλλιεργούνταν σε επωαστικό κλίβανο ρυθμισμένο στις εξής 

συνθήκες : 37οC θερμοκρασία, 95% αέρα / 5% CO2  ατμόσφαιρα και 100% 

υγρασία.  

 

 

2.8.2  Πάγωμα και ξεπάγωμα κυττάρων 
 

Διαλύματα  

1. Θρεπτικό υλικό DMEM-FBS 20% w/v 

2. DMEM- DMSO 20% w/v 

DMSO:Dimethyl-sulphoxide (Sigma, Germany) 

Υλικά  

Cryovials (Sarstedt, Germany) 
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Μέθοδος  

Για το πάγωμα: Αφαιρούμε καλά τα κύτταρα από τη φλάσκα και συλλέγουμε το 

υπερκείμενο. 

Φυγοκεντρούμε για 6 λεπτά στις 1200rpm και προσθέτουμε στην πελέττα 

DMEM-FBS 20% . 

Στη συνέχεια προσθέτουμε σιγά-σιγά και αναδεύοντας συγχρόνως ίση 

ποσότητα διαλύματος DMEM- DMSO 20%. 

Μοιράζουμε ίσους όγκους του 1ml στα cryovials και τα μεταφέρουμε πολύ 

γρήγορα στους -80οC για μια εβδομάδα. Έπειτα τα μεταφέρουμε στους -120 οC 

στο υγρό άζωτο. 

Για το ξεπάγωμα: Μεταφέρουμε τα cryovials με τα κύτταρα πολύ γρήγορα από 

το υγρό άζωτο σε υδατόλουτρο στους 37 οC. 

Αδειάζουμε το περιεχόμενο των cryovials σε δοκιμαστικό σωλήνα των 15ml 

όπου προσθέτουμε σιγά-σιγά και αναδεύοντας συγχρόνως 9ml DMEM-FBS 

20%. 

Φυγοκεντρούμε για 6 λεπτά στις 1200rpm και πετάμε το υπερκέιμενο. 

Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία αυτή για άλλες δυο φορές. 

Στο τέλος επαναδιαλύουμε τα κύτταρα σε DMEM-FBS 20%, τα τοποθετούμε σε 

φλάσκα 25cm2 μέσα στον επωαστήρα. Μετά από μια εβδομάδα αντικαθιστούμε 

το θρεπτικό υλικό με DMEM-FBS 10%. 

 

 

2.9   Χρώση Giemsa 

Διαλύματα  

1. Ισοπροπανόλη 

2. Giemsa 

3. PBS (Ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών φυσιολογικού ορού) (Gibco, 

USA) 

         PBS 10x                                10%w/v 

         H2O sterile-nanopure            90%w/v 

 Ρυθμίζουμε το pH=6.43 χρησιμοποιώντας διάλυμα NaOH 1Μ. 
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Για το PBS 10x χρησιμοποιύμε : Vtotal = 500ml 

NaCl………………………40gr 

NaH2PO4*2 H2O..............7.2gr  

ή NaH2PO4* H2O...........6.35gr 

KCl.....................................1gr 

KH2 PO4...........................................1gr 

Διαλυμένα σε ddH2O 
 

Υλικά  

Πλάκες καλλιέργειας 24 οπών (Costar Europe LTD, The Netherlands) 

Αντικειμενοφόρες πλάκες  

Καλυπτρίδες : Tissue culture coverslips 13mm (Sarstedt,Germany) 
 

Μέθοδος  

Στρώνουμε τα κύτταρα για να κολλήσουν σε καλυπτρίδες τις οποίες 

τοποθετούμε μέσα σε 24άρα πλάκα καλλιέργειας.  

Μονιμοποιούμε τις καλυπτρίδες αφού τις βουτήξουμε σε ισοπροπανόλη για 5-10 

sec. 

Αφού στεγνώσουν τις πλένουμε μια φορά με ddH2O και τις αφήνουμε σε 

θερμοκρασία δωματίου. 

Περιμένουμε να στεγνώσουν και στη συνέχεια τοποθετούμε πάνω στις 

καλυπτρίδες από μια σταγόνα χρωστικής Giemsa. 

Επωάζουμε για 3 λεπτά και στη συνέχεια προσθέτουμε από μια σταγόνα 

διαλύματος PBS(1x) με PH=6.43. 

Μετά από 6 λεπτά ξεπλένουμε τις καλυπτρίδες μια φορά με ddH2O και μετά 

πραγματοποιούμε επαναλαμβανόμενα πλυσίματα με τρεχούμενο νερό βρύσης. 

Αφού στεγνώσουν τις τοποθετούμε πάνω σε αντικειμενοφόρους πλάκες και 

πλέον τα δείγματα είναι έτοιμα για παρατήρηση και φωτογράφηση στο 

μικροσκόπιο.  
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2.10   Ενζυμόσυνδετη Ανοσοπροσροφητική Δοκιμή   ( ELISA ) 

 

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα ευαίσθητη μέθοδος που επιτρέπει τον εντοπισμό 

αντιγόνων και αντισωμάτων σε υπερκείμενα κυτταροκαλλιεργειών ή σε διάφορα 

υγρά συστατικά του οργανισμού όπως ορός αίματος, περιτοναϊκό υγρό με τη 

βοήθεια ειδικών αντισωμάτων.  

Διαλύματα  

1.Coating Buffer 

a. 0.05 NaHCO3 ( Σε 500ml Η2Ο διαλύουμε 2.1 gr NaHCO3 ) 

                             (Merck, Germany) 

b. 0.05 Na2CO3  ( Σε 500ml Η2Ο διαλύουμε 2.65 gr Na2CO3 ) 

                             (Merck, Germany) 

            Προσθέτουμε το διάλυμα (b) στο διάλυμα (a) μέχρι PH = 9.6 

2. Διάλυμα Πλυσίματος  

PBS – Tween 20  , 0.05% w/v 

Τween -20 (Merck, Germany)  

3. Blocking 

2% w/v  PBS – BSA 

4. Aντισώματα 

            Σε αραίωση 0,1% w/v  PBS-BSA  

           5.Υπόστρωμα  

            BM blue POD Substrate, soluble  (Boehringer Mannheim, Germany ) 

6. Αναστολέας  

            H2SO4  (Merck, Germany ) 
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Υλικά  

Πλάκες καλλιέργειας flat bottom 96 οπών (Costar Europe LTD, The     

Netherlands) 

ELISA plate reader στα 450 nm (ASYS HITECK-DigScan)     

Μέθοδος  

Σε 96άρα πλάκα flat bottom προσθέτουμε 100 μl διαλύματος από τα δείγματά 

μας αραιωμένα στο coating buffer : 1/2 για τα υπερκείμενα καλλιεργειών , 

1/1000 για τους ορούς του αίματος των ποντικών και 1/100 για τους 

ανθρώπινους ορούς.    Αφήνουμε να κατακρημνιστούν οι πρωτεΐνες για 12h με 

18h στους 4ο C . 

Μετά την επώαση πετάμε τα υπερκείμενα από τα πηγαδάκια και ξεπλένουμε 3 

φορές προσθέτοντας κάθε φορά 100μl/ well  PBS – Tween 20. 

Προσθέτουμε 200 μl/well PBS – BSA 2% και επωάζουμε για 1.5 ώρα σε 

θερμοκρασία δωματίου. Η BSA χρησιμοποιείται για την δέσμευση των μη 

ειδικών θέσεων πρόσδεσης του αντισώματος. 

Πετάμε τα υπερκείμενα από τα πηγαδάκια και ξεπλένουμε 3 φορές 

προσθέτοντας κάθε φορά 200μl/ well  PBS – Tween 20. 

Στη συνέχεια προσθέτουμε τα πρώτα αντισώματα (100μl/well) αραιωμένα 

1/1000 σε PBS – BSA 0.1% και επωάζουμε για 1.5h σε θερμοκρασία δωματίου. 

Απομακρύνουμε τα υπερκείμενα και πλένουμε 3 φορές προσθέτοντας κάθε 

φορά 100μl/ well PBS- Tween 20 . 

Προσθέτουμε τα αντίστοιχα για κάθε πρώτο αντίσωμα δεύτερα αντισώματα                    

(100μl/well )αραιωμένα 1/5000 ή 1/9000 σε  PBS – BSA 0.1% .Επωάζουμε σε 

σκοτεινό μέρος για 1.5h σε θερμοκρασία δωματίου. 

Πετάμε ξανά τα υπερκείμενα των πηγαδιών και πλένουμε 3 φορές με 100μl/well 

PBS – Tween 20 . 

Στη συνέχεια και με όσο το δυνατόν λιγότερο φως προσθέτουμε 100μl/ well 

διάλυμα υποστρώματος και επωάζουμε για περίπου 10min σε σκοτεινό μέρος 

και θερμοκρασία δωματίου. Περιμένουμε μέχρι την αλλαγή του υποκίτρινου 

χρώματος του υποστρώματος σε θαλασσί (κυανό) που σημαίνει και την 

αντίδραση του υποστρώματος με την υπεροξειδάση του δεύτερου αντισώματος. 
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Σταματάμε την αντίδραση με προσθήκη 50μl/ well H2SO4 .To χρώμα των 

δειγμάτων μετατρέπεται σε κίτρινο. 

Τοποθετούμε την πλάκα σε ELISA reader και μετράμε την απορρόφηση στα 

450nm. 

 

 

2.11   Eξωτερικός ανοσοφθορισμός  

 

Με τον εξωτερικό φθορισμό μπορούμε να διακρίνουμε πληθυσμούς κυττάρων 

στηριζόμενοι στην παρουσία συγκεκριμένων μεμβρανικών πρωτεϊνών στην 

επιφάνειά τους. Η μέθοδος βασίζεται στη δέσμευση ειδικών αντισωμάτων πάνω 

στις πρωτεΐνες και στην επακόλουθη αναγνώριση των αντισωμάτων αυτών  από 

αντίστοιχες ανοσοσφαιρίνες, οι οποίες είναι προσημασμένες με την φθορίζουσα 

ουσία φλοουρεσκίνη (FITC). Kατά την παρατήρηση σε μικροσκόπιο φθορισμού, 

ακτινοβολία UV διέρχεται από την αντικειμενοφόρο και οι μεμβράνες των 

σημασμένων κυττάρων φθορίζουν. 

 

Διαλύματα 

1. Διάλυμα πλυσίματος 

 PBS (Ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών φυσιολογικού ορού) (Gibco, 

USA) 

         PBS 10x ……………………..10%w/v 

         H2O sterile-nanopure ………90%w/v 

2. Βlocking 

PBS – BSA 2% w/v 

3. Aντισώματα  

PBS – BSA 0.1% w/v 

           4. Γλυκερόλη  25% (Merck, Germany) 

 

Yλικά 

Αντικειμενοφόρες πλάκες  

Καλυπτρίδες 18x18 mm 

Δοκιμαστικοί σωλήνες των 15 ml (Sarstedt, Germany) 
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Πλάκες καλλιέργειας Vee bottom 96 οπών (Costar Europe LTD, The  

Netherlands) 

Μικροσκόπιο φθορισμού (Zeiss, Oberkoctien, Germany) 

 

Μέθοδος 

Τα εναιωρήματα των καλλιεργειών των κυττάρων που θέλουμε να 

προσδιορίσουμε, αφού από τις 6αρες πλάκες καλλιέργειας μεταφερθούν σε 

δοκιμαστικούς σωλήνες, φυγοκεντρούνται για 6min στις 1200 rpm. 

Απομακρύνουμε τα υπερκείμενα και επαναδιαλύουμε τα ιζήματα (κύτταρα) σε 

PBS και κατόπιν μοιράζουμε τα δείγματά μας σε 96άρα πλάκα Vee bottom. Σε 

κάθε πηγάδι προσθέτουμε 100μl κυτταρικού διαλύματος. 

Φυγοκεντρούμε τα δείγματά μας για 5min σε θερμοκρασία 4οC και μετά 

απομακρύνουμε το PBS . 

Προσθέτουμε 200μl/ well PBS – BSA 2% w/v για το blocking των μη ειδικών 

θέσεων. Επωάζουμε για 30min στους 4οC. 

Φυγοκεντρούμε ξανά για 5min ώστε να απομακρύνουμε το PBS – BSA 2%. 

Ξεπλένουμε 2 – 3 φορές με διαδοχικές φυγοκεντρήσεις και 100 μl/well PBS 

κάθε φορά. 

Κατόπιν προσθέτουμε τα πρώτα αντισώματα αραιωμένα σε PBS – BSA 0.1%. Η 

αραίωση σε όλα τα αντισώματα είναι 1/100. Επωάζουμε για 45min σε 

θερμοκρασία  4οC. 

Ξεπλένουμε 2 – 3 φορές με διαδοχικές φυγοκεντρήσεις και 100 μl/well PBS 

κάθε φορά. 

Προσθέτουμε τα δεύτερα αντισώματα PBS – BSA 0.1%. Η αραίωση για το  a-

mouse Polyvalent immunoglobins-FITC conjugate (Sigma,USA) είναι 1/200 ενώ 

για το a-rat IgG FITC Conjugate (Sigma, USA) είναι 1/100. Επωάζουμε για 

45min σε σκοτεινό μέρος και θερμοκρασία  4οC. 

Ακολουθεί νέο ξέπλυμα με PBS και επαναδιαλύουμε το ίζημα σε 25 μl/well 

γλυκερόλη 25%. Τοποθετούμε μια σταγόνα σε αντικειμενοφόρο πλάκα, 

καλύπτουμε με την καλυπτρίδα και μετράμε τον φθορισμό σε μικροσκόπιο 

φθορισμού. 
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2.12   Μέτρηση L- καρνιτίνης  

 

Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των Mc Garry J.D. και Foster D.W. όπως 

τροποποιήθηκε στην Διδακτορική Διατριβή του επίκουρου καθηγητή 

Νευρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης , Δρ. Αθανασίου 

Ευαγγελίου, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Φρανκφούρτη το 1989 με θέμα : 

« Διαγνωστική σημασία των εστέρων καρνιτίνης στην διαταραχή του ενδιάμεσου 

μεταβολισμού ». Η όλη εργασία πραγματοποιήθηκε σε εργαστήριο της Ιατρικής 

Σχολής. 

Τα δείγματα μας που προοριζόταν για την μέτρηση αυτή διατηρήθηκαν σε 

θερμοκρασία –80οC . 

H μέθοδος βασίζεται σε ραδιο-ενζυματικές αντιδράσεις και ακολουθεί την εξής 

αντίδραση του μεταβολισμού του οργανισμού:  
                                                  

                                                           CAT 

L – Carnitine + Acetyl – CoA    <=>   Acetyl – L – carnitine + CoASH 
 

H αντίδραση αυτή ως γνωστό καταλύεται από το ένζυμο ακυλο – μεταφοράση 

της καρνιτίνης (Carnitine Acetyl – Transferase, CAT).  

Η  όλη  μέθοδος  βασίζεται  στο  ότι  προσθέτουμε  στα  δείγματά   μας  

ραδιενεργό [1 – 14C]AcetylCoA. Με την προσθήκη του CAT και του Ν – 

αιθυλμαλεμιδίου (Ν – ethylmaleimide, NEM) για να μετατοπιστεί η αντίδραση 

δεξιά, αρχίζει η αντίδραση. Το [1 – 14C]AcetylCoA μετρείται σε ειδικό μετρητή β-

ακτινοβολίας.  

Διαλύματα 

1.  Hepes (Sigma, USA) 

[N-(2-Hydroxyethyl) piperazine-N`-(2-ethanesulfonic acid)] 

Φτιάχνουμε διάλυμα 0.48Μ σε Η2Ο  

Ρυθμίζουμε το pH = 7.4 

2.  N-ethyl-malemeide (Sigma,USA) 

Φτιάχνουμε διάλυμα 4μΜ σε Η2Ο 

Ρυθμίζουμε το pΗ = 7.4 
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3. Ραδιενεργό Acetyl-CoA   

4. CAT (Sigma, USA) 

Carnitine Acetyl – Transferase  

(Από pigeon breast muscle) 

5.  Διάλυμα Charcoal 

Charcoal …………………………….. 8 gr 

Ethanol   (Merck, Germany) …….109 ml 

Ορθοφωσφορικό ………………… 8.5 ml 

nanopure H2O   ……………………2.5 ml 

6.  KOH   (Merck, Germany) 

7.  Tris     (Merck, Germany) 

8.  HCl     (Merck, Germany) 

9.  BCS    (Amersham, International plc) 

Biodegradable Counting Scintillant 

Yλικά  

Ραδιενεργός μετρητής  

Scintillations 20ml (Sarstedt, Germany ) 

Μέθοδος 

Οι οροί ή τα περιτοναϊκά υγρά που θέλουμε να μετρήσουμε έχουν διατηρηθεί σε 

θερμοκρασία –80οC . Αφού αφήσουμε τα δείγματά μας να ξεπαγώσουν, 

προσθέτουμε σε κάθε 15αρι δοκιμαστικό σωλήνα 50μl δείγματος. 

Προσθέτουμε 500μl Hepes  και στη συνέχεια 500μl NEM και αναδεύουμε 

ελαφρά. 

Προσθέτουμε σε κάθε σωληνάκι 50μl από το ραδιενεργό acetyl-Coa. Τελικά 

προσθέτουμε 5μl από το ένζυμο CAT . 

Αφήνουμε τα δείγματά μας να επωαστούν για 45min σε θερμοκρασία δωματίου. 

Αλκαλική Υδρόλυση  :  Η καρνιτίνη βρίσκεται στον οργανισμό και με τη μορφή 

της ακετυλιωμένης καρνιτίνης. Για αυτό πρέπει να μετρηθεί και η ποσότητα της 

ακετυλιωμένης ώστε τελικά να γνωρίζουμε την ακριβή ποσότητα της ελεύθερης 

καρνιτίνης. Αυτό γίνεται με την παρακάτω διαδικασία που πραγματοποιείται 
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παράλληλα με την μέτρηση της ολικής με τη διαδικασία που περιγράψαμε 

παραπάνω. Έτσι : 

Προσθέτουμε 50μl από κάθε δείγμα σε 15άρι σωληνάκι και στη συνέχεια 

προσθέτουμε 100μl Τris.  

Προσθέτουμε 50μl ΚΟΗ και επωάζουμε για 45 min σε θερμοκρασία 50οC. Η 

επώαση γίνεται σε αναδευόμενο water bath. 

Όταν τελειώσει η επώαση προσθέτουμε 15μl HCl ώστε να ρυθμίσουμε το pΗ. 

Τελικά ακολουθούμε την διαδικασία που πραγματοποιήσαμε κατά την μέτρηση 

της ολικής καρνιτίνης . 

Μόλις περάσουν τα 45min της επώασης προσθέτουμε σε κάθε σωληνάκι 800μl 

διαλύματος charcoal και αναδεύουμε ελαφρά για 2min.  

Στη συνέχεια φυγοκεντρούμε τα δείγματά μας στις 5000rpm για 5min.  

Τελικά τοποθετούμε 500μl από το υπερκείμενο σε 10ml σπινθηριστικού 

διαλύματος BCS. Οπότε τα δείγματά μας μετρούνται σε β-liquid scintillation 

counter, όπου η ενσωμάτωση ραδιενεργού Ακετυλο-CoA εκφράζεται σε 

κρούσεις / λεπτό (c.p.m.). 

Η συγκέντρωση της καρνιτίνης υπολογίστηκε με τη βοήθεια πρότυπης 

καμπύλης (διάγραμμα 1). Η καμπύλη αυτή σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις τιμές 

του αριθμού κρούσεων που μας έδωσαν οι εξής συγκεντρώσεις L– Cn : 0,18, 

36, 72, 180. H συγκέντρωση της L-καρνιτίνης μετρήθηκε σε μgr/ml.  

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

Η εξίσωση της ευθείας είναι  cpm = 25,767 [ l-carn ]+ 205,99 με R2 = 0,9929  

όπου  cpm : ο αριθμός των κρούσεων / λεπτό 
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 [l-carn] : η συγκέντρωση της καρνιτίνης σε μgr/ml. 

 

 

2.13   Μέτρηση ραδιενεργής θυμιδίνης 

 

Ράδιο-ισοτοπική μέθοδος μέτρησης του πολλαπλασιασμού των κυττάρων 

 

Διαλύματα 

1. Θρεπτικό υλικό DMEM-FBS 10% w/v  ( Gibco, U.K.)                                                     

2. [3H]-TdR 

3. Σπινθηριστικό διάλυμα : Τολουένιο (Sigma,USA) 

                                            Omnifluor (Amersham, International plc) 

                                            (3,18gr Omnifluor / 1Lt Toluene) 

Yλικά   

        Πλάκες κυτταροκαλλιέργειας 96 πηγαδιών ( Sarstedt,Germany) 

           Χάρτινα φίλτρα (Filter paper discs) 

Συσκευή micro-plate Harvesting 

Mετρητής β-ακτινοβολίας (β-liquid scintillation counter) 

Scintillations 20ml (Sarstedt, Germany) 

 

Μέθοδος  

Οι καλλιέργειες των κυττάρων πραγματοποιούνται σε 96άρες πλάκες 

κυτταροκαλλιεργειών. ( 200μl σε κάθε well) 

18 ώρες πριν τη συλλογή των κυττάρων προσθέτουμε 1 µCi/ml [3H]-TdR σε 

κάθε well αραιωμένο σε 10μl θρεπτικού υλικού. 

Μετά το τέλος της επώασης συλλέγουμε τα κύτταρα με τη συσκευή κυτταρικού 

συλλέκτη έτσι ώστε το περιεχόμενο των πηγαδιών να μεταφερθεί στα χάρτινα 

φίλτρα.  Αφήνουμε τα φίλτρα να στεγνώσουν και τελικά τοποθετούμε κάθε ένα 

σε 2ml σπινθηριστικού διαλύματος. Οπότε τα δείγματά μας μετρούνται σε β-

liquid scintillation counter, όπου η ενσωμάτωση ραδιενεργής θυμιδίνης 

εκφράζεται σε κρούσεις / λεπτό (c.p.m.). 
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3.1. Επίδραση της L-καρνιτίνης στην αναπαραγωγική 

διαδικασία στο ποντίκι 

 
Η L-καρνιτίνη είναι ένας φυσιολογικός ενεργειακός παράγοντας του 

ανθρώπινου οργανισμού. Ο ρόλος της είναι βασικός σε πολλά μεταβολικά 

μονοπάτια όπως αντιδράσεις βιοσύνθεσης και αποικοδόμησης. Διάφορες 

μελέτες έχουν δείξει ότι η L-καρνιτίνη προκαλεί την παραγωγή 

προσταγλανδινών, κυτταροκινών όπως IFN-γ, TNF-α, IL-2, από διάφορους 

τύπους κυττάρων, παράγοντες που επάγουν την ωορρηξία και συνεπώς θα 

όφειλε να υποβοηθά την κύηση. Με στόχο να μελετήσουμε την επίδραση της 

L-καρνιτίνης στην κύηση BALB/c πειραματικά ποντίκια ενέθηκαν με L-

καρνιτίνη για επτά ημέρες και τοποθετήθηκαν με αρσενικά για την έναρξη 

εγκυμοσύνης. Προς μεγάλη μας έκπληξη κανένα από τα ποντίκια στα οποία 

ενέσαμε ενδοπεριτοναϊκά L-καρνιτίνη δεν κατάφερε να ξεκινήσει εγκυμοσύνη. 

Έτσι συνδυάσαμε την πρώτη αυτή ένδειξη με τις γνώσεις για την ανοσολογία 

και παθολογία της ενδομητρίωσης, και θελήσαμε να μελετήσουμε περαιτέρω 

τον ρόλο της L-καρνιτίνης στην  παθοφυσιολογία της ενδομητρίωσης. 

 

 

3.1.2. Επίδραση της L-καρνιτίνης στην παρουσία λεμφοκυττάρων και 

μακροφάγων στα κύτταρα μήτρας και περιτοναϊκού υγρού στο ποντίκι. 
 

Όπως είναι γνωστό στην ενδομητρίωση παρατηρείται αύξηση λεμφοκυττάρων 

και μακροφάγων ιδιαίτερα στην περιτοναϊκή κοιλότητα και γενικότερα στις 

εστίες εμφύτευσης του ενδομητρίου. Για να μελετήσουμε το κατά πόσο η L-

καρνιτίνη δημιουργεί μια κατάσταση ενδομητρίωσης στο ποντίκι μετά από μια 

επταήμερη χορήγηση 2,5μgr / ποντίκι / ημέρα L-καρνιτίνης ελέγχθηκε η 

παρουσία Τ-, Β-λεμφοκυττάρων και μακροφάγων στην μήτρα και το 

περιτοναϊκό υγρό των ζώων αυτών με ανοσοφθορισμό. 

 Έτσι, για τον εντοπισμό των Τ-λεμφοκυττάρων χρησιμοποιήθηκαν τα 

αντισώματα anti-CD90 (ανίχνευση όλων των Τ-λεμφοκυττάρων), anti-CD8 
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(Tcytotoxic / Tsupressor) και anti-CD4 (Thelper), ενώ για τα μακροφάγα το anti-

CD11b (Mac-1) και  για τα Β-λεμφοκύτταρα το anti-Ly5.   

Στον διάγραμμα 1 φαίνονται τα αποτελέσματα του ανοσοφθορισμού στον 

κυτταρικό πληθυσμό των κυττάρων μήτρας. Η χορήγηση L-καρνιτίνης έχει ως 

αποτέλεσμα μια σημαντική αύξηση στον πληθυσμό των μακροφάγων - το 

ποσοστό ανίχνευσης από 11% στα φυσιολογικά κύτταρα μήτρας αυξάνεται 

στο 41% μετά τη χορήγηση L-καρνιτίνης στα ποντίκια - και μια αύξηση 

μικρότερου βαθμού  στα Τ-λεμφοκύτταρα - το ποσοστό ανίχνευσης από 29% 

στα φυσιολογικά κύτταρα μήτρας αυξάνεται στο 35% μετά τη χορήγηση L-

καρνιτίνης στα ποντίκια . Ο πληθυσμός των CD4+/ CD8-  και των CD4-/ CD8+ 

κυττάρων μειώνεται κατά 44% και 27% αντίστοιχα σε σύγκριση με τα 

φυσιολογικά ζώα στα οποία δεν χορηγήθηκε L-καρνιτίνη, δείχνοντας ότι η 

αύξηση των CD90-θετικών κυττάρων δεν αντιπροσωπεύει τον κλασσικό Τ-

βοηθών και Τ-κυτταροτοξικών/κατασταλτικών κυτταρικό πληθυσμό. Τα Β-

λεμφοκύτταρα στα κύτταρα μήτρας μετά την χορήγηση L-καρνιτίνης 

ανιχνεύονται σε μικρότερο ποσοστό της τάξης του 11% σε σύγκριση με τα 

φυσιολογικά ζώα. 

Κύτταρα µήτρας
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Διάγραμμα 1: Συγκεντρώσεις των λεμφοκυττάρων και μακρόφαγων σε κύτταρα 

μήτρας σε ποντίκια μετά από χορήγηση L-καρνιτίνης ή μη για 7 ημέρες ( L-Cn treated 

n=10, control n=10). Κάθε ποντίκι έλαβε μια ενδοπεριτοναϊκή ένεση 2,5μgr/100μL L-

καρνιτίνης ενώ στα δείγματα ελέγχου χορηγήθηκε 0.9% NaCl. Τα αποτελέσματα 

εκφράζονται σαν καθαρά ποσοστά θετικών κυττάρων (το ποσοστό των αρνητικών 

ελέγχων αφαιρέθηκε)  
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Παρόμοια ανάλυση του κυτταρικού πληθυσμού έγινε και σε κύτταρα του 

περιτοναϊκού υγρού ποντικιών με και χωρίς χορήγηση L-καρνιτίνης 

(διάγραμμα 2). Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το ποσοστό ανίχνευσης των Τ-

λεμφοκυττάρων στα κύτταρα με L-καρνιτίνη αυξάνεται κατά 1600% σε 

σύγκριση με τον αρνητικό μάρτυρα (ζώα χωρίς χορήγηση του παράγοντα), 

ενώ παρατηρείται μια στατιστικά μικρή αύξηση των μακροφάγων. Παράλληλα, 

μεταξύ των κυττάρων του περιτοναϊκού υγρού παρατηρείται σημαντική αύξηση 

των Τ-βοηθών προς Τ-κυτταροτοξικών  / κατασταλτικών κυττάρων μετά τη 

χορήγηση L-καρνιτίνης κατά 550% και 1000% αντίστοιχα σε σχέση με τα 

φυσιολογικά. 

 

Κύτταρα περιτοναϊκού υγρού
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Διάγραμμα 2: Συγκεντρώσεις των λεμφοκυττάρων και μακρόφαγων σε κύτταρα του 

περιτοναϊκού υγρού σε ποντίκια μετά από χορήγηση L-καρνιτίνης ή μη για 7 ημέρες 

(L-Cn treated n=10, control n=10). Κάθε ποντίκι έλαβε μια ενδοπεριτοναϊκή ένεση 

2,5μgr/100μL L-καρνιτίνης ενώ στα δείγματα ελέγχου χορηγήθηκε 0.9% NaCl. Τα 

αποτελέσματα εκφράζονται σαν καθαρά ποσοστά θετικών κυττάρων (το ποσοστό των 

αρνητικών ελέγχων αφαιρέθηκε)  
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3.1.2. Επίδραση της L-καρνιτίνης στην έκκριση κυτταροκινών που 

ανιχνεύονται   σε ορό, περιτοναϊκό υγρό και υπερκείμενα καλλιεργειών 

κυττάρων μήτρας και περιτοναϊκού υγρού σε ποντίκι. 

 

Για να ελέγξουμε εάν η μεταβολή στον πληθυσμό των κυττάρων του 

ανοσοποιητικού συστήματος μετά τη χορήγηση L-καρνιτίνης στο ποντίκι 

συνοδεύεται και από διαφοροποίηση της παραγωγής κυτταροκινών και 

αυξητικών παραγόντων, ορός, περιτοναϊκό υγρό και υπερκείμενα καλλιεργειών 

κυττάρων μήτρας και περιτοναϊκού υγρού ποντικιού συλλέγχθηκαν για να 

αξιολογηθεί με τη διαδικασία ELISA η παρουσία των IFN-γ, TNF-α, IL-2, -4, -6, 

VEGF, GM-CSF, IGF-1, μόρια που έχουν ενοχοποιηθεί να παίζουν σημαντικό 

ρόλο στην παθοφυσιολογία της ενδομητρίωσης. 

Οι συγκεντρώσεις των IFN-γ, TNF-α, IL-2, -6, VEGF και IGF-1 στον ορό 

αίματος των ποντικιών είναι αυξημένες κατά 28%, 35%, 35%, 29%, 5% και 

52% αντίστοιχα σε σύγκριση με τις φυσιολογικές τιμές τους όπως φαίνεται στο 

διάγραμμα 3. Αντιθέτως, η συγκέντρωση του GM-CSF μειώνεται κατά 10% 

συγκριτικά με τον αρνητικό μάρτυρα. 

Aνίχνευση κυτταροκινών στον ορό αίµατος
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Διάγραμμα 3: Ποσοστά αύξησης των κυτταροκινών στον ορό ποντικών μετά από 

χορήγηση L-καρνιτίνης ή μη για 7 ημέρες ( L-Cn treated n=10, control n=10). Κάθε 

ποντίκι έλαβε μια ενδοπεριτοναϊκή ένεση 2,5μgr/100μL L-καρνιτίνης ενώ στα δείγματα 

ελέγχου χορηγήθηκε 0.9% NaCl. Τα αποτελέσματα εκφράζονται σαν ποσοστά 

αύξησης οπτικής πυκνότητας σε σχέση με τον αρνητικό μάρτυρα. 
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Παρόμοιο κυτταροκινικό προφίλ παρατηρείται και στα δείγματα του 

περιτοναϊκού υγρού. Με εξαίρεση την IFN-γ που δείχνει πολύ υψηλά ποσά 

έκκρισης – 58% η αύξηση σε σχέση με τη φυσιολογική τιμή-, οι TNF-α, IL-2, -

6, VEGF και IGF-1 αυξάνονται κατά 12%, 24%, 35%, 3,5% και 14% μετά τη 

χορήγηση L-καρνιτίνης. Δεν παρουσιάζει σημαντική μεταβολή η συγκέντρωση 

του GM-CSF όπως φαίνεται στο διάγραμμα 4. 
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Διάγραμμα 4: Ποσοστά αύξησης των κυτταροκινών στο περιτοναικό υγρό ποντικών 

σε ποντίκια μετά από χορήγηση L-καρνιτίνης ή μη για 7 ημέρες ( L-Cn treated n=10, 

control n=10). Κάθε ποντίκι έλαβε μια ενδοπεριτοναϊκή ένεση 2,5μgr/100μL L-

καρνιτίνης ενώ στα δείγματα ελέγχου χορηγήθηκε 0.9% NaCl. Τα αποτελέσματα 

εκφράζονται σαν ποσοστά αύξησης οπτικής πυκνότητας σε σχέση με τον αρνητικό 

μάρτυρα. 

 

 

Επιπλέον, τα επίπεδα των κυτταροκινών στα υπερκείμενα των καλλιεργειών 

κυττάρων μήτρας μετά τη χορήγηση L-καρνιτίνης δείχνουν μια στατιστικά 

αξιοσημείωτη αύξηση των IFN-γ, TNF-α, IL-6 κατά 77%, 44%, 92% αντίστοιχα, 

ενώ δεν παρατηρούνται μεταβολές στην έκκριση των  IL-4 και IL-2, όπως 

διαγράφεται στο διάγραμμα 5. 
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Διάγραμμα 5 : Ποσοστά αύξησης των κυτταροκινών σε υπερκείμενα καλλιεργειών 

κυττάρων μήτρας ποντικών μετά από χορήγηση L-καρνιτίνης ή μη για 7 ημέρες ( L-Cn 

treated n=10, control n=10). Κάθε ποντίκι έλαβε μια ενδοπεριτοναϊκή ένεση 

2,5μgr/100μL L-καρνιτίνης ενώ στα δείγματα ελέγχου χορηγήθηκε 0.9% NaCl. Τα 

αποτελέσματα εκφράζονται σαν ποσοστά αύξησης οπτικής πυκνότητας σε σχέση με 

τον αρνητικό μάρτυρα. 

 

Τελικά, η ανάλυση των αποτελεσμάτων για τα επίπεδα των κυτταροκινών στα 

υπερκείμενα των καλλιεργειών κυττάρων από το περιτοναϊκό υγρό, δείχνει 

πολύ υψηλά επίπεδα αύξησης  των IFN-γ, IL-6 και IGF-1 μετά τη χορήγηση L-

καρνιτίνης παρατηρείται αύξηση της τάξης του 84%, 84% και 80% αντίστοιχα, 

ενώ τα επίπεδα των VEGF και GM-CSF μειώνονται κατά 67% και 84% 

αντίστοιχα σε σχέση με τα επίπεδα των δειγμάτων χωρίς τη χορήγηση L-

καρνιτίνης. Τα επίπεδα των TNF-α, IL-2 δεν παρουσιάζουν κάποια μεταβολή. 

(Διάγραμμα 6) 
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Διάγραμμα 6: Ποσοστά αύξησης των κυτταροκινών σε υπερκείμενα καλλιεργειών 

κυττάρων περιτοναϊκού υγρού ποντικών μετά από χορήγηση L-καρνιτίνης ή μη για 7 

ημέρες (L-Cn treated n=10, control n=10). Κάθε ποντίκι έλαβε μια ενδοπεριτοναϊκή 

ένεση 2,5μgr/100μL L-καρνιτίνης ενώ στα δείγματα ελέγχου χορηγήθηκε 0.9% NaCl. 

Τα αποτελέσματα εκφράζονται σαν ποσοστά αύξησης οπτικής πυκνότητας σε σχέση 

με τον αρνητικό μάρτυρα. 

 

 

3.1.4. Μέτρηση των επιπέδων L-καρνιτίνης  

 

Για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε την ικανότητα των ποντικιών να 

χρησιμοποιούν τη χορηγούμενη καρνιτίνη, μετρήσαμε τα επίπεδα της L-

καρνιτίνης -ολικής, ακυλιωμένης και ελεύθερης- στον ορό αίματος και στο 

περιτοναϊκό υγρό. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 7, τα επίπεδα της ολικής-L-

καρνιτίνης ήταν όπως αναμενόταν αυξημένα μετά τη χορήγηση ποσότητας L-

καρνιτίνης – ποσοστό αύξησης 3% και 19,5% στον ορό και στο περιτοναϊκό 

υγρό αντίστοιχα σε σχέση με το φυσιολογικό. Ενώ η κατανομή της ελεύθερης 

L-καρνιτίνης δεν μεταβλήθηκε στατιστικά σημαντικά, η ακυλιωμένη μορφή 

μειώθηκε κατά 72% στο περιτοναϊκό υγρό και αυξήθηκε κατά 71% στον ορό σε 

σύγκριση με τα φυσιολογικά δείγματα στα οποία δεν χορηγήθηκε L-καρνιτίνη.  
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Μέτρηση L-καρνιτίνης στο ποντίκι

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

total free acyl total free acyl

Περιτοναϊκο υγρό Ορός

14
C

-A
ce

ty
lC

oA
-L

-C
n 

(c
pm

 ±
SE

M control

L-Cn

 
 

Διάγραμμα 7 : Μεταβολή της ποσότητας της L-καρνιτίνης στις διάφορες μορφές της 

free, acyl και total στον ορό αίματος και στο περιτοναϊκό υγρό σε φυσιολογικό ποντίκι 

(control, n=10) και μετά από χορήγηση L-καρνιτίνης (L-Cn, n=10). Τα αποτελέσματα 

εκφράζονται σε c.p.m. (±SEM).  

 

 

Σε μια προσπάθεια να συσχετίσουμε αυτά τα αποτελέσματα με την ανθρώπινη 

ενδομητρίωση, η καρνιτίνη μετρήθηκε σε ανθρώπινα δείγματα περιτοναϊκού 

υγρού. Τα αποτελέσματα που φαίνονται στο διάγραμμα 8, δείχνουν ότι 

παρόλο που δεν εμφανίζονται σημαντικές μεταβολές ανάμεσα στα υγιή 

δείγματα και σε αυτά των ασθενών με ενδομητρίωση στα στάδια Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της 

ασθένειας, στο στάδιο ΙV σημειώθηκε μια αξιοσημείωτη μείωση του επιπέδου 

της ακυλιωμένης L-καρνιτίνης, παρόμοια με αυτή που αναφέραμε ότι 

πραγματοποιήθηκε στο περιτοναϊκό υγρό των ποντικιών μετά τη χορήγηση L-

καρνιτίνης. 
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Διάγραμμα 8 : Μεταβολή της ποσότητας της L-καρνιτίνης στις διάφορες μορφές της 

free, acyl και total σε ανθρώπινο περιτοναϊκό υγρό. Το περιτοναϊκό υγρό συλλέχθηκε 

από γυναίκες με ενδομητρίωση στα στάδια Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV αυτής της ασθένειας. Τα 

αποτελέσματα εκφράζονται σε c.p.m. (±SEM). 
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3.2. Επίδραση της L-καρνιτίνης σε κυτταρικά μοντέλα 

ενδομητρίωσης στον άνθρωπο. 

 
 Αρχικά έχοντας αποκτήσει τις γνώσεις για την δράση της L-καρνιτίνης στα 

ποντικίσια κύτταρα μήτρας, στην συνέχεια θελήσαμε να μεταφέρουμε το 

σύστημα αυτό στον άνθρωπο. Έτσι ελέγχθηκε η δράση της L-καρνιτίνης σε 

δύο ανθρώπινες κυτταρικές σειρές ενδομήτριου, την MFE-319 και την 

Ishikawa. 

 

 
3.2.1. Επίδραση της L-καρνιτίνης στην παραγωγή εκκρινόμενων κυτταροκινών  

και αυξητικών παραγόντων από τις ανθρώπινες ενδομητριακές 

κυτταρικές σειρές MFE-319 και Ishikawa. 

 

Με σκοπό να γνωρίσουμε το εκκριτικό προφίλ των MFE-319 και των Ishikawa 

κυττάρων το επόμενο βήμα στην μελέτη μας ήταν η ανίχνευση εκκρινόμενων 

παραγόντων στα υπερκείμενα των καλλιεργειών των κυττάρων αυτών με 

τεχνικές ELISA όπως και προηγουμένως. Οι παράγοντες που επιλέχθηκαν 

ήταν οι IL–2, IGF-1 (Insulin growth factor), VEGF (Vascular endothelial growth 

factor) και EGFR (Epidermal growth factor) που ως γνωστό εμπλέκονται σε 

περιπτώσεις ενδομητρίωσης. 

Η χορήγηση L-καρνιτίνης έγινε στις δυο διαφορετικές συγκεντρώσεις των 

400μΜ και 800μΜ για 6, 24 και 48 ώρες επώασης σε 106 κύτταρα / ml 

θρεπτικού μέσου. 
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ΜFE-319 κυτταρική σειρά 

 

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 9 η έκκριση της IL-2 αυξάνεται κατά 16%, 60% 

και 42% μετά την χορήγηση L-καρνιτίνης για 6,24 και 48 ώρες αντίστοιχα στις 

καλλιέργειες σε σχέση με τα φυσιολογικά επίπεδα έκκρισης και ιδιαίτερα η 

αύξηση αυτή μεγιστοποιείται κατά την 24ωρη επώαση.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σημαντική αύξηση που προκαλείται με την 

προσθήκη L-καρνιτίνης στην παραγωγή των EGFR και IGF-1 σε σύγκριση με 

τα φυσιολογικά επίπεδα έκκρισης από τα MFE-319 κύτταρα. (Διάγραμμα 9) 
Αντιθέτως ο VEGF (Διάγραμμα 9) εμφανίζει μια μη αναμενόμενη μείωση στο 

ποσοστό της έκφρασής του καθώς ο VEGF μαζί και με τους προηγούμενους 

αυξητικούς παράγοντες έχουν σημαντικό ρόλο στην ενδομητρίωση λόγω 

κυρίως της αγγειοποιητικής του δυναμικής. 
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Διάγραμμα 9:  Ποσοστά έκφρασης των IL-2, IGF-1, VEGF και EGFR σε υπερκείμενα 

καλλιεργειών της κυτταρικής σειράς  MFE-319, απουσία ή παρουσία 400μΜ ή 800μΜ 

L-καρνιτίνης για 6, 24 και 48 ώρες επώασης. Τα αποτελέσματα εκφράζονται σαν 

ποσοστά αύξησης οπτικής πυκνότητας σε σχέση με τον αρνητικό μάρτυρα. (±SEM) 
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Ishikawa κυτταρική σειρά 

 

Η έκκριση των παραγόντων που εμφανίζεται μετά την χορήγηση L-καρνιτίνης 

in vitro στην Ishikawa κυτταρική σειρά δείχνει μια χρονο-εξαρτώμενη 

διαφοροποίηση. Έτσι η IL-2 αυξάνεται στο 6-ωρο επώασης μετά την 

χορήγηση τόσο 400 μΜ όσο και 800μΜ L-καρνιτίνης στις καλλιέργειες σε 

σχέση με τα φυσιολογικά επίπεδα έκκρισης από ποσοστό 40% σε 80%, αλλά 

η αύξηση αυτή δεν διατηρείται αφού η έκκρισή της μειώνεται σημαντικά μετά το 

τέλος της 48-ωρης επώασης από 38% σε 10%. (Διάγραμμα 10)  
Η παραγωγή του IGF-1 μετά την προσθήκη L-καρνιτίνης, ιδιαίτερα στη 

συγκέντρωση των 400 μΜ, είναι αυξημένη συγκρινόμενη με αυτή των 

φυσιολογικών δειγμάτων. (Διάγραμμα 10) Η αύξηση αυτή παραμένει και στους 

τρεις χρόνους επώασης, με το μέγιστο να παρουσιάζεται στις 24 ώρες 

επώασης. Τέλος, ενώ η καρνιτίνη στην 6-ωρη και 48-ωρη επώαση μειώνει την 

έκκριση του VEGF, παρατηρούμε μια σημαντική αύξηση κατά την 24-ωρη 

επώαση των κυττάρων με τη συγκέντρωση των 800μΜ αφού από 20% το 

ποσοστό ανίχνευσης φτάνει το 64%.(Διάγραμμα 10) 
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Διάγραμμα 10: Ποσοστά έκφρασης των IL-2, VEGF και  IGF-1 σε υπερκείμενα 

καλλιεργειών της κυτταρικής σειράς Ishikawa, απουσία ή παρουσία 400μΜ ή 800μΜ 

L-καρνιτίνης για ορισμένους χρόνους 6, 24 και 48 ώρες επώασης. Τα αποτελέσματα 

εκφράζονται σαν ποσοστά αύξησης οπτικής πυκνότητας σε σχέση με τον αρνητικό 

μάρτυρα. (±SEM) 
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3.3. Δημιουργία πειραματικού μοντέλου ενδομητρίωσης με 

χορήγηση ανθρώπινων κυττάρων ενδομήτριου σε ποντίκι. 
 
 

3.3.1. In vivo επίδραση της χορήγησης ανθρώπινων ενδομητριακών 

κυττάρων, της Ishikawa κυτταρικής σειράς, στους κυτταρικούς και 

κυτταροκινικούς δείκτες μετά από 5 μέρες. 

 

Έχοντας καταγράψει το εκκριτικό προφίλ των Ishikawa και MFE-319 

ανθρώπινων ενδομητριακών κυτταρικών σειρών σε καλλιέργειες παρουσία ή 

μη της L-καρνιτίνης, στην συνέχεια προσπαθήσαμε να προκαλέσουμε 

ενδομητρίωση στα πειραματικά ποντίκια χορηγώντας τα παραπάνω 

ενδομητριακά κύτταρα στην περιτοναϊκή κοιλότητα θηλυκών ζώων.  Για το 

σκοπό αυτό σε θηλυκά ποντίκια, αφού συγχρονίσαμε τον κύκλο του οίστρου 

τους, ενέσαμε ενδοπεριτοναϊκά 10*106 κύτταρα ανθρώπινου ενδομήτριου από 

τις σειρές Ishikawa και MFE-319 σε κάθε ζώο και τα αφήσαμε για επώαση 5 

και 10 ημερών.  

Μετά το πέρασμα του χρόνου επώασης τα πειραματόζωα θυσιάστηκαν και 

συλλέξαμε τις μήτρες, το περιτοναϊκό υγρό αλλά και τον ορό αίματος τόσο από 

εκείνα στα οποία είχαμε χορηγήσει τα κύτταρα όσο και από φυσιολογικά που 

αποτελούσαν την ομάδα ελέγχου για την πραγματοποίηση των παρακάτω 

πειραμάτων. Με σκοπό να προσδιορίσουμε τον τύπο των κυττάρων που 

εντοπίζονται στο περιβάλλον της μήτρας και γενικότερα στην περιτοναϊκή 

κοιλότητα, πραγματοποιήσαμε πειράματα ανοσοφθορισμού χρησιμοποιώντας 

συγκεκριμένα μονοκλωνικά αντισώματα στα κύτταρα του περιτοναϊκού υγρού 

των ποντικιών στα οποία είχαν χορηγηθεί κύτταρα ενδομήτριου για 5 μέρες. 

Έτσι, για τον εντοπισμό των Τ-λεμφοκυττάρων χρησιμοποιήθηκε το αντίσωμα 

anti-CD90, για τον εντοπισμό των T-κυτταροτοξικών / T-παρεμποδιστών και 

T-βοηθών τα αντισώματα anti-CD8 και anti-CD4 αντίστοιχα, ενώ για τα 

μακροφάγα το anti-CD11β (Mac-1) και  για τα Β-λεμφοκύτταρα το anti-Ly5. Ο 

φθορισμός πραγματοποιήθηκε σε 100.000 κύτταρα/δείγμα για το κάθε από τα 

παραπάνω αντισώματα. 
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Τα αποτελέσματα έδειξαν μια αύξηση των Τ-λεμφοκυττάρων όπως αυτά 

εντοπίζονται από την παρουσία των CD90, CD4 και CD8 επιφανειακών 

μαρτύρων κατά 30%, 79% και 167% αντίστοιχα σε σχέση με τους αρνητικούς 

μάρτυρες. (Διάγραμμα 11) Τα Β-λεμφοκύτταρα στα κύτταρα του περιτοναϊκού 

υγρού μετά την χορήγηση κυττάρων ενδομήτριου όπως αυτά εντοπίζονται 

από την παρουσία του Ly5 επιφανειακού μάρτυρα, ανιχνεύονται σε μικρότερο 

ποσοστό σε σύγκριση με τους υπόλοιπους κυτταρικούς πληθυσμούς αλλά το 

ποσοστό ανίχνευσης τους είναι αυξημένο σε σχέση με τα αυτό των 

φυσιολογικών ποντικιών, ενώ ο πληθυσμός των μονοκύτταρων / μακροφάγων 

όπως ανιχνεύεται με την παρουσία του CD11β επιφανειακού μάρτυρα δεν 

φαίνεται να μεταβάλλεται στα ποντίκια που τους χορηγήθηκαν κύτταρα 

ενδομήτριου (Ιshikawa) για 5 ημέρες, σε σχέση με τους φυσιολογικούς 

μάρτυρες.  (Διάγραμμα 11) 
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Διάγραμμα 11:  Σύγκριση των ποσοστών εμφάνισης των Τ- λεμφοκυττάρων , Τ- 

κυτταροτοξικών/ παρεμποδιστών, Τ- βοηθών, των Β- λεμφοκυττάρων και των 

μακροφάγων σε περιτοναϊκό υγρό ποντικιών μετά από χορήγηση (Ishikawa 5d)) ή μη 

(cntrl) κυττάρων ενδομήτριου για 5 ημέρες. Τα αποτελέσματα εκφράζονται σαν 

καθαρά ποσοστά θετικών κυττάρων (το ποσοστό των αρνητικών ελέγχων 

αφαιρέθηκε).  
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Για να ελέγξουμε εάν η μεταβολή στον πληθυσμό των κυττάρων του 

ανοσοποιητικού συστήματος μετά τη χορήγηση των Ishikawa κυττάρων στο 

ποντίκι συνοδεύεται και από διαφοροποίηση της παραγωγής κυτταροκινών 

και αυξητικών παραγόντων, ο ορός αίματος και το περιτοναϊκό υγρό ποντικιού 

ελέγχθηκαν για την παρουσία των IFN-γ, TNF-α, IL-2, , IL-6, VEGF και IGF-1. 

Ο προσδιορισμός των συγκεκριμένων παραγόντων έγινε πραγματοποιώντας 

πειράματα ELISA στα παραπάνω δείγματα. 

Οι συγκεντρώσεις των IFN-γ, TNF-α, IL-2, IL-6 και VEGF στον ορό αίματος και 

στο περιτοναϊκό υγρό των ποντικιών στα οποία ενέθηκαν κύτταρα 

ανθρώπινου ενδομήτριου για 5 μέρες είναι αυξημένες ( 269%, 40%, 28%, 

208%,  275% στον ορό και 200%, 90%, 155%, 169%, 373% στο περιτοναϊκό 

υγρό αντίστοιχα) σε σύγκριση με τις φυσιολογικές τιμές τους όπως φαίνεται 

στα παραπάνω διαγράμματα. Ενώ η συγκέντρωση του IGF-1 ανιχνεύεται σε 

πολύ χαμηλότερα ποσοστά στο περιτοναϊκό υγρό, αυτή φαίνεται να αυξάνεται 

σε σχέση με τις συγκεντρώσεις των φυσιολογικών ποντικιών. Γενικότερα οι 

τιμές των συγκεντρώσεων είναι μεγαλύτερες στον ορό αίματος παρά στο 

περιτοναϊκό υγρό. (Διάγραμμα 12) 
 

 

΄ 
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Ανίχνευση κυτταροκινών στο περιτοναϊκό υγρό
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Διάγραμμα 12 : Ποσοστά έκκρισης των IFN-γ, TNF-α, IL-2, IL-6 και VEGF σε ορό 

αίματος (ms) και περιτοναϊκό υγρό (PF) ποντικιών μετά από χορήγηση (Ishikawa 5d) 

ή μη (cntrl) κυττάρων ενδομήτριου για 5 ημέρες. Τα αποτελέσματα εκφράζονται σαν 

ποσοστά αύξησης οπτικής πυκνότητας σε σχέση με τον αρνητικό μάρτυρα. (±SEM) 

 

 

 



                                                                                                                                 Αποτελέσµατα 
∆ιδακτορική ∆ιατριβή 

 104

 

3.3.2. In vivo επίδραση της χορήγησης ανθρώπινων ενδομητριακών 

κυττάρων, της Ishikawa κυτταρικής σειράς, στους κυτταρικούς και 

κυτταροκινικούς δείκτες μετά από 10 μέρες.  

 
 

Το πειραματικό μοντέλο ενδομητρίωσης που περιγράφεται εδώ 

δημιουργήθηκε για πρώτη φορά στο εργαστήριο Ανοσοβιολογίας του 

Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης  και μπορεί να αποτελέσει ένα 

σημαντικό σύστημα μελέτης της πειραματικής ενδομητρίωσης. Για να 

ελέγξουμε την παροδικότητα της ασθένειας, τα ζώα που είχαν χορηγηθεί με τα 

ενδομητριακά κύτταρα της Ishikawa κυτταρικής σειράς ελέγχθηκαν στη 

συνέχεια για το κυτταρικό και κυτταροκινικό προφίλ 10 μέρες μετά την αρχική 

χορήγηση. 

 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στα ποντίκια με κύτταρα ενδομήτριου για 10 

ημέρες (Ishikawa 10d), σημειώνεται μια σημαντική αύξηση στην παραγωγή Τ- 

λεμφοκυττάρων κατά 525% σε σχέση με τα φυσιολογικά (cntrl). Επιπλέον τα 

CD4 θετικά κύτταρα αυξάνονται κατά 173% ενώ τα CD8 θετικά κύτταρα 

αυξάνονται κατά 220% σε σχέση με τα κύτταρα που ανιχνεύονται στα 

δείγματα χωρίς χορήγηση κυττάρων ενδομητρίου. (Διάγραμμα 13) 
Μικρότερη είναι η αύξηση που προκαλείται στα Ly-5-θετικά κύτταρα μεταξύ 

των κυττάρων της περιτοναϊκής κοιλότητας, δηλώνοντας ότι ο πληθυσμός των 

Β-λεμφοκυττάρων επηρεάζεται σε μικρό βαθμό από την παρουσία των 

ενδομητριακών κυττάρων για 10 μέρες. 

Σε αντίθεση, η παραγωγή μονοκύτταρων μακροφάγων δεν φαίνεται να 

επηρεάζεται σημαντικά καθώς παρουσιάζεται μια στατιστικά μη σημαντική 

αύξηση σε σχέση με τους μάρτυρες κατά 4,4%. (Διάγραμμα 13) 
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Διάγραμμα 13:  Σύγκριση των ποσοστών εμφάνισης των Τ- λεμφοκυττάρων , Τ- 

κυτταροτοξικών/ παρεμποδιστών, Τ-βοηθών, των Β-λεμφοκυττάρων και των 

μακροφάγων σε περιτοναϊκό υγρό ποντικιών μετά από χορήγηση (Ishikawa 10d)) ή 

μη (cntrl) κυττάρων ενδομήτριου για 10 ημέρες. Τα αποτελέσματα εκφράζονται σαν 

ποσοστά αύξησης οπτικής πυκνότητας σε σχέση με τον αρνητικό μάρτυρα. (±SEM) 
 
 
Παρατηρούμε λοιπόν έπειτα από 10 ημέρες μια ακόμα μεγαλύτερη αύξηση 

των Τ- λεμφοκυττάρων, των Τ- κυτταροτοξικών/ παρεμποδιστών και των Τ- 

βοηθών σε σχέση με τα αποτελέσματα των 5 ημερών επώασης των Ishikawa 

κυττάρων (με τα ποσοστά αύξησης να κυμαίνονται 525%, 173%, 

220%,αντίστοιχα). Υπάρχει επίσης, μία μικρή αύξηση στον πληθυσμό των Β-

λεμφοκυττάρων. Τέλος, παρατηρούμε ότι ο πληθυσμός των μακροφάγων δεν 

επηρεάζεται από την χορήγηση κυττάρων ενδομήτριου, με αποτέλεσμα να μην 

παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις ούτε στις 5 και αλλά ούτε στις 10 ημέρες.  

 

Η εμμονή των συμπτωμάτων που παρατηρούνται και 10 μέρες μετά την 

χορήγηση των κυττάρων ενδομητρίου, προφανώς σημαίνει ότι τα ανθρώπινα 

αυτά κύτταρα εμφυτεύτηκαν δημιουργώντας πιθανά εστίες ενδομητρίωσης. Για 

τον εντοπισμό των ανθρώπινων κυττάρων στην μήτρα, όπως και την 

αξιολόγηση της κατάστασης της μήτρας των ζώων που έχουν χορηγηθεί με τα 

ενδομητριακά κύτταρα πραγματοποιήσαμε πειράματα ανοσοϊστοχημείας σε 
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εγκάρσιες κρυοτομές μήτρας ποντικού χρησιμοποιώντας τα CD90, CD11β και 

HLA-ABC αντισώματα. Η θετική χρώση εμφανίζεται με καφετί χρώμα που 

οφείλεται στο anti-mouse IgG συνδεδεμένο με υπεροξειδάση  αντίσωμα.  

 

Τα αποτελέσματα των ιστολογικών πειραμάτων συμφωνούν με αυτά του 

φθορισμού ελεύθερων κυττάρων στο περιτοναϊκό υγρό για το ποσοστό 

ανίχνευσης των Τ- λεμφοκυττάρων και των μακροφάγων, μετά από χορήγηση 

κυττάρων ενδομήτριου για 10 ημέρες. Παρατηρούμε δηλαδή σαφείς ενδείξεις 

συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού λεμφοκυττάρων και μακροφάγων στην μήτρα 

μετά τη χορήγηση των κυττάρων του ενδομήτριου. (Εικόνα 1.Α, 1.Β, 1.Γ, 1.Δ) 
Επίσης, σημαντικά αξιόλογος είναι και ο εντοπισμός ενεργών κυττάρων 

ενδομήτριου που αντιπροσωπεύουν τα κύτταρα της Ishikawa κυτταρικής 

σειράς συγκεντρωμένα σε διάφορες θέσεις κατά μήκος της μήτρας, όπως αυτά 

ανιχνεύονται με το anti-HLA-ABC αντίσωμα. Αυτή η παρατήρηση δηλώνει την 

ικανότητα των κυττάρων αυτών να προσκολλώνται, να εμφυτεύονται και να 

πολλαπλασιάζονται σε συγκεκριμένες θέσεις της μήτρας. 

 
 

(Α)                                                              (Β) 
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                              (Γ)                                                                 (Δ) 

       
                              (Ε)                                                                (ΣΤ) 

       
 
Εικόνα 1: Χρώσεις τομών από φυσιολογικό ποντίκι (Α),(Γ),(Ε) και από ποντίκι μετά 

από χορήγηση (10ημερών) κυττάρων ενδομήτριου για ανίχνευση Τ-λεμφοκυττάρων 

(Β) μακροφάγων (Δ) και θέσεων κυττάρων ενδομητρίου (ΣΤ).     

 
Πίνακας I: Συνοπτική παρατήρηση 30 τομών ανά κατηγορία χρώσης 

Είδος κυτταρικού τύπου Είδος ποντικού Ενδομήτριο Μυομήτριο 

Φυσιολογικό +/- + 
Ανίχνευση Τ-λεμφοκυττάρων 

Ishikawa (10d) + ++ 

Φυσιολογικό + + Ανίχνευση μυελικών 

κυττάρων Ishikawa (10d) ++ +++ 

Φυσιολογικό - - Ανίχνευση κυττάρων 

ενδομήτριου Ishikawa (10d)          ++ + 
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Η μακροσκοπική εικόνα μήτρας ποντικού (εικόνα 2) μετά από δεκαήμερη 

χορήγηση ενδομητριακών κυττάρων παρουσιάζει εμφανή χαρακτηριστικά που 

δηλώνουν μια κατάσταση σαν αυτή της ψευδο-εγκυμοσύνης που όμως τα 

σημεία εμφύτευσης αντιστοιχούν στα σημεία που αγκιστρώνονται και 

εμφυτεύονται τα κύτταρα της Ishikawa σειράς. 

 
 

        
                         Εικόνα  Α                                                           Εικόνα  Β 
 
Εικόνα 2: Μήτρα ποντικού μετά την χορήγηση των Ishikawa ενδομητριακών 

κυττάρων. Τα σημεία εμφύτευσης αυτών δείχνονται με τα μαύρα βελάκια. (Α) 

Λεπτομέρεια από σημείο εμφύτευσης που εμφανίζεται στην μήτρα της εικόνας Α. (Β) 

 

Το προφίλ των αυξητικών παραγόντων στο περιτοναϊκό υγρό και στον ορό 

προσδιορίστηκε με τεχνικές ELISA όπως προηγουμένως. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν μια σημαντική αύξηση στα ποσοστά έκκρισης των 

IFN-γ, TNF-a και VEGF που πραγματοποιούνται τόσο στο περιτοναϊκό υγρό 

όσο και στον ορό του αίματος των ποντικών (Ishikawa 10d) σε σχέση με τα 

αντίστοιχα δείγματα των φυσιολογικών ποντικών (cntrl). (Διάγραμμα 14) 
Μάλιστα η αύξηση κατά μέσο όρο ξεπερνάει το 50% για τους συγκεκριμένους 

παράγοντες. Μικρότερη αύξηση στο ποσοστό έκκρισης παρατηρείται για τους 

IL-2, GM-CSF και IGF-1 παράγοντες. (Διάγραμμα 14)  
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Διάγραμμα 14 : Ποσοστό έκκρισης IFN-γ, TNF-α, IL-2, GM-CSF, IGF-1 και VEGF σε 

ορό αίματος (ms) και περιτοναϊκό υγρό (PF) ποντικιών μετά από χορήγηση (Ishikawa 

10d) ή μη (cntrl) κυττάρων ενδομήτριου για 10 ημέρες. Τα αποτελέσματα εκφράζονται 

σαν ποσοστά αύξησης οπτικής πυκνότητας σε σχέση με τον αρνητικό μάρτυρα. 

(±SEM) 
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3.3.3. In vivo επίδραση της χορήγησης ανθρώπινων ενδομητριακών 

κυττάρων, της Ishikawa κυτταρικής σειράς στους κυτταροκινικούς και 

κυτταρικούς δείκτες μετά από 60 μέρες.  

 
Μελετώντας τα παραπάνω αποτελέσματα για την επίδραση της χορήγησης 

ανθρώπινων ενδομητριακών κυττάρων, της Ishikawa κυτταρικής σειράς τόσο 

στους κυτταρικούς πληθυσμούς όσο και στο εκκριτικό προφίλ αυτών για το 

χρονικό διάστημα των 5 και 10 ημερών, διαπιστώσαμε ότι προκαλείται μια 

μεταβολή, ιδιαίτερα σημαντική σε ότι αφορά τους εκκρινόμενους παράγοντες 

στον ορό αίματος αλλά και στο περιτοναϊκό υγρό.  

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η παροδικότητα του φαινόμενου 

μελετήθηκε και 60 μέρες μετά την χορήγηση των ενδομητριακών κυττάρων στα 

πειραματόζωα. 

Έτσι δείγματα περιτοναϊκού υγρού και ορού ελέγχθηκαν για την παρουσία IFN-

γ, IL-2, TNF-α, GM-CSF και VEGF με την τεχνική ELISA. 

 

Από τα αποτελέσματα (Διάγραμμα 15) γίνεται φανερό ότι η μεταβολή στην 

έκκριση των IFN-γ, TNF-α, IL-2, GM-CSF, και VEGF τόσο στο περιτοναϊκό 

υγρό όσο και στον ορό του αίματος παραμένει ανάλογη με αυτή των 

προηγούμενων πειραμάτων. Συγκεκριμένα τα ποσοστά αύξησης για το 

περιτοναϊκό υγρό είναι 18%, 12%, 20%, 8,4% και 21% ενώ για τον ορό του 

αίματος είναι 100%, 126%, 95%, 96% και 119% για τις IFN-γ, TNF-α, VEGF, 

IL-2, GM-CSF αντίστοιχα. 

Παρόλο επομένως ότι έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα από την στιγμή 

της ένεσης των ενδομητριακών κυττάρων, το εκκριτικό προφίλ των ζώων 

διατηρεί αυτή τη μεγάλη αύξηση στις παραπάνω κυτταροκίνες και αυξητικούς 

παράγοντες.  

 

 

 

 

 



                                                                                                                                 Αποτελέσµατα 
∆ιδακτορική ∆ιατριβή 

 111

Ανίχνευση κυτταροκινών στον ορό αίµατος

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

IFN-γ TNF-a IL-2 GM-CSF VEGF

%
 α
ύξ
ησ

ης
 O

D 
ω
ς 
π
ρο

ς 
το
ν 

αρ
νη
τι
κό

 µ
άρ

τυ
ρα

cntrl
Ishikaw a (60d)

 
            

Ανίχνευση κυτταροκινών στο περιτοναϊκό υγρό

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

IFN-γ TNF-a IL-2 GM-CSF VEGF

%
 α
ύξ
ησ

ης
 O

D
 ω
ς 
π
ρο

ς 
το
ν 

αρ
νη
τι
κό

 µ
άρ

τυ
ρα

cntrl
Ishikaw a (60d)

 
 

Διάγραμμα 15 : Ποσοστό έκκρισης IFN-γ, TNF-α, IL-2, GM-CSF και VEGF σε ορό 

αίματος (ms) και περιτοναϊκό υγρό (PF) ποντικιών μετά από χορήγηση (Ishikawa 

60d) ή μη (cntrl) κυττάρων ενδομήτριου για 60 ημέρες. Τα αποτελέσματα εκφράζονται 

σαν ποσοστά αύξησης οπτικής πυκνότητας σε σχέση με τον αρνητικό μάρτυρα. 

(±SEM) 
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Πειράματα φθορισμού στο περιτοναϊκό υγρό για τον εντοπισμό των  T-

κυτταροτοξικών/T-παρεμποδιστών, T-βοηθών, μακροφάγων, Β-

λεμφοκυττάρων αλλά και κυττάρων ανθρώπινου ενδομήτριου 

χρησιμοποιώντας τα μονοκλωνικά αντισώματα anti-CD8, anti-CD4, anti-

CD11β (Mac-1), anti-Ly5 και anti-HLA-ABC αντίστοιχα, έδειξαν ότι οι 

κυτταρικοί τύποι CD4+/ CD8- και CD11β+ δείχνουν να μειώνονται κατά 100% 

και 40% σε σχέση με τους αντίστοιχους τύπους των φυσιολογικών κυττάρων, 

ενώ αντίθετα τα CD8-θετικά κύτταρα αυξάνονται κατά 54%. (Διάγραμμα 16) 

Επίσης, αυξημένο είναι και το ποσοστό ανίχνευσης των Ishikawa 

κυττάρων (Διάγραμμα 16) που δηλώνει ότι ακόμα και μετά το πέρασμα των 60 

ημερών, στο περιτοναϊκό υγρό των ποντικιών εντοπίζονται ζωντανά και 

ενεργά κύτταρα ανθρώπινου ενδομήτριου.  
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Διάγραμμα 16:  Σύγκριση των ποσοστών εμφάνισης των Τ- λεμφοκυττάρων , Τ- 

κυτταροτοξικών/ παρεμποδιστών, Τ- βοηθών, των Β- λεμφοκυττάρων και των 

μακροφάγων σε περιτοναϊκό υγρό ποντικιών μετά από χορήγηση (Ishikawa 60d)) ή 

μη (cntrl) κυττάρων ενδομήτριου για 60 ημέρες. Τα αποτελέσματα εκφράζονται σαν 

ποσοστά αύξησης οπτικής πυκνότητας σε σχέση με τον αρνητικό μάρτυρα. (±SEM) 
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3.4. Επίδραση της L-καρνιτίνης στο πειραματικό            

μοντέλο ενδομητρίωσης.   
 
 
Τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν στις ενότητες 3.1 και 3.2 απέδειξαν 

ότι η καρνιτίνη συμμετέχει στην ανάπτυξη της ασθένειας μεταβάλλοντας το 

ενεργειακό δυναμικό συγκεκριμένων κυτταρικών τύπων του ανοσοποιητικού 

συστήματος. Θέλοντας να μελετήσουμε το κατά πόσο η  L-καρνιτίνη μπορεί να 

επιαρύνει μια υπάρχουσα κατάσταση ενδομητρίωσης χρησιμοποιήθηκε το 

πειραματικό μοντέλο που περιγράφηκε στην ενότητα 3.3. Έτσι χορηγήθηκε 

στα ποντίκια ταυτόχρονος συνδυασμός των Ishikawa ενδομητριακών 

κυττάρων και L-καρνιτίνης.  

 

3.4.1. In vivo επίδραση της χορήγησης L-καρνιτίνης στο κυτταρικό και 

κυτταροκινικό προφίλ του πειραματικού μοντέλου ενδομητρίωσης 

Ishikawa-10.  
 

Ακολουθώντας το ίδιο μοντέλο πειραμάτων η L-καρνιτίνη χορηγήθηκε για επτά 

ημέρες συνεχόμενα σε ημερήσια δόση 2,5μgr/ποντίκι ενώ η συλλογή των 

δειγμάτων πραγματοποιήθηκε στις 5 και 10 μέρες μετά την ενέσιμη προσθήκη 

των ενδομητριακών κυττάρων. 

Ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που αποκομίσαμε από τα πειράματα αυτά είναι 

ότι ο συνδυασμός δημιούργησε μια ασθενική εικόνα στα ποντίκια 

συνοδευμένη από σημαντική απώλεια βάρους, σωματική κατάπτωση έως και 

θάνατο μετά από 3-4 μέρες ιδιαίτερα στα ποντίκια που πραγματοποιήθηκε 

ταυτόχρονη ένεση κυττάρων και L-καρνιτίνης. Ο συνδυασμός που τελικά 

έδωσε σαφή αποτελέσματα ήταν αυτός με επταήμερη χορήγηση L-καρνιτίνης 

και δεκαήμερη επώαση των ποντικών με τα Ishikawa κύτταρα. 

Μετά το πέρασμα των δέκα ημερών συλλέξαμε το περιτοναϊκό υγρό και τον 

ορό αίματος των ποντικών στα οποία πραγματοποιήσαμε πειράματα ELISA 

για την ανίχνευση των IFN-γ, TNF-α, IL-2, IL-6, IGF-1 και VEGF εκκρινόμενων 

παραγόντων. 
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Στα ζώα αυτά η εικόνα της μήτρας ήταν όμοια με αυτή που είχαμε δείξει 

παραπάνω κατά την χορήγηση των Ishikawa κυττάρων στα ποντίκια. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν την θετική επίδραση της L-καρνιτίνης στην 

παραγωγή και έκκριση των παραπάνω κυτταροκινών και αυξητικών 

παραγόντων τόσο στο περιτοναϊκό υγρό όσο και στον ορό.  (Διάγραμμα 17) 
Η παρουσία της L-καρνιτίνης αυξάνει κατά 100%, 33,3%, 77%, 33,3%, και 

83,3% τους παράγοντες IFN-γ, TNF-α, IL-2, IL-6 και VEGF στο περιτοναϊκό 

υγρό σε σύγκριση με τα ζώα που δέχτηκαν μόνο τα κύτταρα ενδομήτριου 

απουσία. (Διάγραμμα 17) 
Αντίστοιχα, σε ότι αφορά τον ορό αίματος τα ποσοστά έκκρισης αυξάνονται 

κατά 36%, 30%, 55%, 13%, και 70%. (Διάγραμμα 17) 
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Διάγραμμα 17: Ποσοστό έκκρισης IFN-γ, TNF-α, IL-2, IL-6 και VEGF αντίστοιχα σε 

ορό αίματος (ms) και περιτοναϊκό υγρό (PF) ποντικιών μετά από χορήγηση 

φυσιολογικού ορού (cntrl), κυττάρων ενδομήτριου για 10 ημέρες (Ιshikawa10d) και 

κυττάρων ενδομήτριου μαζί με L-καρνιτίνη για 10 και 7 μέρες (Ishikawa10d+L-carn) 

αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα εκφράζονται σαν ποσοστά αύξησης οπτικής 

πυκνότητας σε σχέση με τον αρνητικό μάρτυρα. (±SEM) 

 
Απομονώνοντας παράλληλα τα κύτταρα του περιτοναϊκού υγρού από τα 

ποντίκια πραγματοποιήσαμε πειράματα ανοσοφθορισμού για τον εντοπισμό 

και καθορισμό των κυτταρικών τύπων των T-λεμφοκυττάρων, T-κυτταρο- 

τοξικών / T-παρεμποδιστών, T-βοηθών, μακροφάγων και Β-λεμφοκυττάρων 

χρησιμοποιώντας τα μονοκλωνικά αντισώματα anti-CD90, anti-CD8, anti-CD4, 

anti-CD11β (Mac-1) και anti-Ly5 αντίστοιχα. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η προσθήκη της L-καρνιτίνης επηρεάζει τα 

μακροφάγα και τα CD90- και CD8- θετικά Τ-λεμφοκύτταρα προκαλώντας μια 

αύξηση κατά 27% και 90% σε σχέση με τα ζώα που έχουν υποστεί μόνο 

προσθήκη ενδομητριακών κυττάρων, αντίστοιχα. 

Αντίθετα οι CD4- και Ly5- θετικοί υποπληθυσμοί φαίνεται να μειώνονται 

παρουσία της L-καρνιτίνης κατά 220% και  200% σε σχέση με τα ζώα που 

έχουν υποστεί μόνο προσθήκη ενδομητριακών κυττάρων, αντίστοιχα. 
(Διάγραμμα 18)  
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Διάγραμμα 18:  Σύγκριση των ποσοστών εμφάνισης των Τ-λεμφοκυττάρων , Τ-

κυτταροτοξικών / παρεμποδιστών, Τ-βοηθών, των Β-λεμφοκυττάρων και των 

μακροφάγων, σε περιτοναϊκό υγρό ποντικιών μετά από χορήγηση φυσιολογικού 

ορού (cntrl), κυττάρων ενδομήτριου για 10 ημέρες (Ιshikawa10d)) και κυττάρων 

ενδομήτριου μαζί με L-καρνιτίνη για 10 και 7 μέρες (Ishikawa10d+L-carn) αντίστοιχα. 

Τα αποτελέσματα εκφράζονται σαν καθαρά ποσοστά θετικών κυττάρων (το ποσοστό 

των αρνητικών ελέγχων αφαιρέθηκε).   
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3.4.2. In vivo επίδραση της χορήγησης L-καρνιτίνης στο κυτταρικό και 

κυτταροκινικό προφίλ του πειραματικού μοντέλου ενδομητρίωσης 

MFE-319-10.  
 

Σε μια δεύτερη προσπάθεια δημιουργίας πειραματικού μοντέλου 

ενδομητρίωσης χορηγήθηκαν σε πειραματόζωα κύτταρα ενδομητρίου της 

MFE-319 κυτταρικής σειράς που δεν εκφράζουν οιστρογονικούς υποδοχείς. 

ακολουθώντας το ίδιο πρωτόκολλο με αυτό των κυττάρων Ishikawa, τα 

ποντίια ενέθηκαν ενδοπεριτοναϊκά με MFE-319 κύτταρα με ή χωρίς 

ταυτόχρονη παρουσία L-καρνιτίνης (2,5μgr/ημέρα/ποντίκι για 7 ημέρες).  

Σε αντίθεση με τα ζώα που είχαν χορηγηθεί με τα Ishikawa κύτταρα, η εικόνα 

των ποντικών μετά την μεταχείριση με τα κύτταρα MFE-319 και η μήτρα δεν 

διέφερε από αυτή των αρνητικών μαρτύρων.  

 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η L-καρνιτίνη μειώνει σημαντικά τα ποσοστά 

όλων των κυτταρικών πληθυσμών που ελέγχθηκαν σε σχέση με τα αντίστοιχα 

ποσοστά ανίχνευσης των κυττάρων αυτών όταν στα ποντίκια χορηγούνται 

μόνο κύτταρα ενδομήτριου. Η μείωση αυτή ανέρχεται σε 67%, 76%, 75% και 

72% για τα CD90-, CD8-, Ly-5- και CD11-θετικά κύτταρα, αντίστοιχα. 

(Διάγραμμα 19) 

Επίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μείωση των ABC-θετικών 

κύτταρων κατά 84% που δηλώνει ότι η προσθήκη της L-καρνιτίνης συνέβαλλε 

είτε στην θανάτωση ή είτε στην μετανάστευση τους. 
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Διάγραμμα 19:  Σύγκριση των ποσοστών αύξησης της εμφάνισης των Τ- 

λεμφοκυττάρων, Τ-κυτταροτοξικών/ παρεμποδιστών, Τ-βοηθών, των Β- 

λεμφοκυττάρων, των μακροφάγων και των ανθρώπινων κυττάρων ενδομητρίου σε 

περιτοναϊκό υγρό ποντικιών μετά από χορήγηση κυττάρων ενδομήτριου για 10 (MFE-

319) και κυττάρων ενδομήτριου μαζί με L-καρνιτίνη για 10 και 7 μέρες (MFE-319+L-

carn) αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα εκφράζονται σαν καθαρά ποσοστά θετικών 

κυττάρων (το ποσοστό των αρνητικών ελέγχων αφαιρέθηκε).   

 

Η μείωση των κυτταρικών πληθυσμών στο περιτοναϊκό υγρό συνοδεύτηκε και 

από την μείωση των αυξητικών παραγόντων IFN-γ, TNF-α, IL-2, GM-CSF, 

VEGF και EGFR όπως ανιχνεύτηκαν με τεχνικές ELISA τόσο στο περιτοναϊκό 

υγρό όσο και στον ορό του αίματος. (Διάγραμμα 20) 

Η εικόνα αυτή όμως ανατράπηκε όταν οι παράγοντες αυτοί εξετάστηκαν στον 

ορό αίματος των ποντικών. Παρατηρούμε δηλαδή ότι μόνο η προσθήκη των 

ενδομητριακών κυττάρων αλλά και η ταυτόχρονη προσθήκη ενδομητριακών 

κυττάρων και L-καρνιτίνης προκαλεί την αύξηση των IFN-γ, TNF-α, GM-CSF, 

VEGF και EGFR. Μόνο η IL-2 φαίνεται να μην επηρεάζεται στον ίδιο βαθμό 

όπως οι παραπάνω παράγοντες. Να σημειώσουμε ότι η προσθήκη L-

καρνιτίνης οδηγεί σε μεγαλύτερη αύξηση την παραγωγή των συγκεκριμένων 

μορίων σε σύγκριση με την αύξηση που εντοπίζεται μετά την προσθήκη των 

MFE-319 κυττάρων. (Διάγραμμα 20) 
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Ανίχνευση κυτταροκινών στο περιτοναϊκό υγρό
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Διάγραμμα 20: Ποσοστό αύξησης των IFN-γ, TNF-α, IL-2, GM-CSF, VEGF 

και EGFR σε ορό αίματος (ms) και περιτοναϊκό υγρό (PF) ποντικιών μετά από 

χορήγηση L-καρνιτίνης για 7 μέρες, κυττάρων ενδομήτριου MFE-319 για 10 

ημέρες και κυττάρων ενδομήτριου μαζί με L-καρνιτίνη για 10 και 7 μέρες. Τα 

αποτελέσματα εκφράζονται σαν ποσοστά αύξησης οπτικής πυκνότητας σε 

σχέση με τον αρνητικό μάρτυρα. (±SEM) 
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3.4.3.   Μέτρηση των επιπέδων της L-καρνιτίνης μετά την in vivo χορήγηση 

ανθρώπινων ενδομητριακών κυττάρων, της MFE-319 και Ishikawa 

κυτταρικής σειράς, μετά από 10 μέρες επώασης παρουσία ή όχι L-

καρνιτίνης.   

 

Προκειμένου να συσχετίσουμε την ενεργοποίηση της εκκριτικής 

δραστηριότητας κυτταροκινών και άλλων παραγόντων, μετά την in vivo 

χορήγηση κυττάρων ενδομήτριου ή/και L-καρνιτίνης στα ποντίκια, με την 

δραστηριοποίηση  της L-καρνιτίνης στο βιοσυνθετικό μονοπάτι ελέγξαμε τόσο 

την κινητικότητα της ενδογενούς L-καρνιτίνης όσο και της εξωγενώς 

προστιθέμενης L-καρνιτίνης. 

Έτσι, μετρήσαμε την ποσότητα της ελεύθερης (Free), ακυλιωμένης (Acyl) και 

συνολικής (Total) L-καρνιτίνης στα δείγματα του ορού και του περιτοναϊκού 

υγρού που είχαμε συλλέξει. 

 

 

MFE-319 κυτταρική σειρά 

 

Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στα δείγματα του ορού και του περιτοναϊκού 

υγρού ποντικιών που είχαν ενεθεί με κύτταρα ενδομήτριου της MFE-319 

κυτταρικής σειράς για 10 ημέρες επώασης απουσία ή παρουσία L-καρνιτίνης. 

Οι ομάδες ελέγχου αποτελούνται από δείγματα ποντικιών στα οποία 

χορηγήθηκε φυσιολογικός ορός ή L-καρνιτίνη για επτά ημέρες απουσία 

προσθήκης κυττάρων ενδομήτριου 
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Όπως φαίνεται στον πίνακα ΙΙ η προσθήκη L-καρνιτίνης οδηγεί σε σημαντική 

αύξηση της ακυλιωμένης μορφής  της  στο περιτοναϊκό υγρό (PF) σε σύγκριση 

με το φυσιολογικό ποντίκι που δεν ανιχνεύεται σχεδόν καθόλου καρνιτίνη ( 

από 0,007 μgr/ml αυξάνεται σε 1,7 μgr/ml). Σε αντίθεση, τα επίπεδα της L-

καρνιτίνης στον ορό του αίματος (ms) παραμένουν αμετάβλητα.  

Στην περίπτωση προσθήκης ταυτόχρονα L-καρνιτίνης και κυττάρων 

ενδομήτριου φαίνεται να συσσωρεύεται μεγάλη ποσότητα L-καρνιτίνης στον 

ορό του αίματος (2,3 μgr/ml) μεταβάλλοντας ωστόσο την αναλογία  Acyl-L-Cn 

< Free-L-Cn = 0,7 < 1,6 μgr/ml σε σχέση με την ίδια αναλογία στα άλλα 

δείγματα του ορού που ήταν Acyl-L-Cn > Free-L-Cn. Η παρουσία L-καρνιτίνης 

στο περιτοναϊκό υγρό στην περίπτωση αυτή είναι ελάχιστη. (Διάγραμμα 21) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας ΙΙ: MFE-319 cells 

                                                              L-Cn μgr/ml 

 Total Acyl Free 

Mouse serum  

(ms) 
1,5 1,1 0,4 

control 
Peritoneal Fluid 

(PF) 
0,007 0 0,007 

Mouse serum 1,3 1,0 0,3 
L-Cn 

Peritoneal Fluid 1,7 1,7 0 

Mouse serum 0,8 0,36 0,44 
MFE-319 

Peritoneal Fluid 0 0 0 

Mouse serum 2,3 0,7 1,6 
MFE-319 + L-Cn 

Peritoneal Fluid 0,3 0,3 0 



                                                                                                                                 Αποτελέσµατα 
∆ιδακτορική ∆ιατριβή 

 122

 

  

 

Α.

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

free acyl total

cntrl
L-Cn
MFE-319
MFE-319 + L-Cn

 
 
 
 
 

Β.
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

free acyl total

cntrl
L-Cn
MFE-319
MFE-319 + L-Cn

 
 
Διάγραμμα 21 :  Μεταβολή της ποσότητας της L-καρνιτίνης στις διάφορες μορφές της 

free, acyl και total στον ορό αίματος (Α) και στο περιτοναϊκό υγρό (Β) σε φυσιολογικό 

ποντίκι (control), μετά από χορήγηση L-καρνιτίνης (L-Cn), μετά από χορήγηση 

κυττάρων MFE-319 (MFE-319)  και μετά από ταυτόχρονη προσθήκη L-καρνιτίνης και 

κυττάρων MFE-319 (MFE-319+L-Cn). 
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Ishikawa κυτταρική σειρά 

 

Οι μετρήσεις της L-καρνιτίνης πραγματοποιήθηκαν και στην περίπτωση  

χορήγησης κυττάρων ενδομήτριου της Ishikawa κυτταρικής σειράς. Οι 

ποσότητες της L-καρνιτίνης για κάθε ξεχωριστή κατηγορία παρουσιάζονται 

στον πίνακα ΙΙΙ. 

 

Πίνακας ΙΙΙ: Ishikawa cells                   

                                                                            L-Cn μgr/ml 

 Total Acyl Free 

Mouse serum 

(ms) 
1,5 1,1 0,4 

control 
Peritoneal Fluid 

(PF) 
0 0 0 

Mouse serum 1,3 1,0 0,3 
L-Cn 

Peritoneal Fluid 3,35 3,3 0,05 

Mouse serum 0,6 0,33 0,27 
Ishikawa 

Peritoneal Fluid 0 0 0 

Mouse serum 0,65 0,35 0,3 
Ishikawa + L-Cn 

Peritoneal Fluid 3,1 3,1 0 

 

Αμετάβλητη παραμένει η ποσότητα της L-καρνιτίνης στον ορό του αίματος των 

ποντικών όταν σε αυτά χορηγείται εξωγενώς καρνιτίνη σε αντίθεση με την 

αύξηση που παρατηρείται σε αυτή στο περιτοναϊκό υγρό (από 0μgr/ml 

αυξάνεται σε 3,35 μgr/ml ). Το ενδιαφέρον στην περίπτωση αυτή εντοπίζεται 

στο γεγονός ότι στο περιτοναϊκό υγρό, η καρνιτίνη ανιχνεύεται επί το πλείστον 

σε ακυλιωμένη μορφή και όχι σε ελεύθερη όπως ήταν αναμενόμενο. 

Συγκεκριμένα 3,3 μgr/ml είναι η ακυλιωμένη και 0,05 μgr/ml είναι η ελεύθερη 

καρνιτίνη.  

Όταν στα ποντίκια προστίθενται τα Ishikawa κύτταρα η καρνιτίνη του ορού 

μειώνεται κατά 50% σε σύγκριση με τις φυσιολογικές τιμές, ενώ δεν 

ανιχνεύεται καθόλου στο περιτοναϊκό υγρό. Μείωση στην καρνιτίνη του ορού 

επίσης παρατηρείται και όταν χορηγούνται ταυτόχρονα καρνιτίνη με κύτταρα 
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του ενδομήτριου, ενώ αντίστροφα αυξάνονται σε μεγάλο βαθμό τα επίπεδα 

της ακυλιωμένης L-καρνιτίνης στο περιτοναϊκό υγρό ( από 0μgr/ml αυξάνεται 

σε 3,1 μgr/ml ).  (Διάγραμμα 22) 
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Διάγραμμα 22:  Μεταβολή της ποσότητας της L-καρνιτίνης στις διάφορες μορφές της 

free, acyl και total στον ορό αίματος (Α) και στο περιτοναϊκό υγρό (Β) σε φυσιολογικό 

ποντίκι (control), μετά από χορήγηση L-καρνιτίνης (L-Cn), μετά από χορήγηση 

κυττάρων Ishikawa (Ishikawa)  και μετά από ταυτόχρονη προσθήκη L-καρνιτίνης και 

κυττάρων Ishikawa (Ishikawa +L-Cn).  
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3.5. Η in vitro δράση της L-καρνιτίνης σε κύτταρα μήτρας 
 

Για να ελέγξουμε το αν η L-καρνιτίνη δρα άμεσα στην μήτρα ακολούθησαν in 
vitro πειράματα όπου κύτταρα μήτρας καλλιεργήθηκαν παρουσία ή απουσία L-

L-καρνιτίνης και τα υπερκείμενα εξετάστηκαν για την παραγωγή κυτταροκινών. 

 

3.5.1. Ιn vitro επίδραση διαφορετικών συγκεντρώσεων L-καρνιτίνης στην 

έκκριση κυτταροκινών που ανιχνεύονται σε υπερκείμενα καλλιεργειών 

κυττάρων μήτρας σε ποντίκι. 

 

Οι μέχρι τώρα μελέτες μας έδειξαν ότι η χορήγηση L-καρνιτίνης in vivo σε 

πειραματικά ποντίκια εγκαθιδρύει ή/και επιβαρύνει μια κατάσταση 

ενδομητρίωσης, εφόσον εκτός από την ιστολογική ανάλυση και την 

υπογονιμότητα υπήρχε έντονη αύξηση των κυτταροκινών που συνοδεύουν 

αυτή την παθολογική κατάσταση. Προηγούμενες εργασίες στο εργαστήριο 

είχαν αποδείξει ότι  η επίδραση της L-L-καρνιτίνης στα κύτταρα του 

ανοσοποιητικού συστήματος μεσολαβούνται από προσταγλανδίνες. Για να 

ελεγχθεί εάν οι προσταγλανδίνες παίζουν κάποιο ρόλο και στο σύστημα της 

πειραματικής ενδομητρίωσης  θελήσαμε να ελέγξουμε την επίδραση 

αναστολέων των προσταγλανδινών στην παραγωγή των κυτταροκινών που 

χαρακτηρίζουν την κατάσταση της ενδομητρίωσης. Για τον σκοπό αυτό 

επικεντρωθήκαμε σε in vitro  πειράματα όπου κύτταρα μήτρας ποντικού 

υποβλήθηκαν σε θεραπεία με L-καρνιτίνη και ελέγχθηκαν τα επίπεδα 

παραγωγής των κυτταροκινών του ενδιαφέροντος παρουσία ή απουσία 

αναστολέων των προσταγλανδινών. 

Αρχικά πραγματοποιήθηκαν πειράματα ώστε να εντοπιστούν οι βέλτιστες 

συνθήκες για το in vitro σύστημα χορήγησης L-καρνιτίνης. Για αυτό το σκοπό 

απομονώθηκαν κύτταρα μήτρας από ενήλικα-νεαρά θηλυκά Balb/c ποντίκια τα 

οποία στη συνέχεια καλλιεργήθηκαν σε τρυβλία 6-θέσεων  με συγκέντρωση 

106 κύτταρα / ml DMEM 10% FBS θρεπτικού μέσου. 
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Τα κύτταρα επωάστηκαν απουσία ή παρουσία 400μΜ ή 800μΜ L-καρνιτίνης 

για 5 ημέρες. Μετά το τέλος του χρόνου επώασης συλλέξαμε τα υπερκείμενα 

τα οποία με την μέθοδο της ELISA ελέγχθηκαν για την παρουσία των 

κυτταροκινών IFN-γ, TNF-α, IL-2 και GM-CSF. 
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Διάγραμμα 23: Ποσοστά έκφρασης των κυτταροκινών IFN-γ, TNF-α, IL-2 και GM-

CSF σε υπερκείμενα καλλιεργειών κυττάρων μήτρας απουσία ή παρουσία 400μΜ και 

800μΜ L-καρνιτίνης. Η επώαση με καρνιτίνη έγινε για 5 ημέρες. Τα αποτελέσματα 

εκφράζονται σαν ποσοστά αύξησης οπτικής πυκνότητας σε σχέση με τον αρνητικό 

μάρτυρα. (±SEM) 

 

Όπως δείχνει το διάγραμμα 23 τα in vitro πειράματα προσθήκης L-καρνιτίνης 

δυο διαφορετικών συγκεντρώσεων 400μΜ και 800μΜ σε κύτταρα μήτρας από 

ποντίκι για 5 μέρες καλλιέργειας οδηγεί τις κυτταροκίνες IFN-γ, TNF-a, IL-2 και 

GM-CSF που ελέγχθηκαν να μειώσουν τα ποσοστά ανίχνευσης τους από 

84%, 39%, 86%, 38% σε 33%, 8%, 30%, 6,5% μετά την προσθήκη των 

400μΜ L-καρνιτίνης και σε 10%, 22%, 66% και 35% μετά την προσθήκη των 

800μΜ L-καρνιτίνης αντίστοιχα. Δηλαδή φαίνεται η συγκέντρωση 400μΜ της 

προστιθέμενης L-καρνιτίνης να μειώνει σημαντικά και τα τέσσερα είδη των 

κυτταροκινών σε ποσοστά 51%, 31%, 56% και 32% αντίστοιχα. Η μείωση 

αυτή είναι επίσης εμφανής κατά την προσθήκη L-καρνιτίνης σε συγκέντρωση 

800μΜ, όπου παρατηρείται μείωση της παραγωγής των κυτταροκινών κατά 

74%, 17%, 20% και 3%, αντίστοιχα. 
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Η παραπάνω παρατήρηση έρχεται σε αντίθεση με τα in vivo πειράματα 

χορήγησης L-καρνιτίνης στα πειραματόζωα, τα αποτελέσματα των οποίων 

αναλύθηκαν στην παράγραφο 3.1.2. γεγονός που δείχνει ότι τα κύτταρα που 

παράγουν τις κυτταροκίνες ελέγχου δεν προέρχονται από την μήτρα. 

 

3.5.2. Ανίχνευση ιντερφερόνης-γ (IFN-γ) και ιντερλευκίνης-2 (IL-2) σε 

υπερκείμενα καλλιεργειών κυττάρων μήτρας ποντικιού μετά από 

επώαση με L-καρνιτίνη και αναστολείς των προσταγλανδινών (PGEs). 

 

Στη συνέχεια επιλέγοντας ως την πιο κατάλληλη συγκέντρωση L-καρνιτίνης 

αυτή των 400μΜ πραγματοποιήσαμε πειράματα in vitro χορήγησης L-

καρνιτίνης σε καλλιέργειες κυττάρων μήτρας με σκοπό να δούμε εάν η μείωση 

των κυτοκινών μεσολαβείται από τις προσταγλανδίνες. Έτσι, χρησιμοποιώντας 

αναστολείς των προσταγλανδινών όπως ο 17-phenyl trinor PGE2, αναστολέας 

της  PGE2 και αγωνιστής των EP1 και EP3 υποδοχέων, και ο 11-deoxy PGE1, 

αναστολέας της  PGE1 και αγωνιστής των EP1 και EP3 υποδοχέων, 

μελετήθηκε η παραγωγή των κυτταροκινών. 

Oι καλλιέργειες των κυττάρων έγιναν με τις ίδιες συνθήκες όπως στα 

παραπάνω πειράματα, δηλαδή προσθήκη 400μΜ L-L-καρνιτίνης σε 106 

κύτταρα / ml θρεπτικού μέσου, ενώ η συλλογή των υπερκειμένων έγινε 

κατόπιν 24, 48 και 72 ωρών. Η προσθήκη των αναστολέων έγινε 18 ώρες πριν 

τη συλλογή των υπερκειμένων και σε συγκέντρωση 10-6Μ.  
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IFN-γ L-cn 17ph L-cn    
+17ph L-cn 11deoxy L-cn 

+11deoxy 
24hrs  ↓ 8,3 ↓ 16,7 ↓ 25 ↓ 8,3 ↓ 25 ↓ 33,3 

48hrs 0 ↑ 9,7 ↓ 22,6 0 ↑ 3,2 ↓ 16,1 

72hrs  0 ↑ 38,2 ↑ 14,8 0 ↑ 20,6 ↑ 20,6 
 

Διάγραμμα 24 : Ποσοστό έκκρισης της IFN-γ σε υπερκείμενα καλλιεργειών κυττάρων 

μήτρας μετά από 24, 48 και  72ώρες επώασης με 400μΜ L-καρνιτίνης και προσθήκη 

των αναστολέων 17-phenyl trinor PGE2 και 11-deoxy PGE1 , 18ώρες πριν τη 

συλλογή των υπερκειμένων. Τα αποτελέσματα εκφράζονται σαν ποσοστά αύξησης 

οπτικής πυκνότητας σε σχέση με τον αρνητικό μάρτυρα. 
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Όπως δείχνει το διάγραμμα 24  οι αναστολείς των PGE2 και PGE1 καθώς και οι 

αναστολείς μαζί με την καρνιτίνη φαίνεται να αυξάνουν σε μικρό βαθμό την 

παραγωγή της IFN-γ σε συνάρτηση με την αύξηση του χρόνου επώασης. 

Δηλαδή σε ότι αφορά τον 17-phenyl trinor PGE2 αναστολέα το εκατοστιαίο 

ποσοστό έκκρισής της, ενώ στις 24 ώρες καλλιέργειας είναι μειωμένο σε 

σχέση με το δείγμα ελέγχου στο οποίο δεν πραγματοποιήθηκε καμία 

προσθήκη, στις 72 ώρες αυξάνεται κατά 38% και 14% παρουσία του 

αναστολέα χωρίς ή με καρνιτίνη αντίστοιχα. Το ίδιο πρότυπο για την 

παραγωγή της IFN-γ ακολουθείται και όταν προστίθεται ο αναστολέας 11-

deoxy PGE1, κάτι το οποίο έρχεται σε συμφωνία με τη μείωση της IFN-γ κατά 

την in vitro επίδραση της L-καρνιτίνης των 400μΜ στην έκκριση κυτταροκινών 

που ανιχνεύονται σε υπερκείμενα καλλιεργειών κυττάρων μήτρας στο ποντίκι. 

Τα αντίθετα αποτελέσματα παρατηρούνται για την παραγωγή της 

ιντερλευκίνης-2 (IL-2) στα υπερκείμενα των συγκεκριμένων καλλιεργειών. 

(Διάγραμμα 25)  
Δηλαδή όταν χορηγούνται οι αναστολείς 17-phenyl trinor PGE2 και 11-deoxy 

PGE1 στα δείγματά μας, η έκκριση της ΙL-2 αυξάνεται ιδιαίτερα στις πρώτες 24 

ώρες καλλιέργειας (448% και 822% αύξηση αντίστοιχα για κάθε αναστολέα) σε 

σχέση πάντα με το δείγμα ελέγχου, φαινόμενο όμως το οποίο δεν διατηρείται 

καθώς τα ποσοστά μειώνονται μετά από  24, 48 και 72 ώρες επώασης 

αντίστοιχα. Να σημειώσουμε επίσης ότι το ποσοστό αύξησης είναι μεγαλύτερο 

όταν ενεργεί μόνος του ο κάθε αναστολέας στις 24ώρες (448% και 822% με 

τους 17-phenyl trinor PGE2 και 11-deoxy PGE1 αντίστοιχα) και όχι όταν 

χορηγείται μαζί με την καρνιτίνη οπότε το ποσοστό αύξησης στην παραγωγή 

της  ΙL-2 μειώνεται (273% και 224% με τους 17-phenyl trinor PGE2 και 11-

deoxy PGE1 αντίστοιχα). Αυτή η παρατήρηση συμφωνεί με την αύξηση της 

έκκρισης της ΙL-2 στα υπερκείμενα των καλλιεργειών των κυττάρων 

ανθρώπινου ενδομήτριου αλλά και στο περιτοναϊκό υγρό και στον ορό του 

αίματος μετά την χορήγηση L-καρνιτίνης. 
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IL-2 L-cn 17ph L-cn + 
17ph L-cn 11deoxy L-cn + 

11deoxy 
24hrs  ↑ 13,6 ↑ 74,6 ↑ 50,8 ↑ 13,6 ↑ 125,4 ↑ 44,1 

48hrs ↓ 30,8 ↑ 15,4 ↑ 10 ↓ 30,8 ↑ 38,5 ↓ 30,8 

72hrs  ↓ 41,2 0 ↓ 82,3 ↓ 41,2 0 0 
 

 

Διάγραμμα 25 : Ποσοστό αύξησης στην παραγωγή IL-2 σε υπερκείμενα καλλιεργειών 

κυττάρων μήτρας μετά από 72,48 και 24 ώρες επώασης με 400μΜ L-καρνιτίνης και 

προσθήκη των αναστολέων 17-phenyl trinor PGE2 και 11-deoxy PGE1 , 18ώρες πριν 

τη συλλογή των υπερκειμένων. Τα αποτελέσματα εκφράζονται σαν ποσοστά αύξησης 

οπτικής πυκνότητας σε σχέση με τον αρνητικό μάρτυρα. 

 

Παρόλο που τα παραπάνω αποτελέσματα μας δείχνουν κάποια εν δυνάμει 

σχέση της L-καρνιτίνης και των προσταγλανδινών στα κύτταρα της μήτρας, οι 
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διαφορές που παρατηρούνται δεν είναι τόσο σημαντικές ώστε να δικαιολογούν 

την έναρξη της κατάστασης της ενδομητρίωσης. Για να ελέγξουμε το αν οι 

προσταγλανδίνες θα μπορούσαν να λαμβάνουν μέρος στην επιδείνωση μιας 

κατάστασης ενδομητρίωσης παρουσία L-καρνιτίνης εστιαστήκαμε στην μελέτη 

δύο κυτταρικών σειρών ενδομητρίωσης, τις ΜFE-319 και Ishikawa σειρές.  

 

 

3.5.3. Επίδραση της L-καρνιτίνης τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό των ΜFE-  

319 και Ishikawa ανθρώπινων ενδομητριακών κυτταρικών σειρών. 

 

Αρχικά κρίθηκε αναγκαίο να πραγματοποιηθούν ορισμένα πειράματα  in vitro 

ώστε να σχηματίσουμε μια πρώτη εικόνα για το ποια επίδραση έχει η 

χορήγηση L-καρνιτίνης στα κύτταρα αυτά. 

 

ΜFE-319 κυτταρική σειρά 

 

Για να δούμε την επίδραση της L-καρνιτίνης στον πολλαπλασιασμό των 

κυττάρων αυτών χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο ενσωμάτωσης ραδιενεργής 

θυμιδίνης 3[H]TdR για 18ώρες στις καλλιέργειες μας. Οι καλλιέργειες 

πραγματοποιήθηκαν σε 96-V-bottom plate με 200μl θρεπτικού μέσου DMEM 

10% FBS σε κάθε πηγαδάκι και αριθμό κυττάρων ίσο με 5*105 /πηγαδάκι. Η 

προσθήκη L-καρνιτίνης έγινε σε δυο διαφορετικές συγκεντρώσεις των 400μΜ 

και 800μΜ για 24, 48, 72 και 120 ώρες επώασης. 

Οι τιμές των κρούσεων που έδωσαν τα κύτταρα  μετρήθηκαν σε μετρητή β-

ακτινοβολίας. 
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Διάγραμμα 26: Επίδραση των 400μΜ και 800μΜ L-καρνιτίνης μετά από επώαση 24, 

48, 72 και 120 ωρών στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό της MFE-319 κυτταρικής 

σειράς με συγκέντρωση 5*105 κύτταρα / 200μl θρεπτικού μέσου. Τα αποτελέσματα 

εκφράζονται σε cpm. (±SEM) 

 

 

 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η L-καρνιτίνη μειώνει κατά 264% και 239% τον 

πολλαπλασιαστικό ρυθμό των MFE-319 κυττάρων σε σχέση με τον αρνητικό 

μάρτυρα στις 400μΜ και 800μΜ συγκεντρώσεις L-καρνιτίνης αντίστοιχα κατά τις 

24 ώρες επώασης. Το ίδιο πρότυπο παρατηρούμε να ακολουθείται σε όλους 

τους χρόνους επώασης με μεγαλύτερες τιμές στην 48ωρη επώαση οπότε 

παρατηρείται και το μέγιστο στον πολλαπλασιασμό των φυσιολογικών 

κυττάρων. Αντίστοιχα, μετά τις 120 ώρες επώασης τα κύτταρα μειώνουν κατά 

933% τον πολλαπλασιασμό τους ιδιαίτερα στα δείγματα εκείνα που έχει 

προστεθεί L-καρνιτίνη. 
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Ishikawa κυτταρική σειρά 

Κατά τον ίδιο τρόπο ελέγχθηκε και η κυτταρική σειρά Ishikawa.  
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Διάγραμμα 27: Επίδραση 400μΜ και 800μΜ L-καρνιτίνης μετά από επώαση 24 και 

48 ωρών στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό της Ishikawa κυτταρικής σειράς με 

συγκέντρωση 5*105 κύτταρα/ 200μl θρεπτικού μέσου. Τα αποτελέσματα εκφράζονται 

σε cpm. (±SEM) 

 

 

 Όπως δείχνουν και τα αποτελέσματα στα πειράματα αυτά (Διάγραμμα 27) δεν 

υπήρξε σαφής εικόνα για τον εάν η L-καρνιτίνη επηρέαζε τον 

πολλαπλασιασμό των κυττάρων αυτών αφού φαίνεται διαφορετική επίδραση 

της L-καρνιτίνης στις δυο ώρες επώασης 24 και 48 ώρες, κάτι το οποίο μας 

οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η L-καρνιτίνη χρειάζεται συγκεκριμένες συνθήκες 

κάτω από τις οποίες μπορεί να επηρεάσει την κυτταρική διαίρεση και 

επομένως και την αύξηση ή μείωση του πολλαπλασιασμού των κυττάρων 

αυτών. 
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3.5.4. Επίδραση της L-καρνιτίνης τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό των ΜFE-  

319 και Ishikawa ανθρώπινων ενδομητριακών κυτταρικών σειρών 

παρουσία αραχιδονικού οξέος. 

 

Προκειμένου να ελέγξουμε το κατά πόσο οι προσταγλανδίνες PGE1 και PGE2 

ευθύνονται για την κατασταλτική δράση της L-καρνιτίνης στην 

πολλαπλασιαστική ικανότητα των ανθρώπινων ενδομητριακών κυττάρων σε in 
vitro καλλιέργειες, χορηγήσαμε στα κύτταρα αραχιδονικό οξύ, ένα λιπαρό οξύ 

που οδηγεί την καρνιτίνη στο συγκεκριμένο μεταβολικό μονοπάτι της β-

οξείδωσης και αποτελεί την πρόδρομο ουσία για την παραγωγή των 

παραπάνω προσταγλανδινών. 

Οι συνθήκες των πειραμάτων ήταν οι ίδιες με των προαναφερθέντων δηλαδή 

οι καλλιέργειες πραγματοποιήθηκαν σε 96-V-bottom plate με 200μl θρεπτικού 

μέσου DMEM 10% σε κάθε πηγαδάκι και αριθμό κυττάρων ίσο με 5*105 

/πηγαδάκι. Η συγκέντρωση L-καρνιτίνης που χρησιμοποιήθηκε ήταν αυτή των 

400μΜ ενώ το αραχιδονικό οξύ είχε συγκέντρωση 10-6Μ. Η προσθήκη 

ραδιενεργής θυμιδίνης έγινε 18 ώρες πριν την ολοκλήρωση των 24 και 48 

ωρών επώασης οπότε και έγινε η συλλογή των δειγμάτων. 
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ΜFE-319 κυτταρική σειρά 

 

Οι τιμές των κρούσεων που έδωσαν τα κύτταρα μετρήθηκαν σε ραδιενεργό 

μετρητή και τα αποτελέσματα φαίνονται στα παρακάτω διαγράμματα:  
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Διάγραμμα 28 : Επίδραση στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό της MFE-319 κυτταρικής 

σειράς από την παρουσία της  L-καρνιτίνης σε συγκέντρωση 400μΜ, του 

αραχιδονικού οξέος (ΑΑ) σε συγκέντρωση  10-6Μ ή και των δυο ταυτόχρονα μετά από 

επώαση 24 και 48 ωρών σε κυτταροκαλλιέργειες με συγκέντρωση 5*105 κύτταρα/ 

200μl θρεπτικού μέσου. Τα αποτελέσματα εκφράζονται σε cpm. (±SEM) 

 
 

 

Παρατηρούμε από τα διαγράμματα ότι η χορήγηση του αραχιδονικού οξέος 

στις κυτταροκαλλιέργειες 24 ωρών αύξησε σε ένα μικρό ποσοστό (5% αύξηση) 

τον πολλαπλασιασμό των MFE-319 κυττάρων σε σχέση με τις καλλιέργειες 

που πραγματοποιήθηκαν απουσία οποιουδήποτε εξωγενούς παράγοντα αλλά 

και με εκείνες στις οποίες προστέθηκε καρνιτίνη. (Διάγραμμα 28) Παράλληλα η 

προσθήκη των δυο παραγόντων ταυτόχρονα, δηλαδή προσθήκη L-καρνιτίνης 

και αραχιδονικού οξέος στις καλλιέργειές μας δεν οδήγησε σε κάποια ιδιαίτερη 

μεταβολή. Το ίδιο πρότυπο πολλαπλασιαστικού ρυθμού παρουσιάζεται και 

στις 48 ώρες επώασης. (Διάγραμμα 28) 
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Ishikawa κυτταρική σειρά  

 

Στα Ishikawa κύτταρα η  παρουσία του αραχιδονικού οξέος στις καλλιέργειες 

αυτές οδηγεί σε μια μικρή μείωση στον αριθμό των κυττάρων που 

πολλαπλασιάζονται σε σύγκριση με τις καλλιέργειες που πραγματοποιήθηκαν 

απουσία αυτού. (Διάγραμμα 29 )Ακόμη, αξιοσημείωτη είναι η επίδραση του 

αραχιδονικού οξέος όταν προστίθεται παρουσία L-καρνιτίνης όπου 

διαπιστώνουμε μια αύξηση της τάξης του 38% στις 24 και 55% στις 48 ώρες 

επώασης στον πολλαπλασιασμό των κυττάρων. Το ίδιο μοντέλο στον ρυθμό 

του κυτταρικού πολλαπλασιασμού παρουσιάζεται και στις 48 ώρες επώασης.  
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Διάγραμμα 29 : Επίδραση 400μΜ L-καρνιτίνης στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό της 

Ishikawa κυτταρικής σειράς παρουσία ή μη του αραχιδονικού οξέος (ΑΑ) σε 

συγκέντρωση  10-6Μ μετά από καλλιέργειες 24 και 48 ωρών με συγκέντρωση 5*105 

κύτταρα/ 200μl θρεπτικού μέσου. Τα αποτελέσματα εκφράζονται σε cpm. (±SEM) 

 

 

Όλα τα παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν ότι τα ενδομητριακά κύτταρα που 

χρησιμοποιήσαμε στα in vitro πειράματα χρησιμοποιούν με διαφορετικό τρόπο 

την L-καρνίτινη που εξωγενώς προστίθεται στο θρεπτικό τους μέσο 

καταλήγοντας έτσι σε ασταθή συμπεράσματα. Η ποικιλομορφία των κυττάρων 
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που αποτελούν το ενδομήτριο όπως για παράδειγμα επιθηλιακά, 

στρωματώδη, αγγειώδη ενδοθηλιακά αλλά και μακροφάγα κύτταρα μπορεί να 

εξηγήσει την παραπάνω εικόνα, καθώς κάθε διαφορετικός κυτταρικός τύπος 

έχει το δικό του τρόπο που δεσμεύει και χρησιμοποιεί την L-καρνιτίνη ανάλογα 

με την ενεργειακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Επίσης να προσθέσουμε 

ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ των κυττάρων είναι πολύ διαφορετική όταν αυτά 

βρίσκονται στο φυσιολογικό τους περιβάλλον όπως αυτό του ανθρώπινου 

οργανισμού και όταν βρίσκονται σε καλλιέργεια σε συνθήκες ενός επωαστήρα. 
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Η επίδραση της L-καρνιτίνης σαν ένας φυσιολογικός ενεργειακός 

παράγοντας του ανθρώπινου οργανισμού σε κύτταρα του ανοσοποιητικού 

συστήματος έχει απασχολήσει πολύ τα τελευταία χρόνια τους ερευνητές 

ενισχύοντας την άποψη ότι διαδραματίζει ένα μεταβολικό ρόλο στους 

ανοσολογικούς μηχανισμούς. Μελετώντας την επίδραση της L-καρνιτίνης 

γενικότερα στις ανοσολογικές αντιδράσεις κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης 

διαπιστώσαμε τις πρώτες ενδείξεις ότι η εξωγενής χορήγηση L-καρνιτίνης 

προκαλούσε υπογονιμότητα στο ποντίκι, καθώς δεν επέτρεπε την ανάπτυξη 

κύησης. Έτσι συνδυάζοντας τα όσα γνωρίζουμε για την ανοσολογία της 

ενδομητρίωσης και τις επιδράσεις που έχει η L-καρνιτίνη στο ανοσοποιητικό 

σύστημα, χρησιμοποιήσαμε το σύστημα αυτό ως επαγωγέα με σκοπό να 

δημιουργήσουμε ένα πειραματικό μοντέλο ενδομητρίωσης. Με πειράματα in vivo 
και in vitro προσπαθήσαμε να μελετήσουμε τις αλλαγές στο κυτταροκινικό και 

λεμφοκυτταρικό προφίλ που επέφερε η χορήγηση L-καρνιτίνης στα 

πειραματόζωά μας καθώς και να συγκρίνουμε τη νέα αυτή παθολογική 

κατάσταση με αυτή της κλινικής ενδομητρίωσης στα διάφορα στάδια, όπως έχει 

ανοσολογικά αυτή περιγραφεί.  

Αρχικά μελετήσαμε εάν η in vivo χορήγηση L-καρνιτίνης σε ποντίκι 

μπορεί να προκαλέσει μεταβολές στο ανοσοποιητικό σύστημα οι οποίες να 

ενοχοποιούνται για την ανάπτυξη ενδομητριωτικής κατάστασης. 

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα αυτής της μελέτης ήταν η πολύ 

υψηλή αύξηση των μακροφάγων μεταξύ των κυττάρων της μήτρας αλλά και του 

περιτοναϊκού υγρού στα ποντίκια μετά την χορήγηση L-καρνιτίνης, 

υποδεικνύοντας ότι η L-καρνιτίνη προκαλεί μια φλεγμονώδη τοπική αντίδραση 

κατά την οποία ενεργοποιημένα μακροφάγα μεταναστεύουν από την 

περιτοναϊκή κοιλότητα στην περιοχή της μήτρας. Στην περιτοναϊκή κοιλότητα τα 

μακροφάγα αντιπροσωπεύουν τον πολυπληθέστερο κυτταρικό τύπο, παίζοντας 

βασικό ρόλο στην τοπική ανοσολογική απόκριση. Μελέτες από το 1981 

δείχνουν μια αύξηση στον αριθμό των μακροφάγων του περιτοναϊκού υγρού σε 

ασθενείς με ενδομητρίωση. (Oral E. et al., 1996)  Βέβαια μεταγενέστερες 

μελέτες έδειξαν ότι ο αριθμός των μακροφάγων παίζει μικρότερο ρόλο στην 

ενδομητρίωση από ότι η ίδια η ενεργοποίησή τους. (Lebovic, D. I. et al., 2001) 
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Επιπλέον η L-καρνιτίνη φαίνεται να επηρεάζει την παρουσία των Τ- και 

Β- λεμφοκυττάρων. Συγκεκριμένα ο αριθμός των περιτοναϊκών Τ-

λεμφοκυττάρων αυξήθηκε σημαντικά μετά τη χορήγηση L-καρνιτίνης, παρά το 

ότι η αναλογία Τβοηθών  προς Τκυτταροτοξικών / κατασταλτικών κυττάρων παράμεινε 

αμετάβλητη. Ο πληθυσμός των Τβοηθών  καθώς και των Τ κυτταροτοξικών / 

κατασταλτικών  αυξήθηκε στα περιτοναϊκά κύτταρα ενώ μειώθηκε στα κύτταρα 

μήτρας.  Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε συμφωνία με μελέτες σε γυναίκες 

με προχωρημένη ενδομητρίωση, οι οποίες εκτός από τα αυξημένα ποσά 

μακροφάγων παρουσίαζαν  και αυξημένα ποσά περιτοναϊκών Τ-

λεμφοκυττάρων. Επιπλέον και τα αποτελέσματα που αφορούν τα Β-

λεμφοκύτταρα συμπίπτουν με μελέτες σε ασθενείς με ενδομητρίωση. 

Οι κυτταροκίνες δρουν με πλειοτροπικό τρόπο σε μια πληθώρα 

κυττάρων στόχων και κατευθύνουν φαινόμενα πολλαπλασιασμού, 

χημειοτακτισμού, ενεργοποίησης και διαφοροποίησης τους. Στην παρούσα 

μελέτη, μετρήθηκαν τα επίπεδα ανίχνευσης συγκεκριμένων κυτταροκινών στον 

ορό αίματος, στο περιτοναϊκό υγρό και σε υπερκείμενα καλλιεργειών κυττάρων 

μήτρας αλλά και περιτοναϊκού υγρού. Τα αποτελέσματα έδειξαν αυξημένες 

συγκεντρώσεις των IFN-γ, TNF-α και IL-6, παράγοντες που είναι σημαντικοί 

ρυθμιστές της φλεγμονής και της ανοσίας. Τα Τ-λεμφοκύτταρα και τα ΝΚ-

φυσικοί φονιάδες-κύτταρα παράγουν IFN-γ, ενώ οι TNF-α και IL-6 παράγονται 

βασικά από ενεργοποιημένα λεμφοκύτταρα, μακροφάγα και ΝΚ κύτταρα. Όλες 

αυτές οι κυτταροκίνες που μαζί και με άλλους παράγοντες εμπλέκονται στην 

φλεγμονώδη απόκριση εμφανίζονται επίσης σε αυξημένες συγκεντρώσεις στο 

περιτοναϊκό υγρό ασθενών με ενδομητρίωση, δείχνοντας ότι αυτές οι 

κυτταροκίνες εμπλέκονται στην εξέλιξη της ασθένειας. (Harada T. et al., 2001) 
Το επίπεδο ανίχνευσης στο περιτοναϊκό υγρό της ΙL-6, ιντερλευκίνης που έχει 

να κάνει με την επιδιόρθωση ιστών, συσχετίζεται άμεσα με το στάδιο και τη 

σοβαρότητα της ενδομητρίωσης. Η ΙL-2 είναι επίσης μια ιντερλευκίνη που 

παράγεται από τα Τ-λεμφοκύτταρα και η έκκριση της βρίσκεται σε αυξημένο 

επίπεδο στον ορό και στο περιτοναϊκό υγρό των ποντικιών μετά τη χορήγηση L-

καρνιτίνης. Η ΙL-2 εμπλέκεται στον πολλαπλασιασμό των Τ-λεμφοκυττάρων και 

τη διαφοροποίηση των Β-λεμφοκυττάρων, και φαίνεται να είναι σε υψηλότερες 
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συγκεντρώσεις στον ορό γυναικών με ενδομητρίωση παρά στις γυναίκες χωρίς 

ενδομητρίωση. (Koyama N. et al., 1993) 
Αρκετές μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι η έκκριση αυξητικών παραγόντων 

όπως των VEGF, GM-CSF και IGF-1 συνοδεύουν την αυξημένη ενεργοποίηση 

των περιτοναϊκών Τ-λεμφοκυττάρων και μακροφάγων στην ενδομητρίωση. 

(Antsiferova Y. et al., 2005)  Σε αυτή την εργασία, o IGF-1 βρίσκεται σε αρκετά 

υψηλά επίπεδα σε όλα τα δείγματα των ποντικιών, κάτι που συσχετίζεται με το 

προφίλ του IGF-1 στις ασθενείς με ενδομητρίωση, που επισημαίνει το ρόλο του 

στην ανάπτυξη εκτοπικού ενδομητρίου και στειρότητας επαγόμενης από την 

ασθένεια. Αντιθέτως, τα επίπεδα ανίχνευσης του αγγειογενετικού παράγοντα 

VEGF και του GM-CSF μειώθηκαν μετά τη χορήγηση L-καρνιτίνης.  

Για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε την ικανότητα των ποντικιών να 

χρησιμοποιούν τη χορηγούμενη L-καρνιτίνη, μετρήσαμε τα επίπεδα της L-

καρνιτίνης – ολικής, ακυλιωμένης και ελεύθερης- στον ορό αίματος και στο 

περιτοναϊκό υγρό και συγκρίναμε τα αποτελέσματα με αυτά του περιτοναϊκού 

υγρού ανθρώπινων δειγμάτων, με και χωρίς ενδομητρίωση. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν μια συσχέτιση που αφορά τη μείωση της ακυλιωμένης L-καρνιτίνης στο 

περιτοναϊκό υγρό τόσο στα ποντίκια όσο και στα ανθρώπινα δείγματα ασθενών 

με ενδομητρίωση σταδίου ΙV. 

Σε in vivo πειράματα μελετήσαμε ποιες αλλαγές στο λεμφοκυτταρικό και 

κυτταροκινικό προφίλ επέφερε η χορήγηση L-καρνιτίνης στα πειραματόζωα 

καθώς και αν η νέα αυτή παθολογική κατάσταση ομοιάζει με αυτή της κλινικής 

ενδομητρίωσης όπως έχει ανοσολογικά περιγραφεί. Συνοπτικά τα 

αποτελέσματα αυτά έδειξαν υψηλή αύξηση των Τ- λεμφοκυττάρων και των 

μακροφάγων μεταξύ των κυττάρων της μήτρας αλλά και του περιτοναϊκού 

υγρού μετά την χορήγηση L-καρνιτίνης στα ποντίκια, υποδεικνύοντας ότι η L-

καρνιτίνη προκαλεί μια φλεγμονώδη τοπική αντίδραση. Επίσης, μετρήθηκαν τα 

επίπεδα ανίχνευσης συγκεκριμένων κυτταροκινών στον ορό αίματος, στο 

περιτοναϊκό υγρό και σε υπερκείμενα καλλιεργειών κυττάρων μήτρας αλλά και 

περιτοναϊκού υγρού. Αυτά τα αποτελέσματα έδειξαν αυξημένες συγκεντρώσεις 

των IFN-γ, TNF-α και IL-6, παράγοντες που είναι σημαντικοί ρυθμιστές της 

φλεγμονής και της ανοσίας. Καταλήξαμε επομένως στο συμπέρασμα ότι η L-

καρνιτίνη διαφοροποιεί ανοσολογικά το περιβάλλον της μήτρας στον οργανισμό 
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στον οποίο χορηγείται, προς μια παθολογική κατάσταση όπως της 

ενδομητρίωσης.  

Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα έδειξαν ότι η L-καρνιτίνη μπορεί να 

συμβάλλει στη εγκαθίδρυση μιας παθολογικής κατάστασης ενδομητρίωσης. Για 

να ελέγξουμε εάν αυτός ο παράγοντας μπορεί να επιβαρύνει μια ήδη 

υπάρχουσα κατάσταση ενδομητρίωσης, σχεδιάστηκε ένα νέο πειραματικό 

μοντέλο, όπου πραγματοποιήθηκε εμφύτευση ανθρώπινου ενδομητρίου στην 

περιτοναϊκή κοιλότητα πειραματοζώων και αφού επιβεβαιώθηκε η εγκαθίδρυση 

της ενδομητρίωσης, ελέγχθηκε το κατά πόσο η L-καρνιτίνη μπορεί να 

επιβαρύνει την κατάσταση.  

         Έχοντας αποκτήσει τις γνώσεις για την δράση της L-καρνιτίνης στα 

ποντικίσια κύτταρα μήτρας, στην συνέχεια θελήσαμε να μεταφέρουμε το 

σύστημα αυτό στον άνθρωπο. Έτσι ελέγχθηκε η δράση της L-καρνιτίνης σε δύο 

ανθρώπινες κυτταρικές σειρές ενδομήτριου, την MFE-319 και την Ishikawa. 

Καθώς τα Ishikawa κύτταρα έχουν υποδοχείς οιστρογόνου (ER) και 

προγεστερόνης (PR), έχουν χρησιμοποιηθεί σε πολυάριθμους τομείς βασικής 

έρευνας όπως η αναπαραγωγική βιολογία και η μοριακή επιστήμη και έχουν 

διανεμηθεί σε περισσότερα από εκατό ιδρύματα παγκοσμίως(Holinka et al., 
1986a,b; Hata and Kuramoto ,1992) Αντιθέτως τα MFE-319 κύτταρα, αν και 

λιγότερα μελετημένα από τα Ishikawa, δεν φαίνεται να παρουσιάζουν 

ανάλογους υποδοχείς.  
Για την ταυτοποίηση του εκκριτικού προφίλ των MFE-319 και των 

Ishikawa κυττάρων ακολούθησαν πειράματα ανίχνευσης των παραγόντων IL–2, 

IGF-1, VEGF και EGFR στα υπερκείμενα των καλλιεργειών των κυττάρων 

αυτών. Η επιλογή έγινε σύμφωνα με προηγούμενες μελέτες στις οποίες 

αναφέρεται ότι όλοι αυτοί οι παράγοντες, εμπλέκονται στην φλεγμονώδη 

απόκριση και παράλληλα εμφανίζονται σε αυξημένες συγκεντρώσεις στο 

περιτοναϊκό υγρό ασθενών με ενδομητρίωση, δείχνοντας ότι εμπλέκονται σε 

περιπτώσεις ενδομητρίωσης και βοηθούν στην εξέλιξη της ασθένειας.  

Η ΙL-2 λειτουργεί ως μιτογόνο των Τ-λεμφοκυττάρων, ως παράγοντας 

διαφοροποίησης των Β-λεμφοκυττάρων αλλά και ως ενεργοποιητής των 

μακροφάγων. Η ΙL-2 είναι μια ιντερλευκίνη που παράγεται από τα Τ-

λεμφοκύτταρα και η έκκριση της βρίσκεται σε αυξημένο επίπεδο στον ορό και 
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στο περιτοναϊκό υγρό των ποντικιών μετά τη χορήγηση L-καρνιτίνης ενώ 

αναφέρεται να είναι σε υψηλότερες συγκεντρώσεις στον ορό γυναικών με 

ενδομητρίωση σε σύγκριση με γυναίκες χωρίς ενδομητρίωση. (Koyama N. et 
al., 1993) Η δράση της ΙL-2  μπορεί να είναι είτε αυτοκρινής είτε εξωκρινής. 

Αυτό σημαίνει ότι η ΙL-2 είτε παράγεται και χρησιμοποιείται  μέσω ειδικού 

υποδοχέα από το ίδιο το κύτταρο, είτε παράγεται και προσδένεται στον 

υποδοχέα γειτονικού κυττάρου ή  μέσω της κυκλοφορίας μεταφέρεται σε πιο 

μακρινό κύτταρο ώστε να επηρεάσει και να μεταβάλει την εκάστοτε κυτταρική 

κατάσταση. Ο EGF είναι ένας αυξητικός παράγοντας που προωθεί την 

αγγειογένεση και την διαφοροποίηση καθώς εμφανίζεται ως μιτογόνο των 

ενδοθηλιακών κυττάρων, ιδιαίτερα των αγγειακών ενδοθηλιακών κυττάρων. Τα 

ενδοθηλιακά κύτταρα αποτελούν ένα μεγάλο ποσοστό του συνολικού αριθμού 

των κυττάρων του ενδομήτριου, καλύπτουν το εσωτερικό των αγγείων 

αποθηκεύοντας και εκκρίνοντας κυτταροκίνες και αυξητικούς παράγοντες. Ο 

VEGF είναι και αυτός παράγοντας με ισχυρή ειδική μιτογονική δράση έναντι των 

αγγειακών ενδοθηλιακών κυττάρων. Εντοπίζεται στο φυσιολογικό ενδομήτριο 

και η έκφρασή του παρουσιάζεται αυξημένη κατά την εκκριτική φάση του 

εμμηνορρυσιακού κύκλου. (Donnez J. Et al., 1998) Σε κανονικές συνθήκες η 

έκφρασή του ρυθμίζεται από IL-1β, PDGF, TGF-β, EGF αλλά και την 

προσταγλανδίνη Ε2 (PGE2). Στα νεοσχηματισμένα ενδομητριακά εμφυτεύματα 

παρατηρείται σημαντική δημιουργία νέων αγγείων. Παρόλο που το μονοπάτι 

σηματοδότησης του δεν είναι εξακριβωμένο, ένας από τους πιο ειδικούς 

αγγειογενετικούς παράγοντες είναι ο  VEGF. Αυξημένη συγκέντρωση του VEGF 

βρίσκεται σε ασθενείς με ενδομητρίωση που αποδεικνύει την ύπαρξη ενός 

μηχανισμού δημιουργίας νέων αγγείων για την τροφοδοσία των 

ενδομητριωμάτων. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες για την προέλευση του VEGF 

στην περιοχή, όπως αυτή που υποστηρίζει ότι τα ίδια τα ενδομητριακά κύτταρα 

εκκρίνουν τον παράγοντα αυτό ενώ μια δεύτερη θεωρεί τα μακροφάγα ως την 

πηγή του VEGF στην περιοχή. Τέλος ο ΙGF-1 είναι άλλος ένας σημαντικός 

αγγειοποιητικός παράγοντας, ενώ κάποιες έρευνες αναφέρουν ότι ενισχύει την 

δράση των οιστρογόνων στον ανθρώπινο οργανισμό. (Harada T. et al., 2001) 
Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται εδώ δείχνουν ότι η προσθήκη της 

L-καρνιτίνης στα MFE-319 επηρεάζει σημαντικά τα επίπεδα έκκρισης των 
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κυτταροκινών. Πιο συγκεκριμένα κατά την 48ώρη επώαση παρατηρείται μια 

αξιοσημείωτη αύξηση των IL–2, IGF-1 και EGFR συγκριτικά με τις τιμές 

ανίχνευσης απουσία L-καρνιτίνης. Η αύξηση αυτή συμφωνεί με την αύξηση 

αυτών των παραγόντων στο ορό αίματος, στο περιτοναϊκό υγρό αλλά και στα 

υπερκείμενα από τις καλλιέργειες κυττάρων μήτρας, που έχουμε δει στα in vivo 

πειράματα χορήγησης L-καρνιτίνης στα ποντίκια. Αντίθετα, ο VEGF ανιχνεύεται 

σε μικρές ποσότητες όταν τα MFE-319 επωάζονται με L-καρνιτίνη, γεγονός που 

δημιουργεί ερωτηματικά για την προέλευσή του  αλλά και για τον τρόπο και 

χρόνο ενεργοποίησης του.  

Τα Ishikawa κύτταρα παρουσιάζουν μια τάση μείωσης της IL-2 μετά την 

προσθήκη L-καρνιτίνης σε σχέση με το χρόνο επώασης ενώ σε αντίθεση η τάση 

έκκρισης των VEGF και IGF-1 φαίνεται να αυξάνει. Παρατηρούμε δηλαδή ένα 

μεταβαλλόμενο εκκριτικό προφίλ των παραγόντων αυτών, καθώς η έκκρισή 

τους μεταβάλλεται από την L-καρνιτίνη ανάλογα με τον χρόνο επώασης χωρίς 

να ακολουθεί ένα συγκεκριμένο πρότυπο. Τα παραπάνω αποτελέσματα 

δικαιολογούνται εάν σκεφτούμε ότι ο τύπος, η διάρκεια και η έκταση των 

κυτταρικών δραστηριοτήτων που προκαλούνται από μια συγκεκριμένη 

κυτταροκίνη ή έναν αυξητικό παράγοντα μπορεί να επηρεαστεί αρκετά από την 

φύση των κυττάρων – στόχων και το μικροπεριβάλλον ενός κυττάρου. Αυτό 

μπορεί να εξαρτάται για παράδειγμα από την κατάσταση ανάπτυξης και 

ενεργοποίησης των κυττάρων, από τον τύπο των γειτονικών κυττάρων, από τη 

συγκέντρωση της κυτταροκίνης, από την παρουσία άλλων τέτοιων παραγόντων 

και ακόμη από τη χρονική ακολουθία άλλων κυτταροκινών που ενεργούν στο 

ίδιο κύτταρο.  

Είναι γνωστό ότι το δίκτυο των κυτταροκινών παίζει έναν κρίσιμο ρόλο 

στην αιτιολογία της ενδομητριώσης εφόσον οι περισσότερες από αυτές 

παρουσιάζουν αγγειογενετικές ιδιότητες. Δεδομένου ότι η ενδομητρίωση 

χαρακτηρίζεται από τη δημιουργία νέων αιμοφόρων αγγείων, η παρουσία των 

κυτταροκινών IGF-1, EGFR και VEGF στα υπερκείμενα των καλλιεργειών 

κυττάρων ανθρώπινου ενδομητρίου, φαίνεται να είναι σημαντική για την 

παθοφυσιολογία της ασθένειας.  

Η μη σωστή ρύθμιση παραγωγής κυτταροκινών και αυξητικών 

παραγόντων στην περίπτωση της ενδομητρίωσης συνδέεται με αλλαγή στα 
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επίπεδα των προσταγλανδινών,  αυξημένα επίπεδα οιστρόνης και εμφάνιση 

φλεγμονής, παράγοντες δηλαδή που συμβάλλουν στην υψηλή βιωσιμότητα και 

αύξηση του πολλαπλασιασμού των κυττάρων του ενδομητρίου, βοηθούν στην 

προσκόλληση των κυττάρων στον ιστό, στη δημιουργία νέων αιμοφόρων 

αγγείων όπως επίσης  και στην επαγωγή της αίσθησης του πόνου. 

Για να ελέγξουμε την δράση της L-καρνιτίνης σε μια ήδη υπάρχουσα 

κατάσταση ενδομητρίωσης, στη συνέχεια σε νεαρά θηλυκά ποντίκια, αφού 

συγχρονίσαμε τον κύκλο του οίστρου τους, ενέσαμε ενδοπεριτοναϊκά κύτταρα 

ανθρώπινου ενδομήτριου από τις σειρές Ishikawa ή MFE-319. Η φαινοτυπική 

εικόνα της μήτρας των ποντικών μετά από δεκαήμερη χορήγηση ενδομητριακών 

κυττάρων παρουσίαζε χαρακτηριστικά που δηλώνουν μια κατάσταση σαν αυτή 

της ψευδό-εγκυμοσύνης με έντονα τα σημάδια αγγείωσης, οιδήματος και 

εμφύτευσης των κυττάρων. O τύπος των κυττάρων που εντοπίστηκε σε 

μεγαλύτερο βαθμό στο περιβάλλον της μήτρας και γενικότερα στην περιτοναϊκή 

κοιλότητα, ήταν τα CD90-θετικά κύτταρα, δηλώνοντας ότι προκλήθηκε αύξηση 

του πληθυσμού των Τ-λεμφοκυττάρων, συμπεριλαμβανομένων των CD4-

θετικών και  CD8-θετικών κυττάρων τόσο μετά από 5 όσο και μετά από 10 μέρες 

χορήγησης των κυττάρων Ishikawa. Το κυτταρικό προφίλ της ενδομητρίωσης 

συνοδευόταν και από αύξηση των παραγόντων IFN-γ, TNF-α, IL-2, , IL-6, 

VEGF, IGF-1 στον ορό αίματος και το περιτοναϊκό υγρό. Ιδιαίτερη σημασία έχει 

η μεγάλη διαφορά στην έκκριση  του VEGF, έναν από τους πιο ειδικούς 

αγγειογενετικούς παράγοντες που καθορίζει και το ρόλο του στην αγγείωση της 

περιοχής της μήτρας. 

Ανοσοϊστοχημική ανάλυση τομών μήτρας των ποντικών μετά τη 

χορήγηση των κυττάρων της Ishikawa σειράς έδωσε σαφείς ενδείξεις 

συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού λεμφοκυττάρων αλλά και μακροφάγων στην 

μήτρα. Επίσης, αξιόλογος είναι και ο εντοπισμός ενεργών κυττάρων 

ενδομήτριου της Ishikawa κυτταρικής σειράς συγκεντρωμένα κατά μήκος της 

μήτρας, γεγονός που δηλώνει την ικανότητα των κυττάρων αυτών να 

προσκολλώνται, να εμφυτεύονται και να πολλαπλασιάζονται σε συγκεκριμένες 

θέσεις της μήτρας. Τα κύτταρα αυτά ανιχνεύονται στην περιτοναϊκή κοιλότητα 

ακόμη και 60 ημέρες μετά την αρχική χορήγηση. 
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Η χορήγηση L-καρνιτίνης στο παραπάνω πειραματικό μοντέλο 

ενδομητρίωσης, επιδείνωσε την κατάσταση. Η ταυτόχρονη χορήγηση Ishikawa 

ενδομητριακών κυττάρων και L-καρνιτίνης οδήγησε σε σημαντική απώλεια 

βάρους, σωματική κατάπτωση έως και θάνατο μετά από 3-4 μέρες. Ο 

συνδυασμός που τελικά έδωσε σαφή αποτελέσματα ήταν αυτός με επταήμερη 

χορήγηση L-καρνιτίνης και δεκαήμερη επώαση των ποντικών με τα Ishikawa 

κύτταρα. Η προσθήκη της L-καρνιτίνης φαίνεται να επηρεάζει μόνο τα 

μακροφάγα κύτταρα προκαλώντας ελαφρώς μεγαλύτερη συγκέντρωσή τους 

στο περιτοναϊκό υγρό των ποντικών, ενώ η μικρή αύξηση που παρατηρούμε 

στον γενικό πληθυσμό των Τ-λεμφοκυττάρων δεν ακολουθείται από το ίδιο 

πρότυπο στους CD4+/CD8- και CD4-/CD8+ τύπους κυττάρων. Σε ότι αφορά το 

εκκριτικό προφίλ των κυτταροκινών και αυξητικών παραγόντων IFN-γ, TNF-α, 

IL-2, IL-6 και VEGF τόσο στο περιτοναϊκό υγρό όσο και στον ορό, αυτοί 

αυξάνονται παρουσία της L-καρνιτίνης.  

Σε αντίθεση με τα Ishikawa κύτταρα, η χορήγηση των MFE-319 

κυττάρων δεν επηρέασε την εικόνα της μήτρας η οποία δεν διέφερε από την 

εικόνα φυσιολογικής μήτρας ποντικού. Η χορήγηση L-καρνιτίνης οδήγησε σε 

μείωση των Τ-λεμφοκυττάρων, Τ- κυτταροτοξικών/ παρεμποδιστών, Τ- βοηθών, 

των Β- λεμφοκυττάρων και των μακροφάγων σε σχέση με τα αντίστοιχα 

ποσοστά ανίχνευσης των κυττάρων αυτών όταν στα ποντίκια χορηγούνται μόνο 

κύτταρα MFE-319 ενδομήτριου. Μάλιστα η μείωση είναι πολύ σημαντική στα Τ-

λεμφοκύτταρα και στα μακροφάγα. Επίσης, ιδιαίτερο είναι το στοιχείο ότι 

μειώνονται και τα HLA-ABC-θετικά κύτταρα που δηλώνει ότι με την προσθήκη 

της L-καρνιτίνης κάποια από τα κύτταρα ενδομήτριου που προσθέσαμε είτε 

θανατώθηκαν μέσω δευτερογενών μηχανισμών είτε μετανάστευσαν σε άλλους 

ιστούς. 

Ενώ η συγκέντρωση των IFN-γ, TNF-α, IL-2, GM-CSF, VEGF και EGFR 

στο περιτοναϊκό υγρό μετά την προσθήκη L-καρνιτίνης μαζί με τα κύτταρα 

ενδομήτριου μειώνεται ελαφρά, παρατηρείται αύξηση στον ορό αίματος σε 

σύγκριση με την αύξηση που εντοπίζεται μετά την προσθήκη των MFE-319 

κυττάρων. 

Προκειμένου να συσχετίσουμε την ενεργοποίηση της εκκριτικής 

δραστηριότητας κυτταροκινών και άλλων παραγόντων, μετά την in vivo 
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χορήγηση κυττάρων ενδομήτριου ή/και L-καρνιτίνης στα ποντίκια, με την 

δραστηριοποίηση  της L-καρνιτίνης στο βιοσυνθετικό μονοπάτι ελέγξαμε την 

κινητικότητα τόσο της ενδογενούς L-καρνιτίνης όσο και της εξωγενώς 

προστιθέμενης L-καρνιτίνης.  

Αυτό που παρατηρήσαμε χορηγώντας μόνο L-καρνιτίνη στα ποντίκια, 

ήταν ότι η ποσότητα της L-καρνιτίνης συσσωρεύεται στο περιτοναϊκό υγρό και 

αντιπροσωπεύει την ακυλιωμένη της μορφή. Σε αντίθεση τα επίπεδα της L-

καρνιτίνης στον ορό του αίματος (ms) παραμένουν αμετάβλητα. Στην 

περίπτωση προσθήκης ταυτόχρονα L-καρνιτίνης και κυττάρων ενδομήτριου 

MFE-319, φαίνεται να συσσωρεύεται μεγάλη ποσότητα L-καρνιτίνης στον ορό 

του αίματος και συγκεκριμένα στην ελεύθερη μορφή της ενώ η παρουσία L-

καρνιτίνης στο περιτοναϊκό υγρό στην περίπτωση αυτή είναι ελάχιστη. Αντίθετα 

η προσθήκη L-καρνιτίνης ταυτόχρονα με Ishikawa κύτταρα οδηγεί σε μείωση 

στα επίπεδα L-καρνιτίνης του ορού και αντίστροφη αύξηση μεγάλης κλίμακας 

στα επίπεδα της ακυλιωμένης L-καρνιτίνης στο περιτοναϊκό υγρό.  

Η L-καρνιτίνη μπορεί να προκαλεί παθολογική κατάσταση 

ενδομητρίωσης, δρώντας μέσω διαφόρων μονοπατιών όπως: μεταβολή στη 

σύνθεση και τον μεταβολισμό της οιστραδιόλης, μεταβολή στην παραγωγή προ-

φλεγμονωδών αυξητικών παραγόντων ή κυτταροκινών και  μη σωστή έκφραση 

επιδιορθωτικών ενζύμων. Η μη σωστή ρύθμιση παραγωγής κυτταροκινών και 

αυξητικών παραγόντων στην περίπτωση της ενδομητρίωσης συνδέεται με 

αλλαγή στα επίπεδα της κυκλοοξυγενάσης-2 (COX-2) και της προσταγλανδίνης  

Ε2  ( PGE2 ) που μπορεί να επιδρά σε αυξημένη έκφραση και ενεργότητα της  

Ρ450 αρωματάσης , αυξημένα επίπεδα οιστρόνης και εμφάνιση φλεγμονής, 

παράγοντες δηλαδή που συμβάλλουν σε αυξημένη βιωσιμότητα και 

πολλαπλασιασμό των κυττάρων, που βοηθούν τα κύτταρα να προσκολληθούν 

στον ιστό και  να δημιουργηθούν νέα αιμοφόρα αγγεία καθώς και στην επαγωγή 

της αίσθησης του πόνου. 

Όπως προαναφέρθηκε,  η κατάσταση της ενδομητρίωσης συνδέεται με 

αλλαγή των επιπέδων PGE2. Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι η L-

καρνιτίνη αυξάνει την παραγωγή των προσταγλανδινών Ε1 και Ε2 μετά από 

επαγωγή με αραχιδονικό οξύ στα μακροφάγα, ενώ τη μειώνει στα Τ- και Β- 

λεμφοκύτταρα, υποδεικνύοντας έτσι τον τρόπο με τον οποίο εξωγενής 
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προσθήκη της L-καρνιτίνης κινητοποιεί τα αποθέματα των λιπαρών οξέων στα 

κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος μεταβάλλοντας την ενεργειακή τους 

κατάσταση, η οποία μπορεί να επηρεάσει διάφορα μονοπάτια επιδρώντας στην 

κυτταρική ωρίμανση, ενεργοποίηση καθώς και στην  παραγωγή κυτταροκινών ή 

άλλων σχετικών παραγόντων.(Athanassakis et al., 2003) 
Με σκοπό να μελετήσουμε το κατά πόσο η δράση της L-καρνιτίνης 

εμπλέκεται στο μονοπάτι μεταβολής των επιπέδων PGE2 και PGE1, 

προχωρήσαμε σε in vitro πειράματα χορήγησης L-καρνιτίνης σε κύτταρα μήτρας 

από ποντίκι παρουσία ή όχι αναστολέων των προσταγλανδινών με σύστημα 

ελέγχου δράσης την αλλαγή των επιπέδων κυτταροκινών στο υπερκείμενο των 

καλλιεργειών. Αφού εντοπίστηκαν οι βέλτιστες συνθήκες για το in vitro σύστημα 

χορήγησης L-καρνιτίνης στα κύτταρα μήτρας (400μΜ L-καρνιτίνης και χρόνος 

επώασης των 5 ημερών) τα υπερκείμενα των καλλιεργειών ελέγχθηκαν για την 

παρουσία κυτταροκινών. Τα ποσοστά έκφρασης των κυτταροκινών IFN-γ, TNF-

a, IL-2 και GM-CSF ήταν μειωμένα, γεγονός που υποδεικνύει ότι  οι παράγοντες 

αυτοί προέρχονται από τα λεμφικά και μυελικά κύτταρα που μεταναστεύουν στο 

ενδομήτριο κατά την εγκαθίδρυση της φλεγμονώδους κατάστασης της.  

Χρησιμοποιώντας αυτό το πειραματικό σύστημα, στην συνέχεια εξετάστηκε το 

κατά πόσο η προσθήκη αναστολέων των προσταγλανδινών όπως ο 17-phenyl 

trinor PGE2, αναστολέας της  PGE2 και αγωνιστής των EP1 και EP3 

υποδοχέων, και ο 11-deoxy PGE1, αναστολέας της  PGE1 και αγωνιστής των 

EP1 και EP3 υποδοχέων , επηρεάζουν την παραγωγή των κυτταροκινών IFN-γ 

και ΙL-2.  

Για την IL–2 αναφέραμε παραπάνω κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και 

σημειώσαμε το ρόλο που φαίνεται να παίζει στην ανάπτυξη και εξέλιξη της 

ενδομητρίωσης. Τα Τ-λεμφοκύτταρα και τα ΝΚ-φυσικοί φονιάδες-κύτταρα 

παράγουν IFN-γ, μια κυτταροκίνη που μαζί με την ΙL-2 ανήκουν στην κατηγορία 

των προ-φλεγμονωδών κυτταροκινών και συμμετέχουν στην Τh1 ανοσολογική 

απόκριση. Αξιοσημείωτο είναι ότι η ΙL-2 φαίνεται να ενεργοποιεί την παραγωγή 

της IFN-γ αλλά και άλλες προ-φλεγμονώδεις κυτταροκίνες.   

Η προσθήκη των αναστολέων των προσταγλανδινών στο in vitro 

σύστημα καλλιέργειας των κυττάρων μήτρας, προκάλεσε αύξηση της 
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παραγωγής της IFN-γ ενώ μείωσε σημαντικά την παραγωγή της IL-2 μετά από 

24, 48 και 72 ώρες επώασης σε σχέση με τους αρνητικούς μάρτυρες 

(καλλιέργειες χωρίς προσθήκη αναστολέων). Η παρουσία της L-καρνιτίνης στις 

καλλιέργειες επηρεάζει με τον ίδιο τρόπο την παραγωγή των IFN-γ και IL-2 

συγκριτικά με την επίδραση μόνο των αναστολέων. Αυτή  η παρατήρηση 

συνδέει τις προσταγλανδίνες με την παραγωγή της IL-2. Η παρεμπόδιση της 

πρόσληψης προσταγλανδινών μειώνει την παραγωγή της IL-2. Έτσι μπορούμε 

να υποθέσουμε ότι η L-καρνιτίνη επάγει την παραγωγή PGE1 και PGE2  

(Athanassakis et.al., 2003), οι οποίες μέσω αυτοκρινούς πρόσληψης 

ενεργοποιούν την παραγωγή της  IL-2.   

Μεταφέροντας αυτό το σύστημα στον άνθρωπο στη συνέχεια μελετήσαμε 

εάν η προσθήκη L-καρνιτίνης στις κυτταροκαλλιέργειες ανθρώπινου 

ενδομήτριου, των MFE-319 και την Ishikawa κυττάρων επιδρά στην 

πολλαπλασιαστική  ικανότητα των κυττάρων του αυτών. Παρόλο που τα MFE-

319 κύτταρα έδειξαν να απορροφούν την εξωγενή L-καρνιτίνη και να 

οδηγούνται σε μείωση του πολλαπλασιαστικού ρυθμού τους μετά από 24, 48, 

72 και 120 ώρες καλλιέργειας, η επαναληψιμότητα των πειραμάτων δεν ήταν 

ικανοποιητική, γεγονός που πιθανά οφείλεται στον ασύγχρονο κυτταρικό κύκλο 

ή στην κυτταρική ανομοιομορφία της MFE-319 σειράς. Παρόμοια αποτελέσματα 

έδωσε και η Ishikawa κυτταρική σειρά. Για να ελεγχθεί το κατά πόσο η μείωση 

της πολλαπλασιαστικής ικανότητας παρουσία L-καρνιτίνης οφείλεται στην 

αυτοκρινή παραγωγή προσταγλανδινών (οι οποίες ως γνωστό καταστέλλουν 

τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό, Jabbour N. & Sales K., 2004), τα παραπάνω 

κύτταρα επωάστηκαν με L-καρνιτίνη και αραχιδονικό οξύ το οποίο αποτελεί την 

πρόδρομο ουσία για την παραγωγή των PGE1και PGE2.  Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι η L-καρνιτίνη σε συνδυασμό με αραχιδονικό οξύ παρουσιάζει μια 

τάση αύξησης του πολλαπλασιαστκού ρυθμού των κυττάρων και ειδικότερα των 

Ishikawa. Όμως  ο ρυθμός πολλαπλασιασμού τόσο των MFE-319 όσο και των 

Ishikawa κυττάρων δεν διατηρούσε ένα σταθερό μοντέλο πολλαπλασιασμού, 

γεγονός που μπορεί να εξηγηθεί εάν ληφθεί υπόψη η ποικιλομορφία των 

κυττάρων που αποτελούν το ενδομήτριο όπως για παράδειγμα επιθηλιακά, 

στρωματώδη, αγγειώδη ενδοθηλιακά αλλά και λεμφοκύτταρα, μακροφάγα 

κύτταρα καθώς κάθε διαφορετικός κυτταρικός τύπος χρησιμοποιεί και οδηγεί 
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την L-καρνιτίνη προς διαφορετικό μονοπάτι ανάλογα με την ενεργειακή 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Επίσης να προσθέσουμε ότι η 

αλληλεπίδραση μεταξύ των κυττάρων είναι πολύ διαφορετική όταν αυτά 

βρίσκονται στο φυσιολογικό τους περιβάλλον όπως αυτό του ανθρώπινου 

οργανισμού και όταν βρίσκονται σε καλλιέργεια στις συνθήκες ενός επωαστήρα. 

Καταλήγοντας, λοιπόν, σε μια προσπάθεια κατανόησης του μηχανισμού 

δράσης της L-καρνιτίνης πρέπει να αναφερθούμε στον ρόλο της L-καρνιτίνης 

στις αντιδράσεις σύνθεσης και αποικοδόμησης των λιπαρών οξέων. O 

μεταβολισμός των λιποειδών συνδέεται με τη γλυκολυτική πορεία με δυο 

ενδιάμεσα αυτής που αποτελούν πρόδρομες ενώσεις ‘κλειδιά’ για τη 

βιοσύνθεση των λιποειδών αλλά και τελικά προϊόντα αποικοδόμησης των 

λιποειδών. Η µία ένωση είvαι η φωσφo-διυδρoξυ-ακετόvη, από τηv oπoία 

σχηματίζεται η γλυκερόλη, o "σκελετός" τωv τριγλυκεριδίωv και τωv 

περισσότερων πoλικώv λιπoειδώv. Η άλλη έvωση είvαι τo ακετυλo-CoA, από τo 

oπoίo βιoσυvτίθεvται και στo oπoίo τελικά απoικoδoµoύvται τα λιπαρά oξέα, 

πoυ στη συνέχεια χρησιµoπoιoύvται στη σύνθεση τωv τριγλυκεριδίωv και τωv 

άλλων πoλικώv λιπoειδώv και αποτελεί πρόδρoµη έvωση και τελικό πρoϊόv 

απoικoδόµησης τωv κετovικώv σωµάτωv, της χοληστερόλης και τωv 

στερoειδώv, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στον έλεγχο και τη διατήρηση 

του ορμονικού ισοζυγίου του οργανισμού. Οι αvτιδράσεις της de novo 

βιoσύvθεσης και της απoικoδόµησης (β-οξείδωσης) τωv λιπαρώv oξέωv 

φαίvovται ίδιες αλλά µε αvτίστρoφη κατεύθυvση, καθώς η βιoσύvθεση γίνεται 

στο κυτταρόπλασµα, εvώ η β-οξείδωση στα µιτoχόvδρια. Ο µηχαvισµός 

µεταφoράς ακυλoµάδωv από το κυτταρόπλασμα στο μιτοχόνδριο και 

αντίστροφα συμπληρώνεται µε τηv L-καρvιτίvη. 

Τα τελευταία χρόνια μελέτες έχουν δείξει ότι η αυξημένη παραγωγή 

προσταγλανδινών στην ενδομητρίωση εμπλέκεται σε ένα θετικό 

ανατροφοδοτικό μηχανισμό υπέρ της συνεχούς έκκρισης οιστρογόνου που 

ενισχύει την ανάπτυξη και εμφύτευση του ενδομητριακού ιστού. Επίσης στον 

ίδιο μηχανισμό θεωρείται ότι παίζει ρόλο και η παραγωγή υψηλών επίπεδων 

αραχιδονικού οξέος σε περιτοναϊκό υγρό και ενδομητριώματα ασθενών με 

ενδομητρίωση. (Βulun et al., 2003) 
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Όταν στα ποντίκια χορηγούμε εξωγενώς συγκεκριμένη ποσότητα L-

καρνιτίνης παρατηρούμε ότι αυτή χρησιμοποιείται από τον οργανισμό του 

ποντικού στις περιπτώσεις που εμφανίζονται τα φαινόμενα φλεγμονώδους 

μήτρας, μεταβολής των λεμφοκυττάρων, αύξησης μακροφάγων και 

φλεγμονωδών παραγόντων όπως κυτταροκινών και αυξητικών παραγόντων. 

Δηλαδή συσχετίζεται η ανίχνευση της ακυλιωμένης μορφή της L-καρνιτίνης στο 

περιτοναϊκό υγρό με την πρόκληση ενδομητριωτικής κατάστασης στο θηλυκό 

ποντίκι. Η μεταβολή δηλαδή της L-καρνιτίνης από την ελεύθερη μορφή όπως 

εμείς την χορηγούμε στο ποντίκι σε ακυλ-L-καρνιτίνη σημαίνει ότι αυτή 

κινητοποιείται και εισέρχεται σε κάποιο βιοσυνθετικό μονοπάτι στα κύτταρα του 

περιτοναϊκού υγρού. Το μονοπάτι αυτό θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι 

είναι το μονοπάτι σύνθεσης του αραχιδονικού οξέος το οποίο τελικά 

συσσωρεύεται είτε στο περιτοναϊκό υγρό είτε απορροφιέται από τα κύτταρα του 

ενδομητρίου, τα λεμφοκύτταρα και τα μακροφάγα οδηγώντας τελικά στην 

έκκριση των προσταγλανδινών από τα συγκεκριμένα κύτταρα.  

Μία άλλη θεωρία είναι ότι η L-καρνιτίνη που σε πλεονασμό υπάρχει 

τελικά μετά την ένεση στον οργανισμό χρησιμοποιείται κατά τον καταβολισμό 

των λιπαρών οξέων στη β-οξείδωση μεταβάλλοντας με τον τρόπο αυτό την 

ενεργειακή κατάσταση των κυττάρων. Η ενέργεια που τελικά αποθηκεύεται 

χρησιμοποιείται από τα κύτταρα προς διάφορες ενεργειακές πορείες όπως 

πολλαπλασιασμός, διαφοροποίηση, ενεργοποίηση και έκκριση διαφόρων 

μορίων. 

Τελικά και από τους δυο μηχανισμούς η χορήγηση L-καρνιτίνης οδηγεί 

σε ανοσολογικές και βιοχημικές μεταβολές τον θηλυκό οργανισμό που 

συσχετίζονται με τις ανάλογες μεταβολές ασθενών με ενδομητρίωση.  

Αναλογιζόμενοι την αλόγιστη χρήση της L-καρνιτίνης στη σημερινή 

εποχή όχι σαν φαρμακευτικό παρασκεύασμα που αυτόματα δηλώνει και 

υπεύθυνη χρήση, αλλά σαν προϊόν για καλύτερη ενεργειακή και δυναμική 

κατάσταση του οργανισμού μας, πρέπει να σημειώσουμε τη σημασία 

μελλοντικών μελετών και εργασιών στο θέμα αυτό. Γίνεται δηλαδή αναγκαίο να 

αναλυθεί περισσότερο και να εξακριβωθεί ο ρόλος και ο μηχανισμός τον οποίο 

χρησιμοποιεί η L-καρνιτίνη σε βάρος του ανθρώπινου οργανισμού. 
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Το πειραματικό μοντέλο, που αφορά την δράση της L-καρνιτίνης στην 

παθογένεση της ενδομητρίωσης όπως αυτή καθορίζεται από τους 

συγκεκριμένους δείκτες αποτυπώνεται στην Εικόνα 1. Σύμφωνα µε το υποθετικό 

αυτό μοντέλο, λοιπόν, η χορήγηση εξωγενώς της L-καρνιτίνης μπορεί να 

προκαλέσει μια παθολογική κατάσταση ή και να επιδεινώσει μια ήδη 

καθιερωμένη κατάσταση, ενδομητρίωσης στο θηλυκό οργανισμό όπως αυτή 

ορίζεται από τους πιο κάτω δείκτες .  

 

Χορήγηση (i.p.) L-καρνιτίνης 
 

 

                                        
Balb/c  

 
 
 

 

 

Εικόνα 1: Πειραματικό μοντέλο δράσης της L-καρνιτίνης στην 

παθογένεση της ενδομητρίωσης. 

Δείκτες ενδομητρίωσης 

 Υπογονιμότητα Φλεγμονώδης μήτρα 

Αύξηση μονοκύτταρων-

μακροφάγων κυττάρων 

Μεταβολή λεμφοκυτταρικού 

προφίλ 

Αύξηση φλεγμονωδών 

παραγόντων 
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