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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Σκοπός:  να εξετάσουμε αν τα επίπεδα των χημειοκινών MCP-1, RANTES και 

MCP-3 στο περιτοναϊκό υγρό σχετίζονται με την εκδήλωση ενδομητρίωσης. 

Μελέτη: αυτή η μελέτη περιλαμβάνει 95 γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, οι 

οποίες υποβλήθηκαν σε λαπαροσκόπηση στα πλαίσια διερεύνησης της 

υπογονιμότητας ή πυελικού πόνου. Οι γυναίκες αυτές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: 

αυτές με ενδομητρίωση ( n=54) και στην ομάδα ελέγχου (n=41). Δείγματα 

περιτοναϊκού υγρού ελήφθησαν και σε αυτά μετρήθηκαν οι β- χημειοκίνες (MCP-

1, RANTES και MCP-3) με τη μέθοδο ELISA. 

Έγινε σύγκριση ομάδας ασθενών με ενδομητρίωση με ομάδα μαρτύρων. 

Χώρος διεξαγωγής της μελέτης: Τμήμα Μαιευτικής- Γυναικολογίας Ιατρικής 

Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης και Τμήμα Μαιευτικής- Γυναικολογίας και 

Αναπαραγωγής, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Yale, New Haven, CT, USA. 

Στατιστική ανάλυση: Η μέση τιμή, η τυπική απόκλιση, η διάμεσος και το 

ενδοτεταρτομοριακό εύρος είναι τα μέτρα θέσης και διασποράς που 

χρησιμοποιήθηκαν για να περιγράψουν τις συγκεντρώσεις των β-χημιοκινών 

MCP-1, MCP-3 και RANTES. Χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος Kolmogorov-Smirnov 

για να εξεταστεί η κανονικότητα των συγκεντρώσεων και εφαρμόσθηκε όπου 

κρίθηκε απαραίτητο η λογαρίθμηση τους. Οι διαφορές  των λογαριθμισμένων 

συγκεντρώσεων, ανάμεσα σε δύο ομάδες, εξετάστηκαν με t έλεγχο δύο δειγμάτων. 

Οι έλεγχοι: α) ανάλυση διασποράς ενός παράγοντα (one way ANOVA) και β) 

έλεγχος Tukey HSD, χρησιμοποιήθηκαν ώστε να συγκριθούν οι διαφορές των 

λογαριθμησμένων συγκεντρώσεων, ανάμεσα στα στάδια. 

Για την γραφική αναπαράσταση χρησιμοποιήθηκαν διαγράμματα Box and 

Whisker. Η στατιστική ανάλυση έγινε με το πρόγραμμα IBM SPSS Statistics 19.0, 

ενώ ως επίπεδο αποδοχής (απόρριψης) της μηδενικής υπόθεσης Ho τέθηκε το 

0.05. 
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Αποτελέσματα: τα επίπεδα της MCP-1 είναι υψηλότερα ( p for log values=0,024) 

στην ομάδα μαρτύρων (mean=687,6. SD= 467,7 pg/ml) απ ότι στην ομάδα 

γυναικών με ενδομητρίωση (mean= 570,4. SD =633,1 pg/ml). 

Το ίδιο ισχύει και για τις median values των MCP-1 ( ομάδα μαρτύρων 

median=568,5, ενδομητρίωση median= 384,7 pg/ml). 

Τα επίπεδα MCP-3 και RANTES δεν διαφέρουν σημαντικά (mcp-3 p=0,787, 

RANTES p=0,153). 

Τα επίπεδα MCP-1 των ασθενών με σταδίου II ενδομητρίωση είναι σημαντικά 

χαμηλότερα σε σχέση με αυτά του σταδίου III (p=0,048) και του σταδίου IV 

(p=0,033). 

Συμπεράσματα: παρατηρήθηκε  μειωμένη συγκέντρωση MCP-1 στο στάδιο I της 

ενδομητρίωσης, η οποία είναι ακόμα μεγαλύτερη στο στάδιο II, σε αντίθεση με το 

στάδιο III και IV, όπου η συγκέντρωση είναι παρόμοια με αυτή των μαρτύρων.
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ABSTRACT 
 

Objective: To examine whether the levels of MCP-1, RANTES and MCP-3 in the 

peritoneal fluid correlate with endometriosis. 

Study design: Patients with endometriosis were compared with controls. 

Setting: Department of Obstetrics, Gynecology and Reproductive Sciences, Yale 

University School of Medicine, New Haven, CT, USA. 

Subjects: This study involved 95 women of reproductive age who were 

undergoing laparoscopy for evaluation of infertility or for pelvic pain. They were 

divided into an endometriosis group (n=54) and a contril group (n=41). 

Interventions: peritoneal fluid samples were obtained and β- chemokines (MCP-1, 

RANTES and MCP-3) were measured using ELISA. 

Statistical analysis: Mean and median values were used to present values. Due to 

the non- normality of chemokines, a log transformation was applied. Differences 

were examined using independent samples t-test. One way ANOVA and Turkey 

HSD multiple comparison post hoc tests were applied. A significance level at 0,05 

was set. 

Results: The levels of MCP-1 are higher (p for log values=0,024) in the control 

group (mean=687,6, SD=467,7 pg/ml) than those of the endometriosis group 

(mean=570,4, SD=633,1 pg/ml). The same is true for the median values of MCP-1 

(control median= 568,5, endometriosis median=384,7 pg/ml). MCP-3 and 

RANTES do not differ significantly ( MCP-3 p=0,787, RANTES p=0,153). The 

levels of MCP-1 in patients with stage II endometriosis are significantly lower in 

comparison with stage III (p=0,0048) and stage IV (p-0,033) endometriosis. 

Conclusions: A decrease in the concentrations in MCP-1 in stage I endometriosis 

has been observed, which is even larger in stage II, in contrast to stage III and 

stage IV endometriosis, which exhibit concentrations similar to controls. 
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Ενδομητρίωση 
 

Η ενδομητρίωση είναι χρόνια φλεγμονώδης νόσος και χαρακτηρίζεται από την 

ύπαρξη αδενικού ενδομητρίου και στρώματος κυττάρων εκτός της κοιλότητας της 

μήτρας (1). 

Η νόσος εντοπίζεται συνήθως στην πύελο και μπορεί να προσβάλει γειτονικά 

όργανα όπως  ωοθήκες, σάλπιγγες, ουροδόχο κύστη και ορθοσιγμοειδές. Η 

συχνότητα της νόσου ποικίλει και εξαρτάται από τον εξεταζόμενο πληθυσμό και 

τη μέθοδο εξέτασης του δείγματος. Μεταξύ γυναικών που υποβάλλονται σε 

απολίνωση σαλπίγγων, η συχνότητα της ενδομητρίωσης κυμαίνεται από 2% έως 

18%, ενώ σε έλεγχο γυναικών με υπογονιμότητα το ποσοστό αναφέρεται πάνω 

από 50% (1). 

Γενικά αναφέρεται ότι προσβάλει 3-10% των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας 

(2). 

 Η ενδομητρίωση σχετίζεται με την υπογονιμότητα και χρόνιο πόνο εντοπιζόμενο 

στην πυελική κοιλότητα (3). Είναι αινιγματική νόσος αγνώστου αιτιολογίας με 

πτωχή γνώση της παθογένεσής της. Η πλέον αποδεκτή θεωρία για την παθογένεση 

της νόσου είναι ότι αποτελεί επακόλουθο της εμφύτευσης ενδομητρίου στην 

πύελο, μετά από παλινδρόμησή του κατά τη διάρκεια εμμήνου ρύσεως. Αν και η 

παλινδρόμηση ενδομητρίου κατά τη διάρκεια εμμήνου ρύσεως είναι σχεδόν 

καθολικό φαινόμενο (και αφορά το 90% γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας) , 

μόνο σε μια ομάδα γυναικών θα γίνει εμφύτευση και ανάπτυξη ενδομητρίου στην 

πυελική κοιλότητα (4,5,6,7). 

Παράγοντες που θεωρούνται συνυπεύθυνοι για την ανάπτυξη της νόσου είναι η 

οικογενής προδιάθεση, η ανώμαλη μοριακή προσκόλληση, η επίδραση 

στεροειδών, η συνοδός ανοσολογική αντίδραση και η δράση κυτοκινών και 

χημειοκινών που παράγονται τοπικά (8). Σχετικά πρόσφατα έχει αποδειχθεί ότι η 

ενδομητρίωση δεν είναι μια τοπική, αλλά μία συστηματική νόσος (8). 
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Εμφυτεύματα ενδομητρίου διασπείρονται και σε άλλα σπλάχνα καθώς και στην 

επιφάνεια του περιτοναίου (3). 

Είναι γενικά αποδεκτό ότι η ενδομητρίωση είναι μια πυελική φλεγμονή με 

ανοσολογική αντίδραση στο πυελικό περιβάλλον. 

Τα επικρατέστερα κύτταρα στο περιτοναϊκό υγρό είναι τα μακροφάγα και πιθανώς 

να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ενδομητρίωσης (8,9,31). 

Σχηματικά ο ρόλος των μακροφάγων του περιτοναϊκού υγρού στην παθογένεση 

της ενδομητρίωσης (31) φαίνεται στην Εικόνα Ι. 

 
 

 

 

Ανοσολογική δυσλειτουργία παρατηρείται σε γυναίκες με ενδομητρίωση που 

μπορεί να είναι ο επιβαρυντικός παράγοντας ,ή  απλά, να είναι και αποτέλεσμα της 

νόσου. Αυτή η ανοσολογική δυσλειτουργία, μπορεί επίσης να ενοχοποιηθεί για 

την κλινική εκδήλωση της νόσου, την υπογονιμότητα (9). 

Η υπογονιμότητα που συνοδεύει την ενδομητρίωση μπορεί να συσχετισθεί και με 

την απόφραξη σαλπίγγων (οφειλόμενη στην προσκόλληση ενδομητρίου), στην 

Εικόνα Ι 
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ύπαρξη χημειοκινών που παράγονται από τα μακροφάγα και, πιθανόν, ο έκτοπος 

ιστός του ενδομητρίου να ενεργοποιεί και άλλους παράγοντες που δρουν αρνητικά 

στην κινητικότητα του σπέρματος και την εμφύτευση του εμβρύου (2,7,10). Αν 

και η υπογονιμότητα σαφώς έχει συσχετιστεί με την ενδομητρίωση, η σχέση  

μεταξύ ενδομητρίωσης και υπογονιμότητας δεν είναι ακόμα γνωστή και 

προβληματίζει ιδιαίτερα σε περιπτώσεις περιορισμένης νόσου όπως το στάδιο Ι. 

Σύμφωνα με την American Society of Reproductive Medicine, η νόσος 

χαρακτηρίζεται από τέσσερα στάδια  ( I-IV ), ανάλογα με την βαρύτητά της. (11) 

Πίνακας Ι και Πίνακας ΙΙ. 

 

 

 

 

Σταδιοποίηση Αμερικανικής Εταιρίας Αναπαραγωγής ( ASRM )  

Πίνακας Ι 

 

Στάδιο I: (ελάχιστη)  Βαθμοί   1-5 

Στάδιο II: (ελαφριά) Βαθμοί  6-15 

Στάδιο III: ( μέτρια )  Βαθμοί  16-40 

Στάδιο IV: (βαριά )  Βαθμοί  >41 
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Αναθεωρημένο Σύστημα Σταδιοποίησης της Ενδομητρίωσης (1985)     

Πίνακας ΙΙ 
 

 
Ενδομητρίωση <1cm 1-3cm >3cm 

Περιτόναιο 
Επιφανειακή 1 2 4 

Βαθειά 2 4 6 

Ωοθήκη 

Δε επιφανειακή 1 2 4 

Βαθειά 4 16 20 

Αρ επιφανειακή 1 2 4 

Βαθειά 4 16 20 

 
Οπίσθιος 

Δουγλάσσειος 

Μερικώς Πλήρως  

4 40  

 

Συμφύσεις 

<1/3 

κατάληψη 

οργάνου 

1/3 – 2/3 >2/3 

Ωοθήκες 

Δε χαλαρές 1 2 4 

Στέρεες 4 8 16 

Αρ χαλαρές 1 2 4 

Στέρεες 4 8 16 

Σάλπιγγες 

Δε χαλαρές 1 2 4 

Στέρεες 4 8 16 

Αρ χαλαρές 1 2 4 

Στέρεες 4 8 16 
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Περιτοναϊκό υγρό 

 

Η ποσότητα του περιτοναϊκού υγρού (Π.Υ) συνήθως κυμαίνεται από 5 έως 20 ml. 

Στις γυναίκες, ο όγκος του περιτοναϊκού υγρού μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του 

κύκλου εμμήνου ρύσεως και φθάνει το μέγιστο κατά την ωορρηξία (12). 

Το περιτοναϊκό υγρό περιέχει διίδρωμα πλάσματος, εξίδρωμα από ωοθήκες, υγρά 

από σάλπιγγες, παλίνδρομο έμμηνο ρύση και εκκρίσεις μακροφάγων. 

Περιέχει διάφορα ελεύθερα κύτταρα, όπως μακροφάγα, μεσοεπιθηλιακά, 

λεμφοκύτταρα, ηωσινόφιλα και μαστοκύτταρα. Τα πολυμορφοπύρηνα 

φυσιολογικά αντιπροσωπεύουν μικρό αριθμό και γενικώς αυξάνονται σε 

περιπτώσεις φλεγμονής. Έχει βρεθεί ότι σε γυναίκες που βρίσκονται σε πρώιμο 

στάδιο ενδομητρίωσης αυξάνουν τα λευκοκύτταρα, μακροφάγα, Τ-λεμφοκύτταρα 

και natural killer (NK) cells. Τα ευρήματα αυτά συνηγορούν υπέρ μιας 

ανοσολογικής δραστηριότητας. Τα κύτταρα αυτά παρουσιάζουν θετικό 

χημειοτακτισμό στο περιτοναϊκό υγρό σαν απάντηση της νόσου ή η αυξημένη 

συγκέντρωση αυτών αντικατοπτρίζει την αρχική ανωμαλία που αποτελεί και το 

έναυσμα εγκατάστασης της νόσου (12). 

Οι χημειοκίνες αποτελούν μια ενδιαφέρουσα οικογένεια πρωτεϊνών με ποικίλες 

βιολογικές δράσεις. Η κατανόηση της σημασίας τους στις διάφορες παθολογικές 

καταστάσεις αποτελεί αντικείμενο έρευνας. Ο ρόλος των χημειοκινών στη 

λοίμωξη είναι ουσιώδης καθώς σαν χημειοτακτικές κυτταροκίνες ελέγχουν την 

κίνηση των λευκοκυττάρων και καθορίζουν τη συγκέντρωσή τους στους 

φλεγμονώδεις ιστούς. 

Παράλληλα, συμμετέχουν στην παθοφυσιολογία της βλάβης των οργάνων που 

συντελείται κατά τη διάρκεια της σήψης. 
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Ανοσοποιητικό σύστημα 
 

Η ανοσοποιητική αντίδραση είναι γνωστό ότι διακρίνεται σε δύο κατηγορίες: 

Α) Την  έμφυτη μη ειδική ανοσία(innate immunity) που αποτελεί την πρώτη 

γραμμή άμυνας στη λοίμωξη και περιλαμβάνει όλους εκείνους τους αμυντικούς 

μηχανισμούς που λειτουργούν αποτελεσματικά χωρίς να έχει προηγηθεί  έκθεση 

σε έναν μικροοργανισμό ή τα αντιγόνα του. Περιλαμβάνει τους φυσικούς 

φραγμούς (δέρμα και βλεννογόνοι), του χημικούς φραγμούς (γαστρικό υγρό, 

ένζυμα) , τα φαγοκύτταρα που αποτελούν την πρώτη γραμμή άμυνας στους 

μικροοργανισμούς καθώς και τις διαλυτικές πρωτεΐνες του πλάσματος και των 

ιστών που ενισχύουν την λειτουργία των φαγοκυττάρων (13, 14). 

Β) Την προσαρμοζόμενη ειδική ανοσία (adaptive immunity) που περιλαμβάνει το 

σύστημα κυτταρικής ανοσίας( Τ- λεμφοκύτταρα) και το σύστημα της χημικής 

ανοσίας (Β- λεμφοκύτταρα και ανοσοσφαιρίνες) (10,11). 

Τόσο η έμφυτη όσο και η ειδική ανοσία είναι απαραίτητες σε έναν οργανισμό 

ώστε να είναι ανοσοεπαρκής και είναι αλληλένδετες και αλληλοεξαρτώμενες. Για 

παράδειγμα τα μονοκύτταρα και τα μακροφάγα είναι βασικά κύτταρα της έμφυτης 

ανοσίας, αλλά έχουν και σημαντικό ρόλο στην επεξεργασία και παρουσίαση των 

μικροβιακών αντιγόνων στα Τ-λεμφοκύτταρα της ειδικής ανοσίας (14). 

 

Κυτταρικά στοιχεία της έμφυτης ανοσίας: ο πλέον αρχέγονος μηχανισμός άμυνας 

περιλαμβάνει τη  φαγοκυττάρωση και θανάτωση των μικροοργανισμών από τα 

φαγοκύτταρα (μονοκύτταρα, μακροφάγα και πολυμορφοπύρηνα). Τα κύτταρα 

φυσικοί φονείς (natural killer cells) αποτελούν επίσης σημαντικές συνιστώσες της 

έμφυτης ανοσίας με μη φαγοκυτταρικούς μηχανισμούς. 
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Μη κυτταρικά στοιχεία της έμφυτης ανοσοποίησης- κυττοκίνες και 

χημειοκίνες. 
 

Η ενεργοποίηση και το μέγεθος της ανοσολογικής απάντησης εξαρτάται και από 

την παραγωγή κυττοκινών και χημειοκινών μετά την ενεργοποίηση υποδοχέων 

(15,16). 

 

Υποδοχείς χημειοκινών 
 

Οι χημειοκίνες ασκούν τη δράση τους στα κύτταρα-στόχους μέσω υποδοχέων 

(17). Έως σήμερα έχουν ταυτοποιηθεί έξι υποδοχείς για τις α-χημειοκίνες 

(CXCR1- CXCR 6), εννέα υποδοχείς για τις β-χημειοκίνες (CCR1-CCR9) και από 

ένας υποδοχέας για τις  ( XXXC  και XC CX3CR1, XCR1) χημειοκίνες 

(17,19,22). 

Οι υποδοχείς αυτοί εκφράζονται σε διάφορους τύπους λευκοκυττάρων. Άλλοι 

εκφράζονται σε ένα μόνο τύπο λευκοκυττάρου, ενώ άλλοι έχουν πιο ευρεία 

κατανομή(17). Πολλοί τύποι κυττάρων εκφράζουν τους υποδοχείς μόνο μετά από 

επαγωγή από κάποιο ερέθισμα, ενώ σε άλλα κύτταρα κάποιοι μεσολαβητές 

μειώνουν την έκφραση των υποδοχέων αυτών και τα κύτταρα χάνουν την 

ευαισθησία τους στην αντίστοιχη χημειοκίνη (17). 

Οι χημειοκίνες αποτελούν μία ενδιαφέρουσα οικογένεια πρωτεϊνών με ποικίλες 

βιολογικές δράσεις. Η κατανόηση της σημασίας τους στις διάφορες παθολογικές 

καταστάσεις αποτελεί αντικείμενο έρευνας. Ο ρόλος των χημειοκινών στη 

λοίμωξη είναι ουσιώδης καθώς - σαν χημειοτακτικές κυτταροκίνες- ελέγχουν την 

κίνηση των λευκοκυττάρων και καθορίζουν τη συγκέντρωσή τους στους 

φλεγμονώδεις ιστούς. Παράλληλα, συμμετέχουν στην παθοφυσιολογία της βλάβης 

των οργάνων που συντελείται κατά τη διάρκεια της σήψης. 

Οι υποδοχείς των χημειοκινών δεν είναι ειδικοί για μία μόνο χημειοκίνη. Ωστόσο 

μπορούν να δεσμεύουν μόνο μέλη της ίδιας οικογένειας (17). 
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Ο ρόλος των χημειοκινών και των υποδοχέων στις λοιμώξεις 
 

Ο ρόλος των ουδετεροφίλων στην οξεία λοίμωξη είναι σημαντικός. Με την 

φαγοκυττάρωση και την απελευθέρωση ειδικών και μη ειδικών βακτηριοκτόνων 

ουσιών, τα ουδετερόφιλα αμύνονται ενάντια στους παθογόνους μηχανισμούς (24, 

25). Παράλληλα και άλλα λευκοκύτταρα συμμετέχουν στη φλεγμονώδη 

αντίδραση. Τη συγκέντρωση και την ενεργοποίηση των λευκοκυττάρων στην 

περιοχή της φλεγμονής ελέγχουν σε σημαντικό βαθμό οι χημειοκίνες (18). Η 

συσσώρευση των λευκοκυττάρων περιλαμβάνει δύο διαφορετικές διαδικασίες: την 

εξαγγείωση και τη χημειοταξία (17). Η προσκόλληση στα ενδοθηλιακά κύτταρα 

του αυλού των αιμοφόρων αγγείων, η μετακίνηση διαμέσου των ενδοθηλιακών 

αυτών κυττάρων και η χημειοταξία των λευκοκυττάρων είναι εξαιρετικά 

πολύπλοκες διεργασίες που εκλύονται κατά τις κυτταρικές αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ λευκοκυττάρων , χημειοκινών και συνδετικών μορίων. Η ενεργοποίηση 

των υποδοχέων των χημειοκινών στα λευκοκύτταρα από χημειοκίνες που 

εκκρίνονται από τα ενδοθηλιακά κύτταρα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την 

εξαγγείωση. Με τη διαδικασία αυτή δίνεται το έναυσμα για μετατροπή των 

δεσμών χαμηλής συνάφειας των λευκοκυττάρων με τα ενδοθηλιακά κύτταρα σε 

δεσμούς υψηλής συνάφειας, με μεσολαβητές τις ιντεγκρίνες, με αποτέλεσμα τη 

σταθερή αλλά παροδική προσκόλληση τους στα ενδοθηλιακά κύτταρα και τελικά 

την εξαγγείωση τους στην περιοχή(17,18). Στη συνέχεια τα εξαγγειωμένα 

λευκοκύτταρα, ανταποκρινόμενα στις συγκεντρώσεις χημειοκινών θα κινηθούν 

μέσα στον ιστό προς την περιοχή της μεγίστης συγκέντρωσης, επιτυγχάνοντας με 

τον τρόπο αυτό τη συσσώρευση ακριβώς στην περιοχή της φλεγμονής. Είναι 

ενδιαφέρον ότι οι χημειοκίνες που καθοδηγούν τα λευκοκύτταρα μέσα στον ιστό 

μετά την εξαγγείωση τους δεν είναι απαραίτητα ταυτόσημες με αυτές που 

ελέγχουν την προσκόλληση τους στα ενδοθηλιακά κύτταρα των αγγείων (17). 

Η κατανόηση της συμμετοχής των χημειοκινών στις λοιμώξεις έχει ως δυνητικό 

αποτέλεσμα την πιθανή θεραπευτική τους χρήση. Είναι γνωστό ότι οι μη ειδικοί 
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μηχανισμοί άμυνας κατά των παθογόνων μικροοργανισμών, όπως για παράδειγμα 

η απελευθέρωση ελευθέρων ριζών, προκαλούν βλάβη και στον ξενιστή, βλάβη που 

μπορεί να είναι σημαντική (18). 
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Χημειοκίνες- κυτοκίνες 
 

Η ενεργοποίηση και η μεγέθυνση της ανοσολογικής κυτταρικής απάντησης 

εξαρτάται από την παραγωγή κυτοκινών και χημειοκινών, μετά την ενεργοποίηση 

των κυτταρικών υποδοχέων (13). 

Η χημειοταξία, η προσέλκυση δηλαδή των λευκών αιμοσφαιρίων στους ιστούς, 

αποτελεί συνιστώσα καθοριστικής σημασίας στη διαδικασία της φλεγμονής και 

στην αντίδραση του ξενιστή στη λοίμωξη (14). 

Η προσέλκυση αυτή των λευκών αιμοσφαιρίων στους ιστούς, ρυθμίζεται από τις 

χημειοκίνες, μια σειρά από χημειοτακτικές κυτταροκίνες, η σημασία και ο ρόλος 

των οποίων αποτελούν αντικείμενο εντατικής έρευνας τα τελευταία χρόνια (14, 

15). 

 

Δομή και λειτουργία των χημειοκινών 
 

Οι χημειοκίνες είναι μικρά πρωτεϊνικά μόρια με μοριακό βάρος 8-12 KD (16,17). 

Οι μέχρι σήμερα γνωστές χημειοκίνες έχουν παρόμοια δομή περιέχοντας 

τουλάχιστον τέσσερα αμινοξέα κυστείνης σε καθορισμένες περιοχές του μορίου 

τους (17).  

Ανάλογα με τη θέση των δύο πρώτων αμινοτελικών αμινοξέων κυστείνης στο 

μόριο, διακρίνονται τέσσερις οικογένειες, από τις οποίες οι α- και οι β- 

χημειοκίνες έχουν τα περισσότερα μέλη (16) (πίνακας IΙΙ). 

Η ονοματολογία των χημειοκινών είναι αρκετά συγκεχυμένη, αν και πρόσφατα 

έχει προταθεί η αντικατάσταση των ποικίλων ονομάτων τους από μια συστηματική 

ονοματολογία, που παρουσιάζεται στον Πίνακα IΙΙ (16,17). 

Η προτεινόμενοι ονοματολογία στηρίζεται στους κωδικούς CC, CXC, CX3C και 

XC που συνοδεύονται από το γράμμα L (ligand) για τα μόρια των χημειοκινών, ή 

το γράμμα R (receptor) για τους υποδοχείς τους, σε συνδυασμό με έναν αύξοντα 

αριθμό για κάθε μέλος της οικογένειας (18, 19). 
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Πολλά από τα γονίδια που κωδικοποιούν τις χημειοκίνες έχουν εντοπισθεί. Τα 

γονίδια των CC χημειοκινών βρίσκονται στο 17q11, 2-12 και των χημειοκινών 

CXC  στο 4q  (17). 

Παράλληλα με την ταξινόμηση αυτή σε 4 ομάδες, οι χημειοκίνες έχουν 

διαχωριστεί επίσης και με βάση τη λειτουργικότητά τους, σε δύο κατηγορίες : τις 

φλεγμονώδεις  ( inflammatory) χημειοκίνες και τις ομοιοστατικές (homeostatic) 

(19,22). 

Οι φλεγμονώδεις χημειοκίνες ελέγχουν τη συσσώρευση των λευκοκυττάρων σε 

περιπτώσεις λοίμωξης, φλεγμονής, ιστικής βλάβης και όγκων. 

Πολλές από τις χημειοκίνες αυτής της ομάδας έχουν ευρεία εκλεκτικότητα, όσον 

αφορά τα κύτταρα- στόχους και δρουν σε κύτταρα τόσο της έμφυτης, όσο και της 

προσαρμοζόμενης ανοσίας (19,22). 

Οι ομοιοστατικές χημειοκίνες, αντίθετα, κατευθύνουν τα λευκοκύτταρα στο μυελό 

των οστών και στο σπλήνα κατά την αιμοποίηση, στο σπλήνα και στους 

λεμφαδένες κατά την έναρξη της προσαρμοζόμενης ανοσοποιητικής απάντησης 

και στην ανοσολογική «επίβλεψη» των υγιών ιστών (19,22). 

Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι αρκετές χημειοκίνες δεν μπορούν να ενταχθούν 

αμιγώς στη μία ή στην άλλη ομάδα και αναφέρονται ως «χημειοκίνες διπλής 

λειτουργικότητας». (19,20) 

Η αλληλουχία των αμινοξέων στο αμινοτελικό άκρο, τα οποία προηγούνται της 

κυστείνης αποτελούν τον καθοριστικό παράγοντα της βιολογικής τους δράσης και 

της χημικής τους συγγένειας. (16,19). 

Έτσι, οι α- χημειοκίνες μπορούν να διαχωριστούν σε όσες περιλαμβάνουν την 

αλληλουχία: γλουταμικό οξύ- λευκίνη- αργινίνη κοντά στο αμινοτελικό άκρο τους 

και ασκούν δράση στα πολυμορφοπύρηνα (ELR- CXC χημειοκίνες) και σε όσες 

δεν την περιλαμβάνουν και δρουν στα λεμφοκύτταρα. (16,19) 

Πρότυπο για την οικογένεια των α- χημειοκινών (CXC) αποτελεί η ιντερλευκίνη-

8, που παράγεται από μεγάλη ποικιλία κυττάρων ( μονοκύτταρα, μακροφάγα, 

ενδοθηλιακά και επιθηλιακά κύτταρα, ινοβλάστες), συμμετέχει στη διαδικασία 
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προσκόλλησης των ουδετερόφιλων στο ενδοθήλιο, παρουσιάζει αγγειογενετική 

δράση και εμπλέκεται στην έκλυση ισταμίνης από τα βασεόφιλα και την 

προσέλκυση  Τ- λεμφοκυττάρων. (17,21). Άλλα μέλη της οικογένειας των α- 

χημειοκινών, καθώς και τα κύτταρα- στόχοι τους, αναφέρονται στον Πίνακα ΙV. 

Οι β- χημειοκίνες δεν δρουν στα ουδετερόφιλα, αλλά προσελκύουν μονοκύτταρα, 

ηωσινόφιλα, βασεόφιλα και λεμφοκύτταρα. (16,19).Χωρίζονται σε δύο 

υποομάδες, η πρώτη από τις οποίες περιλαμβάνει πέντε χημειοτακτικές πρωτείνες 

για τα μονοκύτταρα ( MCP-1 έως MCP-5) και την ηωταξίνη, ενώ όλες οι 

υπόλοιπες αποτελούν τη δεύτερη υποομάδα. (16,18,19,21,23)(Πίνακας V). 
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Έχει αναφερθεί ότι οι χημειοκίνες (hemotatctic cytokines) παίζουν σημαντικό 

ρόλο στην ανάπτυξη της ενδομητρίωσης επιδρώντας στην μετακίνηση και 

λειτουργία των λευκοκυττάρων. Οι χημειοκίνες είναι μία μεγάλη ομάδα των 

κυτοκινών και διαιρούνται σε τέσσερις υποομάδες. 

α) CXC, β) CC, γ) C, και δ) CX3C. 

• Η MCP-1/ CCL2 , RANTES/ CCL5 και MCP-3/ CCL7 είναι μέλη των β-

χημειοκινών (CC). Περιέχουν μόρια που δρουν σε ευρύ φάσμα κυττάρων όπως 

μονοκύτταρα, λεμφοκύτταρα, φυσικά κυτταροκτόνα, ηωσινόφιλα, βασεόφιλα 

και δενδριτικά (1, 12). 

Η Monocyte Cheomotactic Protein 1(MCP-1 / CCL2) είναι ένα από τα μέλη 

των CC της οικογενείας των β- χημειοκινών. Πολλά παράγουν MCP-1 όπως 

μονοκύτταρα, μαστοκύτταρα, Τ κύτταρα, οστεοβλάστες, ινοβλάστες, 

ενδοθηλιακά κύτταρα, κύτταρα μυελού των οστών, επιθηλιακά κύτταρα, 

μικρογλοία, αστροκύτταρα, κύτταρα λείων μυικών ινών και κύτταρα 

ενδομητρίου. Η MCP-1 παίζει ρόλο στη διαδικασία φλεγμονής (κατασταλτικά). 

Παρουσιάζει χημειοτακτική έλξη και δράση στα μονοκύτταρα, μακροφάγα, Τ-

λεμφοκύτταρα, φυσικά κυτταροκτόνα, βασεόφιλα και μαστοκύτταρα. Επάγει 

την έκφραση των ιντεγκρινών, προσελκύει τα ενεργοποιημένα CD4 και CD8 Τ 

λεμφοκύτταρα και επάγει την έκλυση ισταμίνης από τα βασεόφιλα. (17,22,24) 

• Η πρωτεΐνη MCP-3/CCL7, έχει χημειοτακτική δράση στα μονοκύτταρα και 

προσελκύει τα ενεργοποιημένα CD4+ και CD8+ λεμφοκύτταρα. Επιπρόσθετα, 

φαίνεται ότι έχει ρόλο σε αυτοάνοσες και άλλες φλεγμονώδεις καταστάσεις. 

(25,26) 

• RANTES (Regulated upon Activation, Normal T cell Expressed and Secreted) 

γνωστή επίσης και ως CCL5: παράγεται από ποικίλα κύτταρα όπως ιστικά 

μακροφάγα, Τ λεμφοκύτταρα , επιθηλιακά κύτταρα και αιμοπετάλια. 

Κατευθύνει  τη μετανάστευση μονοκυττάρων, Τ λεμφοκυττάρων μνήμης, 

ηωσινοφίλων, βασεοφίλων  και κυττάρων φυσικών φονέων και συμμετέχει 

στην ενεργοποίηση των Τ λεμφοκυττάρων. Παίζει βασικό ρόλο στην 
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πρωταρχική απάντηση των λοιμώξεων και έχει χημειοτακτική δράση στα 

λευκοκύτταρα(27,28,29). 

Η RANTES συντίθεται στα κύτταρα του ενδομητρίου και κυκλοφορεί στο 

περιτοναϊκό υγρό. Αυξημένη συγκέντρωση της έλκει περισσότερα 

μονοκύτταρα και Τ λεμφοκύτταρα (12, 15-17, 30,31). 

Η δική μας μελέτη έχει δείξει συσχέτιση μεταξύ MCP-1, RANTES και 

ενδομητρίωσης. Η μελέτη εστιάζεται στον προβληματισμό, αν τα επίπεδα 

MCP-1, RANTES και MCP3 στο περιτοναϊκό υγρό γυναικών με ενδομητρίωση 

έχουν σημαντική διαφορά μεταξύ των σταδίων της νόσου. Η μελέτη είναι η 

πρώτη στη βιβλιογραφία που σχετίζει και τις τρεις β- χημειοκίνες με τα στάδια 

της ενδομητρίωσης.  
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Εισαγωγή 

 

Ως ενδομητρίωση ορίζεται η παθολογική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από την 

ύπαρξη ιστού ενδομητρίου εκτός της κοιλότητας της μήτρας. Είναι συχνή χρόνια 

φλεγμονώδης νόσος που προσβάλει σε σημαντικό ποσοστό (3-10%) γυναίκες 

αναπαραγωγικής ηλικίας και συνοδεύεται με χρόνιο πόνο στην περιοχή της πυέλου 

και υπογονιμότητα (32,33). 

Είναι αινιγματική νόσος και παραμένει ακόμη και σήμερα (παρά τις πολλαπλές 

μελέτες που έχουν γίνει) αγνώστου αιτιολογίας και άγνωστου παθογενετικού 

μηχανισμού. Ευρέως αποδεκτή είναι η θεωρία ότι η ενδομητρίωση είναι 

αποτέλεσμα εμφύτευσης ενδομητρίου στην πύελο μετά από παλινδρόμηση 

κυττάρων ενδομητρίου κατά τη διάρκεια εμμήνου ρύσεως (34). 

Αν και η παλινδρόμηση κυττάρων ενδομητρίου στην πυελική κοιλότητα είναι 

συχνό φαινόμενο μονό μερικές από τις γυναίκες θα παρουσιάσουν ενδομητρίωση 

(35). 

Είναι γενικά αποδεκτό ότι η ενδομητρίωση είναι μία πυελική φλεγμονώδης νόσος 

με εναλλακτική λειτουργία των ανοσοκυττάρων εντός του περιτοναϊκού 

περιβάλλοντος. Ειδικότερα τα μακροφάγα κύτταρα αντιπροσωπεύουν τον 

επικρατέστερο αριθμό κυττάρων στο περιτοναϊκό υγρό και πρέπει να 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ενδομητρίωσης (36). 

Ανοσολογική δυσλειτουργία παρατηρείται στις γυναίκες με ενδομητρίωση και 

υπάρχει ο προβληματισμός αν αυτή προκαλεί τη νόσο ή απλά είναι αποτέλεσμα 

αυτής (9).  

Αυτή η ανοσολογική δυσλειτουργία των γυναικών με ενδομητρίωση μπορεί επίσης 

να έχει σαν κλινική εκδήλωση την υπογονιμότητα. Υπάρχει συμφωνία απόψεων 

ότι η νόσος συνοδεύεται από υπογονιμότητα. Απόφραξη σαλπίγγων σχετίζεται με 

την προσκόλληση χημειοκινών που παράγονται από τα μακροφάγα κύτταρα 

(2,3,7,). 
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Ο ιστός του έκτοπου ενδομητρίου επηρεάζει αρνητικά την κινητικότητα των 

σπερματοζωαρίων και φαίνεται ότι δυσχεραίνει την εμφύτευση γονιμοποιημένου 

ωαρίου (7,10). 

Γυναίκες που εμφανίζουν υπογονιμότητα έχουν σε ποσοστό 30-50% 

ενδομητρίωση. Έχει αναφερθεί ότι οι χημειοκίνες (Chemotactic  cytocines) 

παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ενδομητρίωσης με την 

κινητοποίηση και λειτουργία των λεμφοκυττάρων. 

Οι χημειοκίνες ανήκουν στη μεγάλη οικογένεια των κυτοκινών και διαιρούνται σε 

τέσσερις υποομάδες: α)  CXC, β) CC γ) C δ) CX3C. 

MCP-1(CCL2), RANTES (CCL5), και MCP-3 (CCL7) είναι μέλη των β-

χημειοκινών ης ομάδας (CC) και περιέχουν μόρια που δραστηριοποιούνται σε ένα 

μεγάλο φάσμα κυττάρων όπως μονοκύτταρα, λεμφοκύτταρα, Natural Killer Cells, 

ηωσινόφιλα, βασεόφιλα και δενδριτικά κύτταρα. 

Η Monocyte chemotactic protein 1 (MCP-1 CCL2) είναι ένα από τα μέλη των CC 

της οικογένειας των β- χημειοκινών. Κύρια πηγή παραγωγής ης MCP-1 είναι τα 

μονοκύτταρα και μακροφάγα (2,37,38). 

Η MCP-1 παίζει ρόλο στη διαδικασία φλεγμονής (κατασταλτικά ) και είναι 

γνωστό ότι έχει την ικανότητα χημειοτακτικής έλξης στα μονοκύτταρα 

μακροφάγα, Τ- λεμφοκύτταρα, Natural Killer cells, βασεόφιλα και μαστοκύτταρα.  

Στο φυσιολογικό ενδομήτριο, η MCP-1 ανιχνεύεται στα επιθηλιακά κύτταρα. Στις 

παθολογικές καταστάσεις ενδομητρίωσης η MCP-1 εντοπίζεται στα κοκκιώδη 

επιθηλιακά κύτταρα και μακροφάγα(2,38). 

RANTES(Regulated upon Activation, Normal, T-cell Expressed ANB Presumably 

Secreted) γνωστή και ως CCL5 παίζει σημαντικό ρόλο στην ανοσολογική 

απάντηση της φλεγμονής λόγω ικανότητας χημειοτακτικής έλξης λευκοκυττάρων 

και επηρεασμού της λειτουργίας των. 

Παράγεται από κύτταρα φυσιολογικού ενδομητρίου. Η RANTES φαίνεται να είναι 

υπεύθυνη για το 70% της μετανάστευσης μονοκυττάρων στο περιτοναϊκό υγρό 

γυναικών που πάσχουν από ενδομητρίωση. Παρουσιάζει επίσης χημειοτακτική 
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δράση και σε άλλα κύτταρα όπως Τ- λεμφοκύτταρα, ηωσινόφιλα και βασεόφιλα 

(2,39).  

Monocyte chemotactic protein -3 (MCP-3) γνωστή και ως  CCL7. Φαίνεται ότι 

σχετίζεται με τη λειτουργία των μακροφάγων και παρουσιάζει ιδιαίτερη 

χημειοτακτική έλξη προς τα μονοκύτταρα.  

Φαίνεται ότι παράγεται από τα μακροφάγα κύτταρα και σχετίζεται με αυτοάνοσες 

φλεγμονώδεις καταστάσεις. 

Διάφορες μελέτες έχουν δείξει μία συσχέτιση μεταξύ MCP-1, RANTES και 

ενδομητρίωσης (2,40). 

Στη δική μας μελέτη έγινε προσπάθεια να διερευνηθεί αν τα επίπεδα MCP-1, 

RANTES και MCP-3 στο περιτοναϊκό υγρό σχετίζονται με την ενδομητρίωση και 

εάν υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ των σταδίων της νόσου και των επιπέδων 

αυτών των χημειοκινών. 

Σ' αυτή τη μελέτη για πρώτη φορά εξετάζεται η συσχέτιση των τριών αυτών 

χημειοκινών σε συνδυασμό με την προσπάθεια κατανόησης της ενδομητρίωσης. 
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Υλικό - Ασθενείς 
 

Αυτή η μελέτη περιλαμβάνει 96 γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας στις οποίες 

έγινε λαπαροσκόπηση στο Yale-New Haven Hospital. 

Όλες οι γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα ενημερώθηκαν πριν από το 

χειρουργείο, συμφώνησαν στη λήψη περιτοναϊκού υγρού και υπέγραψαν το έντυπο 

συγκατάθεσης. Επίσης, το πρωτόκολλο της μελέτης εγκρίθηκε από την επιτροπή 

δεοντολογίας του Νοσοκομείου. Ενδείξεις για τη λαπαροσκόπηση των γυναικών 

αυτών ήταν η υπογονιμότητα και ο πυελικός πόνος. 

Ανάλογα με τα ευρήματα από τη λαπαροσκόπηση και τη γυναικολογική εκτίμηση, 

οι γυναίκες αυτές ταξινομήθηκαν σε δύο ομάδες. Την ομάδα των ασθενών με 

ενδομητρίωση και την ομάδα των μαρτύρων. Η ενδομητρίωση επιβεβαιώθηκε 

λαπαροσκοπικά και ιστολογικά σύμφωνα με τα αναθεωρημένα κριτήρια 

ταξινόμησης της Αμερικάνικης Εταιρείας Αναπαραγωγής (revised American 

Society for Reproductive Medicin Classification) Πίνακας Ι και ΙΙ .  

Ταξινόμηση: Στάδιο Ι (n=14), Στάδιο ΙΙ (n=16), Στάδιο ΙΙΙ(n=12), Στάδιο 

IV(n=12). 

Στην ομάδα των ασθενών συμπεριλήφθηκαν 54 ασθενείς ενώ στην ομάδα των 

μαρτύρων 41. 

Όλες οι γυναίκες που συμμετείχαν στη μελέτη, ασθενείς και μάρτυρες, δεν είχαν 

πυελική φλεγμονή ή νεοπλασματική νόσο, ενώ δεν έπαιρναν αντιβιοτική αγωγή, 

ορμονική θεραπεία ή αντιφλεγμονώδεις παράγοντες έως τρεις μήνες πριν από τη 

λαπαροσκόπηση. 
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Συλλογή περιτοναϊκού υγρού 
 

Η συλλογή του περιτοναϊκού υγρού γινόταν με αποστειρωμένη σύριγγα με 

εφαρμογή αρνητικής πίεσης και αναρρόφηση από την πυελική κοιλότητα κατά τη 

διάρκεια της αρχικής φάσης της λαπαροσκόπησης και πριν από οποιοδήποτε άλλο 

χειρισμό. Ακολούθως τα δείγματα φυγοκεντρήθηκαν στα 600g για 10λεπτά στους 

4οC για απομάκρυνση των κυττάρων και στη συνέχεια τέθηκαν σε κατάψυξη 

στους -80 οC μέχρι να γίνουν οι μετρήσεις. 

 

Μέτρηση των χημειοκινών 

 
Για τις μετρήσεις των χημειοκινών στο περιτοναϊκό υγρό χρησιμοποιήθηκε το 

ELISA kit( R and D Systems, Minneapolis, MN) ακολουθώντας τις οδηγίες 

χρήσης. Όλα τα δείγματα μετρήθηκαν δύο φορές. Ένα δείγμα ήταν ανεπαρκές και 

έτσι ο τελικός αριθμός των μαρτύρων ήταν 41. Η ευαισθησία για την MCP-1 ήταν 

μικρότερη του 5,0pg/ml, για τη RANTES κυμαινόταν από 1,74 έως 6,63 

pg/ml(mean 2.00pg/ml\) και για την MCP-3 από 0,29 έως 8,52pg/ml (mean 

1,01pg/ml). 
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Στατιστική ανάλυση 
 

Η μέση τιμή, η τυπική απόκλιση, η διάμεσος και το ενδοτεταρτομοριακό εύρος 

είναι τα μέτρα θέσης και διασποράς που χρησιμοποιήθηκαν για να περιγράψουν 

τις συγκεντρώσεις των β- χημειοκινών MCP-1, MCP-3  και RANTES. 

Χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος kolmogorovsmirnov για να εξεταστεί η κανονικότητα 

των συγκεντρώσεων και εφαρμόσθηκε όπου κρίθηκε απαραίτητο η λογαρίθμηση 

τους. Οι διαφορές των λογαριθμησμένων συγκεντρώσεων, ανάμεσα σε δύο 

ομάδες, εξετάστηκαν με t-έλεγχο των δύο δειγμάτων. Οι έλεγχοι: α) ανάλυση 

διασποράς ενός παράγοντα (one way ANOVA) και β) έλεγχος Tukey HSD, 

χρησιμοποιήθηκαν ώστε να συγκριθούν οι διαφορές των λογαριθμησμένων 

συγκεντρώσεων, ανάμεσα στα στάδια. 

Για τη γραφική αναπαράσταση χρησιμοποιήθηκαν διαγράμματα Βox και Whisker. 

Η στατιστική ανάλυση έγινε με το πρόγραμμα IBM Statistics 19.0 ενώ το επίπεδο 

αποδοχής (απόρριψης ) της μηδενικής υπόθεσης Ho τέθηκε το 0.05. 

 

Αποτελέσματα 
 

Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ασθενών που συμμετείχαν στη μελέτη 

φαίνονται στον Πίνακα VI. 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα VI η μέση ηλικία της ομάδας των μαρτύρων είναι 

μεγαλύτερη από την ομάδα των γυναικών με ενδομητρίωση (p= 0,023). 

Προβλήματα υπογονιμότητας είναι πιο συχνά στην ομάδα γυναικών με 

ενδομητρίωση ( P< 0.001) στην ομάδα ενδομητρίωσης (42 περιπτώσεις, 79,2%) 

και στην ομάδα μαρτύρων (11 περιπτώσεις, 20,8%). 

Η αναλογία όσον αφορά τα συμπτώματα πόνου είναι αντίστροφη.  

Η ομάδα μαρτύρων (30 περιπτώσεις, 71,4%) ενώ η ομάδα ενδομητρίωσης (12 

περιπτώσεις, 28,6%) (P< 0.001). Επίσης, στον Πίνακα VI φαίνεται η σταδιοποίηση 

των γυναικών που είχαν ενδομητρίωση. 
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Στον Πίνακα VII αναγράφονται τα επίπεδα MCP-1, MCP-2 και RANTES. 

Φαίνεται ότι τα επίπεδα MCP-1 είναι υψηλότερα (P for log values= 0.024) στην 

ομάδα μαρτύρων  (mean= 687.6, SD 467.7 pg/ml από ότι στην ομάδα 

ενδομητρίωσης (mean= 574,4, SD= 633,1 pg/ml).  

Η ίδια εικόνα εμφανίζεται κατά την εκτίμηση των μέσων επιπέδων της MCP-1 

(ομάδα μαρτύρων = 568.5, ενδομητρίωσης= 384.7 pg/ml). 

Τα επίπεδα της MCP-3 και RANTES δεν είχαν σημαντική στατιστική διαφορά 

(MCP-3 P=0.787, RANTES  P=0.153). 

Στον πίνακα VIII και εικόνα ΙΙ αναφέρονται τα επίπεδα MCP-1, MCP-3 και 

RANTES μεταξύ των σταδίων της ενδομητρίωσης. 

Η μέθοδος One -way ANOVA δείχνει μία σημαντική στατιστική διαφορά μεταξύ 

των σταδίων (P=0,024) για την MCP-1 αλλά δεν υπάρχει σημαντική στατιστική 

διαφορά για την MCP-3 (P= 0.787) και τη RANTES ( p= 0.153). 

Φαίνεται ότι τα επίπεδα MCP-1  στο στάδιο ΙΙ της ενδομητρίωσης είναι σημαντικά 

χαμηλότερα αν τα συγκρίνουμε με τα επίπεδα στο στάδιο ΙΙΙ (P= 0.048) και IV (P= 

0.033). 

Ειδικότερα: τα επίπεδα της MCP-1 στο στάδιο ΙΙ είναι 416.0 (563.3) ng/ml, στο 

στάδιο ΙΙΙ 742.0 (865.2) ng/ml και στο στάδιο IV 773.5 (746.9) ng/ml , ενώ στην 

ομάδα μαρτύρων ήταν 687,6ng/ml. 

Στην εικόνα ΙΙ φαίνονται τα επίπεδα αντίστοιχα MCP-1, MCP-3 και RANTES σε 

σχέση με τα στάδια της ενδομητρίωσης. 
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Συζήτηση 
 

Η παθοφυσιολογία της ενδομητρίωσης παραμένει άγνωστη. Βασική αντίληψη 

είναι ότι η ενδομητρίωση είναι μία περιτοναϊκή φλεγμονώδης νόσος (9,47). 

Κύτταρα ενδομητρίου που παλινδρομούν κατά τη διάρκεια εμμήνου ρύσεως στη 

περιτοναϊκή κοιλότητα ευθύνονται για την ανάπτυξη ενδομητρίωσης. 

Τίθεται όμως το ερώτημα ότι ενώ η παλινδρόμηση αυτών των κυττάρων είναι 

σχεδόν καθολικό φαινόμενο κατά τη διάρκεια εμμήνου ρύσεως, μόνο κάποιος 

αριθμός γυναικών και όχι όλες θα αναπτύξουν ενδομητρίωση. 

Λίγα είναι γνωστά για το πώς τελικά σε κάποιες γυναίκες γίνεται προσκόλληση 

των κυττάρων και ανάπτυξη ενδομητρίωσης, ενώ η παλινδρόμηση κυττάρων 

συμβαίνει στην πλειονότητα των γυναικών. 

Αυτό μας οδηγεί στη σκέψη ότι άλλοι παράγοντες όπως μια ανεπάρκεια 

ανοσοποιητικού συστήματος εντοπισμένη, πιθανώς μόνο, στο μικροπεριβάλλον 

της περιτοναϊκής κοιλότητας διαδραματίζει κάποιο ρόλο στην ανάπτυξη της 

ενδομητρίωσης (12,41). 

Στις υγιείς γυναίκες τα κύτταρα ενδομητρίου που φθάνουν στην περιτοναϊκή 

κοιλότητα προσβάλλονται από τα μακροφάγα κύτταρα που παρουσιάζουν έντονη 

χημειοτακτική έλξη και αδρανοποιούνται. 

Αντίθετα, στις γυναίκες που αναπτύσσουν ενδομητρίωση τα μακροφάγα κύτταρα 

της περιτοναϊκής κοιλότητας είναι αναποτελεσματικά με αποτέλεσμα τα κύτταρα 

του ενδομητρίου που παλινδρομούν να αναπτύσσουν την ενδομήτριωση(9). 

Ο Halme και συνεργάτες του το 1984 αναγνώρισαν ότι η δράση των μακροφάγων 

στην περιτοναϊκή κοιλότητα παίζει σημαντικό ρόλο στην παθογένεση της 

ενδομητρίωσης. Αυτά τα μακροφάγα προέρχονται από την κυκλοφορία που 

μεταναστεύουν στην περιτοναϊκή κοιλότητα (42). 

Στις φυσιολογικές γυναίκες, αυτά τα μακροφάγα κύτταρα συνήθως είναι μικρού 

αριθμού και παραμένουν σε ήρεμη κατάσταση αλλά σε κάποιες περιπτώσεις 
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μπορεί να δραστηριοποιηθούν κινητοποιώντας χημειοκίνες σαν απάντηση σε ξένα 

αντιγόνα.  

Κατά τη διάρκεια της δραστηριοποίησης τα μακροφάγα εκκρίνουν μια σειρά 

κυτοκινών που έχει σαν αποτέλεσμα την αυξημένη συγκέντρωση των μακροφάγων 

και Τ- λεμφοκυττάρων που υπάρχουν στην περιτοναϊκή κοιλότητα των ασθενών 

με ενδομητρίωση (43,44,48). 

Πρόσφατες μελέτες αναφέρουν σαν υπόθεση ότι τα μονοκύτταρα συρρέουν στην 

περιτοναϊκή κοιλότητα των γυναικών με ενδομητρίωση λόγω τοπικής παραγωγής 

χημειοκινών(42). 

Το 1996 ο Arici και συνεργάτες του βρήκαν ότι η μέση συγκέντρωση της MCP-1 

στα δείγματα περιτοναϊκού υγρού στην ομάδα μαρτύρων ήταν 137pg/ml ενώ σε 

ασθενείς με μικρή, μέση, μέτρια και σοβαρή ενδομητρίωση, ήταν αντίστοιχα 70, 

135, 205 και 1165pg/ml. Επίσης, στην ανωτέρω μελέτη παρατηρήθηκε σημαντική 

διαφορά μεταξύ των πέντε ομάδων: μεταξύ μαρτύρων και μέτριας ενδομητρίωσης 

και μεταξύ μαρτύρων και βαριάς ενδομητρίωσης.  

Επίσης, η μελέτη τους έδειξε ότι σε ασθενείς με μικρή ή σταδίου Ι ενδομητρίωση, 

οι συγκεντρώσεις MCP-1, όπως και στη δική μας μελέτη, ήταν χαμηλότερες από 

εκείνες των μαρτύρων (36). 

Αυτό δίνει μια πιθανή εξήγηση για την εμφύτευση των κυττάρων ενδομητρίου 

στην περιτοναϊκή κοιλότητα και τη σταδιακή εξέλιξη της νόσου. Στις γυναίκες με 

μέση (mild) νόσο οι συγκεντρώσεις της MCP-1 ξαναγύρισε στα επίπεδα 

συγκεντρώσεων των μαρτύρων.  

Στη δική μας μελέτη αυτό το φαινόμενο παρατηρήθηκε στο στάδιο ΙΙΙ της νόσου 

ενώ στο στάδιο ΙΙ οι συγκεντρώσεις της MCP-1 ήταν στα χαμηλότερα τους 

επίπεδα. 

Είναι αποδεκτό ότι η βιολογική δραστηριότητα της ενδομητρίωσης εξασθενεί στις 

περισσότερες περιπτώσεις σταδιακά όπως αναφέρθηκε ανωτέρω στάδιο IV. Η 

ανοσολογική αντίδραση στην περιτοναϊκή κοιλότητα είναι κάπως διαφορετική σε 
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σχέση με το στάδιο ΙΙΙ και σε σχέση με λιγότερα σοβαρές περιπτώσεις 

ενδομητρίωσης. 

Αυτή η διαφορά αποδίδεται στην επιστροφή συγκέντρωσης χημειοκινών πιθανώς 

της RANTES και MCP-1 στα επίπεδα που παρατηρούνται και στους μάρτυρες. 

Το 1996 ο Akoum και οι συνεργάτες του παρατήρησαν αυξημένα επίπεδα στο 

περιτοναϊκό υγρό MCP-1 στις γυναίκες με στάδιο ΙΙ ενδομητρίωσης σε σχέση με 

τους μάρτυρες αν και δεν αναφέρθηκε σημαντική διαφορά μεταξύ μαρτύρων και 

ασθενών σταδίου Ι και σταδίου ΙΙΙ και IV.  

Σε αυτή τη μελέτη οι μάρτυρες ήταν γυναίκες χωρίς υπογονιμότητα που 

χρειάστηκαν απολίνωση σαλπίγγων, ενώ μόνο τέσσερις ασθενείς είχαν διαγνωσθεί 

με εξελίξιμα στάδια και έτσι περιορίζεται η ανάλυση και κάθε προσπάθεια 

σύγκρισης μεταξύ της συγκέντρωσης MCP-1 στο περιτοναϊκό υγρό και βαρύτητας 

της νόσου.    

Άλλη μελέτη από Zyneoglou και συνεργάτες του αναφέρει ότι στο περιτοναϊκό 

υγρό τα επίπεδα MCP-1 ήταν 138 pg/ml (p=0,002), ενώ στην ομάδα μαρτύρων 

ήταν 144 pg/ml. Η αναφερόμενη μελέτη εστιάζεται στο ρόλο που διαδραματίζει η 

MCP-1 στην προσκόλληση κυττάρων ενδομητρίου. Η ομάδα μαρτύρων ήταν 

γυναίκες που υποβλήθηκαν σε απολίνωση σαλπίγγων χωρίς να υπάρχει άλλο 

παθολογικό πρόβλημα (30).  

Σε πιο πρόσφατη μελέτη από Bersinger και συνεργάτες του αναφέρεται ότι βρήκαν 

σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα συγκέντρωσης RANTES/CLL-5 στο περιτοναϊκό 

υγρό στην ομάδα μέσης βαρύτητας νόσου (22,5 pg/ml) και στην ομάδα σοβαρής 

βαρύτητας νόσου (35,5 pg/ml) (40). 

Σε άλλη μελέτη από Laudanski και συνεργάτες του τα επίπεδα τα επίπεδα 

RANTES ήταν ακόμη χαμηλότερα στο περιτοναϊκό υγρό γυναικών με 

ενδομητρίωση αντίστοιχα στη μέσης βαρύτητας νόσου 13,8 pg/ml και στη 

σοβαρής μορφής νόσου 9,6 pg/ml (37). 
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Οι ερευνητές παραμένουν διχασμένοι και σε αποτελέσματα μετρήσεων 

χημειοκινών και στο αν οι αλλαγές στο περιτοναϊκό υγρό προηγούνται της νόσου 

ή είναι επακόλουθο της ενδομητρίωσης (39). 

Στη δική μας μελέτη παρατηρήθηκε ότι τα επίπεδα στο περιτοναϊκό υγρό της 

MCP-1 και RANTES μειώνονται στο στάδιο 1 της νόσου αν και η μείωση αυτή 

δεν είναι στατιστικά σημαντική για τα επίπεδα της RANTES ενώ είναι για τα 

επίπεδα MCP-1. Η μείωση αυτή είναι ακόμη μεγαλύτερη στο στάδιο II. 

Αντίθετα στα στάδια III και IV οι συγκεντρώσεις MCP-1 και RANTES είναι ίδιες 

με εκείνες της ομάδας των μαρτύρων. 

Είναι αποδεκτό ότι η βιολογική δραστηριότητα της ενδομητρίωσης εξασθενεί στις 

περισσότερες περιπτώσεις σταδιακά όπως αναφέρεται στο στάδιο IV. 

Η ανοσολογική αντίδραση στην περιτοναϊκή κοιλότητα είναι κάπως διαφορετική 

σε σχέση με το στάδιο III και σε λιγότερο σοβαρές περιπτώσεις. 

Παρατηρήσαμε χαμηλότερη συγκέντρωση MCP-1 στους ασθενείς σε σύγκριση με 

τους μάρτυρες, κάτι που μπορεί να εξηγήσει μια πιθανότητα ελαττωμένης 

χημειοτακτικής δράσης στο περιτοναϊκό υγρό. Αυτό σε σχέση με την υπόθεση ότι 

τα μακροφάγα στο περιτοναϊκό υγρό μπορεί να μην είναι ισχυροί αποδομητές, 

αποτελεί μια λογική εξήγηση για την εμφύτευση των κυττάρων ενδομητρίου στην 

περιτοναϊκή κοιλότητα και στην προοδευτική εξέλιξη της νόσου. 

Χρειάζονται περισσότερες μελέτες για την κατανόηση του ρόλου του 

ανοσοποιητικού συστήματος και την εξήγηση της παθογένεσης της νόσου. 
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