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Ευχαριστίες 
 

Η παρουσιαζόµενη διδακτορική διατριβή σχεδιάστηκε και ολοκληρώθηκε στην 

Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου 

Κρήτης και στο Εργαστήριο Ιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

 Μολονότι ο σχεδιασµός και το µεγαλύτερο µέρος της παρουσιαζόµενης 

εργασίας υπήρξε προσωπικό µου έργο, θεωρώ χρέος µου να επισηµάνω ότι στην 

ολοκλήρωση της µελέτης υπήρξε αµέριστη συµπαράσταση και συµµετοχή εκ 

µέρους πολλών µελών της Κλινικής µας και του Εργαστηρίου Ιολογίας του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης.  

 Ιδιαιτέρως επιθυµώ να ευχαριστήσω τον ∆ιευθυντή της Μαιευτικής και 

Γυναικολογικής Κλινικής, Καθηγητή κ. Ε. Κουµαντάκη, όχι µόνο για την 

αµέριστη συµπαράστασή του στην παρούσα µελέτη, αλλά και διότι έχει 

συµβάλλει αποφασιστικά στη διαµόρφωση ενός ακαδηµαϊκού και ερευνητικού 

περιβάλλοντος, όπου διαµορφώθηκε και αναπτύχθηκε αντίστοιχα και η δική µου 

ακαδηµαϊκή παρουσία.  

 Ευχαριστώ θερµά τον Καθηγητή Ιολογίας κ. ∆. Σπαντίδο, ο οποίος 
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  Η όλη ερευνητική προσπάθεια δεν θα ήταν δυνατό να πραγµατοποιηθεί 

χωρίς τη βοήθεια του Επίκ. Καθηγητή Μαιευτικής – Γυναικολογίας, Ι. 

Ματαλλιωτάκη, του Λέκτορα Παθολογοανατοµίας  Ι. Παναγιωτίδη, καθώς και 

του εκλεκτού Βιολόγου ∆. Αρβανίτη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαιτέρως.  

 Τέλος, αισθάνοµαι την ανάγκη να ευχαριστήσω την οικογένειά µου για την 

αµέριστη συµπαράσταση και υποµονή που επέδειξαν καθ΄ όλη τη διάρκεια της 

εκπόνησης της παρούσης διατριβής.  
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

 

1984 Εισήχθηκα κατόπιν εξετάσεων στην Ιατρική Σχολή του 

Πανεπιστηµίου Βελιγραδίου - Γιουγκοσλαβία  

 

8-4-91 Απόκτησα το πτυχίο του Τµήµατος Ιατρικής της  Σχολής 

Επιστηµών Υγείας του Πανεπιστηµίου Βελιγραδίου – 

Γιουγκοσλαβία 

 

24-11-93 Αναγνώριση του πτυχίου της Ιατρικής Σχολής Βελιγραδίου 

από το ∆ΙΚΑΤΣΑ (10/409/1993) 

 

6-12-93 Άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλµατος  (227291/6-12-93) 

 

5-1-94 έως 4-1-95 Εκπλήρωσα την υποχρεωτική µου υπηρεσία υπαίθρου ως 

αγροτικός γιατρός στο αγροτικό ιατρείο Ζωνιανών 

Μυλοποτάµου, που ανήκει στο Κέντρο Υγείας Ανωγείων  

 

5-1-95 έως 6-4-95 Παράταση της θητείας µου ως αγροτικός ιατρός στο 

αγροτικό ιατρείο Ζωνιανών Μυλοποτάµου 

 

6-4-95 έως 6-4-96  Ως ειδικευόµενη ασκήθηκα στην Α΄ Χειρουργική Κλινική 

του Βενιζελείου Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου  και 

ολοκλήρωσα τον απαιτούµενο πρώτο χρόνο ειδικότητας στη 

Γενική Χειρουργική 

 

7-4-96 έως 30-6-96  Παραµένω ως υπεράριθµη ειδικευόµενη στην Α΄ 

Χειρουργική Κλινική του Βενιζελείου Γενικού 

Νοσοκοµείου Ηρακλείου  

 

1-7-96 έως 6-7-00 Ως ειδικευόµενη ασκήθηκα στη Μαιευτική και 

Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου 
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Ηρακλείου Κρήτης και απέκτησα την ειδικότητα της 

Μαιευτικής – Γυναικολογίας  

 

1997 Συµµετείχα στο ∆ορυφορικό Συµπόσιο Λαπαροσκοπικής 

και Υστεροσκοπικής Χειρουργικής µε πρακτική εξάσκηση 

στα πλαίσια του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαιευτικής και 

Γυναικολογίας που έγινε στην Ιατρική Σχολή του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης  

 

1997 – 2001 Εκπόνηση της ∆ιδακτορικής µου ∆ιατριβής στο Εργαστήριο 

Ιολογίας του Τοµέα Βασικών Επιστηµών της Ιατρικής 

Σχολής του Παενπιστηµίου Κρήτης, µε επιβλέποντα τον 

Καθηγητή κ. Ε. Κουµαντάκη και θέµα: «Αστάθεια 

µικροδορυφορικού DNA στην ενδοµητρίωση και 

αδενοµύωση»  

 

12-5-98 έως 12-8-98 

 

 

 

 

 

Κατά τη διάρκεια της ειδικότητας και µε απόφαση του 

∆ιευθυντού µου Καθηγητή Ε. Κουµαντάκη, µε την έγκριση 

του ΚΕΣΥ, µετεκπαίδευση και περαιτέρω ειδίκευση στη 

Μονάδα Αναπαραγωγής και Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής 

στην Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική του Μακάριου 

Νοσοκοµείου στη Λευκωσία – Κύπρος  (∆ιευθυντής κ. 

Καλακουτής) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Γυναικολογική Κλινική του Μακάρειου Νοσοκοµείου 

διαθέτει 72 κλίνες.  Κάθε χρόνο πραγµατοποιούνται 

περισσότερες από 2000 επεµβάσεις.  Οι ενδοσκοπικές 

επεµβάσεις αποτελούν ένα από τα κύρια αντικείµενα της 

κλινικής.  Ετησίως πραγµατοποιούνται 700 

λαπαροσκοπήσεις, από τις οποίες περίπου 450 είναι 

επεµβατικές και 200 υστεροσκοπήσεις, από τις οποίες 

περίπου 130 είναι επεµβατικές.  

Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητάς µου (η οποία ορίζεται 

χρονικά από 12.5.98 µέχρι 12.8.98) ασχολήθηκα ιδιαιτέρως 
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8-2000 έως 2-2001 

µε αυτές τις ενδοσκοπικές επεµβάσεις στα πλαίσια µιας 

συστηµατικής εκπαίδευσης, που έγινε αρχικά µε εισαγωγή 

στη µεθοδολογία, προκειµένου στη συνέχεια να 

πραγµατοποιήσω µεγάλο αριθµό επεµβάσεων, βοηθώντας ή 

αναλαµβάνοντας εν µέρει µόνη µου και τέλος κάνοντας 

ολόκληρες επεµβάσεις.  

 

Μετεκπαίδευση και περαιτέρω ειδίκευση στη Μονάδα 

Αναπαραγωγής (Ιατρείο Υπογονιµότητας) υπό την 

διεύθυνση του Καθηγητού κ. Κουµαντάκη.  

Στο χρονικό διάστηµα της µετεκπαίδευσής µου σαν 

επιστηµονικός συνεργάτης στην Μαιευτική και 

Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου 

Ηρακλείου, εκπαιδεύτηκα και συµµετείχα στα παρακάτω:  

Εξέταση και διάγνωση ασθενών (ζευγαριών) µε προβλήµατα 

υπογονιµότητας, διερεύνηση των αιτίων υπογονιµότητας µε 

κλινική εξέταση, υπερηχογραφικό έλεγχο, άλλες 

απεικονιστικές τεχνικές, εργαστηριακό έλεγχο, 

υστεροσκοπικό και λαπαροσκοπικό έλεγχο.  

Πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας υπό διακολπικό 

υπερηχογραφικό έλεγχο της ωρίµανσης των ωοθυλακίων  

Ανάλυση και επεξεργασία σπέρµατος µε πολλαπλές τεχνικές 

(swim up, washing up) 

Ενδοµητρική, ενδοκολπική και ενδοτραχηλική εναπόθεση 

επεξεργασµένου σπέρµατος µετά από ελεγχόµενη πρόκληση 

ωορρηξίας  

Παρακολούθηση (U/S, κλινική εξέταση, εργαστηριακός 

έλεγχος) των εγκύων γυναικών µετά από τεχνικές 

υποβοηθούµενης αναπαραγωγής µέχρι τη 10η εβδοµάδα 

κύησης  

Παρακολούθηση και αντιµετώπιση περιστατικών 

υποβοηθούµενης αναπαραγωγής µε σύνδροµο 

υπερδιέγερσης ωοθηκών (συντηρητική θεραπεία, 
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παρακέντηση ασκιτικού υγρού) 

Υπό υστεροσκοπικό έλεγχο λήψη βιοψίας ενδοµητρίου, 

λύση ενδοµητρικών συµφύσεων.  Λαπαροσκοπικός έλεγχος 

για την διάγνωσή αιτίων υπογονιµότητας και επεµβατική 

λαπαροσκόπηση για τη λύση συµφύσεων, αφαίρεση 

κύστεων, βιοψία ωοθηκών, αφαίρεση εξωµητρίων κυήσεων, 

απολίνωση σαλπίγγων, πλαστική σαλπίγγων.  

Λαπαροσκοπικές υποβοηθούµενες κολπικές υστερεκτοµές 

(LAVH)  

Συµµετοχή καθηµερινά στα χειρουργεία της κλινικής 

Παρακολούθηση και αντιµετώπιση ασθενών µε καθ΄ έξιν 

αποβολές.   

 

Συµµετείχα µε τον ∆ιευθυντή, Καθηγητή κ. Κουµαντάκη, 

στο Ιατρείο Εµµηνόπαυσης και παρακολούθησης ασθενών 

για την αντιµετώπιση των µετεµµηνοπαυσιακών 

συµπτωµάτων και επιπλοκών (οστεοπόρωση) 

 

Επίσης στη διάρκεια της ειδίκευσής µου συµµετείχα στην 

εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα της ΜΓ 

Κλινικής µε παραδόσεις µαθηµάτων στους φοιτητές 

Ιατρικής και στους ιατρούς της κλινικής µε συµβολή στην 

οργάνωση συνεδρίων εκπαιδευτικού χαρακτήρα και 

ηµερίδων αναλόγου περιεχοµένου. 

 

 

Συγκεκριµένα ήµουν µέλος της οργανωτικής επιτροπής των 

παρακάτω: 

Επιστηµονική ηµερίδα µε θέµα: «Πρόωρος τοκετός – 

Πρόωρο νεογνό», τον Φεβρουάριο 2000 υπό την αιγίδα της 

Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας Κρήτης και της 

Ελληνικής Εταιρείας Περιγεννητικής Ιατρικής.  

Επιστηµονική ηµερίδα µε θέµα: «Υπογόνιµο Ζευγάρι – 
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Υποβοηθούµενη Αναπαραγωγή», τον Απρίλιο 2000 υπό την 

αιγίδα της Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας 

Κρήτης και της Ελληνικής Εταιρείας Γονιµότητας και 

Στειρότητας.  

8η Επιστηµονική ηµερίδα µε θέµα: «Υπερηχογραφική 

παρακολούθηση εγκυµοςύνης και προγεννητικός έλεγχος», 

τον Νοέµβριο 2000 υπό την αιγίδα της Μαιευτικής και 

Γυναικολογικής Εταιρείας Κρήτης και της Ελληνικής 

Εταιρείας Υπερήχων στη Μαιευτική – Γυναικολογία.  

 

Τον Νοέµβριο του 2000 ήµουν οµιλήτρια σε στρογγυλό 

τραπέζι µε θέµα: «Λαπαροσκοπική αντιµετώπιση στην 

ενδοµητρίωση» στα πλαίσια του 10ου Παγκρήτιου Ιατρικού 

Συνεδρίου  

 

Παρακολούθησα επιτυχώς το πρόγραµµα συνεχιζόµενης 

επαγγελµατικής κατάρτισης «Προγνωςτικός έλεγχος  - 

προοπτικές» συνολικής διάρκειας 80 ωρών µε 40 ώρες 

θεωρητικής κατάρτισης και 40 ώρες πρακτικής άσκησης.  

Το πρόγραµµα  υλοποιήθηκε από 23/11/99 µέχρι και 2/12/99 

στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράµµατος 94000 Ε1 

«Υγεία – Πρόνοια» από το Κέντρο Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης ΠεΠαΓΝΗ, µε συγχρηµατοδότηση του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου και του Υπουργείου 

Υγείας και Πρόνοιας  

 

 

3-2001 έως σήµερα  Μετεκπαίδευση και περαιτέρω εξειδίκευση στην 

Λαπαροσκοπική Μονάδα του Royal Free Hospital. 

University department of Obstetrics and Gynaecology, 

Royal Free Hospital, London 

Division of Minimally Invasive Therapy Unit and 

Endoscopy Training Centre 
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Υπό την επίβλεψη και συνεργασία του ∆ιευθυντή A. 

Mangos 

 

 

ΒΡΑΒΕΙΑ -  ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ  

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΟΝΙ∆ΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ∆ΟΕΠΙΘΗΛΙΑΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΧΗΛΟ  

Χορηγία  «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»  για την ενθάρρυνση της έρευνας 

στο χώρο της Γυναικολογίας στην Ελλάδα για το έτος 2000, από την Procter & 

Gable  

Αθήνα, Μάιος 2000.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

 Η ενδοµητρίωση, η παρουσία δηλαδή ενδοµητρικού ιστού εκτός της 

µητρικής κοιλότητας και η αδενοµύωση, στην οποία ιστός ιστολογικά όµοιος µε 

το ενδοµήτριο εντοπίζεται έκτοπα εντός του µυοµητρίου, είναι δύο 

γυναικολογικές καταστάσεις, που ευθύνονται για υπογονιµότητα γυναικών 

αναπαραγωγικής ηλικίας.   Παρόλο που τόσο η αδενοµύωση όσο και η 

ενδοµητρίωση, αντιπροσωπεύουν φαινόµενα όµοια ως προς την προέλευση του 

ιστού, τη δοµή και λειτουργία του, αντιµετωπίζονται γενικά σαν διαφορετικές και 

ξεχωριστές νοσολογικές διεργασίες.  Πρόκειται γενικότερα για παθήσεις που 

φαίνεται πως προκαλούνται από τη συνδυασµένη αλληλεπίδραση γενετικού 

υπόβαθρου και περιβάλλοντος, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης και το άσθµα.  

Μέχρι σήµερα τοξικολογικές και επιδηµιολογικές µελέτες έχουν ενοχοποιήσει 

κάποιες οργανικές χηµικές ενώσεις, όπως τις διοξίνες, χωρίς όµως να υπάρχουν 

συγκεκριµένα στοιχεία για κάποιο γενετικό τόπο, ο οποίος προδιαθέτει στην 

εκδήλωση της ενδοµητρίωσης και της αδενοµύωσης.  Στα πλαίσια αυτά η 

παρούσα διδακτορική διατριβή διερευνά, µέσω της ανίχνευσης του φαινοµένου 

της απώλειας της ετεροζυγωτίας του µικροδορυφορικού DNA, την ύπαρξη 

χρωµοσωµικών βλαβών που θα µπορούσαν να ερµηνεύσουν το µοριακό υπόβαθρο 

των παραπάνω ανωµαλιών αποκαλύπτοντας γενετικούς τόπους που χάνονται.  

Στη µελέτη αυτή χρησιµοποιήθηκαν 17 ζεύγη µικροδορυφορικών δεικτών σε 

τέσσερις tetraplex και µια απλή, αλυσιδωτές αντιδράσεις µε πολυµεράση 

(Polymerase Chain Reaction PCR), ώστε να προσδιοριστεί το ποσοστό της 

εµφάνισης της απώλειας της ετεροζυγωτίας (Loss of heterozygocity, LOH), σε 23 

περιπτώσεις ενδοµητρίωσης και 31 αδενοµύωσης σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα 

δείγµατα φυσιολογικού ενδοµητρίου από τις ίδιες γυναίκες.  Οι δείκτες που 

χρησιµοποιήθηκαν χαρτογραφούνται πολύ κοντά ή και εντός ογκοκατασταλτικών 

γονιδίων, γονιδίων επιδιόρθωσης του DNA, καθώς και σε γενετικούς τόπους που 

συχνά χάνονται στον καρκίνο των ωοθηκών, στους χρωµοσωµικούς βραχίονες 1p, 

1q, 2p, 2q, 3p, 9p, 9q, 17p και 17q.  

 

Από τα δείγµατα της ενδοµητρίωσης 21,7% έδειξαν απώλεια της ετεροζυγωτίας 

τουλάχιστον σε ένα γενετικό τόπο.  Οι γενετικοί τόποι 9p21, 1q21 και 17p13.1 
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έδειξαν το φαινόµενο σε ποσοστό 17%, 4% και 4% αντίστοιχα.  ∆εν 

παρουσιάστηκαν σηµαντικές διαφορές στο ποσοστό της απώλειας της 

ετεροζυγωτίας µεταξύ των σταδίων ΙΙ, ΙΙΙ, και IV της νόσου, ούτε και µεταξύ 

διαφορετικών ηλικιακών οµάδων ασθενών.  Τα αποτελέσµατα αυτά στηρίζουν την 

άποψη ότι το φαινόµενο της απώλειας της ετεροζυγωτίας στο p16, GALT, p53 και 

ΑΡΟΑ2, µια θέση που συχνά χάνεται στον καρκίνο των ωοθηκών, ανιχνεύεται 

συχνά στην ενδοµητρίωση και είναι εµφανής ακόµη και στο στάδιο ΙΙ της νόσου.  

 Τα δείγµατα της αδενοµύωσης 29,0% έδειξαν LOH σε έναν τουλάχιστον 

από τους δείκτες που χρησιµοποιήθηκαν.  Οι γενετικές περιοχές 2p22.3-p16.1, 

3p24.2-p22 και 9p21 επέδειξαν αστάθεια (19,4%, 9,7% και 6,5% αντίστοιχα).  Με 

βάση τις έως σήµερα δηµοσιευµένες παγκόσµια µελέτες, αυτή είναι η πρώτη 

αναφορά για την εµφάνιση LOH στην αδενοµύωση.  Οι χρωµοσωµικές αυτές 

απώλειες είναι ανιχνεύσιµες στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της αδενοµύωσης.  

Επιπρόσθετα τα γονίδια hMSH2, hMLH1, p16Ihk4 και GALT συσχετίζονται για 

πρώτη φορά µε την παθογένεια αυτής της νόσου.  Τα συµπεράσµατα της 

παρούσας µελέτης µπορούν να χρησιµοποιηθούν τόσο στη σχεδίαση µιας 

έγκαιρης µοριακής διαγνωστικής εξέτασης του φαινοµένου όσο και στη σχεδίαση 

νέων θεραπευτικών πρωτοκόλλων για την αδενοµύωση, ιδιαίτερα χρήσιµων στις 

γυναίκες µέσης και προχωρηµένης αναπαραγωγικής ηλικίας.  Η εµφάνιση επίσης 

τέτοιων γενετικών αλλαγών στην ενδοµητρίωση υποδηλώνει σηµαντικά γεγονότα 

στην ανάπτυξή της και επιπλέον σε καλύτερη κατανόηση του ίδιου του 

φαινοµένου και σε νέους τρόπους θεραπείας του.  
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ABSTRACT 

 

 Several lines of evidence provide two hypotheses in the effort to identify 

the pathogenesis of the disease. Some studies, using genetic polymorphisms and 

linkage analysis, implicate genes which encode for metabolic and detoxification 

enzymes, such as galactose 1-phosphate uridyl tranferase (GALT) located on 9p21 

and glutathione S-transferase M1 (GSTM1) located on 1p13 respectively, to the 

pathogenesis of the disease. The second hypothesis proposes endometriosis as a 

disorder with cancer predispositional characteristics. Although, endometriosis is 

considered to be a benign condition, it is sometimes found in close association 

with ovarian carcinoma, particularly endometrioid and clear cell subtypes, 

suggesting malignant progression. Moreover, the glandular epithelium of 

endometriosis can show cytological atypia, and there is evidence that DNA 

aneuploidy and loss of heterozygosity occur. These studies demonstrate tumor 

suppressor genes as crucial factors for the development of endometriosis. Thus, 

the above hypothesies indicate endometriosis, as a complex trait, in which multiple 

gene loci, with different functions, interact with each other and the environment, 

from different pathways to produce the disease phenotype. 

 Additionally, an array of DNA repair systems function in the cell, in order 

to avoid the effects of accumulation of DNA alterations. The DNA mismatch 

repair system (MMR), plays a crucial role in this process by counteracting effects 

caused by DNA damage, genetic recombination or replication errors. In human, 

two different heterodimeric complexes of MutS-related proteins (hMSH2-hMSH3 

and hMSH2-hMSH6) and two different heterodimeric complexes of MutL-related 

proteins (hMLH1-hPMS2 and hMLH1-hPMS1) have been characterized as 

fundamentals for the proper function of MMR, in both base and insertion/deletion 

mispairing.  

 In this context, we have used PCR-based microsatellite DNA analysis to 

investigate the probability of allelic imbalance (also termed loss of heterozygosity, 

LOH) in candidate susceptibility genetic loci to endometriosis. Although the 

detection of an allelic imbalance can not support alone a full gene inactivation 

hypothesis, it is a direct indication of genomic instability. The frequency of its 
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occurrence in a specific chromosomal region in concordance with a specific 

phenotype may have a functional significance. 

Adenomyosis is a gynecological condition in which tissue histologically similar to 

that in endometrium is found within the endometrium in the uterus.  Although, 

lesions of both adenomyosis and endometriosis are identical to their sources with 

respect to structure and function, they are generally regarded as separate and 

distinct nosologic processes.   In this study we used 17 microsatellite markers in 

four tetraplex and one single PCR assay, to determine the incidence of loss of 

heterozygocity (LOH) in 31 cases of adenomyosis.  The markers used are located 

close to tumor suppressor genes, DNA repair genes, and genes which are thought 

to be involved in endometriosis.  Moreover, the markers were involved in regions 

frequently lost in ovarian cancer, on chromosomal arms 1p, 1q, 2p, 2q, 3p, 9p, 9q, 

17p and 17q.  Nine samples (29.0%) showed LOH in at least one locus.  Loci 

2p22.3 – p16.1, 3p24.2-p22 and 9p21 exhibited imbalance (19.4%, 9.7% and 6.5% 

respectively).  This is the first report, that LOH occurs in adenomyosis.  The 

regional chromosomal losses were detectable early during the development of this 

condition.  In addition, hMSH2, hMLH1, p16Ink4 and  GALT genes were 

associated for the first time with adenomyosis and its pathogenesis.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο   

 

 ΕΝ∆ΟΜΗΤΡΙΩΣΗ  

1.1. Γενικά  

 Η ενδοµητρίωση µια καλοήθης γυναικολογική διαταραχή, εµφανίζεται 

περίπου στο 10% των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας.  Σε ποσοστό 50% των 

υπογόνιµων γυναικών το αίτιο είναι η ενδοµητρίωση.   

 Η ενδοµητρίωση ορίζεται από την παρουσία ενδοµητρικών και ινωδών 

κυττάρων του στρώµατος έξω από την µητρική κοιλότητα (Εικόνες 1, 2, 3, 4).  Σε 

γενικές γραµµές, η ενδοµητρίωση µπορεί να εµφανίζεται σαν µικρές κοκκινωπές 

πετέχιες, σαν λευκές, κυστικές φυσαλίδες, σαν καφεοειδή περιτοναϊκά ελλείµατα 

ή σαν κλασσικά µπλε-µαύρα πτυχωτά ελλείµατα στο περιτόναιο (Εικόνα 5).  

 Οι περιοχές στις οποίες εντοπίζεται συχνά είναι οι ωοθήκες, οι σάλπιγγες, 

το τοιχωµατικό περιτόναιο, το έντερο, η ουροδόχος κύστη, το διάφραγµα.  

Συναντάται σε εξωκοιλιακές θέσεις, συµπεριλαµβανοµένων των πλευρών και των 

πνευµόνων.  Στον εγκέφαλο, η εντόπιση είναι σπάνια, ενώ είναι αρκετά συχνή σε 

µετεγχειρητικές ουλές.   

 Η επιστηµονική έρευνα σχετικά µε την παθογένεση της ενδοµητρίωσης 

βρίσκεται αντιµέτωπη µε τέσσερις περιοχές βασικής µελέτης, 

συµπεριλαµβανοµένων των πεδίων της γενετικής, της περιβαλλοντικής επιστήµης, 

της καρκινικής βιολογίας και της ανοσολογίας.   

 Τα συµπτώµατα της ενδοµητρίωσης περιλαµβάνουν πόνο και στειρότητα.  

Τόσο νωρίς, όπως στη δεκαετία του 1940 ο Sampson πρότεινε τη θεωρία της 

παλίνδροµης εµµηνορρυσίας και της εµφύτευσης ενδοµητρικού ιστού σαν την 

προέλευση της περιτοναϊκής ενδοµητρίωσης.  Από τότε, έχει γίνει περιορισµένη 

πρόοδος για τον ορισµό των µηχανισµών, που σχετίζονται µε την αιτιολογία και 

την παθογένεια της ενδοµητρίωσης.  Μια περισσότερο ακριβής κατανόηση αυτών 

των µηχανισµών µπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη νέων διαγνωστικών και 

θεραπευτικών µεθόδων για την αντιµετώπιση της ενδοµητρίωσης.  Αυτή η µελέτη 

ανασκοπεί τη βασική έρευνα που έχει συνεισφέρει στη γνώση µας για την 

αιτιολογία και την παθοφυσιολογία αυτής της αινιγµατικής νόσου. 

 Ενδοµητρίωµα είναι µια περιοχή ενδοµητρίωσης, που συχνά εντοπίζεται 

στην ωοθήκη και µεγεθύνεται αρκετά ώστε να µοιάζει µε νεοπλασµατικό όγκο1.  
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Όταν το ενδοµητρίωµα είναι γεµάτο µε παλιό αίµα, σοκολατόχρωµο, ονοµάζεται 

σοκολατοειδής κύστη.  

 Η ενδοµητρίωση περιγράφηκε για πρώτη φορά από τον Rokitansky το 

1860 και έγινε δηµοφιλής έπειτα από τη δηµοσίευση του John Sampson: 

"Περιτοναϊκή ενδοµητρίωση λόγω εµµηνορρυσιακής διασποράς του 

ενδοµητρικού ιστού µέσα στην περιτοναϊκή κοιλότητα" το 1927.  Παρά το 

γεγονός ότι έχει περάσει ένας αιώνας από την πρώτη αναφορά στην 

ενδοµητρίωση, η παθοφυσιολογία της παραµένει αδιευκρίνιστη.  

 Η νόσος αυτή έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις για την αιτιολογία της, 

τη φυσική της ιστορία, την παθογένεση και την κατάλληλη θεραπεία της.  

 Η παθογένεση της ενδοµητρίωσης πιστεύεται ότι είναι ένας συνδυασµός 

γεγονότων, που αφορούν τη γενετική προδιάθεση, ανοσολογικές ανωµαλίες, 

ανατοµικούς παράγοντες, ακόµη και περιβαλλοντικούς παράγοντες.  Καθώς το 

ποσοστό της διάγνωσης για αυτή την ασθένεια αυξάνεται, η προσοχή έχει στραφεί 

στο ρόλο των περιβαλλοντικών παραγόντων σαν διεγερτικά στην ανάπτυξη και 

διατήρηση της ενδοµητρίωσης.  

 

1.2. Παθογένεια  της ενδοµητρίωσης 

1.2.1. Θεωρία της εµφύτευσης: Ζώντα τεµάχια του ενδοµητρικού ιστού που 

βρίσκονται στο αίµα της έµµηνης ρύσης, διέρχονται από τις σάλπιγγες και 

εµφυτεύονται στις ωοθήκες, το δουγλάσειο και άλλες περιοχές της περιτοναϊκής 

κοιλότητας.  Στην ανάπτυξη της ενδοµητρίωσης συµβάλλει κάθε εµπόδιο στην 

ελεύθερη ροή του αίµατος της περιόδου: στένωση τραχήλου, οπίσθια κάµψη 

µήτρας, ινοµυώµατα, πολύποδες, πήγµατα αίµατος, κολπικά tampon.  Με τον ίδιο 

µηχανισµό δρουν: η απόξεση του ενδοµητρίου, η εµφύσηση σαλπίγγων και η 

ενδοκοιλοτική θεραπεία2.  Η θεωρία υποστηρίζεται από τα εξής: 

Η υφή και η λειτουργικότητα της εµφύτευσης είναι όµοια µε το βλενογόννο της 

µήτρας. 

Οι βλάβες αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής ηλικίας.  

Σε επεµβάσεις κατά τη διάρκεια της εµµήνου ρύσεως µπορεί να φανεί να διαρρέει 

αίµα από το κωδωνικό στόµιο των σαλπίγγων, το οποίο µπορεί να περιέχει 

επιθηλιακά κύτταρα και τεµάχια στρώµατος του ενδοµητρίου. 

Οι πρώτες εµφυτεύσεις βρίσκονται σε περιοχές της πυέλου που έρχονται εύκολα 

σε επαφή µε τους κροσσούς των σαλπίγγων.   
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Στο ίδιο άτοµο µπορούν να βρεθούν διάφορα σταδια έκτοπης ανάπτυξης 

ενδοµητρίου, που σηµαίνει επαναλαµβανόµενες εµφυτεύσεις από κάποια κύρια 

πηγή ή διάφορες ενδοµητριωτικές εστίες στην πύελο. 

Οι σάλπιγγες είναι συνήθως διαβατές ή ήταν πριν γίνουν οι εµφυτεύσεις. 

Ιστολογική εξέταση σε ασθενείς µε µικροβιακή περιτονίτιδα απέτυχε να αποδείξει 

µια αιτιολογική σχέση µεταξύ της πάθησης αυτής και της ενδοµητρίωσης2. 

Οι ενδοµητριοειδείς εναποθέσεις είναι συνήθως πολλαπλές και ουλοποιηµένες.  

Έτσι ο χυµικός ερεθισµός του αίµατος της εµµήνου ρύσης από µόνος δε µπορεί να 

θεωρηθεί υπεύθυνος γι΄ αυτές. 

Έχει παρατηρηθεί ανάπτυξη ενδοµητρίωσης σε µετεγχειρητικές ουλές στην κοιλιά 

γυναικών, που υποβλήθηκαν σε εγχείρηση στην πύελο και το τραύµα ήρθε σε 

επαφή µε το ενδοµήτριο ή τις σάλπιγγες. 

Αυτοεµφύτευση βλεννογόνου της µήτρας στην περιτοναϊκή κοιλότητα κουνελιών 

δηµιούργησε εστίες ενδοµητρίωσης. 

 Ενώ η θεωρία του Sampson είναι ελκυστική, δεν εξηγεί το γιατί η 

παλινδρόµηση της εµµήνου ρύσης που είναι φυσιολογικό συµβάν, δεν καταλήγει 

σε ενδοµητρίωση σε όλες τις γυναίκες.  Πρόσφατα, έχει ληφθεί υπ΄όψιν ο όγκος 

των εµµηνορροϊκών θραυσµάτων και η ατονία της µητροσαλπιγγικής σύνδεσης σε 

γυναίκες µε ενδοµητρίωση, αλλά όχι υπό έλεγχο, στηρίζει τη θεωρία του Sampson 

και εν µέρει µπορεί να εξηγήσει το γιατί προσβάλλονται µόνο µερικές γυναίκες.  

Επιπλέον, η εµφάνιση υποενδοµητρικών µυοµητρικών συσταλτικών κυµάτων 

κατά τη διάρκεια της εµµήνου φάσης παρουσιάζει ένα σχέδιο παλινδρόµησης σε 

γυναίκες µε ενδοµητρίωση µε ένα φυσιολογικό προβαθµιαίο σχέδιο και 

υποστηρίζει περαιτέρω τη θεωρία του Sampson2 (Εικόνα 6).  

 

1.2.2. Θεωρία µεταπλασίας ή σχηµατισµός ενδοµητρίωσης in situ:  

Υποστηρίζεται ότι το περιτοναϊκό µεσοθήλιο έχει πολυδύναµα κύτταρα, τα οποία 

µπορούν να διεγερθούν και να µεταπλαστούν σε λειτουργικό ενδοθήλιο.  Η 

διέγερση µπορεί να γίνει από το αίµα της εµµήνου ρύσεως που παλινδροµεί ή τη 

ρήξη ενός ώριµου ωοθυλακίου και τη διασπορά του περιεχοµένου του στο 

περιτόναιο.  Επιχειρήµατα κατά της θεωρίας: 

Η νόσος προσβάλλει µόνο γυναίκες 
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Η ανατοµική τοποθεσία των εµφυτεύσεων της ενδοµητρίωσης δεν συµβαδίζει µε 

τα εµβρυολογικά δεδοµένα (µεσοθηλιακές µεµβράνες υπάρχουν και στη θωρακική 

κοιλότητα) 

Η δηµιουργία της ενδοµητρίωσης προϋποθέτει την ύπαρξη ενδοµητρίου 

Θα πρέπει λογικά να διαπιστώνεται αυξανόµενη συχνότητα εµφάνισης της 

ενδοµητρίωσης µε την πάροδο της ηλικίας3. 

 

1.2.3. Θεωρία καταλοίπων εµβρυϊκών κυττάρων:  Η θεωρία αυτή στηρίχθηκε 

στην υπόθεση ότι οι ιστοί που δηµιουργούν τους πόρους του Mueller εµπεριέχουν 

κύτταρα που περικλείουν δυναµικό δηµιουργίας λειτουργικού ενδοµητρίου.  

Σύµφωνα µε αυτή τη θεωρία η διασπορά των εµφυτεύσεων της ενδοµητρίωσης θα 

έπρεπε να είναι εκτεταµένη, πράγµα που δεν ανταποκρίνεται στην 

πραγµατικότητα4.  

 

1.2.4. Μεταστατική θεωρία:  Περιοχές ενδοµητρίωσης περιγράφηκαν στους 

πνεύµονες, στον υπεζωκότα, στα άνω άκρα, στα δάκτυλα και στους περιοχικούς 

λεµφαδένες.  Για να εξηγηθούν αυτές οι θέσεις, προτάθηκε η παραπάνω θεωρία 

που υποθέτει ότι όλες οι περιοχές ενδοµητρίωσης, όπου κι αν βρίσκονται, είναι 

µεταστατικές εστίες ανάπτυξης, που έφτασαν σ΄ αυτές τις θέσεις µε µεταφορά 

τους από τα αιµοφόρα ή τα λεµφικά αγγεία4.  

 

1.2.5. Θεωρία της πρόκλησης:  Είναι ουσιαστικά συνδυασµός της θεωρίας 

εµφύτευσης και της θεωρίας της µετάπλασης.  Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή, το 

εκφυλιζόµενο ενδοµήτριο, που είχε προηγουµένως µεταφερθεί στην περιτοναϊκή 

κοιλότητα µε την παλινδρόµηση του αίµατος της εµµήνου ρύσεως, είναι σε θέση 

να εκκρίνει µία ή περισσότερες ουσίες, οι οποίες διεγείρουν το αδιαφοροποίητο 

µεσέγχυµα σε µεταπλαστικό, δηµιουργώντας τις προϋποθέσεις για την 

εγκατάσταση των ενδοµητρικών κυττάρων.  Η θεωρία έχει επιβεβαιωθεί 

πειραµατικά και επίσης έχει βρεθεί ότι το ενδοµήτριο εκκρίνει ένα πλήθος από 

αυξητικούς παράγοντες, όπως:  επιδερµιδικός αυξητικός παράγοντας (EGF), 

αιµοπεταλιακός αυξητικός παράγοντας (PDGF), µετασχηµατικός αυξητικός 

παράγοντας -α (TGF-α), ο παρόµοιος της ινσουλίνης αυξητικός παράγοντας 

(IGF)4.  
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1.3. Αιτιολογία 

1.3.1. Φυλετικός παράγοντας:  ∆εν υπάρχουν διαφορές µεταξύ γυναικών λευκής-

µαύρης φυλής.  Έχει διαπιστωθεί ότι οι Ιαπωνίδες προσβάλλονται από 

ενδοµητρίωση σε σχεδόν διπλή συχνότητα από ότι οι λευκές.  

1.3.2. Εµµηνορυσιακός παράγοντας:  Οι περιπτώσεις ενδοµητρίωσης είναι 

αυξηµένες σε πρόωρη εµµηναρχή, συχνοµηνόρροια (κύκλοι < 26 ηµερών), 

µεγάλη διάρκεια εµµήνου ρύσης (> 7 ηµερών).  

1.3.3. Τεκνοποίηση:  Η τεκνοποίηση σε νεαρή ηλικία και ο αριθµός των κυήσεων 

δρουν προστατευτικά στη δηµιουργία της ενδοµητρίωσης.  

1.3.4. Στένωση τραχηλικού στοµίου:  Η στένωση του έσω στοµίου του τραχήλου 

της µήτρας και η θέση της µήτρας φαίνονται να παίζουν σηµαντικό ρόλο στην 

παλινδρόµηση της εµµήνου ρύσεως µέσω των σαλπίγγων και στην εγκατάσταση 

των έκτοπων εστιών. 

1.3.5. Ορµονικός παράγοντας:  Στις έκτοπες εστίες της ενδοµητρίωσης υπάρχει 

διαφορετική χρονική ανταπόκριση στα γοναδικά στεροειδή, που οφείλεται σε 

διαφορετικούς πληθυσµούς ορµονικών υποδοχέων ή σε διαφοροποίηση της 

αναλογικής σχέσης επιθηλίου - στρώµατος του ενδοµητρίου.  Στη συντριπτική 

πλειοψηφία των έκτοπων εστιών βρέθηκαν προγεστερινικοί υποδοχείς, ενώ οι 

οιστρογονικοί υποδοχείς στο 30% µόνο.  Οι οιστρογονικοί υποδοχείς έχουν 

διασπορά στο στρώµα απ΄ ότι στο επιθήλιο και επειδή οι ορµόνες δεσµεύονται, 

κατά προτίµηση από τους υποδοχείς του στρώµατος, και από επηρεάζουν τα 

επιθηλιακά κύτταρα, η διαπιστωθείσα διαταραχή της σχέσης επιθηλίου - 

στρώµατος στις έκτοπες εστίες, µπορεί να εξηγήσει τη διαφορετική ορµονική 

ανταπόκριση5,6.  

1.3.6. Ανοσολογικός παράγοντας:  Ο παράγοντας αυτός φαίνεται να δίνει τις 

περισσότερο ικανοποιητικές απαντήσεις στα διάφορα ερωτήµατα.  Το περιτοναϊκό 

υγρό περιέχει 106 κύτταρα, από τα οποία το 85% είναι φαγοκύτταρα και το 15% 

λεµφοκύτταρα και µεσοεπιθηλιακά κύτταρα.  Η µήτρα βρίσκεται σε προνοµιακή 

ανοσολογική θέση, διότι αποτρέπει τα ενδοµητρικά αντιγόνα να έρθουν σε επαφή 

µε το ανοσολογικό σύστηµα.  Από τη στιγµή που τα ενδοµητρικά κύτταρα 

βρεθούν εκτός µήτρας, κινητοποιείται ο ανοσολογικός µηχανισµός για την 

καταστροφή τους, που είναι του τύπου της απόρριψης µοσχεύµατος, που περιέχει 

αλλοαντιγονικό δυναµικό7.  Τα φαγοκύτταρα ενεργοποιούνται και εµφανίζουν: 

αυξηµένη φαγοκυττάρωση 
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αυξηµένη παραγωγή οξυγονούχων ριζών 

αυξηµένη παραγωγή ενζυµικών και άλλων ουσιών: ιντερελευκίνη-1 (IL-1), 

ογκονεκρωτικκο παράγοντα α (TNF-a), αυξητικό παράγοντα φαγοκυττάρων 

(MAF), προσταγλανδίνη Ε (PGE), µεταβολίτες του αραχιδονικού οξέος και 

λυσοσωµικά ένζυµα.  

Η IL-1 διεγείρει τα βοηθητικά Τ-λεµφοκύτταρα για την παραγωγή τόσο της IL-2, 

όσο και υποδοχέων για την IL-2.  Τα διεγερµένα Τ-λεµφοκύτταρα παράγουν 

επίσης ιντερφερόνη γ (INF-γ).  H PGE αναστέλλει την παραγωγή IL-1 και IL-2.  

Η παραγωγή της IL-2 διευκολύνει τον πολλαπλασιασµό των Τ-λεµφοκυττάρων 

και δραστηριοποιεί την ανοσολογική ανταπόκριση και την ενεργοποίηση των 

κυττάρων φυσικών φονέων (ΝΚ).  Τα ΝΚ κύτταρα δραστηριοποιούνται επίσης 

από την IL-1, τον TNF-a και την INF-γ.  Τα ΝΚ προφυλάσσουν τον οργανισµό 

από την εισβολή ξένων αντιγόνων και αποτελούν την πρώτη γραµµή άµυνας 

ενάντια στην εµφύτευση των ενδοµητρικών κυττάρων.  Επίσης, µπορούν να 

αυτολύουν ενδοµητροειδείς εστίες in vitro.  Σε γυναίκες µε ενδοµητρίωση έχει 

διαπιστωθεί ότι τόσο η κυτταροτοξικότητα των λεµφοκυττάρων του αίµατος, όσο 

και η τοπική δραστηριότητα των ΝΚ κυττάρων στο περιτοναϊκό υγρό είναι 

ελαττωµένη και ιδίως στην παραγωγική φάση του κύκλου.  Στη φάση αυτή 

βρίσκονται τα περισσότερα ενδοµητρικά κύτταρα στην περιτοναϊκή κοιλότητα, 

από την προηγούµενη έµµηνο ρύση.  Επίσης, όσο πιο προχωρηµένο είναι το 

στάδιο της ενδοµητρίωσης, τόσο µεγαλύτερη είναι η µείωση της δραστηριότητας 

των ΝΚ κυττάρων. ∆ύο είναι τα ερωτήµατα που ανακύπτουν8,9.  

1.  Η µείωση της δραστηριότητας των ΝΚ κυττάρων είναι η αιτία ή το 

αποτέλεσµα της ενδοµητρίωσης;  Φαίνεται ότι είναι η αιτία, γιατί µετά από πλήρη 

καταστροφή των εστιών µε ακτίνες laser, ακόµα και µετά από παρέλευση µεγάλου 

χρονικού διαστήµατος η δραστηριότητα των ΝΚ ήταν ελαττωµένη. 

2. Πώς είναι δυνατόν η δραστηριότητα των ΝΚ κυττάρων να είναι 

ελαττωµένη στην ενδοµητρίωση από τη στιγµή που είναι χρόνια, αλλά όχι 

νεοπλασµατική νόσος και όλοι οι παράγοντες που δραστηριοποιούν τα κύτταρα 

αυτά είναι αυξηµένοι (ενεργοποιηµένα φαγοκύτταρα, IL-1, Il-2, TNF-a, κ.λπ.).  

Τρεις είναι οι πιθανοί µηχανισµοί10: 

Τα αντιγόνα των εκτόπων ενδοµητρικών κυττάρων παράγουν αντισώµατα, που 

αναστέλλουν τη δραστηριότητα των ΝΚ κυττάρων δεσµεύοντας τους Fc 

υποδοχείς τους. 
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Τα ενεργοποιηµένα φαγοκύτταρα παράγουν PGE, η οποία αναστέλλει την 

παραγωγή IL-2 και µειώνεται η δραστηριότητα των ΝΚ κυττάρων. 

Μπορεί να υπάρχουν άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν κατασταλτικά τη 

δραστηριότητά των ΝΚ κυττάρων έµµεσα, όπως π.χ. µειώνοντας την παραγωγή 

της IL-1, IL-2, INF-γ ή TNF-a8,9 . 

 

 Συµπερασµατικά, τα ενδοµητρικά κύτταρα, που καταλήγουν στην 

περιτοναϊκή κοιλότητα µε το µηχανισµό της εµµήνου ρύσεως καταστρέφονται 

αυτόµατα από τα κύτταρα ΝΚ, χωρίς την κινητοποίηση καµιάς ανοσολογικής 

δραστηριοποίησης.  Αντίθετα, διάφορες διαφοροποιήσεις του ανοσολογικού 

συστήµατος και της ανοσολογικής ανταπόκρισης µπορεί να ελαττώσουν 

σηµαντικά τη δραστηριότητα των ΝΚ κυττάρων, µε αποτέλεσµα την εµφύτευση 

ενδοµητρικών κυττάρων.  Η ευόδωση των εµφυτέυσεων προϋποθέτει την ύπαρξη 

τοπικών παραγόντων για τη δηµιουργία τριχοειδών αγγείων.  Τέτοιοι αυξητικοί 

και αγγειογενετικοί παράγοντες µπορεί να προέρχονται από τα 

δραστηριοποιηµένα φαγοκύτταρα που ανευρίσκονται αυξηµένα σε γυναίκες µε 

ενδοµητρίωση ή από τα ενδοµητρικά κύτταρα, τόσο του κανονικού όσο και του 

έκτοπου ενδοµητρίου.  Το κλασσικό παράδειγµα αποτελεί ο TNF-a, απαραίτητος 

για τη δηµιουργία καινούργιων αγγείων, η δραστηριότητα του οποίου 

ανευρίσκεται αυξηµένη στο περιτοναϊκό υγρό γυναικών µε ενδοµητρίωση10,11.  

Μια ποικιλία τεχνικών που περιλαµβάνουν την ανοσοϊστοχηµεία, τις αναλύσεις 

για το δέσιµο των δεσµών, και τις ανοσοαναλύσεις του ενζύµου, έχουν 

χρησιµοποιηθεί για να δείξουν ότι το περιεχόµενο του στεροειδικού υποδοχέα 

στον ενδοµητρικό ιστό είναι περισσότερο ετερογενές από ότι στο µητρικό 

ενδοµήτριο.  Αν και µερικές διαφορές µέσα στη µελέτη έχουν παρατηρηθεί, 

φαίνεται να υπάρχει µια γενική συµφωνία γνώµης ότι οι ενδοµητρικοί ιστοί έχουν 

ένα διαφορετικό κυκλικό τύπο υποδοχέων προγεστερόνης και οιστρογόνων από 

ότι το ενδοµήτριο.  Οι περισσότερες πληροφορίες υποστηρίζουν τη θεωρία ότι 

υπάρχουν διαφορές ανάµεσα στην ορµονική ρύθµιση του ενδοµητρίου και της 

ενδοµητρίωσης, όπου η ενδοµητρίωση είναι λιγότερο καλά ρυθµιζόµενη ή µη 

συγκρινόµενη µε το ενδοµήτριο10.  

 

 

1.4. Γενετικός Παράγοντας  
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Η αιτιολογία της ενδοµητρίωσης, είναι άγνωστη, αλλά υπάρχουν σηµαντικά 

στοιχεία ότι γεννετικός παράγοντας συµµετέχει στην ανάπτυξη της ασθένειας. Η 

ενδοµητρίωση µπορεί να είναι µια σύνθετη νόσος όπως ο διαβήτης ή το άσθµα, 

στα οποία πολλαπλές γενετικές θέσεις αντιδρούν µεταξύ τους και µε το 

περιβάλλον για να παράγουν το φαινότυπο της ασθένειας.  

Τα στοιχεία που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η ενδοµητρίωση είναι σύνθετο 

χαρακτηριστικό είναι: 

Α. Υπάρχει οικογενής προδιάθεση στους ανθρώπους και στους πιθήκους 

όµοιου «rhesus». 

Β. Οµοιοµορφία έχει αναφερθεί σε µονοωογενείς διδύµους. 

Γ. Η ηλικία εµφάνισης του πόνου είναι παρόµοια σε µη δίδυµες αδερφές.  

∆. Η εµφάνιση της ασθένειας είναι 6-9 φορές µεγαλύτερη σε πρώτου βαθµού 

συγγενείς προσβεβληµένων γυναικών σε σχέση µε τον γενικό πληθυσµό.  

Ε. Η πιθανότητα εµφάνισης, που ορίζεται µε χρήση µαγνητικής τοµογραφίας 

(MRJ) είναι 15% σε αδελφές γυναικών µε πιο σοβαρές µορφές της ασθένειας. 

ΣΤ. Ορισµένοι γενετικοί πολυµορφισµοί είναι επικρατέστεροι στις 

προσβεβληµένες γυναίκες απ’ ότι στις υγιείς.  

Ζ. Η έκθεση στις διοξίνες, ένα δηλητήριο του περιβάλλοντος, µπορεί να είναι 

παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη της νόσου12.  

 

1.4.1. Οικογενής προδιάθεση σε ανθρώπους και ‘’rhesus’’ πιθήκους 

Η εντύπωση ότι η ενδοµητρίωση είναι γεννετική ασθένεια βασίστηκε αρχικά σε 

κακώς ελεγµένες έρευνες, που αποδεικνύουν εµφανή οικογενή επίπτωση. 

Ερευνητική οµάδα της Οξφόδρης περιέγραψε 100 οικογένειες που περιείχαν 230 

γυναίκες µε χειρουργικά αποδεδειγµένη ενδοµητρίωση. ∆υστυχώς αυτές οι 

µελέτες, πάσχουν από επιβεβαίωση αλλά είναι πρακτικά αδύνατο στον άνθρωπο 

να ορίσει ειδικότερα την οικογενή προδιάθεση, επειδή η χειρουργική απαιτείται 

για την διάγνωση.  

Καλύτερη κατανόηση του πως η νόσος κληρονοµείται µπορεί να γίνει από τη 

µελλέτη τυχαίας ενδοµητρίωσης σε αποικίες «rhesus» πιθήκων (Macaca Mulatta). 

∆εν πρόκειται για νόσο που προκλήθηκε χηµικά ή χειρουργικά. Η εµφάνιση των 

χειρουργικών και ιστολογικών χαρακτηριστικών της τυχαίας νόσου στους 

«rhesus» πιθήκους µιµείται επακριβώς αυτή των ανθρώπων. Μεγάλες αποικίες 

αντιπροσωπεύουν µια µοναδική δυνατότητα µελέτης της γεννετικής 
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επιδηµιολογίας της νόσου. Η οµάδα της Οξφόδρης συνεργάζεται µε τα πρωτογενή 

κέντρα έρευνας του Wisconsin (WRPRC) και της California (CRPRC) (στα 

πανεπιστήµια Wisconsin, Madison, California και Davis αντίστοιχα) τα οποία 

στεγάζουν µεγάλες αποικίες «rehsus» πιθήκων. Στο CRPRC τα ζώα στεγάζονται 

σε εξωτερικά καταλύµµατα και η πατρότητα είναι συχνά δύσκολο να οριστεί. Στο 

WRPRC τα ζώα ανατρέφονται σε διαφορετικές συνθήκες και η πατρότητα µπορεί 

να οριστεί σχεδόν πάντα, γεγονός που κάνει δυνατές γεννεολογικές µελέτες. 

Επιπλέον τα ζώα εξετέθησαν σε διάφορες πειραµατικές διαδικασίες όπως η 

υστερεκτοµή και τα εµφυτεύµατα οιστραδιόλης που µοιάζουν παράγοντες 

κινδύνου της ενδοµητρίωσης και µπορεί να οδήγησαν σε µεγαλύτερη επίπτωση σε 

αυτή την αποικία από αυτή του CRPRC. O Hadjield και συνεργάτες τους 

µελέτησαν αρχεία αυτοψίας των 399 θηλυκών «rhesus» πιθήκων που πέθαναν 

στην αποικία WRPRC µεταξύ 1980 και 1995 και ανέφεραν ποσοστά επικράτησης 

20% σε ζώα ηλικίας ≤ 4 ετών κατά τον θάνατο και 29% σε ζώα ≥ 10 ετών κατά 

τον θάνατο. Η ηλικία εµφανίστηκε ως σηµαντικός παράγοντας κινδύνου για την 

ανάπτυξη της ενδοµητρίωσης. Η µέση ηλικία θανάτου ήταν σηµαντικά υψηλότερη 

στα προσβεβληµένα ζώα σε σχέση µε τα υγιή. Κανένα ζώο νεότερο των 10 ετών 

δεν βρέθηκε προσβεβληµένο και η πλειοψηφία 78% των προσβεβληµένων ζώων 

είχε σοβαρή νόσο συχνά προσβάλλοντας και τα κοιλιακά και τα όργανα της 

πυελικής χώρας. Τα ζώα (προσβεβληµένα και µη) ήταν σε οικογενειακές οµάδες 

οι οποίες θα µπορούσαν να διασταυρωθούν στις κατώτερες γενεές για την 

παραγωγή µιας εκτεταµένης γενιάς 1808 ζώων. Για να αυξηθεί η πληροφόρηση 

για τη γενιά όσον αφορά την τµηµατική ανάλυση MRI µελέτες χρησιµοποιήθηκαν 

σε 113 πιθήκους ≥ 10 ετών οι οποίοι είναι οι ζώντες απόγονοι των νεκρών 

προσβεβληµένων ζώων. Η επίπτωση της ενδοµητρίωσης σ’ αυτή την οµάδα ήταν, 

19%. Οι προκαταρκτικές τµηµατικές αναλύσεις έδειξαν ότι ένα µοναδικό γονίδιο 

είναι απίθανο να είναι υπεύθυνο για τη νόσο, αλλά είναι αναγκαία περαιτέρω 

µελέτη δεδοµένης της πολυπλοκότητας της γενιάς13.  

 

1.4.2. Αυξηµένη επίπτωση σε πρώτου βαθµού συγγενείς  

Η επίπτωση της ενδοµητρίωσης είναι υψηλότερη στους πρώτου βαθµού συγγενείς 

προσβεβληµένων γυναικών σε σχέση µε τον τυχαίο πληθυσµό. Αυτό είναι µια 

ισχυρή απόδειξη της γεννετικής βάσης της ασθένειας στους ανθρώπους. Ο 

Simpson και συν. παρατήρησαν επταπλασιασµό του κινδύνου µεταξύ των πρώτου 
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βαθµού συγγενών ασθενών σε σχέση µε τους πρώτου βαθµού συγγενής των 

συζύγων τους. Ο Coxhead και Thomas βρήκαν εξαπλάσιο κίνδυνο ενδοµητρίωσης 

και / ή αδενοµύωσης µεταξύ πρώτου βαθµού συγγενών ασθενών σε σχέση µε 

τυχαίο δείγµα. Η µεγαλύτερη αναφερόµενη επίπτωση όλων των ασθενειών σε 

αδελφές προσβεβληµένων γυναικών οδηγεί στο συµπέρασµα ότι το λς (η 

πιθανότητα εµφάνισης για έναν συγγενή του προσβεβληµένου ατόµου προς την 

πιθανότητα εµφάνισης στον πληθυσµό) είναι 6/9. Αυτό είναι παρόµοιο µε αυτό 

του διαβήτη. Υπάρχουν στοιχεία ότι το λς  µπορεί να είναι 15 όταν γυναίκες της 

Ένωσης Γονιµότητας της Αµερικής στάδιο ΙΙΙ – ΙV της νόσου µελετώνται. Αυτό 

είναι αναµενόµενο µια και υψηλότερο λς στις πιο σοβαρές µορφές της νόσου 

παρατηρείται σε άλλες πολυπαραγοντικές νόσους. Περαιτέρω στοιχεία γενετικής 

βάσης της ενδοµητρίωσης βασίζονται σε µελέτες αδελφών που αποδεικνύουν 

συµβατότητα σε µονοζύγωτες διδύµους, και από το εύρηµα ότι οι συµβατές µη 

δίδυµες αδερφές έχουν την τάση να αναπτύσσουν συµπτώµατα πόνου στην ίδια 

ηλικία13,14.  

 

1.5. Η µελέτη OXEGENE 

Η ανάπτυξη µιας µεγάλης κλίµακας, αυτοµατοποιηµένου screening του 

γονιδιώµατος χρησιµοποιώντας σηµασµένους µε φθόριο δινουκλεοτιδιακούς 

δείκτες σε µελέτες δέσµευσης έχει ήδη οδηγήσει στην αναγνώριση συνδυασµών 

γενετικών θέσεων όπως του τύπου Ι διαβήτη και τους άσθµατος. Μια παρόµοια 

προσέγγιση έχει σχεδιαστεί για την αναγνώριση επηρεαζόµενων τόπων στην 

ενδοµητρίωση. Στοχεύουµε στο να καθορίσουµε σχέση, χρησιµοποιώντας την 

ανάλυση προσβεβληµένων συγγενών που περιλαµβάνει τη µελέτη αυτών για να 

προσδιορίσουµε πόσο συχνά προσηµασµένοι αλλότυποι µοιράζονται 

πανοµοιότυπα καθέτως δηλαδή, κληρονοµούνται από κοινό γονέα. Οι αλλότυποι 

µιας χρωµοσωµικής περιοχής που δεν ορίζεται µε τυχαία τµηµατοποίηση του 

Mendel δηλαδή που εµφανίζονται συχνότερα από τυχαία είναι ενδεικτικά 

σύνδεσης. Τα κύρια προτερήµατα αυτής της στατιστικής προσέγγισης είναι: 

Μόνο στις προσβεβληµένες γυναίκες και στους γονείς του γίνεται ο γονότυπος (ο 

οποίος είναι σηµαντικός παράγοντας στην ενδοµητρίωση, δεδοµένης της 

δυσκολίας προσδιορισµού µη προσβεβληµένης κατάστασης).  

Καµία εικασία δεν δηµιουργείται σε σχέση µε τον τρόπο κληρονόµησης 

(σηµαντικό σε καταστάσεις όπου ο τρόπος κληρονόµησης είναι άγνωστος).  
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Οικογένειες µικρές αποτελούµενες από δυο ζευγάρια αδερφών µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν (αυτές οι οικογένειες είναι φυσικά πολύ πιο εύκολο να βρεθούν 

από µεγάλες γενιές)13,14. 

 

1.5.1.  Ο φαινότυπος της νόσου 

 

Είναι σηµαντικό να βρούµε µια ακριβή έννοια του φαινότυπου σε µια µελέτη 

γεννετικής σύνδεσης. Χρησιµοποιούµε έναν περιορισµένο ορισµό χειρουργικώς 

αποδεδειγµένο, rAFS στάδια ΙΙΙ-ΙV της νόσου επειδή: 

Σοβαροί τύποι φαινότυπου συνήθως παρουσιάζουν το υψηλότερο λς (η 

δυνατότητα ανίχνευσης συσχέτισης µε το µέγεθος του κλάσµατος). 

Συνήθως υπάρχει ιστολογική επιβεβαίωση αν υπάρχει νόσος αυτής της 

σοβαρότητας  

Η ελάχιστη ενδοµητρίωση µπορεί να µην είναι νόσος 

 Σε κάθε περίπτωση ο φαινότυπος επιβεβαιώνεται από τα χειρουργικά 

αρχεία που δίδονται από του γυναικολόγους. 

 

1.5.2.  Συγκέντρωση Οικογενειών 

 

Το DNA από αδελφές µε χειρουργικός επιβεβαιωµένο rAFS στάδια ΙΙΙ-ΙV νόσου 

και των γονιών τους συγκεντρώθηκε από τους γονότυπους. Οι οικογένειες 

συγκεντρώθηκαν: 

Μέσω διαφηµίσεων, από γράµµατα, από οµάδες αυτοβοήθησης για την 

ενδοµητρίωση π.χ.  την UK Ένωση Ενδοµητρίωσης 

Μέσω του OXEGENE Web-Site 

Με την συνεργασία κορυφαίων κέντρων έρευνας του κόσµου. 

Το Web-Site παρέχει µια γρήγορη και ανέξοδη µέθοδο συγκέντρωσης 

οικογενειών. Οι γυναίκες καλούνται να συµµετάσχουν µε e-mail ή 

συµπληρώνοντας ηλεκτρονικό δελτίο, που αναφέρεται σε δηµογραφικά δεδοµένα 

και πληροφορίες σε σχέση µε το ποια µέλη της οικογένειας πάσχουν από 

ενδοµητρίωση. Μέσω αυτής της οµάδας και του site η οµάδα της Οξφόρδης 

επικοινώνησε µε περίπου 700 οικογένειες που περιείχαν πάνω από 1000 

προσβεβληµένες γυναίκες απ’ όλο τον κόσµο, αλλά κυρίως απ’ το Ηνωµένο 
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Βασίλειο (42%) και τις Ηνωµένες πολιτείες (48%). Οι συνεργάτες έχουν έως τώρα 

αναγνωρίσει ακόµα 168 αδελφές µε rAFS στάδιο ΙΙΙ-ΙV της νόσου14. 

 

Ανάλυση υποψηφίων γονιδίων  

Η χρήση µόνο της ανάλυσης συσχέτισης είναι συχνά ανεπαρκής στο να βρει τη 

θέση των πιθανώς υπεύθυνων γονιδίων λόγω της περιορισµένης ανάλυσης της 

µεθόδου για λεπτοµερή χαρτογράφηση. Ως συµπληρωµατική προσέγγιση τα 

υποψήφια γονίδια, πρέπει να εξεταστούν σε µελέτες συσχέτισης συγκρίνοντας τη 

συχνότητα των σηµασµένων  αλληλοτύπων στις προσβεβληµένες και µη γυναίκες. 

Οι διαφορές συχνότητας  προκύπτουν αν τα σηµασµένα είναι ότι αιτιολογικοί 

παράγοντες της νόσου ή αν συσχετίζονται µε ανισορροπία πιθανών τόπων 

συµβαίνουν συχνότερα απ’ το αναµενόµενο τυχαίας συσχέτισης. Παραδείγµατα 

συσχέτισης αναφέρονται σε συνδυασµό τόπων απολιποπρωτεϊνης  Ε στην νόσο 

του Alzheimer και στο µετατρεπτικό ένζυµο της αγγειοτενσίνης στην υπέρταση. 

∆εν υπάρχουν συγκεκριµένα υποψήφια γονίδια για έλεγχο στην ενδοµητρίωση 

αλλά αναφέρθηκαν δυο γενετικές συσχέτισης οι οποίες επιζητούν περαιτέρω 

έρευνα µε µεγαλύτερα δείγµατα. Η πρώτη είναι ένας γενετικός πολυµορφισµός 

της τρανσφεράσης της γαλακτόζης 1 φωσφορικής συριδίλης (GALT) σε ένα 

δείγµα της Βορείου Αµερικής. Το GALT είναι ένα ένζυµο του µεταβολισµού της 

γαλακτόζης. Η δεύτερη είναι µια µη µετάλλαξη της τρανσφεράσης  Μ1 της 

γλουταθειόνης S(GSTM1) που αναφέρθηκε σε γαλλικά και σλαβικά δείγµατα 

GSTM1 είναι ένα ένζυµο που εµπλέκεται στην αποτοξίνωση της διοξίνης, ενός 

περιβαλλοντικού δηλητηρίου14,15. 

 

Η Τρανσφεράση της Γαλακτόζης & Φωσφορικής Ουριδίλης 

Το GALT καταλύει το σχηµατισµό της UDP – γαλακτόζης και 1 φωσφορικής 

γλυκόζης από 1 φωσφορική γαλακτόζη και UDP – γλυκόζη. Μερικοί 

πολυµορφισµοί χωρίς ενζυµική λειτουργία προκαλούν γαλακτοζαιµία, µια 

υπολειπόµενη κατάσταση µε συχνότητα 1: 50.000 άλλες µεταβλητές, η µείωση 

της δραστηριότητας του ενζύµου χωρίς κλινικές εκδηλώσεις. Ο ποιο 

συνηθισµένος πολυµορφισµός είναι ο Q188R (µια Α1470 σε G1470 µετάλλαξη 

στο εξόνιο 6 µε αντικατάσταση αργινίνης για γλουταµίνη). 

Οι Q188R οµοζυγώτες πάσχουν από γαλακτοζαιµία και οι Q188R ετεροζυγώτες 

έχουν 15% λειτουργικότητα του ενζύµου. Ο δεύτερος περισσότερο συχνός 
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πολυµορφισµός είναι ο N314D (µια Α σε G µετάλλαξη στο εξόνιο 10 

αντικαθιστώντας ασπαρτικό µε ασπαραγίνη). 

Οι N314D οµοζυγώτες έχουν 50% και ότι ετεροζυγώτες 75% λειτουργικότητα. Το 

Ν314D συνδέθηκε µε καρκίνο των ωοθηκών, πρόωρη εµµηνόπαυση και 

µυλλεριανές ανωµαλίες. Ο Cramer και συν. ερεύνησαν την επίπτωση της 

ενδοµητρίωσης δεδοµένης της γνωστής σχέσης της νόσου και των ανωµαλιών των 

µυλλεριανών, οι οποίες επίσης µπορεί να είναι οικογενής. Παρατήρησαν ότι 30% 

των γυναικών µε ενδοµητρίωση (rAFS στάδια ΙΙΙ-ΙV) είχαν τουλάχιστον έναν 

N314D αλληλότυπο σε σχέση µε το 14% των δειγµάτων ελέγχου που 

αποτελούνται από προεµµηνοπαυσιακές γυναίκες του γενικού πληθυσµού. 

Έξι από τις έντεκα (55%) των γυναικών µε νόσο ΙΙΙ-ΙV είχαν τουλάχιστον έναν 

αλληλότυπο N314D. Μειωµένη λειτουργικότητα του GALT µε N314D µπορεί να 

είναι αιτιολογικός παράγοντας ενδοµητρίωσης, αλλά είναι πιθανότερο ότι αυτός ο 

πολυµορφισµός σχετίζεται µε ανισορροπία του πιθανού τόπου για την ασθένεια. Ο 

τόπος του GALT γονιδίου (qρ21) είναι σε µια περιοχή όπου η έλλειψη 

ετεροζυγωτίας ενδοµητρίου ιστού αναφέρθηκε14,15. 

 

Ένζυµα αποτοξίνωσης της διοξίνης. 

 

Τα ένζυµα που ανήκουν στην οικογένεια της S τρανσφεράσης γλουταθειόνης 

(GST) εµπλέκονται στην αποτοξίνωση δυο σταδίων της 2,3,7,8-τετραχλωρο 

διβενζο-ρ-διοξίνης (διοξίνη). Είναι ένα περιβαλλοντικό δηλητήριο που παράγεται 

από την καύση και την κατασκευή προϊόντων χλωριοµένου άνθρακα όπως το 

PVS. Η διοξίνη είναι καρκινογόνος και  τερατογόνος στα τρωκτικά και µη 

µετάλλαξη σε ένα από τα GST  ένζυµα, GSTM1, σχετίζεται µε περιβαλλοντικός 

επαγόµενους καρκίνους σε ανθρώπους λόγω µη λειτουργικότητας του ενζύµου. Η 

διοξίνη έχει πολλαπλά αποτελέσµατα στο αναπαραγωγικό σύστηµα των 

ανθρώπων και µπορεί να είναι παράγων κινδύνου για ενδοµητρίωση. Πίθηκοι 

’’rhesus’’ στους οποίους δόθηκαν 5-25 µέρη ανά τρισεκατοµµύριο στην τροφή 

τους για 4 χρόνια ήταν υψηλού κινδύνου για  την ανάπτυξη νόσου σε σχέση µε µη 

εκτεθειµένους. Υπάρχουν επίσης στοιχεία ότι τα επίπεδα διοξίνης µπορεί να είναι 

υψηλότερα σε γυναίκες µε ενδοµητρίωση και η  συχνότητα ενδοµητρίωση είναι 

υψηλή στο Βέλγιο όπου υπάρχει η χειρότερη µόλυνση µε διοξίνη του κόσµου, 

GSTM1 οµοζυγώτες µε τη µετάλλαξη (µια 10-KB διαγραφή στο 1Ρ13) ήταν 
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περισσότερο συνήθης σε µια οµάδα Γαλλίδων γυναικών µε ενδοµητρίωση :86% 

(43/50)  προσβεβληµένων (rAFS στάδια Ι-ΙV) γυναικών είχαν την µη µετάλλαξη σε 

σχέση µε το 46% (33/72) των δειγµάτων. Αν µόνο οι γυναίκες σταδίου ΙΙΙ-ΙV 

περιλαµβάνονταν τότε >90% είχε την µετάλλαξη. Σε ένα σλαβικό δείγµα της 

Βορειο-δυτικής Ρωσίας 81% των γυναικών µε ενδοµητρίωση (η σοβαρότητα της 

νόσου δεν ορίζεται) είχαν την µη µετάλλαξη σε σχέση µε το 39% των υγειών 

αρσενικών και θηλυκών δειγµάτων15. 

 

 

∆ιάφοροι συσχετισµοί  

 

 Συσχετισµοί και µοριακές αλλαγές αναφέρθηκαν στην βιβλιογραφία που 

προσδίδουν βάρος στη θεωρία ότι η ενδοµητρίωση έχει γεννετικό υπόβαθρο και 

µπορεί να αποδειχτούν χρήσιµες στην αναγνώριση υποψηφίων γονιδίων. Για 

παράδειγµα οικογενής επίπτωση εµφανίζεται στην αδενοµύωση που µπορεί να 

συσχετίζεται µε την ενδοµητρίωση και καρυοτυπική ανωµαλία περιγράφηκε στο 

παρελθόν στα λειοµυώµατα της µήτρας βρέθηκε σε καλλιεργηµένα κύτταρα 

αδενοµύωσης. Ο Spritsyn και συν. ανέφεραν συσχετισµό µε συγκεκριµένους ΑΒΟ 

τύπους αίµατος και πολυµορφισµό στην ψευδοχολινεστεράση, στο C3 στοιχείο 

του συµπληρώµατος, στη τρανσφερρίνη και στην φωσφογλουκοµουτάση σε 

γυναίκες απ’ τη Ρωσία. Ειδικότερα σπάνιοι αλληλότυποι της εστεράσης D ήταν 

συχνότεροι σε γυναίκες µε ενδοµητρίωση σε σχέση µε τις υγιείς. Συσχετισµοί 

αναφέρθηκαν επίσης για τα κόκκινα µαλλιά, δυσπλαστικούς σπίλους, ατοπία και 

πολυκυστικές  ωοθήκες. ∆εν υπάρχει συσχετισµός µεταξύ ενδοµητρίωσης και 

HLA τύπου. Τελικά η επιρρέπεια – στην ασθένεια µπορεί να διαφέρει ανάµεσα 

στα έθνη µια και η υψηλότερη επίπτωση αναφέρθηκε στις Ιαπωνέζες και 

Ασιάτισσες γυναίκες από τις Καυκασιανές και η ενδοµητρίωση εµφανίζεται 

σπάνια στις υπερορθόδοξες Εβραίες15.   



 

 

 

48
 

 1.8. Σταδιοποίηση  

 

Το ιδανικό σύστηµα πρέπει να επιτρέπει: 

τη σωστή επιλογή θεραπευτικού σχήµατος 

την προγνωστική αξιολόγηση 

τη δυνατότητα σύγκρισης των βιβλιογραφικών αναφορών 

τη δυνατότητα αξιολόγησης των θεραπευτικών αποτελεσµάτων 

Ανανεωµένη ταξινόµηση της ενδοµητρίωσης της Αµερικανικής Εταιρείας 

Γονιµότητας (AFS) 

Eνδοµητρίωση < 1 cm  1 - 3 cm  > 3 cm  

Επιφανειακή  1 2 4 

Εν τω βάθει 2 4 6 

∆Ε επιφανειακή 1 2 4 

∆Ε εν τω βάθει 4 16 20 

ΑΡ επιφανειακή 1 2 4 

ΑΡ εν τω βάθει 4 16 20 

Εξάλειψη οπισθίου 

δουγλάσσειου 

Μερική  

4 

Ολική  

40 

Συµφύσεις < 1/3 εγκλωβισµού 1/3-2/3 

εγκλωβισµού 

> 2/3 

εγκλωβισµού 

∆Ε ταινιοειδείς 1 2 4 

Παχιές 4 8 16 

ΑΡ ταινιοειδείς 1 2 4 

Παχιές 4 8 16 

∆Ε ταινιοειδείς  1 2 4 

Παχιές  4* 8* 16 

ΑΡ ταινιοειδείς 1 2 4 

Παχιές 4* 8* 16 

* Αν το κροσσωτό άκρο της σάλπιγγας είναι τελείως εγκλωβισµένο βαθµολογείται 16  

 

Στάδιο Ι (Ελάχιστη): 1 - 5   Στάδιο ΙΙ (Ελαφρά): 6 - 15 

Στάδιο ΙΙΙ (Μέτρια): 16 - 40  Στάδιο ΙV (Βαριά): > 40  
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1.9. ∆ιάγνωση 

Ιστορικό, γυναικολογική εξέταση, κολπικό υπερηχογράφηµα, Doppler αγγείωσης 

(Εικόνα 7),  λαπαροσκόπηση, βιοψία 

 

1.9.1. Κλινική εικόνα 

Προοδευτικά αυξανόµενος έντονος πόνος, που συνοδεύει την έµµηνη ρύση ή 

εµφανίζεται λίγο πριν απ΄ αυτή 

∆υσπαρεύνια 

Επώδυνη αφόδευση  

Προεµµηνορρυσιακή σταγονοειδής αιµόρροια και υπερµηνόρροια 

Υπερηβικός πόνος 

∆υσουρία και αιµατουρία 

Στειρότητα 

Κατώτερος κοιλιακός και οσφυϊκός πόνος (απόφραξη ουρητήρα: υδροουρητήρας 

και υδρονέφρωση) 

Ολιγοµηνόρροια (3 - 4%)16  

 

1.9.2. Γυναικολογική εξέταση 

Ψηλάφηση ευαίσθητων µαζών κυρίως στους ιεροµητρικούς συνδέσµους σε 

συνδυασµό µε καθηλωµένη µήτρα στο δουγλάσειο 

Με την κολπική εξέταση δύναται να ψηλαφηθούν µεγάλες ενδοµητριωτικές 

κύστεις ωοθηκών (ευαίσθητες και καθηλωµένες) 

Εντόπιση στο δουγλάσειο: λείες ή οζώδεις µάζες πίσω ή πλάγια από τον 

τράχηλο16 

 

1.9.3. Λαπαροσκόπηση 

Ανίχνευση οπτικά της ενδοµητρίωσης ακόµα και όταν απουσιάζουν τόσο η 

δυσµηνόρροια, όσο και η πυελική µάζα, ενώ υπάρχει η στειρότητα.  

∆ιακρίνεται η ύπαρξη: κυανών, καφέ - κυανών ή µαύρων ογκιδίων ή γραµµώσεων 

στην περιτοναϊκή επιφάνεια των ωοθηκών, των σαλπίγγων, της µήτρας, των 

ιεροµητρικών συνδέσµων, του προκυστικού και δουγλάσειου χώρου, αλλά και 

στην υπόλοιπη επιφάνεια του πυελικού περιτοναίου17. 

 

∆υσκολία στη διάγνωση είναι:  



 

 

 

50
 

Η ύπαρξη συµφύσεων 

Περιπτώσεις άτυπων µορφών ενδοµητρίωσης17 

  

Στη διάγνωση βοηθούν επίσης: 

Ορµονικοί προσδιορισµοί  

Μετρήσεις του τίτλου των ανοσοσφαιρινών  

Καταγραφή και αξιολόγηση των φαγοκυττάρων 

Προσδιορισµός των επιπέδων της IL-1 

Μέτρηση του TNF-a και των προσταγλανδινών στο υγρό του δουγλάσειου 

Αποτελούν συµπληρωµατική βοήθεια στη διάγνωση της ενδοµητρίωσης:  Έχει 

διαπιστωθεί θετική συσχέτιση µεταξύ της διαµέτρου της ενδοµητροειδούς κύστης 

των ωοθηκών και του επιπέδου του CA-125 στον ορρό. 

Αν τα επίπεδα του CA-125 είναι > 20 U/ml και ιδιαίτερα > 30 U/ml υπάρχει 

αυξηµένη πιθανότητα να πρόκειται για ενδοµητρίωση, ιδίως σε γυναικείους 

πληθυσµούς µε υψηλή συχνότητα της νόσου9. 

 

1.10. ∆ιαφορική διάγνωση 

Χρόνιες πυελικές φλεγµονές και αµφοτερόπλευρες δυσκίνητες επώδυνες µάζες 

Φλεγµονώδεις κύστεις, σαλπιγγοωοθηκικά ή πυελικά αποστήµατα  

Κακοήθη ωοθηκικά νεοπλάσµατα (απώλεια βάρους, δευτεροπαθής αναιµία, 

γενική καχεξία και συχνά ασκίτης) 

Ρήξη ενδοµητριωτικής κύστης της ωοθήκης συγχέεται συχνά µε εισβολή της 

πυελικής περιτονίτιδας, σκωληκοειδίτιδας, εξωµήτρια κύηση, συστροφή 

ωοθηκικής κύστης ή ρήξη αιµορραγικού ωχρού σωµατίου. 

Καρκίνωµα του ορθοσιγµοειδούς 

Αδενοµύωση  

Βουβωνοκήλη ή οµφαλοκήλη 

 

1.11. Θεραπεία 

Ορµονική - Χειρουργική  

 

1.11.1.  Ορµονική θεραπεία 
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Η αντιµετώπιση της ενδοµητρίωσης µε ορµονοθεραπεία προήλθε από τη 

διαπίστωση ότι τα έκτοπα ενδοµητροειδή µοσχεύµατα ατροφούν σε αµηνορροϊκές 

καταστάσεις (κύηση, µετεµµηνοπαυσιακό ή χειρουργικό ευνουχισµό).  

Μορφές ορµονικής θεραπείας:  

Οιστρογόνα: Σχετικά καλά κλινικά αποτελέσµατα, αλλά πολλές παρενέργειες 

Τεστοστερόνη (αντιµετώπιση βαρειάς δυσµηνόρροιας):  Απαγορευτικές 

παρενέργειες 

Ψευδοκύηση (Kistner): Χορήγηση επί συνεχούς βάσεως ανασταλτικών της 

ωοθυλακιορρηξίας 

 

Συνήθεις παρενέργειες της ορµονικής θεραπείας 

Οιστρογόνα Τεστοστερόνη Ψευδοκύηση 

Θροµβοεµβολικά επεισόδια Μεταβολή της φωνής Τάση του υπογαστρίου 

Υπερπλασία ενδοµητρίου ∆ασυτριχισµός Μασταλγία 

Βαριές µηνοµητρορραγίες Αύξηση της κλειτορίδας Αύξηση της όρεξης 

Υπέρταση Ακµή  Ενδιάµεσες αιµορραγίες 

Ναυτία Ατροφική κολπίτιδα Ναυτία 

Εµετός Αρρενοποίηση εµβρύου Αύξηση ινοµυωµάτων 

Οίδηµα Ηπατοκυτταρικός 

ίκτερος 

Γαλακτόρροια 

Μασταλγία  Θρόµβωση φλεβών 

 

Προγεσταγόνα: Μόνα ή σε συνδυασµό.  Μεγάλο µειονέκτηµα: αυξηµένο ποσοστό 

ενδιάµεσων αιµορραγιών.  

Οξεική µεθοξυπρογεστερόνη (ΜΡΑ):  30 mg ηµερησίως και συνεχώς για 90 

ηµέρες από το στόµα.  Το ποσοστό κηλιδώσεων και ενδιάµεσων αιµορραγιών 

είναι 26 και 23% αντίστοιχα. 

Άλλα προγεσταγόνα 

Λινεστρενόλη (10 mg ηµερησίως για 6 µήνες) 

Εµφάνιση κύστεων (32%) 

Αναζωπύρωση νόσου (25%) 

Γεστρινόνη (2,5-7,5 mg,  2 µε 3 φορές την εβδοµάδα για 6 µήνες) 
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∆αναζόλη (παράγωγο της εθιστερόνης µε δοµική συγγένεια µε τα ανδρογόνα)  

 

Η θεραπεία αρχίζει την πρώτη ηµέρα του κύκλου (600 mg ηµερησίως για 6 µήνες) 

Τα αποτελέσµατα της θεραπείας είναι πολύ ικανοποιητικά 

Υποκειµενική βελτίωση σε πσοστό 66 - 100%  

Αντικειµενική βελτίωση σε ποσοστό 51 - 94%  

Λαπαροσκοπικά αποδεδειγµένη βελτίωση στο 70-76% των περιπτώσεων 

Αναζωπύρωση της νόσου σε ποσοστό 10 -12% ετησίως µετά τη διακοπή της 

θεραπείας8 

 

6. Aγωνιστές του εκλυτικού παράγοντα των γοναδοτροπινών (GnRH-a) 

Καθορισµός της δοσολογίας ώστε να ικανοποιούνται οι εξής προϋποθέσεις: 

ϊ)  η εγκατάσταση της αµηνόρροιας να γίνεται σε µικρό χρονικό) διάστηµα 

ϊϊ)  η στάθµη της Ε2 να φτάσει σε µετεµµηνοπαυσιακά επίπεδα 

ϊϊϊ) η προς τα κάτω ώθηση ( down regulation) των υποφυσιακών υποδοχέων της 

GnRH  πρέπει να είναι αρκετή ώστε να προλαµβάνεται η «οξεία φάση διέγερσης» 

της ωοθηκικής στεροειδογένεσης που παρατηρείται στην αρχή της χορήγησης των 

GnRH-a 

Σκοπός της θεραπείας: νεκροβίωση και απορρόφηση κάθε ενδοµητρικού ιστού 

λόγω της δηµιουργίας µιας κατάστασης «φαρµακευτικής ωοθηκεκτοµής». 

 

Η επιλογή της φαρµακευτικής µεθόδου εξαρτάται: 

Γενικές ενδείξεις 

Γνωστές παρενέργειες 

Ηλικία ασθενούς 

Οικογενειακή κατάσταση 

Επιθυµία για τεκνοποίηση 

Σοβαρότητα των συµπτωµάτων 

Σταδιοποίηση της νόσου 

Ανταπόκριση σε τυχόν προηγηθείσα θεραπεία 

Αρνητική επίδραση στην οστική µάζα και άρα ο περιορισµένος χρόνος θεραπείας  

Μηδενική επίδραση στο ανοσολογικό σύστηµα 
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Οποιαδήποτε ορµονική θεραπεία δεν οδηγεί σε τελική αποθεραπεία της νόσου, 

αλλά σε: 

Aτροφία ενδοµητρικού ιστού, µέσω της καταστολής της ωοθηκικής λειτουργίας 

και δηµιουργίας υποοιστρογονισµού8. 

 

1.11.2. Χειρουργική αντιµετώπιση ενδοµητρίωσης  

Λαπαροσκοπική ηλεκτροκαυτηρίαση των εµφυτευµάτων ή των ενδοµητριωµάτων  

Λαπαροσκοπική θερµοκαυτηρίαση (δεν εφαρµόζεται όταν ενδοµητροειδείς εστίες 

εντοπίζονται στην ουροδόχο κύστη, στο έντερο ή την σκωληκοειδή απόφυση) 

Λαπαροσκοπική εφαρµογή των CO2 Laser (εξέλιξη της προηγούµενης µεθόδου )18 

Λαπαροσκοπική εφαρµογή των Argon-laser 

Η µορφή αυτή laser απορροφάται σχεδόν ολοκληρωτικά από ιστούς που είναι 

πλούσιοι σε αιµοσφαιρίνη και αιµοσιδηρίνη, ουσίες που περιέχονται κυρίως στις 

ενδοµητροειδείς εστίες. Η καταστροφή του γειτονικού υγιού ιστού είναι 

<O,2mm19,20 

 Λαπαροτοµία  

 

1.12.  Συνδυασµός χειρουργικής -φαρµακευτικής αγωγής 

Μικρότερο ποσοστό αναζωπύρωσης 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο   

 

 

Α∆ΕΝΟΜΥΩΣΗ  

2.1. Γενικά  

 Η αδενοµύωση παραµένει ακόµα και σήµερα µία από τις λιγότερο καλά 

µελετηµένες γυναικολογικές διαταραχές, παρόλο που ανευρίσκεται στο 1/3 των 

υστερεκτοµών.  Είναι µία καλοήθης πάθηση της µήτρας, που χαρακτηρίζεται από 

την έκτοπη ανάπτυξη ενδοµητρικού ιστού (στρώµατος, αδένων ή και των δύο) 

µέσα στο µυοµήτριο21 (Εικόνα 8, 9, 10).  Οι περιοχές αυτές έκτοπου ενδοµητρίου 

περιβάλλονται από υπερτροφικό και υπερπλαστικό µυοµήτριο (Εικόνες 11, 12, 

13).  Συνήθως δεν υπάρχει άµεση σύνδεση µεταξύ του έκτοπου ενδοµητρικού 

ιστού και του φυσιολογικού ενδοµητρίου που καλύπτει εσωτερικά την κοιλότητα 

της µήτρας. Η βλάβη στην αδενοµύωση είναι υπερπλασία, διάχυτη ή εντοπισµένη.  

Όταν είναι εντοπισµένη, παίρνει τη µορφή όγκου και ονοµάζεται εστιακή 

αδενοµύωση ή αδενοµύωµα.  

 Μολονότι η αδενοµύωση έχει µορφολογικές οµοιότητες µε την 

ενδοµητρίωση, πολλοί υποστηρίζουν ότι δεν έχει σχέση µε αυτήν.  Έτσι, 

ισχυρίζονται ότι δεν πρέπει να θεωρείται τµήµα του "συµπλέγµατος της 

ενδοµητρίωσης" ούτε να χρησιµοποιείται πια για την αδενοµύωση ο όρος 

"εσωτερική ενδοµητρίωση", που ήταν παλαιότερα ευρύτατα διαδεδοµένος22.  

 

2.2. Επιδηµιολογία  

 Σε αντίθεση µε την ενδοµητρίωση που ως γνωστόν αφορά συνήθως νέες, 

άτοκες γυναίκες, η αδενοµύωση στο 70-80% των περιπτώσεων εµφανίζεται σε 

γυναίκες στην 4η, 5η ή και 6η δεκαετία της ζωής τους, που έχουν τουλάχιστον µία 

τελειόµηνη κύηση στο µαιευτικό τους ιστορικό, και είναι συνήθως 

πολύτοκες23,24,25.  Σε µία µελέτη που έγινε µε σκοπό την εκτίµηση των 

παραγόντων κινδύνου για την αδενοµύωση, βρέθηκε ισχυρή θετική συσχέτιση 

µεταξύ της νόσου και του αριθµού των κυήσεων, των καισαρικών τοµών, των 

τεχνητών εκτρώσεων, αλλά και της ύπαρξης δυσµηνόρροιας, ανωµαλιών στην 

έµµηνο ρύση και καθυστερηµένης εµµηναρχής.  Τα αποτελέσµατα αυτά έδειξαν 

ότι η αδενοµύωση συνδέεται στενά µε το µαιευτικό και γυναικολογικό ιστορικό 

των ασθενών26.  
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 Παρ΄ όλο που η γενετική της αδενοµύωσης δεν έχει µέχρι τώρα µελετηθεί, 

η ύπαρξη οικογενούς προδιάθεσης για τη νόσο φαίνεται πιθανή.  Σε µία µελέτη27 

του 1962 περιγράφησαν 7 οικογένειες στις οποίες τόσο οι µητέρες όσο και οι 

κόρες τους είχαν υποβληθεί σε λαπαροτοµία για αδενοµύωση.  Μία παρόµοια 

µελέτη28 του 1994, περιελάµβανε 3 διαδοχικές γενεές γυναικών στην ίδια 

οικογένεια, οι οποίες είχαν προσβληθεί από αδενοµύωση.  Πάντως, η πιθανότητα 

να είναι η αδενοµύωση αποτέλεσµα γενετικής προδιάθεσης, χρήζει περαιτέρω 

µελέτης.  

 Η συχνότητα της αδενοµύωσης ποικίλλει στην ξένη βιβλιογραφία από 5-

70%29,30.  Σύµφωνα µε τα βιβλιογραφικά δεδοµένα, η αδενοµύωση συχνά 

συνυπάρχει µε ινοµυώµατα της µήτρας και µε υπερπλασία του ενδοµητρίου, ενώ 

ορισµένες µελέτες καταδεικνύουν συσχέτιση της νόσου µε την ενδοµητρίωση και 

τον καρκίνο του ενδοµητρίου31,32,33.  Έτσι, η αδενοµύωση συχνά αποτελεί τυχαίο 

εύρηµα σε µήτρα που έχει αφαιρεθεί για άλλο λόγο, π.χ. λόγω έντονης 

µητροραγίας ή ύπαρξης ινοµυωµάτων.  Συγκεκριµένα, υπολογίζεται ότι η 

αδενοµύωση βρίσκεται κατά µέσο όρο στο 20-30% των δειγµάτων υστερεκτοµής.  

Τα δεδοµένα της βιβλιογραφίας απ΄ τον ελληνικό χώρο βρίσκονται σε συµφωνία 

µε τον αριθµό αυτό34,35.  Σε µία µελέτη35 στο Γενικό Κρατικό Νοσοκοµείο της 

Αθήνας εξετάστηκαν δείγµατα από 546 υστερεκτοµές που έγιναν σε διάστηµα 5 

ετών για µία ποικιλία καλοήθων νόσων της πυέλου και η επίπτωση της 

αδενοµύωσης στα δείγµατα αυτά υπολογίστηκε στο 26%.  

 

2.3. Ταξινόµηση  

 ΄Εχουν προταθεί διάφορες ταξινοµήσεις για την αδενοµύωση. 

Οι επικρατέστερες είναι: 

Ως προς τη µορφολογία36, η αδενοµύωση ταξινοµείται σε: 

α. Μικροσκοπική (όταν είναι ορατή µόνο µε το µικροσκόπιο) 

β. Εστιακή (Nodular ή Focus) ή Αδενοµύωµα (όταν έχουµε περιγεγραµµένες 

εστίες αδενοµύωσης) 

γ. ∆ιάχυτη (Diffuse) (όταν οι εστίες είναι κατανεµηµένες διάχυτα στο µυοµήτριο)  

Ως προς την έκταση37-40, ταξινοµείται σε: 

α. Μικρή, όταν ανευρίσκεται µόνο µία εστία ενδοµητρικών αδένων και 

στρώµατος σε όλα τα τµήµατα της µήτρας που εξετάζονται ιστολογικά 

β. Μέτρια, όταν ανευρίσκονται δύο εστίες σε όλα τα τµήµατα  
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γ. Εκτεταµένη, όταν ανευρίσκονται περισσότερες από δύο εστίες σε ένα τµήµα. 

Ανάλογα µε το βάθος διείσδυσης36,41,42 του έκτοπου ενδοµητρίου στο µυοµήτριο, 

η αδενοµύωση χαρακτηρίζεται ως: 

Βαθµός I: όταν το ενδοµήτριο εισβάλλει ως το έσω τριτηµόριο του µυοµητρίου 

Βαθµός II: όταν το ενδοµήτριο εισβάλλει ως τα δύο έσω τριτηµόρια του 

µυοµητρίου 

Βαθµός III: όταν το ενδοµήτριο εισβάλλει ως το έξω τριτηµόριο του µυοµητρίου 

Ανάλογα µε τη σχέση του έκτοπου ενδοµητρίου µε το φυσιολογικό ενδοµήτριο, η 

αδενοµύωση ταξινοµείται σε:  

α.  Αδενοµύωση που συνέχεται µε την επιφάνεια του ενδοµητρίου  

β. Αδενοµύωση που δε συνέχεται µε την επιφάνεια του ενδοµητρίου (το 

συνηθέστερο) 

Τέλος, έχει δηµοσιευθεί µία µοναδική περίπτωση αδενοµυωτικής κύστης που 

δηµιουργεί µία νέα κατηγορία στην ταξινόµηση της αδενοµύωσης, ονοµαζόµενη 

"ενδοµήτρια κυστική αδενοµύωση" (Intramyometrial Cystic Adenomyosis)43. 

 

2.4. Αιτιολογία – παθογένεια  

 Ακόµα και σήµερα, οι αιτιοπαθολογικοί µηχανισµοί, οι οποίοι είναι 

υπεύθυνοι για τη γένεση της αδενοµύωσης, δεν έχουν πλήρως διευκρινιστεί.  

Έτσι, αν και υπάρχουν πολλές θεωρίες, σχετικά µε την αιτιολογία της νόσου, 

καµία τους δεν έχει γίνει ακόµη πλήρως αποδεκτή.  

 

 

2.4.1. Ορµονικά αίτια  

Η προλακτίνη ασκεί µία απ' ευθείας δράση στο µυοµήτριο και διαταράσσοντας 

την ακεραιότητά του, οδηγεί στην διήθησή του από τους ιστούς του ενδοµητρίου.  

Εκτός όµως από την προλακτίνη, κι άλλες ορµόνες, όπως τα οιστρογόνα και η 

προγεστερόνη φαίνεται να διαδραµατίζουν κάποιο ρόλο στην παθογένεια της 

αδενοµύωσης.  Είναι σε όλους γνωστό ότι τόσο ο φυσιολογικός, όσο και ο 

ανώµαλος πολλαπλασιασµός των ιστών της µήτρας, βρίσκονται κάτω από τον 

έλεγχο των ωοθηκικών αυτών ορµονών44.   

Κάτω από τη δράση της προλακτίνης, η απελευθέρωση της οποίας ενισχύεται από 

τη δράση των οιστρογόνων, προκαλείται διαταραχή της δοµής και της 

λειτουργικότητας του µυοµητρίου, µε αποτέλεσµα τη διευκόλυνση της εισβολής 
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τµηµάτων του ενδοµητρίου σ΄αυτό µέσω των αγγείων της περιοχής.  Η εισβολή 

αυτή διευκολύνεται ακόµη περισσότερο από τη δράση της προγεστερόνης, η 

οποία αυξάνοντας την πίεση στην ενδοµήτρια κοιλότητα προκαλεί διαστολή των 

αγγείων, ενώ η προλακτίνη διεγείρει την έκκριση της προγεστερόνης και ενισχύει 

τη δράση της.  Τα τµήµατα αυτά του έκτοπου ενδοµητρίου, αφού εγκατασταθούν 

στο µυοµήτριο, αυξάνονται και αναπτύσσονται κάτω από τη δράση των 

οιστρογόνων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, ενώ η προγεστερόνη δρα και 

εδώ, υποβοηθώντας τη βιοσύνθεση αυτή των οιστρογόνων.  Υπάρχουν, λοιπόν, 

ισχυρές ενδείξεις ότι η προλακτίνη διαδραµατίζει τον ουσιαστικότερο ρόλο στην 

παθογένεια της αδενοµύωσης, πυροδοτώντας τη γένεση της νόσου, ενώ τα 

οιστρογόνα και η προγεστερόνη, που βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση µε 

αυτήν, δρουν υποβοηθητικά προάγοντας την ανάπτυξη της βλάβης, ύστερα από τη 

γένεσή της.  

 

2.4.2. Ανοσολογικοί µηχανισµοί   

 Εκτός των ορµονικών αιτίων,  στην παθογένεια της αδενοµύωσης φαίνεται 

να υπεισέρχεται και αυτοάνοση διαταραχή.  Αναδροµικές µελέτες έχουν δείξει ότι 

94% των ασθενών µε ιστολογικά επιβεβαιωµένη αδενοµύωση ύστερα από 

υστερεκτοµή, είχαν αυξηµένο ποσοστό αντισωµάτων στο περιφερικό αίµα25,45,46.  

Τα συχνότερα αυτοαντισώµατα που ανιχνεύονται στο περιφερικό αίµα των 

ασθενών µε αδενοµύωση είναι τα αντιφωσφολιπιδικά αντισώµατα (τέτοια 

αντισώµατα ανιχνεύονται και στο αίµα ασθενών µε αυτοάνοσα νοσήµατα όπως ο 

ερυθηµατώδης λύκος και η ρευµατοειδής αρθρίτιδα, ενώ έχουν ανευρεθεί και σε 

γυναίκες µε ενδοµητρίωση ή καθέξιν εκτρώσεις)25,46,47. 

 Στο παρακάτω κεφάλαιο θα αναφερθούν όλες οι διαθέσιµες πληροφορίες 

σχετικά µε την εµπλοκή του αυτοάνοσου συστήµατος στην αδενοµύωση και θα 

συζητηθεί ο ρόλος του στη φυσιολογία της αναπαραγωγής.  

 

 

2.5. Έκφραση των κυτταρικών αντιγόνων επιφανείας 

2.5.1. Ανθρώπινα αντιγόνα λευκοκυττάρων (HLA).  

 Τα HLA χωρίζονται σε τρεις τάξεις: τάξη Ι, τάξη ΙΙ και τάξη ΙΙΙ αντιγόνα.  

Η έκφραση των αντιγόνων της τάξης ΙΙ θεωρείται ότι αποτελεί ένα σηµαντικό 

βήµα στη δράση των µακροφάγων ή/και των Τ κυττάρων.  
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 Στο ανθρώπινο ενδοµήτριο, τα HLA αντιγόνα εκφράζονται διαµέσου του 

εµµηνορρυσιακού κύκλου48.  Έχει αναφερθεί η αυξηµένη έκφραση των HLA 

αντιγόνων σε φυσιολογικό και έκτοπο ενδοµήτριο, ειδικά σε αδενικά επιθηλιακά 

κύτταρα, στην αδενοµύωση και στην ενδοµητρίωση33,49.  Το ερώτηµα λοιπόν είναι 

γιατί και πώς η έκφραση των HLA αντιγόνων προκαλεί αυτές τις ασθένειες.  Έχει 

παρατηρηθεί ευρέως ότι ποικίλες κυτταροκίνες παράγονται στην ενδοµητρίωση50.  

Μεταξύ αυτών, η ιντερφερόνη-γ που διεγείρει την έκφραση των αντιγόνων της 

τάξης ΙΙ στα ενδοµητρικά48 και θυρεοειδικά κύτταρα51. Έτσι, η έκφραση των 

αντιγόνων της τάξης ΙΙ στα κύτταρα του ενδοµητρίου φαίνεται να παίζουν ένα 

κρίσιµο ρόλο σε αυτοάνοσες αντιδράσεις που συµβαίνουν στην αδενοµύωση και 

στην ενδοµητρίωση.  

 

2.5.2. Ιντεγκρίνες  

Αρκετές αναφορές δείχνουν τη µη φυσιολογική έκφραση των β1 και β3 

ιντεγκρινών στο ενδοµήτριο στην ενδοµητρίωση52-55, ενώ έχει αναφερθεί56 και η 

έκφραση των ιντεγκρινών στην αδενοµύωση.  Οι β1 ιντεγκρίνες χαρακτηρίζονται 

από πολύ αργή δράση [very late activation (VLA)] των αντιγονικών µορίων.  Η 

έκφραση των ιντεγκρινών ποικίλει σε σχέση µε τη φάση του εµµηνορρυσιακού 

κύκλου.  Ο Lessey και συν57 ανέφεραν ότι η έκφραση των VLA-4 ήταν σηµαντικά 

µειωµένη σε γυναίκες µε ενδοµητρίωση σε σύγκριση µε γόνιµες γυναίκες ελέγχου.  

΄Εχει αναφερθεί ότι η έκφραση των VLA-4  στην εκκριτική φάση είναι µειωµένη 

στην αδενοµύωση56. Ένας από τους συνδέσµους (ligands) για το VLA-4 είναι η 

φιµπρονεκτίνη (fibronectin), που παράγεται στα ενδοµήτρια κύτταρα του 

στρώµατος58 και συµπεριφέρεται ως µια "µοριακή κόλλα" κατά τη διάρκεια της 

εµβρυϊκής εµφύτευσης.   

 

2.5.3. Κατχερίνες  

 Οι κατχερίνες (cadherines) αποτελούν οικογένεια οµοδιµερικών 

γλυκοπρωτεϊνών που δρουν ως υποδοχείς της µεµβράνης και χωρίζονται σε 3  

υποτάξεις, Ε-, Ν- και Ρ- κατχερίνες, στη βάση της κατανοµής στους ιστούς της.  Η 

Ε-κατχερίνη µεσολαβεί στην αλληλεπίδραση κυττάρου µε κύτταρο, προκαλώντας 

τα κύτταρα που εκφράζουν την ίδια κατχερίνη να προσκολλώνται προνοµιακά το 

ένα µε το άλλο59. Οι κατχερίνες εκφράζονται στα κύτταρα που βρίσκονται στο 

όριο του ενδοµητρίου55,60.  ΄Εχει αναφερθεί ότι η έκφραση της Ε-κατχερίνης στο 
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ενδοµήτριο στην ενδοµητρίωση και αδενοµύωση ήταν σηµαντικά υψηλότερη σε 

όλη τη διάρκεια του εµµηνορρυσιακού κύκλου από ότι σε ενδοµήτριο οµάδα 

µαρτύρων.  Παραµένει ασαφές γιατί η έκφραση µορίων προσκόλλησης 

καταστέλλεται, ενώ άλλα µόρια προσκόλλησης µεγεθύνονται στο ενδοµήτριο 

στην ενδοµητρίωση και την αδενοµύωση.  Απαιτούνται και άλλες  µελέτες για να 

διευκρινισθεί ο ακριβής ρόλος της προσκόλλησης των µορίων στο ενδοµήτριο 

στην αδενοµύωση. 

 

2.5.4. Υπεροικογένειες Ανοσοσφαιρινών 

 Το LFA-1, ένα µέλος της οικογένειας των ιντεγκρινών, εκφράζεται από 

την πλειονότητα των λευκοκυττάρων61. Το ICAM-1, ένας σύνδεσµος (ligand) του 

LFA-162 εκφράζεται από µερικά λεµφοκύτταρα, ενδοθηλιακά κύτταρα και 

ινοβλάστες63, και έχει επίσης ανευρεθεί σε κύτταρα στρώµατος και σε 

ενδοαγγειακά κύτταρα στο ανθρώπινο ενδοµήτριο.  Οι Tabibzadeh και 

Poubouridis64 ανέφεραν θετική χρώση των ICAM-1 σε αδενικά και επιθηλιακά 

κύτταρα του αυλού στο ενδοµήτριο.  Ακόµη, οι κυτταροκίνες που περιλαµβάνουν 

ιντερφερόνη-γ ή TNF βρέθηκαν να αυξάνουν την ένταση της χρώσης των ICAM-

1 στα ενδοθηλιακά κύτταρα65.  Τα LFA-2 είναι ικανά να δεσµεύουν τα LFA-366.  

O Ota και συν67 παρατήρησαν έντονη χρώση των µορίων προσκόλλησης LFA-1 

και LFA-2 στα Τ-κύτταρα και ICAM-1 στα αδενικά κύτταρα του ενδοµητρίου 

στην αδενοµύωση.  Τα ευρήµατα αυτά δείχνουν ότι η δράση των δύο επικουρικών 

µονοπατιών, που εµπλέκουν τα LFA-1/ICAM-1 και τα LFA-2/LFA-3 µπορεί να 

αυξάνονται στην αδενοµύωση.  Έτσι, η δράση των τριών ξεχωριστών µονοπατιών 

της κύτταρο µε κύτταρο αλληλεπίδρασης, που εµπλέκουν τους υποδοχείς των Τ-

κυττάρων (TCR)/HLA, LFA-1/ICAM-1 και LFA-2/LFA-3 µπορεί να επαυξάνουν 

ισχυρά το αποτέλεσµα της αντιγονικής παρουσίασης, οδηγώντας σε µη 

φυσιολογικά αυτοάνοσα φαινόµενα στην αδενοµύωση.  

 

2.6. ∆ράση των µακροφάγων και των αυτοάνοσων κυττάρων  

2.6.1. Μακροφάγα 

 Στην ενδοµητρίωση τα µακροφάγα στο περιτοναϊκό υγρό αυξάνονται σε 

αριθµό και δραστικότητα68. Τα µακροφάγα εκκρίνουν διάφορες κυτταροκίνες, 

στις οποίες συµπεριλαµβάνονται η IL-1 και ο TNF69.  Τέλος, έχει αναφερθεί 

αυξανόµενος αριθµός µακροφάγων σε έντοπο και έκτοπο ενδοµήτριο στην 
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αδενοµύωση, γεγονός που στηρίζει  τη θέση της πιθανής εµπλοκής τους στην 

ελάττωση της γονιµοποιητικής ικανότητας των ασθενών µε αδενοµύωση.  

 

 

2.6.2.  Τ-κύτταρα 

 Τα ανθρώπινα Τ-κύτταρα διακρίνονται σε δύο υποοµάδες σε σχέση µε 

τους υποδοχείς τους, π.χ. αβΤ κύτταρα και γδΤ κύτταρα.  

 Ο Ota και συν67  έδειξαν ότι τα γδΤ-κύτταρα αυξάνονται σε έντοπο και 

έκτοπο ενδοµήτριο στην ενδοµητρίωση και την αδενοµύωση. Παρόµοια 

αιµορραγία ή/και νέκρωση µπορεί να συµβαίνει σε ενδοµητρικούς ιστούς στην 

ενδοµητρίωση και την αδενοµύωση, οδηγώντας σε φλεγµονώδεις αντιδράσεις και 

διέγερση των µακροφάγων και των γδΤ-κυττάρων.  Ακόµη, αυτά τα κύτταρα 

µπορεί να απαντούν στην παρουσία αυτο-κυττάρων σε στρες70.  Έτσι, 

ενεργοποιηµένα κύτταρα εκκρίνουν ποικίλες κυτταροκίνες, οι οποίες διεγείρουν 

την έκφραση HLA αντιγόνων στην επιφάνεια των αδενικών κυττάρων. 

 

2.6.3. Β-κύτταρα 

 Η παραγωγή ανοσοσφαιρινών από τα Β-κύτταρα εξαρτάται από την 

παρουσία Τ-κυττάρων.  Ενεργοποιηµένα Τ-κύτταρα εκκρίνουν ποικίλες 

κυτταροκίνες, οι οποίες διεγείρουν τα Β-κύτταρα να διαφοροποιούνται και να 

παράγουν ανοσοσφαιρίνες.  

 Αρκετές εργασίες έχουν δείξει ότι τα Β-κύτταρα στο περιτοναϊκό υγρό 

είναι σηµαντικά αυξηµένα σε γυναίκες µε ενδοµητρίωση25,50,71.  Λίγες µελέτες 

έχουν γίνει για την κατανοµή των Β-κυττάρων στο στρώµα του ενδοµητρίου.  Ο 

Witz και συν72 δεν βρήκαν κυκλικές αλλαγές σε κύτταρα θετικά στη χρώση CD22 

στο ενδοµήτριο κατά τη διάρκεια του εµµηνορρυσιακού κύκλου, αλλά σηµείωσαν 

ότι ο αριθµός των Β-κυττάρων έτεινε να αυξάνεται στην οµάδα της 

ενδοµητρίωσης σε σύγκριση µε τις οµάδες ελέγχου.  Ωστόσο, µέχρι σήµερα δεν 

υπάρχουν αναφορές για τα Β-κύτταρα στην αδενοµύωση. 

 

2.7. Χυµικοί Παράγοντες  

2.7.1. Αυτοαντισώµατα ή Ανοσοσφαιρίνες  

 Είναι γνωστό ότι οι συγκεντρώσεις ποικίλων αντισωµάτων στο περιφερικό 

αίµα, ειδικά αυτών ενάντια στα φωσφολιπίδια, αυξάνονται πολύ στην 
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ενδοµητρίωση73 και στην αδενοµύωση25,74.  Στην αδενοµύωση, τα πιο 

επικρατούντα αυτοαντισώµατα είναι αντι-φωσφατιδυλοινοσιτόλη IgG, αντι-

φωσφατοδυλγλυκερόλη IgG και αντι-φωσφατιδυλσερίνη IgG.  Είναι λογικό ότι η 

παραγωγή αυτών των αντισωµάτων αυξάνεται µε την παρουσία ενδοµητρικών 

ιστών.  Ο αριθµός των ασθενών µε αυξηµένες συγκεντρώσεις αυτοαντισώµατος 

οφειλόµενες στην αδενοµύωση µειώθηκε δραστικά µε την υστερεκτοµή ή µε 

θεραπεία µε δαναζόλη25.  Ο El-Roeiy και συν75 ανέφεραν µια παρόµοια µείωση 

στην συγκέντρωση των αυτοαντισωµάτων που ακολουθεί την έναρξη θεραπείας 

µε νταναζόλη σε ασθενείς µε ενδοµητρίωση.  

 Τα αντισώµατα προέρχονται από τις IgG, IgM ή IgA οµάδες.  Στην 

ενδοµητρίωση οι συγκεντρώσεις των IgG και IgM είναι υψηλότερες σε ασθενείς 

θετικούς στο αυτοαντίσωµα από ότι σε ασθενείς αρνητικούς στο αυτοαντίσωµα76.  

Έχει αναφερθεί ότι οι συγκεντρώσεις των ανοσοσφαιρινών στο περιφερικό αίµα 

αυξάνονται στην αδενοµύωση74 και οι IgM συγκεντρώσεις µειώνονται σηµαντικά 

ύστερα από θεραπεία 8 εβδοµάδων µε νταναζόλη, γεγονός συµβατό µε τη θέση ότι 

η δαναζόλη µειώνει την παραγωγή των ανοσοσφαιρινών.  

 Αρκετές ανοσοϊστοχηµικές µελέτες έχουν δείξει θετική χρώση για IgG στο 

αδενικό επιθήλιο στην ενδοµητρίωση77-79 και παρόµοια ισχυρή χρώση για IgG 

σηµειώθηκε στην αδενοµύωση80. 

 

 

2.7.2. Συµπληρώµατα 

 Τα συµπληρώµατα είναι σύµπλεγµα διευθετήσεων των πρωτεϊνών που 

αλληλεπιδρούν µε τις ανοσοσφαιρίνες για να ολοκληρώσουν µια απάντηση 

αντιγονικού σώµατος81.  Αν δεχτούµε ότι το ανοσολογικό σύστηµα είναι ενεργό 

στην αδενοµύωση, είναι πιθανό ότι η προσκόλληση των συστατικών του 

συµπληρώµατος στα ενδοµήτρια κύτταρα να παίζει ένα ρόλο.  Σε φυσιολογικές 

γόνιµες γυναίκες η εναπόθεση συστατικών του συµπληρώµατος είναι σπάνια, ενώ 

η εναπόθεση συστατικών του συµπληρώµατος C3 ή C4 στην αδενοµύωση 

αυξάνεται σε 74% και 89% των ασθενών αντίστοιχα82.  Η εναπόθεση του 

συµπληρώµατος στο ενδοµήτριο έχει επίσης βρεθεί στην ενδοµητρίωση77.  Για το 

λόγο αυτό το σύστηµα του συµπληρώµατος µπορεί να εµπλέκεται σε µια µη 

φυσιολογική ανοσολογική απάντηση και η εναπόθεση συµπληρώµατος στο 

ενδοµήτριο µπορεί να συµβαίνει σε ασθενείς µε αδενοµύωση και ενδοµητρίωση.  
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2.8. Κλινική εικόνα 

 Αν και η αδενοµύωση είχε θεωρηθεί παλαιότερα ποικιλία της 

ενδοµητρίωσης, οι περισσότεροι σήµερα ερευνητές συµφωνούν µε την άποψη ότι 

πρόκειται για µια ανεξάρτητη κλινική οντότητα µε διαφορετική κλινική 

συµπεριφορά.  Πάντως, ακόµη και σήµερα παραµένει δύσκολο, αν όχι αδύνατο, 

να γίνει ακριβής διάγνωση της αδενοµύωσης µε βάση µόνο τα κλινικά δεδοµένα.  

Πολλοί λόγοι συνηγορούν σ΄ αυτό: κατ΄ αρχήν η αδενοµύωση είναι µία νόσος που 

εξελίσσεται συνήθως ασυµπτωµατικά ιδιαίτερα στις µετεµµηνοπαυσιακές 

γυναίκες.  

 

 

2.8.1. Συµπτώµατα 

 Οι κλινικές εκδηλώσεις της αδενοµύωσης περιλαµβάνουν διαταραχές στην 

έµµηνο ρύση (µηνορραγία - υπερµηνόρροια), δευτεροπαθή δυσµηνόρροια και 

µαλακή, σφαιρική και διάχυτη διόγκωση της µήτρας.  Έχουν επίσης αναφερθεί 

πυελικός πόνος (βάρος), ανεξάρτητος από την εµµηνορρυσία και στειρότητα25,83-

87.  Οι διαταραχές στην έµµηνο ρύση, τέλος, µπορεί να οδηγήσουν σε αναιµία26. 

 Αναλυτικά, οι διαταραχές της έµµηνης ρύσης παρατηρούνται στο 50% των 

ασθενών και εµφανίζονται µε τη µορφή προοδευτικής αύξησης της ποσότητας του 

αίµατος (υπερµηνόρροια) ή παράταση της εµµήνου ρύσεως (µηνορραγία), που 

όπως είπαµε, µπορεί να οδηγήσουν τελικά στην εγκατάσταση αναιµίας.  

 ∆ιάφοροι µηχανισµοί έχουν προταθεί προκειµένου να ερµηνευτούν οι 

διαταραχές στην έµµηνο ρύση:  

 Πολλοί συγγραφείς36 υποστήριξαν τη θέση ότι οι εστίες της αδενοµύωσης 

παρεµποδίζουν τη σύσπαση του µυοµητρίου ή ότι λόγω φλεγµονής και ίνωσης του 

µυοµητρίου, από την παρουσία του έκτοπου ενδοµητρίου. Η σοβαρότητα της 

µητρορραγίας και της υπερµηνόρροιας σχετίζεται µε το βάθος διείσδυσης του 

έκτοπου ενδοµητρίου στο µυοµήτριο36.  Το κριτικό όριο πέρα από το οποίο 

προκαλείται µηνορραγία και υπερµηνόρροια έχει βρεθεί να είναι βάθος 

διείσδυσης 1mm.  

Τέλος, στην πρόκληση της δυσµηνόρροιας φαίνεται να συνεισφέρει και η 

παραγωγή, κατά την έµµηνο ρύση, στους αδενοµυωτικούς ιστούς αυξηµένης 
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ποσότητας προσταγλαδίνης F2a.  Όπως και στις διαταραχές της εµµήνου ρύσεως, 

έτσι και στη δυσµηνόρροια έχει βρεθεί συσχέτιση µεταξύ των ιστολογικών 

ευρηµάτων και της έναρξης του συµπτώµατος.  Συγκεκριµένα, η δυσµηνόρροια 

βρέθηκε να σχετίζεται όχι µόνο µε το βάθος διείσδυσης του έκτοπου ενδοµητρίου 

στο µυοµήτριο, αλλά και µε την έκταση της νόσου, δηλαδή τον αριθµό των 

αδενοµυωτικών εστιών36. 

 ΄Οσον αφορά στην έκταση της νόσου, δεν έχει βρεθεί κριτικό όριο πάνω 

από το οποίο εµφανίζεται η δυσµηνόρροια.   Αντίθετα, για το βάθος διείσδυσης 

διαπιστώθηκε ότι η δυσµηνόρροια εκδηλώνεται όταν η εισβολή του ενδοµητρίου 

στο µυοµήτριο ξεπερνά το 80% του πάχους του µυοµητρίου, για παράδειγµα το 

1,6 cm  σε ασθενή µε πάχος µυοµητρίου 2cm26. 

 

2.9. ∆ιάγνωση  

 Οι εξετάσεις αίµατος µπορεί να αποκαλύψουν µερικές φορές αύξηση των 

επιπέδων του CΑ125 και των αυτοαντισωµάτων που περιγράφηκαν 

προηγουµένως, χωρίς όµως αυτά να είναι παθογνωµικά.  Εξάλλου, οι 

απεικονιστικές εξετάσεις, µέχρι πρόσφατα, προσέφεραν µικρή µόνο βοήθεια στη 

διάγνωση της αδενοµύωσης.  Έτσι, η προεγχειρητική διάγνωση της αδενοµύωσης 

ήταν εφικτή µόνο στο 10% των περιπτώσεων και στη συντριπτική πλειοψηφία, η 

διάγνωση της νόσου έµπαινε µετεγχειρητικά από τον παθολογοανατόµο.  Ωστόσο, 

τα τελευταία χρόνια µε την αύξηση της διαθεσιµότητας του διακολπικού 

υπερήχου και της µαγνητικής τοµογραφίας, στη διάγνωση της νόσου, το 

ενδιαφέρον, σχετικά µε την προεγχειρητική διάγνωση της αδενοµύωσης, έχει 

ανανεωθεί.  Παρακάτω αναφέρονται όλες οι απεικονιστικές µέθοδοι, που έχουν 

χρησιµοποιηθεί για τη διάγνωση της νόσου και γίνεται αξιολόγησή τους.  

 Εξαιτίας της χαµηλής της ευαισθησίας και εξειδίκευσης, η 

υστεροσαλπιγγογραφία δεν αποτελεί πια µέρος της διαγνωστικής φαρέτρας για 

την αδενοµύωση.  

 Στο διακολπικό U/S ασθενών µε αδενοµύωση έχουν περιγραφεί αύξηση 

του µεγέθους της µήτρας, πάχυνση και ασυµµετρία του πρόσθιου και οπίσθιου 

τοιχώµατος του µυοµητρίου και µικρές υπόηχες περιοχές διαµέτρου 1-3 mm, που 

περιβάλλονται από ηχογενείς περιοχές διαµέτρου 5-7 mm, ώστε σαν σύνολο να 

σχηµατίζουν µια ευµεγέθη περιοχή αυξηµένης ηχογένειας µε ασαφή όρια - στο 

µυοµήτριο.  Έτσι, ο συνδυασµός αυτής της ασαφώς περιγεγραµµένης ηχογενούς 
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περιοχής µέσα στο µυοµήτριο µε πάχυνση και ασυµµετρία του πρόσθιου και του 

οπίσθιου τοιχώµατος φαίνεται να είναι η κλασσική εικόνα της διάχυτης 

αδενοµύωσης στο διακολπικό U/S30,88,89.  

 ∆ιάφορες µελέτες έχουν δείξει ότι η MRI είναι επίσης µία τεχνική υψηλής 

ευαισθησίας στην αντανάκλαση των ιστολογικών διαφορών µεταξύ εστιακής 

αδενοµύωσης και ινοµυώµατος, συµβάλλοντας έτσι ουσιαστικά στην 

προεγχειρητική διαφοροδιάγνωσή τους.  Στην Τ2 ακολουθία, η εστιακή 

αδενοµύωση (αδενοµύωµα) απεικονίζεται σαν µάζα χαµηλού σήµατος µε ασαφή 

όρια µέσα στο µυοµήτριο.  Αντίθετα, το ινοµύωµα συνήθως περιγράφεται σαν µια 

µάζα ποικίλης έντασης σήµατος µε σαφή όρια µέσα στο µυοµήτριο90.  

 Η υστεροσκόπηση αποτελεί µέθοδο επισκόπησης της ενδοµήτριας 

κοιλότητας και των σαλπίγγων ύστερα από διάταση της µήτρας µε χρήση CO2 ή 

δεξτράνης υψηλού ΜΒ, και γίνεται στην πρώτη φάση του κύκλου µε γενική ή 

παρατραχηλική αναισθησία.  Η εκτεταµένη αδενοµύωση εµφανίζει µια τυπική 

υστεροσκοπική εικόνα µε κοιλάνσεις και δοκιδώσεις26,42,85,94,95. 

 ΄Υστερα από λαπαροτοµία και υστερεκτοµή, η διάγνωση της 

αδενοµύωσης τίθεται στο 100% των περιπτώσεων, ενώ επίσης καθορίζεται ο 

ιστολογικός τύπος της αδενοµύωσης (διάχυτη ή εστιακή).  Για να γίνει ασφαλής 

διάγνωση, στο χειρουργικό δείγµα πρέπει να περιλαµβάνονται αδένες και στρώµα 

και το βάθος λήψης πρέπει να υπερβαίνει τα 2,5mm26,96. 

 Η υστερεκτοµή και η ιστολογική εξέταση του παρασκευάσµατος, ήταν 

ουσιαστικά, µέχρι πρόσφατα, ο µοναδικός τρόπος για τη διάγνωση της 

αδενοµύωσης.  Ωστόσο, η εξέλιξη και η ευρεία εφαρµογή µη επεµβατικών 

µεθόδων όπως το διακολπικό U/S και η MRI, έχουν περιορίσει πλέον αισθητά την 

αναγκαιότητα διενέργειας υστερεκτοµής για διαγνωστικούς σκοπούς.  

 

2.10. Θεραπεία  

 Η θεραπεία της αδενοµύωσης ήταν, µέχρι πρόσφατα, περιορισµένη, 

εξαιτίας της δυσκολίας και της καθυστέρησης στη διάγνωση της νόσου, που 

συχνά γινόταν µόνο ύστερα από υστερεκτοµή.  Για τους λόγους αυτούς, ελάχιστες 

κλινικές µελέτες έχουν δηµοσιευθεί σχετικά µε την αντιµετώπιση της 

αδενοµύωσης και οι περισσότερες από τις διαθέσιµες στη βιβλιογραφία 

πληροφορίες, προέρχονται από µεµονωµένα "περιστατικά" και µελέτες σε 
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πειραµατόζωα.  Η θεραπεία της αδενοµύωσης διακρίνεται σε συντηρητική και 

χειρουργική.  

 

2.10.1. Συντηρητική θεραπεία 

 Με τη λογική ότι η αδενοµύωση είναι µια οιστρογονοεξαρτώµενη νόσος, 

πιθανόν παρόµοια µε τα ινοµυώµατα και την ενδοµητρίωση, η προσοχή των 

ερευνητών γρήγορα εστιάστηκε σε φάρµακα, όπως η νταναζόλη και τα GnRH 

ανάλογα95,97.  H δαναζόλη είναι ένα συνθετικό ανάλογο της 

αιθινυλτεστοστερόνης, προκαλεί ελάττωση των επιπέδων της FSH και LH και 

αναστολή της εκκριτικής αιχµής της LH στο µέσο του κύκλου, µε αποτέλεσµα την 

ανωοθυλακιορρηξία, την αµηνόρροια και την ατροφία του έκτοπου ενδοµήτριου 

ιστού32,98,100. 

 Η χορήγηση δαναζόλης από το στόµα εµφανίζει µικρή µόνο 

αποτελεσµατικότητα, η ωοθυλακιορρηξία και η εγκυµοσύνη ήταν αδύνατη κατά 

το διάστηµα της θεραπείας, ενώ συνοδευόταν από όλες τις γνωστές παρενέργειες 

της χορήγησης ανδρογόνων.  Παρατηρήθηκε αύξηση των επιπέδων των 

τρανσαµινασών (SGOT, SGPT).  Η µικρή αποτελεσµατικότητα της χορήγησης 

της δαναζόλης από το στόµα αποδόθηκε στην πιθανή αδρανοποίηση του 

φαρµάκου κατά τη δίοδό του από το ήπαρ.   

 Η κολπική χορήγηση δισκίων δαναζόλης, πιστεύεται ότι οδηγεί σε 

απ΄ευθείας δράση στον αδενοµυωτικό ιστό, χωρίς είσοδο του φαρµάκου στην 

κυκλοφορία του αίµατος.  Η αποτελεσµατικότητα των κολπικών δισκίων της 

δαναζόλης φαίνεται να εξαρτάται από την ποσότητα του φαρµάκου και το βάθος 

της τοποθέτησης του στον κόλπο, ενώ η ωοθυλακιορρηξία δεν επηρεάζεται κατά 

τη χρήση της101. 

 Όσον αφορά στην ενδοµήτρια οδό χορήγησης της δαναζόλης, 

κατασκευάστηκαν ενδοµήτρια σπειράµατα σε σχήµα δακτυλίου ή Τ που περιείχαν 

100 mg δαναζόλης, µε σκοπό τη διαρκή απελευθέρωση του φαρµάκου στην 

ενδοµήτρια κοιλότητα και συνεπώς το συνεχή "βοµβαρδισµό" της βλάβης µε το 

φάρµακο αυτό.  Κατά τη διάρκεια της χρήσης του σπειράµατος η 

ωοθυλακιορρηξία δεν αναστέλλεται και η θερµοκρασία του σώµατος εξακολουθεί 

να είναι διφασική.  Η έµµηνος ρύση διατηρείται, αλλά η δυσµηνόρροια µειώνεται 

ή και εξαφανίζεται. Οι διακυµάνσεις των επιπέδων των γοναδοτροφινών στον ορό 
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των ασθενών, αντιστοιχούν σε αυτές του φυσιολογικού κύκλου, ενώ τα επίπεδα 

της δαναζόλης στο αίµα δεν ήταν ανιχνεύσιµα101-105. 

 Η χορήγηση GnRH αναλόγων γίνεται ενδορινικά ή µε υποδόριες ενέσεις 

και οδηγεί, όπως και στην περίπτωση της δαναζόλης, στην ελάττωση των 

επιπέδων των γοναδοτροπινών και την αναστολή της εκκριτικής αιχµής της LH, 

µε αποτέλεσµα την ανωοθυλακιορρηξία, αµηνόρροια και ατροφία του έκτοπου 

ενδοµήτριου ιστού. Η θεραπεία µε GnRH ανάλογα έχει ως αποτέλεσµα την 

προσωρινή ανακούφιση της ασθενούς από τη δυσµηνόρροια, την υπερµηνόρροια 

και τη µηνορραγία.  Ωστόσο, µετά τη διακοπή της θεραπείας, τα συµπτώµατα της 

ασθενούς τείνουν να επανέλθουν.     Ωστόσο, τα GnRH ανάλογα δεν είναι καλά 

ανεκτά από τις ασθενείς, εφόσον προκαλούν παρενέργειες που µοιάζουν µε 

εκείνες της εµµηνόπαυσης.  

 

2.10.2. Χειρουργική θεραπεία 

 Οι περισσότεροι ερευνητές  συµφωνούν ότι η συντηρητική θεραπεία, λόγω 

των παρενεργειών και του αυξηµένου της κόστους, δεν µπορεί να αποτελέσει το 

µέσο για µακροχρόνια ή οριστική θεραπεία της αδενοµύωσης.  Η κύρια ένδειξη 

της χρήσης της είναι η προσωρινή ανακούφιση των συµπτωµάτων σε νέες 

γυναίκες, που επιθυµούν να αποκτήσουν παιδιά, σε ηλικιωµένες, 

περιεµµηνοπαυσιακές γυναίκες και σε ασθενείς που πρόκειται να χειρουργηθούν.  

Ειδικά στις τελευταίες, η συντηρητική θεραπεία είναι ιδιαίτερα χρήσιµη για την 

αποκατάσταση του αιµατοκρίτη τους πριν από τη χειρουργική επέµβαση.  Για τη 

µόνιµη και αποτελεσµατική, ωστόσο, αντιµετώπιση της νόσου σε συµπτωµατικές 

ασθενείς, η χειρουργική θεραπεία παραµένει και σήµερα η µόνη λύση. 

 Η κλασσική χειρουργική θεραπεία της αδενοµύωσης περιλαµβάνει την 

ολική υστερεκτοµή και ιστολογική εξέταση του δείγµατος26,86.  Έχουν επίσης 

προταθεί πιο συντηρητικές χειρουργικές τεχνικές, η χρήση τους όµως παραµένει 

ακόµα περιορισµένη.  Τέτοιες τεχνικές είναι η λαπαροσκοπική 

ηλεκτροκαυτηρίαση του µυοµητρίου, η χειρουργική εκτοµή της βλάβης 

(resection) και η "θερµική εκτοµή" του ενδοµητρίου (endometrial ablation).  

 Συνολικά, οι "συντηρητικές" χειρουργικές τεχνικές έχουν βρεθεί να είναι 

αποτελεσµατικές στην εξάλειψη των συµπτωµάτων στο 50% περίπου των 

ασθενών µε αδενοµύωση, αλλά η µετεγχειρητική παρακολούθηση των ασθενών 

αυτών δεν υπερέβαινε τα 3 χρόνια και έτσι δεν είναι δυνατόν να εξαχθούν 
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συµπεράσµατα για τη µονιµότητα των αποτελεσµάτων.  Πάντως, οι περισσότεροι 

ερευνητές συµφωνούν ότι η ολική υστερεκτοµή θα είναι πάντα αναγκαία ως η 

µόνη αποτελεσµατική θεραπεία στις σοβαρές περιπτώσεις αδενοµύωσης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο   

 

ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ  

3.1. Γενικά  

 Η ανάπτυξη των φυσιολογικών κυττάρων ρυθµίζεται µε βάση τις ανάγκες 

ολόκληρου του οργανισµού, ενώ τα χαρακτηριστικά των καρκινικών κυττάρων 

είναι ότι δεν υπόκεινται σε κυτταρικό έλεγχο, έχουν την ικανότητα να 

διπλασιάζονται ανεξάρτητα, εισβάλουν στους γειτονικούς ιστούς, δηµιουργώντας 

νεοπλασµατικά µορφώµατα, αφού διασπάσουν την βασική µεµβράνη.   Με αυτό 

τον τρόπο αποκτούν προσπέλαση προς τα λεµφικά και αιµοφόρα αγγεία, 

αυξάνοντας την πιθανότητα µετάστασης στα αποµακρυσµένα όργανα.  

 Η καρκινική εξαλλαγή ενός κυττάρου είναι αποτέλεσµα µίας 

πολυσταδιακής διαδικασίας κατά την οποία πολλαπλοί γενετικοί και επιγενετικοί 

παράγοντες απαιτούνται για τη µετάβαση από την κατάσταση φυσιολογικού 

ελέγχου της κυτταρικής ανάπτυξης, σε µια κατάσταση απώλειας ελέγχου.  Ένα 

βασικό χαρακτηριστικό των καρκινικών κυττάρων είναι ότι διαιρούνται διαρκώς, 

παράγοντας νέα κύτταρα και ποτέ κάποιο φυσιολογικό απόγονο.  

 Οι αλλοιώσεις που ωθούν αθροιστικά ένα κύτταρο να γίνει καρκινικό 

φαίνεται ότι κληρονοµούνται σταθερά σε κυτταρικό επίπεδο και εποµένως θα 

πρέπει να έχουν γενετική βάση.  Πράγµατι, η ανάπτυξη του καρκίνου είναι 

ουσιαστικά συνέπεια µιας σειράς µεταλλάξεων που συµβαίνουν στους απογόνους 

ενός αρχικού εξαλλαγµένου κυττάρου, και αφορούν τη µη φυσιολογική ποιοτική 

και ποσοτική λειτουργία συγκεκριµένων γονιδίων106.  Τα γονίδια αυτά παίζουν 

σηµαντικό ρόλο στον έλεγχο της αύξησης και διαφοροποίησης του κυττάρου και 

κατατάσσονται σε δύο βασικές κατηγορίες:  Τα ογκογονίδια (oncogenes) και τα 

ογκο-καταστλατικά γονίδια (onco-suppressor genes), ενώ πρόσφατα 

ταυτοποιήθηκε και η κατηγορία των γονιδίων επιδιόρθωσης του DNA (mismatch 

repair genes). 

 

3.2. Ογκογονίδια 

 Στα πρωτοογκογονίδια, η ογκογόνος δράση είναι κυρίαρχο 

χαρακτηριστικό.  Αρκεί ένα αλλήλιο να µετατραπεί σε παθολογικό για να 

επιτραπεί η νεοπλασµατική εξαλλαγή.  
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 Τα κυτταρικά ογκογονίδια (c-onc) ταυτοποιήθηκαν αρχικά ως οµόλογα 

ιϊκών γονιδίων (v-onc) ογκογόνων ρετροϊών, στη συνέχεια όµως διαπιστώθηκε ότι 

πρόκειται για κυτταρικά γονίδια, τα οποία απέσπασαν οι ρετροϊοί κατά την 

ενσωµάτωσή τους στο γονιδίωµα κυττάρων θηλαστικών107. 

 Τα κυτταρικά ογκογονίδια προέρχονται από φυσιολογικά γονίδια, τα 

πρωτο-ογκογονίδια, τα οποία είναι δυνατόν να ενεργοποιηθούν µε µια σειρά 

αλλοιώσεων, όπως: οι σηµειακές µεταλλάξεις, η γονιδιακή επέκταση, οι 

απαλείψεις, οι µετατοπίσεις και η ενσωµάτων ιϊκών αλληλουχιών.  Η 

ενεργοποίηση εντοπίζεται τόσο σε ποιοτικό όσο και σε ποσοστικό επίπεδο, µε 

αποτέλεσµα είτε την παραγωγή µεταλλαγµένης πρωτεϊνης, είτε την υπερέκφραση 

της φυσιολογικής πρωτεϊνης, ενώ είναι επίσης δυνατή η ενεργοποίηση και στα 

δύο επίπεδα.  

 Η ογκογενετική δράση ενός γονιδίου καθορίζεται από τη δυνατότητα 

πρόκλησης µετασχηµατισµού µετά την εισαγωγή του σε κατάλληλα κύτταρα - 

δέκτες.  Έχουν ταυτοποιηθεί µέχρι σήµερα πάνω από πενήντα ογκογονίδια, τα 

οποία, όσον αφορά στη διασαφήνιση του βιοχηµικού τους ρόλου, στην εντόπιση 

των γενετικών αλλοιώσεων που οδηγούν σε ογκογενετική δράση και στην εύρεση 

της συµµετοχής ογκογονιδίων και ογκο-κατασταλτικών γονιδίων στα διάφορα 

στάδια της κακοήθους εξαλλαγής108,109.  

 

3.3. Ογκοκατασταλτικά γονίδια 

 Στα ογκο-κατασταλτικά γονίδια ή αντι-ογκογονίδια, η ογκογόνος δράση 

είναι υπολειπόµενο χαρακτηριστικό υπό την έννοια ότι απαιτείται µετάλλαξη ή 

έλλειψη και στα δύο αλληλόµορφα του γονιδίου για την καταστολή της 

φυσιολογικής δράσης τους, η οποία µπορεί να είναι κληρονοµική ή επίκτητη110-

112.  

 Τα ογκοκατασταλτικά γονίδια αποτελούν µια ιδιαίτερη τάξη γονιδίων που 

δρουν ως αρνητικοί ρυθµιστές των νεοπλασιών και των οποίων η απενεργοποίηση 

οδηγεί σε ανάπτυξη όγκων113-115.   

Στην περίπτωση που σε όλα τα κύτταρα υπάρχει ετεροζυγωτία για ένα γονίδιο, αν 

σε µια οµάδα κυττάρων το φυσιολογικό κυρίαρχο αλλήλιο υποστεί βλάβη 

(µετάπτωση σε ηµιζυγωτία), παραµένει το παθολογικό υπολειπόµενο και ανοίγει ο 

δρόµος για την αλλαγή φαινοτύπου.  Το φαινόµενο αυτό χαρακτηρίζεται απώλεια 

ετεροζυγωτίας (Loss of Heterozygosity-LOH). 
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Οι πιο γνωστοί αντιπρόσωποι αυτής της τάξης είναι το p53 και το γονίδιο του 

ρετινοβλαστώµατος rb.  Τα επίπεδα της p53 δεν παραµένουν σταθερά κατά τη 

διάρκεια του κυτταρικού κύκλου.  Μεταλλάξεις του γονιδίου p53, οι οποίες είτε 

αυξάνουν τον χρόνο ηµίσειας ζωής της πρωτεϊνης, είτε αναστέλλουν την 

ενεργοποίηση της µεταγραφής συγκεκριµένων γονιδίων από την πρωτεϊνη, 

προσδίδουν στο γονίδιο την ικανότητα µετασχηµατισµού κυτταρικών σειρών in 

vitro.  Απενεργοποίηση του γονιδίου p53 εµφανίζεται σε πολλούς τύπους 

καρκίνου.   

Το γονίδιο Rb ήταν το πρώτο ογκοκατασταλτικό γονίδιο που αποµονώθηκε.  

Απενεργοποίηση του γονιδίου παρατηρείται κυρίως στο ρετινοβλάστωµα, καθώς 

και σε καρκίνους της ουροδόχου κύστεως και του πνεύµονα116.  Λεπτοµερής 

καρυοτυπική µελέτη οδήγησε στο συµπέρασµα ότι το γονίδιο εντοπίζεται στην 

περιοχή 13q14, γεγονός που επιβεβαιώθηκε µε έρευνες γενετικής σύνδεσης µε το 

γονίδιο της εστεράσης D, που ήταν γνωστό ότι εντοπίζεται στην περιοχή 13q14.  

Με τη χρήση περιοριστικών ενζύµων στη µελέτη πολυµορφικών ακολουθιών 

DNA (RFLP), διαπιστώθηκε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις 

ρετινοβλαστώµατος υπήρχε απώλεια ετεροζυγωτίας (LOH) για πολυµορφικές 

ακολουθίες στη θέση 13q14, εύρηµα συµβατό µε την ύπαρξη ογκο-κατασταλτικού 

γονιδίου στη θέση αυτή.  Στη σποραδική µορφή, τα κύτταρα είναι οµόζυγα για το 

φυσιολογικό κυρίαρχο αλλήλιο και πρέπει να χαθεί πρώτα το ένα αλληλόµορφο 

(«1ο χτύπηµα») και µετά το άλλο («2ο χτύπηµα), για να εκδηλωθεί η νεοπλασία.  

Αυτή είναι η «θεωρία των 2 χτυπηµάτων του Alfred Knudson (Εικόνα 14).  Στην 

οικογενή όµως µορφή, τα κύτταρα είναι ήδη ετερόζυγα  (έχει γίνει το «1ο 

χτύπηµα» και έχει µεταφερθεί κληρονοµικά) ώστε αρκεί ένα µόνο χτύπηµα για να 

χαθεί η ετεροζυγωτία και να εκδηλωθεί η νόσος.  Να σηµειωθεί ότι άτοµα µε 

οικογενή µορφή ρετινοβλαστώµατος είναι επιρρεπή στην ανάπτυξη και άλλων 

νεοπλασιών, όπως οστεοκαρκινωµάτων και νεοπλασιών µαστού και πνεύµονα.  

Το γονίδιο RB1 έγινε το αρχέτυπο των ογκο-κατασταλτικών γονιδίων και η 

µεθοδολογία που οδήγησε στην ανακάλυψή του εφαρµόζεται στην έρευνα για την 

ανακάλυψη και άλλων παρόµοιων γονιδίων108,117. 

Άλλα ογκοκατασταλτικά γονίδια είναι: το γονίδιο APC (του οποίου η µετάλλαξη 

σε κύτταρα της γεννητικής σειράς έχει ως αποτέλεσµα την προδιάθεση για 

καρκίνο του παχέος εντέρου FAP118, το γονίδιο MCC, το γονίδιο DCC και το 

γονίδιο mm23, το οποίο εµπλέκεται στον καρκίνο του µαστού και του τραχήλου 
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της µήτρας.  Το γονίδιο mm23 κλωνοποιήθηκε αρχικά ως γονίδιο-καταστολέας 

της µετάστασης119.  

Τα ογκοκατασταλτικά γονίδια είναι γενικά λιγότερο µελετηµένα απ΄ότι τα 

ογκογονίδια και ο ακριβής ρόλος τους δεν είναι εντελώς αποσαφηνισµένος.  Είναι 

βέβαιο πάντως ότι τα προϊόντα των ογκο-κατασταλτικών γονιδίων δρουν ως 

αρνητικοί ρυθµιστές της κυτταρικής αύξησης και αλληλεπιδρούν µε πυρηνικές 

πρωτεϊνες που είναι προϊόντα ογκογονιδίων. 

Βέβαια, δεν εκδηλώνεται καρκίνος σε κάθε κύτταρο που χάνει την ετεροζυγωτία 

για ένα ογκο-κατασταλτικό γονίδιο.  Η συχνότητα µεταλλάξεων είναι περίπου 10-

6/γονίδιο/γενεά.  Υπάρχουν 10 κύτταρα στο σώµα και για να γίνει ένα κύτταρο 

καρκινικό χρειάζονται 5-6 µεταλλάξεις.  Άρα η θεωρητική πιθανότητα να γίνει 

ένα κύτταρο καρκινικό είναι 10-22.  Όµως, στην πράξη, ο καρκίνος είναι συχνή 

σχετικά νόσος, γιατί υπάρχουν µεταλλάξεις που αυξάνουν τον κυτταρικό 

πληθυσµό και άλλες που µεταβάλλουν τη συχνότητα των µεταλλάξεων108.  

Τα επιδιορθωτικά γονίδια του DNA και οι πολυµεράσες είναι υπεύθυνα για την 

ακεραιότητα του γονιδιώµατος και την αξιοπιστία της µεταβίβασης της 

πληροφορίας.  Απώλεια λειτουργικότητας των γονιδίων αυτών ευνοεί την 

πρόκληση σφαλµάτων κατά την επιδιόρθωση και την αντιγραφή, που µπορεί να 

αφορούν τόσο πρωτοογκογονίδια όσο και ογκο-κατασταλτικά γονίδια.  

 

3.4. Απώλεια ετεροζυγωτίας  

 

Γενετικές αναλύσεις στην συνέχεια µε πολυµορφισµό µήκους περιοριστικών 

θραυσµάτων και υβριδισµό κατά Southern, καθώς και µε PCR  σε δείκτες 

µικροδορυφορικού DNA έδειξαν ότι η απώλεια της ετεροζυγωτίας (ΑΕ), αποτελεί 

σταθερό και χαρακτηριστικό γνώρισµα συχνό στον καρκίνο και άλλες γενετικές 

ασθένειες120.  Όσον αφορά το µοριακό µηχανισµό της απώλειας της 

ετεροζυγωτίας, έχουν διατυπωθεί διάφορα µοντέλα, τα οποία ερµηνεύουν το 

φαινόµενο αυτό (Εικόνα 15).  Τα σηµαντικότερα είναι τα παρακάτω:  

α. Η έλλειψη ανιχνεύεται σαν απώλεια του ενός αλληλοµόρφου χωρίς 

αύξηση της έντασης του εναποµένοντος αλληλοµόρφου.  Στην περίπτωση αυτή η 

απώλεια της ετεροζυγωτίας ταυτίζεται µε την κυτταρογενετική ανάλυση, µε την 

οποία γίνεται ανίχνευση της έλλειψης, µε πλεονέκτηµα ότι γίνεται λεπτή 
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χαρτογράφηση της περιοχής και η τεχνική χαρακτηρίζεται από υψηλότερη 

διακριτική ικανότητα.  

β. Απώλεια που ακολουθείται από διπλασιασµό του χρωµοσώµατος στην 

περιοχή αυτή στο εναποµένον αλληλόµορφο.  Εδώ, αντίθετα µε την προηγούµενη 

περίπτωση η πυκνοµετρική ανάλυση της ηλεκτροφορητικής ζώνης δεν δείχνει 

απώλεια, αν χρησιµοποιηθεί σαν µάρτυρας αντίστοιχη γενετική περιοχή που δεν 

βρίσκεται σε γενετική σύνδεση µε την περιοχή που εµφανίζει την έλλειψη.  

γ. Μιτωτικός ανασυνδυασµός όταν γενετικοί δείκτες εκατέρωθεν της υπό 

µελέτη περιοχής δεν υφίστανται απώλεια.  Το φαινόµενο αυτό µπορεί να θεωρηθεί 

και ως γονιδιακή µετατροπή. 

 Αποτελέσµατα από αρκετές µελέτες συνδυαζόµενα µεταξύ τους, οδήγησαν 

στο συµπέρασµα ότι τα γονίδια που συµµετέχουν σε γενετική νόσο µπορεί να 

αδρανοποιούνται µ' αυτό τον τρόπο121.  Επίσης, οι µελέτες απώλειας της 

ετεροζυγωτίας, αφενός υποδεικνύουν τη θέση νέων υποψήφιων γονιδίων και 

αφετέρου, αν αυτά είναι ήδη χαρακτηρισµένα τότε δείχνουν το βαθµό συµµετοχής 

των γονιδίων αυτών στη συγκεκριµένη νόσο.  Ακόµη όµως και αν δεν είναι 

χαρακτηρισµένα, είναι δυνατόν να αποκαλυφθούν µε αυτή την τεχνική.  

 

 

 

3.5. Αλυσιδωτή αντίδραση µε πολυµεράση 

 Το 1985 ο Mullis και οι συνεργάτες του ανέπτυξαν µια τεχνική 

πολλαπλασιασµού του DNA βασιζόµενοι σε in vitro διαδικασίες, γνωστή ως 

αλυσιδωτή αντίδραση µε πολυµεράση (PCR)122.  H τεχνική περιγράφηκε για 

πρώτη φορά από τον Khorana και συν (1971), αλλά ολοκληρώθηκε σε τεχνικό 

επίπεδο από τον Mullis και συν (1987) και έφερε πραγµατική επανάσταση στη 

µοριακή βιολογία µε εφαρµογές από τη βασική έρευνα στην κλινική πράξη123.  

Για τη σηµαντική συµβολή της στην έρευνα, αλλά και τις πολλές δυνατότητες 

εφαρµογής της στην διάγνωσή τους απονεµήθηκε το 1993 βραβείο Nobel 

Χηµείας.  Η µέθοδος αυτή επιτυγχάνει σε ελάχιστο χρόνο, που δεν υπερβαίνει τις 

1-3 ώρες, ανάλογα µε το µέγεθος της ανιχνευόµενης περιοχής,  την εκλεκτική 

παραγωγή µεγάλων ποσοτήτων ενός συγκεκριµένου τµήµατος του DNA, που 

υπάρχει σε ένα σύνθετο µίγµα νουκλεϊκών οξέων, κατά τη διάρκεια µιας απλής 

ενζυµικής αντίδρασης (Εικόνα 16).   
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 Στην ουσία η τεχνική αυτή εκµεταλλεύεται τον ηµισυντηρητικό τρόπο 

διπλασιασµού του DNA, σε συνδυασµό µε τη χρήση θερµοανθεκτικών DNA 

πολυµερασών.  Η αντίδραση χαρακτηρίζεται από ευαισθησία, ειδικότητα και 

ταχύτητα108.  

 

3.6. Τα βασικά συστατικά µιας αντίδρασης PCR 

 Τα βασικά συστατικά µιας κλασσικής αντίδρασης PCR είναι: το DNA που 

θα χρησιµοποιηθεί ως υπόστρωµα, η θερµοανθεκτική DNA πολυµεράση, τα 

dNTPs, οι εκκινητές, καθώς και το κατάλληλο ρυθµιστικό διάλυµα (Εικόνα 16).  

Αυτά αναµιγνύονται, επικαλύπτονται µε παραφινέλαιο για να αποφευχθεί 

εξάτµιση του ύδατος, τοποθετούνται στο θερµικό κυκλοποιητή και θερµαίνονται, 

ώστε να αποδιαταχθεί το DNA και ακολουθούν οι κύκλοι της αντίδρασης,  Μετά 

από 30-35 κύκλους τα PCR προϊόντα αναλύονται σε πήκτωµα αγαρόζης ή 

ακρυλαµιδίου ώστε να πιστοποιηθεί η το προϊόν της αντίδρασης.  

  

3.6.1. Υπόστρωµα DNA-RNA   

 Ως υπόστρωµα της αντίδρασης µπορεί να χρησιµοποιηθεί το γενοµικό 

DNA (από ένα µόνο κύτταρο ή ακόµη και τµήµατα χρωµοσωµάτων), RNA (από 

λίγα µόνο κύτταρα),  κλωνοποιηµένο DNA ή ακόµη και προϊόντα της 

προηγούµενης αντίδρασης.  

 Η τεχνική απαιτεί ελάχιστη ποσότητα αρχικού υλικού.  Θεωρητικά 

υπάρχει η δυνατότητα της ενζυµικής ενίσχυσης ενός και µόνο µορίου DNA µε 

εκθετικό τρόπο.   Για να πραγµατοποιηθεί η αντίδραση, απαιτούνται, εκτός από το 

υπόστρωµα, θερµοανθεκτική πολυµεράση, εκκινητές (primers), δηλαδή 

αλληλουχίες DNA µέσω των οποίων το ένζυµο κατευθύνεται σε συγκεκριµένη 

θέση στο µητρικό DNA, και ξεκινά τον πολυµερισµό από το ελεύθερο 3΄ΟΗ του 

εκκινητή,  δεοξυριβονουκλεοτίδια και διάλυµα αντίδρασης που περιέχει µαγνήσιο.  

Τα δεοξυριβονουκλεοτίδια και οι εκκινητές πρέπει να βρίσκονται σε µεγάλη 

περίσσεια, ώστε να είναι δυνατή η επανάληψη των τριών σταδίων της αντίδρασης 

(αποδιάταξης, πρόσδεσης και πολυµερισµού) για αρκετούς κύκλους124,125,126.  

 

3.6.2. Θερµοανθεκτικές DNA πολυµεράσες 

 Οι DNA πολυµεράσες είναι ένζυµα που καταλύουν την αντίδραση 

σύνθεσης πολυνουκλεοτιδικών αλυσίδων από µονοµερή τριφωσφορικά 
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δεοξυνουκλεοτίδια (dNTPs), χρησιµοποιώντας ως µήτρα την µία από τις δύο 

αρχικές αλυσίδες DNA (DNA depending).  Η σύνθεση του DNA γίνεται πάντα µε 

κατεύθυνση 5΄ � 3΄, από το 5΄ α-φώσφορο του τριφωσφορικού  

δεοξυνουκλεοτιδίου προς την 3΄ τελική υδροξυλική οµάδα της νεοσυντιθέµενης 

αλυσίδας123.  

 Αρχικά γίνεται θερµική αποδιάταξη του DNA στους 95ο C για 5 min  και 

ακολουθούν 30-35 κύκλοι 95ο C (αποδιάταξη), 55 - 60o C (υβριδισµός των 

εκκινητών) και 72ο C (πολυµερισµός), διάρκειας περίπου 30 sec το κάθε βήµα.  

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η εκθετική αύξηση του αριθµού των 

αντιγράφων του DNA    σύµφωνα µε την εξίσωση: Ν= n(1+e)c, όπου Ν= η τελική 

ποσότητα του προϊόντος, n= η αρχική ποσότητα του υποστρώµατος, e= η απόδοση 

της αντίδρασης και c=ο αριθµός των κύκλων του PCR.  Η χρονική διάρκεια όλων 

των σταδίων θα πρέπει να διατηρείται όσο το δυνατόν µικρότερη προς  αποφυγή 

παραγωγής µη ειδικών προϊόντων.  

 Από την αντίδραση παράγονται αρχικά µεγάλες σχετικά αλληλουχίες µε 

αφετηρία κάθε εκκινητή.  Όταν όµως τα προϊόντα του πρώτου κύκλου 

χρησιµεύουν ως υπόστρωµα για τους επόµενους, το µήκος του νέου προϊόντος 

περιορίζεται στην απόσταση µεταξύ των δύο εκκινητών123.  

 Η τεράστια απόδοση της αντίδρασης κάνει δυνατή την ενίσχυση 

αλληλουχιών, ακόµα και όταν αυτές βρίσκονται σε ελάχιστο αριθµό αντιγράφων ή 

το DNA έχει υποστεί µια σχετική αποδιάταξη.  Η ειδικότητα της PCR αντίδρασης 

ως προς την αλληλουχία, που πρόκειται να ενισχυθεί, εξαρτάται από τους 

εκκινητές.  Στατιστικά, έχει βρεθεί ότι όταν µια αλληλουχία DNA έχει µήκος 

τουλάχιστον 20 bp, τότε είναι µοναδική στο γονιδίωµα του ανθρώπου.  Κατά 

συνέπεια, για να επιτευχθεί ειδική ενίσχυση αλληλουχιών πρέπει οι εκκινητές να 

είναι τουλάχιστον 20-µερή.  Πράγµατι, αυτό είναι και το µέσο µήκος των 

εκκινητών στη συντριπτική πλειοψηφία των εφαρµογών, που τους δίνει µια τέτοια 

θερµοδυναµική σταθερότητα, ώστε σε θερµοκρασία περίπου 55ο C να 

αναδιατάσσονται.  

 Η επίτευξη ικανοποιητικής αντίδρασης πολυµερισµού, τόσο ως προς την 

απόδοση, όσο και ως προς την ειδικότητα, εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τους 

παρακάτω παράγοντες:  

Την επιλογή κατάλληλων εκκινητών. 
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Την συγκέντρωση ιόντων Mg που είναι απαραίτητος συµπαράγοντας για την 

δράση της πολυµεράσης (ενσωµάτωση των dNTPs). 

Τον προσδιορισµό της ακριβούς θερµοκρασίας αναδιάταξης των εκκινητών127. 

 

3.6.3. Εφαρµογές της PCR 

 Η χρήση της PCR στην βασική της µορφή, παρέχει µια καθαρά ποιοτική 

εικόνα των εξεταζόµενων δειγµάτων.  Χρήση της ποσοτικής PCR µπορεί να γίνει 

σε επίπεδο DNA, αλλά και σε επίπεδο RNA µετά από αντίστροφη µεταγραφή.  

Κατ΄ αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η ανίχνευση γονιδιακών επεκτάσεων, καθώς 

και αλλοιώσεων στα επίπεδα έκφρασης, όπως συµβαίνει σε ορισµένες 

περιπτώσεις νεοπλασιών.  Επίσης, η ταυτόχρονη εφαρµογή της ποσοτικής PCR 

και της RT-PCR, παρέχει τη δυνατότητα διάκρισης των περιπτώσεων στις οποίες 

η υπερέκφραση κάποιου γονιδίου προέρχεται από γονιδιακή επέκταση ή 

µεταγραφική ενεργοποίηση.  

 Ανάµεσα στις εφαρµογές της PCR περιλαµβάνονται η διαγνωστική 

προσπέλαση σε γενετικά νοσήµατα και καρκίνο, ο έλεγχος της 

αποτελεσµατικότητας της θεραπείας νεοπλασµατικών νοσηµάτων, η ταχεία 

ανίχνευση µικροβίων και ιών και  η τυποποίηση αντιγόνων ιστοσυµβατότητας.  

Παράλληλα γίνεται ευρεία χρήση της τεχνικής στην Ιατροδικαστική για την 

ταυτοποίηση του DNA σε διάφορα βιολογικά δείγµατα128.  

Αναλυτικά, οι εφαρµογές της PCR στη διαγνωστική Ιατρική αφορούν:  

την ανίχνευση παθογόνων οργανισµών 

τον προσδιορισµό µεταλλάξεων που είναι υπεύθυνες για διάφορες ασθένειες 

(κληρονοµικές ή µη) 

την ανάλυση του DNA µέσω αποτυπώµατος (DNA fingerprinting) µε εφαρµογή 

στον προγεννητικό και ιατροδικαστικό έλεγχο 

Με την τεχνική της PCR είναι δυνατή η ανίχνευση πολλών παθογόνων 

οργανισµών (ιών, βακτηρίων, παρασίτων, µυκήτων).  Η ανίχνευση µπορεί να γίνει 

σε ασθενείς ή φορείς ακόµη και όταν ο τίτλος τους είναι πολύ χαµηλός και µη 

ανιχνεύσιµος µε τις συνηθισµένες µεθόδους. 

Η ανίχνευση των παθογόνων οργανισµών µε τις κλασσικές µεθόδους, οι οποίες 

απαιτούν πολλές φορές την καλλιέργεια του παθογόνου, είναι αρκετά χρονοβόρος.  

Συγχρόνως, ορισµένοι µικροοργανισµοί δεν µπορούν να αναπτυχθούν in vitro, 

ενώ άλλοι αναπτύσσονται µε πολύ αργούς ρυθµούς.  Για το λόγο αυτό η τεχνική 
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της PCR άνοιξε ένα καινούριο δρόµο στην ανίχνευση ορισµένων 

µικροοργανισµών, των οποίων η αναγνώριση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη µε τις 

συµβατικές µεθόδους.  

Η ανίχνευση και εκτίµηση ιϊκών φορτίων αποτελεί έναν επίσης χώρο, όπου η 

ποσοτική PCR µπορεί να εφαρµοσθεί µε επιτυχία.  Είναι έτσι δυνατός ο 

προσδιορισµός του τίτλου του ιού σε φορείς ή ασθενείς, καθώς και ο έλεγχος της 

πορείας της νόσου σε ασθενείς, που υπόκεινται σε θεραπεία.  

Η διάγνωση γενετικών ανωµαλιών µε PCR βασίζεται στην ανίχνευση γνωστών 

αλλοιώσεων, όπως γονιδιακών ελλείψεων, ανακατατάξεων, σηµειακών 

µεταλλάξεων και αλλαγών στο πλαίσιο ανάγνωσης, οι οποίες αντιστοιχούν σε 

συγκεκριµένο κλινικό φαινότυπο, όπως στην περίπτωση της κυστικής ίνωσης (µε 

συγκεκριµένες αµινοξικές ελλείψεις, όπως η ∆F508 στο χρωµόσωµα 7q, όπου 

εντοπίζεται το γονίδιο CTFR), της µυϊκής δυστροφίας του Duchene (µε ελλείψεις 

στο χρωµόσωµα Χ, όπου βρίσκεται το γονίδιο της δυστροφίνης), καθώς και άλλες 

ασθένειες129. 

Όσον αφορά την καρκινογένεση, τα µοντέλα που αναπτύχθηκαν µέχρι σήµερα 

προτείνουν πολυσταδιακή εξέλιξη κατά τη διάρκεια της οποίας προσδιορίζονται 

γενετικές αλλοιώσεις σε µια σειρά ογκογονιδίων και ογκοκατασταλτικών 

γονιδίων.  Αυτές οι γενετικές αλλοιώσεις (σηµειακές µεταλλάξεις, γονιδιακή 

επέκταση, χρωµοσωµικές ανακατατάξεις) µπορούν να ανιχνευθούν µε τη χρήση 

της PCR και τον συνδυασµό της µε άλλες τεχνικές.  

Μια ιδιαίτερα χρήσιµη εφαρµογή της PCR είναι η ανίχνευση χρωµοσωµικών 

ανακατατάξεων που σχετίζονται µε αιµατολογικές νεοπλασίες.  Αρκετές 

λευχαιµίες και λεµφώµατα, όπως η χρόνιος µυελογενής λευχαιµία (CML) 

σχετίζονται µε χρωµοσωµικές µετατοπίσεις.  Το χρωµόσωµα Φιλαδέλφεια 

ανιχνεύεται σε ποσοστό µεγαλύτερο από 95% σε ασθενείς µε χρόνια µυελογενή 

λευχαιµία και σε 13% σε ασθενείς µε οξεία λευχαιµία.  Το χρωµόσωµα 

χαρακτηρίζεται από την µετατόπιση (t 9:22), η οποία έχει ως αποτέλεσµα την 

σύντηξη των γονιδίων BCR και ABL και την παραγωγή ενός χιµαιρικού BCR-

ABL mRNA, το οποίο µπορεί να ανιχνευθεί µε RT-PCR σε λευχαιµικές 

καταστάσεις, ακόµη και στις περιπτώσεις, στις οποίες η αναγνώριση του 

χρωµοσώµατος Φιλαδέλφεια είναι δυσχερής, ή  σε ασθενείς που βρίσκονται σε 

ύφεση, οπότε µπορεί να εντοπισθεί ο κίνδυνος υποτροπής.  
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∆υνατή είναι επίσης και η ανίχνευση ενεργοποιηµένων ογκογονιδίων.  

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η οικογένεια των γονιδίων ras, τα οποία 

είναι γνωστό ότι εµφανίζουν ποιοτικές αλλοιώσεις κατά τα πρώτα στάδια της 

καρκινογένεσης, µε συχνή εµφάνιση µεταλλάξεων στα κωδικόνια 12, 13 και 61.  

Με την PCR καθιστάται δυνατή η επιλογή και ενίσχυση τµηµάτων των γονιδίων 

ras που περιλαµβάνουν τα κωδικόνια αυτά, καθώς και η εντόπιση αυτών των 

µεταλλάξεων τόσο σε επίπεδο DNA, όσο και σε µεταγραφικό επίπεδο mRNA.  

Αντίστοιχα, σηµειακές µεταλλάξεις έχουν εντοπισθεί και στα ογκοκατασταλτικά 

γονίδια p53 και rb. 

Όσον αφορά τον προγεννητικό έλεγχο µε PCR, αυτός είναι δυνατός λόγω της 

µεγάλης ευαισθησίας της µεθόδου.  Η ικανότητα ενίσχυσης γονιδιακών 

αλληλουχιών που προέρχονται ακόµη και από ένα µόνο κύτταρο κατέστησε 

δυνατή τη διάγνωση γενετικών ασθενειών σε έµβρυα, ακόµη και σε περιπτώσεις 

τεχνητής γονιµοποίησης, πριν την εµφύτευση στη µήτρα της γυναίκας.  Ο 

προγεννητικός έλεγχος στις κανονικές κυήσεις µπορεί να γίνει είτε µε λήψη 

αµνιακού υγρού στο οποίο υπάρχουν κύτταρα του εµβρύου, είτε από δείγµα 

χοριακής λάχνης. 

Στην περίπτωση της τεχνητής γονιµοποίησης, µπορεί να αφαιρεθεί από το έµβρυο 

ένα βλαστοµερίδιο στο στάδιο των 6 έως 8 κυττάρων και να ανιχνευθούν οι 

υψηλά επαναλαµβανόµενες αλληλουχίες του Υ χρωµοσώµατος.  Το έµβρυο 

µπορεί στη συνέχεια να µεταφερθεί στην µήτρα της γυναίκας και αναπτυχθεί 

χωρίς επιπτώσεις.  Η εύρεση του φύλου κατ΄ αυτό τον τρόπο είναι ιδιαίτερα 

χρήσιµη στη διάγνωση των κληρονοµικών φυλοσύνδετων ασθενειών130. 

Επίσης, µε την χρήση της PCR είναι δυνατή η ανίχνευση γενετικού 

πολυµορφισµού ορισµένων γονιδίων, όπως των αντιγόνων ιστοσυµβατότητας του 

ανθρώπου HLA τάξης ΙΙ (π.χ. η περιοχή DRB1 έχει περισσότερα από 40 

αλληλόµορφα που αφορούν κυρίως το δεύτερο εξώνιο του γονιδίου)131.  Η εύρεση 

πολυµορφισµού των HLA είναι ιδιαίτερα σηµαντική στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

Ι. Στην περίπτωση µεταµόσχευσης για την εύρεση συµβατότητας µεταξύ του δότη 

και του δέκτη, ώστε να αποφευχθεί η απόρριψη. 

ΙΙ. Στην αναγνώριση προσώπων για την Ιατροδικαστική 

ΙΙΙ. Στον έλεγχο πατρότητας, ως σύστηµα εύρεσης δεικτών 

Στην εύρεση προδιάθεσης σε διάφορες αυτοάνοσες νόσους, οπότε παρέχει τη 

δυνατότητα έγκαιρης θεραπείας 
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Στον έλεγχο εξελικτικών σχέσεων µεταξύ των οργανισµών 

Η ταχύτητα, η ευαισθησία και η εξειδίκευση της αντίδρασης PCR σε συνδυασµό 

µε την ευκολία, τον αυτοµατισµό και την παραλλακτικότητα στην εφαρµογή της 

µεθόδου έχει ως αποτέλεσµα την ευρεία χρήση της, τόσο στον τοµέα της βασικής 

έρευνας όσο και στον χώρο της διαγνωστικής ιατρικής. 

 

3.6.4. PCR και µικροδορυφορικό DNA  

 H εφαρµογή της PCR σε γενετικούς δείκτες µικροδορυφορικού DNA δεν 

έχει ουσιαστικές διαφορές από τις άλλες τυποποιηµένες εφαρµογές PCR.  

Υπάρχουν ωστόσο ορισµένες ιδιαιτερότητες, που πρέπει να ληφθούν υπόψη132: 

Α. Στην περίπτωση που το DNA που ενισχύεται είναι εν µέρει αποδοµηµένο, 

όπως π.χ. το DNA από ιστούς που έχουν διατηρηθεί σε block παραφίνης, υπάρχει 

περιορισµός στο µέγεθος των αλληλουχιών, που µπορούν να ενισχυθούν (< 300 

ζεύγη βάσεων προϊόντος για block παραφίνης)133.  

Β. Απαιτείται προσοχή στη σχεδίαση των εκκινητών (primers) για να µην 

υπάρξει συµπληρωµατικότητα ή οµοιότητα δευτεροταγούς δοµής προς 

αλληλουχίες Alu που συχνά εντοπίζονται δίπλα στις αλληλουχίες 

µικροδορυφορικού DNA που ενισχύονται.  Βιβλιογραφικά, προτείνεται η χρήση 

αλληλουχιών 20 περίπου βάσεων µε περιεκτικότητα σε GC 35-55%123.  

Γ. Η πρόσδεση των εκκινητών σε άλλες, πλην των επιθυµητών, αλληλουχίες 

µπορεί να οδηγήσει σε ενίσχυση στις αντίστοιχες θέσεις.  Αυτό απεικονίζεται µε 

πολλαπλές ηλεκτροφορητικές ζώνες, που δυσχεραίνουν τη διαγνωστική των 

αλληλοµόρφων που αποτελούν τον καθαυτό στόχο της PCR.  Έτσι, είναι 

σηµαντικό οι θερµοκρασίες πρόσδεσης (annealing), να είναι όσο το δυνατό 

υψηλότερες και αντίστοιχα το χρονικό διάστηµα πολυµερισµού (extension) να 

είναι όσο το δυνατό µικρότερο, λαµβάνοντας υπόψη το ρυθµό πολυµερισµού της 

Taq DNA polymerase  (35-100 νουκλεοτίδια/sec) και το µέγεθος της αλληλουχίας 

που θα ενισχυθεί134.  Για την αύξηση της ειδικότητας της αντίδρασης µπορεί να 

χρησιµοποιηθούν ειδικές τεχνικές, όπως η "hot-start" PCR, η "heat-soaked " PCR 

και η "touchdown " PCR.  

∆. Ένα άλλο συχνό χαρακτηριστικό στην ανάγνωση γέλης ηλεκτροφόρησης, 

είναι η παρουσία πρόσθετων ζωνών (stutter bands), εκτός από την καθαυτό ζώνη, 

που αντιστοιχεί στη µικροδορυφορική αλληλουχία που ενισχύεται, οι οποίες 

διαφέρουν από την αλληλουχία αυτή κατά 1 ή 2 επαναλήψεις  βάσεων του 
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πρότυπου µικροδορυφορικού DNA.  Ο κύριος µηχανισµός παραγωγής τέτοιων 

ζωνών είναι η "ολίσθηση της αλυσίδας"  (slipped strand mispairing).  Άλλοι 

µηχανισµοί είναι η αποτυχία ανάγνωσης όλης της επαναλαµβανόµενης 

αλληλουχίας από την πολυµεράση και η προσθήκη νουκλεοτιδίων στο 3΄ άκρο της 

δηµιουργούµενης αλληλουχίας από την Taq (Thermus aquaticus) πολυµεράση.  

Πιο επιρρεπείς στην "ολίσθηση αλυσίδας" είναι οι δινουκλεοτιδικές από τις τρι- 

τετρα- πεντα- και εξανουκλεοτιδικές αλληλουχίες.  

Ε. Με τη χρήση µικρού όγκου αντίδρασης (10µl) διευκολύνεται η διάχυση 

θερµότητας και µειώνεται η θερµοκρασιακή υστέρηση (thermal lag) µεταξύ των 

διαφόρων φάσεων της αντίδρασης.  

ΣT. Η χρήση πολλαπλών δεικτών µικροδορυφορικού DNA απαιτεί (multiplex 

PCR):  

ΣΤ1 Το προϊόν ανίχνευσης να είναι διαφορετικού µεγέθους   

ΣΤ2 Για να υπάρχει οµοιόµορφη ενίσχυση όλων των µικροδορυφορικών 

αλληλουχιών, απαιτείται η χρησιµοποίηση διαφορετικής συγκέντρωσης 

εκκινητών, ανάλογη του ενισχυόµενου προϊόντος.  Έτσι, αίρεται το πλεονέκτηµα 

των µικρού µεγέθους προϊόντων έναντι των µεγάλου µεγέθους.  

ΣΤ3 Απαιτείται υψηλότερη συγκέντρωση µαγνησίου (Mg ~ 0.25 mM) από τη 

συνήθη (~0.1 mM), καθώς και dNTPs (0,4mM έναντι 0.2 mM) 

ΣΤ4 Η ανάλυση των αποτελεσµάτων απαιτεί τη χρήση µοριακού δείκτη κάθε 6 

πηγάδια ώστε να επαληθεύονται µε ακρίβεια τα µεγέθη των PCR προϊόντων.  

 

3.7. Αστάθεια µικροδορυφορικού DNA 

 Το µικροδορυφορικό DNA, αποτέλεσε το ιδανικό πειραµατικό εργαλείο 

για τον προσδιορισµό της πιστότητας στην αντιγραφή του DNA στα καρκινικά 

κύτταρα.  Θα αναφέρουµε στη συνέχεια κάποια χαρακτηριστικά του 

µικροδορυφορικού DNA που το κατέστησαν πολύ χρήσιµο σε ανάλογες µελέτες.  

 Το µικροδορυφορικό DNA ανήκει στο υψηλά επαναλαµβανόµενο DNA 

και αποτελείται συνήθως από δινουκλεοτίδια ή τρινουκλεοτίδια (έως και 

εξανουκλεοτίδια θεωρείται ότι ανήκουν στην κατηγορία αυτή), που 

επαναλαµβάνονται αρκετές φορές στο γονιδίωµα του ανθρώπου.  Υπάρχει σε 

περίπου 100.000 διαφορετικές θέσεις σε όλα τα χρωµοσώµατα του ανθρώπου και 

τις περισσότερες φορές είναι GA/GT διπλέτες που επαναλαµβάνονται.  Όσον 

αφορά τη λειτουργία των αλληλουχιών αυτών, στην συντριπτική πλειοψηφία των 
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περιπτώσεων, δεν συσχετίζεται µε την ρύθµιση της έκφρασης κάποιων γονιδίων.   

Έχει όµως προταθεί ότι οι αλληλουχίες αυτές συµµετέχουν στην αποφυγή λαθών 

κατά τη διάρκεια φαινοµένων γενετικού ανασυνδυασµού (recombination events), 

καθώς οριοθετούν τις περιοχές που γίνεται η ανταλλαγή των αδελφών 

χρωµατίδων, χωρίς να επιβάλλεται αυτό να γίνει µε απόλυτη οµολογία.  Κατά 

συνέπεια, µικρά λάθη κατά τον ανασυνδυασµό, δεν αλλοιώνουν το πλαίσιο 

ανάγνωσης σε παρακείµενα γονίδια135.  

 Η έλλειψη συγκεκριµένης λειτουργικότητας στις αλληλουχίες αυτές, σε 

συνδυασµό µε την επαναλαµβανόµενη δοµή τους, είχε σαν συνέπεια οι 

αλληλουχίες αυτές να χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθµό πολυµορφισµού ως 

εξής:  Η δηµιουργία λαθών λόγω άνισου επιχιασµού κατά το ζευγάρωµα των 

αδελφών χρωµατίδων ή κατά την αντιγραφή του DNA ευνοούνταν, ενώ η απουσία 

επιλεκτικής πίεσης στα νεοσχηµατισθέντα – µεταλλαγµένα – αλληλόµορφα, τα 

σταθεροποιούσε στον πληθυσµό, προκαλώντας ένα υψηλότατο βαθµό 

πολυµορφισµού136.  Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι η ετεροζυγωτία των 

αλληλόµορφων του µικροδορυφορικού DNA, όσον αφορά τον αριθµό 

επανάληψης των αλληλουχιών αυτών υπερβαίνει το 90% στον φυσιολογικό 

πληθυσµό. 

 Τελευταία βρέθηκε ότι τα καρκινικά κύτταρα χαρακτηρίζονται επίσης από 

την δηµιουργία τέτοιων νέων µεταλλαγµένων αλληλόµορφων, που απουσιάζουν 

από τον παρακείµενο φυσιολογικό ιστό.  Ο σχηµατισµός των νέων αυτών 

αλληλοµόρφων είναι πάλι προϊόν των φαινοµένων που προαναφέρθηκαν και 

χαρακτηρίζεται σαν αστάθεια του µικροδορυφορικού DNA (microsatellite 

instability), στο εξής ΜΑ (µικροδορυφορική αστάθεια).  

 Ειδικότερα, για τον καρκίνο, το φαινόµενο της ΜΑ συσχετίστηκε µε λάθη 

κατά την αντιγραφή του DNA και αρχικά χαρακτηρίστηκε στον κληρονοµικό µη 

πολυπωσικό καρκίνο του παχέως εντέρου (hereditary non-polyposis colorectal 

cancer) όπου και βρέθηκε ότι οφείλεται σε κληρονοµικές µεταλλάξεις σε γονίδια 

που συµµετέχουν στην επιδιόρθωση των λαθών κατά την αντιγραφή του DNA137.  

Μεταγενέστερα όµως πειράµατα έδειξαν ότι το φαινόµενο της ΜΑ επίσης 

χαρακτηρίζει σχεδόν όλους τους τύπους καρκίνου όπως σποραδικό καρκίνο του 

παχέως και του λεπτού εντέρου, του στοµάχου, του µαστού, του ενδοµητρίου, των 

ωοθηκών, του πνεύµονα κ.λπ.  Αν και στις προαναφερθείσες περιπτώσεις δεν 

υπάρχει ακόµα σαφής συσχέτιση µε µεταλλάξεις σε DNA-επιδιορθωτικά γονίδια, 
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ωστόσο η αύξηση του ρυθµού µεταλλαξογένεσης είναι προφανής 

επιβεβαιώνοντας τη θεωρία για τον καρκίνο σαν µεταλλακτικό φαινότυπο.  

 

3.8. Μη κακοήθη νοσήµατα και µικροδορυφορική αστάθεια  

 ΜΑ, εκτός από τον καρκίνο έχουν αναφερθεί και σε άλλα γενετικά 

νοσήµατα νευρολογικής φύσης.  Τέτοιες είναι η χορεία του Huntington138, το 

σύνδροµο του εύθραυστου Χ χρωµοσώµατος και η µυοτονική δυστροφία139.  Στις 

προαναφερθείσες νόσους αυτό το οποίο συνήθως παρατηρείται είναι αύξηση 

(expansion) του αριθµού τρινουκλεοτιδίων σε περιοχές επαναλαµβανόµενου 

DNA, παρακείµενες σε συγκεκριµένα γονίδια των οποίων επηρεάζεται η 

έκφραση.  Η θεµελιώδης διαφορά της περίπτωσης αυτής από την αστάθεια που 

παρατηρείται στον καρκίνο, είναι ότι οι αλληλουχίες-στόχοι είναι συγκεκριµένες 

και κατά συνέπεια η αστάθειά τους δεν έκφράζει µία γενικότερη αύξηση στον 

ρυθµό µεταλλαγογένεσης138.  Άλλες καλοήθεις διαταραχές στις οποίες έχει βρεθεί 

ΜΑ είναι η αθηροσκλήρυνση και το πτερύγιο του οφθαλµού.  Τέλος, έχει βρεθεί 

ΜΑ σε εµβρυϊκούς ιστούς από αυτόµατες αποβολές139.  Πιθανόν οι ασθένειες 

αυτές έχουν παρόµοιο µηχανισµό µε τις νεοπλασίες και ίσως θα µπορούσαν να 

θεωρηθούν ως καλοήθεις νεοπλασµατικές καταστάσεις.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο   

 

  

 

4.1. Ενδοµητρίωση και µικροδορυφορικές  αλλοιώσεις 

Παρόλο που η αιτιολογία αυτής της ασθένειας παραµένει άγνωστη, έχει προταθεί 

ότι έχει γενετική βάση εξαιτίας της επισηµασµένης οικογενειακής τάσης 

εµφάνισης της140. 

∆ύο κυρίως υποθέσεις παρουσιάζονται, από τις µέχρι σήµερα µελέτες της 

ενδοµητρίωσης, στην προσπάθεια να αναγνωριστεί η παθογένεση αυτής της 

νόσου. Κάποιες, χρησιµοποιώντας γενετικούς πολυµορφισµούς και ανάλυση 

σύνδεσης, εµπλέκουν γονίδια, τα οποία κωδικοποιούν για ένζυµα που 

συµµετέχουν στον µεταβολισµό και στην αποτοξίνωση του κυττάρου. 

Συγκεκριµένα το GALT που χαρτογραφείται στο 9p21141,142 και το GSTM1 

χαρτογραφηµένο στο 1p13143,144. Η δεύτερη υπόθεση αντιµετωπίζει την 

ενδοµητρίωση ως µια διαταραχή µε χαρακτηριστικά καρκινικής προδιάθεσης. 

Παρόλο που η ενδοµητρίωση θεωρείται καλοήθης κατάσταση, βρίσκεται στενά 

συνδεδεµένη µε τον καρκίνο των ωοθηκών, ειδικά καρκίνο ενδοµητροειδούς 

τύπου και υποτύπους καρκίνου καθαρών κυττάρων145-148. Επιπλέον, το αδενικό 

επιθήλιο της ενδοµητρίωσης µπορεί να δείξει κυτταρολογική ατυπία149, ενώ έχει 

ανιχνευθεί ανευπλοειδία στο DNA και απώλεια της ετεροζυγωτίας150,151. Αυτές οι 

µελέτες δείχνουν ότι τα ογκοκατασταλτικά γονίδια είναι κρίσιµοι παράγοντες για 

την ανάπτυξη της ενδοµητρίωσης. Οι προαναφερόµενες υποθέσεις υποδεικνύουν 

την ενδοµητρίωση σαν ένα πολύπλοκο χαρακτηριστικό, στο οποίο πολλαπλοί 

γενετικοί τόποι, µε διαφορετικές λειτουργίες ο καθένας, αλληλεπιδρούν µε 

διαφορετικούς τρόπους µε το περιβάλλον, δηµιουργώντας τον φαινότυπο της 

ενδοµητρίωσης152. 

Στο κύτταρο λειτουργούν επιδιορθωτικά συστήµατα ώστε να αποφεύγεται η 

συσσώρευση µεταλλαγών στο DNA. Ένα από τα καλύτερα µελετηµένα 

συστήµατα αυτού του τύπου στον άνθρωπο, είναι εκείνο της επιδιόρθωσης των 

λάθος ζευγαρωµένων βάσεων του DNA (DNA mismatch repair system). Το 

σύστηµα αυτό παίζει σηµαντικό ρόλο στη διατήρηση της γενετικής πληροφορίας 

µετά από την επίδραση στο DNA χηµικών µεταλλαξογόνων, σφαλµάτων στο 

γενετικό ανασυνδυασµό του ή στην αντιγραφή του. Στον άνθρωπο υπάρχουν δύο 
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διαφορετικά ετεροδιµερή συµπλέγµατα MutS συγγενών προτεϊνών (hMSH2-

hMSH3 και hMSH2-hMSH6) και δύο διαφορετικά ετεροδιµερή συµπλέγµατα των 

ΜutL συγγενών πρωτεϊνών (hMLH1-hPMS2 και hMLH1-hPMS1)153. 

Σε αυτό το πλαίσιο, χρησιµοποιήθηκε η ανάλυση του µικροδορυφορικού DNA µε 

βάση την τεχνική της PCR για να διερευνηθεί η πιθανότητα εµφάνισης απώλειας 

της ετεροζυγωτίας στην ενδοµητρίωση. Παρόλο που η εύρεση απώλειας της 

ετεροζυγωτίας δεν συνηγορεί από µόνη της σε µια ολοκληρωµένη υπόθεση 

απενεργοποίησης γονιδίων, αποτελεί άµεση απόδειξη γενετικής αστάθειας. Όταν 

η συχνότητα της εµφάνισης της σε συγκεκριµένη χρωµοσωµική περιοχή 

συνδυάζεται µε έναν ειδικό φαινότυπο µπορεί να έχει λειτουργική σηµασία. 

 

4.2.  Αδενοµύωση και µικροδορυφορικές αλλοιώσεις  

Παρόλο που τόσο η αδενοµύωση όσο και η ενδοµητρίωση είναι παρόµοιες 

καταστάσεις ως προς την προέλευση του ιστού, τη δοµή και λειτουργία του, ενώ 

ανταποκρίνονται και οι δυο στις κυκλικές αναλλαγές των ενδογενών ωοθηκηκών 

στεροειδών, γενικά αντιµετωπίζονται σαν δυο διαφορετικές και αποµακρυσµένες 

νοσολογικές διεργασίες154. Η αιτιολογία της αδενοµύωσης παραµένει ως σήµερα 

άγνωστη, µολονότι αρκετοί παθοφυσιολογικοί µηχανισµοί έχουν προταθεί. 

 Ενώ υπάρχουν αρκετές ερευνητικές προσπάθειες τόσο σε κλινικό όσο και 

σε επίπεδο βασικών επιστηµών, πάνω στην ενδοµητρίωση, πολύ λίγες έχουν 

πραγµατοποιηθεί πάνω στην αδενοµύωση. Ωστόσο, αρκετές υποθέσεις έχουν 

προταθεί στην προσπάθεια να ανιχνευτεί η παθογένεση της νόσου. Η ανάπτυξη 

της αδενοµύωσης σε ζώα µε προχωρηµένη αναπαραγωγική ηλικία έχει αναφερθεί 

σε πολλά είδη συµπεριλαµβανοµένων των µη ανθρωποειδών πρωτευόντων155.156. 

Η τοπική αύξηση της προλακτίνης, σε πειράµατα σε ποντίκια, δείχνει να ελέγχει 

την έναρξη των ενδοκρινών διεργασιών που οδηγούν στην αδενοµύωση, µε τα 

οιστρογόνα και την προγεστερόνη να έχουν έναν επαυξητικό ρόλο157. Στον 

άνθρωπο, οι αδενοµυωτικοί αδένες µπορεί επιλεκτικά να εκφράζουν 

περισσότερους υποδοχείς της ανθρώπινης χοριακής γοναδοτροπίνης (hCG/LH), 

σε επίπεδο mRNA, πράγµα που ανιχνεύεται και ανοσολογικά, από το φυσιολογικό 

ενδοµήτριο στο ίδιο δείγµα158. Οι ενεργές ρίζες οξυγόνου µπορεί να παίζουν έναν 

επίσης σηµαντικό ρόλο στην παθογένεια της αδενοµύωσης. Κατά την έναρξη της 

αδενοµύωσης παράγονται ελεύθερες ρίζες οξυγόνου που µπορεί να επάγουν την 

υπεροξειδική δισµουτάση (SOD) στο έκτοπο ενδοµήτριο159. Ήδη από το 1962, 
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υπάρχει η υπόθεση της ύπαρξης ενός κληρονοµικού επικρατούς γενετικού 

παράγοντα που οδηγεί αναπόφευκτα σε αδενοµύωση, µε αυτοσωµικό ή 

φυλοσύνδετο στο χρωµόσωµα Χ χαρακτήρα160,161. 

 Καθώς η αδενοµύωση στον άνθρωπο είναι ένα συχνό ιστολογικό εύρηµα 

σε δείγµατα µήτρας από υστερεκτοµές για µηνορραγία και δυσµηνόρροια  πρέπει 

σε αντίθεση µε την ενδοµητρίωση να µην αποτελεί ένα παθοφυσιολογικό, αλλά 

περισσότερο ένα φυσιολογικό ή παραφυσιολογικό φαινόµενο. Πιθανά πρόκειται 

για ένα πολύπλοκο χαρακτηριστικό στο οποίο πολλαπλοί γενετικοί τόποι 

αλληλεπιδρούν µεταξύ τους και µε το περιβάλλον για να παράγουν τον 

συγκεκριµένο φαινότυπο. 

 Σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά της αδενοµύωσης µπορεί κανείς να 

υποθέσει την πιθανή βλάβη σε κάποιο επιδιορθωτικό του DNA σύστηµα. Μια 

πλειάδα τέτοιων συστηµάτων λειτουργούν µέσα στο κύτταρο µε σκοπό την 

αποφυγή των δραµατικών συνεπειών των DNA µεταλάξεων. Ένα από αυτά το 

σύστηµα επιδιόρθωσης λάθος ζευγαρωµένων βάσεων (mismatch repair system, 

MMR) παίζει σηµαντικότατο ρόλο στη διατήρηση της γενετικής πληροφορίας 

δρώντας σε DNA βλάβες που δηµιουργούνται από σφάλµατα στον γενετικό 

ανασυνδυασµό ή στην αντιγραφή. Στον άνθρωπο, δύο διαφορετικά ετεροδιµερή 

σύµπλοκα των MutS-σχετιζόµενων πρωτεϊνών (hMSH2-hMSH3 και hMSH2-

hMSH6) και δύο διαφορετικά σύµπλοκα των MutL- σχετιζόµενων πρωτεϊνών 

(hMLH1-hPMS2 and hMLH1-hPMS1) έχουν χαρακτηριστεί σαν απολύτως 

απαραίτητα για τη φυσιολογική λειτουργία του MMR συστήµατος, για την 

επιδιόρθωση λάθος ζευγαροµένων βάσεων τόσο λόγο εισδοχών όσο και 

απαλοίψεων βάσεων162,163.  

 Η ανίχνευση της απώλειας της ετεροζυγωτίας (Loss of Heterozygosity, 

LOH) µε τη χρήση υψηλά πολυµορφικών µικροδορυφορικών δεικτών είναι η 

πλέον κοινή µεθοδολογία που εφαρµόζεται για τον εντοπισµό θέσεων στο 

γονιδίωµα µε υψηλή πιθανότητα παρουσίας υποψήφιων επικρατών γονιδίων164. Η 

εύρεση LOH σε ένα µικροδορυφορικό δείκτη οδηγεί στο συµπέρασµα ότι µε 

µεγάλη πιθανότητα ένα γειτονικό του γονίδιο έχει επίσης χαθεί κατά την απώλεια 

χρωµοσωµικού υλικού165. Το υψηλής πολυµορφικότητας µικροδορυφορικό DNA, 

αποτελείται από επαναλαµβανόµενες αλληλουχίες δινουκλεοτιδίων (CA)n και 

σπανιότερα τρινουκλεοτιδίων, και χρησιµοποιείται στην γενετική ανάλυση 

σύνδεσης καθώς και σε ποικίλες νεοπλαστικές και µη καταστάσεις166. Σκοπός της 
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εργασίας αυτής είναι: (α) η ανίχνευση της ύπαρξης LOH στους αδενοµυωτικούς 

ιστούς πράγµα το οποίο είναι πιθανό να σχετίζεται, µε την παθογένεια της 

ασθένειας, και (β) µε τον συσχετισµό των γενετικών αλλαγών µε κλινικές και 

επιδηµιολογικές παραµέτρους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β. ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο   
 

  

5.1. σκοποΣ 
Είναι γνωστό ότι ανάµεσα στις γυναικολογικές παθήσεις η ενδοµητρίωση είναι 

δεύτερη σε συχνότητα µετά το ινοµύωµα.  Είναι επίσης γνωστό ότι η 

ενδοµητρίωση αποτελεί την πιο αινιγµατική νοσηρή κατάσταση στην 

γυναικολογία. Επειδή όλα τα επιµέρους θέµατα της ενδοµητρίωσης είναι υπό 

αµφισβήτηση στην διεθνή βιβλιογραφία, η νόσος αποτελεί την µεγαλύτερη 

πρόκληση για έρευνα.  Η ενδοµητρίωση ιστολογικά και λειτουργικά συνδέεται µε 

το πολύ καλά µελετηµένο ενδοµήτριο, τα βασικά ερωτήµατα όµως για το πώς και 

γιατί δηµιουργείται, παραµένουν αναπάντητα.  Γενικά, η ενδοµητρίωση 

καθορίζεται µε την παρουσία τυπικών ενδοµητριωτικών αδένων και στρώµατος σε 

περιοχές εκτός των ανατοµικών ορίων της µήτρας.  Οι έκτοποι αυτοί αδένες 

εµφανίζουν µία κυκλικότητα που σε γενικές γραµµές αντιστοιχεί µε την 

περιοδικότητα της έµµηνου ρύσης.   Ενδοµητριωτικός ιστός που ανευρίσκεται 

µέσα στο τοίχωµα της µήτρας (αδενοµύωση) θεωρήθηκε αρχικά ότι πρόκειται για 

παραλλαγή της ίδιας νόσου, σήµερα όµως είναι γενικά αποδεκτό ότι πρόκειται για 

άλλη νοσηρή κατάσταση µε διαφορετική αιτιολογία.  

Σκοπός αυτής της διατριβής είναι η ανίχνευση του φαινοµένου της αστάθειας του 

µικροδορυφορικού DNA (microsatellite instability) σε γυναίκες µε ενδοµητρίωση 

και σε γυναίκες µε αδενοµύωση.  Επιπλέον θα συσχετισθούν τα εργαστηριακά 

ευρήµατα µε τα κλινικά στοιχεία των γυναικών αυτών.  Σκοπός ακόµα της 

εργασίας αυτής είναι να δούµε αν γενετικές αλλοιώσεις παρόµοιες µε εκείνες στον 

καρκίνο ανιχνεύονται στην ενδοµητρίωση και στην αδενοµύωση, προτείνοντας ότι 

η αστάθεια του δορυφορικού DNA µπορεί να συσχετίζεται µε την παθογένεια των 

νόσων αυτών.  
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5.2. Μεθοδολογία και υλικά  

 

5.2.1. Προέλευση των δειγµάτων  

Στην παρούσα διατριβή, για την ανίχνευση του φαινοµένου της απώλειας της 

ετεροζυγωτίας σε ασθενείς µε ενδοµητρίωση και αδενοµύωση, εξετάσθηκαν 

δείγµατα ιστών µονιµοποιηµένων σε φορµόλη και διατηρηµένων σε µπλοκ 

παραφίνης από 54 συνολικά ασθενείς.  Οι 31 περιπτώσεις αναφέρονται σε 

ασθενείς µε αδενοµύωση και οι 23 περιπτώσεις σε ασθενείς µε ενδοµητρίωση.  

Τα δείγµατα ελήφθησαν από ασθενείς που υποβλήθησαν σε λαπαροτοµία ή 

λαπαροσκόπηση στην Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστηµίου Κρήτης και 

αφορούσαν την περίοδο 1993-1998.  

 

5.2.2. ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ 

∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ  
Για την επιβεβαίωση της διάγνωσης έγινε χρήση µε αιµατοξυλίνη-ηωσίνη 

αντιπροσωπευτικών τοµών των τεµαχίων παραφίνης στο Παθολογοανατοµικό 

εργαστήριο του Πανεπιστηµίου Κρήτης.  

Στην παρούσα µελέτη σαν οµάδα µαρτύρων χρησιµοποιήθηκε 

φυσιολογικό ενδοµήτριο από τις ίδιες γυναίκες.  

 

5.3. Συλλογή υλικού-∆είγµατα  

Φυσιολογικό ενδοµήτριο και ενδοµητριωτικός ιστός πάρθηκαν απο 23 

γυναίκες µεταξύ 22 και 55 ετών µε µέσο όρο ηλικίας 37.9� 8.1 έτη, οι οποίες 

υποβλήθησαν σε λαπαροσκόπηση ή λαπαροτοµία για πιθανή ενδοµητρίωση, στη 

Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου 

Ηρακλείου. 

Κατά την διάρκεια της επέµβασης η πύελος εξετάστηκε προσεκτικά για 

την παρουσία και την έκταση της ενδοµητρίωσης και η ταξινόµηση της ασθένειας 

ταυτοποιήθηκε µε βάση την αναθεωρηµένη ταξινόµηση της Αµερικάνικης 

Ένωσης Γονιµότητας (AFS)167.  Η διάγνωση της νόσου επιβεβαιώθηκε µε 

ιστολογική εξέταση των δειγµάτων.  
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Επίσης για την ανίχνευση µεταλλάξεων σε γυναίκες µε αδενοµύωση, 

αδενοµυωτικός ιστός και φυσιολογικό ενδοµήτριο συλλέχθηκαν και 

παρατηρήθηκαν από 31 γυναίκες ηλικίας 33 µε 72 ετών  µε µέσο όρο ηλικίας 

52 + 11 έτη, οι οποίες υπεβλήθησαν σε υστερεκτοµή για µηνορραγία και 

δυσµηνόρροια στη Γυναικολογική-Μαιευτική Κλινική του Περιφερειακού 

Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου, Κρήτης, από τον 

Ιανουάριο του 1993 εως τον Ιανουάριο του 1998. Η διάγνωση της 

αδενοµύωσης έγινε ιστολογικά από την παρουσία φυσιολογικής µορφής 

ενδοµητριωτικών αδένων και στρώµατος στο µυοµήτριο, ένα ή περισσότερα 

οπτικά πεδία χαµηλής ισχύος, µακριά από το όριο ενδοµητρίου-

µυοµητρίου168. Ο εµµηνορρυσιακός κύκλος χωρίστηκε σε τρεις φάσεις 

σύµφωνα µε την ιστοπαθολογική εκτίµηση και την τελευταία έµµηνο ρύση: 

παραγωγική (n=13), εκκριτική (n=8) και µετεµµηνοπαυσιακή (n=10). 

 

5.4. Εκχύλιση DNA 

Η εκχύλιση του DNA από ιστό παραφίνης έγινε σε είκοσι διαδοχικές 

τοµές, πάχους 15 µm.  Από κάθε ιστό εγκλισµένο σε παραφίνη, 

αποκηρώθηκαν και λύθηκαν σε 400 mM Tris-HCl pH 8.0, 150 mM NaCl, 60 

mM EDTA, 1% SDS, 100 µg/ml Proteinase K, µε επώαση στους 65oC για 16 

ώρες σε αυτόµατο αναδευτήρα. Ακολούθησε αποπρωτεϊνωση των δειγµάτων 

µε εκχύλιση ίσου όγκου φαινόλης/χλωροφορµίου και χλωροφορµίου. Το 

DNA κατακρυµνήστηκε µε την προσθήκη ίσου όγκου ισοπροπανόλης και 

ξεπλύθηκε µε 70% αιθανόλη.  Επαναδιαλύθηκε σε 50µl TE buffer (10 mM 

Tris-HCl, 1 mM EDTA, pH 8.0). Τα διαλύµατα που χρησιµοποιήθηκαν στο 

PCR προετοιµάστηκαν µε µια δεκαδική αραίωση των παραπάνω DNA σε δις 

απεσταγµένο H2O. 

 

5.5. Αποµόνωση DNA από ιστικά δείγµατα  

Αρχικά τα ιστικά δείγµατα επωάζονταν σε θερµοκρασία 65ο C µε 

διάλυµα πρωτεϊνάσης Κ (20mg/ml).  Μετά γινόταν προσθήκη φαινόλης – 

χλωροφόρµιου (συνήθως 200 + 200 ml) και νέα φυγοκέντρηση (5min, 1300 

στροφές/min, RT).  Το υπερκείµενο (υδατική φάση) µεταφέρονταν σε νέα 

σωληνάρια, όπου µετά την προσθήκη χλωροφόρµιου (400λ), ακολουθούσε 
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νέα φυγοκέντρηση (5min, 1300 στροφές/min, RT).  Το υπερκείµενο 

µεταφερόταν σε νέα σωληνάρια, όπου γινόταν προσθήκη αιθανόλης 100% (-

20ο C) και NaCl 5M.  Με ανάδευση και παραµονή σε θερµοκρασία –20ο C 

(24h) γινόταν η κατακρήµνιση του DNA.  Ακολουθούσε νέα φυγοκέντρηση 

(5min, 1300 στροφές/min, 4ο C).  Μετά την απόρριψη της αιθανόλης 70% 

γινόταν προσθήκη 50µl H2O και τα δείγµατα αποθηκεύονταν σε 4ο C (24h) 

και ακολούθως σε –20οC. 

 

5.6. Εκκινητές και multiplex PCR ενίσχυση των µικροδορυφορικών 

δεικτών 

Ενδοµητριωτικά και αδενοµυωτικά έναντι φυσιολογικού ενδοµητρίου 

ζεύγη DNA δειγµάτων εξετάσθηκαν µε δεκαεπτά δείκτες µικροδορυφορικού 

DNA (Research Genetics, USA). Μικροδορυφορικοί δείκτες DNA 

ενισχύθηκαν σε τέσσερις οµάδες τετραπλών αντιδράσεων και σε µια µονή 

αντίδραση µε πολυµεράση ώστε να προσδιοριστεί το ποσοστό της έκφρασης 

της απώλειας της ετεροζυγωτίας.  

Οι δείκτες που χρησιµοποιήθηκαν χαρτογραφούνται πολύ κοντά ή 

και εντός ογκοκατασταλτικών γονιδίων, γονιδίων επιδιόρθωσης του DNA, 

καθώς και σε γονίδια που έχουν συνδεθεί µε την ενδοµητρίωση και την 

αδενοµύωση στους χρωµοσωµιακούς βραχίονες 1p, 1q, 2p, 2q, 3p, 3q, 9p, 

9q, 17p, 17q.  ∆εκαεπτά µικροδορυφορικοί DNA δείκτες (Research Genetics, 

USA) µελετήθηκαν, τοποθετηµένοι στις χρωµοσωµικές περιοχές: 1p31-p21, 

1q21-q23, 1q42-43, 2p22-p21, 2q21-q33, 3p24.2-p22, 9p22-p21, 9q31-q34, 

17p13.1 και 17q11.2-q12.1. Οι θέσεις αυτές επιλέγησαν γιατί: η 1q21 είναι 

µια περιοχή που χάνεται συχνά στον καρκίνο των ωοθηκών (The Cancer 

Anatomy Project, CGAP, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/CCAP)168, το hMSH2 

γονίδιο χαρτογραφείται στην 2p22-p21, το hPMS1 στην 2q24.1-q32.1, το 

hMLH1 στην 3p21.32-p21.1, το hMSH6  πάνω στο 2p16, και το 

ογκοκατασταλτικό γονίδιο p16Ink4 στην 9p21, ενώ το γονίδιο GALT που 

σχετίζεται µε την ενδοµητρίωση στην ίδια περιοχή, το ογκοκατασταλτικό 

γονίδιο p53 στην 17p13.1 (στοιχεία από GenomeDatabase, 

http://gdbwww.gdb.org) και οι υπόλοιποι δείκτες σαν µη σχετιζόµενοι µε την 

ενδοµητρίωση από προηγούµενες µελέτες, προκειµένου να ελεγχθεί η 
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ακεραιότητα του συνόλου του γονιδιώµατος. Οι µικροδορυφορικοί δείκτες 

DNA ενισχύθηκαν σε τέσσερις οµάδες 4-plex PCR αντιδράσεων και σε µια 

απλή αντίδραση (Πίνακας 1). Σε κάθε αντίδραση εισήχθησαν 100ng 

γενοµικού DNA σε µείγµα αντιδράσεων PCR που περιείχε 1X PCR Buffer, 

350 µM dNTPs, 2.66 mM MgCl2 και 0.35U Taq DNA πολυµεράση (GIBCO 

BRL, Life Technologies). Προκειµένου να βελτιστοποιηθούν οι 4-plex PCR 

αντιδράσεις, χρησιµοποιήθηκαν διαφορετικές συγκεντρώσεις από κάθε 

ζεύγος εκκινητών ανάλογα µε το µέγεθός του παραγώµενου προϊόντος 

(Πίνακας 1). Οι παράµετροι ενίσχυσεις ήταν οι ακόλουθοι: αρχική 

αποδιάταξη για 3 min στους 94oC, 30 κύκλοι αποτελούµενοι από 94oC για 

30 sec, 55oC για 30 sec και 72oC for 30 sec, τελική επιµήκυνση προϊόντων 

στους 72oC για 10 min169. Τα PCR προϊόντα ηλεκτροφορήθηκαν σε 10% 

πήκτωµα πολυακριλαµιδίου, ενώ το πήκτωµα εµφανίστηκε µε χρώση silver 

stain. Σαν LOH σηµειώθηκαν όποια ετερόζυγα δείγµατα έδειξαν σηµαντική 

ελάττωση στην ένταση ενός αλληλοµόρφου στο αδενοµυωτικό ή 

ενδοµητριωτικό DNA. Η ανάλυση για τις θετικές LOH περιπτώσεις 

επαναλήφθηκε τρεις φορές και τα αποτελέσµατα ήταν επαναλήψιµα. 
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Πινακας 1: Μικροδορυφορικοί DNA δείκτες επιλεγµένοι για αυτή τη µελέτη. 

Γενετικός 

τόπος 

Κυτταρογενετική 

Θέση 

Het1 ASR2 

(bp) 

Πλησιέστερα 

Γονίδια 

Συγκέντρωση 

Εκκινητή 

Οµάδα3 

D1S116 

D1S186 

ACTN2 

APOA2 

D2S2291 

D2S288 

D2S141 

D2S202 

D2S311 

D3S1561 

D9S161 

D9S270 

IFNA 

D9S265 

D9S112 

TP53 

D17S250 

1p31-p21 

1p 

1q42-q43 

1q21-q23 

2p 

2p 

2q21-q33 

2q32 

2q 

3p24.2-p22 

9p21 

9p21 

9p22 

9p21 

9q31-q34 

17p13.1 

17q11-12.1 

0.65 

0.84 

0.5 

0.7 

0.76 

0.62 

0.88 

0.93 

0.81 

0.65 

0.78 

0.71 

0.72 

0.61 

0.88 

0.9 

0.91 

80-101 

82-106 

105 

131-145 

245 

276-284 

152-178 

135-207 

185-207 

226-250 

119-135 

87-101 

138-150 

84-100 

112-135 

103-135 

151-169 

 

 

 

 

MSH2, MSH6 

MSH2, MSH6 

PMS1 

PMS1 

PMS1 

MLH1 

 p16 GALT 

 p16 GALT 

 p16 GALT 

 p16 GALT 

 

 p53 

100 

100 

100 

120 

140 

147 

135 

120 

135 

145 

80 

100 

120 

80 

120 

100 

135 

A 

B 

-4 

A 

A 

B 

B 

C 

C 

D 

A 

C 

B 

D 

C 

D 

D 

 1Het, ποσοστό ετεροζυγωτίας, 2ASR, εύρος µεγέθους αλληλοµόρφου, 
3Οµάδα τετραπλής PCR αντίδρασης, 4Απλή PCR αντίδραση 
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5.7. PCR  για µικροδορυφορικό DNA  
Ο συνολικός όγκος του διαλύµατος της αντίδρασης ήταν 25 µl.  Σε αυτόν 

τον όγκο περιέχονταν 200 ng γενωµικού DNA, 1µΜ από κάθε εκκινητή, 250 µΜ 

dNTPs. 2.5 µl ρυθµιστικού διαλύµατος (buffer) 10X (670mM TRIS.HCI, pH 

8.5:166mM (NH4)2SO4, 67mM MgCl2, 1.7 mg/m; BSA; 100 µΜ β-

µερκαπτοαιθανόλη.  1% κατ΄ όγκο Triton X-100] και IU Taq DΝΑ πολυµεράσης. 

 Αρχικά πραγµατοποιούνταν αποδιάταξη σε θερµοκρασία 94ο C για 

3 min.   Ακολουθούσαν 30 κύκλοι ενίσχυσης του DNA, που περιελάµβαναν 

αποδιάταξη (94ο C), πρόσδεση (50ο C, 55o C,  ή 58o C ανάλογα µε το 

χρησιµοποιούµενο εκκινητή κάθε φορά) και πολυµερισµό (72o C). Ακολουθούσε 

µια τελική φάση πολυµερισµού (6min, 72o C). 

 

 

5.8. Ηλεκτροφόρηση DNA  

Το DNA ηλεκτροφορήθηκε σε πήκτωµα αγαρόζης ή ακρυλαµιδίου.  Η επιλογή 

του συγκεκριµένου πηκτώµατος εξαρτάται αφενός από το µέγεθος του DNA που 

πρόκειται να ηλεκτροφορηθεί και αφετέρου από τη διακριτική ικανότητα που 

προσδοκάται να επιτευχθεί.  Συνήθως, όσο µεγαλύτερα είναι τα DNA τµήµατα, 

καθώς και όσο µεγαλύτερες είναι οι διαφορές µεγέθους των τµηµάτων που 

πρόκειται να διαχωριστούν, τόσο καταλληλότερο είναι το πήκτωµα αγαρόζης.  

Αντίθετα, για µικρότερα τµήµατα DNA και για µικρές διαφορές µεγέθους 

ανάµεσά τους, επιλέγεται το πήκτωµα ακρυλαµιδίου (19:1 µίγµα 

ακρυλαµιδίου/bis-ακρυλαµιδίου). 

 Και οι δύο τύποι σχηµατίζονται σε υδατικό µέσο που περιέχει 1Χ ΤΒΕ 

ρυθµιστικό διάλυµα (10.8 g/l Tris pH 8.0, 0.002 EDTA).  Η πήξη των 

πηκτωµάτων επιτυγχάνεται για την µεν αγαρόζη µε στερεοποίησή της µε την 

πτώση θερµοκρασίας (προηγείται τήξη της µε βρασµό) ενώ για το ακρυλαµίδιο µε 

την προσθήκη 50µl  TEMED  και 160 µl υπερθεϊκού αµµωνίου 25% για 65 ml 

διαλύµατος ακρυλαµιδίου.  

Το δείγµα DNA που πρόκειται να ηλεκτροφορηθεί, επαναιωρείται σε διάλυµα 

φόρτωσης που περιέχει 0.25% µπλε της βρωµοφαινόλης, 0.25% κυανό του 

ξυλενίου και 25% φυκόλη.  
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5.9.  Χρώση του DNA µε νιτρικό άργυρο  

 Η µέθοδος αυτή εφαρµόζεται όταν το DNA έχει ηλεκτροφορηθεί σε 

πήκτωµα ακρυλαµιδίου και χαρακτηρίζεται για την πολύ µεγάλη ευαισθησία της, 

η οποία την κάνει να επιλέγεται, αντικαθιστώντας τη ραδιενέργεια.  Στα 

µειονεκτήµατά της ταξινοµείται η µη ειδική χρώση του δίκλωνου DNA,  

δεδοµένου ότι χρωµατίζεται και το µονόκλωνο DNA, το RΝΑ καθώς και 

πρωτεϊνες, θέτοντας σαν προϋπόθεση για την εφαρµογή της την ύπαρξη ιδιαίτερα 

καθαρού και ειδικού DNA.  Συνήθως εφαρµόζεται κατά την ηλεκτροφόρηση 

προϊόντων PCR. 

Αρχικά  το πήκτωµα ακρυλαµιδίου τοποθετήθηκε υπό ανάδευση σε 

µονιµοποιητικό διάλυµα για 10 min που περιείχε  10% αιθανόλη και 0.5% οξικό 

οξύ.  Ακολούθησε η προσθήκη διαλύµατος  νιτρικού αργύρου 0.1% (w/v) για 20 

min σε ηµίφως, πλύσιµο µε νερό και η προσθήκη κατόπιν του διαλύµατος 

εµφάνισης που περιέχει 0.4 Ν NaOH και 0.15% (v/v) φορµαλδεϋδη.  Η αντίδραση 

τερµατίστηκε µε την προσθήκη διαλύµατος ανθρακικού νατρίου 0.75% (w/v). 

 

5.10. Στατιστική ανάλυση  
 Για τις στατιστικές αναλύσεις των αποτελεσµάτων χρησιµοποιήθηκαν170, 

µονοπαραγοντική ανάλυση διακύµανσης (ANOVA) και µη συζευγµένα t-tests 

ώστε να εξετασθούν τα αποτελέσµατα έναντι των κλινικοπαθολογικών 

παραµέτρων.  Το διάστηµα αναφοράς 99% στην παρούσα µελέτη επελέγει 

συντηρητικά σαν µέσος όρος + 3 τυπική απόκλιση.  

 

5.11. Υλικά και εταιρείες προέλευσης υλικών  

1.2 -  διυδροξυ-αιθενο-δισ-ακρυλαµίδιο- BDH  

Αγαρ - Difco  

Αγαρόζη – Cibeo BRL  

Αιθανόλη- BDH 

Αιθυλενο-διαµινο-τετραοξικό οξύ – BDH 

Ακρυλαµίδιο – BDH 

Ανθρακικό νάτριο – Sigma 
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Βορικό οξύ – BDH 

Βρωµιούχο αιθίδιο – Sigma 

Γλυκερόλη – Cibeo BRL 

∆ιαιθυλ-πυροκαρβονικό οξύ – BDH 

∆ιθειοθρεϊτόλη – Sigma 

∆ιµεθυλσουλφοξείδιο – BDH 

∆εσοξυριβονουκλεοτίδια – Boehringern Manheim  

Ενζυµα περιορισµού – New England Biolabs  

Θειϊκό αµµώνιο – BDH 

Ισοπροπανόλη – BDH 

Κιτρικό νάτριο – BDH 

Κυανό της βρωµοφαινόλης – Sigma 

Λυσοζύµη – Sigma  

Μεθανόλη– Fluka  

Μεµβράνες διαπίδυσης πόρων διαµέτρου 10 mm – Sigma  

ΜΟPS – Sigma 

Νιτρικός άργυρος – Sigma 

Οξεικό αµµώνιο – Sigma 

Οξεικό κάλιο – Sigma 

Οξεικό νάτριο - Sigma 

Οξεικό οξύ – BDH 

Πρωτεϊνάση Κ – Sigma  

Πρωτεϊνάση Α – Sigma  

Ριβουνουκλεάση Α – Sigma  

RNAzol B- China Biotex  

SDS – Sigma  

SuperScript II RT – Life Technologies  

Taq πολυµεράση – Cibeo BRL  

TEMED – Sigma  

Tris base – BDH  

Υπερθειϊκό αµµώνιο – Cibeo BRL 

Υπεροξείδιο του υδρογόνου – BDH  

Φαινόλη – BDH 

Φορµαλδεϋδη – BDH 
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Φορµαµίδιο – BDH 

Χλωριούχο καίσιο – Sigma 

Χλωριούχο κάλιο – Sigma 

Χλωριούχο λίθιο – Sigma 

Χλωριούχο µαγγάνιο – Sigma 

Χλωριούχο µαγνήσιο – Sigma 

Χλωριούχο νάτριο – Sigma 

Χλωροφόρµιο – Fluka  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο   
 

 

6.1. Αποτελέσµατα από την ανάλυση των ενδοµητριωτικών ιστών   
Χρησιµοποιήθηκαν 23 ενδοµητριωτικά, έναντι φυσιολογικού ενδοµητρίου, 

DNA ζεύγη σε ανάλυση µικροδορυφορικού DNA µε συνολικό αριθµό 17 δεικτών. 

Η παρουσία της απώλειας της ετεροζυγωτίας κάθε δείκτη ανιχνεύθηκε από 0% 

εως 17.75%, ενώ ο βαθµός της ετεροζυγωτίας τους κυµαινόταν από 0.5 έως 0.93 

(Πίνακας 1 ). Πέντε δείγµατα (21.7%) έδειξαν σε έναν τουλάχιστον από τους 

εξεταζόµενους γενετικούς τόπους απώλεια της ετεροζυγωτίας.  Η αλληλοµορφική 

απώλεια ήταν  πιο συχνή στο δείκτη D9S270 (17.7%) και στον D9S161 (15.8%). 

Τα δείγµατα που βρέθηκαν οµόζυγα για έναν µικροδορυφορικό DNA δείκτη, 

θεωρήθηκαν ως µη πληροφοριακά στην ανάλυση της απώλεια της ετεροζυγωτίας 

στο συγκεκριµένο δείκτη (Εικόνα 17) . 

Η τιµή του λόγου απώλειας της ετεροζυγωτίας υπολογίστηκε για κάθε 

δείγµα ως: [περιπτώσεις γενετικών τόπων µε απώλεια της ετεροζυγωτίας] [σύνολο 

πληροφοριακών γενετικών τόπων]169. Η υψηλότερη τιµή του λόγου ήταν 0.133 σε 

ένα περιστατικό σταδίου ΙΙΙ µιας 42χρονης γυναίκας. Καµία στατιστικά 

σηµαντική συσχέτιση δεν παρατηρήθηκε µεταξύ του λόγου αλληλοµορφικής 

αστάθειας και κλινικοπαθολογικών παραµέτρων, όπως το στάδιο της νόσου και η 

ηλικία των ασθενών (Πίνακες 2, 3). 

Η τιµή του λόγου της απώλειας γενετικού τόπου υπολογίσθηκε για κάθε 

δείγµα ξεχωριστά ως: [γενετικοί τόποι µε απώλεια της ετεροζυγωτίας]/[σύνολο 

των γενετικών τόπων]169 και ήταν 0.137, 0.056 και 0.048 για τους 9p21, 1q21-q23 

και 17p13.1 τόπους αντίστοιχα. Το ποσοστό της απώλειας της ετεροζυγωτίας 

εξετάσθηκε έναντι κλινικοπαθολογικών παραγόντων όπως το στάδιο της νόσου 

και η ηλικία των ασθενών.  ∆εν παρατηρήθηκε καµία στατιστικά σηµαντική 

συσχέτιση µεταξύ του λόγου αλληλοµορφικής αστάθειας και αυτών.  Τρία 

µονοπάτια έχουν προταθεί για την πλήρη απενεργοποίηση ενός γονιδίου.  Οι 

µεταλλάξεις, η απώλεια του χρωµοσωµικού υλικού (LOH) και η DNA µεθυλίωση 

των CpG νησιδίων που βρίσκονται στον εκκινητή του γονιδίου.  Η 

αλληλοµορφική απώλεια της ετεροζυγωτίας ανά χρωµοσωµική  



 

 

 

97
 

 

 

 

 

Εικόνα 17. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα δειγµάτων µε απώλεια ετεροζυγωτίας LOH. 

E, ενδοµητριωτικό DNA. Ν, DNA φυσιολογικού ενδοµητρίου. Τα βελάκια δείχνουν τη 

θέση αλληλοµόρφου που έχει χαθεί. Οι αχνές ζώνες στη θέση των αλληλοµόρφων που 

έχουν διαγραφεί αποδίδονται σε DNA προερχόµενο από περιφερικό αίµα. Οι αριθµοί 

πάνω από την ονοµασία των γενετικών τόπων εκπροσωπεί τον αριθµό των ασθενών. 
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Πίνακας 2: Ανάλυση απώλειας ετεροζυγωτίας σε σχέση µε το στάδιο της ενδοµητρίωσης  

Σταδίο ενδοµητρίωσης Αριθµός περιπτώσεων Ηλικία 

(ΜΟ�ΤΑ) 

FAL 1 

(MO�TA) 

I 

II 

III 

IV 

1 

5 

10 

7 

43 

45.2�2.4 

37.4�9.7 

30.7�5.7 

0 

0.01�0.03 

0.03�0.05 

0.03�0.04 
1FAL, λόγος απώλειας ετεροζυγωτίας 
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Πίνακας 3:  Αποτελέσµατα  αλληλοµορφικής αστάθειας σε συνάρτηση µε την ηλικία του  

ασθενούς. 

Οµάδες ανά ηλικίες Αριθµός περιπτώσεων FAL1 (mean±SD) 

20-30 5 0.03±0.04 

31-40 8 0.02±0.03 

41-50 9 0.02±0.05 

50-60 1 0 

1FAL: λόγος απώλειας ετεροζυγωτίας 
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περιοχή ήταν 17%, 4% και 4% στην 9p21p23, 1q21q23 και 17p13,1 σε 

χρωµοσωµικές περιοχές όπου και χαρτογραφούνται τα γονίδια GALT, APOA2 και 

P53 αντίστοιχα (Πίνακας 4).  Τα ευρήµατα αυτά οδηγούν στο συµπέρασµα ότι οι 

γενετικοί αυτοί τόποι ενέχονται στην παθογένεια της ενδοµητρίωσης.  Από την 

άλλη πλευρά η απώλεια της ετεροζυγωτίας στο 9p21, µπορεί να οδηγήσει σε δύο 

ισοπίθανες υποθέσεις.  Πρώτον, στη συµµετοχή του γονιδίου p16 ενός 

ογκοκατασταλτικού γονιδίου στην ενδοµητρίωση, το οποίο περαιτέρω οδηγεί σε 

οµοιότητες ενδοµητρίωσης και καρκίνου και δεύτερο, στη συµµετοχή του 

γονιδίου GALT το οποίο είναι εντοπισµένο στην ίδια γενετική περιοχή στην 

πάθηση αυτή.  Το GALT γονίδιο έχει συσχετισθεί µε την γυναικεία 

υπογονιµότητα, που οφείλεται στην έκπτωση της ωοθηκικής λειτουργίας,  λόγω 

γαλακτοζαιµίας.  Το APOA2 που κωδικοποιεί την απολιποπρωτεϊνη Α1 είναι µια 

από τις κύριες, ανάµεσα στις υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνες (HDL).  Η 

απώλεια της ετεροζυγωτίας στον γενετικό αυτό τόπο, δηλαδή στο 1p21q23 είναι 

σχετικά συχνό χαρακτηριστικό του αδενοκαρκινώµατος των ωοθηκών.  Τα 

αποτελέσµατα αυτής της εργασίας για την απώλεια της ετεροζυγωτίας 

υποδεικνύουν µια οµοιότητα µεταξύ της ενδοµητρίωσης  και του καρκίνου των 

ωοθηκών.  Αυτό αναφέρεται για πρώτη φορά στη βιβλιογραφία.  Στην παρούσα 

µελέτη το ποσοστό απώλειας της ετεροζυγωτίας στο δείκτη TP53 ήταν 4%, το 

οποίο και προτείνει την πιθανή εµπλοκή του γονιδίου Ρ53 στην παθογένεια της 

νόσου.  Το εύρηµα αυτό δείχνει πιθανή προδιάθεση για καρκίνο ωοθηκών των 

ασθενών µε ενδοµητρίωση, εφόσον µεταλλαγές στο Ρ53 είναι κοινό 

χαρακτηριστικό στην καρκινογένεση.  Τα αποτελέσµατα της εργασίας αυτής για 

την απώλεια της ετεροζυγωτίας υποδεικνύουν µια συσχέτιση µεταξύ 

ενδοµητρίωσης και καρκίνου των ωοθηκών.  Αστάθεια του µικροδορυφορικού 

DNA δεν παρατηρήθηκε σε κανένα γενετικό τόπο, εφόσον δεν παρατηρήθηκαν 

καινούργια µικροδορυφορικά αλληλόµορφα σε ενδοµητριωτικά DNA σε 

σύγκριση µε τα φυσιολογικά δείγµατα που εξετάστηκαν.



Πίνακας 4. Individual allelotypes for the 22 endometriotic cases studied. 
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H 0.00 

2 35 III H NI H NI H NI H H H NI H H H NI H H H 0.00 

3 35 IV H H H H H H H H H H H H NI LOH 
N
I

H H 0.07 

4 45 III H H H H H H H H H H H NI H H H H H 0.00 
5 25 III H H H H H H H H NI H H H H H H H H 0.00 

6 25 IV NI H H H H H H H NI H H H H H 
N
I

H H 0.00 

7 31 III H H H H NI H H H H H LOH NI NI H H H H 0.07 
8 22 IV H H H NI H H H H H NI H H H NI H H H 0.00 

9 38 IV NI H NI H H H H H H H H H H H 
N
I

L
O
H

H 0.07 

10 31 III NI H H H H H NI H H H H NI H H H H NI 0.00 
11 40 III H NI H H H H H H NI H H H NI H H H H 0.00 
12 45 II H H H NI NI H H H H H H H H NI H H H 0.00 

13 32 IV H H NI H NI H H H H H H H H H 
N
I

H H 0.00 

14 42 III H NI NI H H H H H H H LOH LOH H NI H H H 0.14 
15 55 III H H NI H H H H H NI H H H NI NI H H H 0.00 
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17 47 II H H H H H H H H H H H H H NI H H H 0.00 
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19 42 II H H H H H H H H H H NI H H H H H H 0.00 
20 48 II H H H LOHc NI NI H H H H H H H H H H H 0.07 

21 29 IV H H NI H H H H H H H NI LOH H NI 
N
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22 25 III NI H NI H H H H H H H H LOH H H N H H 0.07 
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I

Allelic imbalance / Total 
informative loci (%) 

0/17 
(0) 

0/19 
(0) 

0/15 
(0) 

1/18 
(5.5) 

0/18 
(0) 

0/20 
(0) 

0/20 
(0) 

0/22 
(0) 

0/18 
(0) 

0/20 
(0) 

3/20 
(15.0) 

3/17 
(17.6) 

0/15 
(0) 

1/15 (6.7) 

0
/
1
5
 
(
0
)

1
/
2
1
 
(
4
.
8
)

0/21 
(0) 

 

aNI, non-informative. bH, heterozygosity. cLOH, loss of heterozygosity.  
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6.2. Αποτελέσµατα από την ανάλυση των αδενοµυωτικών ιστών   
 Εξετάσθηκαν 31 αδενοµυωτικά έναντι φυσιολογικού ενδοµητρίου 

ζεύγη DNA δειγµάτων µε 17 συνολικά µικροδορυφορικούς δείκτες. Τα 

ποσοστά απώλειας κάθε δείκτη κυµαίνονταν από 0% εως 12,9%, ενώ ο 

βαθµός ετεροζυγωτίας ήταν από 0,50 εως 0,93 (Πίνακας 5). Χαρακτηριστικά 

παραδείγµατα της απώλειας της ετεροζυγωτίας φαίνονται στην Εικόνα 18. 

Εννέα δείγµατα (29,0%) έδειξαν LOH σε έναν τουλάχιστον από τους 

εξετασθέντες γενετικούς τόπους. Η αλληλοµορφική απώλεια ήταν πιο συχνή 

στο δείκτη D2S2291 (12,9%) ακολουθούµενος από τον D3S1561 (9,7%). 

Όσοι γονότυποι δειγµάτων ήταν οµόζυγοι σε ένα µικροδορυφορικό DNA 

δείκτη θεωρήθηκαν σαν µη πληροφοριακοί κατά την ανάλυση LOH. 

Μικροδορυφορική αστάθεια (Microsatellite Instability, MΙ) δεν 

παρατηρήθηκε σε κανένα γενετικό τόπο, καθώς δεν παρατηρήθηκαν νέα 

µικροδορυφορικά αλληλόµορφα στα αδενοµυωτικά DNA, συγκρινόµενα µε 

τα αντίστοιχα φυσιολογικά δείγµατα που εξετάστηκαν. 

 Ο λόγος αλληλοµορφικής απώλειας (Fractional Allelic Imbalance, 

FAL) υπολογίστηκε για κάθε δείγµα σαν [γενετικοί τόποι µε LOH]/[σύνολο 

πληροφοριακών γενετικών τόπων]177. Η υψηλότερη τιµή του λόγου αυτού 

που παρατηρήθηκε ήταν 0,125 σε ένα δείγµα αυξητικού αδενοµυωτικού 

ενδοµητρίου, µιας γυναίκας ηλικίας 38 ετών. 

 Το ποσοστό του LOH εξετάστηκε έναντι κλινικοπαθολογικών 

παραγόντων όπως η φάση του εµµηνορυσιακού κύκλου και η ηλικία των 

ασθενών. Η Εικόνα 19 παρέχει τις τιµές του ποσοστού LOH σε γυναίκες µε 

αδενοµύωση σε συσχέτιση µε τη φάση του εµµηνορυσιακού κύκλου. Μια 

µικρή κλίση στο ποσοστό του LOH είναι εµφανής από την εκκριτική στην 

παραγωγική φάση και στην ατροφική. Ωστόσο η κλίση αυτή δεν είναι 

στατιστικά σηµαντική. 

 Οι ασθενείς διαχωρήσθηκαν σε 4 ηλικιακές οµάδες (31-40, 41-50, 51-

60 και >61 ετών) και το ποσοστό του LOH υπολογίσθηκε σε κάθε οµάδα 

(Εικόνα 20). Μια κλίση στο ποσοστό του LOH παρατηρήθηκε σύµφωνα µε 

την ηλικία. Μολονότι ο αριθµός των περιστατικών στην οµάδα 31-40 ετών 

ήταν σχετικά χαµηλός (µόνο 4 περιπτώσεις) και  

 



 

 

 

105
 

Εικόνα 18. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα δειγµάτων µε απώλεια ετεροζυγωτίας LOH. 

E, αδενοµυωτικό DNA. Ν, DNA φυσιολογικού ενδοµητρίου. Τα βελάκια δείχνουν τη 

θέση αλληλοµόρφου που έχει χαθεί. Οι αχνές ζώνες στη θέση των αλληλοµόρφων που 

έχουν διαγραφεί αποδίδονται σε DNA προερχόµενο από περιφερικό αίµα. Οι αριθµοί 

πάνω από την ονοµασία των γενετικών τόπων εκπροσωπεί τον αριθµό των ασθενών. 
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Πινακας 5: Μικροδορυφορικοί DNA δείκτες επιλεγµένοι για αυτή τη µελέτη. 
Γενετικός 

τόπος 

Κυτταρογενετική 

Θέση 

Het1 ASR2 

(bp) 

Πλησιέστερα 

Γονίδια 

Συγκέντρωση 

Εκκινητή 

Οµάδα3 

D1S116 

D1S186 

ACTN2 

APOA2 

D2S2291 

D2S288 

D2S141 

D2S202 

D2S311 

D3S1561 

D9S161 

D9S270 

IFNA 

D9S265 

D9S112 

TP53 

D17S250 

1p31-p21 

1p 

1q42-q43 

1q21-q23 

2p 

2p 

2q21-q33 

2q32 

2q 

3p24.2-p22 

9p21 

9p21 

9p22 

9p21 

9q31-q34 

17p13.1 

17q11-12.1 

0.65 

0.84 

0.5 

0.7 

0.76 

0.62 

0.88 

0.93 

0.81 

0.65 

0.78 

0.71 

0.72 

0.61 

0.88 

0.9 

0.91 

80-101 

82-106 

105 

131-145 

245 

276-284 

152-178 

135-207 

185-207 

226-250 

119-135 

87-101 

138-150 

84-100 

112-135 

103-135 

151-169 

 

 

 

 

MSH2, MSH6 

MSH2, MSH6 

PMS1 

PMS1 

PMS1 

MLH1 

 p16 GALT 

 p16 GALT 

 p16 GALT 

 p16 GALT 

 

 p53 

100 

100 

100 

120 

140 

147 

135 

120 

135 

145 

80 

100 

120 

80 

120 

100 

135 

A 

B 

-4 

A 

A 

B 

B 

C 

C 

D 

A 

C 

B 

D 

C 

D 

D 

 1Het, ποσοστό ετεροζυγωτίας, 2ASR, εύρος µεγέθους αλληλοµόρφου, 
3Οµάδα τετραπλής PCR αντίδρασης, 4Απλή PCR αντίδραση 
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Εικόνα 19: Απώλεια ετεροζυγωτίας (%) σε γυναίκες µε αδενοµύωση σε 

σχέση µε τη φάση του εµµηνορυσιακού κύκλου.  

20

37,5

30,8

13

10

8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

proliferative secretory postmenopausal

Φάση του κύκλου 

L
O

H
 in

ci
de

nc
e 

(%
)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Α
ρι
θµ
ός

 π
ερ
ισ
τα
τι
κώ

ν 



 

 

 

108
 

 

 

Εικόνα 20:  Απώλεια ετεροζυγωτίας (%) σε γυναίκες µε αδενοµύωση σε 

σχέση µε την ηλικία.  
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ακατάλληλος για οποιαδήποτε στατιστική εκτίµηση, είναι αξιοσηµείωτο πως 

δύο στους τέσσερις ασθενείς αυτής της οµάδας επέδειξαν LOH, ένας στo 

δείκτη D2S2291 και ένας άλλος και στους δύο D3S1561 και D9S161. 

 Η αλληλοµορφική απώλεια της ετεροζυγωτίας ανά χρωµοσωµική 

περιοχή ήταν 19,4%, 9,7% και 6,5%, στην 2p22.3-p16.1, 3p24.2-p22 και 

9p21 χρωµοσωµικές περιοχές, όπου και χαρτογραφούνται τα γονίδια hMSH2, 

hMLH1, p16Ink4και GALT  αντίστοιχα. 

Τα ευρήµατα αυτά οδηγούν στο συµπέρασµα πως οι γενετικοί αυτοί 

τόποι ενέχονται στην παθογένεια της αδενοµύωσης. Επιπλέον, οι παραπάνω 

γενετικές αλλοιώσεις παρατηρήθηκαν σε δυο από τις τέσσερις περιπτώσεις 

γυναικών µέσης αναπαραγωγικής ηλικίας µε αδενοµύωση το οποίο πιθανά 

σηµαίνει πως τέτοιες αλλαγές ενέχονται στην πρόωρη έναρξη του 

φαινοµένου. 

 Το επιδιορθωτικό σύστηµα του DNA MMR, το οποίο ενέχεται στην 

αυξηµένη αξιοπιστία της αντιγραφής µε την αφαίρεση των σφαλµάτων που 

εισάγει η DNA πολυµεράση, ανακαλύφθηκε πρώτα στους προκαρυωτικούς 

οργανισµούς, αλλά η συµµετοχή του στην πρόκληση καρκίνου στον 

άνθρωπο δείχτηκε τα 5 τελευταία χρόνια. Μεταλλάξεις στα γονίδια του 

συστήµατος οδηγεί σε προδιάθεση για καρκίνο186. Η πλήρης έλλειψη 

λειτουργίας των MMR γονιδίων δηµιουργεί τον χαρακτηριστικό 

µεταλλακτικό φαινότυπο γνωστό σαν αστάθεια του µικροδορυφορικού DNA 

(microsatellite instability, ΜΙ)186. Η εύρεση LOH στις περιοχές 2p22.3-p16.1 

και 3p24.2-p22, όπου βρίσκονται τα γονίδια hMSH2 και hMLH1, οδηγεί 

στην υπόθεση ότι σε κάποιες από τα περιστατικά της αδενοµύωσης, µπορεί 

να υπάρχει προδιάθεση για καρκίνο. Στα τελευταία περιστατικά εξαιτίας της 

σηµασίας των γονιδίων αυτών στην διατήρηση της γενετκής πληροφορίας 

από µεταλλαγές, µπορεί επίσης να υπάρχει αυξηµένη προδιάθεση 

µεταλλάξεων (error prone phenotype). Στα δείγµατα ενδοµητριωτικού ιστού 

και φυσιολογικού ενδοµητρίου, η χρήση των ίδιων ακριβώς γενετικών 

δεικτών σε multiplex-PCR αναλύσεις έδειξε ότι οι γενετικοί αυτοί τόποι δεν 

παρουσίαζαν LOΗ. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη αναφορά πως τα γονίδια 

hMSH2 και hMLH1 σχετίζονται µε την αδενοµύωση. 
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 Από την άλλη πλευρά η απώλεια της ετεροζυγωτίας στο 9p21, µπορεί 

να οδηγήσει σε δύο ισοπίθανες υποθέσεις. Πρώτον, στη συµµετοχή του 

p16Ink4, ενός ογκοκατασταλτικού γονιδίου στην αδενοµύωση, το οποίο 

περαιτέρω οδηγεί σε οµοιότητες αδενοµύωσης και καρκίνου. ∆εύτερον, στη 

συµµετοχή του γονιδίου GALT, το οποίο είναι εντοπισµένο στην ίδια 

γενετική περιοχή, στην νόσο αυτή. Το γονίδιο GALT έχει συσχετιστεί µε 

γυναικεία υπογονιµότητα, οφειλόµενη σε καταστροφή των ωοθηκών λόγω 

γαλακτοζαιµίας186 καθώς και µε την ενδοµητρίωση, όπως έχει προαναφερθεί. 

Το ποσοστό της απώλειας της ετεροζυγωτίας εξετάσθηκε έναντι 

κλινικοπαθολογικών παραγόντων όπως το στάδιο της νόσου και η ηλικία των 

ασθενών. Η LOH στο συγκεκριµένο γενετικό τόπο έχει επίσης αναφερθεί 

στην ενδοµητρίωση186, το οποίο οδηγεί στο συµπέρασµα οµοιότητας της 

αδενοµύωσης µε αυτήν την νόσο.  

 Η ερευνητική αυτή µελέτη έδωσε νέες πληροφορίες πάνω στη 

µοριακή βάση της αδενοµύωσης, και στα πιθανά γονίδια που µπορεί να 

σχετίζονται µε προδιάθεση για τη νόσο αυτή. Για πρώτη φορά δείχτηκε το 

ποσοστό LOH στα γονίδια hMSH2, hMLH1 και p16Ink4-GALT, γονίδια µε 

διαφορετικές λειτουργίες σε υποκυτταρικό επίπεδο. Επιπλέον, παρουσιάζει 

µια νέα γενετική προσέγγιση της αδενοµύωσης, µε πιθανές εφαρµογές για 

διαγνωστικούς σκοπούς. Όσο αφορά την παθογένεια της αδενοµύωσης, 

αποκαλύπτονται καινούργια µοναδικά χαρακτηριστικά τόσο κοινά όσο και 

διαφορετικά από την ενδοµητρίωση, ενώ κάποια από αυτά οδηγούν και στην 

υπόθεση καρκινικής προδιάθεσης. Αυτό που επίσης πρέπει να τονιστεί είναι 

ότι µε βάση τα παραπάνω η παθογένεια της αδενοµύωσης φαίνεται πως είναι 

πολυπαραγοντική. 



Πίνακας 6. Individual allelotypes for the 31 adenomyotic cases studied. 
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1 65 NIa Hb H H H H H H H H H NI H H NI NI H 0.00 
2 47 H NI H NI LOH NI H H H NI H H H NI H H H 0.00 
3 45 H H H H H H H H H LOH H H NI H NI H H 0.07 
4 44 H H H H H H H H H H H NI H H H H H 0.00 
5 60 H H H H H H H H NI H H H H H H H H 0.00 
6 72 NI H H H H H H H NI LOH H H H H NI H H 0.00 
7 55 H H H H NI H H H H H    H NI NI H H H H 0.07 
8 40 H H H NI H H H H H NI H H H NI H H H 0.00 
9 53 NI H NI H LOH H H H H H H H H H NI LOH H 0.07 

10 52 NI H H H H H NI H H H H NI H H H H NI 0.00 
11 36 H NI H H H H H H NI H H H NI H H H H 0.00 
12 47 H H H NI NI H H H H H H H H NI H H H 0.00 
13 48 H H NI H NI H H H H H H H H H NI H H 0.00 
14 49 H NI NI H H H H H H H H H H NI H H H 0.14 
15 55 H H NI H H H H H NI H H H NI LOH H H H 0.00 
16 47 H H NI H H H H H H H H NI H H H H H 0.00 
17 77 H H H H H H H H H H H H H NI H H H 0.00 
18 33 H H H NI H H NI H H H H H H H H H H 0.07 
19 67 H H H H H H H H H H NI H H H H H H 0.00 
20 57 H H H Η NI NI H H H H H H H H H H H 0.07 
21 41 H H NI H H H H H H H NI H H NI NI H H 0.08 
22 55 NI H NI H H H H H H H H H H H NI H H 0.07 
23 38 H H NI H H H H NI H LOH LOH H H H H H H 0.00 
24 48 H H NI Η NI LOH H H H H H H H H H H H 0.07 
25 47 H H H H H H H H H H NI H H H H NI H 0.00 
26 49 H H H H H H H H H H H H H H H H H 0.00 
27 45 H H H H H H H H H H H H H H H H H 0.00 
28 52 H H H Η LOH NI H H H H H H H H H H H 0.00 
29 60 H H NI H H H H H H H H H H H H H H 0.14 
30 75 NI H NI H H H H H H H H H H H H H H 0.00 
31 40 H H H H LOH H H H H H H H H H H H H 0.00 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο   
 

 

7.1. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

7.1.1. Ενδοµητρίωση  

 

Η ενδοµητρίωση είναι µια κοινή καλοήθης γυναικολογική διαταραχή που 

χαρακτηρίζεται από την παρουσία και τον πολαπλασιασµό του ενδοµητριωτικού 

ιστού (στρώµατος και αδένων) έξω από την µήτρα. Οι ενδοµητριωτικές κύστεις 

φαίνεται να είναι µονοκλωνικές και παρουσιάζουν γρήγορη αύξηση και επέκταση 

στην πύελο.  Η ενδοµητρίωση είναι η συχνότερη αιτία πυελικού άλγους στις 

γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας και η δεύτερη γυναικολογική πάθηση µετά το 

ινοµύωµα.  Ανευρίσκεται στο 25 µε 50% των γυναικών µε υπογονιµότητα και στο 

70% - 80% των γυναικών µε ανεξήγητη στειρότητα.  Για την αιτιολογία της 

ενδοµητρίωσης αρκετοί παθοφυσιολογικοί µηχανισµοί έχουν προταθεί, όπως οι 

ανατοµικοί, ανοσολογικοί, ενδοκρινολογικοί, περιβαλλοντικοί και, τέλος, 

γενετικοί παράγοντες, οι οποίοι µε το µηχανισµό της εµφύτευσης ή της 

µεταπλασίας προκαλούν ενδοµητρίωση.  ∆ύο κυρίως υποθέσεις παρουσιάζονται 

από τις µέχρι σήµερα µελέτες της ενδοµητρίωσης, στην προσπάθεια να 

αναγνωριστεί η παθογένεια αυτής της νόσου σε µοριακό επίπεδο.  Μελέτες µε τη 

χρήση γενετικών πολυµορφισµών και ανάλυση σύνδεσης έχουν εµπλέξει 

µεταβολικά γονίδια καθώς και γονίδια αποτοξίνωσης του κυττάρου, όπως το 

GALT, που χαρτογραφείται στην περιοχή 9p21141,142 και το το GSTM1 που 

χαρτογραφείται αντίστοιχα στο 1p13143,144.  Επιπρόσθετα, αναλύσεις µε τη χρήση 

µικροδορυφορικών δεικτών στην ενδοµητρίωση δείχνουν ότι υφίσταται το 

φαινόµενο της απώλειας της ετεροζυγωτίας (LOH) σε γενετικούς τόπους που 

χάνονται στον καρκίνο των ωοθηκών και σε ογκοκατασταλτικά γονίδια.  Τα 

παραπάνω υποδεικνύουν ότι πιθανά πρόκειται για ένα πολύπλοκο χαρακτηριστικό 

στο οποίο πολλαπλοί γενετικοί τόποι αλληλεπιδρούν µεταξύ τους και µε το 

περιβάλλον για να παράγουν το συγκεκριµένο φαινότυπο.  Επιπρόσθετα, έχουν 
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παρατηρηθεί αλλοιώσεις σε επίπεδο DNA, οι οποίες πιθανά οφείλονται σε βλάβες 

επιδιορθωτικών συστηµάτων του DNA.   Παρά τις µέχρι τώρα έρευνες η  ακριβής 

αιτία της παθογένειας της νόσου παραµένει άγνωστη.  

Σκοπός της εργασίας είναι η ανίχνευση της απώλειας της ετεροζυγωτίας µε 

τη χρήση υψηλά πολυµορφικών µικροδορυφορικών δεικτών στην ενδοµητρίωση.  

Είναι η πλέον κοινή µεθοδολογία που εφαρµόζεται για τον εντοπισµό θέσεων στο 

γονιδίωµα µε υψηλή πιθανότητα παρουσίας υποψηφίων επικρατών γονιδίων.   

Επίσης, τη συσχέτιση συγκεκριµένων γονιδίων µε σκοπό την καλύτερη 

κατανόηση της αιτιολογίας της ενδοµητρίωσης, που µπορεί να µας οδηγήσουν σε 

νέους τρόπους θεραπείας.  

 Επιπρόσθετα, συχνά έχει βρεθεί καρκινικός µετασχηµατισµός σε 

συνδυασµό µε ενδοµητριωτικό υποτύπο καρκίνου των ωοθηκών145-148. Γενετικοί 

πολυµορφισµοί και ανάλυση σύνδεσης εµπλέκουν γονίδια, που κωδικοποιούν 

ένζυµα µεταβολισµού και κυτταρικής αποτοξίνωσης, όπως το GALT που είναι 

χαρτογραφηµένο στο 9p21141,142 και το GSTM1 χαρτογραφηµένο στο 11p13143,144, 

σαν υπεύθυνα για την παθογένεση της ασθένειας. Εφόσον όµως έχουν ανιχνευτεί 

µεταλλάξεις150,151, είναι λογικό να αναζητηθεί βλάβη επιδιορθωτικού συστήµατος 

του γενετικού υλικού σαν πιθανή αιτία της ενδοµητρίωσης. 

Τρία µονοπάτια έχουν προταθεί για την πλήρη απενεργοποίηση ενός 

γονιδίου: οι µεταλλάξεις, η απώλεια χρωµοσωµικού υλικού (απώλεια της 

ετεροζυγωτίας ή οµόζυγη απάλειψη) και η DNA µεθυλίωση των CpG νησιδίων, 

που βρίσκονται στον εκκινητή του γονιδίου171. Η αλληλοµορφική απώλεια της 

ετεροζυγωτίας ανά χρωµοσωµική περιοχή ήταν 17%, 4% και 4% στην 9p21p23, 

1q21q23 και 17p13,1 σε χρωµοσωµικές περιοχές όπου και χαρτογραφούνται τα 

γονίδια GALT, APOA2 και P53 αντίστοιχα.  Τα ευρήµατα αυτά οδηγούν στο 

συµπέρασµα ότι οι γενετικοί αυτοί τόποι ενέχονται στην παθογένεια της 

ενδοµητρίωσης.  Από την άλλη πλευρά η απώλεια της ετεροζυγωτίας στο 9p21, 

µπορεί να οδηγήσει σε δύο ισοπίθανες υποθέσεις.  Πρώτον, στη συµµετοχή του 

γονιδίου p16 ενός ογκοκατασταλτικού γονιδίου στην ενδοµητρίωση, το οποίο 

περαιτέρω οδηγεί σε οµοιότητες ενδοµητρίωσης και καρκίνου και δεύτερο, στη 

συµµετοχή του γονιδίου GALT το οποίο είναι εντοπισµένο στην ίδια γενετική 

περιοχή στη δυσπλασία αυτή.  Το GALT γονίδιο έχει συσχετισθεί µε την 

γυναικεία υπογονιµότητα, που οφείλεται στην έκπτωση της ωοθηκικής 

λειτουργίας,  λόγω γαλακτοζαιµίας.  Το APOA2 που κωδικοποιεί την 
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απολιποπρωτεϊνη Α1 είναι µια από τις κύριες, ανάµεσα στις υψηλής πυκνότητας 

λιποπρωτεϊνες (HDL).  Η απώλεια της ετεροζυγωτίας στον γενετικό αυτό τόπο, 

δηλαδή στο 1p21q23 είναι σχετικά συχνό χαρακτηριστικό του 

αδενοκαρκινώµατος των ωοθηκών.  Τα αποτελέσµατα αυτής της εργασίας για την 

απώλεια της ετεροζυγωτίας υποδεικνύουν µια οµοιότητα µεταξύ της 

ενδοµητρίωσης  και του καρκίνου των ωοθηκών.  Αυτό αναφέρεται για πρώτη 

φορά στη βιβλιογραφία.  Στην παρούσα µελέτη το ποσοστό απώλειας της 

ετεροζυγωτίας στο δείκτη TP53 ήταν 4%, το οποίο και προτείνει την πιθανή 

εµπλοκή του γονιδίου Ρ53 στην παθογένεια της νόσου.  Το εύρηµα αυτό δείχνει 

πιθανή προδιάθεση για καρκίνο των ασθενών µε ενδοµητρίωση, εφόσον 

µεταλλαγές στο Ρ53 είναι κοινό χαρακτηριστικό στην καρκινογένεση.  Τα 

αποτελέσµατα της εργασίας αυτής για την απώλεια της ετεροζυγωτίας 

υποδεικνύουν µια συσχέτιση µεταξύ ενδοµητρίωσης και καρκίνου των ωοθηκών.  

Εν κατακλείδι αυτή η µελέτη προσθέτει νέες πληροφορίες για πιθανά γονίδια 

επιδεκτικότητας στην ενδοµητρίωση δείχνοντας τη συχνότητα της απώλειας της 

ετεροζυγωτίας στην περιοχή P16, GALT, APOA2 και Ρ53.   

Η ανάλυση που έγινε στο µικροδορυφορικό DNA για τους 17 δείκτες 

έδειξε το φαινόµενο της απώλειας της ετεροζυγωτίας στο 9p21-23 και 17p13.1 σε 

ποσοστό 17% και 4% αντίστοιχα. Αυτά τα ευρήµατα προτείνουν την εµπλοκή των 

συγκεκριµένων γενετικών τόπων στην ενδοµητρίωση. Ακόµη είναι σηµαντικό ότι 

παρατηρήθηκε περίπου ίδια συχνότητα απώλεια της ετεροζυγωτίας ανάµεσα στα 

διαφορετικά στάδια της νόσου (ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV), όπως και ανάµεσα στις 

διαφορετικές ηλικιακές οµάδες (20-30, 31-40, 41-50 ετών). 

Οι οµοιότητες της ενδοµητρίωσης µε τον καρκίνο145-148, οδηγούν στην 

υπόθεση οτι η απώλεια της ετεροζυγωτίας στο 9p21, που παρατηρήθηκε σ’αυτή 

τη µελέτη, θα µπορούσε να εµπλέκεται στην ενδοµητρίωση εξαιτίας του γονιδίου 

p16Ink4. Επιπρόσθετα, το γονίδιο GALT τοποθετείται επίσης στον προηγούµενο 

γενετικό τόπο 9p13172. Το γονίδιο αυτό σχετίζεται µε τη γυναικεία στειρότητα 

εξαιτίας αποτυχίας των ωοθηκών από γαλακτοζαιµία173. Ωστόσο είναι 

περισσότερο πιθανό ότι ο πολυµορφισµός του GALT, N314D (µια Α2744 προς 

G2744 µετατόπιση στο εξόνιο 10 αντικαθιστά το ασπαρτικό314 για ασπαραγίνη314) 

σχετίζεται µε την ενδοµητρίωση εξαιτίας της στενής σύνδεσής του µε έναν άλλο 

άγνωστο γενετικό τόπο, µε αυξηµένη επιδεκτικότητα στην ασθένεια152. 
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Το ΑPOA2, που κωδικοποιεί για την απολιποπρωτεϊνη Α-Ι, είναι µία από 

τις κύριες απολιποπρωτεϊνες ανάµεσα στις υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνες 

(HDL). Η απώλεια ετεροζυγωτίας σε αυτόν τον γενετικό τόπο είναι σχετικά συχνό 

χαρακτηριστικό του αδενοκαρκινώµατος των ωοθηκών (Cancer Genome Anatomy 

Project, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/CCAP). Τα αποτελέσµατα της εργασίας 

αυτής για την απώλεια της ετεροζυγωτίας σε αυτό το γενετικό, υποδεικνύουν µία 

οµοιότητα µεταξύ ενδοµητρίωσης και καρκίνου των ωοθηκών. 

Παρόλο που µεταλλάξεις στο p53 έχουν διαπιστωθεί σε υψηλό ποσοστό 

στον καρκίνο των ωοθηκών, ανίχνευση µεταλλάξεων στο p53 γενετικό τόπο δεν 

εντόπισε καµιά µετάλλαξη στις ενδοµητριωτικές αλλοιώσεις151. Στην παρούσα 

µελέτη το ποσοστό απώλειας της ετεροζυγωτίας στο δείκτη TP53 ήταν 4%, το 

οποίο και προτείνει την πιθανή εµπλοκή του γονιδίου στην παθογένεση της νόσου. 

Το εύρηµα αυτό δείχνει πιθανή προδιάθεση για καρκίνο ωοθηκών των ασθενών µε 

ενδοµητρίωση, εφόσον µεταλλαγές στο p53 είναι κοινό χαρακτηριστικό στην 

καρκινογένεση174. 

Επιπλέον, εξετάστηκε η συχνότητα της απώλειας της ετεροζυγωτίας στα 

γονίδια του συστήµατος επιδιόρθωσης λάθος ζευγαρωµένων βάσεων DNA 

(MMR), (hMSH2, hMSH6, hMLH1 και hPMS1). Ο σηµαντικός ρόλος των 

γονιδίων αυτών στη λειτουργία του συστήµατος είναι αποδεδειγµένος τόσο από 

βιοχηµικές153 όσο και από γενετικές µελέτες175, από τα βακτήρια ως τον άνθρωπο. 

Παρόλο που γενετικές αλλαγές συµβαίνουν στην ενδοµητρίωση τα hMSH2, 

hMSH6, hMLH1 και hPMS1 παραµένουν ανεπηρέαστα από την µικροδορυφορική 

ή αλληλοµορφική αστάθεια. Αυτό πιθανά σηµαίνει ότι ένα άλλο επιδιορθωτικό 

σύστηµα του DNA µπορεί να είναι υπεύθυνο για την αύξηση των µεταλλαγών 

αλλαγών στην ενδοµητρίωση. 

Αυτή η µελέτη προσθέτει νέες πληροφορίες για πιθανά γονίδια 

επιδεκτικότητας στην ενδοµητρίωση, δείχνοντας τη συχνότητα της απώλειας της 

ετεροζυγωτίας στις περιοχές p16-GALT, APOA2 και p53. Η ανίχνευση της 

απώλειας της ετεροζυγωτίας ακόµη και στο στάδιο ΙΙ της ασθένειας, ανεξάρτητα 

από την ηλικία του ασθενούς, πιθανά καταδεικνύει έναν άγνωστο παράγοντα  

δεκτικότητας στην ενδοµητρίωση. 

 

7.1.2. Αδενοµύωση  



 

 

 

119
 

 Η αδενοµύωση είναι µια κατάσταση, που χαρακτηρίζεται από την 

ανώµαλη αύξηση ενδοµητριωτικών αδένων και στρώµατος εντός και δια των 

στρωµάτων του µυοµήτριου. Αποτελεί µια αινιγµατική και ανεξήγητη 

γυναικολογική κατάσταση που προκαλεί µηνορραγία, αυξηµένη 

δυσµηνόρροια και διάχυτη αύξηση του µεγέθους της µήτρας σε γυναίκες 

προκεχωρηµένης ή µετα-αναπαραγωγικής ηλικίας. Η διάγνωσή της στην 

πλειονότητα των περιπτώσεων παραµένει µετα-χειρουργική από τον 

ιστολογικό έλεγχο. Έκτοποι αλλά ενδοµυοµητρικοί, οι ενδοµητρικοί αδένες 

και στρώµα συνιστούν µια παθοφυσιολογική κατάσταση σε κάποιες γυναίκες 

ή µια παθολογική κατάσταση στενά συνδεδεµένη µε την ενδοµητρίωση. Η 

αδενοµύωση παραµένει ανάµεσα στις λιγότερο µελετηµένες γυναικολογικές 

επιπλοκές, παρόλο που διαγιγνώσκεται σε ένα από  τρία δείγµατα 

υστερεκτοµών. Επιπρόσθετα, η αδενοµύωση µπορεί να οδηγήσει σε 

υπογονιµότητα σε µέσης και προχωρηµένης αναπαραγωγικής ηλικίας 

γυναίκες, προκαλώντας την αποβολή του εµβρύου νωρίς κατά την κύηση, 

εξαιτίας των µη φυσιολογικών ανοσολογικών αποκρίσεων του 

προσβεβληµένου ενδοµητρικού περιβάλλοντος175. 

Παρόλο που τόσο η αδενοµύωση όσο και η ενδοµητρίωση είναι 

παρόµοιες καταστάσεις ως προς την προέλευση του ιστού, τη δοµή και 

λειτουργία του, ενώ ανταποκρίνονται και οι δυο στις κυκλικές αναλλαγές 

των ενδογενών ωοθηκηκών στεροειδών, γενικά αντιµετωπίζονται σαν δυο 

διαφορετικές και αποµακρυσµένες νοσολογικές διεργασίες154. Η αιτιολογία 

της αδενοµύωσης παραµένει ως σήµερα άγνωστη, µολονότι αρκετοί 

παθοφυσιολογικοί µηχανισµοί έχουν προταθεί. 

 Ενώ υπάρχουν αρκετές ερευνητικές προσπάθειες τόσο σε κλινικό όσο 

και σε επίπεδο βασικών επιστηµών, πάνω στην ενδοµητρίωση, πολύ λίγες 

έχουν πραγµατοποιηθεί πάνω στην αδενοµύωση. Ωστόσο, αρκετές υποθέσεις 

έχουν προταθεί στην προσπάθεια να ανιχνευτεί η παθογένεση της νόσου. Η 

ανάπτυξη της αδενοµύωσης σε ζώα µε προχωρηµένη αναπαραγωγική ηλικία 

έχει αναφερθεί σε πολλά είδη συµπεριλαµβανοµένων των µη ανθρωποειδών 

πρωτευόντων155,156. Η τοπική αύξηση της προλακτίνης, σε πειράµατα σε 

ποντίκια, δείχνει να ελέγχει την έναρξη των ενδοκρινών διεργασιών που 

οδηγούν στην αδενοµύωση, µε τα οιστρογόνα και την προγεστερόνη να 

έχουν έναν επαυξητικό ρόλο157. Στον άνθρωπο, οι αδενοµυωτικοί αδένες 
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µπορεί επιλεκτικά να εκφράζουν περισσότερους υποδοχείς της ανθρώπινης 

χοριακής γοναδοτροπίνης (hCG/LH), σε επίπεδο mRNA, πράγµα που 

ανιχνεύεται και ανοσολογικά, από το φυσιολογικό ενδοµήτριο στο ίδιο 

δείγµα158. Οι ενεργές ρίζες οξυγόνου µπορεί να παίζουν έναν επίσης 

σηµαντικό ρόλο στην παθογένεια της αδενοµύωσης. Κατά την έναρξη της 

αδενοµύωσης παράγονται ελεύθερες ρίζες οξυγόνου που µπορεί να επάγουν 

την υπεροξειδική δισµουτάση (SOD) στο έκτοπο ενδοµήτριο159. Ήδη από το 

1962, υπάρχει η υπόθεση της ύπαρξης ενός κληρονοµικού επικρατούντος 

γενετικού παράγοντα που οδηγεί αναπόφευκτα σε αδενοµύωση, µε 

αυτοσωµικό ή φυλοσύνδετο στο χρωµόσωµα Χ χαρακτήρα160,161. 

 Καθώς η αδενοµύωση στον άνθρωπο είναι ένα συχνό ιστολογικό 

εύρηµα σε δείγµατα µήτρας από υστερεκτοµές για µηνορραγία και 

δυσµηνόρροια, πρέπει σε αντίθεση µε την ενδοµητρίωση να µην αποτελεί 

ένα παθοφυσιολογικό, αλλά περισσότερο ένα φυσιολογικό ή 

παραφυσιολογικό φαινόµενο. Πιθανά πρόκειται για ένα πολύπλοκο 

χαρακτηριστικό στο οποίο πολλαπλοί γενετικοί τόποι αλληλεπιδρούν µεταξύ 

τους και µε το περιβάλλον για να παράγουν τον συγκεκριµένο φαινότυπο. 

 Σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά της αδενοµύωσης µπορεί κανείς να 

υποθέσει την πιθανή βλάβη σε κάποιο επιδιορθωτικό του DNA σύστηµα. 

Μια πλειάδα τέτοιων συστηµάτων λειτουργούν µέσα στο κύτταρο µε σκοπό 

την αποφυγή των δραµατικών συνεπειών των DNA µεταλάξεων. Ένα από 

αυτά το σύστηµα επιδιόρθωσης λάθος ζευγαρωµένων βάσεων (mismatch 

repair system, MMR) παίζει σηµαντικότατο ρόλο στη διατήρηση της 

γενετικής πληροφορίας δρώντας σε DNA βλάβες που δηµιουργούνται από 

σφάλµατα στον γενετικό ανασυνδυασµό ή στην αντιγραφή. Στον άνθρωπο, 

δύο διαφορετικά ετεροδιµερή σύµπλοκα των MutS-σχετιζόµενων πρωτεϊνών 

(hMSH2-hMSH3 και hMSH2-hMSH6) και δύο διαφορετικά σύµπλοκα των 

MutL- σχετιζόµενων πρωτεϊνών (hMLH1-hPMS2 and hMLH1-hPMS1) έχουν 

χαρακτηριστεί σαν απολύτως απαραίτητα για τη φυσιολογική λειτουργία του 

MMR συστήµατος, για την επιδιόρθωση λάθος ζευγαροµένων βάσεων τόσο 

λόγο εισδοχών όσο και απαλοίψεων βάσεων162,163.  

 

 Τόσο η ενδοµητρίωση όσο και η αδενοµύωση έχουν και οι δυο 

σχέσεις µε την παραγωγή αυτο-αντισωµάτων175,176 και µε την 
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απόπτωση177,178. Ακόµη, µελέτες µε τη χρήση γενετικών πολυµορφισµών και 

ανάλυση σύνδεσης, έχουν εµπλέξει µεταβολικά γονίδια καθώς και γονίδια 

αποτοξίνωσης του κυττάρου, όπως την γαλακτόζη 1-φωσφορική ουριδυλο-

τρανσφεράση (galactose 1-phosphate uridyl tranferase, GALT) που 

χαρτογραφείται στην περιοχή 9p21179,180 και την γλουταθειόνη S-

τρανσφεράση Μ1 (glutathione S-transferase M1, GSTM1) που 

χαρτογραφείται στην 1p13181,182 αντίστοιχα, µε τη παθογένεια της 

ενδοµητρίωσης. Επιπρόσθετα, αναλύσεις µε τη χρήση µικροδορυφορικών 

δεικτών στην αδενοµύωση δείχνουν ότι υφίσταται το φαινόµενο του LOH σε 

γενετικούς τόπους που χάνονται στον καρκίνο των ωοθηκών και σε 

ογκοκατασταλτικά γονίδια183. 

 Σε αυτά τα πλαίσια, στην παρούσα µελέτη χρησιµοποιήθηκε ανάλυση 

µικροδορυφορικού DNA βασισµένη στην PCR, ώστε να διερευνηθεί η 

πιθανότητα της εµφάνισης του LOH σε υποψήφιους γενετικούς τόπους για 

αδενοµύωση, καθώς και σε επιδιορθωτικά του DNA γονίδια του συστήµατος 

MMR, στον αδενοµυωτικό ιστό. Η γενετική αστάθεια στη µορφή του LOH, 

είναι πιθανά ο πιο χρήσιµος δείκτης για τον ερευνητή ώστε να ανιχνεύσει την 

παρουσία υποψήφιων επικρατών γονιδίων, που να σχετίζονται µε ένα 

συγκεκριµένο φαινότυπο. Οι multiplex PCR βασισµένες αντιδράσεις 

µπορούν να βελτιστοποιήσουν τεχνικά τη διαδικασία καθώς 

χρησιµοποιούνται για ενίσχυση ποσότητες DNA που προέρχονται από πολύ 

µικρό δείγµα ιστού, µε αρκετούς διαφορετικούς δείκτες ταυτόχρονα. 

Επιπλέον, είναι δυνατό µ'αυτό τον τρόπο να εξεταστούν µε ταχύτητα 

µεγάλος αριθµός κλινικών δειγµάτων, µε πιθανή εφαρµογή στην έγκαιρη 

διάγνωση της νόσου. 

 Τα αποτελέσµατα αυτής της εργασίας για τους 17 

µικροδορυφορικούς δείκτες δείχνουν το φαινόµενο της απώλειας της 

ετεροζυγωτίας στις χρωµοσωµικές περιοχές 2p22.3-p16.1, 3p24.2-p22 και 

9p21, στην αδενοµύωση, σε ποσοστά 19,4%, 9,7% και 6,5% αντίστοιχα. Τα 

ευρήµατα αυτά οδηγούν στο συµπέρασµα πως οι γενετικοί αυτοί τόποι 

ενέχονται στην παθογένεια της αδενοµύωσης. Επιπλέον, οι παραπάνω 

γενετικές αλλοιώσεις παρατηρήθηκαν σε δυο από τις τέσσερις περιπτώσεις 

γυναικών µέσης αναπαραγωγικής ηλικίας µε αδενοµύωση το οποίο πιθανά 
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σηµαίνει πως τέτοιες αλλαγές ενέχονται στην πρόωρη έναρξη του 

φαινοµένου. 

 Το επιδιορθωτικό σύστηµα του DNA MMR, το οποίο ενέχεται στην 

αυξηµένη αξιοπιστία της αντιγραφής µε την αφαίρεση των σφαλµάτων που 

εισάγει η DNA πολυµεράση, ανακαλύφθηκε πρώτα στους προκαρυωτικούς 

οργανισµούς, αλλά η συµµετοχή του στην πρόκληση καρκίνου στον 

άνθρωπο δείχτηκε τα 5 τελευταία χρόνια. Μεταλλάξεις στα γονίδια του 

συστήµατος οδηγεί σε προδιάθεση για καρκίνο184. Η πλήρης έλλειψη 

λειτουργίας των MMR γονιδίων δηµιουργεί τον χαρακτηριστικό 

µεταλλακτικό φαινότυπο γνωστό σαν αστάθεια του µικροδορυφορικού DNA 

(microsatellite instability, ΜΙ)185. Η εύρεση LOH στις περιοχές 2p22.3-p16.1 

και 3p24.2-p22, όπου βρίσκονται τα γονίδια hMSH2 και hMLH1, οδηγεί στην 

υπόθεση ότι σε κάποιες από τα περιστατικά της αδενοµύωσης, µπορεί να 

υπάρχει προδιάθεση για καρκίνο. Στα τελευταία περιστατικά εξαιτίας της 

σηµασίας των γονιδίων αυτών στην διατήρηση της γενετκής πληροφορίας 

από µεταλλαγές, µπορεί επίσης να υπάρχει αυξηµένη προδιάθεση 

µεταλλάξεων (error prone phenotype). Επιπλέον, και στα 23 ζεύγη δειγµάτων 

ενδοµητριωτικού ιστού και φυσιολογικού ενδοµητρίου, που εξετάστηκαν, η 

χρήση των ίδιων ακριβώς γενετικών δεικτών σε multiplex-PCR αναλύσεις 

έδειξε ότι οι γενετικοί αυτοί τόποι δεν παρουσίαζαν LOH. Αυτή λοιπόν είναι 

η πρώτη αναφορά πως τα γονίδια hMSH2 και hMLH1 σχετίζονται µε την 

αδενοµύωση. 

 Από την άλλη πλευρά η απώλεια της ετεροζυγωτίας στο 9p21, µπορεί 

να οδηγήσει σε δύο ισοπίθανες υποθέσεις. Πρώτον, στη συµµετοχή του 

p16Ink4, ενός ογκοκατασταλτικού γονιδίου στην αδενοµύωση, το οποίο 

περαιτέρω οδηγεί σε οµοιότητες αδενοµύωσης και καρκίνου. ∆εύτερον, στη 

συµµετοχή του γονιδίου GALT, το οποίο είναι εντοπισµένο στην ίδια 

γενετική περιοχή, στην δυσπλασία αυτή. Το GALT γονίδιο έχει συσχετιστεί 

µε γυναικεία υπογονιµότητα, οφειλόµενη σε καταστροφή των ωοθηκών λόγω 

γαλακτοζαιµίας186 καθώς και µε την ενδοµητρίωση, όπως έχει προαναφερθεί. 

Το ποσοστό της απώλειας της ετεροζυγωτίας εξετάσθηκε έναντι 

κλινικοπαθολογικών παραγόντων όπως το στάδιο της νόσου και η ηλικία των 

ασθενών. Η LOH στο συγκεκριµένο γενετικό τόπο έχει επίσης αναφερθεί 
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στην ενδοµητρίωση183, το οποίο οδηγεί στο συµπέρασµα οµοιότητας της 

αδενοµύωσης µε αυτήν την νόσο.  

 Η ερευνητική αυτή µελέτη έδωσε νέες πληροφορίες πάνω στη 

µοριακή βάση της αδενοµύωσης, και στα πιθανά γονίδια που µπορεί να 

σχετίζονται µε προδιάθεση για αυτή τη νόσο. Για πρώτη φορά δείχτηκε το 

ποσοστό LOH στα γονίδια hMSH2, hMLH1 και p16Ink4-GALT, γονίδια µε 

διαφορετικές λειτουργίες σε υποκυτταρικό επίπεδο. Επιπλέον, παρουσιάζει 

µια νέα γενετική προσέγγιση της αδενοµύωσης, µε πιθανές εφαρµογές για 

διαγνωστικούς σκοπούς. Όσο αφορά την παθογένεια της αδενοµύωσης, 

αποκαλύπτονται καινούργια µοναδικά χαρακτηριστικά τόσο κοινά όσο και 

διαφορετικά από την ενδοµητρίωση, ενώ κάποια από αυτά οδηγούν και στην 

υπόθεση καρκινικής προδιάθεσης. Αυτό που επίσης πρέπει να τονιστεί είναι 

ότι µε βάση τα παραπάνω η παθογένεια της αδενοµύωσης φαίνεται πως είναι 

πολυπαραγοντική. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8Ο   
 

8.1. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
 

Σκοπός της εργασίας ήταν η ανίχνευση της απώλειας της 

ετεροζυγωτίας µε τη χρήση υψηλά πολυµορφικών µικροδορυφορικών 

δεικτών στην ενδοµητρίωση και στην αδενοµύωση.  Είναι η πλέον κοινή 

µεθοδολογία που εφαρµόζεται για τον εντοπισµό θέσεων στο γονιδίωµα µε 

υψηλή πιθανότητα παρουσίας υποψηφίων επικρατών γονιδίων. Η 

συσχέτιση συγκεκριµένων γονιδίων µε σκοπό την καλύτερη κατανόηση της 

αιτιολογίας της ενδοµητρίωσης, που µπορεί να µας οδηγήσουν σε νέους 

τρόπους θεραπείας. Επίσης, σκοπός της εργασίας αυτής ήταν  η ανίχνευση 

της ύπαρξης LOH στους αδενοµυωτικούς ιστούς πράγµα το οποίο είναι 

πιθανό να σχετίζεται, µε την παθογένεια της ασθένειας, και δεύτερο µε τον 

συσχετισµό των γενετικών αλλαγών µε κλινικές και επιδηµιολογικές 

παραµέτρους. 

 

8.1.1. Ενδοµητρίωση  

 

Τα ενδοµητριωτικά δείγµατα σε ποσοστό 21,7% έδειξαν σε ένα 

τουλάχιστον από τους εξεταζόµενους γενετικούς τόπους απώλεια της 

ετεροζυγωτίας.  Η αλληλοµορφική απώλεια ήταν πιο συχνή στο δείκτη 

D9S270 (17,7%) και D9S161 (15,8%).   

Το ποσοστό της απώλειας της ετεροζυγωτίας εξετάσθηκε έναντι 

κλινικοπαθολογικών παραγόντων όπως το στάδιο της νόσου και η ηλικία 

των ασθενών µε ενδοµητρίωση.  ∆εν παρατηρήθηκε καµία στατιστικά 

σηµαντική συσχέτιση µεταξύ του λόγου αλληλοµορφικής αστάθειας και 

αυτών.  Η αλληλοµορφική απώλεια της ετεροζυγωτίας ανά χρωµοσωµική 

περιοχή ήταν 17%, 4% και 4% στην 9p21p23, 1q21q23 και 17p13,1 σε 

χρωµοσωµικές περιοχές όπου και χαρτογραφούνται τα γονίδια GALT, 

APOA2 και P53 αντίστοιχα.  Τα ευρήµατα αυτά οδηγούν στο συµπέρασµα 

ότι οι γενετικοί αυτοί τόποι ενέχονται στην παθογένεια της ενδοµητρίωσης.  

Από την άλλη πλευρά η απώλεια της ετεροζυγωτίας στο 9p21, µπορεί να 
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οδηγήσει σε δύο ισοπίθανες υποθέσεις.  Πρώτον, στη συµµετοχή του 

γονιδίου p16 ενός ογκοκατασταλτικού γονιδίου στην ενδοµητρίωση, το 

οποίο περαιτέρω οδηγεί σε οµοιότητες ενδοµητρίωσης και καρκίνου και 

δεύτερο, στη συµµετοχή του γονιδίου GALT το οποίο είναι εντοπισµένο 

στην ίδια γενετική περιοχή στη νόσο αυτή.  Το GALT γονίδιο έχει 

συσχετισθεί µε την γυναικεία υπογονιµότητα, που οφείλεται στην έκπτωση 

της ωοθηκικής λειτουργίας,  λόγω γαλακτοζαιµίας.  Το APOA2 που 

κωδικοποιεί την απολιποπρωτεϊνη Α1 είναι µια από τις κύριες, ανάµεσα 

στις υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνες (HDL).  Η απώλεια της 

ετεροζυγωτίας στον γενετικό αυτό τόπο, δηλαδή στο 1p21q23 είναι σχετικά 

συχνό χαρακτηριστικό του αδενοκαρκινώµατος των ωοθηκών.  Τα 

αποτελέσµατα αυτής της εργασίας για την απώλεια της ετεροζυγωτίας 

υποδεικνύουν µια οµοιότητα µεταξύ της ενδοµητρίωσης  και του καρκίνου 

των ωοθηκών.  Αυτό αναφέρεται για πρώτη φορά στη βιβλιογραφία.  Στην 

παρούσα µελέτη το ποσοστό απώλειας της ετεροζυγωτίας στο δείκτη TP53 

ήταν 4%, το οποίο και προτείνει την πιθανή εµπλοκή του γονιδίου Ρ53 στην 

παθογένεια της νόσου.  Το εύρηµα αυτό δείχνει πιθανή προδιάθεση για 

καρκίνο των ασθενών µε ενδοµητρίωση, εφόσον µεταλλαγές στο Ρ53 είναι 

κοινό χαρακτηριστικό στην καρκινογένεση.  Τα αποτελέσµατα της εργασίας 

αυτής για την απώλεια της ετεροζυγωτίας υποδεικνύουν µια συσχέτιση 

µεταξύ ενδοµητρίωσης και καρκίνου των ωοθηκών.  Εν κατακλείδι αυτή η 

µελέτη προσθέτει νέες πληροφορίες για πιθανά γονίδια επιδεκτικότητας 

στην ενδοµητρίωση δείχνοντας την συχνότητα της απώλειας της 

ετεροζυγωτίας στις περιοχές Ρ16, GALT, APOA2 και Ρ53.  Η ανίχνευση 

της απώλειας της ετεροζυγωτίας ακόµα και στο στάδιο ΙΙ της νόσου 

ανεξάρτητα από την ηλικία της ασθενούς πιθανά καταδεικνύει ένα άγνωστο 

παράγοντα δεκτικότητας στην ενδοµητρίωση.  Τα συµπεράσµατα της 

παρούσας µελέτης µπορούν να χρησιµοποιηθούν τόσο στη σχεδίαση µιας 

έγκαιρης µοριακής διαγνωστικής εξέτασης του φαινοµένου, όσο και στη 

σχεδίαση νέων θεραπευτικών πρωτοκόλλων για την ενδοµητρίωση, 

ιδιαίτερα χρήσιµων στις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, και, το 

σηµαντικότερο, στη θεραπεία της υπογονιµότητας.  
 

8.1.2. Αδενοµύωση  
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Εννέα αδενοµυωτικά δείγµατα  (29,0%) έδειξαν LOH σε έναν 

τουλάχιστον από τους εξετασθέντες γενετικούς τόπους. Η αλληλοµορφική 

απώλεια ήταν πιο συχνή στο δείκτη D2S2291 (12,9%) ακολουθούµενος από 

τον D3S1561 (9,7%).  

Το ποσοστό του LOH εξετάστηκε έναντι κλινικοπαθολογικών παραγόντων 

όπως η φάση του εµµηνορυσιακού κύκλου και η ηλικία των ασθενών.  Μια 

µικρή κλίση στο ποσοστό του LOH είναι εµφανής από την εκκριτική στην 

παραγωγική φάση και στην ατροφική. Ωστόσο η κλίση αυτή δεν είναι 

στατιστικά σηµαντική. 

 Οι ασθενείς διαχωρίσθηκαν σε 4 ηλικιακές οµάδες (31-40, 41-50, 51-

60 και >61 ετών) και το ποσοστό του LOH υπολογίσθηκε σε κάθε οµάδα. 

Μια κλίση στο ποσοστό του LOH παρατηρήθηκε σύµφωνα µε την ηλικία. 

Μολονότι ο αριθµός των περιστατικών στην οµάδα 31-40 ετών ήταν σχετικά 

χαµηλός (µόνο 4 περιπτώσεις) και ακατάλληλος για οποιαδήποτε στατιστική 

εκτίµηση, είναι αξιοσηµείωτο πως δύο στους τέσσερις ασθενείς αυτής της 

οµάδας επέδειξαν LOH, ένας στo δείκτη D2S2291 και ένας άλλος και στους 

δύο D3S1561 και D9S161. 

 Η αλληλοµορφική απώλεια της ετεροζυγωτίας ανά χρωµοσωµική 

περιοχή ήταν 19,4%, 9,7% και 6,5%, στην 2p22.3-p16.1, 3p24.2-p22 και 

9p21 χρωµοσωµικές περιοχές, όπου και χαρτογραφούνται τα γονίδια hMSH2, 

hMLH1, p16Ink4και GALT  αντίστοιχα. 

Εννέα δείγµατα (29,0%) έδειξαν LOH σε έναν τουλάχιστον από τους δείκτες 

που χρησιµοποιήθηκαν. Οι γενετικές περιοχές 2p22.3-p16.1, 3p24.2-p22 και 

9p21 επέδειξαν αστάθεια (19,4%, 9,7% και 6,5% αντίστοιχα). Με βάση τις 

εως σήµερα δηµοσιευµένες παγκόσµια µελέτες, αυτή είναι η πρώτη αναφορά 

για την εµφάνιση LOH στην αδενοµύωση. Οι χρωµοσωµικές αυτές απώλειες 

είναι ανιχνεύσιµες στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης της αδενοµύωσης. 

Επιπρόσθετα τα γονίδια hMSH2, hMLH1, p16Ink4και GALT συσχετίζονται 

για πρώτη φορά µε την παθογένεια αυτής της νόσου. 

 Τα ευρήµατα αυτά οδηγούν στο συµπέρασµα πως οι γενετικοί αυτοί 

τόποι ενέχονται στην παθογένεια της αδενοµύωσης. Επιπλέον, οι παραπάνω 

γενετικές αλλοιώσεις παρατηρήθηκαν σε δυο από τις τέσσερις περιπτώσεις 

γυναικών µέσης αναπαραγωγικής ηλικίας µε αδενοµύωση το οποίο πιθανά 
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σηµαίνει πως τέτοιες αλλαγές ενέχονται στην πρόωρη έναρξη του 

φαινοµένου. 

Η εύρεση LOH στις περιοχές 2p22.3-p16.1 και 3p24.2-p22, όπου 

βρίσκονται τα γονίδια hMSH2 και hMLH1, οδηγεί στην υπόθεση ότι σε 

κάποιες από τα περιστατικά της αδενοµύωσης, µπορεί να υπάρχει 

προδιάθεση για καρκίνο, ενώ στην ενδοµητρίωση οι γενετικοί αυτοί τόποι 

δεν παρουσίασαν LOH.  

Επιπλέον, σε ένα σετ 23 ζευγών δειγµάτων ενδοµητριωτικού ιστού 

και φυσιολογικού ενδοµητρίου, που ήταν διαθέσιµο στο εργαστήριό µας, η 

χρήση των ίδιων ακριβώς γενετικών δεικτών σε multiplex-PCR αναλύσεις 

έδειξε ότι οι γενετικοί αυτοί τόποι δεν παρουσίαζαν LOH. Αυτή λοιπόν είναι 

η πρώτη αναφορά πως τα γονίδια hMSH2 και hMLH1 σχετίζονται µε την 

αδενοµύωση. 

 Από την άλλη πλευρά η απώλεια της ετεροζυγωτίας στο 9p21, µπορεί 

να οδηγήσει σε δύο ισοπίθανες υποθέσεις. Πρώτον, στη συµµετοχή του 

p16Ink4, ενός ογκοκατασταλτικού γονιδίου στην αδενοµύωση, το οποίο 

περαιτέρω οδηγεί σε οµοιότητες αδενοµύωσης και καρκίνου. ∆εύτερον, στη 

συµµετοχή του γονιδίου GALT, το οποίο είναι εντοπισµένο στην ίδια 

γενετική περιοχή, στην πάθηση αυτή. Το GALT γονίδιο έχει συσχετιστεί µε 

γυναικεία υπογονιµότητα, οφειλόµενη σε καταστροφή των ωοθηκών λόγω 

γαλακτοζαιµίας καθώς και µε την ενδοµητρίωση, όπως έχει προαναφερθεί. 

Το LOH στο συγκεκριµένο γενετικό τόπο έχει επίσης αναφερθεί στην 

ενδοµητρίωση, το οποίο οδηγεί στο συµπέρασµα οµοιότητας της 

αδενοµύωσης µε αυτήν την νόσο. 

 Η ερευνητική αυτή µελέτη έδωσε νέες πληροφορίες πάνω στη 

µοριακή βάση της αδενοµύωσης, και στα πιθανά γονίδια που µπορεί να 

σχετίζονται µε προδιάθεση για αυτή τη νόσο. Για πρώτη φορά δείχτηκε το 

ποσοστό LOH στα γονίδια hMSH2, hMLH1 και p16Ink4-GALT, γονίδια µε 

διαφορετικές λειτουργίες σε υποκυτταρικό επίπεδο. Επιπλέον, παρουσιάζει 

µια νέα γενετική προσέγγιση της αδενοµύωσης, µε πιθανές εφαρµογές για 

διαγνωστικούς σκοπούς. Όσο αφορά την παθογένεια της αδενοµύωσης, 

αποκαλύπτονται καινούργια µοναδικά χαρακτηριστικά τόσο κοινά όσο και 

διαφορετικά από την ενδοµητρίωση, ενώ κάποια από αυτά οδηγούν και στην 
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υπόθεση καρκινικής προδιάθεσης. Αυτό που επίσης πρέπει να τονιστεί είναι 

ότι µε βάση τα παραπάνω η παθογένεια της αδενοµύωσης φαίνεται πως είναι 

πολυπαραγοντική. 
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