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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η ενδομητρίωση ορίζεται ως η παρουσία λειτουργικού ενδομητρίου, έξω από
τη κοιλότητα της μήτρας. Προσβάλλει 1 στις 10 γυναίκες της αναπαραγωγικής
ηλικίας. Η αιτιολογία και ο μοριακός μηχανισμός για την ανάπτυξη αυτής της
ασθένειας, παραμένουν ασαφή. Πάντως, ένας μεγάλος αριθμός εργαστηριακών και
κλινικών μελετών, προτείνει ότι κληρονομικοί γενετικοί παράγοντες, σε συσχέτιση με
το περιβάλλον, ευθύνονται για αυτή τη γυναικολογική ανωμαλία. Η επίπτωση της
ενδομητρίωσης τείνει να μειώνεται μετά την εμμηνόπαυση ή την υστερεκτομή,
προτείνοντας ότι είναι οιστρογόνο-εξαρτώμενη. Εξωγενώς χορηγούμενα οιστρογόνα,
ως μέρος θεραπείας ορμονικής υποκατάστασης, φαίνονται να αυξάνουν τον κίνδυνο
ενδομητρίωσης
Το κυτόχρωμα Ρ450ΙΑΙ (CYP1A1), ένα ένζυμο της φάσης Ι υπεύθυνο
για την ενεργοποίηση λιπόφιλων συστατικών προς ισχυρή ηλεκτρονιοφιλική
προσαγωγή, η γλουταθειόνη S-μεταφοράση μ1 (GSTM1) και θ1 (GSTT1) και τα
ένζυμα της φάσης ΙΙ που είναι υπεύθυνα για την κατάλυση πολλών αντιδράσεων
μεταξύ γλουταθειόνης (GSH) και αυτών των προϊόντων, έχουν συνδεθεί με την
ενδομητρίωση. Χημικά υποστρώματα, όπως το 2,3,7,8-τετραχλωροδιβενζο-ρ-διοξίνη
(TCDD), υπόστρωμα των CYP1A1 και GSTM1, συμβάλλουν στον κίνδυνο για αυτή
την ασθένεια, στα πρώτιστα και στα ποντίκια και είναι ύποπτα για τη πρόκληση του
ίδιου αποτελέσματος και στους ανθρώπους.
Το CYP19 γονίδιο, κωδικοποιεί μια στεροειδή αρωματάση που μεσολαβεί στο
καθοριστικό βήμα του μεταβολισμού του C19 στεροειδούς ανδρογόνου προς
οιστρογόνα, μία δραστικότητα που ανιχνεύεται κυρίως στις συγκυτιοτροφοβλάστη
του πλακούντα και στα ωοθηκικά σωληνώδη κύτταρα. Το mRNA και η πρωτεΐνη
CYP19, ανιχνεύθηκαν σε ενδομήτριους ιστούς και σε ευτοπικό ενδομήτριο ασθενών
με ενδομητρίωση, αλλά όχι και σε τμήματα ενδομητρίου από φυσιολογικές γυναίκες
με έμμηνο ρύση.
Σε αυτή την έρευνα, διεξάγαμε μία γενετική ανάλυση της γενετικής
συνεισφοράς του πολυμορφισμού των CYP1A1 ml (CYP1A1∗2A), των GSTM1 και
GSTT1 null deletions, όπως και του CYP19 VNTR στο ιντρόνιο 4 (ΤΤΤΑ)10
αλλήλιο, σε δύο καλά καθορισμένους πληθυσμούς γυναικών με- και χωρίς
ενδομητρίωση. Υπολογίσαμε τον κίνδυνο ατομικών ή συνδυασμένων γονοτύπων, που
διαφοροποιούν τις μεταβολικές ικανότητες για παραγωγή διοξινών και οιστρογόνων,
για ανάπτυξη ενδομητρίωσης.
Ως συμπέρασμα, παρατηρήσαμε ότι υπάρχει μια δυνητική σύνδεση μεταξύ
(ΤΤΤΑ)10 αλληλίου του CYP19 VNTR στο ιντρόνιο 4 και της ενδομητρίωσης και,
σε μικρότερη έκταση, μεταξύ CYP1A1 ml και του πολυμορφισμού του GSTM1-null
deletions με την ασθένεια.
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ABSTRACT
Objective: To investigate the possibility of genetic contribution of CYP1A1, CYP19,
GSTM1 and GSTT1 polymorphisms to endometriosis.
Design: Genetic polymorphism analysis.
Setting: Case control study.
Patient(s): A group of 275 sporadic endometriosis cases was compared to a group of
346 fertile endometriosis-free women.
Intervention(s): Surgical, laparoscopic and histological examination.
Main Outcome Measure(s): Blood specimens were obtained from endometriosis
cases and controls. PCR-based assays were performed for the determination of
individual’s genotype.
Result(s): The CYP19 VNTR, located in intron 4, (TTTA)10 allele increase the risk
for endometriosis development (odds ratio [OR] 4.99, 95% confidence interval [95%
CI] 1.351 to 18.436). The combined genotype CYP1A1 wt/m1 or m1/m1 and GSTM1
null deletion adds to this risk (OR 1.95, 95% CI 1.266 to 2.995 and OR 2.23, 95% CI
0.631 to 7.906, respectively). In contrast, the CYP1A1 wt/wt genotype exhibits a
protective effect with a 38% reduction in the odds for endometriosis development
(OR 0.62, 95% CI 0.440 to 0.883).
Conclusion(s): Our data suggest that CYP19 VNTR (TTTA)10 allele as well as the
combined genotype CYP1A1 m1 polymorphism and GSTM1 null deletion associate
with the endometriosis phenotype, whereas the GSTT1 null deletion does not.
Key Words: Endometriosis, CYP1A1, CYP19, aromatase, GSTM1, GSTT1.
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ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
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6. Ωοθηκική μορφολογία και λειτουργία
7. Ανοσολογία
8. Ο ρόλος των προσταγλανδινών στην ενδομητρίωση
9. Ενδοκρινολογικοί

παράγοντες που έχουν σχέση με τον άξονα

υποθάλαμος – υπόφυση – ωοθήκες
10. Μηχανικοί παράγοντες εμφύτευσης
Δ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Α. ΓΕΝΙΚΑ
Η αιτιολογία και παθογένεια της ενδομητρίωσης είναι ασαφής.

Έχουν

αναφερθεί στη βιβλιογραφία πολλές θεωρίες, καμιά όμως από αυτές δεν καλύπτει
όλες τις κλινικές μορφές της νόσου. Πρέπει να δεχθεί κανείς είτε ότι υπάρχουν
πολλές μορφές της νόσου, που η καθεμιά έχει διαφορετική αιτία, ή ότι υπάρχει μια
μορφή με διαφορετικές αιτίες.
Πριν αναφερθούν οι πιο σύγχρονες απόψεις για την αιτιολογία και την
παθογένεια της νόσου, θα γίνει μια σύντομη ανασκόπηση των κλασικών θεωριών για
την αιτιολογία της ενδομητρίωσης.

Β. ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ
Από το 1860, όταν πρώτος ο Rokitansky περιέγραψε την ενδομητρίωση, μέχρι
πρόσφατα, οι θεωρίες για την παθογένεια της νόσου ήταν συνδεδεμένες με τους
μηχανισμούς της εξέλιξής της. Αρχικά ο Von Recklinghausen (1885) πρότεινε τη
θεωρία της προέλευσης της ενδομητρίωσης από εμβρυϊκά στοιχεία του μεσονέφρου.
Στη συνέχεια ο Iwanhof (1898), ανέπτυξε τη θεωρία της μεταπλασίας του ορογόνου
πετάλου του περιτοναίου, ενώ ο Meyer (1903) και άλλοι ερευνητές διεύρυναν ακόμη
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περισσότερο τη θεωρία αυτή, αναφέροντας ότι κάτω από την επίδραση ορμονών, η
φλεγμονή στο πυελικό περιτόναιο θα μπορούσε να σχηματίσει σωληνώδεις
σχηματισμούς, που βυθίζονται προοδευτικά σε γειτονικά όργανα, ενώ ταυτόχρονα
μετατρέπεται το πλακώδες περιτοναϊκό ενδοθήλιο σε κυλινδρικό επιθήλιο, το οποίο
παίρνει την αδενική εμφάνιση του έκτοπου ενδομητριωτικού ιστού. Υποστηρίζοντας
την παραπάνω θεωρία ο Pick (1905), πρότεινε ότι στην όλη διεργασία υπεισέρχεται
και το βλαστικό επιθήλιο της ωοθήκης. Η ανεύρεση ενός περιστατικού με συγγενή
έλλειψη μήτρας και ενδομητρίωση από τους El Mahgoub and Yaseen (1980) ενισχύει
τη θεωρία της μεταπλασίας. Παρόμοια όμως περιστατικά δεν αναφέρθηκαν στη
διεθνή βιβλιογραφία.
Η πιο κατανοητή αιτιολογική θεωρία που αναπτύχθηκε από τον Sampson
(1922), είναι αυτή της παλίνδρομης διασποράς κυττάρων του ενδομητρίου κατά την
εμμηνορρυσία, μερικά από τα οποία, κάτω από κατάλληλες συνθήκες, είτε
εμφυτεύονται στην περιτοναϊκή κοιλότητα και στις ωοθήκες ή διεγείρουν τη
διαφοροποίηση των περιτοναϊκών επιθηλιακών κυττάρων σε ενδομητριωτικού τύπου
ιστό. Επιχειρήματα κατά της θεωρίας αυτής είναι:
1. Η ανεύρεση από τους Singer και Jordan (1987), ανάστροφης διασποράς κυττάρων
στο 94% μιας ομάδας ασθενών και η ανάπτυξη ενδομητρίωσης μόνο στο 19%,
και
2. Η εμφάνιση ενδομητρίωσης σε γυναίκες ύστερα από ολική υστερεκτομία ή
αμφοτερόπλευρη απόφραξη των σαλπίγγων, καταστάσεις δηλαδή που αποκλείουν
την παλίνδρομη διασπορά κυττάρων του ενδομητρίου, είτε λόγω απουσίας τους ή
λόγω αδυναμίας διελεύσεώς τους προς την περιτοναϊκή κοιλότητα.
Για να εξηγήσουν την εξωπυελική εντόπιση της ενδομητρίωσης ο Halban
(1924) και ο Sampson δέχτηκαν τη διασπορά ενδομητριωτικών κυττάρων διά μέσου
της λέμφου, άποψη που επιβεβαιώθηκε και από τον Javert (1951), ενώ οι Navrital και
Kramer (1936), ως αιτία της απομακρυσμένης εξωπυελικής εντόπισης της νόσου
πρότειναν την αιματογενή διασπορά.
Το 1955 αναφέρθηκε μια ενδιαφέρουσα θεωρία από τον Mc Veigh, η οποία
στηρίζεται στην ιστολογική μορφολογία της νόσου. Ο συγγραφέας αυτός πίστευε ότι
τα ωάρια που απελευθερώνονται κατά την ωοθυλακιορρηξία και δε συλλαμβάνονται
από τους σαλπιγγικούς κροσσούς, καταλήγουν στο δουγλάσσειο χώρο. Ο ακτινωτός
στέφανος, που παραμένει μερικές φορές στο ωάριο ύστερα από τη ρήξη του
ωοθυλακίου, και που έχει την ίδια προέλευση με τα ενδομητριωτικά κύτταρα, είναι
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δυνατόν, κάτω από ορισμένες ανεξακρίβωτες ορμονικές καταστάσεις, να προκαλέσει
ενδομητρίωση.

Η θεωρία αυτή κλονίστηκε ύστερα από την επίτευξη του

διαχωρισμού του ακτινωτού στεφάνου από το ωάριο κατά τη διεργασία της
εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Γ. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Οι πιο σύγχρονες απόψεις σχετικά με την αιτιολογία και την παθογένεια της
ενδομητρίωσης αναφέρονται:
1. Στην ωοθηκική μορφολογία και λειτουργία
2. Στην ανοσολογία
3. Στο ρόλο των προσταγλανδινών
4. Στους ενδοκρινολογικούς παράγοντες τους σχετιζόμενους με τον άξονα
υποθάλαμος – υπόφυση – ωοθήκες και
5. Στους μηχανικούς παράγοντες εμφύτευσης
1. Ωοθηκική μορφολογία και λειτουργία
Παρόλο που αρχικά θεωρήθηκε ότι στην ενδομητρίωση υπήρχε φυσιολογική
ωοθυλακιορρηκτική λειτουργία, η άποψη αυτή δεν είναι σήμερα γενικά αποδεκτή.
Το ότι η ανωοθυλακιορρηξία παρατηρείται στην ενδομητρίωση, στηρίζεται στο
υψηλό ποσοστό συνύπαρξης ενδομητρίωσης και συνδρόμου πολυκυστικών ωοθηκών.
΄Ετσι, στο 36%, 717 ασθενών με ενδομητρίωση, που αναφέρθηκαν από τους Singer
και

Jordan, βρέθηκε και σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών, ενώ στο 50% των

γυναικών με το σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών βρέθηκε και ενδομητρίωση.
Η παθογένεια της ενδομητρίωσης δε φαίνεται να σχετίζεται με εκείνη του συνδρόμου
των πολυκυστικών ωοθηκών, και η μόνη κοινή σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις δύο
αυτές παθολογικές καταστάσεις είναι η υπογονιμότητα.
Εκτός από τη συνύπαρξη ενδομητρίωσης και συνδρόμου πολυκυστικών
ωοθηκών έχει αναφερθεί ότι και μια άλλη κατάσταση, γνωστή ως σύνδρομο LUF
(Luteinized unruptured follicle), δηλαδή ωχρινοποίηση του ωοθυλακίου χωρίς
ωοθυλακιορρηξία, συνυπάρχει με ενδομητρίωση. Το σύνδρομο αυτό περιγράφηκε
από τον Jewelewicz το 1975, ο οποίος το διέγνωσε με λαπαροσκόπηση. Εφόσον το
ωχρινοποιημένο άτρητο ωοθυλάκιο παράγει προγεστερόνη, όλοι οι δείκτες
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ωοθυλακιορρηξίας, που εξαρτώνται από την προγεστερόνη, δείχνουν ότι γίνεται
ωοθυλακιορρηξία. Το 1978 ο Brosens και οι συνεργάτες του ανέφεραν ότι το 79%
των γυναικών με ενδομητρίωση παρουσιάζουν σύνδρομο LUF.

Η υψηλή αυτή

συνύπαρξη των δύο παθολογικών καταστάσεων οδήγησε τον Koninckx και τους
συνεργάτες, το 1978, να μελετήσουν ακόμη περισσότερο το σύνδρομο LUF και να
υποστηρίξουν την υπόθεση ότι θα ήταν δυνατόν το σύνδρομο αυτό να αποτελεί την
αρχική αιτία της υπογονιμότητας, η οποία προδιαθέτει στην εμφάνιση και στην
εξέλιξη της ενδομητρίωσης και όχι η ενδομητρίωση να προκαλεί την υπογονιμότητα.
Συγκεκριμένα, οι παραπάνω ερευνητές μελέτησαν τον όγκο του περιτοναϊκού υγρού
και την περιεκτικότητά του σε οιστραδιόλη και προγεστερόνη σε γυναίκες με
φυσιολογική ωοθυλακιορρηξία και σε γυναίκες με σύνδρομο LUF, και βρήκαν ότι
στις γυναίκες με σύνδρομο LUF ο όγκος του περιτοναϊκού υγρού και τα επίπεδα της
οιστραδιόλης και της προγεστερόνης ήταν σημαντικά ελαττωμένα. Ο ελαττωμένος
όγκος του περιτοναϊκού υγρού και τα σημαντικά χαμηλά επίπεδα των στεροειδών
ορμονών του φύλου, που παρατηρούνται στο σύνδρομο LUF, ευνοούν την
παλίνδρομη διασπορά κυττάρων του ενδομητρίου και την εμφύτευσή τους σε έκτοπη
θέση, δεδομένου ότι, όταν τα επίπεδα της οιστραδιόλης και της προγεστερόνης του
περιτοναϊκού υγρού είναι φυσιολογικά, ασκούν ανασταλτική δράση στην εκδήλωση
και στην εξέλιξη της ενδομητρίωσης.
Τα αποτελέσματα των Koninckx και των συνεργατών του (1978),
αμφισβητήθηκαν από νεώτερες μελέτες, οι οποίες αναφέρουν ότι η ποσότητα του
περιτοναϊκού υγρού όχι μόνο δεν ήταν ελαττωμένη, αλλά, αντίθετα, ήταν αυξημένη
σε γυναίκες με ενδομητρίωση.

Εξάλλου, σε άλλες μελέτες

αναφέρεται ότι η

εμφάνιση της ενδομητρίωσης δε σχετίζεται με τα στεροειδή του φύλου και μόνο η
διατήρησή της σχετίζεται με τα οιστρογόνα και την προγεστερόνη.
Τέλος, σε πολλές εργασίες που ακολούθησαν και ιδιαίτερα σε μια μεγάλη
σειρά 717 γυναικών με ενδομητρίωση, οι Singer και Jordan (1987) ανέφεραν ότι η
συχνότητα του συνδρόμου LUF στην ενδομητρίωση είναι περίπου 9%, ποσοστό που
δε διαφέρει από εκείνο που παρουσιάζεται στις υπογόνιμες γυναίκες χωρίς
ενδομητρίωση. Επομένως, καταρρίπτεται η θεωρία του Brosens και των συνεργατών
του, ότι η ελαττωμένη ωοθηκική στεροειδογένεση, που παρατηρείται στο σύνδρομο
LUF, ακόμα και παροδική, μπορεί να αποτελεί την αιτία για την ανάπτυξη και τη
διατήρηση της ενδομητρίωσης.
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2. Ανοσολογία
Η συμμετοχή του ανοσοποιητικού συστήματος στην ανάπτυξη και στην
εξέλιξη της ενδομητρίωσης, αποτελεί ένα μοντέρνο πεδίο έρευνας. Το ερώτημα που
παραμένει αναπάντητο είναι γιατί κάθε γυναίκα με έμμηνο ρύση δεν αναπτύσσει
ενδομητρίωση, αν και, όπως αναφέρθηκε, στο 94% των γυναικών υπάρχει ανάστροφη
διασπορά ενδομητριωτικών κυττάρων κατά τη διάρκεια της εμμήνου ρύσεως.
Απαντήσεις στο ερώτημα αυτό θα μπορούσαν να αποτελέσουν: 1) η γενετική
προδιάθεση για τη νόσο, και 2) η μεταβολή της απαντητικότητας του ανοσοποιητικού
συστήματος.
Η ύπαρξη γενετικής προδιάθεσης για την ανάπτυξη της ενδομητρίωσης
τονίστηκε ιδιαίτερα από τον Kennedy το 1997. Πάντως, μόνο σε ποσοστό της τάξης
του 7-10% υπάρχει γενετική προδιάθεση για τη νόσο.
Η ανεύρεση από τον Dmowski και τους συνεργάτες του (1981) διαφορετικής
ανοσοκυτταρικής αντίδρασης σε αυτόλογα αντιγόνα σε πιθήκους με ενδομητρίωση,
οδήγησε τους συγγραφείς αυτούς να αναπτύξουν το ακόλουθο συμπέρασμα:
Ενδομητριωτικά κύτταρα, που απομακρύνονται από τη φυσιολογική τους θέση, θα
μπορούσαν να εμφυτευθούν σε έκτοπη θέση, με αποτέλεσμα την ενδομητρίωση, μόνο
σε γυναίκες με μια συγκεκριμένη ελαττωμένη ανοσία.

Το γεγονός ότι

αποδεδειγμένες αυτoάνοσες αντιδράσεις μπορούν να αναστραφούν και ύστερα από
χειρουργική εξαίρεση των εστιών ενδομητρίωσης και ύστερα από παρατεταμένη
καταστολή των ωοθηκών, δίνει την εντύπωση ότι στις γυναίκες με ενδομητρίωση
πρέπει να υπάρχει ένα «αδύναμο» ενδεχομένως ανοσοποιητικό σύστημα. Η ύπαρξη
αυξημένου αριθμού ενεργοποιημένων μακροφάγων στο περιτοναϊκό υγρό γυναικών
με ενδομητρίωση, η ανεύρεση σημαντικά υψηλότερων τιμών ορισμένων στοιχείων
του συμπληρώματος στο περιτοναϊκό υγρό και στον ορό γυναικών με ενδομητρίωση,
καθώς και η ανεύρεση των στοιχείων αυτών του συμπληρώματος στο ενδομήτριο
γυναικών με ενδομητρίωση, ενισχύουν την άποψη της εμπλοκής του ανοσοποιητικού
συστήματος στην παθογένεια της νόσου.

Η άποψη αυτή ενισχύεται ακόμα

περισσότερο από τη μελέτη των Brekken και Massey (1980), οι οποίοι παρατήρησαν
ανάπτυξη ενδομητρίωσης σε γυναίκα που έκανε μεταμόσχευση καρδιάς, τρία χρόνια
ύστερα από συνεχή χορήγηση ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων. Όπως, όμως, σε όλα
τα θέματα, που αναφέρονται στην ενδομητρίωση, θα ήταν περίεργο αν και στο θέμα
της συμμετοχής του ανοσοποιητικού συστήματος στην παθογένεια της νόσου δεν
υπήρχε αντίλογος. Έτσι, σε γυναίκες που υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση νεφρού,
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μια σχετικά συχνή επέμβαση τα τελευταία χρόνια, που παίρνουν ανοσοκατασταλτικά
φάρμακα, δε βρέθηκε ενδομητρίωση.

Επομένως, το θέμα της συμμετοχής του

ανοσοποιητικού συστήματος στην παθογένεια της ενδομητρίωσης χρειάζεται
περαιτέρω διερεύνηση.

3. Ο ρόλος των προσταγλανδινών στην ενδομητρίωση
Η έκκριση των προσταγλανδινών από τη μήτρα και την ωοθήκη είναι
κυκλική, εξαρτώμενη από την έκκριση των στεροειδών ορμονών. Η σύνθεσή τους
διεγείρεται από τη συνδυασμένη επίδραση οιστραδιόλης – προγεστερόνης, αλλά τα
υψηλότερα επίπεδα των προσταγλανδινών παρατηρούνται όταν οι τιμές της
προγεστερόνης είναι υψηλές.

Πιθανόν, η προγεστερόνη προκαλεί σύνθεση και

αποθήκευση προσταγλανδινών και στο ενδομήτριο και στον έκτοπο ενδομητριωτικό
ιστό.
Παρόλο που τα επίπεδα των προσταγλανδινών του περιτοναϊκού υγρού έχουν
ελεγχθεί σε πολλές μελέτες, τα αποτελέσματα των μελετών αυτών είναι
αντικρουόμενα.

Πάντως, είναι σήμερα γενικά παραδεκτό ότι τα επίπεδα των

προσταγλανδινών του περιτοναϊκού υγρού είναι αυξημένα σε γυναίκες με
ενδομητρίωση και ιδιαίτερα στην εκκριτική φάση του κύκλου.
Σχετικά

με

το

ρόλο

των

προσταγλανδινών

στην

παθογένεια

της

ενδομητρίωσης, τα δεδομένα είναι πολύ περιορισμένα. Παρόλο που το κεφάλαιο
αυτό αναφέρεται στην αιτιολογία της ενδομητρίωσης, σε όλα τα κλασικά
συγγράμματα μεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται στο ρόλο των προσταγλανδινών με την
υπογονιμότητα και όχι με την παθογένεια της νόσου.

Είναι γνωστό ότι ο

περισταλτισμός και η κινητικότητα των κροσσών της σάλπιγγας επηρεάζονται άμεσα
από τις προσταγλανδίνες.

Εάν με το μηχανισμό αυτό οι προσταγλανδίνες

εμπλέκονται στη δημιουργία και στην εξέλιξη της ενδομητρίωσης δεν είναι μέχρι
σήμερα γνωστό και το θέμα χρειάζεται παραπέρα μελέτη.
4.

Ενδοκρινικοί παράγοντες που έχουν σχέση με τον άξονα υποθάλαμος –

υπόφυση – ωοθήκες
Σχετικά με τον άξονα υποθάλαμος – υπόφυση – ωοθήκες και την παθογένεια
της ενδομητρίωσης, θα αναφερθούμε σε δύο κεφάλαια που μπορεί να σχετίζονται
μεταξύ τους και συγκεκριμένα στα κεφάλαια:
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1) Ενδομητρίωση και υπερπρολακτιναιμία, και 2) Ενδομητρίωση και ανεπάρκεια της
εκκριτικής φάσης.
1) Έχει αποδειχθεί ότι η ενδομητρίωση σχετίζεται με συναισθηματικό stress,
ιδιαίτερα όταν οι γυναίκες παρουσιάζουν και υπογονιμότητα. Είναι πιθανό το stress
αυτό διαμέσου του άξονα υποθάλαμος – υπόφυση – ωοθήκες να διεγείρει την
έκκριση προσταγλανδινών, όπως χαρακτηριστικά υποστήριξαν ο Muse και οι
συνεργάτες του το 1982. Άλλοι ερευνητές ανέφεραν ήπια υπερπρολακτιναιμία και
γαλακτόρροια σε γυναίκες με ενδομητρίωση, που θα μπορούσε να εξηγηθεί από το
stress, δεδομένου ότι η έκκριση προλακτίνης διεγείρεται από το stress. Υποστήριξαν
μάλιστα ότι η γαλακτόρροια, σε γυναίκες με φυσιολογική έμμηνο ρύση θα μπορούσε
να υποδηλώνει ενδομητρίωση, ιδιαίτερα εάν οι γυναίκες αυτές παρουσίαζαν και
δυσμηνόρροια, άποψη η οποία δε γίνεται σήμερα από όλους αποδεκτή.
Αν και τα βιβλιογραφικά δεδομένα σχετικά με την ενδομητρίωση και την
υπερπρολακτιναιμία είναι αντικρουόμενα, και σε περίπτωση που θα δεχτεί κανείς ότι
στην ενδομητρίωση παρατηρείται υπερπρολακτιναιμία, είναι δύσκολο να ερμηνεύσει
σχέση αιτίου – αποτελέσματος ανάμεσα στις δύο αυτές παθολογικές καταστάσεις.
2) Έχει αναφερθεί ότι γυναίκες με ενδομητρίωση παρουσιάζουν συχνά ανεπάρκεια
της εκκριτικής φάσης. Η ανεπάρκεια της εκκριτικής φάσης θα μπορούσε να αποδοθεί
είτε στον απρόσφορο μηχανισμό παλίνδρομης ρύθμισης, όπως διαπιστώθηκε από τις
δύο εκκριτικές αιχμές της LH, που παρατήρησαν ο Cheesman και οι συνεργάτες του,
είτε στην υπερπρολακτιναιμία.
Φαίνεται πιθανότερο ότι η ενδομητρίωση πρέπει να είναι υπεύθυνη για την
ανεπάρκεια της εκκριτικής φάσης και όχι η ανεπάρκεια της εκκριτικής φάσης για την
ενδομητρίωση.
5. Μηχανικοί παράγοντες εμφύτευσης
Δεν πρέπει ποτέ να λησμονείται ότι μηχανικοί παράγοντες μπορεί να είναι
υπεύθυνοι για την ανάπτυξη της ενδομητρίωσης. Έχουν, λοιπόν, αναφερθεί
περιπτώσεις με ενδομητρίωση σε ουλές επισειοτομής, σε χειρουργικές ουλές και στα
σημεία παρακεντήσεων για αμνιοκέντηση.

Τονίζεται ιδιαίτερα η εμφάνιση

αδενομύωσης και ενδομητρίωσης σε ουλές καισαρικών τομών. Έτσι, από τις 717
γυναίκες με ενδομητρίωση στη σειρά των Singer και Jordan (1987) στις 43, δηλαδή
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σε ποσοστό 6%, βρέθηκε ενδομητρίωση 1-10 χρόνια μετά την τελευταία χαμηλή
καισαρική τομή.

Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Παρόλο που η ενδομητρίωση έχει περιγραφεί από παλιά (1882), η αιτιολογία
και η παθογένεια της νόσου αυτής είναι πολύπλοκη και όχι ακόμα πλήρως
κατανοητή.

Έχουν προταθεί αρκετές θεωρίες για την ιστογένεση αυτής της

αινιγματικής διαταραχής.
ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ
•

Θεωρία της εμφύτευσης:

Ζώντα τεμάχια του ενδομητριωτικού ιστού που

βρίσκονται στο αίμα της έμμηνης ρύσης, διέρχονται από τις σάλπιγγες και
εμφυτεύονται στις ωοθήκες, στο δουγλάσειο και σε άλλες περιοχές της
περιτοναϊκής κοιλότητας.

Στην ανάπτυξη ενδομητρίωσης συμβάλλει κάθε

εμπόδιο στην ελεύθερη ροή του αίματος της περιόδου: στένωση τραχήλου,
οπίσθια κάμψη της μήτρας, ινομυώματα, πολύποδες, πήγματα αίματος, κολπικά
tampon. Με τον ίδιο μηχανισμό δρουν: η απόξεση του ενδομητρίου, η εμφύσηση
σαλπίγγων και η ενδοκοιλοτική θεραπεία.
•

Θεωρία της μεταπλασίας του σπλαχνικού επιθηλίου 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 από τη ρήξη ενός ώριμου ωοθυλακίου και τη
διασπορά του περιεχομένου του στο περιτόναιο.
•

Θεωρία καταλοίπων εμβρυϊκών κυττάρων: Η θεωρία αυτή στηρίχθηκε στην
υπόθεση ότι οι ιστοί που δημιουργούν τους πόρους του Müller εμπεριέχουν
κύτταρα που περικλείουν δυναμικό δημιουργίας λειτουργικού ενδομητρίου.

•

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,
σύμφωνα με την οποία όλες οι περιοχές ενδομητρίωσης, όπου και αν βρίσκονται,
είναι μεταστατικές εστίες ανάπτυξης, που έφτασαν σε αυτές τις θέσεις με
μεταφορά τους από τα αιμοφόρα ή τα λεμφικά αγγεία.
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•

Θεωρία της πρόκλησης:

Είναι ουσιαστικά συνδυασμός της θεωρίας της

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 ενδομητριωτικών 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), παρόμοιος με την ινσουλίνη αυξητικός

παράγοντας

(IGF).
ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΩΣΗΣ
1. Οικογενειακός παράγοντας: 7% σε συγγενείς 1ου βαθμού και 2% σε συγγενείς
2ου βαθμού
2. Γενετικός παράγοντας: Αναφέρεται η πιθανότητα γενετικών συσχετίσεων μέσω
της μητέρας
3. Φυλετικός παράγοντας: Δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ γυναικών λευκής –
μαύρης φυλής.

Έχει διαπιστωθεί ότι οι Ιαπωνίδες προσβάλλονται από

ενδομητρίωση σε σχεδόν διπλή συχνότητα από ότι οι λευκές
4. Εμμηνορρυσιακός παράγοντας: Οι περιπτώσεις ενδομητρίωσης είναι αυξημένες
σε πρόωρη εμμηναρχή, συχνομηνόρροια (κύκλοι < 26 ημερών), μεγάλη διάρκεια
εμμήνου ρύσεως (> 7 ημερών)
5. Τεκνοποίηση: Η τεκνοποίηση σε νεαρή ηλικία και ο αριθμός των κυήσεων
δρουν προστατευτικά στη δημιουργία ενδομητρίωσης
6. Στένωση τραχηλικού στομίου: Η στένωση του έσω στομίου του τραχήλου της
μήτρας και η θέση της μήτρας φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο στην
παλινδρόμηση της εμμήνου ρύσεως μέσω των σαλπίγγων και στην εγκατάσταση
των έκτοπων εστιών
7. 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 ενδομητρίου.
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8. Ανοσολογικός παράγοντας:

Ο παράγοντας αυτός φαίνεται να δίνει τις

περισσότερο ικανοποιητικές απαντήσεις στα διάφορα ερωτήματα.

Η μήτρα

βρίσκεται σε προνομιακή ανοσολογική θέση διότι αποτρέπει τα ενδομητριωτικά
αντιγόνα να έρθουν σε επαφή με το ανοσολογικό σύστημα. Από τη στιγμή που τα
ενδομητριωτικά κύτταρα βρεθούν εκτός της μήτρας,

κινητοποιείται ο

ανοσολογικός μηχανισμός για την καταστροφή τους, που είναι του τύπου της
απόρριψης μοσχεύματος που περιέχει αλλοαντιγονικό δυναμικό.

23

A2

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Α. Κλινική εκτίμηση
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Συμπτώματα και σημεία
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

B. Εργαστηριακά ευρήματα
• ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥ
• ΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ-14
• ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ
• ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΡΒΟΝΙΚΗΣ ΑΝΥΔΡΑΣΗΣ
• CA-125
Α. Κλινική εκτίμηση

H ενδομητρίωση μπορεί να είναι μια οδυνηρή και βασανιστική ασθένεια που

προκαλεί χρόνιο πόνο και υπογονιμότητα σε εκατομμύρια γυναίκες. Η έγκαιρη και
σωστή διάγνωση είναι απαραίτητη για την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας. Τόσο
η υποεκτίμηση όσο και η υπερεκτίμηση της διάγνωσης της νόσου, μπορεί να έχουν
σοβαρές συνέπειες: η υποεκτίμηση μπορεί να στερήσει από την ασθενή την
κατάλληλη θεραπεία, ενώ η υπερεκτίμηση μπορεί να προκαλέσει άσκοπους
χειρισμούς, που προκαλούν σοβαρές παρενέργειες και κινδύνους. Επιπλέον, η λέξη
ενδομητρίωση προκαλεί άσχημους συνειρμούς, ενώ η λανθασμένη διάγνωση μπορεί
να στιγματίσει άσκοπα την ασθενή.
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Δυστυχώς, η σωστή διάγνωση της ενδομητρίωσης συχνά διαφεύγει της
προσοχής του γιατρού. Αυτό δε συμβαίνει μόνο εξαιτίας της αδυναμίας προσέγγισης
της νόσου, αλλά οφείλεται και στο γεγονός ότι ο ορισμός της ενδομητρίωσης είναι
αντιφατικός. Σύμφωνα με τα παθολογοανατομικά κριτήρια, απαιτείται η ιστολογική
ανίχνευση έκτοπων αδένων και στρώματος ενδομητρίου, εκτός της κοιλότητας της
μήτρας. Ο αυστηρός ορισμός έχει δύο αδύνατα σημεία. Το πρώτο σημείο συνίσταται
στο ότι σε ορισμένες ασθενείς με κλινικά εμφανή και σοβαρή νόσο, τα δείγματα της
βιοψίας εμφανίζουν μόνο ίνωση, χρωστική αιμοσιδηρίνης ή μόνο ένα από τα
ιστολογικά χαρακτηριστικά του ενδομητρίου. Από αυτές τις περιπτώσεις φαίνεται ότι
τα αυστηρά παθολογοανατομικά κριτήρια δεν καλύπτουν το ευρύ φάσμα της
ιστολογικής εικόνας που μπορεί να παρουσιάσουν οι βλάβες του ενδομητρίου, καθώς
και τη φυσική εξέλιξη των βλαβών κατά την πορεία της νόσου.
Το δεύτερο, εξάλλου, σημείο συνίσταται στη συχνή ανεύρεση ενδομήτριων
αδένων και στρώματος σε τελείως ασυμπτωματικές και γόνιμες γυναίκες.
Υπολογίστηκε

ότι

η

επίπτωση

των

ασυμπτωματικών,

με

επιβεβαιωμένη

ενδομητρίωση, περιπτώσεων σε φαινομενικά υγιείς γυναίκες, που υποβάλλονται σε
σαλπιγγική απολίνωση, κυμαίνεται από 6% έως 43%.

Επιπλέον, μικροσκοπικές

εστίες ενδομητρίωσης βρέθηκαν σε περιτόναιο που φαινόταν φυσιολογικό, ακόμη και
σε γυναίκες που δεν είχαν ενδείξεις σοβαρής ενδομητρίωσης σε κάποιο άλλο σημείο.
Είναι κατανοητό ότι η επαρκής δειγματοληψία μπορεί να αποκαλύψει μικροσκοπικές
βλάβες στις περισσότερες, ίσως, ή και σε όλες, τις γυναίκες. Αυτή η μικροσκοπική
ενδομητρίωση δεν μπορεί να θεωρηθεί νόσος, ειδικά επί απουσίας συμπτωμάτων. Τα
παραπάνω δεδομένα φανερώνουν τον έντονο προβληματισμό που επικρατεί για τις
μικροσκοπικές ή ελάχιστες αλλοιώσεις, ειδικά στις ασυμπτωματικές γυναίκες.
Η έλλειψη ενός σταθερού ορισμού της ενδομητρίωσης μας εξαναγκάζει να
είμαστε προσεκτικοί και να καταλήγουμε στη διάγνωση μετά από προσεκτική
ερμηνεία τόσο των χειρουργικών όσο και των παθολογοανατομικών ευρημάτων κατά
την παρουσίαση των κλινικών σημείων.
Η διαγνωστική προσέγγιση της νόσου γίνεται με:
1. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
Ιστορικό
Κλινική εικόνα (συμπτώματα και σημεία)
Αντικειμενική εξέταση
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Διαφορική διάγνωση
2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Δείκτες ορού
3. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
Υπερηχογραφία
Μαγνητική τομογραφία
4. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Λαπαροσκόπηση
Βιοψία

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Η ενδομητρίωση δε μπορεί να διαγνωστεί από το ιστορικό ή από την κλινική
εξέταση. Ο πρωταρχικός σκοπός της κλινικής εκτίμησης είναι να αναγνωριστούν οι
γυναίκες υψηλού κινδύνου και να επιλεγούν εκείνες που θα διερευνηθούν. Αυτή η
διαδικασία είναι σημαντική για δυο λόγους: 1) η εκτεταμένη εκτίμηση συσχετίζεται
καλύτερα με τις συμπτωματικές ασθενείς και 2) με την επιλογή του πληθυσμού που
βρίσκεται σε κίνδυνο, ελαχιστοποιείται το ποσοστό των ψευδώς θετικών ευρημάτων
από τις διαγνωστικές διαδικασίες περιορισμένης ειδικότητας.
Στον Πίνακα 9.1 αναφέρονται οι παράγοντες κινδύνου, τα συμπτώματα και τα
σημεία της ενδομητρίωσης. Οι περισσότεροι παράγοντες κινδύνου παρατηρούνται
στην αναπαραγωγική ηλικία, γιατί η νόσος θεωρείται οιστρογόνο-εξαρτώμενη και
σχετίζεται με την αποβολή του αίματος της εμμήνου ρύσεως στην περιτοναϊκή
κοιλότητα. Η νόσος σχεδόν πάντα ανιχνεύεται σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας
– η μέση ηλικία διάγνωσης κυμαίνεται από 25 έως 29 ετών. Η ενδομητρίωση μπορεί
να βρεθεί στην εφηβική ηλικία, ειδικά σε μερικές ή ολικές αποφρακτικές ανωμαλίες
των πόρων του Muller, όπως είναι η ατρησία του τραχήλου ή τα αποφραγμένα
υπολειμματικά μητριαία κέρατα, οπότε και η νόσος συνοδεύεται από σοβαρή
παλίνδρομη εμμηνορρυσιακή ροή.

Η συμπτωματική ενδομητρίωση μετά την

εμμηνόπαυση σχετίζεται, συνήθως, με τη λήψη ορμονικής θεραπείας υποκατάστασης
(ΗRT, hormone replacement therapy).
H ενδομητρίωση είναι πιο συχνή σε γυναίκες με βραχύ εμμηνορρυσιακό
κύκλο ( < 27 ημερών), με μεγαλύτερη ροή αίματος κατά την έμμηνο ρύση ( > 7
ημέρες), καθώς και με την εμφάνιση κηλίδων αίματος πριν από την έναρξη της
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εμμήνου ρύσεως. Το κάπνισμα και η άσκηση μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης
ενδομητρίωσης.

Ελαττωμένη πιθανότητα ανάπτυξης της νόσου παρατηρείται,

επίσης, στις γυναίκες που έμειναν έγκυες στο παρελθόν. Αυτή η σχέση μπορεί να
οφείλεται στην προστατευτική επίδραση της εγκυμοσύνης, ή μπορεί να δείχνει τη
μειωμένη γονιμότητα των γυναικών με τη νόσο. Το προστατευτικό αποτέλεσμα της
εγκυμοσύνης ελαττώνεται βαθμιαία και ο κίνδυνος μεγαλώνει, καθώς αυξάνεται το
χρονικό διάστημα από τη γέννηση του τελευταίου παιδιού. Έτσι, σε μια μελέτη
φάνηκε ότι η ενδομητρίωση ήταν 4,5 φορές συχνότερη 10 χρόνια μετά τη γέννηση
του τελευταίου παιδιού σε σχέση με τη συχνότητά της σε γυναίκες 5 χρόνια μετά τον
τοκετό.
Το οικογενειακό ιστορικό σχετίζεται με την ενδομητρίωση, εξαιτίας του
πιθανού πολυγονιδιακού τρόπου κληρονομικότητας.

Τέλος, σε μια πρόσφατη

προοπτική μελέτη βρέθηκε ότι οι γυναίκες με κόκκινα μαλλιά έχουν αυξημένο
κίνδυνο να αναπτύξουν ενδομητρίωση.
Πίνακας 9.1. Κλινική εκτίμηση: Επιλογή των ασθενών υψηλού κινδύνου για
ενδομητρίωση.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ:
•

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Αναπαραγωγική ηλικία, λίγες γεννήσεις βιώσιμων τέκνων, μεγάλο διάστημα από την
τελευταία εγκυμοσύνη

Σύντομος εμμηνορρυσιακός κύκλος, μεγάλης
αυξημένη ροή κατά την έμμηνο ρύση
Ιστορικό απόφραξης του γεννητικού συστήματος
•

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
Δυσμηνόρροια:

διάρκειας

και

ειδικά
δευτεροπαθής,
που
επιδεινώνεται
προοδευτικά και εμφανίζεται τόσο πριν όσο και
μετά την έμμηνο ρύση.

Πυελικό άλγος σε χρόνο διαφορετικό από την έμμηνο ρύση,πόνος
συχνά αμβλύς, συνεχής πόνος, με αντανάκλαση στη ράχη ή και
στους μηρούς
Δυσπαρευνία: ειδικά στην εν τω βάθει διείσδυση, περιοδική, σχετιζόμενη με τη στάση του σώματος
Περιοδικά συμπτώματα στα οποία συμπεριλαμβάνονται η δυσχεσία, η αιματοχεσία, η αιματουρία, η αιμόπτυση
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Υπογονιμότητα

ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ:
•

ΚΟΙΛΙΑ
Διάχυτη ή εντοπισμένη ευαισθησία, σπάνια ευαίσθητες μάζες (π.χ.
σε ουλές καισαρικής τομής)

•

ΜΗΤΡΑ
Οπίσθια κλίση, καθηλωμένη ή με ελαττωμένη κινητικότητα,
ευαίσθητη

•

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Μεγενθυμένα, καθηλωμένα ή με ελαττωμένη κινητικότητα ,
ευαίσθητα

•

ΑΛΛΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
Όζοι ή εστιακή ευαισθησία στο ευθυμητρικό κόλπωμα, το
ορθοκολπικό διάφραγμα, ή πάνω από τους ιερομητρικούς
συνδέσμους

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Συμπτώματα και σημεία
Από κλινική άποψη, τα σημαντικότερα συμπτώματα είναι το χρόνιο πυελικό
άλγος και η υπογονιμότητα (Πίνακας 9.2). Από τις γυναίκες που υποβάλλονται σε
χειρουργική εκτίμηση, ενδομητρίωση διαπιστώνεται στο 18,8% (4,5% έως 32%) των
γυναικών με χρόνιο πυελικό άλγος και στο 14% (4,5% έως 33%) των υπογόνιμων
γυναικών. Το πυελικό άλγος περιλαμβάνει τη δυσμηνόρροια, τον πόνο κατά το μέσο
του εμμηνορρυσιακού κύκλου ή τη δυσπαρευνία. Η δυσμηνόρροια είναι συνήθως
προοδευτική. Ο πόνος αρχίζει 2 ημέρες μετά την έναρξη της εμμήνου ρύσεως και
συνεχίζεται σε όλη τη διάρκειά της. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο πόνος παρατηρείται
και ύστερα από την έμμηνο ρύση. Συνήθως, εντοπίζεται στο κατώτερο κοιλιακό
τοίχωμα και στην εν τω βάθει πύελο. Είναι αμφοτερόπλευρος, αντανακλά στην
πλάτη και στους μηρούς και συχνά περιγράφεται ως αμβλύς και συνεχής. Μπορεί να
σχετίζεται με πίεση του ορθού, με ναυτία και με επεισόδια διάρροιας. Η συσχέτιση
ανάμεσα στη σοβαρότητα του πόνου και στα αντικειμενικά ευρήματα της
λαπαροσκόπησης είναι μικρή.

Ο πόνος κατά το μέσο του κύκλου μπορεί να
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αντιπροσωπεύει επέκταση της δυσμηνόρροιας – σε σοβαρές περιπτώσεις οι ασθενείς
μπορεί να πονούν σε όλη τη διάρκεια του κύκλου. Όταν απουσιάζει ο περιοδικός
χαρακτήρας, ο πόνος συνήθως οφείλεται σε άλλες καταστάσεις και όχι στην
ενδομητρίωση.
Η δυσπαρευνία σχετίζεται με τη στάση του σώματος και επιδεινώνεται στην
εν τω βάθει διείσδυση. Είναι πιο έντονη περιεμμηνορρυσιακά, αλλά σε σοβαρές
περιπτώσεις μπορεί να διακόπτεται η κολπική επαφή κατά τη διάρκεια του μήνα.
Συνήθως, συνδέεται με ενδομητρίωση στο ευθυμητρικό κόλπωμα ή τον κόλπο.
Παραδόξως, η σοβαρότητα της βαθειάς δυσπαρευνίας φαίνεται να είναι αντιστρόφως
ανάλογη με το στάδιο της ενδομητρίωσης.

Πίνακας 9.2. Συχνά συμπτώματα της ενδομητρίωσης
ΣΥΜΠΤΩΜΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

Δυσμηνόρροια
Πυελικός πόνος
Υπογονιμότητα
Δυσπαρευνία
Διαταραχές εμμήνου ρύσεως
Περιοδική δυσουρία/Αιματουρία
Δυσχεσία (περιοδική)
Αιμορραγία από το ορθό (περιοδική)

60-80
30-50
30-40
25-40
10-20
1-2
1-2
<1

Μερικές φορές, η ενδομητρίωση προκαλεί άτυπα συμπτώματα Μπορεί, για
παράδειγμα, να εντοπίζεται σε ουλές από προηγούμενες εγχειρήσεις στην πύελο
(κυρίως καισαρικές τομές) και να προκαλεί επιφανειακό περιοδικό πόνο, ευαισθησία
και οίδημα.

Σπάνια, όταν παρουσιάζεται με οξύ πόνο περιεμμηνορρυσιακά,

σχετίζεται με αιμοπεριτόναιο ή ρήξη ενδομητριώματος .
Η ενδομητρίωση συχνά συνδέεται με υπογονιμότητα.

Ωστόσο, η σχέση

αιτίου-αποτελέσματος ανάμεσα στις δυο αυτές καταστάσεις είναι αρνητική, ιδιαίτερα
όταν η νόσος είναι ήπια ή όταν απουσιάζουν ανατομικές βλάβες (π.χ. περιωοθηκικές
ή περισαλπιγγικές συμφύσεις).
Προεμμηνορρυσιακό εξάνθημα, ως σύμπτωμα της ενδομητρίωσης, έχει
περιγραφεί σε ορισμένες περιπτώσεις. Σε μια μελέτη αναφέρθηκε ότι η συχνότητα
εμφάνισής του ανέρχεται σε ποσοστό 35% των ασθενών με ενδομητρίωση.
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Η ενδομητρίωση μπορεί, ακόμη, να μιμείται άλλες πυελικές παθήσεις ή να
εκδηλώνεται με ποικίλες μορφές συμπτωμάτων. Για παράδειγμα, πολλές ασθενείς
δεν εμφανίζουν κοιλιακό πόνο. Άλλες πάλι, μπορεί να παραπονούνται μόνο για
οίδημα, πόνο στην πλάτη ή γαστρεντερικές διαταραχές.
Μη γυναικολογικά όργανα μπορούν, επίσης, να

προσβληθούν από την

ενδομητρίωση. Το έντερο, το ουροποιητικό σύστημα, οι πνεύμονες, τα περιφερικά
νεύρα και ο εγκέφαλος αποτελούν πιθανές θέσεις. Στις περιπτώσεις αυτές οι ασθενείς
συνήθως παρουσιάζουν ένα ευρύ φάσμα περιοδικών συμπτωμάτων, τα οποία
επιδεινώνονται κατά την έμμηνο ρύση και τα οποία αντανακλούν την περιοδική
αιμόρροια και τη φλεγμονή. Οι γυναίκες με γαστρεντερικές επιπλοκές υποφέρουν,
συνήθως, από δυσχεσία, αιματοχεσία ή, ακόμη, και περιοδική εντερική απόφραξη. Η
ενδομητρίωση του ουροποιητικού συστήματος προκαλεί αιματουρία, δυσουρία ή
άλγος στο λαγόνιο βόθρο, εξαιτίας ουρητηρικής απόφραξης. Η πνευμονική και η
υπεζωκοτική

ενδομητρίωση εκδηλώνονται με αιμόπτυση, θωρακικό άλγος και

επιπόλαιη αναπνοή. Η διήθηση των περιφερικών νεύρων προκαλεί περιοδικό άλγος
π.χ. ισχιαλγία, ενώ η εγκεφαλική ενδομητρίωση οδηγεί σε περιεμμηνορρυσιακό
πονοκέφαλο ή ακόμη και σπασμούς.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Μολονότι η αντικειμενική εξέταση είναι φυσιολογική σε πολλές γυναίκες με ενδομητρίωση,
συγκεκριμένα ευρήματα (Πίνακας 9.3) πρέπει να ανεβάσουν το δείκτη υποψίας ύπαρξης της νόσου.
Ωστόσο, σπάνια αυτά τα ευρήματα είναι ειδικά για την ενδομητρίωση.

Πίνακας 9.3.
Φυσικά ευρήματα σε γυναίκες με ενδομητρίωση
♦ Φυσιολογικά
♦ Εντοπισμένη ευαισθησία στο δουγλάσσειο
♦ Ευαισθησία ιερομητρικών συνδέσμων
♦ Πάχυνση του δουγλάσσειου
♦ Πάχυνση των ιερομητρικών συνδέσμων
♦ Οζίδια στο δουγλάσσειο
♦ Κολπική μάζα
♦ Ορθοκολπική μάζα
♦ Διόγκωση ωοθήκης
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♦ Περιορισμός κινητικότητας της μήτρας
♦ Χρωματισμένη βλάβη
♦ Ομφαλική μάζα
♦ Βουβωνική μάζα
♦ Μάζα εγχειρητικής τομής
Η φυσική εξέταση δίνει περισσότερες πληροφορίες όταν πραγματοποιείται
κατά τη διάρκεια των συμπτωμάτων. Συνεπώς, το χρονικό διάστημα της εμμήνου
ρύσεως θεωρείται η καλύτερη περίοδος για την ανίχνευση και τον εντοπισμό
περιοχών ύποπτων για ενδομητρίωση.
Η γενική κλινική εξέταση σπάνια δίνει πληροφορίες. Αυτό συμβαίνει μόνο
όταν οι ασθενείς παρουσιάζουν περιοδικά εστιακά συμπτώματα, που υποδηλώνουν
ενδομητρίωση μη γυναικολογικών οργάνων. Η εξέταση της κοιλιάς αποκαλύπτει
εντοπισμένη εν τω βάθει ευαισθησία. Σε μερικές περιπτώσεις η ενδομητρίωση
εμφανίζεται με ασκίτη. Στις σπάνιες περιπτώσεις επιφανειακής νόσου όπως εκείνη
που εμφανίζεται σε ουλή καισαρικής τομής, παρουσιάζεται οίδημα και εντοπισμένη
ευαισθησία.
Από την εξέταση των έξω γεννητικών οργάνων και της επιφάνειας του
κόλπου

δεν

προκύπτουν

αξιόλογα

ευρήματα.

Περισσότερες

πληροφορίες

λαμβάνονται κατά τη δακτυλική εξέταση των πυελικών δομών. Η ψηλάφηση της
μήτρας μπορεί να
ευαισθησία.

αποκαλύψει κάμψη, ελάττωση ή απουσία κινητικότητας και

Τα ενδομητριώματα ανιχνεύονται ως ευαίσθητες ή μη, μάζες των

εξαρτημάτων, συνήθως καθηλωμένες στη μήτρα ή στο πυελικό τοίχωμα. Ευαίσθητες
μάζες, όγκοι και ίνωση βρίσκονται στην ψηλάφηση του άνω τμήματος του κόλπου,
του ενδομητρικού κολπώματος, των ιερομητρικών συνδέσμων ή του ευθυκολεϊκού
διαφράγματος.

Η εντοπισμένη ευαισθησία έχει σχετισθεί με την ενδομητρίωση,

καθώς και με το βάθος και τον όγκο των ενδομητριωτικών εμφυτεύσεων.

Ο

Koninckx και συν. παρατήρησαν ότι η προσεκτική ψηλάφηση κατά την έμμηνο
ρύση, αυξάνει την πιθανότητα

ανίχνευσης εν τω βάθει ενδομητρίωσης,

ενδομητριωμάτων και συμφύσεων του ευθυμητρικού κολπώματος, σε πενταπλάσια
συχνότητα σε σχέση με μια οποιαδήποτε άλλη εξέταση. Αυτές οι παρατηρήσεις είναι
σημαντικές, γιατί η εν τω βάθει ενδομητρίωση φαίνεται να είναι η κύρια αιτία
πυελικού άλγους.
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Τα σημεία που αναφέρθηκαν παραπάνω δεν είναι ειδικά και κανένα από αυτά
δεν είναι διαγνωστικό της ενδομητρίωσης. Κατά συνέπεια, με ιδιαίτερη προσοχή
πρέπει να γίνεται η διαφορική διάγνωση, η οποία περιλαμβάνει τα νεοπλάσματα και
τις λοιμώξεις.

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Στη διαφορική διάγνωση είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς τις παθήσεις που
μπορεί να μιμηθεί η ενδομητρίωση κλινικά (Πίνακας 9.4).

Για παράδειγμα, η

ενδομητρίωση συχνά διαγιγνώσκεται ως πυελική φλεγμονή (PID) και η σωστή
διάγνωση τίθεται μόνο ύστερα από επαναλαμβανόμενη χορήγηση αντιβιοτικών και
λαπαροσκόπηση.

Η

ενδομητρίωση

συχνά

διαγιγνώσκεται

και

ως

οξεία

σκωληκοειδίτιδα.

Πίνακας 9.4: Διαφορική διάγνωση ενδομητρίωσης
Διαφορική διάγνωση της ενδομητρίωσης και του οξέος πυελικού
πόνου
♦ Πυελική φλεγμονή (PID)
♦ Οξεία σκωληκοειδίτιδα
♦ Κύστεις ωοθηκών (ριγμένες, σε συστροφή, ή μολυσμένες)
♦ Σαλπιγγοωοθηκικά ή πυελικά αποστήματα
♦ Έκτοπη εγκυμοσύνη
Διαφορική διάγνωση της ενδομητρίωσης και του χρόνιου πυελικού πόνου
♦ Χρόνια φλεγμονώδης πάθηση της πυέλου
♦ Συμφύσεις, αποτέλεσμα προηγούμενων εγχειρήσεων ή μολύνσεων
♦ Διαλείπουσα συστροφή ωοθηκικής κύστης
♦ Κολίτις και εκκολπωματίτις
♦ Χρόνιος οσφυοϊερός πόνος
♦ Αδενομύωση
♦ Νεοπλάσματα
Ο εργαστηριακός έλεγχος δεν αρκεί, συνήθως, για τη διαφορική διάγνωση. Η
λαπαροσκόπηση κρίνεται αναγκαία για να διαγνωσθούν έγκαιρα τα νεοπλάσματα και
η εξωμήτρια εγκυμοσύνη, που απαιτούν άμεση χειρουργική επέμβαση.

Η

ενδομητρίωση εμφανίζεται σπάνια ως όγκος της πυέλου, που εντοπίζεται σε μη
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γυναικολογικά όργανα. Η εμφάνιση ενδομητρίωσης ως οξεία κοιλία είναι σπάνιο
φαινόμενο. Μπορεί να συμβεί μετά από ρήξη ενδομητριώματος συνήθως κατά την
γυναικολογική εξέταση ή κατά την σεξουαλική επαφή. Η οξεία κοιλία εμφανίζεται
συχνότερα σε εξωμήτρια εγκυμοσύνη και ενδομητρίωση. Στις περιπτώσεις αυτές η
οξεία κοιλία οφείλεται στην εξωμήτριο εγκυμοσύνη, που είναι επακόλουθη της
ενδομητρίωσης.

Β. Εργαστηριακα ευρήματα
Μεγάλος αριθμός εκκριτικών, δομικών και αντιγονικών ουσιών υπάρχουν και
στο έντοπο και στο έκτοπο ενδομήτριο, αλλά και στο κακόηθες ενδομήτριο. Οι
ουσίες αυτές μπορεί να προκαλούν άνοσες απαντήσεις, που να οδηγούν στην
παραγωγή άλλων “αντιδραστικών” (reactive) πεπτιδίων και πρωτεϊνών. Οι
αντιδραστικές αυτές ουσίες μπορεί να είναι ειδικές ή μη ειδικές για τα κύτταρα του
ενδομητρίου και τα προϊόντα τους.
Μέχρι σήμερα, πολύ λίγοι από τους δυναμικούς αυτούς δείκτες του
ενδομητριωτικού ιστού έχουν ανιχνευθεί στο περιφερικό αίμα και μπορούν να
χρησιμοποιηθούν

στη

διαγνωστική

προσέγγιση

και

στη

θεραπεία

της

ενδομητρίωσης. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται ανασκόπηση της υπάρχουσας εμπειρίας,
όσον αφορά τους δείκτες του ενδομητρίου και τη χρησιμότητά τους για τη
διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτική αντιμετώπιση της ενδομητρίωσης.
Επιπλέον, τονίζονται οι περιορισμοί στη χρήση των δεικτών αυτών.
ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥ
Οι δείκτες μπορεί να εξυπηρετήσουν σημαντικές λειτουργίες στην κλινική ιατρική, να
χρησιμοποιηθούν, δηλαδή, ως μέθοδος διαλογής (screening test) (ανίχνευση μιας
νόσου στο γενικό ή σ’ έναν υψηλού κινδύνου πληθυσμό), ως διαγνωστικό εργαλείο
(αναγνώριση μιας νόσου επί τη βάση συγκεκριμένων συμπτωμάτων ή ευρημάτων από
τη φυσική εξέταση), ως διαφοροδιαγνωστικό στοιχείο (διάκριση 2 ή περισσότερων
ασθενειών με παρόμοια χαρακτηριστικά), ως εργαστηριακή δοκιμασία για την
παρακολούθηση νόσων (εκτίμηση της κατάστασης της ασθένειας ή της απάντησης
στη θεραπεία στους οροθετικούς ασθενείς) και, τέλος, ως προγνωστικό εργαλείο.
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Παραδείγματα τέτοιων δεικτών του ορού με ιδανικά, σχεδόν, χαρακτηριστικά
είναι οι συγκεντρώσεις γλυκόζης για το σακχαρώδη διαβήτη και οι τιμές της β-hCG
για την τροφοβλαστική νόσο. Αυτοί οι δείκτες πληρούν τις περισσότερες από τις
παραπάνω λειτουργίες και, επιπλέον, εμφανίζουν τα παρακάτω σημαντικά
χαρακτηριστικά για κάθε βιολογικό δείκτη: (1) Η παρουσία (ή η αυξημένη
συγκέντρωση) του δείκτη ανιχνεύει σχεδόν όλες τις ασθενείς με τη νόσο (ή με
αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης της νόσου), έχει, δηλαδή, υψηλή προγνωστική αξία, (2)
Όλες, σχεδόν, οι ασθενείς με τη νόσο είναι θετικές για το δείκτη (marker – positive)
(υψηλή ευαισθησία), (3) Η παρουσία (ή η αυξημένη συγκέντρωση) των δεικτών
συμβαίνει σπάνια σε άλλες καταστάσεις (δηλαδή η αναλογία των ψευδώς αρνητικών
είναι χαμηλή (υψηλή ειδικότητα), (4) Η συγκέντρωση των δεικτών σχετίζεται με τη
σοβαρότητα της νόσου, (5) Η απουσία ή η επάνοδος στο φυσιολογικό του δείκτη
μετά τη θεραπεία αντανακλά επιτυχημένη κλινική αντιμετώπιση και ικανοποιητική
πρόγνωση. Επιπλέον, ένας δείκτης πρέπει να είναι εύκολα μετρήσιμος και με τεχνικές
που να μπορούν να εφαρμοσθούν στα κλινικά εργαστήρια, πάντοτε με υψηλή
ακρίβεια, αξιοπιστία και επαναληψιμότητα.
Παρόλο που η ενδομητρίωση είναι μια συχνή γυναικολογική νόσος και πολύ
συχνά σχετίζεται με δυσμηνόρροια, πυελικόν άλγος και υπογονιμότητα, η διάγνωση
συχνά διαφεύγει της προσοχής ή γίνεται καθυστερημένα. Στη σύγχρονη ιατρική, όπου
οι περισσότερες ασθενείς με ενδομητρίωση θα εξετασθούν από γενικούς γιατρούς,
παθολόγους και παιδιάτρους, η αποτυχία να γίνει πρώιμη ακριβής διάγνωση είναι
συχνή. Και αυτό γιατί, σήμερα, η οριστική διάγνωση και εκτίμηση της
ενδομητρίωσης

απαιτεί

χειρουργείο

(λαπαροσκόπηση),

όταν

βέβαια

η

συμπτωματολογία και τα ευρήματα από τη γυναικολογική εξέταση θέτουν τέτοια
υπόνοια. Ακόμη, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι κλασικές εξετάσεις πριν τη
λαπαροσκόπηση παρέχουν πληροφορίες, που απαντούνται και σε άλλες παθολογικές
καταστάσεις. Ακόμα και κατά τη λαπαροσκόπηση, υπάρχουν δυσκολίες στην
αναγνώριση των περιτοναϊκών βλαβών (καθότι παρουσιάζονται με μια ποικιλία
εμφάνισης), στην εκτίμηση του βάθους και της έκτασης της ενδομητρίωσης και στην
ανίχνευση της παρουσίας «κρυφής» νόσου στην ωοθήκη ή στα κολπώματα του
περιτοναίου. Τέλος, κατά τη λαπαροσκόπηση, υπάρχουν δυσκολίες στην αναγνώριση
της μικροσκοπικής περιτοναϊκής νόσου. Τα γεγονότα αυτά οδηγούν σε μη σωστή
υποσταδιοποίηση και ελλειπή χειρουργική αντιμετώπιση του έκτοπου ενδομητρίου.
Έτσι, η παραμονή ή υποτροπή της ενδομητρίωσης μετά το χειρουργείο, ακόμη και
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στους πλέον έμπειρους χειρουργούς, πρέπει να είναι «αναμενόμενη». Εξάλλου, οι
ορμονικές θεραπείες είναι γνωστό ότι καταστέλλουν ή απενεργοποιούν τις βλάβες,
όμως, δεν εκριζώνουν τη νόσο, έτσι ώστε η υποτροπή των συμπτωμάτων σε
περίπτωση διακοπής ή μη συνεχούς λήψης των ορμονικών σκευασμάτων, να είναι
ένα πολύ συχνό επακόλουθο. Ακόμη, έπειτα από τη θεραπεία της ενδομητρίωσης, οι
μέθοδοι παρακολούθησης και εκτίμησης της απάντησης στη θεραπεία είναι συχνά μη
ειδικές και έχουν ένα σχετικώς υψηλό ποσοστό ψευδώς αρνητικών και ψευδώς
θετικών αποτελεσμάτων. Με αυτές τις δυσκολίες, η ύπαρξη ενός δείκτη στον ορό του
αίματος (serum marker) θα βοηθούσε τα μέγιστα στην αντιμετώπιση της νόσου.

Πίνακας 10.1: Δείκτες για το ενδομήτριο και την ενδομητρίωση
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
- Εκκριτικά προϊόντα:
• Βλεννίνη
• Πλακουντιακή πρωτείνη - 14
- Δομικά / εξωκυττάρια συστατικά
• Alpha smooth muscle actin (a –
SM)
• Δεσμίνη
• Muscle specific actin (MS A)
• Integrins
• Vimentin
• Tenascin
• Prekeratin
• Type III procollagen
- Αντιγόνα επιφανείας
• CA-125
• Επιθηλιακά
• Υποδοχείς (Ε2, Pr)
- Ανοσολογία
• Antiendometrial Abs
• Anticarbonic anydrase
antibodies
• Ανοσοσφαιρίνες (IgG)
• Κυττοκίνες

ΜΕΘΟΔΟΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΣ

ΔΥΣΚΟΛΙΑ

Ιστός : CM-1 μονοκλωνικό αντίσωμα,
έμμεσος ανοσοφθορισμός
Ορός : RIA

Έρευνα

Υψηλή

Έρευνα

Μέτρια

Ιστός : ανοσοϊστοχημεία

Έρευνα

Υψηλή

Ιστός : ανοσοϊστοχημεία

Έρευνα

Υψηλή

Ιστός : ανοσοϊστοχημεία
Ιστός : ανοσοϊστοχημεία
Ορός : R I A

Έρευνα
Έρευνα
Έρευνα

Υψηλή
Υψηλή
Μέτρια

Εμπόριο
Εμπόριο
Έρευνα
Έρευνα
Έρευνα
Έρευνα

Μέτρια
Μέτρια
Υψηλή
Υψηλή
Υψηλή
Υψηλή

Ορός : έμμεσος ανοσοφθορισμός
παθητική αιμοσυγκόλληση
ELISA

Έρευνα
Έρευνα
Έρευνα

Υψηλή
Υψηλή
Μέτρια

Ορός : ELISA
Ιστός : ανοσοφθορισμός
Περιτοναϊκό υγρό : Διάφορες Μέθοδοι

Έρευνα
Έρευνα
Έρευνα

Μέτρια
Υψηλή
Μέτρια προς
υψηλή

Ορός : Immunoradiometric M11
enzyme immunoassay

Ιστός : BW 495/36 m Ab
IBE 12 mAb
ΝΕΝΔ – 3 mAb
Ιστός : ανοσοϊστοχημεία
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Ωστόσο υπάρχουν και άλλοι σημαντικοί παράγοντες, όσον αφορά τη χρησιμότητα
των δεικτών του ορού ως βοήθημα στη λήψη κλινικών αποφάσεων. Πρώτον, η
επίπτωση της νόσου σ’ έναν πληθυσμό επηρεάζει τη θετική προγνωστική αξία μιας
δοκιμασίας. Για παράδειγμα (με τη χρησιμοποίηση του CA-125), η επίπτωση της
ενδομητρίωσης υπολογίζεται ότι είναι μεταξύ του 2 και 10%. Εάν μια δοκιμασία
ανιχνεύει περίπου το 40 – 50% των γυναικών με ενδομητρίωση, παρουσιάζει, όμως,
ποσοστό ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων 6-10%, η θετική δοκιμασία έχει διπλάσια
πιθανότητα να είναι ψευδώς θετική και να παρατηρείται σε γυναίκα χωρίς
ενδομητρίωση, κάνοντας έτσι, πρακτικά, τη δοκιμασία ακατάλληλη ως μέθοδο
διαλογής. Εξάλλου, σε γυναίκες με πυελικό άλγος ή υπογονιμότητα και αρνητικό
εργαστηριακό έλεγχο (συμπεριλαμβανομένου και ενός φυσιολογικού
σπερμοδιαγράμματος του συζύγου), η επίπτωση της ενδομητρίωσης πλησιάζει το
50% και έτσι μια θετική δοκιμασία έχει διπλάσια πιθανότητα να συμβαίνει σε μια
γυναίκα με ενδομητρίωση, παρά σε μια γυναίκα χωρίς ενδομητρίωση.
Δεύτερον, ο πληθυσμός που βρίσκεται υπό αξιολόγηση, επηρεάζει, επίσης,
την προγνωστική αξία μιας δοκιμασίας. Στην καθημερινή πρακτική ενός
Πανεπιστημιακού
προχωρημένη

νοσοκομείου, αναμένεται υψηλότερο ποσοστό γυναικών με

ενδομητρίωση (και συνεπώς οροθετική νόσο), σε σχέση με τα

περιστατικά που καθημερινά εξετάζει ένας ιδιώτης γυναικολόγος.
Τρίτον, τα αποτελέσματα των δοκιμασιών πρέπει με κάποιον

τρόπο να

αλλάζουν την αντιμετώπιση της ασθενούς. Εφόσον τα αποτελέσματα δεν μπορούν να
αλλάξουν την εκτίμηση ή την αντιμετώπιση της ασθενούς, η δοκιμασία δεν πρέπει να
εκτελείται. Για παράδειγμα, ένα αποτέλεσμα που σχετίζεται με προχωρημένη
ενδομητρίωση, πρέπει να ωθεί το γιατρό να προχωρήσει σε λαπαροσκόπηση προς
επιβεβαίωση της διάγνωσης, προς σταδιοποίηση της νόσου και προς χειρουργική
θεραπεία, σε αντίθεση με την άποψη που υποστηρίχθηκε σε μελέτες, οι οποίες
προτείνουν μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, αναλγητικά και από του στόματος
αντισυλληπτικά για τη θεραπεία της νόσου.
Τέταρτον και σημαντικότερο, τα αποτελέσματα της δοκιμασίας δεν πρέπει μόνο
να αλλάζουν την αντιμετώπιση, αλλά και να τη βελτιώνουν, γεγονός που συχνά
είναι πολύ δύσκολο να εκτιμηθεί.
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Στην ενδομητρίωση, τα κριτήρια απάντησης στη θεραπεία πρέπει να
περιλαμβάνουν: επίτευξη εγκυμοσύνης, βελτίωση (ύφεση) του πυελικού άλγους ή /
και της δυσμηνόρροιας, ελάττωση του αριθμού των υποτροπών, αύξηση της
διάρκειας του “ελεύθερου νόσου” διαστήματος, βελτίωση της ποιότητας ζωής,
ελάττωση του αριθμού των υποτροπών, φυσιολογικές τιμές δεικτών στον ορό
αίματος.
Στον Πίνακα 10.1 αναγράφονται ουσίες που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη
διάγνωση ύπαρξης ή λειτουργίας έντοπου ή και έκτοπου ενδομητρίου στη βασική και
στην κλινική έρευνα.
Η πλακουντιακή πρωτεΐνη–14, τα αυτοαντισώματα κατά της καρβονικής ανυδράσης,
τα αντισώματα κατά του ενδομητρίου και το CA-125 φαίνεται να έχουν δυνατότητα
αξιοποίησης ως δείκτες του ορού, παρόλο που δεν αποκλείεται, τελικά, κλινικώς
χρήσιμοι markers να προκύψουν από τη μελλοντική έρευνα πάνω σε κάποια άλλη
από τις ουσίες του Πίνακα 10.1.
Τεχνικές ανοσοφθορισμού έχουν αποδείξει τη σύνδεση του μονοκλωνικού
αντισώματος CM – 1 (το οποίο κατευθύνεται εναντίον μιας βλεννίνης του
ανθρωπίνου γάλακτος) στο ενδομήτριο. Πολλές δοκιμές και εξωκυττάριες θεμέλιες
πρωτεΐνες έχουν ανιχνευθεί στα στρωματικά κύτταρα του ενδομητρίου ή και στους
αδένες του ενδομητρίου. Μονοκλωνικά αντισώματα έχουν, επίσης, μελετηθεί για τη
διάκριση διαφόρων επιθηλιακών ιστών, όπως στρωματικά και αδενικά συστατικά του
ενδομητρίου, υπερπλαστικό ενδομήτριο και ενδομήτριο παραγωγικής και εκκριτικής
φάσης του εμμηνορρυσιακού κύκλου. Επειδή και το έντοπο αλλά και το έκτοπο
ενδομήτριο είναι ιστοί που εξαρτώνται από τις ορμόνες του φύλου, η παρουσία
υποδοχέων της οιστραδιόλης και της προγεστερόνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη
διάκριση κυττάρων αυτού του τύπου από άλλα κύτταρα όπως τα μεσοθηλιακά.
Μελέτες ενδομητριωτικών ιστών στηρίζουν τη θέση μιας χαμηλότερης πυκνότητας
υποδοχέων σε σχέση με τον ενδομήτριο ιστό, παρόλο που αυτό μπορεί να αντανακλά
την ετερογένεια των ενδομητριωτικών βλαβών, οι οποίες συχνά περιέχουν ίνωση και
διαφόρου βαθμού αγγειογένεση.
Η ανοσιακή απάντηση, που σχετίζεται με την ενδομητρίωση μπορεί να
παρέχει ουσίες χρήσιμες για την αναγνώριση γυναικών που εμφανίζουν τη νόσο.
Έτσι, αυτοαντισώματα κατά της καρβονικής ανυδράσης μπορεί να κρύβουν αρκετή
δυναμική ως δείκτες. Επιπλέον, τα επίπεδα της ανοσοσφαιρίνης

IgG του ορού
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αυξάνουν στις γυναίκες με ενδομητρίωση. Σε ιστικές μελέτες, ωστόσο, η αδυναμία
ποσοτικοποίησης της παρουσίας αντιενδρομητριωτικών αντισωμάτων στο έντοπο
ενδομήτριο και του ελέγχου των ενδογενών ανοσοσφαιρινών, μπορεί να συνεισφέρει
στα πολύ διαφορετικά αποτελέσματα στις προσπάθειες ανίχνευσης της παρουσίας
ενδομητρίωσης και έτσι περιορίζει αυτήν την προσπάθεια.
ΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ – 14
Σε πρόσφατες μελέτες έχει ανιχνευθεί και περιγραφεί μια ποσοτικώς πολύ σημαντική
εκκριτική πρωτείνη του ενδομητρίου κατά τη διάρκεια του τελευταίου ημίσεως της
εκκριτικής φάσης και στα πρώιμα στάδια της εγκυμοσύνης. Αυτές οι μελέτες έδειξαν,
επίσης, ομολογία με τις κύριες πρωτεΐνες του γάλακτος τις β – γαλακτοσφαιρίνες.
Όμοια ή παρόμοια ανοσολογικά χαρακτηριστικά ή και αλληλουχίες DNA αρκετών
από αυτές τις ενδομήτριες πρωτείνες είναι αντίστοιχες με μια γλυκοπρωτεϊνη, η οποία
έχει αρκετά ονόματα στη βιβλιογραφία όπως choriconic a2 – microglobulin, a –
uterine protein, endometrial protein – 15, pregnancy associated endometrial a2 –
globulin (a2 – PEG), progesterone – dependent endometrial protein (PEP) και
placental protein – 14 (PP – 14).
Τα επίπεδα της ΡΡ – 14 στον ορό αυξάνουν στο τέλος της εκκριτικής φάσης από τα
χαμηλά επίπεδα της παραγωγικής και της πρώιμης εκκριτικής φάσης και φθάνουν στο
υψηλότερο σημείο τους με την έναρξη της εμμηνορρυσίας. Οι συγκεντρώσεις της ΡΡ
– 14 στο περιτοναϊκό υγρό αυξάνουν πολύ σε γυναίκες με ενδομητρίωση, κατά τη
διάρκεια της εκκριτικής φάσης, όμως δεν υπάρχουν διαφορές σε άλλα χρονικά
διαστήματα κατά τη διάρκεια του κύκλου. Οι συγκεντρώσεις της ΡΡ – 14 στον ορό,
όπως μετρώνται με τη ραδιοανοσολογική μέθοδο, σε γενικές γραμμές, είναι σχεδόν
ίδιες ή ελαφρώς υψηλότερες σε γυναίκες με ενδομητρίωση, αυτή όμως η διαφορά
εξαρτάται από τη φάση του εμμηνορρυσιακού κύκλου, κατά την οποία γίνεται η
δειγματοληψία. Τα επίπεδα στο τέλος της εκκριτικής φάσης φαίνεται ότι εκφράζουν
τη μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα σε ασθενείς με ενδομητρίωση και σε υγιείς
γυναίκες.
Η μέση τιμή της ΡΡ – 14 σχετίζεται, επίσης, με το στάδιο της νόσου, με τα
υψηλότερα επίπεδα να παρατηρούνται σε γυναίκες με ενδομητριωτικές κύστεις και
βαθιές ως διηθητικές βλάβες. Παρόλο που η μέση τιμή της ΡΡ – 14, φαίνεται να
μειώνεται κατά τη διάρκεια της φαρμακευτικής θεραπείας και μετά από το

38

χειρουργείο, δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα που να σχετίζουν τα επίπεδα της ΡΡ14 μετά τη θεραπεία της υπολειπόμενης νόσου και συνεπώς με την πρόγνωση
(Πίνακας 10.2). Προς το παρόν, με δεδομένη τη μεταβλητότητα των τιμών της ΡΡ –
14, κατά τη διάρκεια του εμμηνορρυσιακού κύκλου, περαιτέρω μελέτες που να
εξετάζουν αυτήν τη μεταβλητότητα στις γυναίκες με και χωρίς ενδομητρίωση, είναι
απαραίτητες, ώστε να διευκρινιστεί εάν ο προσδιορισμός των επιπέδων της ΡΡ – 14
έχει κάποια κλινική σημασία στην ενδομητρίωση.
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ
Αντισώματα που στρέφονται ενάντια σε αντιγόνα του ενδομήτριου ιστού, έχουν
ανιχνευθεί και στον ορό και στο περιτοναϊκό υγρό γυναικών με ενδομητρίωση, με τη
χρησιμοποίηση μιας πλειάδας τεχνικών, που περιλαμβάνουν έμμεσο
ανοσοφθορισμό, παθητική αιμοσυγκόλληση, τεχνικές ELISA και ανάλυση Western
Blot. Παρόλο που αυτές οι μελέτες έδειξαν ικανοποιητική ευαισθησία και ειδικότητα
για διαγνωστικούς σκοπούς, όμως όχι για screening έλεγχο, τα κύρια μειονεκτήματα
της μεθόδου είναι η ημιποσοτική φύση της, ο μέτριος προς υψηλό βαθμός δυσκολίας
στην εκτέλεση της δοκιμασίας, και η περιορισμένη διαθεσιμότητα των
αντιδραστηρίων σε σχετικά λίγα ερευνητικά εργαστήρια. Επίσης, οι τίτλοι των
αντισωμάτων δε σχετίζονται με τη σοβαρότητα (στάδιο) της νόσου. Ακόμη, η
φαρμακευτική θεραπεία της ενδομητρίωσης οδηγεί σε μείωση του τίτλου των
αντιενδρομητριωτικών αντισωμάτων, υπάρχουν, όμως, περιορισμένα δεδομένα
σχετικά με αυτήν την πληροφορία και, επίσης, δεν υπάρχουν μελέτες που να
χρησιμοποιούν τον τίτλο των αντισωμάτων για την παρακολούθηση της πορείας της
νόσου ή για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας και το ποσοστό
της επακόλουθης επίτευξης εγκυμοσύνης.

ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΡΒΟΝΙΚΗΣ ΑΝΥΔΡΑΣΗΣ
Σε δύο πρόσφατες μελέτες, ανιχνεύθηκε η ύπαρξη αντισωμάτων κατά της καρβονικής
ανυδράσης (CA) σε γυναίκες με ενδομητρίωση. Ένα προσφάτως ανακαλυφθέν αυτο –
αντιγόνο, η CΑ, είναι μια σημαντική πρωτεϊνη των αδένων του ενδομητρίου. Αυτο –
αντισώματα κατά της CΑ βρέθηκαν στον ορό του 35% των γυναικών με
ενδομητρίωση, όμως, η υψηλότερη ευαισθησία (66%) παρατηρήθηκε σε γυναίκες με
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ενδομητρίωση και πρόβλημα γονιμότητας, ενώ οι υψηλότερες συγκεντρώσεις
παρατηρούνται σε προχωρημένα στάδια της ενδομητρίωσης.
Στις περιπτώσεις, που χρησιμοποιήθηκαν μαζί και κλινικά κριτήρια για την
ανίχνευση της ενδομητρίωσης σε υπογόνιμες γυναίκες, η ανίχνευση αντισωμάτων
κατά της CΑ είχε θετική προγνωστική αξία και μπορούσε να βοηθήσει τον κλινικό
γιατρό

στη

λήψη

της

απόφασης

εκτέλεσης

λαπαροσκόπησης.

Αυτές

οι

προκαταρκτικές μελέτες προτείνουν ότι η CΑ είναι ένα ειδικό αντιγόνο του
ενδομητρίου (πιθανότατα μαζί με αρκετά άλλα), το οποίο εμπλέκεται σε μια
αυτοάνοσο φλεγμονώδη διαδικασία στις γυναίκες με υπογονιμότητα σχετιζόμενη με
ενδομητρίωση.

Πίνακας 10.2. Δείκτες του ορού που βρίσκονται υπό αξιολόγηση σε γυναίκες με ενδομητρίωση

Κλινική συσχέτιση
Μέθοδος
Δείκτης
CA 125

Ειδικότης

Ευαισθησία

Στάδιο

Προχωρη-

Θεραπεία

(%)

(%)

(83 – 93)

(27 – 99)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

(85 – 90)

(35 – 66)

ΝΑΙ (;)

ΝΑΙ (;)

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

(79–100)

(74 – 83)

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΑΒΕΒΑΙΟ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

OXI

(50 – 73)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

μένη νόσος

Παρακο-

Πρόγνωση

λούθηση

Ραδιοανοσομετρική
Ραδιοενζυμική

Abs κατά

ELISA

της CΑ

Western Blot

Abs κατά του

Έμμεσος IF

ενδομητρίου

Παθητική
αιμοσυγκόλληση
ELISA
Western Blot

ΡΡ – 14

RIA

CA – 125
Αντίθετα με τους τρεις προηγούμενους δείκτες, για τους οποίους μονάχα
περιορισμένα μόνο δεδομένα, σχετικά με τη σχέση τους με την ενδομητρίωση,
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υπάρχουν, για το CΑ–125 υπάρχουν περισσότερες από 255 αναφορές στην Αγγλική
Βιβλιογραφία για τη σχέση του με την ενδομητρίωση. Η διαθεσιμότης των
εμπορικών αντιδραστηρίων για τον προσδιορισμό του CΑ–125 έχει βοηθήσει αυτές
τις έρευνες, και, επιπλέον, έχει συνεισφέρει στη μεγάλη διακύμανση των
αποτελεσμάτων και στον αρνητισμό για τη χρήση του CΑ–125 στην ενδομητρίωση.
Το CΑ-125 είναι μια μεμβρανική γλυκοπρωτεϊνη με μοριακό βάρος περίπου 200
K Da, που υπάρχει στο επιθήλιο του έντοπου, του έκτοπου και του κακοήθους
ενδομητρίου, καθώς επίσης και στον ενδοτράχηλο, στις σάλπιγγες, στο περιτόναιο,
στον υπεζωκότα, στο περικάρδιο και στους εμβρυϊκούς πόρους του Muller. Η
λειτουργία του κυτταρικού αυτού επιφανειακού αντιγόνου παραμένει άγνωστη, όμως
τα επίπεδα του CΑ-125 στον ορό έχουν βρεθεί αυξημένα σε περισσότερο από το 80%
των γυναικών με μη βλεννώδες επιθηλιακό καρκίνωμα των ωοθηκών και λιγότερο
συχνά σε άλλα γυναικολογικά και μη καρκινώματα. Επίσης, πολλές μη κακοήθεις
καταστάσεις σχετίζονται με αυξημένο CΑ-125 στον ορό (Πίνακας 10.3).

Πίνακας 10.3. Καλοήθεις παθήσεις και καταστάσεις που σχετίζονται με αυξημένα επίπεδα
CA-125

Γυναικολογικές

Μη Γυναικολογικές

Οξεία ή υποξεία φλεγμονή

Οξεία παγκρεατίτις

Αδενομύωση

Χρόνια ηπατική νόσος

Ενδομητρίωση

Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια

Έμμηνος ρύσις

Ηπάττωμα

Σύνδρομο Meigs’

Μη κακοήθης ασκίτης

Υπερδιέγερση ωοθηκών

Περικαρδίτις

Εγκυμοσύνη

Περιτονίτις

Μετεγχειρητική περίοδος
Ανεξήγητη υπογονιμότητα
Ινομυώματα
Η σχέση ανάμεσα στο CΑ-125 και την ενδομητρίωση πρωτοπεριγράφηκε από τον
Barbieri, ο οποίος παρατήρησε σημαντικές αυξήσεις σε γυναίκες με προχωρημένη

41

νόσο. Στη συνέχεια, η χρησιμότητα του CΑ-125 στη διερεύνηση γυναικών με
υπογονιμότητα, πυελικόν άλγος, ωοθηκικές κύστεις, δυσμηνόρροια, σοκολατοειδείς
κύστεις και προχωρημένα στάδια νόσου έχει λεπτομερώς εξετασθεί.
Εντούτοις, σε αρκετές μελέτες που εκτιμήθηκαν τα επίπεδα του CΑ-125 σε
γυναίκες με ενδομητρίωση, βρέθηκαν απογοητευτικά αποτελέσματα, τα οποία μπορεί
να προήλθαν εν μέρει από συγκεκριμένα μεθοδολογικά προβλήματα των μελετών
αυτών, όπως:
1. Αποτυχία στον προσδιορισμό της σταθερής καμπύλης στις αρχικές, πρώτης γενιάς
ραδιοανοσολογικές μεθόδους
2. Αποτυχία στον προσδιορισμό από τα εργαστήρια του εύρους των φυσιολογικών
τιμών ή και χρησιμοποίηση των 35 U/ml ως το ανώτερο φυσιολογικό όριο
3. Αποτυχία στην εκτίμηση των διαφορών μεταξύ των μεθόδων προσδιορισμού του
CΑ 125
4. Αποτυχία στην αποφυγή συλλογής ορών από γυναίκες με έμμηνο ρύση (ή λίγο
μετά από αυτήν), όπου τα επίπεδα του CΑ-125 είναι αυξημένα
5. Αποτυχία στην αποφυγή συλλογής ορών από γυναίκες στις οποίες έγινε
καταστολή των ωοθηκών με ορμονικά σκευάσματα, όπως από του στόματος
αντισυλληπτικά, η δαναζόλη, τα GnRH ανάλογα, όπου τα επίπεδα CΑ-125 είναι
μειωμένα.
Με βάση αυτά τα δεδομένα, έχουν προταθεί αρκετές ενδείξεις για τη χρήση του
CΑ-125 στην ενδομητρίωση (Πίνακας 10.4)
Πίνακας 10.4.

Πιθανές ενδείξεις για τον προσδιορισμό του CA 125 στην

ενδομητρίωση.

Screening test
Διάγνωση
•Υπογονιμότητα

Διαφοροδιάγνωση
•Αιμορραγικές ενδομητριωτικές κύστεις

•Πυελικό άλγος

Αναγνώριση προχωρημένης νόσου /

•Κύστεις ωοθηκών

προεγχειρητικός έλεγχος

•Δυσμηνόρροια

Παρακολούθηση της νόσου / μετεγχειρητικός
έλεγχος
Πρόγνωση – μετεγχειρητικά :
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•Υπογονιμότητα
•Πυελικόν άλγος

Όπως

αναφέρθηκε

προηγουμένως,

με

τη

σχετικά

χαμηλή

επίπτωση

της

ενδομητρίωσης στο γενικό πληθυσμό και με δεδομένη την ανεπαρκή ευαισθησία και
ειδικότητα, ο προσδιορισμός του CΑ-125 δεν είναι κατάλληλος ως δοκιμασία
διαλογής. Για αυτό το σκοπό, τα αντισώματα κατά του ενδομητρίου φαίνεται να
πλεονεκτούν, λόγω της μεγαλύτερης ειδικότητας. Ωστόσο, μέχρις ότου η
παθοφυσιολογία της ανάπτυξης και των επακόλουθων της ενδομητρίωσης να γίνει
καλύτερα κατανοητή, και μέχρι να βρεθούν ειδικές θεραπείες, που να κατευθύνονται
στην πρόληψη της ανάπτυξης και εξέλιξης της ενδομητρίωσης, καμία δοκιμασία
διαλογής δεν πρόκειται να γίνει διαθέσιμη. Για τη βοήθεια, όμως, του κλινικού
γιατρού να θέσει μια πρώιμη και ακριβή διάγνωση σε γυναίκες με συγκεκριμένα
συμπτώματα και κλινικά ή υπερηχογραφικά ευρήματα, μια τέτοια δοκιμασία
διαλογής θα μπορούσε να προσφέρει σε επιλεγμένες περιπτώσεις.

Πίνακας 10.5. Aξιοπιστία των επιπέδων του CΑ-125 στον ορό για την ανίχνευση
της ενδομητρίωσης σε διάφορες κλινικές καταστάσεις

Κατάσταση
Υπογονιμότητα
Χρόνιο πυελικό άλγος
Ωοθηκικές κύστεις (> 4 cm)

Ευαισθησία

Ειδικότητα
(%)

(%)
40 – 53

90 – 93

80

94

90

96

75

93

16
75

64
83

100

100

Προχωρημένη ενδομητρίωση
Δυσμηνόρροια
Στάδια Ι / ΙΙ
Στάδια ΙΙΙ/IV
Υγρό ενδομητριωτικής κύστης
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Τα δεδομένα αυτά αντιπροσωπεύουν την ιδανική χρήση του CΑ-125 στην
ενδομητρίωση και δείχνουν την πιθανή αξιοπιστία της δοκιμασίας σε επιλεγμένες
ασθενείς, ιδίως σε γυναίκες με προχωρημένη νόσο. Όταν χρησιμοποιούνται μαζί με
τις κλινικές πληροφορίες, όπως το ιστορικό, τα συμπτώματα, τα σημεία, τα φυσικά
και υπερηχογραφικά ευρήματα, τα επίπεδα του CΑ-125 μπορεί να χρησιμοποιηθούν
για να στηρίξουν την κλινική υποψία, ιδιαίτερα από γιατρούς μη γυναικολόγους, που
δεν έχουν μεγάλη εμπειρία στην ενδομητρίωση.
Πολύ υψηλές συγκεντρώσεις CΑ-125 έχουν βρεθεί στο υγρό από ενδομητριωτικές
κύστεις.

Όταν

κατά

την

παρακέντηση

μιας

ωοθηκικής

κύστης

βρεθεί

“σοκολαοτοειδές υγρό”, ο κλινικός δεν μπορεί να διακρίνει αν πρόκειται για
ενδομητρίωμα ή μη ενδομητριωτική αιμορραγική κύστη. Εάν τα επίπεδα του CΑ-125
στο κυστικό υγρό είναι > 10.000 U/ml, η κύστη θεωρείται ενδομητριωτική. Επίσης,
πολύ αυξημένα επίπεδα CΑ-125 σε γυναίκες με ισχυρή υποψία ενδομητρίωσης,
υποδηλώνουν προχωρημένη νόσο και αποτελούν ένδειξη για λαπαροσκόπηση (για
σταδιοποίηση και θεραπεία).
Η παρακολούθηση της ενδομητρίωσης, η εκτίμηση του χειρουργικού αποτελέσματος,
η πρόγνωση για τη γονιμότητα και την ανακούφιση από το πυελικό άλγος και ο
προσδιορισμός

της

κατάστασης

της

νόσου

(σταθερή,

υποτροπιάζουσα,

εξελισσόμενη), φαίνεται πως είναι οι πλέον υποσχόμενες εφαρμογές του CΑ-125
στην ενδομητρίωση. Το 40 – 50% περίπου των γυναικών με ενδομητρίωση και το
70% τουλάχιστον αυτών με νόσο σταδίου ΙΙΙ/IV έχουν επίπεδα CΑ-125 > 2 σταθερές
αποκλίσεις (S.D.) σε σχέση με το μέσο όρο γυναικών χωρίς ενδομητρίωση.
Στην υποομάδα των γυναικών με ενδομητρίωση, οι οποίες έχουν αυξημένα επίπεδα
CΑ 125 (marker positive), οι συγκεντρώσεις του CΑ-125 σχετίζονται με τη
σοβαρότητα και την κλινική πορεία της νόσου. Στην πλειοψηφία των γυναικών με
στάδιο Ι/ΙΙ ενδομητρίωσης, τα επίπεδα του CΑ-125 δεν είναι αυξημένα (marker
negative) και, επομένως, δεν έχουν κάποια χρησιμότητα, εκτός από το γεγονός ότι
μπορούν να ανιχνεύσουν μια υποομάδα γυναικών με καλύτερα ποσοστά επιτυχίας
εγκυμοσύνης (PR) (63%), σε σχέση με τα ποσοστά (43%) γυναικών με αυξημένα
επίπεδα CΑ-125. Όταν μελετήθηκαν 76 υπογόνιμες γυναίκες με αυξημένο
προεγχειρητικά

CΑ-125,

τα

χαμηλότερα

ποσοστά

εγκυμοσύνης

(10%)

παρατηρήθηκαν στις περιπτώσεις όπου τα επίπεδα του CΑ-125 διατηρούνταν
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αυξημένα, σε σχέση με τα περιστατικά όπου τα επίπεδα του CΑ-125 επανήλθαν στο
φυσιολογικό μετεγχειρητικά (71%).
Στις γυναίκες που έγινε λαπαροσκόπηση δεύτερης ματιάς, τα επίπεδα του CΑ-125
σχετίζονταν με τα κλινικά ευρήματα στο 92% των περιπτώσεων. Μια πιο πρόσφατη
μελέτη με 56 υπογόνιμες γυναίκες με ενδομητρίωση και υψηλά επίπεδα CA125,
απέδειξε ότι τα αυξημένα επίπεδα του CΑ-125 μετεγχειρητικά είναι ο καλύτερος
τρόπος πρόβλεψης των γυναικών με χαμηλό ποσοστό εγκυμοσύνης και ότι το CΑ125 είναι ένας ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας.
Από μια συνδυασμένη ανάλυση προκύπτουν τα εξής:
(1) Τα αυξημένα μετεγχειρητικά επίπεδα CΑ-125 σχετίζονται με χαμηλότερο
ποσοστό εγκυμοσύνης και μεγαλύτερη πιθανότητα υποτροπής του πόνου, (2) τα
φυσιολογικά μετεγχειρητικά επίπεδα CΑ-125 γενικώς σχετίζονται με υψηλότερο
ποσοστό εγκυμοσύνης, (3) όσο πιο μεγάλη σε ηλικία είναι η γυναίκα, τόσο πιο
ισχυρός είναι ο πόνος, και όσο πιο προχωρημένο είναι το στάδιο της νόσου, τόσο πιο
μικρή βρίσκεται η διαφορά στις τιμές CΑ-125 προ – και μετεγχειρητικά, (4) μια
σταδιακά αυξανόμενη τιμή CΑ-125 σχετίζεται με υποτροπή της ενδομητρίωσης και
πολύ χαμηλό ποσοστό εγκυμοσύνης. Μια επίμονα αυξημένη συγκέντρωση CΑ-125
μετεγχειρητικά σε υποομάδα γυναικών με ενδομητρίωση και χαμηλό PR έχει
αναγνωρισθεί. Προκαταρκτικά δεδομένα προτείνουν βελτίωση της γονιμότητας σ’
αυτές τις γυναίκες μέσω διέγερσης των ωοθηκών είτε με κιτρική κλομιφαίνη ή με
hMG. Επίσης έχει χρησιμοποιηθεί η IVF.
O Pittaway προτείνει τον ακόλουθο αλγόριθμο (Σχήμα 10.1) για τη
χρησιμοποίηση του CΑ-125 στην αντιμετώπιση υπογόνιμων γυναικών με
ενδομητρίωση:
Προεγχειρητικά επίπεδα CA-125

Αυξημένα

Φυσιολογικά

(marker – positive)

(Marker negative)

Μετεγχειρητικά επίπεδα CA-125

Αντιμετώπιση όπως στην
ανεξήγητη υπογονιμότητα
-

αναμονή
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-

διέγερση ωοθηκών /
σπερματέγχυση

-

Αυξημένα:

υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

Φυσιολογικά

-διέγερση ωοθηκών / ενδομήτρια σπερματέγχυση
-υποβοηθούμενη γονιμοποίηση (IVF, GIFT, ZIFT)
-Επανεγχείρηση
Αναμονή για
(6-12) μήνες

Αύξηση των τιμών του CA-125

Παραμονή των τιμών του CA-125 στα

- Διέγερση ωοθηκών /

φυσιολογικά όρια

σπερματέγχυση

(αδυναμία επιτυχίας εγκυμοσύνης)

- Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

- Διέγερση ωοθηκών /σπερματέγχυση

- Επανεγχείρηση (;)

- Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

Σχήμα 10.1. Η χρήση του CA-125 στην αντιμετώπιση υπογόνιμων γυναικών με
ενδομητρίωση.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Προς το παρόν, οι δείκτες του ορού για τις γυναίκες με ενδομητρίωση έχουν αποτύχει
να συγκεντρώσουν όλα τα χαρακτηριστικά του ιδανικού δείκτη. Τα αντισώματα κατά
του ενδομητρίου έχουν ικανοποιητική ευαισθησία και ειδικότητα για διαγνωστικούς
σκοπούς στις υπογόνιμες γυναίκες, όμως, η δυσκολία στην εκτέλεση αυτών των
δοκιμασιών αποτελεί περιοριστικό παράγοντα.
Ωστόσο, εάν αναπτυχθούν ευκολότερες και πιο αξιόπιστες μέθοδοι και κυρίως αν
ανακαλυφθούν και άλλα ειδικά αντιγόνα του ενδομητρίου όπως το CΑ-125 με ακόμα
μεγαλύτερη θετική προγνωστική αξία για την παρουσία ενδομητρίωσης, το
φαινόμενο αυτό της αυτοανοσίας ίσως αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμο.

Οι

περιορισμοί της χρήσης του CΑ-125 υποστηρίζονται από αρκετούς ερευνητές σε
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γυναίκες με υπογονιμότητα, με ωοθηκικές κύστεις αυξημένης ηχογένειας, με
δυσμηνόρροια, με υποψία προχωρημένης ενδομητρίωσης και με ωοθηκικές κύστεις
που περιέχουν σοκολατοειδές υγρό και οι τιμές του CΑ-125 σ’ αυτές τις περιπτώσεις
δεν επηρεάζουν την αντιμετώπιση της νόσου σε σημαντικό βαθμό. Η παρακολούθηση
των επιπέδων του CΑ-125 σε γυναίκες με υψηλά επίπεδα αυτού του αντιγόνου
ύστερα από το χειρουργείο, βοηθά στον καθορισμό της κατάστασης της νόσου και
στην πρόγνωση για το ποσοστό επιτυχίας εγκυμοσύνης και για τον πόνο. Με την
ανάπτυξη των δοκιμασιών δεύτερης γενεάς, υπάρχει μεγαλύτερη ευκολία, αξιοπιστία
και ακρίβεια στον προσδιορισμό των συγκεντρώσεων του CΑ-125.
Σε γυναίκες με υψηλές τιμές CΑ-125, τα μετεγχειρητικά επίπεδα μπορεί να
χρησιμοποιηθούν αρχικά για τη διάκριση μιας υποομάδας γυναικών, στις οποίες οι
συγκεντρώσεις του CΑ-125 επανέρχονται στο φυσιολογικό, και σχετίζονται με
καλύτερη πρόγνωση όσον αφορά το ποσοστό επιτυχίας εγκυμοσύνης και την
υποτροπή του πόνου, από μια άλλη υποομάδα με επίμονα αυξημένα επίπεδα CΑ-125,
η οποία σχετίζεται με φτωχότερη πρόγνωση. Στην ομάδα με τη χειρότερη πρόγνωση,
επιβάλλονται επιπρόσθετες θεραπευτικές μέθοδοι, όπως τα πρωτόκολλα διέγερσης
των ωοθηκών και η εξωσωματική γονιμοποίηση για τις υπογόνιμες γυναίκες, καθώς
και φαρμακευτική αγωγή ή και η επανεγχείρηση στις γυναίκες με υποτροπή του
πόνου.
Έτσι, στον καθορισμό των υποομάδων με διαφορετική πρόγνωση, οι τιμές του CΑ125, θα μπορούσαν να βοηθήσουν τον κλινικό γιατρό να συμβουλεύσει τις γυναίκες
με ενδομητρίωση, σχετικά με τις θεραπευτικές τους επιλογές, και να σχεδιάσει τη
θεραπευτική προσέγγιση, όσον αφορά την υπογονιμότητα και τον πόνο που
σχετίζονται με την ενδομητρίωση. Αυτοί οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούν τις τιμές
του CΑ-125, αξιολογούνται, ακόμη, από τους ερευνητές, ώστε να αποφασιστεί κατά
πόσον οι πληροφορίες από αυτή τη δοκιμασία μπορούν να βελτιώσουν την
αντιμετώπιση της ασθενούς με ενδομητρίωση.
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A 4 Ενδομητρίωση και υπογονιμότητα

Α.

ΓΕΓΟΝΟΣ Ή ΕΠΙΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

Β. ΕΛΑΦΡΑ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΩΣΗ (ΣΤΑΔΙΑ Ι ΚΑΙ ΙΙ) ΚΑΙ
ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ
Γ. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Η ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΩΣΗ
ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

A. ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ: ΓΕΓΟΝΟΣ Ή
ΕΠΙΦΑΙΝΟΜΕΝΟ;
Παρόλο που είναι εύκολο να κατανοήσουμε ότι η προχωρημένη και η σοβαρή
ενδομητρίωση μπορεί να προκαλέσουν διαταραχές της πυέλου με αποτέλεσμα τη
μηχανική υπογονιμότητα, δεν είναι τόσο κατανοητό πώς η ελάχιστη και ήπια
ενδομητρίωση μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα μιας γυναίκας να συλλάβει και
να φτάσει στον τοκετό. Επιπλέον, δεν υπάρχει ένας απλός μηχανισμός που να εξηγεί
την υψηλή επίπτωση της υπογονιμότητας σε γυναίκες με ενδομητρίωση. Διάφοροι
μηχανισμοί έχουν προταθεί, από τους οποίους κάποιοι έχουν αποδειχθεί, άλλοι είναι
υποθετικοί και, τέλος, υπάρχουν μηχανισμοί που δε φαίνεται να σχετίζονται με την
υπογονιμότητα.
Στο κεφάλαιο αυτό θα δοθούν απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα:
1. Μήπως η υπογονιμότητα, με κάποιο μηχανισμό, είναι υπεύθυνη για την
εκδήλωση και την εξέλιξη της ενδομητρίωσης (γεγονός ή επιφαινόμενο);
2. Προκαλεί η ενδομητρίωση πρόβλημα γονιμότητας;
3. Εάν η ενδομητρίωση προκαλεί πρόβλημα γονιμότητας, ποιο από τα διάφορα
βήματα της όλης διαδικασίας επηρεάζει;
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4. Ποιος ή ποιοι είναι οι πιθανοί μηχανισμοί, με τους οποίους η ενδομητρίωση θα
μπορούσε να δημιουργεί πρόβλημα γονιμότητας;
Ως προς το πρώτο ερώτημα, η κύρια μελέτη στην οποία στηρίχθηκε η άποψη
αυτή είναι εκείνη των Brosens και συνεργατών, στην οποία βρέθηκε ότι το 79% των
ασθενών με ενδομητρίωση παρουσίαζε και σύνδρομο LUF.

Στη συνέχεια ο

Koninckx και συνεργάτες, που βρήκαν ελαττωμένο όγκο και χαμηλότερα επίπεδα
οιστραδιόλης και προγεστερόνης στο περιτοναϊκό υγρό ασθενών με σύνδρομο LUF,
υποστήριξαν την εξής υπόθεση: ο ελαττωμένος όγκος του περιτοναϊκού υγρού και τα
χαμηλότερα επίπεδα των στεροειδών του φύλου στο περιτοναϊκό υγρό, που
παρατηρούνται στο σύνδρομο LUF, αποτελούν ευνοϊκούς παράγοντες για την
παλίνδρομη διασπορά κυττάρων του ενδομητρίου και την εμφύτευσή τους σε έκτοπη
θέση, μια και όταν τα επίπεδα της οιστραδιόλης και της προγεστερόνης του
περιτοναϊκού υγρού είναι φυσιολογικά, ασκούν ανασταλτική δράση στην εκδήλωση
και στην εξέλιξη της ενδομητρίωσης.
Η υπόθεση αυτή ξεπεράστηκε από μετέπειτα μελέτες, που απέδειξαν ότι:
1. Η ποσότητα του περιτοναϊκού υγρού, όχι μόνο δεν είναι ελαττωμένη, αλλά είναι
και αυξημένη σε γυναίκες με ενδομητρίωση.
2. Τα επίπεδα των οιστρογόνων και της προγεστερόνης του περιτοναϊκού υγρού και
του αίματος είναι φυσιολογικά σε γυναίκες με ενδομητρίωση.
3. Η εμφάνιση της ενδομητρίωσης δε σχετίζεται με τα στεροειδή του φύλου και
μόνο η διατήρησή της έχει σχέση με τα επίπεδα των οιστρογόνων και της
προγεστερόνης.
4. Το σύνδρομο LUF δε βρίσκεται σε υψηλότερη συχνότητα στις γυναίκες με
ενδομητρίωση, από ότι στις άλλες υπογόνιμες γυναίκες χωρίς ενδομητρίωση.
Επειδή η λαπαροσκοπική αναγνώριση του ωορρηκτικού στίγματος είναι
υποκειμενική, οι διαφορές που υπάρχουν στο ποσοστό ανεύρεσης του συνδρόμου
LUF δεν πρέπει να προκαλούν έκπληξη. Επομένως, τα επιχειρήματα αυτά στηρίζουν
την άποψη ότι τουλάχιστον το σύνδρομο LUF, που προκαλεί υπογονιμότητα, δεν
πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνο για την εκδήλωση και διατήρηση της ενδομητρίωσης.
Σχετικά με το δεύτερο ερώτημα, η κύρια μελέτη που αντικρούει την άποψη
ότι η ενδομητρίωση προκαλεί πρόβλημα γονιμότητας, είναι εκείνη των Williams και
Pratt. Οι συγγραφείς αυτοί σε μια ανασκοπική μελέτη, που αφορούσε 1000 γυναίκες
με λαπαροτομία, δεν παρατήρησαν διαφορά στη συχνότητα της ενδομητρίωσης
ανάμεσα στις γόνιμες και στις υπογόνιμες γυναίκες.

Έτσι, σχέση αιτίου49

αποτελέσματος μεταξύ ενδομητρίωσης και υπογονιμότητας δεν εμπεδώθηκε σε αυτήν
τη μελέτη.
Στη συνέχεια όμως, πάρα πολλές μελέτες καθιέρωσαν την άποψη ότι η
ενδομητρίωση, όχι μόνο η σοβαρή, αλλά και η ελαφρά και η μέτρια προκαλεί
πρόβλημα γονιμότητας. Επιχειρήματα από τις μελέτες αυτές, που στηρίζουν την
άποψη ότι η ενδομητρίωση προκαλεί πρόβλημα γονιμότητας, είναι:
1. Το σημαντικά υψηλότερο ποσοστό ενδομητρίωσης σε γυναίκες με πρόβλημα
γονιμότητας (15-25%) από ότι στο γενικό πληθυσμό (1-2%).
2. Το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό ενδομητρίωσης σε γυναίκες με ανεξήγητη
υπογονιμότητα (70-80%).
3. Η σημαντικά συχνότερη εμφάνιση προβλήματος γονιμότητας στις γυναίκες με
ενδομητρίωση (30-40%) από ότι στο γενικό γυναικείο πληθυσμό (6-9%).
4. Η σημαντική αύξηση του ποσοστού επιτυχίας εγκυμοσύνης, ύστερα από θεραπεία
της ενδομητρίωσης, άσχετα από τη μέθοδο θεραπείας που εφαρμόζεται.
Τονίζεται ότι η πιθανότητα εμφάνισης προβλήματος γονιμότητας είναι περίπου 20
φορές μεγαλύτερη, όταν υπάρχει ενδομητρίωση. Επομένως, η ενδομητρίωση, όχι
μόνον η σοβαρή, αλλά και η μέτρια και η ελαφρά προκαλεί πρόβλημα
γονιμότητας.
Σχετικά με το τρίτο ερώτημα, πρέπει να ξεχωρίσει κανείς την ενδομητρίωση
σε ελαφρά, μέτρια και σοβαρή, γιατί μερικοί από τους παράγοντες που δημιουργούν
πρόβλημα γονιμότητας στη σοβαρή, δεν παρατηρούνται στην ελαφρά μορφή της
νόσου. Έτσι, στη σοβαρή μορφή ενδομητρίωσης, παρόλο που οι αιτίες που
δημιουργούν πρόβλημα γονιμότητας είναι πολλές και έχουν αθροιστική δράση, το
σημαντικότερο

ρόλο

παίζει

αναπαραγωγικού συστήματος.

η

μηχανική

επίδραση

στη

λειτουργία

του

Συγκεκριμένα, η ανάπτυξη πολλών εστιών

ενδομητρίωσης στις ωοθήκες και οι πυελικές συμφύσεις, στις οποίες εμπλέκονται οι
ωοθήκες και οι σάλπιγγες, μπορούν, σε ασθενείς με σοβαρή ενδομητρίωση, να
επηρεάσουν μηχανικά την ωοθυλακιορρηξία, την πρόσληψη του ωαρίου από τους
κροσσούς της σάλπιγγας, τη γονιμοποίηση ή τη μεταφορά του ωαρίου, και με έναν ή
περισσότερους από αυτούς τους μηχανισμούς να δημιουργήσουν πρόβλημα
γονιμότητας. Εξάλλου, η δυσπαρευνία, που έχει ως αποτέλεσμα την αποφυγή των
σεξουαλικών επαφών ή την μη πλήρη είσοδο του πέους στον κόλπο, είναι δυνατό να
αποτελεί έναν παράγοντα, που συμβάλλει στο πρόβλημα γονιμότητας σε τέτοιες
ασθενείς.

Τέλος, το γεγονός ότι η σοβαρότερη μορφή της νόσου παρατηρείται
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συχνότερα σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, που παρουσιάζουν μειωμένη δυνητική
γονιμότητα, μπορεί να είναι ένας άλλος σημαντικός παράγοντας.

Β. ΕΛΑΦΡΑ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΩΣΗ (ΣΤΑΔΙΑ Ι ΚΑΙ ΙΙ) ΚΑΙ
ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ
Στην ελαφρά ενδομητρίωση έχει υποστηριχθεί και σε πολλές μελέτες έχει
τεκμηριωθεί ότι σε μερικές ασθενείς η νόσος εμπλέκεται σε αρκετά βήματα της όλης
διαδικασίας της γονιμότητας (Πίνακας 13.1).
Πίνακας 13.1. Ελαφρά ενδομητρίωση και υπογονιμότητα.
1. Σχέση με
λειτουργία

τη

σεξουαλική α) Δυσπαρευνία
β) Αποφυγή σεξουαλικών επαφών

2. Σχέση με την ωοθυλακιορρηξία α) Ανωοθυλακιορρηξία
β) Σύνδρομο LUF
γ) Διαταραχή ανάπτυξης ωοθυλακίου
δ) Μεταβολή φύσεως ωαρίου
3. Σχέση με τη μεταφορά ωαρίου

α) Αύξηση κινητικότητας σάλπιγγας και απώλεια
ωαρίου
β) Αναστολή συλλήψεως ωαρίου

4. Σχέση με τη γονιμοποίηση

α) Αύξηση φαγοκυττάρωσης σπερματοζωαρίων
από μακροφάγα
β) Αναστολή διείσδυσης σπερματοζωαρίων στο
ωάριο
γ) Τοξική επίδραση στο ζυγώτη

5. Σχέση με την εμφύτευση και Αυτόματες αποβολές
πρώιμες αποβολές
6. Άλλες ενδοκρινικές μεταβολές

α) Διπλή εκκριτική αιχμή της LH
β) Υπερπρολακτιναιμία

1. Σχέση με τη σεξουαλική λειτουργία
Η δυσπαρευνία, που έχει ως αποτέλεσμα την αποφυγή των σεξουαλικών
επαφών ή την μη πλήρη είσοδο του πέους στον κόλπο, μπορεί να συμβάλλει στην
υπογονιμότητα και σε ελαφρές μορφές ενδομητρίωσης.
2. Σχέση με την ωορρηξία
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Μέχρι πρόσφατα πιστεύονταν ότι η ωοθυλακιορρηξία και η έμμηνος ρύση
ήταν φυσιολογικά σε γυναίκες με ενδομητρίωση. Το 1976 αναφέρθηκε για πρώτη
φορά ότι η ανωοθυλακιορρηξία, λόγω δυσλειτουργίας του άξονα υποθάλαμος –
υπόφυση, το σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών, η γοναδική δυσλειτουργία και
άλλες ενδοκρινικές διαταραχές, είναι δυνατό να συνυπάρχουν με ενδομητρίωση,
άποψη που επιβεβαιώθηκε και αργότερα. Σύμφωνα με τις μελέτες αυτές, η
συχνότητα ανωοθυλακιορρηξίας σε γυναίκες με ενδομητρίωση είναι της τάξης του
10-17%, παρόμοια, δηλαδή, με εκείνη που παρατηρείται στις υπογόνιμες γυναίκες
γενικά. Εξάλλου, το 1978 δύο ανεξάρτητες μελέτες τόνισαν τη συχνή συνύπαρξη
ενδομητρίωσης και συνδρόμου LUF. Η αρχική ανακοίνωση των Brosens και
συνεργατών, που ανέφερε ότι το 79% των γυναικών με ενδομητρίωση παρουσίαζε
και σύνδρομο LUF, καταρρίφθηκε στη συνέχεια από άλλες μελέτες, στις οποίες δε
βρέθηκε διαφορά στη συχνότητα του συνδρόμου LUF ανάμεσα σε υπογόνιμες
γυναίκες με ή χωρίς ενδομητρίωση (9%).
Εάν η ελαφρά ενδομητρίωση δεν προκαλεί υπογονιμότητα, το ποσοστό
επιτυχίας εγκυμοσύνης με την πρόκληση ωορρηξίας σε γυναίκες με αυτήν τη μορφή
της νόσου και ανωοθυλακιορρηξία ή σύνδρομο LUF, δεν έπρεπε να επηρεάζεται από
τη θεραπεία της ενδομητρίωσης, άποψη που απορρίπτεται από τα ευρήματα του
Dmowski και συνεργατών. Οι παραπάνω συγγραφείς διαίρεσαν ένα μεγάλο αριθμό
γυναικών με ελαφρά ενδομητρίωση και ανωοθυλακιορρηξία ή σύνδρομο LUF σε δύο
ομάδες. Στην πρώτη ομάδα χορήγησαν μόνο ωορρηκτικά φάρμακα (κιτρική
κλομιφένη ή κιτρική κλομιφένη +HCG ή HMG+HCG), ενώ στη δεύτερη ομάδα
χορήγησαν danazol για έξι μήνες και στη συνέχεια έδωσαν ωορρηκτικά φάρμακα. Το
ποσοστό επιτυχίας εγκυμοσύνης ήταν 27,8% στην πρώτη ομάδα, δηλαδή σημαντικά
χαμηλότερο από το 70% της δεύτερης ομάδας.
Σημειώνεται ότι δεν υπήρχαν διαφορές στα κριτήρια επιλογής ασθενών ή στη
δόση των φαρμάκων που χρησιμοποιήθηκαν για πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας.
Εξάλλου, ο αριθμός κύκλων πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας για επιτυχία εγκυμοσύνης
ήταν σημαντικά μικρότερος ύστερα από θεραπεία με danazol. Σε όσες γυναίκες της
πρώτης ομάδας δεν επιτεύχθηκε εγκυμοσύνη και μεταπήδησαν στη δεύτερη ομάδα,
το ποσοστό επιτυχίας εγκυμοσύνης ήταν παρόμοιο με εκείνο της δεύτερης ομάδας
και σε πολλές περιπτώσεις μόνο με τη θεραπεία με danazol.
Εκτός από την ανωοθυλακιορρηξία και το σύνδρομο LUF, η ελαφρά
ενδομητρίωση είναι δυνατό να προκαλέσει και δύο ακόμα διαταραχές που
σχετίζονται με την ωοθυλακιορρηξία, και συγκεκριμένα: 1) τη διαταραχή της
ανάπτυξης του ωοθυλακίου και 2) μεταβολή της φύσης του ωαρίου.
Η διαταραχή της ανάπτυξης ωοθυλακίου υποστηρίχθηκε από τους Doody και
συνεργάτες, το 1988. Οι συγγραφείς αυτοί, παρακολουθώντας τις διάφορες
παραμέτρους της αύξησης του ωοθυλακίου με υπερήχους, παρατήρησαν σημαντικές
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διαφορές ανάμεσα στις γυναίκες με ενδομητρίωση και στις μάρτυρες. Με τη βοήθεια
ενός μαθηματικού τύπου βρήκαν σημαντικές διαφορές στο ρυθμό ανάπτυξης του
ωοθυλακίου και στην ολική περίοδο αύξησής του στις γυναίκες με ενδομητρίωση.
Τα ευρήματα της μελέτης αυτής ενισχύουν την άποψη ότι η διαταραχή του ρυθμού
ανάπτυξης του ωοθυλακίου και της ολικής περιόδου ανάπτυξής του, αποδιοργανώνει
το συγχρονισμό της ωρίμανσης του ωοθυλακίου, της ωοθυλακιορρηξίας και της
προετοιμασίας του ενδομητρίου.
Η μεταβολή της φύσης του ωαρίου υποστηρίχθηκε από τον Warlde και
συνεργάτες το 1985. Οι συγγραφείς αυτοί ανακοίνωσαν ότι σε μια ομάδα γυναικών,
με μόνη αιτία υπογονιμότητας την ενδομητρίωση, που υποβαλλόταν σε εξωσωματική
γονιμοποίηση, τα ποσοστά γονιμοποίησης ανά ωάριο ήταν 33% και ανά ζευγάρι 60%,
δηλαδή πολύ χαμηλότερα από τα αντίστοιχα της τάξης του 68% και του 86% για τα
ζευγάρια στα οποία η σαλπιγγική βλάβη ήταν η μόνη αιτία υπογονιμότητας. Το
εύρημα των Wardle και συνεργατών δεν επιβεβαιώθηκε από άλλους ερευνητές.
3. Σχέση με τη μεταφορά ωαρίου
Έχει υποστηριχθεί από πολλούς ερευνητές ότι μεταβολές στη μεταφορά του
ωαρίου, πριν ή μετά από τη γονιμοποίησή του, είναι δυνατό να δημιουργούν
πρόβλημα γονιμότητας στην ελαφρά ενδομητρίωση. Η ίδια ανάστροφη κινητικότητα
της σάλπιγγας, που μπορεί να αποτελέσει την αιτία της εκδήλωσης της
ενδομητρίωσης με διασπορά τεμαχιδίων ενδομητρίου, είναι δυνατό να εμποδίσει και
τη φυσιολογική μεταφορά του ωαρίου από την ωοθήκη στη μήτρα. Τα αυξημένα
επίπεδα προσταγλανδινών στην περιτοναϊκή κοιλότητα, που έχουν αναφερθεί σε
γυναίκες με ενδομητρίωση, θα μπορούσαν να ευθύνονται για τη μεταβολή της
κινητικότητας των σαλπίγγων και της μήτρας, ενώ ο αυξημένος όγκος του
περιτοναϊκού υγρού, που παρατηρείται συχνά σε αυτήν την κατάσταση, θα μπορούσε
να αποτελεί απόδειξη αυτής της μεταβολής.
Το 1983 ο Mahi-Brown και Yanagimachi απέδειξαν ότι, μετά την
ωοθυλακιορρηξία, υπάρχει κάποια αλληλεπίδραση ανάμεσα στον ωοφόρο δίσκο και
στους κροσσούς των σαλπίγγων.
Έτσι, οι κροσσοί της σάλπιγγας, ενώ
προσλαμβάνουν με ευκολία το σύμπλεγμα ωάριο-ωοφόρος δίσκος, δεν
προσλαμβάνουν το ανώριμο ωάριο ή το ωάριο χωρίς ωοφόρο δίσκο, προσλαμβάνουν
δηλαδή ένα σχηματισμό που οι γλυκοπρωτεϊνες είναι άφθονες. Οι συγγραφείς αυτοί
υποστήριξαν ότι οι κροσσοί της σάλπιγγας αναγνωρίζουν το σχηματισμό αυτό ως
πρώτο βήμα για τη σύλληψη και τη μεταφορά του ωαρίου.
Τα δεδομένα αυτά ώθησαν το Suginami και τους συνεργάτες του το 1986 να
αναπτύξουν την υπόθεση ότι θα ήταν δυνατό να υπάρχει στο περιτοναϊκό υγρό
γυναικών με ελαφρά ενδομητρίωση κάποια ουσία, που αναστέλλει την
αλληλεπίδραση του συμπλέγματος ωάριο-ωοφόρος δίσκος με τους κροσσούς, με
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τελικό αποτέλεσμα την αδυναμία σύλληψης του ωαρίου και τη στειρότητα. Με in
vitro πειράματα σε ζώα απέδειξαν ότι το περιτοναϊκό υγρό γυναικών με
ενδομητρίωση περιέχει έναν παράγοντα, που εμποδίζει τη σύλληψη του ωαρίου από
τους κροσσούς της σάλπιγγας. Τον παράγοντα αυτό, που δεν υπάρχει στο περιτοναϊκό
υγρό γόνιμων γυναικών, τον ονόμασαν OCI (ovum capture inhibitor) και είναι
υδατοδιαλυτός, με μοριακό βάρος υψηλότερο από 100.000. Οι συγγραφείς αυτοί
συνεχίζουν τις έρευνές τους για το χαρακτηρισμό του OCI, του παράγοντα, δηλαδή,
που θα μπορούσε να δώσει νέες απόψεις και ως προς την αιτιολογία της
υπογονιμότητας, που παρατηρείται στην ενδομητρίωση, και ως προς την
αντιμετώπιση των υπογόνιμων ασθενών με ενδομητρίωση.
4. Σχέση με τη γονιμοποίηση
Η παρέμβαση της ενδομητρίωσης στη γονιμοποίηση θα μπορούσε να αποτελεί
έναν άλλο τρόπο, με τον οποίο η νόσος αυτή δημιουργεί πρόβλημα γονιμότητας.
Έχει αναφερθεί ότι τα μακροφάγα του περιτοναϊκού υγρού και των σαλπίγγων
είναι περισσότερα και πιο «επιθετικά» σε γυναίκες με ενδομητρίωση, από ότι σε
γόνιμες ή σε υπογόνιμες γυναίκες χωρίς ενδομητρίωση. Τα μακροφάγα αυτά,
φαγοκυτταρώνουν μεγαλύτερο αριθμό φυσιολογικών σπερματοζωαρίων in vitro, από
ότι τα μακροφάγα από την περιτοναϊκή κοιλότητα μαρτύρων. Παραμένει βέβαια να
αποδειχθεί κατά πόσον η δράση αυτή των μακροφάγων συμβαίνει και in vivo.
Εκτός από τη φαγοκυττάρωση των σπερματοζωαρίων, ο Sueldo και
συνεργάτες το 1987 ανέφεραν έναν άλλο τρόπο με τον οποίο η ελαφρά ενδομητρίωση
επεμβαίνει στη γονιμοποίηση. Οι συγγραφείς αυτοί, σε in vitro ζωικό πειραματικό
πρότυπο παρατήρησαν ότι το περιτοναϊκό υγρό γυναικών με ενδομητρίωση,
εμποδίζει τη διείσδυση σπερματοζωαρίων στο ωάριο. Το εύρημά τους αυτό το
απέδωσαν στην παρουσία στο περιτοναϊκό υγρό τέτοιων ασθενών μιας
μακρομοριακής πρωτεϊνικής θερμοευαίσθητης ουσίας, την οποία ονόμασαν FIF
(Fertilization Inhibiting Factor), και η οποία μπορεί να είναι παράγωγο των
μακροφάγων. Παρόλο που η ουσία αυτή υπήρχε και στο περιτοναϊκό υγρό ασθενών
χωρίς ενδομητρίωση, η δραστικότητά της ήταν πολύ χαμηλότερη από εκείνη των
ασθενών με ελαφρά ενδομητρίωση. Επομένως, κατά τους συγγραφείς, πρέπει να
υποθέσει κανείς ότι ο FIF αποτελεί φυσιολογικό συστατικό του περιτοναϊκού υγρού,
που βρίσκεται όμως σε αυξημένες ποσότητες ή που είναι ενεργοποιημένος σε
ασθενείς με ενδομητρίωση.
Τέλος, η τοξική επίδραση του περιτοναϊκού υγρού γυναικών με ενδομητρίωση
σε έμβρυα δύο κυττάρων ποντικών in vitro, έχει αναφερθεί τα τελευταία χρόνια, ως
ένας ακόμα τρόπος, με τον οποίο η ενδομητρίωση επεμβαίνει στη γονιμοποίηση και
δημιουργεί πρόβλημα γονιμότητας.
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5. Σχέση με την εμφύτευση και πρώιμες αποβολές
Ο Hahn και οι συνεργάτες του περιέγραψαν διαταραχές εμφύτευσης σε
κουνέλια με χειρουργική πρόκληση ενδομητρίωσης, ανεξάρτητα από το σχηματισμό
συμφύσεων. Αυτή η διαταραχή στην εμφύτευση ήταν μεταβιβάσιμη σε φυσιολογικά
κουνέλια μέσω μεταφοράς του περιτοναϊκού υγρού.
Μια άλλη ένδειξη προέρχεται από τη μελέτη περιπτώσεων υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής. Γυναίκες με ενδομητρίωση είχαν χαμηλότερο ποσοστό επιτυχημένης
εμφύτευσης του εμβρύου από ότι γυναίκες με ανεξήγητης ή σαλπιγγικής αιτιολογίας
υπογονιμότητα. Η σχέση μεταξύ του εμβρύου και του ενδομητρίου φαίνεται να είναι
διαταραγμένη σε ασθενείς με ενδομητρίωση, αλλά ο υπεύθυνος μηχανισμός γι΄ αυτή
τη διαταραχή δεν έχει διευκρινιστεί.
Τελευταία, μια διαταραχή στην έκφραση των ιντεγκρινών (integrins) στο
έντοπο ενδομήτριο βρέθηκε να συνδέεται με την παρουσία ενδομητρίωσης, και αυτό
ίσως δείχνει μια βλάβη στη δεκτικότητα της μήτρας. Οι ιντεγκρίνες είναι
γλυκοπρωτεϊνες που αποτελούνται από δύο υποομάδες, α και β, και ανήκουν σε μια
οικογένεια από κυτταρικά προσκολλητικά μόρια (CAMs), που εμπλέκονται σε
διάφορες διαδικασίες της ανοσολογικής απάντησης, όπως επούλωση τραύματος,
εμβρυογένεση και διασπορά καρκινικών κυττάρων. Η αρχική παρατήρηση της
έκφρασης των ιντεγκρινών στο ανθρώπινο ενδομήτριο έγινε το 1992. Αρκετές
ιντεγκρίνες εκφράζονται είτε στο επιθήλιο είτε στο στρώμα, αλλά έχει παρατηρηθεί
ότι οι υποομάδες α1, α4 και β είναι δυναμικά ρυθμιζόμενες κατά τη διάρκεια του
εμμηνορρυσιακού κύκλου. Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι και οι τρεις υποομάδες
συνεκφράζονται μόνο κατά τη διάρκεια του στενού διαστήματος της εμφύτευσης, που
πιστεύεται ότι λαμβάνει χώρα την 20η – 24η ημέρα του κύκλου.
Με βάση όσα είναι σήμερα γνωστά, η ρύθμιση της έκφρασης των
ιντεγκρινών στο ενδομήτριο φαίνεται να είναι αρκετά περίπλοκη. Ενώ στα κύτταρα
του φυσιολογικού ενδομητρίου γόνιμων γυναικών η έκφραση των ιντεγκρινών είναι
στενά ρυθμιζόμενη, σε καρκίνο του ενδομητρίου και σε ενδομητρίωση τα κύτταρα
χάνουν την ικανότητά τους να εκφράζουν ορισμένες ιντεγκρίνες ή εκφράζουν
ακατάλληλες ιντεγκρίνες.
Η ανβ3 ιντεγκρίνη λείπει κατά τη διάρκεια του μικρού διαστήματος της
εμφύτευσης στο 50% των γυναικών με ελαφρά και ήπια ενδομητρίωση.
Σε 100 γυναίκες έγινε βιοψία ενδομητρίου κατά τη διάρκεια του κύκλου (21η
–23η ημέρα) και βρέθηκε ότι στις 33 γυναίκες έλειπε η ανβ3 ιντεγκρίνη. Από αυτές,
οι 30 βρέθηκαν με λαπαροσκόπηση να έχουν ενδομητρίωση, ενώ οι 28 γυναίκες
βρέθηκαν να έχουν ενδομητρίωση, αλλά ήταν φυσιολογικές, όσον αφορά αυτόν τον
δείκτη.
Μελλοντική παρακολούθηση των παραπάνω ομάδων αποκάλυψε σημαντική
διαφορά στην έκβαση της εγκυμοσύνης. Μόνο 4 από τις 40 ασθενείς (10%) χωρίς
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φυσιολογική έκφραση της ανβ3 επέτυχαν σύλληψη, ενώ αντίθετα πάνω από το 80%
των ανβ3 θετικών ασθενών πέτυχαν εγκυμοσύνη.
Οι κυττοκίνες και οι αυξητικοί παράγοντες θεωρούνται, επίσης,
επαγωγείς/αναστολείς των ιντεγκρινών.
Αν και η απουσία της έκφρασης της β3 ιντεγκρίνης δεν μπορεί να θεωρηθεί ως
δείκτης ύπαρξης ενδομητρίωσης (επειδή γόνιμες ασθενείς με ενδομητρίωση
εκφράζουν αυτόν το δείκτη), ίσως είναι δείκτης υπογονιμότητας σε γυναίκες με
ενδομητρίωση.

Αυτόματες αποβολές
Παρόλο που μερικοί ερευνητές δεν παρατήρησαν σημαντική αύξηση του
ποσοστού των πρώιμων αυτόματων αποβολών σε γυναίκες με ενδομητρίωση, οι
περισσότεροι αναφέρουν ποσοστά της τάξης του 40-71%, δηλαδή σημαντικά
υψηλότερα όχι μόνο από το γενικό πληθυσμό, αλλά και από τις υπογόνιμες γυναίκες
χωρίς ενδομητρίωση. Αναφέρθηκε, μάλιστα, και αύξηση του ποσοστού των καθ΄
έξιν αποβολών στις γυναίκες με ενδομητρίωση. Ενδέχεται, η στενή παρακολούθηση
των γυναικών αυτών, και ως εκ τούτου η διάγνωση όλων ή σχεδόν όλων των
περιπτώσεων, να συμβάλλει στο υψηλό ποσοστό πρώιμων αυτόματων αποβολών, που
αναφέρεται στην ενδομητρίωση. Εντούτοις, η σημαντική πτώση του ποσοστού των
πρώιμων αυτόματων αποβολών, που αναφέρεται από τους περισσότερους
συγγραφείς, ύστερα από την αντιμετώπιση της ενδομητρίωσης, ενισχύει την άποψη
ότι η ενδομητρίωση προκαλεί αύξηση του ποσοστού των πρώιμων αυτόματων
αποβολών.
Το θέμα των αποβολών θα αναπτυχθεί λεπτομερειακά στο κεφάλαιο
«Αυτόματες αποβολές και ενδομητρίωση».
6. Σχέση με ενδοκρινικές μεταβολές
Εκτός από τις διαταραχές της εκκριτικής φάσης, σε γυναίκες με ελαφρά ή
μέτρια ενδομητρίωση, έχουν περιγραφεί και άλλες ορμονικές διαταραχές, οι οποίες
πιθανό να σχετίζονται με τις διαταραχές της εκκριτικής φάσης. Στις ορμονικές αυτές
διαταραχές περιλαμβάνονται: 1) διαταραχές της έκκρισης της LH και 2) διαταραχές
της έκκρισης της προλακτίνης.
Σχετικά με το πρώτο, ο Cheesman και οι συνεργάτες του παρατήρησαν ότι
υπογόνιμες γυναίκες με ενδομητρίωση παρουσίαζαν, σε ποσοστό περίπου 90%, δύο
εκκριτικές αιχμές LH – οι προσδιορισμοί της ορμόνης γίνονταν σε πρωϊνά δείγματα
ούρων – με μεσοδιάστημα δύο έως τριών ημερών. Αντίθετα, υπογόνιμες γυναίκες
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χωρίς ενδομητρίωση εμφάνιζαν μια μεσοκυκλική εκκριτική αιχμή της LH.

Το

εύρημα αυτό ενισχύει την άποψη ότι, σε ασθενείς με ενδομητρίωση, διαταράσσεται ο
μηχανισμός παλίνδρομης ρύθμισης του άξονα υποθάλαμος – υπόφυση – γονάδες, με
αποτέλεσμα την απρόσφορη, δηλαδή, τη μη κατάλληλη σε χρόνο και ποσότητα,
έκκριση της LH, που θα μπορούσε να ευθύνεται για τις διαταραχές της εκκριτικής
φάσης.
Ο συνδυασμός ενδομητρίωσης με γαλακτόρροια έχει περιγραφεί από πολλούς
συγγραφείς, οι οποίοι μάλιστα αναφέρουν ότι ο γιατρός πρέπει να σκέπτεται την
ενδομητρίωση

σε

γυναίκες

που

παρουσιάζουν

γαλακτόρροια

και

έντονη

δυσμηνόρροια. Η άποψη αυτή απορρίφθηκε στη συνέχεια από άλλους ερευνητές.
Σχετικά με την υπερπρολακτιναιμία, οι περισσότεροι συγγραφείς συμφωνούν
ότι σε μικρό μόνο αριθμό ασθενών με ενδομητρίωση παρουσιάζονται παθολογικά
αυξημένα επίπεδα προλακτίνης. Μόνο σε μια μελέτη, το ποσοστό των ασθενών με
υπερπρολακτιναιμία βρέθηκε αυξημένο και μάλιστα της τάξης του 36%. Πρέπει,
πάντως, να σημειωθεί ότι η εντονότερη απάντηση της προλακτίνης, που
παρατηρήθηκε ύστερα από χορήγηση TRH σε γυναίκες με ενδομητρίωση, στηρίζει
την άποψη της υποκλινικής υπερπρολακτιναιμίας σε αρκετές γυναίκες με
ενδομητρίωση. Έτσι, σε γυναίκες με ενδομητρίωση και επίπεδα προλακτίνης προς
το ανώτερο φυσιολογικό όριο, πρέπει να γίνονται διεγερτικές δοκιμασίες της
εκκρίσεως της ορμόνης, γιατί μόνο με τον τρόπο αυτό μπορεί να διαγνωσθεί η
υποκλινική υπερπρολακτιναιμία. Και επειδή βρήκαμε μόνο μια τέτοια μελέτη στη
διεθνή βιβλιογραφία, που την αναφέραμε προηγουμένως, η πραγματική συχνότητα
της υποκλινικής υπερπρολακτιναιμίας, σε ασθενείς με ενδομητρίωση, παραμένει
αδιευκρίνιστη. Πρέπει, πάντως, να σημειωθεί ότι όταν υπάρχει υπερπρολακτιναιμία,
μπορεί να συνοδεύεται από ανεπάρκεια της εκκριτικής φάσης.
Γ. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Η ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΩΣΗ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

Όπως αναφέρθηκε, η ενδομητρίωση επεμβαίνει σε διάφορα βήματα της όλης
διαδικασίας της γονιμότητας. Θα ήταν δυνατό με ένα μηχανισμό να ερμηνευτούν
όλες αυτές οι διαταραχές;
Μέχρι σήμερα, έχουν αναφερθεί δύο μηχανισμοί, που ο καθένας ξεχωριστά
ερμηνεύει πολλές από τις διαταραχές της γονιμότητας, οι οποίες παρατηρούνται σε
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γυναίκες με ενδομητρίωση. Ο πρώτος μηχανισμός αφορά τις προσταγλανδίνες, ενώ ο
δεύτερος σχετίζεται με τα μακροφάγα και τα παράγωγά τους.
Σχετικά με τον πρώτο μηχανισμό, αρκετοί ερευνητές ανακοίνωσαν αύξηση
των επιπέδων των προσταγλανδινών σε διάφορα δείγματα που λήφθηκαν από
γυναίκες με ενδομητρίωση. Έτσι, ο William και οι συνεργάτες του παρατήρησαν
αύξηση των επιπέδων των προσταγλανδινών
ενδομητρίωση.

του ενδομητρίου σε γυναίκες με

Εξάλλου, ο Meldrum και συνεργάτες ανακοίνωσαν αύξηση της

περιεκτικότητας του περιτοναϊκού υγρού σε προσταγλανδίνη F2α σε γυναίκες με τη
νόσο αυτή.

Στη συνέχεια, σε αρκετές μελέτες ανακοινώθηκαν υψηλά επίπεδα

προσταγλανδινών και μεταβολιτών των προσταγλανδινών στο περιτοναϊκό υγρό
γυναικών με ενδομητρίωση. Είναι ενδιαφέρον ότι πειραματική ενδομητρίωση σε
κουνέλια συνοδεύεται, επίσης, από αύξηση των επιπέδων της προσταγλανδίνης F2α
στο περιτοναϊκό υγρό.

Η προσταγλανδίνη F2α και άλλες προσταγλανδίνες

παράγονται από τη μήτρα και πιθανότατα από το έκτοπο ενδομήτριο. Πειραματικές
μελέτες έδειξαν ακόμα ότι τα μακροφάγα του περιτοναίου συνθέτουν θρομβοξάνη Α2
και ότι το περιτόναιο απελευθερώνει προστακυκλίνη. Επομένως, τα υψηλά επίπεδα
των προσταγλανδινών στο περιτοναϊκό υγρό και στο αναπαραγωγικό σύστημα
γυναικών με ενδομητρίωση, είναι δυνατό να προέρχονται: α) από τη μήτρα, β) από
το έκτοπο ενδομήτριο, γ) από τον αυξημένο αριθμό μακροφάγων και δ) από το ίδιο το
περιτόναιο.
Οι προσταγλανδίνες ασκούν πολλές και διαφορετικές δράσεις στο γυναικείο
γεννητικό σύστημα. Μπορεί να είναι υπεύθυνες για τη δυσπαρευνία και για τα άλλα
χαρακτηριστικά συμπτώματα της ενδομητρίωσης. Με τη λουτεολυτική τους δράση,
θα μπορούσαν να ενοχοποιηθούν για την παθολογική ωορρηξία, τις διαταραχές της
εκκριτικής φάσης και τις άλλες ενδοκρινικές μεταβολές, που παρατηρούνται σε
γυναίκες με ενδομητρίωση.
Εξάλλου, με την επίδρασή τους στις λείες μυϊκές ίνες, θα ήταν δυνατό να
αυξάνουν την κινητικότητα των σαλπίγγων, να μεταβάλλουν τη μεταφορά του
ωαρίου και να εμποδίζουν την εμφύτευση. Το γεγονός ότι η ενδομητρίωση δεν
προκαλεί πάντα πρόβλημα γονιμότητας, θα μπορούσε να ερμηνευθεί από τα
διαφορετικά επίπεδα των προσταγλανδινών του περιτοναϊκού υγρού.

Πολλές

ανοικτές ενδομητριωτικές βλάβες στην επιφάνεια του περιτοναίου, που εκτίθενται
στην επίδραση του περιτοναϊκού υγρού, είναι δυνατό να συνδυάζονται με υψηλά
επίπεδα προσταγλανδινών στο υγρό αυτό, γεγονός που μπορεί να μη συμβαίνει
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εφόσον οι βλάβες είναι ελάχιστες και κλειστές. Η μεγάλη διαφορά στα επίπεδα των
προσταγλανδινών του περιτοναϊκού υγρού σε γυναίκες με ενδομητρίωση, θα
μπορούσε να αποτελεί έναν από τους λόγους, που ερμηνεύουν γιατί σε μερικές
μελέτες δε βρέθηκαν διαφορές στα επίπεδα των προσταγλανδινών του περιτοναϊκού
υγρού ανάμεσα σε γυναίκες με ενδομητρίωση και σε γυναίκες χωρίς τη νόσο.
Σχετικά με το δεύτερο μηχανισμό, αυξημένος αριθμός ενεργοποιημένων,
δηλαδή ώριμων, μακροφάγων έχει βρεθεί και στο περιτοναϊκό υγρό και στο υγρό των
σαλπίγγων υπογόνιμων γυναικών με ενδομητρίωση. Τα ενεργοποιημένα μακροφάγα
απελευθερώνουν στο περιβάλλον τους ουσίες (αυξητικούς παράγοντες και
κυττοκίνες), οι οποίες είναι δυνατό να ασκούν βλαπτική επίδραση σε διάφορες
τοπικές φυσιολογικές λειτουργίες, που σχετίζονται με την αναπαραγωγή. Έτσι, το
υπερκείμενο από καλλιέργειες μακροφάγων, τα οποία προέρχονται από το
περιτοναϊκό

υγρό

γυναικών

με

ενδομητρίωση,

αναστέλλει

τη

διείσδυση

σπερματοζωαρίων σε ωάρια από Hamster και είναι τοξικό σε έμβρυο δύο κυττάρων
ποντικού. Οι δράσεις αυτές δεν παρατηρούνται, αν χρησιμοποιηθούν ίδιες ποσότητες
υπερκείμενου από καλλιέργειες μακροφάγων, τα οποία λαμβάνονται από το
περιτοναϊκό υγρό γυναικών χωρίς ενδομητρίωση.
΄Εχει υποστηριχθεί ότι τα μακροφάγα θεωρούν τις πρωτεϊνες του έκτοπου
ενδομητρίου «ξένες», με αποτέλεσμα την έναρξη άνοσης απαντήσεως.

Τα

ερωτήματα που δημιουργούνται στο σημείο αυτό είναι δύο: 1) Γιατί τα μακροφάγα
του περιτοναϊκού υγρού και του υγρού των σαλπίγγων είναι αυξημένα σε γυναίκες με
ενδομητρίωση; 2) Γιατί τα μακροφάγα αυτά είναι ενεργοποιημένα, δηλαδή ώριμα
μακροφάγα;
Σχετικά με το πρώτο ερώτημα, η αύξηση του αριθμού των μακροφάγων είναι
δυνατό να αποτελεί απάντηση του ανοσοποιητικού συστήματος στις «ξένες»
πρωτεϊνες του έκτοπου ενδομητρίου. Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, ο Halme και
συνεργάτες το 1986 παρουσίασαν μια ενδιαφέρουσα θεωρία, σύμφωνα με την οποία
η ωρίμανση των περιτοναϊκών μακροφάγων, κάτω από φυσιολογικές συνθήκες,
διακόπτεται από έναν άγνωστο περιτοναϊκό παράγοντα, ο οποίος μπορεί να μην
υπάρχει στις ασθενείς με ενδομητρίωση. Αποτέλεσμα της απουσίας του παράγοντα
αυτού είναι η ολοκλήρωση της επεξεργασίας της ωρίμανσης των μακροφάγων.
Σε πρόσφατες μελέτες αποδείχθηκε ότι: 1) Τα μακροφάγα του περιτοναϊκού
υγρού ασθενών με ενδομητρίωση, σε καλλιέργειες in vitro, εκκρίνουν ιντερλευκίνη-1.
η ποσότητα της ουσίας αυτής παρουσιάζει θετική συσχέτιση με τη βαρύτητα της
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νόσου.

2) Ιντερλευκίνη-1 υπάρχει στο περιτοναϊκό υγρό γυναικών με ελαφρά

ενδομητρίωση και χωρίς άλλη πυελική παθολογία.

Τα ευρήματα αυτά δεν

παρατηρήθηκαν όταν ελέγχθηκαν γόνιμες γυναίκες χωρίς ενδομητρίωση.
Η ιντερλευκίνη-1 είναι πρωτεϊνικό παράγωγο των ενεργοποιημένων
μακροφάγων (μονοπύρηνα φαγοκύτταρα) και πιστεύεται ότι αποτελεί τον πρώτο
μεσολαβητή, δηλαδή το πρώτο βήμα απάντησης του ξενιστή, όταν προσβάλλεται από
μικρόβια ή όταν διεγείρεται το ανοσοποιητικό του σύστημα από κάποια ουσία.
Η ύπαρξη ιντερλευκίνης-1 στο περιτοναϊκό υγρό και στο υγρό των σαλπίγγων
υπογόνιμων γυναικών με ενδομητρίωση, σχετίζεται με πολυάριθμες φυσιολογικές και
παθολογικές δράσεις:
1. Η ιντερλευκίνη-1 διεγείρει τον πολλαπλασιασμό των ινοβλαστών, την εναπόθεση
κολλαγόνου και το σχηματισμό ινώδους συνδετικού ιστού. Η δράση της αυτή, θα
μπορούσε να ερμηνεύσει την παρουσία ινώσεως και το σχηματισμό συμφύσεων,
που παρατηρούνται στα προχωρημένα στάδια της ενδομητρίωσης.
2. Η ιντερλευκίνη-1 προκαλεί μη ειδική αύξηση των ενδοκυτταρικών επιπέδων
ασβεστίου. Τα αυξημένα ενδοκυτταρικά επίπεδα ασβεστίου, ενεργοποιούν τις
φωσφολιπάσες της κυτταρικής μεμβράνης, με αποτέλεσμα την απελευθέρωση
αραχιδονικού οξέος, που αποτελεί το υπόστρωμα για την παραγωγή
προσταγλανδινών.

Όπως ήδη αναφέρθηκε, τα επίπεδα των προσταγλανδινών

είναι αυξημένα στο περιτοναϊκό υγρό υπογόνιμων γυναικών με ενδομητρίωση.
3. Η ιντερλευκίνη-1 διεγείρει τα Τ-κύτταρα να παράγουν λυμφοκινίνες.

Η

σημαντικότερη λυμφοκινίνη είναι η ιντερλευκίνη-2. Η ιντερλευκίνη-2 αποτελεί
το ισχυρότερο ερέθισμα για αυξημένη παραγωγή διαφόρων βοηθητικών
κατασταλτικών και κυτταρολυτικών Τ–κυττάρων και, ακόμα, αυξάνει τη φυσική
«δολοφονική δραστικότητα» των κυττάρων.

Οι δράσεις αυτές μπορεί να

συμβάλλουν στο πρόβλημα γονιμότητας, που παρατηρείται στην ενδομητρίωση,
δεδομένου ότι κυτταροτοξικές δράσεις των κυττάρων προς το έμβρυο έχουν
αποδειχθεί με τη χρησιμοποίηση των ενδομήτριων σπειραμάτων.
4. Η ιντερλευκίνη-1, σε συγκεντρώσεις παρόμοιες με εκείνες του περιτοναϊκού
υγρού υπογόνιμων γυναικών με ενδομητρίωση κατά τη διάρκεια της παραγωγικής
φάσης του κύκλου, ασκεί τοξική δράση σε έμβρυα δύο κυττάρων ποντικού.
Αυξημένος αριθμός ενεργοποιημένων μακροφάγων παρατηρείται στο σαλπιγγικό
υγρό γυναικών με ενδομητρίωση.

Η ικανότητα αυτών των μακροφάγων να

εκκρίνουν ιντερλευκίνη-1, όταν γίνεται η γονιμοποίηση και η αρχική διαίρεση του
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γονιμοποιημένου ωαρίου στη σάλπιγγα, ενισχύει την άποψη της βλαπτικής
δράσης της ιντερλευκίνης-1 στα αρχικά στάδια της γονιμοποίησης.
5. Η ιντερλευκίνη-1 διεγείρει τον πολλαπλασιασμό των Β-κυττάρων και την
παραγωγή αντισωμάτων. Οι τίτλοι των αντισωμάτων προς το ενδομήτριο, την
ωοθήκη, τα κύτταρα της θήκης και τα κύτταρα της κοκκιώδους στιβάδας είναι
υψηλότερα στον ορό γυναικών με ενδομητρίωση. Ακόμα, ανοσοσφαιρίνες και
άνοσα συμπλέγματα έχουν βρεθεί στο ενδομήτριο και στις εστίες ενδομητρίωσης
ασθενών με ενδομητρίωση.

Οι ιδιότητες αυτές της ιντερλευκίνης-1, θα

μπορούσαν να ασκούν βλαπτική επίδραση στην εμφύτευση του εμβρύου.
Επιπλέον, έχει βρεθεί σε πάρα πολλές μελέτες ότι τα επίπεδα του TNF-a στο
περιτοναϊκό υγρό γυναικών με ενδομητρίωση είναι σημαντικά αυξημένα. Ο TNF-a
ελευθερώνεται από τα ενεργοποιημένα μακροφάγα της περιτοναϊκής κοιλότητας. Ο
παράγοντας αυτός έχει ενοχοποιηθεί για την κυτταροτοξικότητα του περιτοναϊκού
υγρού γυναικών με ενδομητρίωση. Η σπερματοτοξικότητα του περιτοναϊκού υγρού
είναι ανάλογη των επιπέδων TNF-a που περιέχει.

Τόσο η κινητικότητα των

σπερματοζωαρίων, αλλά και η διεισδυτικότητά τους στη διάφανη ζώνη ωαρίων από
ινδικά χοιρίδια, επηρεάζονται με δοσοεξαρτώμενο τρόπο.
Η IL-6 είναι ανιχνεύσιμη στο περιτοναϊκό υγρό φυσιολογικών γυναικών.
Υψηλότερα, όμως, επίπεδα της κυττοκίνης αυτής έχουν βρεθεί σε γυναίκες με
ενδομητρίωση. Τα επίπεδα αυτά είναι υψηλότερα κατά την εκκριτική φάση του
κύκλου, ενώ υπάρχει σημαντική συσχέτιση μεταξύ επιπέδων TNF-a και IL-6. Η IL-6
επάγει τη σύνθεση πρωτεϊνών οξείας φάσης, την ανάπτυξη, τη διαφοροποίηση και
την ενεργοποίηση Β-κυττάρων.
Τελευταία υποστηρίζεται ότι οι κυττοκίνες έχουν επίδραση στο φυσιολογικό
αναπαραγωγικό μηχανισμό, όσον αφορά τη ρύθμιση της παραγωγής στεροειδών από
τις ωοθήκες, τη ωοθυλακιογένεση και την εμφύτευση του εμβρύου. Επίσης, έχουν
προταθεί ως σημαντικοί ρυθμιστές της ανοσολογικής απάντησης στο ανθρώπινο
ενδομήτριο.

Συνεπώς, η παρατήρηση αυξημένων επιπέδων

IL-6 είναι, ίσως,

παράγοντας, που οδηγεί σε υπογονιμότητα στις γυναίκες με ενδομητρίωση.
Ο Punnonen και οι συνεργάτες του εκτίμησαν τα επίπεδα IL-2, IL-4, IL-5,
IL-6 και IL-10 με σκοπό να καθορίσουν τον τύπο της ανοσολογικής απάντησης που
λαμβάνει χώρα στη θέση της ενδομητρίωσης.

Τα επίπεδα IL-6 και IL-10 είναι

αυξημένα στο περιτοναϊκό υγρό των ασθενών με ενδομητρίωση, ένδειξη ότι υπάρχει
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αυξημένη ενεργοποίηση των μακροφάγων. Τα αυξημένα επίπεδα IL-10 ερμηνεύουν,
ίσως, την υψηλή συχνότητα αυτοαντισωμάτων, που παρατηρούνται στις γυναίκες με
ενδομητρίωση. Η IL-10 εκκρίνεται από τον πλακούντα κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης και έχει ενοχοποιηθεί για την έξαρση των αυτοάνοσων νοσημάτων κατά
την εγκυμοσύνη.
Επομένως, λόγω των πολυάριθμων δράσεων των κυττοκινών, οι ουσίες αυτές,
που είναι πρωτεϊνικά παράγωγα των ενεργοποιημένων μακροφάγων, φαίνεται να
αποτελούν το σημαντικότερο, ίσως, παθοφυσιολογικό παράγοντα για την
υπογονιμότητα, η οποία παρατηρείται σε γυναίκες με ενδομητρίωση.
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A5

Καρκίνος και ενδομητρίωση

ΚΑΚΟΗΘΗΣ ΕΞΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΩΣΗΣ
Οι φοιτητές διδάσκονται και οι ασθενείς διαβεβαιώνονται ότι η
ενδομητρίωση είναι μια καλοήθης, διηθητική ανάπτυξη ιστού που από
πολλές απόψεις μοιάζει με καρκίνο, αλλά η ανάπτυξή της περιορίζεται
στα χρόνια της λειτουργίας του αναπαραγωγικού συστήματος και
παρουσιάζει χαμηλή έως καμία πιθανότητα εξαλλαγής σε καρκίνο. Είναι
αυτή η άποψη σωστή;
Roger Scott, 1953
Ο Sampson το 1925 ήταν ο πρώτος που ανέφερε για κακοήθη εξαλλαγή των
εστιών της ενδομητρίωσης. Ανέφερε ότι κακοήθης εξαλλαγή ενδέχεται να συμβεί
στην ενδομητρίωση, λόγω του γεγονότος ότι και αυτός ο ιστός εξαρτάται από τους
ίδιους φυσικούς νόμους, όπως ο βλεννογόνος της μήτρας στην αντίδρασή του κατά
την έμμηνο ρύση, την κύηση, την εμμηνόπαυση και στη δυνητικότητά του για
καρκινογένεση. Ο ερευνητής όρισε τα παρακάτω παθολογικά κριτήρια, τα οποία
πρέπει να ισχύουν πριν ο καρκίνος αναπτυχθεί σε έδαφος ενδομητρίωσης:
1) Πρέπει, ταυτόχρονα, να υπάρχει καρκινικός και καλοήθης ενδομήτριος ιστός
στην ίδια ωοθήκη.
2) Ο καρκίνος πρέπει να αναπτυχθεί από το συγκεκριμένο ιστό και να μην είναι
αποτέλεσμα διήθησης από άλλη πηγή, και
3) Πρέπει να βρίσκεται ιστός που αντιστοιχεί σε στρώμα ενδομητρίου, το οποίο
να περιβάλλει τους χαρακτηριστικούς επιθηλιακούς αδένες.
Το 1953, ο Scott πρόσθεσε ακόμη ένα κριτήριο σε αυτά του Sampson. Ανέφερε
ότι για να επιβεβαιωθεί πως μια κακοήθεια ξεκίνησε σε έδαφος ενδομητρίωσης,
πρέπει να βρεθεί καλοήθης ενδομητρίωση σε συνέχεια με τον κακοήθη ιστό. Από
τότε, πολλές αναφορές περιπτώσεων (case reports) και σειρές από κακοήθεις
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όγκους πάνω σε έδαφος ενδομητρίωσης έχουν περιγραφεί και οι περισσότερες
από αυτές τηρούν τα κριτήρια του Sampson. Μολονότι έχει αναφερθεί ότι
κακοήθεις όγκοι ενδέχεται να αναπτυχθούν στο 1% των περιπτώσεων ωοθηκικής
ενδομητρίωσης, είναι αδύνατο να υπολογισθεί η πραγματική συχνότητα αυτού
του φαινομένου για τους παρακάτω λόγους:
1) Η επίπτωση της ενδομητρίωσης είναι άγνωστη.
2) Οι

περισσότερες

αναφορές

περιγράφουν

την

ταυτόχρονη

παρουσία

ενδομητρίωσης και καρκίνου, χωρίς να αναφέρουν εάν ο καρκίνος
αναπτύχθηκε από τον ενδομητριωτικό ιστό, και
3) Ο καρκινικός ιστός ενδέχεται να έχει αφομοιώσει τον ενδομητριωτικό ιστό,
από τον οποίο αναπτύχθηκε.
Στο κεφάλαιο αυτό θα αναπτυχθούν οι τύποι του καρκίνου που έχουν συσχετισθεί με
την ενδομητρίωση, τα κλινικά τους χαρακτηριστικά και η θεραπεία τους.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΓΚΟΓΕΝΕΣΗΣ
Τα νεοπλάσματα που αναπτύσσονται από ενδομήτριες εμφυτεύσεις μπορούν
να χωριστούν σε δύο βασικές κατηγορίες, ανάλογα με την περιοχή έναρξής τους:
ωοθηκικά και εξω-ωοθηκικά. Τα ωοθηκικά νεοπλάσματα είναι τα συχνότερα και
αναλογούν σε περισσότερο από το 75% των περιπτώσεων που περιγράφονται στη
βιβλιογραφία. Η πλειονότητα των βλαβών που αναπτύσσονται στην ωοθήκη φαίνεται
μακροσκοπικά να περιορίζεται μόνο σε αυτό το όργανο. Στα εξω-ωοθηκικά
νεοπλάσματα, το ορθοκολπικό διάφραγμα είναι η συχνότερη θέση εντόπισης, και
ακολουθούν σε συχνότητα άλλες πυελικές περιοχές, όπως η μήτρα, οι σάλπιγγες, το
ορθό και η ουροδόχος κύστη. Όγκοι που αναπτύσσονται σε ενδομητρίωση του λεπτού
εντέρου, του ομφαλού και του υπεζωκότα έχουν, επίσης, αναφερθεί.

1. Ωοθηκικοί όγκοι σχετιζόμενοι με ενδομητρίωση
Ενδομητριωειδές καρκίνωμα. Το ενδομητριωειδές καρκίνωμα είναι ο συχνότερος
τύπος κακοήθειας, που αναπτύσσεται σε έδαφος ενδομητρίωσης. Συγκεκριμένα,
αντιστοιχεί

στο

70%

των

αναφερόμενων

κακοήθων

νεοπλασμάτων,

που

αναπτύσσονται σε ωοθηκική ενδομητρίωση.
Το ενδομητριωειδές καρκίνωμα εμφανίζεται σε νεότερη ηλικία όταν
αναπτύσσεται

σε

ωοθηκική

ενδομητρίωση.

Στις

περισσότερες

ασθενείς
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διαγιγνώσκεται κατά την τέταρτη δεκαετία. Σε μία μελέτη το 26% των ασθενών με
ωοθηκικό ενδομητριωειδές καρκίνωμα και ωοθηκική ενδομητρίωση ήταν κάτω των
40 ετών, ενώ μόνο 8% των γυναικών χωρίς ωοθηκική ενδομητρίωση ήταν σε αυτήν
την ομάδα ηλικίας.
Άλλα αποδεικτικά στοιχεία, που στηρίζουν τη θεωρία ότι η ενδομητρίωση
μπορεί να υποστεί κακοήθη εξαλλαγή, είναι η συνύπαρξη καρκινώματος και
ενδομητρίωσης σε ένα σημαντικό αριθμό ασθενών. Συγκεκριμένα, σε ασθενείς που
υπεβλήθησαν σε χειρουργική επέμβαση για ενδομητριωειδές καρκίνωμα της
ωοθήκης, αναφέρθηκε πυελική ή και ωοθηκική ενδομητρίωση στο 7.6% με 26% των
περιπτώσεων. Παρόλα αυτά, κατά την ιστολογική εξέταση, η μετάβαση από την
καλοήθη ενδομητρίωση σε κακοήθη ιστό δεν ήταν πάντα εμφανής σε αυτές τις
περιπτώσεις. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η ενδομητρίωση παρατηρείται,
συνήθως, σε ασθενείς με χαμηλού βαθμού κακοήθειας καρκινώματα.
Καρκίνωμα διαυγών κυττάρων. Το καρκίνωμα από διαυγή κύτταρα αναλογεί στο
14% των ωοθηκικών κακοηθειών, που αναπτύσσονται σε ωοθηκική ενδομητρίωση,
και αποτελεί το δεύτερο σε συχνότητα ωοθηκικό νεόπλασμα σε ασθενείς με
ενδομητρίωση. Η μέση ηλικία των ασθενών είναι 51 χρόνια και οι ηλικίες
κυμαίνονται από 38 έως 60 χρόνια.
Μελέτες ασθενών, που υπεβλήθησαν σε χειρουργική επέμβαση για
επιθηλιακό καρκίνο ωοθήκης, ανέφεραν τη συνύπαρξη πυελικής ενδομητρίωσης και
καρκινώματος διαυγών κυττάρων στο 19% έως 49% των περιπτώσεων, σε
υψηλότερη, δηλαδή, συχνότητα από αυτή που αναφέρεται για το ενδομητριωειδές
καρκίνωμα. Όπως και στην περίπτωση του ενδομητριωειδούς καρκινώματος, η
μετάβαση από καλοήθη ενδομητρίωση σε κακοήθη ιστό, δεν είναι πάντα εμφανής και
σε αυτές τις περιπτώσεις.
Σαρκώματα. Το εξωμήτριο ενδομητριωειδές στρωματικό σάρκωμα είναι σχετικά
σπάνιο. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται 19 περιπτώσεις ωοθηκικού ενδομητριωειδούς
στρωματικού

σαρκώματος,

το

οποίο

αναπτύχθηκε

σε

έδαφος

ωοθηκικής

ενδομητρίωσης . Η μέση ηλικία των ασθενών είναι τα 44 χρόνια. Όπως και τα
αντίστοιχα σαρκώματα του ενδομητρίου, έτσι και αυτοί οι όγκοι εμφανίζουν αργή
ανάπτυξη. Τα δεδομένα επιβίωσης για αυτές τις ασθενείς είναι περιορισμένα.
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Υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις ωοθηκικών κακοηθειών με μικτούς όγκους από
τους πόρους του Μuller, που σχετίζονται με ενδομητρίωση.
Καρκίνωμα πλακωδών κυττάρων. Αυτή η σπάνια ωοθηκική κακοήθεια σχετίζεται,
συνήθως, με προϋπάρχον ώριμο τεράτωμα ή όγκο του Brenner. Υπάρχουν λίγες
περιπτώσεις στις οποίες αναφέρεται ότι ο καρκίνος φαίνεται ότι αναπτύσσεται σε
ενδομητριωτικό ιστό. Το εύρος των ηλικιών αυτών των ασθενών κυμαίνεται από 36
έως 86 χρόνων. Οι όγκοι αυτοί εμφανίζουν πολύ επιθετική συμπεριφορά και έχουν
κακή πρόγνωση.
Άλλοι ωοθηκικοί όγκοι. Αδενωματώδης υπερπλασία και επιθηλιακή ατυπία μπορεί
να παρουσιαστεί σε ποσοστό μέχρι και στο 3.6% των ασθενών με ωοθηκική
ενδομητρίωση. Σε μερικές περιπτώσεις, το άτυπο επιθήλιο βρίσκεται σε συνέχεια με
το ενδομητριωειδές ή με το καρκίνωμα εκ διαυγών κυττάρων.
Υπάρχει μια αναφορά αδενομυώματος σχετιζόμενου με ενδομητριωτική
κύστη σε μια γυναίκα 36 ετών.

2. Εξω-ωοθηκικοί όγκοι σχετιζόμενοι με ενδομητρίωση
Ενδομητριωειδές

καρκίνωμα.

Όπως

και

στους

ωοθηκικούς

όγκους,

το

ενδομητριωειδές καρκίνωμα είναι το συχνότερο νεόπλασμα, που αναπτύσσεται σε
εξω-ωοθηκική ενδομητρίωση και το οποίο αντιστοιχεί στο 66% των περιπτώσεων. Οι
ασθενείς βρίσκονται συνήθως στην τέταρτη δεκαετία τη στιγμή της διάγνωσης. Ο
όγκος μπορεί να εντοπίζεται σε περιοχή ενδομητρίωσης ή να είναι διάσπαρτος στην
κοιλιά και στην πύελο. Άτυπες αδενικές αλλαγές ,συνεχόμενες με τις κακοήθεις
εξαλλαγές έχουν περιγραφεί σε ορισμένες περιπτώσεις.
Ορισμένες από τις γυναίκες που ανέπτυξαν εξω-ωοθηκικά καρκινώματα είχαν
υποβληθεί σε γυναικολογικές επεμβάσεις στο παρελθόν για ενδομητρίωση ή άλλα
καλοήθη γυναικολογικά προβλήματα. Μερικές από αυτές λάμβαναν οιστρογονική
θεραπεία ή ταμοξιφένη. Λόγω του γεγονότος ότι τα οιστρογόνα μπορούν να
διεγείρουν την ανάπτυξη της ενδομητρίωσης, μερικοί ερευνητές πιστεύουν ότι
ενδέχεται, οι ορμόνες αυτές, να έπαιξαν κάποιο ρόλο στην πρόκληση της
υπερπλασίας, των άτυπων αλλαγών και τελικά στην καρκινογένεση σε αυτές τις
ασθενείς.
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Σαρκώματα. Το ενδομητριωειδές στρωματικό σάρκωμα είναι το δεύτερο σε
συχνότητα νεόπλασμα που αναπτύσσεται σε εξω-ωοθηκική ενδομητρίωση. Έχουν
περιγραφεί λιγότερες από 20 περιπτώσεις στη βιβλιογραφία. Η ηλικία των ασθενών
κυμαίνεται από 20 έως 69 χρόνια. Τα δεδομένα επιβίωσης αυτών των ασθενών είναι
πολύ περιορισμένα. Η πρόγνωση, βέβαια, είναι φτωχή, με περισσότερο από το 50%
των ασθενών να πεθαίνουν μέσα στα 3 χρόνια από τη διάγνωση.
Έχουν επίσης αναφερθεί μεμονωμένες περιπτώσεις εξωγεννητικών κακοήθων
όγκων των πόρων του Μuller σε έδαφος ενδομητρίωσης.
Σπάνιοι όγκοι. Το καρκίνωμα διαυγών κυττάρων σπάνια αναπτύσσεται σε εξωωοθηκική ενδομητρίωση. Υπάρχουν λίγες περιπτώσεις στη βιβλιογραφία.

Άλλοι

σπάνιοι όγκοι, που σχετίζονται με εξω-ωοθηκική ενδομητρίωση, είναι ο όγκος του
λεκιθικού ασκού και ο όγκος των γοναδικών χορδών με δακτυλιοειδείς σωληνίσκους.
ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Οι ασθενείς με ωοθηκικά νεοπλάσματα σε έδαφος ενδομητρίωσης παρουσιάζονται,
συνήθως, με πυελικό άλγος ή με ένα ευμέγεθες μόρφωμα. Σε μια γυναίκα με γνωστή
διάγνωση ωοθηκικού ενδομητριώματος, η αύξηση του μεγέθους της κύστης
περισσότερο από 10 cm, η ρήξη της, ή μεταβολή στη συχνότητα του άλγους, πρέπει
να διεγείρουν την υποψία για κακοήθη εξαλλαγή.
Σε ασθενείς με εξωγοναδικά νεοπλάσματα, η αιμορραγία από το σημείο του
όγκου είναι το συχνότερα παρουσιαζόμενο σύμπτωμα. Οι ασθενείς μπορεί να
εμφανιστούν με κολπική αιμόρροια, αιματουρία ή μέλαινα, ή ακόμα και με
αιμορραγία από τον ομφαλό. Άλλα συχνά συμπτώματα κατά την κλινική εξέταση
είναι το άλγος και η ψηλαφητή μάζα.
Η ακτινολογική διαφορική διάγνωση ανάμεσα σε κακοήθη νεοπλάσματα και
ενδομητριώματα είναι πολύ δύσκολη. Υπερηχογραφικά, τα ενδομητριώματα έχουν
τρία ηχητικά πρότυπα: κυστικό, μικτό και συμπαγές. Τα ενδομητριώματα με μικτά
ηχογενή πρότυπα, μπορούν εύκολα να συγχυστούν με κακοήθη νεοπλάσματα. Έχει
προταθεί ότι, όταν το μέγεθος της ενδομητριωτικής κύστης υπερβαίνει τα 10 cm,
πρέπει να υποπτευθούμε κακοήθεια. Υπάρχουν, παρόλα αυτά, πολλές περιπτώσεις,
στις οποίες αναφέρονται καλοήθη ενδομητριώματα που υπερβαίνουν τα 10 cm. Κατά
πόσο η μαγνητική τομογραφία (MRI) μπορεί να βοηθήσει στη διαφοροδιάγνωση
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ανάμεσα σε καλοήθη και κακοήθη νεοπλάσματα, σε ασθενείς με ενδομητρίωση,
παραμένει αδιευκρίνιστο.
Μέχρι σήμερα, η μέτρηση των καρκινικών δεικτών στον ορό για τη
διαφοροδιάγνωση ανάμεσα σε ενδομητριώματα και σε κακοήθη νεοπλάσματα είχε
περιορισμένη κλινική χρήση. To CA-125, ο καρκινικός δείκτης που, συνήθως,
αυξάνεται σε επιθηλιακούς ωοθηκικούς καρκίνους, αυξάνεται και σε ασθενείς με
ενδομητρίωση. Άλλοι καρκινικοί δείκτες, που μπορεί να βρεθούν ψευδώς θετικοί σε
ασθενείς με ενδομητρίωση, είναι το CA 19-9 και το CA 15-3.
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ
Η θεραπεία των κακοήθων νεοπλασμάτων, σε έδαφος ενδομητρίωσης, πρέπει να
βασιστεί σε πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων του ιστολογικού τύπου του
όγκου, του σημείου εμφάνισής του και της έκτασής του. Η χειρουργική διερεύνηση
πρέπει να ληφθεί υπόψη σε όλες τις ασθενείς, για την επιβεβαίωση της διάγνωσης και
την αφαίρεση του όγκου, όπου αυτό είναι δυνατό. Η συνδυασμένη χημειοθεραπεία
χρησιμοποιείται συνήθως σε ασθενείς με διάχυτη περιτοναϊκή νόσο, μια κατάσταση
που μοιάζει με διάσπαρτο ωοθηκικό καρκίνο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η
ακτινοβολία πυέλου έχει χρησιμοποιηθεί σε καταστάσεις όπου η νόσος περιοριζόταν
στην πύελο. Ορισμένες από αυτές τις ασθενείς υποτροπίασαν ενδοπεριτοναϊκά, εκτός
του ακτινοβολιθέντος πεδίου. Η τακτική χρήση προγεσταγόνων συμπληρωματικά στη
χημειοθεραπεία ή στην ακτινοθεραπεία έχει προταθεί, παρόλο που τα δεδομένα που
στηρίζουν αυτή τη χρήση είναι αρκετά περιορισμένα. Λόγω της ετερογένειας των
όγκων και των μικρών αριθμών που έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία, είναι
δύσκολο να ορίσουμε ένα θεραπευτικό πλάνο για όλες τις ασθενείς με κακοήθεις
όγκους σε έδαφος ενδομητρίωσης. Η επιλογή μετεγχειρητικής ακτινοβολίας,
χημειοθεραπείας,

και

ορμονικής

θεραπείας

με

προγεσταγόνα

πρέπει

να

εξατομικεύεται σε κάθε περίπτωση.
Οι ασθενείς με εντοπισμένους όγκους τείνουν να έχουν καλύτερη πρόγνωση.
Σε μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, η 5-ετής επιβίωση ήταν 65%, όταν ο όγκος
περιοριζόταν στην ωοθήκη και 100% όταν περιοριζόταν σε εξωγοναδική θέση.
Εξαίρεση αποτελεί το επιθηλιακό καρκίνωμα, το οποίο έχει πολύ χαμηλή επιβίωση,
ακόμα και όταν περιορίζεται στην ωοθήκη. Σε ασθενείς με διάχυτη ενδοπεριτοναϊκή
νόσο, ο δείκτης επιβίωσης είναι μικρότερος από 10%.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Διαφορετικοί τύποι κακοήθειας μπορούν να αναπτυχθούν σε έδαφος
ενδομητρίωσης, με συχνότερο το ενδομητριωειδές καρκίνωμα, ακολουθούμενο από
το καρκίνωμα από διαυγή κύτταρα και το ενδομητριωειδές στρωματικό σάρκωμα. Σε
περιεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, με γνωστό ιστορικό ενδομητρίωσης, μεταβολή στη
συχνότητα του άλγους, μη-φυσιολογική αιμορραγία, σημαντική αύξηση του μεγέθους
ενός ενδομητριώματος ή ρήξη του, πρέπει να κατευθύνει την υποψία για κακοήθη
εξαλλαγή της ενδομητρίωσης. Η χειρουργική διερεύνηση ενδείκνυται για την
επιβεβαίωση της διάγνωσης και την αφαίρεση νεοπλασμάτων, που ενδέχεται να
υπάρχουν. Σε ασθενείς με επιβεβαιωμένη διάγνωση κακοήθειας, η μετεγχειρητική
θεραπεία πρέπει να εξατομικεύεται βάση των ιστολογικών χαρακτηριστικών του
όγκου και του τρόπου διασποράς του. Σε ασθενείς με σοβαρή ωοθηκική
ενδομητρίωση, χωρίς ένδειξη κακοήθειας, η πιθανότητα κακοήθους εξαλλαγής της
ενδομητρίωσης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην απόφαση για διατήρηση ή όχι των
ωοθηκών. Σε ασθενείς με υστερεκτομή και ωοθηκεκτομή υπάρχουν δεδομένα που
υποδηλώνουν ότι η οιστρογονική θεραπεία μπορεί να συντελέσει στην ανάπτυξη
υπερπλασίας ή ακόμα και κακοήθειας σε έδαφος εξω-ωοθηκικής ενδομητρίωσης. Η
προσθήκη, λοιπόν, ενός προγεστερινοειδούς παράγοντα συνιστάται για τουλάχιστον
λίγους μήνες ύστερα από την επέμβαση.
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B. Η γενετική της ενδομητρίωσης

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Β. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ
Γ. ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΣΤΗΝ
ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΩΣΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ενδομητρίωση, η οποία ορίζεται ως ο πολλαπλασιασμός και η
διαφοροποίηση ιστού παρόμοιου με το ενδομήτριο εκτός της κοιλότητας της μήτρας,
είναι η δεύτερη σε συχνότητα γυναικολογική πάθηση, που προκαλεί, συχνά, πολλά
προβλήματα, όπως η δυσπαρεύνια, η δυσμηνόρροια, ο πυελικός πόνος και η
υπογονιμότητα. Μολονότι πρόκειται για συχνή γυναικολογική νοσολογική οντότητα,
υπεύθυνη για το 10-15% των περιπτώσεων υπογονιμότητας, ελάχιστα είναι γνωστά
για την παθογένεια της νόσου. Σε αρκετές μελέτες, ωστόσο, παρουσιάστηκαν
στοιχεία συμβατά με την άποψη ότι η νόσος έχει πολυπαραγοντική αιτιολογία, που
περιλαμβάνει κληρονομικότητα, ορμονικούς και ανοσολογικούς παράγοντες. Στο
κυτταρικό επίπεδο, η νόσος χαρακτηρίζεται από μονοκλωνική ανάπτυξη και μπορεί
να επιδείξει χαρακτηριστικά κακοήθους συμπεριφοράς, που περιλαμβάνουν τοπική
επέκταση και μετάσταση. Άλλα μοριακά χαρακτηριστικά της ενδομητρίωσης είναι η
υπερέκφραση συγκεκριμένων ογκογονιδίων, όπως το c-myc και το ΕRBB-2, οι
διαταραχές της αρωματάσης και των μεταλλοπρωτεϊνασών και η απορρύθμιση της
έκφρασης των αυξητικών παραγόντων. H γνώση των μηχανισμών που ρυθμίζουν την
ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση των ενδομητριωτικών κυττάρων είναι, επίσης,
περιορισμένη, γεγονός που μπορεί να ερμηνευθεί, τουλάχιστον εν μέρει, από τις
δυσκολίες στη συλλογή και στην ανάπτυξη καθαρών ενδομητριωτικών κυττάρων in
vitro.
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Οι γενετικές διεργασίες, που ρυθμίζουν την επέκταση των ενδομητριωτικών
κυττάρων, δεν έχουν πλήρως διευκρινισθεί. Η ενδομητρίωση μπορεί να είναι μιά
σύνθετη πολυγονιδιακή νοσολογική οντότητα, όπως ο διαβήτης και το άσθμα, όπου
πολλαπλές γονιδιακές θέσεις επιδρούν μεταξύ τους και με το περιβάλλον,
παράγοντας το φαινότυπο της νόσου. Τέτοιες, δηλαδή, καταστάσεις δεν έχουν σαφή
κατά Mendel τύπο κληρονομικότητας. Οι ενδείξεις ότι η γενετική προδιάθεση είναι
παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη της ενδομητρίωσης και ότι η πάθηση αυτή
είναι πολυγονιδιακή νοσολογική οντότητα είναι: (α) η οικογενειακή επίπτωση της
νόσου στον άνθρωπο και στους πιθήκους Rhesus, (β) η εξαπλάσια έως επταπλάσια
συχνότητα της νόσου σε συγγενείς πρώτου βαθμού των πασχουσών γυναικών, σε
σύγκριση με το γενικό πληθυσμό, (γ) η συνύπαρξη της νόσου σε μονοωογενείς
δίδυμες αδελφές, (δ) η παρόμοια ηλικία έναρξης των συμπτωμάτων σε μή δίδυμες
αδελφές που εμφανίζουν τη νόσο, (ε) η υψηλή επίπτωση της νόσου (15%) σε αδελφές
γυναικών με τις σοβαρότερες μορφές ενδομητρίωσης, (στ) η αυξημένη συχνότητα
ορισμένων γενετικών πολυμορφισμών μεταξύ των πασχουσών γυναικών και η
σημαντικά υψηλότερη επίπτωση μεταλλάξεων σε γονίδια που κωδικοποιούν ένζυμα
υπεύθυνα για την εξουδετέρωση τοξικών ουσιών (διοξίνη) σε γυναίκες με
ενδομητρίωση σε σχέση με το γενικό πληθυσμό και (ζ) η διαπίστωση συσχέτισης της
ενδομητρίωσης με γενετικά καθοριζόμενα χαρακτηριστικά.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
Η άποψη ότι η ενδομητρίωση είναι γενετική νόσος στηρίχθηκε, αρχικά, σε
πτωχά ελεγχόμενες μελέτες, στις οποίες διαπιστώθηκε οικογενειακή επίπτωση της
νόσου. Η πρώτη αντιπροσωπευτική μελέτη για τη γενετική της ενδομητρίωσης έγινε
από τον Simpson και τους συνεργάτες του το 1980. Στη μελέτη αυτή εκτιμήθηκε το
οικογενειακό ιστορικό 123 γυναικών με ιστολογικά αποδεδειγμένη ενδομητρίωση. Οι
γυναίκες ρωτήθηκαν για την ύπαρξη ενδομητρίωσης, αυτόματης αποβολής ή άλλων
γενετικών διαταραχών στο ιστορικό συγγενών πρώτου, δευτέρου και τρίτου βαθμού.
Ως ομάδα ελέγχου λήφθηκαν οι συγγενείς των συζύγων των γυναικών. Μόνον όταν
υπήρχε ιστολογική ή μακροσκοπική απόδειξη ενδομητρίωσης στο ιατρικό αρχείο, οι
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συγγενείς θεωρήθηκαν ότι πάσχουν από τη νόσο. Εννέα από τις 153 αδελφές (5,9 %)
και 10 από τις 123 μητέρες (8,1 %) των γυναικών έπασχαν από ενδομητρίωση. Πολύ
μικρότερο (0,9 %) ήταν το ποσοστό ενδομητρίωσης στις γυναίκες της ομάδας
ελέγχου. Η διαφορά στη συχνότητα της ενδομητρίωσης ανάμεσα στις οικογένειες των
πασχουσών γυναικών και στις οικογένειες της ομάδας ελέγχου ήταν σημαντική
(p<0,005). Τα ευρήματα του Simpson και των συνεργατών του επιβεβαιώθηκαν από
τις επόμενες μελέτες, οι οποίες έγιναν τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην
Ευρώπη.
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι συγγενείς δευτέρου βαθμού των πασχουσών
γυναικών εμφάνιζαν κίνδυνο 1,8 % να αναπτύξουν ενδομητρίωση. Ακόμη, οι
γυναίκες με οικογενειακό ιστορικό ενδομητρίωσης εμφάνιζαν τάση για ανάπτυξη
αλλεργικών αντιδράσεων (έκζεμα, άσθμα, αλλεργική ρινίτιδα). Επιπλέον, οι γυναίκες
με οικογενή ενδομητρίωση εμφάνιζαν τη νόσο σε μικρότερη ηλικία (μέση ηλικία 22,1
έτη). Τέλος, οι γυναίκες με οικογενή ενδομητρίωση παρουσίαζαν, συνήθως, τη
σοβαρότερη μορφή της νόσου, δηλαδή το τρίτο και το τέταρτο στάδιο της
ενδομητρίωσης, σύμφωνα με την αναθεωρημένη κατάταξη της Αμερικανικής
Εταιρείας Γονιμότητας.
ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ
Έχει παρατηρηθεί αυξημένη συχνότητα εμφάνισης ενδομητρίωσης σε
συγγενείς πρώτου βαθμού γυναικών με τη νόσο, εύρημα το οποίο υποδεικνύει
οικογενειακή προδιάθεση και πιθανές γενετικές επιρροές. Ο Simpson και οι
συνεργάτες του

ανέφεραν επταπλάσιο κίνδυνο για ενδομητρίωση μεταξύ των

συγγενών πρώτου βαθμού των πασχουσών γυναικών, σε σύγκριση με τις συγγενείς
πρώτου βαθμού των συζύγων τους. Τα ίδια ευρήματα ανέφεραν, στη συνέχεια, και
άλλοι ερευνητές. Έτσι οι Coxhead και Thomas βρήκαν εξαπλάσια αύξηση του
κινδύνου εμφάνισης ενδομητρίωσης μεταξύ των συγγενών πρώτου βαθμού των
πασχουσών γυναικών, σε σύγκριση με εκείνον των συγγενών μη πασχουσών
γυναικών, που ανήκαν στην ομάδα ελέγχου. Τέλος, οι Moen και Mangus ανέφεραν,
επίσης, επταπλάσια αύξηση του κινδύνου ανάπτυξης ενδομητρίωσης ή/και
αδενομύωσης στις συγγενείς πρώτου βαθμού των πασχουσών γυναικών.

ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΩΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΟΩΟΓΕΝΕΊΣ ΔΙΔΥΜΕΣ
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Μολονότι οι προηγούμενες πληροφορίες είναι συμβατές με την άποψη της
ύπαρξης γενετικής βάσης στην ενδομητρίωση, και άλλοι παράγοντες θα μπορούσαν
να ερμηνεύσουν την οικογενή επίπτωση της νόσου. Οι συμπτωματικές γυναίκες, για
παράδειγμα, μπορεί να ζητήσουν ιατρική βοήθεια συντομότερα, εάν έχουν συγγενή
με παρόμοια προβλήματα και με διάγνωση ενδομητρίωσης. Ένας τύπος ανάλυσης
που μπορεί να ελαττώσει αυτές τις τάσεις, είναι η μελέτη σύγκρισης των ποσοστών
εμφάνισης της νόσου σε μονοωογενείς και διωογενείς δίδυμες αδελφές. Η αύξηση της
συχνότητας σε μονοωογενείς δίδυμες αδελφές, καθιστά πιο σημαντικούς τους
γενετικούς παράγοντες στην αιτιολογία της νόσου.
Σε μια πρόσφατη μελέτη, η οποία πραγματοποιήθηκε από την Αυστραλιανή
Εθνική Επιτροπή Υγείας και Κοινωνικής Έρευνας σε 3.096 δίδυμες αδελφές,
παρατηρήθηκε συνύπαρξη ενδομητρίωσης στο 2% των μονοωογενών και στο 0,6 %
των διωογενών διδύμων αδελφών. Η αύξηση της συχνότητας της ενδομητρίωσης σε
μονοωογενείς

δίδυμες

αδελφές,

καθιστά

σημαντικότερους

τους

γενετικούς

παράγοντες στην αιτιολογία της νόσου.
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΗ ΔΙΔΥΜΕΣ
ΑΔΕΛΦΕΣ ΠΑΣΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Επιπλέον στοιχεία για τη γενετική βάση της ενδομητρίωσης, που στηρίζονται
σε μελέτες αδελφών, παρέχονται από το εύρημα ότι αδελφές, μη δίδυμες, που
εμφανίζουν τη νόσο, αναπτύσσουν, συνήθως, το σύμπτωμα του πόνου στην ίδια
ηλικία.
ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΔΕΛΦΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΣ
ΒΑΡΥΤΕΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ
Η συχνότητα όλων των σταδίων της ενδομητρίωσης στις αδελφές των
πασχουσών γυναικών σε σχέση με το γενικό πληθυσμό είναι εξαπλάσια έως
εννεαπλάσια. Ο δείκτης λs (δηλαδή ο κίνδυνος εμφάνισης της νόσου σε εξ’ αίματος
συγγενή πάσχοντος ατόμου προς τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου στο γενικό
πληθυσμό) είναι 6-9. Η τιμή αυτή είναι παρόμοια με εκείνη που παρατηρείται στο
σακχαρώδη διαβήτη. Προέκυψαν, ωστόσο, κάποια στοιχεία ότι ο δείκτης λs μπορεί να
είναι, ενδεχομένως, και 15, όταν μελετήθηκαν οι αδελφές γυναικών που εμφάνιζαν
ενδομητρίωση τρίτου και τέταρτου σταδίου, σύμφωνα με την αναθεωρημένη
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κατάταξη της Αμερικανικής Εταιρείας Γονιμότητας. Το εύρημα αυτό είναι
αναμενόμενο, καθώς το φαινόμενο του υψηλότερου δείκτη λs παρατηρείται και σε
άλλες πολυγονιδιακές νοσολογικές οντότητες, όπως ο διαβήτης και το άσθμα, στις
βαρύτερες μορφές των νόσων.
ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ ΣΕ
ΓΟΝΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ
ΝΟΣΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΓΟΝΙΔΙΑ)
Τα κύρια υποψήφια γονίδια που έχουν ερευνηθεί για την παθογένεια της
ενδομητρίωσης, είναι εκείνα που εμπλέκονται στην αδρανοποίηση τοξικών ουσιών,
στο μεταβολισμό της γαλακτόζης και στη διαφοροποίηση της έκφρασης των
ορμονικών υποδοχέων. Εντούτοις, τα αποτελέσματα είναι ελλιπή και η έρευνα για
άλλα σημαντικά γονίδια παραμένει, ακόμη, ανοικτή.

ΡΟΛΟΣ ΕΝΖΥΜΩΝ ΠΟΥ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΝΟΥΝ ΤΟΞΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Η διοξίνη χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σε μια μελέτη 24 πιθήκων rhesus
macaques. Oι πίθηκοι αυτοί εκτέθηκαν καθημερινά σε συγκεντρώσεις διοξίνης 0 %,
0,5 % και 2,5 % για τέσσερα χρόνια. Η εμφάνιση ενδομητρίωσης στις τρεις ομάδες
ήταν 33%, 71% και 86% αντίστοιχα. Σε μια πρόσφατη μελέτη 23 πιθήκων
cynomolgus, η επιβίωση των αυτοεμφυτευμένων ενδομητριακών τμημάτων ήταν
σημαντικά μεγαλύτερη σε εκείνους που εκτέθηκαν σε τέσσερα και σε 18 ng/kg
διοξίνης την ημέρα, σε σύγκριση με τον πληθυσμό ελέγχου. Σε μιά άλλη μελέτη 44
γυναικών με ενδομητρίωση και 35 υπογόνιμων γυναικών, ανάλογης ηλικίας, που
αποτελούσαν την ομάδα μαρτύρων, διαπιστώθηκαν σημαντικά περισσότερες
περιπτώσεις (18%) από τον πληθυσμό ελέγχου (3%) με ανιχνεύσιμα επίπεδα διοξίνης
στο αίμα τους.
Λόγω της συσχέτισης ανάμεσα στην ενδομητρίωση και τη διοξίνη,
πραγματοποιήθηκε ουσιαστική έρευνα σχετικά με τα γονίδια που εμπλέκονται στην
εξουδετέρωση τοξικών ουσιών. Τα γονίδια αυτά είναι το κυτόχρωμα (CYP)450, η
τρανσφεράση-S της γλουταθειόνης (GST) και η Ν-ακετυλοτρανσφεράση-2 (ΝΑΤ-2).
Το κυτόχρωμα 450 (CYP450) είναι τμήμα της φάσης Ι του συστήματος
αποτοξίνωσης. Το γονίδιο αυτό εντοπίζεται στο χρωμόσωμα 15. Ορισμένα συγγενή
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του μέλη (CYP1A1, CYP1A2 και CYP1B1) επάγονται από τη διοξίνη, ενώ προϊόντα
τους καταλύουν την ενεργοποίηση σημαντικού αριθμού καρκινογόνων ουσιών. Ο
πολυμορφισμός ΜspI του CYP1A1 έχει σχετισθεί με τον καρκίνο του πνεύμονα και
του παχέος εντέρου. Η διοξίνη ενδέχεται να δρα ως εξής: αρχικά, συνδέεται με
κυτταροπλασματικό υποδοχέα (Αhr)⋅ το σύμπλεγμα, στη συνέχεια, αλληλεπιδρά με
μια βασική πρωτεϊνη του πυρήνα (Αrnt)⋅ ακολουθεί, τέλος, ενεργοποίηση των
γονιδίων CYP450. Σημαντικά υψηλότερα επίπεδα έκφρασης του CYP1A1, όχι, όμως,
των CYP1A2 και CYP1B1, του κυτταροπλασματικού υποδοχέα (Ahr) και της
βασικής πρωτεϊνης του πυρήνα (Αrnt) έχουν βρεθεί στις εστίες ενδομητρίωσης σε
σχέση με το ιδιότοπο ενδομήτριο πασχουσών και υγιών γυναικών.
Η τρανσφεράση-S της γλουταθειόνης (GST) είναι τμήμα της φάσης ΙΙ του
συστήματος αποτοξίνωσης και δρα συνδέοντας τις τοξικές ουσίες με τη
γλουταθειόνη, η οποία ενεργοποιείται από το CYP450 κατά τη φάση Ι της
αποτοξίνωσης. Το γονίδιο για την GSTM1 εντοπίζεται στο βραχύ σκέλος του
χρωμοσώματος 1 στη θέση 13 (1p13). Υπάρχουν δύο ενεργά αλλήλια, το GSTM1*A
και το GSTM1*B, και ένα «μηδενικό» αλλήλιο, το GSTM1*0. Tα άτομα που είναι
ομοζυγώτες για το αλλήλιο 0 έχουν χάσει την ικανότητα λειτουργίας του γονιδίου,
κατάσταση που έχει σχετισθεί με τον καρκίνο του πνεύμονα και της ουροδόχου
κύστης.
Η Ν-ακετυλοτρανσφεράση-2 (ΝΑΤ-2) είναι, επίσης, τμήμα της φάσης ΙΙ του
συστήματος αποτοξίνωσης. Η θέση του γονιδίου είναι στο βραχύ σκέλος του
χρωμοσώματος 8 στη θέση 22 (8p22). Το ένζυμο αυτό ρυθμίζει την Ν-ακετυλίωση
και τη μετατροπή των τοξικών ουσιών. Άτομα που εμφανίζουν μόνο τα
μεταλλαγμένα αλλήλια της ΝΑΤ-2 *5, *6, ή *7 έχουν μειωμένη ικανότητα
ακετυλίωσης. Τα άτομα που διαθέτουν ένα, τουλάχιστον, φυσιολογικό (wild type)
αλλήλιο (*4) έχουν τη δυνατότητα ταχείας ακετυλίωσης. Η μειωμένη ικανότητα
ακετυλίωσης, σχετίζεται με διάφορους τύπους καρκίνου.
Οι Baranov και συνεργάτες παρουσίασαν για πρώτη φορά την ύπαρξη
συσχέτισης ανάμεσα στην ενδομητρίωση και στο γονότυπο 0/0 της GSTM1. H
συχνότητα του γονότυπου αυτού βρέθηκε σε ποσοστό 81% σε 47 γυναίκες με
ενδομητρίωση, και 39% σε 67 γυναίκες της ομάδας ελέγχου από τη Βορειοδυτική
Ρωσία. Βρέθηκε, επίσης, σε ποσοστό 68% σε 157 γυναίκες ομάδας μαρτύρων από
την ορεινή Κεντρο-ανατολική Ρωσία. H διακύμανση αυτή της συχνότητας του
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αλληλίου μπορεί, ενδεχομένως, να υποδηλώνει ποικίλη συχνότητα του αλληλίου σε
διαφορετικούς πληθυσμούς ή εθνικές ομάδες.
Σε Γαλλικό πληθυσμό συγκρίθηκε η συχνότητα του γονοτύπου 0/0 της
GSTM1 σε 49 γυναίκες με ενδομητρίωση (28 σταδίων Ι-ΙΙ και 21 σταδίων ΙΙΙ-V) και
σε 72 μάρτυρες, που προσήλθαν για τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης. Ο γονότυπος
αυτός βρέθηκε σε ποσοστό 83% των γυναικών με στάδια ενδομητρίωσης Ι-ΙΙ και σε
ποσοστό 90% με στάδια ΙΙΙ-IV, ενώ στις μάρτυρες παρατηρήθηκε στο 46% των
περιπτώσεων. Εντούτοις, η συχνότητα του Α/Β γονότυπου, που βρέθηκε στις
γυναίκες της ομάδας των μαρτύρων, ήταν σχετικά υψηλή (18%) σε σύγκριση με
άλλους Καυκάσιους πληθυσμούς (3% σε Γερμανίδες). Ένα πρόβλημα με τη μελέτη
ήταν ότι οι γυναίκες της ομάδας των μαρτύρων ήταν νεώτερες από τις πάσχουσες,
ενώ οι πάσχουσες γυναίκες με στάδια ενδομητρίωσης ΙΙΙ-IV ήταν μεγαλύτερες. Το
γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι οι διαφορετικές ομάδες δεν είχαν την ίδια πιθανότητα
να αναπτύξουν ενδομητρίωση. Οι γυναίκες, δηλαδή, της ομάδας των μαρτύρων με
γονότυπο 0/0 της GSTM1 με την πάροδο των ετών θα μπορούσαν να αναπτύξουν τη
νόσο, ενώ οι γυναίκες με ενδομητρίωση σταδίου Ι-ΙΙ θα ήταν δυνατόν να
προχωρήσουν στα στάδια III-IV. Οι διαφορετικές ηλικίες των πασχουσών γυναικών
και των γυναικών της ομάδας μαρτύρων θα μπορούσαν να αλλοιώσουν τα
αποτελέσματα, έτσι ώστε τα θετικά ευρήματα ενδέχεται να υποτιμήθηκαν, ενώ τα
αρνητικά ευρήματα να μην ήταν δυνατόν να ερμηνευθούν, επειδή θα μπορούσαν να
είναι αποτέλεσμα είτε σύγχυσης ή πλήρους απουσίας σχέσης μεταξύ τους.
Η τελευταία μελέτη επεκτάθηκε, πρόσφατα, με την εκτίμηση 15 ακόμη
γυναικών. Επαναλήφθηκαν οι αναλύσεις για την GSTM1 και έγινε έλεγχος των
γονοτύπων GSTT1 και ΝΑΤ2. Το ποσοστό των γυναικών με ΝΑΤ2 μειωμένης
ικανότητας ακετυλίωσης βρέθηκε υψηλότερο στις πάσχουσες γυναίκες (60%) σε
σύγκριση με τις μάρτυρες (39%). Εντούτοις, το μεγαλύτερο ποσοστό παρατηρήθηκε
στις γυναίκες που εμφάνιζαν ενδομητρίωση σταδίων Ι-ΙΙ (69%), σύμφωνα με την
αναθεωρημένη κατάταξη της Αμερικανικής Εταιρείας Γονιμότητας και όχι στις
γυναίκες που παρουσίαζαν ενδομητρίωση σταδίων ΙΙΙ-IV. Tα ποσοστά του γονότυπου
0/0 της GSTM1 ήταν παρόμοια με εκείνα που αναφέρθηκαν προηγουμένως, μολονότι
δε βρέθηκε σημαντική συσχέτιση για τον γονότυπο 0/0 της GSTT1 (19% στις
γυναίκες με στάδια ενδομητρίωσης Ι-ΙΙ, 21% στις γυναίκες με στάδια ενδομητρίωσης
III-IV και 10% στις μάρτυρες). Κατά συνέπεια, η ηλικία ενδέχεται να επηρεάζει τα
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αποτελέσματα. Επιπλέον, τα αποτελέσματα της μελέτης δεν έδιναν τη δυνατότητα
ανίχνευσης σημαντικών διαφορών μεταξύ των συχνοτήτων των γονοτύπων GSTT1,
που υποδείκνυαν τα δεδομένα. Σημειώνεται ότι σε πρόσφατη μελέτη υποστηρίχθηκε
η άποψη ότι ο γονότυπος 0/0 της GSTM1 δεν αποτελεί προδιαθεσικό αλλήλιο για την
ανάπτυξη ενδομητρίωσης. Εντούτοις, ο γονότυπος αυτός μπορεί να συμβάλλει στη
μετατροπή των ενδομητριωσικών βλαβών σε ενδομητριοειδές καρκίνωμα και σε
καρκίνωμα από διαυγή κύτταρα.

ΡΟΛΟΣ

ΤΗΣ

1-ΦΩΣΦΟΡΙΚΗΣ

ΟΥΡΙΔΙΛ-ΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗΣ

ΤΗΣ

ΓΑΛΑΚΤΟΖΗΣ (GALT)
Η GALT είναι ένζυμο, που εμπλέκεται στο μεταβολισμό της γαλακτόζης και
το γονίδιό της έχει εντοπισθεί στο βραχύ σκέλος του χρωμοσώματος 9 (9p21).
Mερικοί πολυμορφισμοί, που οδηγούν σε απουσία δραστικότητας του ενζύμου,
προκαλούν γαλακτοζαιμία, κατάσταση της οποίας η συχνότητα είναι 1:50.000 και η
οποία

κληρονομείται

με

τον

υπολειπόμενο

χαρακτήρα.

Άλλες

μορφές

πολυμορφισμού εμφανίζονται με μειωμένη ενζυμική δραστικότητα, χωρίς, όμως,
κλινικές εκδηλώσεις. Ο πιο κοινός πολυμορφισμός είναι ο Q188R [αλλαγή της
αδενίνης στη θέση 1470 (Α1470) με γουανίνη (G1470) στο εξόνιο 6, η υποκατάσταση,
δηλαδή, της αργινίνης188 με γλουταμίνη188]. Οι ομοζυγώτες Q188R εμφανίζουν
γαλακτοζαιμία, ενώ οι ετεροζυγώτες Q188R παρουσιάζουν το 15% της ενζυμικής
δραστικότητας. Ο δεύτερος σε συχνότητα πολυμορφισμός είναι ο N314D [αλλαγή
της αδενίνης στη θέση 2.744 (A2744) σε γουανίνη (G2744) στο εξόνιο 10, η
υποκατάσταση, δηλαδή, του ασπαρτικού οξέος314 με ασπαραγίνη314]. Οι ομοζυγώτες
Ν314D διαθέτουν το 50%, ενώ οι ετεροζυγώτες το 75% της ενζυμικής
δραστικότητας. Ο πολυμορφισμός της Ν314DGALT σχετίζεται με καρκίνο των
ωοθηκών, με πρώιμη εμμηνόπαυση και με διαταραχές της διάπλασης των πόρων του
Μüller. Ο Cramer και οι συνεργάτες του μελέτησαν τη συχνότητα του
πολυμορφισμού αυτού στην ενδομητρίωση, με δεδομένη τη γνωστή σχέση της νόσου
με τις διαταραχές της διάπλασης των πόρων του Μüller, οι οποίες ενδέχεται να είναι
οικογενείς. Οι συγγραφείς αυτοί παρατήρησαν ότι το 33% των γυναικών με
ενδομητρίωση σταδίων Ι-IV, σύμφωνα με την αναθεωρημένη κατάταξη της
Αμερικανικής Εταιρείας Γονιμότητας, έφεραν ένα, τουλάχιστον, αλλήλιο N314D, σε
σύγκριση με το 14% των γυναικών της ομάδας ελέγχου. Η ομάδα ελέγχου
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περιλάμβανε προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες από το γενικό πληθυσμό (αποκλείστηκαν
οι γυναίκες με ιστορικό ενδομητρίωσης, υστερεκτομής ή αμφοτερόπλευρης
ωοθηκεκτομής). Από τις γυναίκες με βαριά ενδομητρίωση (στάδια III-IV) το 55%
εμφάνιζαν ένα τουλάχιστον αλλήλιο Ν341D.
Το κύριο πρόβλημα της μελέτης των Cramer και συνεργατών ήταν ότι όλες οι
περιπτώσεις ενδομητρίωσης αφορούσαν υπογόνιμες γυναίκες, ενώ οι γυναίκες της
ομάδας μαρτύρων ήταν, ενδεχομένως, γόνιμες. Ο πολυμορφισμός N314DGALT είχε,
αρχικά, συνδεθεί με την υπογονιμότητα. Η συσχέτιση που βρέθηκε, οφείλεται μάλλον
στην υπογονιμότητα παρά στην ενδομητρίωση. Η άποψη αυτή στηρίζεται και στο
γεγονός ότι οι επόμενες μελέτες δεν επιβεβαίωσαν τα ευρήματα των Cramer και των
συνεργατών του.
Η μειωμένη δραστικότητα της GALT που σχετίζεται με τον πολυμορφισμό
Ν341D, ενδέχεται να είναι αιτιολογικός παράγοντας της ενδομητρίωσης, είναι, όμως,
πιθανότερο ότι ο πολυμορφισμός αυτός βρίσκεται σε ανισορροπία σύνδεσης με θέση
στο γονιδίωμα που σχετίζεται με προδιάθεση για τη νόσο. Το γονίδιο GALT
εντοπίζεται στο βραχύ σκέλος του χρωμοσώματος 9 στη θέση 21, περιοχή για την
οποία έχει αναφερθεί απώλεια της ετεροζυγωτίας σε ενδομητριωσικούς ιστούς.

ΓΟΝΙΔΙΑ ΟΡΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ
Η ενδομητρίωση, η αδενομύωση και τα ινομυώματα αναπτύσσονται σε
γυναίκες της αναπαραγωγικής ηλικίας και υποστρέφουν ύστερα από την
εμμηνόπαυση ή ύστερα από ωοθηκεκτομή, γεγονός συμβατό με την άποψη ότι η
ανάπτυξη των παθήσεων αυτών εξαρτάται από τα οιστρογόνα. Ερευνήθηκε, λοιπόν,
αν ο πολυμορφισμός του γονιδίου του οιστρογονικού υποδοχέα – α (ER-α) σχετίζεται
με την ανάπτυξη ενδομητίωσης. Σημειώνεται, ότι οι έκτοπες ενδομητριωσικές εστίες
εμφανίζουν υποδοχείς οιστρογόνων. Σημειώνεται, ακόμη, ότι οι ενδομητριωσικές
εστίες εμφανίζουν έκφραση αρωματάσης του κυτοχρώματος P450, ένα ένζυμο που
καταλύει τη μετατροπή των ανδρογόνων σε οιστρογόνα, υποδηλώνοντας ότι η τοπική
παραγωγή των οιστρογόνων ενδέχεται να είναι αυξημένη. Έτσι, τα τοπικά
οιστρογόνα μαζί με αυτά που προέρχονται από την κυκλοφορία του αίματος
διεγείρουν την ανάπτυξη των εστιών ενδομητρίωσης διαμέσου του οιστρογονικού
υποδοχέα.
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Το κύριο υπόστρωμα για τη δράση της αρωματάσης στην ενδομητρίωση είναι
η επινεφριδιακή και η ωοθηκική ανδροστενδιόνη. Η αρωματάση μετατρέπει την
ανδροστενδιόνη σε οιστρόνη, ασθενές οιστρογόνο, το οποίο πρέπει να μετατραπεί σε
οιστραδιόλη για να ασκήσει έντονη δράση. Το ένζυμο 17β-υδροξυστεροειδική
δεϋδρογενάση τύπου Ι (17β-HSD Ι), που καταλύει τη μετατροπή της οιστρόνης σε
οιστραδιόλη,

εκφράζεται

στην

ενδομητρίωση.

Αντίθετα,

το

ένζυμο

17β-

υδροξυστεροειδική δεϋδρογενάση τύπου ΙΙ (17β-HSDΙΙ), που κωδικοποιείται από
διαφορετικό γονίδιο, αδρανοποιεί την οιστραδιόλη, καταλύοντας τη μετατροπή της σε
οιστρόνη σε φυσιολογικά αδενικά κύτταρα ενδομητρίου κατά την εκκριτική φάση. Η
προγεστερόνη επάγει τη δραστικότητα του ενζύμου 17β-HSDΙΙ σε καλλιέργειες
κυττάρων ενδομητρίου, μιά από τις αντιοιστρογονικές δράσεις της ορμόνης. Η
έκφραση της 17β-HSD τύπου ΙΙ απουσιάζει από τα αδενικά κύτταρα της
ενδομητρίωσης κατά την εκκριτική φάση. Κατά συνέπεια, ο προστατευτικός
μηχανισμός, που μειώνει τα επίπεδα της οιστραδιόλης, απουσιάζει από τις εστίες
ενδομητρίωσης. Η διαταραγμένη έκφραση της αρωματάσης, η παρουσία της HSD
τύπου Ι και η απουσία της 17β-HSD τύπου ΙΙ στην ενδομητρίωση, οδηγούν σε
αυξημένα τοπικά επίπεδα οιστραδιόλης, σε σχέση με το φυσιολογικό ενδομήτριο.
Επιπλέον, η ανεπάρκεια της 17β-HSD τύπου ΙΙ μπορεί να θεωρηθεί ως ελαττωματική
δράση της προγεστερόνης, με αποτέλεσμα την αποτυχία της επαγωγής του ενζύμου
αυτού στον ενδομητριωσικό ιστό.
Πρόσφατες μελέτες παρουσίασαν στοιχεία συμβατά με την άποψη ότι οι
πολυμορφισμοί του γονιδίου του υποδοχέα των οιστρογόνων (ER) ενδέχεται να
επηρεάσουν τη δραστικότητά του ως ρυθμιστή των συνδεόμενων οιστρογόνων. Η
κατανομή των γονότυπων PvuII του γονιδίου του ER-α στην ομάδα των γυναικών με
ενδομητρίωση είναι διαφορετική από εκείνη της ομάδας των γυναικών χωρίς τη νόσο.
Στις γυναίκες της ομάδας με ενδομητρίωση, ο γονότυπος ΡΡ είναι λιγότερο συχνός
από τους γονότυπους Pp και pp, σε σύγκριση με τις γυναίκες που δεν εμφανίζουν τη
νόσο. Εξάλλου, στις γυναίκες που δεν εμφανίζουν τη νόσο, ο γονότυπος pp ήταν
λιγότερο συχνός από τους γονότυπους PP και Pp, σε σύγκριση με τις γυναίκες της
ομάδας ελέγχου από το γενικό πληθυσμό και με τις γυναίκες με ενδομητρίωση. Η
κατανομή των γονοτύπων στις γυναίκες της ομάδας ελέγχου από το γενικό πληθυσμό
ήταν ενδιάμεση μεταξύ των πασχουσών γυναικών και των γυναικών χωρίς τη νόσο. Η
συχνότητα του ετερόζυγου γονότυπου Pp δε διέφερε μεταξύ των ομάδων. Το αλλήλιο
p ήταν λιγότερο συχνό από το αλλήλιο Ρ στις γυναίκες χωρίς τη νόσο, σε σύγκριση
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με τις γυναίκες με ενδομητρίωση και τις γυναίκες της ομάδας ελέγχου από το γενικό
πληθυσμό.
Ο πολυμορφισμός, λοιπόν, PvuII του γονιδίου του ER α σχετίζεται με κίνδυνο
ανάπτυξης ενδομητρίωσης. Ο μηχανισμός με τον οποίο ο ανώνυμος πολυμορφισμός
σε ιντρόνιο επηρεάζει την λειτουργία του οιστρογονικού υποδοχέα, δεν έχει, ακόμη,
διευκρινιστεί. Η διευκρίνιση του μηχανισμού αυτού θα βοηθήσει στην κατανόηση της
παθογένειας και

της παθοφυσιολογίας των οιστρογονοεξαρτώμενων νοσημάτων της

μήτρας.
ΓΟΝΙΔΙΑ HOX
To ΗΟΧΑ10 και το HOXA11 είναι ομοειδή γονίδια, που συμβάλλουν στην
εμβρυική ανάπτυξη. Μεταφράζονται σε παράγοντες αντιγραφής, που ρυθμίζουν
πολλά άλλα γονίδια, τα οποία συμβάλλουν στην ανάπτυξη και στη διαφοροποίηση
του κυττάρου. Επιπλέον, παίζουν παρόμοιο ρόλο στην ανάπτυξη του ενδομητρίου
κατά τη διάρκεια του εμμηνορρυσιακού κύκλου. Η έκφρασή τους ποικίλλει ανάλογα
με τα ωοθηκικά στεροειδή, με έντονη ρύθμιση προς τα πάνω στο μέσο της εκκριτικής
φάσης του κύκλου. Το ιδιότοπο ενδομήτριο από 40 γυναίκες με ενδομητρίωση και
υπογονιμότητα και 40 γυναίκες ομάδας μαρτύρων συγκρίθηκαν γιά την έκφραση του
HOX. Η αύξηση της έκφρασης του HOX, που παρατηρείται στο μέσο της εκκριτικής
φάσης, ήταν απούσα σε ασθενείς με ενδομητρίωση, γεγονός συμβατό με την άποψη
ότι η ατελής έκφραση του HOX μπορεί να εμπλέκεται στην υπογονιμότητα που
σχετίζεται με την ενδομητρίωση.
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΩΣΗΣ ΜΕ ΓΕΝΕΤΙΚΑ
ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Έχει αναφερθεί στη βιβλιογραφία αριθμός συσχετίσεων και μοριακών
μεταβολών, που προσθέτουν βαρύτητα στη θεωρία ότι η ενδομητρίωση έχει γενετική
βάση και, κατά συνέπεια, μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη η αναγνώριση υπεύθυνων
γονιδίων. Η οικογενειακή επίπτωση, για παράδειγμα, παρατηρείται και στην
αδενομύωση, νόσο παρόμοια με την ενδομητρίωση. Σε καλλιέργειες κυττάρων από
αδενομύωση παρατηρήθηκε βλάβη στον καρυότυπο [del(7)(q21.2-q31.2)], παρόμοια
με εκείνη που περιγράφηκε στο παρελθόν για τα ινομυώματα της μήτρας.
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Έχει αναφερθεί η ύπαρξη συσχέτισης ανάμεσα στην ενδομητρίωση και σε
συγκεκριμένους τύπους ομάδων αίματος ΑΒΟ, καθώς και ανάμεσα στην
ενδομητρίωση και σε πολυμορφισμούς στην ψευδοχολινεστεράση, στο C3 του
συμπληρώματος, στην τρανσφερίνη και στη φωσφογλυκομουτάση, σε γυναίκες από
τη Ρωσία. Ειδικότερα, σπάνια αλλήλια στη θέση της εστεράσης D παρουσιάζονται
συχνότερα σε γυναίκες με ενδομητρίωση, από ό,τι σε υγιείς μάρτυρες.
Συσχετίσεις, επίσης, βρέθηκαν ανάμεσα στην ενδομητρίωση και στο κόκκινο
χρώμα μαλλιών, στους δυσπλαστικούς σπίλους του δέρματος, στις ατοπικές
αντιδράσεις και στις πολυκυστικές ωοθήκες. Δεν βρέθηκε, εντούτοις, συσχέτιση
ανάμεσα στην ενδομητρίωση και στους διάφορους τύπους HLA αντιγόνων. Τέλος, η
προδιάθεση για την ανάπτυξη της νόσου μπορεί να ποικίλλει μεταξύ διαφορετικών
εθνικών ομάδων, καθώς αναφέρεται υψηλότερη συχνότητα σε γυναίκες από την
Ιαπωνία και την Ασία από ό,τι στις λευκές γυναίκες και στις Ορθόδοξες Εβραίες.
ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΩΣΗ
Υπάρχουν δύο τύποι γενετικών μεταλλάξεων: οι μεταλλάξεις της γενετικής
και οι μεταλλάξεις της σωματικής σειράς. Οι μεταλλάξεις της γενετικής σειράς είναι
κληρονομούμενες και επηρεάζουν όλα τα κύτταρα. Σωματικές, εξάλλου, μεταλλάξεις
αποτελούν γενετικές βλάβες, από ενδογενείς ή εξωγενείς παράγοντες, οι οποίες
μπορεί να επιδεινώνονται από κληρονομούμενες μεταλλάξεις. Οι σωματικές
μεταλλάξεις

επηρεάζουν

έναν

μόνο

κυτταρικό

τύπο.

Στις

περιπτώσεις

ενδομητρίωσης, οι μοριακές γενετικές βλάβες δεν επηρεάζουν όλα τα κύτταρα. Η
ενδομητρίωση θεωρείται ως αποτέλεσμα σωματικής γενετικής βλάβης. Επομένως, η
ενδομητρίωση δεν χαρακτηρίζεται από μετάλλαξη γενετικής σειράς, που επηρεάζει
όλα τα κύτταρα, ακόμη και αν κάποια μετάλλαξη γενετικής σειράς βοηθάει στην
πρόκληση της σωματικής γενετικής βλάβης.
Όταν συζητάμε για ενδομητρίωση είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι υπάρχουν
δύο γονίδια που ελέγχουν τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό: τα ογκογονίδια και τα
ογκοκατασταλτικά γονίδια. Τα ογκοκατασταλτικά γονίδια είναι υπολειπόμενα
γονίδια, τα οποία κάτω από φυσιολογικές συνθήκες καθυστερούν την ανάπτυξη,
ελέγχοντας τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό. Όταν, όμως, τα ογκοκατασταλτικά
γονίδια είναι παθολογικά ή όταν διαγράφονται, αποτυγχάνουν να περιορίσουν την
ανάπτυξη. Τα ογκογονίδια είναι επικρατούντα γονίδια, που ενεργοποιούν τον
κυτταρικό πολλαπλασιασμό, όταν λειτουργούν κάτω από φυσιολογικές συνθήκες.
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Εντούτοις, τα παθολογικά ογκογονίδια μπορούν να προκαλέσουν υπέρμετρη
ανάπτυξη.
Ο Baker και οι συνεργάτες του περιέγραψαν τη μετάβαση από το φυσιολογικό
επιθήλιο στον καρκίνο του παχέος εντέρου. Οι ερευνητές αυτοί παρουσίασαν τη
μετάβαση από το φυσιολογικό ιστό στο πρώιμο αδένωμα με ταχεία κυτταρική
διαίρεση, στο μέσο αδένωμα, στο όψιμο αδένωμα και στο καρκίνωμα. Οι μεταλλάξεις
αυτές είχαν σχέση με διάφορους γενετικούς παράγοντες, με βλάβες στο DNA, ή με
μεταλλάξεις σε γονίδια-κλειδιά. Το παραπάνω μοντέλο είναι γνωστό ως μοντέλο των
«πολλαπλών κρούσεων», γιατί η μετάβαση από το φυσιολογικό επιθήλιο στο
κακόηθες και στα διάφορα στάδια ενδέχεται να αναγνωριστεί και να σχετισθεί με
συγκεκριμένη βλάβη. Έχει υποστηριχθεί η θέση ότι πρέπει να υπάρχει κάποιο
κληρονομούμενο γενετικό πλάνο, το οποίο ξεκινά τη διαδικασία αυτή.
ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΖΥΓΩΤΙΑΣ
Η απώλεια της ετεροζυγωτίας αναφέρεται στην απώλεια του DNA, όπως είναι
η διαγραφή σε ένα αλλήλιο ή σε ένα χρωμόσωμα. Η απώλεια της ετεροζυγωτίας
μπορεί να προκαλείται από εξωγενείς παράγοντες, όπως τα καρκινογόνα που
βρίσκονται στον καπνό του τσιγάρου. Τα καρκινογόνα αυτά μπορούν να
προκαλέσουν γενετική βλάβη, που οδηγεί σε διαγραφές και μεταλλάξεις του DNA.
Οι μεταλλάξεις και οι διαγραφές είναι ιδιαίτερα σημαντικές στα υπολειπόμενα
ογκοκατασταλτικά γονίδια, επειδή αν διαγραφεί ή αδρανοποιηθεί το ένα αλλήλιο,
λόγω μετάλλαξης, το γονίδιο δε λειτουργεί σωστά. Τέτοιες διαγραφές μπορούν να
προκαλέσουν γενετικές μεταλλάξεις, που οδηγούν σε αδρανοποίηση γονιδίων, με
αποτέλεσμα την απώλεια της ετεροζυγωτίας. Η απώλεια της ετεροζυγωτίας, δηλαδή,
είναι

το

αποτέλεσμα

της

διαγραφής

μιας

περιοχής

ενός

υποτιθέμενου

ογκοκατασταλτικού γονιδίου, που οδηγεί σε αδρανοποίηση του γονιδίου αυτού. Τα
ογκοκατασταλτικά γονίδια αλλοιώνονται, συχνά, στους καρκίνους των ωοθηκών,
γεγονός συμβατό με την άποψη ότι η αδρανοποίηση των γονιδίων αυτών ενδέχεται να
παίζει κάποιο ρόλο στην ανάπτυξη της ενδομητρίωσης.
ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΩΣΗ
Σε μελέτη για τον καθορισμό της ύπαρξης μοριακών γενετικών βλαβών στην
ενδομητρίωση, ο Vercellini και οι συνεργάτες του ερεύνησαν το ογκοκατασταλτικό
γονίδιο TP53 και το ογκογονίδιο RASK και δεν παρατήρησαν μεταλλάξεις στα δύο
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αυτά γονίδια. Σε μια επόμενη μελέτη που αφορούσε 45 δείγματα ενδομητρίωσης από
42 γυναίκες, ηλικίας 14 έως 40 ετών, βρέθηκε ότι δεν υπήρχαν χρωμοσωμικές
ανωμαλίες στα δείγματα αυτά.
Είναι γνωστό ότι οι κυτταρογενετικές ανωμαλίες είναι συχνές στις κακοήθεις
νόσους. Οι Obata και Hoshiai μελέτησαν: (α) τον καθορισμό της κλωνικότητας των
εστιών ενδομητρίωσης, (β) την ύπαρξη μεταλλάξεων στα γονίδια ΤΡ53 και RASΚ,
(γ) την έλλειψη ετεροζυγωτίας στα σημεία που εμφανίστηκε καρκίνος των ωοθηκών,
και (δ) την έλλειψη ετεροζυγωτίας στο ενδομητριοειδές καρκίνωμα. Οι συγγραφείς
αυτοί έδειξαν έλλειψη ετεροζυγωτίας στα χρωμοσώματα 9p (18%), 11q (18%) και
22q (15%). Συνολικά, το 28% των εστιών ενδομητρίωσης εμφάνιζε έλλειψη
ετεροζυγωτίας σε ένα ή περισσότερα σημεία. Το γεγονός αυτό είναι συμβατό με την
άποψη κάποιας διαγραφής στις περιοχές όπου υπάρχουν τα υποτιθέμενα
ογκοκατασταλτικά γονίδια, κατάσταση που παρατηρείται, συχνά, στον καρκίνο της
ωοθήκης που συνυπάρχει με ενδομητρίωση. Δεν βρέθηκε έλλειψη ετεροζυγωτίας στο
φυσιολογικό ενδομήτριο. Το φυσιολογικό ενδομήτριο, όμως, δεν παρουσιάζει
μοριακή γενετική βλάβη. Ελέγχθηκαν δείγματα ιστού από ενδομητρίωση, που
γειτόνευε με ενδομητριοειδές καρκίνωμα, από άτυπη ενδομητρίωση και από
ενδομητριοειδές καρκίνωμα της ωοθήκης και βρέθηκαν κοινές γενετικές μεταβολές
που παρουσίαζαν σταθερότητα και κοινή καταγωγή. Οι κοινές αυτές μεταβολές δεν
εμφανίζονταν σε εστίες που απείχαν μεταξύ τους. Στους ενδομητριοειδείς καρκίνους
παρατηρήθηκε αυξημένη συχνότητα μεταλλάξεων των ογκοκατασταλτικών γονιδίων
PTEN/MMAC, ενώ δε βρέθηκαν αντίστοιχες μεταλλάξεις στα ορώδη καρκινώματα
και στα καρκινώματα που προέρχονται από διαυγή κύτταρα, γεγονός που φανερώνει
ξεχωριστούς δρόμους εξέλιξης για τους τύπους αυτούς του καρκίνου.
Συμπερασματικά, στην ενδομητρίωση παρατηρείται σημαντική βλάβη των
μορίων και των σωματικών κυττάρων. Ακόμη, σε ένα ποσοστό περιστατικών, η
βλάβη μπορεί να συντηρεί την εξέλιξη της νόσου. Επιπλέον, περιοχές με
χρωμοσωμικές απώλειες ενδέχεται να περιλαμβάνουν σημαντικά ογκοκατασταλτικά
γονίδια για την παθογένεια της νόσου. Τέλος, σε πολύ μικρό ποσοστό περιπτώσεων,
η νόσος εξελίσσεται σε ενδομητριοειδές καρκίνωμα.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Υπάρχουν ισχυρά στοιχεία τα οποία στηρίζουν τη θέση ότι η ενδομητρίωση
είναι μια περίπλοκη πάθηση, που επηρεάζεται από την αλληλεπίδραση γενετικών και
περιβαλλοντικών

παραγόντων.

Σημαντικούς

περιβαλλοντικούς

παράγοντες

αποτελούν η μακροχρόνια παλίνδρομη εμμηνορρυσία, τα οιστρογόνα και η έκθεση
στον τοξικό παράγοντα διοξίνη. Γονίδια που εμπλέκονται στην παθογένεια της
ενδομητρίωσης είναι εκείνα που αποκωδικοποιούν τα ένζυμα αποτοξίνωσης GSTM1
και NAT2. Eντούτοις, ο σχεδιασμός πολλών επιδημιολογικών μελετών, που
αναφέρονται στους προδιαθεσικούς παράγοντες της ενδομητρίωσης, είναι ανεπαρκής,
όσον αφορά το μέγεθος του δείγματος, τον καθορισμό του φαινότυπου και την
επιλογή των ομάδων μαρτύρων. Τα δεδομένα αυτά ενδέχεται να μην είναι σωστά,
γεγονός που θα μπορούσε να ερμηνεύσει, τουλάχιστον εν μέρει, την απουσία
αδιάσειστων ευρημάτων. Οι μελλοντικές, λοιπόν, μελέτες πρέπει να στηριχθούν σε
ένα συγκεκριμένο ορισμό της νόσου και να έχουν κατάλληλο επιδημιολογικό σχήμα,
ώστε τα αποτελέσματα να είναι αναπαραγώγιμα. Επιπλέον, για να είναι
αποτελεσματική η ανεύρεση γενετικών και περιβαλλοντικών προδιαθεσικών
παραγόντων σε πολύπλοκες ασθένειες, όπως είναι η ενδομητρίωση, θα χρειασθούν
μεγαλύτερα μεγέθη δειγμάτων από αυτά που χρησιμοποιήθηκαν έως σήμερα.
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ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
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Σκοπός

Η ενδομητρίωση ορίζεται ως η παρουσία λειτουργικού ιστού του
ενδομητρίου, έξω από την κοιλότητα της μήτρας. Προσβάλλει 1 στις 10 γυναίκες της
αναπαραγωγικής ηλικίας.

Συχνά καταλήγει σε ένα εύρος γυναικολογικών

προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένων των: δυσπαρευνία, δυσμηνόρροια, πυελικός
πόνος και υπογονιμότητα.
Η αιτιολογία και ο μοριακός μηχανισμός για την ανάπτυξη αυτής της
ασθένειας, είναι ακόμη ασαφή. Πάντως, ένας μεγάλος αριθμός εργαστηριακών και
κλινικών μελετών, προτείνει ότι κληρονομικοί γενετικοί παράγοντες, σε συσχέτιση με
το περιβάλλον, ευθύνονται για αυτή τη γυναικολογική ανωμαλία.
Κάποιοι από αυτούς τους γενετικούς παράγοντες, που έχουν συνδεθεί με την
ενδομητρίωση, είναι το κυτόχρωμα P450IAI (CYP1A1), ένα ένζυμο της φάσης Ι
υπεύθυνο για την ενεργοποίηση λιπόφιλων χημικών ενώσεων, με την μετατροπή τους
σε ελεύθερες ρίζες, η γλουταθειόνη S-μεταφοράση μ1 (GSTM1) και θ1 (GSTT1),
ένζυμα της φάσης ΙΙ που είναι υπεύθυνα για την κατάλυση πολλών αντιδράσεων
μεταξύ των ενεργοποιημένων ελευθέρων ριζών προϊόντων των ενζύμων φάσεως Ι και
της γλουταθειόνης (GSH).

Χημικές οργανικές ουσίες, όπως το 2,3,7,8-

τεραχλωροδιβενζο-p-διοξίνη (TCDD) και η ευρύτερη ομάδα των διοξινών,
υποστρώματα των CYP1A1 και GSTM1, τα οποία επιπλέον επάγουν και την
έκφραση αυτών των γονιδίων, συμβάλλουν σημαντικά στον κίνδυνο για την
εκδήλωση ενδομητρίωσης στα πρωτεύοντα, στα ποντίκια και είναι ύποπτα για τη
πρόκληση του ίδιου αποτελέσματος στους ανθρώπους.
Η επίπτωση της ενδομητρίωσης τείνει να μειώνεται μετά την εμμηνόπαυση ή
από υστερεκτομή, προτείνοντας ότι είναι οιστρογονο-εξαρτώμενη.

Εξωγενώς

χορηγούμενα οιστρογόνα, ως μέρος θεραπείας ορμονικής υποκατάστασης, φαίνονται
να αυξάνουν τον κίνδυνο ενδομητρίωσης (17), ενώ συγκεκριμένες οργανοχλωρικές
ενώσεις, μιμούνται τα αποτελέσματα των οιστρογόνων.

Το CYP19 γονίδιο,

κωδικοποιεί μια στεροειδή αρωματάση, που μεσολαβεί στο καθοριστικό βήμα του
μεταβολισμού του C19 στεροειδούς ανδρογόνου προς οιστρογόνα, μια διαδικασία
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που πραγματοποιείται κυρίως στον συγκυτιοτροφοβλάστη του πλακούντα και στα
ωοθηκικά σωληνώδη κύτταρα. Το mRNA και η πρωτεΐνη CYP19, ανιχνεύθηκαν σε
ενδομήτριους ιστούς και σε ευτοπικό ενδομήτριο ασθενών με ενδομητρίωση, αλλά
όχι και σε τμήματα ενδομητρίου από φυσιολογικές γυναίκες με έμμηνο ρύση.
Στη διδακτορική αυτή διατριβή, πραγματοποιήθηκε μια γενετική ανάλυση της
συνεισφοράς των πολυμορφισμών των γονιδίων CYP1A1 m1 (CYP1A1*2A), των
GSTM1 και GSTT1 ολικών απαλείψεων, όπως και του CYP19 VNTR στο εσόνιο 4,
συγκεκριμένα του αλληλομόρφου (TTTA)10, σε δύο καλά χαρακτηρισμένους
πληθυσμούς

γυναικών

με

ενδομητρίωση

και

ελεύθερες

ενδομητρίωσης.

Υπολογίστηκε ακόμη ο κίνδυνος ατομικών ή συνδυασμένων γονοτύπων, που
κωδικοποιούν για τροποποιημένες πρωτεΐνες, με διαφορετικές ενεργότητες, οι οποίες
ενέχονται στις διαδικασίες διάσπασης και αποβολής από τον οργανισμό των διοξινών
και στην βιοσύνθεση οιστρογόνων από ανδρογόνα.

87

Μέθοδοι και υλικά
Μέθοδοι
Τα περισσότερα από τα παρακάτω πρωτόκολλα είναι τροποποιήσεις των
πρωτοκόλλων που περιγράφονται στο βιβλίο Molecular Cloning των Sambrook &
Russell, 2001.

Εξαγωγή DNA
Από ιστούς εγκλεισμένους σε παραφίνη
Είκοσι σειριακές τομές πάχους 15 μm από κάθε δείγμα εγκλεισμένο σε
παραφίνη. Οι τομές πραγματοποιήθηκαν με παράλληλη μικροσκοπική παρατήρηση,
ώστε να επιτευχθεί μια περιεκτικότητα ενδομητριωτικών κυττάρων τουλάχιστον
70%, πριν την εκχύλιση του DNA. Τα εγκλεισμένα στις τομές παραφίνης δείγματα
αποπαραφινώθηκαν

χρησιμοποιώντας

διαδοχικές

συγκεντρώσεις

υδατικών

διαλυμάτων ξυλόλης (100%, 70%, 50%) και αλκοόλης (100%, 70%). Μετά την
διαδικασία της αποπαραφίνωσης, οι ιστοί αναλύθηκαν όπως περιγράφεται στη
συνέχεια.
Από ιστούς
Περίπου 50-100 mg ιστού ή αποπαραφινωμένου ιστού, με την παραπάνω
διαδικασία, ομογενοποιήθηκαν σε διάλυμα λύσης (400mM Tris pH 8.0, 60 mM
EDTA, 150mM NaCl, 1% SDS), οπότε προστέθηκε πρωτεϊνάση Κ σε τελική
συγκέντρωση 10 μg/ml και πραγματοποιήθηκε επώαση στους 65oC για 2 ½ h σε
παλλόμενο επωαστικό αναδευτήρα. Με την επίδραση της πρωτεϊνάσης Κ, οι ιστοί
διασπώνται και τα κύτταρα από τα οποία αποτελούνται λύονται.
Ακολούθως, το μείγμα αφέθηκε να επανέλθει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος
και κατόπιν προστέθηκε RNάση μέχρι τελικής συγκεντρώσεως 10 μg/ml και
πραγματοποιείται επώαση για 1 h στους 37οC. Με την προσθήκη και επώαση με
RNάση, το περιεχόμενο RNA του δείγματος διασπάται, κάτι που είναι ιδιαίτερα
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σημαντικό για εφαρμογές PCR σε DNA καθώς τα κατακερματισμένα RNA του
δείγματος θα μπορούσαν να λειτουργήσουν σαν επιπλέον εκκινητές στην αντίδραση,
παράγοντας μη ειδικά προϊόντα και μειώνοντας σημαντικά την απόδοση μιας PCR
αντίδρασης.
Κατόπιν, προκειμένου να απομακρυνθούν οι πρωτεΐνες που περιέχονται στο
δείγμα, προστίθεται ίσος όγκος ρυθμισμένου και κορεσμένου διαλύματος φαινόληςχλωροφορμίου και το μείγμα ομογενοποιείται μέχρι να σχηματισθεί γαλάκτωμα.
Κατά την διαδικασία αυτή οι πρωτεΐνες του δείγματος αλληλεπιδρούν με την φαινόλη
και γίνονται αδιάλυτες στο νερό. Ακολουθεί φυγοκέντρηση στις 13.000 rpm για 5
min. Με την φυγοκέντρηση δημιουργούνται δύο φάσεις, μια υδατική, υπερκείμενη,
στην οποία περιέχεται το DNA και μια οργανική, βαρύτερη και υποκείμενη, φάση της
φαινόλης και του χλωροφορμίου. Μεταξύ των δύο αυτών φάσεων, δημιουργείται μια
ενδιάμεση μεσόφαση, μια στοιβάδα που αποτελείται από τις πρωτεΐνες του δείγματος.
Η υπερκείμενη υδατική φάση, που περιέχει το DNA, μεταφέρεται σε νέο σωληνάριο.
Η

προσθήκη

φαινόλης-χλωροφορμίου

επαναλαμβάνεται

όσο

παρατηρείται

μεσόφαση, δύο με τρεις φορές και τελικά ακολουθεί η προσθήκη μόνο χλωροφορμίου
για την πλήρη απομάκρυνση τυχόν ποσότητας φαινόλης στο δείγμα, κάτι που μπορεί
επίσης να λειτουργήσει ανασταλτικά σε ακόλουθες ενζυμικές αντιδράσεις, όπως η
PCR.

Μετά και την τελευταία αυτή γαλακτοματοποίηση και φυγοκέντρηση με

χλωροφόρμιο, εκλύεται το καθαρισμένο DNA.
Για να μειωθεί ο όγκος στον οποίο είναι αναδιαλυμένο, το DNA
κατακρημνίζεται, αφού το υπερκείμενο έχει μεταφερθεί σε νέο σωληνάριο στο οποίο
προστίθενται 2,5 όγκοι παγωμένης (-20οC) απόλυτης (100%) αιθανόλης και 1/20 του
συνολικού όγκου διαλύματος 5Μ, NaCl. Παρουσία του υψηλής ιοντικής ισχύος,
άλατος και της αιθανόλης, της οποίας η συγκέντρωση στο σωληνάριο είναι περίπου
60-70%, το DNA γίνεται αδιάλυτο και κατακρημνίζεται. Το μείγμα αναμειγνύεται
ελαφρά και πραγματοποιείται φυγοκέντρησή του στους 4οC για 15 min στις 13.000
rpm. Το υπερκείμενο υδατικό διάλυμα άλατος και αιθανόλης, απορρίπτεται και το
ίζημα, που αποτελείται από καθαρό DNA, καθαρίζεται από τυχόν προσμείξεις άλατος
με 75% αιθανόλη. Αφού απομακρυνθεί και πάλι η αιθανόλη, μαζί με τις τυχόν
προσμείξεις, το ίζημα αναδιαλύεται σε 30 με 50 μl, 10 mM Tris-HCl, pH 7,4. Το
αναδιαλυμένο DNA φυλάσσεται στους -20οC, για μακροχρόνια φύλαξη, ενώ μια
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ποσότητα αναδιαλύεται σε αραίωση 1/10 στο ίδιο ρυθμιστικό διάλυμα, ώστε να
χρησιμοποιηθεί για τις περαιτέρω μελέτες και φυλάσσεται στους 4οC, θερμοκρασία
συντήρησης.
Η ποιότητα και ποσότητα του DNA, που εκχυλίστηκε από τον ιστό, ελέγχεται
με δύο τρόπους: (α) ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης 1%, με χρώση
βρωμιούχου αιθιδίου και παρατήρηση σε υπεριώδες φως, η οποία θα αναπτυχθεί
λεπτομερέστερα παρακάτω (έλεγχος αποικοδόμησης DNA) και (β) φωτομετρικά, σε
φασματοφωτόμετρο υπεριώδους-ορατού φωτός, βάσει της απορρόφησης του DNA
στα 260 nm και της απορρόφησης χαρακτηριστικών ομάδων αμινοξέων των
πρωτεϊνών σε ακτινοβολία μήκους κύματος 280 nm. Ενώ, από την απορρόφηση του
δείγματος στα 260 nm μπορεί να υπολογιστεί η ποσότητα του DNA που
απομονώθηκε χρησιμοποιώντας την σχέση: C = OD260 * 50 μg/ml, όπου C η
συγκέντρωση του DNA στο δείγμα σε μg/ml, από τον λόγο απορρόφησης 260 nm /
280 nm υπολογίζεται η καθαρότητα του DNA ή οι τυχόν προσμείξεις πρωτεϊνών στο
δείγμα , λόγος >1,70.
Από αίμα
Σε περίπου 2-3 ml ολικού φλεβικού αίματος, συλλεγμένο σε σωληνάρια με
αντιπηκτικό (K-Na EDTA), προσθέτονται 5 όγκοι διαλύματος 10 mM Tris HCl pH
8.0, 320 mM σουκρόζη, 5 mM MgCl2 και 1% Triton-X-100, σε σωληνάριο τύπου
Falcon και όγκου 16 ml.

Στο διάλυμα αυτό καθαρίζονται εξωτερικά τα λευκά

αιμοσφαίρια, τα μόνα έμμορφα συστατικά του αίματος που περιέχουν γενωμικό
DNA. Ακολουθεί ήπια ανάδευση του διαλύματος σε θερμοκρασία δωματίου και
φυγοκέντρηση σε 2.500 rpm. Το υπερκείμενο απορρίπτεται και στο ίζημα, το οποίο
αποτελείται από τα λευκά αιμοσφαίρια, προστίθενται 400 μl διαλύματος λύσης (400
mM Tris pH 8.0, 60 mM EDTA, 150 mM NaCl, 1% SDS) και ακολουθούνται τα
βήματα της παραπάνω διαδικασίας εκχύλισης DNA από ιστούς.
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Αλυσιδωτή αντίδραση με πολυμεράση (PCR)
Από το 1985, όταν οι Mullis και συνεργάτες ανέπτυξαν μια τεχνική
πολλαπλασιασμού του DNA βασισμένοι σε in vitro ενζυμική αντίδραση αντί για in
vivo διαδικασίες, μέχρι και σήμερα, η αλυσιδωτή αντίδραση με πολυμεράση
(polymerase chain reaction, PCR) αποτέλεσε αληθινή επανάσταση στο χώρο της
Μοριακής Βιολογίας. Η μέθοδος αυτή είναι μια χημική και ταυτόχρονα ενζυμική
διαδικασία για τη δημιουργία πολλαπλών αντιγράφων ενός συγκεκριμένου τμήματος
DNA, η οποία στηρίζεται στις αρχές της αποδιάταξης, υβριδισμού και πολυμερισμού
του DNA από την DNA εξαρτώμενη DNA πολυμεράση.
Στην ουσία, η τεχνική αυτή εκμεταλλεύεται τον ημισυντηρητικό τρόπο
διπλασιασμού του DNA. Αρχικά, το DNA μήτρα (template), που επιθυμούμε να
ενισχύσουμε σε πολλά αντίγραφα, θερμαίνεται στους 93-96οC, οπότε και
αποδιατάσσεται, δηλαδή «ανοίγει» η δομή της διπλής έλικας αφήνοντας τους δύο
κλώνους, με τις αζωτούχες βάσεις των νουκλεοτιδίων «ελεύθερες» και προσβάσιμες.
Σε

μια

δεύτερη

φάση,

μικρά

ολιγονουκλεοτίδια

εκκινητές

(primers),

συμπληρωματικά για τα 5’- και 3’- άκρα αντίστοιχα της αλληλουχίας DNA που
θέλουμε να ενισχύσουμε, αφήνονται να υβριδίσουν με τη αλληλουχία «στόχο» σε
θερμοκρασία 47-65οC. Κάθε εκκινητής υβριδίζει µε τον συµπληρωµατικό του κλώνο
αντίστοιχα κατά τέτοιο τρόπο ώστε το 3‘-OH άκρο του να είναι στραμμένο έναντι
του άλλου. Κατά την τρίτη φάση, του πολυμερισμού του DNA, η DNA εξαρτώμενη
DNA πολυμεράση, αναγνωρίζει τα σύμπλοκα DNA «στόχου» και αλληλουχίας
εκκινητή και επιμηκύνει τον εκκινητή προσθέτοντας νουκλεοτίδια σε μια
αναπτυσσόμενη συμπληρωματική της αλληλουχίας «στόχου», αλληλουχίας. Έτσι,
παράγονται δύο νέα δίκλωνα μόρια DNA από το ένα αρχικό.
Ο κύκλος αυτός μπορεί να επαναληφθεί, ωστόσο η θέρμανση του DNA για
την αποδιάταξή του θα κατέστρεφε ένα ένζυμο, που θα λειτουργούσε στις συνήθεις
περιβαλλοντικές συνθήκες. Συνεπώς αρχικά ήταν απαραίτητη η εκ νέου προσθήκη
φρέσκου ενζύμου έπειτα από κάθε αποδιάταξη DNA.

Αυτό όμως έκανε την

διαδικασία ιδιαίτερα δαπανηρή και επίπονη.
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Η ανακάλυψη του ενζύμου Taq DNA εξαρτώμενη DNA πολυμεράση, μιας
DNA πολυμεράσης που απομονώθηκε από το βακτήριο Thermus aquaticus έλυσε το
πρόβλημα της εισαγωγής ενζύμου, έπειτα από την αποδιάταξη του DNA και
απλοποίησε την όλη διαδικασία.

Ακολούθως, νέες θερμοανθεκτικές DNA

πολυµεράσες ανακαλύφθηκαν, πολυμεράσες με επιδιορθωτική δράση, οι οποίες θα
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλες για την
επίτευξη υψηλής πιστότητας και ταχύτητας.
Το συστατικό που απλοποίησε περαιτέρω την διαδικασία μιας PCR
αντίδρασης ήταν η ανακάλυψη των θερμοκυκλοποιητών. Αποτελώντας ένα ακόμη
«δάνειο» από το δυναμικό πεδίο της αεροδιαστημικής τεχνολογίας και έρευνας σε
αυτό των βιοεπιστημών, οι ειδικές αυτές συσκευές, οι θερμοκυκλοποιητές επιτρέπουν
την επώαση του δείγματος σε ένα μεταλλικό κέλυφος, κατασκευασμένο από
κατάλληλο μεταλλικό κράμα, ικανό να ανταλλάσσει θερμότητα με το περιβάλλον του
με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Το υλικό αυτό μπορεί να αλλάξει έτσι την θερμοκρασία
του από τους 100οC στους 45oC ή και αντίστροφα, μέσα σε 10-15 s. Επιπλέον, τα
σύγχρονα μοντέλα θερμοκυκλοποιητών επιτρέπουν τη χρήση θερμαινόμενου
καλύμματος, του οποίου η θερμοκρασία επίσης μεταβάλλεται κατά την διάρκεια της
αντίδρασης PCR, περίπου 5οC περισσότερο από τη θερμοκρασία του κελύφους της
βάσης, ώστε οι παραγόμενοι υδρατμοί κατά την θέρμανση του δείγματος, να μην
συσσωρεύονται στο καπάκι του σωληναρίου της αντίδρασης, αλλά να επιστρέφουν
στην υδατική υγρή φάση, διατηρώντας τον συνολικό όγκο της αντίδρασης σταθερό
και αμετάβλητο.
Τα πλεονεκτήματα της PCR αντίδρασης αποτελούν η εύκολη και γρήγορη
παραγωγή αμιγών τμημάτων DNA σε μεγάλες ποσότητες µε ελάχιστο κόστος και
χρόνο, μια διαδικασία που χαρακτηρίζεται από ευαισθησία, επιλεκτικότητα και
ταχύτητα. Στα πλεονεκτήματα της μεθόδου θα πρέπει να προστεθεί το γεγονός ότι η
τεχνική απαιτεί ελάχιστη ποσότητα αρχικού υλικού, η οποία δύναται να φτάσει και
στο επίπεδο του ενός μόνο μορίου.
Το αρχικό υλικό DNA δεν είναι απαραίτητο να έχει τη καθαρότητα και
ακεραιότητα που απαιτούνται για άλλες μοριακές τεχνικές, ενώ οι πηγές απομόνωσης
του, δύναται να ποικίλλουν (νωπός ιστός, σωματικά υγρά, αίμα, μονιμοποιημένα
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παρασκευάσματα κτλ). Μοναδική προϋπόθεση είναι να υπάρχει τουλάχιστον ένα
ακέραιο τμήμα DNA, το οποίο να εμπεριέχει τη περιοχή προς ενίσχυση. Ακόμη όμως
και στις περιπτώσεις εκείνες που το δείγμα DNA είναι κατεστραμμένο και
κατακερματισμένο λόγω της έκθεσης του σε ειδικές συνθήκες, χημικές διεργασίες ή
στη φθορά του χρόνου (π.χ. διαδικασίες εγκλεισμού ιστού σε παραφίνη,
ιατροδικαστικό υλικό, αρχαιολογικό υλικό), με τη χρήση ιδιαίτερων πρωτοκόλλων
PCR, με τυχαία ολιγονουκεοτίδια ή αυτοεκκίνηση από τα τμήματα του
κατακερματισμένου DNA (reconstructive PCR), να αποκατασταθούν, ώστε να
ενισχυθούν συγκεκριμένα τμήματα τους με ειδικό τρόπο.
Για το πολλαπλασιασμό ενός τμήματος DNA, απαιτείται η γνώση της
νουκλεοτιδικής αλληλουχίας σε μικρή έκταση γύρω από το τμήμα που αποτελεί το
στόχο για ενίσχυση. Η γνώση της αλληλουχίας των νουκλεοτιδίων στη περιοχή
στόχο, αποτελεί τη βάση για το σχεδιασμό και τη κατασκευή των δύο συνθετικών
ολιγονουκλεοτιδικών εκκινητών πολυμερισμού. Το μήκος των εκκινητών είναι
συνήθως 17-23 βάσεις, για αλληλουχία «στόχο» ανθρώπινο DNA (συνολικό μέγεθος
3 109 ζεύγη βάσεων στο απλοειδές γονιδίωμα), ώστε να εξασφαλίζεται στατιστικά ότι
είναι ελάχιστη η πιθανότητα υβριδισμού των εκκινητών σε άλλες, μη ειδικές, εκτός
της αλληλουχίας «στόχου» περιοχές του γονιδιώματος. Επιπλέον, το ζευγάρι των
εκκινητών πρέπει να είναι συμβατό θερμοδυναμικά, αλλά και κατά το δυνατό τόσο
μεμονωμένα όσο και σε ζεύγος οι εκκινητές να μη σχηματίζουν «φουρκέτες» ή μικρά
δίκλωνα ολιγονουκλεοτίδια, που μπορούν να ενισχυθούν κατά την αντίδραση PCR
(primer dimers) μειώνοντας τη απόδοση της αντίδρασης, αφού απομακρύνουν πόρους
(ένζυμο, ολιγονουκλεοτίδια, νουκλεοτίδια) από την κυρίως αντίδραση.
Η επιτυχία της PCR αντίδρασης εξαρτάται από την επιτυχή επιλογή των
παρακάτω στοιχείων:
1. Τη σωστή επιλογή του τμήματος DNA στόχου, ιδανικά μεταξύ 100-1000
βάσεων σε μέγεθος. Ανάλογα βέβαια με το ερευνητικό πρωτόκολλο, είναι
πιθανό να απαιτείται η ενίσχυση εκτεταμένων τμημάτων, μήκους δεκάδων
χιλιάδων βάσεων.
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2. Το σχεδιασμό και κατασκευή συνθετικών ολιγονουκλεοτιδίων έτσι ώστε να
εξασφαλίσουν την εκλεκτική επιλογή και ενίσχυση του επιθυμητού τμήματος
DNA.
3.

Τη κατάλληλη επιλογή μιας θερμοανθεκτικής DNA πολυμεράσης, στις
περιπτώσεις μάλιστα ενίσχυσης, μεγάλου μήκους DNA (>1.000 βάσεις), είναι
χρήσιμο να χρησιμοποιείται θερμοανθεκτική πολυμεράση με επιδιορθωτική
3’-5’ ενεργότητα εξωνουκλεάσης, η οποία μπορεί και ελέγχει την
αναπτυσσόμενη DNA αλυσίδα για την πιθανότητα λάθος εισαγωγής
νουκλεοτιδικής βάσης. Συνήθως, τέτοιες πολυμεράσες είναι λίγο πιο αργές
κατά τον πολυμερισμό (η Taq DNA πολυμεράση έχει μια ταχύτητα
επιμήκυνσης περίπου 1.000 βάσεων το λεπτό, στους 68οC-72oC, σε ιδανικές
συνθήκες) ωστόσο αν χρησιμοποιηθούν σε κατάλληλη αναλογία με άλλη
χωρίς επιδιορθωτική δράση θερμοανθεκτική πολυμεράση, μπορεί να
επιτευχθεί σημαντική βελτίωση στην ταχύτητα παράλληλα με την υψηλή
πιστότητα, πράγμα που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την ενίσχυση μεγάλων
DNA.

4. Τη συγκέντρωση νουκλεοτιδίων (dNTPs) που απαιτούνται κατά τη διάρκεια
του πολυμερισμού, καθώς και τη συγκέντρωση ιόντων μαγνησίου που
απαιτούνται για τη δράση της πολυμεράσης. Συνήθως, τα τριφωσφορικά
νουκλεοτίδια χρησιμοποιούνται σε μεγάλη περίσσεια, περίπου 0,2-0,4 mM,
όμως τα ιόντα μαγνησίου συμμετέχουν και αυτά στοιχειομετρικά κατά την
ενζυμική αντίδραση πολυμερισμού, ένα ανά νουκλεοτίδιο που ενσωματώνεται
στην αναπτυσσόμενη DNA αλυσίδα. Οι ανάγκες σε μαγνήσιο μπορεί να
ποικίλουν από πολυμεράση σε πολυμεράση και γενικά κυμαίνονται μεταξύ
των 1-3 mM.
5.

Το σχεδιασμό του θερμικού προφίλ των κύκλων, αποδιάταξης (94οC),
υβριδισμού των εκκινητών (47-65oC) και επιμήκυνσης (68-72oC), το οποίο θα
εξασφαλίσει τις ιδανικότερες συνθήκες, για την επιλεκτικότητα των
εκκινητών και την επιτυχή συσσώρευση του επιθυμητού προϊόντος της PCR.
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6. Τέλος, σημαντική είναι η χρήση των κατάλληλων αντιδράσεων μαρτύρων
(blank) για τον εντοπισμό επιμολύνσεων, ή κατάλληλων εσωτερικών και
εξωτερικών μαρτύρων (πολλαπλές PCR αντιδράσεις, multiplex).
Μετά από 20 κύκλους PCR αντίδρασης και ξεκινώντας από 1 μόριο DNA
«στόχο» παράγνται 2.000.000 μόρια, υπό ιδανικές συνθήκες, σε συνολικό χρόνο ½-1
ώρα. Η μέση απόδοση μιας σειράς κύκλων PCR δύναται να περιγραφεί µε την
ακόλουθη εξίσωση: N = n(1+e) c, όπου Ν: η τελική ποσότητα του προϊόντος, n: η
αρχική ποσότητα του υποστρώματος (DNA «στόχος»), e: η απόδοση της αντίδρασης,
ιδανικά αυτή είναι 1, οπότε παράγονται δύο μόρια DNA για κάθε μία μήτρα DNA
ανά κύκλο, στην πράξη όμως είναι χαμηλότερα, και c: ο αριθμός των κύκλων PCR.
Επειδή τα προϊόντα κάθε κύκλου προστίθενται στο υπόστρωμα του επόμενου, η
συσσώρευση του προϊόντος PCR γίνεται µε εκθετικό τρόπο (σύνθεση αριθμητικής
και γεωμετρικής προόδου), οπότε μπορεί να εκτιμηθεί και η απόδοση της ενίσχυσης.
Όταν όμως η συγκέντρωση του προϊόντος προσεγγίζει την 10-7 Μ, τότε σταματάει
προοδευτικά η επιπλέον παραγωγή νέων αλυσίδων και η αντίδραση μπαίνει σε φάση
κορεσμού, φτάνοντας στο πλατό.
Επειδή το σημείο αυτό είναι κοινό ανεξαρτήτου της αρχικής ποσότητας DNA
για να γίνει ποσοτική μια αντίδραση PCR πρέπει να καταγραφεί η παραγωγή
προϊόντος κατά την εκθετική φάση της αντίδρασης και να προσδιοριστεί ο ρυθμός
μεταβολής του DNA προϊόντος. Σε αυτήν ακριβώς την αρχή βασίζεται η ποσοτική
PCR, real-time PCR, κατά την οποία χρησιμοποιείται ειδική συσκευή, που διαθέτει
παράλληλα θερμοκυκλοποιητή και κατάλληλη φωτοδιάταξη, ώστε χρησιμοποιώντας
κατάλληλες φθορίζουσες χρωστικές, που σημαίνουν το δίκλωνο DNA, όπως το
SYBR-Green® ή ολιγονουκεοτίδια (probes) σημασμένα με φθορίζουσες χρωστικές, η
συσκευή real-time PCR να μετρά το παραγώμενο ειδικό προϊόν ανά κύκλο της
αντίδρασης.

Με τα σύγχρονα συστήματα, είναι δυνατή η αυτοματοποίηση των

διαδικασιών και η ταυτόχρονη ανάλυση πολλών δειγμάτων αλλά και διαφορετικών
αλληλουχιών «στόχων», ελαχιστοποιώντας τις παραμέτρους κόστους και χρόνου.
Ειδικότερα, στα πλαίσια αυτής της διδακτορικής διατριβής, μετά την εκχύλιση
του DNA, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, πραγματοποιήθηκε αντίδραση PCR σε
τελικό όγκο αντίδρασης 10-25 μl, όπου 1-2 μl (0,2-1,0 μg) DNA εκχυλίσματος,
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ενισχύθηκαν σε 1x ρυθμιστικό διάλυμα PCR αντίδρασης (20 mM Tris-HCl pH8,4, 50
mM KCl), 1,5 mM MgCl2, 0,2 mM dNTPs, και 0.4-1.0 U ανασυνδυασμένη Taq DNA
πολυμεράση, ή Platinum® Taq DNA polymerase (Invitrogen Corp, Carlsbad, CA,
U.S.A.), για αντιδράσεις “hot start”, όπου η ενεργότητα της πολυμεράσης
απελευθερώνεται μετά την αρχική αποδιάταξη του DNA, με 20-50 pmol από κάθε
εκκινητή, ενός ζεύγους ενίσχυσης DNA αλληλουχίας στόχου.
Για τις αντιδράσεις ακολουθήθηκε σε θερμοκυκλοποιητή, PTC® 100, ή PTC®
200 (MJ Research Inc., Waltham, MA, U.S.A.) ή RoboCycler® Gradient 96
(Stratagene, La Jolla, CA, U.S.A.), το ακόλουθο πρόγραμμα:
94οC για 3 min, αρχική αποδιάταξη του DNA
94oC για 35 s, αποδιάταξη
52-60oC για 35 s, υβριδισμός εκκινητών
72oC για 30 s, επιμήκυνση
72oC για 10 min, τελική επιμήκυνση

┐
├─► x 28-32 κύκλοι
┘

Η επιλογή της βέλτιστης θερμοκρασίας επαναδιάταξης των εκκινητών έγινε
με τη χρήση κατάλληλου υπολογιστικού λογισμικού, VectorNTI 9.0® (Invitrogen
Corp, Carlsbad, CA, U.S.A.), και PCR αντιδράσεων σε βαθμωτή μεταβολή
θερμοκρασίας (gradient).

Ο αριθμός κύκλων ενίσχυσης επιλέχτηκε ώστε να

βρίσκεται εντός της εκθετικής φάσης ενίσχυσης του PCR προϊόντος, με βάση
πιλοτικά πειράματα με διαφορετικούς κύκλους ενίσχυσης για το ίδιο ζεύγος
εκκινητών και δείγμα.

Ανάλυση με περιοριστικές ενδονουκλεάσες
Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες, αποτελούν μια ομάδα ενζύμων, που
απαντώνται στη φύση στα βακτήρια και κόβουν το DNA σε χαρακτηριστικές
παλίνδρομες αλληλουχίες 4-12 ζευγών βάσεων, δηλαδή τμήματα DNA που
παρουσιάζουν γραμμική συμμετρία και έτσι μπορούν να διαβαστούν με τον ίδιο
τρόπο και από τον ένα και από τον άλλο κλώνο του DNA κατά την αυτή φορά.
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Τα ένζυμα αυτά στα βακτηρία έχουν τον ρόλο της προστασίας του
βακτηριακού

γονιδιώματος

από

την

εισβολή

ξένων

αλληλουχιών,

όπως

βακτηριοφάγων και πλασμιδίων. Χρησιμοποιούνται σαν σύστημα σε συνδυασμό με
τα συζυγή τους ένζυμα μεθυλασών.

Οι μεθυλάσες αναγνωρίζουν τις ίδιες

παλίνδρομες αλληλουχίες με τις συζυγείς τους περιοριστικές ενδονουκλεάσες και τις
μεθυλιώνουν σε χαρακτηριστικά σημεία, ώστε να μην μπορούν να δράσουν οι
περιοριστικές ενδονουκλεάσες. Έτσι, κάθε βακτήριο μεθυλιώνει το γενωμικό του
υλικό με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Αν εισέλθει σε αυτό «ξένο» DNA, αμεθυλίωτο ή
μεθυλιωμένο με διαφορετικό τρόπο, οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες αναλαμβάνουν
δράση και το κατακερματίζουν, προλαμβάνοντας τον πιθανό ανασυνδυασμό του
«ξένου» DNA στο γονιδίωμα του βακτηρίου.
Η χρήση των περιοριστικών ενδονουκλεασών στην Μοριακή Βιολογία είναι
ιδιαίτερα διαδεδομένη καθώς παρέχει έναν εύκολο τρόπο τροποποίησης του DNA.
Τα κομμένα τμήματα DNA μετά από πέψη με περιοριστικές ενδονουκλεάσες
διαθέτουν τις περισσότερες φορές κολλώδη άκρα, που επιτρέπουν με την χρήση της
DNA λιγάσης την σύνδεση διαφορετικών DNA μορίων με συζυγή άκρα. Έτσι, είναι
δυνατή η κλωνοποίηση τμημάτων DNA σε πλασμιδιακούς φορείς.
Επιπλέον το μοναδικό πρότυπο που δημιουργεί η πέψη ενός DNA μορίου από
μια περιοριστική ενδονουκλεάση επιτρέπει τη φυσική χαρτογράφηση των θέσεων
αυτών όταν χρησιμοποιηθούν περισσότερα από ένα ένζυμα μεμονωμένα και σε
συνδυασμό. Ακόμη, το χαρακτηριστικό αυτό πρότυπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
την ανίχνευση πολυμορφισμών και μεταλλάξεων στην ανάλυση μήκους των
τμημάτων DNA που παράγονται έπειτα από περιοριστική πέψη (RFLP, Restriction
Fragment Length Polymorphism).
Στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής χρησιμοποιήθηκε η πέψη
PCR προϊόντων για το γονίδιο CYP1A1 με την περιοριστική ενδονουκλεάση MspI
(New England Biolabs Inc., U.S.A), για την ανίχνευση του πολυμορφισμού
CYP1A1*2A. Εάν το μεγέθους 340 bp PCR προϊόν έμενε άκοπο τότε το δείγμα
χαρακτηρίζεται σαν φυσικού τύπου, wt/wt (CYP1A1*1A/*1A). Εάν γινόταν πέψη
αλλά εντοπιζονταν τρία τμήματα μεγέθους 134 bp, 206 bp και 340 bp, τότε το δείγμα
χαρακτηριζόταν σαν ετερόζυγο για τον πολυμορφισμό, wt/m1 (CYP1A1*1A/*2A).
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Τέλος, εάν η πέψη παρήγαγε μόνο δύο τμήματα 134 bp και 206 bp, τότε το δείγμα
χαρακτηριζόταν ομόζυγο για τον πολυμορφισμό, m1/m1 (CYP1A1*2A/*2A).
Προκειμένου να επιβεβαιωθεί η πληρότητα της πέψης χρησιμοποιήθηκε περίσσεια
ενζύμου, η οποία μετά από το πρώτο τρίωρο της επώασης της πέψης στο 37οC
ανανεωνόταν για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Ηλεκτροφόρηση DNA
Η συνηθέστερη μέθοδος ανάλυσης και οπτικοποίησης των νουκλεοτιδικών
αλληλουχιών είναι η ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα.

Κατά την τεχνική αυτή, τα

αρνητικά φορτισμένα νουκλεϊκά οξέα, εξαιτίας των φωσφορικών ομάδων του
σκελετούς τους (backbone) τα οποία εναλλάσσονται με τις πεντόζες (δεοξυριβόζη για
το DNA και ριβόζη για το RNA), μεταφέρονται μέσω ενός ημιστερεού κολλοειδούς
μέσου, του πηκτώματος, αγαρόζης ή πολυακρυλαμιδίου, μέσα σε κατάλληλο
ρυθμιστικό διάλυμα, υπό την επίδραση ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου. Η ανάλυση
κατά την ηλεκτροφόρηση γίνεται με βάση το μέγεθος του μορίου και το σχήμα του.
Όταν ένα μόριο DNA είναι ευθύγραμμο, τότε η ανάλυση είναι αποκλειστικά
συνάρτηση του μεγέθους του. Έτσι, ένα μεγάλο μόριο είναι περισσότερο ογκώδες
και βρίσκει μεγαλύτερη αντίσταση από το πήκτωμα. Κινείται λοιπόν πιο αργά, με
μικρότερη ταχύτητα, σε σχέση με ένα μικρότερό του, που αντιμετωπίζοντας
μικρότερη αντίσταση από το υλικό μέσο μέσα στο οποίο κινείται, έχει μεγαλύτερη
ταχύτητα και συνεπώς έπειτα από ίσο χρόνο ηλεκτροφόρησης, έχει διανύσει
μεγαλύτερη απόσταση στο πήκτωμα από το μεγαλύτερο.

Χρησιμοποιώντας

κατάλληλους δείκτες που αποτελούνται από διαφορετικού, γνωστού μεγέθους
τμήματα DNA, είναι δυνατό να προσδιοριστεί με ακρίβεια το μέγεθος ενός άγνωστου
τμήματος DNA.
Υπερελικωμένα μόρια, όπως πλασμίδια ή πολύ μεγάλα ευθύγραμμα μόρια
όπως χρωμοσώματα, δεν κινούνται με ομοιόμορφο τρόπο καθώς ανάλογα με την
στερεοδιαμόρφωσή τους κινούνται διαφορετικά. Την αρχή αυτή, χρησιμοποιεί και το
πρωτόκολλο ανάλυσης πολυμορφισμών μονόκλωνων αλυσίδων (SSCP, Single Strand
Conformation Polymorphism) για την ανίχνευση μεταλλάξεων, όπου τα DNA
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αναλύονται μετά από αποδιάταξη και ταχεία επαναδιάταξη, η οποία επιτρέπει τον
υβριδισμό της αλυσίδας με το εαυτό της. Έτσι, κάθε αλυσίδα από το δίκλωνο μόριο
λαμβάνει μια χαρακτηριστική στερεοδιάταξη, η οποία μπορεί να διαταραχτεί από την
αλλαγή έστω και μιας αζωτούχου βάσης ενός νουκλεοτιδίου στο μόριο, ώστε να
ανιχνεύονται σημειακοί πολυμορφισμοί ή μεταλλάξεις.
Για την ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης, η αγαρόζη σε σκόνη
ζυγίζεται, διαλύεται σε διάλυμα ηλεκτροφόρησης και λιώνει έπειτα από βρασμό.
Κατόπιν αφήνεται να κρυώσει στους 45οC περίπου και αφήνεται να στερεοποιηθεί σε
κατάλληλο «πιάτο», παρουσία «χτένας», η οποία δημιουργεί τα «πηγάδια» στα οποία
θα φορτωθούν τα δείγματα.

Έπειτα, η ανάλυση πραγματοποιείται σε οριζόντια

συσκευή ηλεκτροφόρησης, σε δεξαμενή με δύο επιμήκη ηλεκτρόδια από πλατίνα, τα
οποία, όταν εφαρμοστεί συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα, παράγουν ένα ομογενές ηλεκτρικό
πεδίο. Τα αρνητικά φορτισμένα DNA κινούνται κατά την φορά από τον αρνητικό
προς τον θετικό πόλο της συσκευής.
Κατ’ αναλογία, τα νουκλεϊκά οξέα μπορούνα να αναλυθούν σε κατακόρυφη
ηλεκτροφόρηση πολυακρυλαμιδίου. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται για πολύ μικρά
μόρια DNA μεγέθους λίγων εκατοντάδων ή δεκάδων νουκλεοτιδίων.

Ο

πολυμερισμός του ακρυλαμιδίου σε αντίθεση με το πήξιμο της αγαρόζης είναι μια
χημική

διαδικασία

πολυμερισμού

παρουσία

bis-ακρυλαμιδίου,

ώστε

να

δημιουργούνται βρόγχοι στο πήκτωμα. Ο πολυμερισμός, πραγματοποιείται με τη
βοήθεια χημικού καταλύτη, τετρα-μεθυλ-αιθυλενοδιαμίνη (TEMED) και με δότη
ελευθέρων ριζών, υπερθειϊκό αμμώνιο. Η κατάλληλη για την ηλεκτροφόρηση αυτή
συσκευή διαθέτει επίσης επιμήκη ηλεκτρόδια για την παραγωγή ομογενούς
ηλεκτρικού πεδίου μόνο που είναι διαταγμένα κατακόρυφα, επάνω ο αρνητικός πόλος
και κάτω ο θετικός. Τα DNA φορτώνονται σε ειδικά διαμορφωμένα «πηγάδια» στην
επάνω δεξαμενή του αρνητικού πόλου και μετακινούνται προς την κάτω δεξαμενή
του θετικού πόλου.
Τα προϊόντα των PCR αντιδράσεων, όπως και τα ολικά DNA που
εκχυλίστηκαν, εξετάστηκαν σε πηκτώματα αγαρόζης 1-2,5% σε ρυθμιστικό διάλυμα
ηλεκτροφόρησης 0,5x TBE (45 mM Trizma®-base, 45 mM βορικό οξύ, 1 mM EDTA
pH 8.0), σε 80-120 V DC, για 20 min με 1 ½ h και χρώση βρωμιούχου αιθιδίου. Το
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βρωμιούχο αιθίδιο είναι μια φθορίζουσα χρωστική, η οποία έχει την ικανότητα να
παρεμβάλλεται μεταξύ των ζευγών βάσεων του δίκλωνου DNA και να φθορίζει στο
ορατό όταν εκτεθεί σε υπεριώδη ακτινοβολία.
Εναλλακτικά, με 20 φορές καλύτερη διακριτική ικανότητα από τα πηκτώματα
αγαρόζης και τη χρώση βρωμιούχου αιθιδίου, τα δείγματα αναλύθηκαν σε
πηκτώματα πολυακρυλαμιδίου 8-12%, αναλογία ακρυλαμιδίου προς bis-ακρυλαμίδιο
29:1, σε ρυθμιστικό διάλυμα ηλεκτροφόρησης 0,5x TBE και ακολούθως
πραγματοποιήθηκε χρώση τους με άργυρο (silver staining).

Κατά την χρώση

αργύρου, σε μια διαδικασία που μοιάζει με την εμφάνιση του φωτογραφικού φιλμ,
ιόντα αργύρου δεσμεύονται στο αρνητικά φορτισμένο DNA και κατόπιν ανάγονται
σε μοριακό άργυρο, που εμφανίζεται σαν αμαύρωση στο πήκτωμα, σε αλκαλικό
διάλυμα φορμαλδεΰδης.
Όλα τα δείγματα πριν ηλεκτροφορηθούν, αναμίχθηκαν με διάλυμα φόρτωσης,
που περιέχει 0,25% w/v μπλε της βρωμοφαινόλης, 0,25% w/v κυανό του ξυλενίου και
40% γλυκερόλη. Το διάλυμα αυτό αυξάνει σημαντικά το ιξώδες των νουκλεϊκών
οξέων ώστε αυτά να καταβυθιστούν στον πυθμένα του «πηγαδιού» στο πήκτωμα και
να μην αραιωθούν ελεύθερα στο ρυθμιστικό διάλυμα της ηλεκτροφόρησης.

Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας (Digital Imaging)
Τα πηκτώματα αγαρόζης με βρωμιούχο αιθίδιο, φωτογραφήθηκαν, ενώ αυτά
του πολυακρυλαμιδίου μετά τη χρώση αργύρου κλείστηκαν σε πλαστικό και
σαρώθηκαν σε ένα σαρωτή Agfa SnapScan 1212u (Agfa-Gevaert N.V., Mortsel,
Belgium).

Οι εικόνες από τα πηκτώματα αγαρόζης και πολυακρυλαμιδίου

αναλύθηκαν με το λογισμικό ImageJ 1.32j (Wayne Rasband, National Institutes of
Health, USA, http://rsb.info.nih.gov/ij/).

Οι μετρήσεις της ολοκληρωμένης

πυκνότητας των ζωνών (ID: integrated density; ID=[μέση τιμή OD-OD υποβάθρου] x
αριθμός των pixels; OD: optical density, οπτική πυκνότητα) από την επεξεργασία των
εικόνων των πηκτωμάτων με τα δύο λογισμικά ImageJ 1.32j software (Wayne
Rasband, National Institutes of Health, USA, http://rsb.info.nih.gov/ij/) και
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ImageQuant®

(Amersham

Biosciences

Corp.,

Piscataway,

NJ,

U.S.A.),

χρησιμοποιήθηκαν σαν ποσοτικές παράμετροι.
Με τη χρήση κατάλληλων δεικτών DNA (DNA markers, ladder)
προσδιορίστηκε με ακρίβεια, χρησιμοποιώντας το παραπάνω λογισμικό, το μέγεθος
των αναλυμένων άγνωστων PCR προϊόντων. Όλες οι αναλύσεις επαναλήφθηκαν
τουλάχιστον τρεις φορές για κάθε δείγμα και δείκτη που χρησιμοποιήθηκε και τα
αποτελέσματα ήταν αναπαραγώγιμα.

Στατιστική επεξεργασία
Για κάθε δείγμα και δείκτη που εξετάστηκαν, έγιναν υπολογισμοί
περιγραφικής στατιστικής, για την μέση τιμή, τυπική απόκλιση (standard deviation,
SD), τυπικό σφάλμα (standard error, SE), δοκιμασία Kolmogorov-Smirnov για την
εξέταση της κανονικότητας της κατανομής των παρατηρήσεων και δοκιμασία
διαμέσου κατά Levene για την ισοδυναμία των διακυμάνσεων μεταξύ των
παρατηρήσεων. Με τη δοκιμασία Pearson, x2, ή τη δοκιμασία Ficher, ελέγχθηκαν οι
γονοτυπικές κατνομές μεταξύ των περιστατικών ενδομητρίωσης και της ομάδας
ελέγχου.

Χρησιμοποιώντας ακόμη τη δοκιμασία της λογιστικής παλινδρόμησης,

υπολογίστηκε ο σχετικός κίνδυνος, ο λόγος πιθανοτήτων (OR, odds ratio) των
διαφορετικών γονοτύπων που προσδιορίστηκαν. Οι λόγοι OR εκφράστηκαν μαζί με
το διάστημα εμπιστοσύνης 95% για κάθε έναν από αυτούς (CI, confidence interval).
Το διάστημα εμπιστοσύνης 99% για τη μέση τιμή κατασκευάστηκε συντηρητικά σαν
μέση τιμή ± 3xSD.

Μια τιμή p μικρότερη από 0,05 ελήφθη σαν στατιστικά

σημαντική. Όλοι οι στατιστικοί υπολογισμοί πραγματοποιήθηκαν με το λογισμικό
SigmaStat 3.00 (SPSS Inc., U.S.A.) εκτός από την ιεραρχική ομαδοποίηση που έγινε
με το λογισμικό SYSTAT 10 (SPSS Inc., U.S.A.). Οι γραφικές παραστάσεις και τα
διαγράμματα κατασκευάστηκαν στο SigmaPlot 8.0 (SPSS Inc., U.S.A.).
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Υλικά
Δείγματα
Δείγματα από φλεβικό αίμα και ιστοί, συλλέχθηκαν από 275 σποραδικούς
ασθενείς με ενδομητρίωση, ηλικίας 21-37 (μέση τιμή ± SD, 27,2 ± 3,2) ετών και από
346 γόνιμες, προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, χωρίς ενδομητρίωση, ηλικίας 26-53
(34,5 ± 7,4) ετών στο τμήμα Μαιευτικής-Γυναικολογίας του Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης, μεταξύ 1990 και 2001.
Οι ασθενείς με ενδομητρίωση, διαγνώστηκαν χειρουργικά, λαπαροσκοπικά ή
λαπαροτομικά, με απευθείας παρατήρηση. Κατά την διάρκεια της επέμβασης, η
πύελος εξετάστηκε προσεκτικά, για την παρουσία και την έκταση της ενδομητρίωσης
και η ταξινόμηση της ασθένειας πραγματοποιήθηκε, με βάση την αναθεωρημένη
ταξινόμηση της Αμερικάνικης Ένωσης Γονιμότητας (AFS) (12, 13), τις αρχές της
Παγκόσμιας Οργάνωσης Γυναικολογίας και Μαιευτικής (International Federation of
Gynaecology and Obstetrics, FIGO) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (World
Health Organization, WHO).

Κατά την διάρκεια των εξετάσεων αυτών ελήφθη

βιολογικό υλικό, το οποίο στη συνέχεια εξετάστηκε ιστολογικά.

Για την

επιβεβαίωση της διάγνωσης, της ενδομητρίωσης, πραγματοποιήθηκε εγκλεισμός των
βιοψιών σε παραφίνη, με την προοδευτική αντικατάσταση του νερού στο υλικό από
παραφίνη με τη χρήση διαδοχικά υδατικών διαλυμάτων αλκοόλης (100%, 70%),
ξυλόλης (100%, 70%, 50%) και παραφίνης.

Πραγματοποιήθηκαν τομές στις

παραφίνες και τα τεμάχια παραφίνης βάφτηκαν με την χρωστική αιματοξυλίνηηωσίνη.

Μετά

από

μικροσκοπική

παρατήρηση

εντοπίστηκε

ο

έκτοπος

ενδομητριωτικός ιστός και επιβεβαιώθηκε η διάγνωση.
Σαν ομάδα ελέγχου χρησιμοποιήθηκαν γόνιμες, προεμμηνοπαυσιακές
γυναίκες, χωρίς ενδομητρίωση.

Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν κυοφορούσες

γυναίκες, οι οποίες υπεβλήθησαν σε καισαρική τομή, καθώς και γυναίκες πολυτόκες,
οι οποίες υπεβλήθησαν σε λαπαροτομία ή λαπαροσκόπηση στην πύελο, για άλλες
κλινικές πράξεις, οπότε και στις δύο περιπτώσεις οι πύελοι των γυναικών ελέγχθηκαν
μακροσκοπικά για τυχόν εστίες ενδομητρίωσης.
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Για όλα τα περιστατικά και τα δείγματα της ομάδας ελέγχου ο
εμμηνορρυσιακός κύκλος χωρίστηκε σε τρεις φάσεις σύμφωνα με την τελευταία
έμμηνο ρύση: παραγωγική (n=13), εκκριτική (n=8) και μετεμμηνοπαυσιακή (n=10).
Τόσο η ομάδα γυναικών με ενδομητρίωση (cases) όσο και η ομάδα των γόνιμων
γυναικών, ελέγχου (controls), ζούσαν στο ίδιο αστικό περιβάλλον και προέρχονταν
από τον ίδιο ελληνικό πληθυσμό, με κρητική καταγωγή, χωρίς ιστορικό
ενδομητρίωσης στην οικογένειά τους, για τουλάχιστον δύο γενιές. Το Επιστημονικό
Συμβούλιο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης, ενέκρινε την
μελέτη αυτή ως προς το βιοηθικό περιεχόμενό της και όλοι οι συμμετέχοντες στη
μελέτη έδωσαν γραπτή και ενυπόγραφη συγκατάθεση για την χρησιμοποίηση των
δειγμάτων που ελήφθησαν στην παρούσα μελέτη.

Εκκινητές PCR
Οι αντιδράσεις PCR που πραγματοποιήθηκαν για την ανίχνευση των
πολυμορφισμών CYP1A1*2A, GSTM1, GSTT1 και CYP19 χρησιμοποιήθηκαν οι
ακόλουθοι εκκινητές:
CYP1A1(F): 5'-CAG TGA AGA GGT GTA GCC GCT-3', προϊόν 360 bp
CYP1A1(R): 5'-TAG GAGA TCT TGT CTC ATG CCT-3',
GSTM1(F): 5’-GAA CTC CCT GAA AAG CTA AAG C-3’, προϊόν 218 bp
GSTM1(R): 5’-GTT GGG GTC AAA TAT ACG GTG G-3’,
GSTT1(F): 5'-ATG ACC CCC ACA CCC ACA GT-3', προϊόν 187 bp
GSTT1(R): 5'-CCA CAT TCC CAG CCT CAC CT-3',
β2-microglobulin(F): 5’-TCC AAC ATC AAC ATC TTG GT-3’, προϊόν 122 bp
β2-microglobulin(R): 5’-TCC CCC AAA TTC TAA GCA GA-3’, mp0554 UniSTS
CYP19VNTR(F): 5’-GCA GGT ACT TAG TTA GCT AC-3’, προϊόν 168-191 bp
CYP19VNTR(R): 5’-TTA CAG TGA GCC AAG GTC GT-3’
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Οι εκκινητές για την β2-μικροσφαιρίνη, ένα γονίδιο housekeeping που
κωδικοποιεί για μια πρωτεΐνη, η οποία συμμετέχει στην δράση του υποδοχέα του
μείζονος συμπλόκου ιστοσυμβατότητας κλάσεως Ι, MHC class I receptor,
χρησιμοποιήθηκαν παράλληλα με τα ζεύγη εκκινητών GSTM1 και GSTT1 σαν
εσωτερικός μάρτυρας έλεγχου της PCR αντίδρασης.

Έτσι, αποκλείστηκε το

ενδεχόμενο να χαρακτηριστεί ένα δείγμα ομόζυγο για την απάλειψη κάποιου από
αυτά τα γονίδια ενώ στην πραγματικότητα δεν είχε δουλέψει σωστά η PCR
αντίδραση.
Για το σχεδιασμό νέων εκκινητών χρησιμοποιήθηκαν αλληλουχίες από την
βάση δεδομένων γονιδίων Entrez Gene, καθώς επίσης αλληλουχίες σήμανσης
(sequence tagged sites, STSs) του γονιδιώματος της βάσης δεδομένων UniSTS, όπως
αμφότερες

αναφέρονται

στο

διαδικτυακό

τόπο

του

Εθνικού

Κέντρου

Βιοτεχνολογικής Πληροφορίας, του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας των Η.Π.Α., (NCBI,
National Centrer of Biological Information, http://www.ncbi.nlm.nih.gov). Επιπλέον,
χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό VectorNTI 9.0® (Invitrogen Corp, Carlsbad, CA,
U.S.A.), προκειμένου να προσδιοριστούν θεωρητικά κατά το δυνατόν οι
θερμοδυναμικές παράμετροι των εκκινητών, τα πιθανά διμερή που πιθανά μπορούν
να σχηματιστούν και η αποδοτικότητα (efficiency) των PCR αντιδράσεων, με τη
χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων.
Τα ολιγονουκλεοτίδια εκκινητές, που αναφέρονται παραπάνω, συντέθηκαν
από την MWG-BIOTECH AG, Ebersberg, Germany (http://www.mwg-biotech.com/)
και το Εργαστήριο Μικροχημείας του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Έρευνας (Ι.Τ.Ε.),
Ηρακλείου, Κρήτης (http://www.microchem.gr/).
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Εταιρείες προέλευσης υλικών
2-μερκαπτο-αιθανόλη-Merck
Αγαρόζη-Sigma
Αιθανόλη, απόλυτη-Sigma
Αιθυλενο-διαμινο-τετραοξικό οξύ (EDTA)-Sigma
Αιθυλενο-διαμινο-τετραοξικό οξύ, δινάτριο άλας (EDTA-Na2)-Sigma
Ακετόνη-Sigma
Ανασυνδυασμένη Taq DNA πολυμεράση polymerase-Invitrogen
Ανθρακικό ασβέστιο-Sigma
Ανθρακικό νάτριο-Sigma
Αντιδραστήριο Trizol®-Invitrogen
Βορικό οξύ-Sigma
Βρωμιούχο αιθίδιο-Sigma
Γλυκερόλη-Invitrogen
Διβασικό φωσφορικό κάλιο-Sigma
Διβασικό φωσφορικό νάτριο-Sigma
Διθειοθρεϊτόλη-Αpplichem
Διμέθυλο σουλφοξίδιο (DMSO)-Sigma
Διττανθρακικό αμμώνιο-Sigma
Διττανθρακικό νάτριο-Sigma
Ενέσιμο ύδωρ-Fresenius Kabi
Θειικό μαγνήσιο-Sigma
Θειο-δωδεκυλικό νάτριο (SDS)-Sigma
Ισοπροπανόλη-Sigma
Κιτρικό νάτριο-Fluka
Κυανό του ξυλενίου-Sigma
Λυσοζύμη-Fluka
Μεθανόλη-Αpplichem
Μίγμα ακρυλαμιδίου/bis-ακρυλαμιδίου, 29:1-Sigma
Μίγμα αναστολέων πρωτεασών-Sigma
Μονοβασικό φωσφορικό κάλιο-Sigma
Μονοβασικό φωσφορικό νάτριο-Sigma
Μπλε της βρωμοφαινόλης-Sigma
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Ν,Ν, διμεθυλ-φορμαμίδιο-Merck
Ν,Ν,Ν',Ν'-Τετρα-μεθυλενο-διαμίνη (TEMED)-Sigma
Νιτρικό οξύ-Sigma
Νιτρικός άργυρος-Sigma
Όλιγο dT, pd(T)12-18-Invitrogen
Οξαλικό κάλιο-Sigma
Οξικό αμμώνιο-Sigma
Οξικό λίθιο-Sigma
Οξικό μαγνήσιο-Sigma
Οξικό νάτριο-Sigma
Οξικό οξύ, glacial-Sigma
Ορθοβαναδικό νάτριο-Sigma
Ουρία-Sigma
Περιοριστικά ένζυμα-NE Biolabs
Πρωτεϊνάση Κ-Sigma
Πυροφωσφορικό νάτριο-Sigma
Τροποποιητικά του DNA ένζυμα-NE Biolabs
Τυχαίοι εξαμερείς εκκινητές, pd(N)6-Invitrogen
Υδροξείδιο του νατρίου-Fluka
Υδροχλωρικό οξύ-Sigma
Υπερθειικό αμμώνιο-Sigma
Υπερχλωρικό νάτριο-Sigma
Φαινόλη-Invitrogen
Φθοριούχο φαινυλ-μεθυλ-σουλφίδιο (PMSF)-Αpplichem
Φορμαλεΰδη-Sigma
Φορμαμίδιο-Sigma
Χαρτί Whatmann® 3mm-Whatmann
Χλωριούχο αμμώνιο-Sigma
Χλωριούχο ασβέστιο-Sigma
Χλωριούχο κάλιο-Sigma
Χλωριούχο μαγνήσιο-Sigma
Χλωριούχο νάτριο-Sigma
Χλωριούχο τετρα-μεθυλ-αμμώνιο-Sigma
Χλωροφόρμιο-Sigma
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DNA ladder 1000 bp-Invitrogen
DNA ladder 100 bp-Invitrogen
DNA λ Hind III-NE Biolabs
dNTPs-Invitrogen
HEPES-Sigma
MOPS-Sigma
Platinum® Taq DNA πολυμεράση-Invitrogen
SuperScript® II-Invitrogen
Triton® X-100-Sigma
Trizma® base-Sigma
Trizma® υδροχλωρικό-Sigma
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Αποτελέσματα

Πολυμορφισμός CYP1A1*1A / CYP1A1*2A
Αρχικά, εξετάστηκε με RFLP-PCR, με την περιοριστική ενδονουκλεάση
MspI, η συχνότητα του πολυμορφισμού CYP1A1*1A/CYP1A1*2A στους δύο
πληθυσμούς γυναικών που εξετάστηκαν, με και χωρίς ενδομητρίωση. Στην εικόνα 1
παρουσιάζονται χαρακτηριστικά παραδείγματα από την ανάλυση αυτή.

Όπως

παρουσιάζεται αναλυτικά στον Πίνακα 1, η ομοζυγωτία για το φυσικού τύπου
αλληλόμορφο CYP1A1*1A μειώνει τον κίνδυνο για την ανάπτυξη ενδομητρίωσης
κατά 38% (95% CI, 0,440 ως 0,883). Αντίθετα, η ομοζυγωτία για τον πολυμορφισμό
CYP1A1*2A αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο για ανάπτυξη ενδομητρίωσης κατά δύο
φορές.

Συνολικά, οι ομοζυγώτες γυναίκες για το αλληλόμορφο CYP1A1*2A

παρουσιάζουν 4 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο για να αναπτύξουν ενδομητρίωση από τις
γυναίκες εκείνες που είναι ομόζυγες για το φυσικού τύπου αλληλόμορφο.
Στο

διάγραμμα

1,

παρουσιάζονται

οι

διαφορετικοί

γονότυποι

που

παρατηρήθηκαν στην ομάδα των γυναικών με ενδομητρίωση, ανάλογα με τον στάδιο
της νόσου. Φαίνεται πως, μολονότι οι πολυμορφισμοί υποδεικνύουν την σημασία
του γονότυπου του CYP1A1 ως προς την εκδήλωση της νόσου, δεν συσχετίζονται με
το στάδιο της νόσου.

CYP1A1

No. of cases

40
30

Stage1
Stage 2
Stage 3
Stage 4

20
10
0

-

+
Grade

++
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Διάγραμμα 1.

Κατανομή των πολυμορφισμών CYP1A1 στις γυναίκες με

ενδομητρίωση.

Στον άξονα των τετμημένων σαν (-) απεικονίζεται ο γονότυπος

CYP1A1*1A/CYP1A1*1A, σαν (+) ο γονότυπος CYP1A1*1A/CYP1A1*2A και
τέλος σαν (++) ο γονότυπος CYP1A1*2A/CYP1A1*2A.

Η σταδιοποίηση

παρουσιάζει την βαρύτητα της νόσου όπως αυτή προσδιορίσθηκε κλινικά και
εργαστηριακά.

Πίνακας 1. Κατανομή των γονοτύπων για κάθε γονίδιο
Υγιείς γυναίκες
(%)

Λόγος πιθανοτήτων (OR)
και διάστημα
εμπιστοσύνης 95% (95%
confidence interval, CI)

Γονίδιο

Πολυμορφισμός

Περιστατικά με
ενδομητρίωση
(%)

CYP1A1

wt/wt
wt/m1
m1/m1

173 (62.9)
93 (33.8)
9 (3.3)

253 (73.1)
87 (25.1)
6 (1.7)

0.62 (0.440-0.883)
1.52 (1.066-2.171)
1.92 (0.660-5.571)

GSTM1

[+]
[-]

114 (41.5)
161 (58.5)

165 (47.7)
181 (52.3)

0.78 (0.561-1.079)
1.29 (0.929-1.784)

GSTT1

[+]
[-]

251 (91.3)
24 (8.7)

315 (91.0)
31 (9.0)

1.03 (0.582-1.819)
0.97 (0.550-1.717)

CYP19

(TTTA)7-3, (TTTA)7-3
(TTTA)7-3, (TTTA)7
(TTTA)7-3, (TTTA)8
(TTTA)7-3, (TTTA)10
(TTTA)7-3, (TTTA)11
(TTTA)7-3, (TTTA)12
(TTTA)7, (TTTA)7
(TTTA)7, (TTTA)8
(TTTA)7, (TTTA)10
(TTTA)7, (TTTA)11
(TTTA)7, (TTTA)12
(TTTA)8, (TTTA)8
(TTTA)8, (TTTA)10
(TTTA)8, (TTTA)11
(TTTA)8, (TTTA)12
(TTTA)10, (TTTA)10
(TTTA)10, (TTTA)11
(TTTA)10, (TTTA)12
(TTTA)11, (TTTA)11
(TTTA)11, (TTTA)12
(TTTA)12, (TTTA)12

24 (8.7)
34 (12.4)
13 (4.7)
4 (1.5)
56 (20.4)
3 (1.1)
12 (4.4)
8 (2.9)
10 (3.6)
41 (14.9)
5 (1.8)
1 (0.4)
1 (0.4)
13 (4.7)
2 (0.7)
0 (0.0)
8 (2.9)
0 (0.0)
34 (12.4)
6 (2.2)
0 (0.0)

28 (8.1)
44 (12.7)
20 (5.8)
2 (0.6)
74 (21.4)
5 (1.5)
16 (4.7)
16 (4.7)
2 (0.6)
56 (16.2)
2 (0.6)
3 (0.9)
0 (0.0)
24 (6.9)
2 (0.6)
0 (0.0)
2 (0.6)
0 (0.0)
44 (12.7)
6 (1.7)
0 (0.0)

1.81 (1.075-3.047)
1.57 (1.009-2.432)
1.37 (0.722-2.595)
5.08 (1.036-24.89)
1.51 (1.051-2.171)
1.50 (0.443-5.106)
1.57 (0.786-3.130)
1.08 (0.511-2.290)
10.38 (2.297-46.96)
1.50 (1.007-2.248)
5.10 (1.040-24.978)
0.83 (0.133-5.218)
1.08 (0.578-2.000)
1.89 (0.302-11.82)
8.37 (1.817-38.59)
1.54 (0.989-2.391)
1.90 (0.652-5.509)
-

275 (100.0)

346 (100.0)

Σύνολο
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(bp)
300

M 1

2

3 4

5

6

CYP1A1 uncut,
340-bp
CYP1A1 fragment,
206-bp
CYP1A1 fragment,
134-bp

200

100

Εικόνα 1. Χαρακτηριστική απεικόνιση της ανάλυσης για τον πολυμορφισμό του
CYP1A1. Δείγματα 1,2 και 6 ομόζυγα για το CYP1A1*1A αλληλόμορφο. Δείγματα
3 και 4 ετερόζυγα για τον πολυμορφισμό. Δείγμα 5, ομόζυγο για το αλληλόμορφο
CYP1A1*2A.

Έλλειψη του γονιδίου GSTM1 (GSTM1 null)
Από την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε σε multiplex PCR μαζί με την β2μικροσφαιρίνη για την έλλειψη του GSTM1 και της οποίας χαρακτηριστικά
παραδείγματα βλέπουμε στην εικόνα 2, επάνω, φάνηκε πως η παρουσία του γονιδίου
αποτελεί επίσης προστατευτικό παράγοντα έναντι της ενδομητρίωσης λιγότερο από
το CYP1A1 αλλά πάλι στατιστικά σημαντικά.

Ο κίνδυνος για ενδομητρίωση

μειώνεται παράλληλα με την παρουσία του γονιδίου κατά 22% (95% CI, 0,561 ως
1,079), όπως παρουσιάζεται και στον πίνακα 1. Στην περίπτωση και αυτού του
πολυμορφισμού δεν υπάρχει κάποια συσχέτιση με το στάδιο της νόσου.

Έλλειψη του γονιδίου GSTT1 (GSTT1 null)
Για το γονίδιο GSTT1 ακολουθήθηκε ένα πρωτόκολλο ανάλυσης ανάλογο με
αυτό του GSTM1, με την β2-μικροσφαιρίνη σαν εσωτερικό μάρτυρα της PCR
αντίδρασης, εικόνα 2, κάτω. Ωστόσο, η παρουσία ή απουσία ενός λειτουργικού
GSTT1 γονιδίου δεν έδειξε καμία στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των
γυναικών με ενδομητρίωση και χωρίς, όπως φαίνεται στον πίνακα 1.
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GSTM1, 218-bp
β2-microglobulin, 122-bp
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GSTT1, 187-bp
β2-microglobulin, 122-bp

Εικόνα 2. Χαρακτηριστικά παραδείγματα από την ανάλυση για τις ελλέιψεις των
γονιδίων GSTM1, επάνω και GSTT1, κάτω.

Και στις δύο αναλύσεις

χρησιμοποιήθηκε σε multiplex PCR αντιδράσεις η β2-μικροσφαιρίνη σαν εσωτερικός
μάρτυρας. Δείγμα 6 επάνω, ομόζυγο για το GSTM1. Δείγματα 1 και 2 επάνω,
ημίζυγα για το GSTM1.

Δείγματα 3-5 πλήρης έλλειψη λειτουργικού γονιδίου

GSTM1. Δείγματα 3, 5 και 6 κάτω, ομόζυγα για το GSTΤ1. Δείγματα 1 και 2 κάτω,
ημίζυγα για το GSTΤ1. Δείγμα 4 πλήρης έλλειψη λειτουργικού γονιδίου GSTΤ1.

CYP19 VNTR, εσόνιο 4
Η ανάλυση για το VNTR του γονιδίου της αρωματάσης, CYP19, ήταν αρκετά
πιο πολύπλοκη από των προηγούμενων γονιδίων, εξαιτίας της απαίτησης μεγάλης
ακρίβειας στον προσδιορισμό του γονοτύπου κάθε ατόμου που εξετάστηκε.

Οι

διαφορές μεταξύ των διαφορετικών αλληλομόρφων του VNTR του εσονίου 4
(TTTA)n, είναι τόσο μικρές όσο 4 ζεύγη βάσεων. Το πρόβλημα ξεπεράστηκε με τη
χρησιμοποίηση:
(α) πολυακρυλαμιδίου 10-12%,
(β) μοριακού δείκτη DNA με τμήματα που διαφέρουν μεταξύ τους, μόλις 10
ζεύγη βάσεων.
(γ) την ηλεκτροφόρηση των δειγμάτων σε χαμηλή τάση (περίπου 150-180 V)
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(δ) προηγμένου λογισμικού για ακριβείς μετρήσεις των ζωνών, της απόστασής
τους από τα «πηγάδια» και του μετώπου της ηλεκτροφόρησης. Με αυτό τον
τρόπο ήταν δυνατό να εντοπιστούν και διορθοθούν πιθανά σφάλματα
εκτίμησης, ιδιαίτερα στα ακραία δείγματα, όπου ορισμένες φορές εξαιτίας
τεχνικών προβλημάτων στα ηλεκτρόδια ή στην ένταση του συνεχούς
ηλεκτρικού ρεύματος που εφαρμόζεται στους πόλους της συσκευής
ηλεκτροφόρησης, προκαλείται καθυστέρηση των μορίων DNA, λόγω
ανομοιογενούς ηλεκτρικού πεδίου.
Στην εικόνα 3, παρουσιάζονται χαρακτηριστικά παραδείγματα της ανάλυσης
που πραγματοποιήθηκε για το VNTR της αρωματάσης. Για το VNTR βρέθηκε πως
τα ποσοστά ετεροζυγωτίας ήταν 0,7418 και 0,7367 στον πληθυσμό των γυναικών με
ενδομητρίωση και χωρίς, αντίστοιχα.

Συνολικά εντοπίστηκαν τέσσερις σπάνιοι

γονότυποι CYP19 για την ομάδα ελέγχου, οι οποίοι παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο
για την εκδήλωση ενδομητρίωσης όπως φαίνεται στον πίνακα 1. Οι τέσσερις αυτοί
γονότυποι αυξάνουν τον κίνδυνο για εκδήλωση ενδομητρίωσης από 5 έως 10 φορές
και ήταν οι [(ΤΤΤΑ)7-3, (ΤΤΤΑ)10], [(ΤΤΤΑ)7, (ΤΤΤΑ)10], [(ΤΤΤΑ)7, (ΤΤΤΑ)12] και
[(ΤΤΤΑ)10, (ΤΤΤΑ)11]. Με δεδομένο πως τα αλληλόμορφα (ΤΤΤΑ)7-3 και (ΤΤΤΑ)7
είναι αρκετά διαδεδομένα τόσο τους ασθενείς όσο και στην ομάδα ελέγχου, εικάζεται
πως τα αλληλόμορφα (ΤΤΤΑ)10, (ΤΤΤΑ)11 και (ΤΤΤΑ)12, αυτά με τον μεγαλύτερο
αριθμό (ΤΤΤΑ) επαναλήψεων, συνεισφέρουν σημαντικά στον κίνδυνο για εκδήλωση
ενδομητρίωσης. Επιπλέον το αλληλόμορφο (ΤΤΤΑ)8 έδειξε πως η παρουσία του
έστω και σε ένα αντίγραφο οδηγεί σε μια τιμή OR 4,99 (95% CI 1,35 ως 18,43),
αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο για εκδήλωση της νόσου (Διάγραμμα 2).
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Εικόνα 3. Ανάλυση γονότυπων για το CYP19 VNTR του εσονίου 4 (TTTA)n. M:
10-bp DNA ladder. Η ανάγκη για τον ακριβή προσδιορισμό διαφορών της τάξης των
3 και 4 ζευγών βάσεων καλύφθηκε με την χρήση ενός μοριακού δείκτη DNA με
τμήματα που διαφέρουν μόλις 10 ζεύγη βάσεων.

Ο γονότυπος κάθε δείγματος

καταγράφεται στο κάτω μέρος της φωτογραφίας. Τα βέλη στα δεξιά δείχνουν το
μέγεθος καθενός αλληλομόρφου.
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Διάγραμμα 2.

Επάνω:

Γραφική απεικόνιση των συχνοτήτων των διαφόρων

αλληλομόρφων του CYP19 VNTR στα περιστατικά με ενδομητρίωση και στην
ομάδα ελέγχου. Κάτω: Γραφική απεικόνιση του κινδύνου εκδήλωσης εδομητρίωσης
ανάλογα με το γονότυπο.

Ανάλυση συνδυασμένων γονότυπων CYP1A1, GSTM1, GSTT1 και CYP19
Στα πλαίσια της διδακτορικής αυτής διατριβής εξετάστηκαν δύο πληθυσμοί,
ένας με 275 γυναίκες με ενδομητρίωση και ένας με 346 γόνιμες γυναίκες ελεύθερες
ενδομητρίωσης, για τους γονότυπους τους για τα γονίδια CYP1A1, GSTM1, GSTT1
και CYP19. Συνολικά, οι συνδυασμοί των γονοτύπων αυτών των πολυμορφισμών
υπολογίζεται πως είναι 252.

Από αυτούς στους πληθυσμούς των γυναικών που

εξετάστηκαν, στα πλαίσια αυτής της διατριβής, καταγράφηκαν 100 (πίνακας 2). Στον
πίνακα 2 παρουσιάζεται, όπως υπολογίστηκε, η συμβολή των συνδυασμένων
γονότυπων στον κίνδυνο για την εκδήλωση ενδομητρίωσης και οι τιμές OR και 95%
CI. Για κάποιους από τους συνδυασμένους πολυμορφισμούς δεν ήταν δυνατό να
υπολογιστούν οι τιμές αυτές καθώς δεν εντοπίστηκαν φορείς τους και στις δύο
ομάδες δειγμάτων που εξετάστηκαν.

Από το σύνολο των παρατηρούμενων

πολυμορφισμών παρουσιάζονται 18, οι οποίοι προστατεύουν από την εκδήλωση
ενδομητρίωσης και 12, οι οποίοι αυξάνουν τον κίνδυνο για την εκδήλωση της νόσου.
Στον πίνακα 3 παρουσιάζονται περαιτέρω συνδυασμοί των πολυμορφισμών
που εξετάστηκαν ανά δύο ή τρεις, για τα γονίδια CYP1A1, GSTM1 και GSTT1. Από
την ανάλυση αυτή γίνεται φανερό πως ο συνδυασμός του αλληλομόρφου
CYP1A1*2A σε ένα γενετικό υπόβαθρο χωρίς λειτουργικό αλληλόμορφο του
GSTM1 αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης ενδομητρίωσης. Το GSTT1 δεν φαίνεται να
επιδρά στην εμφάνιση της νόσου. Οι πολυμορφισμοί στα συστήματα κυτταρικής
αποτοξίνωσης Ιης και ΙΙης φάσης φαίνεται πως είναι σημαντικοί για την ευαισθησία
μιας γυναίκας που τους φέρει στην ενδομητρίωση.
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Πίνακας 2. Συχνότητες και λόγοι πιθανοτήτων των συνδυασμένων γονότυπων
Γονότυπος
(CYP1A1,GSTM1,GSTT1,CYP19)
wt/wt,[+],[+],[7-3],[7-3]
wt/wt,[+],[+],[7-3],[7]
wt/wt,[+],[+],[7-3],[8]
wt/wt,[+],[+],[7-3],[10]
wt/wt,[+],[+],[7-3],[11]
wt/wt,[+],[+],[7-3],[12]
wt/wt,[+],[+],[7],[7]
wt/wt,[+],[+],[7],[8]
wt/wt,[+],[+],[7],[10]
wt/wt,[+],[+],[7],[11]
wt/wt,[+],[+],[7],[12]
wt/wt,[+],[+],[8],[8]
wt/wt,[+],[+],[8],[11]
wt/wt,[+],[+],[8],[12]
wt/wt,[+],[+],[10],[11]
wt/wt,[+],[+],[11],[11]
wt/wt,[+],[+],[11],[12]
wt/m1,[+],[+],[7-3],[7-3]
wt/m1,[+],[+],[7-3],[7]
wt/m1,[+],[+],[7-3],[8]
wt/m1,[+],[+],[7-3],[11]
wt/m1,[+],[+],[7-3],[12]
wt/m1,[+],[+],[7],[7]
wt/m1,[+],[+],[7],[8]
wt/m1,[+],[+],[7],[10]
wt/m1,[+],[+],[7],[11]
wt/m1,[+],[+],[7],[12]
wt/m1,[+],[+],[8],[11]
wt/m1,[+],[+],[10],[11]
wt/m1,[+],[+],[11],[11]
wt/m1,[+],[+],[11],[12]
m1/m1,[+],[+],[7-3],[7-3]
m1/m1,[+],[+],[7-3],[11]
m1/m1,[+],[+],[7],[11]
wt/wt,[-],[+],[7-3],[7-3]
wt/wt,[-],[+],[7-3],[7]
wt/wt,[-],[+],[7-3],[8]
wt/wt,[-],[+],[7-3],[10]
wt/wt,[-],[+],[7-3],[11]
wt/wt,[-],[+],[7-3],[12]
wt/wt,[-],[+],[7],[7]
wt/wt,[-],[+],[7],[8]
wt/wt,[-],[+],[7],[10]
wt/wt,[-],[+],[7],[11]
wt/wt,[-],[+],[7],[12]
wt/wt,[-],[+],[8],[8]
wt/wt,[-],[+],[8],[11]
wt/wt,[-],[+],[8],[12]
wt/wt,[-],[+],[10],[11]
(ο πίνακας 2, συνεχίζεται)

Ενδομητρίωση
(%)

Μάρτυρες
(%)

Λόγος
πιθανοτήτων

95% CI
(-)

95% CI
(+)

2.18
3.64
1.09
0.00
6.18
0.00
0.73
0.36
1.09
4.00
0.36
0.00
1.45
0.36
0.73
3.64
0.73
0.73
1.09
0.36
1.82
0.00
0.73
0.36
0.36
1.09
0.36
0.36
0.36
1.45
0.36
0.36
0.36
0.00
2.18
4.00
1.82
0.36
6.55
0.36
0.73
0.73
1.09
5.09
0.73
0.00
1.45
0.00
1.09

2.60
4.05
1.73
0.29
6.65
0.29
1.45
1.45
0.29
4.91
0.29
0.29
2.31
0.29
0.29
4.05
0.58
0.87
1.45
0.58
2.31
0.29
0.58
0.58
0.00
1.73
0.00
0.87
0.00
1.45
0.29
0.00
0.29
0.29
2.89
4.34
2.02
0.29
7.23
0.58
1.45
1.45
0.29
5.20
0.29
0.29
2.31
0.29
0.29

0.835
0.895
0.625
0.925
0.500
0.249
3.805
0.806
1.259
0.624
1.259
2.527
0.895
1.260
0.838
0.752
0.628
0.782
1.260
0.628
0.625
0.417
1.007
1.259
1.259
0.749
0.919
0.897
1.259
0.899
0.628
0.500
0.500
3.805
0.977
2.527
0.624
3.805

0.287
0.385
0.151
0.478
0.093
0.028
0.376
0.365
0.074
0.181
0.074
0.217
0.385
0.169
0.134
0.173
0.054
0.247
0.169
0.054
0.151
0.041
0.261
0.074
0.074
0.263
0.409
0.275
0.074
0.474
0.054
0.093
0.093
0.376
0.470
0.217
0.181
0.376

2.427
2.082
2.595
1.792
2.684
2.239
38.530
1.779
21.402
2.145
21.402
29.431
2.082
9.372
5.237
3.270
7.310
2.475
9.372
7.310
2.595
4.225
3.889
21.402
21.402
2.132
2.069
2.926
21.402
1.706
7.310
2.684
2.684
38.530
2.032
29.431
2.145
38.530

Πίνακας 2. Συχνότητες και λόγοι πιθανοτήτων των συνδυασμένων γονότυπων (συν.)
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Γονότυπος
(CYP1A1,GSTM1,GSTT1,CYP19)
wt/wt,[-],[+],[11],[11]
wt/wt,[-],[+],[11],[12]
wt/m1,[-],[+],[7-3],[7-3]
wt/m1,[-],[+],[7-3],[7]
wt/m1,[-],[+],[7-3],[8]
wt/m1,[-],[+],[7-3],[10]
wt/m1,[-],[+],[7-3],[11]
wt/m1,[-],[+],[7-3],[12]
wt/m1,[-],[+],[7],[7]
wt/m1,[-],[+],[7],[8]
wt/m1,[-],[+],[7],[10]
wt/m1,[-],[+],[7],[11]
wt/m1,[-],[+],[7],[12]
wt/m1,[-],[+],[8],[8]
wt/m1,[-],[+],[8],[10]
wt/m1,[-],[+],[8],[11]
wt/m1,[-],[+],[8],[12]
wt/m1,[-],[+],[10],[11]
wt/m1,[-],[+],[11],[11]
wt/m1,[-],[+],[11],[12]
m1/m1,[-],[+],[7-3],[7]
m1/m1,[-],[+],[7-3],[10]
m1/m1,[-],[+],[7-3],[11]
m1/m1,[-],[+],[7],[7]
m1/m1,[-],[+],[7],[11]
m1/m1,[-],[+],[11],[11]
wt/wt,[+],[-],[7-3],[7-3]
wt/wt,[+],[-],[7-3],[7]
wt/wt,[+],[-],[7-3],[8]
wt/wt,[+],[-],[7-3],[11]
wt/wt,[+],[-],[7],[7]
wt/wt,[+],[-],[7],[8]
wt/wt,[+],[-],[7],[11]
wt/wt,[+],[-],[8],[11]
wt/wt,[+],[-],[11],[11]
wt/m1,[+],[-],[7-3],[7-3]
wt/m1,[+],[-],[7-3],[7]
wt/m1,[+],[-],[7-3],[11]
wt/m1,[+],[-],[7],[11]
wt/m1,[+],[-],[11],[11]
wt/wt,[-],[-],[7-3],[7-3]
wt/wt,[-],[-],[7-3],[7]
wt/wt,[-],[-],[7-3],[8]
wt/wt,[-],[-],[7-3],[11]
wt/wt,[-],[-],[7],[7]
wt/wt,[-],[-],[7],[8]
wt/wt,[-],[-],[7],[11]
wt/wt,[-],[-],[8],[11]
wt/wt,[-],[-],[11],[11]
wt/m1,[-],[-],[7-3],[11]
wt/m1,[-],[-],[7],[11]

Ενδομητρίωση
(%)
3.27
0.73
2.18
2.18
1.45
0.73
3.27
0.73
1.09
1.09
1.09
2.55
0.36
0.36
0.36
1.09
0.36
0.73
1.82
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.73
0.36
0.36
0.00
0.36
0.36
0.00
0.73
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.00
0.73
0.36
0.36
0.36
0.00
0.73
0.36
0.36

Μάρτυρες
(%)
4.34
0.58
1.16
1.45
0.87
0.00
2.60
0.29
0.58
0.58
0.00
2.02
0.00
0.29
0.00
0.87
0.00
0.00
1.45
0.29
0.29
0.00
0.29
0.00
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.58
0.29
0.29
0.58
0.29
0.29
0.00
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.58
0.29
0.87
0.29
0.29
0.58
0.29
0.58
0.29
0.29

Λόγος
πιθανοτήτων
0.747
1.260
1.907
1.521
1.688
1.267
2.527
1.897
1.897
1.265
1.259
1.261
1.263
1.259
1.259
1.259
1.259
2.527
1.259
1.259
0.628
1.259
1.260
1.259
1.259
1.259
1.259
1.259
1.259
1.259
0.628
0.838
1.259
1.259
0.628
1.260
1.259
1.259

95% CI
(-)
0.316
0.169
0.519
0.448
0.363
0.487
0.217
0.303
0.303
0.429
0.074
0.244
0.353
0.074
0.074
0.074
0.074
0.217
0.074
0.074
0.054
0.074
0.169
0.074
0.074
0.074
0.074
0.074
0.074
0.074
0.054
0.134
0.074
0.074
0.054
0.169
0.074
0.074

95% CI
(+)
1.763
9.372
7.006
5.163
7.842
3.299
29.431
11.861
11.861
3.730
21.402
6.508
4.521
21.402
21.402
21.402
21.402
29.431
21.402
21.402
7.310
21.402
9.372
21.402
21.402
21.402
21.402
21.402
21.402
21.402
7.310
5.237
21.402
21.402
7.310
9.372
21.402
21.402
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Πίνακας 3. Συνδυασμοί των πολυμορφισμών για τα CYP1A1, GSTM1 and GSTT1
Γονότυπος (CYP1A1,GSTM1,GSTT1)

Ενδομητρίωση
(%)

wt/wt,[+],[+]
wt/m1,[+],[+]
m1/m1,[+],[+]
wt/wt,[-],[+]
wt/m1,[-],[+]
m1/m1,[-],[+]
wt/wt,[+],[-]
wt/m1,[+],[-]
m1/m1,[+],[-]
wt/wt,[-],[-]
wt/m1,[-],[-]
m1/m1,[-],[-]

26.55
9.45
0.73
30.18
21.82
2.55
2.91
1.82
0.00
3.27
0.73
0.00

Γονότυπος (CYP1A1,GSTM1)

Ενδομητρίωση
(%)

wt/wt,[+]
wt/m1,[+]
m1/m1,[+]
wt/wt,[-]
wt/m1,[-]
m1/m1,[-]

29.45
11.27
0.73
33.45
22.55
2.55

Γονότυπος (CYP1A1,GSTT1)

Ενδομητρίωση
(%)

wt/wt,[+]
wt/m1,[+]
M1/m1,[+]
wt/wt,[-]
wt/m1,[-]
m1/m1,[-]

56.73
31.27
3.27
6.18
2.55
0.00

Γονότυπος (GSTM1,GSTT1)

Ενδομητρίωση
(%)

[+],[+]
[+],[-]
[-],[+]
[-],[-]

36.73
4.73
54.55
4.00

Ομάδες
ελέγχου
(%)
31.79
10.98
0.58
34.10
12.43
1.16
3.18
1.16
0.00
4.05
0.58
0.00
Ομάδες
ελέγχου
(%)
34.97
12.14
0.58
38.15
13.01
1.16
Ομάδες
ελέγχου
(%)
65.90
23.41
1.73
7.23
1.73
0.00
Ομάδες
ελέγχου
(%)
43.35
4.34
47.69
4.62

Λόγος
πιθανοτήτων

95% CI
(-)

95% CI
(+)

0.775
0.846
1.260
0.835
1.966
2.233
0.912
1.583
0.802
1.260
-

0.542
0.495
0.169
0.590
1.270
0.631
0.355
0.410
0.336
0.169
-

1.109
1.448
9.372
1.182
3.046
7.906
2.345
6.117
1.916
9.372
-

Λόγος
πιθανοτήτων

95% CI
(-)

95% CI
(+)

0.776
0.920
1.260
0.815
1.947
2.233

0.548
0.556
0.169
0.581
1.266
0.631

1.099
1.522
9.372
1.143
2.995
7.906

Λόγος
πιθανοτήτων

95% CI
(-)

95% CI
(+)

0.678
1.489
1.917
0.846
1.480
-

0.486
1.035
0.660
0.441
0.481
-

0.946
2.141
5.571
1.622
4.557
-

Λόγος
πιθανοτήτων

95% CI
(-)

95% CI
(+)

0.758
1.095
1.316
0.859

0.545
0.504
0.952
0.386

1.056
2.378
1.820
1.914
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Συζήτηση

Η ενδομητρίωση, αποτελεί μια αρκετά συχνή νόσο στις γυναίκες
αναπαραγωγική ηλικίας, η οποία ανάμεσα στις πολλές επώδυνες συνέπειές της στην
υγεία της ασθενούς, προκαλεί σοβαρή υπογονιμότητα. Αιτιολογικά είναι φανερό πως
η συμβολή του περιβαλλοντικών χημικών παραγόντων, όπως των διοξινών (υπόθεση
μαζικής έκθεσης γυναικών στην πόλη Seveso της Ιταλίας το 1976 σε τοξικές διοξίνες
μετά από ατύχημα σε χημικό εργοστάσιο φυτοφαρμάκων), στην εκδήλωση της νόσου
είναι σημαντική (153, 154). Είναι επίσης σημαντικό το ότι η νόσος εκδηλώνεται
μόνο σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, άρα είναι οιστρογονο-εξαρτώμενη.
Υπό το πρίσμα αυτό, τα γονίδια εκείνα που κωδικοποιούν για πρωτεΐνες,
υπεύθυνες για την κυτταρική αποτοξίνωση από διοξίνες, μόρια που συμμετέχουν στο
σύστημα κυτοχρωμάτων P450 και τρανσφερασών της γλουταθειόνης, ή μόρια που
εμπλέκονται στην βιοσύνθεση των οιστρογόνων, εκτός των ωοθηκών, να κρατούν
σημαντικό ρόλο στην προστασία από την εκδήλωση ενδομητρίωσης. Καθώς μέχρι
σήμερα δεν έχει ταυτοποιηθεί ένας γενετικός παράγοντας, ο οποίος να είναι
υπεύθυνος για την ανάπτυξη της νόσου αυτής, είναι πιθανό πολλαπλοί γενετικοί
παράγοντες να δρουν συνδυαστικά σαν γονίδια τροποποιητές (gene modifiers) προς
αυτήν την κατεύθυνση.
Στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής, διερευνήθηκε η συμβολή
γνωστών πολυμορφισμών των γονιδίων CYP1A1, GSTM1, GSTT1 και CYP19 στην
εκδήλωση της ενδομητρίωσης συγκρίνοντας τις συχνότητες τους σε ένα πληθυσμό
ασθενών γυναικών με ενδομητρίωση έναντι ενός πληθυσμού φυσιολογικών, γόνιμων
γυναικών, χωρίς τη νόσο αυτή.
Η επιλογή των δειγμάτων, αποτελεί το πλέον κρίσιμο σημείο σε μια τέτοια
μελέτη.

Έτσι, για τα δείγματα που επιλέγηκαν, ακολουθήθηκαν πολύ αυστηρά

κλινικά και εργαστηριακά κριτήρια, προκειμένου να επιβεβαιωθεί πολλαπλώς η
παρουσία και σταδιοποίηση της νόσου στον πληθυσμό των ασθενών και να
αποκλειστεί η παρουσία της στην ομάδα ελέγχου. Όλες οι γυναίκες από τις οποίες
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ελήφθη βιολογικό υλικό είχαν, κατά το δυνατό, το αυτό ενδιαίτημα, προερχόμενες
από το ίδιο αστικό περιβάλλον. Ακόμη, είχαν όλες την ίδια καταγωγή, ώστε να
αποκλειστούν προβλήματα μεικτών πληθυσμών. Ο παράλληλος χειρουργικός και
ιστολογικός έλεγχος, εξασφάλισε τη μελέτη από τυχόν λάθη διάγνωσης.
Στο καθαρά εργαστηριακό μέρος χρησιμοποιήθηκαν καλά θεμελιωμένες
μοριακές τεχνικές για την εκχύλιση DNA, την μελέτη του με PCR και την ανάλυση
των αποτελεσμάτων με συστήματα ανάλυσης εικόνας, που εξασφάλιζαν την ακρίβεια
του αποτελέσματος και την εξάλειψη συστηματικών σφαλμάτων.

Οι πολλαπλές

επαναλήψεις για κάθε δείγμα λειτούργησαν σαν επιπλέον μηχανισμός θωράκισης από
τυχαία σφάλματα.

Ο πολυμορφισμός CYP1A1*1A προστατεύει ενώ ο CYP1A1*2A συμβάλλει στην
εμφάνιση ενδομητρίωσης
Πολλές μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί για τη συμβολή του πολυμορφισμού
CYP1A1*1A / CYP1A1*2A σε ανθρώπινες νεοπλασίες, κυρίως στον πνεύμονα και
στο

μαστό,

εξαιτίας

της

λειτουργικής σημασίας του

κυτοχρώματος

που

κωδικοποιείται από το γονίδιο αυτό στην αποτοξίνωση του κυττάρου από
περιβαλλοντικά χημικά είτε έπειτα από απευθείας έκθεση (πνεύμονας) είτε μετά την
επιλεκτική συσσώρευσή τους λόγω της εκλεκτικής λιποφιλίας τους (λιποκύτταρα στο
μαστό).

Ωστόσο, τα αποτελέσματα των μελετών αυτών υπήρξαν συχνά

αντικρουόμενα

κυρίως

εξαιτίας

πληθυσμιακών

διαφορών,

διαφορετικών

εθνικοτήτων, διαφορετικών μεγεθών πληθυσμών, διαφορετικών πρωτοκόλλων
εργασίας και τεχνικών.
Αναφορικά με την ενδομητρίωση, δεν υπήρχαν ανάλογες μελέτες για αυτό το
γονίδιο. Η σύνδεση όμως του κυτοχρώματος P450 με τον μεταβολισμό των διοξινών,
από τις οποίες μάλιστα επάγεται μεταγραφικά, μέσω του υποδοχέα των αρυλικών
υδρογονανθράκων (AHR), το καθιστά ιδιαίτερα ενδιαφέρον στην περίπτωση της
ενδομητρίωσης.
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Η γενετική ανάλυση του πολυμορφισμού CYP1A1*1A / CYP1A1*2A, στους
πληθυσμούς γυναικών με και χωρίς ενδομητρίωση, έδειξε πως ενώ το φυσικού τύπου
αλληλόμορφο CYP1A1*1A προστατεύει σημαντικά (38%), η παρουσία του
CYP1A1*2A αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης ενδομητρίωσης κατά δύο φορές. Αν
μάλιστα συγκριθούν τα ομόζυγα δείγματα για το CYP1A1*1A με τα ομόζυγα για το
CYP1A1*2A, η διαφορά φτάνει τις 4 φορές. Φαίνεται λοιπόν πως ο πολυμορφισμός
αυτός έχει πράγματι ιδιαίτερη σημασία στις γυναίκες για την προστασία από την
ενδομητρίωση, πιθανά μέσω διαφορετικότητας στην ικανότητα διαχείρισης
περιβαλλοντικών χημικών.

Ο ρόλος της έλλειψης του γονιδίου GSTM1 (GSTM1 null) είναι περιορισμένος
αλλά μπορεί να καταγραφεί
Το GSTM1 χαρακτηρίζεται από μια ιδιόμορφη σχεδόν πλήρη έλλειψη
ολόκληρης της κωδικής του περιοχής. Η έλλειψη αυτή μάλιστα δεν είναι καθόλου
σπάνια αφού απαντάται περίπου στους μισούς ανθρώπους στο γενικό πληθυσμό. Το
γονίδιο αυτό κωδικοποιεί για μια πρωτεΐνη, η οποία ουσιαστικά εξουδετερώνει τις
ενεργοποιημένες, πολύ τοξικές ελεύθερες ρίζες που σχηματίζονται από την
επεξεργασία των λιπόφιλων οργανικών ενώσεων από το σύστημα P450.
Το GSTM1 επίσης έχει μελετηθεί σε αρκετές νεοπλασίες αλλά και στην
ενδομητρίωση. Τα αποτελέσματα προηγούμενων μελετών έδωσαν αντικρουόμενα
αποτελέσματα. Κάποιες αναφορές βρήσκουν απ’ ευθείας συσχέτιση της έλλειψης
αυτής με την ενδομητρίωση ενώ κάποιες άλλες όχι. Στην εργασία αυτή προκειμένου
να αποφευχθούν προβλήματα κακής εκτίμησης των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε
εσωτερικός μάρτυρας σε όλες τις PCR αντιδράσεις, η β2-μικροσφαιρίνη.
Τα δεδομένα της διδακτορικής αυτής διατριβής δεν υποστηρίζουν μια ευθεία
συσχέτιση GSTM1 έλλειψης και ενδομητρίωσης. Ωστόσο, υπάρχει μια περιορισμένη
συμβολή καθώς η παρουσία του γονιδίου μειώνει τον κίνδυνο ανάπτυξης της νόσου
κατά 22%.

Ενώ όμως ο πολυμορφισμός αυτός έχει μια μέση βαρύτητα στην

παθογένεια της ενδομητρίωσης, αν εξετασθεί σε συνδυασμό με το CYP1A1, τότε
φαίνεται πως αποκτά ιδιαίτερη αξία.

Είναι λοιπόν χαρακτηριστικό πως από τα
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αποτελέσματα πίνακα 3, η ταυτόχρονη παρουσία του αλληλομόρφου CYP1A1*2A,
παράλληλα με την πλήρη έλλειψη ενός λειτουργικού GSTM1 εμφανίζεται να αυξάνει
τον κίνδυνο για ενδομητρίωση.

Η έλλειψη λειτουργικού γονιδίου GSTT1 (GSTT1 null) δεν ενέχεται στην
ενδομητρίωση
Το γονίδιο GSTT1 κωδικοποιεί επίσης για μια τρασνφεράση της
γλουταθειόνης, πάντως ενώ μοιράζεται κάποια λειτουργικά χαρακτηριστικά με το
GSTM1 εμφανίζει κάποιες διαφοροποιήσεις αναφορικά με την ειδικότητά του ως
προς κάποια συγκεκριμένα υποστρώματα. Το GSTT1 σε αντίθεης με το GSTM1, δεν
μεταβολίζει διοξίνες, παρά μόνο μικρότεροςυ υδρογονάνθρακες, αλο-αλκάνια και
αλο-αλκένια, όπως είναι το βρωμυλο-τρι-αλο-μεθάνιο, τα οποία είναι συχνά
παράπλευρα προϊόντα, που απαντώνται στο πόσιμο χλωριωμένο νερό. Από την άλλη
πλευρά, υπόκειται και αυτό σε μεταγραφικό έλεγχο από το υποδοχέα των αρυλικών
υδρογονανθράκων.
Όπως και το GSTM1, το GSTT1 χαρακτηρίζεται από μια μεγάλη έλλειψη,
από την οποία λείπει σχεδόν ολόκληρη η κωδική περιοχή του γονιδίου, οπότε δεν
παράγεται καθόλου πρωτεΐνη. Ο πολυμορφισμός αυτός είναι αρκετά σπανιότερος
από του GSTM1.

Στην ανάλυσή της διδακτορικής αυτής διατριβής δεν

παρατηρήθηκαν ουσιαστικές αποκλίσεις στην συχνότηατ του πολυμορφισμού αυτού
μεταξύ ασθενών και ομάδας ελέγχου, κάτι που μάλλον αποκλείει την όποια
συμμετοχή του γονιδίου στην παθογένεια της ενδομητρίωσης.

Αξίζει ακόμη να

σημειωθεί πως και η συνδυαστική ανάλυση με τους υπόλοιπους πολυμορφισμούς
(πίνακες 2 και 3) δεν έδειξε κάποια διαφορετική συμβολή της έλλειψης του GSTT1.

Το αλληλόμορφο 10 και σε μικρότερο βαθμό τα 8 και 12 του VNTR του εσονίου
4 του CYP19 (αρωματάση) σχετίζονται με την ενδομητρίωση
Το γονίδιο CYP19 κωδικοποιεί για μια πρωτεΐνη που διαφέρει από αυτές που
αναφέραμε παραπάνω. Η αρωματάση, το κυτόχρωμα που κωδικοποιείται από το
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γονίδιο CYP19, είναι ένα μόριο που μετατρέπει ανδρογόνα σε οιστρογόνα σε
διάφορους ιστούς εκτός των ωοθηκών.

Η εξάρτηση της ενδομητρίωσης από

οιστρογόνα είναι το γεγονός που καθιστά το γονίδιο αυτό ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Από
βιολογικής άποψης ο πολυμορφισμός που εξετάστηκε δεν αλλάζει τις ιδιότητες της
λειτουργικής πρωτεΐνης καθώς εντοπίζεται σε εσόνιο, που δεν μεταφράζεται σε
αμινοξέα.

Πλην όμως προηγούμενες μελέτες αυτού του πολυμορφισμού στον

καρκίνο του μαστού, υποδεικνύουν έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο.
Φαίνεται πως είτε άμεσα κατά την ωρίμανση του αγγελιοφόρου RNA είτε
έμμεσα λόγω της στενής σύνδεσης κάποιων από τους πολυμορφισμούς σε αυτήν την
θέση με κάποιο γειτονικό (proxy) cis-ρυθμιστικό στοιχείο, υποκινητή, κάποιοι
πολυμορφισμοί του παράγουν διαφορετικό φαινότυπο. Ο φαινότυπος αυτός μπορεί
να σχετίζεται με υψηλότερα ή χαμηλότερα επίπεδα λειτουργίας της αρωματάσης,
λόγω υψηλότερης ή χαμηλότερης μεταγραφής και μετάφρασης του γονιδίου και του
mRNA που κωδικοποιεί για αυτήν.
Πράγματι

υπάρχουν

αναφορές

που

δείχνουν

αυξημένα

επίπεδα

λειτουργικότητας του ενζύμου και έκφρασης του mRNA της αρωματάσης (CYP19)
στον ενδομητριωτικό ιστό. Για το λόγο αυτό στην διατριβή αυτή εξετάστηκαν οι
συχνότητες

αλληλομόρφων

αυτού

του

πολυμορφισμού

στις

ασθενείς

με

ενδομητρίωση και στις φυσιολογικές γυναίκες.
Από την γενετική ανάλυση των δειγμάτων των δύο πληθυσμών όπως φαίνεται
στον πίνακα 1 και στο διάγραμμα 2, το αλληλόμορφο (TTTA)10, βρέθηκε να
συσχετίζεται σημαντικά με την ενδομητρίωση.

Σε μικρότερο βαθμό εκτός του

αλληλομόρφου 10, βλέπουμε πως και τα αλληλόμορφα 8 και 12 συμβάλλουν επίσης,
σε μικρότερο όμως βαθμό με την εμφάνιση της νόσου. Η εικόνα για το αλληλόμορφο
11 δεν είναι ξεκάθαρη, πάντως φαίνεται πως γενικά τα «μεγάλα» αλληλόμορφα, με
περισσότερες

από

7

(ΤΤΤΑ)

επαναλήψεις,

συμβάλλουν

στην

εμφάνιση

ενδομητρίωσης.
Πρέπει να σημειωθεί πως σε προηγούμενες μελέτες στον καρκίνο του μαστού,
διαφορετικές ερευνητικές ομάδες, ενώ συμφωνούν στην συμβολή του γονιδίου στη
νόσο, διαφωνούν ως προς το πιο αλληλόμορφο το 8, 10 ή 12, είναι αυτό που
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σχετίζεται με τον παθολογικό φαινότυπο. Η διαφορά αυτή μπορεί να οφείλεται στο
ότι τα τρία αυτά αλληλόμορφα είναι τα περισσότερο σπάνια στους πληθυσμούς που
εξετάστηκαν. Κάτι ανάλογο θα μπορούσε να συμβαίνει και για την ενδομητρίωση.
Καθώς ο πολυμορφισμός που εξετάζεται δεν έχει ένα άμεσο αποτέλεσμα αλλαγής της
ενεργότητας του ενζύμου της αρωματάσης, λόγω αλλαγής της πρωτοδιάταξης της
αμινοξικής της αλληλουχίας, εικάζεται πως οι παρατηρούμενες διαφορές εξηγούνται
είτε λόγω της εμπλοκής του VNTR στην ωρίμανση του RNA, είτε λόγω της στενής
σύνδεσης συγκεκριμένων πολυορφισμών με cis-ρυθμιστικά στοιχεία της μεταγραφής.
Από τις δύο αυτές εξηγήσεις, η δεύτερη θα μπορούσε να εξηγήσει πως διαφορετικό
αλληλόμορφο σε διαφορετικούς πληθυσμούς μπορεί να σχετίζεται με τη νόσο, καθώς
είναι πιθανό η σύνδεση πολυμορφισμού και cis-στοιχείου ή στοιχείων να είναι
διαφορετική ανάλογα με την φυλετική προέλευση του πληθυσμού.
Αδιαμφισβήτητα πάντως, ο πολυμορφισμός του γονιδίου της αρωματάσης
έχει λειτουργική σημασία.

Αυτό που μένει να διαπιστωθεί στην περίπτωση της

ενδομητρίωσης, είναι πώς τα αλληλόμορφα αυτά σχετίζονται με τη λειτουργία του
μορίου, κάτι που ανοίγει το πεδίο για περαιτέρω μελέτες σε επίπεδο RNA και
πρωτεΐνης. Επιπλέον, ο συνδυασμός των γονότυπων του πολυμορφισμού στο CYP19
με το CYP1A1 και το GSTM1, φανερώνει μια συνεργιστική, σχεδόν αθροιστική,
δράση ως προς την εμφάνιση της ενδομητρίωσης στης γυναίκες.

Συμπεράσματα
Εν κατακλείδι, η συγκριτική γενετική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στα
πλαίσια της διδακτορικής αυτής διατριβής για την συχνότητα των πολυμορφισμών
CYP1A1*2A, GSTM1-null, GSTT1-null και των αλληλομόρφων του VNTR του
εσονίου 4 του γονιδίου CYP19, υπέδειξε την συμβολή των γονιδίων CYP1A1,
GSTM1 και CYP19 στην προστασία από ή στην εκδήλωση ενδομητρίωσης στις
γυναίκες. Η συνεργιστική δράση των πολυμορφισμών αυτών των τριών γονιδίων
φανερώνει και τον πολυπαραγοντικό χαρακτήρα της νόσου.
Με ένα διαφορετικό γενετικό υπόβαθρο, κάθε γυναίκα έχει διαφορετική
ευαισθησία στις οργανικές λιπόφιλες χημικές ενώσεις του περιβάλλοντος, αλλά και
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διαφορετική ευαισθησία σε ενδογενείς ορμονικές διακυμάνσεις. Η σημασία των
ευρημάτων αυτής της διατριβής είναι ιδιαίτερη καθώς η διαφορετική αυτή απόκριση
σε χημικές ενώσεις αντιστοιχεί και σε διαφορετική ανταπόκριση σε φαρμακευτικά
σκευάσματα.
Προβάλλεται λοιπόν ένας φαρμακογενετικός χαρακτήρας της ενδομητρίωσης
μέσω της συμβολής διαφορετικών γονιδίων που κωδικοποιούν για ένζυμα κυτταρικής
αποτοξίνωσης από λιπόφιλα χημικά. Συγκεκριμένα, το αλληλόμορφο CYP1A1*2A,
η έλλειψη του GSTM1 και το αλληλόμορφο (TTTA)10 του CYP19 παρουσιάζουν
μεγαλύτερο κίνδυνο για την εκδήλωση της ενδομητρίωσης.
Περαιτέρω μελέτες θα καταδείξουν τον ακριβή μηχανισμό συνεισφοράς
αυτών των γονιδίων στη νόσο. Από τα δεδομένα αυτά γίνεται κατανοητό πώς η
ενδομητρίωση

μπορεί

να

έχει

ένα

κληρονομικό

χαρακτήρα

χαμηλής

διεισδυτικότητας, καθώς η τελική έκβαση δεν στηρίζεται μόνο στο γονότυπο αλλά
κυρίως στην αλληλεπίδρασή του με το περιβάλλον, το ενδιαίτημα κάθε ατόμου. Τα
αποτελέσματα της παρούσας διδακτορικής διατριβής έχουν ιδιαίτερο κλινικό
ενδιαφέρον καθώς φανερώνουν το πώς διαφορετικοί ασθενείς μπορούν να
αντιδράσουν με διαφορετικό τρόπο σε μια φαρμακευτική αγωγή και εισηγούνται μια
διαφορετική κλινική προσέγγιση με συνδυασμό γονοτυπικής και φαινοτυπικής
ανάλυσης για την καλύτερη αντιμετώπιση των ασθενών με ενδομητρίωση.

124

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Abrao MS, Podgaec S, Pinotti JA, de Oliveira RM: Tumor markers in endometriosis.
Int J Gynaecol Obstet 66(1):19, 1999.
2. Adamson GD, Frison L, Lamb EJ: Endometriosis: studies of a method for design on
a surgical staging system. Fertil Steril 38:659, 1982.
3. Adamson GD, Hurd SJ, Pasta DJ, et al: Laparoscopic endometriosis treatment: Is it
better? Fertil Steril 59:35, 1993.
4. Adamson GD, Kwei L, Edgren RA: Pain of endometriosis: Effects of nafarelin and
danazol therapy. Int J Fertil 39:215, 1994.
5. Adamson GD, Pasta DJ: Surgical treatment of endometriosis-associated fertility:
Meta-analysis compared with survival analysis. Am J Obstet Gynecol 171:1488,
1994.
6. Adamson GD: Diagnosis and clinical presentation of endometriosis. Am J Obstet
Gynecol 162:568, 1990.
7. Adamson GD: Management of endometriosis. II. Surgical approaches. Female
Patient 16:59, 1991.
8. Akoum A, Jolicoeur C, Boucher A: Estradiol amplifies interleukin-1-induced
monocyte chemotactic protein-1 expression by ectopic endometrial cells of women
with endometriosis. J Clin Endocrinol Metab 85(2):896, 2000.
9. Akoum A, Lemay A, Brunet C, Hebert J, Le groupe d’investigation en gynecologie:
Secretion of monocyte chemotactic protein-1 by cytokine-stimulated endometrial
cells of women with endometriosis. Fertil Steril 63:322, 1995.

10. Ambrosone CB, Freudenheim JL, Graham S, Marshall JR, Vena JE, Brasure
JR et al: Cigarette smoking, N-acetyltransferase 2 genetic polymorphisms, and
breast cancer risk. JAMA 276: 1494, 1996.
11. American College of Obstetrician and Gynecologists Technical Bulletin: Chronic
Pelvic Pain. 223:600, 1996.
12. American Fertility Society: Management of endometriosis in the presence of pelvic
pain. Fertil Steril 60:952, 1993.
13. American Fertility Society: Classification of endometriosis. Fertil Steril 32: 633,
1979.
14. Andersen O, Giustra P, Leidinger R: Giant endometrioma. Am J Surg 181(3):272,
2001.

15. Andersson S, Moghrabi N: Physiology and molecular genetics of 17 betahydroxysteroid dehydrogenases. Steroids 62: 143, 1997.
16. Arici A, MacDonald PC, Casey ML: Modulation of the levels of interleukin-8
messenger ribonucleic acid and interleukin-8 protein synthesis in human endometrial
stromal cells by transforming growth factor-beta 1. J Clin Endocrinol Metab
81(8):3004, 1996.

125

17. Arici A, MacDonald PC, Casey ML: Progestin regulation of interleukin-8 mRNA
levels and protein synthesis in human endometrial stromal cells. J Steroid Biochem
Mol Biol 58(1):71, 1996.
18. Arici A, Marshburn PB, MacDonald PC, Dombrowski RA: Progesterone metabolism
in human endometrial stromal and gland cells in culture. Steroids 64(8): 530, 1999.
19. Arici A, Oral E, Bukulmez O, Duleba A, Olive DL, Jones EE: The effect of
endometriosis on implantation: results from the Yale University in vitro fertilization
and embryo transfer program. Fertil Steril 65(3):603, 1996.
20. Arici A, Seli E, Senturk LM, Gutierrez LS, Oral E, Taylor HS: Interelukin-8 in the
human endometrium. J Clin Endocrinol Metab 83(5):1783, 1999.
21. Arici A, Seli E, Senturk LM, Gutierrez LS, Oral E, Taylor HS: Interleukin-8 in the
human endometrium. J Clin Endocrinol Metab 83(5):1783, 1998.
22. Arici A, Seli E, Zeyneloglu HB, Senturk LM, Oral E, Olive DL: Interelukin-8
induces proliferation of endometrial stromal cells: a potential autocrine growth factor.
J Clin Endocrinol Metab 83(4):1201, 1998.
23. Arici A, Senturk LM, Seli E, Bahtiyar MO, Kim G: Regulation of monocyte
hemotactic protein-1 expression in human endometrial stromal cells by estrogen and
progesterone. Biol Reprod 61(1):85, 1999.

24. Arnold LL, Ascher SM, Simon JA: Familial adenomyosis: a case report. Fertil
Steril 61: 1165, 1994.
25. Baranov VS, Ivaschenko T, Bakay B, Aseev M, Belotserkovskaya R,
Baranova H et al: Proportion of the GSTM1 0/0 genotype in some Slavic
populations and its correlation with cystic fibrosis and some multifactorial
diseases. Hum Genet 97: 516, 1996
26. Baranova H, Bothorishvilli R, Canis M, Albuisson E, Perriot S, Glowaczower
E et al: Glutathione S-transferase M1 gene polymorphism and susceptibility to
endometriosis in a French population. Mol Hum Reprod 3: 775, 1997.
27. Baranova H, Canis M, Ivaschenko T, Albuisson E, Bothorishvilli R, Baranov
V et al: Possible involvement of arylamine N-acetyltransferase 2, glutathione
S-transferases M1 and T1 genes in the development of endometriosis. Mol
Hum Reprod 5: 636-641,1999.
28. Barcz E, Kaminski P, Marianowski L: Role of cytokines in pathogenesis of
endometriosis. Med Sci Monit 6(5):1042, 2000.
29. Bardi M, Arnoldi E, Pizzocchero F, et al: Endometrioid carcinoma in pelvic
endometriosis in a postmenopausal woman with tamoxifen adjuvant therapy for
breast cancer. Eur J Gynecol Oncol 15:393, 1994.
30. Bast RC Jr, Xu FJ, Yu YH, Barnhill S, Zhang Z, Mills GB: CA-125: The past and
the future. Int J Biol Markers 13(4):179, 1998.

126

31. Baxter SW, Thomas EJ, Campbell IG: GSTM1 null polymorphism and
susceptibility to endometriosis and ovarian cancer. Carcinogenesis 22: 63,
2001.
32. Benifla JL, Madelenat P: Role of diagnosis laparoscopy within the framework of
infertility evaluation. For the systematic practice. Gynecol Obstet Fertil 29(2):161,
2001.

33. Bergqvist A, Borg A, Ljungberg O: Protooncogenes in endometriotic and
endometrial tissue. Ann N Y Acad Sci 626: 276, 1991.
34. Bischoff FZ, Simpson JL: Heritability and molecular genetic studies of
endometriosis. Hum Reprod Update 6: 37, 2000.
35. Bocker J, Tadmor OP, Gal M, Diamant YZ: The prevalence of adenomyosis
and endometriosis in an ultra-religious Jewish population. Asia Oceania J
Obstet Gynaecol 20: 125, 1994.
36. Bonnar J: Clinical manifestations and diagnosis of endometriosis. Ir J Med Sci
152:5, 1983.

37. Boucher A, Mourad W, Mailloux J, Lemay A, Akoum A: Ovarian hormones
modulate monocyte chemotactic protein-1 expression in endometrial cells of
women with endometriosis. Mol Hum Reprod 6: 618, 2000.
38. Brincat M, Galea R, Buhagiar A: Polycystic ovaries and endometriosis: a
possible connection. Br J Obstet Gynaecol 101: 346, 1994 .
39. Brinton LA, Gridley G, Persson I, Baron J, Bergqvist A: Cancer risk after a
hospital discharge diagnosis of endometriosis. Am J Obstet Gynecol 176: 572,
1997.
40. Brosens IA, Brosens JJ: Is laparoscopy the gold standard for the diagnosis of
endometriosis? Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 88(2):117, 2000.
41. Brosens IA, Cornillie F, Koninckx P, Vasquez G: Evolution of the revised American
Fertility Society Classification of endometriosis. Fertil Steril 44:714, 1985.
42. Brosens IA, Donnez J, Benagiano G: Improving the classification of endometriosis.
Hum Reprod 8:1792, 1993.
43. Brosens IA: New principles in the management of endometriosis. Acta Obstet
Gynecol Scand 159 (Suppl):18, 1994.
44. Brosens IA: Pathophysiology and Medical Treatment of Endometriosis-Associated
Infertility. In: Infertility. Seibel MM (ed) Appleton & Lange, 1997.

45. Bulun SE, Zeitoun KM, Kilic G: Expression of dioxin-related transactivating
factors and target genes in human eutopic endometrial and endometriotic
tissues. Am J Obstet Gynecol 182: 767, 2000.
46. Bulun SE, Zeitoun KM, Takayama K, Sasano H: Estrogen biosynthesis in
endometriosis: molecular basis and clinical relevance. J Mol Endocrinol 25:
35, 2000.

127

47. Burns WN, Schenken RS: Pathophysiology of endometriosis-associated infertility.
Clin Obstet Gynecol 42(3):586, 1999.
48. Buyalos RP, Agarwal SK: Endometriosis-associated infertility. Curr Opin Obstet
Gynecol 12(5):377, 2000.
49. Cahill DJ, Hull MG: Pituitary – ovarian dysfunction and endometriosis. Hum
Reprod Update 6(1): 56, 2000.
50. Campagnutta E, Sopracordevole E, Spolaor L, et al: Squamous cell carcinoma in
ovarian endometriosis. J Reprod Med 39:557, 1994.

51. Campbell IG, Thomas EJ: Endometriosis: candidate genes. Hum Reprod
Update 7: 15, 2001.
52. Cohen I, Altaras MM, Lew S, et al: Ovarian endometrioid carcinoma and
endometriosis developing in a postmenopausal breast cancer patient during tamoxifen
therapy: a case report and review of the literature. Gynecol Oncol 55:443, 1994.
53. Cooper P: Mixed mesodermal tumor and clear cell carcinoma arising in ovarian
endometriosis. Cancer 42:2827, 1978.
54. Cramer DW, Goldstein DP, Fraer C, Reichardt JK: Vaginal agenesis (MayerRokitansky-Kuster-Hauser syndrome) associated with the N314D mutation of
galactose-1-phosphate uridyl transferase (GALT). Mol Hum Reprod 2: 145, 1996.
55. Cramer DW, Hornstein MD, Ng WG, Barbieri RL: Endometriosis associated with the
N314D mutation of galactose-1-phosphate uridyl transferase (GALT). Mol Hum
Reprod 2: 149, 1996.
56. Cramer DW, Muto MG, Reichardt JK, Xu H, Welch WR, Valles B, et al:
Characteristics of women with a family history of ovarian cancer. I. Galactose
consumption and metabolism. Cancer 74: 1309, 1994.
57. Cramer DW, Wilson E, Stillman RJ, et al: The relation of endometriosis to menstrual
characteristics, smoking, and exercise. JAMA 255:1904, 1986.
58. Cramer DW, Xu H, Harlow BL: Family history as a predictor of early menopause.
Fertil Steril 64:740, 1995.
59. Cravello L, D’Ercole C, Roger V, Samson D, Blanc B: Laparoscopic surgery in
gynecology: randomized prospective study comparing pneumoperitoneum and
abdominal wall suspension. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 83(1):9, 1999.
60. Czernobilsky B, Morris WJ: A histologic study of ovarian endometriosis with
emphasis on hyperplastic and atypical changes. Obstet Gynecol 53:318 1979.
61. D’Hooghe TM, Xiao L, Hill JA: Cytokine profiles in autologous peritoneal fluid and
peripheral blood of women with deep and superficial endometriosis. Arch Gynecol
Obstet 265(1):40, 2001.
62. Damario MA, Rock JA: Evaluating the American Fertility Society’s Classification for
endometriosis. Contemp Ob/Gyn 15:57, 1994.

128

63. Dawood MY: Laparoscopic surgery of the fallopian tubes and ovaries. Semin
Laparosc Surg 6(2):58, 1999.
64. Descamps P, Cottier JP, Barre I, et al: Endometriosis of the sciatic nerve: Case
report demonstrating the value of MR imaging. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol
58: 199, 1995.
65. Dmowski WP, Gebel HM, Braun DP: The role of cell-mediated immunity in
pathogenesis of endometriosis. Acta Obstet Gynecol Scand 159(suppl):7, 1994.
66. Dmowski WP, Radwanska E, Binor Z, Rana N: Mild endometriosis and ovulatory
dysfunction: effect of danazol treatment on success of ovulation induction. Fertil
Steril 46:784, 1986.
67. Dmowski WP, Steele RW, Baker GF: Deficient cellular immunity in endometriosis.
Am J Obstet Gynecol 141:377, 1981.
68. Dmowski WP: Symposium: Finding the best therapy for endometriosis. Contempor
Obstet Gynecol 15:81, 1980.
69. Dockerty MB: Malignancy complicating endometriosis. Am J Obstet Gynecol
83:175, 1962.
70. Donnez J, Langerock S, Thomas K: Peritoneal fluid volume, 17-beta-estradiol and
progesterone concentrations in women with endometriosis and/or luteinized
unruptured follicle syndrome. Gynecol Obstet Invest 16:210, 1983.
71. Doody MC, Gibbons WE, Buttram VC: Linear regression analysis of ultrasound
follicular growth series: evidence for an abnormality of follicular growth in
endometriosis patients. Fertil Steril 49:47, 1988.
72. Dunselman GAJ, Willebrand D, Evers JLH: Immuhistochemical analysis of
oestrogen and progesterone receptors of eutopic and ectopic endometrium in the
rabbit model of endometriosis: the effect of pregnancy. Hum Reprod 7:73, 1992.
73. Eguchi S, Komuta K, Haraguchi M, Furui J, Kanematsu T: MRI facilitated diagnosis
of endometriosis of the rectum. J Gastroenterol 35(10):784, 2000.
74. El Mahgoub S, Yaseen S: A positive proof of the theory of coelowic metaplasion.
Am J Obstet Gynecol 137:137, 1980.

75. Elias S, Simpson JL, Carson SA, Malinak LR, Buttram VC: Genetics studies
in incomplete mullerian fusion. Obstet Gynecol 63: 276, 1984.
76. Elliot DL, Barker AF, Dixon LM: Catamenial hemoptysis: New methods of
diagnosis and therapy. Chest 87:687, 1985.
77. El-Yahia AW: Laparoscopic evaluation of apparently normal infertile women. Aust
NZ J Obstet Gynaecol 34:440, 1994.

78. Ergun A, Pabuccu R, Atay V, Kucuk T, Duru NK, Gungor S: Three sisters
with septate uteri: another reference to bidirectional theory. Hum Reprod 12:
140, 1997.
79. Evers JLH, Dunselman GAJ, Van Der Linden PJQ: Markers for endometriosis.
Baillere’s Clin Obstet Gynecol 7:715, 1993.

129

80. Fakih H, Baggett B, Holtz G, Tsang K-Y, Lee JC, Williamson HO: Interleukin-1: a
possible role in the infertility associated with endometriosis. Fertil Steril 47:213,
1987.
81. Fathalla MF: Malignant transformation in ovarian endometriosis. J Obstet Gynaecol
Br Commonw 74:85, 1967.
82. Fedele L, Arcaini L, Vercellini P, et al: Serum CA-125 measurements in the
diagnosis of endometriosis recurrence. Obstet Gynecol 72:19, 1988.
83. Fedele L, Bianchi S, Viezzoli T, et al: Gestrinone versus danazol in the treatment of
endometriosis. Fertil Steril 51:781, 1989.
84. Fedele L, Marchini M, Baglioni A, et al: Evaluation of histological and
ultrastructural aspects of endometrium during treatment with gestrinone in women
with amenorrhea or spotting. Acta Obstet Gynecol Scand 69: 143, 1990.
85. Fedele L, Parazzini F, Radici E, et al: Buserelin acetate versus expectant
management in the treatment of infertility associated with minimal or mild
endometriosis: A randomized clinical trial. Am J Obstet Gynecol 166:1345, 1992.
86. Felberbaum Re, Ludwig M, Diedrich K: Clinical application of GnRH-antagonists.
Mol Cell Endocrinol 166(1):9, 2000.
87. Franquemont DW, Frierson HF Jr, Mills SE: An immunohistochemical study of
normal endometrial stroma and endometrial stromal neoplasms. Evidence for smooth
muscle differentiation. Am J Surg Pathol 15:861, 1991.

88. Frey GH, Bluefield WV: The familial occurrence of endometriosis. Am J
Obstet Gynecol 37: 418, 1957.
89. Friedman AJ, Barbieri RL, Doubilet PM, et al: A randomized, double-blind trial of a
gonadotropin-releasing hormone agonist (leuprolide) with or without
medroxyprogesterone acetate in the treatment of leiomyomata uteri. Fertil Steril
49:404, 1983.
90. Friedman AJ, Hornstein MD: Gonadotropin-releasing hormone agonist plus
estrogen-progestin “add-back” therapy for endometriosis-related pelvic pain. Fertil
Steril 60:236, 1993.

91. Fugger L, Tisch R, Libau R, et al: The role of human major histocompatibility
complex (HLA) genes in disease. In: Scriver CR, Beaudet AL, Sly WS, Valle
D, eds. The metabolic and molecular bases of inherited disease. Vol. 1. New
York: McGraw-Hill, 555, 1995.
92. Fujishita A, Ishimaru T: Medical treatment of endometriosis: general approach.
Nippon Risho 1:115, 2001.
93. Furuya K, Murakami M, Mizumoto Y, Tokuoka S, Makimura N, Nagata I: Low-dose
danazol therapy in endometriosis. Nippon Risho Suppl 1:145, 2001.
94. Gaetje R, Winnekendonk DW, Scharl A, Kaufmann M: Ovarian cancer antigen CA125 enhances the invasiveness of the endometriotic cell line EEC 145. J Soc Gynecol
Investig 6(5):278, 1999.

130

95. Garcia-Closas M, Kelsey KT, Wiencke JK, Xu X, Wain JC, Christiani DC; A
case-control study of cytochrome P450 1A1, glutathione S-transferase M1,
cigarette smoking and lung cancer susceptibility Cancer Causes Control 8:
544, 1997.
96. Gerhard I, Schindler AE, Buhler K, et al: Treatment of endometriosis with
leuprorelin acetate depot: a German multicentre study. Clin Ther 14 (suppl A):3,
1992.
97. Giudice LC, Dsupin BA, Gargosky SE, et al: The insuline-like growth factor system
in human peritoneal fluid: its effects on endometrial stromal cells and its potential
relevance to endometriosis. J Clin Endocrinol Metab 79:1284, 1994.
98. Giudice LC: Endometrial growth factors and proteins. In: Giudice LC, Polan ML,
eds. Growth factors in endometrium. New York: Thieme Medical Publishers.
Semin Reprod Endocrinol 13:93, 1995.

99. Gogusev J, Bouquet dJ, Telvi L, Doussau M, du MS, Stojkoski A, et al:
Detection of DNA copy number changes in human endometriosis by
comparative genomic hybridization. Hum Genet 105: 444, 1999.
100.
Goumenou AG, Arvanitis DA, Matalliotakis IM, Koumantakis EE,
Spandidos DA: Microsatellite DNA assays reveal an allelic imbalance in p16(Ink4),
GALT, p53, and APOA2 loci in patients with endometriosis. Fertil Steril 75(1):160,
2001.
101.
Greenblatt RB, Dmowski WP, Mahesh VB, et al: Clinical studies with an
anti-gonadotropin-danazol. Fertil Steril 22:102, 1971.
102.
Gregoriou G, Bakas P, Vitoratos N, Papadias K, Goumas K, Chryssicopoulos
A, Creatsas G: Evaluation of serum prolactin levels in patients with endometriosis
and infertility. Gynecol Obstet Invest 48(1):48, 1999.
103.
Gurick DS: Utility of endometriosis classification in relation to subsequent
pregnancy success (Abstract). Presented at the IX World Congress in Human
Reproduction, Philadelphia, 1996.
104.
Guzick DS, Bross DS, Rock JA: Assessing the efficacy of the American
Fertility Society's classification of endometriosis: application of a dose-response
methodology. Fertil Steril 38:171, 1982.
105.
Guzick DS, Paul Silliman N, Adamson GD, Buttram VC Jr, Canis M,
Malinak LR: Prediction of pregnancy in infertile women based on the American
Society for Reproductive Medicine's revised classification of endometriosis. Fertil
Steril 67:822, 1997.

106.
Hadfield RM, Manek S, Nakago S, Mukherjee S, Weeks DE, Mardon
HJ, et al: Absence of a relationship between endometriosis and the N314D
polymorphism of galactose-1-phosphate uridyl transferase in a UK population.
Mol Hum Reprod 5: 990, 1999.
107.
Hadfield RM, Mardon HJ, Barlow DH, Kennedy SH: Endometriosis in
monozygotic twins. Fertil Steril 68: 941, 1997.

131

108.
Hadfield RM, Yudkin PL, Coe CL, Scheffler J, Uno H, Barlow DH, et
al: Risk factors for endometriosis in the rhesus monkey (Macaca mulatta): a
case-control study. Hum Reprod Update 3: 109, 1997.
109.
1924.

Halban J: Hysteroadenosis metastatick. Wien Klin Wchuschr 37:1205,

110.
Halme J, Becker S, Hammond MG, Raj MHC, Raj S: Increased activation
of pelvic macrophages in infertile women with mild endometriosis. Am J Obstet
Gynecol 145:333, 1983.
111.
Halme J, Becker S, Haskill S: Altered life span function of peritoneal
macrophages (Abstract). Presented at the 33rd Annual Meeting of the Society for
Gynecologic Investigation, Toronto, Ontario, Canada, March 19-22, 1986.
112.
Halme J, Becker S, Wing R: Accentuated cyclic activation of peritoneal
macrophage in patients with endometriosis. Am J Obstet Gynecol 148:85, 1984.
113.
Halme J, Chafe W, Currie JL: Endometriosis with massive ascites. Obstet
Gynecol 65:591, 1985.
114.
Hammond MG, Hammond CB, Parker RT: Conservative treatment of
endometriosis externa: the effects of methyltestosterone therapy. Fertil Steril 29:651,
1978.
115.
Haney AF, Misukonis MA, Weinberg JB: Macrophages and infertility:
oviductal macrophages as potential mediators of infertility. Fertil Steril 39:310,
1983.
116.
Heaps JM, Nieberg RK, Berek JS: Malignant neoplasms arising in
endometriosis. Obstet Gynecol 7:1023, 1990.
117.
Henzi MR, Corson SL, Moghissi K, et al: Administration of nasal nafarelin
as compared with oral danazol for endometriosis. A multicenter double-blind
comparative trial. N Engl J Med 318:485, 1988.
118.
Hoeger KM, Guzick DS: Classification of Endometriosis In: Olive DL (ed).
Endometriosis. Obstet and Gynec clinics of North America, Saunders WB company,
P:347, 1997.
119.
Homm RJ, Mathur S: Autoimmune factors in endometriosis: cause of
effect? Semin Reprod Endocrinol 6:279, 1988.
120.
Hornstein MD, Gleason RE, Barbieri RL: A randomized double-blind
prospective trial of two doses of gestrinone in the treatment of endometriosis. Fertil
Steril 53:237, 1990.
121.
Hornstein MD, Thoman PP, Gleason RE, Barbieri RL: Menstrual cyclicity
of CA-125 in patients with endometriosis. Fertil Steril 58:279, 1992.

122.
Hornstein MD, Thomas PP, Sober AJ, Wyshak G, Albright NL, Frisch
RE: Association between endometriosis, dysplastic naevi and history of
melanoma in women of reproductive age. Hum Reprod 12: 143, 1997.

132

123.
Howard FM: The role of laparoscopy as a diagnostic tool in chronic pelvic
pain. Baillieres Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 14(3):467, 2000.

124.
Huang JC, Yeh J: Quantitative analysis of epidermal growth factor
receptor gene expression in endometriosis. J Clin Endocrinol Metab 79: 1097,
1994.
125.

Huffman JN: External endometriosis. Am J Obstet Gynecol 62:1243, 1951.

126.
1981.

Huffman JW: Endometriosis in young teen-age girls. Pediatr Ann 10:44,

127.
Hughes EG, Fedorkow DM, Collins JA: A quantitative overview of
controlled trials in endometriosis-associated infertility. Fertil Steril 59:963, 1993.
128.
Hurst BS, Schlaff WD: Treatment options for endometriosis: Medical
therapies. Infertil Reprod Med Clin North Am 3:645, 1992.
129.
Imai A, Horibe S, Takagi A, Takagi H, Tamaya T: Drastic elevation of
serum CA125, CA72-4 and CA19-9 levels during menses in a patient with probable
endometriosis. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 78(1):79, 1998.
130.
Iwanari O, Miyako J, Date Y, et al: Differential diagnosis of ovarian cancer,
benign ovarian tumor and endometriosis by a combination assay of serum sialyl
SSEA-1 antigen and CA 125 levels. Gynecol Obstet Invest 29:71, 1990.
131.

Iwanhoff NS: Monattscarift fuz Geburtschilte and Gynakologie 7:195, 1898.

132.
Jacobs I, Bast RC Jr: Th CA-125 tumor-associated antigen: a review of the
literature. Hum Reprod 4:1, 1999.
133.
Jansen RP, Russell P: Nonpigmented endometriosis: Clinical, laparoscopic,
and pathologic definition. Am J Obstet Gynecol 155L1154, 1986.
134.
Jansen RP: Early laparoscopy after pelvic operations to prevent adhesions:
Safety and efficacy. Fertil Steril 49:26, 1988.
135.
Javert CT: Observations on the pathology and spread of endometriosis based
on the theory of benign metastasis. Am J Obstet Gynecol 62:477, 1951.
136.
Jewelewicz R: Management of infertility resulting from anovulation. Am J
Obstet Gynecol 122:909, 1975.

137.
Jiang X, Hitchcock A, Bryan EJ, Watson RH, Englefield P, Thomas
EJ, et al: Microsatellite analysis of endometriosis reveals loss of
heterozygosity at candidate ovarian tumor suppressor gene loci. Cancer Res
56: 3534, 1996.
138.
Jiang X, Morland SJ, Hitchcock A, Thomas EJ, Campbell IG:
Allelotyping of endometriosis with adjacent ovarian carcinoma reveals
evidence of a common lineage. Cancer Res 58: 1707, 1998.
139.
Jimbo H, Hitomi Y, Yoshikawa H, Yano T, Momoeda M, Sakamoto
A, et al: Evidence for monoclonal expansion of epithelial cells in ovarian
endometrial cysts. Am J Pathol 150: 1173, 1997.

133

140.
Johansson J, Santala M, Kaupilla A: Explosive rise of serum CA-125
following the rupture of ovarian endometrioma. Hum Reprod 13(12): 3503, 1998.
141.
Johns DA: Laparoscopy assisted vaginal hysterectomy. Infertil Reprod Med
Clin North Am 4:389, 1993.
142.
Johns DA: Reusable instruments for operative laparoscopy. Infertil Reprod
Med Clin North Am 4:233, 1993.
143.
Joshi AF, Zamah NM, Raikar RS, Buttram VC, Henriques ES, Gordon M:
Serum and peritoneal fluid proteins in women with and without endometriosis. Fertil
Steril 46:1077, 1986.
144.
Julkunen M, Seppala M, Janne O: Complete amino acid sequence of human
placental protein 14: a progesterone regulated uterine protein homologous to βlactoglobulins. Proc Nat Sci USA 85:8845, 1988.
145.
Kable WT, Yussman MA: Fertility after conservative treatment of
endometriosis. Reprod Med 30:857, 1985.
146.
1948.

Karnaky KJ: The use of stilbestrol for endometriosis. South Med J 41:502,

147.
Kashyap RJ: Extremely elevated serum CA-125 due to endometriosis. Aust
N Z J Obstet Gynaecol 39(2):269, 1999.
148.
Kauppila A, Isomaa V, Vierikko P, et al: Effect of gestrinone in
endometriosis tissue and endometrium. Fertil Steril 44:466, 1985.

149.
Kennedy S, Hadfield R, Mardon H, Barlow D: Age of onset of pain
symptoms in non-twin sisters concordant for endometriosis. Hum Reprod 11:
403, 1996.
150.
Kennedy S, Hadfield R, Westbrook C, Weeks DE, Barlow D, Golding
S: Magnetic resonance imaging to assess familial risk in relatives of women
with endometriosis. Lancet 352: 1440, 1998.
151.
Kennedy S, Mardon H, Barlow D: Familial endometriosis. J Assist Reprod
Genet 12:32, 1995.

152.
Kennedy S, Mardon H, Barlow D: Familial endometriosis. J Assist
Reprod Genet 12: 32, 1995.
153.
Kennedy S: Is there a genetic basis to endometriosis? Semin Reprod
Endocrinol 15(3): 309, 1997.

154.
Kennedy S: The genetics of endometriosis. Eur J Obstet Gynecol
Reprod Biol 82: 129, 1999.
155.
Kettel LM, Murphy AA, Morales AJ, et al: Treatment of endometriosis with
the antiprogesterone mifepristone (RU486). Fertil Steril 65:23, 1996.

134

156.
Kettel LM, Murphy AA, Mortola JF, et al: Endocrine responses to long-term
administration of the antiprogesterone RU486 in patients with pelvic endometriosis.
Fertil Steril 56:402, 1991.
157.
Kettel LM, Murphy AA: Compination medical and surgical therapy for
infertile patients with endometriosis. Obstet Gynecol Clin 16:167, 1989.
158.
1995.

Kettel LM: Clinical applications of RU486. Clin Obstet Gynecol 38:921,

159.
Kim AH, Adamson GD: Surgical treatment options for endometriosis. Clin
Obstet Gynecol 42(3):633, 1999.
160.
Kistner RW, Siegler AM, Behram JJ: Suggested classification for
endometriosis: relationship to infertility. Fertil Steril 28: 1008, 1977.
161.
Kistner RW: Current status of the hormonal treatment of endometriosis.
Clin Obstet Gynecol 9:271, 1966.
162.
Kistner RW: The treatment of endometriosis by inducing pseudopregnancy
with ovarian hormones: A report of 58 cases. Fertil Steril 10:539, 1959.
163.
Kistner RW: The use of newer progestins in the treatment of endometriosis.
Am J Obstet Gynecol 75:264, 1958.
164.
Kistner RW: The use of newer progestins in the treatment of endometriosis.
Am J Obstet Gynecol 75:264, 1958.

165.
Kitawaki J, Noguchi T, Amatsu T, Maeda K, Tsukamoto K,
Yamamoto T, et al: Expression of aromatase cytochrome P450 protein and
messenger ribonucleic acid in human endometriotic and adenomyotic tissues
but not in normal endometrium. Biol Reprod 57: 514, 1997.A236
166.
Kitawaki J, Obayashi H, Ishihara H, Koshiba H, Kusuki I, Kado N, et
al: Oestrogen receptor-alpha gene polymorphism is associated with
endometriosis, adenomyosis and leiomyomata. Hum Reprod 16: 51, 2001.
167.
Kobayashi H: Invasive capacity of heterotopic endometrium. Gynecol
Obstet Invest 50:26, 2000.
168.
Koninckx PR, Heyns WJ, Coruezeyn PR, Brosens IA: Delayed oncet of
luteinization as a cause of infertility. Fertil Steril 29:266, 1978.
169.
Koninckx PR, Heyns WJ, Coruezeyn PR, Brosens IA: Delayed onset of
luteinization as a cause of infertility. Fertil Steril 29:266, 1978.
170.
Koninckx PR, Martin D: Treatment of deeply infiltrating endometriosis.
Curr Opin Obstet Gynecol 6:231, 1994.
171.
Koninckx PR, Martin DC: Deep endometriosis: A consequence of
infiltration or retraction or possibly adenomyosis externa? Fertil Steril 58:924, 1992.
172.
Koninckx PR, Martin DC: Deep endometriosis: A consequence of
infiltration or retraction or possibly adenomyosis externa? Fertil Steril 58:924, 1992.

135

173.
Koninckx PR, Meuleman C, Oosterlynck D, et al: Diagnosis of deep
endometriosis by clinical examination during menstruation and plasma CA-125
concentration. Fertil Steril 65:280, 1996.
174.
Koninckx PR, Muyldermans M, Moerman P, et al: CA-125 concentrations in
ovarian “chocolate” cyst fluid can differentiate an endometriotic cyst from a cystic
corpus luteum. Hum Reprod 7:1314, 1992.
175.
Koninckx PR, Riitinen L, Seppala M, Cornillie FJ: CA-125 and placental
protein 14 concentrations in plasma and peritoneal fluid of women with deeply
infiltrating pelvic endometriosis. Fertil Steril 57:523, 1992.
176.
Koninckx PR: Is mild endometriosis a condition occuring intermittently in
all women? Hum Reprod 9:2202, 1994.
177.
Koumantakis E, Matalliotakis I, Neonaki M, Froudarakis G, Georgoulias V:
Soluble serum interleukin-2 receptor, interleukin-8 and interleukin-1a in patients with
endometriosis and in controls. Arch Gynecol Obstet 255(3):107, 1994.
178.
Kresch AJ, Seifer DB, Sachs LB, et al: Laparoscopy in 100 women with
chronic pelvic pain. Obstet Gynecol 64:672, 1984.
179.
Kriner D, Fromowitz FB, Richardson DA, Keningsberg D: Endometrial
immunofluorescence associated with endometriosis and pelvic inflammatory disease.
Fertil Steril 46:243, 1986.
180.
Kruitwagen RFPM, Poels LG, Willemsen WNP, et al: Immunocytochemical
marker profile of endometriotic epithelial, endometrial epithelial, and mesothelial
cells: a comparative study. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 41:215, 1991.

181.
Lamb K, Hoffmann RG, Nichols TR: Family trait analysis: a casecontrol study of 43 women with endometriosis and their best friends. Am J
Obstet Gynecol, 154: 596, 1986.
182.
Lessey BA, Castelbaum AJ, Sawin SW, et al: Aberrant integrin expression in
the endometrium of women with endometriosis. J Clin Endocrinol Metab 79:643,
1994.
183.
Lessey BA, Metzger DA, Haney AF, McCarty KSJ: Immunohistochemical
analysis of estrogen and progesterone receptors in endometriosis: comparison with
normal endometrium during the menstrual cycle and the effect of medical therapy.
Fertil Steril 51:409, 1989.
184.
Lessey BA: Medical management of endometriosis and infertility. Fertil
Steril 73(6):1089, 2000.
185.
Lin ZH, Cho SJ, Jeong HJ, Kim HK, Kim I: Immunohistochemical analysis
of CD44s and CD44v6 in endometriosis and adenomyosis: Comparison with normal,
hyperplastic, and malignant endometrium. J Korean Med Sci 16(3):317, 2001.
186.
Luciano AA, Lowney J, Jacobs SL: Endoscopic treatment of endometriosisassociated infertility: Therapeutic, economic and social benefits. J Reprod Med
37:573, 1992.

136

187.
Luciano AA, Turksoy RN, Carleo J: Evaluation of oral
medroxyprogesterone acetate in the treatment of endometriosis. Obstet Gynecol
72:323, 1988.
188.
Mahi-Brown CA, Yanagimachi R: Parameters influencing ovum pickup by
oviductal fibria in the golden hamster. Gamete Res 8:1, 1983.
189.
Mahmood TA, Templeton A: Prevalence and genesis of endometriosis.
Hum Reprod 6:544, 1991.
190.
Mahnke JL, Dawood MY, Huang JC: Vascular endothelial growth factor and
interleukin-6 in peritoneal fluid of women with endometriosis. Fertil Steril
73(1):166, 2000.
191.
Mahutte NG, Arici A, Duleba A: Observer variation – how many observers
for generalizability? Fertil Steril 75(5):1042, 2001.

192.
Malinak LR, Buttram VC, Jr., Elias S, Simpson JL: Heritage aspects of
endometriosis. II. Clinical characteristics of familial endometriosis. Am J
Obstet Gynecol 137: 332, 1980.
193.
1998.

Marana R, Catalano GF, Muzii L: Operative laparoscopy. Rays 23(4):742,

194.
Marik J, Hulka J: Luteinezed unruptured follicle syndrome: a subtle cause
of infertility. Fertil Steril 29:270, 1978.
195.
Matalliotakis I, Neonaki M, Giannakopoulou C, Goumenou A, Hassan E,
Koumantakis E: Immunologic variables in normal pregnancy and spontaneous
abortion. Int J Fertil Womens Med 43(5):262, 1998.
196.
Matalliotakis I, Neonaki M, Prokopakis P, Koumantakis E: Auto-immunity
in infertile patients with endometriosis. J of Obstet and Gynaecol 14:114, 1994.
197.
Matalliotakis I, Neonaki M, Zolindaki A, Hassan E, Georgoulias V,
Koumantakis E: Changes in immunologic variables (TNF-a, sDC8 and sCD4) during
danazol treatment in patients with endometriosis. Int J Fertil Womens Med
42(3):211, 1997.
198.
Matalliotakis I, Panidis D, Vlassis G, , Neonaki M, Koumantakis E:
Decreased sensitivity to insulin during treatment with danazol in women with
endometriosis. Clin Exp Obstet Gynecol 24(3):160, 1997.
199.
Matalliotakis I, Panidis D, Vlassis G, ,Vavilis D, Neonaki M, Koumantakis
E: PRL, TSH and their response to the TRH test in patients with endometriosis
before, during, and after treatment with danazol. Gynecol Obstet Invest 42(3):183,
1996.
200.
Matalliotakis I, Panidis D, Vlassis G, Neonaki M, Goumenou A,
Koumantakis E: Unexpected increase of the CA 19-9 tumor marker in patients with
endometriosis. Eur J Gynaecol Oncol 19(5):498, 1998.
201.
Matalliotakis I, Panidis D, Vlassis G, Neonaki M, Koumantakis E:
Decreased sensitivity to insulin during treatment with danazol in women with
endometriosis. Clin Exp Obstet Gynecol 24(3):160, 1997.

137

202.
Matalliotakis IM, Athanassakis I, Goumenou AG, Neonaki MA,
Koumantakis EE, Vassiliadis S, Koumantakis EE: The possible anti-inflammatory
role of circulating human leukocyte antigen levels in women with endometriosis
after treatment with danazol and leuprorelin acetate depot. Mediators Inflamm
10(2):75, 2001.
203.
Matalliotakis IM, Neonaki MA, Koumantaki YG, Goumenou AG, Kyriakou
DS, Koumantakis EE: A randomized comparison of danazol and leuprolide acetate
suppression of serum-soluble CD23 levels in endometriosis. Obstet Gynecol 95(6 Pt
1):810, 2000.
204.
Matalliotakis IM, Neonaki MA, Panidis DK, Goumenou AG, Koumantakis
EE: Three-year follow-up of [CA-125, CA19-9, CA15-3, SIL-2R, IL-6, IL-1a, TNFa, sCD8 and sCD4] levels in a woman with severe endometriosis. Eur J Obstet
Gynecol Reprod Biol 93(2):127, 2000.
205.
Mathur SP: Autoimmunity in endometriosis: relevance to infertility. Am J
Reprod Immunol 44(2):89, 2000.
206.
Matorras R, Rodiquez F, Pijoan JL, et al: Epidemiology of endometriosis in
infertile women. Fertil Steril 63:34, 1995.
207.
Matsuzaki S, Murakami T, Uehara S, Canis M, Sasano H, Okamura K:
Expression of estrogen receptor alpha and beta in peritoneal and ovarian
endometriosis. Fertil Steril 75(6):1198, 2001.

208.
Mayani A, Barel S, Soback S, Almagor M: Dioxin concentrations in
women with endometriosis. Hum Reprod 12: 373, 1997.
209.
Meden H, Fattahi-Meibodi A: CA-125 in benign gynecological conditions.
Int J Biol Markers. 13(4):231, 1998.
210.
Meden-Vrtovec H, Tomazevic T, Verdenik I: Infertility treatment by in vitro
fertilization in patients with minimal or mild endometriosis. Clin Exp Obstet
Gynecol 27(3-4):191, 2000.
211.
Mettler L, Jacobs V, Brandenburg K, Jonat W, Semm K: Laparoscopic
management of 641 adnexal tumors in Kiel, Germany. J Am Assoc Gynecol
Laparosc 8(1):74, 2001.
212.
Moen MH: Endometriosis in monozygotic twins. Acta Obstet Gynecol
Scand 73:59, 1994.
213.
Moen MH: Endometriosis in monozygotic twins. Acta Obstet Gynecol Scand
73: 59, 1994.
214.
Moen MH: Is mild endometriosis a disease? Why do women develop
endometriosis and why is it diagnosed? Hum Reprod 10:8, 1995.
215.
Mol BW, Bayram N, Lijmer JG, Wiegerinck MA, Bongers MY, van der
Veen F, Bossuyt PM: The performance of CA-125 measurement in the detection of
endometriosis: a meta-analysis. Fertil Steril 70(6):1101, 1998.
216.
Momoeda M: Strategy of treatment for infertile women with endometriosis.
Nippon Risho 59 Suppl 1: 172, 2001.

138

217.
Mori H, Sawairi M, Nakagawa M, et al: Expression of interleukin-1 (IL-1)
beta messenger ribonucleic acid (mRNA) and IL-1 receptor antagonist mRNA in
peritoneal macrophages from patients with endometriosis. Fertil Steril 57:535, 1992.
218.
Morland SJ, Jiang X, Hitchcock A, Thomas EJ, Campbell IG: Mutation of
galactose-1-phosphate uridyl transferase and its association with ovarian cancer and
endometriosis. Int J Cancer 77: 825, 1998.
219.
Mulayim N, Arici A: The relevance of the peritoneal fluid in endometriosisassociated infertility. Hum Reprod 14 Suppl 2:67, 1999.
220.
Munkarah A: Malignant transformation of endometriosis. In: Diamond MP,
Osteen KG (eds). Endometrium and endometriosis. Blackwell Science, p.42, USA,
1997.
221.
Murphy AA, Kettel LM, Morales AJ, et al: Endometrial effects of long-term,
low-dose administration of RU486. Fertil Steril 63:761, 1995.
222.
Nakayama K, Toki T, Nikaido T, Zhai YL, Konishi I: Genetic alterations in
microsatellite marker sites among tumor suppressor genes in endometriosis. Gynecol
Obstet Invest 51(4):240, 2001.
223.
Nishida M, Watanabe K, Sato N, Ichikawa Y: Malignant transformation of
ovarian endometriosis. Gynecol Obstet Invest 50:18, 2000.

224.
Noble LS, Simpson ER, Johns A, Bulun SE: Aromatase expression in
endometriosis. J Clin Endocrinol Metab 81: 174, 1996.
225.
Nothnick WB, Fan F, Iczkowski KA, Ashwell R, Thomas P, Tawfik OW:
CD44s expression is reduced in endometriotic lesions compared to eutopic
endometrium in women with endometriosis. Int J Gynecol Pathol 20(2):140, 2001.
226.
Obata K, Hoshiai H: Classification of endometriosis. Nippon Risho 59 Suppl
1:99, 2001.
227.
Obata K, Hoshiai H: Common genetic changes between endometriosis and
ovarian cancer. Gynecol Obstet Invest 50(Suppl 1): 39, 2000.
228.
Obata K, Morland SJ, Watson RH, Hitchcock A, Chenevix-Trench G,
Thomas EJ, et al: Frequent PTEN/MMAC mutations in endometrioid but not serous
or mucinous epithelial ovarian tumors. Cancer Res 58: 2095, 1998.
229.
Oral E, Arici A: Pathogenesis of endometriosis. Obstet Gynecol Clin North
Am 24(2):219, 1997.
230.
Oral E, Arici A: Peritoneal growth factors and endometriosis. Semin Reprod
Endocrinol 14(3): 257, 1996.
231.
Oral E, Seli E, Bahtiyar MO, Olive DL, Arici A: Growth-regulated alpha
expression in the peritoneal environment with endometriosis. Obstet Gynecol
88(6):1050, 1996.

139

232.
Palter SF, Mulayim N, Senturk L, Arici A: Interleukin-8 in the human
fallopian tube. J Clin Endocrinol Metab 86(6):2660, 2001.
233.
Panidis DK, Matalliotakis IM: Subfertility associated with minimal to mild
endometriosis. Main mechanisms. J Reprod Med 43(12):1034, 1998.

234.
Panidis DK, Matalliotakis IM: Subfertility associated with minimal to
mild endometriosis. Main mechanisms. J Reprod Med 43: 1034, 1998.
235.
Parazzini E, Di Cintio E, Chatenoud I, Moroni S, Mezzanotte C, Crosignani
PG: Oral contraceptive use and risk of endometriosis. Italian Endometriosis Study
Group. Br J Obstet Gynaecol 106(7):695, 1999.
236.
Pelicer A, Albert C, Carrido N, Navarro J, Remohi J, Simon C: The
pathophysiology of endometriosis-associated infertility: follicular environment and
embryo quality. J Reprod Fertil Suppl. 55:109, 2000.
237.
Perry CP: Current concepts on pelvic congestion and chronic pelvic pain.
JSLS 5(2):105, 2001.
238.
Pittaway DE, Rondinone D, Miller KA, Barnes K: Clinical evaluation of CA125 concentrations as a prognostic factor for pregnancy in infertility women with
surgically treated endometriosis. Fertil Steril 64:321, 1995.
239.

Pittaway DE: Serum markers. Clin Consult Obstet Gynecol 7:163, 1995.

240.
Pittaway DE: The infertile patient with endometriosis: determining
management options. Contemp Obstet Gynecol 41:27, 1996.
241.
Prentice A, Randall BJ, Weddell A, et al: Ovarian steroid receptor
expression in endometriosis and in two potential parent epithelia: endometrium and
peritoneal mesothelium. Hum Reprod 1418, 1992.
242.
Redecha M, Niznanska Z, Korbel M, Borovsky M, Chabadova J:
Laparoscopic findings in women with chronic pelvic pain. Bratisl Lek Listy
101(8):460, 2000.

243.
Rier SE, Martin DC, Bowman RE, Dmowski WP, Becker JL:
Endometriosis in rhesus monkeys (Macaca mulatta) following chronic
exposure to 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin. Fundam Appl Toxicol 21:
433, 1993.
244.
Ripps BA, Martin DC: Correlation of focal pelvic tenderness with implant
dimension and stage of endometriosis. J Reprod Med 37:620, 1992.
245.
Rolland R, Van der Heijden PFM: Nafarelin versus danazol in the treatment
of endometriosis. Am J Obstet Gynecol 162:586, 1990.
246.
Roussos D, Panidis D, Matalliotakis I, Mavromatidis G, Neonaki M,
Mamopoulos M, Koumantakis E: Factors that may predispose to rupture of tubal
ectopic pregnancy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 89(1):15, 2000.

140

247.
Schenken RS: Modern concepts of endometriosis, classification and its
consequences for therapy. The J of Reprod Medic 43: 269, 1998.
248.
Scialli AR, Jestila KJ, Simon JA: Leuprolide acetate and bone mineral
density measured by quantitative digitalized radiography. Fertil Steril 59:674, 1993.
249.
Selam B, Arici A: Implantation defect in endometriosis: endometrium or
peritoneal fluid. J Reprod Fertil Suppl. 55:121, 2000.
250.
Senturk LM, Arici A: Immunology of endometriosis. J Reprod Immunol
43(1):67, 1999.
251.
Senturk LM, Seli E, Gutierrez LS, Mor G, Zeyneloglu HB, Arici A:
Monocyte chemotactic protein-1 expression in human corpus luteum. Mol Hum
Reprod 5(8):697, 1999.
252.
Shah M, Tager D, Feller E: Intestinal endometriosis masquerading as
common digestive disorders. Arch Intern Med 155:977, 1995.
253.
Sharpe K, Bertero MC, Muse KN, et al: Spontaneous and steroid-induced
recurrence of endometriosis after suppression by a gonadotropin-releasing hormone
antagonist in the rat. Am J Obstet Gynecol 165:187, 1991.
254.
Sharpe-Timms KL, Keisler LW, McIntush EW, Keisler DH: Tissue inhibitor
of metalloproteinase-1 concentrations are attenuated in peritoneal fluid and sera of
women with endometriosis and restored in sera by gonadotropin-releasing hormone
agonist therapy. Fertil Steril 69: 1128, 1998.
255.
Shushan A, Mohamed H, Magos AL: How long does laparoscopic surgery
really take? Lessons learned from 1000 operative laparoscopies. Hum Reprod
14(1):39, 1999.
256.
Silverberg KM: Combination therapy for endometriosis. Infertil Reprod
Med Clin North Am 3:683, 1992.
257.
Sivaraman L, Leatham MP, Yee J, Wilkens LR, Lau AF, Le Marchand L:
CYP1A1 genetic polymorphisms and in situ colorectal cancer. Cancer Res 54: 3692,
1994.
258.
Smit J, Faut-Callahan M: Current perspectives on the perioperative
management of the latex-allergic patient. CRNA 10(3):117, 1999.
259.
Spitsyn VA, Andreeva EN, Adamian LV, Agapova RK, Sandoval KR:
Genetic aspects of endometriosis: features of the distribution of polymorphic gene
frequencies. Genetika 32: 1693, 1996.
260.
Tavmergen E, Sendag F, Goker EN, Levi R: Value of serum CA-125
concentrations as predictors of pregnancy in assisted reproduction cycles. Hum
Reprod 16(6): 1129, 2001.

141

261.
Taylor HS, Bagot C, Kardana A, Olive D, Arici A: HOX gene expression is
altered in the endometrium of women with endometriosis. Hum Reprod 14(5):1328,
1999.
262.
Thomas EJ, Campbell IG: Evidence that endometriosis behaves in a
malignant manner. Gynecol Obstet Invest 50:2, 2000.

263.
Thomas EJ, Campbell IG: Molecular genetic defects in endometriosis.
Gynecol Obstet Invest 50(Suppl 1): 44-50, 2000.
264.
Toki T, Kubota J, Lu X, Nakayama K: Immunohistochemical analysis of CA
125, CA19-9, and Ki-67 in stage III or IV endometriosis: positive correlation
between serum CA-125 level and endometriotic epithelial cell proliferation. Acta
Obstet Gynecol Scand 79(9):771, 2000.
265.
Treloar SA, O'Connor DT, O'Connor VM, Martin NG: Genetic influences on
endometriosis in an Australian twin sample. Fertil Steril 71: 701, 1999.
266.
Tsunezuka Y, Sato H, Kodama T, Shimizu H, Kurumaya H: Expression of
CA-125 in thoracic endometriosis in a patient with catamenial pneumothorax.
Respiration 66(5):470, 1999.
267.
Ugur M, Turan C, Mungan T, et al: Endometriosis in association with
mullerian anomalies. Gynecol Obstet Invest 40:261, 1995.
268.
Vercellini P, Aimi G, Panazza S, De Giorgi O, Pesole A, Crosignani PG: A
levonorgestrel-releasing intrauterine system for the treatment of dysmenorrhea
associated with endometriosis: a pilot study. Fertil Steril 72(3): 505, 1999.
269.
Vercellini P, Bocciolone L, Crosignani PG: Is mild endometriosis always a
disease? Hum Reprod 7:627, 1992.
270.
Vercellini P, Crosignani PG, Fadini R, Radici E, Belloni S, Sismondi P: A
gonadotropin-releasing hormone agonist compared with expectant management after
conservative surgery for symptomatic endometriosis. Br J Obstet Gynaecol
106(7):672, 1999.
271.
Vercellini P, De Giorgi O, Pisacreta A, Pesole AP, Vincentini S, Crosignani
PG: Surgical management of endometriosis. Baillieres Best Pract Res Clin
Endocrinol Metab 14(3):501, 2000.
272.
Vercellini P, Trecca D, Oldani S, Fracchiolla NS, Neri A, Crosignani PG:
Analysis of p53 and ras gene mutations in endometriosis. Gynecol Obstet Invest
38(1):70, 1994.
273.
Vercellini P, Trespidi L, De Giorgi O, et al: Endometriosis and pelvic pain:
Relation to disease stage and localization. Fertil Steril 65:299, 1996.
274.
Vinatier D, Orazi G, Gosson M, Dufour P: Theories of endometriosis. Eur J
Obstet Gynecol Reprod Biol 96(1):21, 2001.
275.
Visvanathan D, Cutner A, Kelleher C: The treatment of endometriosis.
Practitioner 245(1621):318, 2001.

142

276.
Vollmer G, Siegal GP, Chiquet-Ehrismann R, et al: Tenascin expression in
the human endometrium and in endometrial adenocarcinomas. Lab Invest 62:725,
1990.
277.
Weaver F, Hynes D, Goldberg JM, Khuri S, Daley J, Henderson W:
Hysterectomy in Veterans Affairs Medical Centers. Obstet Gynecol 97(6):880, 2001.
278.
Witz CA: Current concepts in the pathogenesis of endometriosis. Clin
Obstet Gynecol 42(3):566, 1999.
279.
Woodworth SH, Singh M, Yussman MA, et al: A prospective study on the
association between red hair color and endometriosis in infertile patients. Fertil Steril
64:651, 1995.

280.
Woodworth SH, Singh M, Yussman MA, Sanfilippo JS, Cook CL,
Lincoln SR: A prospective study on the association between red hair color and
endometriosis in infertile patients. Fertil Steril 64: 651, 1995.
281.
Wright JT: The diagnosis and management of infiltrating nodular rectovaginal endometriosis. Curr Opin Obstet Gynecol 12(4):283, 2000.
282.
Yang JZ, Agarwal SK, Foster WG: Subchronic exposure to 2,3,7,8tetrachlorobibenzo-p-dioxin modulates the pathophysiology of endometriosis in the
cynomolgus monkey. Toxicol Sci 56(2):374, 2000.

283.
Yang JZ, Agarwal SK, Foster WG: Subchronic exposure to 2,3,7,8tetrachlorodibenzo-p-dioxin modulates the pathophysiology of endometriosis
in the cynomolgus monkey. Toxicol Sci 56: 374, 2000.
284.
Yoshikawa H, Jimbo H, Okada S, Matsumoto K, Onda T, Yasugi T, Taketani
Y: Prevalence of endometriosis in ovarian cancer. Gynecol Obstet Invest 50:11,
2000.
285.

Younger JB: Endometriosis. Curr Opin Obstet Gynecol 5:333, 1993.

286.
Zeitoun K, Takayama K, Sasano H, Suzuki T, Moghrabi N, Andersson
S, et al: Deficient 17beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 2 expression in
endometriosis: failure to metabolize 17beta-estradiol. J Clin Endocrinol Metab
83: 4474, 1998.
287.
Zondervan KT, Cardon LR, Kennedy SH: The genetic basis of
endometriosis. Curr Opin Obstet Gynecol 13: 309, 2001.

143

