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En dorrretrio za (e n d. o nl e tl. i o s i s), czyli gr lczo l i sto ś ć
macicy, to niezłośliwy rozrost jej błony ślrrzowej lub tkan-
ki endometrioidalnej (przypominającej endometritul.t)
spotykany w innych narządach odległych od nracicy. Jest
to więc jakby ,,pTz,erzLlt" prawidłowych komorck, co
upodabnia je do naciekajapych iprzerzuttljapych zrnian
nowotworo wych. O gni ska takte zleguły podl egaj ą wpły-
wotl hotmonalnym jajnika, gdyz tkanka endometrialna
zawięra receptory estrogenowe i plogesteronowe. czyli
endometrioza 1est sterowanym hormonalnie proccselll
rozrostowyrn. Dlatego też obtaz ognislt endometriozy.
zarówno nrakroskopowy, jak i ich wymiary znieniają
się. Z kolei termin adenomyosi.s, s. adenonlyoma ozna-
cza ztnianę. w której wyspybltlnl,śluzowej zllajdują się
głęboko w rnięśniu macicy. Zmlana moze byc miejsco-
wa w postaci guzka lub obejmuj e znacznączęŚĆ, a na-
wet cały nięsień macicy bez wyodrębnienia się guzków.
Ogniska takie zbudowane są z bogatokomórkowego pod-
ścieliska endometrialnego oraz z cew gruczołowych i nie
podlegają wpływom horrnonorł, jajnika. U rlyszy wyka-
zalo. że najpietw dochodzi do migracji komórek zrębu
e n d o m e t r i tt nl w zdłuż naczyń krrł, i on o śnych i limfatvcz-
nych warstwy mięśniowej, a dopiero wtórnie, tą salną
drogą do przemieszczenia się komórek grLrczołowych
(l0). Na ogoł przyjmuje się, że endonletriun,l wrasla
w głąb mięśnia wsltutek jego uszkodzcnta przez ul,az
w czasie porodu. Wyróżnia się trzy postaci adenon.Ąlosi,s,
i to zarówno u ludzi, jak i zwielząt (psy. J<oty, bydło,
królii,i) (lł).ł.:

a.d e n o my rl s i,>, ut e t, i i lt t c t,t t a (po sta c lł,euln ętrzn a).
_udzie wyspy błony śluzowej nacic1,, są obecne w mięś-
niowce w najblizym sąsiedztrvie endometl,iLtttt.

a. uteri. medi.a intramuralis (postaĆ środścienna),
w ktorej wyspy błony śluzowcj są głęboko w mięśniu
maclcy,

- a. uleri extern0 (postaó zewnęIrzna), gdzie wyspy
błony śluzorvej znaj dują się w głębi nrięśnia macicy i się-
gają do błony surowiczej. Jednocześnie nalezy zazna-
czyć. że skala tego problemu, aczkolwiek sta|e narasta-
japa u zwierza!,jest zdecydowanie wazniejsza w patolo-
gii człowicka,

Pod p oj ęcie n,l e n d o m e t r i o s i s,s t rcl m a l i s s. a d e n o lir,t,o.r 1.1

,strclnlal.is s. strclmatosis uteri należy rozumieć obecnośc
w rnięśniowce macicy ognisk rozrostowych satnego zre-
bu błony śluzowej, bez obecności gruczołow śluzorł 1,ch.

Istnieją dwie klasyfikacje endometrlozy anatonlicz-
na i hi stolo g 7czna. Według pi erv,szej endometri o zę dzieli
się na (1 6):

a enclometriasis genituli,s interna (e. uteri tubae,
e. i,sthmic:a nodos,a'),b e, genita.lis externa. (e. ovarii,
vaginali,s, tttlyae, peritonei, portiollis yaginalis, liga-
meni uterii.) i c - e. extragenitalis (rec,ti, iLlei et jeuni,
visicae urinariae, umbi Licalis, regio1,1is i.nquinali.s. cica-
tricis post operationem, pulnlonali,s, reni.s). Z kolei kwa-
lifikacja histologiczna opiera siq na ocenje aktywności
lnitotycznej kornórek tkanki ektopowego endometrimll
i wówczas gruczolistośc dzieli się na al<tywną i nieak-
tywną.

Endornetrioza w,ystępuje w kazdyn wieku. począw-
sąl 66 okresu dojrzerł,ania płciowego i ulega l,egresji po
ustaniu honrlonalne.j furikcji jajników. U kobiet stwler-
dza się ją w ok. l0?ó w.,ł,ieku rozrodczynl i ok. 30-409/n
leczonych na bezpłodność (8). Pewne rozpoznanie clro-
roby opiera się wyłapznie na badaniach histologicznych.



Etiopatogeneza endometdozy

Etiopatogeneza endometriozy nie jest ostatecznie
wyjaśniona. Istotną rolę w tym procesie odgrywa układ
immunolog iczny, gdyżwykazano obecność kompleksów
i m munolo g iczny ch, tj . an ty gen-przeci wc i ało klasy IgG
i C3 składnika układu dopełniacza w endometrium ek-
topowym, co świadczy o reakcji między autoantygena-
nri endometrialnymi a autoprzeciwciałami (l7 ,27). Po-
nadto obserwowano spadek aktywności limfocytow T,
\\,zrost natomiast aktywności limfocytów B we krwi, co
przetlawia za supresją odporności komórkowej i nad-
ekspresji humoralnego układu immunologicznego (30).
Potwierdzono to doświadczalnie u małp Macacus rhe-
"llls (l7). Endometrioztetowarzyszy również wzrost ak-
tywności makrofagów otrzewnowych i monocytów, wy-
dzlelalący ch MDGF (macrophages-derived growth fac-
tor czynnik wzrostu makrofagów), co świadczy owpły-
wie komórek zernych na wszczepy enclometl,imn oraz
częstsze występowanie autoprzeciwciał klasy IgA, IgG
i IgM, co przemawia z ko|ei za autoimmunologicznym
podłozem choroby (-{). LimfocytyT,wydzielając w ma-
cicy INF-7 (interferon gamma), wpływają na ekspresję
zgodności tkankowej MHC (major histocompatibility
complex), przy czym hamują jednocześnie proliferację
komórek endometrium. Z kolei interleukina 6 (IL-6),
działajap miejscowo, stymuluje podziały komórek na-
błonka endoruetrium oraz endometrialnej puli limfocy-
tów, a takze wywołuje reakcje ogólnoustrojowe, m.in.
podwy ższając temperaturę ustroju. Ponadto Kamiński
i wsp, (9) wykazali we krwi chorych kobiet prawie wy-
łącznie limfocyĘ NK (natural killers) o fenotypie anty-
genowym CD3', CD16- i CD56 . Limfocyty te posiada-
ły wzmozoną aktywnośc proliferacyjna, wyrażającą się

prawidłowa aktywacja poliklonalna limfocytów B, tj.
występowanie autoprzeciwciał przeciwko fosfolipidom,
histonom i nukleotydom, co potwierdzono doświadczal-
nie u królików (6). Kiechle i wsp. (10) stwierdzili u ok.
70ozo kobiet z endometriozą występowanie autoprzeciw-
ciał przeciwko izoenzymowi anhydrazy węglanowej IL

Istotną rolę w etiopatogenezie endometriozy odgry-
wa płyn otrzewnowy (ryc. 1). Komórki endometriunl
mogą w czasie krwawienia miesięcznego u kobiet mig-
rować przez jajowód do jamy otrzewnowej i tam im-
plantować się (teori a transplantacyjna). Niemniej za pier-
wotną ptzyczynę tej choroby uważa się deficyt immu-
nologiczny, np. defekt komórek NK w płynie otrzewno-
wym. Wydzielina mies i ąc zkow a może być ponadto bodz-
cem, który bezpośrednio lub pośrednio wpływa na nie-
zróżnicowane komórki mezenchymy, powoduj ąc prze-
kształcenie ich w komórki zrębu (teoria netaplazj|).
Merrill (15) trzymał błonę śluzową macicy królikow
w komorze z filtrami umozliwiającymi dyfuzję substan-
cj i ro zpuszc zalny ch, zatr zy mlj apych natomi ast w s zyst-
kie składniki konrórki, Po zaimplantowaniu takiej ko-
mory do otrzewnej powstawały wokół niej komórki po-
dobne do endometrialnych. Przeciwnie, płyn otrzewno-
wy kobiet z endometrioząpodawany przęz 6 tygodni co
3 dni do jamy otrzewnowej królików nie indukował ko-
mórek endonletrium (19),

Komórki end o m e tr itt m mo gąprzezyć w j arn i e otrzew -
nowej nawet do 4 tygodni, co potwierdzono umałp człe-
kokształtnych. lmplantację komórek ektopowych ułatwia
wysokie stęzenie estradiolu w płynie otrzewnowym, na-
tomiast odwrotnie dzlała progesteron.

W endometriozie obserwuje się wzrost ilości płynu
otrzewnowego, liczby erytrocytólł,, leuko- i |imfocy-
tów Th, komórek NK oraz makrofagów (7). Nie wyka-

nadekspresją antygenu CD69, co świad-
czy o tyln, ze komórki NK są aktywowa-
ne we krwi obwodowej przez antygen
ektopowego e ndo ru e t r iu tll. Z kolei komór-
ki NK izolowane z ognisk endometrial-
nych mają osłabioną aktywność cytotok-
syczną w stosunku do komórek kontrol-
nych ( l7, 28). Stąd przyjmuje się, ze pier-
wotny defekt cytotoksyczności limfocy-
tow NK moze być odpowiedzialny za
przeży cie wszczepów e ndo m etri unl.

W surowicy chorych obserwowano
wzrost IgG, IgM, komplementu lub jego
składników C3 i C4, a w płynie otrzew-
nowym wzrost liczby makrofagów w po-
równaniu z kobietami zdrowymi (9).
Uważa się, ze pobudzone makrofagipre-
zentująantygeny endometri alne I imfocy-
tom T, a wydzielając limfokiny pobudza-
ją ich proliferację i roznicowanie na sub-
populacje Th, Ts i Tc. Tym sposobem
dochodzi do pobudzenia i proliferacji lim-
focytów B, róznicowania oraz wydziela-
nia przeciwciał przeciwko endometl,ium
lub fosfolipidom, histonom i polinukleo-
tydom ich komórek (24).Przypuszcza się
Iakże. ze endoInetriozie towarzyszy nie-
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Ryc. 1. Żródła i udział substancji biologicznie czynnych przedostających się
do płynu otrzewnowego w patogenezie endometriozy
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Ryc. 2. Endo-, para-, auto- i juxtakrynne przyczyny endometriozy

zano jednak korelacji między stopniem zaawansowania
endometriozy a liczbąmakrofagów. Jednocześn ię zauw a-
żono, że endometriulł indukuje miejscową ręakcjęza-
palną przy czymIiczba leukocytów jest odwrotnie pro-
porcjonalna w stosunku do stopnia cięzkości schorze-
nia. Makrofagi w endometriozie sąbardziej aktywne niz
Ll zwierząt zdrowych i tak u myszy wykazująone zdol-
nośc atakowania gamet ptzez receptory błonowe (5).
Niestety, nie wyjaśniono, c,zy do obsetwowanych zmian
w ilości i aktywności komórek układu odpornościowe-
go płynu otrzewnowego dochodzi wtornie w czasie cho-
roby, czy też zmiany te są pierwotne i odpowiadają za
indukcję i rozwój endometriozy.

Poza wymienionymi istnieją takze endokrynne, para-
krynne, autokrynne i juxtakrynne uwarunkowania endo-
metriozy (ryc. 2). Działanie endokrynne ma miejsce
wówczas, gdy komórki produkujące substancje (hormo-
ny, czynniki wzrostu) i komorki docelowe (target cells)
są od siebie oddalone i wymagają systemu transpottu,
którąto funkcję najczęściej wypełnia krew. W działaniu
parakrynnym komórki produkujące i komórki docelowe
sątóżne, natomiast transport odbywa się na zasadzie
dyfuzji i stąd ten typ dziŃania wymaga sąsiedztwa obu
typ ów komórek. J eżeli komórki pro dukuj ape sub stancj e
mają równocześnie receptory dla tych związków i re-
agują na tch działante, oddziaływując także na bodziec
dostarczany z zewnątrz, to mamy do czynienia z działa-
ni em autokrynnym. Z kolęi działantę j uxtakrynne p o l e -
ganatym,że stymulacja substancji, jak i receptorazwią-
zanego z błoną komórki odbywa się poprzez kontakt ko-
mórki z komórkąw substancji międzykomorkowej, czyli
ECM (extracellular matrix). W działaniu juxtakrynnym
informator pierwotny jest zwlązany z błoną komórki
przekazllącej sygnał, a odbiór następuje wyłącznie
w wyniku bezpośredniego kontaktu z komórką docelo-
wą. Taki typ komunikacji dotyczy cząstek adhezji mię-
dzykomorkowej oraz pewnych cytokin, np. TNF, EGF,
ktore poza fotmą rozpuszczalną mogą występować w for-
mie związanej z błoną komórki wytwarzającej.

Hormony jajnika, azwłaszcza estrogeny, nie inicjują
powstawania imp l antów endometri oz y, ale b ar dzo aktyw-

i TGF-a potwierdzono w chirurglcznie wytworzonej
endometrio zie l szczurow, przy czym największą inten-
sywność reakcji immunohistochemicznej stwierdzono
w otoczeniu komorek zapalnych, infiltrujących głównie
po dścieli sko ( 1 2 ). Wykazano także zw iększon ą ob ecno ś c
w tkance ektopowej FGF (fibroblast growth factor czyn-
nik wzrostu fibroblastów), potwierdzając obecnośó jego
mRNA przy lżycttt metody PCR (polymerase chain re-
action polimerazowej reakcji łańcuchowej) (2). Podob-
ną aktywnośc w endometrium ektopowym wykazano
w stosunku do TGF-P, przy czym produkcja tego czyn-
nika była zarowno miejscowa (autokrynna), jak i pocho-
dziła od makrofagów. Przyjmuje się, ze TGF wpływa na
syntezę i inkorporację fibronektyny i kolagenu do sub-
stancj i pozakomorkowej (26).

Na powstawanie endometrlozy i proliferacji komórek
podścieliska także moze mieć wpływ PDGF (platelet-
-derived growth factor - płytkowy czynnik wzrostu), któ-
ry jest pierwszym stymulatorem przejścia komorki o za-
trzymanym wzroście zfazy spoczynkowej G0 do G1 (3).
Ponadto wykazano w płynie otrzewnowym u małp i kró-
lików wzrost poziomu interleukin - IL-1 i IL-S, TNF-a
(tumor necrosis factor czynnik mańwicy nowotworow),
interferonu gamma (INF-7) oraz ęlkozanoidów (prosta-
glandyny PGF,,,) (3, 30).

Do mechanizmów autokrynnych w powstawaniu i pro-
liferacji implantów endometriozy zalicza się: apoptozę,
czynniki wzrostu, cytokiny nie będące czynnikami wzros-
tu, protoonko geny ot az enzymy w ewnątr zkomórkowe
(lyc.ż) Nie wykazano istotnych rożnic w procesie apop-
tozy między prawidłowym endometriunt a jego implan-
tami i to ani u zwl,erza!, ani u kobiet. Powierzchniowy
receptor komórkowy, czyli cząsteczka FAS, nalezapy do
rodziny receptorów TNF,NGF (NGF -nerue growth fac-
tor - czynnik wzrostu nerwów), wykazywŃpodobną eks-
presj ę w prawidłowym i ektopowym endometrium. Z ko-
lei białko kodowane przezprotoonkogen bcl-ż, regulo-
wane ptzez sterydy i mające zabezpieczać przed apop-
tozą, pojawia się w adenomyosis.

W doświadczalnej endometriozie l szczurów stwier-
dzono obecność TGF-a i EGF oraz jego mRNA, a wśród

nie wpĘwają na ich wzrost.
Potwierdzono to dzięki w1,-
kryciu obecności w jądrze
komórki endometrialnych
receptorów estrogenowych
(1). Wśród czynników para-
krynnych wymienia się EGF
(epidermal growth factor -
naskórkowy czynnik wzrostu),
który wiąze się z wszczepio-
nym endomelriunl u zwie-
rząt. Np. w przypadku im-
plantu endo m e t r ium Ll szczu-
rów Simms i wsp. (22)
stwierdzili nie tylko aktyw-
nośc EGF, ale t TGF-a
(transforming growth factor

transformuj ący czynnik
wzrostu). Działanie EGF



cytokin - interleukinę 6 oraz interferon gamma (11).
Ponadto wokoł autoprzeszczepl endonlerium do jamy
otrzewnowej l szczurów obserwuje się obfity naciek
zapalny złożony z mastocytów eozynofilii komórek plaz-
matycznych, limfocytów i makrofagów oTaz prolifera-
cję podścieliska łącznotkankowego (23). Zdaniem Oika-
wy i wsp. (l8) szczególną rolę spełniają tu makrofagi
produkujape HGF (histamine-releasing factor - czynnlk
uwalniaj ący histami nę), czynnik indukowany podaniem
dioksyny (2, 3, J, 8 -tetrachlorodibenzo-p-dioksyna) i po-
wodujapy ekspresję IgE z następowym przyspieszeniem
wzrostu przeszczepu endometriulł. W ektopowej tkan-
ce endometrium obecny jest równiez protoonkogen
c-myc, ktory ma być pośrednikiem w oddziaĘrvaniu hor-
monow jajnikowych na indukcję z receptorem EGF (20,
2I). Zkolei -erb B, jest charakterystycz-
ny tylko dla endońetrium.

Wśród enzymow wewnątrzkomórkowych, uczestni-
czapych w indukcji endometriozy, wymienia się katep-
synę D (EC 3 .4.4.23) oraz anhydrazę węg7anową
(F,C 4.2.1.1). Katepsyna ma aktywność autokrynną po-
przez działanie mitotyczne i zdolność do nadtrawiania
błony komórkowej , przęz co ułatwia inwazję komorek
w głąb tkanki. Zauważono wzrost stęzenia tego enzymu
w tkance endometrialnej (8). Z kolei anhydraza węgla-
nowa katalizuje odwracalnie przemianę CO, do dwu-
węglanów, przy czymjej dwie formy lzometryczne cy-
tozolowe, tj. CA I i CA Il towarzyszą chorobom z alto-
agresji. Obecnośó przeclwciał CA II stwierdzono u ok.
7 0oń przypadkow endom etriozy ( 1 0). Natomiast aroma-
taza P 450AR.M, aromatyzljąca androgeny do estroge-
nów, obecna jest tylko w endometriozie. Stwierdzono
brak jej u osobników zdrowych, przy czym transkrypt
tego enzymu regulowany jest ptzez interleukinę 6 (8)"

Wśród czynników juxtakrynnych uczestniczących
w endometriozie wymienia się integryny, czylt cząsteczki
adhezyjne, moga.ce działać zarównojako receptor, jak
i ligand oraz kadheryny, czy7i zespół ok. 20 glikoprotein
zgrupowanych w trzech podklasach (E, N, P). W endo-
metriozie integryny aktywnie wivąkomórki z macie-
rząpozakomórkową - ECM (extracellular matrix) oraz
uczestniczą w procesie przetzutowania komórek (l8).
Ponadto w endometriozie dochodzi do wzmozonej eks-
presji integryny alfa ibetaprzez cytokiny, co prawdopo-
dobnie ma ułatwić inplantację tkanki ektopowej. Ognis-
ka endometriozy charakteryzują się takzó ,mrrie;'Joną
aktywnością kadheryn. Zjawisko to nie hamuje jednak
wczesnej fazy rozwoju endometrium.

Przeszczepienie przysadki mozgowej do macicy u my-
szy powoduje powstanie adenomyosl-s i spowodowane
j est hyperprolaktinemią (B).

W endometriozie obserwuje się wysoką zawartość
metalotioneiny (MT), czyli niskocząsteczkowego biał-
ka (6-10 kD), charakteryzującego się duzą zawartością
reszt cy stei ny, a małą ilością aminokwasów aromatycz-
nych i hydrofobowych, w postaci odczynu dyfuzyjnego,
w cytoplazmie i jądrach komórkowych komórek nabłon-
ka, ale spotyka się takze pojedyncze komórki, gdzie ilość
tego białka jest mniejsza Iub brak jego zupehiie (l4).
Komórki te głęboko penetrują endometrium i czasęm

tworzą wyspy, imituj ące naciekanie nowotworo w ę. Z te-
go wniosek, ze MT rośnie w proliferujapych komórkach
nabłonka w endometńozie, wskazując na wzrost ilości
komórek dzielących się, czyli znaldljących sięw fazie S
cyklu komórkowego.

Patomoilol 0gia endOmetriozy
Histogeneza endometriozy, mimo wielubadań, nie jest

w pełni wyjaśniona. Wśród głównych ptzyczynjej po-
wstania wymienia się cofanie zŁuszczonej błony śluzo-
wej macicy do jajowodu (tzw. refluks) i dalej przez jego
bańkę do miednicy mniejszej, dającej ektopowe implanĘ
w jamie otrzewnowej. Potwierdzeniem takiej mozliwoś-
ci jest fakt transplantacji błony śluzowej do powłok
brzusznych, stwierdzony np. w trakcie cięcia cesarskie-
go (13). Inni autorzy pTzeczątej hipotezie tlważają że
ogniska endometriozy powstaj ą z nabłonka mezodermal-
nego wywodzag,ego się z nabłonka jam ciała (coeloma
epithelium), który podlega z kolei metaplazji pod wpły-
wem hormonów, procesu zapalnego i innych czynników
(l2). Część autorów lważaz kolei, że obie hipotezy mogą
wzajemnie się uzupełniać (cyt. za 8, I2).

Wśród innych przyczyn powstawania endometriozy
bierzę się pod uwagę czynniki dziedziczne, wady roz-
wojowe przewodu Mtillera, transport komórek endome-
trum drogąnaczyń krwionośnych i limfatycznych, pod-
wyższony poziom estrogenów we krwi oraz długottwa-
łą ekspozycję organizmu na dioksyny, co potwierdzono
doświadczalnie u samic rezusów (8'). Zauważono, że
pemanentna stymulacja estrogenami prowadzi do pow-
stania ognisk endometrialnych w macicy u małp, króli-
ków, świnek rnorskich i myszy (24). Ogniska takie nie
tylko są narza.dem docelowym dla hormonów sterydo-
\Ąrych, ale wykazuj ą ob ecno ś ć enzymów aromaĘzuj ących
androgeny do estrogenów. Z kolei czynnik dziedziczny
wyraża się wzrostem o 60ń częstości występowania en-
dometriozy u najbJiższych krewnych kobiet chorych na
to schorzenie.

W obrazie histologicznym adenontyosis obsetwuje się
wśród miocytów gładkich mięśniówki wyspy błony ślu-
zowej zbudowane z gruczołow śluzowych i tkanki zrę-
bowej, podścieliskowej. Gruczoły wysłane sąwysokim
nabłonkiem walcowatym typu endometrialnego i naj-
częściej przedstawialą obraz fazy wzrostowej cyklu
płciowego, rzadziej wydzielniczej. Brak jest natomiast
cech obumierania i złuszczania nabłonka. Często cewki
gruczołowe są nl eznacznie torbi elo w ato r ozszerzone
i otoczone podścieliskiem kornórkowym, zawierającym
hemosyderofagi. Równocześnie namnozeniu ulegają
włókna miocytóą przy czym brak jest cech zapalenia.
Wylanie siękr-wi do torbieli endometrialnej, co ma miejs-
ce najczęściej w jajniku, prowadzi do powstania torbieli
czekoladowej (cystis picea). Czasem w rnięśniu macicy
spotyka się rozrzucone ogniska bezgruczołowego, bo-
gatego w komórki zrębu. Takie komorki mogą wnikać
do naczyń limfatycznych, tam tozrastac się, a nawet da-
wać wznowy pooperacyjne. Opisany obraz moze być
mylnie rozpoznany jako mięsak macicy (sarcoma stro-
male) lub naczyniak wywodzący się z komórek przy-
danki naczyniowej (haemangiopericytonla) (I2).



Endometriozie wewnątrzotrzewnow ej z rcguJy towa-
rzyszy endometrioza macicy i najczęściej dotyczy pę-
cherza moczowego, jelit, nerki i płuc. W obrazie mikro-
skopowym obserwuje się guzki zbudowane z charakte-
rystycznych gruczołów śluzowych i zrębu błony śluzo-
wej, fizjologicznie obecnych tylko w jamie macicy. Spo-
tyka się zatem wyspy endometrium rożnej wielkości,
które rozsuwają tkanki bez zniszczenia ich struktury.
U kobiet ogniska takie mogą cyklicznie krwawic.

Z ognisk endometriozy jajnlkamożerczwtnąć się gru-
czolakorak endometrialny (25), natomiast zrakowacenie
ognisk endometriozy w innych miejscach ektopowych
jest zjawiskiem wyjątkowo rzadko spotykanym. Punk-
tem wyj ś c ia n owotworz enia mo że by ć także podś c i e li s -
ko narządu (ok. 10% przypadków) (20)

W diagnostyce róznicowej endometriozy uwzględnia
się rozrost gruczołowy torbielowaty macicy (hyperpla-
sia endometrii glandularis cystica), ktory spowodowa-
ny jest przewagąpoziomu estronu nad estradiolem i es-
triolem. Otyłość zwiększa produkcję estronu, co sprzyja
rozro stowi end o m e tr iu m. GruczoŁy ule gaj ą rozro stowi.
a komórki nabłonka są wysokie o wydłuzonym jądrze.
Rozrosły, zagęszczony zrąb zamyka ujście cew gruczo-
łowych, które tworzą drobne torbiele. Spotyka się takze
rozrost gruczolakowy rnacicy (hyperplasia adenomato-
sa). Liczba gruczołów wztasta, a ich nabłonek nawar-
stwia się az do utworzęnia struktur brodawkowatych.
Maleje natomiast ilość zrębu między grtrczołami, a ko-
mórki zrębu gromadzą nadmiar estrogenów. Rozrosty
mogą przebiegac z atypiąlub bez atypii komórkowej.

Endometrio za j e st p owo dem niepłodno śc i zw iązanej
z nieprawidłową folikulogenezą tj. zmianami morfolo-
gicznymi pęcherzyków jajnika, zaburzeniami owulacji
(brak owulacji, oligoowulacja, niedoczynność ciałka
zółtego, luteinizacja niepękniętego pęcherzyka jajniko-
wego), hyperprolaktinemią defektem zapłodnienia i im-
plantacji oraz embriotoksyczności we wczesnym rozwoju
zarodka. W niepłodności endometrialnej bterzę się pod
Llwagę niedobór progestelonu wskutek defektu fazy ltl-
teinowej oraz możLiwość fagocytozy gamet w związku
ze wzrostem liczby makrofagów. Endometrioza może
takze prowadzić do spontanicznych poronień wskutek
zaburzonej kurczliwości macicy spowodowanej produk-
cją dużej ilości prostaglandyn (8).

Oprócz leczenia operacyjnego w endometriozie sto-
suje siętakze terapięhormonalną np. progestageny, ple-
paraty estro genowo-pro gestagenowe, danazol, hamuj a.-

cy sekrecję LH, FSH i biosyntezę hormonów j alnlka oraz
analogi GnRH (gonadoliberyny), której głównym celem
jest odwracalne, czasowe wyłączenie czynności osi pod-
wzgórze przysadka-jajnik (l8, 29). W konsekwencji
blokowania funkcji hormonalnej jajników jest brak lub
wyrażny niedobór sterydów, tj. estrogenow i progestero-
nu, powoduj ący zanlk ektopowej tkanki endometrium (8).

Zakłócenie funkcji receptorów |lb związanych z nirni
szlakow przekazywania sygnałow są głównymi czynni-
kami etiopatogenetycznymi m.in. w chorobach o podło-
żu endokrynolo gicznym. Poznanie tych zj awisk umożli-
wi stworzenie nowych metod terapii. Mogąbyć one opaT-
te na farmakologicznej i genetycznej modyfikacji szla-
ków przeka zy w ani a sygnałów.
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