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Περίληψη: Η αιτιοπαθογένεση της ενδομητρίωσης παρα-
μένει αδιευκρίνιστη σε μεγάλο βαθμό.
Οι κλασικές θεωρίες 
• της μεταπλασίας
• της διασποράς 
• και της μετεμφύτευσης ενδομητρίου και επαγωγής
αδυνατούν να διαφωτίσουν πλήρως τη μυστηριώδη αυτή 
πάθηση, παρά ταύτα πολλές μορφές ενδομητρίωσης εξη-
γούνται με τις κλασικές θεωρίες.
Παρατηρήσεις σχετικά με την ανοσολογική αντίδραση του 
περιτοναίου έχουν κατατάξει την πάθηση ως κληρονομού-
μενο πολυγονιδιακό – πολυπαραγοντικό νόσημα.
Η αυξημένη νεοαγγειογένεση μαρτυρεί κοινούς μηχανι-
σμούς με τον καρκίνο. 
Η έρευνα επικεντρώνεται σε μοριακό και γονιδιακό επίπεδο 
και δίνει ελπίδες για αιτιολογική αντιμετώπιση.  

 Εισαγωγή 

Η ενδομητρίωση είναι μία συνήθης καλοήθης οιστρο-
γονοεξαρτώμενη πάθηση, που απασχολεί εκατομμύρια 
γυναίκες ανά τον κόσμο και επηρεάζει σημαντικά την ποιό-
τητα ζωής τους. 

Οι σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις στοχεύουν: 
Α: στην αντιμετώπιση των βασικών συμπτωμάτων. 
Δηλαδή: 1) Χρόνιο πυελικό άλγος
          2) Υπογονιμότητα
Β: είναι υπό διερεύνηση ο προδιαθεσικός της ρόλος για 

την εμφάνιση διαφόρων τύπων καρκίνου με κυριότερο αυ-
τών των ωοθηκών.  

Η ερευνητική δραστηριότητα ως προς τους παθογενετι-
κούς μηχανισμούς εστιάζεται:

α) στην κληρονομική προδιάθεση
β) στους ανοσολογικούς παράγοντες 
γ) στους παράγοντες προσκόλλησης των κυττάρων
δ) στους αγγειογενετικούς και ορμονικούς παράγοντες.

Ανασκόπηση
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Επιδημιολογικά στοιχεία 
 
Η ενδομητρίωση είναι μία χρόνια πάθηση, που επη-

ρεάζει την ποιότητα ζωής σε 5,5 εκατομμύρια γυναικών 
σε Καναδά και ΗΠΑ9. 

Η συνήθης ηλικία διάγνωσης της ενδομητρίωσης εί-
ναι 20-45 ετών. 

Να σημειωθεί ότι από τη στιγμή της έναρξης των συ-
μπτωμάτων μέχρι τη στιγμή της διάγνωσης συνήθως πα-
ρέρχεται μεγάλο χρονικό διάστημα. Για τις ΗΠΑ το χρονι-
κό διάστημα είναι 7 έτη και για την Αγγλία 8 έτη. Πάντως 
η διάγνωση της νόσου καθυστερεί να τεθεί. 

 

Αιτιολογία της ενδομητρίωσης 

Η αιτιολογία της ενδομητρίωσης παραμένει αδι-
ευκρίνιστη σε μεγάλο βαθμό. Από το 1860, που ο VON 
ROKITANSKI έκανε την πρώτη λεπτομερή περιγραφή της 
πάθησης αυτής, έχουν αναπτυχθεί πολλές θεωρίες για 
την αιτιολογία και για την παθογένεση της νόσου, καμιά 
όμως δεν καλύπτει πλήρως την παθολογική αυτή οντό-
τητα. 

Το 1921 ο T. Sampson20 περιέγραψε τα πρώτα πε-
ριστατικά στο περιοδικό της American Gynecological 
Society, τα οποία αναφέρονται:

1) στα κλινικά και 
2) στα παθολογοανατομικά συμπεράσματα ενδομη-

τριωσικών κύστεων στις ωοθήκες.
Ο Sampson με τη θεωρία του, η οποία είχε δημοσι-

ευθεί σε ικανό αριθμό έγκυρων περιοδικών, υποστήριζε:
Α) ότι η νόσος άρχεται από την παλινδρόμηση της εμ-

μήνου ρύσεως στην  περιτοναϊκή κοιλότητα, και 
Β)  ότι τα ενδομητρικά κύτταρα, που υπάρχουν στο 

αίμα της εμμήνου ρύσεως, ήταν ικανά να πολλαπλασι-
αστούν.

Επίσης ο Sampson ήταν ο πρώτος που περιέγραψε τη 
σχέση ανάμεσα στην ενδομητρίωση και τις κακοήθεις δι-
εργασίες των ωοθηκών12,15,19,25. 

Η θεωρία της παλίνδρομης διασποράς εμμηνορρυσι-
ακού υλικού είναι εύκολα κατανοητή και ιδιαίτερα ελκυ-
στική, αλλά αδυνατεί να ερμηνεύσει ορισμένες παρατη-
ρήσεις όπως η εμφάνιση πυελικής ενδομητρίωσης. 

1) σε γυναίκες με απόφραξη σαλπίγγων12

2) σε γυναίκες που έχουν υποβληθεί μόνο σε υστε-
ρεκτομή

3) σε γυναίκες με το σύνδρομο Rokitanski – Kustes – 
Hausev.

4) Ενώ στην πλειονότητα των γυναικών παρατηρείται 
παλίνδρομη μεταφορά εμμηνορυσιακού υλικού, μόνο σε 
μικρό ποσοστό αναπτύσσεται ενδομητρίωση. 

Οι  κλασικές θεωρίες:
α) της μεταπλασίας
β) της διασποράς και της μετεφύτευσης του ενδομη-

τρίου
γ) της επαγωγής 
εξηγούν πολλές μορφές ενδομητρίωσης, εντούτοις 

αδυνατούν να διαφωτίσουν πλήρως τη μυστηριώδη 
αυτή πάθηση. 

Νεότερα δεδομένα 

Τα νεότερα δεδομένα υποστηρίζουν ότι το ενδομή-
τριο των γυναικών με ενδομητρίωση πιστεύεται ότι εί-
ναι παθολογικό με γενετική προδιάθεση να αναπτυχθεί 
έκτοπα.

Αυτή η άποψη φαίνεται ελκυστική, δεδομένου ότι οι 
περισσότερες γυναίκες εμφανίζουν παλινδρόμηση της 
εμμήνου ρύσεως και μόνο μικρό ποσοστό εμφανίζουν 
τελικά ενδομητρίωση. 

Τα στοιχεία εκείνα, που φαίνεται να προδιαθέτουν 
στην εμφάνιση ενδομητρίωσης, είναι:

Α)γενετικοί παράγοντες
Β) περιβαλλοντικοί παράγοντες
Γ) δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

Α) Γενετικοί παράγοντες
Τα κληρονομικά χαρακτηριστικά της ενδομητρίωσης 

αναγνωρίστηκαν για πρώτη φορά πριν από 20 χρόνια. 
΄Εχει παρατηρηθεί ότι ο κίνδυνος ανάπτυξης ενδομη-

τρίωσης για τις πρώτου βαθμού συγγενείς είναι 6 φορές 
υψηλότερη σε σχέση με τις γυναίκες με αρνητικό κληρο-
νομικό ιστορικό. 

Μελετώντας το γονιδίωμα των ασθενών, που πά-
σχουν από ενδομητρίωση, προέκυψε ένας αριθμός γονι-
δίων, που πιθανότατα εμπλέκονται στην παθογένεια της 
ενδομητρίωσης. 

Πολλά από αυτά τα γονίδια ελέγχουν ένζυμα αδρα-
νοποίησης τοξικών ουσιών, με αποτέλεσμα η βλάβη τους 
να συνεπάγεται μεγαλύτερη ευαισθησία στην επίδραση 
περιβαλλοντικών παραγόντων. 

Β) Περιβαλοντικοί παράγοντες
Τα πειραματικά μοντέλα με θηλαστικά παρέχουν ση-

μαντικές πληροφορίες για τους περιβαλλοντικούς πα-
ράγοντες και την πιθανή επίδρασή τους στην εμφάνιση 
ενδομητρίωσης όπως:

1) Οι πίθηκοι, RHESUS που εκτέθηκαν σε ολόσωμη 
ακτινοβολία με πρωτόνια, παρουσιάζουν μεγαλύτερη 
συχνότητα εμφάνισης ενδομητρίωσης. 

΄Οταν οι πίθηκοι Rhesus εκτίθονταν κάθε μέρα σε 
5-25 p.p.m.διοξίνη για τέσσερα χρόνια, η σοβαρότητα 
της ενδομητρίωσης ήταν ανάλογη της δόσης που ελάμ-
βαναν. 

Ωστόσο άλλες μελέτες, που ακολούθησαν, δεν οδη-
γηθήκαν στο ίδιο συμπέρασμα ως προς τη δράση της δι-
οξίνης10. 
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Πάντως υπάρχουν υπόνοιες ότι χημικές ουσίες με 
αυξημένο κίνδυνο να προκαλέσουν ενδομητρίωση είναι 
εκείνες, που τα μόρια ομοιάζουν με τα μόρια των οιστρο-
γόνων, oestrogen-like compounds. 

Ως προς το μηχανισμό της δράσης των ουσιών αυτών 
πιθανολογείται  ότι αυτές επηρεάζουν την ικανότητα της 
προγεστερόνης να καταστέλλει την έκταση των μεταλλο-
πρωτεασσών του ενδομητρίου1. 

Γ) Ανοσολογικοί παράγοντες
Το ανοσοποιητικό σύστημα θεωρείται ότι συμμετέχει 

στην παθογένεια της ενδομητρίωσης και η απουσία ικα-
νής ανοσολογικής επιτήρησης στο περιτόναιο μπορεί να 
αποτελεί αίτιο της νόσου. 

Σε υγιείς γυναίκες τα παλινδρομηθέντα  κατά την 
εμμηνορρυσία ενδομητριακά κύτταρα καταστρέφονται 
από: 

1) Τα μονοκύτταρα και σε περίπτωση που η δράση 
των μονοκυττάρων είναι ανεπαρκής.

2) Τα εναπομείναντα ενδομητριακά στοιχεία κατα-
στρέφονται από 

 -  τα μακροφάγα και από τα  
 -  Nk cells κυτταροτοξικά λεμφοκύτταρα16 .
Η περιτοναϊκή αυτή αντίδραση προλαμβάνει την προ-

σκόλληση των ενδομητριακών κυττάρων στο περιτόναιο 
και εμποδίζει την ανάπτυξη ενδομητριωσικών εστιών. 

Οι Sharpe και Timms με τη μέθοδο της ηλεκτροφόρη-
σης πρωτεϊνών ανακάλυψαν μία πρωτεΐνη στα ενδομη-
τριακά κύτταρα από εστίες ενδομητρίωσης, που ονόμα-
σαν Endo-1. 

Αυτή η πρωτεΐνη Endo-1 δεν παρατηρείται στα ενδο-
μητριακά κύτταρα, που αναπτύσσονται στη φυσιολογική 
ανατομική θέση. 

Αυτή η πρωτεΐνη εμφανίζει δομικές ομοιότητες με 
την Απτογλοβίνη, η οποία απαντάται στα ενδομητρικά 
κύτταρα, που αναπτύσσονται στη φυσιολογική ανατομι-
κή θέση. 

Οι δράσεις των πρωτεϊνών Endo-1 είναι να προσδένο-
νται στα μακροφάγα του περιτονίου, τα οποία διεγείρει, 
να παράγουν IL-6 και με αυτό τον τρόπο να ελαττώνε-
ται η ικανότητα φαγοκυττάρωσης τους, παρεμβαίνοντας 
έτσι στο στάδιο της προσκόλλησης. 

Υπάρχουν ακόμη στοιχεία για διαταραγμένη λειτουρ-
γία των κυττάρων φυσικών φονέων (Ν.Κ.) με αποτέλε-
σμα μειωμένη επιτήρηση των έκπτωτων ιστών.

Στις γυναίκες με ενδομητρίωση το περιτοναϊκό υγρό 
παρουσιάζει υψηλές συγκεντρώσεις κυτταροκινών16, αυ-
ξητικών παραγόντων, αγγειογεννητικών παραγόντων21, 
ωοθυλακικού υγρού. 

Μελέτη συγκεκριμένων γονιδίων με διατα-
ραγμένη λειτουργία στον ενδομητρικό ιστό 

Τα τελευταία χρόνια έχει παρουσιαστεί ενδιαφέρον 

για την έκφραση συγκεκριμένων γονιδίων. 
Αυτά τα συγκεκριμένα γονίδια εκφράζονται:
-άλλες στιγμές υπέρμετρα στην περίοδο της εμφύ-

τευσης και άλλες στιγμές υπέρμετρα στη διάρκεια του 
κύκλου των γυναικών με ενδομητρίωση. 

Με βάση τη δράση αυτών των συγκεκριμένων γονιδί-
ων μπορούν να κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες:

Α) γονίδια που επάγουν την τοπική παραγωγή οι-
στρογόνων

Β) γονίδια που επάγουν αντίσταση στη δράση της 
προγεστερόνης

Γ) γονίδια που επάγουν την παραγωγή διαφόρων άλ-
λων μορίων όπως, των Matrix metalloproteinases (MMPs) 
και των Vascular endothelial growth factor (VEGF)

Τοπική παραγωγή οιστραδιόλης  
Στην ενδομητρίωση έχει παρατηρηθεί έξω ωοθηκι-

κή βιοσύνθεση οιστροδιόλης, η οποία είναι έντονη στις 
ενδομητριακές εστίες, αλλά και σε χαμηλότερο επίπεδο 
στο ενδομήτριο των γυναικών3. 

Ως μόριο κλειδί στην παραγωγή οιστροδιόλης είναι 
το ένζυμο Αρωματάση. 

Αντίθετα σε ένα φυσιολογικό ενδομήτριο η Αρωματά-
ση δεν εκφράζεται.

Ως εκ τούτου οι αναστολείς της Αρωματάσης προσφέ-
ρουν μία καινοτόμο προσέγγιση στη θεραπεία της ενδο-
μητρίωσης4,26,27. 

Κατά συνέπεια η παρέμβαση για την ελάττωση της 
παραγωγής οιστραδιόλης από τις ωοθήκες δεν έχει ιδι-
αίτερα ευεργετικά αποτελέσματα για τις ασθενείς, αφού 
η διαταραχή έγκειται στην τοπική παραγωγή οιστραδιό-
λης. 

Αντίσταση στην προγεστερόνη 
Η καταστολή της παραγωγής οιστροδιόλης από τις 

ωοθήκες πραγματοποιείται κυρίως με τη χορήγηση προ-
γεστερόνης. 

Η αποτυχία ανακούφισης από τα συμπτώματα ενδέ-
χεται να οφείλεται:

1) Στην παραγωγή οιστρογόνων από τις ενδομητριω-
σικές εστίες, δηλαδή εξωοθηκική παραγωγή οιστρογό-
νων. 

2) Στην αντίσταση στη δράση της προγεστερόνης στο 
ενδομήτριο και  στις ενδομητριασικές εστίες.

Στις ασθενείς με ενδομητρίωση ανιχνεύονται στο εν-
δομήτριο:

 1)   Η Α΄ ισόμορφη του υποδοχέα της προγεστερόνης, 
και  2)   Η Β΄ ισόμορφη του υποδοχέα της προγεστερόνης.                                   

  Ενώ στις ενδομητριωσικές εστίες ανιχνεύονται μόνο  
η Α ισόμορφη του υποδοχέα της  προγεστερόνης1,3. 

Η εξήγηση για την αντίσταση, που παρουσιάζουν οι 
ενδομητριωσιακές εστίες στη δράση της προγεστερόνης, 
την αποδίδουν στην απουσία της Β΄ισόμορφη, του 

Ενδομητρίωση. Nεότερα δεδομένα στην αιτιοπαθολογία της νόσου 
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     υποδοχέα της προγεστερόνης.  
    
Σε αυτές που επάγουν την παραγωγή διαφόρων 

απλών μορίων
Αυτά τα μόρια είναι: 
1) Τα Matrix metalloproteinases (MMPs)
Η φυσιολογική δράση των ΜΜΡ-7 ΚΑΙ ΜΜΡ-11 οφεί-

λεται στο ότι εκφράζονται στην παραγωγική φάση του 
κύκλου υπό την επίδραση των  οιστρογόνων, ενώ στην 
εκρικτική φάση του κύκλου καταστέλλονται υπό την επί-
δραση της προγεστερόνης.   

 2) Το vascular endothelial growth factor (VEGF)21 .
Εκφράζεται τόσο στο φυσιολογικό όσο και στο έκτοπο 

ενδομήτριο και συμβάλλει στην αγγειογένεση. 
Το ενδομήτριο των γυναικών με ενδομητρίωση ενδέ-

χεται να παρουσιάζει ενδογενείς ανωμαλίες, που οδη-
γούν στη νόσο. 

Ο μηχανισμός μέσω του οποίου ο έκτοπος ενδομη-
τριακός ιστός προσκολλάται στην περιτοναϊκή επιφάνεια 
και αργότερα διεισδύει στην περιτοναϊκή επιφάνεια δεν 
έχει αναγνωριστεί ακόμα. 

Ωστόσο η διαταραγμένη δράση της οιστραδιόλης, 
αλλά και της προγεστερόνης, όπως προαναφέρθηκε, εί-
ναι λογικό να υποθέσει κανείς ότι θα διαταράσσει  και τη 
λειτουργία των MMPs. 

Συνεπώς η επίμονη έκφραση των MMPs ίσως να είναι 
απαραίτητος παράγοντας για να διεισδύσει στην επιφά-
νεια του περιτοναίου.

Πολλοί αγγειογενετικοί παράγοντες όπως, οι IL-1, IL-
6, IL-8, επιδερμικός παράγοντας ανάπτυξης, παράγοντες 
ανάπτυξης των ινοβλαστών, παράγοντες ανάπτυξης, που 
μοιάζουν της ινσουλίνης, ο Vascular endothelial growth 
factor (VEGF), ο Endo-1 εκφράζονται τόσο στο φυσιολο-
γικό όσο και στο έκτοπο ενδομήτριο και σαφώς μπορούν 
να συμβάλουν στην αγγειογένεση, που συνοδεύει την 
ανάπτυξη των ενδομητριωσικών εστιών στην περιτονα-
ϊκή κοιλότητα. 

Μία μελέτη συσχέτισε τα επίπεδα του διαλυμένου 
στο περιτοναϊκό υγρό των Vascular endothelial growth 
factor με το στάδιο της ενδομητρίωσης.

Συμπεράσματα

Η ενδομητρίωση παραμένει μία διαταραχή, που συ-
χνά δεν διαγιγνώσκεται, ενώ συνδέεται με αυξημένη νο-
σηρότητα και κακή ποιότητα ζωής. 

Οι προκλήσεις για το μέλλον αφορούν
Α) μη επεμβατικές μεθόδους για τη διάγνωση της δι-

αταραχής,
Β) την ανακάλυψη στοχευμένης αγωγής και  
Γ) την αποκρυπτογράφηση των γενετικών, περιβαλ-

λοντικών και των ανοσολογικών παραγόντων, που συμ-
βάλλουν στην εμφάνιση και εξέλιξη της ενδομητρίωσης. 

Summary
Endometriosis. New data on the pathogenesis of the 
disease
S. Georgiou

The classic theories of metaplasia, diaspora and 
endometrial implantation or transplantation, are the 
most widely accepted to explain the pathogenesis of 
endometriosis which remains still poorly understood. The 
most recent advancements focused on the molecular and 
genetics of endometriosis pathogenesis, will improve the 
diagnosis and therapy of this disease.
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