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Özet:

Abstract

Amaç: Endometriyozis sık görülen, kişinin hayat
kalitesini bozan, dismenore, pelvik ağrı ve infertilite ilgili benign bir jinekolojik bozukluktur. Bu
derlememizde endometriyozisin etyopatogeneziyle ilgili teorileri tartıştık.

Ethiopathogenesis of endometriosis

Materyal Metod: Endometriyozisin etyopatogeneziyle ilgili MEDLINE/PUBMED veritabanında
yer alan İngilizce makaleleri inceledik.
Bulgular: Hastalığın etyopatogenezi ile ilgili bir
çok teori öne sürülmüştür. Bunların başlıcaları
Sampson’un retrograt menstruasyon, çölomik metaplazi/indüksiyon, embriyonik kalıntı, immunolojik ve lenfovasküler metastaz teorileri ile genetik
ve çevresel faktörlerdir. Son yıllarda kök hücrelerin endometriyozisin gelişiminde rol oynayabileceği bildirilmiştir.
Sonuçlar: Endometriyozisin etiyopatogeneziyle ilgili bir çok araştırma yapılmasına rağmen
hala kesin veriler elde edilmemiştir. Muhtemelen
her bir faktör ayrı oranlarda hastalığın gelişimine katkıda bulunmaktadır.
Anahtar kelimeler: Endometriyoz, etiyoloji.

Aim: Endometriosis is a benign gynecologic disorder which affects life quality and is associated
with dismenorrhea, pelvic pain and infertility. In
this review we discussed the teories about the etiopathogenesis of endometriosis.
Material and Method(s): IWe reviewed the
English-language articles about the etiopathogenesis of endometriosis in the MEDLINE/PUBMED database
Results: Many teories have been put forth about the etiopathogenesis of endometriosis. Mainly;
Sampson’s retrograde menstruation, coelomic
metaplasia /induction, embryonic remnant, immunologic and lenfovasculer metastasis theories
and genetic and environmental factors. Recently,
it was stated that stem cells might play role in the
development of endometriosis.
Conclusion: Although many studies have been
carried out on the etiopathogenesis of endometriosis, conclusive data have not been obtained yet.
Probably, all the factors contribute to the development of the disease with different degrees.
Key Words: Endometriosis, etiology.
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GİRİŞ
Endometriyozis endometriyal gland ve
stromanın uterus kavitesi dışında bir yerde olması olarak tanımlanır. Üreme çağındaki kadınların %6-10’unda, ağrı veya infertilite problemi olan kadınların %35-50’inde gö-

rülür [1–3]. En sık görüldüğü anatomik bölge pelvistir. Pelviste en çok peritoneal endometriyozis şeklinde görülmekle birlikte adenomyozis, ovarian endometriyozisi gastrointestinal sistem veya üriner sistem gibi ekstragenital organların endometriyozisi ve retroperitoneal endometriyozis olarak da görülebi-
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lir. Ayrıca deri, sinir sistemi, akciğer, adrenal
bez, retina gibi uzak organlarda da endometriyozis görülebilmektedir.
Endometriyozis ilk olarak 1860 yılında tanımlanmış olup hastalığın etyopatogenezi ile ilgili bir çok teori öne sürülmüştür
[4]. Bunların başlıcaları Sampson’un retrograt menstruasyon, çölomik metaplazi/indüksiyon, embryonik kalıntı, immunolojik ve lenfovasküler metastaz teorileri ile genetik ve
çevresel faktörlerdir; ancak bunlarin hiçbiri tek başına hastalığın nedenini açıklayamamaktadır. Biz bu derlememizde bu teorilere
değineceğiz.
Çölomik Metaplazi/İndüksiyon Teorisi
Bu teori endometriyozisin viseral ve abdominal peritonu döşeyen hücrelerin çeşitli uyaranların etkisiyle metaplaziye uğraması
sonucunda geliştiğini savunur [5]. Bunun için
gerekli ajanlar tam olarak tanımlanmamış olmakla birlikte hormonal, infeksiyöz veya çevresel faktörlerin rol oynayabileceği düşünülmektedir [6]. Torasik, abdominal ve pelvik
periton ile Müllerian kanal gelişen embriyonun çölom duvarından gelişir. Bu nedenle bu
teori erkeklerde, prepüberte döneminde, adolesan kızlarda, konjenital Müllerian agenezisi olan kızlarda ve toraks kavitesinde görülen nadir endometriyozis olgularını açıklar
[7-15].
İndüksiyon teorisi, çölomik metaplazi teorisinin genişletilmiş bir formu olup bu
teoride peritoneal kaviteye ulaşmış endometriyal doku debrislerinin salgıladıkları faktörlerin etkisiyle ya da endojen, biyokimyasal
ya da imunolojik uyarıcıların etkisiyle periton hücrelerinin endometrial hücrelere diferansiye olduklarını savunulmaktadır [16-19].
Bu teori dişi tavşanlarda yapılan çalışmalarla
desteklenmiştir [19]. Son yıllarda yayınlanan
bir çalışmada in vitro olarak over yüzey epitelinin ve endometrial stromal hücrelerin 17b
östradiol ile kokültürü sonucunda mezotel
hücrelerinde çölomik metaplazi gözlenmiştir [20]. Ancak bu metaplazik değişikliklerin
olabilmesi için periton sıvısındaki 17b östradiol konsantrasyonunun normalin yaklaşık 10

katı olması gerekir. Bu kadar yüksek konsantrasyon sadece overin yakınında görülür ki bu
da ovarian endometriyozisin gelişimini açıklayabilir [16]. Ancak endometriyozis gelişiminde çölömik metaplazi esas etken olsaydı
diğer organlarda görülen metaplaziye benzer
şekilde yaşlanmayla birlikte endometriyozisin insidasının artması beklenirdi. Bu nedenle
bütün bu çalışmalara rağmen bu teori hala kesinlik kazanmamıştır.
Embriyonik Kalıntı Teorisi
Embriyonik Müllerian kalıntı veya müllerianozis teorisi Müllerian kanalın migrasyonundan arta kalan embryonik Müllerian kalıntıların püberte döneminde östrojenin etkisiyle veya östrojenik etkiye sahip maddelerin
etkisiyle endometriotik lezyonları oluşturduğunu öne surer [21]. Bu teori in utero dietilstilbestrola maruz kalan kadınlarda endometriyozis riskinin 2 kat arttığını bildiren epidemiyolojik çalışmalar tarafından destek görmektedir [22]. Bu hipotez rektovaginal septum
endometriyozisi ve embriyonik Millerian kanalın göç yolunda veya erkeklerde gelişen endometriyozis olgularını açıklayabilir. Bu teori de henüz ispatlanmamış olup sadece hipotetiktir [17 ].
İmmunolojik Teori
İmmun sistemdeki bozuklukların endometriyozis patogenezinde rol oynadığı düşünülmektedir [23]. Sağlıklı bir kadında reflü
ile peritoneal kaviteye gelen endometriyotik
hücreler lokal inflamatuar hücreler tarafından
yok edilir. Reflü ile gelen hücre miktarı çok
olursa veya hücresel ya da humoral immun
mekanizmalar yetersiz kalırsa ektopik endometrium implante olabilir. Endometriyozisli
kadınlarda peritoneal makrofajların aktive olduğu, sitokin üretiminin arttığı ancak fagositik aktivitenin azaldığı gösterilmiştir [23, 24].
Sharpe-Timms ve ark endometrial epitelyal hücrelerde haptoglobine benzeyen Endo I
adı verilen bir protein olduğunu ve interlökin
6’nın endometriotik odaklarda Endo I üretimini arttırdığını göstermişlerdir [25,26]. Bu
proteinin peritoneal makrofajlara bağlanarak
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interlökin 6 salgılanmasını arttırdığı ve yapışmayı engelleyerek makrofajların fagositoz
kapsitelerini azalttıkları gösterilmiştir [27].
Endometriyozisli kadınlarda periton sıvısında
sitokin, büyüme faktörü ve anjiogenetik faktörlerin miktarında da artış görülür [28-31].
Periton sıvısında miktarı artan IL 1, IL 8, TNF
α, IFN γ makrofajları ve T lenfositleri etkileyerek endometriyoziste görülen inflamatuar reaksiyonları yol açarlar. Monosit ve T lenfositlere kemoatraktan olan RANTES (regulated on activation, normal T expressed and
secreted) ile makrofajlara kemoatraktan olan
monosit kemoatraktan protein 1 (MCP-1) nın
miktarı da endometriyozisli kadınların periton sıvısında artmıştır. Periton sıvısı lipid peroksidasyona yol açarak endometriyal hücrelerin büyümesini sağladığı gösterilmiştir [4].
Yapılan çalışmalarda peritoneal Naturel
Killer hücrelerin aktivitesinin bozulduğu bildirilmiştir [28]. Disfonksiyonel B ve T lenfosit sayısında ve otoantikor oluşumunda artış
görülmektedir [32,33]. Endometriyozisli kadınlarda IgG, IgA, and IgM otoantikoarlarının ve endometriuma karşı antikorların serum
konsatrasyonlarının arttığı bildirilmiştir [33].
Endometriyoziste fibromyalji, sistemik lupus
eritematosus, romatoid artrit, Sjögren sendromu, hipotiroidi gibi otoimmun hastalıklara
ve endokrin bozukluklar ile atopik hastalıklara yatkınlık olduğu bildirilmiştir [34-36]. Endometriyal antijenlere karşı sitotoksik T hücre yanıtında küntleşme izlenmiştir [4]. Bütün
bu bulgular bozulmuş hücresel ya da humoral
yanıtın endometriyozisin etyopatogenezinde
rol oynayabileceğini göstermektedir.
Lenfovasküler Metastaz Teorisi
Bu teori endometriyozis odaklarının endometrial hücrelerin lenfatik veya hematojen
yolla yayılması sonucunda oluştuğunu öne
sürer [37, 38]. Adenomyozisi olan kadınların uterin damarlarında endometrial hücrelerin görülmüştür [39,38]. Tavşanlarda yapılan
bir çalışmada intravenöz endometrial doku
enjeksiyou sonrasında pulmoner endometriyozis geliştiği tesbit edilmiştir [1]. Bu bulgular bu teoriyi desteklemektedir.

Bu teori beyin, akciğer, lenf düğümleri, ekstremiteler ve abdominal duvar gibi uzak organlarda görülen endometriyozis olgularını
açıklayabilmektedir.Ancak hepatik, pulmoner veya torasik endometriyozis gibi uzak organ endometriyozis olguları çok nadir görülürler Bu nedenle endometriyozis gelişiminde esas mekanizmanın bu olması da mümkün
değildir [12,13,40].
Genetik
Endometriyozisin kalıtımsal olabileceği
ilk olarak yaklaşık 30 yıl önce ağır endometriyozisi olan kadınların birinci derece yakınlarında endometriyozis olma riskinin yaklaşık
6 kat kadar artırttığı bildirildikten sonra gündeme gelmiştir [41]. Ailevi yatkınlık klinik
ve populasyana dayalı çalışmalar ile ikizler
üzerindeki klinik çalışmalarda gösterilmiştir [41-45]. Kalıtımın maternal ve poligenik
olarak aktarıldığı düşünülmektedir [15]. Birinci derece akrabalardaki prevalansı % 4–9
olarak bildirilmiştir [46,47]. Bağlantı (linkage) analizleri kullanılarak yapılan çalışmalarda biolojik olarak yatkınlığı artırabilecek bir
çok aday gen belirlenmiştir [48-54]. Bunların başlıcaları ; östrojen/progesteron/androjen
reseptör polimorfizleri veya sentez defektleri
[55-65]. Dioxin reseptör kompleksi elamanlarının ve detoksifikasyonla ilgili genlerinin
sitotokinlerin veya immunomodulatör proteinsleri kodlayan genlerin, heat-shock proteinleri, fibronektin, elastaz and Toll-like reseptör ,matrix metalloproteinaz (MMPs) genlerin polimorfizmleri; galactose-1-phosphate
uridyl transferase (GALT), N-asetil transferaz 2, glutatyon-S-transferaz M1,T1 enzim
defektleri ile PPAR γ2 Pro-12-Ala polimorfizmidir [4, 61,66-73]. Endometriyozis artmış over kanseri riski ile ilişkilidir [74]. Malignant transformasyonla ilgili genlerin ekspresyoundaki değişikliklerin buna neden
olabileceği düşünülmektedir. Martini ve ark.
hMLH1ve PTEN’in ekpresyonunda azalma
olmasının endometriyoziste malign transformasyondan sorumlu olduğunu öne sürmüşlerdir [75]. PTEN, APC, p53, polo benzeri kinaz, Emi1 and K-RAS genlerinin endometriyozisle ilişkili overin berrak hücreli karsinomunda rol oynayabileceği bildirilmiştir; an-
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cak molekğler patolojisi heterojen olup precursor lezyonların olmasını ve muhtemelen
oksidatif stres,n yol açtığı genetic değişiklikleri içermektedir [76].
Çevresel Faktörler
Gelişmiş ülkelerde endometriyozis sıklığının yüksek olarak görülmesi patogenezde çevre kirliliğinin üzerinde durulmasına
neden olmuştur [15]. Hayvan endometriyozis modelleri endometriyozis gelişimi üzerine çevresel faktörlerin etkisiyle ilgili önemli bilgiler elde edilmesini sağlamıştır. Rhesus
maymunlarında tüm vücut proton irradiasyonu yapıldığına endometriyozisun kontrollere
gore daha fazla görüldüğü bildirilmiştir [77].
Yine rhesus maymunlarında dioxine maruziyetin endometriyozise neden olduğu ve endometriyozisin derecesinin maruz kalınan doza
bağımlı olduğu gösterilmiştir [78]. Dioxinler
kuvvetli kimyasal toksik maddeler olup dioxine maruz kalan bir hayvanın otopsisi sırasında şiddetli endometriyozisin görülmesiyle
dikkat çekmişlerdir [15]. Yayınlanan bir çalışmada Dünya’da dioxin kirliliğinin en fazla olduğu Belçika’da endometriyozis insidansının ve ağır endometriyozis prevalansının en yüksek olduğu bildirilmiştir [79]. Ancak daha sonra Belçika’dan ve İtalya’dan yayınlanan iki prospektif çalışmada dioxine maruz kalanlarla kalmayanlar arasında endometriyozis insidansı ve ağır endometriyozis prevalansı açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır [80,81]. Çevredeki östrogen muadili
bileşenlerin üzerinde durulmakla birlikte günümüze kadar endometriyozis riski ile kimyasal maddelerinin bir grubu arasında kesin bir
bağlantı bulanamamıştır [82]. 1990ların sonlarında yayınlanan bir çalışmada kozmetiklerde, ojelerde, plastiklerde ve günlük yaşamda
kullanılan bir çok bileşende bulunan kimayasal maddelerin sağlığı etkileyebilecekleri belirtilmiştir; ancak endometriyozisle ilişkisi
bildirilmemiştir [83].
Sampson’un Retrograt Menstruasyon Teorisi
Bu teorilerin arasında üzerinde en çok
durulanı Sampson’un retrograt menstruasyon teorisidir.Bu teori menstruasyon sırasın-

da dökülen endometrial dokuların fallop tüpleri aracılığıyla periton kavitesine ulaştığı ve
burada pelvik organların üzerine yerleştiğini
savunur [84]. Birçok veri implantasyon teorisini desteklemektedir. Bunların başlıcaları; (1) menstruasyon sırasında laparoskopi yapıldığında fallop tüpleri sağlam olan kadınların %75-90’ında periton sıvısında kan görülür
[85-87]; (2) menstruasyon sırasında periton
sıvısından elde edilen canlı endometrial hücreler hücre kültüründe büyüyebilmekte ve peritonun mezotelyal kısmına yerleşebilmektedir [86-90]; (3) endometrium deneysel olarak
periton kavitesinde implante edilerek endometriyozis geliştirilebilmektedir [91-94];(4)
Müllerian anomaliler ile servikal agenezi/stenoz veya Hymen imperferatus, transvers vagina septum gibi adet kanının akmasını engelleyen durumlarda endometriyozis görülme
sıklığının arttığı bildirilmiştir. [4, 14,95]; (5)
Endometriosisli kadınlarda kanın ileri doğru akmasını sağlayan subendometrial kontraktilitenin de bozulduğu gösterilmiştir [96];
(6) Endometriosisli kadınlarda retrograt akan
kanın miktarının endometriosisi olmayanlara
gore daha fazla olduğu tesbit edilmiştir[86].
Bütün bu veriler bu teoriyi desteklemektedir. Ancak retrograt menstruasyon kadınların %75-90’ında görülmesine rağmen endometriyozis bunların çok az bir kısmında görülmektedir [86,97]. Sampson’un teorisi bu
düşük oranının nedenini açıklayamamaktadır.
Bu nedenle retrograt menstruasyonun tek başına yeterli olmayacağı, bu kadınlarda endometriyozise yatkınlık yapacak başka faktörlerin de olması gerektiği öne sürülmüştür.
Endometriyozisli kadınların ötopik ve
ektopik endometriumlarında apopitozla ilgili moleküller, adezyon molekülleri, büyüme
ve anjiogenik faktörler, matriks metallo proteinazlar (MMP) ve immun sistemden kaçmayı sağlayan mekanizmaların kalitatif ve kantitatif olarak sağlıklı kadınlarınkinden farklılık
gösterdikleri tesbit edilmiştir [98].Bu değişikliklerin endometriumun fizyolojik özelliklerini bozarak endometriyozis oluşumuna neden
olabileceği düşünülmektedir.
Menstruasyon sırasında peritona ulaşan en-
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dometrial hücreler çeşitli faktörlerin etkisiyle
ölür veya prolifere olurlar. Yapılan çalışmalarda endometriyozisli kadınlarda endometrial hücrelerde apopitozun azaldığı gösterilmiştir [99]. Gebel ve ark sağlıklı kadınlarda mestruel hücrelerin çoğunluğunun apopitoza uğradığını ancak endometriyozisli kadınlarda apopitoza uğrayan hücrelerin miktarının çok az
olduğunu göstermişlerdir [100]. Endometriyozisli kadınlarda anti-apoptotik bir gen olan
Bcl-2’nin endometrial ekspresyonunun arttığı bildirilmiştir [101]. Bcl-2’nin ekpresyonu
menstrual siklus süresince değişiklik gösterir. En yüksek ekspresyon östrojenlerin etkisiyle proliferatif glanduler epitelde görülür .
Meresman ve ark endometriyozisli kadınların
proliferative fazdaki ötopik endometriumunda Bcl-2’nin ekpresyonunun arttığını göstermişlerdi. [101]. Literatürde ektopik ve ötopik
endometriumda Bcl-2’nin ekpresyonunu karşılaştıran çalışmalarda farklı sonuçlar bildirilmiştir [102-104]. Jones ve ark ektopik endoemtriumda Bcl-2’nin ekpresyonunun ötopik
endometriumdan fazla olduğunu göstermişlerdir [104]. Watanabe ark ise Bcl-2’nin ekpresyonunun herhangi artış tesbit etmemişlerdir [103].
Endometrial hücrelerin apopitozu ovarian steroid hormonların etkisi altındadır. Endometrial implantların varlıklarını sürdürebilmeleri ve büyümeleri için östrojene bağımlı oldukları gösterilmiştir. Bu östrojen overden veya over dışı kaynaklardan gelebilir. Ayrıca endometriotik hücreler adrenal veya over
kaynaklı androjenleri alarak aromataz enzimi ile östrojene dönüştürebilirler. Bu nedenle over aktivitesi baskılansa bile endometriotik hücrelerde androjenler östrojene dönüştürülebilir. Endometriotik hücrelerdeki lokal
östrojen üretimi endometriotik dokuda östrojen konsantrasyonun çok yüksek olmasına neden olur. Retrograd mensruasyonla periton kavitesine ulaşan endometriotik hücrelerin yol açtığı inflamatuar yanıtın lokal olarak aromataz aktivitesinive dolayısıyla endometriotik doku içereinde östrojen sentezini
arttırdığı gösterilmiştir. [105]. Endometriyozite başta integrin ve katedrinler olmak üzere adezyon moleküllerinin ekspresyonlarının
önemli olduğu gösterilmiştir [106]. İntegrin-

lerin matriksin degradasyonunu ve motilitesini kolaylaştıracak şekilde MMP’lar ile hücre
yüzey kompleksleri oluşturdukları ve böylece sellüler invazyonu kolaylaştırdıkları gösterilmiştir [107]. Endometriyoziste MMP aktivitesinde artış olduğu bildirilmiştir [108-110].
MMPaz’lar proliferative fazda sentezlenirler.
Östrojen MMPazları stimüle ederken progesterone MMP transkripsiyon ve sekresyonunu azaltırlar [111,112]. Östrojennin endometriumda MMP üretimini arttırdığı ve ektopik
endometriumun implante olmasını sağladığı ; progesteronun veya doku MMP inhibitörlerinin (TIMP) ise implantasyonu engellediğigösterilmiştir. [113]. Endometriyozisli kadınların ötopik ve ektopik endometriumlarında MMP ve TIMP ailelerinin bazı üyelerinin
ekspresyonunda farklılık olduğu gösterilmiştir [114-115].
Endometrial hücrelerin invazyonu için
gerekli olan en önemli faktörlerden biri endometrial implantların vaskülarizasyonudur
[117]. Endometriotik odaklarda vasküler endotelyal büyüme faktörün (VEGF) eksprese olması neovaskülarizasyonu sağlar. VEGF
geni östradiol, hipoksi, IL-1beta, transforme edici büyüme faktörü(TGF)-beta; epidermal büyüme faktörü (EGF) ve PGE2 tarafından arttırılır. Endometriotik implantlarda epitel tabakasında VEGF immunboyanması belirlenmiştir [118]. Endometriyozisli kadınların periton sıvısında VEGF konsantrasyonunun arttığı tesbit edilmiştir [119]. Periton sıvısındaki VEGF miktarı ile endometriyozisin
derecesi arasında pozitif korelasyon mevcuttur. VEGF’in aktif makrofajlar ve endometrioitk lezyonlar tarafından üretildiği bildirilmiştir [120].
Son yıllarda hyalüronik asit ve CD44’ün
periton mezoteli ile endometrial hücrelerin etkileşiminde rol oynayabilecekleri öne sürülmüştür [121]. Hyalüronik asit ekstrasellüler
matriksin major komponeneti olup peritoneal
mezotel hücrelerin hücre membranları boyunca eksprese olur. CD44 hyalüronik asitin temel reseptörüdür. Endometrial stromal ve epitelyal hücreler CD44 eksprese ederler. Peritoneal mezotel hücrelerin hyalüronidazla muamelesi endometrial stromal ve epitelyal hüc-
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relerin mezotele bağlanmasını %40 oranında
azaltmaktadır [121] . Bu bulgular hyalüronik
asit ve CD44 bağlanmasının endometriumun
periton mezoteline bağlanmasında rol oynayabileceğini göstermektedir. Ancak endometriyozisi olan kadınlarda bunların ekpresyonunda farklılık tesbit edilmemiştir.
Endometriyozis östrojen bağımlı bir hastalık olup östrojen eksikliğinde geriler. Biyolojik olarak aktif östrojen overlerde kolesterolden üretilmektedir. Sentezin hızını belirleyen iki aşamadan ilki steroidogenic acute response protein (StAR) tarafından kolesterolün
mitokondri içerisine alınmasıdır. İkinci aşama
ise androstendionun aromatize edilerek östrona dönüştürülmesidir. Endometriotik dokularda bulunan bu enzimler yerel olarak kendiliğinden östrojen sentezlenmesini sağlar
[122,123].
Endometriyozis hastalarının endometirumunda ve endometriotik odaklarda stromal
hücrelerde StAR ve aromataz aktivitesi, protein ve mRNA seviyelerinde artışlar görülmektedir [123-127]. Endometriotik hücrelerde aromataz sentezi 400 kat artabilmektedir
[125,126]. Benzer şekilde (Prostoglandin E2)
PGE2 sentezinde önemli rol oynayan Cyclooxygenase-2 enzim (COX-2) üretimi endometriyozisli hastalarda hem ötopik hem de
ektopik dokularda artış göstermektedir [128129]. PGE2 endometriyoziste östrojen biyosentezinde steroid sentezinden sorumlu genleri uyarmak yoluyla çok önemli bir rol oynamaktadır [55, 123,126,127]
Endometriyoziste progesteron rezistansı
mevcuttur. İnsan progesterone reseptörünün
A ve B izoformları vardır. Progesteron etkisini B izoformu üzerinden gösterir. A izoformu
B izoformunun fonksiyonlarını baskılar. Endometriyoziste ektopik endometriumda progesterone reseptörünün sadece A izoformunun mevcut olduğu gösterilmiştir [130]. Endometriotik implantlarda görülen progesterone rezistansının muhtemel nedeni endometriotik odaklarda progesterone reseptörünün
baskılayıcı A izoformunun olması ve uyarıcı
B izoformunun olmamasıdır [130-133].

Kök Hücreler ve Endometriyozis
Son yıllarda kök hücrelerin endometriyozisin gelişiminde rol oynayabileceği üzerinde durulmaktadır [133]. Erişkin kök hücreler vücudun her yerinde bulunurlar ve kendi kendilerini yenileme özellikleri vardır. Hasarlı dokunun iyileşmesinde rol oynarlar. Her
menstrual siklusta endometriumda doku ve
damarlarda gelişme görülür [134]. Fertilizasyon ve .mplanatsyon olmazsa endometriumun fonksiyonel tabakası ile bazal tabasının
bir kısmı dökülür [135]. Erişkin kök hücrelerin veya progenitor hücrelerin endometriumun fonksiyonel tabakasının siklik rejenerasyonundan sorumlu oldukları düşünülmektedir
[135-138].
Erişkin uterusundaki rejenerasyondan
sorumlu olan bu kök hücrelerin fetal kök hücreler veya kemik iliğinden kaynaklanan kök
hücreler olabileceği bildirilmiştir [139-143].
Endometriumun bazalis tabakasındaki bu
kök hücrelerin /progenitor hücrelerin retrograt menstruasyonla periton kavitesine ulaşarak burada endometriotik odakların oluşturabilecekleri öne sürülmüştür [139]. Bir başka
teori ise ağır endometriotik lezyonların endometrial kök/progenitor hücrelerden, diğer lezyonların ise olgun hücrelerden geliştikleridir
[135]. Ancak günümüze kadar bu hücrelerin
endometriyozisin gelişiminde rol oynadığına
dair direkt bir bulgu gösterilememiştir. Ancak
bir çok modelde ayrıştırılmamış insan endometrial hücrelerin ektopik endometrial doku
oluşturdukları bildirilmiştir [139,144]. Endometriotik lezyonların bir kısmında hücreler
monoklonaldir. Bunlar endometrial kök hücre/progenitor hücrelerden kaynaklanmış olabilir. [135].
Bir başka hipotez de endometriyozis patogenezinde ekstrauterin / progenitor hücrelerin rol oynadığıdır [141]. Du ve Taylor histerektomi yapılmış LacZ transgenic farelerin
periton kavitesine ektopik yabani tip endometrial implantasyon yaparak endometriyozis
oluşturmuşlardır. LacZ exprese eden ekstrauterin orijinli kök hücreler endometriotik implantlara inkorpore etmişler ve bunların epitelyal ve stromal hücre dizileri ile birlikte diferansiye olduklarını gözlemlemişlerdir. Kemik
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iliği veya başka bir kaynaktan gelen ekstrauterin kök hücrelerin veya progenitor hücrelerin lenfovasküler yolla uzak alanlara gidebilirler [19].
SONUÇ
Östrojen bağımlı bir hastalık olan endometriyozisin etyopatogneziyle ilgili bir çok
teori öne sürülmüş olmakla birlikte hiç bir teori tek başına yeterli değildir. Muhtemelen
her biri ayrı ayrı oranlarda hastalığın patogenezine katkıda bulunmaktadır. Endometriyozisin farklı tiplerinin farklı nedenlerden kaynaklanabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır.
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