
STRESZCZENIE 

 

WPROWADZENIE 

 

Endometrioza jest powszechnym, łagodnym schorzeniem ginekologicznym, 

charakteryzującym się obecnością czynnej błony śluzowej macicy (gruczołów i zrębu) poza 

jamą macicy. Wzrost tkanki endometrialnej jest zależny od estrogenów, dlatego choroba 

rozwija się przede wszystkim u kobiet w wieku reprodukcyjnym. Lokalizacja zmian jest 

zróżnicowana - może obejmować otrzewną miednicy, warstwę mięśniową macicy, inne 

narządy płciowe, a także odległe lokalizacje np. przeponę.  Niejednordna prezentacja choroby 

wiąże się z szerokim wachlarzem objawów towarzyszących. Najogólniej można je podzielić na 

dwie grupy: objawy związane z dolegliwościami bólowymi oraz z niepłodnością. Brak jest 

skutecznych i łatwych metod pozwalających na rozpoznanie choroby, a dostępne metody 

lecznicze opierają się głównie na postępowaniu objawowym, niemodyfikującym przebiegu 

choroby. Dodatkowo endometrioza, jako choroba relatywnie częsta, stanowi duży problem 

społeczny i ekonomiczny. 

Przyczyny rozwoju choroby pozostają nieznane, jednakże na podstawie 

przeprowadzonych badań dotyczących  współzależności  endometriozy i zaburzeń  

funkcjonowania  układu immunologicznego  wykryto cały szereg  nieprawidłowości w  

układzie odpornościowym u pacjentek z endometriozą. Dostępna literatura potwierdza 

zaangażowanie w patomechanizm choroby neutrofili i makrofagów otrzewnowych, które 

wydzielają czynniki biochemiczne pomagając we wzroście i inwazji komórek 

endometriotycznych i angiogenezie. Komórki NK natomiast mają ograniczoną zdolność 

eliminowania komórek endometrium w jamie otrzewnowej. Brak równowagi między 

limfocytami Th1/Th2 prowadzi do nieprawidłowego wydzielania cytokin i zapalenia, które w 

dalszym ciągu indukuje progresję zmian.  

Nie ustalono wciąż fenotypu pierwotnych i wtórnych komórek odpornościowych 

w mikrośrodowisku endometriozy, a także ich związku z różnymi stadiami i objawami 

choroby. Ważną kwestią pozostaje ocena, jak powstałe defekty „nadzoru” immunologicznego 

w zmienionym mikrośrodowisku endometriozy wpływają na inne tkanki autologiczne. 

 

 

 

 



CEL PRACY 

 

Głównym celem niniejszej rozprawy było pogłębienie wiedzy na temat złożonej 

patogenezy endometriozy poprzez ocenę związku pomiędzy ekspresją cząsteczek hamujących 

odpowiedź immunologiczną a wybranymi parametrami odporności nieswoistej we krwi 

obwodowej i płynie otrzewnowym u kobiet cierpiących na endometriozę. 

Cele szczegółowe obejmowały następujące zagadnienia: 

1. Ocena parametrów nieswoistej odpowiedzi odpornościowej we krwi obwodowej 

w grupie badanej i kontrolnej oraz analiza ich związku z parametrami klinicznymi. 

2. Ocena odsetka limfocytów T i B wykazujących ekspresję markerów aktywacji CD25 

i CD69 w grupie badanej i kontrolnej oraz analiza ich związku z parametrami 

klinicznymi. 

3. Ocena odsetka limfocytów T regulatorowych we krwi obwodowej w grupie badanej 

i kontrolnej oraz analiza ich związku z parametrami klinicznymi.  

4. Ocena limfocytów T i B we krwi obwodowej wykazujących powierzchniową ekspresję 

cząsteczki PD-1 i PD-L1 w grupie badanej i kontrolnej oraz analiza ich związku 

z parametrami klinicznymi.  

5. Ocena stężenia rozpuszczalnego antygenu PD-1 w osoczu krwi obwodowej w grupie 

badanej i kontrolnej oraz w płynie otrzewnowym u kobiet z endometriozą i analiza ich 

związku z parametrami klinicznymi.  

6. Ocena stężenia rozpuszczalnego antygenu PD-L1 w osoczu krwi obwodowej w grupie 

badanej i kontrolnej oraz w płynie otrzewnowym kobiet z rozpoznaniem endometriozy 

oraz analiza związku z parametrami klinicznymi.  

7. Ocena limfocytów T i B we krwi obwodowej wykazujących powierzchniową ekspresję 

cząsteczki CD200 i CD200R w grupie badanej i kontrolnej oraz analiza ich związku 

z parametrami klinicznymi.  

8. Ocena stężenia rozpuszczalnego antygenu CD200 w osoczu krwi obwodowej w grupie 

badanej i kontrolnej oraz w płynie otrzewnowym u kobiet z rozpoznaniem 

endometriozy i analiza ich związku z parametrami klinicznymi.  

9. Ocena limfocytów T i B wykazujących powierzchniową ekspresję cząsteczki CTLA-4 

w grupie badanej i kontrolnej oraz analiza ich związku z parametrami klinicznymi. 

10. Ocena stężenia rozpuszczalnego antygenu CTLA-4 w osoczu krwi obwodowej w grupie 

badanej i kontrolnej oraz w płynie otrzewnowym u kobiet z rozpoznaniem 

endometriozy i analiza ich związku z parametrami klinicznymi.  



11. Ocena stężenia interleukiny 2, 4, 6, 10 i interferonu gamma w osoczu krwi obwodowej 

w grupie badanej i kontrolnej oraz w płynie otrzewnowym u kobiet z rozpoznaniem 

endometriozy i analiza ich związku z parametrami klinicznymi. 

 
MATERIAŁ I METODY 
 
   Ocenę układu immunologicznego dokonano u 54 kobiet z nowo zdiagnozowaną 

endometriozą, potwierdzoną badaniem histopatologicznym i 20 kobiet z grupy kontrolnej 

Materiał do badań stanowiła krew obwodowa i płyn otrzewnowy pobierany podczas zabiegu 

bezpośrednio po założeniu laparoskopu. We krwi obwodowej oceniono immunofenotyp 

limfocytów T CD4+, T CD8+, B CD19+, a także odsetek komórek NK i komórek NKT-like 

przy użyciu cytometrii przepływowej. Badano również odsetek limfocytów T (CD4+ i CD8+) 

i B CD19+ z ekspresją antygenów PD-1, PD-L1, CTLA-4,CD200, CD200R, CD69, CD25. We 

krwi obwodowej i płynie otrzewnowym oceniono stężenie IFN-γ, IL-2, IL-4, IL-6 i IL-10  i 

rozpuszczalnych form PD-1, PD-L1, CTLA-4 i CD200 przy pomocy metody ELISA. 

Wyizolowane komórki mononuklearne zostały wykorzystane do oceny odsetka limfocytów T 

regulatorowych CD4+CD25+highFOXP3+ w grupie badanej i grupie kontrolnej. Wykonane 

badania miały na celu ocenę obecności wybranych cząsteczek, które są związane z 

zahamowaniem odpowiedzi immunologicznej.  Ocena cytokin w osoczu krwi obwodowej i 

płynie otrzewnowym była jedną z metod oceny funkcjonowania komórek układu 

immunologicznego. Badano krew obwodową oraz płyn otrzewnowy, aby porównać zmiany 

ogólnoustrojowe ze zmianami w środowisku lokalnym.  

 

WYNIKI  

 

  Pacjentki z endometriozą charakteryzowały się niższym odsetkiem limfocytów T 

CD3+CD8+. Ocena parametrów nieswoistej odpowiedzi immunologicznej wykazała 

zwiększoną liczbę granulocytów obojętnochłonnych oraz niższy odsetek limfocytów NK niż u 

kobiet zdrowych. Odsetek limfocytów T CD8+, limfocytów T CD4+ i limfocytów B CD19+ z 

ekspresją CD25 oraz CD69 był wyższy w grupie badanej w porównaniu z grupą kontrolną. 

Grupa badana charakteryzowała się znacznie większym odsetkiem limfocytów z  ekspresją PD-

1 i PD-L1. Dodatkowo wykazano dodatnią korelację między stężeniem rozpuszczalnej formy 

PD-L1 w płynie otrzewnowym i krwi obwodowej a stopniem zaawansowania endometriozy. 

W grupie badanej wykazano wyższy odsetek limfocytów T CD4+CD200, T CD8+CD200+ 

oraz limfocytów B CD19+CD200+, przy istotnie statystycznie niższym odsetku tych 

limfocytów, wykazujących ekspresję antygenu CD200R na powierzchni tych samych grup 



limfocytów. Grupa badana wykazywała również wyższy odsetek limfocytów T CD8+CTLA-

4+. W osoczu krwi obwodowej pacjentek z endometriozą wykazano także wyższe stężenie 

rozpuszczalnej formy CTLA-4. Ocena stężenia cytokin we krwi obwodowej wykazała w grupie 

badanej wyższe stężenie IL-2, IFN-γ i IL-10 oraz niższe stężenie IL-4. Dodatkowo wykazano 

korelację między obniżonym stężeniem IL-4 w płynie otrzewnowym a stopniem 

zaawansowania choroby.  

  U pacjentek chorujących na endometriozę, u których stwierdzono współistniejącą 

niepłodność pierwotną lub wtórną, stwierdzono niższe stężenie rozpuszczalnej formy PD-L1 w 

osoczu krwi w obwodowej w porównaniu do pozostałych pacjentek z endometriozą. 

Dodatkowo wykazano ujemną korelację odsetka limfocytów B z ekspresją PD-L1 z odsetkiem 

limfocytów T regulatorowych we krwi obwodowej, ujemną korelację między odsetkiem 

limfocytów T z ekspresją CTLA-4, a odsetkiem komórek NK oraz ujemną korelację między 

odsetkiem limfocytów T z ekspresją CTLA-4 a odsetkiem komórek NKT-like. Podobne, 

ujemne korelacje uzyskano badając limfocyty T CD8+.  

  U pacjentek cierpiących na endometriozę z towarzyszącym zespołem bólowym miednicy 

wykazano statystycznie wyższe stężenie rozpuszczalnej formy PD-L1 we krwi obwodowej w 

porównaniu do pozostałych pacjentek z endometriozą. Pozostałe parametry nie różniły się 

istotnie w porównaniu do pozostałych pacjentek z endometriozą. 

  Pacjentki chorujące na endometriozę, u których podczas zabiegu wykryto zrosty 

otrzewnowe, charakteryzowały się istotnie statystycznie niższym odsetkiem limfocytów T z 

ekspresją markera CD69 we krwi obwodowej, w porównaniu do pozostałych pacjentek z 

endometriozą. Wykazano również wyższe stężenie rozpuszczalnej formy PD-L1 we krwi 

obwodowej tych pacjentek w porównaniu do pozostałych chorujących. Dodatkowo wykazano 

wyższy odsetek limfocytów T, wykazujących ekspresję cząsteczki CD200 oraz wyższy odsetek 

limfocytów T CD4+/CD200R+ w tej grupie pacjentek w porównaniu do pozostałych chorych 

na endometriozę. Odsetek limfocytów T, wykazujących ekspresję antygenu CTLA-4, u 

pacjentek ze zrostami otrzewnowymi i endometriozą była również wyższy w porównaniu do 

pozostałych chorych.   

 

 

 

 

 

 

 



WNIOSKI 

 

1. Stwierdzenie występowania we krwi obwodowej kobiet chorych na endometriozę wyższego 

odsetka limfocytów T CD8+ i niższego odsetka komórek NK w porównaniu do grupy 

kontrolnej, co korelowało ze stadium zaawansowania choroby, a także wyższego odsetka 

neutrofilów w grupie badanej w porównaniu do wyników uzyskanych u kobiet zdrowych, może 

świadczyć o istotnej roli zaburzeń wzajemnego oddziaływania mechanizmów odpowiedzi 

nieswoistej i swoistej w patogenezie endometriozy.  

 

2. Stwierdzono wyższy odsetek limfocytów T i B, wykazujących ekspresję antygenów PD-1, 

PD-L1, CD200 i CD200R oraz istotnie wyższy odsetek limfocytów T CD8+, cechujących się 

ekspresją antygenu CTLA-4 we krwi obwodowej kobiet chorych na endometriozę niż w grupie 

kontrolnej, co wskazuje na istotną rolę negatywnej kostymulacji w rozwoju choroby. Wydaje 

się, że wysokie odsetki limfocytów anergicznych uniemożliwiają właściwe rozpoznanie i 

eliminację czynników, prowadzących do nadmiernej proliferacji endometrium, a także 

usuwanie ektopowych komórek endometrialnych. 

 

3. Stwierdzono występowanie wysokiego stężenia rozpuszczalnej formy antygenów PD-1 i 

CD200 w płynie otrzewnowym kobiet chorych na endometriozę, co potwierdza teorię 

dysfunkcji molekuł kostymulujących  w patogenezie choroby. Dodatkowo wykazano dodatnią 

korelację między stopniem zaawansowania choroby i stężeniem rozpuszczalnej formy PD-1 w 

płynie otrzewnowym, co może wskazywać na użyteczność takiej formy PD-1 jako czynnika  

predykcyjnego lub monitorującego przebieg endometriozy.  

 

4. W grupie pacjentek cierpiących na endometriozę i niepłodność zaobserwowano ujemną 

korelację odsetka limfocytów B z ekspresją PD-L1 z odsetkiem limfocytów T regulatorowych 

we krwi obwodowej oraz ujemną korelację między liczbą limfocytów T CD4+ z ekspresją 

CTLA-4, a odsetkiem komórek NK oraz odsetkiem komórek NKT-like. Podobną, ujemną 

korelację, stwierdzono badając limfocyty T CD8+. Prezentowane odrębności w uzyskanych 

wynikach badań u pacjentek cierpiących na endometriozę  

i niepłodność mogą wskazywać na odmienną etiopatogenezę endometriozy towarzyszącej 

niepłodności. 

 

5. Zaobserwowane wyższe odsetki limfocytów T, wykazujących ekspresję antygenów CD200, 

CD200R i CTLA-4, a także wyższe stężenie rozpuszczalnej formy PD-L1  



w osoczu u chorych na endometriozę z towarzyszącymi zrostami otrzewnej, wskazuje na istotną 

rolę badanych molekuł związanych z negatywną kostymulacją w indukcji podtrzymania 

przewlekłego stanu zapalnego w obrębie otrzewnej, prowadzącego do proliferacji tkanki 

łącznej.   

 

6. Zaobserwowanie u kobiet z rozpoznaniem endometriozy wyższych wartości odsetkowych 

limfocytów T i B, wykazujących ekspresję markerów aktywacji CD69  

i CD25 oraz ich korelacja ze stopniem zaawansowania choroby, wskazują na przetrwałą 

aktywację limfocytów oraz nieskuteczną odpowiedź immunologiczną i uzasadniają 

prowadzenie dalszych badań celem identyfikacji czynników indukujących stymulację 

limfocytów. 

 

7. Wykazanie wyższego stężenia IL-4 i IL-10 w płynie otrzewnowym  kobiet cierpiących na 

endometriozę świadczy o zaangażowaniu odpowiedzi immunologicznej typu Th2  

w patogenezę choroby na poziomie lokalnym. Wyższe stężenie cytokin Th1-zależnych (IFN-γ, 

IL-2) przy wzroście stężenia IL-10 oraz spadku stężenia IL-4 we krwi obwodowej pacjentek 

może być wyrazem próby kompensacji antagonizującej proces zapalny towarzyszący chorobie. 

 
 
 


