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PCOS, Hashimoto's disease, celiac disease, 

endometriosis - genetically conditioned autoimmune 

disorder causing infertility? 

PCOS, choroba Hashimoto, celiakia, endometrioza – zespół 

autoimmunizacyjnych zaburzeń uwarunkowany genetycznie 

powodujący niepłodność? 

 

Abstrakt: Niepłodność jest obecnie problemem społecznym. Przyczyny niepłodności mogą leżeć 
zarówno po stronie kobiety jak i po stronie mężczyzny. Jedną z najczęstszych przyczyn niepłodności u 
kobiet jest zespół policystycznych jajników (PCOS). Udowodniono, że często współistnieje on z 
autoimmunizacyjnym zapaleniem tarczycy, (AZT) czyli z chorobą Hashimoto. U wielu pacjentek z 
PCOS i AZT stwierdza się dodatkowo endometriozę, a nierzadko również celiakię. 
Wydaje się, że te zaburzenia: PCOS, AZT, endometrioza i celiakia mogą mieć wspólne podłoże 
autoimmunizacyjne. Coraz więcej pacjentek z niepłodnością czy poronieniami nawracającymi ma 
problemy autoimmunizacyjne. Prawdopodobnie do ujawnienia choroby konieczna jest predyspozycja 
genetyczna.  
Słowa kluczowe: niepłodność, zespół policystycznych jajników, choroba Hashimoto, celiakia, 
endometrioza, podłoże autoimmunologiczne 
 
Abstract: Infertility is a social problem today. The causes of infertility can be both on the side of the 
woman and on the side of the man. One of the most common causes of infertility in women is 
polycystic ovary syndrome (PCOS). It has been proven that it often coexists with autoimmune 
thyroiditis (AIT), ie with Hashimoto's disease. In many patients with PCOS and AIT, endometriosis 
and celiac disease are also found. It seems that these disorders: PCOS, AIT, endometriosis and celiac 
disease may have a common autoimmune basis. More and more patients with infertility or recurrent 
miscarriages have autoimmune problems. Probably a genetic predisposition is necessary to reveal the 
disease. 
Key words: infertility, policystic ovary syndrome, Hashimoto's disease, celiac disease, endometriosis, 
autoimmune basis 

 

Wprowadzenie 

 

Niepłodność jest problemem społecznym. Szacuje się, że co piąta para (20% par) ma 

problem z poczęciem dziecka. Wg WHO po roku nieskutecznych starań należy podjąć 

diagnostykę niepłodności. Niestety kobiety często planują rodzicielstwo po 35 roku życia 

czyli w zaawansowanym wieku prokreacyjnym, co pogarsza rokowanie co do uzyskania 

ciąży. Z wiekiem obniża się tzw. rezerwa jajnikowa czyli liczba pęcherzyków jajnikowych 
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warunkująca płodność kobiety (często mierzona stężeniem AMH czyli hormonu 

antymüllerowskiego). Jednak nie tylko liczba  pęcherzyków, ale również jakość komórek 

jajowych ma znaczenie dla płodności. AMH nie jest więc ostatecznym wskaźnikiem  

potencjału płodności kobiety. Częstym zaburzeniem endokrynnym, z jakim obecnie 

zgłaszają się pacjentki z niepłodnością jest zespół policystycznych jajników. Choroba ta może 

współistnieć  z chorobą Hashimoto (22.3% w porównaniu z 8,5 % zdrowych pacjentek), 

(Zuber-Lubecka, 2021). W toku diagnostyki (najczęściej podjętej z powodu problemów z 

zajściem w ciążę) wielokrotnie okazuje się, że u pacjentek z PCOS i chorobą Hashimoto 

stwierdza się dodatkowo endometriozę, a nierzadko też celiakię. W ostatnim czasie zwraca 

się uwagę na możliwe wspólne autoimmunizacyjne tło tych zaburzeń. Opisano również 

wiele genów predysponujących do występowania tych zaburzeń.  

Czy zatem zespół PCO, choroba Hashimoto, endometrioza i celiakia są wyrazem 

ogólnoustrojowej reakcji zapalnej organizmu? Czy geny mogą powodować  większą 

(nadmierną? nieprawidłową?) odpowiedź immunologiczną? Czy możliwe jest stosowanie 

terapii immunologicznej wspólnej dla wszystkich tych zaburzeń? 

 

1. PCOS - niejednorodny zespół zaburzeń o podłożu genetycznym 

 

Zespół policystycznych jajników (PCOS) jest najczęstszą endokrynopatią obejmującą 

8-13% kobiet w wieku rozrodczym. PCOS wpływa na funkcje prokreacyjne, metaboliczne i 

psychologiczne kobiety. Według nadal obowiązujących kryteriów rotterdamskich, do cech 

charakterystycznych dla zespołu policystycznych jajników należy hiperandrogenizm 

(biochemiczny lub kliniczny), zaburzenia owulacji oraz obraz jajników policystycznych w 

badaniu usg. Podwyższone stężenia androgenów powodują nieprawidłową tolerancję 

węglowodanów, często występuje insulinooporność i cukrzyca. Zaburzenia te prowadzą do 

hiperglikemii, hiperlipidemii, otyłości, rozwija się zespół metaboliczny. Zespół PCO 

charakteryzuje różnorodność fenotypowa: spotyka się pacjentki szczupłe z lub bez 

insulinooporności, a także pacjentki otyłe z lub bez insulinooporności. Dodatkowo insulina 

może stymulować produkcję androgenów przez wzmacnianie odpowiedzi komórek 

tekalnych na LH. (Cadagan, Khan, Amer, 2016), stąd zaburzeniom tym mogą towarzyszyć 

objawy hiperandrogenizmu: trądzik i/lub hirsutyzm lub też tylko hiperandrogenizm 

biochemiczny. 

Zauważono zwiększoną częstość występowania zespołu policystycznych jajników u 

członków rodzin kobiet z PCOS, która wynosi 20-40%. Dla porównania w grupie kontrolnej 

jest to 6-8%. Co ciekawe, korelacja nie dotyczy jedynie występowania PCOS u matek córek z 

tym zespołem, ale również współwystępowania zespołu policystycznych jajników z 

zespołem metabolicznym w rodzinie. 94% ojców córek z PCOS ma otyłość lub nadwagę, a  

79% zespół metaboliczny. Fakt, iż u dziewcząt cierpiących na PCOS zespół metaboliczny 
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występuje 3x częściej niż w populacji referencyjnej po uwzględnieniu wpływu BMI, stanowi 

dowód na to, że zaburzenia metaboliczne w tej grupie nie wynikają jedynie z nadmiaru 

masy ciała i tkanki tłuszczowej, ale są warunkowane przez czynniki genetyczne 

predysponujące do zespołu metabolicznego i insulinooporności niezależnie od wpływu BMI. 

(Leibel, Baumann, Kocherginsky, Rosenfield, 2006) oraz dziedziczenia PCOS w drodze 

mechanizmów epigenetycznych związanych z ekspozycją na androgeny w życiu płodowym. 

W latach 2010 i 2015 zidentyfikowano geny podatności genetycznej na wystąpienie 

zespołu PCO. Trzy duże badania genomu populacji chińskiej (PCOS GWAS) oraz 

europejskiej (PCOS European GWAS) wykazały obecność mutacji w genach u pacjentek z 

PCOS takich jak: LHCGR, FSHR, FSHB, THADA, INSR, FBN3, DENND1A, RAD50 (Jacha, 

Jakimiuk, Krzeczkowska-Sendrakowska, 2020). 

 Geny te związane są zarówno z zaburzeniami w funkcjonowaniu jajnika, receptorów 

dla FSH i LH jak i z występowaniem insulinooporności i chorób układu krążenia. (Chen , 

Zhao, He, Shi,  Qin, Shi,  Li, You, Zhao,  Liu, Liang, Zhao, Zhao, Sun, Zhang, Jiang, Zhao, 

Bian, Gao, Geng, Li, Zhu, Sun, Xu, Hao, Ren, Zhang, Chen, Zhang, Yang, Yan, Li, Ma, Zhao, 

2011). Idąc dalej wyodrębniono podtypy PCOS uzależniając klasyfikację od identyfikacji 

czynników genetycznych. Postuluje się nawet, że objawy, genetyczne podłoże, patofizjologia 

i odległe konsekwencje, takie jak ryzyko chorób metabolicznych są na tyle odmienne, że nie 

powinny być dalej traktowane jako jedna i ta sama choroba (Dunaif, Fauser, 2013).  

W podtypie reprodukcyjnym (21-23%) stwierdza się: wysokie stężenie LH, wysokie 

stężenie SHBG, niskie BMI, niskie stężenie insuliny. Kobiety w podtypie reprodukcyjnym są 

znamiennie częściej nosicielkami jednego lub więcej wariantów DENND1A (P =0.03). 

Mutacja ta wpływa na kaskadę sygnalizacyjną, która zwiększa transkrypcję genów 

steroidogennych, co skutkuje zwiększoną produkcją androgenów w komórkach tekalnych 

jajnika (Dapas, Lin, Nadkarni, Sisk, Legro, Urbanek, Hayes, Dunaif, 2020).  

W podtypie metabolicznym (37-39%) stwierdza się niskie stężenie LH, niskie stężenie 

SHBG, wysokie BMI, podwyższone stężenia insuliny i glukozy. Wciąż jednak zespół 

policystycznych jajników rozpoznajemy u pacjentek prezentujących zarówno jeden, jak i 

drugi skrajny fenotyp oraz wiele pacjentek, które mają mieszane zaburzenia.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Chen+ZJ&cauthor_id=21151128
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Zhao+H&cauthor_id=21151128
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Zhao+H&cauthor_id=21151128
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=He+L&cauthor_id=21151128
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Shi+Y&cauthor_id=21151128
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Qin+Y&cauthor_id=21151128
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Shi+Y&cauthor_id=21151128
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Li+Z&cauthor_id=21151128
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=You+L&cauthor_id=21151128
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Zhao+J&cauthor_id=21151128
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Liu+J&cauthor_id=21151128
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Liang+X&cauthor_id=21151128
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Zhao+X&cauthor_id=21151128
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Zhao+J&cauthor_id=21151128
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sun+Y&cauthor_id=21151128
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Zhang+B&cauthor_id=21151128
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Jiang+H&cauthor_id=21151128
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Zhao+D&cauthor_id=21151128
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bian+Y&cauthor_id=21151128
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bian+Y&cauthor_id=21151128
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Gao+X&cauthor_id=21151128
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Geng+L&cauthor_id=21151128
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Li+Y&cauthor_id=21151128
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Zhu+D&cauthor_id=21151128
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sun+X&cauthor_id=21151128
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Xu+JE&cauthor_id=21151128
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hao+C&cauthor_id=21151128
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ren+CE&cauthor_id=21151128
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Zhang+Y&cauthor_id=21151128
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Chen+S&cauthor_id=21151128
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Zhang+W&cauthor_id=21151128
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Yang+A&cauthor_id=21151128
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Yan+J&cauthor_id=21151128
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Li+Y&cauthor_id=21151128
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ma+J&cauthor_id=21151128
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Zhao+Y&cauthor_id=21151128
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Tab.1. Podtypy PCOS. (Dapas et al., 2020) 

PCOS subtype reproductive metabolic 

DENND1A mutation + - 

LH ↑ ↓ 

SHBG ↑ ↓ 

Glucose serum level N ↑ 

Insulin serum level N ↑ 

BMI N or ↓ ↑ 

 

2. Czy PCOS jest chorobą autoimmunizacyjną?  

 

W związku z występującymi w tej chorobie zaburzeniami miesiączkowania i owulacji 

o typie oligo/amennorhea mamy do czynienia z dysproporcją stężeń hormonów 

występujących w naturalnym cyklu miesiączkowym, w którym występuje owulacja. Brak 

owulacji skutkuje brakiem ciałka żółtego, czego konsekwencją jest niedobór progesteronu. 

Powoduje to względny hiperestrogenizm. W fizjologicznym cyklu wzrost stężenia 

estrogenów jest zrównoważony przez wzrost stężenia progesteronu. Jak wiadomo, 

estrogeny są hormonami działającymi prozapalnie. Zwiększają one sekrecję IL-4 w 

limfocytach Th2, IL-1 w monocytach, IL-6 w limfocytach T oraz interferonu-γ w komórkach 

Th1. Podczas prawidłowego cyklu miesiączkowego, w czasie fazy folikularnej następuje 

wzrost stężenia IL-6, które obniża się wraz z początkiem fazy lutealnej. W zespole PCO brak 

jest tej równowagi między działaniem estrogenów i progesteronu. Względny 

hiperestrogenizm przyczynia się do zwiększonej częstości nowotworów estrogenozależnych 

w PCOS (większa częstość raka piersi i raka endometrium). Tak więc sam status 

endokrynologiczny w zespole policystycznych jajników (względny nadmiar estrogenów) 

predysponuje do zaburzeń na tle autoimmunologicznym. (Angstwurm, Gärtner, Ziegler-

Heitbrock, 1997). 

 

3. PCOS i choroba Hashimoto - cechy wspólne i podłoże autoimmunizacyjne 

 

U kobiet cierpiących na PCOS stwierdzono częstsze współwystępowanie przeciwciał 

zarówno specyficznych tkankowo m.in. anty-TPO jak i przeciwciał przeciwjądrowych, 

takich jak m.in.: ANA czy anty ds-DNA. (Ayse, Bercem, Bilmez, Imga Nasiroglu, Mazhar 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Arduc+A&cauthor_id=25822940
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Aycicek+Dogan+B&cauthor_id=25822940
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bilmez+S&cauthor_id=25822940
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Imga+Nasiroglu+N&cauthor_id=25822940
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tuna+MM&cauthor_id=25822940
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Tuna, Isik, Berker, Guler, 2015). W PCOS podwyższone są również niespecyficzne markery 

stanu zapalnego: OB, CRP, TNF-alfa, IL-6.  (Jakubowska, Bohdanowicz-Pawlak, Milewicz, 

2008). Prawidłowe funkcjonowanie mechanizmów związanych z komórkami T-reg ma 

fundamentalne znaczenie dla reakcji autoimmunologicznych oraz procesu implantacji 

zarodka. Zmniejszoną ilość komórek T regulatorowych wykazano w endometriozie oraz 

chorobie Hashimoto. U kobiet chorujących na PCOS również stwierdzono zmniejszoną ilość 

limfocytów T regulatorowych we krwi, co wg niektórych badaczy najprawdopodobniej 

wynika z wadliwej odpowiedzi na ścieżce sygnalizacji IL-2 (wadliwa ekspresja podjednostki 

receptora dla IL-2). Już sam ten fakt  świadczy o tym, iż konsekwencje zaburzeń 

występujących w PCOS przyczyniają się do promowania chorób autoimmunizacyjnych 

(Krishna, Joseph, Subramaniam, Gupta, Pillai, Laloraya, 2015). 

 

 

Rys. 1. Reduced Tregs in Peripheral Blood of PCOS Patients – a Consequence of 

Aberrant Il2 ( Signaling Krishna, Joseph, Subramaniam et al. 2015)1 

Dodatkowo związek PCOS z chorobą Hashimoto jest jeszcze silniejszy ze względu na 

obecność polimorfizmów genetycznych, które predysponują do wystąpienia obu tych 

                                                 
1 The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, Volume 100, Issue 1, 1 January 2015, Pages 282–292, 
https://doi.org/10.1210/jc.2014-2401. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tuna+MM&cauthor_id=25822940
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Isik+S&cauthor_id=25822940
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Berker+D&cauthor_id=25822940
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Guler+S&cauthor_id=25822940
https://doi.org/10.1210/jc.2014-2401
https://doi.org/10.1210/jc.2014-2401
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chorób. Są to: FBN3-gen związany z aktywnością TGF-β i poziomem komórek Treg; CYP1B1- 

gen zaangażowany w metabolizm estradiolu oraz GNRHR.  

Najlepiej udokumentowany związek genetyczny między PCOS i chorobą Hashimoto 

dotyczy szlaku sygnałowego TGF-β. Czynniki zaangażowane w ten szlak są dobrymi 

kandydatami na geny podatności na oba zespoły, ponieważ odgrywają kluczową rolę w 

układzie odpornościowym, regulacji hormonów, zapaleniu, proliferacji komórek, 

różnicowaniu tkanek, apoptozie i powiązanych konsekwencjach metabolicznych, takich jak 

insulinooporność. W PCOS zapalenie trzewnej tkanki tłuszczowej skutkujące przewlekłym 

uwalnianiem cytokin prozapalnych jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do 

insulinooporności. Komórki Treg tłumią prozapalne działanie autoreaktywnych limfocytów 

T. Stwierdzono, że ubytek komórek CD4+CD25+Foxp3+ Treg i zwiększone zapalenie w 

trzewnej tkance tłuszczowej przyczyniają się do insulinooporności w chorobie Hashimoto. 

Tłumienie szlaku sygnałowego TGF-β w połączeniu z insulinoopornością może prowadzić 

do rozregulowania komórek Treg i promocji autoimmunizacji u kobiet z PCOS (Zeber-

Lubecka, Hennig, 2021). 

 
 

 

 

Fig. 2. Natalia Zeber-Lubecka 1, † and Ewa E. Hennig 1, 2, *Genetic Susceptibility to Joint Occurrence of 
Polycystic Ovary Syndrome and Hashimoto's Thyroiditis: How Far Is Our Understanding? 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zeber-Lubecka%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=33746952
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zeber-Lubecka%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=33746952
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hennig%20EE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=33746952
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zeber-Lubecka%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=33746952
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hennig%20EE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=33746952
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4. PCOS i endometrioza - choroby przeciwstawne czy pokrewne? 

 

Kwestia koincydencji endometriozy z PCOS wydaje się być dużo bardziej 

skomplikowana.  Pod względem statusu endokrynologicznego choroby te wydają się wręcz 

przeciwstawne do siebie. Niektórzy badacze nazywają takie pary chorób diametric diseases. W 

patogenezie obu tych schorzeń postuluje się prenatalne narażenie na nieprawidłowe stężenia 

testosteronu. Różnica polega na tym, że w przypadku endometriozy mówimy o narażeniu 

wewnątrzmacicznym i w postnatalnym na zbyt niskie stężenia testosteronu np. na skutek 

działania substancji o działaniu antyandrogennym, a w przypadku PCOS dokładnie na 

odwrót - podwyższone stężenia androgenów u matki mogą skutkować rozwinięciem się 

zespołu PCO u dziecka w przyszłości. Kolejną kwestią łączącą obie choroby jest 

nieprawidłowe działanie osi podwzgórze-przysadka-jajnik. W przypadku PCOS ze względu 

na narażenie na wysokie stężenia androgenów, wrażliwość na ujemne sprzężenie zwrotne 

indukowane steroidami jest zmniejszona, co skutkuje zwiększoną częstotliwością i 

amplitudą impulsów hormonu uwalniającego gonadotropiny (GnRH) i hormonu 

luteinizującego (LH) z odpowiednim wzrostem poziomu LH. Podwyższony poziom LH w 

stosunku do hormonu folikulotropowego (FSH) powoduje podwyższony poziom 

testosteronu w jajnikach z następowym zatrzymaniem dojrzewania pęcherzyków. 

Niedojrzałe pęcherzyki uwalniają wysokie stężenia hormonu antymüllerowskiego (AMH), 

który dodatkowo stymuluje uwalnianie GnRH, jednocześnie hamując uwalnianie FSH. 

Wywołujący owulację wyrzut LH jest również osłabiony, co powoduje wydłużenie lub brak 

cykli menstruacyjnych. 

W przypadku obniżonego poziomu testosteronu  lub podwyższonego poziomu 

estradiolu w życiu prenatalnym dochodzi do niższej częstotliwości impulsów GnRH, którą 

odzwierciedla obniżony poziom LH oraz podwyższone FSH w stosunku do LH, 

konsekwencją jest niski poziom testosteronu w jajnikach i surowicy oraz niskie AMH, a co za 

tym idzie  szybsze dojrzewanie pęcherzyków, a więc krótsze cykle menstruacyjne. Wszystkie 

te zaburzenia występują u pacjentek z endometriozą. Wydawać by się mogło, że w tej 

sytuacji zespół policystycznych jajników i endometrioza nie powinny łącznie wystąpić u tej 

samej pacjentki, jednak z doświadczenia klinicznego wiemy, że takie sytuacje się zdarzają. 

Jak więc wytłumaczyć ten fakt? (Dinsdale, Crespi, 2021). 

 

5. Endometrioza jako choroba autoimmunizacyjna 

 

Endometrioza jest chorobą o niewyjaśnionej etiologii. Mimo wielu teorii żadna nie 

została udowodniona. Najbardziej prawdopodobna wydaje się hipoteza o 

autoimmunizacyjnym podłożu tej choroby. Podczas krwawienia miesięcznego u prawie 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Dinsdale%2C+Natalie+L
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Crespi%2C+Bernard+J
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każdej kobiety dochodzi do refluksu krwi miesiączkowej przez jajowody do jamy miednicy. 

U większości z nich te elementy morfotyczne i fragmenty endometrium ulegają jednak 

sfagocytowaniu przez makrofagi dzięki sprawnej eliminacji przez komórki układu 

odpornościowego. U niektórych kobiet te fragmenty endometrium nie są rozpoznawane jako 

obce, brak prawidłowej odpowiedzi immunologicznej powoduje, że zostają one aktywne w 

przestrzeni miednicy, wszczepiają się w otrzewną, ścianę jelit, pęcherza moczowego. 

Zachowują się jak nowotwór. Rozrastają się w sposób niekontrolowany, dając czasem 

zmiany w odległych narządach. Opisano obecność tkanki endometrialnej w płucach, a nawet 

w mózgu. Obecność ognisk endometriozy w obrębie jamy miednicy mniejszej  może 

prowadzić do powstawania zrostów, niedrożności jajowodów, zaburzeń funkcji pęcherza 

moczowego (dyzuria) czy też przewodu pokarmowego (dyschezja), bolesnego współżycia 

płciowego (dyspareunii). Bolesne miesiączki bardzo pogarszają jakość życia pacjentek, są 

powodem zażywania leków przeciwbólowych, absencji w pracy, mogą czasem powodować 

zaburzenia nastroju łącznie z depresją. Zaawansowana endometrioza jest częstą przyczyną 

niepłodności. Pacjentki są kierowane do procedur rozrodu wspomaganego (ART), nierzadko 

jednak zawodzą również i te metody. Procedura zapłodnienia pozaustrojowego może 

również kończyć się obumarciem zarodka ze względu na brak prawidłowego środowiska do 

rozwoju ciąży. Prawidłowa implantacja zarodka jest możliwa tylko w prawidłowym 

endometrium (zaburzenia receptywności). Tkanki nieprawidłowego endometrium 

zmienionego w przebiegu endometriozy, mogą wydzielać różnego rodzaju endotoksyny, 

które uniemożliwiają rozwój zarodka. 

Do tej pory nie opracowano skutecznej metody leczenia endometriozy. 

Przeprowadzane są zabiegi laparoskopowe celem usunięcia ognisk endometriozy w 

miednicy mniejszej, tzw torbieli czekoladowych jajników, zrostów oraz poprawy ogólnych 

warunków płodności i zmniejszenia dolegliwości, jednak endometrioza często nawraca. 

Obserwuje się pojawianie się nowych ognisk nawet już kilka miesięcy od zabiegu. 

Endometrioza często towarzyszy innym chorobom autoimmunizacyjnym. Najczęściej 

współistnieje z chorobą Hashimoto i celiakią, ale mogą występować również inne choroby 

autoimmunizacyjne.  

 

6. Zaburzenia immunologiczne u pacjentek z endometriozą 

 

W patomechanizmie endometriozy bierze się pod uwagę zaburzenia układu 

immunologicznego, ponieważ u pacjentek z endometriozą stwierdzono zmienioną 

aktywność komórek układu immunologicznego zarówno we krwi obwodowej, w płynie 

otrzewnowym jak i w endometrium (Hanada, Tsuji,  Nakayama,  Wakinoue,  Kasahara,  

Mori,  Ogasawara,  Murakami, 2018).  Zaburzenia te dotyczą aktywności makrofagów, 

komórek NK, limfocytów cytotoksycznych i komórek dendrytycznych. W ostatnim czasie 

https://rbej.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12958-018-0325-2#auth-Shiro-Wakinoue
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zwraca się uwagę na rolę limfocytów  T regulatorowych w rozwoju endometriozy (Gogacz, 

Winkler, Bojarska-Junak, Tabarkiewicz, Semczuk, Rechberger, Adamiak, 2014). U pacjentek z 

endometriozą stwierdza się obniżenie liczby i aktywności limfocytów T regulatorowych 

(CD4+25+FOXp3+), co powoduje, że fragmenty endometrium nie są usuwane, wszczepiają 

się w otrzewną, a następnie rozprzestrzeniają się na sąsiednie tkanki i narządy (Da Gama 

Coelho Riccio, Santulli, Marcellin, Abrão, Batteux, Chapron, 2018). U pacjentek z 

niepłodnością często obserwuje się współistnienie chorób, takich jak: zespół policystycznych 

jajników, choroba autoimmunizacyjna tarczycy, endometrioza, celiakia. Zrozumiałe jest 

wspólne podłoże choroby Hashimoto, celiakii i endometriozy. Najpewniej ich 

współwystępowanie wiąże się ze zmienioną aktywnością komórek układu 

immunologicznego. Dlaczego jednak endometrioza i choroba Hashimoto tak  często 

występują u pacjentek z zespołem policystycznych jajników?  

Ostatnie badania wykazały, że deplecja receptora androgenowego w komórkach 

macierzystych hamuje funkcję limfocytów T regulatorowych (Alawad, Altuwaijri, Aljarbu, 

Kryczek, Niu, Al-sobayil, Chang, Bayoumi, Zou, Rudat, Hammad, 2015). Z pracy tej 

wynikają dwa wnioski: 1) pobudzenie (targeting) receptora androgenowego zapobiega 

procesowi różnicowania komórek CD4+ do Treg oraz 2) dalszym mediatorem aktywności 

Treg może być TGF-β. Odkrycie to wyjaśniałoby mechanizm wielu chorób 

autoimmunizacyjnych. Z drugiej strony wiadomo, że w rodzinie TGF-β znajduje się również 

glikoproteina AMH (hormona antymüllerowski), która jest produkowana przez komórki 

ziarniste w pęcherzykach preantralnych i małych antralnych w jajnikach (Pellatt, Rice, 

Mason, 2010). Podwyższone stężenie AMH jest jedną z charakterystycznych cech zespołu 

PCO (Chen, Yang, Chen,  Wu,  Yang, Ho, 2008). Działanie AMH jest regulowane aktywacją 

receptora TGF-β (Clemente, Jamin, Lugovskoy, Carmillo, Ehrenfels, Picard, Whitty, Josso, 

Pepinsky, Cate, 2010). Podobnie jak inni członkowie rodziny TGF-β, sygnały AMH są 

przekazywane przez złożenie transbłonowego kompleksu receptora kinazy 

serynowo/treoninowej składników typu I i typu II, co skutkuje fosforylacją i aktywacją 

kinazy receptora typu I przez konstytutywnie aktywną domenę kinazy typu receptor II. (Shi, 

Massagué 2003). 

 

7. Czy wobec tego leczeniem przyczynowym zespołu PCO będzie leczenie 

immunomodulujące?  

 

Ostatnio wykazano, że leczenie małymi dawkami tacrolimusu u myszy z zespołem 

PCOS zapobiega dysregulacji hormonalnej i immunologicznej jajników (Albaghdadi, Feeley, 

Kan, 2019). Tacrolimus jest antybiotykiem z grupy makrolidów wykazującym działanie 

immunomodulujące. Lek ten hamuje proliferację limfocytów T, ekspresję receptora dla IL-2 

oraz produkcję IL-2 i IFN-γ. Wykazano, że niskodawkowa terapia tacrolimusem poprawia 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1521693418300282?via%3Dihub#!
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funkcję immunologiczną jajników, zwiększa wrażliwość receptora progesteronowego w 

endometrium i sprzyja adaptacji naczyń macicy do ciąży (Albaghdadi, 2021).  

Jest to bardzo ciekawa obserwacja, wydaje się bowiem, że PCOS może być 

spowodowany wrodzoną obniżoną odpowiedzią na sygnalizację IL2 i upośledzoną 

aktywacją STAT5 (Krishna, 2015). Opisano już kilka polimorfizmów genetycznych 

związanych z PCOS i chorobą autoimmunizacyjną tarczycy: polimorfizm genu fibryliny 3 

(FBN3) regulujący poziom transformującego czynnika wzrostu β (TGFβ) i poziom 

limfocytów T regulatorowych, polimorfizm genu receptora hormonu uwalniającego 

gonadotropiny (GnRHR) oraz polimorfizm genu CYP1B1 odpowiadający za hydroksylację 

estradiolu. Do rozwoju zaburzeń autoimmunologicznych w PCOS może predysponować 

podwyższony stosunek estrogenów do progesteronu, wysokie stężenia estrogenów w życiu 

płodowym upośledzające rozwój grasicy oraz jej funkcję w kształtowaniu tolerancji 

immunologicznej.  

STAT5 jest niezbędny do rozwoju Treg, ponieważ wiąże się z promotorem FoxP3 i 

reguluje ekspresję FoxP3 (Burchill, 2007). Badania przedkliniczne wykazały, że grasice 

poddane większemu wpływowi estrogenów miały mniejszą zdolność do wytwarzania 

limfocytów Treg CD4+CD25+, co skutkowało brakiem jajeczkowania i rozwojem torbieli 

jajnika (Chapman, 2009). Zaburzenie funkcji Treg w PCOS powoduje również niską 

ekspresję czynnika hamującego białaczkę (ang. LIF leukemia inhibitory factor) w 

endometrium kobiet z PCOS (Kara 2019). LIF to Treg-cytokina, która odgrywa kluczową rolę 

w przygotowaniu endometrium do implantacji zarodka i rozwoju zarodka po implantacji 

(Stewart 1992), a więc limfocyty T regulatorowe FoxP3+  determinują receptywność 

endometrium i implantację zarodka.  

Różnicowanie Treg od ich naiwnego statusu CD4+ jest determinowane aktywacją i 

ekspresją czynnika transkrypcyjnego FoxP3, które odbywa się pod wpływem modulujących 

cytokin TGFβ , IL2 i IL15 (Guerin 2009). Ten krytyczny proces różnicowania limfocytów T 

CD4+ w funkcjonujące komórki Treg FoxP3+ CD4+CD25+ może być wadliwy w PCOS.  

Na każdym etapie tego procesu może dochodzić do zaburzeń. Różne też mogą być 

punkty uchwytu dla ewentualnej immunoterapii w PCOS.  

 

8. Być może PCOS jest jedną ze składowych zespołów autoimmunizacyjnych 

poliendokrynopatii? 

  

W 2020r. udowodniono, że metformina zwiększa potencjał immunomodulacyjny 

mezenchymalnych komórek macierzystych pochodzących z tkanki tłuszczowej poprzez 

STAT1 (Jang 2020). Być może właśnie dlatego metformina jest skuteczna w PCOS – 

ponieważ metformina nie działa tylko na metabolizm, ale także na układ immunologiczny. 

Insulinooporność indukuje metaboliczną konwersję glukozy do mleczanu poprzez glikolizę, 
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proces określany jako „efekt Warburga”. Mleczan powoduje migrację komórek zapalnych, 

tworzenie nowych naczyń i nieprawidłową odpowiedź immunologiczną. Metformina 

wpływa również na odpowiedź immunologiczną. Nieprawidłowa funkcja Treg w PCOS 

powoduje nasiloną syntezę cytokin prozapalnych takich jak TNF-α, IL-6, leptyny, rezystyny, 

PAI-1, TGF-β. Duże stężenia tych cytokin są przyczyną nie tylko oporności tkanek na 

insulinę, ale także stanu prozapalnego, dysfunkcji środbłonka i zaburzeń procesów 

krzepnięcia i fibrynolizy.  

Bardzo podobny proces obserwuje się w endometriozie. W wielu badaniach 

dowiedziono roli TGF-β w patofizjologii endometriozy (Young, Ahmad, Duncan, Horne, 

2017). Co ciekawe, TGF-β również indukuje konwersję glukozy do mleczanu na drodze 

glikolizy (efekt Warburga), (Young, Brown, Maybin, Saunders, Duncan, Horne, 2014) – 

podobnie jak insulinooporność w PCOS.  

Mleczan zwiększa inwazję komórek, angiogenezę i supresję immunologiczną, 

wszystkie kluczowe etapy rozwoju endometriozy. Transformacja mikrośrodowiska w 

endometriozie, zahamowanie TGF-β za pomocą leków kontrolujących immunologiczne 

punkty uchwytu wydaje się mieć kluczowe znaczenie dla powstrzymania rozwoju 

endometriozy (Löffek, 2018). U pacjentek z endometriozą stężenia TGF-β w osoczu są 

podwyższone i korelują nie tylko z progresją, ale także z gorszym wynikiem klinicznym 

leczenia niepłodności (Miller, Ahn, Monsanto, Khalaj, Koti, Tayade, 2017). TGF-β może 

działać jako silny induktor integryn i ekspresji genu VEGF, tym samym promując 

rozprzestrzenianie się komórek nowotworowych i angiogenezę indukowaną przez 

nowotwór. 

Interesujące, że hamowanie sygnalizacji, w której pośredniczy receptor TGF-β przez 

drobnocząsteczkowy inhibitor galunisertib (LY2157299) przywraca odpowiedź na lek w 

komórkach z niedoborem MED12, co sugeruje, że nowotwory z niedoborem MED12 mogą 

skorzystać z terapii anty-TGF-β. (Huang, Hölzel, Knijnenburg,  Schlicker, Roepman, 

McDermott, Garnett, Grernrum, Sun, Prahallad, Groenendijk, Mittempergher, Nijkamp, 

Neefjes, Salazar, ten Dijke, Uramoto, Tanaka, Beijersbergen, Wessels, Bernards, 2012). Med12 

reguluje steroidogenezę w jajnikach oraz rozwój macicy. (Wang, Mittal, Castro, Rajkovic, 

Rajkovic, 2017). Wykazano, że TGF-β hamuje proliferację komórek T i reguluje różnicowanie 

limfocytów. Na przykład TGF-β stymuluje wytwarzanie regulatorowych komórek T (Tregs), 

charakteryzujących się ekspresją CD25 i czynnika transkrypcyjnego Foxp3 (Fontenot, Gavin, 

Rudensky, 2003). Istnieją dowody na ekspresję receptora estrogenowego (ER) i aromatazy w 

komórkach zrębu jajnika, ale także  w endometriozie i raku jajnika (Rothenberger, 

Somasundaram, Stabile, 2018). Takie komórki obejmują CAF, komórki supresorowe 

pochodzenia szpikowego (MDSC), komórki dendrytyczne i transformowane komórki 

mezotelium. Estradiol hamuje zarówno odporność komórkową, jak i humoralną poprzez 

aktywację ER-α na limfocytach T, limfocytach B i limfocytach NK, przy czym ER-α46 jest 

https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(12)01296-2?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867412012962%3Fshowall%3Dtrue
https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(12)01296-2?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867412012962%3Fshowall%3Dtrue
https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(12)01296-2?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867412012962%3Fshowall%3Dtrue
https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(12)01296-2?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867412012962%3Fshowall%3Dtrue
https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(12)01296-2?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867412012962%3Fshowall%3Dtrue
https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(12)01296-2?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867412012962%3Fshowall%3Dtrue
https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(12)01296-2?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867412012962%3Fshowall%3Dtrue
https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(12)01296-2?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867412012962%3Fshowall%3Dtrue
https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(12)01296-2?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867412012962%3Fshowall%3Dtrue
https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(12)01296-2?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867412012962%3Fshowall%3Dtrue
https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(12)01296-2?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867412012962%3Fshowall%3Dtrue
https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(12)01296-2?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867412012962%3Fshowall%3Dtrue
https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(12)01296-2?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867412012962%3Fshowall%3Dtrue
https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(12)01296-2?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867412012962%3Fshowall%3Dtrue
https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(12)01296-2?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867412012962%3Fshowall%3Dtrue
https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(12)01296-2?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867412012962%3Fshowall%3Dtrue
https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(12)01296-2?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867412012962%3Fshowall%3Dtrue
https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(12)01296-2?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867412012962%3Fshowall%3Dtrue
https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(12)01296-2?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867412012962%3Fshowall%3Dtrue
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dominującą izoformą (Wilson, Archid, Reymond, 2020). Estradiol promuje powstanie 

pronowotworowego mikrośrodowiska (ang. TME - tumour microenvironment) poprzez 

zwiększanie populacji Treg i MDSC, ekspresję ligandu programowanej śmierci komórek 

nowotworowych (PD-L1) oraz hamowanie apoptozy indukowanej przez komórki T CD8+ i 

komórki NK. Estradiol zmniejsza aktywność Th1 poprzez promowanie wytwarzania cytokin 

(IL-6, IL-4, TNFα,IL-17A) i infiltrację M2 TAM. Przyczynia się do tego również parakrynne 

wydzielanie E2 i IL-6 przez CAFS. Połączenie blokady receptora estrogenowego i 

hamowania PD-L1 może być synergistyczne i niezależne od wrażliwości komórek 

nowotworowych na sygnalizację estrogenową. Strategie terapeutyczne obejmują 

bezpośrednią blokadę TGF-β1. Galunisertyb może działać synergistycznie z inhibitorami 

punktów kontrolnych anty-PD-L1 (np. niwolumabem, durwalumabem) w blokowaniu 

supresji TGF-β1 nadzoru immunologicznego gospodarza przez komórki Treg w 

mikrośrodowisku guza (Holmgaard, Schaer, Li, Castaneda, Murphy, Xu, Inigo, Dobkin, 

Manro, Iversen, Surguladze, Hall, Novosiadly, Benhadji, Plowman, Kalos, Driscoll, 2018) . 

Progresja zmian w otrzewnej może być związana z indukcją TGF-β (Rynne-Vidal, Au-Yeung, 

Jimenez-Heffernan, Perez-Lozano, Cremades-Jimeno, Barcena, Cristobal-Garcia, Fernandez-

Chacon, Yeung, Mok, Sandoval, López-Cabrera, 2017). Liczne raki nabłonkowe, które dają 

przerzuty do otrzewnej, mają nadekspresję TGF-β. Być może zastosowanie leków antyPD-1 

i/lub antyTGF-β ułatwi leczenie endometriozy przy wysokim poziomie TGF-β, szczególnie 

skorelowanego z innymi chorobami autoimmunologicznymi i PCOS. 

Wyjaśnienie zaburzeń immunologicznych w patogenezie PCOS i endometriozy 

wydaje się być kluczowe dla przyczynowego leczenia tych schorzeń. Prawdopodobnie 

pozwoli to na zmniejszenie ryzyka nowotworów, zaburzeń metabolicznych, zmniejszenie 

dolegliwości bólowych i poprawę warunków płodności. (Schadendorf, Gawlik, Haney, 

Ostmeier, Suter, Czarnetzki, 1993). 

Podsumowując, wydaje się, że uzasadnione patofizjologicznie jest zastosowanie 

immunoterapii w endometriozie, jak również w PCOS ze współistniejącą ciężką 

endometriozą, w przypadkach gdzie nie jest możliwe uzyskanie ciąży za pomocą innych 

stosowanych dotąd terapii.  

 

9. Celiakia a choroba Hashimoto, PCOS i endometrioza  

 

Choroba Hashimoto czyli autoimmunizacyjne zapalenie tarczycy jest najczęstszą 

autoimmunizacyjną chorobą tarczycy. Zapalenie tarczycy typu Hashimoto charakteryzuje 

się obecnością w surowicy przeciwciał przeciwtarczycowych, takich jak przeciwciała 

przeciwko peroksydazie tarczycowej (TPO-Ab) i przeciw tyreoglobulinie (TG-Ab), które 

mogą uszkadzać komórki tarczycy. Związek choroby Hashimoto z wieloma chorobami 

autoimmunizacyjnymi, zwłaszcza celiakią, został wyjaśniony przez wspólny czynnik 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Sandoval%2C+Pilar
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=L%C3%B3pez-Cabrera%2C+Manuel
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genetyczny. Podobnie niektóre badania wykazały, że częstość występowania zapalenia 

tarczycy Hashimoto u pacjentów z celiakią wynosi 4-19% i może być związana z sarkoidozą. 

Z drugiej strony podwyższone markery diagnostyczne celiakii m.in. przeciwciała 

przeciwgliadynowe (AGA) i przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej (ATA) u 

pacjentów z zapaleniem tarczycy Hashimoto mogą nasilać progresję choroby. Badania 

przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych wykazały wysoką częstość występowania 

dodatnich mian IgA-ATA u pacjentów z autoimmunizacyjną chorobą tarczycy, zwłaszcza z 

zapaleniem tarczycy Hashimoto, w porównaniu do osób zdrowych. Ponadto w kilku 

badaniach zbadano związek między przeciwciałami przeciwtarczycowymi a przeciwciałami 

przeciw transglutaminazie tkankowej lub przeciw gliadynie w autoimmunizacyjnej chorobie 

tarczycy. (Hadizadeh Riseh, Abbasalizad Farhang, Mobasseri, Asghari Jafarabadi, 2017). 

Uważa się, że współistnienie celiakii i choroby Hashimoto jest częściowo 

spowodowane wspólną predyspozycją genetyczną. Haplotypy HLA-DQ2 i DQ8 są 

nadreprezentowane w wielu chorobach autoimmunizacyjnych, a dziedziczenie tych 

haplotypów i związany z nimi fenotyp immunologiczny może wyjaśniać związek. Istnieją 

doniesienia, że poza układem HLA zarówno celiakia, jak i autoimmunizacyjne zapalenie 

tarczycy są związane z genem kodującym cytotoksyczny antygen związany z limfocytami T 

(CTLA-4), gen kandydujący do nadania podatności na autoimmunizację tarczycy (Ch'ng, 

Jones, Kingham, 2007). 

Rozpoznanie i leczenie celiakii u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka powinno 

przynieść korzyści w postaci zmniejszenia powikłań, takich jak zaburzenia wchłaniania, 

niepłodność, osteoporoza i rozwój chłoniaków. Leczenie celiakii (czyli dieta bezglutenowa) 

poprawia również wchłanianie leków stosowanych w schorzeniach towarzyszących, takich 

jak niedoczynność tarczycy i osteoporoza. Nie wiadomo, czy leczenie celiakii zmniejsza 

prawdopodobieństwo rozwoju zaburzeń autoimmunizacyjnych, czy też zmienia ich 

naturalny przebieg. Sategna-Guidetti i wsp. (2001) wykazali, że dieta bezglutenowa może 

odwrócić nieprawidłowości u osób z subkliniczną niedoczynnością tarczycy, chociaż 

podobnie jak Viljamaa i wsp. (2004) nie stwierdzili korelacji między czasem trwania 

ekspozycji na gluten u osób dorosłych z celiakią a ryzykiem rozwoju choroby 

autoimmunizacyjnej tarczycy. Ventura i wsp. (2000) stwierdzili, że przeciwciała związane z 

cukrzycą i tarczycą mają tendencję do zanikania po diecie bezglutenowej (11,1% w 

momencie rozpoznania, 5,6% po 6 miesiącach i brak przeciwciał związanych z cukrzycą po 

12 lub 24 miesiącach oraz 14,4%, 11,1%, 6,6% i 2,2% odpowiednio dla przeciwciał 

związanych z tarczycą), podczas gdy Mainardi i wsp. (2002) nie stwierdzili korelacji między 

przeciwciałami przeciwtarczycowymi a wprowadzeniem diety bezglutenowej. Wśród 

kohorty 9 pacjentów z celiakią z autoimmunologicznymi cholestatycznymi chorobami 

wątroby (siedem pierwotnej marskości żółciowej wątroby, jedno pierwotne stwardniające 

zapalenie dróg żółciowych i jedna cholangiopatia autoimmunologiczna) wykrytych podczas 
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badań przesiewowych, Volta wraz z współpracownikami (2002) nie zaobserwowali żadnej 

klinicznej ani biochemicznej poprawy cholestazy po diecie bezglutenowej. Dietę 

bezglutenową prawdopodobnie należy rozpocząć wcześnie, zanim choroby 

autoimmunologiczne się ugruntują, aby wpłynąć na ich przebieg. Rami (2005) wraz z 

zespołem badając dzieci z cukrzycą stwierdzili, że bezobjawowa celiakia nie miała 

wyraźnego wpływu na kontrolę metaboliczną, ale negatywnie wpływała na przyrost masy 

ciała. Z drugiej strony Sanchez-Albisua (2005) wykazał przyrost wzrostu i masy ciała oraz 

tendencję do poprawy kontroli glikemii u stosujących dietę pacjentów z celiakią, rozpoznaną 

w badaniach przesiewowych dzieci z cukrzycą typu 1. Acerini i współpracownicy (1998) 

wykazali również poprawę kontroli masy ciała i glikemii u osób leczonych dietą 

bezglutenową. Wyniki te podkreślają znaczenie kliniczne celiakii u pacjentów z cukrzycą 

autoimmunologiczną.  

 

Podsumowanie 

 

Świadomość współwystępowania zespołu policystycznych jajników z innymi 

zaburzeniami o podłożu autoimmunizacyjnym jest ważna, aby podjąć odpowiednią 

diagnostykę i leczenie u pacjentek starających się o ciążę. Czasem pacjentki przechodzą kilka 

nieskutecznych procedur rozrodu wspomaganego (jak IUI czyli inseminacja domaciczna czy 

IVF czyli zapłodnienie pozaustrojowe), zanim zostaną właściwie zdiagnozowane. U 

pacjentek z niepłodnością bardzo ważny jest czas, ponieważ starszy wiek kobiety wiąże się z 

mniejszą rezerwą jajnikową i słabszym potencjałem reprodukcyjnym. Brak skuteczności 

leczenia hormonalnego (np. brak ciąży po stymulacji owulacji) w zespole policystycznych 

jajników może świadczyć o innym niezdiagnozowanym zaburzeniu, np. o chorobie 

Hashimoto czy celiakii.  

Pacjentki z celiakią mogą zgłaszać się z różnymi objawami klinicznymi lub bez 

objawów do specjalistów innych niż ginekolodzy, np. do endokrynologów czy 

gastroenterologów. Istnieje wiele dowodów na silny związek między celiakią a innymi 

chorobami o podłożu immunologicznym, w tym autoimmunizacyjnymi zaburzeniami 

tarczycy, cukrzycą typu 1, pierwotną marskością żółciową wątroby, chorobami zapalnymi 

jelit i autoimmunologiczną niedoczynnością nadnerczy. Niektóre z tych stanów mają 

wspólne haplotypy HLA i allele inne niż HLA, np. CTLA-4, które mogą leżeć u podstaw ich 

patogenezy. Czynność tarczycy należy ocenić u wszystkich pacjentek z zespołem PCO, a 

także z celiakią czy endometriozą. Stosunkowo tanie zestawy testów serologicznych na anty-

tTG i EmA są dostępne do badań przesiewowych celiakii. Wczesna diagnoza i leczenie 

dietetyczne zmniejszają powikłania celiakii, takie jak złe wchłanianie, osteoporoza i rozwój 

chłoniaków oraz poprawiają wchłanianie leków, a przede wszystkim poprawiają rokowanie 
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co do uzyskania ciąży. Coraz większe znaczenie ma również diagnostyka genetyczna, np. 

badanie polimorfizmu TGF-β (Rahmioglu, 2014). 

Wydaje się, że u znacznej części pacjentek zespołowi PCO może towarzyszyć nie 

tylko choroba Hashimoto, ale także endometrioza i celiakia. Być może w przyszłości 

opracowane zostaną skuteczne terapie immunologiczne u tych pacjentek, tak, aby mogły 

cieszyć się macierzyństwem.  

W ostatnich latach obserwuje się gwałtowny rozwój immunologii klinicznej, a 

przyznanie nagrody Nobla w 2018 r. za badania nad lekami anty PD-1 zwróciło uwagę 

świata naukowego na nowy rodzaj terapii – terapii immunologicznej. Obecnie w wielu 

chorobach nowotworowych stosuje się immunoterapię jako leczenie pierwszego rzutu 

(czerniak, niedrobnokomórkowy rak płuca, rak pęcherza moczowego, rak nerki). Terapia 

tzw. lekami biologicznymi stosowana jest już z powodzeniem w wielu chorobach o podłożu 

autoimmunizacyjnym, jak np. reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczyca czy stwardnienie 

rozsiane. Publikowane są już także prace z zastosowaniem immunoterapii w endometriozie: 

blokery TNFα (D’Antonio, 2000), rekombinowana IL-12 (Somigliana, 1999), interferon α (Ali, 

2000), leki anty-PD-1 (Holmgaard, 2018) czy wreszcie leki anty- TGF β (Löffek, 2018).  

Mimo ogromnego postępu nauki, najlepiej byłoby, gdyby stosowana była 

profilaktyka niektórych schorzeń już w okresie młodzieńczym (np. leczenie metforminą, 

dieta p/zapalna czy aktywność fizyczna w zespole PCO). Konieczne jest wdrożenie najpierw 

postępowania przyczynowego, zanim zaproponuje się np. rozród wspomagany (np. 

wyrównanie niedoczynności tarczycy czy dieta bezglutenowa w celiakii), który nie jest przez 

wszystkie pary akceptowany oraz w takich wypadkach nadal nie rozwiązuje problemu 

niepłodności i opóźnia skuteczne leczenie w sytuacji stopniowego obniżania się potencjału 

prokreacyjnego obojga partnerów. Ponadto konieczna jest edukacja lekarzy w tej dziedzinie. 

W Polsce dostęp do wielu tak wielospecjalistycznych badań jest odpłatny, co stanowi 

problem dla wielu par. 

Należy także zwrócić uwagę, że obecnie pacjentki z PCOS często zachodzą w ciążę 

po stymulacji hormonalnej owulacji lub po zabiegach zapłodnienia pozaustrojowego (IVF), 

podczas gdy dawniej takie kobiety pozostawały bezdzietne. W ostatnim czasie w wielu 

publikacjach opisuje się znaczenie tzw. programowania płodowego. W czasie ciąży odbywa 

się rozwój i dojrzewanie m.in. narządów płciowych płodu, mózgu, a także układu  

immunologicznego. Zaburzenia hormonalne, metaboliczne i immunologiczne obserwowane 

u kobiety z PCOS mogą mieć konsekwencje zdrowotne dla dziecka rozwijającego się w jej 

łonie. Prawdopodobnie te wszystkie zaburzenia są jeszcze dodatkowo nasilane przez wpływ 

związków endokrynnie czynnych (ang. endocrine disruptors). Konieczna jest więc edukacja 

lekarzy i samych pacjentek co do właściwego przygotowania do ciąży, aby zminimalizować 

ryzyko wystąpienia problemów zdrowotnych u dziecka.   
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