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BEVEZETÉS  Az endometriosis meghatározása: mûködô méhnyál-
kahártya-mirigyek és alapállományuk jelenléte a méhüregen 
kívül. Amikor a méhnyálkahártya szigetek formájában a méh-
falban van, belsô (endometriosis interna vagy adenomyosis), 
ha a méhen kívül, külsô (endometriosis externa) endometriosis 
a neve. A gyakorlatban endometriosisnak kizárólag az utób-
bit nevezzük. Az adenomyosis (endometriosis interna) több-
nyire súlyos méhgörcsöket okoz, de lényeges veszélye nincsen. 
A külsô endometriosisnak elhelyezkedése alapján hashártyai, 
petefészekben elhelyezkedô (többnyire tömlôs) és a hashártya 
mögötti (retroperitonealis) formája különíthetô el.

A hashártya különbözô részein megjelenô endometriosis lehet 
tünetmentes, de okozhat elviselhetetlen fájdalmat is. A fájda-
lom többnyire akkor jelentkezik, ha az endometriosis mélyre 
terjed, erôs sé ge a havi vérzés elôtt vagy alatt és a nemi aktus 
során általában fokozódik. Gyakran okoz terméketlenséget, a 
fájdalommal nem járó esetekben ennek kivizsgálása során de-
rül ki a háttérben meghúzódó endometriosis.

Az elváltozás 95%-ban termékeny korban és a nôk mintegy 
10 –15%-ában fordul elô. A változókorban csak akkor jelentke-
zik endo met rio sis, ha a beteg ösztrogénkezelést kap (1).

AZ ENDOMETRIOSIS KELETKEZÉSE  Endometriosis externa háromféle-
képpen keletkezhet:
•  áttéti úton a méhtestbôl (retrográd menstruáció)
•  közvetlen átalakulással a hashártya sejtjeibôl (metaplasztikus 

mód)
•  méhtestbôl szóródással vérerek vagy nyirokerek útján.

Az áttéti elmélet szerint a havivérzés során a petevezetôn ke-
resztül méhnyálkahártya-darabkák jutnak a hashártya felszí-
nére (retro grád menstruáció), ahol megtapadnak, növekednek, 
és a havivérzésnek megfelelôen viselkednek. Ezt a le he tô sé-

get Simpson (2) már 1927-ben felvetette; és többen meg erô sí-
tet tek (3–4). Hastükrözéssel (laparoszkópia) is igazolták, hogy 
a hashártyai endo met rio sis általában ezen az úton keletkezik. 
Leggyakrabban a petefészkek felszíne és a petevezetôk, fôként 
a szájadékok környéke érintett, de áttéti módon keletkezhet 
endo met rio sis mûtéti hegekben, méhnyaki, hüvelyi nyálkahár-
tyában, gáttájéki vagy szeméremtesti hegekben, akár természe-
tes úton történt szülést köve tôen is. 

A mellhártyára a hasüregbôl kerülhet méhnyálkahártya a re-
keszizom folytonossági hiányain vagy nyirokerein keresztül. 
Megfigyelések szerint a hosszabban (több mint 7 nap), illetve 
gyakrabban (kevesebb mint 27 nap) menstruáló nôkben gyak-
rabban alakul ki endometriosis, de felmerült fejlôdési hiba, va-
lamint örökölhetô hajlam kóroki lehetôsége is (5–6).

Közvetlen átalakulással, metaplasztikus úton is kialakulhat 
endo met rio sis a kismedencei hashártyában, amely a másodla-
gos Müller-rendszernek felel meg (7–8). Ezzel magyarázható, 
hogy Turner-szindrómás betegekben és férfiakban is elô for dul-
hat endometriosis (9).

A méhtestbôl vér- és nyirokereken keresztüli szóródással szá-
mos távoli szervben keletkezhet endometriosis (gyomor–bél 
rendszer, húgyszervek, agy, tüdô).

AZ ENDOMETRIOSIS PATOLÓGIAI JELLEGZETESSÉGEI  Az endo met-
rio sis externa háromféle szöveti megjelenésû lehet:
•  Hashártyai implantatum (beültetôdés) – a mûködô méhnyál-

kahártya (alapállomány és mirigyek) a hashártya felszínén 
felrakódást képez.

•  Tömlôs endometriosis (endometriomák, csokoládéciszták) – 
a petefészekben kialakuló egy- vagy kétoldali tömlôk méh-
nyálkahártya-béléssel, üregükben bomló vérrel.

•  A hüvely–végbél sövényben kialakuló méhnyálkahártya-
csomók daganatszerû növedékek.

HASHÁRTYAI BEÜLTETÔDÉS (IMPLANTÁTUM)  A hashártya endometriosis 
megjelenése az elváltozás korától és mélységi kiterjedésétôl függ. 
Nagysága és vastagsága változatos, gombostûfejnyitôl több cen-
timéter átmérôjû, a színe pedig fehér, szürke vagy vörös lehet. 
Nagysága szerint a hashártyai felrakódásoknak négy formája 
(parányi, közepes, nagy és igen nagy kiterjedésû) külö nít he tô el.
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A hashártyai beültetôdések az alábbi szempontok szerint sorol-
hatók fokozatokba:
•  az elváltozás kiterjedése;
•  a kismedencei szervek érintettségének mértéke;
•  a kismedencében lévô következményes összenövések kiter-

jedése;
•  a méhkürt(ök) átjárhatatlansága.

Az endometriosis externa leggyakrabban a méh közelében he-
lyezkedik el. A petefészek az esetek mintegy 40%-ában érintett. 
A kismedencében a méh felszínét borító hashártyán, a peteve-
zetékeken, a húgyhólyag falában, a végbélben és a méhszala-
gokban fordulhat elô.

A hashártyai endometriosis színe – amely a vérpigmenttartalom 
függvénye – árulkodik az elváltozás koráról. Kezdetben pig-
men tet nem tartalmazó fehér foltok láthatók, majd a felrako-
dások sárgás, ezt követôen vöröses, végül sötétbarna színben 
tûn nek fel. A ciklust követve a méhnyálkahártya-szigetek a 
havivérzés idején megduzzadnak, és az esetek egy részében 
véreznek is (10). 

Mikroszkóposan az endometriosis méhnyálkahártya miri gyek-
bôl és alapállományból épül fel, esetenként simaizomrostokat 
is tartalmaz. A gócok a szabályos méhnyálkahártyához ha-
sonlóan a ciklusnak megfelelô hormonális állapotot tükrözik. 
A nö vek vô vagy szekréciós mirigyek mellett, várandósoknál, a 
kötô szö vet deciduális átalakulása is megfigyelhetô. A gócok-
ban ke let ke zô vérzés gyulladást von maga után vérpigmentet 
(hemo szi de rin) tartalmazó falósejtekkel (1–6. ábra).

PETEFÉSZEK ENDOMETRIOSIS  Az endometriosis talaján keletkezô 
egy- vagy kétoldali pete fé szek töm lôk (endometriomák) a cik-
lust rendszeresen követô vérzés következtében vért tartalmaz-
nak. Lassan növekednek, végül összenyomják a petefészket. 
A töm lô kötô szö ve tes fala egyre vastagabb, üregében bomló, 

sötét vér foglal helyet, amelyben méhnyálkahártya-részletek 
lehetnek (csokoládé ciszta) (7–10. ábra).

1. ábra  Jellegzetes hashártyai endometriosis. A hashártya felszínén vékony méh-
nyál ka hár tya-réteg látható, alatta tömlôs miriggyel, amelyet egy- vagy kétsoros 
hám bélel (HE, 100x)

2. ábra  A hashártya felszínén atípusos endometriális hám látható. A sejtek szabály-
talanul rendezettek, változatos méretûek, a sejtmagok egy része megnagyobbodott, 
sötét. A hám alatt tág, vérrel telt erek tömege (HE, 200x)

3. ábra  A hashártyai felrakódásban mûködô méhnyálkahártya látható. A sejtekben 
a szekréció jelei egyértelmûek (HE, 200x)

4. ábra  Az endometriosisban falósejtek tömege észlelhetô (HE, 400x)
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6. ábra  A petevezetékbe nagy kiterjedésû szabályos endometriumsziget dombo-
rodik (HE, 200x)

7. ábra  A petefészek állományában nagy, összefolyó méhnyálkahártya-szigetek 
foglalnak helyet. A szöveti mintázat szokatlan, a mirigyek mellett gerendás szerke-
zet is megfigyelhetô (HE, 100x)

8. ábra  Üres petefészektömlô, amelyet nagyrészt endometriális alapállomány bélel. 
Az egymással szemközt elhelyezkedô szemölcsszerû növedék szabályos endo met-
rium ból áll (HE, 40x)

9. ábra  A petefészek felsô csúcsán képzôdô csokoládétömlô részlete látható; falá-
ban vérpigmentet tartalmazó falósejtek és vér látható (HE, 200x)

10. ábra  A csokoládétömlô üregében bomló vér, valamint endometriumfoszlányok 
találhatók. Ezek részben már hialinosan átalakultak, bennük mészrögök és számos 
hemosziderint tartalmazó falósejt van (HE, 200x)

5. ábra  A hashártya felszínén lévô endometriosisban haemosiderint tartalmazó fa-
lósejtek láthatók a mirigyek mellett. A barna színû vérpigment (hemosziderin) jelzi, 
hogy az elváltozás régóta fennáll (HE, 400x)
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ENDOMETRIÁLIS CSOMÓ (HÜVELY–VÉGBÉL SÖVÉNYI ENDOMETRIOSIS)  
A hüvely–végbél sövényben el he lyez ke dô, a hashártyai endo-
met rio sis tól határozottan el kü lö nít he tô endo met riá lis csomót 
elsô ként Donnez és munkatársai (11) említik külön kórképként. 
Százhúsz terméketlen beteg anyagát dolgozták fel, amelybôl 
52 hashártyai felrakódás, 68 pedig endo met ria lis csomó volt. 
Utóbbit a szövettani képe és az immunhisztokémiai fes tô dése 
alapján a Müller-csô maradványaiból kialakuló, recto vagi na lis 
ade no myo má nak tartotta. 

A hüvely–végbél sövényben keletkezô göb megjelenésében és 
szövettanilag különbözik a hashártyai formától. Körülírt tömött 
csomó, amely simaizomból, többnyire gyér alapállományból és 
méhnyálkahártya-mirigyekbôl épül fel. Az immunhisztokémiai 
vizsgálatok az endometrium kevéssé differenciált voltát igazolják 
a mirigyek hormonális érzéketlenségével (11–13. ábra). A szö-
veti kép valóban a méhtest adenomyomájához hasonló (12–13). 

Az endometriosis fenti formái kezelés hatásra vissza fej lôd het-
nek, de a kezelés hatástalan is lehet. Fontos tudni, hogy fôleg a petefészek endometriosisából rák is keletkezhet (14). Klini-

kailag az endometriosis idült, elôrehaladó betegség, amely az 
érintett nemi szervek súlyos károsodását, mûködési zavarát 
eredményezheti, kiterjedt hashártyai összenövéseket okozhat, 
és gyakori okozója a meddôségnek. Sajnálatos módon a képal-
kotó eljárások nem vagy csak az esetek egy részében vezetnek 
pontos kórisméhez. Elkülönítés szempontjából a gyulladásos 
betegségek és a rosszindulatú daganatok jönnek szóba (15).

EGYÉB ENDOMETRIOSISOK  A kismedencén kívül megjelenô endo-
met rio sis gyakori a hüvelyben és a szeméremtestben (13. ábra), 
de elsô sor ban a gyomor-bél rendszer (csípôbél, szigma- és 
végbél, féregnyúlvány, vakbél érintett, mintegy 20–35%-ban 
(14–15. ábra). A folyamat többnyire a hashártyai felszínre kor-
látozódik, de elôfordul, hogy az endometriosis áttöri a hashártyát, 
és beterjed a bélfal rétegeibe is, és ez a simaizomfal megvasta-
godását, hegesedését okozza. A ciklikus vérzések kiterjedt ösz-
szetapadásokat, összenövéseket eredményeznek, de az érintett 
bélszakasz szûkülete, akár teljes elzáródása is elô for dul hat. 

11. ábra  Endometriális csomó a hüvely–végbél sövénybôl, amely tömött, hegesedô 
simaizomból, viszonylag gyér alapállományból és endometriális mirigyekbôl áll. 
A kép közepén tömlôsen tágult, vért tartalmazó mirigy, fölötte jobbra pusztuló izom-
sej tek bôl keletkezett óriássejtekre emlékeztetô képzôdmények láthatók (HE, 100x)

12. ábra  Az elôzô kép nagyobb nagyítással, jól láthatók a „myogén óriássejtek”(HE, 400x)

13. ábra  Szeméremtestben keletkezett endometriosis képe. A szabályos laphám 
alatt tömeges alapállományban változatos alakú és tágasságú méhnyálkahártya-mi-
rigyek foglalnak helyet (HE, 100x)

14. ábra  A vékonybél hashártyáján keletkezett endometriosis (HE, X 200)
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A húgyúti rendszer kb. 20%-ban érintett, leggyakrabban a 
húgyhólyag felszínén és a húgyvezeték alsó szakaszában ala-
kul ki endo met rio sis. Utóbbi a húgyvezeték szûkületét ered-
ményezheti, amely a felsôbb szakasz, illetve a vesemedence 
tágulatával (hyd ro ne phro sis) szövôdhet (16. ábra). 

Bôrben és bôr alatti szövetekben is gyakori az endometriosis. 
A sebészi hegekbe (császármetszés, gátmetszés) közvetlen 
érintkezés útján kerül méhnyálkahártya, és általában, daga nat-
sze rû, tömlôs masszát alkot. 

KÓROKOK  Az endometriosis kóreredetét illetôen összetett el-
változás. Kórtani jellegzetességeitôl függetlenül kialakulásában 
még ismeretlen tényezôk mellett genetikai, hormonális és immu-
nológiai hatások vesznek részt. A fentiek közül leg je len tô sebb 
a hormonális befolyás, amelyet az is igazol, hogy endo met rio-
sis csaknem kizárólagosan a termékeny életkorban keletkezik. 
Az emelkedett sárgatesthormon- (progeszteron) szint gátolja az 
endometriosis kialakulását. Megfigyelések szerint endo met rio sis 
azokban a nôkben gyakoribb, akik idôsebb életkorban fogantak, 
ezzel szemben a többször szültekben igen ritka. Normális kö-

rülmények között az érett sárgatest megreped, progeszteronban 
gazdag folyadéktartalma a hasûrbe kerül, és ez a folyadék meg-
gátolja a havivérzés során leszakadó méhnyálkahártya-darabkák 
hashártyán való megtapadását. Ugyanakkor, ha a sárgatest nem 
nyílik meg, vagyis a repedés elmarad, az elôb biek ben említett 
védôhatás sem érvényesül (16). Külsô endo met rio sis eseteiben 
a szérum CA125 szintje emelkedett (17). Immunológiai okokra 
utal, hogy endometriosisban szen ve dô betegek esetében gyakori 
a sejtmérgezô T-sejt-válasz zavara, a természetes ölôsejtek foko-
zott mûködése, a β-sejtek mû kö dés za vara (18). 

AZ ENDOMETRIOSIS KÖVETKEZMÉNYEI, SZÖVÔDMÉNYEI  Ezek 
többfélék lehetnek:

TERMÉKETLENSÉG  Tapasztalatok alapján egyértelmû, hogy a nôi 
terméketlenség egyik fô oka az endometriosis. A folyamatos ku-
tatások ellenére az endometriosis és a fogamzási zavarok közti 
összefüggés valódi természete mindmáig bizonytalan. A keze-
lést illetôen az elváltozás súlyossága, kiterjedése döntô (19).

HASHÁRTYA-ÖSSZENÖVÉSEK  Igen gyakori és súlyos szö vôd mé nyek; 
UH-, MR-vizsgálattal felismerhetôk. Gyakori következménye 
a méhtest és a függelékek rendellenes elhelyezkedése, a bélka-
csok megtöretése, a húgyvezeték húgyhólyagba szájadzásának 
szû kü le te következményes vesemedence-tágulattal.

ATÍPUSOS ENDOMETRIOSIS  Nishida és munkatársai (20) 46 pete fé-
szek-endo metriosis vizsgálata során 18 esetben észleltek atípu-
sos endometriosist. Ismeretes, hogy emlôrák miatt alkalmazott 
Tamoxi fen-kezelés során az endometriosis atípusossá válhat, 
ennek szövettani képe az endometrium összetett túltengésére 
(komp lex hyperplasia) emlékeztet.

HÁM- ÉS STRÓMAEREDETÛ DAGANATOK  Az endometriosis talaján 
kialakuló különféle daganatok elsôsorban a petefészkek endo-
met rio si sá ból keletkeznek. Az endometriosis az endometrioid 
mirigy rák és a világossejtes petefészekrák elô elváltozásának 
tekint he tô (21–22). Ritkán laphámrák is kialakulhat endo-
met rio sis talaján (23). Bell és Scully (24) endometriosisból 
kialakult endo met rio id adenofibroma és cystadenofibroma bor-
der line formáját észlelte 27 esetben. Más szerzôk is leírtak így 
kialakult ade no fib ro mát (25). 

ÖSSZEGZÉS  Az endometriosis az ivarérett életkorban lévô nôk 
gyakori és súlyos, gyakran terméketlenséget, alhasi fájdalmat 
okozó rendellenessége. Kialakulása több, részben még ismeret-
len té nye zô tôl függ. Következményei és szövôdményei miatt 
még azokban az esetekben is fontos tudni róla, amelyekben az 
endo met rio sis panaszt nem okoz.
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Veszélyes tévhit az, hogy a magyar nyelv elsôsorban a költészet nyelve és nem a tudományé, vagy 
hogy szépsége fôleg a szépirodalomban keresendô. Ez nem így van. Lényeget megragadó termé-
szete, a pontosan megfigyelt valóságból kiinduló gondolkodásmód, egyesítô hajlama, tömörsége, 
gazdag szókincs, képi jellege a tudományok mûvelésére és a szép, szabatos szakmai írásra kivált-
képpen képessé teszi.

(Molnos Angéla: Jövônként a magyar nyelv ügyében, 2003)




