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ــارج  ــر در خ ــابه اندومت ــت مش ــود باف ــوز وج ــف اندومتری تعری
ــم،  ــی عالئ ــف پیچیدگ ــن تعری ــد ای ــت.)1( هرچن ــم اس از رح
ــاری را  ــن بیم ــدون ای ــتمیک ب ــی سیس ــوژی و مولت پاتوفیزیول
دربــر نمــی گیــرد )شــکل 1()2(. اندومتریــوز اصــوالً بــا مشــاهده 
حیــن جراحــی )فرضاً در الپاراســکوپی( تشــخیص داده میشــود. 
درمــان شــامل برداشــتن ضایعــات از طریــق جراحــی و درمــان 
هورمونــی اســت کــه اغلــب همــراه بــا عــوارض جانبــی اســت و 

میــزان تاثیــر آن متفــاوت اســت. در ســال 2008 در آمریــکا برای 
ــه اندومتریــوز حــدود 4000 دالر هزینــه شــده  هــر فــرد مبتــال ب
بــود کــه ایــن میــزان مشــابه ســایر بیماریهــای مزمــن ماننــد دیابت 

تیــپ دو، بیمــاری کــرون و روماتوئیــد آرتریــت اســت.)3(
ــرل عالئمــی چــون درد  ــی کــه صــرف کنت ــای درمان ــه ه هزین
ــزوری،  ــی، دی ــی عمق ــس پارون ــمنوره، دی ــی، دیس ــن لگن مزم
دیــس شــزی، خســتگی و نازایــی میشــود، بــا توجــه بــه تاثیــری 
ــی،  ــی، فیزیک ــی اجتماع ــت زندگ ــر کیفی ــم ب ــن عالئ ــه ای ک
ــت. )6-4( ــیار باالس ــراد دارد، بس ــاروری اف ــی و ب ــی، جنس ذهن

علیرغــم تاثیــرات اساســی کــه اندومتریــوز بــر زنــان و خانــوادة 
ــن اقتصــاد دارد، آگاهــی و شــناخت عمومــی و  ــان و همچنی آن
تخصصــی از ایــن اختــالل همچنــان محــدود و چالــش برانگیــز 

ــت. )7 و 3( اس
در ایــن مقالــه، مــا در رابطــه بــا اپیدمیولــوژی، پاتوفیزیولــوژی و 
ــز اندومتریــوز و همچنیــن تشــخیص و درمــان آن بحــث  پاتوژن
ــک  ــاء ژنتی ــم منش ــه فه ــه چگون ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــم، ب می کنی
بیمــاری می توانــد بــه انتخاب هــای درمانــی و تشــخیص کمــک 

بیشــتری کنــد.

 اپیدمیولوژی
 شیوع

بــه نظــر می رســد اندومتریــوز 10 درصــد از زنــان ســنین بــاروری 
را درگیــر کنــد،)8( کــه معــادل بــا 190 میلیــون زن در سرتاســر 

دنیاســت )بــا توجــه بــه آمــار ســال 2017()9(
ــاهده  ــق مش ــوز از طری ــی اندومتری ــخیص قطع ــه تش ــا ک از آنج
دقیــق  شــیوع  تعییــن  می گیــرد،  صــورت  جراحــی  حیــن 
اســاس  بــر  آن  تعییــن  و  نیســت  امکان پذیــر  اندومتریــوز 
روش هــای تشــخیصی مختلــف و نمونه هــای مختلــف جمعیتــی 
ــان  ــة شــیوع در می ــاوت اســت.)10( دامن ــادی متف ــزان زی ــه می ب
ــکل  ــا مش ــان ب ــد، در زن ــا 11 درص ــت 2 ت ــدون عالم ــان ب زن
نابــاروری 5 تــا 50 درصــد و در زنانــی کــه بــه علــت درد لگنــی 
ــا 21 درصــد مطــرح شــده اســت.)8( در  بســتری می شــوند 5 ت
ــوز از 49  ــیوع اندومتری ــتند، ش ــت دار هس ــه عالم ــی ک نوجوانان
درصــد در افــرادی کــه درد مزمــن لگنــی دارنــد تــا 75 درصــد 
در کســانی کــه درد آن هــا بــه درمــان دارویــی پاســخ نمی دهــد 
مطــرح اســت.)8( اطالعاتــی کــه از گســتردگی بیمــاری در 
ــای آن وجــود  ــرات بیمــاری و ریســک فاکتوره ــه، تظاه جامع
دارد بــه مــواردی کــه اندومتریــوز بــه طــور دقیــق تشــخیص داده 
شــده محــدود می شــود. تعــداد و ویژگی هــای مــوارد تشــخیص 
داده نشــده، نامشــخص هســتند. زمانــی کــه یافته هــای کلینیکــی 
و اپیدمیولوژیــک قطعی تــری داشــته باشــیم )شــاید بــا اســتفاده از 
روش هــای تشــخیصی غیــر تهاجمــی در آینــده(، ممکــن اســت 
بــه ایــن درک برســیم کــه هــر چیــزی کــه مــا در حــال حاضــر 
در رابطــه بــا اندومتریــوز بــاور داریــم ، تنهــا بخشــی از واقعیــت 

ــتند.)8( هس

اندومتریوز
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حــدود یــک دوم زنــان مبتــال بــه اندومتریــوز، نازایــی دارنــد )ایــن 
میــزان حــدود دو برابــر زنانــی اســت کــه اندومتریــوز ندارنــد(.)20( 
چنــد ریســک فاکتــور قــوی وجــود دارد )شــکل 1(.)8( بــرای مثال، 
تمــاس بــا دی اتیــل اســتیل بســترول، وزن پاییــن زمــان تولــد، و ســن 
پاییــن منــارک  کــه بــا ریســک باالتــری از اندومتریــوز در ارتبــاط 

ــا  ــی ت ــه دوره نوجوان ــوط ب ــی کــه مرب هســتند. ریســک فاکتورهای
ــود، شــاخص  ــاه پری بزرگســالی هســتند شــامل: ســیکل¬های کوت
پاییــن تــودة بــدن، پاییــن بــودن نســبت مــچ بــه لگــن و کــم بــودن 

پاریتــی.)8(

اینکــه آیــا ایــن مــوارد علــت اندومتریــوز هســتند یــا از عواقــب آن، 
بایــد بــا توجــه بــه اطالعــات محــدودی کــه از شــروع و پیشــرفت 
ایــن بیمــاری داریــم و علــم بــه اینکــه تــا قبــل از شــروع عالئــم قادر 
ــرد.  ــرار گی ــیر ق ــورد تفس ــاط م ــا احتی ــتیم، ب ــخیص آن نیس ــه تش ب
ــران  ــا دیگ ــه ب ــتند در مقایس ــوز هس ــه اندومتری ــال ب ــه مبت ــی ک زنان
بــه میــزان باالتــری در معــرض ابتــال بــه ســایر بیماری هــا بــه طــور 
همزمــان هســتند.)21 و 8( )شــکل 2( رابطــه قــوی بیــن اندومتریــوز 
ــد و clear-cell تخمــدان نشــان  و ریســک کانســرهای اندومتریوئی
داده شــده)23(. هــر چنــد در حــال حاضــر اهمیــت کلینیکــی 

ــم  ــی ک ــول زندگ ــدان در ط ــر تخم ــی کانس ــک قطع آن در ریس
اســت)1/8 درصــد در زنــان بــا اندومتریــوز در مقابــل 1/3 درصــد 
ــد منجــر  ــر آن، می توان ــا فهــم بهت ــان(، ام ــت عمومــی زن در جمعی
ــن ریســک  ــوز کــه باالتری ــه شناســایی زیرفنوتیپ هــای اندومتری ب
را بــرای کانســر اندومتــر دارنــد شــود. افزایــش ریســک مالنومــا، 
ــز مشــاهده  ــر نی ــد و اندومت ــن و کانســر تیروئی ــر هوچکی ــوم غی لنف

شــده اســت امــا بــا شــواهد قطعــی کمتــری همــراه هســتند.
همزمــان وجــود  طــور  بــه  کــه  ژنیکولوژیکــی  وضعیت هــای 
همچنیــن  و  رحمــی  فیبروم هــای  و  آدنومیــوز  ماننــد  دارنــد 
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ــوگیری های  ــی از س ــد ناش ــر می توان ــر اندومت ــا کانس ــاط آن ب ارتب
تشــخیصی باشــد و اینکــه نمیتــوان بیــن تشــخیص در افــرادی کــه 
ــد  ــم دارن ــه رح ــانی ک ــخیص در کس ــده اند و تش ــترکتومی ش هیس
ــه عــالوه یــک متــا آنالیــز افزایــش  افتــراق قائــل شــد.)10و8و1( ب
ریســک چنــد بیمــاری اتوایمــون را در زنــان مبتــال بــه اندومتریــوز 
ــی نداشــتند.)23( در  ــت باالی ــات کیفی ــر مطالع ــا اکث نشــان داد، ام
ــوز در  ــا اندومتری ــراه ب ــالالت هم ــا اخت ــی کــه در رابطــه ب مطالعات

ــود:  ــه ش ــر گرفت ــد در نظ ــر بای ــوارد زی ــود م ــام می ش ــده انج آین
زمان بنــدی شــروع آن وضعیــت )ارتبــاط آن بــا شــرح حــال مرتبــط 
ــا اندومتریــوز در فــرد(، ســوگیری های تشــخیصی و فاکتورهــای  ب
و  مرتبــط  فاکتورهــای  ریســک  ماننــد  احتمالــی  گیج کننــدة 
ــا  ــد مشــخص شــود کــه آی تظاهــرات فیزیولوژیــک، همچنیــن بای

ــد. ــی دارن ــه نقش ــان چ ــن می ــوز در ای ــای اندومتری درمان ه
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پاتوژنز و پاتوفیزیولوژی
پیشــرفت اندومتریــوز بــا واکنــش متقابــل پروســه های اندوکریــن، 
ایمونولوژیــک، پیــش التهابــی و پروآنژیوژنیــک همــراه اســت 
)شــکل 4()1(. هنــوز بــه طــور قطعــی مشــخص نیســت کــه 
ــا  ــا تنه ــتند ی ــببی( هس ــل س ــک )عام ــا پاتوژنی ــن فاکتوره ــا ای آی
ــت  ــاری اس ــک بیم ــد پاتوفیزیولوژی ــری از رون ــان دهندة تظاه نش
ــه  ــواردی کــه  ب ــده شــده. م ــم دی ــد از شــروع عالئ ــالها بع کــه س
طــور بدیهــی بــه عنــوان منشــأ بافــت اندومتریــوزی شــناخته 
شــده اند شــامل قاعدگــی رتروگریــد، متاپــالزی ســلومیک و 
متاســتازهای عروقــی و لنفاتیــک هســتند. منظــور از قاعدگــی 
ــت  ــی اس ــای قاعدگ ــس( دبری ه ــت )ریفالک ــد، برگش رتروگری
کــه شــامل ســلول های زنــدة اندومتــر بــوده کــه از طریــق لوله هــای 
فالــوپ بــه داخــل حفــرة پریتوئــن می ریــزد.)34( ایــن فرضیــه هــا 
ــوز را  ــش ریســک اندومتری ــی اســت کــه افزای ــر اســاس مطالعات ب
بــا ســیکل های قاعدگــی کوتــاه و جریــان مســدود شــدة قاعدگــی 
کــه  ســلوالری  مطالعــات  همینطــور  و  می دهنــد)18(  نشــان 
نشــان دهندة منشــا موتاســیون های ژنتیــک ســوماتیک در ضایعــات 
اندومتریــوزی در مقایســه بــا بافــت اندومتــری کــه در محــل 
طبیعــی خــود قــرار دارد اســت.)25( مــوارد نــادر اندومتریــوز قبــل 
 stem از منــارک، بــا خونریــزی رحمــی دورة نــوزادی کــه حــاوی

ــت.)26( ــه اس ــل توجی ــت قاب ــری اس cell اندومت

ــه  ــن ب ــوم پریتوئ ــکل دادن مزوتلی ــر ش ــلومیک – تغیی ــالزی س متاپ
اندومتــر گالندولــر – در زنانــی کــه دارای نقایــص مولریــن هســتند، 
مطــرح شــده اســت.)27( متاســتازهای عروقــی و لنفــاوی – انتقــال 
ســلول های اندومتــر از طریــق عــروق خونــی و لنفــاوی – بــه عنــوان 

منشــاء اندومتریــوز خــارج لگنــی عنــوان شــده اند.)28(
از آنجــا کــه قاعدگــی رتروگریــد شــایع اســت،)29( فاکتورهــای 
ــه ســطوح  ــر ب ــبیدن ســلول های اندومت ــی چس ــد توانای دیگــری بای
ضایعــات  ســمت  بــه  پیشــرفت  و  آن  پرولیفریشــن  پریتوئــن، 
 Stem-cell  .)30()4 )شــکل  کننــد  تعییــن  را  اندومتریوتیــک 
ــه در  ــری ک ــور در اندومت ــلولی پروژنیت ــت س ــال و جمعی اندومتری

ــی کــه  ــد،)31( و زمان ــرار دارد، وجــود دارن جــای اصلــی خــود ق
ــد در  ــد می توانن ــزش می کنن ــد ری ــی رتروگری ــل قاعدگ ــه داخ ب

ــد. ــا کنن ــش ایف ــوزی نق ــات اندومتری ــد ضایع ــل رون تکام
ــر،  ــترومال اندومت ــلول های اس ــوز، س ــه اندومتری ــال ب ــراد مبت در اف
ظرفیــت چســبندگی دارنــد کــه علــت آن پروفایل هــای اینتگریــن 
تغییــر یافتــه،)32( و پاســخ التهابــی لوکالیــزه در اندومتریــوز اســت 

ــد.)33( ــهیل می کن ــلولی را تس ــبندگی س ــه چس ک
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ــد.  ــه اســترادیول دارن ــاز ب ــوزی نی پرولیفریشــن رســوبات اندومتری
ــن در  ــتمیک و همچنی ــای سیس ــیله هورمون ه ــه وس ــترادیول ب اس
ــروز  ــش ب ــا افزای ــوکال ب ــورت ل ــه ص ــوزی ب ــات اندومتری ضایع
آروماتــاز و پروتئیــن رگوالتــوری اســتروئیدوژنیک و کاهــش 
ــاز دو، تامیــن می شــود. ــروز 17 بتاهیــدروی اســتروئید دهیدروژن ب

)34(
افزایــش  اندومتریوتیــک،  ضایعــات  ویژگی هــای  دیگــر  از 
در  رســپتورها  ایــن  اســت،)35(  اســتروژن  بتــای  رســپتورهای 
 )TNF-α( ــا ــور آلف ــور نکــروز توم ــار فاکت ــق مه ــا از طری موش ه
موجــب تحریــک رشــد ضایعــات شــده )بــا القــاء آپوپتــوز، 
افزایــش ســطح اینترلوکیــن یــک بتــا، افزایــش پرولیفریشــن و 
چســبندگی ســلولی( و همچنیــن انتقــال اپــی تلیــال- مزانشــیمال را 

می دهــد.)3( افزایــش 
عــالوه بــر ایــن، ســرکوب رســپتور بتــای پروژســترون در اندومتــر 
اتوپیــک و اکتوپیــک، در ســلول های اســترومال اندومتــر اکتوپیک 
افزایــش می یابــد. ایــن افزایــش از طریــق متیالســیون متمایزکننــدة 
ــی ژنتیــک PR-B و ژن-هــای Transcription – factor مجموعــة  اپ
ــالل در ســیگنال  HOX و GATA رخ می دهــد؛)36( و موجــب اخت

پروژســترون )مقاومــت پروژســترون(37 و مهــار رشــد وابســته 
در  بی نظمــی  همچنیــن  و  اپیتلیــال  ســلول های  اســتروژن  بــه 
دسیدوالیزیشــن اندومتــر )پروســه ای کــه پوشــش اندومتــر را جهــت 

حاملگــی آمــاده می ســازد( می شــود.)38و1(
ســیتوکین ها،  تولیــد  بــا  اندومتریــوزی  بافــت  و  ســلول ها 
کموکین هــا و پروســتاگالندین ها موجــب واکنش هــای ایمنــی 
و التهابــی می شــوند. اختــالل عملکــرد سیســتم ایمنــی ذاتــی و 
ــن  ــه ای ــخص نیســت ک ــا مش ــت،)23()33( ام ــی اس ــازگار بدیه س
ــود  ــوز می ش ــروع اندومتری ــب ش ــی موج ــرد ایمن ــالل عملک اخت
ــالل اســت.  ــن اخت ــا خــود ویژگــی و نشــان پاتوفیزیولوژیــک ای ی
یــک مطالعــه کــه ســال ها قبــل از تشــخیص اندومتریــوز بــر 
روی مارکرهــای التهابــی انجــام شــد، در مــواردی کــه ســطح 
ــود، ریســک بیشــتری را  ــر ب ــای پالســما باالت interlukin- یــک بت

نشــان مــی داد.39
T-cell ،پاســخ التهابــی، منوســیت ها، ماکروفاژهــا، نوتروفیل هــا

 CXC و cc هــا و ائوزینوفیل هایــی را کــه توســط کموکین هــای
تولیــد شــده در اندومتــر اکتوییــک، جــذب شــده اند درگیــر 
پاســخ  طبیعــی،  ایمنــی  در سیســتم  )شــکل 4()40(.  می ســازد 
 Monocyte( و -CXC chemokine interlukin ــور ــا ظه ــی ب نوتروفیل
ســلول های  توســط  کــه   CCL2  )1  – chemoattracting protein

ــود. ــطه گری می ش ــوند واس ــح می ش ــد ترش ــترومال اندومتریوئی اس
)33(

بــا تولیــد )RANTES( CCL5 و CCL2 در ضایعــات اکتوپیــک و 
مایــع پریتوئــن افــراد مبتــال بــه اندومتریــوز، منوســیت، ائوزینوفیــل 
 natural هــا جــذب می شــوند.)40( فعالیــت موضعــیT-Cell و

ــود  ــل می ش ــد مخت ــوز دارن ــه اندومتری ــی ک killer – cell – در زنان

ــر نقــش داشــته  ــی ســلول های اندومت ــز ایمن ــد در گری کــه می توان
ــه  ــوان ب ــن می ت ــع پریتوئ باشــد.)41( از ویژگــی ماکروفاژهــای مای
کاهــش ظرفیــت فاگوســیتی و افزایــش فعالیــت ســیتوکین های 
 ،)interluking-6  ,interluking- 1β-  ,TNF-α( التهابــی  پیــش 
 Vascular endothelial growth( پروآنژیوژنیــک  فاکتورهــای 
ــبندگی  ــای چس ــد و ملکول ه ــای رش ــن فاکتوره factor( و همچنی

ــد  ــش از ح ــح بی ــا ترش ــیتوکین ب ــد س ــرد.)33و1( تولی ــاره ک اش
فاکتــور هســته ای KB توســط ماکروفاژهــای پریتوئــن و ســلول های 

انــواع اکســیژن راکتیــو و  اســترومایی اندومتریوتیــک، تولیــد 
 mitogen-  )MAPK( ســیگنالی  مســیرهای  فعالیــت  همچنیــن 

می یابــد.)42( افزایــش   ،associated kinase

ــا اندومتریــوز کــه پاســخ های  نقــش سیســتم ایمنــی تطابــق یافتــه ب
T-cell و B-cell را در بــر می گیــرد بــه خوبــی مشــخص نشــده 

اســت.
ــان مبتــال  ــن زن ــع پریتوئ افزایــش غلظــت helper T-cell 17 در مای
بــه اندومتریــوز ناشــی از افزایــش اینترلوکیــن- 17 و تقویــت 

ــت.)33( ــن اس ــاب مزم الته
کمپلکــس ریــز محیــط پیــش التهابــی و اندوکریــن در داخــل 
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و  پرولیفریشــن  هــم  اندومتریــوزی،  ضایعــات  اطــراف  و 
تشــدید  را  ضایعــات  ایــن  دردزایــی  هــم  و  وازکوالریزیشــن 
می¬کنــد.43 اندومتــر و ضایعــات اندومتریــوزی حــاوی فیبرهــای 
عصبــی)17(، توســط واســطه های التهابــی تحریــک می شــوند. 
ماکروفاژهایــی کــه بــا فیبرهــای عصبــی در یــک جــا واقــع 
شــده اند )colocalize( بــا اســترادیولی کــه بــه طــور موضعــی ســنتز 
شــده تحریــک می شــوند)44( و فاکتــور رشــد شــبه انســولین، 

می کننــد.)45( تولیــد   ، عصــب  حســاس کنندة  یــک 
ــی  ــتم عصب ــه در سیس ــه درد ک ــته ب ــدة وابس ــیگنال های باالرون س
افزایــش  بــه  منجــر  می تواننــد  می شــوند  دریافــت  مرکــزی 
یــا  نرمــال  بــه داده هــای آوران  پاســخ دهی نورون هــای دردزا 
نتیجــه  در  و  شــده)17(  مرکــزی(  )حساســیت زایی  زیرآســتانه 

تغییراتــی در پروســة درد ایجــاد کننــد.
هماننــد ســایر وضعیت هــای درد مزمــن، مکانیســم های درد در 
اندومتریــوز فراتــر از صــرف وجــود ضایعــات اندومتریــوزی 
ــاکی  ــی ش ــه از درد لگن ــوز ک ــه اندومتری ــال ب ــان مبت ــت. در زن اس
هســتند، افزایــش انتقــال عصبی وابســته بــه گلوتامات در اینســوالی 
قدامــی و اتصــال بــا کورتکــس پــره فرونتــال مشــاهده می شــود. در 
واقــع شــیمی و عملکــرد مغــز در ایــن افــراد در مقایســه بــا شــیمی و 
عملکــرد مغــز در زنــان عــاری از درد در همــان ســنین، بــا تغییراتــی 

همــراه اســت.)18(

ــرای  ــری ب ــر باالت ــن در خط ــوز همچنی ــه اندومتری ــال ب ــان مبت زن
در  درد  )احســاس  هســتند  مجــاور  ارگان هــای  حســاس زایی 
ــارب مســیرهای  ســاختارهای مجــاور کــه ناشــی از همســانی و تق
عصبــی اســت( کــه می توانــد توجیه کننــدة کــم بــودن میــزان 

بهبــود درد بعــد از جراحــی در بعضــی مــوارد باشــد )16(.
ــة  ــک زمین ــف درد، ی ــای مختل مشــابهت مکانیســم های وضعیت ه
تحقیقاتــی چندرشــته ای مهمــی را بــرای تعییــن محل هــای هــدف 

دارو و پیشــگیری از درد مزمــن ایجــاد کــرده اســت.
ویژگی های ژنتیک

بــر  اندومتریــوز  زمینــة  در  ژنتیــک  مطالعــات  تمرکــز 

 )germline( واریاســیون های ژنتیــک قابــل تــوارث کشــف شــدنی
ــر پایــة بافــت بــوده  و اخیــراً واریاســیون های ژنتیــک ســوماتیک ب

ــند. ــود بخش ــاری بهب ــا را از بیم ــم م ــا فه ت

ویژگی های قابل توارث
مطالعــات دوگانــه قابــل تــوارث بــودن اندومتریــوز را حــدود 
ــه  ــد )بخشــی از ریســک بیمــاری کــه ب ــرآورد کردن 50 درصــد ب

می شــود(.)46( داده  نســبت  ژنتیــک  واریاســیون های 
ــوم  ــتگی )linkage( کل ژن ــم پیوس ــا ه ــه ب ــه در رابط ــی ک مطالعات
ــام  ــتند انج ــوز داش ــدد اندومتری ــوارد متع ــه م ــی ک در خانواده های
ــاالً  ــه احتم ــد، ک ــان می ده ــتگی را نش ــم پیوس ــة ه ــد، دو ناحی ش
ــر  ــده اند در ب ــایی نش ــه شناس ــادر را ک ــک ن ــا ریس ــای ب واریانت ه
می گیــرد. نقــاط قــوت ســیگنال حاکــی از آن اســت کــه بعیــد بــه 
نظــر می رســد ایــن یافته هــا بتواننــد خطــر اندومتریــوز خانوادگــی 
ــه  ــالف، ب ــر خ ــد، ب ــه کنن ــوارد توجی ــی از م ــش عظیم را در بخ
کانســر  در   BRCA2 و   BRCA1 واریانت هــای  مثــال،  عنــوان 

ــتان.)48( پس
تنــوع متــداول ژنتیــک تقریبــاً در 26 درصــد افــرادی کــه در خطــر 
ــط  ــات مرتب ــود.)49( در مطالع ــاهده می ش ــتند مش ــوز هس اندومتری
ــاال  ــدرت ب ــی و ق ــت کاف ــر جمعی ــی ب ــه مبتن ــوم ک ــترة ژن ــا گس ب

ــل تشــخیص هســتند.)50( ــج قاب ــواع ریســک رای ــد، ان بوده ان

در ده مطالعــة مرتبــط بــا گســترة ژنــوم در اندومتریــوز، کــه محدود 
ــوم  ــم ژن ــگاه مه ــورد جای ــود، 18 م ــی ب ــی و ژاپن ــان اروپای ــه زن ب
شناســایی شــد، کــه 14 مــورد آن هــا شــدیداً تکرارشــونده بودنــد 
)جــدول S2()1و51( متــا آنالیــزی شــامل 25 مجموعــة دادة جهانــی 
ــه  در حــال انجــام اســت.)52( نتایــج موقتــی کــه گــزارش شــده ب
27 جایــگاه قابــل توجــه ژنــوم )13 مــورد از آن هــا جدیــد اســت( 
ــاری  ــس بیم ــد از واریان ــئول 2/2 درص ــه مس ــد، ک ــاره می کن اش
بــرای اندومتریــوز و 3/8 درصــد بــرای مراحــل 3 و 4 بیمــاری 
ــه  ــی ک ــای مزمن ــا درده ــی ب ــتگی ژنتیک ــتند. همبس )rASRM( هس
همزمــان وجــود دارنــد )ســردرد، درد کمــر و درد مفصلــی( 
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ــه  ــال ب ــان مبت ــه درد در زن ــودن ب ــرای مســتعد ب ــای ژنتیــک را ب مبن
اندومتریــوز مطــرح می کنــد. نمونه هــای بزرگتــر در مطالعــات 
ــش  ــده را افزای ــاهده ش ــای مش ــداد جایگاه ه ــوم، تع ــا ژن ــط ب مرتب
ــات از  ــه مطالع ــاز ب ــوز نی ــا اندومتری ــه ب ــا در رابط ــد،50 ام می ده
نژادهــای مختلــف اســت کــه شــامل نژادهــای غیــر اروپایــی باشــد. 
یــک چالــش کلیــدی فهــم نقــش جایگاه هــای مهــم گســترة ژنــوم 

ــت. ــوز اس ــز اندومتری در پاتوژن
ــتند،  ــرار داش ــگاه ق ــه جای ــک ب ــاًل نزدی ــه کام ــی ک ــز ژن های آنالی
ــودن  ــر ب ــر درگی ــرض ب ــل ف ــه از قب ــی داد ک ــان م ــیری را نش مس
ــلولی  ــبندگی س ــیرهای چس ــکل 4(: مس ــه )ش ــود از جمل ــا ب آن ه
ــن  ــی.)51( بنابرای ــاب و هورمون ــز، الته ــیون، آنژیوژن و پرولیفراس
ــوز  ــر در اندومتری ــیری درگی ــوان مس ــه عن ــیگنالینگ MAPR ب س
مرحلــة یــک و دو rASRM، احتمــاالً مرتبــط بــا پــردازش درد، 
مبــدل ســیگنال و فعال کنندة رونویســی ســه )STAT3( ســیگنالینگ 
ــا  ــترک ب ــیگنالینگ WNT مش ــر، و س ــر اندومت ــا کانس ــترک ب مش

ــت.)1( ــی اس ــع چرب توزی
ــا  ــه در یــک ژن خــاص ی ــری یــک واریت ــن وجــود، قرارگی ــا ای ب
نزدیــک بــه آن بــه ایــن معنــی نیســت کــه رونویســی ایــن ژن تحت 
 rs ــه ــوز، واریت ــرای اندومتری ــی ب ــد. مثال ــه باش ــرار گرفت ــر ق تاثی
ــرون WNT4 اســت، کــه مطالعــات نشــان  3820282 در یــک اینت
ــان CDC42 و LINC0033 در ارتبــاط اســت ولــی  ــا بی می دهــد ب

ــر.)53( ــا WNT4 خی ب
ــواع مختلفــی )Variants( کــه در مطالعــات  ــح عملکــردی ان توضی
انجمــن ژنومــی در پاتوژنــز اندومتریــوز وجــود دارد، نیــاز بــه آنالیز 
یکپارچــة داده هــای ژنومــی بــا داده هــای اپــی ژنومــی، رونویســی، 
ــط  ــای مرتب ــلول ها و بافت ه ــواع س ــی در ان ــی و پروتئوم متابولوم
بــا ایــن اختــالل دارد )شــکل 2(. چنیــن اطالعاتــی در حــال حاضــر 

در منابــع عمومــی ماننــد
National Institutes of Health Epigenomic Roadmap , 
Genotype Tissue Expression )GTEX( , Encyclopedia of DNA 
Elements )ENCODE(

ــی  ــای بالین ــا داده ه ــازی ب ــالوه، یکپارچه س ــه ع ــدارد. ب ــود ن وج
فنوتیپــی عمیــق بــرای کمــک بــه توصیــف فنوتیپــی زیرگروه هایــی 
ــن  ــت. ای ــاز اس ــورد نی ــده اند، م ــف ش ــی تعری ــر ملکول ــه از نظ ک
تحقیقــات زمینــه را بــرای توســعة رویکردهــای اختصاصــی ســاب 
ــم می ســازند. ــق فراه ــای دقی ــه داروه ــتیابی ب ــی جهــت دس فنوتیپ

ــاد  ــوز در بنی ــدة اندومتری ــک و پدی ــازی بیوبان ــروژه هماهنگ س پ
جهانــی تحقیــق در زمینــة اندومتریــوز، اســبابی را جهــت اســتاندارد 
ــوز  ــات اندومتری ــا در مطالع ــع آوری نمونه ه ــا و جم ــردن یافته ه ک

فراهــم کــرده اســت.

ویژگی های سوماتیک
یــا   clear – cell اندومتریــوز و ســرطان تخمــدان  بیــن  ارتبــاط 
نقــش جهش-هــای  بــه  بــه توجــه  اندومتریوئیــد،)22( منجــر 
ســوماتیک در ژن هایــی کــه در ســرطان تخمــدان دخیــل هســتند، 
ــز اگزوم هــا  ــه خصــوص PIK3CA و ARID1A شــده.)55( آنالی ب
ــالم  ــن س ــت پریتوئ ــا باف ــوزی ب ــای اندومتری ــورد ندول ه در 24 م
ــرک  ــای مح ــت. جهش ه ــرار گرف ــه ق ــورد مقایس ــاور آن م مج
ــوزی 5 بیمــار از  کانســر، کانســر ســوماتیک را در بافــت اندومتری
 PPP2R1A و ARID1A، KRAS، PIK3CA 24 بیمــار )21%( بــرای
ــال  ــلول های اپیتلی ــه س ــر ب ــه منحص ــی ک ــا جهش های ــان داد، ب نش
اگــزوم  و  هدفمنــد  توالــی  آنالیــز  می شــد.)56(  گالندولــر 
ــا 82  ــود ب ــده ب ــدا ش ــا ج ــة اندومتریوم ــه از  107 نمون ــی ک اپیتلیال
ــای  ــت، مکان ه ــرار گرف ــه ق ــورد مقایس ــی م ــر طبیع ــه اندومت نمون
 PIK3CA و KRAS ــر در ــا کانس ــط ب ــیون hot-spot مرتب موتاس
در هــر دو اپیتلیــوم اندومتریوتیــک و اندومتــر شناســایی شــد.)25(

کلونــال  گســترش  محــرک،  جهش هــای  آلــل  فراوانــی 
ــد کــه از  ــن جهــش را نشــان می ده ــل ای ــال حام ســلول های اپیتلی
ــود  ــد، وج ــود. هرچن ــل می ش ــد منتق ــی رتروگری ــق قاعدگ طری
جهش هــای hot-spot در KRAS، PIK3CA و FGFR2 در بیــش 
ــد  ــه فاق ــی ک ــال در زنان ــر نرم ــه اندومت ــد از 110 نمون از 50 درص
ــا خطــر  ــا ب ــن جهش ه ــاط ای ــد، در ارتب ــوژی بودن بیمــاری ژنیکول
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ــد  ــخیصی، تردی ــری تش ــا در غربالگ ــودن آنه ــد ب ــا مفی ــر ی کانس
ــد. ــاد می کن ایج

پیش بینی خطر بر اساس تنوعات ژنتیکی
ــایر  ــا س ــه ب ــوز در مقایس ــای اندومتری ــف ژنوم ه ــرفت در کش پیش
ــرای  ــت. ب ــوده اس ــراه ب ــیار هم ــر بس ــا تاخی ــایع ب ــای ش بیماری ه
مثــال، در مطالعــات مربــوط بــه گســترة ژنومــی، 243 جایــگاه 
بــرای دیابــت تیــپ دو و 172 مــورد بــرای کانســر پســتان شــناخته 
شــده اســت، که حــدود 18 درصــد از واریانــس بیمــاری را توضیح 
ــرای  ــه ب ــوی ک ــی ق ــر پلی ژن ــکورهای خط ــد.)59و58( اس می ده
ایــن شــرایط ایجــاد نشــده، بــرای شناســایی افــراد پرخطــر پتانســیل 
ــز موتاســیون های  ــه پتانســیل تبعیض آمی ــزی دارد کــه ب تبعیض آمی
 WISDOM ــی ــوذ نزدیــک اســت.)60( کارآزمای مونوژنیــک پرنف
ــزان  ــه می ــا بســته ب ــع می شــوند ت ــان مطل ــان اســت )زن کــه در جری
ــار  ــا در کن ــت ت ــالش اس ــد( در ت ــام دهن ــری انج ــک غربالگ ریس
ــا  ــی اســتفاده شــود ت ســایر فاکتورهــا از اســکورهای خطــر پلی ژن
ــب  ــه متناس ــتان ک ــر پس ــری کانس ــیوه هایی از غربالگ ــه ش ــان ب زن
ــوند.)61( در  ــاص داده ش ــت اختص ــک آن هاس ــل ریس ــا پروفای ب
اندومتریــوز، چنیــن امکانــی بــرای تعییــن ریســک در حــال حاضــر 
ــدارد، چــرا کــه واریانت هایــی کــه در مطالعــات مرتبــط  وجــود ن
بــا ژنــوم شناســایی شــده، تنهــا درصــد کمــی از ریســک را توضیــح 

می دهــد.

تشخیص
بیومارکــری  اســت.  مشــکل  همچنــان  اندومتریــوز  تشــخیص 
بــرای تشــخیص یــا رد اندومتریــوز در دســترس نیســت.)62( 
ــودن  ــک ب ــالوه کوچ ــه ع ــکم ب ــل ش ــات در داخ ــود ضایع وج
ســایز آن هــا، باعــث شــده کــه مشــاهدة حیــن الپاراســکوپی 
ــتاندارد  ــان اس ــی( همچن ــا بافت شناس ــد ب ــده آل تایی ــت ای )در حال
تشــخیصی ایــن بیمــاری باشــد.)63( تصویربــرداری اســتفادة کمــی 
ــن  ــطحی پریتوئ ــات س ــی ضایع ــرم یعن ــایع ترین ف ــخیص ش در تش
دارد.)64( هرچنــد اندومتریومــا می توانــد توســط ســونوگرافی 
واژینــال یــا MRI بــا حساســیت و اختصاصیــت بیشــتر از 90 درصــد 

ــارت الزم را دارد  ــه مه ــی ک ــود.)64( متخصص ــخیص داده ش تش
می توانــد از طریــق ســونوگرافی واژینــال اندومتریــوز عمیــق و 
 MRI چســبندگی ارگان هــای لگنــی را تشــخیص دهــد. حساســیت
در تشــخیص اندومتریــوز عمیــق 94 درصــد ولــی اختصاصیــت آن 

ــت.)64( ــد اس ــط 79 درص فق
ــود را از دوران  ــی خ ــروع درد لگن ــاالن ش ــر بزرگس ــد اکث هرچن
نوجوانــی بیــان می کننــد( ولــی اکثــر زنــان جــوان بــه موقــع 
درمــان دریافــت نمی کننــد. بــه طــور معمــول، افــراد مبتــال قبــل از 
ــده اند. ــت ش ــت پزشــک ویزی ــوز، توســط هف ــخیص اندومتری تش

)65و5( تنــوع عالئــم ایــن بیمــاری می توانــد بــه ســایر وضعیت هــا 
نیــز نســبت داده شــود،64 و الگوریتم هایــی کــه بــر مبنــای عالئــم 

ــد.67 ــدرت پیشــگویی ندارن ــی ق ــدازة کاف ــه ان هســتند ب
زنانــی کــه اندومتریــوز پریتوئــن دارنــد، اغلــب متحمــل معاینــات 
بالینــی یــا تصویربــرداری بــا حساســیت پاییــن می شــوند.)10( 
جراحــی فقــط در زنانــی مغایــر اســت کــه عالئــم آن هــا بــه 
ــه  ــل توجی ــی را قاب ــرات جراح ــه خط ــد ک ــدید باش ــدی ش درص
ســازد. بــا ایــن حــال، آســتانه و ارجــاع جهــت جراحــی نــه تنهــا بــر 
اســاس میــزان آگاهــی پزشــک از اندومتریــوز و درد لگنــی مرتبــط 
ــه  ــی ب ــادی و جغرافیای ــی اقتص ــه دسترس ــه ب ــا توج ــه ب ــا آن، بلک ب
مراقبــت، متفــاوت اســت. تعــداد متخصصیــن در زمینــة اندومتریــوز 
ــکا،  ــه آمری ــا، از جمل ــیعی از دنی ــق وس ــت و در مناط ــدود اس مح

از  کــه  متخصصــی  نزدیک تریــن  از  دوری  مســافت  در  زنــان 
ــد. ــه ســر می برن ــی برخــوردار اســت، ب ــارت کاف مه

فاصلــه ی طوالنــی بیــن شــروع عالئــم و تشــخیص منجــر بــه درد 
ــالل  ــی و اخت ــترس روان ــی، اس ــت زندگ ــش کیفی ــی، کاه طوالن
ــوز  ــدة تشــخیصی اندومتری ــش پیچی ــاروری می شــود.)5( چال در ب
ــدان  ــم غیراختصاصــی، فق ــة شــکل 5( کــه شــامل عالئ )چهارگان
ــی  ــی عموم ــدان آگاه ــی، فق ــاس و اختصاص ــای حس بیومارکره
)بــا کوچــک شــمردن عالئــم( و آگاهــی متخصصیــن )بــا نادیــده 
گرفتــن عالئــم و یــا عــدم بررســی کافــی( اســت موجــب تاخیــر در 

تشــخیص می شــود.)10و5(
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درمان
در انتخــاب درمــان بــرای اندومتریــوز، الزم اســت کــه عالئــم 
ــن،  ــی و س ــوارض جانب ــل ع ــات او، پروفای ــار و ترجیح ــب بیم غال
ــا  ــی و هزینه ه ــان قبل ــاری، درم ــل بیم ــتردگی و مح ــن گس همچنی
در نظــر گرفتــه شــود. مدیریــت اندومتریــوز )بــه خصــوص در 
مــواردی کــه بیمــاری روده، مثانــه، حالــب و یــا ســاختارهای خــارج 
لگنــی را درگیــر کــرده و مــواردی کــه بــا ســایر وضعیت هــای درد 
ــته ای  ــص چندرش ــارت و تخص ــه مه ــاج ب ــانی دارد( احتی همپوش
دارد.)16و14( حــدود 50 درصــد زنــان مبتــال بــه اندومتریــوز، 
ــی کــه داشــتند، طــی یــک دورة 5  صــرف نظــر از رویکــرد درمان

ــوند.)68( ــم می ش ــود عالئ ــار ع ــاله دچ س

درمان دارویی
ــر  ــوز، ب ــا اندومتری ــط ب ــرای درد مرتب ــی ب ــی فعل ــان هورمون درم
ســرکوب سیســتمیک یــا موضعــی اســتروژن، ممانعــت از التهــاب و 
پرولیفریشــن بافتــی، یــا هــر دو اســت)جدول S3(. قرص هــای ضــد 
بــارداری خوراکــی، هــر دو نــوع ترکیبــی و پروژســتین بــه تنهایــی، 
بــه عنــوان خــط اول درمــان در دیســمنوره و درد مزمــن لگنــی بــا یــا 
بــدون فــرض بــر وجــود اندومتریــوز، بــه میــزان گســترده ای مــورد 
اســتفاده قــرار می گیرنــد بــه خصــوص در درما نهــای ابتدایــی.

)10( پروژســتین های روزانــه یــا depot در بعضــی از بیمــاران موثــر 
ــن  ــدة گنادوتررپی ــون آزادکنن ــت های هورم ــتند.)69( آگونیس هس
)GnRH(درمان هــای خــط دوم هســتند کــه بــه طور اساســی ســطوح 
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ــه  ــا اضاف ــوان ب ــد. می ت ــرکوب می کنن ــتمیک را س ــتروژن سیس اس
کــردن درمــان جایگزیــن اســتروژن بــا دوز کــم عــوارض جانبــی 
شــبیه بــه منوپــوز، شــامل از دســت دادن اســتخوان را کاهــش داد.

)63(
ــرای  ــه ب ــس )Elagolix(، ک ــت GnRH، االگولیک ــن آنتاگونیس اولی
درمــان درد لگنــی مربــوط بــه اندومتریــوز بــه کار رفــت، امــروزه 
ــی  ــت خوراک ــت.)70( دریاف ــترس اس ــکا در دس ــمال آمری در ش
ــد،  ــم می کن ــرد فراه ــر ف ــرای ه ــم دارو را ب ــکان تنظی elagolix ام

یافته هــای اولیــه تاثیــر وابســته بــه دوز را بــر تراکــم اســتخوان نشــان 
ــد  ــت های GnRH )مانن ــایر آگونیس ــر س ــه اث ــبیه ب ــه ش ــد ک می ده
لوپرولیــد، نفارلیــن، گوزرلین( اســت.)70( ســایر آنتاگونیســت های 
)linzagolix و relugolix( در حــال حاضــر در   GnRH خوراکــی
کارآزمایــی بالینــی فــاز 3 هســتند. تولیــد آروماتــاز لوکالیــزه و در 
ــوزی)34(  ــات اندومتری ــط ضایع ــترادیول توس ــکیل اس ــه تش نتیج
ــی  ــون درمان ــه هورم ــا ب ــم آن ه ــی کــه عالئ موجــب شــده در زنان
ــاز موفقیت آمیــز  مقــاوم اســت، اســتفاده از مهارکننده هــای آرومات
ــت از  ــه عل ــدت آن ب ــرف درازم ــد مص ــت.)71( هرچن ــوده اس ب
دســت رفتــن دنســیتی اســتخوانی و عــوارض وازوموتــور و افزایــش 

ــا محدودیــت مواجــه اســت. میــزان چندقلویــی ب
بــرای درد مربــوط بــه اندومتریــوز می تــوان از ترکیــب اســتامینوفن 
و داروهــای ضــد التهــاب غیراســتروئیدی اســتفاده کــرد. انجمــن 
بین المللــی مطالعــات درد بــرای درد شــدید و کوتاه مــدت در 
مــوارد حــاد اپیوئیدهــا را توصیــه می کنــد ولــی بــرای مــوارد 
ــر  ــه ب ــن ک ــان درد مزم ــتراتژی های درم ــر.)72( اس ــن خی درد مزم
بهبــود کیفیــت زندگــی تاکیــد دارنــد بــه خصــوص مجموعــه ای از 

ــوند. ــح داده می ش ــاری، ترجی ــی و رفت ــای فیزیک درمان ه

درمان مکمل )تکمیلی(
تحــت  کــه  اســت  دینامیــک  فراینــد  یــک  درد  فیزیولــوژی 
تاثیــر تعامــل پیچیــده بیــن شــبکه های عصبــی تقویت کننــده و 
ــن و  ــی از لگ ــی تجمع ــیگنال های محیط ــل س ــده و حاص مهارکنن

ارگان¬هــای خــارج لگنــی اســت.
ــی و  ــل فیزیک ــایر عوام ــون و س ــات، هورم ــن از هیجان درد همچنی
ــه درد  ــال ب ــی کــه مبت ــرد. بنابرایــن، زنان ــر می پذی ــز تاثی محیطــی نی
ــم  ــان از تی ــص زن ــر متخص ــالوه ب ــد ع ــتند بای ــی هس ــن لگن مزم
ــراپ و روانپزشــک  ــد رشــته ای شــامل متخصــص درد، فیزیوت چن
ــان  ــی از درم ــی فعل ــای درمان ــد. انتخاب ه ــت کنن ــات دریاف خدم
ــی شــامل مســکن، ضــد اضطــراب و عوامــل ضــد تشــنج و  داروی
ــناختی  ــن و درمان ش ــی لگ ــا فیزیوتراپ ــاء، ت ــای غش تثبیت کننده ه

ــاری.)16( رفت

درمان جراحی
ــی  ــان هورمون ــه درم ــوز ب ــا آندومتری ــط ب ــه درد مرتب ــی ک در زنان
مقــاوم اســت، درمــان جراحــی بایــد در نظــر گرفتــه شــود. جراحــی 
درد را در مــواردی، ولــی نــه در همــة بیمــاران، کاهــش می دهــد.

ــوزی و  ــت اندومتری ــل باف ــب کام ــا تخری )63( هــدف برداشــتن ی
ــادی  ــد زی ــا ح ــدف ت ــن ه ــه ای ــی ب ــت، و دسترس چسبندگی هاس
بســتگی بــه مهــارت جــراح دارد. هرچنــد، شــواهدی کــه از 
درمــان جراحــی اندومتریــوز ســطحی در بهبــود درد حمایــت 
ــت. ــث اس ــورد بح ــر م ــال حاض ــت و در ح ــدود اس ــد، مح کنن

)73( هیســترکتومی رایــج اســت، درد مرتبــط بــا اندومتریــوز 
اندیکاســیون اصلــی انجــام هیســترکتومی در زنــان 30تــا 34 ســاله 
در آمریــکا اســت کــه 18 درصــد از کل هیســترکتومی ها را در بــر 
می گیــرد.)74( هرچنــد درد پــس از هیســترکتومی در زنــان دارای 
ــل از  ــدون درد قب ــان ب ــتر از زن ــر بیش ــه براب ــل، س ــل از عم درد قب
عمــل اســت.75 و حــدود نیمــی از افزایــش 60 درصــدی ریســک 
ــزان  ــه می ــوز ب ــا اندومتری ــان ب ــان زن ــی در می ــی عروق ــاری قلب بیم
بــاالی منوپــوز جراحــی در چنیــن زنانــی نســبت داده می شــود.)8( 
اکســیزیون اندومتریومــا بــر ذخیــره فولیکولــی تخمــدان تاثیــر منفی 
ــن و  ــی مولری ــون آنت ــطوح هورم ــش س ــا کاه ــه ب ــذارد )ک می گ
ــرال نشــان داده شــده اســت(.76 در  ــدار فولیکــول آنت کاهــش مق
ــی  ــای احتمال ــتند، مزای ــاروری هس ــظ ب ــه حف ــل ب ــه مای ــی ک زنان
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ــود.63  ــنجیده ش ــی س ــرات منف ــن تاثی ــل ای ــد در مقاب ــی بای جراح
ــایر  ــد س ــه فاق ــی ک ــوز در زنان ــی اندومتری ــان جراح ــد درم هرچن
ــود  ــارداری خ ــزان ب ــد می ــتند، می توان ــاروری هس ــای ناب فاکتوره
بخــود را افزایــش دهــد، اینکــه آیــا جراحــی احتمــال حاملگــی بــا 
تکنولــوژی کمــک بــاروری یــا IVF را بهبــود می بخشــد یــا خیــر، 

ــت.)76، 63( ــخص اس ــان نامش همچن

دورنمای درمانی
ــرای  ــوز ب ــی اندومتری ــی و جراحــی فعل ــی داروی روش هــای درمان
بخــش قابــل مالحظــه ای از زنــان موثــر نیســت، و زمانــی نیــز کــه 
موثــر اســت، ممکــن اســت بــا عــوراض و موربیدیتــی همــراه 
ــل  ــرادی کــه تمای ــی در اف ــای هورمون ــالوه، درمان ه ــه ع باشــد. ب

ــای  ــن، رویکرده ــت. بنابرای ــه اس ــد کنتراندیک ــارداری دارن ــه ب ب
درمانــی غیــر هورمونــی کــه ســاب فنوتیــپ اندومتریــوز را مــورد 
بیمارمحــور  پیامدهــای  بهبــود  بــرای  می دهــد،  قــرار  هــدف 
ــر  ــای غی ــه درمان ه ــی ب ــی بالین ــراً، 15 کارآزمای ــت. اخی الزم اس
پاتوژنــز  از  بهتــر  درک   .)S4 )جــدول  پرداخته انــد  هورمونــی 
و  ملکولــی  زیرفنوتیپ هــای  دقیــق  شناســایی  و  اندومتریــوز 
بــرای توســعه رویکردهــای درمانــی   )Macrolevel( مارکولــول
ــع  ــر ارگان متقاط ــن درک بهت ــر ای ــالوه ب ــت. ع ــد الزم اس هدفمن
و حساســیت زایی مرکــزی در اندومتریــوز، همچنیــن تمایــز بالینــی 

بیــن ویژگی هــای درد منجــر می شــود مدیریــت از رویکــردی کــه 
اساســاً مبنــی بــر ضایعــه اســت فاصلــه گیــرد و طیــف وســیع تری از 
اهــداف درمانــی را در بــر گیــرد. مهــار رســپتورهای هدفمنــد درد 
ــوه  ــذرا بالق ــده گ ــد )گیرن ــده وانیلوئی ــای گیرن ــد زیرگروه ه مانن
 N-methyl - )NMDA(و گیرنــدة گلوتامــات )TRPV وانیلوئیــد
 CB1R( کانابینوئیــد  گیرنده هــای  فعال ســازی  و   ،  D-aspartate

ــال  ــروزه در ح ــه ام ــتند ک ــدی هس ــای جدی و CB2R( رویکرده
ــتند. ــی هس بررس

گزینه هــای غیــر دارویــی، شــامل طــب ســوزنی و اســتفاده موضعــی 
ــکلتی  ــی اس ــزء عضالن ــود ج ــد در بهب ــوم، می توان ــم بوتولین از س

ــت  ــن اس ــی ممک ــم غذای ــر در رژی ــد. تغیی ــر باش ــی موث درد لگن
بــر عالئــم از طریــق اثــرات ضــد التهابــی بــه کمــک ایجــاد فلــور 

ــذارد. ــر بگ ــر تاثی ــی روده ای مطلوب ت میکرب
ســرانجام، کشــف هم پوشــانی درد و وضعیــت ســالمت ذهنــی 
کمــک  دقیق تــر  فــردی  درمــان  بــه  دســتیابی  بــه  می توانــد 
کنــد. نهایتــاً مزایــا و ایمــن بــودن درمان هــای جدیــد بایــد در 
ــد  ــواهد تایی ــر ش ــی ب ــای مبتن ــا پیامده ــی ی ــای بالین کارآزمایی ه

ارزیابــی درد.)78( بــرای  معتبــر  مقیاس هــای  از جملــه  شــود 
ضایعــات  معرفــی  بــرای  روتینــی  یــا  اســتاندارد  مســتندات 
اندومتریــوز یــا عالئــم مربــوط بــه آن وجــود نــدارد. ریــز اطالعــات 
ــه  ــی کــه مطالب ــب در ســوابق پزشــکی الکترونیکــی و داده های اغل

می شــود وجــود ندارنــد.

زیــر  از جملــه شناســایی  اندومتریــوز،  مدیریــت  در  پیشــرفت 
انتخــاب  و  تشــخیصی  الگوریتم هــای  توســعه  فنوتیپ هــا، 
ــری  ــرل حداکث ــی و کنت ــود پیش آگه ــت بهب ــردی جه ــان ف درم
عالئــم، بــه اســتاندارد بــودن داده هــای دقیــق فنوتیپــی و مجموعــه 
نمونه هــای بیولوژیــک نیــاز دارد. پــروژه پدیــده اندومتریــوز و 
ــوز  ــات اندومتری ــی تحقیق ــاد جهان ــی بنی ــازی بیوبانک هماهنگ س

می دهــد.)54( ارائــه  را  استانداردســازی  ابزارهــای 
 اهداف

ــاری  ــی بیم ــر تجمع ــوز، اث ــاالی اندومتری ــیوع ب ــه ش ــه ب ــا توج ب

ــاالی  ــای ب ــی و هزینه ه ــول زندگ ــتی در ط ــالمتی و بهزیس ــر س ب
اقتصــادی، پیشــرفت در آگاهــی، آمــوزش و عملکــرد در ایــن 

ــت. ــوده اس ــراه ب ــی هم ــر درازمدت ــا تاخی ــه ب زمین
بتوانــد  کــه  فــردی  و  شــده  طبقه بنــدی  درمانــی  روش هــای 
ــات  ــن اقدام ــاند و همچنی ــر برس ــه حداکث ــر را ب ــای موث درمان ه
زیرفنوتیپ هــای  قطعــی  طبقه بنــدی  بــه  نیــاز  پیشــگیرانه 

دارد. هســتند،  مفیــد  بالینــی  نظــر  از  کــه  اندومتریــوزی 
ــای  ــه روش ه ــرا ک ــتند، چ ــاز هس ــورد نی ــاً م ــا ضرورت بیومارکره
ــک  ــف فیزیولوژی ــیرهای مختل ــه مس ــتند ک ــدی هس ــی جدی درمان
مربــوط بــه پیشــرفت اندومتریــوز و تــداوم عالئــم را مــورد هــدف 
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قــرار می دهنــد. پیشــرفت تنهــا بــا تحقیقــات چنــد رشــته ای 
ــط  ــه توس ــد، ک ــت می آی ــه دس ــی ب ــدرت کاف ــا ق ــارکتی ب و مش
ــوان  ــه عن ــوز ب ــدی اندومتری ــا الویت بن ــار ی ــن اعتب ــای تامی نهاده

ــود. ــهیل ش ــی تس ــت عموم ــم بهداش ــئله مه ــک مس ی
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