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1. WSTĘP
1.1. CIĄŻA POZAMACICZNA- WYSTĘPOWANIE I KLINIKA
Ciąża pozamaciczna, powstająca na skutek implantacji zapłodnionej komórki jajowej
poza błoną śluzową jamy macicy, została po raz pierwszy opisana w 936 roku przez
arabskiego lekarza Albucasisa [1]. Kolejne doniesienie na temat tej patologii pochodzi z 1693
roku, w którym Boucier opisuje niepękniętą ciążę jajowodową rozpoznaną u kobiety, na
której wykonano wyrok śmierci [2]. Częstość występowania ciąży pozamacicznej, określana
jest na około 100-175 przypadków na 100 000 ciąż u kobiet w wieku 15-44 lat [3]. W ciągu
ostatnich trzech dekad w wielu krajach (m.in. Norwegia, Wielka Brytania) zaobserwowano
trend 2-3 krotnego wzrostu częstości występowania ciąży pozamacicznej w populacji
generalnej kobiet, po którym doszło do jego zahamowania oraz spadku [4-8]. Ten
początkowy wzrost może być, przynajmniej częściowo, tłumaczony zwiększeniem częstości
występowania czynników ryzyka ciąży pozamacicznej m.in. infekcji Chlamydia trachomatis,
a spadek jest odzwierciedleniem wdrożenia skutecznej prewencji [3,7-10]. W Stanach
Zjednoczonych Ameryki Północnej liczba przypadków ciąży pozamacicznej w latach 90-tych
uległa potrojeniu w porównaniu do roku 1970 [9,11].
W Polsce ostatnie dostępne w literaturze badania epidemiologiczne dotyczące częstości
występowania ciąży pozamacicznej były przeprowadzone w Wielkopolsce w latach 1980 –
1985. W badaniach tych wykazano niewielki wzrost częstości występowania ciąży
pozamacicznej tj. z 4,36 do 5,05 na 1000 porodów [12]. Mimo że w ostatnich latach
zaobserwowano spadek śmiertelności spowodowanej ciążą pozamaciczną, to nadal ponad
75% zgonów w pierwszym trymestrze ciąży i 9-13% ogółem zgonów w ciąży związanych jest
z występowaniem tej patologii [4,13].
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Nieprawidłowa implantacja jaja płodowego w blisko 98,3% przypadków dotyczy jajowodu,
0,15% jajnika, 0,15% szyjki macicy, rzadziej jamy brzusznej [14]. W obrębie jajowodu ciąża
pozamaciczna najczęściej zlokalizowana jest w jego części bańkowej (80%), rzadziej w cieśni
(12%), najrzadziej w odcinku śródściennym jajowodu [14]. Zidentyfikowano liczne czynniki
zwiększające ryzyko powstania ciąży jajowodowej, które potwierdzono w wielu badaniach
[15-18]. Wykazano, że przebyte operacje w obrębie jajowodów, leczenie niepłodności,
stosowanie wkładki wewnątrzmacicznej powyżej 2 lat i przebyta ciąża ektopowa znacznie
zwiększają ryzyko wystąpienia ciąży pozamacicznej [15]. Kobiety z dodatnim wywiadem
w kierunku przebytego stanu zapalnego miednicy (PID; Pelvic Inflammatory Disease),
z potwierdzonymi nieprawidłowościami budowy i funkcji jajowodu, palące papierosy oraz
mające więcej niż jednego partnera seksualnego należą do grupy umiarkowanego ryzyka
wystąpienia nieprawidłowej implantacji zarodka [15,17,19]. Zabieg sterylizacji, zwłaszcza
z użyciem elektrokoagulacji, u kobiet poniżej 30. roku życia wiąże się z 9-krotnym wzrostem
ryzyka wystąpienia ciąży jajowodowej [20]. Wykazano, że zarówno barierowe, jak
i hormonalne metody antykoncepcji zapobiegają ciąży pozamacicznej [21]. Jednak wyniki
analiz przeprowadzonych w przypadku nieskutecznej antykoncepcji wykazały, że ciąża
jajowodowa występuje częściej u kobiet stosujących antykoncepcję gestagenną, implanty
progestagenowe i wkładki wewnątrzmaciczne [22].
Odpowiednio wczesne rozpoznanie ciąży pozamacicznej zlokalizowanej w jajowodzie
zwiększa prawdopodobieństwo, że ściana jajowodu nie jest jeszcze nieodwracalnie
uszkodzona, dzięki czemu jajowód może być zachowany podczas leczenia. Na tym etapie
rozwoju ciąży pozamacicznej istnieje duża szansa powodzenia terapii zachowawczej
z podaniem metotreksatu lub postępowania operacyjnego - laparoskopowej ewakuacji jaja
płodowego bez konieczności usunięcia fragmentu jajowodu. Pęknięcie ciąży jajowodowej
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w zdecydowanej większości przypadków stwarza konieczność wykonania częściowej lub
całkowitej resekcji jajowodu poprzez laparotomię, co w przypadku współistniejącej patologii
drugiego jajowodu znacznie ogranicza płodność kobiet [23,24]. Krwotok w przebiegu ciąży
pozamacicznej jest główną przyczyną zgonów kobiet w pierwszym trymestrze ciąży [11,2527]. W krajach rozwiniętych [Norwegia, Wielka Brytania, USA] stanowi on 3.4% zgonów
w ogólnej populacji ciężarnych [28,29], a w rejonach, gdzie opieka medyczna nie jest
powszechnie dostępna śmiertelność dochodzi nawet do 27% [30,31].
Chociaż w ciągu ostatniego trzydziestolecia w medycynie nastąpił intensywny rozwój
diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej, które to metody są niezwykle pomocne w
rozpoznaniu ciąży jajowodowej, nadal patologia ta, a raczej predykcja wystąpienia jej
powikłania, jakim jest pęknięcie jajowodu, pozostaje jednym z trudniejszych problemów
klinicznych. Obecnie coraz częściej pacjentki zgłaszają się do lekarza, kiedy objawy kliniczne
są słabo nasilone. Typowa triada objawów: brak miesiączki, krwawienie z dróg rodnych, ból
brzucha, są mało charakterystyczne i mogą występować również w poronieniu. Co więcej 1/3
kobiet nie zgłasza dolegliwości związanych z ciążą pozamaciczną, a 9% nie manifestuje
żadnych objawów klinicznych [32,33]. U większości kobiet ciąża jajowodowa nie jest
rozpoznana w trakcie pierwszej wizyty [32,34], co wynika z faktu, iż szacowana dokładność
oceny klinicznej uwzględniająca dolegliwości zgłaszane przez pacjentkę, czynniki ryzyka
i badanie przedmiotowe oceniana jest na około 50% [35]. Wprowadzenie dodatkowych metod
diagnostycznych, zarówno laboratoryjnych

jak i obrazowych, znacznie poprawiło

rozpoznawalność ciąży jajowodowej. Obecnie jako metody diagnostyczne i diagnostycznoterapeutyczne najczęściej stosuje się ultrasonografię dopochwową (USG TV; Transvaginal
Ultrasound), oznaczenie stężenia β-podjednostki gonadotropiny kosmówkowej (β-hCG; beta
subunit of human Chorionic Gonadotropin:) oraz laparoskopię.
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Obecność ciąży wewnątrzmacicznej w badaniu USG TV z reguły wyklucza ciążę
pozamaciczną. Wyjątek stanowią kobiety, u których można podejrzewać współistnienie ciąży
heterotopowej, np. leczone z powodu niepłodności [36]. Badania wykazały, że USG TV
w wykrywaniu zmian o mieszanej echogeniczności w obrębie przydatków odznacza się
czułością - 84,4% i swoistością- 98,9% [37]. Jednak obraz ultrasonograficzny ciąży
pozamacicznej może być bardzo różnorodny. Obecność w obrębie przydatków pęcherzyka
ciążowego z żywym zarodkiem pozwala na postawienie jednoznacznej diagnozy. Taki obraz
ultrasonograficzny ciąży jajowodowej obserwowany jest jednak rzadko [37,38]. W 50%
przypadków widoczna jest mało charakterystyczna zmiana lita lub lito-torbielowata
o zatartych granicach [39].
Wynik badania USG TV jest niejednoznaczny w 20% przypadków kobiet z podejrzeniem
ciąży ektopowej, u których seryjne oznaczenie β-hCG jest niezbędne do zaplanowania
dalszego postępowania diagnostycznego [40]. Podwojenie stężenia β-hCG w ciągu 48 godzin
jest charakterystyczne dla prawidłowej, żywej ciąży [41,42], jakkolwiek, wieloośrodkowe
badania wykazały, że najwolniejszy wzrost stężenia β-hCG, również związany z żywą ciążą
wynosi 53% w ciągu dwóch dni [43]. Mniejszy wzrost stężenia β-hCG lub jego spadek może
być obserwowany w przypadku nieprawidłowej implantacji jaja płodowego, jednak nie
pozwala jednoznacznie różnicować między ciążą pozamaciczną a poronieniem. W połączeniu
z USG TV pomiar stężenia β-hCG umożliwia rozpoznanie ciąży pozamacicznej z czułością
i swoistością sięgającą 90% [44]. Kwestią sporną pozostaje nadal najniższe, graniczne
stężenie β-hCG, przy którym ciąża powinna być widoczna w badaniu USG TV. Ciąża
wewnątrzmaciczna widoczna jest zazwyczaj przy stężeniu 1500 mIU/ml, jednak przy braku
zmian w badaniu obrazowym, tj. guza w obrębie przydatków lub płynu w zatoce Douglasa,
wymagana jest wyższa, graniczna wartość - 2000 mIU/ml. Z kolei w ciąży wielopłodowej
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poziom β-hCG będzie wyższy niż 2000 mIU/ml, zanim jeszcze pęcherzyki ciążowe w jamie
macicy będą widoczne w badaniu USG TV [45].
Stosowane obecnie testy diagnostyczne, m.in. ocena poziomu β-hCG w surowicy krwi,
poziomu hemoglobiny, ciśnienia tętniczego krwi, średnicy zmiany czy też obecność
czynników ryzyka ciąży pozamacicznej, nie są wystarczające do postawienia jednoznacznego
rozpoznania, a tym bardziej do różnicowania między pękniętą i niepękniętą ciążą jajowodową
[46-49]. Co więcej, przeprowadzone dotąd badania mające na celu ocenę czynników ryzyka
perforacji jajowodu w ciąży pozamacicznej na podstawie danych z wywiadu i badań
przedoperacyjnych nie dały jednoznacznych odpowiedzi [19,46,47,50-53].
Obecnie prowadzone badania z zakresu immunologii prezentują obiecujące wyniki, na
podstawie których można wnioskować, że rozwojowi ciąży jajowodowej towarzyszą zmiany
w liczebności komórek układu immunologicznego, będące efektem zaburzeń tolerancji
immunologicznej w organizmie matki. Dlatego uzasadnionymi wydają się dalsze badania
mające na celu poznanie zasad immunologicznej homeostazy ściany jajowodu, co może
pozwolić na poprawę diagnostyki ciąży pozamacicznej przy zastosowaniu technik biologii
molekularnej.

1.2. TOLERANCJA IMMUNOLOGICZNA A CIĄŻA I PORÓD
Ciąża stanowi immunologiczne wyzwanie, kiedy organizm matki rozwija tolerancję na
tkanki płodu mimo obecności alloantygenów pochodzących od ojca na powierzchni
trofoblastu. Przeprowadzone dotychczas badania wskazują na złożone mechanizmy tego
zjawiska, lecz, niestety, nie zostały one do końca poznane. W 1953 roku Medawar
i Billingham zapoczątkowali dyskusję dotyczącą rozwoju ciąży przez porównanie płodu do
allotransplantu. Autorzy ci zaproponowali cztery hipotezy, dzięki którym rozwój
semiallogenicznego płodu jest możliwy w organizmie matki: 1) płód nie jest immunogenny,
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2) odpowiedź immunologiczna w ciąży jest obniżona, 3) macica jest narządem
uprzywilejowanym immunologicznie, 4) łożysko stanowi barierę immunologiczną [54]. Jak
dotąd trzy pierwsze założenia zostały odrzucone. Badania Hoskina i Murgity wykazały
bowiem reakcję przeciw komórkom płodu u myszy, dowodząc ich immunogenności.
Obserwacja odpowiedzi immunologicznej na różne antygeny dowiodła, że odpowiedź
immunologiczna ciężarnych nie jest obniżona w porównaniu do kobiet niebędących w ciąży
[55]. Natomiast możliwość rozwoju ciąży pozamacicznej dowodzi tego, że macica nie jest
jedynym, uprzywilejowanym miejscem dla rozwoju płodu. Czwarta hipoteza sugerująca
istnienie bariery immunologicznej wytwarzanej przez łożysko przetrwała do dnia
dzisiejszego, ale w zmodyfikowanej formie. Początkowo uważano, że jest ono jedynie bierną,
neutralną ‘zaporą’. Jednak Petraglia i wsp. przedstawili łożysko jako miejsce aktywnej
interakcji

komórek

matczyno-płodowych,

której

efektem

jest

rozwój

tolerancji

immunologicznej [56]. W ten sposób hipoteza, że ciąża jest stanem immunosupresji, została
zweryfikowana i zdefiniowana jako stan tolerancji zależny od współdziałających ze sobą
mechanizmów zarówno obwodowych, jak i lokalnych, tj. w miejscu styku matczynopłodowego, który wydaje się być najbardziej istotnym.
W trakcie implantacji blastocysty, w zmienionej ciążowo części czynnej błony śluzowej
jamy macicy (zwanej doczesną), przerwana zostaje ciągłość naczyń włosowatych, przez co po
raz pierwszy dochodzi do kontaktu antygenów komórek trofoblastu z immunokompetentnymi
komórkami układu immunologicznego matki. Pochodzące od zarodka komórki trofoblastu
pozakosmkowego dokonują inwazji w obręb doczesnej, co powoduje umocowanie się łożyska
i zwiększenie przepływu maciczno-łożyskowego w rezultacie zmian w tętnicach spiralnych
[57]. Zdolności inwazyjne komórek trofoblastu pozakosmkowego są największe w pierwszym
trymestrze ciąży (1-12 tydzień ciąży), a kontakt matczyno-płodowy ograniczony jest wówczas
do doczesnej. Na początku drugiego trymestru ciąży perfuzja krwi zaczyna obejmować
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przestrzeń międzykosmkową [58,59], a złuszczone komórki trofoblastu dostają się do
krążenia matki [60]. Stąd początkowo miejscowy kontakt matczyno-płodowy zostaje
rozszerzony na cały organizm matki.
Rozwój tolerancji immunologicznej w stosunku do płodu zależy zarówno od lokalnych
czynników auto- i parakrynnych w miejscu kontaktu matczyno-płodowego, jak również od
ogólnej odpowiedzi immunologicznej ustroju matki. Mimo rozpoznania antygenów płodu
odpowiedź organizmu matki w warunkach prawidłowych nie ma dla jego rozwoju
negatywnych konsekwencji, lecz służy do ograniczenia inwazji trofoblastu, i tym samym
ochrony organizmu kobiety. Możliwość implantacji zarodka poza jamą macicy dowodzi tego
że doczesna nie jest jedynym miejscem umożliwiającym rozwój ciąży. Jednak wykazano, że
komórki trofoblastu w ciąży pozamacicznej charakteryzują się większą inwazyjnością, co
w przypadku uszkodzenia naczyń może skutkować zagrażającym życiu krwawieniem
u matki. Stąd można wnioskować, że lokalne środowisko doczesnej – w przeciwieństwie do
pozbawionej jej ściany jajowodu - reguluje i hamuje inwazję trofoblastu [61,62].
Przeciwstawne zjawiska na granicy matczyno-płodowej - tj. tolerancja komórek trofoblastu
i ograniczenie jej inwazji, muszą być w równowadze dla zapewnienia prawidłowego rozwoju
ciąży. Wykazano, że peptydy komórek apoptotycznych powstające po ich fagocytozie przez
komórki prezentujące antygen (APC; Antigen Presenting Cells) indukują swoistą tolerancję
w stosunku do typu komórek, z których pochodzą [63]. Jest to przyjęty ogólnie mechanizm
immunologiczny warunkujący utrzymanie tolerancji wobec antygenów własnych organizmu,
który może być również właściwy dla stanu ciąży [57,64].
Na podstawie badań na modelach zwierzęcych i ludzkich zaproponowano kilka
mechanizmów, które mogą przyczyniać się do zapoczątkowania i utrzymania stanu tolerancji.
Wykazano bowiem, że komórki trofoblastu kosmkowego nie wykazują ekspresji klasycznych
antygenów głównego układu zgodności tkankowej (MHC; Major Histocompatibility
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Complex) klasy I i II. Z drugiej strony trofoblast pozakosmkowy posiada na swej powierzchni
tzw. nieklasyczne molekuły MHC klasy I jak ludzkie antygeny leukocytarne C, E i G ( HLAC, HLA-E i HLA-G; Human Leukocyte Antigen), które są swoistymi ligandami dla komórek
NK (Natural Killers) [65,66]. Funkcje efektorowe komórek NK w obrębie doczesnej są
regulowane przez znajdujące się na ich powierzchni receptory hamujące i aktywujące.
Sygnały aktywujące odpowiedzialne są za wytwarzanie przez doczesnowe komórki NK
(dNK; decidual Natural Killers) dużych ilości cytokin promujących proliferację
i różnicowanie komórek trofoblastu oraz czynników angiogennych [67]. Natomiast
aktywność cytotoksyczna tych komórek jest regulowana przez sygnały hamujące zależne od
immunoglobulinopodobnych receptorów hamujących (KIR)2DL4 (killer immunoglobulinlike receptors), swoistych dla HLA-G lub KIR2DL2,3 oraz KIR2DL1 rozpoznających HLAC. Stąd równowaga pomiędzy mechanizmami aktywacji i regulacji jest niezbędna dla
utrzymania ciąży.
Po odkryciu w latach 80-tych ubiegłego stulecia heterogeniczności pomocniczych
limfocytów T (Th; T helper) tolerancja immunologiczna była rozpatrywana w kontekście
relacji Th1/Th2, gdzie w warunkach prawidłowych limfocyty Th2 i zależne od nich cytokiny
stanowiły przewagę w stosunku do odpowiedzi Th1-zależnej, prowadzącej do poronienia
[68,69]. Jednak obecnie ten model wydaje się być niewystarczający, gdyż w mechanizm
tolerancji zaangażowane są również inne czynniki wrodzonej i nabytej odpowiedzi
immunologicznej [70-73]. Dlatego w świetle dzisiejszej wiedzy teoria Th1/Th2 została
zastąpiona modelem Th1/Th2/Th3/Tr1/ CD4+CD25+[70].
Na uwagę zasługuje głównie rola wyspecjalizowanej populacji komórek T- limfocytów
T regulatorowych. Komórki te biorą udział w hamowaniu reakcji zapalnej oraz
odpowiedzi skierowanej przeciw antygenom swoistym organizmu. Rola regulatorowych
komórek T jest dwojaka, z jednej strony kontrolują limfocyty T, które, pomimo iż reagują
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z antygenami własnymi organizmu, nie zostały wyeliminowane w procesie negatywnej
selekcji w grasicy, z drugiej strony ograniczają odpowiedź immunologiczną aktywowanych
pod wpływem alloantygenów limfocytów T. Z uwagi na to regulatorowe komórki T mogą
być uznane za „strażników” integralności tkankowej organizmu zapobiegając
szkodliwemu działaniu, jakie niesie ze sobą nadmierna i niekontrolowana odpowiedź
immunologiczna. Regulacja homeostazy immunologicznej jest niezbędna w obrębie tkanek,
których antygeny nie są rozpoznawane przez komórki immunokompetentne jako „własne”
z powodu tkankowo-swoistej ekspresji, ale też na powierzchni nabłonka, gdzie tolerancja
obcych, nieszkodliwych antygenów jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania
organizmu. Unikalne właściwości populacji regulatorowych komórek T, a zwłaszcza ich
zdolności do selektywnego hamowania odpowiedzi w stosunku do własnych i obcych
antygenów sprawiają, że ich obecność jest nieodzowna do powstania i prawidłowego
przebiegu ciąży.

1.3. KOMÓRKI TREG -KLASYFIKACJA
Termin

„komórki

T

regulatorowe”

odnosi

się

do

populacji

limfocytów

T

charakteryzujących się właściwościami supresorowymi i regulacyjnymi, niezbędnymi do
utrzymania tolerancji w stosunku do specyficznych antygenów tkankowych. Jak dotąd zostały
opisane co najmniej trzy podtypy regulatorowych komórek T CD4+: (1) limfocyty T
regulatorowe typu I (Tr1; type I regulatory T cells), (2) limfocyty T pomocnicze 3 (T-helper
3;Th3), i (3) CD4+CD25+ limfocyty T-regulatorowe (T regulatory lymphocytes: Treg) - które
różnią się między sobą fenotypem, profilem wytwarzanych cytokin i pochodzeniem
tkankowym [74,75]. Wszystkie komórki tych populacji cechuje charakterystyczna dla nich
zdolność hamowania zarówno proliferacji, jak również funkcji efektorowych limfocytów T
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[76]. Ostatnio wykazano, że funkcje supresorowe posiadają również niektóre komórki T
CD8+ i komórki NK, ale ich dokładne poznanie wymaga dalszych badań [77].
Po raz pierwszy dane dotyczące istnienia populacji komórek supresorowych linii T
limfocytarnej zostały opisane w literaturze w latach 70-tych przez Gershona i wsp. [78].
Jednak z powodu braku specyficznego dla nich markera powierzchniowego zainteresowanie
nimi było niewielkie do czasu opisania ich przez Sakaguchi i wsp. jako linii komórek T CD4+
wykazujących ekspresję łańcucha alfa receptora dla interleukiny 2 (IL-2, CD25), których
obecność jest niezbędna dla utrzymania tolerancji organizmu w stosunku do własnych
antygenów [79].
Komórki T CD4+CD25+ stanowią populację heterogenną, z których CD4+CD25high/bright
mają funkcje regulatorowe, w przeciwieństwie do CD4+CD25low/dim [80,81]. Ponad 95%
subpopulacji komórek CD4+CD25high Treg cechuje ekspresja molekuł powierzchniowych
m.in. CD25 [80] oraz receptorów GITR (glucocorticoid-induced tumor necrosis factor [81]
i CTLA-4 (cytotoxic T-lymphocyte associate protein 4) [82], a także CD95, CD45RO,
CD62L, CD122 i niska ekspresja CD127 [83,84]. Jednak każda z tych molekuł może
występować również na powierzchni innych komórek immunokompetentnych [85], dlatego
za najbardziej wiarygodny marker komórek CD4+ Treg uznano czynnik transkrypcyjny
Foxp3 (Forkhead Box 3) [86,87]. Możliwy związek między ekspresją genu Foxp3 i funkcją
komórek Treg został opisany przez Fontenot i wsp., którzy stwierdzili, że ilość mRNA Foxp3
była zwiększona w supresorowych komórkach CD4+CD25+, a myszy z mutacją genu Foxp3
nie wykazywały obecności komórek Treg [87]. Co więcej, transfer limfocytów CD4+CD25+
chronił Foxp3-ujemne myszy przed rozwojem chorób autoimmunologicznych [88,89]. Gdy
gen Foxp3 ulega ekspresji w komórkach CD4+CD25-, różnicują się one w kierunku komórek
immunoregulatorowych Treg [86,88,89]. Badania z użyciem allelu knock-in Foxp3gfp
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potwierdziły, że jest on głównym genem typu „master-switch’ dla rozwoju komórek Treg
[88,89].

1. 4. KOMÓRKI TREG W CIĄŻY
Komórki T regulatorowe są niezbędnym czynnikiem w utrzymaniu tolerancji układu
immunologicznego matki w stosunku do alloantygenów pochodzących od ojca. Ich
znamienną rolę w rozwoju i utrzymaniu ciąży potwierdzono doświadczalnie, po transferze
kompletnej populacji limfocytów T lub populacji bez limfocytów CD4+CD25+ do ciężarnych
myszy pozbawionych komórek T. Zauważono, że przy nieobecnych komórkach Treg
allogeniczne ciąże ulegały poronieniu, a syngenicznie rozwijały się prawidłowo [90]. Te
obserwacje zostały potwierdzone w innym badaniu, w którym zastosowano CD25-reaktywne
monoklonalne przeciwciało PC61 w celu usunięcia komórek CD25+ [91]. W dniu
skrzyżowania myszy z allogenicznymi lub syngenicznymi samcami podano PC61
i zauważono ekspansję aktywowanych limfocytów CD8+ i CD4+ w węzłach chłonnych
drenujących macicę. Co więcej, tylko niewielka liczba allogenicznych płodów przeżyła do
terminu porodu, podczas gdy płody syngeniczne rozwijały się bez komplikacji [91].
Przytoczone badania sugerują, że komórki Treg są elementem niezbędnym do rozwoju
prawidłowej ciąży, a także do supresji matczynej odpowiedzi immunologicznej skierowanej
przeciw antygenom zgodności tkankowej pochodzenia ojcowskiego [92]. Jednak nie
zidentyfikowano do tej pory w sposób jednoznaczny antygenu, który rozpoznawany jest przez
komórki Treg. Uważa się, że mogą one rozpoznawać matczyne „swoiste / własne” antygeny
na powierzchni semiallogenicznego trofoblastu, a potem hamować alloreaktywe komórki
efektorowe na zasadzie „bystander suppression”. Ponieważ izolowane komórki Treg Foxp3
hamowały

odpowiedź

efektorową

skierowaną

przeciw

allogenicznym

komórkom

dendrytycznym (DC; Dendritic Cells) [93], nie można wykluczyć możliwości bezpośredniego
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rozpoznania alloantygenu przez komórki Treg [92]. Może to potwierdzić także fakt, że
transfer komórek CD4+CD25+Treg do grupy myszy, które zostały pozbawione komórek Treg
i w efekcie czego roniły, zapobiegł utracie ciąży, ale tylko w przypadku, gdy komórki Treg
pochodziły od normalnych, ciężarnych myszy [94]. Sugeruje to, że jedynie te komórki
supresorowe, które były eksponowane na alloantygeny ojcowskie, mogą wywierać działanie
hamujące na układ immunologiczny matki [94,95].
U kobiet ciężarnych zwiększoną ekspresję antygenu powierzchniowego CD25 na
limfocytach w doczesnej w porównaniu do krwi obwodowej opisano w roku 1992, jednak nie
w kontekście innych markerów powierzchniowych typowych dla komórek Treg [96]. Kolejne
obserwacje dotyczące doczesnowych komórek CD4+CD25+ udokumentowały ich wzrost we
wczesnym etapie ciąży [97], który rozpoczyna się jeszcze przed implantacją [98]. Hekinnen
i wsp. wykazali, że w okresie okołoporodowym komórki CD4+CD25+ stanowią 14%
populacji limfocytów CD4+ w obrębie doczesnej [99]. Co więcej, we krwi obwodowej ich
poziom był wyższy w pierwszym i w drugim trymestrze ciąży w porównaniu z krwią kobiet
nieciężarnych [99]. Podobne wyniki opisano w innych badaniach, w których wykazano
wzrost poziomu komórek CD4+CD25+ we krwi obwodowej we wczesnej ciąży, osiągających
szczyt w drugim trymestrze ze spadkiem po porodzie [93]. Dynamika zmian liczebności
komórek Treg, z ich wzrostem w pierwszych trymestrach ciąży i spadkiem przedporodowym
[100], została jednoznacznie potwierdzona po dokładnej identyfikacji limfocytów Treg jako
subpopulacji komórek CD25high [101,102]. U kobiet ciężarnych komórki Treg we krwi
obwodowej stanowią 8% populacji CD4+, a w obrębie doczesnej 20% [93,101], czemu
towarzyszy również wzrost ekspresji Foxp3+[90].
Steinborn i wsp. wykazali jednak różnice w porównaniu do poprzednich doniesień [100102].W ich badaniu całościowo liczba komórek CD4+CD25+Foxp3+ we krwi obwodowej nie
zwiększała się we wczesnej ciąży, lecz raczej wykazywała dwufazowy spadek
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z krótkotrwałym wzrostem w połowie ciąży [103]. Do 23. tygodnia ciąży stwierdzono spadek
liczby komórek CD4+CD25+Foxp3+ ze znacznym wzrostem liczebności tej populacji między
24.-30. tygodniem ciąży, po którym następował kolejny spadek ich liczby aż do porodu.
Dynamika zmian liczby komórek Treg sugerowała, że populacja CD4+CD25+Foxp3+ nie jest
jednorodna. Stąd dalsze badania z oceną ekspresji CD25, Foxp3 w obrębie populacji
limfocytów

T

CD4+[103].

Mimo

kontrowersji

dotyczących

liczby

komórek

CD4+CD25+Foxp3+ w poszczególnych okresach ciąży niewątpliwym pozostaje fakt działania
hamującego komórek Treg i konieczność ich obecności dla utrzymania prawidłowej ciąży.
Podkreślają to także badania dotyczące stanów patologicznych, wikłających przebieg ciąży
(zespół HELLP, stan przedrzucawkowy) jak i tych dotyczących porodu, w czasie których
obserwowano zmiany w liczebności komórek Treg [103,104].
Początek porodu jest procesem dynamicznym zależnym od aktywności układu
immunologicznego matki, jak również od odpowiedzi immunologicznej organizmu płodu.
W poprzednich badaniach prowadzonych w Katedrze Ginekologii i Położnictwa Collegium
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego wykazano, że postępowi porodu towarzyszą zmiany
w nacieku i aktywności komórek CD3+ i CD56+ w obrębie doczesnej [105]. Co więcej,
w czasie porodu we krwi matki rośnie stężenie białek hamujących m.in. sHLA-G, MT,
RCAS1 z następowym wzrostem ich ekspresji tkankowej w obrębie doczesnej, co ma na celu
zahamowanie aktywowanej odpowiedzi cytotoksycznej układu immunologicznego matki
[106, 107]. W trakcie porodu zaobserwowano zmiany w stężeniu cytokin m.in. TGF-β czy
IL-6. Pierwsza z nich TGF-β - jest główną cytokiną umożliwiającą dojrzewanie limfocytów T
i konwersję fenotypową CD4+CD25- do CD4+CD25+Foxp3+ [108]. We wstępnych
doniesieniach zauważono, że komórki te są obecne w trakcie porodu, ale ich liczebność
spada wraz z jego zaawansowaniem [109]. Może być to spowodowane znacznym wzrostem
stężenia IL-6 pochodzącej z monocytów płodu, które jest nieobecne w trakcie porodu
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przedwczesnego lub indukowanego [110]. Interleukina 6, która wytwarzana jest także przez
komórki błon płodowych, wywiera hamujące działanie na limfocyty Treg i wpływa na
uruchomienie odpowiedzi pro-zapalnej, zależnej od limfocytów Th17 [110]. Efektem tego
jest przesunięcie stanu równowagi Treg/Th17 w kierunku tych ostatnich, co warunkuje
reakcję immunologiczną niezbędną dla inicjacji porodu [111,112].
Podobne zjawisko do zmian tolerancji immunologicznej zachodzących w trakcie porodu
zaobserwowano również w stanach wikłających ciążę, m.in. w trakcie rozwoju ciąży
pozamacicznej i w poronieniu [113].

1. 5. UKŁAD IMMUNOLOGICZNY ZWIĄZANY Z BŁONĄ ŚLUZOWĄ JAJOWODU
Mikrośrodowisko jajowodu stanowi „wyzwanie” immunologiczne wymagające równowagi
dla czynników umożliwiających zapłodnienie komórki jajowej i obronnych, chroniących ten
odcinek narządu rodnego oraz jamę otrzewnową przed potencjalną infekcją wstępującą. Błona
śluzowa jajowodu stanowi część układu immunologicznego związanego z błoną śluzową
(MALT; Mucosa-Associated Lymphoid Tissue) narządu rodnego i zaliczana jest do tak
zwanego trzeciorzędowego układu immunologicznego niezależnego od grasicy [114]. Może
być ona związana z procesem tolerancji immunologicznej, zapewniającej transport
plemników oraz blastocysty w jajowodzie, bez aktywacji miejscowej odpowiedzi
immunologicznej skierowanej przeciw obcym antygenowo komórkom [115]. Pośrednim
dowodem funkcjonalnej całości układu immunologicznego związanego z błoną śluzową
narządu rodnego są zmiany ilościowe i jakościowe w populacji komórek układu
immunologicznego endometrium towarzyszące zmianom patologicznym w jajowodzie.
W przypadkach wodniaka jajowodu profil naciekających endometrium komórek układu
immunologicznego jest wyraźnie różny od tego, stwierdzanego w fizjologicznym cyklu
miesiączkowym. Po operacji chirurgicznego usunięcia wodniaka zaobserwowano zmiany
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typu naciekających endometrium komórek cytotoksycznych na charakterystyczne dla
fizjologicznego cyklu [116].
Podobnie jak w endometrium jednojądrowe CD45+ komórki układu immunologicznego
dominują w błonie śluzowej jajowodu, jednak proporcje poszczególnych typów tych komórek
w jajowodzie różnią się od obserwowanych w endometrium. W jajowodzie najliczniej
reprezentowane są limfocyty cytotoksyczne CD3+ (30-60%), znajdują się tam również
neutrofile, makrofagi i komórki NK. Neutrofile błony śluzowej jajowodu różnią się
fenotypowo od tych we krwi obwodowej, m.in. większą ekspresją antygenu CD64, HLA-DR,
IFN-γ i VEGF [117]. Natomiast komórki NK wykazują dodatnią ekspresję antygenów CD94,
CD69 i niewielką CD16, co upodabnia je do komórek CD16bright we krwi obwodowej
o mniejszej aktywności cytolitycznej [118]. Komórki NKbright, które dominują
w endometrium, są w jajowodzie nieliczne, co więcej, w przeciwieństwie do endometrium
w jajowodzie prawie zupełnie jest brak agregatów komórek limfocytarnych [119,120]. Mimo
funkcjonalnej integralności błony śluzowej jajowodu z endometrium wykazano, że zarówno
skład [118], jak i aktywność komórek układu immunologicznego znajdujących się
w jajowodzie nie ulega cyklicznym zmianom wraz ze zmianami hormonalnymi w cyklu
miesiączkowym [114].

1. 6. MOLEKULARNE ZMIANY U KOBIET Z CIĄŻĄ JAJOWODOWĄ
W pierwszym trymestrze ciąży wewnątrzmacicznej w miejscu implantacji jaja płodowego
dochodzi do inwazji trofoblastu pozakosmkowego, która w warunkach prawidłowych
ogranicza się do jednej trzeciej części miometrium [121]. Proces inwazji jest ściśle
kontrolowany, jednak jego molekularne podłoże nie zostało do końca poznane.
Prawdopodobnie odgrywają tu rolę genetyczne uwarunkowania trofoblastu pozakosmkowego
regulujące apoptozę lub parakrynne czynniki w obrębie penetrowanej warstwy doczesnej
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[122]. W trakcie rozwoju ciąży pozamacicznej w jajowodzie inwazja trofoblastu jest głębsza,
a jego komórki wykazują większą zdolność proliferacji [123]. Przy założeniu, że program
genetyczny komórek trofoblastu jest identyczny bez względu na miejsce implantacji, to
czynniki immunologiczne i/lub parakrynne ektopowego miejsca zagnieżdżenia powinny
warunkować ich potencjał inwazyjny, m.in. zmniejszenie ruchliwości komórek, zaburzenie
przylegania [124], ekspresję metaloproteinaz [113], wpływ na tworzenie zespólni
komórkowych, poliploidyzację czy apoptozę [123]. W przeprowadzonych dotąd badaniach
wykazano różnice ilościowe i jakościowe komórek układu immunologicznego w błonie
śluzowej jajowodu w czasie implantacji w stosunku do doczesnej w jamie macicy. Badania
Von Rango i Vassiliadou dowiodły, że w jajowodzie, w sąsiedztwie implantującego się
zarodka, dominują komórki CD8+, makrofagi CD68+ i limfocyty B CD20+, a ich dystrybucja
i liczba nie wykazują różnic w stosunku do eutopowego miejsca zagnieżdżenia [125,126].
Ponadto w ścianie jajowodu sporadycznie wykazano obecność obwodowych komórek
NK(CD56+CD16+), w przeciwieństwie do endometrium, w którym dominujący składnik
populacji limfocytów stanowią komórki CD56+dNK [125, 126]. W obrębie jajowodu brak jest
komórek dNK(CD56+CD16-), co może tłumaczyć mniejszą liczbę leukocytów CD45+
w porównaniu do ciąży wewnątrzmacicznej. Jakkolwiek liczba i dystrybucja komórek układu
immunologicznego w obrębie doczesnej w ciąży pozamacicznej nie wykazuje różnic
w porównaniu do doczesnej w ciąży prawidłowej. Może to sugerować, że rekrutacja
leukocytów do jamy macicy nie jest zależna od obecności implantującego się zarodka
i kontrolowana jest przez inne czynniki [61,126]. W analizie przypadków ciąży
pozamacicznej zależnie od czasu jej trwania w porównaniu do poronienia ciąży
wewnątrzmacicznej wykazano, że pęknięcie ściany jajowodu może być zjawiskiem wtórnym
do wzrostu liczby komórek cytotoksycznych matki (CD56+) w obrębie ściany jajowodu. Ich
liczba w przypadkach klinicznie potwierdzonej perforacji jajowodu była znamiennie wyższa
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niż w przypadkach, gdy interwencja terapeutyczna zastała wykonana jeszcze przed
pęknięciem

ściany

jajowodu.

Pęknięciu

jajowodu

towarzyszył

również

wzrost

immunoreaktywności antygenu CD69 w obrębie błony śluzowej [113]. Ponieważ wykazano,
że komórki CD56+CD16+ są wyjątkowo wrażliwe na chemotaktyczne działanie IL-8 [127],
wzrost jej stężenia w surowicy krwi kobiet z ciążą jajowodową wskazuje na możliwość
udziału tej cytokiny w chemotaksji limfocytów naciekających ścianę jajowodu [128]. Co
więcej, Soriano i wsp. wykazali, że u kobiet z ciążą pozamaciczną stężenie IL-8 wzrastało
znamiennie w surowicy krwi w przypadkach stwierdzenia obecności wynaczynionej krwi
w zatoce Douglasa [128]. Wzrost aktywności komórek układu immunologicznego i niejasna
rola immunomodulującej zdolności komórek doczesnej wymagają oceny możliwości
immunoregulacyjnych błony śluzowej jajowodu, a zwłaszcza oceny jej zdolności do
specyficznego hamowania odpowiedzi cytotoksycznej i oporności na apoptozę. Mogą w tym
zjawisku uczestniczyć czynniki modulujące m.in. Fas, Fas-L, IL-12, IL-15, LIF, HLA-G,
RCAS1, MT, których obecność stwierdzono wcześniej w doczesnej w czasie rozwoju ciąży
eutopowej [129-132].
Ekspresja białka RCAS1, odpowiedzialnego za ucieczkę komórek nowotworowych spod
nadzoru immunologicznego organizmu gospodarza i warunkującego progresję choroby
w doczesnej, wiąże się ze zjawiskiem selektywnego ograniczenia aktywności komórek
cytotoksycznych [133,134]. Metallotioneina to białko odgrywające kluczową rolę w regulacji
takich procesów jak proliferacja, dojrzewanie czy też apoptoza komórek [135,136]. Ekspresja
metallotioneiny w komórkach endometrium wydaje się mieć związek z wysoką opornością na
apoptozę komórek błony śluzowej macicy.
Wicherek i wsp. wykazali, że kumulacji aktywnych komórek cytotoksycznych (CD56+
i CD3+) w błonie śluzowej jajowodu w początkowym etapie rozwoju ciąży pozamacicznej
towarzyszy wzrost immunoreaktywności RCAS1 i metallotioneiny [137]. Jednak opisana już
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dalsza kumulacja aktywnych komórek cytotoksycznych CD56+, towarzysząca pęknięciu
ściany jajowodu, wiąże się z obniżeniem immunoreaktywności RCAS1 i brakiem dalszego
wzrostu ekspresji MT.
Miejsce implantacji w ścianie jajowodu, w przeciwieństwie do endometrium, wykazuje
brak obecności komórek dNK i związaną z tym zmniejszoną apoptozę komórek trofoblastu.
Znajdujące się na linii frontu inwazji trofoblastu komórki efektorowe NK+ i T CD8+ mogą
indukować apoptozę przez TNF-α lub FasL, która równoważona jest przez ekspresję antygenu
HLA-G na powierzchni trofoblastu pozakosmkowego [138]. Apoptoza komórek trofoblastu
nie wywołuje odpowiedzi zapalnej, ponieważ fragmenty komórkowe ulegają fagocytozie
przez makrofagi i komórki dendrytyczne, a następnie prezentacji komórkom T bez sygnałów
kostymulujących. Trofoblast pozakosmkowy w ciąży pozamacicznej dokonuje inwazji
w obręb ściany jajowodu, w którym miejsce implantacji pozbawione jest doczesnej [139].
Jednak obecność HLA-G w jego obrębie świadczy o tym, że ekspresja tego antygenu jest
swoistą cechą komórek trofoblastu, a nie miejsca implantacji. Wykazano, że ekspresja
HLA-G, zwiększa się wraz z głębokością inwazji [140]. Co więcej, w czasie rozwoju ciąży
pozamacicznej stwierdzono podobne zmiany w stężeniu sHLA-G w stosunku do nacieku
komórek NK. Odzwierciedlają one wzajemny dialog komórek penetrującego ścianę jajowodu
trofoblastu z komórkami NK ograniczającymi ich inwazyjność. Jednak tuż przed perforacją
jajowodu dochodzi do gwałtownego załamania mechanizmów regulujących, co ma swoje
odzwierciedlenie w spadku zarówno liczby komórek NK, jak i poziomu sHLA-G [113].
Dowiedziono, że rozwojowi ciąży pozamacicznej towarzyszy, podobnie jak ciąży
wewnątrzmacicznej, zjawisko tolerancji immunologicznej matki względem antygenów płodu.
Jednak pozostaje bez odpowiedzi pytanie, jak w porównaniu do ciąży eutopowej,
zachowują się nadrzędne komórki odpowiedzi immunologicznej – limfocyty
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T regulatorowe w ciąży pozamacicznej, które są ostatnim ogniwem, po komórkach
efektorowych NK i antygenach HLA-G, odpowiedzialnym za homeostazę między płodem
a organizmem matki. Jak dotąd nie zbadano ich roli w kształtowaniu tolerancji
immunologicznej w trakcie rozwoju ciąży jajowodowej. Ocena komórek Treg może
w niezwykle dużym stopniu przyczynić się do poprawy diagnostyki ciąży pozamacicznej.
Wykazano bowiem dodatnią korelację między ich kumulacją w miejscu implantacji
a poziomem β-hCG produkowanego przez komórki trofoblastu. Związek ten może być
wytłumaczeniem lepszych wyników pacjentek po zapłodnieniu in vitro leczonych wcześniej
HCG, jak również występowaniem spontanicznych poronień przy spadającym poziomie
β-hCG [141].
Należy podkreślić, że mimo rozwoju diagnostyki laboratoryjnej i technik obrazowania,
rozpoznanie ciąży pozamacicznej oraz zagrażającego pęknięcia jajowodu należą nadal do
trudniejszych problemów klinicznych. Przeprowadzono już wiele badań mających na celu
znalezienie markera swoistego dla zagrażającego pęknięcia jajowodu. Wstępnie wykazano, że
poziom antygenu Ca-125 w surowicy koreluje z częstością perforacji jajowodu. Nie znalazł
on jednak zastosowania klinicznego [142]. Soriano i wsp. zaobserwowali, że poziom IL-6,
IL-2R, TNF-α i IL-8 jest znamiennie wyższy w surowicy pacjentek z ciążą pozamaciczną
[128], jakkolwiek przy stałym stężeniu β-hCG w 28. dniu po zabiegu in vitro, niski poziom
IL-8 korelował z wystąpieniem ciąży jajowodowej [143]. Ostatnie badania Col-Madendag
i wsp. donoszą, że trójlinijny obraz endometrium koreluje z ryzykiem pęknięcia ciąży
pozamacicznej [144], co, biorąc pod uwagę powszechność stosowania USG TV, może mieć
zastosowanie w codziennej praktyce. Natomiast dalsze badania z uwzględnieniem
molekularnych podstaw tolerancji immunologicznej w ciąży jajowodowej mogą znaleźć
zastosowanie w diagnostyce laboratoryjnej ciąży pozamacicznej.
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1.7.

PORONIENIE

SAMOISTNE

A

ZABURZENIA

UKŁADU

IMMUNOLOGICZNEGO
Etiologia poronień spontanicznych jest wieloczynnikowa, ale można podzielić ją na
przyczyny zależne od płodu (głównie z powodu nieprawidłowego kariotypu) i od matki - tj.
związane z nieprawidłowościami endometrium i rozwoju łożyska, oraz z zakażeniami [145].
Wśród znanych przyczyn matczynych można również wyróżnić zaburzenia krzepnięcia,
choroby autoimmunologiczne i

endokrynologiczne [145].

W

przypadku

poronień

nawykowych etiologia może być w dużym odsetku związana z zaburzeniami układu
immunologicznego [146]. Krew obwodowa kobiet z poronieniami spontanicznymi zawiera
większą liczbę komórek cytotoksycznych NK56+ w porównaniu z ciążą prawidłową, co
więcej, wykazywały one cechy zwiększonej aktywacji przez ekspresję molekuł CD69 i CD25
[147,148]. W przeciwieństwie do ciąży prawidłowej, w obrębie doczesnej zauważono
mniejszą liczbę komórek NK, która była zależna również od kariotypu zarodka.
Nieprawidłowy kariotyp związany był z mniejszym naciekiem komórek NK w porównaniu do
prawidłowego chromosomalnie zarodka [147]. Zaburzenia tolerancji immunologicznej
w poronieniu spontanicznym mogą być również związane z niskim poziomem sHLA-G,
niezbędnym do ochrony płodu przed atakiem komórek immunokompetentnych matki [149,
150]. Przedimplantacyjny wzrost stężenia sHLA-G i jego wysoki poziom do ok. 9 tygodnia
ciąży były niezbędne do prawidłowego rozwoju zarodków po zapłodnieniu in vitro, czego nie
obserwowano w trakcie rozwoju ciąż zakończonych poronieniem [151]. Chociaż Vasiliadou
i wsp. wykazali zwiększoną liczbę komórek CD25+ w doczesnej kobiet z poronieniem
w porównaniu do tych pochodzących z terminacji ciąży [148], jednak proporcja komórek
CD4+CD25bright wśród nich była zmniejszona zarówno w doczesnej [152,153], jak i we krwi
obwodowej [153] w porównaniu do kobiet nieciężarnych i ciąży prawidłowej [154].
Predyspozycja do poronienia może mieć też związek zarówno ze zmniejszoną ekspansją
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komórek Treg, jak i ich zaburzeniami czynnościowymi [155]. Zwiększony współczynnik
ekspresji CTLA-4/CD28 jest charakterystyczny dla ciąży prawidłowej, podczas gdy
w poronieniu zwiększeniu ekspresji CD28 towarzyszy spadek CTLA-4 zarówno w doczesnej,
jak i na obwodzie [154]. Wyższa ekspresja CD28 w przypadku poronienia może sugerować,
że molekuła ta jest odpowiedzialna za aktywację komórek immunologicznych matki
prowadzącą do odrzucenia semiallogenicznego płodu [154]. Ponieważ zarówno poronienie,
jak i ciąża pozamaciczna stanowią powikłanie wczesnej ciąży, a ich etiologia związana jest
w dużym stopniu z zaburzeniami odpowiedzi układu immunologicznego wydaje się być
uzasadnioną równoczesna ocena obu tych patologii.
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2. ZAŁOŻENIA I CEL ROZPRAWY

2.1. ZAŁOŻENIA PRACY
Badania dotyczące zagadnienia układu immunologicznego w ciąży jajowodowej
przeprowadzone zostały jak dotąd na niewielkich grupach pacjentek z wykorzystaniem
technik immunohistochemicznych. W przeprowadzonych do tej pory badaniach nie został
poruszony temat komórek T regulatorowych w miejscu implantacji ciąży jajowodowej.
Badanie z użyciem przyżyciowych technik cytometrii przepływowej może pomóc
w uzyskaniu informacji na temat roli tych komórek w kształtowaniu zjawiska tolerancji
immunologicznej w ciąży jajowodowej.
Planowana ocena komórek układu immunologicznego będzie dotyczyć miejsca implantacji
jaja płodowego w ścianie jajowodu. W ciąży prawidłowej w tym miejscu dochodzi do
kontaktu matczyno-płodowego, tj. inwazji trofoblastu pozakosmkowego w obręb doczesnej
podstawnej, która w warunkach prawidłowych ulega zahamowaniu przez komórki
immunologiczne znajdujące się w jej obrębie. W ciąży pozamacicznej, z uwagi na brak
przemiany doczesnowej, inwazja trofoblastu nie jest hamowana, a dalsza jego penetracja jest
przyczyną pęknięcia ściany jajowodu i w rezultacie zagrażającego życiu krwawienia. Tak jak
podczas porodu fizjologicznego, kiedy aktywność układu immunologicznego matki ulega
zmianie w kolejnych jego okresach, tak w ciąży pozamacicznej kolejnym fazom pękania
ściany jajowodu prawdopodobnie towarzyszyć będą zmiany liczebności komórek Treg.
Uwzględniając powyższe założono, że w badaniu wykonana zostanie ocena komórek Treg
w miejscu implantacji jaja płodowego w obrębie ściany jajowodu na różnych etapach
rozwoju ciąży pozamacicznej.
Interesujące wydaje się również wyjaśnienie, jak zachowuje się populacja komórek Treg
w jamie macicy w trakcie rozwoju ciąży w ektopowej lokalizacji. Mimo braku zarodka
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w jamie macicy przemiana doczesnowa jest nadal obecna jako tzw. zjawisko Arias – Stella
i cechuje się podobną do ciąży wewnątrzmacicznej kompozycją komórek układu
immunologicznego. W celu wyjaśnienia związku pomiędzy zmianami liczby komórek
supresorowych Treg a zmianami aktywności układu immunologicznego zdecydowano
o zbadaniu ich profilu również w obrębie doczesnej eutopowej w trakcie rozwoju ciąży
jajowodowej. Ponieważ zjawisko tolerancji immunologicznej wiąże się nierozerwalnie ze
zmianami liczebności komórek cytotoksycznych w badanym materiale postanowiono
zidentyfikować nie tylko limfocyty Treg, ale również komórki cytotoksyczne. Biorąc pod
uwagę, że ilość komórek cytotoksycznych w doczesnej eutopowej zmienia się zależnie od
etapu rozwoju ciąży w jajowodzie, ocena komórek T-regulatorowych powinna być dokonana
również z uwzględnieniem tego faktu.
W ciąży pozamacicznej, mimo że implantacja jaja płodowego odbywa się poza jamą
macicy, w obrębie eutopowego endometrium dochodzi do przemiany doczesnowej, w trakcie
której dochodzi do zahamowania odpowiedzi cytotoksycznej mimo nieobecnych tam
komórek

trofoblastu.

Wydaje

się

być

interesującym

wyjaśnienie

mechanizmów

odpowiedzialnych za hamowanie aktywności komórek cytotoksycznych w jamie macicy przy
fizycznej nieobecności komponenty zarodka – tj. komórek trofoblastu. W wyjaśnieniu tego
zjawiska może być pomocne uwzględnienie innych stanów, w których obserwowana jest
przemiana doczesnowa, bez infiltracji komórek trofoblastu - tj. we wczesnej fazie sekrecyjnej
cyklu miesiączkowego lub gdzie funkcja trofoblastu zanika – w poronieniu samoistnym. We
wszystkich opisanych przypadkach równowaga układu immunologicznego w endometrium
zależna jest jedynie od aktywności komórek endometrialnych i komórek układu
immunologicznego. Dlatego w badaniu porównane zostaną limfocyty Treg i komórki
cytotoksyczne w obrębie doczesnej eutopowej w trakcie rozwoju ciąży pozamacicznej,
endometrium fazy okołoowulacyjnej i doczesnej w poronieniach samoistnych.
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2.2. CEL PRACY

Głównym celem pracy jest ocena limfocytów T regulatorowych (Treg) CD4+CD25+foxp3+
i komórek cytotoksycznych - CD56+, CD57+, CD3+CD8+CD57+, CD8+ w ciąży
pozamacicznej.
Zostanie ona wykonana poprzez:
•

Identyfikację komórek Treg w miejscu implantacji jaja płodowego w ścianie
jajowodu w niepękniętej i pękniętej ciąży pozamacicznej,

•

Identyfikację komórek Treg w obrębie doczesnej w jamie macicy w ciąży
pozamacicznej niepękniętej i pękniętej,

•

Charakterystykę populacji komórek cytotoksycznych w doczesnej eutopowej oraz
w miejscu implantacji ciąży pozamacicznej pękniętej i niepękniętej,

•

Porównanie próbek sparowanych, pod kątem limfocytów Treg i komórek
cytotoksycznych, pobranych z miejsca implantacji zarodka oraz doczesnej osobno
w grupie pacjentek z niepękniętą oraz z pękniętą ciążą jajowodową.

Jak również przez:
•

porównanie populacji limfocytów Treg i komórek cytotoksycznych w miejscu
implantacji ciąży pozamacicznej, doczesnej w poronieniu samoistnym i endometrium
sekrecyjnej fazy cyklu.
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3. MATERIAŁ I METODY BADANIA
3.1. MATERIAŁ KLINICZNY
Materiał tkankowy pobrano od 90 pacjentek hospitalizowanych w Klinice Ginekologii
i Onkologii Katedry Ginekologii i Położnictwa Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie, w tym od 49 pacjentek z ciążą pozamaciczną, które stanowią
grupę badaną oraz łącznie od 41 kobiet (20 pacjentek z poronieniem samoistnym i 21
nieciężarnych), które stanowią grupę porównawczą. Na badanie uzyskano zgodę Komisji
Bioetycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (nr KBET/32/B/2008). Po
przeprowadzeniu badań diagnostycznych każdą pacjentkę, zarówno z grupy badanej, jak
i porównawczej, poinformowano o planowanym postępowaniu terapeutycznym, ewentualnym
ryzyku powikłań związanych z planowaną operacją, spodziewanych wynikach leczenia oraz
o alternatywnych metodach terapeutycznych. Ostatecznym warunkiem włączenia pacjentki do
badania była jej świadoma zgoda wyrażona w formie pisemnej (Aneks. Formularz świadomej
zgody Pacjentki na udział w badaniu „ Ocena układu immunologicznego w miejscu
implantacji ciąży pozamacicznej”). Udział w badaniu nie wpływał na zmianę sposobu
postępowania terapeutycznego u tych pacjentek, a żadna z pacjentek, którym zaproponowano
udział w badaniu, nie udzieliła odpowiedzi odmownej.

Zastosowano następujące kryteria włączenia do badania:
• wiek ≥18 lat,
• kwalifikacja do leczenia operacyjnego jako optymalnej metody terapii pacjentki,
• zdolność prawna do wyrażenia zgody na udział w badaniu,
• brak stosowania terapii hormonalnej przez ostatnie 6 miesięcy.
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Kryterium wyłączenia stanowiło:
• potwierdzenie stanu zapalnego w badaniu histopatologicznym,
• przebyte leczenie operacyjne w zakresie miednicy mniejszej,
• rozpoznanie lub podejrzenie choroby nowotworowej,
• leczenie zachowawcze metotreksatem,
• dodatni wywiad w kierunku poronień nawykowych, ciąży pozamacicznej, pustego jaja
płodowego, cukrzycy, nadciśnienia ciążowego, zagrażającej rzucawki, zapalenia
przydatków, przebytego leczenia z powodu niepłodności, operacji w obrębie
jajowodu.
Po uwzględnieniu rozpoznania klinicznego, wyniku badania histopatologicznego oraz
wymienionych kryteriów włączenia i wyłączenia do ostatecznej analizy zakwalifikowano
80 pacjentek.
Uwzględniając

rozpoznanie

kliniczne

potwierdzone

późniejszym

badaniem

histopatologicznym badana populacja kobiet została podzielona na 3 grupy. Pierwszą
grupę stanowiły pacjentki z CIĄŻĄ POZAMACICZNĄ (EP= ectopic pregnancy), która
ostatecznie obejmowała 44 pacjentki, a drugą i trzecią grupę -porównawczą, stanowiły
pacjentki z PORONIENIEM SAMOISTNYM (AB=abortus , n=18) i pacjentki nieciężarne,
u których wykonano biopsję ENDOMETRIUM (E =endometrium, n=18).
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3.1.1.CHARAKTERYSTYKA KLINICZNA KOBIET Z CIĄŻĄ POZAMACICZNĄ
Grupę badaną stanowiło 44 kobiet diagnozowanych i leczonych z powodu ciąży
pozamacicznej, potwierdzonej wynikiem badania histopatologicznego. Średnia wieku
pacjentek z ciążą pozamaciczną wynosiła 29,6 lat, odchylenie standardowe (SD) ± 2,97
(Rycina 1). Mediana liczby ciąż wynosiła 1 i rozstęp kwartylowy (IQR) był równy 1, mediana
liczby porodów wynosiła 0 (IQR=1). Mediana liczby poronień równa była 0 (IQR=0).
Mediana wieku ciążowego ustalonego na podstawie daty ostatniej miesiączki wynosiła
8 tygodni (IQR= 1).
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Rycina 1. Histogram - rozkład wieku pacjentek z ciążą pozamaciczną

Rozpoznanie kliniczne ciąży pozamacicznej postawiono na podstawie wywiadu, badania
fizykalnego, seryjnego oznaczenia poziomu β-hCG oraz badania USG-TV. Powiększony
trzon macicy, tkliwość przydatków, obrona mięśniowa, plamienie z dróg rodnych z dodatnim
wywiadem zatrzymania miesiączki i testem β-hCG sugerowały kliniczne podejrzenie ciąży
pozamacicznej. Podejrzenie ciąży jajowodowej w badaniu USG TV sugerowały: obecność
pęcherzyka ciążowego w okolicy przydatków z echem zarodka z akcją lub bez akcji serca,
obecność guza w okolicy przydatków z hiperechogennym pierścieniem wokół pęcherzyka
ciążowego oraz zmiany o mieszanej echogeniczności w okolicy przydatków oddzielonej od
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jajnika, poszerzone endometrium bez widocznego pęcherzyka ciążowego w jamie macicy
(przy β-hCG>1500 mIU/ml), wolny płyn w zatoce Douglasa. Rozkłady zmiennych grubości
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endometrium oraz średnicy zmiany w przydatkach były zbliżone do normalnego (Rycina 2,3).
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Rycina 3. Histogram -rozkład średnicy
zmiany w przydatkach pacjentek z ciążą
pozamaciczną

Rycina 2. Histogram- rozkład grubości
endometrium pacjentek z ciążą pozamaciczną

Średni poziom β-hCG u pacjentek z ciążą pozamaciczną wynosił 6677,8 ± 10753,8 mIU/ml
i charakteryzował się rozkładem zmiennej różnym od normalnego (Rycina 4).
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Rycina 4. Histogram – rozkład względnego stężenia β-HCG w surowicy krwi pacjentek
z ciążą pozamaciczną

Pacjentki z ciążą pozamaciczną kwalifikowano do leczenia operacyjnego. We wszystkich
przypadkach wykonano laparoskopię, potwierdzając wstępną diagnozę. W trakcie każdego
zabiegu operacyjnego oceniano integralność ściany jajowodu i obecność krwi w jamie
brzusznej. W zależności od rozpoznania śródoperacyjnego pacjentki zostały podzielone
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na 2 podgrupy: 1. Grupa pacjentek z ciążą pozamaciczną niepękniętą (NP), 2. Grupa
pacjentek z ciążą pozamaciczną pękniętą (P). Kryterium podziału pacjentek na 2 grupy
ciąży pozamacicznej pękniętej i niepękniętej stanowiło potwierdzenie naruszenia ciągłości
ściany jajowodu. Ciążę pozamaciczną pękniętą rozpoznano śródoperacyjnie u 24 pacjentek,
co stanowi 54,5% populacji ciąży pozamacicznej. Grupę z niepękniętą ciążą pozamaciczną
stanowiło 20 (45,4%) pacjentek. We wszystkich przypadkach w trakcie zabiegu wykonano
także wyłyżeczkowanie jamy macicy.

3.1.2.

CHARAKTERYSTYKA

KLINICZNA

KOBIET

Z

PORONIENIEM

SAMOISTNYM W PIERWSZYM TRYMESTRZE CIĄŻY

U 18 kobiet wykonano zabieg wyłyżeczkowania jamy macicy z powodu samoistnego
poronienia. Średni wiek pacjentek wynosił 31 lat (SD±3,3) (Rycina 5). Mediana liczby ciąż
wynosiła 2 (IQR=1), mediana liczby porodów wynosiła 1 (IQR= 1). Mediana liczby poronień
wyniosła 0 (IQR= 1), a średni wiek ciążowy, w którym wystąpiło poronienie, obliczony
z daty ostatniej miesiączki wynosił 9 tygodni (IQR=1). Do badania zostały włączone kobiety
z obecnymi objawami poronienia tj. krwawieniem z dróg rodnych, bólem okolicy krzyżowej
i podbrzusza, rozwartym zewnętrznym ujściem kanału szyjki widocznym w badaniu we
wziernikach. W każdym przypadku oprócz badania klinicznego wykonano badanie USG TV,
w którym stwierdzono: nieregularne brzegi pęcherzyka ciążowego, brak akcji serca płodu
(Power Doppler). Po ustaleniu rozpoznania wyłyżeczkowano jamę macicy.
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Rycina 5. Histogram – rozkład wieku pacjentek z poronieniami

3.1.3. CHARAKTERYSTYKA KLINICZNA KOBIET NIECIĘŻARNYCH
W grupie 18 kobiet wykonano zabieg chirurgiczny tj. miomektomię drogą laparoskopową
z powodu mięśniaka macicy. W trakcie zabiegu operacyjnego wykonano biopsję
endometrium jako dodatkową procedurę, na co uzyskano zgodę pacjentki. Średni wiek
pacjentek wynosił 33 lata (SD ±3,0) i charakteryzował się rozkładem zbliżonym do
normalnego (Rycina 6). Mediana liczby ciąż wynosiła 1 (IQR=1). Mediana liczby porodów
wynosiła 1 (IQR=0,5),
a dla liczby poronień 0 (IQR= 0,5). Żadna z kobiet w grupie kontrolnej nie poddawana była
leczeniu hormonalnemu. U wszystkich kobiet potwierdzono fazę okołoowulacyjną w badaniu
histopatologicznym endometrium.
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Rycina 6. Histogram - rozkład wieku pacjentek nieciężarnych

3.2. MATERIAŁ TKANKOWY

W trakcie zabiegów operacyjnych pobrano próbki tkankowe z:
1. jajowodu z miejsca implantacji jaja płodowego poprzez :
a) częściową resekcję jajowodu (w przypadku pęknięcia jajowodu),
b) nacięcie ściany jajowodu i ewakuację jaja płodowego (w przypadku
niepękniętej ciąży pozamacicznej),
2. wyskrobin z jamy macicy uzyskanych poprzez:
wyłyżeczkowanie jamy macicy –część materiału tkankowego przekazano do
badania histopatologicznego, a część tkanki doczesnej została przekazana do analizy
cytometrycznej,
3. endometrium uzyskane przy pomocy biopsji.
3

Próbki tkankowe pobierane do badań z jajowodu, doczesnej i endometrium wynosiły 3-4mm
co stanowiło ułamek całości materiału wysyłanego do pracowni patomorfologicznej i nie
miało wpływu na wynik badania histopatologicznego.
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3.3. METODYKA

3.3.1. IZOLACJA KOMÓREK
Uzyskany materiał tkankowy z jajowodów, wyskrobin z jamy macicy i biopsji
endometrium, był mechanicznie rozdrabniany poprzez przecieranie przez filtry nylonowe
(„cell strainers”) o średnicy porów 70 µm (BD Falcon, San Jose, CA, USA). W celu usunięcia
debris komórkowego oraz komórek martwych powstałych w trakcie mechanicznej obróbki
materiału tkankowego komórki wirowano (10 min., 400 x g) w gradiencie płodowej surowicy
cielęcej (Fetal Calf Serum – FCS). Po wirowaniu w takich warunkach komórki martwe oraz
debris zostają w warstwie surowicy, a komórki żywe przechodzą do osadu. Uzyskane z osadu
komórki odpłukiwano w roztworze soli fizjologicznej buforowanej fosforanami (Phosphate
Buffer Solution- PBS) i następnie liczono w komorze Bürkera.

3.3.2. IDENTYFIKACJA LIMFOCYTÓW T REGULATOROWYCH
I CYTOTOKSYCZNYCH
Limfocyty T regulatorowe (Treg) i komórki cytotoksyczne identyfikowano metodą
cytometrii przepływowej po ich wybarwieniu znakowanymi fluorescencyjnie mysimi lub
szczurzymi

przeciwciałami

monoklonalnymi

skierowanymi

przeciw

markerom

charakterystycznym dla tych komórek. Komórki regulatorowe Treg identyfikowano
w oparciu o ekspresję markerów powierzchniowych CD4 i CD25 oraz markera
powierzchniowego FoxP3. W tym celu, 1x106 komórek zawieszano w 100 µl PBS
i znakowano mysimi przeciwciałami monoklonalnymi anty-CD4 sprzężonymi
z izotiocyjanianem fluoresceiny (FITC) oraz anty-CD25 sprzężonymi z fikoerytryną (PE)
(BD Pharmingen, San Diego, CA). Komórki odpłukiwano w PBS, następnie utrwalano
i permeabilizowano w buforze „Wash and Perm” (BD Pharmingen) i inkubowano ze
szczurzymi przeciwciałami monoklonalnymi anty-FoxP3 sprzężonymi z allofikocyjaniną
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(APC) (eBioscience) w celu powierzchniowej detekcji białka FoxP3. Komórki cytotoksyczne
identyfikowano po wybarwieniu powierzchniowym z użyciem użyciem mysich przeciwciał
monoklonalnych anty-CD8 PE, anty-CD56 APC oraz anty-CD57 FITC. Limfocyty T
cytotoksyczne identyfikowano natomiast po wybarwieniu powierzchniowym komórek z
użyciem mysich przeciwciał monoklonalnych anty-CD3 PE-Cy5, anty-CD8 PE, oraz antyCD57 FITC (wszystkie BD Pharmingen). Równolegle, w celu określenia stopnia
nieswoistego wiązania przeciwciał przez badane komórki przygotowywano odpowiednie
próbki kontrolne, w których komórki inkubowano ze znakowanymi odpowiednimi
fluorochromami immunoglobulinami mysimi lub szczurzymi tego samego izotypu co użyte
w próbce badanej przeciwciała monoklonalne (kontrole izotypowe).

3.3.3. ANALIZA CYTOFLUOROMETRYCZNA
Wybarwione komórki analizowano za pomocą cytometru przepływowego FACSCanto (BD
Biosciences, Immunocytometry Systems, San, Jose, CA, USA) w programie FACS DiVa
v. 6.1 pracującym w środowisku Windows XP. Każdorazowo zbierano dane z 50 000
komórek odpowiadających w oparciu o parametry morfologiczne FSC („Forward scatter’)
i SSC („Side scatter”) limfocytom. Wszystkie parametry rejestrowano w skali liniowej
i cyfrowo zamieniano na 5-dekadowową skalę logarytmiczną przy użyciu 10-bitowej
elektroniki. Wynik analizy stanowił odsetek komórek FoxP3 dodatnich spośród komórek
CD4+CD25+ (limfocyty T reg) (Rycina 7) oraz CD8+CD56+CD57+ spośród komórek CD3+
(limfocyty T cytotoksyczne).
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A.

B.

C.

Rycina 7. Analiza cytometryczna limfocytów Treg (CD4+CD25+FoxP3+)
A. Identyfikacja populacji limfocytarnej w oparciu o parametry morfologiczne FSC vs. SSC (komórki
obrysowane).
B. Ekspresja antygenu CD4 i CD25 na powierzchni limfocytów. Cytogram przedstawia komórki
w układzie fluorescencja zielona (anty-CD4 FITC) vs. fluorescencja pomarańczowa (anty-CD25 PE)
C. Ekspresja antygenu FoxP3 w cytoplazmie limfocytów CD4+CD25+. Histogram przedstawia
intensywność fluorescencji (anty-FoxP3 APC) korelujący z ekspresją antygenu wewnątrz komórek.
Odsetek komórek FoxP3 pozytywnych (zaznaczony marker) oceniano w oparciu o odpowiednią
kontrolę izotypowo swoistą.
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3.4. ANALIZA STATYSTYCZNA
Do określenia rozkładu zmiennych klinicznych o charakterze ciągłym ilościowym (wiek,
grubość endometrium, średnica zmiany w przydatkach ocenianej metodą USG-TV oraz
poziom β-HCG w surowicy krwi) użyto testu Shapiro-Wilka. Do porównania danych
klinicznych zdefiniowanych przez zmienne jakościowe i porządkowe użyto testu U - MannaWhitneya, a w przypadku zmiennych ilościowych ciągłych w zależności od rozkładu
zbliżonego do rozkładu normalnego lub różnego od rozkładu normalnego zostały użyte
odpowiednio: test parametryczny oraz nieparametryczny. Porównanie odsetka badanych
komórek w przypadku rozkładu zbliżonego do normalnego zostało wykonane przy użyciu
testu parametrycznego t-Studenta i przedstawione jako wartość średnia i odchylenie
standardowe (SD). W przypadku rozkładu różnego od normalnego ekspresja analizowanych
białek została porównana testem nieparametrycznym U – Manna-Whitneya i przedstawiona
jako mediana oraz rozstęp kwartylowy (IQR). Do porównania zmiennych w próbach
powiązanych, które charakteryzowały się rozkładem różnym od normalnego został użyty
nieparametryczny test kolejności par Wilcoxona dla prób zależnych. Celem testowania
hipotezy badawczej w co najmniej 3 grupach użyto jednoczynnikowej analizy wariancji
(ANOVA). W przypadku gdy badane zmienne nie spełniły założenia rozkładu normalnego, co
oceniono testem Lavrenc`a, do testowania hipotez użyta zastała ANOVA rang KruskalaWallisa. Do analizy wpływu wieku, liczby ciąż i porodów, czasu trwania ciąży oraz wielkości
zmiany w przydatkach na odsetek badanych komórek użyto metody analizy kowariancji
(ANCOVA). Poziom istotności statystycznej przy porównywaniu wartości zmiennych został
wyznaczony na poziomie p<0,05. Obliczeń dokonano przy pomocy pakietu statystycznego
STATISTICA (Data Analysis Software System), wersja 9.0 firmy StatSoft, Inc. (2009).
Wykresy wykonano przy użyciu programu SPSS wersja 12.0 firmy SPSS Inc.

IBM

Company.
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4 . WYNIKI
Porównanie danych klinicznych grupy kobiet z ciążą pozamaciczną,
poronieniem samoistnym oraz nieciężarnych z endometrium fazy
sekrecyjnej.
W grupie pacjentek z ciążą pozamaciczną wyróżniono dwie podgrupy w zależności od
faktu czy ciąża była pęknięta (P) czy niepęknięta (NP). Nie stwierdzono różnic w średniej
wieku ani lokalizacji (po stronie lewej czy prawej) ciąży pozamacicznej. Natomiast
wykazano, iż w grupie pacjentek z pękniętą ciążą pozamaciczną było mniej pierwiastek
i pierworódek w porównaniu do grupy pacjentek z niepękniętą ciążą pozamaciczną.
U pacjentek z pękniętą ciążą pozamaciczną stwierdzono dłuższy czas trwania ciąży do
momentu jej pęknięcia w porównaniu do czasu trwania ciąży w momencie jej rozpoznania
u pacjentek z niepękniętą ciążą pozamaciczną. Średnica zmiany w badaniu USG TV była
również większa u kobiet z pękniętą ciążą pozamaciczną w porównaniu do grupy
niepękniętej. Nie stwierdzono różnic w średniej grubości endometrium między badanymi
grupami. Wykazano natomiast różnice w stężeniu β-hCG, które było wyższe w grupie
pacjentek z pękniętą ciążą jajowodową (Tabela 1).
Ponieważ pomiędzy pacjentkami z grupy ciąży pozamacicznej niepękniętej i pękniętej
wykazano istotne różnice dotyczące przede wszystkim liczby ciąż, porodów oraz czasu
trwania ciąży, w dalszej analizie danych klinicznych zdecydowano porównywać osobno te
dwie grupy z pacjentkami z poronieniem samoistnym oraz pacjentkami nieciężarnymi,
u których wykonano biopsję endometrium w sekrecyjnej fazie cyklu.

.
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Tabela 1. Porównanie danych klinicznych kobiet z niepękniętą (NP) i pękniętą (P) ciążą
pozamaciczną.

Wiek (lata)

niepęknięta ciąża
pozamaciczna (NP)

pęknięta ciąża
pozamaciczna (P)

p

28,6± 9,2

30,5 ± 2,9

NS

8 (33,3%) / 16 (66,7%)

0,002*

8 (33,3%) / 16 (66,7%)

0,001*

8,1 ± 0,8

<0,001*

6 (25,0%) / 18 (75,0%)

NS

36,9 ± 8,2

0,001*

ciąża pierwsza / ciąża
16 (80,0%) / 4 (40,0%)
kolejna
poród pierwszy / poród
18 (90,0%) / 2 (10,0%)
kolejny
6,5 ± 1,09
Czas trwania ciąży (tyg)
miejsce implantacji
6 (30,0%) / 14 (70,0%)
jajowód prawy /
jajowód lewy
28 ±9,2
średnica zmiany (mm)
grubość endometrium
(mm)

12,45 ± 4,9

12,63 ± 5,33

Poziom β-hCG
3287,8 ± 3098,65
9021,76 ± 11122,94
(mIU/ml)
NS - wartość statystycznie nieistotna; *-wartość statystycznie istotna

NS

0,03*

W zakresie czterech grup pacjentek, tj. z: ciążą pozamaciczną niepękniętą i pękniętą,
poronieniem samoistnym i nieciężarnych z endometrium sekrecyjnym, nie stwierdzono różnic
w średniej wieku pacjentek. Analizowane grupy kobiet różniły się w sposób istotny pod
względem liczy ciąż i porodów. W grupie pacjentek z poronieniem samoistnym było mniej
pierwiastek i pierworódek w porównaniu do grupy pacjentek z niepękniętą ciążą
pozamaciczną. Pacjentki nieciężarne z grupy endometrium sekrecyjnym charakteryzowały się
większą liczbą przebytych porodów w porównaniu do pacjentek z niepękniętą ciążą
pozamaciczną (Tabela 2).

.
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Tabela 2. Porównanie danych klinicznych pacjentek z niepękniętą i pękniętą ciążą pozamaciczną,
poronieniem samoistnym i nieciężarnych z endometrium sekrecyjnym

wiek

pęknięta
ciąża
jajowodowa

niepęknięta
ciąża
jajowodowa

poronienie
samoistne

endometrium
sekrecyjne

p

30,5 ± 2,9

28,6 ± 9,2

30,7 ± 2,83

32,3 ± 2,6

NS

10 (55,5%) /
8 (44,5%)

<0,001*

2 (11,1%) /
16 (88,9%)

<0,001*

p=0,001*

ciąża
pierwsza /
ciąża kolejna

8 (33,3%) /
16 (66,7%)

p=0,038*

16 (80,0%)
/ 4 (40,0%)

4 (22,2%) /
14 (77,7%)
P<0,001

P=0,004

poród
pierwszy /
poród kolejny

8 (33,3%) /
16 (66,7%)

P=0,03

18 (90,0%)
/ 2 (10,0%)

6 (33,3%) /12
(66,6%)

NS - wartość statystycznie nieistotna; *-wartość statystycznie istotna

Ocena populacji komórek immunologicznych u pacjentek z ciążą
pozamaciczną.
Oceny wybranych populacji komórek układu immunologicznego dokonano u pacjentek
z niepękniętą ciążą pozamaciczną (NP) i pękniętą ciążą pozamaciczną (P) kolejno w miejscu
implantacji jaja płodowego (J) oraz w wyskrobinach z jamy macicy (ECU). Następnie
porównano próbki sparowane z dwóch wymienionych lokalizacji osobno w grupie pacjentek
z pękniętą i niepękniętą ciążą pozamaciczną.
W pobranym materiale tkankowym oceniano populację limfocytów CD4+, CD4+CD25+, Treg
- CD4+CD25+Foxp3+; a także komórek cytotoksycznych: CD8+; CD56+; CD57+ oraz
CD3+CD8+CD57+.
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Ocena populacji limfocytów T regulatorowych (Treg)
W grupie pacjentek z niepękniętą ciążą pozamaciczną w miejscu implantacji zarodka
stwierdzono istotnie wyższy średni odsetek komórek Foxp3+ w subpopulacji limfocytów
CD4+CD25+ w porównaniu do kobiet z pękniętą ciążą pozamaciczną (40,07±1.09 vs.
19,69±9,38; p<0,001) (Rycina 8).
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Średnia±1,96*Błąd std
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Rycina 8. Porównanie średniego odsetka komórek Foxp3+ w subpopulacji limfocytów
T CD4+CD25+ w miejscu implantacji jaja płodowego w grupie z niepękniętą (NP) i pękniętą (P) ciążą
pozamaciczną.

W badanych grupach pacjentek z niepękniętą i pękniętą ciążą pozamaciczną nie stwierdzono
istotnych statystycznie różnic w średnim odsetku limfocytów T CD4+ w miejscu implantacji
zarodka w jajowodzie (24,87±24,97 vs. 25,28±13,7; p=NS). Co więcej, w grupie pacjentek
z ciążą niepękniętą, jak i pękniętą zaobserwowano podobny średni odsetek komórek
CD4+CD25+ w subpopulacji limfocytów T CD4+ (2,05±1,74 vs. 1,97±1,21; p=NS).
Ocena limfocytów T CD4+ w wyskrobinach z jamy macicy pacjentek z ciążą
pozamaciczną wykazała, że ich średni odsetek w obrębie doczesnej był podobny w grupie
pacjentek z niepękniętą i pękniętą ciążą pozamaciczną.
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Chociaż stwierdzono wyższy odsetek komórek CD4+CD25+ w subpopulacji limfocytów
T CD4+ u kobiet z niepękniętą ciążą pozamaciczną w porównaniu do grupy kobiet z pękniętą
ciążą pozamaciczną, to różnica między grupami nie była istotna statystycznie.
Zaobserwowano nieznacznie większy naciek limfocytów T CD4+CD25+Foxp3+ w obrębie
doczesnej w grupie pacjentek z niepękniętą ciążą jajowodową w porównaniu do pacjentek
z pękniętą ciążą pozamaciczną. Różnica między badanymi grupami również nie była
statystycznie istotna (Tabela 3).

Tabela 3. Analiza średniego odsetka komórek CD4+, CD4+CD25+, Foxp3+ w wyskrobinach
w niepękniętej (NP) i pękniętej (P) ciąży pozamacicznej (±SD, odchylenie standardowe)

Wyskrobiny z jamy macicy w grupach
pacjentek

p

NP.

P

Średni odsetek liczby komórek
CD4+ (±SD)

24,2 ± 19,54

26,13 ±26,23

NS

Średni odsetek liczby komórek
CD4+CD25+(±SD)

2,3±3,09

1,0±0,47

NS

Średni odsetek liczby komórek
Foxp3+(±SD)

31,5 ± 15,5

25,88 ±6,17

NS

Porównanie w zakresie średniego odsetka komórek CD4+, CD4+CD25+ i Foxp3+
sparowanego materiału tkankowego pobranego z miejsca implantacji zarodka (J) oraz
doczesnej (ECU) osobno w grupie pacjentek z niepękniętą (NP) i pękniętą (P) ciążą
pozamaciczną wykazało w przypadku ciąży niepękniętej istotne różnice w średnim odsetku
komórek Foxp3+. Miejsce implantacji w niepękniętej ciąży jajowodowej (NP-J)
charakteryzowało się większym naciekiem komórkowym Foxp3+ w porównaniu do
doczesnej ( 43,96±12,0 vs. 31,51±15,5; p=0,029) (Rycina 9).
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Rycina 9. Średni odsetek komórek Foxp3+ w materiale tkankowym z miejsca implantacji zarodka
w niepękniętej ciąży jajowodowej (NP-J) i w doczesnej uzyskanej poprzez wyłyżeczkowanie jamy
macicy (ECU)

Przy zachowanej ciągłości ściany jajowodu nie stwierdzono różnic w średnim odsetku
limfocytów T CD4+ w obu lokalizacjach. Zarówno w grupie ECU, jak i w grupie NP-J naciek
komórek CD4+CD25+ również nie wykazywał istotnych statystycznie różnic (Tabela 4).
Tabela 4. Analiza średniego odsetka komórek CD4+, CD4+CD25+ w doczesnej (ECU) i miejscu
implantacji zarodka w jajowodzie w niepękniętej ciąży pozamacicznej (NP-J) (±SD, odchylenie
standardowe).

Niepęknięta ciąża pozamaciczna (NP)
P
ECU

NP-J

Średni odsetek liczby komórek
CD4+ (±SD)

24,2 ± 19,54

28,29 ± 27,23

NS

Średni odsetek liczby komórek
CD4+CD25+(±SD)

2,3±3,09

1,98 ± 1,71

NS
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W ciąży pozamacicznej pękniętej wykazano większy odsetek limfocytów Treg w obrębie
doczesnej (ECU) w porównaniu do miejsca implantacji jaja płodowego w jajowodzie (P-J)
(25,88±6,17 vs. 18,62±12,16; p=0,033) (Rycina 10).
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Rycina 10. Średni odsetek komórek Foxp3+ w pękniętej ciąży jajowodowej w miejscu implantacji jaja
płodowego (P-J) i w doczesnej (ECU).

W grupie kobiet z pękniętą ciążą pozamaciczną nie stwierdzono istotnych różnic w miejscu
implantacji zarodka i wyskrobinach z jamy macicy pod względem średniego odsetka
limfocytów T CD4+ i komórek T CD4+CD25+(Tabela 5).
Tabela 5. Analiza średniego odsetka komórek CD4+, CD4+CD25+ w wyskrobinach i miejscu
implantacji zarodka w jajowodzie w pękniętej ciąży pozamacicznej (±SD, odchylenie standardowe).

Pęknięta ciąża pozamaciczna (P)
ECU
Średni odsetek liczby komórek
CD4+ (±SD)
Średni odsetek liczby komórek
CD4+CD25+(±SD)

26,1 ± 26,23

1,0 ±0,47

p

P-J
23,53 ± 17,75
1,2 ± 0,7

NS
NS
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Ocena populacji komórek cytotoksycznych
Analiza liczby komórek cytotoksycznych w miejscu implantacji zarodka w ciąży
pozamacicznej wykazała, że w grupie pacjentek z pękniętą ciążą pozamaciczną (P) średnia
liczba komórek CD56+ była wyższa w porównaniu do grupy pacjentek z niepękniętą ciążą
pozamaciczną (NP) ( 16,97±4,96 vs. 12,29±3,66; p=0,001) (Rycina 11).
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Rycina 11. Średnia liczba komórek CD56+ w miejscu implantacji jaja płodowego w niepękniętej (NP)
i pękniętej (P) ciąży pozamacicznej

Podobny trend zaobserwowano dla populacji komórek CD57+. Średni naciek komórek
CD57+ był większy w obrębie miejsca implantacji jaja płodowego w jajowodzie o naruszonej
ciągłości ściany (P) w porównaniu do niepękniętego (NP) jajowodu (4,88±4,49 vs.
2,23±1,55; p=0,015) (Rycina 12).
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Rycina 12. Średnia liczba komórek CD57+ w miejscu implantacji jaja płodowego w niepękniętej (NP)
i pękniętej (P) ciąży pozamacicznej.

Niezależnie od tego czy ściana jajowodu była pęknięta czy nie, w obu grupach pacjentek
średni odsetek limfocytów T CD8+ nie wykazywał istotnych różnic. Zarówno pacjentki
z grupy ciąży niepękniętej jak i z grupy ciąży pękniętej charakteryzowały się podobnym
średnim naciekiem komórek CD3+CD8+CD57+ w obrębie jajowodu (Tabela 6).

Tabela 6. Analiza średniego odsetka komórek CD8+, CD3+CD8+CD57+ w miejscu implantacji
w niepękniętej (NP) i pękniętej (P) ciąży pozamacicznej (±SD)

Grupy pacjentek

p

NP

P

Średni odsetek liczby komórek
CD8+ (±SD)

40,79 ± 15,04

39,8± 9,7

NS

Średni odsetek liczby komórek
CD3+CD8+CD57+ (±SD)

4,99± 1,33

6,02 ± 3,87

NS
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Porównanie komórek cytotoksycznych w wyskrobinach z jamy macicy
pacjentek z ciążą pozamaciczną.
Średnia liczba komórek CD56+ w obrębie doczesnej była porównywalna w grupie
pacjentek z niepękniętą i pękniętą ciążą jajowodową. Jedynie niewielką różnicę w nacieku
komórek CD57+ wykazano między porównywanymi grupami. W doczesnej pobranej od
pacjentek z ciążą pozamaciczną niepękniętą stwierdzono wyższy naciek komórek CD57+
w porównaniu do grupy kobiet z pękniętą ciążą pozamaciczną. Jednak różnica nie była istotna
statystycznie.
Grupy pacjentek z ciążą pozamaciczną niepękniętą i pękniętą wykazywały podobny średni
odsetek w subpopulacji limfocytów T CD8+. Nie wykazano również różnic w nacieku
komórek CD3+CD8+CD57+ między opisywanymi grupami (Tabela 7).

Tabela 7. Analiza średniej liczby komórek CD57+, CD56+, CD3+CD8+CD57+, CD8+ w wyskrobinach
w niepękniętej (NP) i pękniętej (P) ciąży pozamacicznej (±SD).

Wyskrobiny z jamy macicy w grupach
pacjentek

p

NP

P

Średni odsetek liczby komórek
CD56+ (±SD)

14,5 ± 6,93

11,83 ±3,28

NS

Średni odsetek liczby komórek
CD57+ (±SD)

4,22 ± 5,36

2,5 ±1,4

NS

34,29± 9,01

34,0 ± 2,46

NS

5,02 ± 2,47

4,99 ± 2,08

NS

Średni odsetek liczby komórek
CD8+ (±SD)
Średni odsetek liczby komórek
CD3+CD8+CD57+ (±SD)

Porównując sparowany materiał tkankowy pobrany z miejsca implantacji zarodka
w jajowodzie oraz w doczesnej osobno w grupie pacjentek z niepękniętą i pękniętą ciążą
pozamaciczną, jajowodową wykazano, że w ciąży pozamacicznej niepękniętej większa jest
średnia liczba komórek CD57+ w obrębie doczesnej w porównaniu do miejsca implantacji jaja
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płodowego w jajowodzie. Jakkolwiek różnica ta nie była istotna statystycznie (4,22±5,36 vs.
2,71±1,69; p=NS). Zarówno doczesna, jak i miejsce implantacji zarodka w ścianie
niepękniętego jajowodu wykazywały podobną średnią liczbę komórek CD56+ (14,5±6,93 vs.
12,59±4,07; p=NS). W obrębie populacji limfocytów T CD8+ stwierdzono większy średni
naciek w miejscu implantacji w niepękniętym jajowodzie w porównaniu do doczesnej
(41,51± 13,63 vs. 34,29 ± 9,01; p=0,006) (Rycina 13).
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Rycina 13. Średni odsetek limfocytów T CD8+ w niepękniętej ciąży jajowodowej w miejscu
implantacji jaja płodowego (NP-J) i w doczesnej z wyskrobin z jamy macicy (ECU)

Natomiast odsetek komórek CD3+CD8+CD57+ zarówno w doczesnej, jak i w niepękniętej
ciąży jajowodowej nie wykazywał istotnych różnic ( 5,02± 2,47 vs. 4,95 ± 1,42; p=NS).
Porównując próbki sparowane pobrane z miejsca implantacji zarodka w jajowodzie oraz
doczesnej w grupie kobiet z pękniętą (P) ciążą pozamaciczną wykazano istotne różnice
w średniej liczbie komórek CD57+, których naciek był większy w doczesnej z wyskrobin
z jamy macicy w porównaniu do ściany jajowodu (2,5±1,4 vs. 1,45±1,5; p=0,013) (Rycina
14).
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Rycina 14. Średnia liczby komórek CD57+ w pękniętej ciąży jajowodowej w miejscu implantacji jaja
płodowego (P-J) i w doczesnej z wyskrobin z jamy macicy (ECU)

Średnia liczba komórek CD56+ była większa w obrębie pękniętego jajowodu w porównaniu
do doczesnej, jednak różnica nie była statystycznie istotna między badanymi grupami. Mimo
że naciek komórek T CD8+ był nieznacznie większy w lokalizacji ciąży jajowodowej
w porównaniu do doczesnej z wyskrobin z jamy macicy, to różnica między obu grupami nie
była statystycznie istotna. Także różnice w średnim odsetku komórek CD3+CD8+CD57+
w obu lokalizacjach nie były istotne statystycznie (Tabela 8).
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Tabela 8. Analiza średniej liczby komórek CD56+, CD8+, CD3+CD8+CD57+ w wyskrobinach z jamy
macicy (ECU) i miejscu implantacji zarodka w jajowodzie w pękniętej ciąży pozamacicznej (P-J)
(±SD).

Pęknięta ciąża pozamaciczna (P)

Średni odsetek liczby komórek
CD56+ (±SD)
Średni odsetek liczby komórek
CD8+(±SD)
Średni odsetek liczby komórek
CD3+CD8+CD57+ (±SD)

p

ECU

P-J

11,8±3,28

15,71±5,87

NS

34,0±2,46

40,3±14,6

NS

4,99±2,08

2,85±0,44

NS

Analiza komórek regulatorowych i cytotoksycznych w aspekcie danych
klinicznych
Z uwagi na stwierdzone różnice w danych klinicznych, zwłaszcza w liczbie ciąż, porodów,
czasie trwania ciąży, poziomie β-hCG między grupą ciężarnych z niepękniętą (NP) i pękniętą
(P) ciążą pozamaciczną, postanowiono sprawdzić, czy są one niezależnymi czynnikami
wpływającymi na poziom badanych limfocytów.
Nie stwierdzono, aby wiek, liczba ciąż i porodów były niezależnymi czynnikami
wpływającym na liczebność limfocytów T CD4+, komórek CD4+CD25+, Foxp3+, CD56+,
CD57+, CD3+CD8+CD57+. Jedynie dla limfocytów T CD8+ wykazano, że liczba ciąż jest
niezależnym czynnikiem wpływającym na ich liczebność w ciąży pozamacicznej.
Rozpatrzono w związku z tym jej wpływ osobno dla grupy pacjentek z niepękniętą (NP)
i pękniętą (P) ciążą pozamaciczną. W ciąży niepękniętej stwierdzono związek między liczbą
ciąż a liczbą komórek CD8+ (Rycina 15). W ciąży pękniętej takiej korelacji nie
zaobserwowano.
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Rycina 15. Dodatnia korelacja liczby ciąż z odsetkiem limfocytów CD8+ w niepękniętej ciąży
pozamacicznej (współczynnik korelacji [r] wynosi 0,496; p=0,0259; --- 95% przedział ufności).

Dodatkowo zauważono, że stężenie β-hCG jest niezależnym czynnikiem wpływającym
istotnie na liczebność komórek Treg i komórek CD56+ w grupie pacjentek z ciążą
pozamaciczną. Podobnie jak poprzednio rozpatrzono wpływ stężenia β-hCG osobno dla
grupy pacjentek z niepękniętą (NP) i pękniętą (P) ciążą pozamaciczną. Potwierdzono istotnie
silną, ujemną korelację między komórkami Treg a stężeniem β-hCG w grupie pacjentek
z niepękniętą ciążą pozamaciczną (NP) ( r= -0,546; p=0,01) (Rycina 16).
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Rycina 16. Ujemna korelacja poziomu β-hCG z odsetkiem limfocytów CD4+CD25+Foxp3+ w ciąży
pozamacicznej niepękniętej (współczynnik korelacji [r] wynosi -0546; p<0,001; --- 95% przedział
ufności).
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U kobiet z pękniętym jajowodem nie wykazano związku między liczebnością komórek Treg
a poziomem β-hCG. Odwrotną zależność zaobserwowano dla populacji komórek CD56+.
Stwierdzono, że stężenie β-hCG jest niezależnym czynnikiem mającym wpływ na liczebność
komórek cytotoksycznych CD56+ jedynie po pęknięciu ściany jajowodu (Rycina 17).
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Rycina 17. Dodatnia korelacja poziomu β-hCG z liczbą komórek CD56+ w pękniętej ciąży
pozamacicznej (współczynnik korelacji [r] wynosi 0,658; p<0,001; --- 95% przedział ufności).

W dalszej analizie wykazano, że czas trwania ciąży był niezależnym czynnikiem
wpływającym jedynie na liczebność komórek CD56+ (p<0,001) (Rycina 18). Jakkolwiek
rozpatrując osobno grupę ciąży pozamacicznej pękniętej i niepęknietej takiego związku nie
potwierdzono.
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Rycina 18 Dodatnia korelacja czasu trwania ciąży z liczbą komórek CD56+ (współczynnik korelacji
[r] wynosi 0.430; p<0,001; --- 95% przedział ufności).

Porównanie komórek T regulatorowych (Treg) i cytotoksycznych w miejscu
implantacji jaja płodowego u kobiet z ciążą pozamaciczną, poronieniem
samoistnym i nieciężarnych z endometrium sekrecyjnym.
Z uwagi na stwierdzone różnice w liczebności komórek Treg i cytotoksycznych w miejscu
implantacji zarodka w jajowodzie pomiędzy grupami pacjentek z pękniętą i niepękniętą ciążą
pozamaciczną, dokonano porównania tych parametrów w grupach kobiet z poronieniem
samoistnym (AB), nieciężarnych z endometrium sekrecyjnym (E), osobno z grupą kobiet
z pękniętą (P) ciążą pozamaciczną i niepękniętą ciążą pozamaciczną (NP).
Grupy pacjentek z niepękniętą ciążą pozamaciczną, nieciężarne z endometrium
sekrecyjnym i z poronieniem samoistnym nie różniły się w sposób istotny pod względem
mediany odsetka limfocytów T CD4+ oraz średniej odsetka limfocytów T regulatorowych
Foxp3+ (Tabela 9). Największy średni odsetek komórek CD4+CD25+ stwierdzono w grupie
poronienia spontanicznego i był on istotnie wyższy w porównaniu z grupą kobiet
z niepękniętą ciążą pozamaciczną (Rycina 19). Endometrium sekrecyjne kobiet nieciężarnych
nie różniło się liczebnością komórek CD4+CD25+ między porównywanymi wyżej grupami
(Tabela 9).
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Rycina 19. Średnia odsetka komórek CD4+CD25+ w miejscu implantacji zarodka w niepękniętej
ciąży jajowodowej (NP), w doczesnej w poronieniu samoistnym (AB) i endometrium sekrecyjnym
kobiet nieciężarnych (E)

Tabela 9. Ocena liczebności badanych komórek w grupach pacjentek z niepękniętą ciążą jajowodową
(NP) w miejscu implantacji, w wyskrobinach z jamy macicy w poronieniu samoistnym (AB) oraz
w endometrium sekrecyjnym (E).

Grupy pacjentek
Wartość p
NP

AB

E

Średni odsetek komórek
Foxp3+ (±SD#)

40,07±11,0

42,4±22,0

45,0±9,0

NS

Średnia odsetka komórek
CD4+CD25+(±SD#)

2,0±2,7

4,25±6,3

2,6±7,4

0,024*

Mediana odsetka komórek
CD4+(±IQR##)

16,1±53,7

45,9±15,6

40,0±32,6

NS

Mediana liczby komórek
CD56+(±IQR##)

11,6±2,3

21,5±13,8

9,3±7,9

0,001*

Mediana liczby komórek
CD57+(±IQR##)

2,23±1,55

3,0±2,6

2,69±2,1

NS

Mediana odsetka komórek
CD3+CD8+CD57+ (±IQR##)

4,55±1,4

8,0±5,3

4,0±2,2

0,001*

Średni odsetek komórek
CD8+ (±SD#)

40,8±15,0

34,9±8,6

36,3±8,8

NS

wartość statystycznie istotna; # odchylenie standardowe; ## rozstęp międzykwartylowy
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W dalszej kolejności badane grupy porównano pod względem populacji komórek
cytotoksycznych. Grupa kobiet z poronieniem samoistnym (AB) charakteryzowała się
największą medianą liczby komórek CD56+, która malała odpowiednio w grupie kobiet
z niepękniętą ciążą pozamaciczną (NP) i nieciężarnych z endometrium sekrecyjnym (E).
Liczebność populacji komórek CD56+ u pacjentek z poronieniem samoistnym istotnie
statystycznie różniła się w porównaniu do pacjentek nieciężarnych, u których wykonano
biopsję endometrium i pacjentek z niepękniętą ciążą pozamaciczną. Nie wykazano różnic
w nacieku komórkowym CD56+ między grupą NP i E (Rycina 20).
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Rycina 20. Mediana liczby komórek CD56+ w niepękniętej ciąży jajowodowej w miejscu implantacji
jaja płodowego (NP) , poronieniu samoistnym (AB) i endometrium sekrecyjnym (E)

Średnia liczebność populacji komórek CD57+ we wszystkich trzech grupach nie różniła się
istotnie. Podobnie nie wykazano różnic między powyższymi grupami dla populacji
limfocytów T CD8+.
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Najwyższa mediana liczebności komórek CD3+CD8+CD57+ charakteryzowała grupę kobiet
z poronieniem samoistnym (AB) i była nieznacznie wyższa w porównaniu do grupy kobiet
z niepękniętą ciążą pozamaciczną (NP). W stosunku do grupy kobiet nieciężarnych
z endometrium sekrecyjnym (E), grupa AB wykazywała również istotne różnice pod
względem nacieku komórek CD3+CD8+CD57+ (Rycina 21).
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Rycina 21. Mediana liczby komórek CD3+CD8+CD57+ w miejscu implantacji zarodka w niepękniętej
ciąży jajowodowej (NP), poronieniu samoistnym (AB) i u nieciężarnych z endometrium sekrecyjnym
(E)

Pod względem nacieku limfocytów regulatorowych (Treg) wykazano różnice pomiędzy
grupami, tj. grupą kobiet z pękniętą ciążą pozamaciczną (P), poronieniem samoistnym (AB)
i grupą nieciężarnych z endometrium sekrecyjnym (E). Największy średni odsetek komórek
Treg charakteryzował grupę pacjentek nieciężarnych, u których wykonano biopsję
endometrium, a najniższy grupę pacjentek z pękniętą ciążą pozamaciczną. Naciek limfocytów
Treg u pacjentek z ciążą jajowodową pękniętą był również istotnie niższy w porównaniu do
grupy pacjentek z poronieniem samoistnym (Rycina 22).
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Rycina 22. Średni odsetek limfocytów Treg w grupie z pękniętą ciążą pozamaciczną w miejscu
implantacji jaja płodowego (P), poronieniu samoistnym (AB) i nieciężarnych z endometrium
sekrecyjnym (E).

Średnia liczebności populacji T CD4+ również wykazywała różnice między grupą
z pękniętą ciążą pozamaciczną (P) a poronieniem samoistnym (AB). Druga z wyżej
wymienionych grup charakteryzowała się większym naciekiem komórkowym
w porównaniu do grupy z pękniętym jajowodem. Grupa kobiet nieciężarnych
z endometrium sekrecyjnym nie różniła się w sposób istotny pod względem populacji T CD4+
w stosunku do pozostałych grup (Rycina 23).
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Rycina 23. Średnia odsetka limfocytów T CD4+ w pękniętej ciąży jajowodowej w miejscu implantacji
jaja płodowego (P), poronieniu samoistnym (AB) i nieciężarnych z endometrium sekrecyjnym (E)

Z uwagi na stwierdzone różnice w nacieku komórek T CD4+ między badanymi grupami
zbadano ich potencjalny wpływ na liczebność komórek Treg. Jedynie dla grupy pacjentek
z pękniętym jajowodem wykazano średnio istotnie dodatnią korelację między komórkami
Foxp3+ a CD4+ (r=0,846; p<0,001) (Rycina 24).
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Rycina 24. Dodatnia korelacja komórek CD4+ z limfocytami Treg w pękniętej ciąży pozamacicznej
(współczynnik korelacji [r] wynosi 0.430; p<0,001; --- 95% przedział ufności).
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W badanych grupach kobiet ciężarnych z pękniętym jajowodem (P) i poronieniem
samoistnym (AB) wykazano różnicę w zakresie komórek CD4+CD25+.Średnia komórek
CD4+CD25+ była największa u pacjentek z poronieniem samoistnym (Rycina 25). Grupa
pacjentek nieciężarnych z endometrium sekrecyjnym nie różniła się pod względem nacieku
komórek CD4+CD25+od grupy z pękniętą ciążą pozamaciczną (P), jak również od grupy
z poronieniem samoistnym (AB) (Tabela10).
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Rycina 25. Średnia odsetka limfocytów T CD4+CD25+ w pękniętej ciąży jajowodowej w miejscu
implantacji jaja płodowego (P) , poronieniu samoistnym (AB) i endometrium sekrecyjnym (E)

W następnej kolejności badane grupy z poronieniem samoistnym (AB) i nieciężarne
z endometrium sekrecyjnym (E) porównano z grupą kobiet ciężarnych z pękniętym
jajowodem (P) pod względem populacji komórek cytotoksycznych. Grupa pacjentek
z poronieniem samoistnym charakteryzowała się największą medianą liczby komórek CD56+
(Tabela 10), która malała odpowiednio w grupie pacjentek nieciężarnych z endometrium
sekrecyjnym i pacjentek z pękniętą ciążą jajowodową. Liczebność populacji komórek CD56+
w doczesnej z poronienia samoistnego (AB) wykazywała istotne różnice w porównaniu do ich
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liczebności w miejscu implantacji zarodka w pękniętym jajowodzie (P) oraz do endometrium
sekrecyjnego(E) (Rycina 26)
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Rycina 26 Mediana liczby komórek CD56+ w pękniętej ciąży jajowodowej w miejscu implantacji jaja
płodowego (P) , poronieniu samoistnym (AB) i nieciężarnych z endometrium sekrecyjnym (E)
Tabela 10. Ocena liczebności badanych komórek w grupach pacjentek z pękniętą ciążą jajowodową
w miejscu implantacji (P), w doczesnej w poronieniem samoistnym (AB) oraz u nieciężarnych
z endometrium sekrecyjnym (E).

Grupy pacjentek
Wartość p
P

AB

E

Średni odsetek komórek
Foxp3+ (±SD#)

19,6±9,3

. 42,3±22,0

45,0±9,0

0,001*

Średnia odsetka komórek
CD4+CD25+(±SD#)

1,6±1,6

4,2±6,3

2,6±7,4

0,048*

Średnia odsetka komórek
CD4+(±SD#)

23,5±22,8

45,9±15,6

40,0±32,6

0,001*

Mediana liczby komórek
CD56+(±IQR##)

16,9±4,9

20,9±6,9

10,0±5,8

0,001*

Mediana liczby komórek
CD57+(±IQR##)

4,8±4,5

3,0±2,6

2,7±2,1

NS

Mediana odsetka komórek
CD3+CD8+CD57+ (±IQR##)

4,2±6,4

8,0±5,3

4,0±2,2

0,009*

Średni odsetek komórek
CD8+ (±SD#)

39,8±9,7

34,9±8,6

36,3±8,8

NS

* wartość statystycznie istotna; # odchylenie standardowe; ## rozstęp międzykwartylowy
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Liczebność populacji komórek CD57+ i T CD8+ w analizowanych grupach, nie wykazywała
istotnych różnic (Tabela 10).
Mediana odsetka komórek CD3+CD8+CD57+ była największa w doczesnej w poronieniu
samoistnym (AB) i malała odpowiednio w grupie kobiet z pękniętą ciążą pozamaciczną (P)
i nieciężarnych z endometrium sekrecyjnym(E). Istotne różnice stwierdzono między grupą
pacjentek z poronieniem samoistnym (AB) i pacjentek nieciężarnych (E). Miejsce implantacji
zarodka w pękniętej ciąży pozamacicznej (P) nie różniło się medianą liczebności komórek
CD3+CD8+CD57+ od doczesnej w poronieniu samoistnym (AB) i endometrium sekrecyjnym
(E) (Rycina 27).
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Rycina 27. Mediana odsetka komórek CD3+CD8+CD57+ w pękniętej ciąży jajowodowej w miejscu
implantacji jaja płodowego (P) , doczesnej z poronienia samoistnego (AB) i endometrium
sekrecyjnym (E).
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5. DYSKUSJA
W przeprowadzonym badaniu rozpatrywano osobno grupy pacjentek z niepękniętą
i pękniętą ciążą jajowodową z uwagi na stwierdzone różnice w danych klinicznych, m.in.
dotyczące długości trwania ciąży, co może wskazywać na to, że pacjentki z dłuższym
okresem od daty ostatniej miesiączki należą do grupy o wyższym ryzyku perforacji jajowodu
w miejscu zlokalizowanej ciąży pozamacicznej. Te obserwacje są zgodne z naszymi
poprzednimi doniesieniami [113,137] oraz wynikami innych autorów [26,47,48]. Stwierdzono
również, że do perforacji ściany jajowodu dochodzi częściej przy średnicy zmiany
przekraczającej 35mm. Zaobserwowana prawidłowość zależności perforacji od wielkości
zmiany i czasu trwania ciąży może wynikać z faktu, że ektopowo rozwijająca się ciąża
powiększa się w miarę czasu jej trwania, a jej rozwój jest ograniczony przez mniej podatne na
rozciągnięcie tkanki ściany jajowodu. Jednak w świetle obecnych doniesień etiologia
perforacji ściany jajowodu wydaje się być jednak bardziej złożona. Rozwojowi ciąży
pozamacicznej i związanych z tym komplikacji, podobnie jak w trakcie porodu lub
poronienia, towarzyszą zmiany w układzie odpornościowym ciężarnej, związane ze
wzmożoną aktywnością układu immunologicznego. W obecnym i w poprzednich badaniach
[137] liczba komórek regulatorowych i cytotoksycznych układu immunologicznego nie
korelowała z wielkością zmiany, co wymaga dalszych badań biorąc pod uwagę wyniki
retrospektywnej analizy [156], w której wykazano, że częstość perforacji jajowodu rośnie
z wielkością ciąży. Rozbieżności w wynikach mogą wskazywać na bardziej złożony
mechanizm aktywacji komórek układu immunologicznego podczas destrukcji ściany
jajowodu, niż tylko napływ komórek NK i spadek liczby komórek Treg do jajowodu.
Mechanizmy molekularne, które warunkują interakcję komórek układu immunologicznego,
komórek trofoblastu i komórek endometrium funkcjonują sprawnie podczas rozwoju ciąży
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wewnątrzmacicznej. Pozwala to w większości przypadków uniknąć klinicznych konsekwencji
masywnych molekularnych zmian towarzyszących poronieniu lub porodowi. Natomiast
w błonie śluzowej jajowodu podczas jego perforacji obserwuje się zaburzenie
funkcjonowania tych mechanizmów.
W pracy została wykazana istotna różnica w liczbie ciąż i porodów między pacjentkami,
u których doszło do perforacji jajowodu, a tymi, u których ściana jajowodu była
niezmieniona. Wyniki mogą sugerować, że przebyte już ciąże i związane z nimi zmiany
molekularne, które warunkowały powstanie tolerancji immunologicznej we wcześniejszych
ciążach,

powodują

spowolnienie

reakcji

rekrutowanych

do

jajowodu

komórek

cytotoksycznych. Może to być powodem opóźnienia wystąpienia objawów klinicznych,
będących następstwem zgromadzenia większej liczby komórek cytotoksycznych w ścianie
jajowodu. Ostatecznie reakcja napływających komórek cytotoksycznych doprowadza do
perforacji ściany jajowodu, co zostało częściowo potwierdzone istnieniem dodatniej korelacji
między liczbą ciąż a naciekiem komórek CD8+.
W dotychczasowych badaniach wykazano, że wiele mechanizmów jest zaangażowanych
w rozwój immunologicznej tolerancji matki w stosunku do allogenicznego płodu w czasie
ciąży, a jej utrzymanie jest przynajmniej częściowo możliwe dzięki komórkom
regulatorowym

Treg,

autoimmunologicznej

których
oraz

główną

tolerancji

funkcją

allogenicznego

jest

zapobieganie

przeszczepu

odpowiedzi

[79,157].

Wiele

charakterystycznych właściwości komórek Treg sprawia, że stanowią one główną składową
w wytworzeniu i utrzymaniu stanu tolerancji w stosunku do alloantygenów płodu,
niezbędnych dla prawidłowego rozwoju ciąży. Wśród swoistych cech można wymienić
zdolność tzw. „połączonej supresji” (linked suppression), w której tolerancja w odniesieniu do
pokrewnych antygenów tej samej tkanki rozwija się w mechanizmie antygenowo
niezależnym, oraz „tolerancję infekcyjną” (infectious tolerance), gdzie przy stałej stymulacji
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antygenowej komórki Treg zdolne są do konwersji naiwnych komórek CD4+ w komórki
regulatorowe [158]. W odniesieniu do ciąży zaobserwowano, że liczba komórek Treg wzrasta
wcześnie po zapłodnieniu, osiąga maksymalne wartości w drugim trymestrze, zmniejszając
się do porodu [93]. Limfocyty Treg hamują odpowiedź proliferacyjną autologicznych
komórek T CD4+CD25- w stosunku do allogenicznych komórek DC, przez co umożliwiają
rozwój zarodka [93,152]. Funkcje supresorowe komórek Treg wywierane są zarówno przez
kontakt bezpośredni (cell-cell contact) z komórką efektorową [159], jak i pośredno przez
sekrecję cytokin o funkcjach hamujących jak IL-10 lub TGF-β [160-162]. Ekspresja antygenu
powierzchniowego CD25 nie jest swoista dla komórek regulatorowych Treg. Komórki
efektorowe również wykazują ekspresję CD25 [163]. Dodatkowe markery aktywacji jak
HLA-DR, CD69 oraz CTLA-4 i Foxp3+ umożliwiają różnicowanie pomiędzy komórkami
efektorowymi a regulatorowymi. Ostatni z wymienionych -czynnik transkrypcyjny Foxp3+
w badaniach na modelach mysich charakteryzował wyłącznie komórki CD4+Treg i był
odpowiedzialny za ich różnicowanie i funkcje regulatorowe [88,89].
W przeprowadzonym badaniu wykazano obecność komórek Foxp3+ zarówno
w miejscu implantacji jaja płodowego w jajowodzie, jak i w doczesnowo zmienionej
błonie śluzowej macicy. Co więcej w ciąży pozamacicznej, podobnie jak w ciąży
prawidłowej, ich liczebność ulega zmianie zależnie od czasu trwania ciąży. Istotnym
zatem pozostaje pytanie czy regulacja komórek Treg w ciąży pozamacicznej jest zależna
od tych samych czynników, co w ciąży eutopowej. Mimo przeprowadzonych dotąd badań
dotyczących komórek Treg w ciąży, mechanizmy odpowiedzialne za ich rozwój, ekspansję i
migrację nie zostały do końca wyjaśnione. Wydaje się możliwym, że zarówno rekrutacja
obwodowych komórek Treg, jak i miejscowa proliferacja komórek regulatorowych mogą
przyczyniać się do zwiększenia ich populacji w obrębie granicy styku matczyno-płodowego.
We wczesnej ciąży miejsce o odległej lokalizacji w stosunku do macicy może być źródłem
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wyrzutu obwodowych komórek Treg u myszy [90] i u człowieka [93]. Aluvihare i wsp. [90]
sugerowali, że wzrost liczebności komórek Treg jest allo-antygenowo nieswoisty, ponieważ
według ich obserwacji ekspansja komórek Treg miała miejsce zarówno u syngenicznych, jak i
allogenicznych mysich krzyżówek. Dlatego zaproponowano możliwość udziału hormonów
w kontroli populacji komórek regulatorowych. Zaobserwowano, że estrogeny nie tylko
wpływają na ekspansję komórek Foxp3+, lecz również pobudzają konwersję komórek T
CD4+CD25- do CD4+CD25+[165]. Co więcej, estrogeny zwiększają ekspresję genu Foxp3
zarówno w warunkach in vitro, jak i in vivo, a terapia estrogenowa zwiększa liczbę i
moduluje funkcje komórek CD4+CD25+ [166,167]. W przeciwieństwie do tego Zhao i wsp.
wykazali, że ani estrogeny ani progesteron osobno lub łącznie nie wpłynęły na liczebność
komórek Treg u myszy po usunięciu jajników. Zaobserwowali również wyższy odsetek
komórek Treg w allogenicznie, w porównaniu do syngenicznie, skrzyżowanych myszy,
sugerując udział antygenów ojcowskich w ekspansji komórek Treg [100]. Teoria ta została
potwierdzona w ostatnich doniesieniach Robertson i wsp., którzy dowiedli, że składniki
nasienia pobudzają ekspansję komórek Treg [168]. Mechanizm ten odgrywa dużą rolę dla
semiallogenicznego płodu, umożliwiając ochronę przed atakiem immunokompetentnych
komórek matki. Moment generacji komórek Treg w ciąży nie został dokładnie określony. U
myszy ekspansja populacji komórek Treg została wykryta w węzłach chłonnych drenujących
obszar narządu rodnego już w drugim dniu po zapłodnieniu [169]. Co więcej dowiedziono, że
komórki CD4+CD25+ preferencyjnie migrują z krwi obwodowej w obręb doczesnej w trakcie
ciąży [170]. Wśród czynników odpowiedzialnych za aktywną migrację komórek Treg mogą
być chemokiny oraz czynniki hormonalne. Zaobserwowano, że komórki Treg wykazują
ekspresję

L-selektyny,

powierzchniowego

antygenu

limfocytarnego

(CLA-cutaneous

lymphocyte antigen) i receptory chemokinowe CCR4 i CCR8 [171-173]. Podobnie ekspresja
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L-selektyny na obwodowych komórkach NKCD56, obecnych również w miejscu implantacji
ciąży pozamacicznej, ulega zwiększeniu w fazie pre-owulacyjnej i spełnia ważne funkcje
w ich migracji do macicy w ciąży prawidłowej [174]. Ten sam mechanizm, podobnie dla
komórek CD56+, może być zatem odpowiedzialny za migrację komórek Treg w obręb
miejsca implantacji zarodka. Kolejnym czynnikiem mogącym odpowiadać za migrację
komórek Treg do miejsca implantacji jest gonadotropina kosmówkowa CG. Posiada ona
funkcje immunoregulacyjne, m.in. przez hamowanie stymulowanej mitogenem odpowiedzi
limfocytów T [175] i B [176] oraz przez indukcję komórek supresorowych [177]. Schumacher
i wsp. potwierdzili obecność receptorów LH/CG na powierzchni komórek Treg, przez które
HCG wywiera swoje funkcje chemotaktyczne. Co więcej wykazali, że komórki trofoblastu
przez wytwarzanie HCG efektywniej przyciągają komórki Treg w przeciwieństwie do
nieprodukujących HCG keratynocytów [141]. W badaniu Schumacher i wsp. doczesna
w ciąży prawidłowej zawierała więcej komórek regulatorowych, co korelowało z wysokimi
wartościami HCG, w przeciwieństwie do poronienia spontanicznego czy doczesnej w ciąży
pozamacicznej [141]. W obecnym badaniu również wykazano korelację, jakkolwiek
ujemną, między komórkami Treg a poziomem HCG w ciąży pozamacicznej.
Rozbieżności w wynikach badań Schumacher i wsp. [141] a obecnym mogą być,
przynajmniej częściowo, tłumaczone faktem, iż w obecnej pracy wpływ HCG oceniano
w odniesieniu do miejsca implantacji jaja płodowego w jajowodzie, a nie doczesnowo
zmienionej błonie śluzowej macicy, gdzie w ciąży pozamacicznej brak jest wytwarzających
HCG struktur trofoblastu. Dodatkowo w badaniu Schumacher i wsp. wiek ciążowy
w poronieniu spontanicznym i ciąży pozamacicznej był cztery tygodnie niższy w porównaniu
do materiału tkankowego ocenianego w powyższej pracy. Gonadotropina kosmówkowa
promuje różnicowanie komórek trofoblastu [178] i ich inwazję przez zwiększenie ekspresji
czynnika LIF (Leukemia inhibitory factor) [179] oraz ma bezpośredni wpływ na proces
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przemiany

doczesnowej

błony śluzowej

macicy

[180,181].

Jakkolwiek

w

ciąży

pozamacicznej mikrośrodowisko komórkowe w otoczeniu trofoblastu pozakosmkowego różni
się od tego w jamie macicy z powodu braku obecności doczesnej, która odgrywa rolę
w hamowaniu jego inwazji poza granicę doczesnej podstawnej. Podczas inwazji trofoblastu
w obręb ściany jajowodu obserwuje się spadek apoptozy komórek trofoblastu w porównaniu
do inwazyjnego trofoblastu w jamie macicy. Z kolei zwiększona inwazyjność trofoblastu jest
identyfikowana jako główny czynnik wpływający na proces perforacji ściany jajowodu [122].
Przy założeniu, że w ścianie jajowodu implantuje się prawidłowy zarodek, różnica w
inwazyjności trofoblastu pozakosmkowego może wynikać z wpływu lub jego braku
otaczającego środowiska - doczesnej. Liczba i skład komórkowy w błonie śluzowej jajowodu
w trakcie implantacji różni się od tego w obrębie doczesnej [61,125]. W tej ostatniej
przeważającą populację stanowią komórki dNK, podczas gdy w ścianie jajowodu
zaobserwowano głównie komórki CD3+ i makrofagi Vasiliadou i wsp. nie wykazali obecności
doczesnowych dNK w obrębie ściany jajowodu, a jedynie klasyczne NK [125].
W przeciwieństwie do tego Wicherek i wsp. stwierdzili obecność komórek CD56+ w miejscu
implantacji zarodka, których liczba była jednak zależna od etapu rozwoju ciąży
pozamacicznej i zwiększała się z w kolejnych etapach pękania ściany jajowodu. [137].
W przeprowadzonym badaniu wykazano, że stężenie gonadotropiny kosmówkowej ma
wpływ na liczbę komórek CD56+, ale dopiero po pęknięciu ściany jajowodu, kiedy ich naciek
był istotnie wyższy w porównaniu do grupy z niepękniętą ciążą jajowodową. Co więcej,
zaobserwowano, że wraz ze wzrostem ciąży pozamacicznej i zagrażającym pęknięciem
ściany jajowodu zmienia się skład komórkowy w miejscu implantacji jaja płodowego, tj.
ubywa komórek regulatorowych kosztem rosnącej liczby komórek cytotoksycznychCD56+, CD57+ i CD8+. Ta obserwacja jest zgodna z wcześniejszymi badaniami [113,137],
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w których również stwierdzono, że pękaniu ściany jajowodu towarzyszy zwiększenie
napływu komórek CD3+ i CD56+ wraz ze wzrostem immunoreaktywności antygenu CD69.
Proll i wsp. zauważyli zwiększoną liczbę komórek CD8+ w ciąży pozamacicznej
w porównaniu do ciąży prawidłowej [182]. Z drugiej strony Kemp i wsp. stwierdzili, że
naciek komórek CD8+ jest 8 razy większy w jajowodowej ciąży obumarłej (TA-tubal
abortion) w porównaniu do żywej ciąży jajowodowej (VTP- viable tubal pregnancy) [183], co
może świadczyć o ich możliwym wpływie na przebieg ciąży jajowodwej przez indukcję
apoptozy. Duży odsetek obumarłych ciąż

jajowodowych z ogólnej liczby ciąż

pozamacicznych jest szacowany na około 2/3 przypadków i może być również przyczyną
stwierdzonego wzrostu liczby CD8+ w tym badaniu [183]. W obecnym badaniu nie
różnicowano grup pacjentek w zależności od obecności akcji serca płodu z uwagi na fakt, że
wiele pacjentek z ciążą pozamaciczną bez ASP jest obecnie kwalifikowanych do leczenia
zachowawczego metotreksatem.
Obserwowane w obecnej pracy zmiany w nacieku komórek cytotoksycznych
i regulatorowych dowodzą o ich czynnościowym związku, jednak zależność między
komórkami cytotoksycznymi a regulatorowymi jest złożona i niemożliwym jest
sprowadzenie jej do jednej, wzajemnej interakcji. Częściowo można wyjaśnić ją m.in.
w oparciu o badania dotyczące immunoregulacji w nowotworach, w których wykazano, że
limfocyty Treg bezpośrednio hamują zależne od receptora NKG2D funkcje cytotoksyczne
komórek NK zarówno w warunkach in vitro [184, 185], jak i in vivo [186]. Co więcej,
komórki Treg hamują również aktywność komórek NK przez TGF- β, lecz nie zmniejszają
produkowanego przez nie IFN- γ. Ostatnia z wymienionych cytokin- IFN- γ - niezbędna jest
z kolei do prawidłowego działania supresorowego komórek Treg przez zwiększenie ekspresji
enzymu IDO (indoleamino-2,3-dioxygenase). Źródłem IDO są głównie komórki DC,
makrofagi, komórki trofoblastu kosmkowego i pozakosmkowego (EVT; extravillous
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trophoblast) [187-189]. Dzięki zwiększonej zawartości enzymu IDO na granicy matczynopłodowej mikrośrodowisko pozbawione zostaje tryptofanu, co zapobiega nadmiernej
aktywacji komórek T i NK [187,190-192].
W ostatnich badaniach Garin i wsp. po przeprowadzniu analizy transkryptomowej
i proteomowej aktywowanych komórek Treg zauważyli, że galektyna-1 (galectin-1) ulegała
w nich selektywnej „up-regulacji” [192]. Galektyna-1 jest 14kDa molekułą powierzchniową
wiążącą fragmenty węglowodanowe w CD45, CD43, CD2, CD3, a blokada jej wiązania
w obrębie komórek Treg zmniejsza ich właściwości supresorowe zarówno u myszy, jak
i u człowieka [193]. Interesujący jest jednak fakt, że komórki dNK produkują duże ilości
galektyny-1, która regulowana jest za pośrednictwem hormonów płciowych [194]. Stąd
galektyna-1 na powierzchni komórek Treg CD4+CD25+ i doczesnowych dNK może być
jednym z czynników świadczących o wzajemnej kooperacji tych komórek w zjawisku
immunoregulacji na granicy matczyno-płodowej.
W innych badaniach wykazano, że zwiększona liczba i aktywność komórek Treg jest
odpowiedzialna za zmniejszoną aktywność komórek NK w wielu stanach patologicznych
[185,186]. Z drugiej strony dowiedziono, na przykładzie modelu infekcji patogenami
wewnątrzkomórkowymi, że komórki NK mogą pełnić funkcje modulujące w odniesieniu do
komórek Treg, ponieważ aktywowane komórki NK zdolne są do hamowania ich ekspansji na
drodze bezpośredniej lizy przez aktywujące receptory NKG2D i NKp46 [195].
W przeprowadzonym badaniu porównano materiał pochodzący z endometrium i miejsca
implantacji jaja płodowego ciąży pozamacicznej pochodzących od tych samych pacjentek.
Zaobserwowano, że pęknięciu ściany jajowodu towarzyszy zwiększenie nacieku komórek
cytotoksycznych, CD56+, CD8+ przy równoczesnym zmniejszeniu ich liczby w błonie
śluzowej jamy macicy, co jest zgodne z wynikami poprzednich badań [113,137] i może
sugerować, że koncentracja odpowiedzi immunologicznej w jajowodzie związana jest
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z pęknięciem jego ściany. Jakkolwiek zjawisku temu nie towarzyszył kompensacyjny
wzrost liczby komórek regulatorowych Foxp3+ w obrębie miejsca implantacji
w jajowodzie, który był istotnie niższy od tego obserwowanego w jamie macicy. Spadek
liczby komórek hamujących Foxp3+, prawdopodobnie jako efekt zaburzenia mechanizmów
kompensacyjnych w jajowodzie (które zachowane są w obrębie doczesnej), może w rezultacie
być czynnikiem kluczowym prowadzącym do perforacji jego ściany. Nie można jednak
wykluczyć faktu, że obserwowany w badaniu spadek nacieku komórek regulatorowych nie
jest przyczyną, lecz raczej następstwem destrukcji ściany jajowodu lub wynikiem
zahamowania wzrostu ciąży pozamacicznej.
Podobne jak w przypadku komórek Treg zmiany zaobserwowano dla innych czynników
regulatorowych m.in. białka RCAS1, MT i rozpuszczalnej izoformy antygenu HLA-G. We
wszystkich przypadkach rozwijającej się ciąży pozamacicznej towarzyszył przejściowy
wzrost immunoreaktywności RCAS1 i MT w jajowodzie oraz stężenia rozpuszczalnej
izoformy antygenu HLA-G we krwi obwodowej, po którym, wraz z uszkodzeniem ściany
jajowodu, dochodziło do spadku ich wartości [137]. W dotychczasowych badaniach
wykazano, że sHLA-G przyczynia się do utrzymania stanu tolerancji m.in. przez
a) hamowanie litycznej aktywności komórek NK i wytwarzania przez nie IFN-γ,
b) bezpośrednie hamowanie odpowiedzi limfocytów T w stosunku do alloantygenów,
c) wzrost stężenia IL-10, d) ekspansję komórek CD4+CD25+Treg [196]. Dlatego spadek
stężenia tej molekuły w czasie pękania ściany jajowodu może być związany z
obserwowanymi w tym badaniu zmianami nacieku komórek immunokompetentnych w
miejscu implantacji ciąży pozamacicznej- tj. wzrostem aktywności komórek cytotoksycznych
i spadkiem nacieku komórek regulatorowych.
Można zatem wnioskować, na podstawie obecnej analizy i poprzednich badań
przeprowadzonych w Klinice Ginekologii i Onkologii UJCM, że oprócz inwazji trofoblastu
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za pęknięcie ściany jajowodu mogą być odpowiedzialne zarówno zwiększony napływ
cytotoksycznych

komórek

układu

immunologicznego

matki,

jak

i

osłabienie

immunomodulujących właściwości błony śluzowej jajowodu [113,137,197].
Infiltracja komórek układu immunologicznego w obrębie endometrium, będących pod
kontrolą komórek regulatorowych jak Foxp3+ i komórek doczesnej [73,137,155], rozpoczyna
się już w późnej fazie proliferacyjnej i trwa do wczesnej fazy sekrecyjnej [198], gdy komórka
jajowa transportowana jest w obrębie jajowodu. Wicherek i wsp. zaobserwowali, że
implantacji

jaja

płodowego

w

jajowodzie

towarzyszy

napływ

komórek

immunokompetentnych w jego obręb [197]. Jednak odsetek komórek CD4+CD25+Foxp3+
w endometrium eutopowym nie wykazuje tak znaczących zmian jak to ma miejsce
w doczesnej w ciąży prawidłowej. Naciek komórek Treg w doczesnowo zmienionej błonie
śluzowej w ciąży jajowodowej był niższy w porównaniu do obserwowanego w doczesnej
poronienia spontanicznego [109]. Odsetek komórek Treg w doczesnej w poronieniu
spontanicznym był z kolei niższy od obserwowanego w doczesnej w ciąży prawidłowej [152]
i porównywalny do nacieku w endometrium wczesnej fazy sekrecyjnej [109]. W obecnym
badaniu, z uwagi na stwierdzoną koncentrację odpowiedzi immunologicznej w miejscu
implantacji jaja płodowego w jajowodzie, porównano populacje badanych komórek z tej
lokalizacji z tymi w endometrium i poronieniu spontanicznym. Wykazano, że poronieniu
samoistnemu towarzyszy największa liczebność komórek cytotoksycznych
w porównaniu do pozostałych grup. Natomiast pod względem komórek regulatorowych
największy naciek obecny był w obrębie endometrium. W porównaniu do endometrium
sekrecyjnego

liczba

komórek

Treg

była

niższa

w

doczesnej

w

poronieniu

spontanicznym, z najniższymi wartościami w obrębie miejsca implantacji jaja
płodowego w pękniętej ciąży pozamacicznej.
Liczba komórek Treg, zarówno w doczesnej, jak i we krwi obwodowej, zmniejsza się
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w przypadku poronienia [152, 154]. W poronieniach nawykowych również zaobserwowano
spadek liczby komórek Treg i upośledzenie ich funkcji [155]. Z drugiej strony zmniejszona
liczba subpopulacji komórek Treg w endometrium uważana jest za przyczynę zaburzeń
implantacji jaja płodowego [199]. Jasper i wsp. stwierdzili, że poronieniu towarzyszy
zmniejszenie komórkowej ekspresji foxp3+ [199]. Zjawisko to obserwowane jest w innych
zaburzeniach autoimmunologicznych z uwagi na to, że zmniejszenie ekspresji Foxp3 znosi
supresorowe funkcje komórek Treg, które ulegają konwersji do komórek efektorowych [200].
CTLA-4 jest ważnym negatywnym czynnikiem regulacji funkcji komórek T - jego wiązanie
indukuje stan anergii, a nie proliferację. [201]. Zwiększona ekspresja CTLA-4 przy
zmniejszonej ekspresji CD28 jest dominującym zjawiskiem na granicy matczyno- płodowej
w ciąży prawidłowej, podczas gdy w poronieniu proporcja ta ulega odwróceniu. Zwiększenie
ekspresji CD28 może być odpowiedzialne za silną odpowiedź allogenową prowadzącą do
poronienia. Zauważono bowiem, że limfocyty T w doczesnej w poronieniu charakteryzują się
większą produkcją IL-2 i IFN-γ [154]. Jednak potencjalna przyczyna poronienia może mieć
związek już z okresem przedimplantacyjnym, kiedy w warunkach prawidłowych dochodzi do
ekspansji komórek Treg. U kobiet, u których wystąpiło poronienie, wykazano stałą liczebność
komórek Treg zarówno w późnej fazie proliferacyjnej, jak i sekrecyjnej cyklu, co świadczy
o tym, że brak u nich prawidłowej ekspansji tych komórek w pierwszej fazie cyklu,
obserwowanej u kobiet płodnych, bez niepowodzeń położniczych.
Zaobserwowana najniższa liczebność komórek Treg w ciąży pozamacicznej w miejscu
implantacji, mimo obecności prawidłowego zarodka, może świadczyć nie tylko o osłabionym
mechanizmie tolerancji immunologicznej w tej lokalizacji, ale również o konieczności jego
kontroli przez komórki doczesnej w miejscu styku matczyno-płodowego, które jednak nie są
obecne w tej lokalizacji.
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6. WNIOSKI
1. W przeprowadzonych badaniach wykazano obecność limfocytów T regulatorowych
i komórek cytotoksycznych (CD56+,CD57+,CD3+CD8+CD57+,CD8+) we wszystkich
analizowanych tkankach, tj. z miejsca implantacji jaja płodowego w jajowodzie
niepęknietym jak i pękniętym, z doczesnej ciąży, która uległa samoistnemu poronieniu
i w sekrecyjnym endometrium kobiet nieciężarnych.
2. W przeprowadzonych badaniach stwierdzono, że rozwój ciąży pozamacicznej
związany jest ze zmianą liczebności komórek układu immunologicznego, zarówno
komórek supresorowych (Treg), jak i cytotoksycznych (CD56+, CD57+) w miejscu
implantacji jaja płodowego w jajowodzie.
3. Wzrostowi nacieku

komórek

cytotoksycznych

towarzyszy spadek

populacji

limfocytów Treg w tej lokalizacji, czego nie zaobserwowano w obrębie doczesnej
eutopowej.
4. Najniższa liczebność komórek Treg w obrębie jajowodu w czasie rozwoju ciąży
pozamacicznej, w porównaniu do pozostałych grup, mimo obecności prawidłowego
zarodka, może świadczyć nie tylko o osłabionym mechanizmie tolerancji
immunologicznej w tej lokalizacji, ale również o konieczności jego kontroli przez
komórki doczesnej w miejscu kontaktu matczyno-płodowego, które nie są obecne
w obrębie jajowodu.
5. Pęknięcie ściany jajowodu może być związane z naciekiem komórek cytotoksycznych
układu immunologicznego i brakiem wzrostu liczby komórek supresorowych
kompensujących odpowiedź efektorową.
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7. ABSTRACT
Ectopic pregnancy is a difficult diagnostic and therapeutic problem, the prevalence of
which is estimated at 18–19/1,000 pregnancies. In 80% of cases it is located in the fallopian
tube. The risk of extrauterine preagnancy increases markedly after tubal surgery, previous
pelvic infections, infertility treatment. However, the causes of extrauterine implantation have
not been definitely established. The management of ectopic pregnancy is problematic and an
early diagnosis is the most important factor for the successful therapy and subsequent fertility
of the patient. More than 75% of deaths in the first trimster are associated with the ectopic
pregnancy. That is why a search of

the marker, that would aid in prediction of tubal

perforation, is inevitable.
Intrauterine pregnancy is associated with the molecular, decidual changes that are
responsible for the establishment of immune tolerance between the mother and the fetus.
Induction of a pregnancy-related tolerance in extrauterine localization has not yet been
discovered. The studies on ectopic pregnancy were conducted on the small groups of patients
with the use of immunohistochemistry in majority of cases.
The topic of immunosuppressive cells at the tubal implantation site has not yet been
evaluated. The use of flow cytometry in the identification of this subpopulation may aid in
obtaining the information regarding the role of Treg cells in the establishment of immune
tolerance in ectopic pregnancy. Due to the lack of decidual changes at the extrauterine
implantation site, the trophoblast’s invasion is not limited. The unopposed penetration of
tubal mucosa by extravillous trophoblast may be responsible for tubal perforation. Similarly
to labour, which is accompanied by alterations in the level of maternal immune tolerance
toward fetal antigens, development of ectopic pregnancy and subsequent tubal rupture, may
be associated with the changes of immunosuppressive as well as cytotoxic cells.
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THE SUBJECT OF THE STUDY
The aim of the study was to identify the populations of immunosuppressive Treg
lymphocytes CD4+CD25+foxp3+ and cytotoxic cells CD56+,CD57+, CD3+CD8+CD57+, CD8+
during the development of ectopic pregnancy. The assessment of the cells was done by: a) the
identification of Treg lymphocytes at the implantation site in unruptered and ruptured tubal
pregnancy, b) identification of Treg cells in eutopic endometrium in unruptured and ruptured
ectopic pregnancy, c) identification of the cytotoxic cells at the tubal implantation site and
within the decidua,

d) comparison of the infiltration of the cells studied in these two

localisations. Additionally, the infiltration of the Treg lymphocytes and cytotoxic cells in
ectopic pregnancy was compared to that in decidua at the time of spontaneous abortion and in
the endometrium during secretory phase of the cycle.

MATERIALS AND METHODS
Tissue samples evaluated in the study were obtained from 80 women who were referred to
the Gynecology and Oncology Departement of Jagiellonian University, Krakow, Poland. The
study group comprised forty four women with ectopic pregnancy. Control group consisted of
36 women (eighteen with spontaneous abortion, 18 patients non-pregnant in secretory phase
of the cycle). All women from the study group underwent laparoscopic procedures because of
Fallopian tube pregnancy, which was followed by the curettage. During the laparoscopy, an
integrity of the fallopian tube and the presence of blood in the abdomen were evaluated.
Based on intraoperative findings, the study group was further divided into two subgroups:
unruptured (n=24) and ruptured (n=20) ectopic pregnancy. Eighteen women underwent
curretage because of spontaneous abortion, while the 18 patients underwent laparoscopic
myomectomy following a biopsy of the endometrium (the biopsy was an additional procedure
for which the patient’s consent was obtained). The presence of regulatory T cells and
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cytotoxic cells (CD56+,CD57+,CD3+CD8+CD57+,CD8+) in the tissue samples was analysed
by the flow cytometry. All calculations were made using Statistica v. 7.0 software and p<0.05
was considered to be statistically significant value.
RESULTS
T regulatory lymphocytes and cytotoxic cells were present in all tissue samples examined.
The percentage of Treg cells was significantly lower, while the number of CD56+ and CD57+
cytotoxic cells were significantly higher at the implantation site in ruptured ectopic pregnancy
compared to unruptured one. No such differences between these subgroups in the percentages
of immune cells were found in the endometrium typified by Arias-Stella reaction. The
numbers of Treg lymphocytes and CD8+ cells were significantly higher within the fallopian
tube compared to the decidua in unruptured ectopic pregnancy. The opposite was observed in
ruptured pregnancy group- where the concentration of Treg cells and CD57+ cells was
significantly higher in decidua compared to the tubal implantation site.
Statistically significant differences were found in the number of CD56+ and
CD3+CD8+CD57+cells between deciduae of patients suffering spontaneous abortion,
implantation site of unruptured ectopic preganancy and secretory endometrium. The number
of these cells were the highest within decidua of spontaneous abortion, and decreased in
unruptured fallopian tube and secretory endometrium, respectively.
The precentage of T reg cells was significantly lower at the implantation site in ruptured
ectopic pregnancy compared to the tissue samples from the patients with spontaneous
abortion and non-pegnant secretory endometrium. The latter two groups did not differ in the
concentration of Treg cells. The number of CD56+ cells at the tubal implantation site in
ruptured ectopic pregnancy was significantly higher compared to the secretory endometrium
and significantly lower compared to the decidua in spontanous abortion.
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β-hCG level was found to be an independent factor that influenced the number of both Treg
and CD56+ cells in ectopic pregnancy. The positive correlation between the number of
pregnancies and the CD8+ cell infiltration in unruptured pregnancy was observed.

CONCLUSIONS
In the study the presence of Treg lymphocytes as well as the cytotoxic cells
(CD56+,CD57+,CD3+CD8+CD57+,CD8+) was confirmed in all the tissues examined: at the
implantation site in ruptured and unruptered ectopic pregnancy, within the decidua of
spontaneous abortion cases and in the secretory endometrium. It was found that the
development of ectopic pregnancy is associated with the alterations in numbers of the immune
cells -suppressive T regulatory cells (Treg), as well as cytotoxic cells (CD56+, CD57+) at the
tubal implantation site. During the course of tubal rupture, the increase of the cytotoxic cell
infiltration was accompanied by the decrease in the number of suppressive Treg lymphocytes.
No such differences were observed within the eutopic decidua. The lowest infiltration of Treg
cells at the tubal implantation site, when compared to other groups studied, may be the result
of an insufficiency of the compensatory immune response mechanisms in this localisation.
Furthermore it can explain the need of decidual cells’ control at the feto-maternal interface
which are absent at the tubal mucosa. Perforation of the tubal wall seems to be linked to
a concentration of cytotoxic immune cells without an adequate increase of the numbers of
suppressive cells compensating for detrimental immune cell response.
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8. STRESZCZENIE
Ciąża pozamaciczna występuje ze średnią częstością 18/1000 ciąż i w około 80%
przypadków zlokalizowana jest w jajowodzie. Zabiegi chirurgiczne w obrębie jajowodu,
przebyte próby zapłodnienia pozaustrojowego czy też stany zapalne narządu rodnego
zwiększają ryzyko wystąpienia nieprawidłowego zagnieżdżenia jaja płodowego. Przyczyny
implantacji poza jamą macicy w większości pozostają jednak w dalszym ciągu niewyjaśnione.
Diagnostyka ciąży pozamacicznej nastręcza niekiedy wiele trudności, a kluczowym dla
powodzenia terapii i dalszej płodności pacjentki jest jej wczesne rozpoznanie. Pęknięcie
jajowodu w przebiegu ciąży pozamacicznej i związane z nim krwawienie pozostają jedną
z częstych przyczyn zgonu kobiet w pierwszym trymestrze ciąży. Z tego powodu
podejmowane są próby poszukiwania markerów mogących świadczyć o wzrastającym ryzyku
pęknięcia jajowodu.
Wewnątrzmacicznemu rozwojowi płodu od implantacji do porodu towarzyszy szereg
zmian molekularnych w endometrium umożliwiających powstanie zjawiska tolerancji
immunologicznej w ciąży. Jest to możliwe dzięki immunomodulującym właściwościom błony
śluzowej macicy. Przebieg procesu indukcji swoistej tolerancji immunologicznej w ciąży
pozamacicznej zlokalizowanej w błonie śluzowej jajowodu nie został do dzisiaj w pełni
wyjaśniony. Badania dotyczące zagadnienia układu immunologicznego w ciąży jajowodowej
przeprowadzone zostały jak dotąd na niewielkich grupach pacjentek z wykorzystaniem
technik immunohistochemicznych. W przeprowadzonych do tej pory badaniach nie został
poruszony temat komórek T regulatorowych w miejscu implantacji ciąży jajowodowej.
Badanie z użyciem przyżyciowych technik cytometrii przepływowej może pomóc
w uzyskaniu informacji na temat roli tych komórek w kształtowaniu zjawiska tolerancji
immunologicznej w ciąży jajowodowej. W błonie śluzowej jajowodu, z uwagi na brak
przemiany doczesnowej, inwazja trofoblastu nie jest hamowana, a dalsza jego penetracja jest
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przyczyną pęknięcia ściany jajowodu i w rezultacie zagrażającego życiu krwawienia. Tak jak
podczas porodu fizjologicznego, kiedy aktywność układu immunologicznego matki ulega
zmianie w kolejnych jego okresach, tak w ciąży pozamacicznej kolejnym fazom pękania
ściany jajowodu prawdopodobnie mogą towarzyszyć zmiany liczebności komórek
immunosupresorowych i cytotoksycznych układu immunologicznego.

CEL PRACY
Głównym celem pracy jest ocena limfocytów T regulatorowych (Treg) CD4+CD25+foxp3+
i

komórek

CD56+,

cytotoksycznych-

CD57+,

CD3+CD8+CD57+,

CD8+

w

ciąży

pozamacicznej. Zostanie ona wykonana poprzez: a) identyfikację komórek Treg, w miejscu
implantacji jaja płodowego w ścianie jajowodu w niepękniętej i pękniętej ciąży
pozamacicznej, b) identyfikację komórek Treg w obrębie doczesnej w jamie macicy w ciąży
pozamacicznej

niepękniętej

i

pękniętej,

c)

charakterystykę

populacji

komórek

cytotoksycznych w doczesnej eutopowej oraz w miejscu implantacji ciąży pozamacicznej
pękniętej i niepękniętej, d) porównanie próbek sparowanych pod kątem limfocytów Treg
i komórek cytotoksycznych, pobranych z miejsca implantacji zarodka oraz doczesnej osobno
w grupie pacjentek z niepękniętą oraz z pękniętą ciążą jajowodową. Dodatkowo dokonane
zostanie porównanie populacji limfocytów Treg i komórek cytotoksycznych w miejscu
implantacji ciąży pozamacicznej, doczesnej w poronieniu samoistnym i endometrium
sekrecyjnej fazy cyklu.

MATERIAŁ I METODY
Badanie przeprowadzono na grupie 80 kobiet hospitalizowanych w Klinice Ginekologii
i Onkologii Katedry Ginekologii i Położnictwa Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie, w tym 49 pacjentek z ciążą pozamaciczną, które stanowiły
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grupę badaną oraz 36 kobiet (18 pacjentek z poronieniem samoistnym i 18 nieciężarnych),
które stanowiły grupę porównawczą. Pacjentki z grupy badanej zostały zakwalifikowane do
zabiegu laparoskopii i wyłyżeczkowania jamy macicy. W trakcie każdego zabiegu oceniano
integralność ściany jajowodu i obecność krwi w jamie brzusznej. W zależności od
rozpoznania śródoperacyjnego kobiety z grupy badanej zostały podzielone na dwie podgrupy:
z niepękniętą (NP, n=24) i pękniętą (P, n=20) ciążą pozamaciczną. U kobiet z poronieniem
samoistnym wykonano zabieg wyłyżeczkowania jamy macicy. W grupie 18 kobiet
nieciężarnych wykonano zabieg chirurgiczny- miomektomię drogą laparoskopową oraz
dodatkową procedurę- biopsję endometrium, na co uzyskano zgodę pacjentki.
W pobranym materiale tkankowym identyfikowano limfocyty T regulatorowe
i cytotoksyczne metodą cytometrii przepływowej. Komórki T regulatorowe oceniano
w oparciu o ekspresję markerów powierzchniowych CD4 i CD25 oraz markera
cytoplazmatycznego Foxp3. Komórki cytotoksyczne identyfikowano po wybarwieniu
powierzchniowym z użyciem przeciwciał monoklonalnych anty-CD56 APC, anty-CD57
FITC, anty-CD8 PE, a limfocyty cytotoksyczne z użyciem przeciwciał anty-CD3 PE-Cy5,
anty-CD8 PE, anty-CD57 FITC. Wybarwione komórki analizowano za pomocą cytometru
przepływowego FACSCanto (BD Biosciences, Immunocytometry Systems, San, Jose, CA,
USA) w programie FACS DiVa v. 6.1 pracującym w środowisku Windows XP
Analizy statystycznej dokonano przy pomocy pakietu Statistica 7.0 (firma StatSoft),
przyjmując za poziom istotności statystycznej wartość p<0,05.

WYNIKI
W

analizowanym

materiale

klinicznym

potwierdzono

obecność

limfocytów

T

regulatorowych i komórek cytotoksycznych metodą cytometrii przepływowej we wszystkich
analizowanych tkankach. Wykazano istotnie niższą liczebność komórek regulatorowych Treg
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i istotnie wyższą komórek cytotoksycznych CD56+ i CD57+ w miejscu implantacji jaja
płodowego w grupie kobiet z pękniętą ciążą pozamaciczną w porównaniu do grupy
z niepękniętą ciążą pozamaciczną. Nie stwierdzono istotnych różnic w nacieku badanych
komórek w obrębie doczesnej w niepękniętej i pękniętej ciąży pozamacicznej. Miejsce
implantacji zarodka w jajowodzie charakteryzował istotnie wyższy odsetek komórek Treg
i CD8+ w porównaniu do doczesnej w niepękniętej ciąży pozamacicznej. Odwrotną zależność
stwierdzono w grupie kobiet z pękniętą ciążą pozamaciczną, gdzie naciek komórek Treg
i wśród cytotoksycznych-komórek CD57+ był znamiennie statystycznie wyższy w doczesnej
w porównaniu do miejsca implantacji w jajowodzie.
Stwierdzono istotne statystycznie różnice w liczbie komórek cytotoksycznych CD56+
i CD3+CD8+CD57+ naciekających doczesną w poronieniu spontanicznym, endometrium
sekrecyjnym i miejscu implantacji w niepękniętym jajowodzie. Obie populacje komórek
najliczniej występowały w doczesnej w poronieniu samoistnym, a ich liczebność malała
kolejno w jajowodzie w niepękniętej ciąży pozamacicznej i endometrium sekrecyjnym.
Odsetek limfocytów Treg różnił się istotnie statystycznie między grupą kobiet z pękniętą
ciążą pozamaciczną, z poronieniem samoistnym i nieciężarnymi z endometrium sekrecyjnym.
Liczebność komórek Treg była najniższa w miejscu implantacji w pękniętej ciąży
pozamacicznej w porównaniu do dwóch pozostałych grup. Doczesna w poronieniu
samoistnym, jak i endometrium sekrecyjne u kobiet nieciężarnych nie wykazywały istotnych
różnic w zakresie limfocytów regulatorowych Treg. Grupa pacjentek z pękniętą ciążą
pozamaciczną różniła się istotnie pod względem liczby komórek CD56+ zarówno między
grupą pacjentek z poronieniem samoistnym jak i nieciężarnych w sekrecyjnej fazie cyklu.
Stwierdzono, że β-hCG jest niezależnym czynnikiem wpływającym na liczebność komórek
CD56+ i limfocytów Treg w ciąży pozamacicznej. Wykazano dodatnią korelację między
liczbą ciąż a naciekiem komórek CD8+ w niepękniętej ciąży pozamacicznej.
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WNIOSKI
W przeprowadzonych badaniach wykazano obecność limfocytów T regulatorowych
i

komórek

cytotoksycznych

(CD56+,CD57+,CD3+CD8+CD57+,CD8+)

we

wszystkich

analizowanych tkankach tj. z miejsca implantacji jaja płodowego w jajowodzie niepęknietym,
jak i pękniętym, z doczesnej ciąży, która uległa samoistnemu poronieniu i w sekrecyjnym
endometrium kobiet nieciężarnych. W przeprowadzonych badaniach stwierdzono, że rozwój
ciąży

pozamacicznej

związany

jest

ze

zmianą

liczebności

komórek

układu

immunologicznego, zarówno komórek supresorowych (Treg), jak i cytotoksycznych (CD56+,
CD57+) w miejscu implantacji jaja płodowego w jajowodzie. Wzrostowi nacieku komórek
cytotoksycznych towarzyszy spadek populacji limfocytów Treg w tej lokalizacji, czego nie
zaobserwowano w obrębie doczesnej eutopowej. Najniższa liczebność komórek Treg
w obrębie jajowodu w czasie rozwoju ciąży pozamacicznej, w porównaniu do pozostałych
grup, mimo obecności prawidłowego zarodka, może świadczyć nie tylko o osłabionym
mechanizmie tolerancji immunologicznej w tej lokalizacji, ale również o konieczności jego
kontroli przez komórki doczesnej w miejscu kontaktu matczyno-płodowego, które nie są
obecne w obrębie jajowodu. Pęknięcie ściany jajowodu może być związane z naciekiem
komórek cytotoksycznych układu immunologicznego i brakiem wzrostu liczby komórek
supresorowych kompensujących odpowiedź efektorową.
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INDEKS SKRÓTÓW
AB (abortus)- poronienie
APC (Antigen Presenting Cells)- komórki przentujące antygen
β-hCG (β subunit of human chorionic gonadotropin)-β-podjednostka gonadotropiny kosmówkowej

CA-125 (Cancer Antigen 125) – białko antygenowe będące markerem nowotworowym
CCR (C-C Chemokine Receptor)- receptor chemokininowy
CD (Cluster of Differentiation)- antygen różnicowania
CG (Chorionic Gonadotropin)- gonadotropina kosmówkowa
CTLA-4 (cytotoxic T-lymphocyte associated antigen 4)- Antygen CTLA-4 (CD152), cząsteczka
immunoglobulinopodobna,wykazująca 30% homologię w stosunku do CD28.
DC (Dendritic Cells)- komórki dendrytyczne
dNK (decidual Natural Killers)- doczesnowe komórki NK
E (Endometrium)- błona śluzowa jamy macicy
EP (Ectopic pregnancy)- ciąża pozamaciczna, synonimy: ciąża jajowodowa, ciąża ektopowa
EVT (Extravillous Trophoblast)- trofoblast pozakosmkowy
Fas – błonowy receptor dla czynników z rodziny TNF; synomimy CD95; APO-1
FasL (Fas Ligand) – ligand białka Fas
Foxp3 (Forkhead Box 3)- czynnik transkrypcyjny 3
GITR (glucocorticoid-induced tumor necrosis factor related protein)-białko należące do nadrodziny
tumor necrosis factor recptor (TNF-R)
HELLP (Hemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelets)- niedokrwistość hemolityczna,
podwyższone poziomy enzymów wątrobowych, małopłytkowość
HLA (Human Leukocyte Antigen)-ludzkie zgodności tkankowej, antygeny leukocytów ludzkich,
IDO (Indoleamino-2,3-dioxigenase)-indoleamino dioksygenaza
IFN-γ -Interferon γ
IL-2 (Interleukin-2) -Interleukina 2
IQR (Interquartile Range)- rozstęp kwartylowy

IUD (Intrauterine Device) – wkładka wewnątzmaciczna
KIR2DL4 (killer-immunoglobulin-like receptors)- receptory immunoglobulinopodobne o charakterze
glikoprotein, których ekspresja odbywa się na komórkach NK i limfocytach T
LIF (Leukemia Inhibitory Factor)-czynnik hamujący białaczkę
MALT (Mucosa-associated Lymphoid Tissue) tkanka limfatyczna błon śluzowych przewodu
pokarmowego i gruczołów wydzielania wewnętrznego
MHC (Major Histocompatiblitity Complex)- główny układ (kompleks) antygenów zgodności
tkankowej, antygeny transplantacyjne
MMP (Metaloprotenases) - metaloproteinazy
MT (Metallothionein)- metalotioneina
NK (Natural Killer)- komórki zerowe, komórki naturalnej cytotoksyczności
NKG2D- receptor aktywujący komórek NK (activating/triggering receptor)
PID (Pelvic Inflammatory Disease)- zapalenie narządów miednicy mniejszej
RCAS1 (receptor-binding cancer antigen expressed on SiSo cells)- Białko błonowe RCAS1/EBAG9
odpowiedzialne za ucieczkę guza spod nadzoru immunologicznego organizmu macierzystego
SD (standard deviation) -odchylenie standardowe
s-HLA-G (soluble HLA-G)- rozpuszczalna izoforma antygenu HLA-G
TGF-β (transforming growth factor β) –czynnik wzrostu guza β
Th (T helper lymphocyte)- limfocyty pomocnicze
Th3 (helper T cells type 3)- limfocyty pomocnicze typu 3
TNFα (Tumor Necrosis factor α)- czynnik martwicy nowotworu α
Tr1 (Type 1 regulatory T cells)- limfocyty regulatorowe typu 1
Treg ( T regulatory cells) – limfocyty T regulatorowe
USG-TV (Transvaginal Ultrasound) - przezpochwowe badanie ultrasonograficzne.
VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor)- endotelialny czynnik wzrostu
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ANEKS
Informacja dla pacjentki dotycząca udziału w programie badawczym pt.
,,Ocena komórek układu immunologicznego w miejscu implantacji ciąży pozamacicznej”
IMIĘ I NAZWISKO PACJENTKI………………………………………………………………………………………………………………..
NUMER HISTORII CHOROBY:………………………………………………………………………………………………………………..

Udział w programie:
Proponowane Pani uczestnictwo w programie badawczym jest dobrowolne i nie uzależnia się od Pani
zgody na udział w badaniu żadnych działań diagnostyczno-terapeutycznych.
Finansowanie programu:
Jest realizowany przez pracowników UJCM w ramach ich pracy naukowo badawczej. Jest badaniem
naukowym
Podstawowe informacje na temat programu:
Program badawczy pt „Ocena komórek układu immunologicznego w miejscu implantacji ciąży
pozamacicznej” ma na celu identyfikację komórek układu immunologicznego (suresorowych,
cytotoksycznych) w jajowodzie podczas implantacji tam jaja płodowego i doczesnej wraz z oceną ich
miejscowej aktywności (CD 69) oraz zbadanie w miejscu zagnieżdżenia ekspresji białek ( Fas, HLA-G)
uczestniczących w regulacji aktywności wyżej wymienionych komórek, które ze względu na budowę
chemiczną, mogą w dalszym etapie tego zjawiska znajdować się w surowicy (sFas, sHLA-G).
W tym celu po uzyskaniu zgody pacjentek, dokonana zostanie ocena preparatów tkankowych fragmentów
jajowodu i doczesnej (uzyskanych śródoperacyjnie) i surowicy krwi (5ml) pobranych przed zabiegiem od
pacjentek operowanych z powodu ciąży pozamacicznej (grupa badana) i mięśniaków macicy (grupa
kontrolna).Tak rozpoczęte badania umożliwiłyby poznanie mechanizmów immunologicznych
zaangażowanych w rozwój ciąży pozamacicznej i w perspektywie stworzyłyby szansę na znalezienie na
obwodzie markera świadczącego o zagrażającym pęknięciu jajowodu co pozwoliłoby na podjęcie
skutecznego leczenia w odpowiednim czasie
Zasady przeprowadzenia programu:
Udzielona przez Panią zgoda na udział w programie badawczym jest zgodą na wykorzystanie materiału
tkankowego tj. surowicy krwi , doczesnej i fragmentu jajowodu pobranych od Pani podczas zabiegu
operacyjnego wykonywanego z powodu ciąży pozamacicznej. W planowanym badaniu należałaby Pani do
tzw grupy badanej to znaczy, że wyniki badań uzyskane od Pani byłyby porównywane do danych
referencyjnych uzyskanych od pacjentek nieciężarnych operowanych z powodu mięśniaków macicy (grupa
kontrolna). Z udziałem w programie nie jest związane pobieranie od Pani dodatkowego materiału
tkankowego podczas procesu terapeutycznego.
Informacje dotyczące planowanego u Pani zabiegu operacyjnego zostały w dalszej części tego formularza.

Pytania i wątpliwości
Istnieje możliwość wyjaśnienia wszelkich wątpliwości poprzez zadanie pytań w bezpośredniej rozmowie z
lekarzem prowadzącym program badawczy. Jako Uczestnik badania ma Pani możliwość poznania danych
personalnych lekarza jego numeru telefonu, celem wyjaśnienia wątpliwości powstałych po zakończeniu
rozmowy oraz zmiany decyzji dotyczącej udziału w programie.
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Sposób wyrażenia zgody na udział w programie
Wyrażenie przez Panią zgody na udział w programie odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgody.

Wypowiedzenie zgody na udział w programie
Istnieje możliwość wypowiedzenia zgody na udział w programie badawczym, niezależnie od etapu
zaawansowania programu. Wycofanie się Pani z badania nie jest związane z jakimikolwiek
konsekwencjami. Wymaga ona tylko poinformowana o zmianie decyzji lekarza prowadzącego oraz
potwierdzeniu na formularzu zgody na udział w programie.

Zapoznałam się z treścią formularza. Bez zastrzeżeń (lub z poniższymi zastrzeżeniami) zgadzam się na
mój udział w planowanym programie badawczym
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….

Miejscowość i data…………………………………………Podpis Pacjentki………………………….…
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INFORMACJA DLA PACJENTKI ORAZ FORMULARZ ŚWIADOMEJ ZGODY NA
PRZEPROWADZENIE LECZENIA OPERACYJNEGO Z POWODU CIĄŻY POZAMACICZNEJ
*
IMIĘ I NAZWISKO PACJENTKI………………………………………………………………………………………………………………..
NUMER HISTORII CHOROBY:………………………………………………………………………………………………………………..
RODZAJ SCHORZENIA I WSKAZANIA DO OPERACJI
Na podstawie przeprowadzonych dotychczas badań rozpoznano u Pani (istnieje podejrzenie)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy medycznej istnieją u Pani wskazania do leczenia operacyjnego drogą laparoskopii / laparotomii
METODY LECZENIA OPERACYJNEGO

Proponowane Pani leczenie operacyjne ciąży pozamacicznej polega na otwarciu jamy brzusznej (chirurgicznym w przypadku
laparotomii lub drogą laparoskopową) i wyłuszczeniu ektopicznie zagnieżdżonego jaja płodowego z pozostawieniem
jajowodu lub w razie nieodwracalnego uszkodzenia- wycięciem jajowodu (salpingectomia) po stronie jednoimiennej. Zabieg
ten przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym.
Po szczegółowej analizie Pani przypadku proponujemy u Pani leczenie operacyjne polegające na :
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Celem proponowanej operacji jest
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………
Alternatywne metody leczenia ciąży pozamacicznej obejmują:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA POWIKŁAŃ:

Żaden lekarz nie jest w stanie zagwarantować pełnego sukcesu zastosowanego leczenia oraz całkowitego braku ryzyka
związanego z zabiegiem operacyjnym. Powikłania związane z tą operacją mogą m.in. polegać na:
-śródoperacyjnym uszkodzeniu jelit, moczowodu lub pęcherza moczowego
-wtórnym krwawieniu wymagającym przetoczenia krwi i/lub ponownej operacji
-niedrożności pooperacyjnej jelit
-zapaleniu otrzewnej,
-uszkodzeniu nerwów powikłaniach obszarze powłok brzucha lub ściany miednicy
-powikłaniach zakrzepowo-zatorowych,
-nietrzymaniu moczu,
-zaburzeniach w opróżnianiu pęcherza moczowego,
-zakażeniu rany pooperacyjnej
-bólach brzucha w wyniku powstania zrostów pooperacyjnych
Ciężkie zagrażające życiu lub śmiertelne powikłania proponowanego Pani zabiegu operacyjnego zdarzają się rzadko
ROKOWANIE
Prawdopodobieństwo powodzenia proponowanej operacji jest w Pani przypadku:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Jeśli nie wyrazi Pani zgody na proponowany zabieg rokowanie co do Pani stanu zdrowia jest następujące:
……………………………………………………………………………………………………………………………………

ROZMOWA Z LEKARZEM

Prosimy, aby Pani zapytała nas o wszystko co chciałaby Pani wiedzieć w związku z planowanym leczeniem i projektem
badawczym. Chętnie odpowiemy na wszystkie Pani pytania.
ZASTRZEŻENIA PACJENTKI CO DO PROPONOWANEGO LECZENIA OPERACYJNEGO I ZWIĄZANEGO Z NIM UDZIAŁU W
BADANIU NAUKOWYM:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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OŚWIADCZENIE PACJENTKI:

W pełni zrozumiałam informacje zawarte w tym formularzu oraz przekazane mi podczas rozmowy z lekarzem. Zapewniono
mi nieograniczone możliwości zadawania pytań i na wszystkie udzielono mi odpowiedzi i wyjaśnień wyjaśnień sposób
satysfakcjonujący.
Po zapoznaniu się z treścią tego formularza i rozmowie wyjaśniającej z Panią…………………………………………
spełnione zostały moje wymagania co do informacji na temat :
-rozpoznania
-proponowanych metod leczniczych
-wyników leczenia operacyjnego
-rokowania
-ewentualnych powikłań okołooperacyjnych
Znane mi są możliwe powikłania związane z tym zabiegiem operacyjnym.

Bez zastrzeżeń (lub z poniższymi zastrzeżeniami) zgadzam się na przeprowadzenie u mnie
Następującego zabiegu operacyjnego
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Oraz jego ewentualne zmiany lub rozszerzenia, które okażą się niezbędne w trakcie przeprowadzenia
operacji w razie wystąpienia niebezpieczeństwa utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego
rozstroju zdrowia

Data

Podpis lekarza

Podpis pacjentki

*Formularz informacji dla pacjentki i świadomej zgody został opracowany w oparciu o wytyczne Polskiego
Towarzystwa Ginekologicznego (PTG)
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