
Endometriozė 
Informacija pacientėms 

 

Endometriozė – tai lėtinė liga, kai į gimdos gleivinę panašus audinys aptinkamas už gimdos ribų. Tai 

paslaptinga liga, kuria serga vaisingo amžiaus moterys. Endometriozės atsiradimo priežastis nežinoma. 

Sergant endometrioze susiformuoja židiniai ant įvairių vidaus organų: dažniausiai jie susidaro ant 

kiaušidžių, kiaušintakių, gimdos paviršiaus, ant žarnų ir šlapimo pūslės. Retais atvejais endometriozės 

židiniai gali išplisti už pilvo ertmės ribų.  

Sergant šia liga gimdos gleivinė pradeda augti jai nebūdingose vietose, tačiau ji yra nepiktybinė. 

Endometriozės židiniai, kaip ir gimdos vidinis sluoksnis, reaguoja į hormoninius pokyčius 

menstruacinio ciklo metu – mėnesiniu metu židiniai padidėja ir sukelia kraujavimą. Tačiau, skirtingai 

nuo gimdos gleivinės, endometriozės židiniu kraujas negali pasišalinti iš organizmo, todėl sukeliamas 

aplinkinių audinių uždegimas, ima formuotis sąaugos ir kiaušidžių cistos (endometriomos). 

 

 

Endometriozės sukeliami nusiskundimai: 

 Skausmas prieš menstruacijas ir jų metu; 

 Tepimas rudomis išskyromis prieš ir po mėnesinių; 

 Nereguliarios ir gausios mėnesinės 

 Skausmingi lytiniai santykiai; 

 Lėtinis pilvo skausmas; 

 Nevaisingumas; 

 Kiti nusiskundimai: nuovargis, skausmas tuštinantis menstruacijų metu, spazminiai žarnyno 

skausmai. 

Kai kurios moterys nejaučia jokių ligos simptomų. 

 

 

Endometriozės nustatymo būdai: 

 Įvertinami moters nusiskundimai. 

 Atliekamas ginekologinis tyrimas – tiriant per makštį ar per tiesiąją žarną čiuopiami 

skausmingi dariniai, nepaslanki gimda. 

 Ultragarsinis tyrimas – jo metu galima pamatyti kiaušidžių cistas. 

 Kraujo tyrimas: Ca 125 (> 35U/ml) – šis tyrimas nėra būdingas tik šiai ligai, nes jis padidėja 

sergant ne tik endometrioze, bet ir kiaušidžių vėžiu, dubens uždegimine liga, kasos uždegimu, 

kepenų ligomis. 

 Laparoskopija – tai informatyviausias tyrimas diagnozuojant endometriozę. Laparoskopijos 

metu apžiūrimi vidaus organai ir įvertinamas ligos išplitimas. Paimamas endometriozės židinio 

gabalėlis detaliam ištyrimui. 

 

Gydymas: 

Endometriozės gydymas individualus ir priklauso nuo pacientės amžiaus, noro pastoti, nusiskundimų, 

ligos eigos ir išplitimo: 

 Jei endometriozė mažai išplitusi, o pacientės yra vyresnio amžiaus, nevargina stiprūs 

skausmai, ji gali būti tik stebima.  

 Jei endometriozė išplitusi ir moterį vargina endometriozei būdingi nusiskundimai, gydyti 

būtina.  

 Moterims, planuojančioms pastoti, pirmiausiai rekomenduojama atlikti laparoskopinę 

operaciją. 

Gydymo būdai: 

1. Medikamentinis gydymas hormonais, siekiant prislopinti kiaušidžių funkciją: 

a. Geriamosios kontraceptinės tabletės (Jeanine, Diane 35’); 



b. Progestagenai – vartojama ilgą laiką; 

c. Danazolis – vartojamas 6 – 9 mėn.; 

d. GnRH agonistai  - galima  vartoti ne ilgiau 6 mėn. Jie ryškiai sumažina estrogenų kiekį 

organizme, tačiau ilgiau vartojant gali sukelti klimakterinius reiškinius ir kaulų 

retėjimą. 

e. Gimdos spiralė su levonorgestreliu (Mirena) – rekomenduojama spiralę keisti kas 5 

metus. Tyrimais įrodyta, kad Mirena efektyviai sumažina endometriozės sukeltus 

skausmus.  

2. Chirurginis gydymas - laparoskopija: 

a. Kiaušintakio praeinamumo įvertinimas, sąaugų išdalinimas, kiaušidžių ir kiaušintakių 

išlaisvinimas; 

b. Endometriozinės židinių prideginimas; 

c. Kiaušidės endometrioidinių cistų pašalinimas kartu su jos kapsule. 

3. Sudėtinis gydymo būdas – po laparoskopinės operacijos paskiriamas medikamentinis gydymas 

hormonais. 

4. Sergant endometrioze vaistai nuo skausmo yra neefektyvūs. 

 

 

 

Verta žinoti! 

 

 

 Endometrioze dažniausiai serga vaisingo amžiaus moterys, kurias vargina lėtiniai pilvo 

skausmai ir/ar skausmingos mėnesinės. 

 Endometriozės diagnozė patvirtinama laparoskopijos metu. 

 Efektyviausias endometriozės gydymo būdas – po operacijos paskiriant  hormoninį gydymą  

( Mirena).  

  Nepaisant gydymo endometriozė linkusi kartotis ir toliau plisti. 

  


