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Abstract 

Background. Endometriosis is a progressive chronic hormone-dependent inflammatory disease, often 

affecting women in child-bearing age. During its course the endometrium tissue forms outside of the uterine 

cavity. Due to delayed diagnostics the epidemiology of this disease is not known exactly. 

Aim. To review scientific literature about endometriosis epidemiology, risk factors and aetiological aspects. 

Materials and methods. The literature search was conducted in the international database PubMed. 

Keywords such as ,,endometriosis‘‘, ,,endometriosis epidemiology‘‘, ,,endometriosis risk factors‘‘, 

,,endometriosis aetiology‘‘ and their combinations were used. 717 publications were found in the search 

results, of which 653 articles were rejected that did not match the topic. The literature review includes 64 

articles in English, published between 1986 and 2022. 

Results. It has been proven that this disease is diagnosed more often to women that have a higher social-

economical status, are working night shifts, have encountered misbehavior in their childhood, have a family 

history of endometriosis in first-degree relatives, had an early menarche and/or the menstruation cycle is 

shorter than 27 days. Diet is also of an important role to this disease while alcohol increases the risk of having 

endometriosis. 

Conclusions. The prevalence of endometriosis is not known exactly. Despite lack of understanding of its 

aetiology, it is assumed that various factors are of influence. That includes the genetic profile, inflammation, 

hormonal activity, menstruation cycles, metabolism of prostaglandines and imunological elements. 
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Santrauka 

Įvadas. Endometriozė yra progresuojanti lėtinė uždegiminė ir nuo hormonų priklausanti liga, dažniausiai 

pasireiškianti vaisingo amžiaus moterims. Jos metu endometriumo audinys susidaro už gimdos ertmės ribų. 

Šios ligos epidemiologija nėra tiksliai žinoma dėl uždelstos diagnostikos, o etiologiniai mechanizmai vis dar 

iki galo nesuprasti. 

Tikslas. Remiantis moksline literatūra, apžvelgti ir pateikti apibendrintą informaciją apie endometriozės 

epidemiologiją, aktualiausius rizikos faktorius ir etiologinius aspektus. 

Metodai. Literatūros paieška buvo atlikta tarptautinėje duomenų bazėje PubMed. Naudoti raktiniai žodžiai 

,,endometriosis‘‘, ,,endometriosis epidemiology‘‘, ,,endometriosis risk factors‘‘, ,,endometriosis aetiology‘‘ 

ir jų kombinacijos. Pagal paieškos rezultatus buvo surasta 717 publikacijų, iš kurių buvo atmesti 653 

straipsniai, neatitikę nagrinėjamos temos. Į literatūros apžvalgą įtraukti 64 straipsniai anglų kalba, publikuoti 

1986-2022 metais. 

Rezultatai. Visame pasaulyje endometrioze serga apie 176 milijonai moterų. Įrodyta, kad ši liga dažniau 

diagnozuojama moterims, turinčioms aukštesnę socialinę ir ekonominę padėtį, dirbančioms naktinėmis 

pamainomis, patyrusioms netinkamą elgesį vaikystėje, kurių šeimoje yra endometriozės ligos istorija tarp 

pirmos eilės giminaičių, kurių menstruacijos prasidėjo ankstyvame amžiuje ir/arba mėnesinių ciklas yra 

trumpesnis nei 27 dienos. Mitybos ypatybės taip pat atlieka svarbų vaidmenį šios ligos pasireiškimui, o 

alkoholio vartojimas padidina jos riziką. 

Išvados. Endometriozės paplitimas nėra tiksliai žinomas, nes diagnostika yra apsunkinta dėl nespecifinių 

simptomų ir ligos patvirtinimui reikalingo laparoskopijos metu atliktos biopsijos histologinio ištyrimo. Nors 

endometriozės etiologija nėra iki galo suprasta, manoma, kad jai gali turėti įtakos tokie veiksniai kaip 

genetinis profilis, uždegimas, hormonų aktyvumas, menstruacijų cikliškumas, prostaglandinų metabolizmas 

ir imunologiniai veiksniai. 

 

Raktažodžiai: endometriozė, epidemiologija, rizikos faktoriai, etiologija. 
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1. Įvadas 

Endometriozė (EM) yra lėtinė uždegiminė liga, 

kuriai būdingas endometriumo audinio vešėjimas 

už gimdos ribų [1, 2]. Ši liga yra priklausoma nuo 

estrogenų ir pasireiškia moterų reprodukciniais 

metais [3]. Endometriozė dažnai klaidingai 

diagnozuojama, netinkamai valdoma, 

sumenkinama arba ignoruojama [4]. Taigi 

nustatyti tikslų paplitimą nėra paprasta, tačiau 

manoma, kad jis svyruoja nuo 6 iki 10% 

reprodukcinio amžiaus moterų tarpe [3]. Dėl 

sudėtingo pobūdžio endometriozės diagnostika 

gali užtrukti 6–10 metų, o jos simptomai labai 

skiriasi [5]. Dauguma pacienčių patiria ciklinį 

dubens skausmą menstruacijų metu, tačiau kai 

kurioms pasireiškia neciklinio dubens skausmo 

simptomai, tokie kaip dispareunija, dischezija ir 

dizurija [6]. Būdinga tai, kad skausmo stiprumas 

nesusijęs su susidariusio endometriumo audinio 

kiekiu . Dažnai pacientėms pasireiškia tik 

nepaaiškinamas nevaisingumas [6]. Taip pat 

endometriozė gali sukelti tokius simptomus, kurie 

imituoja dirgliosios žarnos sindromą, intersticinį 

cistitą, kraujagyslių, raumenų, kaulų sistemos, 

neurologines ir psichologines ligas, nutukimą, 

anoreksiją, skydliaukės funkcijos ir 

autoimuninius sutrikimus, širdies ligas [7]. Šie 

simptomai neigiamai veikia gyvenimo kokybę, 

fizinę ir psichinę sveikatos būklę bei 

produktyvumą darbe [8]. Endometriozės 

etiologija vis dar nėra visiškai suprantama [7]. 

Plačiausiai pripažinta teorija teigia, kad 

endometriozė išsivysto dėl menstruacijų metu 

pasireiškiančio endometriumo audinio refliukso 

[9]. Šiuo metu nėra paprasto neinvazinio 

endometriozės diagnozavimo testo, kuris būtų 

įprastai taikomas klinikinėje praktikoje [10]. 

Chirurginės endometriozės diagnostikos 

procedūros apima laparoskopiją (minimalią 

prieigą arba „rakto skylutės“ operaciją) arba 

laparotomiją (atvirą operaciją per pilvo pjūvį). 

Ankstyvas endometriozės gydymas pagerina 

skausmo lygį ir fizinę bei psichologinę funkciją 

[10]. 

2. Metodika 

Literatūros paieška buvo atlikta tarptautinėje 

duomenų bazėje PubMed. Pagal paieškos 

rezultatus buvo surasta 717 publikacijų, iš kurių 

buvo atmesti 653 straipsniai, neatitikę 

nagrinėjamos temos. Į literatūros apžvalgą įtraukti 

64 straipsniai anglų kalba 

3. Rezultatai  

3.1. Epidemiologija 

EM dažnis ir paplitimas nėra tiksliai nustatyti, nes 

diagnozė patvirtinama tik laparoskopijos metu 

atlikus biopsiją [11]. Apskaičiuota, kad visame 

pasaulyje endometrioze serga maždaug 176 

milijonai moterų [12, 13]. Manoma, kad šios ligos 

paplitimas yra nuo 6 iki 10% tarp vaisingo 

amžiaus moterų [14, 15]. Vidutinis amžius, kada 

endometriozė nustatoma, apytiksliai yra 28 metai. 

Ši liga diagnozuojama 21–47% moterų, sergančių 

nevaisingumu, ir 71–87% moterų, kenčiančių nuo 

lėtinio dubens skausmo [14]. Literatūroje iki 2013 

m. rašoma, kad endometriozės paplitimas tarp 

paauglių yra apie 62%, sergančių lėtiniu dubens 

skausmu arba dismenorėja [16, 17]. 

Laparoskopiškai patvirtinta endometriozė buvo 

nustatyta 75% paauglių, kurioms lėtinis dubens 

skausmas buvo atsparus gydymui, 49% merginų, 

kurioms lėtinis dubens skausmas buvo neatsparus 
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medikamentiniam gydymui, ir 70% atvejų, 

kurioms pasireiškė dismenorėja [18]. 

3.2. Rizikos faktoriai ir etiologija 

Literatūroje nurodoma, kad daugelis genetinių, 

endokrininių, imunologinių, mikrobiotinių ir 

aplinkos veiksnių yra tiek teigiamai, tiek 

neigiamai susiję su endometriozės vystymusi 

[19]. Kai kurie reprodukciniai veiksniai nuolat 

siejami su endometriozės rizika, o tai rodo, kad 

hormoniniai pokyčiai gali turėti didelės įtakos 

endometriozės išsivystymo pavojui [20]. Tarp 

veiksnių, susijusių su padidėjusia šios ligos  

išsivystymo tikimybe, yra azijietiškos kilmės 

moterys, ilgalaikis estrogenų poveikis (pvz.: 

ankstyvas menstruacijų amžius, trumpesni 

menstruaciniai ciklai, gausios menstruacijos), 

mažas kūno masės indeksas ir Miulerio latakų 

obstrukcija [19]. Endometriozės dažnis 5–30% 

didesnis tarp pirmos eilės šeimos narių, o tai rodo 

daugiafaktorinius šeiminius poligeninius bruožus 

[18]. Polichlorinto bifenilo ar bisfenolio A 

poveikis, alkoholio ir raudonos mėsos vartojimas 

[21], naujagimio neišnešiotumas [22], mažas 

gimimo svoris, maitinimas mišiniais, padidėjęs 

odos jautrumas saulei, šviesi akių spalva yra 

endometriozės išsivystymo rizikos veiksniai 

suaugusioms moterims [23, 24]. 

3.3. Socialinis - ekonominis statusas/profesinis 

lygis 

Daugelis ankstyvųjų epidemiologinių 

endometriozės rizikos veiksnių tyrimų įrodė, kad 

ši liga dažniau diagnozuojama moterims, 

turinčioms aukštesnę socialinę ir ekonominę 

padėtį/aukštesnį užimtumo lygį [25, 26]. Ši sąsaja 

tradiciškai buvo aiškinama diagnostiniu 

šališkumu: pavyzdžiui, aukštesnės socialinės ir 

ekonominės padėties moterys gali geriau žinoti 

apie sveikatos problemas [27]. Ryšys tarp 

išsilavinimo lygio ir endometriozės atspindi 

socialines ir ekonomines problemas, tokias kaip 

galimybė gauti medicininę priežiūrą [28]. Be to, 

socialinė ir ekonominė padėtis gali būti susijusi su 

daugeliu endometriozės rizikos veiksnių. 

Pavyzdžiui, reprodukcinis modelis, kūno masė, 

fizinis aktyvumas ir mityba yra susiję su 

išsilavinimu ir socialine bei ekonomine padėtimi 

[27]. Tyrimo metu nustatytas ryšys tarp darbo 

naktinėje pamainoje ir endometriozės rizikos 

[23]. Įrodyta, kad toks darbo grafiko pobūdis 

sutrikdo cirkadinę estrogenų sekreciją ir buvo 

susijęs su padidėjusia kitų nuo estrogenų 

priklausomų ligų, tokių kaip krūties vėžys, rizika 

[23].  

Įrodyta, kad seksualinė, emocinė prievarta ir 

nepriežiūra vaikystėje yra susiję su endometriozės 

diagnoze [29]. Moterys, sergančios endometrioze, 

pranešė apie daug didesnį įvairaus netinkamo 

elgesio vaikystėje skaičių nei kontrolinė moterų 

grupė [29]. Moterų, su kuriomis vaikystėje buvo 

elgiamasi netinkamai, psichologinės ir 

fiziologinės reakcijos į stresą skiriasi, pavyzdžiui, 

lėtinis per didelis susijaudinimas [30]; šie 

skirtumai gali padidinti ligos riziką [31]. 

Hipokortizolizmas buvo apibūdintas kaip reakcija 

į ūmias stresines situacijas sveikiems 

suaugusiems, kurie vaikystėje patyrė netinkamą 

elgesį, taip pat asmenims, kenčiantiems nuo 

lėtinio skausmo [32] ir sergančių endometrioze 

[33]. Dėl netinkamo elgesio vaikystėje gali 

padidėti C reaktyviojo baltymo, fibrinogeno ir 

priešuždegiminių citokinų kiekis, o tai yra susiję 

su nuolatine uždegimine būkle [32]. Kadangi 

imuninė sistema vaidina esminį vaidmenį 

vystantis endometriozei [34], tokie pokyčiai gali 
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sieti netinkamą elgesį vaikystėje su endometrioze 

[29]. Taip pat makšties, tarpvietės ar tiesiosios 

žarnos traumos, patirtos dėl seksualinės 

prievartos, gali tiesiogiai padidinti 

endometriozinio audinio transplantacijos riziką 

[30]. 

3.4. Genetinė predispozicija 

Įrodyta, kad endometriozės dažnis yra didesnis 

tarp pirmos eilės giminaičių [35]. Manoma, kad 

moterys, kurių šeimoje yra sirgusių šia liga, gali 

būti labiau linkusios atlikti medicininius tyrimus 

[35]. Tačiau dvynių tyrimai parodė, kad 

paveldimumas lemia endometriozės vystymąsi 

panašiai kaip ir kitoms sudėtingoms genetinėms 

ligoms [36]. Šeimos endometriozės agregacija 

rodo genetinį indėlį į ligą, o kai kurie genetiniai 

veiksniai buvo nustatyti atliekant genomo 

asociacijos tyrimus [37]. Nepaisant to, šios ligos 

genetika nėra iki galo aiški ir dar reikia atlikti 

daug tyrimų, siekiant geriau suprasti tikslų įvairių 

biologinių kelių, dalyvaujančių endometriozės 

patogenezėje, vaidmenį [38]. 

3.5. Menstruacinio ciklo ypatybės 

Ankstyvas menstruacijų amžius (≤11 metų 

amžiaus) siejamas su didesne endometriozės 

rizika dėl pakitusios hormoninės aplinkos arba 

ankstesnės ir ilgesnės retrogradinių menstruacijų 

trukmės [39]. Įrodyta, kad trumpesni menstruacijų 

ciklai (<26-27 dienos) vėlyvoje paauglystėje (18–

22 metai) buvo susiję su didesniu endometriozės 

dažniu, palyginus su 26–31 dienos mėnesinių 

ciklais [40]. Retrogradinio kraujavimo hipotezė 

gali būti viena iš paaiškinimų [41]. Šio proceso 

metu menstruacijos per kiaušintakius perneša 

gyvybingus endometriumo fragmentus į 

pilvaplėvės ertmę, kur jie gali implantuotis, 

vystytis ir kartais įsiskverbti į kitus dubens 

audinius [29]. Šiuo metu manoma, kad ši 

Sampsono retrogradinių menstruacijų teorija, 

kurią patvirtina anatominis endometriozinių 

implantų pasiskirstymas ir didesnis ligos 

paplitimas moterims, turinčioms obstrukcinių 

Miulerio latakų anomalijų, apibūdina pagrindinį 

endometriozės priežastinį mechanizmą [39]. Kai 

menstruacijų trukmė trumpesnė nei 27 dienos, 

gali padidėti retrogradinio kraujavimo ir 

endometriozės dažnis ir rizika [41]. Kitas galimas 

paaiškinimas yra, kad moterų, kurių 

menstruacinis ciklas trumpesnis nei 27 dienos, 

endometriumo audiniai yra santykinai dažniau 

veikiami didesniu estrogenų kiekiu nei moterų, 

kurių ciklas yra ilgesnis [42]. Keletas tyrimų 

nustatė, kad į endometriumą panašaus audinio 

augimas už gimdos ribų priklausė nuo lytinių 

steroidinių hormonų ir vietinių augimo faktorių, 

tokių kaip į insuliną panašaus augimo faktoriaus 1 

(IGF-1) arba kraujagyslių endotelio augimo 

faktoriaus (VEGF) [43, 44]. Trumpas ciklas būna 

kartu su reguliaria ovuliacija, todėl prieš ją 

estrogenų kiekis smarkiai padidėja per trumpą 

laiką [45]. Šie hormonai turi sinergetinį poveikį su 

IGF-1/VEGF ir kartais sustiprina šių faktorių 

poveikį endometriumo ląstelių proliferacijai ir 

mitozei už gimdos ribų [45]. 

3.6. Kūno svoris ir ūgis 

Dabartiniai įrodymai rodo atvirkštinį ryšį tarp 

vaikystės ir paauglystės kūno dydžio ir 

endometriozės rizikos [23]. Atlikti tyrimai 

nustatė, kad vaikystės kūno masės indeksas 

(KMI) yra atvirkščiai ir reikšmingai susijęs su 

endometriozės rizika, nes mergaičių, kurių KMI 

tyrimo metu buvo didžiausias, endometriozės 

rizika buvo vidutiniškai mažesnė [46]. Priešingai 

nei KMI, vaikystės ūgis buvo teigiamai susijęs su 
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endometriozės rizika, todėl aukščiausioms 

merginoms buvo didžiausias šios ligos 

išsivystymo pavojus. Tačiau šiuo metu biologiniai 

mechanizmai, siejantys endometriozės riziką su 

kūno dydžiu, nėra iki galo aiškūs [46]. 

Neseniai atliktoje literatūros apžvalgoje buvo 

nustatyti endometriozės ir suaugusių moterų kūno 

masės indekso ryšio tyrimai [47]. Buvo nustatytas 

nedidelis atvirkštinis ryšys tarp endometriozės ir 

suaugusiųjų KMI[47]. Manoma, kad antsvorio 

turinčioms moterims gali būti sunkiau 

diagnozuoti endometriozę [27]. Nutukusioms 

moterims, kenčiančioms nuo dubens skausmo, 

mažiau tikėtina, kad bus pasiūlyta invazyvi 

intervencija, o tai gali sumažinti endometriozės 

laparoskopinės diagnostikos galimybę [48]. Kiti 

galimi šios sąsajos paaiškinimai yra atvirkštinis 

kūno svorio ir socialinės bei ekonominės padėties 

ryšys, dažnas svorio padidėjimo reiškinys po 

gimdymo, apetito praradimas dėl ligos, 

nereguliarūs menstruaciniai ciklai ir padidėjęs 

anovuliacinio nevaisingumo dažnis [27]. 

3.7. Dermatologinės savybės 

Yra keletas duomenų, patvirtinančių galimą ryšį 

tarp endometriozės ir pigmentinių odos savybių 

[27]. Be to, nustatyta, kad endometrioze 

sergančioms moterims dažniau pasireiškia 

specifiniai fenotipiniai bruožai, tokie kaip raudoni 

plaukai, apgamai, strazdanos ir jautrumas saulės 

spinduliams [49]. Atvejo kontrolės tyrimai parodė 

didesnę endometriozės riziką tarp moterų, kurių 

akys mėlynos/žalios [23]. Šie požymiai gali rodyti 

konkretų šviesai jautrų fenotipą [23]. Moterys, 

turinčios šį fenotipą, linkusios apsisaugoti nuo 

saulės spindulių, o tai gali turėti įtakos, nes 

žinoma, kad ultravioletinė šviesa turi poveikį 

imuninei funkcijai [27]. 

3.8. Mitybos veiksniai 

Dieta gali turėti įtakos įvairiems su endometrioze 

susijusiems fiziologiniams ir patologiniams 

procesams, tokiems kaip uždegimas, estrogenų 

aktyvumas, mėnesinių ciklas ir prostaglandinų 

apykaita [27, 50]. Šie svarstymai ir kai kurie 

epidemiologiniai tyrimai rodo, kad mityba gali 

būti susijusi su endometriozės rizika [27]. 

Literatūros apie mitybos veiksnius ir 

endometriozės riziką yra nedaug, ypač tyrimų, 

kuriuose naudojami pažangūs mitybos 

epidemiologiniai metodai [27].  

Dviejuose tyrimuose buvo ištirtas ryšys tarp 

vaisių ir daržovių, suvartojamų per savaitę, ir 

endometriozės išsivystymo rizikos [51, 52]. 2004 

m. atvejo ir kontrolės tyrimo metu ligos rizika 

buvo žymiai mažesnė moterims, kurios valgė 

daug žalių daržovių ir šviežių vaisių [51]. 

Priešingai, 2011 m. atvejo ir kontrolės tyrime 

nustatyta, kad padidėjęs kasdien suvartojamų 

vaisių porcijų skaičius buvo susijęs su didesne 

endometriozės rizika, tačiau ryšio tarp 

endometriozės rizikos ir daržovių vartojimo 

nepastebėta [53]. Kitas 2011 m. atliktas tyrimas 

parodė, kad maistinių skaidulų vartojimas buvo 

susijęs su didesniu šios ligos išsivystymo 

pavojumi [54]. 

Atliktas didelis prospektyvinis riebalų vartojimo 

ir endometriozės išsivystymo rizikos tyrimas, 

kurio metu nustatyta, kad palmitino rūgštis buvo 

vienas iš nesočiųjų riebalų, kurių vartojimas buvo 

susijęs su didesne endometriozės rizika [55]. 

Panašiai, didelio kiekio trans-nesočiųjų riebalų 

rūgščių vartojimas taip pat buvo susijęs su 

padidėjusiu šios ligos išsivystymo pavojumi[55]. 

Omega-3 riebalų rūgščių vartojimas sumažino 

endometriozės išsivystymo riziką. Kiekvienam 
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1% energijos, gautos iš Omega-3 polinesočiųjų 

riebalų rūgščių, o ne iš trans-riebalų, 

endometriozės rizika sumažėjo beveik 50% [55]. 

Trijuose tyrimuose endometriozės rizika buvo 

ištirta atsižvelgiant į savaitinį produktų, 

pagamintų iš raudonos mėsos ir sviesto, kaip 

pagrindinių sočiųjų riebalų rūgščių šaltinių, 

vartojimą [51–53]. Įrodyta, kad kumpio, jautienos 

ir kitų rūšių raudonos mėsos vartojimas buvo 

susijęs su žymiai didesne endometriozės rizika 

[51–53]. 

2013 m. atliktas tyrimas parodė, kad bendras 

pieno ir kitų neriebių pieno produktų vartojimas 

buvo susijęs su mažesne rizika susirgti 

endometrioze [56]. Moterims, kurios vartojo 

daugiau nei tris porcijas pieno produktų per dieną, 

rizika susirgti endometrioze buvo 18% mažesnė 

nei moterims, kurios suvartojo dvi ar mažiau 

porcijų pieno produktų per dieną. Be to, buvo 

nustatyta, kad 25(OH) vitamino D koncentracija 

yra atvirkščiai susijusi su endometriozės rizika. 

Moterys, turinčios didžiausią vitamino D 

koncentraciją, turėjo 24% mažesnę riziką susirgti 

endometrioze nei moterys, turinčios mažiausią šio 

vitamino koncentraciją. Šie rezultatai rodo, kad 

didesnė 25(OH) vitamino D koncentracija serume 

ir didesnis pieno produktų vartojimas yra susiję su 

mažesne endometriozės išsivystymo rizika [56]. 

3.9. Fizinis aktyvumas 

Buvo iškelta hipotezė, kad dalyvavimas 

pramoginėje ar profesionalioje fizinėje veikloje 

gali sumažinti estrogenų kiekį, o ekstremalūs 

pratimai gali sumažinti ovuliacijos dažnį [27]. Be 

to, fizinis aktyvumas gali padidinti lytinius 

hormonus surišančio globulino (SHBG) kiekį, o 

tai sumažintų biologiškai prieinamų estrogenų 

kiekį [27]. Didelis fizinis aktyvumas taip pat 

sumažina atsparumą insulinui ir 

hiperinsulinemiją, dėl kurios gali padidėti 

estrogeno ir į insuliną panašaus augimo 

faktoriaus-1 koncentracija, kuri gali paskatinti 

endometriumo ląstelių proliferaciją [57]. 

Reguliari fizinė veikla turi apsauginį poveikį 

ligoms, susijusioms su uždegiminiais procesais ir 

oksidaciniu stresu, nes padidina sisteminį 

priešuždegiminių citokinų kiekį, todėl sumažėja ir 

endometriozės išsivystymo rizika [58]. Atvejų ir 

kontrolės tyrimuose buvo pastebėta, kad 

reguliariai mankštinantis endometriozės rizika 

sumažėjo maždaug 40–80% [23]. Tačiau 

paskelbti duomenys nėra visiškai nuoseklūs . Nors 

dauguma tyrimų rodo apsauginį poveikį, atrodo, 

kad rezultatai bent iš dalies priklauso nuo tyrimo 

plano ir kontrolės pasirinkimo [27]. 

3.10. Alkoholio vartojimas 

Alkoholis padidina aromatazės aktyvumą 

(testosterono pavertimą estrogenu, dėl kurio 

sumažėja testosterono koncentracija ir padidėja 

estrogeno kiekis) [59]. Alkoholis taip pat gali 

sąveikauti su liuteinizuojančio hormono gamyba 

iš hipofizės, todėl padidėja estradiolio 

išsiskyrimas iš kiaušidžių [59]. 

Kita vertus, ilgalaikis alkoholio vartojimas taip 

pat gali paveikti imuninę funkciją ir reguliuoti 

uždegiminių citokinų gamybą [60]. Pastebėtas 

reikšmingas ryšys tarp alkoholio vartojimo ir 

lėtinių uždegiminių ligų [60]. 

Keletas tyrimų išanalizavo ryšį tarp alkoholio 

vartojimo ir endometriozės rizikos ir buvo 

paskelbti prieštaringi rezultatai dėl galimo 

poveikio [61–63]. Įrodyta, kad bet koks alkoholio 

vartojimas yra susijęs su padidėjusia 

endometriozės rizika, palyginti su alkoholio 

nevartojimu [64]. Apskaičiuota, kad reguliariai 
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vartojant alkoholį rizika padidėja 1,2%.  Be to, ši 

analizė parodė, kad nuo alkoholio dozės priklauso 

endometriozės rizikos padidėjimas, nes juo 

piktnaudžiaujantys asmenys turėjo didesnę riziką 

[64]. 

4. Išvados 

Endometriozė yra nuo hormonų priklausoma 

progresuojanti uždegiminė liga, kuriai būdingas 

endometriumo audinio susidarymas už gimdos 

ertmės ribų ir dažnai yra susijusi su lėtiniais 

dubens skausmais ir nevaisingumu. 

Šios ligos paplitimas nėra tiksliai apskaičiuotas, 

nes simptomai yra nespecifiniai ir dažnai 

sumenkinami, todėl diagnostika yra apsunkinta.  

Manoma, kad šia liga serga apie 6-10% vaisingo 

amžiaus moterų. 

Nors endometriozės etiologija nėra iki galo 

suprasta, manoma, kad jos atsiradimui ir 

vystymuisi gali turėti įtakos įvairūs veiksniai. Tai 

apima genetinį profilį, uždegimą, hormonų 

aktyvumą, menstruacijų cikliškumą, 

prostaglandinų metabolizmą ir imunologinius 

veiksnius. Žinoma, kad estrogenai vaidina svarbų 

vaidmenį šios ligos vystymosi eigoje. 

Pastaraisiais metais buvo dedamos didelės 

pastangos analizuoti ryšį tarp endometriozės ir 

kitų patologinių būklių, siekiant gauti daugiau 

informacijos apie patogenetinius mechanizmus 

arba nustatyti moteris, kurioms gresia 

endometriozės išsivystymo pavojus. 
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