SEKSUALUMAS
ir onkologinė liga

Visiems, susidūrusiems su onkologine liga –
sergantiems, jau pasveikusiems ir jų artimiesiems

ĮŽANGA.
Onkologinė liga ir jos gydymas turi didelę įtaką seksualiniam gyvenimui, seksualumo sąvokai ir
savivertei. Nors šiandien seksualumas nebelaikomas tabu, šia tema atvirai kalbėti daugeliui yra sunku.
Susidūrus su onkologine liga, pacientai ir jų artimieji susitelkia į gydymo procesą, galvoja apie tai, kaip
greičiau pasveikti, lengviau ištverti šalutinius gydymo reiškinius, kaip susidoroti su užklupusiomis emocijomis, vėliau – kaip sugrįžti į darbą, visuomeninę veiklą ir socialinį gyvenimą. Gydytojai ir slaugytojai
susikoncentruoja į savo darbą – padėti susirgusiam žmogui. Tad natūralu, jog sudėjus visas aplinkybes ir
dažnam lietuviui būdingą drovumą, seksualumo tema lieka tarsi pilka zona – reikšminga gyvenimo dalis,
apie kurią ne tik vengiama kalbėti, bet ir sunku rasti informacijos.
Seksualumas, seksas, intymumas – dažnai gėdijamasi šiuos žodžius net garsiau ištarti. Ne tuo metu,
kai esame sveiki, jauni, spinduliuojantys jėga ir žavesiu, jaučiamės gražūs, patrauklūs, sėkmingi, bet sergant, gydantis, pasikeitus kūnui, išgyvenant dėl prarasto moteriškumo ar vyriškumo, baiminantis, kad
seksualiniai santykiai niekada nebeteiks malonumo, nerimaujant dėl skyrybų su savo sutuoktiniu ar dėl
galimybės artimus santykius užmegzti ateityje, sielvartaujant dėl ligos ar gydymo sukelto nevaisingumo.
Tačiau onkologinės ligos diagnozė nereiškia intymaus gyvenimo pabaigos, nepriklausomai nuo to, ar
turite antrąją pusę ar šiuo metu nesate užmezgę artimų santykių.

Seksualumas ir intymumas –
tai ne tik seksas. Tai savęs ir savo
išvaizdos vertinimas, savo atvaizdo
tyrinėjimas veidrodyje, apkabinimai,
prisilietimai ir bučiniai, tik judviem
žinomi intymūs juokeliai, Jūsų
intymūs jausmai, apsinuoginimas
prieš kitą ir fizinis
artumas.

Intymumas ir seksualumas – svarbi žmogaus
gyvenimo dalis, prisidedanti prie jo kokybės ir pilnatvės. Ir ši sritis gali būti sutrikdyta ar pasikeitusi
dėl onkologinės ligos. Tiek gydymosi metu, tiek po
jo. Įvairių mokslinių tyrimų duomenimis, apie 30 –
90 proc. onkologinių pacientų išgyvena seksualinio
gyvenimo, intymumo pokyčius, sunkumus.

Seksualumas yra labai asmeniškas dalykas,
įvairiems žmonėms reiškiantis skirtingus dalykus.
Seksualumas ir intymumas – tai ne tik seksas. Tai
savęs ir savo išvaizdos vertinimas, savo atvaizdo
tyrinėjimas veidrodyje, apkabinimai, prisilietimai
ir bučiniai, tik judviem žinomi intymūs juokeliai,
Jūsų intymūs jausmai, apsinuoginimas prieš kitą
ir fizinis artumas. Seksualumas gali būti išreiškiamas drabužiais, kuriuos dėvite, būdais, kuriais
puoselėjate savo kūną, tai, kaip judate, kaip ir su
kuo mylitės. Seksas dažnai yra būdas patirti intymumą santykiuose, bet intymumas išgyvenamas
ir daugeliu kitų būdų. Intymumas – tai fizinis
ir emocinis artumas kitam. Išgyventi intymumą
– tai mylėti ir būti mylimam, rūpintis, gerbti ir
branginti vienas kitą, kalbėtis ir klausytis, dalintis
ypatingomis patirtimis.

Apie 30 – 90 proc.
onkologinių pacientų išgyvena
seksualinio gyvenimo, intymumo
pokyčius, sunkumus.

Šioje knygoje pateikiama informacija apie vyrų ir moterų seksualumą, lytinę sveikatą, onkologinės
ligos ir jos gydymo poveikį seksualiniam gyvenimui, vaisingumo sutrikimus ir jo išsaugojimą bei
apžvelgiami su onkologine liga susidūrusių vyrų ir moterų psichologiniai išgyvenimai. Leidinyje remiamasi ne tik moksline literatūra ir tyrimais, nagrinėjančiais seksualinio gyvenimo sunkumus, intymumo, moteriškumo/vyriškumo, kūno pokyčius susirgus, bet ir unikalia vyrų ir moterų patirtimi. Knygoje
pateiktos temos yra skirtos tiek sergantiems ar sirgusiems, tiek jų artimiesiems.
Skaitydami nepamirškite, jog esate individuali asmenybė, todėl svarstant seksualinio gyvenimo
klausimus, turite koncentruotis į savo poreikius, norus bei atsižvelgti į savo partnerio troškimus. Jūs
neturėtumėte sureikšminti to, kas visuomenėje yra apibūdinama kaip normalus dalykas. Jūsų seksualumas ir intymumas nėra apibrėžti vadovėlyje, Jūs galite keisti savo nuomonę ir atrasti naujų dalykų,
teikiančių malonumą.
Seksualumas – reikšminga daugelio žmonių gyvenimo dalis, todėl išdrįskite apie tai kalbėti, kelti
klausimus šia tema ir ieškoti atsakymų, kaip spręsti kylančius sunkumus. Nepamirškite, jog bet kokius
kylančius neaiškumus ar baimes būtina aptarti su savo antrąja puse – kartais tik to ir užtenka. O mes
tikimės, jog šis leidinys Jums suteiks galimybę pažvelgti į savo seksualinį gyvenimą kitaip.

Seksualumas – reikšminga
daugelio žmonių gyvenimo dalis,
todėl išdrįskite apie tai kalbėti,
kelti klausimus šia tema ir ieškoti
atsakymų, kaip spręsti kylančius
sunkumus.
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MOTERŲ SEKSUALUMAS
IR LYTINĖ SVEIKATA
Lytiniai požymiai
Lytiniais vadinami fiziologiniai, anatominiai ir funkciniai požymiai, nusakantys priklausomybę vyriškai arba moteriškai lyčiai. Išskiriami pirminiai (lytiniai organai) ir antriniai (kūno sudėjimas, plaukuotumas, krūtų, balso tembro, funkcinių rodiklių skirtumai) lytiniai požymiai.
Pirminiai lytiniai požymiai yra susiję su lytinių organų sandara. Jie ima formuotis embriogenezės
metu, dar motinos įsčiose, o visai susiformuoja prieš gimstant naujagimiui. Antriniai lytiniai požymiai
tiesiogiai neatlieka dauginimosi funkcijos, tačiau jie padeda atsirasti lytinei, tarpusavio, traukai, užsimegzti meilei. Jie priklauso nuo pirminių požymių, vystosi veikiami lytinių hormonų ir atsiranda lytinės
brandos laikotarpiu. Kai kurie autoriai išskiria ir tretinius lytinius požymius (su lytimi susijęs elgesys ir
mąstymo stereotipai).
Moters išoriniai lytiniai organai
Moters lytiniai organai skirstomi į vidinius ir išorinius. Riba tarp jų yra mergystės plėvė, o pradėjus
lytinį gyvenimą – plėvės likučiai.

Klitoris

Makšties prieangis

Mažosios lytinės lūpos
Didžiosios lytinės lūpos

Tarpvietė
Išangė

1 pav. Moters išoriniai lytiniai organai
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Moters išoriniai lytiniai organai yra vadinami vulva. Čia daug kraujagyslių ir nervinių galūnių, todėl
tai yra su lytiniu geismu susiję organai ir erogeninės zonos, kurių stimuliavimas skatina makšties sienelių
sudrėkimą ir suteikia seksualinio susijaudinimo pojūtį. Išoriniams lytiniams organams priklauso:
•
gaktos pakyla;
•
didžiosios ir mažosios lytinės lūpos;
•
varputė;
•
makšties prieangio stormuo;
•
makšties prieangis;
•
pridėtinės Bartolinio ir Skene lytinės liaukos.
Gaktos pakyla – odos ir poodžio riebalinio audinio darinys, dengiamas gaktinių plaukų. Ji atlieka
amortizatoriaus vaidmenį, t.y., saugo gaktikaulių jungtį nuo sutrenkimų. Čia yra gausus nervinių skaidulų tinklas, todėl užsigavus šią sritį juntamas itin stiprus skausmas. Gaktos plaukai šiek tiek saugo lytinį
plyšį, sulaiko makšties išskyrų kvapą.
Lytinės lūpos yra odos raukšlės, iš šonų ribojančios lytinį plyšį ir makšties prieangį bei saugančios jį
nuo išdžiūvimo ir mikroorganizmų. Skiriamos didžiosios ir mažosios lytinės lūpos.
Didžiosios lytinės lūpos yra dvi susiliečiančios 7–8 cm ilgio odos raukšlės, ribojančios iš šonų lytinį
plyšį. Brandos laikotarpiu jos apauga panašiais į gaktos plaukais, dėl to gali būti pažeistos įvairių odos ir
plaukų ligų. Taip pat jų srityje yra riebalinio audinio, riebalų ir prakaito liaukų, specifinio kvapo sekretą
gaminančių liaukų, kurios užtikrina nuolatinį lytinių lūpų drėgnumą.
Tarp didžiųjų lytinių lūpų yra mažosios lytinės lūpos: dvi 4–5 cm ilgio rožinės spalvos, plonos, švelnios odos klostės, glaudžiai apribojančios makšties prieangį. Jose yra riebalinių liaukučių, kraujagyslių
ir nervinių galūnėlių, tad tai labai jautri erogeninė zona. Lytinio susijaudinimo metu mažosios lytinės
lūpos prisipildo kraujo ir sustangrėja, šitaip susiaurindamos įėjimą į makštį. Tai padidina varpos trintį ir
vyro lytinį susijaudinimą, kadangi mažosios lūpos glaudžiai suspaudžia varpą.
Varputė (klitoris) – tarp didžiųjų ir mažųjų lytinių lūpų lytinio plyšio priekyje esantis labai mažas
akytkūnio darinys (0,5–1 cm skersmens, labai retai siekia 2 cm ir daugiau), kuris savo sandara ir forma
primena vyro varpą. Šiek tiek žemiau varputės, link makšties angos yra šlapimui ištekėti skirta anga –
šlaplė.
Varputė yra sudaryta iš erektilinio audinio, todėl yra itin jautri lietimui ir yra vadinama pagrindiniu
moters seksualinio sujaudinimo organu. Susijaudinimo metu ji prisipildo kraujo ir sustandėja.
Makšties prieangio stormuo – abipus lytinio plyčio, lytinių lūpų gilumoje, po stormeniniais akytkūnio raumenimis esantis 3–4 cm ilgio porinis organas. Kaip ir varputė, makšties prieangio stormuo yra
sudarytas iš erektilinio audinio, todėl esant erotiniams dirgikliams į jo ertmes priteka daugiau kraujo, o
jis paburksta ir sustandėja.
Makšties prieangis yra makšties pradžioje, tarp mažųjų lytinių lūpų, maždaug tarpvietės viduryje. Čia atsiveria makšties anga, už jos yra išangė, o priešais – išorinė šlaplės anga. Pastaroji yra 2–3 cm
žemiau varputės ir makšties angos. Neturėjusių lytinių santykių moterų išorinius lytinius organus nuo
vidinių skiria mergystės plėvė, kuri apsupa įeigą į makštį ir yra tarp mažųjų lytinių lūpų, makšties prieangio gilumoje. Pagal formą, plėvė gali būti įvairaus pločio žiedinė, spurguota, akyta, arba jos gali ir visai
nebūti. Joje paprastai būna keletas įvairaus dydžio ir formos angų, pro kurias mėnesinių metu išteka
kraujas. Ši plėvė taip pat atlieka ir šiokią tokią apsauginę funkciją.
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Retai mergystės plėvė būna aklina. Ši patologija išryškėja, kai merginai sulaukus 16 metų amžiaus,
vis dar neatsiranda menstruacijos, nors antriniai lytiniai požymiai yra susiformavę (pirminė amenorėja),
vargina cikliniai skausmai pilvo apatinėje dalyje. Taip pat gali būti šie periodiniai nusiskundimai: šlapimo susilaikymas, obstipacijos (vidurių užkietėjimas), skausmas juosmens srityje, pykinimas ir vėmimas.
Šiuo atveju atliekama mergystės plėvės atvėrimo operacija.
Mergystės plėvė dažniausiai plyšta per pirmąjį lytinį aktą. Priklausomai nuo plėvės elastingumo,
tuomet gali išsiskirti nedidelis kiekis kraujo, paskaudėti. Jeigu mergystės plėvė labai elastinga, ji gali ir
neplyšti per pirmąjį lytinį aktą.
Plyšus mergystės plėvei, lieka įvairaus dydžio skiautės. Plyšimai užgyja per 7–10 dienų ir susidaro
standūs balkšvi randai. Po gimdymo ji visai suyra ir lieka tik maži gabalėliai. Kartais mergystės plėvė gali
plyšti ir dėl kitų priežasčių: aktyviai sportuojant, jodinėjant, važiuojant dviračiu, įvairiai dirginant lyties
organus.
Bartolino liaukos yra dvi 1,5–2 cm skersmens moters pridėtinės lytinės liaukos, išsidėsčiusios truputį į apačią ir į šonus nuo makšties prieangio, tarp mažųjų lytinių lūpų. Jų išėjimo latakai yra 1,5–2,5 cm
ilgio ir atsiveria vidiniame mažųjų lytinių lūpų paviršiuje. Liaukutes paspaudus, išsiskiria klampus, pilkos
spalvos baltymingas skystis. Šis skystis, primenantis gleives, taip pat išsiskiria moteriai lytiškai susijaudinus bei sueities metu.
Skene liaukos – moters pridėtinės lytinės liaukos, atsiveriančios viršutinėje (priekinėje) makšties
sienelėje šalia šlaplės angos. Vieta aplink šias liaukas yra tapatinama su G tašku.
G tašku vadinama moters makštyje esanti labai jautri erogeninė zona. Tai 5–8 cm nuo įeigos į makštį
link šlaplės priekinėje makšties sienelėje esantis žirnio dydžio audinių plotelis. Visgi, G taško egzistavimas ir jo įtaka moters ejakuliacijai nėra galutinai įrodyta.
Bartolino liaukos kartu su Skene liaukomis lemia pakankamą makšties prieangio ir makšties gleivinės drėgmę, kuri sudaro sąlygas tinkamam vyro varpos įsiskverbimui į makštį vaginalinių santykių metu.
Būtent gausus šių liaukų sekreto išsiskyrimas orgazmo metu yra vadinamas moters ejakuliacija.
Tarpvietė – dubens apatinę atvarą uždarančių raumenų ir raiščių, riebalinio ir puriojo jungiamojo
audinio, kraujagyslių, nervų, limfmazgių ir kitų struktūrų 3–4 cm storumo darinys, iš išorės padengtas
oda. Moters tarpvietė yra tarp didžiųjų lytinių lūpų sandūros ir išangės.
Tarpvietės raumenys išsidėstę trimis sluoksniais ir sudaro dubens dugną, į kurį remiasi vidiniai lytiniai organai. Jie labai svarbūs tokioms funkcijoms kaip tuštinimasis, šlapinimasis, gimdymas, jų veikla
turi įtakos pilvo presui. Tarpvietė išlaiko vidaus organų svorį, dėl to didėjant pilvo ertmės spaudimui
(keliant sunkius daiktus, kosint) tam tikrose tarpvietės vietose dėl susilpnėjusio jungiamojo audinio ir
raumenų gali susidaryti išvaržų. Ypač dažnai tai pasitaiko vyresnio amžiaus moterims, dėl daugkartinių
gimdymų. Tokiu atveju gali prireikti operacijos.
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Moters vidiniai lytiniai organai
Moters vidiniams lytiniams organams priklauso:
•
makštis;
•
gimda;
•
kiaušintakiai;
•
kiaušidės.

Gimda
Kiaušintakiai
Gimdos dugnas

Gaktinė sąvarža

Makštis
Tiesioji žarna

Šlaplė
Išangė
Mažosios lytinės lūpos

Didžiosios lytinės lūpos
2 pav. Moters vidiniai lytiniai organai

Makštis – suploto vamzdelio pavidalo neporinis raumeninis 8–10 cm ilgio ir 3–4 cm pločio kanalas,
jungiantis išorinius lytinius organus su gimda. Ramybėje makšties sienelės yra susiglaudusios, o lytiškai
susijaudinus, makštis gali praplatėti ir pailgėti, priklausomai nuo varpos dydžio ir ilgio. Paprastai makštis
yra nuolat drėgna tam, kad jos sienelės tarpusavyje nesusiglaustų.
•
•
•
•
•

Makštis atlieka keletą svarbių funkcijų:
per lytinį aktą makštyje, ypač jos viršutinėje dalyje, kaupiasi išsiveržusi sperma, tačiau rūgščioje terpėje spermatozoidai greitai žūva (gimdos kaklelio palminėse raukšlėse susikaupusi sperma gyvybinga išbūna 2–3 dienas);
vaginalinių lytinių santykių metu į makšties sienelę trinasi vyro varpa, o ši tarpusavio trintis sukelia
orgazmą;
saugo moters organizmą nuo infekcijos, kuri gali patekti iš išorės, nuo išangės ar per lytinius santykius;
per makštį pasišalina mėnesinių išskyros;
gimdymo metu makštis tampa gimdymo kanalu, per kurį naujagimis atkeliauja į išorinį pasaulį.
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Gimda – storasienis ertminis raumeninis neporinis organas, panašus į priekį lenktą ir viršuje gerokai
platesnę kriaušę. Ji yra mažajame dubenyje, tarp šlapimo pūslės ir tiesiosios žarnos.

Kiaušintakiai

Kiaušidė

Gimdos kaklelis

Gimdos kūnas

3 pav. Gimda

Gimda sudaryta iš gimdos kūno ir kaklelio. Naujagimės gimda dėl iš motinos gautų hormonų yra
santykinai didelė, tik per pusę mažesnė nei suaugusios moters ir cilindro formos. Vėliau ji sumažėja, o vėl
naujagimės dydį pasiekia tik apie 9–10 gyvenimo metus ir toliau mažai kinta iki lytinio brendimo. Subrendusios gimdos aukštis yra 8–9 cm (kaklelis sudaro maždaug vieną trečdalį bendro aukščio – 3 cm).
Gimdos plotis plačiausioje viršutinėje (dugno) srityje – 5–6 cm, o kaklelio – 3 cm. Per nėštumą gimda
ypač padidėja. Nėštumo pabaigoje sveria apie 1 kg, jos ilgis siekia 30–35 cm, o ertmės skersmuo – 20–22
cm. Negimdžiusios moters gimda sveria apie 50–100 g, gimdžiusios – 80–150 g. Po menopauzės, dėl estrogenų stokos, gimda pradeda mažėti, o senatvėje gali sunykti net iki vaiko gimdos dydžio ir proporcijų.
Kalbant apie smulkesnę gimdos sandarą, gimdos sienelę sudaro trys sluoksniai: vidinis sluoksnis –
gleivinė (endometriumas), vidurinis sluoksnis – raumeninis, ir išorinis sluoksnis – serozinis (pilvaplė10

vės) dangalas. Gimdą iš vidaus iškloja gleivinė (endometriumas), sudaryta iš dviejų sluoksnių – plonyčio
(apie 1 mm storio) pamatinio ir storesnio (apie 7–8 mm storio) funkcinio (atkrintančiojo) sluoksnio.
Paviršinis gleivinės sluoksnis nusilupa ir pasišalina su krauju kiekvieną vaisingo amžiaus moters menstruacijų ciklą (išskyrus nėštumą), jei kiaušialąstė neapvaisinama. Tuo tarpu likusi gleivinės dalis (pamatinis
sluoksnis) lieka nepakitusi ir iš jos po mėnesinių atauga naujas atkrintantysis sluoksnis. Jei kiaušialąstė
yra apvaisinama, susiformavęs embrionas įsitvirtina gimdos gleivinėje ir auga iki vaisiaus gimimo.
Svarbiausios gimdos funkcijos yra išnešioti ir subrandinti vaisių nėštumo laikotarpiu, taip pat ji dalyvauja gimdymo biomechanizme ir menstruacijų cikle.
Kiaušintakiai – poriniai vamzdelio pavidalo organai, jungiantys gimdą su kiaušidėmis. Kiaušintakio
ilgis svyruoja nuo 10 iki 20 cm, o skersmuo – apie 5 mm. Prie gimdos jis siauresnis, link kiaušidės – platesnis.
Svarbiausia kiaušintakių funkcija yra ta, kad jie stumia iš kiaušidės išsilaisvinusią kiaušialąstę gimdos
link. Tuo tarpu būtent kiaušintakiais juda spermatozoidai, siekiantys apvaisinti kiaušialąstę, todėl čia
dažniausiai ir įvyksta apvaisinimas.
Kiaušidės – migdolo pavidalo porinės liaukos, kurios išsidėsčiusios abipus gimdos, mažajame dubenyje ir prisišliejusios prie jo šoninių sienų.
Suaugusios moters kiaušidė yra 3–4 cm ilgio, 1–2 cm storio ir sveria 10–15 g priklausomai nuo mėnesinių ciklo fazės, o po menopauzės kiaušidės sunyksta ir senatvėje sveria jau tik 6–8 g.
Kiaušidėse bręsta kiaušialąstės ir gaminami lytiniai hormonai (lytiniai moteriški hormonai bei nedidelė dalis vyriškų hormonų, androgenų). Normali kiaušidė užtikrina sėkmingą moters reprodukcinės sistemos funkcionavimą ir jos vaisingumą. Pagrindiniai kiaušidės sudėtiniai vienetai yra folikulai. Folikulai
– tai kiaušialąsčių buvimo vieta, svarbi jų brendimui ir išgyvenimui. Kiekvieno moters mėnesinių ciklo
metu susiformuoja dominuojantis (Grafo) folikulas, kuris plyšta ir išlaisvina subrendusią kiaušialąstę,
kuri gali būti apvaisinta. Šis reiškinys vadinamas ovuliacija.
Krūtys
Krūtis – priekinio krūtinės ląstos paviršiaus apvalainas porinis organas, esantis į abu šonus nuo krūtinkaulio. Tarp krūtų yra duobutė, vadinama tarpkrūčio vaga. Krūtys yra sudarytos iš pieno liaukų su
latakais, limfinio, jungiamojo audinio ir riebalinio audinio. Būtent pastarojo kiekis lemia krūtų dydį ir
aukštį. Krūtų oda yra labai plona, lygi ir švelni, padengta plonyčiais plaukeliais. Maždaug jos viduryje
(arba šiek tiek žemiau) yra kūgio arba cilindro formos spenelis, kurį supa apskritos pigmentuotos odos
dėmelė (areolė). Pastebėta, kad dėl didesnių melanino sankaupų brunečių areolės dažniausiai yra šiek
tiek tamsesnės nei blondinių, gimdžiusių moterių – tamsesnės nei negimdžiusių.
Krūtys dėl estrogenų poveikio paprastai auga nuo 8–13 metų iki 17–18 metų, o pirmoji ima augti
kairioji krūtis. Nors vėliau krūtų dydis suvienodėja, visgi nedidelė asimetrija dažniausiai išlieka, t.y., po
lytinio brendimo apie 50 proc. moterų kairioji krūtis išlieka didesnė nei dešinioji.
Krūtų forma ir dydis yra labai įvairūs, o tai priklauso nuo moters amžiaus, fiziologinių ypatybių,
rasės, endokrininės sistemos funkcijų. Pavyzdžiui, krūtys nėštumo metu ir žindant kūdikį padidėja dėl
itin ryškaus prolaktino koncentracijos padidėjimo organizme. Nustojus maitinti kūdikį krūtimi ir pasibaigus laktacijai, krūtys iš dalies praranda formą, nusileidžia žemyn. Taip pat pirmoje menstruacijų ciklo
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Limfmazgiai

Raumenys

Areolė
Spenelis

4 pav. Krūtis
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pusėje didėjantis estrogenų kiekis skatina pieno kanalėlių augimą, o dėl antroje mėnesinių ciklo pusėje
padidėjusios progesterono koncentracijos, skatinančios intensyvų pieno liaukų formavimąsi, krūtys paburksta, tampa labiau įtemptos ir jautrios, ypač prieš pat menstruacijas. Jų metu moterys taip pat gali
jausti, kad kol organizmas ruošėsi galimam nėštumui, krūtys dėl išliekančių padidėjusių pieno liaukų yra
tarsi „gumbuotos“. Senatvėje pieno liaukos ir kartais riebalinis audinys atrofuojasi.
Pagrindinė krūtų funkcija yra pieno sekrecija (laktacija). Taip pat lytinio suartėjimo metu prisilietimas prie krūties spenelio skatina lytinį susijaudinimą tiek moterims, tiek vyrams. Speneliai dėl juose
esančio gausaus kraujagyslių ir nervinių galūnių tinklo yra priskiriami erogeninėms zonoms. Krūtis kaip
erogeninė zona paprastai būna mažiau jautri nei spenelis.
Lytiniai hormonai
Estrogenai – moteriškieji lytiniai hormonai. Moters organizme išskiriami trys natūralūs estrogenai:
estronas (E1), estradiolis (E2), gaminamas kiaušidžių folikulų, ir estriolis (E3), susidarantis periferiniuose audiniuose. Estradiolis (E2) yra pagrindinis kiaušidžių estrogenas.
Kiaušidės ir placenta yra svarbiausi estrogenus gaminantys organai moters organizme. Nemaža dalis estrogenų susidaro ir periferiniuose audiniuose, aromatizuojant androgenus (specialus procesas, kai
vyriški lytiniai hormonai androgenai yra paverčiami estrogenais). Šiuo atveju moterų organizme pagrindinis estrogenų šaltinis yra antinksčių žievės androgenai. Kiaušidėse gaminamų hormonų išskyrimas priklauso nuo moters lytinio ciklo fazės ir nuo hormonų biosintezės intensyvumo. Estrogenai organizme
nekaupiami, bet tuoj pat išskiriami.
Svarbiausia estrogenų funkcija – parengti moters lyties organus reprodukcijai, reguliuoti nėštumo,
gimdymo ir žindymo laikotarpius. Pagrindiniai estrogenų veikimo keliai yra šie:
1. skatina lyties organų formavimąsi, gimdos audinių, makšties gleivinės epitelio vešėjimą ir diferenciaciją, gimdos gleivinės ir pieno liaukų vešėjimą, vaskuliarizaciją ir ląstelių dalijimąsi;
2. reguliuoja antrinių lytinių požymių formavimąsi brendimo metu, balso stygų, pieno liaukų
pokyčius, reguliuoja poodinio riebalų sluoksnio pasiskirstymą organizme, skatindami riebalų
kaupimąsi poodyje, pieno liaukose, dubens ir sėdmenų srityse, todėl dar yra vadinamas grožio ir
moteriškumo hormonu;
3. didina gimdos raumenų dirglumą, skatina ritmišką jų susitraukimą ir stiprumą, užtikrina tinkamą makšties pH palaikymą;
4. skatina lytinio potraukio atsiradimą;
5. dalyvauja reguliuojant ovuliaciją, kad būtų užtikrinamas tinkamas kiaušialąstės išėjimas į lytinius takus, o tuo pačių apvaisinimas ir embriono implantacija;
6. aktyvina riebalų, ypač fosfogliceridų, apykaitą lyties organuose, slopina mažo („blogojo“) ir
skatina didelio („gerojo“) tankio lipoproteinų biosintezę kepenyse, mažina cholesterolio koncentraciją kraujyje. Estrogenai labai svarbūs tinkamam širdies ir kraujagyslių sistemos funkcionavimui;
7. veikiant estrogenams, kalcifikuoja kaulų epifizinės augimo plokštelės, gerėja kalcio rezorbcija
žarnyne ir didėja jo koncentracija kraujyje, skatinama kalcitonino sekrecija (išskyrimas į kraują).
Kalcitoninas – skydliaukės hormonas, slopinantis kalcio ir fosforo išsiskyrimą iš kaulų. Šiais
būdais didėja kaulų masė, gerėja kaulų struktūra, stiprėja jų tvirtumas.
Progesteronas – steroidinis hormonas, kurį gamina geltonkūnis, placenta ir antinksčių žievė. Įprastai svarbiausias moterų progesterono šaltinis yra geltonkūnis, o nėštumo metu – placenta (nuo 7–9 nėštumo savaitės). Pagrindinis fiziologinis progesterono poveikis moters organizme pasireiškia liuteininės
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menstruacijų ciklo fazės metu ir nėštumo metu, užtikrina nėštumo palaikymą ir sudaro tinkamas sąlygas
embriono implantacijai.
Pagrindiniai progesterono veikimo keliai:
1. reguliuoja genų nurašymą (transkripciją) ir intensyvina atitinkamų RNR sąlygotų baltymų biosintezę;
2. slopina gimdos lygiųjų raumenų ir kiaušintakių susitraukimus, mažina jautrumą oksitocinui;
3. aktyvina gimdos epitelio perėjimą iš vešėjimo fazės į sekrecinę, didina sekrecinių liaukučių dydį
ir kaupia glikogeno, būtino embriono implantacijai, atsargas;
4. skatina pieno liaukų vystymąsi ir laktaciją;
5. slopina motinos imuninę sistemą ir saugo vaisių nuo antigenų poveikio;
6. sąveikauja su DNR aktyvikliu ir aktyvina genų nurašymą (transkripciją);
7. slopina naujų folikulų brendimą ir ovuliaciją;
8. po ovuliacijos organizme padidėja progesterono kiekis, o pastarojo padidėjimas taip pat lemia
bendros kūno temperatūros padidėjimą 0,2–0,5 Celsijaus laipsniais. Todėl progesterono koncentracijos kiekio nustatymas organizme laboratoriniais metodais arba kūno temperatūros kitimo stebėjimas mėnesinių ciklo metu gali padėti įspėti ovuliacijos laiką.
Androgenai – vyriškieji lytiniai hormonai. Svarbiausi androgenai yra testosteronas ir jo skilimo produktai: dihidrotestosteronas, androsteronas, androstendiolis. Moters organizme androgenai gaminami
antinksčių žievėje ir kiaušidžių stromoje iš cholesterolio. Šie hormonai kraujyje dažniausiai yra susijungę
su kraujo plazmos baltymais, o tai padeda palaikyti jų balansą organizme: moteris saugoma nuo per
didelės androgenizacijos, tačiau tuo pačiu hormonai ne taip intensyviai skaidomi kepenyse ir kituose
organuose.
Nors androgenai yra vadinami vyriškumo hormonais, jų poveikis moters organizmui yra labai svarbus. Jie yra ne tik estrogenų šaltinis, tačiau tuo pačiu skatina mergaičių brendimą, plaukų ir raumenų
augimą, erogeninių zonų jautrumo padidėjimą, libido, reguliuoja lytinį pasitenkinimą, sustiprina insulino veiklą, pasižymi imunomoduliacinėmis savybėmis, reguliuoja kaulinio audinio sintezę ir centrinės
nervų sistemos veiklą. Taip pat šie hormonai skatina baltymų, riebalų, angliavandenių ir kitų medžiagų
gamybą. Tačiau būtina prisiminti, kad didesnis androgenų kiekis slopina itin svarbių moterims hormonų
– folikulino ir estradiolio (E2) gamybą, o tai stabdo folikulų brendimą kiaušidėse, geltonkūnio susidarymą, skatina gimdos atrofiją ir tokiu būdu sukelia įvairius reprodukcinės sveikatos sutrikimus, pavyzdžiui,
nevaisingumą.
Fiziologinis androgenų poveikis žmogaus organizmui pasireiškia nuo pat embriogenezės. Pavyzdžiui, 8–14–ą nėštumo savaitę dėl androgenų veiklos vyriškos lyties vaisiui ima formuotis vyriška šlaplė
ir sėklidžių kapšelis, o jeigu androgenų poveikio tuo metu nėra, formuojasi lytinės lūpos ir varputė (vyksta feminizacija).
Bendrai apie menstruacijų ciklą
Menstruacijų ciklas – reguliariai, cikliškai moters organizme vykstantys pokyčiai, pasireiškiantys
kraujavimu iš gimdos. Menstruacijų ciklas skaičiuojamas nuo pirmos kraujavimo iš gimdos dienos iki
ateinančio menstruacijų ciklo pirmos dienos. Pirma ciklo diena yra vadinama pirma kraujavimo iš gimdos diena.
Dažniausiai šis ciklas trunka 28 +/- 7 dienas, o menstruacijos 4 +/- 2 dienas, per kurias vidutiniškai
prarandama 20–60 ml kraujo su audinių fragmentais. Skirtingų moterų mėnesinių ciklai skiriasi, taip
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pat ir tos pačios moters ciklas skirtingais gyvenimo periodais varijuoja. Manoma, kad 30 proc. moterų
jis yra nereguliarus. Atliktų mokslinių tyrimų duomenimis, menstruacijų ciklas itin svyruoja pirmuosius
dvejus metus po menarchės ir trejus metus prieš menopauzę. Stabiliausias jis yra 20–40-iais gyvenimo
metais. Lietuvos mergaitėms menstruacijos dažniausiai prasideda 12,2–14,5 metų amžiaus (vidutiniškai
13,3 metų).
Pagrindinė šio ciklo paskirtis yra subrandinti kiaušialąstę, taip paruošiant moters organizmą apvaisinimui ir nėštumui. Jis priklauso nuo sudėtingų neurohumoralinių ryšių tarp smegenų žievės, pagumburio branduolių, posmegeninės liaukos, kiaušidžių ir gimdos. Pagumburio branduolių ląstelės, atsakydamos į nervinius impulsus, pulsiniu režimu išskiria gonodotropinus atpalaiduojantį hormoną (GnRH),
kuris per hipofizės vartų kapiliarus patenka į priekinę hipofizės dalį ir skatina išsiskirti gonadotropinius
hormonus: folikulus stimuliuojantį hormoną (FSH) ir liutenizuojantį hormoną (LH). Pastarieji patekę
į kraujotakos sistemą veikia folikulų brendimą ir lytinių hormonų – moteriškųjų (estrogeno, progesterono) ir vyriškųjų (androgenų) – gamybą. Lytiniai hormonai atitinkamai reguliuoja moters reprodukcinę
sistemą ir viso organizmo funkcionavimą. Svarbiausiems moteriškiems hormonams priklauso estrogenai
ir progesteronas.

Pagumburis
Gonodotropinus
atpalaiduojantis
hormonas (GnRH),

Hipofizė
Liutenizuojantis
hormonas (LH)

Kiaušidė
Vagina

Estrogenai

Folikulus stimuliuojantis hormonas
(FSH)

Kiaušintakiai
Gimda
Gimdos kaklelis

5 pav. Moters lytinio ciklo reguliavimas
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Menstruacijų ciklo etapai
Menstruacijų ciklo paskirtis – subrandinti tinkamą apvaisinimui kiaušialąstę ir paruošti organizmą
nėštumui. Menstruacijų ciklas gali būti skirstomas pagal ciklinius kiaušidžių ar gimdos pokyčius.
Menstruacijų ciklo
diena

1–5

6–14

15–28

Cikliniai kiaušidžių
pokyčiai

Ankstyvoji folikulinė
fazė

Vėlyvoji folikulinė fazė

Liuteininė fazė

Cikliniai gimdos
gleivinės (endometriumo pokyčiai)

Menstruacijos: vyksta
destrukciniai gimdos
gleivinės pokyčiai
ir gimdos gleivinė
atsidalija

Sekrecijos fazė:
Proliferacinė fazė:
funkcinis sluoksnis dar
funkcinis gimdos
labiau storėja, liaukų
gleivinės sluoksnis
spindžiai platėja, jose
storėja, atsiranda siauro
kaupiasi glikogenas
spindžio liaukų, kurių
ir kitos medžiagos,
vis daugėja
reikalingos embriono
implantacijai

Estrogenai vs progesteronas

Abiejų hormonų koncentracijos nedidelės

Estrogenai

Progesteronas

Lentelė Nr. 1. Menstruacijų ciklo charakteristika

Dažniausiai naudojamas pirmasis skirstymas:
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1.

Folikulinė fazė prasideda nuo pirmosios kraujavimo (menstruacijų) dienos iki liuteinizuojančio hormono (LH) lygio pakilimo (bangos). Ši fazė dar gali būti skiriama į ankstyvąją ir vėlyvąją.
Jeigu ciklas vidutiniškai trunka 28 d., tuomet folikulinė fazė dažniausiai trunka 10–14 d. Tačiau
esant moters reprodukcinės sveikatos sutrikimams ši fazė dėl kintančios folikulų brendimo trukmės itin varijuoja. Folikulinės fazės metu pogumburis išskiria gonadotropinus atpalaiduojantį
hormoną (GnRH), kuris skatina hipofizę išskirti folikulus stimuliuojantį hormoną (FSH), kad
kiaušidėse pradėtų bręsti grupė folikulų, iš kurių dažniausiai vienas tampa dominuojančiu –
Grafo folikulu. Bręstantys folikulai gamina ir išskiria estrogenus. Taip pat šios fazės metu gimdos gleivinė pradeda atsinaujinti ir storėti.

2.

Ovuliacinė fazė prasideda LH banga, po kurios praėjus maždaug 16–32 valandoms, Grafo folikulas galutinai subręsta ir plyšta, o apvaisinimui tinkama kiaušialąstė išsilaisvina iš folikulo
ir gali būti apvaisinta lytiniuose takuose. Šis momentas vadinamas ovuliacija. Jei menstruacijų
ciklas yra reguliarus, ovuliacija įvyksta ciklo viduryje – 12–16–ą dieną. Šiuo metu moters organizme yra didžiausia estrogenų koncentracija. Pastarieji hormonai sustiprina lytinį potraukį,
todėl daugelis moterų būtent ciklo viduryje patiria padidėjusį lytinį geismą. Hormonų pokyčiai
lemia, kad gimdos gleivinė (endometriumas) dar labiau sustorėja ir pasiruošia priimti apvaisintą
kiaušinėlį. Nors po ejakuliacijos spermatozoidai moters lytiniuose takuose gali išgyventi iki 7 d.,
visgi kiaušialąsčių gyvybingumas yra trumpesnis, todėl po ovuliacijos ji gali būti apvaisinta per
24–48 val.

3.

Liuteininė fazė prasideda po ovuliacijos ir nepriklausomai nuo menstruacijų ciklo trukmės dažniausiai visų moterų yra vienoda, trunka 13–14 dienų. Todėl ir yra manoma, kad menstruacijų
ciklo trukmę lemia tai, kaip greitai subręsta kiaušialąstė, t.y., folikulinė fazė. Liuteininės fazės
metu plyšusio folikulo vietoje ima formuotis geltonkūnis, kuris gamina lytinį hormoną progesteroną, ruošiantį gimdos gleivinę embriono implantacijai, kuri paprastai įvyksta praėjus 6–7 pa-

roms po ovuliacijos. Jei kiaušialąstė neapvaisinama, geltonkūnis sunyksta, estrogenų ir progesterono kiekis sumažėja, gimdos gleivinės kraujagyslės pradeda trūkinėti, gleivinė atsisluoksniuoja
ir galiausiai pasišalina – šitaip prasideda menstruacijos ir moters ciklas prasideda iš naujo. Jei
kiaušialąstė apvaisinama, geltonkūnis padidėja, gamina hormonus ir palaiko nėštumą.

Hormonų kitimai

Kiaušialąstės
kitimas

Sutrikus bent vienai menstruacijų ciklo grandžiai ar reguliacijai, jos tampa nereguliarios arba visai
pradingsta, todėl neišvengiamai susiduriama su įvairiais vaisingumo sutrikimais. Taip pat palaipsniui gali
vystytis depresija, irzlumas, dėmesio sutrikimai, atsirasti prakaitavimas, karščio bangos, šlapimo nelaikymas, makšties išsausėjimas, diskomfortas lytinio akto metu, didėja rizika širdies ir kraujagyslių ligoms,
osteoporozei ir kitiems endokrininės sistemos disbalanso sukeliamiems sutrikimams.

Folikulas

Subrendęs folikulas Ovuliacija

Geltonkūnis

Sunykęs geltonkūnis

LH
FSH
Estrogenai
Progesteronas

Proliferacinė fazė

Sekrecinė fazė

Priešmenstruacinė fazė

Gimdos gleivinės pokyčiai

Menstruacijos

Menstruacijų ciklo diena
6 pav. Menstruacijų ciklas

Kiaušidžių rezervas
Kiaušidžių rezervas apibūdina potencialią kiaušidžių galimybę užauginti ir subrandinti tam tikrą
folikulų ir kiaušialąsčių, tinkamų apvaisinimui, skaičių. Ši sąvoka apima tris kiaušialąsčių kriterijus: kokybę, kiekybę ir jų reprodukcines galimybes. Kiaušidžių rezervo vertinimas yra itin svarbus tais atvejais,
kai pagrindinė arba viena iš poros nepastojimo priežasčių yra moters vaisingumo sutrikimai.
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Moteriškosios lyties vaisiaus kiaušidėse apie 20 nėštumo savaitę būna didžiausias nesubrendusių folikulų skaičius, t.y., 6–7 milijonai. Iki gimimo vyksta užuomazginių folikulų aktyvavimas ir atrezija, todėl
naujagimės kiaušidėse lieka 1–2 milijonai folikulų. Po gimimo toliau tęsiama kokybiškiausių folikulų
atranka ir tokiu būdu iki brendimo pradžios jų lieka 300–500 tūkstančių. Folikulai visiškai subręsta tik
lytinio brendimo laikotarpiu. Reprodukciniu laikotarpiu kiekvieną mėnesį kiaušidėse aktyvuojama ir
pradeda bręsti apie 1000 folikulų, tačiau visiškai subręsta ir išlaisvina kiaušialąstę dažniausiai tik vienas
– dominuojantis (Grafo) folikulas, o kiti sunyksta. Skaičiuojama, kad per visą vaisingą moters laikotarpį,
kuris vidutiniškai trunka 35 metus, galutinai subręsta tik apie 400–500 folikulų, o kiti sunyksta.
Žemu kiaušidžių rezervu įvardijama sumažėjusi kiaušidžių galimybė užauginti ir subrandinti tam
tikrą folikulų ir kiaušialąsčių, tinkamų apvaisinimui, skaičių. Sunkiausia šios patologijos forma yra priešlaikinis kiaušidžių funkcijos išsekimas. Mažėjant kiaušidžių rezervui, ne tik mažėja pačių kiaušialąsčių
skaičius, tačiau prastėja jų kokybė ir apsivaisinimo potencialas. Spontaninis priešlaikinio kiaušidžių rezervo išsekimo dažnis 30–40 m. amžiaus moterų grupėje siekia 1 proc., 20–30 m. amžiaus grupėje – 0,1
proc., o jaunesnių nei 20 m. amžiaus grupėje – 0,01 proc. Žemą kiaušidžių rezervą gali lemti daugelis
priežasčių: vyresnis moters amžius, kiaušidžių operacijos, kiaušidžių endometriozė, radioterapinis ir chemoterapinis gydymas, genetiniai veiksniai.
Daugiau nei pusę šimtmečio buvo manoma, kad kiaušidžių rezervo dydis yra nulemtas vaisiaus vystymosi periodu ir gyvenimo eigoje negali atsinaujinti, o tik nuolat mažėja. Visgi, 2004 m. mokslininkas
J. Johnson su kolegomis, vertindami pelių folikulų atreziją skirtingomis dienomis, pastebėjo, kad kiaušidžių folikulų atsinaujinimo potencialas gali viršyti jų regresijos dažnį ir taip sukritikavo neatsinaujinančio kiaušidžių rezervo teoriją. Nuo tada buvo pradėti tyrimai, skirti įvertinti šios teorijos pagrįstumą ir
galimų gydymo metodų – kolonijas stimuliuojančių faktorių ir kamieninių ląstelių terapijos panaudojimo galimybes, efektyvumą ir saugumą.
Menopauzė
Dar vienas labai svarbus moters gyvenimo laikotarpis, susijęs su mėnesinių ciklu ir bendra reprodukcine sveikata, yra menopauzė. Menopauzė – visiška menstruacijų pabaiga dėl išnykusios kiaušidžių
folikulinės sistemos funkcijos. Ji yra diagnozuojama tada, kai mėnesinių kraujavimo nėra 12 mėnesių iš
eilės. Dažnai ši fiziologinė būsena yra vadinama tiesiog tašku moters gyvenime ir įvyksta 45–55 gyvenimo metais. Lietuvos moterims menopauzė vidutiniškai pasireiškia apie 51,2 gyvenimo metus. Po to
prasideda pomenopauzės laikotarpis.
Paprastai organizmas į menopauzę pereina palaipsniui (Lentelė Nr. 2. Menopauzės simptomai). Laikotarpis, kai pasireiškia pirmieji pamažu senkančios kiaušidžių funkcijos požymiai, yra vadinamas premenopauze. Premenopauzė dažniausiai pasireiškia menstruacijų ciklo sutrikimais, sutrumpėjusiu (rečiau
– užsitęsusiu) menstruacijų ciklu, tačiau mėnesinės dar išlaiko cikliškumą. Tuo tarpu perimenopauzės
metu jau pasireiškia menstruacijų ciklo sutrikimai (oligomenorėja ir amenorėja, bet menstruacijų ciklai
išlieka trumpesni nei 12 mėnesinių), vazomotorinės sistemos sutrikimai (karščio pylimas, naktinis prakaitavimas), atsiranda makšties sausumas, mastalgija, miego sutrikimai, šlapimo nelaikymas, nuovargis
ir nuotaikų kaita, sumažėja lytinis potraukis. Šių simptomų pasireiškimas skirtingais perimenopauzės
laikotarpiais kinta. Paprastai perimenopauze vadinamas laikotarpis 2 – 8 metai iki menopauzės ir apie
1 metus po paskutinių menstruacijų. Šiuo metu populiariojoje ir mokslinėje literatūroje jau galima rasti
sąvoką „pereinamasis menopauzės laikotarpis“, kuriuo siūloma keisti termino „perimenopauzė“ vartojimą. Taip pat siūloma visiškai atsisakyti iki šiol itin paplitusio perimenopauzės sinonimo – „klimakso“
sąvokos.
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Jeigu menopauzė ateina sulaukus 40 ar jaunesniame amžiuje, ši situacija yra vadinama priešlaikine
menopauze, o pagrindinė jos priežastis yra priešlaikinis kiaušidžių rezervo išsekimas, kurį gali sukelti chemoterapinis, radioterapinis ar chirurginis gydymas, autoimuninės ligos, endometriozė, genetinės ligos ir
kt. Menopauzė, išsivysčiusi dėl chirurginės abipusės kiaušidžių pašalinimo operacijos (neatsižvelgiant į
tai, atlikta ar neatlikta histerektomija) arba dėl jatrogeninio kiaušidžių pažeidimo, yra vadinama indukuota menopauze. Jos sukeliami simptomai dažniausiai labiau vargina moteris, nes organizmas neturi
laiko palaipsniui prisitaikyti prie kintančios organizmo būsenos.

Ankstyvieji menopauzės simptomai
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disfunkciniai kraujavimai
Vazomotoriniai simptomai
Karščio pylimas
Naktinis prakaitavimas
Širdies plakimas
Galvos skausmai ir svaigimas
Nualpimas
Kraujospūdžio kitimas
Šalčio krėtimas
Psichologiniai simptomai
Nuotaikos svyravimai

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nerimas
Dirglumas
Prasta atmintis
Nesugebėjimas susikoncentruoti
Nepasitikėjimas savimi
Neryžtingumas
Depresija
Nuovargis, energijos stoka
Nemalonūs lytiniai santykiai
Libido sumažėjimas

Tarpiniai menopauzės simptomai
•
•
•
•

Šlapimo nelaikymas
Skausmingas, padažnėjęs šlapinimasis
Makšties sausumas
Atrofinis vaginitas

•
•
•
•

Sausa, plona oda
Sausi plaukai, plaukų slinkimas
Trupantys nagai
Kaulų, sąnarių skausmas

Vėlyvieji menopauzės simptomai
•
•

Osteoporozė
Širdies bei kraujagyslių sistemos ligos

•

Senatvinė silpnaprotystė
(Alzheimerio liga)
Lentelė Nr. 2. Menopauzės simptomai
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Libido
Libido (seksualinis potraukis) nusako susidomėjimą lytiniais santykiais. Kiekvieno žmogaus libido yra skirtingas ir priklauso nuo įvairių veiksnių, tokių kaip amžius, patirtis, emocinė būklė, jausmai
partneriui. Daugumos moterų lytinių santykių troškimo intensyvumas skiriasi skirtingais mėnesinių
ciklo periodais, nėštumo metu, žindant naujagimį ar menopauzės laikotarpiu. Pavyzdžiui, Virdžinijos
universitete atlikto mokslinio tyrimo, kuriame dalyvavo 115 23–45 metų amžiaus moterų, metu buvo
nustatyta, kad didžiausias susidomėjimas lytiniais santykiais ir pasitenkinimas orgazmu yra stebimas mėnesinių ciklo viduryje. Šiuos rezultatus patvirtino ir Suomijos mokslininkai, kurie pastebėjo, kad moterų
susidomėjimas lytiniais santykiais, erotiniu menu ir raumeningais vyrais yra didesnis ovuliacijos periodu,
nes tuo metu yra didžiausia tikimybė pastoti. Tuo tarpu moterų lytinis susijaudinimas nėštumo metu
palaipsniui mažėja, kol tampa žemiausias likus vienam–dviem mėnesiams iki numatytos gimdymo datos.
Po gimdymo ir žindymo laikotarpiu taip pat dažniausiai stebimas sumažėjęs lytinis aktyvumas. Tai lemia
organizmo savireguliacijos mechanizmas, kuris šiuo laikotarpiu visą dėmesį nukreipia į naujagimio priežiūrą ir mitybą, o pagrindiniai tai lemiantys veiksniai yra hormonai: prolaktinas bei estrogenai. Nėštumo
ir pogimdyminiu laikotarpiu didėja prolaktino, kuris skatina pieno gamybą (laktaciją), kiekis, tačiau tuo
pačiu metu šis hormonas slopina ovuliaciją ir lytinį sujaudinimą. Taip pat šiuo metu dėl nevykstančios
ovuliacijos yra sumažėjęs estrogenų kiekis, o tai mažina lytinių takų gleivių kiekį, todėl lytiniai santykiai
gali sukelti diskomfortą, tapti net skausmingi.
Menopauzės laikotarpiu taip pat keičiasi organizmo hormoninis fonas, o tuo pačiu ir lytinių takų
būklė. Gleivinė išplonėja, tampa pažeidžiama, sutrinka elastingumas. Medicinoje tai vadinama urogenitaline atrofija – makšties ir šlaplės gleivinės sunykimu, kuris gali būti skirtingo laipsnio. Šios priežastys
neigiamai paveikia lytinį gyvenimą ir lytinį pasitenkinimą menopauzės laikotarpiu. Tačiau taip pat svarbu žinoti, kad šiuo moters gyvenimo periodu libido gali net padidėti, nes nebereikia saugotis nepageidaujamo nėštumo.
Lytinio susijaudinimo stadijos
Lytinis susijaudinimas – tam tikra fiziologinė – psichologinė būsena, kuomet žmogus jaučiasi pasiruošęs lytiniam suartėjimui. Esant tinkamai stimuliacijai, lytinis susijaudinimas gali baigtis orgazmu,
tačiau jis gali būti malonus pats savaime net ir nepasiekiant orgazmo. Nors kiekvienam žmogui būdinga
individuali lytinio susijaudinimo dinamika, tačiau bendru sutarimu skiriamos šios stadijos:
1.

2.
3.
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Susijaudinimas – jo metu sužadinami seksualiniai jausmai, moteris jaučiasi pasiruošusi lytiniam aktui. Susijaudinimas gali kilti pamačius patrauklų asmenį, kai esi paliečiamas ar palieti
kitą asmenį, galvojant apie seksą ar kai dirginamos erogeninės zonos, pavyzdžiui, klitoris, krūtys
ar speneliai, kurių standumas ir jautrumas keičiasi liečiant. Moterys taip pat turi kitas jautrias
kūno vietas, kurios reaguoja į tiesioginį prisilietimą, tokias kaip sprandas, plotai už kelių, sėdmenys bei vidiniai šlaunų paviršiai. Šios moters vietos jautrios kiekvienai skirtingai.
Plato yra fazė, kurios metu pasiekiamas didelis seksualinio susijaudinimo lygis, o kūnas yra labai
jautrus.
Orgazmas yra malonumo viršūnė, atsiranda besibaigiant lytiniam aktui ar, pavyzdžiui, dėl glamonių, masturbacijos. Pasiekus orgazmą, moterys patiria ritmišką kūno susitraukimų seriją, kai
kurios gali jausti gimdos susitraukimus. Orgazmas trunka apie 20 sekundžių, jo metu išsiskiria
tam tikri hormonai, tokie kaip prolaktinas, oksitocinas, vazopresinas. Orgazmas skirstomas į
klitorinį, stimuliuojant varputę, ir vaginalinį, varpai įsiskverbiant į makštį. Ne kiekvieno lytinio
akto metu moteris gali pasiekti orgazmą. Moterys, priešingai negu vyrai, kurie patiria ejakuliaciją, to paties lytinio akto metu gali patirti keletą orgazmų.

4.

Atomazga ateina po orgazmo, kai seksualiniai pokyčiai kūne grįžta į įprastinę būklę. Dauguma
moterų gali vėl susijaudinti iškart po orgazmo. Visgi, bėgant metams moterys linkusios šia galimybe nesinaudoti.

Siekiant, kad pasireikštų visos fazės, organizmo sistemos turi veikti tinkamai. Tam būtina gerai jaustis
psichologiškai, pakankama kraujotaka ir inervacija bei hormonų balansas.

Orgazmas

Lytinis potraukis

Plato

Susijaudinimas
Atomazga
Potraukis

7 pav. Lytinio susijaudinimo stadijos

Esant tinkamai stimuliacijai,
lytinis susijaudinimas gali baigtis orgazmu,
tačiau jis gali būti malonus pats savaime
net ir nepasiekiant orgazmo.
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ONKOLOGINIŲ LIGŲ GYDYMO
ĮTAKA MOTERŲ LYTINEI SVEIKATAI
Šiuo metu pasaulyje ir Lietuvoje taikomi įvairūs onkologinių ligų gydymo metodai: operacinis gydymas, chemoterapija, radioterapija, kaulų čiulpų transplantacija, biologinė, hormoninė terapija, kurie
neretai yra derinami tarpusavyje. Bet kuri onkologinė liga ir (ar) jos gydymas gali paveikti moters reprodukcinę sveikatą, o tuo pačiu jos ir partnerio seksualinį gyvenimą, net jeigu jis tiesiogiai ir neapima
lytinių organų sistemos. Tuo tarpu onkologinės ligos, susijusios su lytine sistema, gali nulemti itin reikšmingus moters sveikatos ir savęs vertinimo pokyčius.
Seksualinio gyvenimo ir vaisingumo sutrikimai moterims gali pasireikšti bet kuriuo onkologinės ligos diagnozavimo ir gydymo etapu arba dar net ir anksčiau – prieš diagnozės nustatymą ar atitinkamo
gydymo skyrimą. Šie klausimai gali būti aktualūs net ir tais atvejais, kai nėra tiesioginių sąsajų su reprodukcine sistema, pavyzdžiui, onkohematologinių ligų atvejais.

Operacinis gydymas
Vienas iš dažniausių ir neatsiejamų skirtingos lokalizacijos navikinių susirgimų gydymo metodų yra
chirurginis gydymas. Būtent apie jo tiesioginę ir netiesioginę įtaką bei keliamus iššūkius moters reprodukcinei sveikatai bei savęs vertinimui, moters ir poros intymiam gyvenimui toliau pakalbėsime. 23 psl.
pateiktoje lentelėje galite susipažinti su įvairių onkologinių susirgimų ir jų gydymo įtaka moterų bei vyrų
seksualinei sveikatai.
Tiesioginė chirurginio gydymo įtaka
Tiesioginė chirurginio gydymo įtaka moters lytiniam gyvenimui ir reprodukcinei sveikatai dažniausiai siejama su naujų fizinių kliūčių atsiradimu. Daugiausiai šie apribojimai priklauso nuo onkologinio
proceso lokalizacijos, dydžio, išplitimo ir operacijos apimties.
Kalbant apie tiesioginį chirurginio gydymo poveikį moters intymiam gyvenimui, neabejotinai,
didžiausia rizika patiriama tada, kai navikinis darinys yra dubenyje, kur išsidėstę pagrindiniai moters
lytiniai organai, jų funkcionavimą užtikrinanti kraujotakos sistema ir pagrindiniai seksualinį atsaką reguliuojantys nervai. Šiais atvejais, šalinant naviką (ir) limfmazgius, ne tik pašalinami atitinkami lytiniai
organai, tačiau labai padidėja greta esančių nervų pažeidimo rizika. Pavyzdžiui, pažeidus nervus radikalios histerektomijos metu, gali išsivystyti dispareunija, pablogėti makšties lubrikacija. Po onkoginekologinių ar šlapimo pūslės, tiesiosios žarnos vėžio operacijų gali sekti įvairaus laipsnio makšties sutrumpėjimas ir (ar) susiaurėjimas, kurie linkę sukelti makšties lubrikacijos sutrikimus ar skausmą įsiskverbimo
metu.
Netiesioginė chirurginio gydymo įtaka
Onkologinės ligos bei jų chirurginis gydymas dažnai sukelia ir daugelį netiesioginių neigiamų pasekmių. Nuo pat ligos pradžios, dar tik laukiant operacijos, moterį dažnai ima kankinti baimė dėl būsimos sveikatos, planuojamo chirurginio gydymo sėkmės, liekamųjų reiškinių. Visi šie nuogąstavimai
paprastai neigiamai paveikia moters, o tuo pačiu ir poros intymų gyvenimą.
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Poveikio tipas

Tiesioginis poveikis
seksualinei funkcijai

Netiesioginis poveikis
seksualinei funkcijai
(pavyzdžiui, mažesnis
seksualinis potraukis,
susilpnėjęs mėgavimasis
lytiniais santykiais)

Poveikis seksualiniam
tapatumui

Poveikis seksualiniams
santykiams

Onkologinio susirgimo
tipas

Pažaida

Galimos pasekmės

Tiesiosios žarnos, šlapimo
pūslės ar prostatos navikai

Apatinio hipogastrinio
rezginio nervų pažeidimas

Sutrikusi erekcinė funkcija

Sėklidžių ar tiesiosios žarnos navikai, para-aortinių
limfmazgių disekacija

Viršutinio hipogastrinio
rezginio nervų pažeidimas

Retrogradinė ejakuliacija

Gimdos kaklelio,
endometro ar kiaušidžių
navikai

Apatinio hipogastrinio
rezginio nervų pažeidimas. Tiesioginis makšties
gleivinės pažeidimas

Sutrikęs makšties ir lytinių
lūpų drėgnumas

Tiesiosios žarnos, šlapimo
pūslės, moterų lytinės sistemos (pavyzdžiui, vulvos,
makšties, endometro ar
gimdos kaklelio navikai),
varpos navikai

Tiesioginis atitinkamo
organo struktūros pažeidimas, įvykęs kaip operacijos
pasekmė

Skausmas lytinių santykių
metu (pavyzdžiui, penetracijos skausmas moterims
ar skausminga erekcija
vyrams)

Visi onkologiniai
susirgimai

Psichologinis poveikis

Bendras nerimas,
sudirgimas

Visi onkologiniai susirgimai, ypač jei buvo atliktos
atviros operacijos ar tam
tikrų organų amputacijos

Bendrieji pašaliniai poveikiai (skausmas, kraujavimas, infekcija), randai,
išvaizdos pakitimai

Sutrikęs gebėjimas
įsitraukti į seksualinę
veiklą

Krūties, makšties, vulvos,
šlapimo pūslės ar prostatos
navikai, persirgus
melanoma ar limfoma

Skysčių susikaupimas
organizme ir audinių
patinimas, atsiradęs dėl
sutrikusios limfos apytakos

Limfedemos sukeltas
skausmas

Endometro, kiaušidžių,
šlapimo pūslės ar sėklidžių
navikai

Hormoniniai pokyčiai

Sumažėjęs lytinis potraukis

Moterų lytinės sistemos
navikai, varpos navikai

Erogeninių zonų praradimas

Mažiau malonūs
seksualiniai santykiai,
silpnesnis sujaudinimas

Šlapimo pūslės, prostatos,
tiesiosios žarnos ar moterų
lytinės sistemos navikai

Šlapimo ar išmatų
nelaikymas

Sumažėjęs spontaninis
seksualinis aktyvumas

Plaučių vėžys, galvos ir
kaklo srities vėžys

Dusulys, sutrikusi
seilių gamyba

Funkciniai sutrikimai

Kolostomos ar ileostomos
suformavimas po tiesiosios
žarnos vėžio operacijos ar
urostomos suformavimas
po šlapimo pūslės vėžio
operacijos, atvira pilvo
operacija

Stomos suformavimas ar
masyvus randėjimas

Pakitęs įvaizdis

Galvos ir kaklo srities vėžys

Tracheostoma

Pakitęs įvaizdis

Moterų lytinės sistemos
navikai, kolorektalinis,
varpos ar sėklidžių navikai

Lytinių organų pažeidimas

Moteriško/vyriško tapatumo praradimas

Endometro, kiaušidžių ar
sėklidžių vėžys

Endometro ar sėklidžių
pažeidimas

Reprodukcinio pajėgumo
sutrikimai

Visi onkologiniai susirgimai

Fizinis ir (ar) psichologinis
poveikis

Sudėtinės problemos
(pavyzdžiui, partnerio
baimė sužeisti pacientą ar
pakitę seksualiniai
partnerių vaidmenys)

Lentelė Nr. 3 Onkologinių operacijų pasekmės moterų ir vyrų seksualinei funkcijai
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Kiekvieną operaciją taip pat lydi įvairios trukmės ir intensyvumo skausmai, odoje lieka atitinkamo
dydžio ir formos randai, gali būti stebimas įvairaus intensyvumo kraujavimas, suformuota stoma ar išsivystyti infekcija. Šie pooperaciniai liekamieji reiškiniai sukelia tiek fizinius, tiek psichologinius barjerus
intymumui. Kartais po operacijų dubens srityje gali išsivystyti net išmatų ir (ar) šlapimo nelaikymas
– dar vieni žymiai gyvenimo kokybę, atsipalaidavimą ir laisvumą santykių metu neigiamai veikiantys
padariniai. Tačiau net ir po su lytine sistema nesusijusių operacijų galimas lytinio gyvenimo kokybės
pablogėjimas, pavyzdžiui, po galvos ar kaklo onkologinių susirgimų operacijų gali sutrikti seilių gamyba,
o po plaučių – pasunkėti kvėpavimas, ir tokiu būdu intymumo akimirkos vėl taps apribotos.
Trumpai apie atskiras operacijas
Histerektomija yra viena dažniausiai atliekamų ginekologinių operacijų pasaulyje ir Lietuvoje. Tai
gimdos kūno su gimdos kakleliu (totalinė histerektomija) arba be gimdos kaklelio (subtotalinė ar supracervikalinė histerektomija) pašalinimo operacija. Tam tikrais atvejais: gimdos kaklelio vėžio, vietiškai
išplitusio gimdos kūno vėžio ir, retais atvejais, kiaušidžių vėžio (kuomet aplink gimdą esantys audiniai
yra pažeisti navikinio proceso) gali būti atliekama radikali gimdos pašalinimo operacija, t.y., gimdos bei
ją supančių audinių pašalinimas. Labai dažnai kartu su radikalia histerektomija šalinami ir dubens bei
prieaortiniai limfmazgiai.
Minėtos operacijos atliekamos laparotomijos būdu (pilvo ertmę atveriant ir prapjaunant pilvo sieną)
arba minimaliai invazyvios chirurgijos metodais (laparoskopiniu arba robotinės chirurgijos metodais).
Operacijos atlikimo būdas dažniausiai priklauso nuo to, dėl ko ji atliekama, nuo bendros pacientės sveikatos būklės ir rizikos veiksnių. Prieš operaciją gydytojas įvertina pacientės nusiskundimus, ligos istoriją,
atliktų laboratorinių, instrumentinių tyrimų ir objektyvios apžiūros rezultatus, lūkesčius ir kartu su paciente nusprendžia, kuris gimdos pašalinimo būdas yra geriausias, tinkamiausias ir saugiausias individualiu atveju. Kartais prieš operaciją negalima pasirinkti, koks histerektomijos būdas būtų tinkamiausias,
todėl chirurgas sprendimą operacijos metu priima pats, jei aptinkama ir kitokia, prieš tai neaptikta liga ar
susiduriama su kitais pacientės sveikatai ar gyvybei iškilusiais pavojais.
Abdominalinė histerektomija dažniausiai pasirenkama tuomet, kai yra dideli nepiktybiniai gimdos
navikai (miomos) ar gimdos vėžys. Pašalinus gimdą per pilvo sienos pjūvį, laukia ilgesnis sveikimo periodas ir gulėjimo stacionare laikas. Tuo tarpu laparoskopinę histerektomiją lydi mažesnio intensyvumo
ar trumpesnis skausmas po operacijos, pilvo sienoje lieka mažesni randeliai, moteris greičiau grįžta prie
įprasto gyvenimo būdo nei po gimdos šalinimo per pilvo sieną. Gimdos vėžio atveju atliekama totalinė
histerektomija su abipuse salpingooforektomija. Kiaušidžių pašalinimas svarbus dėl to, kad tokiu būdu
labai sumažėja estrogenų kiekis organizme ir ligos recidyvavimo rizika.
Remiantis per pastaruosius du dešimtmečius atliktais tyrimais, histerektomija nepakeičia arba net
pagerina pacienčių lytinio gyvenimo kokybę ir bendrą savijautą (nebejaučiama onkologinio susirgimo
sukeliamo skausmo ar kraujavimo iš lyties organų, nereikia vengti nėštumo ir pan.). Įrodyta, kad tai nepriklauso nuo to, ar operacijos metu buvo pašalintas gimdos kaklelis, ar ne.
Nepriklausomai nuo to, kokiu būdu buvo pašalinta gimda: abdominaliniu ar laparoskopijos metodu,
operacijos pabaigoje visada tarpusavyje susiuvami apatinis ir viršutinis makšties kraštai, todėl makštis
tampa trumpesnė, nei buvo iki tol. Dažniausiai nedidelis makšties sutrumpėjimas nesukelia jokių problemų. Visgi, pradžioje, kol makštis gyja, moteris greičiausiai norės, kad vaginalinio lytinio akto metu
partneris būtų labai švelnus arba nenorės įsiskverbimo. Taip pat rekomenduojama, kad pora išbandytų
įvairias mylėjimosi pozas ir taip sužinotų, kurio jų yra patogiausia ir priimtiniausia būtent jiems. Poza, kai
moteris yra viršuje, greičiausiai bus geriausias pasirinkimas, nes tada moteris gali kontroliuoti įsiskverbi24

mo gylį. Histerektomija gali paveikti ir tai, kaip moteris patiria orgazmą, nes nervai, inervuojantys varputę, operacijos metu gali būti pažeisti. Šiuo atveju dauguma moterų vis dar patiria orgazmą, bet pastebi,
jog jutimai yra kitokie, nei iki operacijos – jos nebejaučia gimdos susitraukimų. Taip pat būtina suprasti,
kad reprodukcinio amžiaus moterys, kurios ateityje norės susilaukti vaikų, po atliktos histerektomijos
operacijos susiduria su labai dideliais iššūkiais (gimdos transplantacija, surogatinė motinystė).
Labai svarbu, kad moteris, geriausia dalyvaujant ir partneriui, aptartų šiuos galimus pokyčius ir jų
sprendimo būdus su operuojančiu gydytoju, gydytoju ginekologu, reprodukcinės srities specialistu,
psichologu ir kitais susijusiais medicinos srities specialistais bei galėtų tinkamai pasiruošti laukiantiems
pokyčiams.
Salpingooforektomija – operacija, kurios metu pašalinamos kiaušidės ir kiaušintakiai. Ši operacija
gali būti vienpusė ir abipusė. Abipusė salpingooforektomija kiaušidžių vėžio riziką sumažina iki 0 proc.,
tačiau kiaušidės yra pagrindinis estrogenų gamybos šaltinis moters organizme, tad net ir vienpusė šios
srities operacija sukelia reikšmingą estrogenų kiekio sumažėjimą ir ypatingai paveikia moterį. Jei operacijos metu yra pašalinamos abi kiaušidės, prasideda priešlaikinė menopauzė. Abiejų kiaušidžių pašalinimas
dar kartais vadinamas chirurgine (indukuota) menopauze. Svarbu žinoti, kad šiuo atveju jos simptomai
prasideda greičiau, nei esant natūraliai menopauzei, kai pokyčiai vyksta palaipsniui. Daugumai moterų
pakaitinė hormonų terapija gali būti veiksminga priemonė, padedanti organizmo sistemoms sugrįžti į
beveik įprastinę būklę, tačiau reikia įvertinti, ar nėra jos skyrimo kontraindikacijų. Jei atliekama tik vienpusė salpingooforektomija, likusi kiaušidė dažniausiai funkcionuoja įprastai ir užtikrina reikiamą hormonų balansą organizme, todėl menstruacijos išlieka ir moteris išsaugo galimybę susilaukti palikuonių.
Totalinė histerektomija su
salpingooforektomija

Totalinė histerektomija
Kiaušidė

Kiaušintakiai

A

Gimda
Gimdos kaklelis
Makštis

arba
Radikali histerektomija

B

Aplink esantis audinys
Vertikalus pjūvis

Žemas skersinis pjūvis

8 pav. Totalinė histerektomija su (be) salpingooforektomijos
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Trachelektomija – gimdos kaklelio pašalinimo operacija. Trachelektomija skirstoma į radikalią ir paprastą. Radikalios trachelektomijos metu pašalinamas gimdos kaklelis su viršutiniu makšties skliautu ir
limfmazgiais. Ši operacija dažniausiai pasirenkama kaip alternatyva histerektomijai („auksiniam“ gimdos
kaklelio vėžio gydymo standartui) jaunoms, reprodukcinio amžiaus moterims, sergančioms ankstyvuoju
gimdos kaklelio vėžiu (IA2 ir IB1 stadijos, kai navikas < 2 cm) ir kurios tikisi išsaugoti vaisingumą ateityje.
Mažiau pažengusio onkologinio susirgimo atvejais (IA1 stadija) gali būti atliekama paprasta trachilektomija, tai yra pašalinamas tik gimdos kaklelis. Kartais ši operacija dar vadinama didelės apimties konizacija.
Atliktų tyrimų duomenimis, 70–79 proc. reprodukcinio amžiaus moterų po radikalios trachilektomijos pastoja spontaniškai. Visgi, svarbu atsiminti, kad tokio pobūdžio operacija didina savaiminių
persileidimų, priešlaikinio gimdymo ir Cezario pjūvio operacijų riziką. Kiti šalutiniai reiškiniai, galintys
pasireikšti po operacijos ir neigiamai paveikti moters savivertę, bendrą savijautą ir seksualinį gyvenimą yra
limfedema, limfocelė, sutrikęs šlapinimasis, kai reikalinga nuolatinė šlapimo pūslės kateterizacija, arba sutrikęs menstruacijų kraujo pasišalinimas, kai reikalinga papildoma intervencinė procedūra, skirta praplėsti
likusią angą gimdoje menstruacijų kraujui ir audiniams pasišalinti.
Vulvektomijos metu pašalinama dalis ar visa vulva. Tai reta operacija, kuri reikalinga moterims, sergančioms vulvos vėžiu. Operacija turi didelę įtaką moters išorinių lytinių organų išvaizdai, jų jautrumui,
kūno suvokimui, pasitikėjimui savimi, seksualiniam gyvenimui. Svarbu suprasti, kad net ir pašalinus varputę, orgazmą vaginalinių santykių metu patirti vis tiek įmanoma, pavyzdžiui, jaudinant kitas erogenines
moters zonas.
Makšties operacijos metu pašalinama dalis ar visa makštis. Tačiau lytinis aktas gali būti įmanomas,
atlikus rekonstrukcines makšties operacijas.
Mastektomija yra vienos ar abiejų krūtų pašalinimas dėl krūties vėžio. Pašalinus krūtį, sumažėja erogeninių zonų, todėl gali itin pablogėti poros seksualinis pasitenkinimas dėl nepakankamos stimuliacijos,
ypatingai, jeigu anksčiau jaudindavo liečiamos krūtys. Taip pat moterys neretai teigia, kad operacija pakeitė savęs vertinimą, jos pradėjo jaustis mažiau moteriškomis. Kai kurioms moterims prireikia nemažai laiko,
kol imama kalbėti apie jausmus ir emocijas, kuriuos sukėlė mastektomija.
Lumpektomija – mažesnės apimties operacija, kurios metu pašalinamas tik navikas ir jį supantis audinys, o ne visa krūtis. Tačiau net ir tai neigiamai veikia moterų sugebėjimą priimti save ir gyventi visavertį
intymų gyvenimą.
Išvardintais atvejais bent iš dalies galėtų padėti atitinkamos apimties krūtų rekonstrukcinės operacijos. Kartais dėl krūties vėžio pašalinami ir pažastiniai limfmazgiai, todėl gali atsirasti rankos limfedema,
apsunkinanti rankos judesius, kasdienius darbus, pavyzdžiui, apsirengimą.
Radikali cistektomija yra šlapimo pūslės pašalinimo operacija. Jos metu kartu pašalinama gimda, abi
ar viena kiaušidė su kiaušintakiais, dalis makšties ir šlaplė. Operacijos metu pagal poreikį gali būti atlikta
makšties rekonstrukcija, po kurios ji sutrumpėja, tad įsiskverbimas lytinių santykių metu tampa skausmingu, moteris gali nepatirti orgazmo.
Šlaplės pašalinimo atveju anga, kuri atsiveria į kūno išorę, dažniausiai, bet ne visada, taip pat pašalinama. Ši procedūra gali neigiamai paveikti kraujo pritekėjimą į varputę, todėl tampa sunkiau susijaudinti.
Šlaplė yra latakas, jungiantis šlapimo pūslę su išore.
Abdominoperinealinė rezekcija – viena iš kelių galimų operacijų, skirtų pašalinti tiesiosios žarnos
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naviką. Operacijos metu pašalinama išangė, tiesioji žarna bei dalis apatinės storosios žarnos dalies ir suformuojama stoma. Kartais abdominoperinealinės rezekcijos metu pašalinama ir gimda, kiaušidės ar dalis
makšties sienos. Po šios operacijos moterys gali jausti, kad ne visos pozos ir įsiskverbimas yra patogūs. Taip
yra todėl, kad įprastai tiesioji žarna yra tarsi pagalvėlė makščiai. Šiuo atveju kiekvienai porai reiktų išbandyti skirtingas mylėjimosi pozas ir atrasti tinkamiausias jiems. Stoma niekada neturėtų būti naudojama
penetraciniams lytiniams santykiams. Taip pat nėra aišku, kaip stomos suformavimas paveikia moterų
galimybę susijaudinti ir patirti orgazmą.
Dubens egzenteracija – radikali ir reta operacija, naudojama gimdos kaklelio vėžio, kuris atsinaujino
dubenyje, arba pažengusio tiesiosios žarnos vėžio, peraugusio į šalia esančius organus, gydymui. Operacijos metu yra pašalinami visi dubenyje esantys organai: gimdos kūnas ir kaklelis, kiaušidės su kiaušintakiais,
makštis, šlapimo pūslė ir tiesioji žarna. Pašalinus tiesiąją žarną ir šlapimo pūslę, suformuojamos stomos.
Pašalinus abu organus, greičiausiai bus suformuotos dvi stomos. Operacijos metu rekonstruojama nauja makštis, kuri dažniausiai yra trumpesnė ir siauresnė nei buvusi iki tol. Dubens egzenteracija pakeičia
įprastą poros lytinių santykių būdą, jutimus bei neretai sukelia pasikeitusio moters kūno vaizdo priėmimo
problemas. Kiekvienai moteriai operacijos apimtis parenkama individualiai, todėl ir jos įtaka lytiniam gyvenimui skiriasi.

Radioterapija
Radioterapija (spindulinis gydymas) – vėžio gydymo būdas, kurio metu naudojama didelės energijos jonizuojanti spinduliuotė (rentgeno, gama spinduliai ir kt.). Ši spinduliuotė paveikia ląstelių genetinę
medžiagą (DNR), kuri būtina, kad ląstelės galėtų augti ir daugintis. Kadangi dažniausiai būtent vėžinės
ląstelės greitai ir nestabdomai dauginasi, radioterapija gali tai sustabdyti ir jas sunaikinti. Radioterapija
būna išorinė ir vidinė:
1. išorinė radioterapija: radioterapijos aparatas, skleidžiantis jonizuojančius spindulius, yra nutolęs tam tikru atstumu nuo naviko;
2. vidinė radioterapija (brachiterapija): jonizuojančios spinduliuotės šaltinis priartinamas prie
naviko labai arti – priglaudžiamas arba net įstumiamas į jį.
Radioterapija veikia ne tik piktybines ląsteles. Ji sunaikina ir sveikų ląstelių genetinę medžiagą, todėl
ypač svarbu kuo tiksliau nutaikyti spindulius į gydomą vietą, kad būtų pažeista kuo mažiau aplink esančių
sveikų ląstelių.
Kalbant apie skirtingų organų jautrumą radioterapijai, moters kiaušialąstės yra be galo jautrios jonizuojančiai spinduliuotei. Todėl bet kokia radioterapija, nukreipta į dubens zoną ir skirta tiesiosios žarnos,
šlapimo pūslės ar gimdos kaklelio vėžio gydymui, neigiamai paveikia kiaušides ir taip sumažina moteriškų
lytinių hormonų gamybą. Hormonų gamyba laipsniškai sumažėja maždaug per tris mėnesius ir dažniausiai nebeatsinaujina. Tiesioginė spinduliuotė, net mažesnė nei 2 Grėjų, gali sukelti pusės kiaušialąsčių
žūtį, o 6 Grėjų ar didesnė spinduliuotė sukelia negrįžtamą jų pažeidimą. Remiantis atliktais tyrimais, lyginant su frakcionuotu didesnę žalą kiaušialąstėms daro vienos dozės spindulinis gydymas. Šis gydymas
neigiamai veikia moterų vaisingumą ne tik tada, kai apšvita apima visą kūną, apatinę pilvo sritį, dubenį,
ar stuburą, bet ir tuomet, kai kiaušidės nėra tiesioginės apšvitos zonoje, dėl išsibarsčiusios jonizuojančios
spinduliuotės. Gimdos, gimdos kaklelio ir makšties anatominiai ir kraujotakos pasikeitimai taip pat gali
turėti reikšmės moters reprodukcinei sveikatai. Nustatytas žalingas spindulinio gydymo poveikis ir pagumburio–hipofizės ašiai, kai sutrinka hormonų gamybos reguliacija.
Radioterapinio gydymo poveikis labai priklauso ir nuo moters, kuriai šis gydymas skiriamas, amžiaus.
Pavyzdžiui, moterys, kurioms menopauzė jau buvo prasidėjusi prieš radioterapinį gydymą, dažniausiai
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patiria mažiau hormoninių pokyčių. Taip pat vyresnėms moterims po spindulinio gydymo išlieka didesnė tikimybė likti nevaisinga, nei jaunesnėms. Tai susiję su amžiumi natūraliai mažėjančiu kiaušidėse
išlikusių kiaušialąsčių skaičiumi. Jeigu moteris yra dar vaisingo amžiaus, prieš numatomą gydymą būtina
pasitikrinti, ar ji nesilaukia, o viso gydymo ciklo metu naudoti efektyvias kontraceptines priemones, nes
radioterapija neigiamai veikia nėštumo vystymąsi. Jei moteris laukiasi onkologinės ligos diagnostikos
metu ir pradedant gydymą, būtina tolimesnį tyrimų ir gydymo planą aptarti multidisciplininio pasitarimo, sudaryto iš atitinkamos onkologinio susirgimo srities specialistų, gydytojų radioterapeutų, gydytojų
akušerių–ginekologų, neonatologų, psichologų ir kitų specialistų, metu. Kartais gydymą yra įmanoma
atidėti iki gims naujagimis. Tai priklauso nuo vėžio tipo, ligos išplitimo, nusiskundimų, vaisiaus būklės
ir nėštumo trukmės. Tačiau visada labai svarbu žinoti galimas rizikas, komplikacijas ir alternatyvas prieš
priimant galutinį sprendimą.
Radioterapinė kiaušidžių pažaida skatina ankstyvųjų menopauzės simptomų – karščio bangų, nuotaikų svyravimo, gausesnio prakaitavimo ir kitų atsiradimą. Tuo tarpu ilgalaikis moteriškų lytinių hormonų trūkumas sukelia vėlyvųjų menopauzės simptomų, tokių kaip osteoporozės ir širdies-kraujagyslių
sistemos ligų vystymąsi. Šiais atvejais būtų naudinga pakaitinė hormonų terapija, tačiau ją galima pradėti
vartoti tik pasitarus su gydančiu gydytoju onkologu ir gydytoju ginekologu. Sergant krūties vėžiu arba
kitu hormonams jautriu moterų lytinės sistemos onkologiniu susirgimu, pakaitinė hormonų terapija yra
kontraindikuotina.
Radioterapijos poveikis priklauso ir nuo veikiamos srities. Pavyzdžiui, makštis, paveikta radioterapijos, nukreiptos į dubens plotą, tampa skausminga ir jautri ankstyvose gydymo stadijose ir išlieka tokia
kelias savaites po jo, o bėgant laikui šis sudirginimas gali pradėti randėti. Ilgainiui makštis susiaurėja ir
tampa mažiau elastinga, todėl rekomenduojama makštį treniruoti plėtikliais ar vibratoriumi. Į dubenį
nukreipta radioterapija gali sukelti makšties ar vulvos uždegimus, viduriavimą, o jei spindulinis gydymas
veikia krūties sritį, gali kilti odos paraudimas, skausmas, išryškėti paviršinės kraujagyslės ir patamsėti oda.

Chemoterapija
Chemoterapija – gydymo metodas, kurio metu naudojami vaistai, naikinantys vėžines ląsteles arba
stabdantys jų dauginimąsi ir augimą. Chemoterapijos pagrindinis tikslas yra sulėtinti ligos progresavimą
arba pasiekti ligos remisiją.
Ji veikia tas ląsteles, kurios greitai auga arba dalinasi. Įprastai organizmo ląstelių augimas, brendimas,
dalijimasis ir žūtis yra griežtai kontroliuojami organizmo reguliacinių sistemų, kurių veiklą nulemia tūkstančiai genų. Tačiau vėžinėms ląstelėms būdingas nuolatinis, nekontroliuojamas dalinimasis ir augimas
dėl sutrikusių reguliacinių sistemų (dažniausiai dėl įvykusių mutacijų). Būtent šis vėžinių ląstelių nesustabdomas gausėjimas ir nulėmė chemoterapinių vaistų taikymą vėžiui gydyti, kadangi šios rūšies vaistai
veikia besidalijančias ląsteles skirtinguose jų dalijimosi etapuose. Chemoterapijai naudojami vaistai, skirti sunaikinti navikines ląsteles ar sulėtinti jų augimą.
Nustačius onkologinę ligą, priklausomai nuo jos išplitimo, chemoterapija gali būti skiriama prieš
numatomą operacinį ir (ar) radioterapinį gydymą arba po to. Pagal šį kriterijų skiriamos dvi chemoterapijos rūšys:
1.
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Adjuvantinė chemoterapija: neilgos trukmės chemoterapijos ciklai skiriami po chirurginio
arba spindulinio gydymo, kai onkologinė liga yra neišplitusi, navikas yra operabilus (jį galima
pašalinti radikaliai). Jos tikslas – sunaikinti dar galėjusias likti vėžio ląsteles, kad liga neatsinaujintų ir padidėtų pasveikimo tikimybė.

2.

Neoadjuvantinė chemoterapija: chemoterapija skiriama prieš planuojamą operaciją ar radioterapiją. Jos tikslas – sumažinti vietiškai išplitusio naviko apimtį, kad operacinis ir (ar) spindulinis gydymas būtų lengviau atliekamas ir efektyvesnis.

Chemoterapijai naudojamos medžiagos pagal savo veikimo mechanizmą taip pat yra grupuojamos į
klases. Išskiriami alkilinantys vaistai, aneuploidijų induktoriai, topoizomerazės II inhibitoriai, antimetabolitai, radiomimetikai ir kiti cheminiai preparatai.
Chemoterapinio vaisto klasė

Veikimo mechanizmas

Pavadinimas

DNR pažeidžiantys vaistai.

Tai vaistai, kurie sunaikina
vėžines ląsteles tiesiogiai pažeisdami ląstelių genetinę medžiagą
(DNR). Šie vaistai dar vadinami
alkilinančiais preparatais.

•
•
•

Chlorambucilas.
Ciklofosfamidas.
Melfalanas.

DNR sintezę slopinantys
vaistai.

Šie vaistai slopina DNR gamybą
ir stabdo ląstelių augimą.

•

Karboplatina.

DNR pažaidų ištaisymą
slopinantys vaistai.

Šie vaistai veikia fermentus,
taisančius genetinės medžiagos
(DNR) pažaidas. Organizme
gaminant DNR visada pasitaiko
klaidų, kurias normaliai ištaiso
tam tikri fermentai. Slopinant
šių fermentų veikimą, galima
padaryti vėžinę ląstelę labai
jautrią įvairiems pažeidimams ir
slopinti jos augimą.

•
•

Etopozidas.
Topotekanas.

Antimetabolitai.

Tai vaistai, kurie yra labai
panašūs į medžiagas, būtinas
genetinės medžiagos (DNR ir
RNR) gamybai. Vėžinės ląstelės
ima naudoti šiuos vaistus genetinės medžiagos gamybai, tačiau
susidaro nenormali DNR ir
RNR, todėl ląstelės žūsta.

•
•
•
•
•
•

Metotreksatas.
Fludarabinas.
Citarabinas.
Azacitidinas.
Hidroksikarbamidas.
6-merkaptopurinas.

Priešvėžiniai „antibiotikai“.

Šie vaistai įsiterpia į vėžinės
ląstelės DNR ir sutrikdo jos
normalią funkciją, todėl tokia
ląstelė žūva.

•
•
•
•

Daunorubicinas.
Doksorubicinas.
Idarubicinas.
Mitoksantronas.

Ląstelių dalijimąsi slopinantys
vaistai.

Šie vaistai sąveikauja su ląstelės
struktūromis, kurios būtinos
ląstelės dalijimuisi. Dėl šio poveikio slopinamas vėžinių ląstelių
dalijimasis.

•
•

Vinkristinas.
Vinblastinas.

Lentelė Nr. 4. Chemoterapinių vaistų veikimo mechanizmas
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Kaip matome, skirtingi farmakoterapiniai vaistai pasižymi ir skirtingu poveikiu kiaušidžių
funkcijai. Alikilinantys vaistai žaloja lytines ląsteles, turi įtakos jų gyvybingumui, kadangi jie žeidžia ir ramybės stadijoje esančias kiaušialąstes. Ciklofosfamidas labiausiai pažeidžia pirminius folikulus kiaušidėse. Minėtas preparatas dažniausiai vartojamas krūties vėžiui gydyti, prieš hemopoetinės kilmės ląstelių transplantaciją. Tuo tarpu platinos preparatai ir taksanai yra vartojami krūties,
gimdos kaklelio ir germinacinių ląstelių navikams gydyti, kurie būdingi vyresnio amžiaus moterims
prieš menopauzę.
Dažniausiai chemoterapijos metu naudojama kelių vaistų kombinacija, kadangi cheminių preparatų poveikis yra kumuliacinis. Tokiu būdu siekiama įvairiapusiško poveikio į piktybinės ląstelės
ciklus ir taip pasiekiami geresni gydymo rezultatai.
Chemoterapinis gydymas, veikdamas piktybines ląsteles, sukelia ir kitų ląstelių pažaidas, o tai
lemia skirtingos trukmės nepageidaujamus šalutinius reiškinius. Jų pasireiškimas priklauso nuo
naudojamų chemoterapinių vaistų, jų dozių ir individualių organizmo savybių. Dauguma chemoterapijos nepageidaujamų poveikių yra laikini ir nutraukus gydymą ilgainiui išnyksta. Kartais šis
procesas gali užtrukti kelis mėnesius ar net metus.
Trumpalaikiams gydymo sukeltiems šalutiniams reiškiniams, susijusiems su intymiu gyvenimu,
priklauso bendras silpnumas, pykinimas, nuovargis, depresija ir energijos stygius, viduriavimas, burnos opos. Visi šie veiksniai ne tik blogina bendrą gyvenimo kokybę, tačiau kartu slopina lytinį potraukį. Taip pat tam tikrų onkologinių susirgimų metu, pavyzdžiui, kiaušidžių ar storosios žarnos
vėžio atvejais, chemoterapiniai vaistai gali būti leidžiami tiesiogiai į pilvo ertmę, todėl gali padidėti
pilvo apimtis. Šis pokytis vėl mažins moters savivertę, norą mylėtis, laisvumą lytinių santykių metu.
Kita trumpalaikių pokyčių grupė apima neigiamą chemoterapinių vaistų poveikį kiaušidžių endokrininei funkcijai. Sumažėjęs moteriškų lytinių hormonų kiekis sukelia ankstyvuosius menopauzės simptomus, tokius kaip amenorėja, karščio bangos, irzlumas, nuotaikų kaita, miego sutrikimai,
mažesnis gleivių kiekis makštyje, sausumo ar perštėjimo pojūtis lytinių organų srityje. Šio gydymo
metu moterys neretai susiduria su pienlige (makšties kandidoze), ypač jeigu vartoja stiprius antibiotikus ar steroidinius vaistus, kai siekiama išvengti infekcijų.
Retkarčiais chemoterapija sukelia ilgalaikius nepageidaujamus poveikius, pažeisdama nervus,
širdies ir kraujagyslių sistemą, inkstus ar reprodukcinius organus ir taip sukeldama antrinius piktybinius navikus, nepalankų poveikį lytinėms liaukoms ir lytinės sistemos organams. Vaisingumo sutrikimai yra bene dažniausiai pasitaikantis ilgalaikis chemoterapijos šalutinis poveikis, dažniausiai
diagnozuojamas jaunoms pacientėms, pasveikusioms po onkologinės ligos. Vaisingumo sutrikimai
sukelia dideles psichologines problemas ir moterims, ir vyrams, besitikintiems vėliau sukurti šeimą
ar susilaukti savo palikuonių, prilygstančias potrauminiam streso sindromui. Tačiau jau prieš chemoterapinį gydymą, įvertinus kiaušidžių rezervo parametrus, galima būtų iš anksto nuspėti, koks
bus chemoterapijos poveikis vaisingumui, parinkti apsaugines priemones bei pritaikyti naujausias
technologijas vaisingumo išsaugojimui ir taip sumažinti pacientei padaromą žalą ir galimą psichologinį diskomfortą. Apytiksliai, trečdalis moterų po chemoterapijos lieka vaisingos. Kuo jaunesnei
moteriai yra taikomas šis gydymas, tuo didesnė tikimybė išsaugoti vaisingumą.
Nepaisant to, jog chemoterapija gali sumažinti vaisingumą, galimybė pastoti gydymo ciklo
metu visada išlieka, net jei mėnesinių ciklas yra sutrikęs. Todėl labai svarbu su gydytoju ginekologu
aptarti gydymo eigą ir pasirinkti tinkamą kontracepcijos metodą, juo labiau, kad tokie šalutiniai
chemoterapijos reiškiniai kaip pykinimas ar viduriavimas, mažina kontraceptinių vaistų efektyvumą. Mažiausiai metus pastoti nerekomenduojama ir po chemoterapinio gydymo pabaigos.
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Jei moteris jau buvo nėščia onkologinės ligos diagnostikos metu ir pradedant gydymą, būtina tolimesnį tyrimų ir gydymo planą aptarti multidisciplininio pasitarimo, sudaryto iš atitinkamo onkologinio
susirgimo srities specialistų: gydytojų chemoterapeutų, gydytojų akušerių ginekologų, neonatologų, psichologų ir kitų specialistų pagal individualų poreikį. Kartais gydymą yra įmanoma atidėti iki naujagimio
gimimo. Tai priklauso nuo vėžio tipo, ligos išplitimo, nusiskundimų, vaisiaus būklės ir nėštumo trukmės.
Tačiau visada labai svarbu žinoti galimas rizikas, komplikacijas ir alternatyvas prieš priimant galutinį
sprendimą.
Hormonų terapija
Hormonų terapija yra viena iš krūties vėžio gydymo galimybių, paremta estrogenų ir progesteronų
gamybos slopinimu, kai vartojami specialūs hormoniniai vaistai. Šio gydymo esmė – sumažinti hormonų
kiekį ar jų poveikį moters organizme.
Siekiant tinkamai skirti minėtą gydymą, pirmiausia būtina nustatyti, ar navikas yra jautrus hormonams, t.y., ar krūties vėžio ląstelių paviršiuje yra moteriškųjų lytinių hormonų – estrogenų ir (ar)
progesterono, receptorių. Šį tyrimą atlieka gydytojai patologai naudodamiesi krūties naviko biopsine
medžiaga. Nustatyta, kad 70 proc. krūties navikų turi estrogenų receptorius (ER–teigiami navikai), iki
60 proc. – turi progesterono receptorius (PR–teigiami navikai). Jei vėžinės ląstelės turi bent vieną iš šių
receptorių, navikai yra vadinami nuo hormonų priklausomais navikais, o jų gydymui naudojami medikamentai, mažinantys estrogenų kiekį organizme ar blokuojantys estrogenų receptorius. Tačiau kai kurių
pacienčių krūties vėžio ląstelėse estrogenų ar progesterono receptorių nėra ir tai yra vadinamieji nuo
hormonų nepriklausomi navikai, kurie vystosi ir auga jų nestimuliuojami. Šioms pacientėms hormonų
terapija nebus veiksminga.
Hormonų terapijos preparatų yra įvairių ir jie skirstomi į šias grupes:
1. Liuteininį hormoną atpalaiduojančio hormono (LHRH) agonistai, pavyzdžiui, goserelinas,
leuprolidas. Šie vaistai sukelia indukuotą menopauzę blokuodami LH gamybą hipofizėje, o
tuo pačiu – estrogenų gamybą kiaušidėse. Kartais, jei moteris priklauso didelei rizikos grupei,
LHRH agonistai gali būti skiriami kartu su antiestrogenais.
2. Antiestrogenai, pavyzdžiui, tamoksifenas. Šie vaistai blokuoja estrogenų prisijungimą prie estrogenų receptorių krūties vėžio ląstelėje ir taip neleidžia susidaryti ankstyvam naviko ląstelių
augimą skatinančiam kompleksui.
3. Aromatazės inhibitoriai, pavyzdžiui, anastrozolis, letrozolis. Šie vaistai slopina fermentą aromatazę, nuslopina androgenų virtimą estrogenais periferiniuose audiniuose – raumeniniame ir
riebaliniame audiniuose bei kepenyse.
Gydymo hormonais metodika bus skirtinga moterims iki menopauzės ir po menopauzės, taip pat
atsižvelgiama į tai, ar krūties vėžys išplitęs, ar ankstyvosios stadijos. Reprodukcinio amžiaus moterims
gali būti skiriami antiestrogenai arba LHRH agonistai. Pomenopauzinio amžiaus moterims dažniausiai
skiriama terapija antiestrogenais, aromatazės inhibitoriais arba šių vaistų deriniais.
Kiekvienas gydymas gali sukelti skirtingus neigiamus pokyčius. Moterys, vartojančios antiestrogenus (pavyzdžiui, tamoksifeną), gali patirti požymius, panašius į menopauzę: makšties gleivinės sausumą,
karščio pylimus, galvos skausmą, bendrą nuovargį, lytinio potraukio sumažėjimą, makšties susiaurėjimą.
Vartojant aromatazės inhibitorius taip pat gali pasireikšti pykinimas, karščio pylimas, prakaitavimas, neretai vargina sąnarių skausmai, galimas kaulų tankio mažėjimas. Svarbu nepamiršti, kad šalutinis poveikis
pasireiškia individualiai: kai kurios moterys patiria kelis, kitos – nei vieno. Svarbu periodiškai tikrintis
pas gydytoją ginekologą, kadangi esant gimdai, visada išlieka endometriumo vėžio rizika.
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Hormonų terapija skiriama po operacijos, radioterapijos ar chemoterapijos, siekiant apsaugoti moterį
nuo ligos atsinaujinimo. Ji gali būti skiriama ir iš karto po operacijos, jei kiti gydymo metodai nerekomenduojami. Kartais tai gali būti ir vienintelis gydymo būdas, kai navikas vėlyvos stadijos, išplitęs ir joks kitas
gydymas neįmanomas. Kaip kompleksinio gydymo dalis hormonų terapija gali būti skiriama gydant ir
ankstyvąjį, ir metastazavusį krūties vėžį.
Biologinė (taikinių) terapija
Biologinė (taikinių) terapija yra pažangiausias vėžio gydymo būdas. Ji veikia specifinius biologinius
procesus, kurie dažniausiai yra būtini vėžio augimui. Biologinei terapijai priklauso monokloniniai antikūnai, vakcinos ir genų terapija. Šie vaistai labai tiksliai veikia specifinius vėžinius procesus, todėl jie gali būti
veiksmingesni už kitus gydymo metodus (pavyzdžiui, chemoterapiją ir radioterapiją) ir mažiau žalingi
sveikoms, nepiktybinėms ląstelėms.
Remiantis atliktų tyrimų duomenimis, manoma, kad biologinė terapija dažniausiai neturi neigiamos
įtakos moterų seksualinei ir reprodukcinei sveikatai.
Medikamentai
Onkologinėmis ligomis sergantys pacientai vartoja įvairius vaistus ligos sukeliamiems simptomams
arba šalutiniamas reiškiniams nuslopinti. Dažniausi šalutiniai reiškiniai yra depresija, skausmas, pykinimas
ir vėmimas. Būtent prieš juos nukreipti medikamentai neretai neigiamai paveikia moters ir (ar) poros intymų gyvenimą bei vaisingumą. Apie šias problemas išsamiau pakalbėsime tolimesniuose skyriuose.
Antidepresantai
Onkologinės ligos ir jų gydymo metodai, kitų vaistų vartojimas, fiziniai pojūčiai ir gyvenimo būdo
pokyčiai gali išprovokuoti psichinės ir emocinės sveikatos sutrikimus, paskatinti jų atsinaujinimą ar pablogėjimą. Dažniausiai pasitaikantys šalutiniai reiškiniai yra šie: depresija, energijos stoka, sumažėjęs domėjimasis ankstesne veikla, insomnija (nemiga) ar hipersomnija (mieguistumas), psichomotorinis slopinimas
ar nekontroliuojami judesiai, kaltės ir bejėgiškumo jausmai, mintys apie mirtį ar savižudybę. Depresija
slopina viltį ir motyvaciją, skatina skųstis, ypač gydymo pradžioje ir pabaigoje. Kalbant apie intymų gyvenimą, minimas sumažėjęs lytinis potraukis ir pasitenkinimas. Vieno tyrimo metu buvo nustatyta, kad 2 iš
4 atvejų būtent lytinio gyvenimo sutrikimai (sumažėjęs lytinis potraukis ir negalėjimas pasiekti orgazmo)
buvo priežastys, kodėl pacientai nesilaikė gydymo plano.
Nustatyta, kad depresijos gydymas pagerina onkologinėmis ligomis sergančių pacientų gyvenimo kokybę, gydymo plano laikymąsi ir sumažina lytinio gyvenimo problemas. Ligai valdyti pirmiausia skiriami
vaistai – antidepresantai. Atliktų tyrimų metu nustatyta, kad jų vartojimas onkologiniams pacientams yra
saugus, nors didelės apimties tinkamai kontroliuojamų tyrimų vis dar trūksta. Paprastai gerai toleruojami
ir efektyvūs yra selektyvūs seratonino reabsorbcijos inhibitoriai (SSRI). Serotoninas yra biologiškai veikli medžiaga, centrinėje nervų sistemoje atliekanti svarbų vaidmenį ir reguliuojanti psichinius procesus:
nuotaiką, miegą, seksualumą, apetitą ir t. t. Trūkstant šio hormono, didėja tokių patologijų kaip depresija,
migrena, nemiga, šizofrenija ar nerimo sutrikimai rizika. SSRi veikimo mechanizmas paremtas tuo, kad
signalas tarp dviejų nervinių ląstelių sinapse perduodamas neuromediatoriais. Kai siunčiančioji ląstelė į
sinapsinį plyšį išskiria mediatorius, priimančiosios ląstelės receptoriai aptinka konkretaus mediatoriaus
buvimą ir siunčia signalą tolyn. Tada mediatorius atsijungia nuo priimančios ląstelės ir sugrąžinamas į siunčiančiąją ląstelę. Tuo tarpu SSRI nuslopina arba visiškai užblokuoja mediatoriaus absorbciją į siunčiančiąją
ląstelę. Neabsorbuotas siunčiančiojoje ląstelėje serotoninas pasilieka sinapsiniame plyšyje ir veikia recepto32

rius pakartotinai (serotonino koncentracija sąlyginai didėja).
Mažomis dozėmis skiriami antidepresantai taip pat gali sumažinti piktybinių procesų sukeliamą skausmą, pagerinti miegą. Visgi, daugelis antidepresantų pasižymi neigiamu poveikiu seksualinei sveikatai ir gali
dar labiau pabloginti jau esančius seksualinius sutrikimus. Tricikliniai antidepresantai ir SSRI gali sukelti
sumažėjusį lytinį potraukį, sunkumus pasiekiant orgazmą, vėluojančią ejakuliaciją ir erekcijos disfunkciją.
Šiuo metu yra išskiriami keli antidepresantai, kurie nepasižymi ar pasižymi mažesniu neigiamu poveikiu
lytinei sistemai: agomelatinas, bupropionas, mirtazapinas, mokolbemidas, trazodonas ir vortioksetinas.
Jei aptartų vaistų vartojimas dėl tam tikrų priežasčių yra negalimas arba neefektyvus, tuomet galima su
gydytoju aptarti antidotų skyrimą. Visgi, būtina suprasti, jog dar didesnį poveikį turi daugialypis gydymas,
apimantis medikamentinį gydymą, psichoterapiją (ypač kognityvinę), darbą tarpusavio pagalbos grupėse.
Pastebima, jog sumažėjus depresijos simptomams, pagerėja ir lytinė sveikata.
Karščio bangos
Krūties vėžiu sergančios pacientės dažnai skundžiasi karščio bangomis. Šiuo atveju efektyvus gali būti
gydymas SSRI bei sertonino ir noradrenalino reabsorbcijos inhibitoriais (SNRI). Noradrenalinas yra antinksčių šerdies ir simpatinės nervų sistemos nervinių skaidulų galūnėlių išskiriamas neuromediatorius.
Dar jis vadinamas „streso“ hormonu, nes didina arterinį kraujo spaudimą, stimuliuoja širdies darbą, angliavandenių ir riebalų apykaitą.
Deja, visi antidepresantai slopina CYP2D6 (CYP2D6 – fermentas itin svarbus organizme vykstančiai
medžiagų apykaitai) funkciją, o tuo pačiu ir tamoksifeno gydomąjį poveikį. Todėl jei būtina skirti ką nors
iš minėtų medikamentų, pirmenybė turtų būti skiriama venlafaksinui ir (es)citalopramui, kurie pasižymi
nedideliu arba išvis neturi poveikio tamoksifeno metabolizmui. Priešingai veikia paroksetinas ir fluoksetinas.
Antiemetikai
Antiemetikai yra plačiai naudojami vaistai pykinimui ir vėmimui slopinti.
Vaistų klasė

Pavadinimai

Poveikis lytinei sveikatai

Seratonino 5-HT3 receptorių
antagonistai

Dolasetronas, granisetronas,
ondansetronas, palonosetronas

Neturi poveikio. Manoma, kad būtų saugiausias
pasirinkimas.

Steroidai

Deksametazonas,
metilprednizolonas

Dopamino antagonistai

Anksiolitikai

Gali sukelti hiperprolaktinemiją, hipogonadizmą, sumažėjusį lytinį potraukį. Tačiau šie pašaDroperidolis, haloperidolis, me- liniai reiškiniai buvo nustatyti tik tyrimuose su
toklopramidas, prometazinas psichinėmis ligomis sergančiais pacientais, todėl
patvirtinimui reiktų tyrimų su onkologiniais
pacientais.

Benzodiazepinai

Sumažėjęs lytinis potraukis,
sunkumai pasiekti orgazmą, erektilinė disfunkcija. Tačiau šie reiškiniai taip pat buvo pastebėti
tiriant ne onkologinėmis ligomis sergančius
pacientus.

Lentelė Nr. 5. Dažniausiai naudojamų antiemetikų charakteristika ir poveikis lytinei sveikatai
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Šie simptomai, dažniausiai pasireiškiantys po chemoterapinio gydymo, kenkia tiek bendrai gyvenimo kokybei, tiek intymumui ir seksualumui.
Analgetikai
Onkologinėmis ligomis sergančių pacientų skausmo malšinimas yra vienas didžiausių iššūkių. Jų lytinį gyvenimą skausmas gali paveikti tiesiogiai (sumažėja lytinis potraukis, sunkiau susijaudinti ir pan.)
ir netiesiogiai (skausmo sukeltas nuovargis, stresas mažina norą mylėtis ir pan.). Šiuos simptomus galima
palengvinti pasirenkant tinkamas mylėjimosi pozas, atliekant makšties ir tarpvietės raumenų atpalaidavimo pratimus, naudojant lubrikantus, makšties dilatatorius ir pan. Tačiau neatsiejama dalis yra ir nuskausminantieji medikamentai.
Vaistų grupė

Pavadinimai

Indikacijos

Poveikis lytinei sveikatai

Paracetamolis ir
nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo
(NVNU)

Aspirinas, diklofenakas, naproksenas
ir kt.

Silpnas ir vidutinio
stiprumo skausmas

• Nenustatyta tiesioginio poveikio seksualiniam gyvenimui.
• Ilgalaikis vartojimas gali pakenkti kepenų
ir inkstų funkcijai, o tai savo ruožtu
sukelti seksualinio gyvenimo sutrikimus.

Vidutiniam ir
stipriam skausmui
arba kai NVNU yra
neefektyvūs.

• Opioidiniai vaistai padidina seksualinį
potraukį ir pagerina intymų gyvenimą.
• Jei nėra kontraindikacijų dėl onkologinės ligos, kartu rekomenduojama skirti
testosterono preparatus.
• Tramadolis gali sukelti vėluojančią ejakuliaciją ir anorgazmiją.
• Ilgalaikis opioidų vartojimas gali sukelti
simptominį hipogonadizmą, lydimą
nuovargio, depresijos ir lytinio gyvenimo
sutrikimų iki 90 proc. pacientų.

• Skausmas
atsparus gydymui
kitais nuskausminamaisiais
vaistais.
• Esant neuropatiniam skausmui
su dilgčiojimo ir
tirpimo pojūčiais.

Žr. skyrių „Antidepresantai“

• Skausmas
atsparus gydymui
kitais nuskausminamaisiais
vaistais.
• Esant neuropatiniam skausmui
su dilgčiojimo ir
tirpimo pojūčiais.

• Karbamazepinas ir fenitoinas kepenyse
skatina lytinius hormonus surišančio
globulino (SHBG), kuris yra pagrindinis
transportinis testosterono baltymas,
gamybą. Surištas su SHBG testosteronas
visada yra mažiau aktyvus nei laisvas,
todėl gali išsivystyti hipogonadizmas.
• Okskarbazepinas gali sukelti anorgazmiją
ir retrogradinę ejakuliaciją.
• Gabapentinai gali sukelti erekcijos
sutrikimus, anorgazmijos išsivystymą,
negalėjimą ejakuliuoti, sumažėjusį seksualinį potraukį.

Sumažinti tinimo
sukeliamą skausmą ir
spaudimo jausmą.

Žr. skyrių „Kortikosteroidai”

Morfinas, fentanilis, kodeinas,
hidromorfinas,
oksikodonas,
tramadolis

Opioidai

Antidepresantai

Antikonvulsantai

Karbamazepinas,
gabapentinas,
fenitoinas

Kortikosteroidai

Lentelė Nr. 6. Dažniausiai naudojamų analgetikų charakteristika ir jų poveikis lytiniam gyvenimui
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Kortikosteroidai
Kortikosteroidai, dažniausiai prednizolonas ir deksametazonas, neretai yra naudojami onkologinių
pacientų gydymui. Jie yra pagrindinis komponentas aktyviosios leukemijos/limfomos fazės gydymo
metu. Taip pat kortikosteroidai yra naudojami siekiant išvengti chemoterapijos sukeliamo pykinimo,
vėmimo, alerginių reakcijų, sumažinti edemas (ypač galvos smegenų, stuburo ir kaulų vėžio atvejais),
pagerinti apetitą ir t.t.
Atliktų tyrimų duomenimis, moterys, vartojančios kortizoną, neretai susiduria su mėnesinių ciklo ir
vaisingumo sutrikimais. Tuo tarpu net 58 proc. vyrų gali patirti sumažėjusį lytinį potraukį, 52 proc. – sutrikusią erekciją, o taip pat tokiais atvejais žymiai sumažėja aktyvaus testosterono koncentracija kraujyje.
Ilgalaikis šių vaistų vartojimas didina cukrinio diabeto ir neuropsichiatrinių sutrikimų riziką, atitinkamai neigiamai veikia intymų gyvenimą. Kortikosteroidai gali sukelti lipodistrofiją, o pastaroji patologija
kenkia tiek žmogaus bendrai, tiek seksualinei savivertei.

Moters lytinės sistemos ir reprodukcinės sistemos sutrikimai
Onkologinės ligos ir jų gydymo metodai sukelia įvairius moterų lytinės sistemos ir reprodukcinės
sveikatos pokyčius. Toliau aptarsime dažniausiai pasireiškiančias patologijas bei pateiksime patarimus,
kaip būtų galima pagerinti savijautą.
Kūno pokyčiai
Kūno vaizdas yra kiekvieno žmogaus susikurtas paveikslas apie savo išvaizdą. Šis paveikslas atspindi ne vien tik tai, kaip atrodo žmogaus kūnas, bet ir tai, kaip žmogus savo išvaizdą vertina. Viso gyvenimo metu, kūno vaizdas nuolatos keičiasi, tad susikurtas kūno paveikslas gali keistis nepriklausomai
nuo onkologinės ligos ar jos gydymo sukeltų pokyčių išvaizdai. Kūno pokyčiai gali sukelti nemalonių
jausmų, kuriuos žmonės toleruoja sunkiau nei su onkologine liga susijusius simptomus. Kai įvyksta staigūs, dramatiški kūno pasikeitimai (pavyzdžiui, plaukų nuslinkimas, krūtų pašalinimas moterims, stomų
suformavimas), žmogus pasijaučia nenormalus. Gėda, drovumas, pyktis, jausmas, jog esate blogesnis nei
kiti, taip pat gali būti susiję su kūno pokyčiais. Jeigu kūno pokyčiai yra pastebimi, tokius jausmus gali
paskatinti ir aplinkinių reakcija.
Jeigu pasikeitimai paciento kūne gali būti nesudėtingai maskuojami drabužiais, aksesuarais, tarkime,
atlikta kolostoma, kai kurie pacientai reaguoja taip lyg nieko nebūtų įvykę. Jie slepia tokius pokyčius,
vengia į juos žiūrėti patys ir ypatingai saugo nuo pašalinių akių. Vengimas pripažinti esamą situaciją gali
lemti nuolatinę įtampą, kai kas nors sužinos ar pastebės slepiamus kūno pokyčius. Jei sunku susitaikyti
su kūno pokyčiais, atsiradusiais dėl onkologinės ligos ar jos gydymo ir dėl to vengiate lytinio akto, pabandykite mylėtis su apatiniais drabužiais ar pusiau apsirengę, o ne visiškai nuogi. Pritemdytos ar išjungtos
šviesos lytinio akto metu leis mažiau nerimauti dėl to, kaip atrodo Jūsų kūnas. Jei turite randų, mylėdamiesi pasirinkite tokią pozą, kai ant jų nereikėtų gulėti.
Yra itin svarbu pasikalbėti su žmogumi, kuriam galite atsiverti ir papasakoti savo baimes, tačiau jokiu
būdu jų neslėpti ir nelaikyti savyje. Sugebėdami priimti dalykus, kurių vengiate, pasijusite geriau, laisviau.
Duokite sau laiko apgalvoti didžiausias savo baimes susijusias su išvaizdos pokyčiais ir pagalvoti apie tai,
kaip naujai priimti save tokį, koks esate. Tai įkvėps pasitikėjimo ir sumažins nerimą dėl pasikeitusio kūno.
Taip pat dar viena galimybė galėtų būti rekonstrukcinės operacijos.
Jeigu esate vėžiu sergančiojo artimasis, Jums taip pat gali prireikti laiko susitaikyti su antrosios pusės
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kūno pokyčiais, atsiradusiais dėl ligos. Nevenkite išsakyti, kaip dėl to jaučiatės – atvirumas padės sutvirtinti tarpusavio ryšį ir padės drauge ieškoti būdų, kaip priimti esamą situaciją.
Lytinio potraukio ir (ar) pojūčių sumažėjimas
Onkologinės ligos ir jų gydymo metodai neretai neigiamai paveikia moters savivertę, sukelia pyktį,
nusivylimą, depresiją, konfliktus su partneriu, pakeičia fizinę išvaizdą (pavyzdžiui, po chemoterapijos
gali nuslinkti plaukai, krūtų šalinimo operacijos), todėl dėl šių pokyčių pradedama vengti artumo ir
lytinių santykių, pablogėja poros intymus gyvenimas.
Šiais atvejais būtina, kad atvirai pasikalbėtumėte su savo partneriu apie iškilusias problemas, paieškotumėte naujų artumo galimybių, taip pat rekomenduojama pasikonsultuoti su šeimos gydytoju,
prižiūrinčiu gydytoju onkologu, gydytoju endokrinologu, seksologu ir (ar) psichologu dėl veiksnių,
galėjusių sukelti tokius pokyčius bei jų sprendimo būdus. Pavyzdžiui, galbūt sumažėjusį lytinį potraukį
lemia kuris nors iš vartojamų vaistų ir tiesiog užtektų jį pakeisti kitu. Jeigu sumažėjusį libido sukelia
skausmingų lytinių santykių baimė arba nuovargis, galima apsvarstyti atitinkamų vaistų skyrimą. Taip
pat rekomenduojama naudoti lubrikantus, išbandyti įvairias mylėjimosi pozas ar kitą seksualinę veiklą,
koncentruotis į kitas erogenines zonas.
Problemos pasiekiant orgazmą
Jei moteris prieš onkologinės ligos gydymą pasiekdavo orgazmą, dažniausiai ji tai galės padaryti ir
po to. Visgi, tam tikrais atvejais, ypač po onkoginekologinių operacijų, ši galimybė gali sutrikti.
Šiuo atveju labai svarbu suprasti, kad orgazmą bei seksualinį pasitenkinimą galite pasiekti net ir
tada, jei neužsiimate iki tol įprastu seksu. Keli patarimai, kaip pasiekti orgazmą:
• išbandykite įvairius būdus seksualinės nuotaikos sužadinimui: apsirenkite patraukliais rūbais,
dėvėkite gražius apatinius, maudykitės kartu, praleiskite savaitgalį naujoje aplinkoje, elkitės
taip, kad jaustumėtės patraukli, atsipalaidavusi ir geistumėte savo partnerio, o jis Jūsų.
• Glostykite, masažuokite save ir savo partnerį judviejų rankomis, savo rankų judesiais rodykite
partneriui, kurios vietos Jums jautriausios ir maloniausios.
• Susikoncentruokite į savo kvėpavimą. Kvėpavimo metu reguliuokite savo makšties raumenų
įtempimą ir atpalaidavimą (žr. „Skausmas lytinių santykių metu“), nes tai palengvins vyro penetraciją ir sustiprins susijaudinimą.
• Galvokite apie ankstesnes malonias seksualines patirtis arba įsivaizduokite, ką norėtumėte išbandyti. Taip pat galite pasinaudoti erotinėmis knygomis ar filmais.
• Sukurkite romantišką nuotaiką žvakėmis, apšvietimu, muzika ir pan.
• Naudokite papildomas priemones mylėjimosi metu malonių pojūčių paaštrinimui, pavyzdžiui, vibratorių. Jūs pati galite laikyti vibratorių ir prireikus švelniai paliesti savo jautrias vietas arba paprašyti partnerio atlikti tai.
• Keiskite kojų padėtį. Kai kurios moterys orgazmą lengviau pasiekia, kai kojos yra plačiai
praskėtos ir šlaunys atpalaiduotos, o kitos – atvirkščiai.
• Išbandykite kitus būdus, kuriais galima pasiekti orgazmą, pavyzdžiui, masturbacija, oralinis
seksas, viso kūno lietimas.
Skausmingi lytiniai santykiai
Skausmas vaginalinių santykių metu yra vienas dažniausių reiškinių, lydinčių onkologines ligas ir
jų gydymą. Operacijos dubens srityje, radioterapija, sutrikęs hormonų balansas organizme ar medika36

mentai sumažina makšties elastingumą, drėgnumą ir (ar) ją susiaurina, todėl lytiniai santykiai gali tapti
itin skausmingi. Šios priežastys lemia, kad ilgainiui atsiranda išankstinė skausmo baimė, gali išsivystyti
vaginizmas, todėl lytiniai santykiai tampa dar sudėtingesni ir mažiau malonūs.
Pirmiausia, apie patiriamą skausmą reiktų pasikalbėti su prižiūrinčiu gydytoju, nes skausmo kilmė
gali būti įvairi, ir, be abejo, su savo partneriu. Su juo būtina aptarti momentus, kada patiriate skausmą
ar kitus nemalonius pojūčius, tačiau taip pat įvardinkite ir (ar) parodykite, kurie epizodai Jums yra
malonūs. Dažniausiai švelnus lietimas apie klitorį ir įeigą į makštį nesukelia neigiamų potyrių, yra
malonus, ypač jei prieš tai buvo naudotas lubrikantas. Taip pat išbandykite įvairias mylėjimosi pozas.
Vaginalinio sekso metu rekomenduojamos tos pozicijos, kai galite kontroliuoti vyro penetracijos gylį
ir greitį. Rekomenduojama, kad jau prieš tai būtumėte kaip galima labiau seksualiai susijaudinusi, nes
būtent tokiu atveju išsitiesina ir paplatėja makštis, makšties gleivių liaukutės išskiria pakankamai skysčio lubrikacijai.
Kalbant apie skausmą lytinių santykių metu, būtina aptarti makšties ir tarpvietės raumenų atpalaidavimo pratimus. Jei tik lytinio akto metu moteriai suskausta, ji nevalingai įsitempia, o tai dar labiau
apsunkina vyro penetraciją ir mylėjimąsi. Norint to išvengti, galima pasinaudoti specialiais pratimais.
Populiariausi iš jų yra Kėgelio pratimai. Norint taisyklingai juos atlikti, reikia:
1.

2.

3.

Pažinti savo makšties ir tarpvietės raumenis. Šį pratimą galima atlikti dviem būdais. Pirmiausia, šlapinantis arba įsivaizduojant, kad Jūs šlapinatės, kelis kartus sąmoningai suspauskite atitinkamus raumenis tarsi stabdydama šlapinimąsi ir vėl juos atpalaiduokite. Antra, įkiškite savo pirštą į makštį apie 5 cm ir tada kelis kartus atpalaiduokite ir suspauskite makšties
raumenis. Tokiu būdu pajausite kaip makšties sienelės apgaubia Jūsų pirštą.
Pirmas pratimas. Klasikinis Kėgelio pratimas yra suspausti makšties raumenis ir vėl atpalaiduoti 3–6 s laiko intervalais. Šį ciklą kartokite iki tol, kol pavargsite, arba pajusite, kad
makšties raumenys nebe taip stipriai susispaudžia. Iš pradžių vidutiniškai vienu metu užtektų
atlikti 5–10 tokių ciklų. Vėliau pratimus palaipsniui didinkite atsižvelgdama į savo savijautą.
Kai pasieksite, kad vienu metu atliekate 20–25 minėtos trukmės ciklus, pereikite prie 5–10
ciklų 6–10 s trukmės. Minėtus ciklus atlikite vieną–du kartus per dieną. Kėgelio pratimus
galite atlikti bet kur Jums patogiu laiku.
Kėgelio pratimai sekso metu. Kėgelio pratimai sekso metu gali pagerinti abiejų partnerių
savijautą, nes moteris labiau įsiklauso į savo organizmą, o vyras geriau jaučia makšties raumenų
judėjimą. Šie du veiksniai dažniausiai pagerina abiejų partnerių seksualinį pasitenkinimą. Pirmiausia, visada reikia pakankamai sudrėkinti makštį, naudojant lubrikantą. Kelias akimirkas
prieš vyro penetraciją, moteris turėtų pakartoti kelis Kėgelio pratimų ciklus, kad makšties raumenynas būtų labiau atsipalaidavęs ir mažiau jautrus. Tuomet partneris gali lėtai įsiskverbti,
tačiau moteris turi padėti pasakodama, kaip jaučiasi ir jei reikia, padėti vyrui arba jį sustabdyti.
Taip pat galima pradėti nuo to, kad moteris ar jos partneris į makštį pabando įkišti vieną pirštą, jei moteris skausmo nejaučia, tada – antrą pirštą, trečią pirštą, ir tik tada – varpą.

Tam tikrais atvejais lytinių santykių metu gali skaudėti ir kitose, su lytine sistema nesusijusiose organizmo vietose. Šiose situacijose taip pat svarbu būti atvirai su partneriu, aptarti bei išbandyti įvairias
mylėjimosi pozas ir išsirinkti tinkamiausias. Mylėjimosi metu rekomenduojama naudoti ir papildomas
priemones, pavyzdžiui, pagalvę, arba pasirinkti tam tikrą dienos laiką, kai skausmas ir diskomfortas
būna silpniausi ar visai nejaučiami.
Visais atvejais, 30–60 min. prieš planuojamą seksą galima išgerti nuskausminamųjų simptomams
sumažinti.
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Priešlaikinė menopauzė
Natūrali menopauzė – visiška menstruacijų pabaiga dėl išnykusios folikulinės kiaušidžių sistemos
funkcijos. Ji nustatoma retrospektyviai, praėjus 12 mėn. ir dažnai yra vadinama „tašku“ moters gyvenime.
Menopauzės amžiaus vidurkis – 51 metai. Priešlaikinė menopauzė – menopauzė, kuri prasideda tokiame amžiuje, kuris yra dviem standartiniais nuokrypiais mažesnis negu nustatytas atitinkamai moterų
populiacijai. Praktiškai, kai nėra atitinkamai populiacijai patikimai nustatytų natūralios menopauzės
pasiskirstymo pagal amžių rodiklių, menopauzė iki 40 metų vadinama priešlaikine. Dar viena svarbi
sąvoka yra indukuota menopauzė – menopauzė, išsivysčiusi dėl chirurginės abipusės kiaušidžių pašalinimo operacijos (neatsižvelgiant į tai, atlikta ar neatlikta histerektomija) arba dėl jatrogeninio kiaušidžių
pažeidimo chemoterapijos ir/ar radioterapijos metu.
Onkologinėmis ligomis sergančioms moterims dažniau pasireiškia priešlaikinė menopauzė. Ji išsivysto staiga, be perėjimo palaipsniui, todėl šis laikotarpis joms būna emociškai ir fiziškai daug sudėtingesnis.
Staigus menopauzinių simptomų atsiradimas yra iššūkis tiek kūnui, tiek moters emocinei būklei, kadangi nėra įprasto adaptacinio laikotarpio. Dažniausi fiziniai padariniai: karščio pylimas, pagausėjęs prakaitavimas, lytinio potraukio sumažėjimas, skausmas lytinių santykių metu, makšties sausumas, o emociniai
padariniai: nuotaikų kaita, depresija, padidėjęs nerimas, nepasitikėjimas savimi, tuštumos jausmas, senatvės baimė, sumenkusi savivertė, nemiga. Keli patarimai, kaip palengvinti priešlaikinės menopauzės
sukeliamus simptomus:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Venkite veiksnių, kurie provokuotų menopauzės simptomų pasireiškimą, pavyzdžiui, alkoholio,
karštų gėrimų, aštraus maisto, nuovargio, neigiamų emocijų.
Tinkamai maitinkitės, mankštinkitės, ieškokite Jums tinkamiausių atsipalaidavimo pratimų.
Su gyd. ginekologu aptarkite pakaitinės hormonų terapijos naudojimo galimybes, nes ši terapija
yra efektyvi priešlaikinės menopauzės simptomų mažinimo priemonė. Tačiau jei sergate krūties,
gimdos, kiaušidžių onkologiniais susirgimais, ji yra kontraindikuotina. Šiais atvejais galima nebent vietinė estrogenų terapija. Turėtų būti pradedama nuo mažiausios efektyvios dozės trumpiausiam laikui.
Kai hormoninė terapija negalima, susilpninti karščio bangas, pagerinti psichologinę būseną gali
padėti antidepresantai, pavyzdžiui, seratoninių receptorių inhibitoriai (SSRI). Tačiau neretai
jie silpinina libido.
Akupunktūra galėtų būti vienas iš nemedikamentinių gydymo būtų.
Dėl sumažėjusio estrogenų kiekio organizme itin nukenčia kaulų ir širdies–kraujagyslių sistemos, todėl reguliariai atlikite kaulų tankio tyrimus dėl padidėjusios osteoporozės rizikos, tyrimus širdies-kraujagyslių sistemos būklės įvertinimui.
Vartokite maistą, turtingą kalciu ar kalcio bei vitamino D preparatus.

Makšties sausumas
Onkologinių ligų gydymas, pasikeitęs hormonų balansas (sumažėjęs estrogenų kiekis) slopina
makšties gleivių išskyrimą, todėl nesant pakankamam drėgnumui, pradedamas jausti makšties sausumas, niežulys, perštėjimas ar skausmas lytinių santykių metu. Šiais atvejais geriausia naudoti vandens
pagrindu sukurtus, bekvapius, beskonius, bespalvius ir spermicidais nelubrikuotus lubrikantus, kad
būtų išvengta makšties gleivinės sudirginimo. Kai kurie lubrikantai sudėtyje turi žolelių, tokių kaip
alavijas ar levandos, tačiau jų naudoti irgi nerekomednuojama dėl galimo lytinių organų sudirginimo
bei alergijos. Taip pat nerekomenduojama naudoti šildančių gelių, pasitaiko, kad jie sukelia įvairaus
laipsnio pažeidimus. Vaginaliniam seksui nenaudotini ir aliejiniai lubrikantai, vazelinas, odos losjonai,
nes jie didina makšties kandidozės riziką, gali pažeisti lateksinius prezervatyvus. Atkreipkite dėmesį,
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kad naudojamose priemonėse nebūtų nonoxynol–9 (N–9) medžiagos, nes ji irgi sukelia lytinių organų sudirgimą. Prieš lytinį aktą makštis turi būti gausiai lubrikuojama, o jei pabandžius įeiti su varpa
ar pirštais diskomfortas vis dar būtų jaučiamas, lubrikantą reiktų naudoti dar gausiau. Ši priemonė
naudojama kiekvieno mylėjimosi metu, nepriklausomai, ar moteris vartoja kitas makštį drėkinančias
priemones, ar ne.
Makštį drėkinti rekomenduojama ne tik dėl nemalonių pojūčių lytinio akto metu, bet ir dėl išsausėjusios gleivinės sukeliamų rimtesnių sveikatos sutrikimų, tokių kaip dirgli šlapimo pūslė, makšties
sienelių nusileidimas, atrofiniai makšties ir vulvos pažeidimai, uždegimai po lytinių santykių. Sausa ir
suplonėjusi makšties bei vulvos oda yra tokia jautri, jog perštėjimą gali sukelti net sąlytis su apatiniais
drabužiais. Pažeidimų rizika ypač didėja lytinio akto metu, tuomet ir nedidelė trintis gali sukelti skausmą, diskomfortą. Makšties sausumo problemas išsprendžia įvairūs drėkinantys preparatai: kremai, geliai, ovulės, žvakutės. Šios priemonės turėtų palaikyti tinkamą makšties drėgmę ir pH bei sumažinti
infekcijų riziką ir diskomfortą. Dėl geresnės absorbcijos (įsigėrimo), rekomenduojama jas vartoti prieš
pat einant miegoti, 3–5 kartus per savaitę. Taip pat patariama vengti muilo.
Dar viena svarbi šios temos dalis yra estrogenų vartojimas makšties atrofijos atvejais. Pirmenybė
turėtų būti teikiama vietiniu poveikiu pasižymintiems estrogenų preparatams, kad kuo mažesnis šio
hormono kiekis patektų į kraujotaką. Galimos įvairios šių vaistų formos: gelis, kremas, žvakutės, žiedai. Ar galima naudoti minėtus preparatus, kokia forma bei kaip dažnai, turite būtinai aptarti su Jus
gydančiu gydytoju ir gydytoju–ginekologu.
Makšties susiaurėjimas
Radioterapiją ar chirurginį gydymą dubens srityje neretai lydi makšties susiaurėjimas. Tokiu atveju
itin naudingi yra vaginaliniai kamuoliukai, savo forma primenantys makšties ovules. Jie neleidžia makšties sienelėms susiglausti, todėl trukdo randėjimo procesą. Net jei moteris nėra aktyvi lytiškai, vaginalinių kamuoliukų naudojimas pagerins komfortą ginekologinių apžiūrų metu. Juos galima kišti į makštį
profilaktiškai ir/ar naudoti lytinio akto metu. Makštyje šie kamuoliukai primena didesnės apimties tamponus. Kamuoliukų naudojimo instrukcija:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gausiai sutepti vaginalinį kamuoliuką lubrikantu.
Rekomenduojama 15 – 20 min. ramiai pagulėti ir pasistengti atpalaiduoti makšties raumenis.
Tik po to švelniai ir lėtai įkišti vaginalinį kamuoliuką į makštį. Jei nemalonu, atlikite keletą
Kėgelio pratimų, kol atsipalaiduos makšties raumenys.
Jei diskomforto nejaučiama, su įkištu vaginaliniu kamuoliuku makštyje ir rekomenduojama pabūti 10 – 15 min.
Prieš ištraukiant vaginalinį kamuoliuką iš makšties, reiktų kamuoliuką dar kartą pasukti ratu
arba pastumti į priekį ir atgal, kad pakeistų jo matmenys ir taip dar labiau praplėstumėte makštį.
Po naudojimo vaginalinį kamuoliuką būtina nuplauti su muilu ir karštu vandeniu bei sausai
nušluostyti. Likęs muilas gali dirginti lytinių organų gleivinę kitos procedūros metu.
Vaginaliniai kamuoliukai būna skirtingo dydžio. Juos renkantis, rekomenduojama pasitarti su
gydytoju-ginekologu. Derėtų pradėti nuo mažiausio ir palaipsniui rinktis didesnius.
Naudojimo trukmė ir dažnis kiekvienu atveju gali skirtis. Dažniausiai rekomenduojami 3–4 k.
po 10 – 20 min per savaitę.
Makšties susiaurėjimas gali išsivystyti ne iškart po procedūros, o ir vėliau, todėl vaginalinius
kamuoliukus vertėtų naudoti ilgesnį laiką.
Reguliarus lytinis gyvenimas, specialūs tepalai, vibratoriai ar makšties plėtikliai taip pat padeda
išvengti makšties susiaurėjimo.
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Lytinių organų infekcijos
Kai kurios moterys po chemoterapinio ir radioterapinio gydymo ar jų metu pastebi, kad padažnėjo
lytinių organų, ypatingai vulvos ir makšties, infekcijos. Sveikos moters makštyje gyvena milijardai įvairių mikroorganizmų. Onkologinių ligų gydymo metu neretai sutrinka natūrali makšties mikrofolora,
susilpnėja imunitetas, todėl padidėja rizika susirgti bakterijų, virusų ir (ar) grybelinės infekcijos sukeltais
uždegimais. Dažniausiai pasitaikančios yra bakterinė vaginozė, lytinių organų pūslelinė (Herpes infekcija) ir pienligė (kandidozė). Būdingiausi lyties organų infekcijų požymiai: nemalonaus kvapo makšties
išskyros, perštėjimas, deginimas, lytinių lūpų ir tarpvietės paraudimas, mažos pūslelės, skausmas šlapinantis bei mylintis.
Makšties infekcijos gydomos specifinėmis antibakterinėmis, priešgrybelinėmis ir (ar) priešvirusinėmis priemonėmis priklausomai nuo sukėlėjo ir simptominėmis arba skirtomis išlaikyti (atstatyti) normalią makšties mikroflorą priemonėmis, pavyzdžiui, pieno rūgšties preparatais. Minėti medikamentai gali
būti geriami arba įterpiami į makštį. Kokie būtų tinkamiausi, turite pasitarti su Jus gydančiu gydytoju
ir gydytoju–ginekologu. Taip pat gali prireikti paimti makšties išskyrų tepinėlį ar pasėlį. Jeigu infekcijos
metu turėjote lytinių santykių, tikėtina, jog gydymo prireiks ir Jūsų partneriui. Radioterapijos ir chemoterapijos metu rekomenduojami tik vaginaliniai lytiniai santykiai ir tik tuo atveju, jei nėra makšties
infekcijos. Barjerines kontraceptines priemones būtina visais atvejais. Tiek dėl galimos slaptos infekcijos,
tiek siekiant išvengti nėštumo. Taip pat visada patariama dėvėti medvilninius apatinius, vengti sintetinių,
aptemptų drabužių, rūpintis higiena.
Genitalijų opos. Radioterapija padidina lytinių organų opų atsiradimo galimybę. Neretai opos gali
pakraujuoti. Priklausomai nuo dydžio, lokalizacijos, bendros organizmo būklės ir skiriamo gydymo, jos
gyja nuo kelių savaičių iki kelių mėnesių. Gali ir atsinaujinti.
Lytinių organų ir burnos opos. Chemoterapinis ir radioterapinis gydymas, onkologiniai susirgimai, ilgalaikis gulėjimas, įvairios infekcijos didina burnos ir lytinių organų opų atsiradimo galimybę.
Neretai ir šios opos pakraujuoja. Gydymas priklausomo nuo susidarymą sukėlusių veiksnių: antibakteriniai, priešvirusiniai ir priešgrybeliniai preparatai, specialūs tepalai, higiena, reguliarus paciento vartymas, esant praguloms, higiena ir pan. Priklausomai nuo dydžio, lokalizacijos, bendros organizmo būklės
ir skiriamo gydymo, opos gali gyti nuo kelių savaičių iki kelių mėnesių arba gali atsinaujinti.
Šlapimo/išmatų nelaikymas. Laikinas ar nuolatinis šlapimo ar išmatų nelaikymas gali būti dubens
vėžio gydymo pasekmė. Dubens raumenys, kontroliuojantys šlapinimąsi ir tuštinimąsi, kontroliuoja ir
seksualinę funkciją. Daugumai žmonių nelaikymas stipriai paveikia emocinę būklę, seksualinį gyvenimą,
sukelia gėdos jausmą.
Patarimai esant nelaikymui:
•
•
•
•
•
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jei turite šlapimo pūslės kateterį, ruošiantis lytiniam aktui nuimkite šlapimo surinkimo maišelį,
užspauskite kateterį kamštuku, o patį kateterį lipnia juosta prisitvirtinkite prie kūno.
Esant išmatų nelaikymui, naudokite specialius išangės kamštukus, apsaugančius nuo nevalingo
išmatų ištekėjimo.
Treniruokite dubens raumenis, kad lengviau juos kontroliuotumėte.
Planuokite lytinį aktą. Likus kelioms valandoms iki jo neprisivalgykite, ištuštinkite šlapimo pūslę ir žarnyną.
Paruoškite lovą su daug minkštų rankšluosčių.

Stomos turėjimas. Urostomos, ileostomos, kolostomos suformavimas pakeičia moters fizinę išvaizdą, slopina savivertę ir sukelia tolimesnio lytinio gyvenimo galvosūkius. Tai itin aktualu ligos pradžioje.
Visgi, vadovaujantis keliais paprastais žingsniais, situaciją galima palengvinti. Keli patarimai:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pirmiausia, prieš lytinį aktą visada reiktų ištuštinti stomos maišą, jį išvalyti ir patikrinti ar neprateka.
Mylėjimuisi geriausia rinktis tokias vietas, kur esant poreikiui galima bet kada greitai nueiti į
dušą ir apsiplauti.
Planuokite lytinių santykių laiką, 2–3 val. prieš juos pasistenkite neprisivalgyti ir (ar) per daug
neprigerti skysčių.
Galima paieškoti stomos plokštelių ir maišelių su specialiais paveikslėliais, stomas paslėpti po
specialiomis juostomis, diržais ar dėvėti trumpus marškinėlius (naktinius) lytinio akto metu.
Kartais padeda ir net suartina, jei partneriui leisite pamatyti ar paliesti stomą.
Reiktų mylėtis tokia poza, kuria būtų išvengta tiesioginės partnerio jėgos stomos kryptimi.
Jei Jums patogiau mylėtis būnant apačioje, galite virš stomos vietos pasidėti mažą pagalvėlę ar
kitą atramą, kuri leistų išvengti tiesioginio jūsų partnerio ir stomos kontakto, todėl santykiai
būtų komfortiškesni.
Kvėpinkitės ar naudokite specialius kvapiklius maišeliui, kad išvengtumėte nemalonių kvapų
lytinių santykių metu.

Galūnės pašalinimas. Dėl tam tikrų onkologinių susirgimų gali tekti amputuoti ranką arba koją. Tai
patyrę asmenys išgyvena, kaip toliau klostysis jų intymus gyvenimas, kaip elgtis lytinio akto metu. Pirmiausia, reiktų atvirai pasikalbėti su partneriu apie tolimesnius lytinius santykius, paieškoti tinkamiausių mylėjimosi pozų. Tam tikrais atvejais galūnės protezas gali palengvinti judesius lytinio akto metu
(pavyzdžiui, padeda išlaikyti pozą) arba riboti judesių laisvę (pavyzdžiui, užstrigti). Mylėjimosi metu
galima naudoti papildomas atramas ar pagalves, siekiant padėti išlaikyti pusiausvyrą.
Lytinio akto metu taip pat gali kilti fantominiai skausmai, todėl geriausia būtų, kad tai aptartumėte
su Jus gydančiu gydytoju.
Galvos ir kaklo onkologinių susirgimų ir jų gydymo įtaka intymiam gyvenimui. Galvos ir kaklo
onkologiniai susirgimai ir jų gydymo metodai neretai apima dalies veido struktūrų pašalinimą. Akivaizdžiai matomi randai, pakitusi veido struktūra ar kalbėsena itin neigiamai veikia moters savivertę. Džiugu, kad šiais atvejais jau gali pagelbėti specialūs protezai, plastinės operacijos. Tokioms moterims ypač
svarbu jausti partnerių paramą, gali prireikti psichologo pagalbos.
Laringektomijos įtaka intymiam gyvenimui. Laringektomija – gerklų, o tuo pačių ir dalies balso
aparato, pašalinimo operacija. Operacijos apimtis gali būti įvairi, tačiau nepriklausomai nuo to įvairios
estetinės ir bendravimo problemos pasireiškia dėl kakle suformuoto plyšio (stomos), per kurį toliau eis
naujas kvėpavimo takas.
Prieš ar po operacijos būtinai aptarkite galimus lytinio gyvenimo pokyčius su savo partneriu. Svarbu
atkreipti dėmesį, kad mylintis gali trikdyti neįprastas kvėpavimas, gali tapti sunkiau kalbėti (visai nepavyks šnabždėti), todėl savijautą ar pageidavimus teks nusakyti gestais. Rekomenduojama prieš lytinį aktą
nevalgyti aštraus, specifinio kvapo maisto (pavyzdžiui, česnakų), nes dėl esančios stomos visi suvartoto
maisto kvapai bus juntami stipriau. Stomą galima paslėpti ryšint skareles, dėvint kaklo papuošalus arba
rūbus su aukšta apykakle.

41

VYRŲ SEKSUALUMAS IR LYTINĖ SVEIKATA
Vyriški lytiniai organai
Dauguma vyriškų lytinių organų yra kūno išorėje ir susideda iš varpos bei sėklidžių.
Varpa: Tai pagrindinis vyrų lytinis organas. Ją sudaro trys dalys: šaknis (pamatas), kuria varpa jungiasi prie dubens, kūnas ir galvutė. Varpos galiukas yra padengtas apyvarpe, išskyrus tuos atvejus, kai
vyras buvo apipjaustytas ir ji buvo pašalinta. Varpos galvutės apačioje esanti ketera vadinama pasaitėliu.
Pasaitėlis ir varpos galvutės vainikas yra jautrausios dalys, varpos kūnas – mažiausiai jautri dalis. Pačiame
varpos viršuje yra šlaplės anga, per kurią keliauja sėkla ir šlapimas. Ramybės būsenoje varpa atlieka šlapimo ištekėjimo funkciją, o erekcijos metu sustandėja dėl priplūstančio kraujo į du išilgai varpos einančius
varpos akytkūnius. Po akytkūniais yra kempinkūnis, kuris gaubia šlaplę ir platėdamas suformuoja varpos
galvą.
Kapšelis: Iš raukšlėtos odos suformuotas maišelis, kuriame yra sėklidės. Kapšelio temperatūra yra
kiek mažesnė, nei viso kūno. Tai reikalinga sėkmingai spermatozoidų gamybai sėklidėse.
Sėklidės: Kapšelio viduje esančios dvi kiaušinio formos liaukos. Jos gamina ir kaupia spermatozoidus, kurie teka per sėklinį lataką tam, kad susimaišytų su kitais skysčiais ir pagamintų sėklą. Sėklidės taip
pat produkuoja vyriškuosius hormonus (žr. skyrių, „Hormonai“).
Sėklidės prielipas: Sėklidės paviršiuje esantis darinys, kuriame kaupiasi spermatozoidai, todėl dar
kitaip vadinamas spermatozoidų talpykla.
Prostata: Priešinė liauka (prostata) yra graikinio riešuto dydžio liauka, esanti giliai dubenyje. Ji supa
iš šlapimo pūslės išeinančią šlaplės dalį. Prostata gamina skystį, kuris maišosi su sperma, taip suformuodama sėklą bei padeda sukurti intensyvius pojūčius, kuriuos vyras patiria orgazmo metu.
Sėklinės pūslelės: Šalia prostatos esančios liaukos, gaminančios skystį sėklai.
Sėklinis latakas: Susitraukiant latako raumenims, sėkla orgazmo metu išmetama į šlaplę.
Varpa, sėklidės ir išeinamoji anga yra erogeninės vyro zonos. Vyro krūtinė bei speneliai taip pat gali
būti jautrūs. Kūne gali būti kitų erogeninių zonų, kurių jautrumas kiekvienam vyrui yra skirtingas.
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Šlapimo pūslė
Sėklinė pūslelė
Prostata

Šlaplė

Tiesioji žarna
Kapšelis
Sėklidė

Išangė
Prielipas

Sėklinis virželis

9 pav. Vyro lytiniai organai
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Lytiniai hormonai
Pagrindinis vyriškasis hormonas yra testosteronas, priskiriamas androgenams. Vyrų organizme jis gaminamas sėklidėse ir antinksčiuose. Per parą susintetinama apie 5 mg testosterono. Šis gamybos procesas
yra pastovus ir išlieka visą gyvenimą. Fiziologinis androgenų poveikis įvairiais amžiaus laikotarpiais yra
skirtingas. Testosteronas atsakingas už vyrų lytinių organų vystymąsi, antrinių lytinių požymių formavimąsi, turi įtakos nervinei veiklai, lytinių takų ir lytinių liaukų funkcijai, taip pat skatina lytinį potraukį,
lemia vyriškųjų organų augimą. Androgenų gamybą reguliuoja pogumburis ir hipofizė, kitaip dar vadinama posmegeninė liauka. Testosterono gamyba pavaizduota 10 pav.
Vėžio gydymas vaistais, mažinančiais testosterono kiekį, pavyzdžiui, prostatos vėžiui skirti androgenų blokatoriai, gali paveikti vyro gebėjimą pasiekti ar išlaikyti erekciją, sumažinti lytinį potraukį (libido).

KAIP GAMINAMAS TESTOSTERONAS?
Pagumburis

-

+GnRH

Hipofizė

+FSH
+LH

-

Sėklidės
Testosteronas

Pagumburis sekretuoja gonadotropinį
hormoną GTH
Esant GTH, hipofizė išskiria FSH ir LH

FSH ir LH sėklidėse stimuliuoja
Leidigo ląsteles gaminti spermą ir
testosteroną
Padidėjęs testosterono kiekis reguliuoja
GTH, FSH ir LH sekreciją

10 pav. Testosterono gamyba
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Vyrų seksualinio sujaudimo stadijos
Seksualinis potraukis, dar žinomas kaip libido, apibūdina susidomėjimą seksu. Kiekvieno žmogaus
lytinis potraukis yra skirtingas, o taip pat priklauso nuo kitų veiksnių, tokių kaip amžius, įvairios patirtys, psichologinė būklė ar kūne vykstantys pokyčiai. Daugumai žmonių jausmai bei santykiai gali turėti
didžiulę įtaką sekso troškimui.
Išskiriamos šios vyrų seksualinio sujaudinimo stadijos:
1.

2.
3.

4.

Susijaudinimas yra seksualinių jausmų, dėl kurių žmogus jaučiasi pasiruošęs lytiniam aktui,
sužadinimas. Šie jausmai gali kilti vien tik pamačius, užuodus, išgirdus žmogų, kuriuo žavimasi,
paliečiant ar būnant paliestam asmens, galvojant apie seksą ar kai seksualinės zonos yra liečiamos. Susijaudinimas ne visada, bet gali sąlygoti orgazmą.
Plato yra fazė, kurioje pasiekiamas aukštas seksualinio susijaudinimo lygis, o kūnas šios fazės
metu yra labai jautrus. Seksualinio susijaudinimo metu vyrams 3 kartus padažnėja kvėpavimas,
pulsas, pakyla kraujospūdis, sustandėja speneliai.
Orgazmas yra palaimos ir malonumo pojūtis, kuris atsiranda besibaigiant sueičiai arba kitokios lytinės iškrovos metu, pavyzdžiui, dėl glamonių, masturbacijos ar pan. Vyrams patiriant
orgazmą išsiskiria sėkla. Po prostatos pašalinimo operacijos sėkla neišsiskiria. O po vazektomijos
operacijos sėkloje nerandama spermatozoidų. Orgazmas yra trumpalaikis potyris, kurio metu
sutrinka sąmonė, dėl to kartais vadinamas seksualinio akto viršūne, ekstaze ir vertinamas kaip
pagrindinis siekis užsiimant lytiniu aktu. Daugelis vyrų orgazmo metu patiria didžiausią malonumą. Orgazmo metu skatinamas tam tikrų medžiagų (oksitocino, prolaktino, vazopresino)
išsiskyrimas. Šios medžiagos aktyvina imuninę sistemą, didesni kiekiai mažina prostatos vėžio
riziką, prailgina išgyvenamumą iki 50 procentų. Orgazmą pasiekti galima ne tik mastrubacijos
ar lytinių santykių metu, bet ir atliekant prostatos masažą.
Atsipalaidavimo fazė seka po sujaudinimo bei orgazmo. Šios fazės metu seksualiniai pokyčiai
kūne nurimsta. Vyrai įprastai kurį laiką negali vėl būti seksualiai susijaudinti.

Kiekvieno žmogaus lytinis potraukis yra skirtingas, o taip pat
priklauso nuo kitų veiksnių, tokių kaip amžius, įvairios patirtys,
psichologinė būklė ar kūne vykstantys pokyčiai.
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O

S = Susijaudinimas
P = Plato
O = Orgazmas
A = Atomazga

O

Atomazga

Orgazmas

Plato

Sujaudinimas

Susijaudinimas

P
A

A

S
P
S

Vyras

Moteris

Laikas

11 pav. Seksualinio susijaudinimo stadijos

Keturi vyrų seksualinio sujaudinimo etapai:
1.
2.
3.
4.

Sužadinimas – šio etapo metu vaizdiniai, garsai, prisilietimai, skonis, kvapas, fantazijos sukelią
lytinį susijaudinimą.
Erekcija – varpos sustandėjimas.
Išskyrimas – lytinių liaukų sekretas, susimaišęs su spermatozoidais, įvairių raumenų pagalba
juda link šlaplės.
Ejakuliacija – sėkla per šlaplės angą išmetama į išorę akytkūnio raumenims susitraukinėjant ir
atsipalaiduojant 5–30 kartų. Jei nėra raumenų susitraukimų, sėklai pamažu ištekant į išorę patiriamas tik menkas malonumas. Paprastai praėjus kelioms minutėms ar valandoms (priklausomai
nuo vyro amžiaus) po ejakuliacijos, vyrai tam tikrą laiką negali patirti pakartotinės ejakuliacijos.
Ejakuliacija ir orgazmas nebūtinai turi vykti vienu metu.

Tam, kad atsirastų seksualinio atsako fazės, tam tikros organizmo sistemos turi veikti tinkamai. Fizinio sujaudinimo, plato ir orgazmo būsenos gali būti pasiekiamos tik tada, kai yra gera kraujotaka, dubens
srityje esantys nervai atlieka savo funkciją tinkamai ir kai kūne yra tinkamas hormonų balansas.
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ONKOLOGINĖS LIGOS IR JOS GYDYMO
POVEIKIS VYRUI
Onkologinės ligos poveikis
Seksualinis potraukis skatina tam tikrą mūsų elgesį, kai mes esame susijaudinę. Lytinis potraukis
nėra pastovus, jis keičiasi bėgant metams. Dauguma veiksnių gali nulemti sekso troškimo sumažėjimą,
pavyzdžiui:
•
•
•
•
•

Nuovargis.
Stresas.
Nuotaikų pokyčiai.
Kontracepcijos metodų pasikeitimas.
Nepasitenkinimas savo kūnu.

•
•
•
•

Santykių problemos.
Traumuojančios sekso patirtys praeityje.
Perteklinis vaistų ar alkoholio vartojimas.
Atsibodusi seksualinė rutina.

Seksualiniai troškimai glaudžiai susiję su mūsų psichologine būkle. Jei kankina depresinė nuotaika,
nerimas ar baimė dėl Jūsų onkologinės ligos, jos gydymo ar tarpusavio santykių, tikėtina, jog pastebėsite,
kad seksualiai susijaudinti tampa sunkiau.
Labai sunku tiksliai nuspėti, kaip vėžys ir jo gydymas paveiks konkrečiai Jus, bet kai kuriems žmonėms gali tekti prisitaikyti prie pokyčių bei atrasti naujus būdus, kaip patirti ir suteikti seksualinį malonumą. Onkologinės ligos diagnozė nereiškia, kad jūsų seksualumas bus sunaikintas. Jūs turėsite galimybę
mėgautis visaverčiu seksualiniu gyvenimu, tačiau tam gali prireikti pagalbos. Bendravimas su partneriu
ir gydytojais taip pat bus itin svarbus.
Išskiriamos keturios sritys, kai onkologinė liga ir jos gydymas gali paveikti jūsų seksualumą:
• Fizinės galimybės suteikti bei gauti seksualinį malonumą;
• Mintys bei jausmai apie Jūsų kūną;
• Tokie jausmai kaip baimė, liūdesys, pyktis ir džiaugsmas;
• Vaidmenys bei santykiai.
Visos šios sritys yra vienodai svarbios bei yra susijusios tarpusavyje. Vienos jų sutrikimas gali įtakoti
kitas.
Žmogui susirgus, paveikiamas jo teigiamas savęs vertinimas seksualine prasme ar fizinės galimybės
gauti bei suteikti seksualinį malonumą. Jei tai nutiko Jums ar Jūsų partneriui, padės suvokimas, kad kai
kurie pokyčiai yra laikini. Net jei pokyčiai yra ilgalaikiai ar pastovūs, Jūs galite ieškoti būdų, kaip pakeisti
lytinio akto techniką bei surasti naujų būdų.
Jei pajėgsite susitaikyti su esama situacija ir priimsite save tokį, koks tuo metu esate, galite išmokti
būti patenkintas savo seksualumu, nepaisant onkologinės ligos ar galimų jos gydymo šalutinių poveikių.
Nuovargis. Dauguma sergančiųjų onkologine liga sako, jog ištisus mėnesius ar net metus jaučiasi
išsunkti ir be energijos. Tai gali būti susiję tiek su pačia liga, tiek su jos gydymu. Nuovargis gali būti priežastimi to, kad žmonės nebesidomi seksu vėžio gydymo metu ar po jo.
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Seksualinių potraukių nesutapimas. Santykiuose vienas iš partnerių dažniausiai jaučia didesnį lytinį potraukį nei kitas. Onkologinė liga tai gali dar labiau sustiprinti. Jei vieno iš partnerių lytinis potraukis
pasikeitė, tai gali nuvilti partnerį.

Onkologinės ligos gydymo poveikis
Onkologinių ligų gydymas skirstomas į chirurginį, chemoterapinį ir spindulinį. Bet koks gydymas
gali paveikti žmogaus seksualinį gyvenimą, net jeigu jis ir tiesiogiai nepaveikia lytinių organų. Vėžio gydymas, kuris tiesiogiai veikia lytinius organus, gali nulemti reikšmingus pokyčius vyro seksualiniame
gyvenime.

Chirurginio (operacinio) gydymo įtaka vyrams
Operacijos metu siekiama iš organizmo pašalinti naviką. Tai gali paveikti lytinius organus ir nulemti
kitus kūno pokyčius. Po bet kurios chirurginės intervencijos reikalingas laikotarpis organizmui atsistatyti. Priklausomai nuo operacijos sudėtingumo, šis procesas užtrunka nuo 4 iki 8 savaičių, kartais ir ilgiau.
Šiuo laikotarpiu patariama atlikti lengvus mankštos pratimus sustiprėjimui. Vis tik, tam tikrų operacijų
pasekmės yra ilgalaikės. Kūno dalių pašalinimas gali paveikti savo kūno suvokimą: po tam tikrų žarnyno
ar šlapimo pūslės operacijų būna suformuojamos stomos (žarnyno spindžių susisiekimas su oda); dubens
operacijos lemia šlapimo ar išmatų nelaikymą; pašalinus dalį ar visą lytinį organą ar pažeidus už seksualinę funkciją atsakingus nervus, tiesiogiai paveikiami pasitenkinimas ir lytinė funkcija.
Radikali prostatektomija yra operacija, kurios metu pašalinama visa priešinė liauka su sėklinėmis
pūslelėmis. Ji atliekama nustačius neišplitusį prostatos vėžį. Dauguma vyrų, kuriems buvo atlikta radikali
prostatektomija, po operacijos turi sunkumų patirdami bei išlaikydami erekciją. Taip nutinka dėl nervų,
kontroliuojančių erekciją, pažeidimo. Šie pakitimai gali būti negrįžtami ir prasidėti iškart po operacijos.
Ilgalaikis erekcijos sutrikimas dažniau pasitaiko vyresnio amžiaus vyrams bei tiems, kurie turėjo erekcijos
sutrikimų prieš operaciją. Vis dėlto, yra įvairių medicininių priemonių, galinčių padėti ir tokiu atveju.
Atliekant operacijas siekiama išvengti nervų pažeidimų, taip galima sumažinti erekcijos sutrikimų atsiradimo riziką. Dažniausiai prireikia kelių mėnesių po operacijos, kad erekcija atsistatytų. Tačiau erekcijos
problemos gali pasireikšti ir praėjus 1–3 metams po tokio tipo tausojančių operacijų. Svarbu suprasti,
kad po radikalios prostatektomijos operacijos sėkla nebesigamins, o sėklidėse esančios lytinės ląstelės
(spermatozoidai) ten ir liks. Vyrams, kurie vis dar gali pasiekti bei išlaikyti erekciją, orgazmo metu ejakuliacija (spermos išmetimas) neįvyksta. Tai yra vadinamas sausasis orgazmas.
Dažniausios problemos po radikalios prostatektomijos:
• Erekcijos problemos;
•
• Toks pats susijaudinimas lytinio akto
•
•
metu, tačiau ejakuliacija neįvyksta (sausasis orgazmas);

Šlapimo lašėjimas orgazmo metu;
Malonumo sumažėjimas;
Skausmas lytinių santykių metu.

Cistektomija yra šlapimo pūslės pašalinimas. Radikalios cistektomijos metu taip pat pašalinama ir
priešinė liauka. Šios operacijos metu gana dažnai pažeidžiamas nervas, todėl erekciją patirti tampa nebeįmanoma. Kartais taikomi nervus tausojančios chirurgijos metodai ir taip sumažinama erekcijos sutrikimų rizika. Kadangi prostata taip pat pašalinama, vyrai vėliau patirs tik sausąjį orgazmą.
Abdominoperinealinė rezekcija – viena iš kelių galimų operacijų, skirtų pašalinti storosios ar tiesiosios žarnos naviką. Daugumai vyrų išangė yra svarbi erogeninė zona. Operacijos metu yra pašalinama
išangė, tiesioji žarna bei dalis apatinės storosios žarnos dalies ir suformuojama stoma. Tai gali pažeisti
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nervus, atsakingus už erekciją ir ejakuliaciją. Modernios chirurginės procedūros stengiasi nepažeisti nervų
šioje kūno vietoje, bet net tada dauguma vyrų patiria erekcijos sutrikimų. Vyrai, kurie praktikuodavo analinį
seksą, to daryti nebegalės. Kai kuriems gali būti sunku su tuo susitaikyti. Nuo klinikinės situacijos priklauso,
ar įmanoma išsaugoti tiesiąją žarną, tačiau ši chirurginė tehcnika didina vėžio atsinaujinimo riziką.
Orchektomija yra operacija, kurios metu pašalinamos sėklidės. Vyrams, sergantiems sėklidės vėžiu,
dažniausiai pašalinama viena, onkologinės ligos pažeista sėklidė. Įprastai tai nesukelia nevaisingumo bei
nepaveikia lytinio pajėgumo. Vis dėlto, kartais vyrų, kuriems išsivystė šio tipo vėžys, sėklidės funkcionuoja
netinkamai ir gamina tik sąlyginai nedidelį kiekį vyriškųjų hormonų. Esant tokiai situacijai, vienos sėklidės pašalinimas gali reikšti, jog likusioji sėklidė nebus pajėgi pagaminti pakankamai testosterono ir jo lygis
ženkliai nukris. Dėl to gali atsirasti įvairių problemų, tokių kaip sumažėjęs lytinis potraukis (libido) ar sunkumai patiriant bei išlaikant erekciją. Iškart po operacijos reikėtų vengti lytinio akto pozų, kurios padidina
spaudimą gaktos srityje. Būna, jog vyrai apibūdina orgazmą kaip pasikeitusį, o normalius kapšelio susitraukimus įvardina nemaloniais. Ejakuliato kiekis įprastai yra mažesnis nei anksčiau.
Jei pašalinamos abi sėklidės, pavyzdžiui, gydant pažengusį prostatos vėžį (chirurginė kastracija), vyras
tampa nevaisingu. Po šios operacijos vyro lytinės ląstelės nebegaminamos, o dėl atsiradusio testosterono
gamybos trūkumo gali atsirasti sunkumų pasiekti erekciją. Pakaitinė hormonų terapija naudojama siekiant
atstatyti testosterono koncentraciją kraujyje. Tai gali padidinti libido ir gebėjimą patirti erekciją. Pakaitinės
hormonų terapijos metu gali būti geriamos tabletės, leidžiamos injekcijos, klijuojami pleistrai ir ant odos
tepamas gelis. Netikra sėklidė (protezas) gali būti įstatoma į kapšelį, tad tai suteikia normalios sėklidės išvaizdą bei pojūtį. Vis dėlto, nors vizualiai tai atrodo įprastai, vyrai vis tiek kitaip jaučia savo kūną. Jie teigia,
kad jaučiasi mažiau vyriški ir kad jiems reikia laiko, jog galėtų atsiverti ir pradėti kalbėti apie šiuos pokyčius.
Retroperitoninė limfadenektomija. Kai kuriems vyrams, sirgusiems sėklidžių vėžiu, atliekama operacija, kurios metu pašalinami dubenyje ar aukščiau, šalia pagrindinių kraujagyslių esantys limfmazgiai.
Tai daroma, jei limfmazgiai padidėję išlieka po spindulinio gydymo ar chemoterapijos. Tokia operacija gali
paveikti nervus, kontroliuojančius ejakuliaciją. Dėl šios priežasties sėkla orgazmo neišsiskiria arba patenka
į šlapimo pūslę (retrogradinė ejakuliacija). Daliai vyrų gebėjimas normaliai ejakuliuoti po operacijos atsistato per kelerius metus. Prieš šią operaciją gali būti rekomenduojama išsisaugoti spermos mėginius. Retroperitoninė limfadenektomija nesutrikdo vyro gebėjimo pasiekti erekciją ir patirti orgazmą, nors pastarojo
intensyvumas gali būti silpnesnis.
Varpos pašalinimas. Varpos pašalinimui skirta operacija vadinama penektomija. Ji gali būti dalinė, kai
pašalinama tik varpos dalis, arba visiška, kai pašalinamas visas organas. Operacijos metu stengiamasi pašalinti kuo mažesnę varpos dalį. Varpos chirurgija gali stipriai paveikti vyro kūno suvokimą bei pasitikėjimą
savimi. Jei pašalinama ne visa varpa, vyras dažnai gali patirti erekciją, atlikti pakankamą penetraciją ir patirti
orgazmą. Jei pašalinama visa varpa, vyras nebegali turėti penetruojančių lytinių santykių, todėl siūloma
paeksperimentuoti atrandant naujus lytinio akto būdus. Perogeninės zonos apie kapšelį ir sėklides išlieka
jautrios ir vyras vis dar gali patirti orgazmą. Jei vyrui buvo atlikta varpos rekonstrukcija, jis galbūt galės patirti erekciją, bet tai priklausys nuo atliktos rekonstrukcinės operacijos tipo.
Stoma. Po žarnų ar šlapimo pūslės vėžio chirurginio gydymo gali būtų sukurta anga pilvo sienoje, dar
kitaip vadinama stoma. Po šių operacijų neretai negrįžtamai sutrinka lytinių organų srities inervacija ir vyrai turės problemų patirdami bei išlaikydami erekciją. Dėl stomos kai kurios lytinio akto pozos gali tapti
nebepatogios. Tai taip pat gali paveikti vyro pasitikėjimą savimi ir savojo kūno suvokimą. Poreikis pasikeisti
stomos maišelį prieš lytinį aktą gali sumažinti lytinių santykių spontaniškumą. Be to, žmonės nerimauja,
kad stoma gali tekėti ar būti nepriimtina partneriui. Būtina žinoti, kad stoma niekada neturėtų būti naudojama penetruojantiems lytiniams santykiams.
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Spindulinio gydymo įtaka vyrams
Spindulinis gydymas (radioterapija) – tai gydymo metodas, kuris sunaikina vėžines ląsteles naudodamas aukštos energijos radiacinius spindulius. Šio gydymo tikslas sustabdyti vėžinių ląstelių augimą ir
plitimą kuo mažiau pakenkiant sveikosioms ląstelėms. Radioterapija gali būti atliekama taikant išorinius
spindulius arba implantuojant radioaktyvias sėklas į ligos pažeistą organą (brachiterapija sergant prostatos vėžiu). Į dubens organus nukreiptas spindulinis gydymas skiriamas prostatos, tiesiosios žarnos ar
šlapimo pūslės vėžio gydymui. Ši terapija taip pat gali paveikti lytinę funkciją. Vyrai, kuriems neseniai
buvo taikytas spindulinis gydymas, gali jausti aštrų skausmą ejakuliacijos metu. Taip yra todėl, kad radioterapijos metu yra dirginama šlaplė. Skausmas dažniausiai praeina per kelias savaites po gydymo.
Erekcijos sutrikimas. Radioterapija nukreipta į dubens zoną gali sumažinti vyro gebėjimą patirti
erekciją. Po prostatos vėžio spindulinio gydymo iki 70 proc. vyrų susiduria su erekcijos problemomis. Po
spindulinio gydymo vyrų erekcija būna silpnesnė nei prieš gydymą ir per pirmuosius porą metų blogėja.
Erekcijos sutrikimą sukelia nervų pažeidimas arba kraujagyslių, atsakingų už varpos kraujotaką, randėjimas. Dėl šios priežasties kraujagyslės nebesugeba užtikrinti tinkamos varpos kraujotakos. Kai kuriems
vyrams pavyksta pasiekti erekciją, bet jiems nepavyksta jos išlaikyti, kiti vyrai visai nebegali patirti erekcijos. Patirti bei palaikyti erekciją po spindulinio gydymo kai kuriems vyrams padeda gydymas vaistais
arba nemedikamentiniais būdais.
Šiuo metu galima įsigyti įvairių lytinę potenciją skatinančių geriamų vaistų. Mums puikiai žinomas
„Viagra“ yra tik vienas pavyzdžių. Tokio tipo preparatai, gerinantys erekciją, paprastai pradeda veikti per
15 – 50 minučių nuo jų suvartojimo. Skiriasi tik vaistų veikimo trukmė ir šalutiniai reiškiniai. Tam tikrų
medikamentų negalima vartoti sergant sunkiomis širdies ligomis, po neseniai įvykusio miokardo infarkto, esant širdies nepakankamumui, nekontroliuojamam aukštam arteriniam kraujospūdžiui ir pan., todėl
dėl tinkamo preparato parinkimo ir jo vartojimo rekomenduojama pasitarti su gydytoju. Jeigu geriami
vaistai nėra veiksmingi, gali būti skiriami leidžiami vaistai, kurie į varpą suleidžiami naudojant ploną
adatą. Suleidus vaistą, erekcija pasiekiama iš karto. Kai kurie vyrai, naudojantys injekcijas, sako, jog kol
atrandama tinkama vaisto dozė, reikia praktikos, kadangi per didelė dozė gali išlaikyti standžią varpą per
ilgai. Jei erekcija trunka per ilgai, gali būti pažeistas varpos audinys.
Varpos pompa – tai vakuuminis prietaisas, priverčiantis kraują sutekėti į varpą. Veikiama vakuumo,
varpa sustandėja, tada ties jos šaknimi uždedamas guminis žiedas, padedantis ją išlaikyti standžią. Naudojant vakuuminę pompą, erekcija išlaikoma apie 30 minučių. Po lytinio akto būtina nepamiršti šį žiedą
nuimti, kad kraujas galėtų cirkuliuoti įprastu būdu. Pagrindinis vakuuminių pompų privalumas yra tas,
jog naudojimui nereikia į varpą leisti vaistų. Tačiau įgusti naudotis pompa gali prireikti laiko. Šis prietaisas ypač naudingas vyrams, kurie dėl tam tikrų priežasčių negali naudoti medikamentų. Naudojant vakuuminę varpos pompą, varpa partneriui gali atrodyti kiek šaltesnė nei įprastai. Taip pat svarbu laikytis
pompos naudojimo taisyklių – vieno lytinio akto metu nelaikyti žiedo ant varpos ilgiau nei 30 minučių.
Implantuojamieji varpos protezai implantuojami tais atvejais, kai jokie kiti gydymo metodai nėra
veiksmingi. Varpos protezai dažniausiai naudojami tais atvejais, kai visi anksčiau minėti metodai yra
išbandyti. Implantai suteikia varpai standumą ir tinkamai imituoja normalią fiziologinę erekciją, reikalingą lytiniams santykiams. Tinkamo dydžio protezo implantavimas atliekamas tik po kruopštaus klinikinės situacijos įvertinimo ir įsiklausius į paciento antrosios pusės pageidavimus.
Yra dviejų tipų varpos implantai:
1. Pripučiamas (hidraulinis) varpos protezas yra sudarytas iš dviejų cilindrų ir pompos (rezervuaro). Du nedideli vamzdeliai įvedami į varpą, o kapšelyje įsiuvama pompa. Paspaudus pompą,
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2.

tuščiaviduriai implantai užsipildo skysčiu ir sukelia erekciją. Po lytinių santykių paspaudus po
oda esantį mygtuką, varpa subliūkšta.
Pusiau kietas ir lankstus varpos protezas. Šiuo atveju į abu varpos akytkūnius implantuojami
pilnaviduriai elastingi cilindrai. Po šios operacijos varpa nuolat išlieka standi. Varpa lytinių santykių metu gali būti ištiesinama ir nulenkiama žemyn lytiniam aktui pasibaigus.

Sausasis orgazmas. Galintys patirti ir išlaikyti erekciją vyrai, po prostatos chirurginio gydymo neretai nebepatiria ejakuliacijos. Orgazmo metu sėkla neišmetama arba ejakuliuojamas tik labai nedidelis
jos kiekis. Normalu, kad tai patyrę pacientai gali sunerimti. Šis fenomenas nėra žalingas, tačiau svarbu
žinoti, kad tokie vyrai natūraliu būdu negali susilaukti vaikų. Tokiais atvejais siūloma taikyti pagalbinio
apvaisinimo metodiką, lytines ląsteles iš sėklidžių paimant biopsijos būdu.
Nevaisingumas. Vyrams į dubens plotą nukreipta radioterapija gali nulemti nevaisingumą. Kitų
kūno dalių radioterapija taip pat gali paveikti lytinius organus bei taip nulemti nevaisingumą. Vyrų organizme gali sustoti spermatozoidų gamyba.

Chemoterapinio gydymo įtaka vyrams
Chemoterapinio gydymo metu yra naudojami priešvėžiniai vaistai, skirti sunaikinti vėžines ląsteles ar sulėtinti jų augimą. Dalis chemoterapijos pašalinių reiškinių, tokių kaip silpnumas, pykinimas,
nuovargis, depresija, energijos stygius, gali mažinti norą turėti lytinių santykių. Vis tik, verta žinoti, jog
kai kurie iš šių nepageidaujamų chemoterapijos reiškinių gali būti sumažinti arba panaikinti naudojant
tam tikrus medikamentus. Chemoterapinio gydymo metu dauguma vyrų skundžiasi, jog dėl patiriamo
nuovargio bei pykinimo jų lytinis potraukis gerokai sumažėja. Praėjus gydymui, ši problema išnyksta.
Kai kurios chemoterapijos rūšys sumažina vyriškų hormonų (testosterono) kiekį, tačiau bėgant laikui
jis organizme atsistato. Erekcijai chemoterapija ilgalaikio poveikio paprastai neturi. Nepaisant to, jog
šis gydymo būdas gali sumažinti vaisingumą, reikia žinoti, jog vyrų, kuriems taikoma chemoterapija,
partnerė gali pastoti. Vis tik, nerekomenduojama planuoti nėštumo, jei vienam iš partnerių yra taikomas
chemoterapinis gydymas, nes vaistai gali pakenkti vaisiaus vystymuisi. Po onkologinės ligos gydymo pastoti nerekomenduojama bent metus.
Deja, kai kuriais atvejais taikant chemoterapinį gydymą išsivysto nevaisingumas. Vyrams sumažėja
gaminamų spermijų kiekis arba pakenkiama spermos kokybei, todėl lytinio akto metu nepavyksta apvaisinti kiaušinėlių. Dėl chemoterapijos atsiradęs nevaisingumas vyrams gali būti laikinas arba negrįžtamas
– tai priklauso nuo gydymo metu naudojamų medikamentų. Vyrams prireikia mėnesių, kartais ir metų,
kol po gydymo chemoterapija vėl tampa vaisingi. Deja, daliai vyrų chemoterapija pažeidžia reprodukcinę
sistemą negrįžtamai.

Erekcijai chemoterapija
ilgalaikio poveikio paprastai
neturi.
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Hormonų terapijos įtaka vyrams
Kai kurie organizme natūraliai gaminami hormonai gali skatinti tam tikrų navikų augimą. Hormonų
terapijos tikslas yra sumažinti naviko augimui reikalingų hormonų kiekį. Tai padeda sulėtinti naviko
augimą ir plitimą.
Prostatos vėžio vystymąsi skatina vyriški lytiniai hormonai – androgenai. Sumažinus jų kiekį kraujyje
galima sulėtinti naviko augimą ir sušvelninti ligos simptomus. Testosterono kiekį organizme galima sumažinti 2 būdais: pašalinti sėklides arba sėklidžių funkciją slopinti vaistais, t.y. taikyti hormonų terapiją.
Hormonų terapija sukelia reikšmingų pokyčių vyrų seksualiniame gyvenime. Taikant hormonų terapiją,
dažniausiai pasireiškia tokie nepageidaujami reiškiniai:
•
•
•
•
•

impotencija,
nuovargis,
lytinio potraukio sutrikimas,
erekcijos sutrikimas,
raumenų masės sumažėjimas, kūno svorio
padidėjimas,

•
•
•
•

karščio bangos, padidėjusios ir jautrios
krūtys,
depresija,
plaukuotumo sumažėjimas,
spermos kiekio sumažėjimas.

Vyrai, kuriems yra pašalintos sėklidės, jaučiasi mažiau vyriški. Nemažai jų baiminasi, jog dėl hormonų
terapijos jie sumoteriškės, tačiau tam nėra pagrindo.

Imunoterapija, taikinių terapija
Imunoterapija naudoja medžiagas, kurios skatina natūralią organizmo gynybą (imunitetą) kovai su
liga. Taikinių terapija veikia specifines vėžio ląstelių silpnąsias vietas. Šalutinis poveikis pasireiškia nuo
skiriamo vaisto ir gydomo organo.

Vyrai, kuriems yra pašalintos sėklidės, jaučiasi mažiau vyriški.
Nemažai jų baiminasi, jog dėl hormonų terapijos jie sumoteriškės,
tačiau tam nėra pagrindo.
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SEKSUALINĖS PROBLEMOS, KURIAS
POROJE PATIRIA VYRAS, SERGANTIS
ONKOLOGINE LIGA
Labai svarbu informuoti savo gyvenimo partnerį apie tai, jog šiuo metu Jūs nenorite turėti lytinių
santykių. Jums pačiam bus naudinga, jei išsakysite tai, kaip jaučiatės ir neleisite savo mylimam žmogui
pasijusti nereikalingam ar atstumtam. Kitu atveju, nežinodama kaip Jūs jaučiatės, Jūsų antroji pusė gali
neteisingai suprasti Jūsų nenorą mylėtis ar artumo vengimą. Jūs taip pat galite pasiūlyti alternatyvių artumą puoselėjančių veiklų, pavyzdžiui, glamones.
Jeigu Jūsų partneris jaučiasi susierzinęs dėl to, jog Jūs nenorite sekso, pasiūlykite jam užsiimti masturbacija – drauge su Jumis ar vienam. Masturbacija yra normalus ir natūralus būdas seksualiai pasitenkinti
bei puiki galimybė atsikratyti seksualinės įtampos, išmokti atsipalaiduoti ir geriau pažinti savo kūną.
Sergant onkologine liga, yra normalu jausti bendrą nuovargį, energijos stygių, kuris nepraeina net ir
pailsėjus. Jeigu dėl to vengiate lytinių santykių, pabandykite mylėtis tada, kai jaučiatės geriau. Išmėginkite
mažiau energijos reikalaujančias pozas, kurių metu Jūsų kūnas nepatiria įtampos. Taip pat, šiuo gyvenimo etapu pirmenybę teikite greitesniam lytiniam aktui, o ne ilgoms meilės preliudijoms. Aptarkite šiuos
dalykus su savo partneriu ir ieškokite Jums tinkamų sprendimų.
Skausmas lytinio akto metu. Po operacijos ar taikyto spindulinio gydymo dubens srityje, lytinio akto metu galite jausti skausmą prostatos srityje ar šlaplėje, varpos rando vietoje. Lytinio akto metu
jaučiamas skausmas ir diskomforto pojūtis gali sumažinti ne tik norą mylėtis, bet ir seksualinį potraukį.
Skausmo baimė sukelia nuolatinę įtampą, kuri trukdo žmogui seksualiai susijaudinti. Nepakankamai
susijaudinus, sunku atsipalaiduoti. Jaučiant skausmą sueities metu, nereikėtų kentėti. Svarbu yra pasakyti
savo partneriui, kada Jūs jaučiate skausmą, tam, kad drauge galėtumėte atrasti patogią pozą, naudoti
lubrikantus. Skausmą lytinio akto metu išprovokuoti gali baimė, nesutarimai tarp partnerių ar rimtos
fizinės skausmo priežastys. Svarbu, jog lytinių santykių kokybė rūpėtų abiem partneriams ir sekso metu
jie būtų atidesni vienas kitam, nebijotų koreguoti judesių, eksperimentuoti ir ieškoti tokios pozos ar
technikos, kuri skausmo nekeltų.
Jei jaučiate skausmą ar nerimaujate dėl galimo skausmo, pateikiame keletą naudingų patarimų:
• Kontroliuokite įsiskverbimo gylį ir greitį lytinio akto metu;
• Pasistenkite, jog Jūsų partnerė ir Jūs būtumėte pakankamai susijaudinę;
• Prieš užsiimant lytiniu aktu, išgerkite vaistų nuo skausmo ir palaukite, kol jie pradės veikti;
• Naudokite pagalvėles ar paminkštintas atramas, kad būtų maksimaliai patogu.
Erekcijos sutrikimai. Po onkologinės ligos gydymo, dalis vyrų patiria erekcijos sutrikimų, t.y., varpa nėra pakankamai standi lytiniam aktui. Taip gali nutikti po taikytos chemoterapijos, radioterapijos
dubens srityje ar chirurginių operacijų metu pažeistų nervų. Neretai seksualinio gyvenimo problemos
atsiranda dėl psichologinių veiksnių sužinojus vėžio diagnozę. Apie juos susimąstome ne visada. Dalis
vyrų teigia, jog praėjus kuriam laikui po gydymo, gebėjimas pasiekti erekciją pilnai atsistato. Tačiau net ir
tuomet, kai įvyksta tik dalinė erekcija ir varpa sukietėja vidutiniškai, lytinis aktas gali sėkmingai vykti ir
vyras gali patirti orgazmą. Tokiais atvejais vertėtų rinktis lytinio akto pozą, kai moteris yra viršuje. Jeigu
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po operacinio gydymo buvo pažeisti nervai ar kraujagyslės, susiję su erekcijos funkcija, tai dar nereiškia, jog
seksualinis gyvenimas baigėsi. Norint suteikti partneriui malonumą, standi varpa nebūtinai yra privaloma
sąlyga. Paįvairinkite savo seksualinį gyvenimą – išbandykite glamones, oralinį seksą, sekso žaislus, daugiau
masturbuokitės.
Ejakuliacijos ir orgazmo pokyčiai. Po prostatos pašalinimo operacijos vyrams orgazmo metu sėkla
nebeišsiskiria arba jos išsiskiria labai mažai. Tai reiškia, kad jie turi sausuosius orgazmus, kurie vyrus gali
veikti įvairiai. Vieni teigia, kad orgazmas be ejakuliacijos atrodo per daug ištęstas ir nepakankamai stiprus,
kitiems – priešingai. Taip pat po kai kurių prostatos operacijų gali atsirasti retrogradinė ejakuliacija, kai
sėkla ejakuliacijos metu patenka ne į išorę per šlaplę, o į šlapimo pūslę. Pacientui svarbu suprasti, kad tai
nėra pavojinga. Kartais po prostatos operacijų orgazmo metu teka šlapimas. Pasikalbėkite su savo partnere
apie savo problemas. Netgi jeigu jaučiate, kad ejakuliuojate per greitai, jūsų partnerė gali būti pilnai pasitenkinusi. Jei neturite sėklos, paaiškinkite partnerei, kad tai nereiškia, jog nepatiriate malonumo. Siekdami
kontroliuoti lytinio akto ilgumą, sulėtinti ejakuliaciją, pabandykite dažniau ejakuliuoti, pavyzdžiui, masturbuojantis. Siekdami sumažinti šlapimo ištekėjimą, ištuštinkite savo šlapimo pūslę prieš lytinį aktą, taip
pat dėvėkite prezervatyvą šlapimo sulaikymui. Nepamirškite daryti dubens dugno raumenis stiprinančių
pratimų.
Kūno pokyčiai. Kūno vaizdas yra kiekvieno žmogaus susikurtas paveikslas apie savo išvaizdą. Šis
paveikslas atspindi ne vien tik tai, kaip atrodo žmogaus kūnas, bet ir tai, kaip žmogus vertina savo išvaizdą.
Bėgant metams mūsų kūnas nuolatos keičiasi, tad susikurtas paveikslas gali keistis nepriklausomai nuo
onkologinės ligos ar jos gydymo sukeltų pokyčių išvaizdai. Kūno pokyčiai gali sukelti nemalonių jausmų,
kuriuos žmonės toleruoja sunkiau, nei su onkologine liga susijusius simptomus. Kai įvyksta staigūs, dramatiški kūno pasikeitimai, žmogus pasijaučia nepilnaverčiu. Gėda, drovumas, pyktis, jausmas, jog esate
blogesnis nei kiti, taip pat gali būti susiję su kūno pokyčiais. Jeigu kūno pokyčiai yra pastebimi, tokius
jausmus gali paskatinti ir aplinkinių reakcija.
Jeigu pasikeitimai paciento kūne gali būti nesudėtingai maskuojami drabužiais, aksesuarais, tarkime,
atlikta kolostoma ar pašalintos sėklidės, kai kurie vyrai reaguoja taip, lyg nieko nebūtų įvykę. Jie slepia tokius pokyčius, vengia į juos žiūrėti patys ir ypatingai saugo nuo pašalinių akių. Vengimas pripažinti esamą
situaciją gali lemti nuolatinę įtampą, kuri jaučiama nerimaujant, kad kas nors sužinos ar pastebės slepiamus
kūno pokyčius. Jei sunku susitaikyti su kūno pokyčiais, atsiradusiais dėl onkologinės ligos ar jos gydymo ir
dėl to vengiate lytinio akto, pabandykite mylėtis su apatiniais drabužiais ar pusiau apsirengę, o ne visiškai
nuogi. Pritemdytos ar išjungtos šviesos lytinio akto metu leis mažiau nerimauti dėl to, kaip atrodo Jūsų
kūnas. Jei turite randų, mylėdamiesi pasirinkite tokią pozą, kad ant jų nereikėtų gulėti.
Itin svarbu pasikalbėti su žmogumi, kuriam galite atsiverti ir papasakoti savo baimes, tačiau jokiu būdu
jų neslėpkite ir nelaikykite savyje. Sugebėdami priimti dalykus, kurių vengiate, pasijusite geriau, laisviau.
Duokite sau laiko apgalvoti didžiausias savo baimes susijusias su išvaizdos pokyčiais ir pagalvoti apie tai,
kaip naujai priimti save tokį, koks esate. Tai įkvėps pasitikėjimo ir sumažins nerimą dėl pasikeitusio kūno.
Jeigu esate vėžiu sergančiojo artimasis, Jums taip pat gali prireikti laiko susitaikyti su antrosios pusės
kūno pokyčiais, atsiradusiais dėl ligos. Nevenkite išsakyti, kaip dėl to jaučiatės – atvirumas padės sutvirtinti tarpusavio ryšį ir padės drauge ieškoti būdų, kaip priimti esamą situaciją.
Šlapimo/išmatų nelaikymas. Dubens organų vėžio gydymas gali sukelti laikiną ar nuolatinį šlapimo ar išmatų nelaikymą. Dubens raumenys, kontroliuojantys šlapinimąsi ir tuštinimąsi, kontroliuoja ir
seksualinę funkciją. Daugumai žmonių šlapimo ir išmatų nelaikymas stipriai paveikia emocinę būklę,
seksualinį gyvenimą ir sukelia gėdos jausmą.
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Patarimai esant nelaikymui:
• Jei turite šlapimo pūslės kateterį, ruošiantis lytiniam aktui nuimkite šlapimo surinkimo maišelį,
užspauskite kateterį kamštuku, o patį kateterį lipnia juosta prisitvirtinkite prie kūno.
• Esant išmatų nelaikymui, naudokite specialius išangės kamštukus, apsaugančius nuo nevalingo
išmatų ištekėjimo.
• Treniruokite dubens raumenis, kad būtų lengviau juos kontroliuoti.
• Planuokite lytinį aktą, likus kelioms valandoms iki jo neprisivalgykite, ištuštinkite šlapimo pūslę
ir žarnyną.
• Paruoškite lovą pasiklodami daugiau minkštų rankšluosčių.
Stomos turėjimas. Po kai kurių dubens organų ar žarnyno operacijų suformuojama stoma, per kurią
šlapimas ar išmatos išteka į kūno paviršiuje esantį maišelį. Priklausomai nuo klinikinės situacijos, jos gali
būti laikinos arba ilgalaikės. Jei maišelis tinkamai pritvirtintas, skirtingos lytinio akto pozos neturėtų jo
pažeisti. Lytinis aktas per stomą yra pavojingas ir gali sukelti infekciją. Pacientai, turintys stomos maišelį,
gali sėkmingai santykiauti, tačiau prireiks šiek tiek laiko išmokti prisitaikyti ir apsiprasti.
Patarimai turint stomą:
• Prieš lytinius santykius pasikeiskite stomos maišelį. Maišelį apdenkite kokia nors medžiaga, kad
trintis nedirgintų Jūsų ar partnerio odos.
• Lytinių santykių metu Jūs galite dėvėti kokį nors drabužį, kuris uždengtų maišelį, tai padės
mažiau pastebėti ir jį justi.
• Po sotesnio valgio, prieš pradėdami lytinius santykius, palaukite 2–3 val.
• Kvėpinkitės ar naudokite specialius kvapiklius maišeliui siekdami išvengti nemalonių kvapų lytinių santykių metu.
• Leiskite partneriui apžiūrėti stomą ar ją paliesti, tai Jus suartins.

Itin svarbu
pasikalbėti su žmogumi,
kuriam galite atsiverti ir
papasakoti savo baimes,
tačiau jokiu būdu jų
neslėpkite ir nelaikykite
savyje.
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VAISINGUMAS IR ONKOLOGINĖ LIGA
Vaisingumo išsaugojimo aktualumas
Nors tikimybė susirgti onkologinėmis ligomis didėja su amžiumi ir didžiausia rizika išsivysto esant
50–ies ir vyresnių metų, tačiau kasmet tūkstančiams jaunų moterų ir vyrų diagnozuojami vienos ar kitos
srities navikiniai susirgimai. Per pastaruosius 20 metų stebimas ypač ženklus onkologinių ligų skaičiaus
didėjimas.
Paskutiniais duomenimis, pasaulyje gyvena apie 3 bilijonai paauglių ir jaunų suaugusiųjų, tai yra
15–39 m. amžiaus žmonių, kurie sudaro apie 40 proc. visų žemės gyventojų. Manoma, kad šioje amžiaus
žmonių grupėje kiekvienais metais diagnozuojama apie 1 milijonas naujų vėžio atvejų.
Lietuvoje 2012 metais reprodukcinio amžiaus moterų grupėje sergamumas piktybiniais navikais didėjo nuo 16,8 atvejų 100 000 gyventojų 15–19 metų amžiaus grupėje iki 183,1 atvejų 100 000 gyventojų 35–39 metų amžiaus grupėje. Analogiškai, vyrų sergamumas piktybiniais navikais didėjo nuo 12,5
atvejų 100 000 gyventojų 10–14 metų amžiaus grupėje iki 90,6 atvejų 100 000 gyventojų 35–39 metų
amžiaus grupėje.
Vis tik, nors onkologinių susirgimų skaičius nuolat didėja, pastebimas ir pacientų išgyvenamumo bei
gyvenimo kokybės gerėjimas po taikytos antinavikinės terapijos. EUROCARE–5 atlikto tyrimo metu
buvo nustatyta, kad 15–39 m. amžiaus pacientų grupėje išgyvenamumas nuo 79 proc. 1999–2002 m.
išaugo iki 82 proc. 2005–2007 m. Pažangūs gydymo metodai ženkliai sumažino onkologinių ligų sukeliamą mirtingumą ir prailgino pacientų išgyvenamumą, tačiau tuo pačiu metu tai iškėlė problemas ir
šalutinius reiškinius, kurie iki tol nebuvo itin svarbūs. Viena iš šių problemų – vaisingumo sutrikimai.
Reiktų atkreipti dėmesį, kad poros vis vėliau ir vėliau planuoja susilaukti atžalų, vis daugiau kurti naujus
artimus santykius bandoma vyresniame amžiuje, tad vaisingumo sutrikimų sprendimas tampa dar dažnesniu bei rimtesniu iššūkiu.
Dar vienas įdomus faktas yra tas, kad 2015 m. Eurostato pateiktais duomenimis, vidutinis moterų
amžius, kada jos susilaukia pirmojo vaiko, buvo 28,9 m. Pagal šią statistiką Lietuvos mamos išlieka vienos
jauniausių Europos Sąjungoje, nes pirmojo vaiko susilaukia vidutiniškai 27 m. Visgi, lyginant su 2013 m.
duomenimis, jų amžiaus vidurkis irgi padidėjo nuo buvusio 26 m. amžiaus.
Atsižvelgiant į šiuos faktus, daugelis reprodukcinio amžiaus pacientų ar onkologinėmis ligomis sergančių vaikų artimieji itin domisi onkologinių ligų ir jų gydymo poveikiu vaisingumui ateityje. Kartais
tai lemia net gydymo metodo pasirinkimą ar laiką, kada bus pradėtas atitinkamas gydymas.

Kada kreiptis į vaisingumo specialistus?
Priešvėžinis gydymas (chirurginis gydymas, radioterapija, chemoterapija, hormoniniai vaistai) neigiamai veikia moterų vaisingumą visam arba tam tikram laiko tarpui. Operacijos, sukeldamos anatominius pokyčius ar kraujotakos pakenkimus (pavyzdžiui, retrogradinę ar sutrikusią ejakuliaciją, gimdos
kūno ir kaklelio, makšties pokyčius) gali tiesiogiai pakenkti vaisingumui. Chemoterapija ir radioterapija
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taip pat pasižymi neigiamu gonadotoksiniu poveikiu moterų kiaušidžių rezervui. Tuo tarpu krūties vėžio gydymas hormoniniais vaistais lemia tiek tiesioginį, tiek netiesioginį poveikį vaisingumui. Tiesioginis poveikis pasireiškia tuo, kad prastėja ovuliacija ir gimdos gleivinės funkcija, o netiesioginis – dėl
gydymo atidedamas pastojimo laikas, o bėgant laikui kiaušidžių rezervas mažėja savaime.
Remiantis tarptautinėmis rekomendacijomis, visus reprodukcino amžiaus onkologinėmis ligomis
susirgusius pacientus, o jei pacientai yra vaikai, jų tėvus ar globėjus, prieš onkologinės ligos gydymo planavimą būtinai turi pakonsultuoti vaisingumo specialistas. Tokių konsultacijų metu, kuriose dalyvautų
gydytojai onkologai, reprodukcinės medicinos specialistai, psichologai ir kiti specialistai pagal poreikį,
būtina individualiai aptarti onkologinį susirgimą, gydymo metodus, ligos ir gydymo poveikį bendrai
paciento sveikatai, galimą riziką reprodukcinei sveikatai, atsižvelgiant į paciento amžių ir lytinės sistemos
tyrimų rezultatus. Pagrindiniai prognostiniai veiksniai yra amžius ir gydymo metodas. Būtina pabrėžti,
kad tam tikrose situacijose dėl klinikinių tyrimų stokos sunku suformuluoti tikslesnes prognozes, todėl
iš vienos pusės būtina nepervertinti neigiamos gydymo įtakos vaisingumui, pavyzdžiui, ypač jauniems
pacientams po žemo piktybiškumo onkologinių ligų gydymo vaisingumas gali visai nesutrikti. Tačiau iš
kitos pusės, būtina atsiminti, kad net žemu gonadotoksiniu poveikiu pasižymintis gydymas (pavyzdžiui,
Hodžkino limfomos atveju, kai yra naudojama doxorubicino, bleomicino, vinblastino ir dakarbazino
preparatai) gali sukelti problemų susilaukti vaikelio ateityje, ypač jei pacientai yra vyresnio amžiaus. Taip
pat kartais galimi ligos atkryčiai, kai reikalingas dar sudėtingesnis ir įvairiapusiškesnis gydymas. Remiantis tarptautinėmis rekomendacijomis, vaisingumo išsaugojimo procedūros dažniausiai rekomenduojamos tais atvejais, kai yra tikimybė, kad po skirto gydymo galimybė susilaukti vaikelio sumažės daugiau
kaip 30 proc.
Visgi, nors onkologinės ligos tik jaunėja, o vaisingumo išsaugojimas tampa vis aktualesne problema,
daugelyje šalių dar trūksta glaudaus onkologų ir reprodukcinės medicinos specialistų bendradarbiavimo.
Pacientai neretai net nežino apie naujausias technologijas ir galimybes išsaugoti ar susigrąžinti vaisingumą po taikyto vėžio gydymo. Nesusipratimų ar nesusikalbėjimų kyla net ir tada, kai šios galimybės yra
aptariamos. Pavyzdžiui, atliktų tyrimų duomenimis, tik nuo 2 proc. iki 50 proc. moterų, kurioms būtų
galima skirti efektyvias vaisingumo išsaugojimo strategijas, po konsultacijos su medicinos specialistais
joms pasiryžta.
Todėl būtent apie įvairaus amžiaus moterų ir vyrų onkologinių ligų ir jų gydymo metodų įtaką reprodukcinei sveikatai, vaisingumo išsaugojimo galimybes plačiau pakalbėsime kituose skyriuose.

Vaisingumo išsaugojimo
procedūros dažniausiai rekomenduojamos tais atvejais, kai yra tikimybė,
kad po skirto gydymo galimybė
susilaukti vaikelio sumažės daugiau
kaip 30 proc.
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MOTERŲ VAISINGUMO
IŠSAUGOJIMO STRATEGIJOS IR TAKTIKOS
Moterų reprodukcinės sistemos vertinimas
Onkologinės ligos ir jų gydymo metodai sukelia laikinus, o kartais net ir ilgalaikius moterų vaisingumo sutrikimus, kuomet galimybė porai susilaukti palikuonių tampa tikru iššūkiu net ir patyrusių medicinos specialistų komandai. Antinavikinės terapijos šalutinis poveikis reprodukcinei sveikatai priklauso
nuo amžiaus, gydymo metodo, vartojamų vaistų, nuo vėžio tipo, dydžio/lokalizacijos, radiacijos lauko,
dozės ir intensyvumo. Todėl nepriklausomai nuo numatomos gydymo strategijos yra būtina, kad tokios
pacientės ir (arba) jų artimieji būtų nukreipti reprodukcinės medicinos specialisto konsultacijai (Lentelė
Nr. 7. Lytinės sistemos ir skydliaukės funkcijos vertinimo tyrimai).
Konsultacijos pas gydytoją–ginekologą metu surenkama informacija apie bendrą ir ginekologinę
sveikatą, ligą ir numatomą gydymą, atliekama objektyvi apžiūra, instrumentiniai ir laboratoriniai tyrimai, ypatingą dėmesį kreipiant į kiaušidžių rezervo vertinimą. Tai yra labai svarbus reprodukcinės moters
sveikatos vertinimo rodiklis. Mažėjant kiaušidžių rezervui, ne tik mažėja pačių kiaušialąsčių skaičius, bet
ir prastėja jų kokybė bei apsivaisinimo potencialas.

Instrumentiniai tyrimo metodai
1. Echoskopija
• 2D arba 3D
• Kiaušidžių dydis ir echostruktūra
• Matomų folikulų skaičius
• Kiaušidžių kraujagyslių echoskopija (duplex)
• Gimdos dydis ir echostruktūra
• Papildomi dariniai mažajame dubenyje

Biocheminiai tyrimo metodai
1. Lytiniai ir skydliaukės tyrimai
• FSH, LH, E2, progesteronas, prolaktinas
• Antimiulerinis hormonas (AMH)
• LT4, TTH
• Kiti tyrimai pagal individualią situaciją

2. Folikulų brendimo vertinimas
(folikulų monitoringas)
Lentelė Nr. 7. Lytinės sistemos ir skydliaukės funkcijos vertinimo tyrimai
Pastaba: 2D – dviejų dimensijų echoskopinis tyrimas, 3D – trijų dimensijų echoskopinis tyrimas, FSH – folikulus
stimuliuojantis hormonas, LH – liuteinizuojantis hormonas, E2 – estrogenai, AMH – antimiulerinis hormonas, LT4
– laisvas tiroksinas, TTH – tirotropinis hormonas

Svarbiausi tyrimai, skirti įvertinti kiaušidžių rezervą, yra šie: FSH, E2, (AMH) koncentracijų nustatymas kraujo serume, antralinių folikulų skaičiaus (AFS) nustatymas ultragarsiniais tyrimo metodais:
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•

•

•

FSH nustatymas kraujo serume ilgą laiką buvo dažniausiai naudojamas testas kiaušidžių rezervui
įvertinti. FSH įprastai tiriamas 2–3–ią menstruacijų ciklo dieną, o pagrindiniais jo privalumais
yra įvardijama maža kaina, lengvesnis prieinamumas ir atlikimas. Visgi, dėl FSH koncentracijos
svyravimų priklausomai nuo paros laiko, menstruacijų ciklo dienos ir tarp skirtingų menstruacijų ciklų, šis tyrimas dabar jau nebėra universalus kiaušidžių rezervo vertinimo rodiklis.
AMH yra gaminamas kiaušidžių ≤6–8 mm skersmens folikulų granuliozinėse ląstelėse ir dažniausiai įvardijamas kaip ankstyvas ir tiksliausias kiaušidžių rezervo hormoninis tyrimas. Vienu pagrindinių AMH tyrimų privalumu pabrėžiama tai, kad jo koncentracija menstruacijų ciklo ir paros
metu nesvyruoja ar svyruoja labai nežymiai. Šio tyrimo kitimas daugiausiai susijęs su chronologiniu moters amžiumi: įprastai AMH koncentracija kraujyje reprodukciniu moters periodu mažėja
palaipsniui, itin ryškiai sumažėja premenopauziniu laikotarpiu ir yra visai neišmatuojama po menopauzės. Taip pat, svarbu prisiminti, kad padidėjusi AMH koncentracija gali įspėti apie vieną iš
piktybinių neepitelinių kiaušidžių navikų tipų, t.y., lytinės drūžės–stromos navikus: granuliozinių
ar Sertoli–Leidigo ląstelių. Be to, šis rodiklis yra naudojamas minėtų onkologinių susirgimų progresavimui vertinti. AMH koncentracijos kraujyje nustatymas turi būti atliekamas laboratorijose,
kuriose yra užtikrinta standartizuota ir itin patikima darbo kokybė.
Antralinių folikulų skaičiaus (AFS) nustatymas abiejose kiaušidėse taip pat yra įvardijamas kaip
vienas pagrindinių kiaušidžių rezervo vertinimo rodiklių, naudojamų kasdieninėje klinikinėje
praktikoje. Antraliniais folikulais vadinami vėlyvosios folikulų vystymosi fazės folikulai, kurių
dydis svyruoja nuo 2 iki 10 mm skersmens. Yra nustatytas stiprus ryšys tarp AMH koncentracijos kraujyje ir AFS.

Kiti tyrimai, tokie kaip inhibino B nustatymas, klomifeno citrato testas, gonadotropiną atpalaiduojančio hormono testas, kiaušidžių tūrio ir kraujotakos matavimai, kasdieninėje klinikinėje praktikoje
įprastai nenaudojami ir dažniau yra mokslinių tyrimų srities objektas arba atliekami išskirtinėmis situacijomis.
Numatant vaisingumo išsaugojimo būdus, taktiką ir strategiją, kiekvieną atvejį patartina aptarti individualiai, atsižvelgiant į planuojamą antinavikinę terapiją, moters ar merginos amžių, esančias ligas bei
daugelį kitų individualių rizikos veiksnių.
Technologija, kurią reikėtų pritaikyti ir pačios nevaisingumo problemos sprendimo būdas priklauso
ir nuo kiaušidžių pažeidimo laipsnio: lengvo ar sunkaus. Esant nežymiems pažeidimams, išlieka galimybė susilaukti savų genetinių palikuonių. Tačiau esant negrįžtamiems pažeidimams kiaušidėse, galimas
problemos sprendimo būdas yra tik įsivaikinimas ar surogacija. Jei nebuvo pritaikytos pažangios biomedicininės audinių ir ląstelių užšaldymo technologijos iki vėžio gydymo, vaisingumo atstatymas tokiais
atvejais neįmanomas.
Taigi, kituose skyriuose aptarsime, kokias pažangias biomedicinines technologijas galima siūlyti
mergaitėms, merginoms ir moterims, kurioms diagnozuotas vėžys ir būtina stengtis išsaugoti jų vaisingumą, kad ateityje jos galėtų susilaukti savo palikuonių.

Kiekvieną atvejį patartina aptarti individualiai,
atsižvelgiant į planuojamą antinavikinę terapiją, moters ar merginos amžių,
esančias ligas bei daugelį kitų individualių rizikos veiksnių.
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Naujai diagnozuota onkologinė liga
Didelė ūminio kiaušidžių
pažeidimo rizika

Poreikio išsaugoti
vaisingumą nėra

Maža ūminio kiaušidžių
pažeidimo rizika

Poreikis išsaugoti
vaisingumą yra

Priešlaikinės menopauzės rizika

Pacientė iki lytinio
subrendimo

Pacientė yra lytiškai
subrendusi

Kiaušidžių audinio
šaldymas

Embrionų ar
kiaušialąsčių
šaldymas

Maža priešlaikinės
menopauzės rizika

Poreikio išsaugoti
vaisingumą nėra

Tyrimai, kuriuos rekomenduojama atlikti pacientei po lytinio subrendimo ligos remisijos
laikotarpiu, siekiant įvertinti reprodukcinę
sveikatą: mėnesinių ciklo charakteristika
(menarchė, trukmė, ypatumai), FSH, LH,
E2, AMH tyrimai

Priešlaikinis kiaušidžių
rezervo išsekimas

• Visais atvejais turi būti rekomenduojama vaisingumo
specialisto konsultacija.
• Medikamentinis gydymas,
pvz. pakaitinė hormonų
terapija.
• Jei praeityje buvo atliktas
kiaušidžių audinio šaldymas, atšildyto kiaušidžių
audinio retransplantacija.
• Jei praeityje kiaušidžių
audinio šaldymas nebuvo
atliktas:
.. donorinių lytinių ląstelių
naudojimas,
.. donorinių embrionų
naudojimas,
.. įsivaikinimas.
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Mažas
kiaušidžių rezervas

Normalus
kiaušidžių rezervas

• Visais atvejais turi būti
rekomenduojama vaisingumo
specialisto konsultacija.
• Bandymas pastoti savaiminiu
būdu.
• Pagalbinio apvaisinimo
metodai (IVF/ICSI).
• Praeityje užšaldytų embrionų
ar kiaušialąsčių naudojimas.

Vaisingumo specialisto
konsultacija, jei pacientė
pageidauja.

12 pav. Merginų ir moterų vaisingumo išsaugojimo galimybės

Mergaičių, merginų ir moterų vaisingumo išsaugojimo galimybės
Embrionų šaldymas
Embrionų šaldymas – plačiausiai klinikinėje praktikoje taikomas ir geriausiai įsisavintas bei ištirtas
vaisingumo išsaugojimo metodas visame pasaulyje ir Lietuvoje.
Siekiant sukurti embrionus, pirmiausia, atliekama kontroliuojama kiaušidžių stimuliacijos procedūra. Jos metu 2–3 savaites kiekvieną dieną pacientė į poodį leidžiasi folikulų augimą ir brendimą skatinančius vaistus. Taip pat šiuo laikotarpiu moteris kas 2–3 dienas turi lankytis vaisingumo klinikoje,
kad gydytojas–ginekologas galėtų atlikti ultragarsinius bei laboratorinius tyrimus ir tokiu būdu įvertinti
folikulų augimą bei gimdos gleivinės (endometriumo) augimą. Džiugu, kad nors klasikiniu atveju ši procedūra susideda iš kelių etapų, turėtų būti pradėta nuo 2–3–ios mėnesinių ciklo dienos ir gali trukti net
kelias savaites laiko, tačiau dėl mokslo pažangos kontroliuojamos kiaušidžių stimuliacijos pradžia tampa
vis mažiau priklausoma nuo mėnesinių ciklo pradžios, todėl tam tikrais atvejais onkologinės ligos gydymą prireikia atidėti trumpesniam laikui.
Folikulams pasiekus pakankamą dydį, atliekama kiaušidžių punkcijos procedūra. Ši procedūra atliekama skiriant intraveninę anesteziją, todėl procedūros metu miegosite ir nieko nejausite. Kiaušidžių
punkcijos metu gydytojas-ginekologas ultragarso kontrolėje specialia adata punktuoja visus stebimus
kiaušidžių folikulus, siekdamas surinkti kuo didesnį kiaušialąsčių skaičių. Ar surinktame folikuliniame
skystyje yra kiaušialąstė, procedūros metu iškart įvertina embriologas. Po to seka laboratorinė procedūros dalis, kurios metu atliekama viena iš pagalbinio apvaisinimo ne moters kūne procedūra – in vitro
fertilizacija (apvaisinimo in vitro (angl. in vitro fertilization, IVF)) arba intracitoplazminė spermatozoido injekcija (ICSI). In vitro fertilizacija (toliau – IVF) – pagalbinio apvaisinimo ne moters kūne
procedūra, kai ultragarso kontrolėje punktuojamos kiaušidės ir folikulų skystis aspiruojami į mėgintuvėlius. Mikroskopo pagalba folikulų skystyje surastos kiaušialąstės patalpinamos į medicinines lėkšteles su
specialiomis terpėmis, į kurias vėliau įlašinamas atitinkamas specialiai paruoštos apvaisinamos moters sutuoktinio ar partnerio spermos kiekis. Tokia lėkštelė paliekama inkubatoriuje, kur įvyksta apsivaisinimas.
Apsivaisinusios kiaušialąstės auginamos nuo dviejų iki šešių parų inkubatoiuje ir embrionas/–ai specialiu kateteriu perkeliamas/-i į moters gimdos ertmę. Intracitoplazminė spermatozoido injekcija (toliau –
ICSI) – pagalbinio apvaisinimo ne moters kūne procedūra, kai mikromanipuliacinių procedūrų metu
vienas spermatozoidas sušvirkščiamas į vieną kiaušialąstę. Apvaisintos kiaušialąstės auginamos medicininėse lėkštelėse inkubatoriuje nuo dviejų iki šešių parų ir embrionas/–ai specialiu kateteriu perkeliamas/–i
į moters gimdos ertmę. Abiem atvejais apvaisintos kiaušialąstės auginamos mėgintuvėlyje nuo dviejų iki
šešių parų ir embrionai užšaldomi, naudojant specialias kriotechnologijas (šaldymo technologijas).
Esant ligos remisijai, bendrai pasitarus su gydančių gydytojų komanda, embrionas/–ai gali būti atšildyti ir įsodinti į moters gimdą specialiu kateteriu.
Visgi, šis metodas turi keletą apribojimų:
1. Didelių dozių lytinių hormonų vartojimas kiekvieną dieną 2–3 savaites negali būti taikomas
sergant didelio piktybiškumo vėžiu, pavyzdžiui, leukemija, sarkoma, nes šiems pacientams reikalinga pradėti antinavikinį gydymą kuo greičiau, vos tik nustačius diagnozę.
2. Skiriant kontroliuojamą kiaušidžių stimuliaciją sukeliančius vaistus, padidėja estrogenų kiekis
organizme, todėl ilgą laiką toks gydymas buvo draudžiamas nuo estrogenų priklausomų piktybinių susirgimų, pavyzdžiui, krūties ar kitų onkoginekologinių susirgimų atvejais. Šiuo metu jau
daugėja įrodymų, kad tokie griežti apribojimai ne visada būtini. Pavyzdžiui, remiantis naujausių
61

3.
4.
5.

tyrimų duomenimis, aromatazės inhibitoriai ir po tokio gydymo užsimezgęs nėštumas nedidina
nuo estrogenų priklausomo vėžio vystymosi ar atsinaujinimo dažnio. Visgi, nesant pakankamai
įrodymų, toliau rekomenduojama išlaikyti budrumą, skiriant kiaušidžių stimuliaciją.
Kiaušidžių funkcijos stimuliavimas griežtai draudžiamas mergaitėms iki lytinio brendimo.
Galima atlikti tik įstatymų nustatyta tvarka partnerį ar sutuoktinį turinčioms moterims, todėl
tai sukelia papildomo streso, bet ir traktuojama kaip žmogaus nepriklausomybės pažeidimas.
Visada išlieka etinių, teisinių ir religinių problemų tikimybė dėl to, ką reiktų daryti su nepanaudotais embrionais, pacientės mirties atveju arba porai išsiskyrus.

Atskirų autorių duomenimis, pastojimo dažnis po atšildytų embrionų perkėlimo svyruoja nuo 56
proc. iki 65 proc.

KAIP VYKSTA KIAUŠIALĄSČIŲ IR EMBRIONŲ SAUGOJIMAS?
1.

2.

4.

6.

8.

Reprodukcinės medicinos gydytojo konsultacija
Prieš pradėdami gydymą, su konsultuojančiu gydytoju ginekologu Jūs aptarsite Jūsų reprodukcinės sveikatos
istoriją, ligos istoriją, anksčiau atliktų tyrimų ir skirto gydymo rezultatus, reprodukcinius lūkesčius, galimus
vaisingumo išsaugojimo būdus. Konsultacijoje taip pat gali dalyvauti Jūsų partneris ir (arba) kitas artimas žmogus.

Ištyrimas
Gydytojas atliks objektyvią apžiūrą,
ultragarsinį tyrimą, paskirs atitinkamus
laboratorinius tyrimus ir (arba) instrumentinius tyrimus, esant poreikiui,
nukreips kitų specialistų konsultacijai.

Kontroliuojama kiaušidžių
hiperstimuliacija
Jums bus skiriamos vaistų, kurie
stimuliuoja folikulų susidarymą
kiaušidėse, injekcijos.

Vaistų, skirtų galutiniam kiaušialąsčių
subrendimui, skyrimas
Folikulams pasiekus atitinkamą dydį,
Jums bus skirti vaistai galutiniam
kiaušialąsčių subrendimui.

IVF arba ICSI
Atsižvelgiant į individualią
situaciją, yra atliekamos IVF
(in vitro fertilizacija) arba ICSI
(intracitoplazminė spermatozoido injekcija) procedūros, arba
kiaušialąsčių užšaldymas.

3.

5.

7.

Stebėsena
Gydymo metu Jums bus atliekami kraujo ir
instrumentiniai tyrimai, siekiant įvertinti
kiaušidžių atsaką į stimuliaciją.

Kiaušialąsčių surinkimas
Praėjus tam tikram laikui po galutiniam
kiaušialąsčių subrendimui skirto vaisto
suleidimo, intraveninėje nejautroje yra
atliekama kiaušidžių punkcija. Jos metu punktuojami folikulai ir surenkamos kiaušialąstės.
Kiaušialąsčių užšaldymas
Kiaušialąsčių užšaldymas naudojant
vitrifikacijos metodą.

9.

10.

13 pav. Kaip vyksta kiaušialąsčių ir embrionų saugojimas?
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Pakartotinė reprodukcinės
medicinos gydytojo konsultacija
Pakartotinės konsultacijos metu bus
patvirtintas Jūsų gydymo planas ir
pasirašyti reikalingi dokumentai.

Kiaušialąsčių ir
embrionų saugojimas.
Kiaušialąstės arba embrionai yra saugojamos naudojant skystą azotą iki tol, kol Jūs nuspręsite juos
panaudoti. Šis gydymas trunka apie 2 – 4 savaites.

Kiaušialąsčių šaldymas
Kiaušialąsčių šaldymas – dar vienas vaisingumo išsaugojimo metodas, kuris gali būti taikomas, kai
vėžiu serganti pacientė neturi antrosios pusės, nėra susituokusi arba sudariusi registruotos partnerystės
sutarties, jei pacientės partneriui ar sutuoktiniui yra nustatyta azoospermija, o jie nesutinka naudoti donorinę spermą, arba embrionų šaldymas yra nepriimtinas dėl etinių ir (ar) religinių įsitikinimų. Visais
šiais atvejais gali būti užšaldomos neapvaisintos kiaušialąstės.
Pirmiausia, kiaušialąsčių užšaldymo procedūra pradedama nuo kontroliuojamos kiaušidžių stimuliacijos, kaip ir ruošiant moterį embrionų užšaldymo procedūrai. Po to atliekama kiaušidžių punkcijos procedūra, kurios metu ultragarso kontrolėje specialia adata punktuojami visi stebimi folikulai, aspiruojant
folikulinį skystį į mėgintuvėlį. Ar surinktame folikuliniame skystyje yra kiaušialąstė, procedūros metu
iškart įvertina embriologas. Galiausiai, surinktos kiaušialąstės užšaldomos naudojant specialius krioprotektorius.
Ligos remisijos metu, pasitarus su gydančių gydytojų komanda, galima atlikti užšaldytų kiaušialąsčių
atšildymą ir pagalbinį apvaisinimą naudojant specialiai surinktą partnerio, sutuoktinio ar donoro spermą
bei po to sukurto embriono įsodinimą į gimdą. Tačiau mokslinių tyrimų duomenys rodo, kad neapvaisintos kiaušialąstės yra jautresnės užšaldymui, lyginant su embrionais, dėl savo dydžio, chromosomų išsidėstymo architektūros, vandens elektrolitų balanso, lipidų kiekio skirtumo ir kitų veiksnių. Taip pat
užšaldymo proceso metu susidarę vandens kristalai gali pažeisti kiaušialąstės dalijimosi verpstę. Tačiau
ne tik užšaldymo procedūra turi neigiamą poveikį kiaušialąstės išgyvenamumui. Duomenys rodo, kad ir
atšildymo procesas gali sukelti kiaušialąstės zona pellucida (skaidriojo dangalo) sukietėjimą. O tai turi
neigiamos įtakos tolesniam kiaušialąstės apvaisinimo spermatozoidu procesui ir embriono vystymuisi.
Visgi, paskutiniais dešimtmečiais itin pažengęs greito užšaldymo metodas, dar vadinamas vitrifikacija, pagerino subrendusių kiaušialąsčių šaldymo ir atšildymo procedūrų eigą, o tuo pačiu ir pastojimo
rezultatus. Vitrifikacijos proceso metu naudojami itin dideli krioprotektorių kiekiai ir ultra žema temperatūra leidžia išvengti šalčio kristalų susidarymo, kurie yra dažnesni lėto užšaldymo procedūrų metu, kai
naudojamas palaipsnis šaldymas ir mažesni krioprotektorių kiekiai. Kalbant apie pagalbinio apvaisinimo
procedūrų rezultatus, embrionų implantacijos ir klinikinių nėštumų dažnis, kai buvo naudotos vitrifikuotos kiaušialąstės ir šviežios kiaušialąstės, statistiškai reikšmingų skirtumų nepastebima. Pavyzdžiui,
mokslininko Cobo vadovaujamos grupės 2008 m. ir 2010 m. surinktais duomenimis embrionų implantacijos ir klinikinių nėštumų dažnis, naudojant vitrifikuotas kiaušialąstes, atitinkamai siekė 40 proc. bei
55 proc. ir buvo panašus į šviežių kiaušialąsčių ciklą. Taip pat mokslininko Rienzi su kolegomis 2010
m. atlikto tyrimo duomenimis, naudojant vitrifikuotas ir šviežias kiaušialąstes, embrionų implantacijos
dažnis atitinkamai buvo 20 proc. ir 21 proc., o klinikinių nėštumų dažnis – 38 proc. ir 45 proc.
Kontroliuojama kiaušidžių stimuliacija
Planuojant atlikti kiaušialąsčių ir embrionų šaldymą onkologinėmis ligomis sergančioms pacientėms
prieš numatytą gydymą naudojami įvairūs kontroliuojamos kiaušidžių stimuliacijos protokolai. Kontroliuojama kiaušidžių stimuliacija – tai procesas, kai skiriami kiaušidžių folikulų augimą skatinantys vaistai
ir reguliariai atliekami ultragarsiniai ir (ar) laboratoriniai tyrimai jų augimui įvertinti, siekiant padidinti
kiaušialąsčių skaičių bei tuo pačiu ir pastojimo tikimybę, kai yra ruošiamasi pagalbinio apvaisinimo ne
moters kūne procedūrai – IVF ar ICSI. Parenkant kontroliuojamos kiaušidžių stimuliacijos protokolą,
pagrindinis dėmesys kreipiamas į šiuos aspektus:
1. priešvėžinio gydymo atidėjimo trukmė;
2. galimas neigiamas poveikis, esant hormonams jautriam onkologiniam susirgimui.
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Vadovaujantis klasikiniu požiūriu, kontroliuojama kiaušidžių stimuliacija turėtų būti pradedama
nuo mėnesinių ciklo pradžios, o su ja susijusios procedūros galėtų užtrukti net iki kelių savaičių. Tačiau
neretai dėl ligos piktybiškumo ir itin greito progresavimo negalima laukti net 2 savaičių laiko (pavyzdžiui, ūminės leukemijos atveju arba krūties vėžio atveju, kai yra įrodyta, kad kuo anksčiau pradedama
chemoterapija, tuo geresnės išeitys). Šiuo metu jau yra sukurti nauji stimuliacijos protokolai, leidžiantys
sutrumpinti minėtą laiką, lanksčiau pradėti stimuliacijos pradžią, tačiau vienaip ar kitaip dviejų savaičių
laikotarpis išlieka.
Dar viena problema – kiaušidžių hiperstimuliacijos sindromo rizika pacientėms su aukštu kiaušidžių
rezervu. Manoma, kad siekiant išvengti šios komplikacijos, kuri gali dar ilgesniam laikui atidėti antinavikinį gydymą, galutiniam kiaušialąsčių subrandinimui ir ovuliacijos indukcijai vietoj žmogaus chorioninio gonadotropinos vertėtų pasirinkti liuteotropinį hormoną atpalaiduojančio hormono analogą.
Bandant išspręsti problemą dėl padidėjusios estrogenų koncentracijos kraujyje, skiriant kiaušidžių
stimuliaciją krūties vėžiu sergančioms pacientėms, siūloma rinktis tamoksifeną ar letrozolį. Atliktų nedidelės apimties tyrimų duomenimis, kiaušialąsčių ir embrionų kokybė bei nėštumų dažnis buvo panašus į
kitų pacienčių, kurioms pagalbinio apvaisinimo procedūros taikytos ne dėl onkologinių susirgimų. Visgi, tikslesnėms išvadoms yra reikalingi tolimesni tyrimai.
Dar viena galimybė, kai hormonai yra jautrūs navikams, yra IVM (angl. in vitro maturation), apie
kurią pakalbėsime kitame skyriuje.
IVM (angl. in vitro maturation)
IVM yra daugiakopė procedūra, susidedanti iš šių etapų:
1. kiaušidžių punkcijos metu surenkamos kiaušialąstės, kai kontroliuojama kiaušidžių stimuliacija
buvo visai neatlikta arba atlikta trumpai, dažniausiai 3–5 d. laikotarpyje;
2. kiaušialąstės subrandinamos in vitro sąlygomis;
3. in vitro sąlygomis subrandintos kiaušialąstės iškart užšaldomos arba iš pradžių apvaisinamos ir
tuomet užšaldomi tik embrionai;
4. kartais gali būti tokių situacijų, kai užšaldomos nebrandžios kiaušialąstės ir in vitro sąlygomis
subrandinamos tik atšildžius prieš planuojamą pagalbinio apvaisinimo procedūrą.
Šių procedūrų metu naudojamos kiaušialąstės taip pat gali būti surinktos liuteininės mėnesinių ciklo
fazės metu arba iš kiaušidės audinio, paimto chirurginiu būdu šaldymo procedūrai, folikulų. IVM dažniausiai naudojamas policistinių kiaušidžių sindromo sukelto nevaisingumo atvejais, prieš lytinį brendimą esančių ir onkologine liga sergančių mergaičių vaisingumo išsaugojimo atvejais arba tuomet, kai
kontroliuojama kiaušidžių stimuliacija negalima dėl esančio naviko specifikos, pavyzdžiui, hormonams
jautraus krūties vėžio atvejais.
Embrionų implantacijos dažnis po IVM procedūrų svyruoja nuo 10 proc. iki 15 proc. Šiuo metu pasaulyje aprašytas tik vienas atvejis, kai gimė naujagimis, pritaikius šį metodą. Todėl, IVM kol kas išlieka
daugiau eksperimentiniu nevaisingumo gydymo metodu.
Kiaušidės audinio šaldymas
Kiaušidės audinio šaldymas – vaisingumo išsaugojimo galimybė mergaitėms iki lytinio brendimo ir
moterims, kurioms negalima atlikti kiaušidžių stimuliacijos. Šio metodo sukūrimą paskatino mokslininkų siekis išvengti sunkumų, su kuriais susiduriama užšaldant kiaušialąstes dėl jų nepatvarumo, nes užšal64

dant visą kiaušidės audinį su jame esančiais pirminiais nesubrendusiais folikulais, pastarieji yra žymiai
atsparesni šalčio poveikiui. Taikant šį metodą, prieš numatytą onkologinės ligos gydymą laparoskopijos
metu visa kiaušidė ar dalis kiaušidės yra pašalinama, padalinama į atitinkamo dydžio mažesnius gabalėlius ir, naudojant specialias kriotechnlogijas, užšaldoma. Remisijos laikotarpiu užšaldytas kiaušidės
audinys gali būti atšildytas ir retransplanuotas atgal į moters organizmą. Tokiu būdu ne tik išsprendžiama moters vaisingumo problema, bet ir atstatoma natūrali hormonų gamyba, moterims nereikia skirti
papildomos pakaitinės hormonų terapijos. Perkėlus atšildytą kiaušidžių audinį jau po 3–6 mėn. tikimasi
sulaukti endokrininės funkcijos atsinaujinimo. Skaičiuojama, kad šiuo metu pasaulyje jau yra gimę apie
40 vaikų po atšildyto kiaušidžių audinio transplantacijos.
Nors kiaušidžių audinio šaldymas dar išlieka eksperimentiniu metodu, iškeliami šie pagrindiniai jo
privalumai: gali būti atliekamas bet kuriuo mėnesinių ciklo laikotarpiu; nereikia atidėti onkologinės ligos gydymo; nereikia kiaušidžių stimuliacijos; galima atlikti pacientėms, kurios jau yra gavusios gydymą
chemoterapija. Pastarasis argumentas paremtas tuo, kad net ir po chemoterapijos kiaušidžių žieviniame sluoksnyje išlieka tam tikras pirminių folikulų skaičius, iš kurių vėliau gali išsivystyti kiaušialąstės,
tuo tarpu kiaušialąsčių surinkimas tokioms pacientėms nerekomenduojamas dėl nepakankamo atsako
į kiaušidžių stimuliaciją (arba atsako gali visai nebūti), galimų kiaušialąsčių pažaidų ir didesnės rizikos
nepalankioms nėštumo išeitims (pavyzdžiui, persileidimams).
Visgi, šis metodas turi ir trūkumų. Pateikti mokslinių tyrimų rezultatai rodo, kad po užšaldymo
ženkliai sumažėja gyvybingų folikulų skaičius dėl išemijos ar kitų fizikos reiškinių. Kiaušidės audinio
šaldymas labiausiai tinkamas mergaitėms prieš lytinį brendimą, tuo tarpu vyresnės nei 40 metų moterims
nerekomenduojamas dėl natūraliai sumažėjusio kiaušidžių rezervo. Taip pat visada išlieka galimybė su
kiaušidės audiniu į organizmą perkelti ir navikines ląsteles, todėl šis metodas nerekomenduojamas tam
tikrų navikų atveju (pavyzdžiui, onkohematologiniais) ir nesant galimybės atlikti molekulinių žymenų
testus navikinių ląstelių nustatymui. Didžiausia rizika perkelti navikines ląsteles su transplantuojamu
kiaušidės audiniu išlieka leukemijos atveju, ypač jei kiaušidžių audinio paėmimas ir šaldymas atliekamas
aktyviuoju ligos periodu. Todėl dubens organų navikų ir onkohematologinių ligų atvejais kiaušidžių
audinio paėmimas neturėtų būti pasirenkamas kaip vaisingumo išsaugojimo galimybė.
Kiaušidės audinio transplantacija
Nors nemažai problemų kyla užšaldant bei atšildant kiaušidės audinį, ne visuomet po šių procedūrų
jis būna gyvybingas, tačiau pati audinio transplantacijos procedūra yra pakankamai nesudėtinga. Yra du
transplantacijos būdai: ortotopinė ir heterotropinė transplantacija. Ortotopinės transplantacijos metu
kiaušidės audinys implantuojamas į pačią kiaušidę. Heterotopinės transplantacijos metu kiaušidės audinys transplantuojamas į kitą vietą (dažniausiai po oda, subkutaninė transplantacija). Abu būdai turi ir
savų pliusų, ir savų minusų.
Ortotopinės transplantacijos metu kiaušidės audinys patalpinamas į fiziologinę kiaušidės buvimo
vietą, o tai išsaugo moters galimybę pastoti nenaudojant pagalbinio apvaisinimo technologijų. Todėl
nors pati procedūra sudėtingesnė (reikalinga ginekologinė laparoskopija), bet prigijimo ir visiško funkcijos atsistatymo procentas didesnis dėl palankios folikulams augimo ir brendimo aplinkos.
Heterotopinė transplantacija siūloma kaip alternatyva ortotropinei. Šios operacijos metu kiaušidės
audinys dažniausiai transplantuojamas dilbio srityje poodiniame sluoksnyje virš brachioradialinės fascijos. Nors pati procedūra lengvesnė, pakanka vietinės nejautros, galima transplantuoti daug kiaušidės
audinio fragmentų, lengviau monitoruoti bręstančius folikulus, tačiau pastojimui reikalingas pagalbinis
apvaisinimas, ir nėra iki galo išsiaiškinta kitos aplinkos įtaka kiaušialąsčių brendimui.
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Kiaušidžių transpozicija
Standartinė spindulių dozė, naudojama tam tikrų lokalizacijų navikams (urogenitalinės sistemos ar
žarnyno) gydyti, dažniausiai sukelia priešlaikinį kiaušidžių išsekimą. Siekiant nepažeisti moters lytinės
sistemos organų (kiaušidžių), kad ateityje ji galėtų susilaukti palikuonių, galima atlikti kiaušidžių transpoziciją. Ši operacija dažniausiai atliekama dėl dubens srityje esančių navikinių darinių ar metastazių
limfmazgiuose. Dėl galimos kiaušidžių pooperacinės migracijos, operaciją rekomenduojama atlikti prieš
pat numatomą radioterapijos kursą. Transpozicija gali būti atlikta laparotomijos būdu, tačiau dažniausiai
pasirenkamas būdas – laparoskopija.
Operacijos metu kiaušidės chirurginiu būdu pakeliamos už planuojamo radioterapijos spindulių
tiesioginio poveikio lauko, virš viršutinės dubens linijos. Kiaušidžių transpozicijos vieta varijuoja priklausomai nuo navikinio darinio vietos ir pobūdžio bei radioterapijos lauko. Dėl gimdos kaklelio vėžio,
kiaušidės turėtų būti keliamos aukštai ir lateraliai virš viršutinės dubens linijos, o dėl dubens limfmazgių
– arba medialiai, arba lateraliai. Visgi, daugelis autorių dėl mažesnio tiesioginio radiacijos poveikio rekomenduoja atlikti kaip galima labiau lateralinę transpoziciją.
Jeigu kiaušidžių transpozicija prieš radioterapiją atlikta laiku, tai tikimybė, kad menstruacinis ciklas
po taikyto gydymo atsistatys yra 16–90 proc. Dideli tikimybės intervalo svyravimai galimi dėl radioterapijoje naudojamų spindulių sklaidos bei dėl galimo kraujagyslių pažeidimo operacijos metu. Reikėtų
nepamiršti, kad po šių intervencijų pasitaiko ir komplikacijų, pavyzdžiui, kiaušintakio infarktas, kiaušidžių cistų formavimasis.
Tačiau, nors menstruacijų ciklas ir atsistato, natūralus moters apvaisinimas ir pastojimas po tokios
procedūros mažai tikėtinas, todėl vėliau reikalinga arba kiaušides grąžinti į pradinę padėtį, arba moteriai atlikti pagalbinio apvaisinimo procedūrą. Taip pat svarbu nepamiršti, kad kiaušidės transpozicijos
metodo vaisingumo efektyvumas pakankamas tik tuomet, kai planuojama vietinė radioterapija. Esant
viso kūno apšvitai, ar su chemoterapija kombinuotam gydymui, šis vaisingumo išsaugojimo būdas nėra
pakankamai efektyvus.
Taip pat ši procedūra neapsaugo gimdos nuo radioterapijos sukeliamų struktūrinių arba kraujotakos
pažaidų, o tai vėliau irgi mažina pastojimo ir sėkmingą vaisiaus išnešiojimo tikimybę. Todėl mokslininkai
ir gydytojai toliau ieško naujų, efektyvių ir pažangesnių būdų moterų, kurioms diagnozuotas vėžys ir
planuojamas lytinius organus žalojantis gydymas, vaisingumui išsaugoti ar atstatyti. Iki šiol pasaulyje yra
aprašytas vienintelis atvejis, kai 22 m. amžiaus merginai dėl IB stadijos gimdos kaklelio vėžio buvo atlikta
kiaušidžių transpozocija, dubens radioterapija ir totalinė abdominalinė histerektomija, o prabėgus 11
metų laiko minėtai pacientei buvo skirta kiaušidžių stimuliacija, po kurios kiaušidžių punkcijos per pilvo
sieną metu gautos 2 kiaušialąstės, kurios ir buvo apvaisintos. Susidaręs vienas embrionas buvo perkeltas
surogatinei motinai, kuri sėkmingai išnešiojo ir pagimdė naujagimį.
Kiaušidžių funkcijos slopinimas hormonais
Kiaušidžių funkcijos nuslopinimas specialiais vaistais, vadinamais gonadotropinių hormonų agonistais, yra dar viena galima vaisingumo išsaugojimo galimybių alternatyva. Gonadotropinių hormonų
agonistai inicijuoja gonadotropinių hormonų hipersekreciją, todėl išsivysto laikinas hipogonadotropinis
hipogonadizmas. Būtent dėl šio mechanizmo sustabdytos dalijimosi fazėje kiaušialąstės nepažeidžiamos
chemoterapijos taip, kaip besidalijančios ląstelės. Tai atitinka kiaušidės būseną prieš lytinį subrendimą.
Šių vaistų efektyvumą patvirtina ir keli klinikiniai tyrimai. Praėjus vieneriems metams po paskutinio
chemoterapijos kurso, palyginus tarpusavyje pacientes, kurioms prieš chemoterapijos gydymą buvo skirti
66

gonadotropinių hormonų agonistai su tomis, kurioms šie medikamentai nebuvo skirti, nustatyta, kad pastarųjų grupėje priešlaikės menopauzės dažnis buvo statistiškai reikšmingai mažesnis. Šie rezultatai buvo
patvirtinti atliktus ir tyrimą su krūties vėžiu sergančiomis pacientėmis. Visgi, taip pat labai svarbu suprasti
ir aptarti su paciente tą situaciją, kad po gonadotropinių hormonų agonistų vartojimo prieš chemoterapijos gydymą, atsiradusios mėnesinės dar nereiškia, kad nebuvo pažeistas kiaušidžių rezervas. Šis požymis
tik reiškia, kad po onkologinės ligos gydymo endokrininės sistemos lemiamas organizmo reguliavimas
liko ilgiau nesutrikęs.
Gonadotropinių hormonų agonistų poveikis pasireiškia praėjus savaitei po vartojimo, todėl jie turėtų
būti skiriami savaitę iki skiriamo vėžio gydymo (chemoterapijos). Jei iki planuojamo gydymo lieka tik
keletas dienų, galima vartoti gonadotropinių hormonų antagonistus, kurie sumažina fiziologinę sekreciją
organizme. Antinavikinio gydymo chemoterapiniais preparatais metu rekomenduojama terapiją gonadotropiniais agonistais tęsti dar porą savaičių po gydymo, siekiant optimaliai apsaugoti kiaušides su jose
esančiomis kiaušialąstėmis nuo neigiamo chemopreparato poveikio.
Taikant minėtą gydymą ženklių komplikacijų nestebėta. Pacientėms gali atsirasti perimenopauziniai
simptomai, o gydant ilgiau nei 6 mėnesius gali būti stebimas kaulų retėjimas, net iki 6 proc. per metus.
Gimdos transplantacija
Moterims, kurioms gimda yra pašalinta chirurginiu būdu arba kurios turi įgimtas gimdos vystymosi
anomalijas, gali būti atliekamos gimdos transplantacijos procedūros, siekiant, kad jos susilauktų vaikelio.
Pirmą kartą persodintoje gimdoje išnešiotas kūdikis gimė 2014 m. Švedijoje, Gotenberge. 36 m. moteriai buvo persodinta 61 m. donorės (nesusijusios giminystės ryšiais) gimda ir ji sėkmingai susilaukė kūdikio. Prieš numatomą gimdos transplantacijos operaciją pacientei skiriama kontroliuojama kiaušidžių
stimuliacija ir kiaušidžių punkcijos metu surenkamos kiaušialąstės, kurios laboratorijoje apvaisinamos
sperma. Paskui moteriai persodinama donorės gimda ir gimdos kaklelis. Praėjus tam tikram laikui po operacijos (dažniausiai vieneriems metams) įvertinama, kaip organizmas reaguoja į naują organą. Jei rezultatai būna geri, į gimdą įsodinamas embrionas, paskui nėščioji atidžiai stebima iki gimdymo, kuris vyksta,
atliekant cezario pjūvį. Gimda persodinama ne visam laikui. Taip pat moterys turi vartoti vaistus, kad
organizmas neatmestų persodintos gimdos. Po pirmo ar po antro nėštumo persodinta gimda pašalinama.
Šiuo metu po moterims atliktų gimdos transplantacijos operacijų jau yra gimę 12 vaikų. Šalys, kuriose
buvo atlikta ši procedūra yra Švedija, Kinija, Vokietija ir JAV.
Dirbtinės kiaušidės sukūrimas
Danijos mokslininkai žengė pirmuosius žingsnius dirbtinės kiaušidės sukūrimo link. Kopenhagos
Rigshospitalet‘o ligoninėje buvo paimti onkologine liga sergančios pacientės kiaušidės audinys ir surinktos kiaušialąstės. Po to laboratorijoje, taikant specialias bioinžinerines technologijas, kiaušidės audinys
buvo apdorotas, pašalintos navikinės ląstelės, paliktas tik kiaušidės „karkasas“, sudarytas iš baltymų bei kolageno. Taip pat, mokslininkai, panaudoję specialias technologijas, ant šio modelio subrandino folikulus.
Tokia dirbtinė kiaušidė buvo transplantuota pelėms ir po kurio laiko stebėtas sėkmingas folikulų augimas
ir vystymąsis.
Kitas šių tyrimų etapas yra numatomas su žmonėmis. Dirbtinės kiaušidės sukūrimas būtų itin didelis
žingsnis gydant ne tik onkologinėmis ligomis sergančius pacientus, bet, pavyzdžiui, ir kenčiančius nuo
talaesmijos.
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Dirbtinių kiaušialąsčių sukūrimas
2016 m. Japonijos Kyusu universiteto mokslininkai pristatė bandymą, kuris atvėrė galimybes dirbtinių kiaušialąsčių sukūrimui. Minėti mokslininkai sukūrė nebrandžias kiaušialąstes iš pelių embrionų
kamieninių ląstelių ir indukuotų pliuripotentinių kamieninių ląstelių, išskirtų iš embrioninės kilmės fibroblastų bei pelių uodegų galo fibrobralstų. Po to laboratorijoje kiaušialąstės buvo subrandintos, apvaisintos ir susidarę embrionai perkelti į pelių gimdą. Po šio eksperimento pelės atsivedė 11 sveikų peliukų.
Manoma, kad lytinių ląstelių (kiaušialąsčių ar spermatozoidų) sukūrimas in vitro sąlygomis iš indukuotų pliuripotentinių kamieninių ląstelių galėtų tapti dar viena reikšminga terapijos galimybe vaisingumo sutrikimų turintiems žmonėms – tiek vyrams, tiek moterims.
Kitos galimybės
Nors onkologinės ligos ir jų gydymas gali negrįžtamai paveikti moters ir vyro galimybę susilaukti
palikuonių, džiugu, kad išeičių vis tiek visada išlieka. Jeigu moteris negali pastoti dėl išsekusio kiaušidžių
rezervo arba jei vyras negali susilaukti palikuonių dėl itin ryškių spermos pokyčių, galima atlikti pagalbinio apvaisinimo procedūras, panaudojant donorinę kiaušialąstę arba donorinę spermą arba tam tikrais
atvejais ir donorinį embrioną. Jeigu moteris dėl skirto gydymo negalės išnešioti vaisiaus (pavyzdžiui, moteriai yra pašalinta gimda), galima apsvarstyti surogatinę motinystę. Svarbu tik atkreipti dėmesį, kad surogatinė motinystė Lietuvoje draudžiama įstatymų numatyta tvarka. Dar viena galimybė – įsivaikinimas.
Visais minimais atvejais būtinas labai glaudus kontaktas su gydančiais gydytojais, psichologais, atviras ir artimas poros tarpusavio ryšys prieš priimant vieną ar kitą sprendimą. Poroms svarstant donorinių
lytinių ląstelių ar donorinio embriono naudojimą beveik visada pirma abejonė būna „juk tai nebus mūsų
vaikas?“. Todėl labai svarbu, kad pora tinkamai įvertintų savo galimybes ir tėvystės atsakomybę. Dėl šiose
situacijose kylančių etinių, teisinių, moralinių klausimų diskutuojama visame pasaulyje ir tai net paskatino tėvystę bei motinystę apibrėžtį pagal tris aspektus:
1. Genetinė tėvystė – tėvystė, grindžiama tik genetinės informacijos perdavimu palikuoniams, nes
apvaisinimo momentu embrionas po 50 proc. genetinės informacijos paveldi iš abiejų tėvų. Šis
tėvystės tipas galimas moterims ir vyrams.
2. Biologinė tėvystė – tėvystė, grindžiama, tuo kad moteris savo kūne išnešioja vaisių. Viso nėštumo metu per placentą vyksta nuolatinė maisto medžiagų, deguonies ir metabolizmo produktų
apykaita tarp vaisiaus ir motinos. Šis tėvystės tipas galimas tik moterims.
3. Socialinė tėvystė – tėvystė, grindžiama socialiniu statusu, nes sutvarkius reikiamus dokumentus,
vaikas teisiniu požiūriu neturėtų jokių kitų tėvų. Šis tėvystės tipas galimas moterims ir vyrams.
Kalbant apie įsivaikinimą, labai svarbu, kad šis sprendimas būtų itin apgalvotas ir netaptų tiesiog
pakaitalu, kai pora negali susilaukti savo vaiko.

Visais minimais atvejais būtinas
labai glaudus kontaktas su gydančiais
gydytojais, psichologais, atviras ir artimas
poros tarpusavio ryšys prieš priimant
vieną ar kitą sprendimą.
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Nėštumas po onkologinio susirgimo
Jau onkologinės ligos nustatymo metu, apie 50 proc. reprodukcinio amžiaus pacientų planuoja nėštumą ateityje. Deja, tokie pacientai dažniau nei bendra populiacija susiduria su vaisingumo sutrikimais,
kuriuos nulemia liga ir (arba) jos gydymo metodai. Pavyzdžiui, atlikto didelės apimties multicentrinio
populiacinio tyrimo metu buvo nustatyti labai iškalbingi rezultatai:
1. bendras nėštumų dažnis onkologinėmis ligomis sergančiųjų grupėje yra mažesnis (moterų 13
proc., vyrų 23 proc.), lyginant su sveika populiacija (moterų 22 proc., vyrų 32 proc.);
2. vyrai turi didesnę tikimybę susilaukti vaikų po onkologinių ligų gydymo nei moterys;
3. pastebėta, kad pacientai, persirgę skydliaukės vėžiu ar melanoma, turi beveik tokią pačią pastojimo galimybę kaip ir kontrolinė grupė;
4. kiaušidžių vėžiu persirgusių moterų, sėklidžių ir Hodžkino limfoma persirgusių vyrų galimybė
susilaukti palikuonių bėgant metams didėja;
5. mažiausias nėštumų dažnis stebėtas po persirgtos leukemijos, gimdos kaklelio vėžio, o ypač po
krūtų vėžio. Pastarojoje grupėje tikimybė pastoti po skirto gydymo buvo net 67 proc. mažesnė
nei kontrolinėje grupėje. Šiuos rezultatus lėmė ne tik gonadotoksinio gydymo poveikis kiaušidžių rezervui, bet ir baimė dėl kiaušidžių stimuliacijos ir nėštumo įtakos ligos atsinaujinimui.
Vienas didžiausių porų, norinčių susilaukti vaikų po persirgtos onkologinės ligos, rūpesčių yra galimai didesnė apsigimimų, nėštumo ir gimdymo komplikacijų rizika. Visgi, atliktų tyrimų rezultatai įrodo,
kad nepriklausomai nuo to, kuris iš partnerių persirgo onkologine liga, neigiamas poveikis naujagimiams
nesiskiria nuo bendros populiacijos. Tačiau kartu pastebėta, kad dėl dubens radioterapijos padidėja gimdos pažeidimų rizika, kuri gali lemti didesnę savaiminių persileidimų, priešlaikinių gimdymų ir mažo
svorio naujagimių gimimo riziką. Taip pat nustatyta, kad krūties vėžiu sergančių moterų grupėje ypač
daug registruojama nėštumo nutraukimo atvejų (net iki 30 proc.), dažnesnės nėštumo ir gimdymo komplikacijos (cezario pjūvio operacijos, priešlaikiniai gimdymai, mažo svorio naujagimiai). Visi šie pavyzdžiai įrodo, kad onkologinėmis ligomis sergančios pacientės prieš nėštumą ir jo metu turi būti stebimos
multidisciplininės medicinos specialistų komandos, tačiau skyrus tinkamą gydymą ir priežiūrą ir nesant
kitų kontraindikacijų, nėštumas tikrai yra galimas.
Deja, iki šiol nėra nustatytas idealus laikas tarp onkologinės ligos gydymo pabaigos ir pastojimo.
Dažniausiai vadovaujamasi šiomis dviem taisyklėmis:
1. būtina sulaukti laikotarpio, kada ligos atsinaujinimo tikimybė bus mažiausia;
2. turi praeiti pakankamai laiko nuo paskutinio gydymo ciklo, kad kuo daugiau vaistų būtų pasišalinę iš organizmo (pavyzdžiui, 3–6 mėn. laiko).
Visgi, dažniausiai šis laikas apsprendžiamas individualiai, kiekvienu atveju įvertinus kiaušidžių rezervą, pacientės amžių, ligos tipą, gydymo metodus, laiko trukmę nuo gydymo pabaigos ir ligos atsinaujinimo galimybę. Sudėtingesnė situacija yra krūties vėžio atveju dėl ilgalaikio (5–10 m. trukmės) adjuvantinės terapijos poveikio, kuris gali negrįžtamai paveikti kiaušidžių rezervą bei ilgam laikui atidėti nėštumą.
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Ypatingos situacijos
Krūties vėžys
Moterys, kurioms diagnozuotas krūties vėžys, jau diagnozės metu arba kuo greičiau po jos turėtų būti
konsultuojamas dėl vaisingumo išsaugojimo galimybių ateityje. Daugeliu atveju jaunoms krūtų onkologine liga sergančioms pacientėms po operacijos (mastektomijos ar lumpektomijos) skiriama adjuvantinė
chemterapija. Būtent šis laikotarpis tarp chirurginio gydymo ir chemoterapijos yra tinkamiausias atitinkamoms vaisingumo išsaugojimo procedūroms.
Viena iš tokių galimybių yra embrionų ar kiaušialąsčių sukūrimas ir šaldymas prieš numatomą chemoterapinį gydymą. Didžiausias iššūkis, susijęs su minėtu gydymu, yra kontroliuojama kiaušidžių stimuliacija dėl jos sukeliamos hiperestrogenemijos (ypač esant hormonams jautriam krūtų vėžiui). Stimuliacija tamoksifenu ar aromatazių inhibitoriais (pavyzdžiui, letrozoliu) ir gonadotropinais galėtų būti šiek
tiek saugesnis variantas. Kitos galimybės – IVM ar kiaušidžių audinio krioprezervacija.
IVM ir kiaušidžių audinio krioprezervacija turėtų būti svarstomos ir tais atvejais, kai yra reikalingas
skubus gydymas, pavyzdžiui, neodjuvantinė chemoterapija prieš operaciją.
Pacientėms, kurios yra BRCA geno nešiotojos, gali būti siūlomas abipusis kiaušintakių ir kiaušidžių
pašalinimas be kiaušidės audinio retransplantacijos, siekiant išvengti kiaušidžių vėžio, bei pasirenkant
embrionų, kiaušialąsčių šaldymą ar IVM. Taip pat labai svarbu atkreipti dėmesį, kad kiaušidžių audinio
šaldymas gali pasunkinti paimto audinio ištyrimą, todėl yra galimybė nepastebėti kiaušidžių epitelinio
naviko.
Taip pat, nors vieningos nuomonės nėra, tačiau daugelis ekspertų nerekomenduoja pastoti per dvejus-penkerius remisijos laikotarpio metus po krūties vėžio diagnozavimo ir gydymo pabaigos. Todėl tai
irgi būtina įvertinti konsultuojantis dėl vaisingumo išsaugojimo galimybių, nes prabėgus minėtam laikotarpiui, nemažai moterų, kurioms chemoterapija iškart nesukėlė indukuotos menopauzės, susiduria su
vaisingumo sutrikimais dėl natūraliai sumažėjusio kiaušidžių rezervo.
Limfoma
Mergaitėms po lytinės brandos ir moterims, kurioms limfomos gydymą galima kuriam laikui atidėti,
turėtų būti rekomenduojamas embrionų ar kiaušialąsčių šaldymas. Deja, dažniausiai tokios pacientės
laukti negali, todėl kitos galimybės būtų kiaušidės audinio krioprezervacija arba nebrandžių kiaušialąsčių IVM bei po to atliekamas embrionų ir kiaušialąsčių šaldymas. Gonadotropinių hormonų agonistų
vartojimas yra diskutuotinas ir turėtų būti skiriamas nebent tais atvejais, kai planuojama chemoterapija,
bet ne kaulų čiulpų transplantacija ir nėra kitų galimybių.
Mergaitėms iki lytinės brandos gali būti rekomenduojamas kiaušidžių audinio šaldymas, jei yra didelė tikimybė, kad skirtas onkologinės ligos gydymas pažeis kiaušidžių rezervą.
Leukemija
Dažniausiai pasirenkamas vaisingumo išsaugojimo metodas mergaitėms ir moterims, nepriklausomai
nuo amžiaus ir lytinės brandos, yra kiaušidės audinio krioprezervacija ir IVM. Kiaušidės audinio retransplantacija yra nerekomenduojama dėl didelės tikimybės su transplantantu perkelti navikines ląsteles.

70

VYRŲ VAISINGUMO IŠSAUGOJIMO
STRATEGIJOS IR TAKTIKOS

Spermatogenezės pažeidimai antinavikinės terapijos metu
Vyrų onkologinių ligų dažnis kasmet didėja. Remiantis tarptautiniais epidemiologiniais duomenimis, 1 iš 2 vyrų per savo gyvenimą suserga vėžiu ir net 4,0 proc. iš jų yra jaunesni nei 15 m. amžiaus.
Tradiciškai, daugiausia dėmesio iki šiol yra skiriama onkologinės ligos išgydymui, tačiau tobulėjant diagnostikos galimybėms, gydymo efektyvumui ir saugumui, ilgėjant pacientų išgyvenamumui, dažnėjant
naujų artimų santykių sukūrimui vyresniame amžiuje, vis aktualesnė tampa ir vaisingumo išsaugojimo
problema berniukų ir reprodukcinio amžiaus vyrų tarpe. Berniukų iki 15 m. amžiaus penkerių metų
išgyvenamumo dažnis siekia 75 proc. Taip pat aukštas išgyvenamumas išlieka ir 15–44 m. amžiaus vyrų
tarpe, čia dažnis siekia 66 proc.
Kalbant apie vaisingumo išsaugojimo klausimą taip pat labai svarbu aptarti ir biologinio amžiaus įtaką vyrų reprodukcinei sveikatai. Dažniausiai pabrėžiama, kad bėgant metams drastiškai mažėja moterų
pastojimo procentas, tačiau vyrų vaisingumo sutrikimų dažnis taip pat didėja. Vieno didžiausios apimties tyrimo metu tarpusavyje buvo palyginti trisdešimtmečių ir penkiasdešimtmečių vyrų spermogramos
rezultatai bei nustatyta, kad bėgant metams spermos tūris vidutiniškai sumažėjo 3–22 proc., spermatozoidų judrumas – 3–37 proc., o normalios formos spermatozoidų kiekis – 4–18 proc.
Onkologinės ligos ir jų gydymo metodai gali sukelti laikinus vaisingumo sutrikimus. Parinkus tinkamą vaisingumo išsaugojimą taktiką, po onkologinės ligos gydymo apie 40 proc. vyrų vaisingumas sugrįžta. Deja, nemaža dalis vaikinų ir vyrų šia galimybe nepasinaudoja. Tai lemia kelios priežastys: pacientas
ar jo artimieji visą dėmesį skiria tik onkologinės ligos gydymui; dėl ligos agresyvumo nėra laiko atlikti
vaisingumo išsaugojimo procedūrų; vyro spermogramoje azoospermija ir chirurginių spermatozoidų išskyrimo iš sėklidžių audinio procedūrų metu nerandama gyvybingų spermatozoidų arba manoma, kad
planuojamas gydymas nepaveiks reprodukcinės sistemos.
Visgi, net 50–95 proc. atvejų baigiasi nuolatinio nevaisingumo atvejais, todėl kalbėjimas apie vyrų
vaisingumo išsaugojimą – būtinas. Visi onkologinių ligų gydymo būdai: radioterapija, chemoterapija,
kaulų čiulpų transplantacija ar operacijos turi atitinkamą riziką ir privalumus, todėl prieš planuojamą gydymą būtina kartu su pacientu ir (ar) jo artimaisiais aptarti galimą gydymo įtaką reprodukcinei sveikatai
ateityje. Trumpai supažindinti su šiais klausimais pasistengsime kituose skyriuose.
Spindulinis gydymas
Radioterapija yra vienas seniausių onkologinių ligų gydymo metodų. Spindulinė terapija pasirenkama gydant vyrų šlapimo pūslės, varpos, sėklidžių, tiesios žarnos ar prostatos vėžį. Pastarojo atveju radioterapija itin patobulėjo. Pavyzdžiui, anksčiau buvo skiriama įprastinė išorinė radioterapija, vėliau ją
pakeitė mažesnės sklaidos trijų išmatavimų (3D) konforminė spindulinė terapija, o pastaruoju metu yra
taikoma moduliuoto intensyvumo radioterapija. Visgi, spindulinė terapija gali sukelti įvairius neigiamus
spermatogenezės pokyčius. Kai kurių autorių teigimu, net frakcinis mažesnių dozių spinduliavimas sukelia ryškesnius spermogramos pokyčius, nei įprastinė radioterapija.
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Radioterapijos poveikiui jautriausios yra nebrandžios spermatogonijos, o Leidigo ląstelės pakankamai atsparios išlieka spinduliavimo dozei iki 20 Gy. Kai pažeidžiamos pastarosios ląstelės, organizme
mažėja testosterono gamyba, todėl intensyvėja LH sekrecija. Matyti, jog radioterapijos poveikis vyrų
vaisingumui priklauso nuo spinduliuotės dozes. Mažesnė kaip 0,1 Gy spinduliuotės dozė gali sukelti
spermatogonijos formos ir skaičiaus pokyčius, o 2–3 Gy dozė sukelia itin ryškų spermatidų koncentracijos sumažėjimą. Šie pokyčiai atsispindi ir spermogramoje. Mažesnė nei 0,8 Gy spinduliuotės dozė gali
sukelti oligospermiją, 0,8–2 Gy spinduliuotės dozė – laikiną azoospermiją, o >2 Gy spinduliuotės dozė
– negrįžtamą azoospermiją. Šiuos pokyčius gali sukelti tiek tiesioginė sėklidžių spinduliuotė, tiek netiesioginė, kai taikoma yra žemiau diafragmos. Dubens navikų atvejais (ypač tiesiosios žarnos) sėklidės
gali sugerti 18,7 proc. skirtos radioterapijos. Vidutiniškai prireikia 10–24 mėnesių, kad spermogramos
rodikliai grįžtų į lygį, buvusį prieš gydymą. Taip pat, kuo didesnė spinduliuotės dozė buvo skirta, tuo šis
laikotarpis gali būti ilgesnis.
Kalbant apie poveikį vyriškų lytinių ląstelių genetinei medžiagai, aiškių įrodymų kol kas trūksta.
Pastebėta, kad didesnė DNR fragmentacija nustatoma praėjus 2 metams po skirtos adjuvantinės radioterapijos dėl sėklidžių vėžio, tačiau klinikinė šių radinių reikšmė vis dar išlieka neaiški.
Chemoterapinio gydymo įtaka
Chemoterapinis gydymas taip pat sukelia patologinius spermatogramos pokyčius. Kaip ir radioterapijos metu, Leidigo ląstelių pažaidos gali sukelti įvairaus laipsnio hipogonadizmą. Be abejo, dėl didesnio
sinergistinių vaistų vartojimo, vis dažniau veiksmingos dozės yra naudojamos mažesnės. Skirtingų chemoterapinių vaistų poveikis vyrų lytinei sveikatai pateiktas lentelėje žemiau.
Veiklioji medžiaga

Poveikio
mechanizmas

Pavyzdžiai

Ligos, kurias veikia
šis veiksnys

Medikamentai,
kurių pagrindinė
sudedamoji dalis
yra platina

Sutrikdo DNR
sintezę, transkripciją ir funkciją

Cisplatina,
karboplatina

Šlapimo pūslės vėžys, Pažeidžia spermatogenezę,
germinacinių ląstelių sukelia chromosomų aberanavikai, HL, kitos
cijos. Karboplatina pasižymi
mažesniu neigiamu poveikiu.
limfomos

Antimetabolitai

Sutrikdo DNR
transkripciją

Fluorouracilas,
6-merkaptopurinas, metotreksatas, gemcitabinas

Vinka alkaloidai

Sutrikdo mikrotubulių polimerizaciją

Poveikis spermatogenezei

Kolorektalinis vėžys,
HL, kitos limfomos,
šlapimo pūslės vėžys,
leukemija

Pažeidžia spermatogenezę, sukelia chromosomų
aberacijos.

Vinkristinas,
vinblastinas

HL, kitos limfomos,
leukemija

Sutrikdo spermatogenezę,
slopina spermatozoidų
judėjimą. Vinblastinas yra
citotoksinis pirminiams
spermatocitams.

Alkilinantys
agentai

Alkilina DNR
bazių poras, formuoja jungtis tarp
pakitusių DNR,
sukelia nukleotidų
porų neatitikimus

Busulfanas,
ciklofosfamidas,
chrolambucilas,
prokarbazinas,
ifosdamidas

Germinacinių
ląstelių navikai,
sarkomos, HL, kitos
limfomos

Pasižymi didžiausiu toksiniu
poveikiu. Per 90 dienų gali
sukelti azoospermiją, būdingas negrįžtamas mutageninis
poveikis visoms spermatogenezės stadijoms, tačiau
nesukelia aneuploidijų.

Topoizomerazės
inhibitoriai

Sutrikdo DNR
transkripciją ir
replikaciją

Etopozidas,
doksorubicinas

Germinacinių
ląstelių navikai,
sarkomos, HL, kitos
limfomos

Citotoksinis poveikis, gali
sukelti chromosomų anomalijos.

Lentelė Nr. 8. Chemoterapijos įtaka vyrų reprodukcinei sveikatai.
HL – Hodžkino limfoma, DNR – deoksiribonukleininė rūgštis
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Kalbant apie skirtingų chemoterapinių vaistų kombinacijas, pavyzdžiui, Hodžkino limfomos atveju, dažnai pasirenkamas ABVD režimas (doksorubicinas, bleomicinas, vinblastinas, dakarbazinas) arba
eskaluotas BEACOPP režimas (etomoksidas, etopozidas, doksorubicinas, ciklofosfamidas, vinkristinas,
prokarbazinas, prednizonas); šlapimo pūslės – MVAC režimas (metotreksatas, vinblastinas, adriamicinas ir cisplatina), kitų limfomų – R–CHOP (rituksimabas, ciklofosfamidas, doksorubicinas ir prednizolonas), sėklidžių vėžio – BEP (bleomicinas, etopozidas ir cisplatina). MOPP (mustargenas, onkovinas, prokarbazinas ir prednizonas) 90 proc. vyrų sukelia azoospermiją per 4 m. po gydymo ir padidina
aneuploidijų dažnį, o BEP padidina spermatozoidų chromosomų anomalijų dažnį. Kartu su chemoterapiniais vaistais naudojami sinergetiniai preparatai taip pat turi neigiamą efektą greitai besidalijančiam
sėklidžių germinaciniam epiteliui, todėl pacientai turi būti stebimi dėl azoospermijos išsivystymo.
Chirurginio gydymo įtaka
Chirurginis gydymas yra dar viena svarbi sritis, kai kalbame apie vyrų vaisingumo pažaidas. Pavyzdžiui, toli pažengusio sėklidžių vėžio atvejais kartu atliekama retroperitoninių limfmazgių pašalinimo
operacija. Tokio tipo operacijos gali pabloginti ejakuliaciją, sukelti retrogradinę ejakuliaciją dėl nervinių
rezginių pažeidimo. Prostatos ar šlapimo pūslės pašalinimo operacijų padariniais dažnai būna sutrikęs
spermos tekėjimas sėkliniais latakėliais ir jos išskyrimas. Taip pat sutrinka erekcija.
Hormoniniai vaistai
Nors chemoterapija veikia greitai besidalijančias ląsteles, o tuo pačiu ir spermatozoidus, visgi manoma, kad pagumburio–posmegeninės liaukų veiklos nuslopinimas, kai naudojami gonadotropinai atpalaiduojančio hormono antagonistai ir taip sustabdoma hormonų apykaita organizme, yra neveiksmingas
bandant išvengti ilgalaikio nevaisingumo. Taip pat tai nepagreitina spermatogenezės atsinaujinimo.

Vyrų vaisingumo išsaugojimo strategijos ir taktika
Priešvėžinis gydymas (chemoterapija, radioterapija) gali pažeisti germinacinį epitelį ir dėl to sukelti
ryškius vyrų spermogramos pokyčius – oligospermiją ir azoospermiją. Šį teiginį pagrindžia ir tai, jog atliktų tyrimų duomenimis, didžiajai daliai vyrų, gavusių priešvėžinį gydymą, nustatoma mažesnė spermos
koncentracija. Onkologinės ligos taip pat gali sukelti atitinkamo laipsnio vyrų vaisingumo sutrikimus.
Tačiau kol kas nenustatyta jokių sąsajų tarp patologinių spermogramos rezultatų ir vėžio stadijos ar jos
sukeliamų simptomų.
Spermos surinkimas
Siekiant vaisingumą išsaugoti ateityje, sperma gali būti surenkama keliais būdais. Dažniausiai – masturbacijos metu. Šiuo atveju dėl toksinio jų poveikio ir todėl galimai iškreiptų tyrimo rezultatų svarbu
nenaudoti lubrikantų. Taip pat tai gali atlikti tik vyrai ar tokio amžiaus paaugliai, kuriems jau pasireiškia
erekcija (maždaug nuo 12–13 metų).
Svarbu, kad masturbacijos ar nebaigtos lytinės sueities būdu sperma būtų renkama 3–7 dienas nesimylėjus. Taip pat, 5–7 dienas prieš procedūrą nerekomenduojamas prostatos masažas, rūkyti, vartoti
stiprių alkoholinių gėrimų, vaistų (antibiotikų, sulfanilamidų). Spermos tyrimas neatliekamas, jei vyras
serga, karščiuoja.
Jeigu vyras ejakuliuoti negali arba vyksta retrogradinė ejakuliacija, tuomet tiriamas šlapimas ir įvertinami spermatozoidai. Jei šlapime jų randama, gali būti skiriama alfa agonistų ir taip siekiama sukelti
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įprastinę ejakuliaciją. Taip pat naudojamas vibratorius arba elektro–ejakuliacija.
Vyrams, kuriems diagnozuota azoospermija, siekiant išsaugoti jų vaisingumą ateityje, taikomi chirurginiai metodai (TESA, TESE, mikroTESE, MESA, PESA). Juos aptarsime kituose skyriuose.
Lytinių ląstelių (spermatozoidų) šaldymas
Spermos šaldymas yra efektyvus, nereikalaujantis onkologinį gydymą atidėti ir jau standartiniu
vaisingumo išsaugojimo būdu tapęs metodas, kuris taikomas net 95 proc. atvejų. Džiugu, kad nemaža
dalis onkologinių pacientų remisijos laikotarpiu gali susilaukti palikuonių savaime. Visgi, jei po skirto
citotoksinio gydymo spermatogenezė neatsinaujino arba sperma nebuvo užšaldyta, tokiais atvejais dažnai reikalingas pagalbinis apvaisinimas – ICSI. Atliktų tyrimų duomenimis, gyvų gimusių naujagimių
skaičius tarp grupių, kurias sudarė onkologinėmis ligomis persirgę vyrai ir kontrolinės grupės vyrų, kuriems buvo atliktas spermos šaldymas, o po to ICSI, nesiskyrė. Taip pat nepastebima, jog onkologinėmis
ligomis persirgusių vyrų vaikai, gimę po pagalbinio apvaisinimo procedūrų, turi didesnę apsigimimų ar
onkologinių ligų paveldimumo riziką.
Sėklidžių biopsija arba aspiracija
Tai yra invaziniai spermos paėmimo būdai, dažniausiai naudojami pacientams su įgytomis ar įgimtomis mechaninėmis kliūtimis lytiniuose organuose. Spermatozoidai gaunami mikrochirurginių intervencijų būdu iš sėklinio latako, sėklidės prielipo arba tiesiogiai iš sėklidžių:
1. MESA – mikrochirurginė spermatozoidų aspiracija;
2. TESE – sėklidės audinio biopsija ir ištyrimas;
3. mikroTESE – TeESE procedūra, kurios metu sėklidės mikroskopu ieškoma spermatozoidų;
4. TESA – sėklidžių spermatozoidų aspiracija;
5. PESA – perkutaninė antsėklidžio spermatozoidų aspiracija.
Sėklidžių audinio šaldymas
Pastaraisiais metais, remiantis analogišku kiaušidės audinio šaldymu, atšildymu ir retransplantacija,
pradėtos ir sėklidžių audinio šaldymo eksperimentinės procedūros ir taip siekiama ateityje audinius retransplantuoti ar subrandinti lytines ląsteles iš išsaugotų kamieninių ląstelių.

Sėklidžių audinio šaldymas gali būti skiriamas berniukams iki lytinės
brandos, subrendusiems vaikinams ir vyrams tais atvejais, kai reikia itin
operatyviai išsaugoti vaisingumą.
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Sėklidžių audinio šaldymas gali būti skiriamas berniukams iki lytinės brandos, subrendusiems vaikinams ir vyrams tais atvejais, kai reikia itin operatyviai išsaugoti vaisingumą. Šios procedūros metu chirurginiais metodais paimamas tam tikras kiekis sėklidės audinio (arba visa sėklidė, jei atliekama orchidektomija), kuris naudojant specialius krioprotektorius užšaldomas. Jei sėklidės audinys buvo paimtas
subrendusiems vaikinams ir vyrams, atšildytą audinį remisijos laikotarpiu galima retransplantuoti atgal
į sėklidę. Jei sėklidės audinys buvo paimtas iš prieš lytinę brandą esančių berniukų, nebrandžios lytinės
ląstelės, esančios sėklidės audinyje, pirmiausia turi būti subrandintos laboratorijos sąlygomis ir tik po to
atliekamos pagalbinio apvaisinimo procedūros. Be abejo, teoriniu požiūriu iš tokių berniukų sėklidžių
audinio dar prieš audinio šaldymą galima išskirti spermatogonijų kamienines ląsteles ir remisijos laikotarpiu suleisti į sėklides. Visgi, žmogaus sėklidės audinio gyvybingumas po atšildymo siekia 95 proc., o
kamieninių ląstelių – 66 proc.

Žmogaus sėklidės audinio gyvybingumas
po atšildymo siekia 95 proc.,
o kamieninių ląstelių – 66 proc.

Taip pat kartu su sėklidžių audinio krioprezervacija išsaugojamos ir Sertoli ląstelės, kurios palaiko
ląstelių tarpusavio ryšį ir pagerina kamieninių bei germinacinių ląstelių išgyvenamumą.
Kamieninių ląstelių terapija
Spermatogonijų kamieninės ląstelės yra suaugusių vyrų sėklidžių audinio kamieninės ląstelės, kurios
užtikrina tinkamą spermatogenezę organizme. Manoma, kad spermatozoidų gamyba atsinaujina vidutiniškai kas tris mėnesinius.
Mokslininkai Brinster ir Zimmermann 1994 m. pristatė savo sukurtą technologiją, kai transplantavus donorines spermatogonijų kamienines ląsteles į chemoterapiją gavusių pelių organizmą, atsinaujino
sėkliniai vamzdeliai, o tuo pačiu spermatogenezė, vaisingumas ir tokios pelės vėl galėjo susilaukti sveikų
palikuonių įprastu lytiniu būdu. Šį tyrimą iki pat šiol bandoma pakartoti daugelyje laboratorijų naudojant spermatogonijų kamienines ląsteles, surinktas iš prieš brandą esančių berniukų sėklidžių. Tačiau
kol kas tai eksperimentinis modelis, ypač dėl nepakankamų galimybių pilnai įvertinti žmogaus sėklidėse
vykstančią spermatogenezę po kamieninių ląstelių transplantacijos.
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Naujai diagnozuotas onkologinis susirgimas
Pacientas iki lytinio
subrendimo

Pacientas yra
lytiškai subrendęs

Didelė nevaisingumo Maža nevaisingumo
rizika
rizika

Yra poreikis išsaugoti Nėra poreikio išsauvaisingumą
goti vaisingumą

Yra poreikis išsaugoti
vaisingumą

Ejakuliacija
galima

Sėklidžių audinio
šaldymas

Ejakuliacija
negalima

Elektroejakuliacija

Nėra poreikio
išsaugoti vaisingumą
Maža
nevaisingumo
rizika

Didelė
nevaisingumo
rizika

Chirurginiai spermatozoidų
surinkimo metodai

Spermos/spermatozoidų
šaldymas
Siekiant įvertinti reprodukcinę sveikatą, ligos remisijos laikotarpiu po
lytinio subrendimo pacientui rekomenduojama atlikti spermogramą
Spermogramos pokyčiai
• Pagalbinio apvaisinimo metodai
(IUI, IVF ar ICSI) naudojant:
.. šviežią spermą,
.. atšildytus spermos mėginius,
.. atšildytus spermatozoidus, surinktus
chirurginių procedūrų metu,
.. donorinę spermą.
• Atšildyto sėklidžių audinio panaudojimas.
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Normospermija
Bandyti susilaukti vaikų
savaiminiu būdu.

14 pav. Vyrų vaisingumo išsaugojimo strategijos.

Dirbtinių spermatozoidų sukūrimas
2014 m. mokslininkas C. Rathmal iš vyrų, kuriems buvo nustatyta azoospermija dėl Y chromosomos delecijų trijuose azoospermijos faktorių regionuose, išskyrė indukuotas pliuripotentines kamienines
ląsteles ir perkėlė jas į pelių sėklinius latakėlius. Pastebėta, kad šios sėkliniuose latakėliuose pasilikusios
ląstelės pradėjo diferencijuotis į spermatozoidų pirmtakus, kaip ir vaisingų vyrų. Visgi, ląstelės, kurios dėl
tam tikrų priežasčių numigravo į kitas ląsteles, pradėjo formuoti navikinius darinius.
Manoma, kad lytinių ląstelių (kiaušialąsčių ar spermatozoidų) sukūrimas in vitro sąlygomis iš indukuotų pliuripotentinių kamieninių ląstelių galėtų tapti dar viena reikšminga terapijos galimybe vaisingumo sutrikimų turintiems žmonėms – tiek vyrams, tiek moterims.

Ypatingos situacijos
Limfoma
Berniukams iki lytinės brandos: nėra optimalaus vaisingumo išsaugojimo metodo. Galima svarstyti
nebent eksperimentinę sėklidės audinio šaldymo galimybę.
Vaikinams po lytinės brandos ir vyrams: spermos šaldymas.
Leukemija
Berniukams iki lytinės brandos: nėra optimalaus vaisingumo išsaugojimo metodo.
Vaikinams po lytinės brandos ir vyrams: spermos šaldymas.
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Intrauterininė inseminacija
Kaip minėta ankstesniuose skyriuose, onkologinės ligos gydymas nebūtinai sukelia ženklius vyrų vaisingumo sutrikimus. Esant nežymiems spermogramos pokyčiams, gali būti pasirenkama intrauterininė
inseminacija. Tai pagalbinio apvaisinimo moters kūne procedūra, kai atitinkamai paruošta apvaisinamos
moters sutuoktinio/ partnerio arba donoro sperma kateteriu patalpinama moters gimdos ertmėje.
Nėštumų dažnis, atliekant IUI, svyruoja nuo 4 proc. iki 10,8 proc. priklausomai nuo moters amžiaus
(<29 m. amžiaus moterų – 10,8 proc., o >40 m. – 4,0 proc.). Pastojimo tikimybė gerokai mažesnė po
trečio ciklo.

Gimda
Kiaušintakis

Kiaušidė
Gimdos kaklelis
Makštis
Inseminacijos kateteris

Apdorota sperma

15 pav. Intrauterininė inseminacija
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KUR KREIPTIS DĖL VAISINGUMO IŠSAU
GOJIMO PROCEDŪRŲ?
Šiuo metu vaisingumo išsaugojimo paslaugas Lietuvoje teikia keletas gydymo įstaigų.
Vilniaus universiteto ligoninės (VUL) Santaros klinikos yra viena didžiausių Lietuvos ligoninių,
teikiančių aukščiausio lygio specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas bei vykdančių nuolatinį pedagoginį bei mokslinį tiriamąjį darbą. VUL Santaros klinikose būtinąją ir planinę pagalbą teikia
aukščiausios kvalifikacijos gydytojai bei slaugytojai. 2016 m. vasario mėn. šiose klinikose veiklą pradėjo
Santaros vaisingumo centras. Tai yra pirmoji įstaiga Lietuvoje, kuri po 2017 m. gruodžio mėn. 20 d.
priimto Lietuvos Respublikos Pagalbinio apvaisinimo įstatymo pradėjo veiklą pagal naują pagalbinio
apvaisinimo ir lytinių ląstelių banko licenciją. Atnaujinta pagalbinio apvaisinimo paslaugų teikimo ir
lytinių ląstelių banko licencija VUL SK buvo suteikta 2017 m. kovo mėn. 3 d. Iki šiol Santaros vaisingumo centras išlieka vienintele akademine ir valstybine vaisingumo sutrikimų diagnostikos ir gydymo,
vaisingumo išsaugojimo įstaiga Lietuvoje.
Šiame centre konsultuojami ir tiriami įvairius vaisingumo sutrikimus turintys pacientai arba pacientai, siekiantys vaisingumą išsaugoti ateityje, teikiamos lytinių ląstelių ir embrionų donorystės paslaugos,
veikia vaisingumo technologijų ir lytinių ląstelių poskyris, atliekamos vaisingumo sutrikimų diagnostikos ir gydymo bei vaisingumo išsaugojimo operacijos tiek moterims, tiek vyrams. Esant onkologinei
ligai, lytinės ląstelės (kiaušialąstės ir spermatozoidai), embrionai ir reprodukciniai audiniai (kiaušidžių
ir sėklidžių audiniai) šaldomi ir saugomi Santaros vaisingumo centre trejus metus nemokamai. VUL
Santaros klinikose kiaušidžių audinys pirmą kartą buvo užšaldytas 2015 m., o sperma – 2016 m. Taip pat
tai yra vienintelis centras Lietuvoje, kuriame kartu atliekami molekuliniai genetiniai embriono, poros,
donorų ir nėščiųjų tyrimai.
Svarbu paminėti, kad onkologinėmis ligomis sergantys pacientai konsultuojami ir reikiamos vaisingumo išsaugojimo bei kitos reikalingos procedūros jiems atliekamos, remiantis „žaliojo koridoriaus“
principu, tai yra be eilės, nes šiais atvejais svarbi kiekviena diena.
Vaisingumo sutrikimų turinčias poras konsultuoja patyrusi multidisciplininė specialistų komanda:
gydytojai akušeriai–ginekologai, embriologai, urologai, genetikai, medicinos psichologai, o esant poreikiui, ir kitų sričių specialistai. Kiekvienu atveju individualiai, atsižvelgiant į konkrečios poros situaciją,
sudaromas tyrimų ir gydymo planas.
Kreiptis dėl vaisingumo išsaugojimo taip pat galima ir į privačias įstaigas: UAB „Baltijos ir Amerikos
terapijos ir chirurgijos klinika“ (Vilnius), UAB „Northway medicinos centrai“ (Vilnius), UAB „Vaisingumo centras“ (Vilnius), UAB Lietuvos, JAV ir Izraelio „Vaisingumo klinika“ (Vilnius), UAB „Jolsana“
(Klaipėda).

Pacientai konsultuojami ir reikiamos vaisingumo
išsaugojimo bei kitos reikalingos procedūros jiems atliekamos,
remiantis „žaliojo koridoriaus“ principu, tai yra be eilės.
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SEKSUALUMAS, INTYMUMAS
IR ONKOLOGINĖ LIGA:
PSICHOLOGINIAI IŠGYVENIMAI
Šiuose skyriuose aptarsime su onkologine liga susidūrusių žmonių psichologinius išgyvenimus. Ruošiant informaciją apie su onkologine liga susidūrusių žmonių seksualumą ir intymumą, buvo remtasi
tikra vyrų ir moterų patirtimi, istorijomis ir išgyvenimais, taip pat moksliniais tyrimais, nagrinėjančiais
seksualinio gyvenimo sunkumus, intymumo, moteriškumo/vyriškumo, kūno pokyčius susirgus. Susidūrus su onkologine liga ir siekiant puoselėti, išlaikyti turimus santykius, labai svarbus vienas kito jausmų
bei išgyvenimų pažinimas, nuoširdus rūpestis ir pagarba, unikalių, savitų kito išgyvenimų priėmimas bei
atviras bendravimas.
•
•
•
•
•

Kaip mūsų emociniai išgyvenimai veikia seksualumą ir intymumą?
Kaip sau padėti prisitaikyti prie kūno bei seksualinio gyvenimo pokyčių?
Kaip kurti intymumą ir artumą santykiuose gydymosi metu ar po jo?
Kaip kalbėtis šiomis jautriomis temomis su savo mylimu žmogumi, gydytojais?
Kaip išgyventi sužinojus, jog negalėsite susilaukti vaikų?

Šios temos nedrąsiai aptariamos net už „uždarų durų“, kalbantis su psichologu, kai užtikrinamas
visiškas konfidencialumas. „Jaučiuosi tuščia“, „Pati nebegaliu pažiūrėti į veidrodį, tai kaip kitas į mane
žiūrės?“, „Koks aš vyras, jei negaliu pratęsti giminės?“... Tyliai, virpančiu balsu prabyla žmonės. Apie pačius intymiausius savo išgyvenimus, kylančius susirgus onkologine liga, išdrįsta kalbėti nedaugelis. Net
su pačiais artimiausiais: vyru, žmona, draugu ar drauge. Seksualumo, intymumo, kūno pokyčiai gali sukelti gėdos, nepatogumo, kaltės jausmus ir palikti gyvą žaizdą žmogaus savigarboje, pasitikėjime savimi.
Susirgus onkologine liga, dažnai apie kančią ir
mirtį kalbėti lengviau ir priimtiniau, nei apie seksą.
Atrodo, argi pridera kalbėti apie malonumą, kai gydomės tokią rimtą ligą? Ne tik išskirtiniais onkologinių ligų atvejais, kai tiesiogiai paveikiami seksualiniai organai (pavyzdžiui, krūtys, gimda, kiaušidės,
sėklidės, prostata), bet ir susirgus kitų onkologinių
ligų rūšimis, seksualinis gyvenimas ir jo kokybė gali
tapti antraeiliais. Svarbiausia, pasveikti, įveikti ligą,
išgyventi. Pasitaiko, jog žmonės šias jautrias temas
nutaria aptarti kažkada vėliau, bet būna ir taip, kad
delsia ir vengdami temų apie seksualinio gyvenimo
pokyčius, palaipsniui pradeda tolti nuo mylimo
žmogaus. Neaptarti sunkumai didina prarają tarp
dviejų, vienas kitą mylinčių žmonių; jausmas, jog esi nereikalingas, nemylimas, atstumtas – aštrėja, o tai
dar labiau didina įtampą tuo metu, kai reikia pačios didžiausios pagalbos bei palaikymo iš savo antrosios
pusės.

Siekiant puoselėti, išlaikyti
turimus santykius, labai svarbus
vienas kito jausmų bei išgyvenimų
pažinimas, nuoširdus rūpestis ir
pagarba, unikalių, savitų kito
išgyvenimų priėmimas bei atviras
bendravimas.
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Pagrindiniai su seksualumu ir intymumu susiję sunkumai, kuriuos įvardija vyrai ir moterys:
•
•
•
•
•
•
•

sumažėjęs seksualinis potraukis;
sielvartas dėl pasikeitusio kūno (randų, prarastų kūno dalių, nuslinkusių plaukų, priaugto ar
prarasto svorio, pasikeitusios išvaizdos);
skausmas sekso metu;
bendras silpnumas, nuovargis ir energijos trūkumas;
patiriamas stresas, įtampa, nerimo ir depresijos simptomai;
hormonų pokyčiai dėl ligos ar gydymo;
erekcijos problemos.

Svarbu paminėti, jog seksualumą ir intymumą veikia ne tik aukščiau išvardinti sunkumai. Seksualinis
aktyvumas, sekso kokybė, santykio su partneriu artumas bei atvirumas prieš ligą ir gydymą taip pat gali
nulemti – padidinti ar sumažinti – patiriamus sunkumus.

Apie emocinius išgyvenimus ir jų poveikį seksualumui, intymumui
Onkologinė liga ir jos gydymas sukelia be galo daug įvairių intensyvių emocijų, kurias anksčiau galbūt jautėte, bet ne taip stipriai. Tai žmogiška, natūrali reakcija į stresinę gyvenimo situaciją, kuri kelia
grėsmę Jūsų ar artimo sveikatai ir gyvybei. Šokas ir negalėjimas patikėti, jog susirgote ar apsirgo artimas
žmogus, pyktis dėl pokyčių, kuriuos kelia onkologinė liga, bejėgiškumas ir beviltiškumas sunkiausiais
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gydymo momentais, nerimas, baimė ir nežinomybė, ar gydymas pasiseks ir ar liga nesugrįš ateityje. Tai
tik nedidelė dalis išgyvenimų, kurie tampa žmogaus, susidūrusio su onkologine liga, kasdienybe.
Kokios emocijos kyla ir kaip jos paveikia žmogaus seksualumo
bei intymumo išgyvenimus, susidūrus su onkologine liga?
Trumpai aprašysime dažniausiai kylančias emocijas, susijusias
su seksualumo, intymumo pokyčiais bei pateiksime žmonių mintis, kurios atskleidžia „gyvą“, galbūt ir Jums atpažįstamą patirtį.
Tačiau gali būti ir taip, jog Jūs jaučiatės ar jautėtės visiškai kitaip.
Kiekvieno žmogaus išgyvenimai – unikalūs ir saviti.

Tačiau gali būti ir taip, jog
Jūs jaučiatės ar jautėtės
visiškai kitaip. Kiekvieno
žmogaus išgyvenimai –
unikalūs ir saviti.

Pyktis. Jums gali būti pikta, kad susirgote ir kad liga stipriai pakeitė Jūsų ankstesnį gyvenimą. Jums
gali būti pikta, kad liga bei jos gydymas paveikė Jūsų seksualumą, fizinį kūną, pasitikėjimą savimi, santykius su sutuoktiniu/sutuoktine ar draugu/drauge, vaisingumą... Jūs galite jausti pyktį ir pavydą šalia
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esantiems sveikiems žmonėms. Pikta gali būti ir dėl to, jog nesulaukiate taip reikalingo palaikymo bei
supratimo iš savo artimiausių žmonių.
„Ilgą laiką aš buvau įstrigusi visą apimančiame pyktyje: man buvo pikta ant savo sveikų draugių, kai jos
keldavo, mano manymu, nereikšmingas problemas dėl savo priaugtų kilogramų; man buvo pikta ant gydytojų, nes jie „sudarkė“ mano kūną; man buvo pikta ant ligos, nes ji sujaukė mano planus ir atėmė didžiausią
svajonę – susilaukti vaikų; man buvo pikta net ant savo vyro, kuris vertėsi per galvą stengdamasis man visaip
padėti, bet niekaip man neįtikdavo. Tas pyktis mane tolino nuo artimų žmonių ir graužė iš vidaus kasdien“.
Nerimas. Jūs galite nerimauti, kaip Jūsų liga ir gydymas paveiks seksualinį gyvenimą su partneriu,
kaip Jums seksis mylėtis po gydymo. Galite baimintis, jog būsite liečiami, galite nerimauti dėl skausmo
sekso metu ar tiesiog apsinuoginimo prieš partnerį, nes kūnas pasikeitęs. Jeigu šiuo metu esate vienišas ar
vieniša, galite nerimauti, ar kada nors ateityje pavyks užmegzti naujus santykius, ar kas nors Jumis susižavės, ar kas nors norės užmegzti santykius su onkologinės ligos patirtį turinčiu žmogumi. Įtampą gali sukelti ir mintys, ar galėsite patenkinti savo partnerį, o galbūt Jūsų partneris nebesižavės Jumis ir Jūsų kūnu.
„Po gydymo nebesijaučiau taip, kaip anksčiau. Buvau kitas vyras. Net galėčiau sakyti, ne vyras. Vengiau
kalbėtis ir liestis. Su pasibjaurėjimu žvelgiau į save veidrodyje. Visas kūnas suglebęs, o kažkada buvo raumeningas, tvirtas. Visą laiką kai tik žmona prisiliesdavo, jaučiausi įsitempęs ir nerimavau, nes jaudinausi, ar
sugebėsiu jai suteikti malonumą. Reikėjo laiko, kad vėl su žmona galėčiau jaustis vyru, kad atgaučiau savo
vyriškumą ir nebebijočiau nesėkmingų bandymų suartėti“.
		
Baimė. Jūs galite baimintis, jog kiti vengs Jūsų arba atstums Jus, kai pamatys, kaip Jūsų kūnas pasikeitė po gydymo. Jūs galite nebesijausti seksualiai patrauklus ir bijoti apsinuoginti prieš savo partnerį.
Galite baimintis, kad seksas ar vartojami vaistai seksualiniam potraukiui sužadinti gali paskatinti Jūsų
ligą atsinaujinti ar progresuoti. Galite bijoti, jog partneris Jus paliks dėl ligos ir visų jos sukeltų fizinių,
emocinių, seksualinių pokyčių.
„Man ne taip baisu buvo chemoterapija, kuri tęsėsi kelis mėnesius, silpnumas, pykinimas ir kiti blogumai, bet baisiau buvo ta jaučiama grėsmė, jog vyras mane paliks. Jog jam nebebūsiu patraukli moteris. Jog jis
bjaurėsis mano randais, kurie liko pašalinus krūtis…“
Kaltė. Daugelis žmonių, susidūrusių su onkologine liga, galvoja, kad jie turėtų jaustis dėkingi, jog
vėžį pavyko išgydyti, sustabdyti ir jaučiasi kalti, jog jiems kyla minčių apie seksą ar kaip patenkinti savo
seksualinius poreikius. Kai kurie save kaltina, išgyvena dėl atsiradusių randų, kūno pokyčių, nors visi
aplinkui sumenkina šiuos išgyvenimus ir kartoja: „Tai tik kūnas. Džiaukis, kad ligos nebėra ir esi gyvas“.
Kaltė kyla ir pagalvojus, kad negali būti „gera“ žmona ar „geras“ vyras, negali patenkinti sutuoktinio
seksualinių poreikių ar kartu susilaukti vaikų.
„Seksas mano gyvenime visada būdavo labai svarbus: tiek man, tiek mano žmonai. Tačiau liga labai
daug pakeitė. Nebeliko spontaniškumo, laisvės mylėtis kada nori ir kiek nori. Ilgą laiką nedrįsau klausti savo
gydytojo, ar aš galiu mylėtis? Ar nieko nenutiks man, mano žmonai? Ar nepakenksiu gydymui? Vis save
kaltinau, jog esu blogas vyras, nesugebantis patenkinti savo moters, esu blogas pacientas, nes nesirūpinu, ar
pasveiksiu, o vis galvoju, kada galėsiu vėl pradėti mylėtis…“		
					
Gėda. Jūs galite gėdytis, nepatogiai ir nejaukiai jaustis savo kūne, ypatingai, jeigu jo pasikeitimai yra
matomi. Jūs galite jausti gėdą dėl pokyčių, kurie įvyko Jūsų kūne ar seksualiniame gyvenime, Jūsų išvaizdoje ar Jūsų kūno funkcijose. Svarbu paminėti, kad dažnai pacientai prasitaria, jog jų partneris nėra taip
stipriai susirūpinęs dėl jų pasikeitusio kūno, kaip jie patys.
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Dažnai pacientai prasitaria,
jog jų partneris nėra taip
stipriai susirūpinęs dėl jų
pasikeitusio kūno, kaip jie
patys.

„Man būdavo gėda žiūrėti į save veidrodyje. Tie nuslinkę plaukai,
kyšantys šonkauliai, blyški oda… Atrodžiau kaip zombis. Be lyties, be
veido. Negalėdavau sulaikyti ašarų. Ilgą laiką gėdijausi pasirodyti nuoga prieš savo draugą… Nors jis niekada manęs neskubino, nespaudė,
visada švelniai apkabindavo, paglostydavo… Man atrodė, kad esu jam
šlykšti... Kad jis manimi kaip moterimi nebesižavės niekada… Siaubingas jausmas, kai gėdijiesi savo kūno, kuriame gyveni kasdien...“.

Depresija. Depresija – tai daugiau nei liūdna nuotaika. Ji yra įvairiausių išgyvenimų visuma: susierzinimas, nerimas, liūdesys, bejėgiškumas, neviltis, vienišumas, nemiga, susidomėjimo įprasta veikla praradimas, prastas apetitas, sumažėjęs potraukis mylėtis. Jūs galite jausti liūdesį dėl to, kad niekada nebegalėsite susilaukti vaikų. Galite jausti stiprų bejėgiškumo ir beviltiškumo jausmą, jog Jūsų gyvenimas niekada
nebebus vertingas. Jus gali nuolat erzinti aplinkui esantys sveiki žmonės ir jų bandymai Jums padėti.
„Baigiantis gydymui pradėjau jausti, kad kuo toliau, tuo labiau nuo visų atsiriboju, užsisklendžiu savyje. Viskas atrodė beprasmiška, beviltiška. Prabusdavau naktimis, valgydavau tik tada, jei kažkas priversdavo, į vyro pusę negalėdavau žiūrėti, nusipurtydavau, kai jis prisiliesdavo... Šita liga iš manęs pavogė mano
moteriškumą, mano pasitikėjimą savimi, mano svajones. Ir gyvenimas niekada nebebus toks, kokio troškau,
kokį planavau, aš niekada nebebūsiu laiminga…“
Sielvartas, gedulas. Jūs galite gedėti savo ankstesnio kūno ir seksualinio gyvenimo bei sielvartauti dėl
pokyčių, kurie įvyko. Šios emocijos gali veikti savigarbą, pasitikėjimą savimi, seksualumą ir intymumą.
Jums gali prireikti laiko „išgedėti“ įvykusius pokyčius ir priimti „naują“, pasikeitusį save.
„Etapas po gydymo buvo lyg atsisveikinimas su senąja savimi. Atsisveikinimas su kūnu, kurį turėjau
prieš gydymą. Atsisveikinimas su krūtimis, kuriomis nuo jaunystės didžiavausi. Turėjau išverkti, išliūdėti,
išpykti, išsisieloti, iškeikti ligą ir tik tada galėjau vėl pasakyti sau, jog esu daugiau nei mano kūnas, jog esu
daugiau nei ta liga, jog esu vis dar patraukli vyrams, nors nebeturiu abiejų krūtų, jog vis dar moku flirtuoti
ir sužavėti, nors viduje gal ir nebetaip savimi pasitikiu“.
Nepasitikėjimas savimi. Jūs galite jausti, jog susirgę onkologine liga praradote pasitikėjimą savimi, o tai gali paveikti ir pasitikėjimą savimi seksualiniame gyvenime. Tai
ypatingai gali jaustis, jeigu pasikeičia fizinė išvaizda,
kamuoja nuovargis, nemiga, pablogėjusi bendra
savijauta.
„Man niekada netrūkdavo moterų dėmesio. Visada mokėjau jas sužavėti, pakalbinti, paflirtuoti. Tačiau šita liga
iš manęs atėmė pasitikėjimą savimi
kaip vyru. Nuolat, kai atsidurdavau šalia moterų, jausdavausi
lyg mokinukas ir pradėdavau jaudintis. Man
atrodė, jog visos permato kiaurai, jog
kažkada turėjau
ligą…“
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Visi šie išgyvenimai – dalis kasdienybės, susidūrus su onkologine liga. Vienus jie aplanko tik sužinojus diagnozę ir prasidėjus gydymui, kitus – po gydymo praėjus kuriam laikui, kai, atrodo, jau turėtum
džiaugtis, jog pasveikai ir apie ligą nebegalvoti. Tai žmogiški išgyvenimai, kurie skirti tam, kad palengva
prisitaikytumėte prie pokyčių savo gyvenime, kad integruotumėte onkologinės ligos patirtį į savo istoriją, kad galėtumėte toliau gyventi visavertį gyvenimą.
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Apie moteriškumo ir vyriškumo krizę, susidūrus su onkologine liga
Įvairių mokslinių tyrimų, kurie nagrinėja onkologinių pacientų seksualumo, intymumo išgyvenimus, duomenys atskleidžia, kad tiek vyrai, tiek moterys, susidūrę su onkologine liga, išgyvena tam tikrą
moteriškumo ir vyriškumo praradimo jausmą bei pasitikėjimo savimi sumažėjimą.

Tiek vyrai, tiek moterys,
susidūrę su onkologine liga,
išgyvena tam tikrą moteriškumo
ir vyriškumo praradimo
jausmą bei pasitikėjimo savimi
sumažėjimą.

Visuomenėje yra paplitę stereotipai, koks turėtų būti „tikras“ vyras ir moteris, kokiomis savybėmis ir elgesiu jie turėtų
pasižymėti. Moteris – graži, patraukli, seksuali, besirūpinanti
savo išvaizda, galinti susilaukti vaikų, gebanti pasirūpinti šeima,
namais ir t.t. Vyras – fiziškai stiprus, tvirtas, nerodantis jausmų,
šeimos maitintojas, gebantis uždirbti, išlaikyti šeimą ir t. t. Onkologinė liga sujaukia kiekvieno vyro ar moters gyvenimą, suduodama stiprų smūgį vyriškumui ar moteriškumui ir gerokai
pakoreguoja tam tikrus socialiai priskirtus vaidmenis. Šie pasikeitimai įvyksta ne tik sužinojus diagnozę, gydymosi metu, bet
tęsiasi ilgą laiką po jo. Kartais ir visą gyvenimą:

„Mano gydytojas pašalino vėžį, tačiau su šia liga aš netekau
visų moteriškų organų, vaisingumo, galimybės susilaukti vaikų.
Būdavo dienų, kai nepakildavau iš lovos, o ką jau kalbėti apie
maisto gaminimą?! Gydytojas mane paruošė operacijai, pateikė
daugybę rekomendacijų, kaip elgtis po jos, kad greičiau pasveikčiau, bet niekas manęs neparuošė dienoms, savaitėms, mėnesiams,
metams po gydymo. Mano kūnas pasveiko, bet širdis – ne“.
Vienas iš skaudžiausių išgyvenimų, kuriuos patiria onkologine liga sergantys – tai moteriškų (krūtys, gimda, kiaušidės,
kiaušintakiai) ar vyriškų (sėklidės, prostata, varpa) lyties organų
ar jų funkcijų netektis bei dėl to kylantys jausmai:

Gydytojas mane paruošė
operacijai, pateikė daugybę
rekomendacijų, kaip elgtis po
jos, kad greičiau pasveikčiau, bet
niekas manęs neparuošė dienoms,
savaitėms, mėnesiams, metams
po gydymo. Mano kūnas
pasveiko, bet širdis – ne.

„Kiekvieną kartą einant pro apatinių drabužių parduotuvę,
aplanko tas jausmas... Jog nesi tokia, kaip visos. Jog niekada nebebūsi. Visai nesvarbu, jog kiti to nepastebi.
Kiekvieną kartą pažiūrėjus į veidrodį, prisimeni, kad esi nebe pilna, kad kūnas sudarkytas“.
„Koks aš vyras, jei dėl ligos man pašalintos sėklidės?“
Visuomenėje dažnai moteriški ir vyriški lyties organai priimami kaip moteriškumo, vyriškumo, vaisingumo, seksualumo simboliai. Ar praradus krūtis, netenki moteriškumo?! Ar pašalinus sėklides, prarandi vyriškumą?! „Tu negali leisti vėžiui nusakyti, kas Tu esi. Mes esame daugiau nei mūsų prarastos
kūno dalys. Mes esame daugiau nei mūsų liga“, – kartoja dauguma pacientų, kurie palaipsniui sugebėjo
prisitaikyti prie pasikeitusio kūno ir iš naujo atkurti, atrasti savąjį moteriškumą ar vyriškumą.
Vyrai ir moterys, susidūrę su onkologine liga ir kūno, seksualinio gyvenimo pokyčiais, atvirai dalinasi, jog reikia laiko ir pastangų norint vėl savimi pasitikėti, reikia leisti sau išgyventi visą jausmų paletę
(nuo neigiamos patirties neigimo iki didžiulio sielvarto), kurie kyla netekus kūno dalies ar patiriant seksualinio gyvenimo sunkumus:

86

„Gydymosi metu mano viduje tarsi nusileido didžiulė siena, blokuojanti visus neigiamus dalykus. Aš
niekaip negalėjau priimti to, kas vyksta su mano kūnu, aš apsimečiau tarsi nieko nevyktų. Šis neigimas buvo
mano būdas išgyventi“.
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Vienas iš didžiausių pokyčių
vyro gyvenime, susidūrus
su onkologine liga, yra
nepriklausomybės praradimas:
tiek finansiškai, tiek atliekant
paprasčiausius veiksmus,
negalėjimas savimi pasirūpinti.

„Meluočiau, jeigu nepasakočiau apie liūdesį ir sielvartą kūnui pasikeitus. Kiekvienas kūno dalies praradimas yra ne tik fizinis, bet ir psichologinis išgyvenimas. Ir su tuo nauju, pasikeitusiu
kūnu reikia laiko susigyventi, jį priimti, į veidrodį pasižiūrėti ir
išdrįsti kitiems parodyti. Tais momentais, kai prisimenu arba
kažkas primena, kad neturiu krūties, liūdesys atsinaujina, bet jis
neužvaldo viso mano gyvenimo“.
Vyriškumui susirgus onkologine liga tenka keli išbandymai. Vyrauja nuostata, jog vyrai turi emocijas slopinti, nerodyti
jausmų:

„Jei esi tikras vyras, negali rodyti savo emocijų, negali verkti, negali bijoti. Kai susirgau, kiekvieną minutę sproginėjau nuo jausmų, ėjau iš proto. Tačiau vis tvardžiausi. Nuo mažumės buvau auklėjamas, jog vyrai
neverkia, negali verkti ir turi jausmų nerodyti, kad ir kaip būtų sunku. Tai kur tas emocijas vyrui padėti?
Didelė dalis sutiktų ligoninėje bendro likimo draugų
rūkydavo, kartais net pasislėpę alkoholį vartodavo. Juk
kažkaip reikia tą įtampą numalšinti“.
Vyriškumas dažnai siejamas su fizine jėga, kuriai
iškyla pavojus gydymosi metu ar jam pasibaigus:
„Nuo gydymo pradžios, per dvi savaites, aš netekau
apie 10 kg svorio. Aš niekada nebuvau labai tvirtas ar
raumeningas, bet gydymo metu mano kojos ir rankos
pasidarė plonos kaip siūlai, mano šonkauliai tiesiog
kyšojo pro odą. Atrodžiau kaip koncentracijos stovyklos
kalinys. Mano darbas nereikalauja iš manęs fizinės jėgos kaip, pavyzdžiui, statybininkų ar kitų darbininkų,
kuriems fizinis silpnumas gali reikšti ne tik pragyvenimo šaltinio praradimą, bet ir stiprų smūgį savivertei“.
Vienas iš didžiausių pokyčių vyro gyvenime, susidūrus su onkologine liga, yra nepriklausomybės praradimas: tiek finansiškai, tiek atliekant paprasčiausius veiksmus, negalėjimas savimi pasirūpinti.
„Buvo momentų, kai aš negalėdavau pats vandens
stiklinės pasiimti, kiti man turėdavo paduoti atsigerti.
Tai tikriausiai skaudžiausia, ką patyriau. Visiška priklausomybė nuo kito, bejėgis...“
Sergančios ar sirgusios moterys dalinasi, jog ne
tik krūties ar kitų moteriškų organų praradimas sukelia sielvartą, liūdesį, pyktį, nerimą, nepasitikėjimą
savimi, bet ir daugybė gydymo sukeltų šalutinių poveikių: plaukų nuslinkimas, ankstyvos menopauzės
simptomai, karščio bangos, nevaisingumas, svorio
priaugimas ar kritimas. Tačiau šie kūno pokyčiai gy88

dymosi metu vargina bei sukelia panašių emocijų ir vyrams. Nors kartais aplinkiniai linkę manyti, kad,
pavyzdžiui, plaukų slinkimą vyrams paprasčiau, lengviau iškęsti:
„Daug kas man sakė, jog vyrams taip neskauda širdies dėl nuslinkusių plaukų. Bet netgi mums plaukai
yra svarbi mūsų išvaizdos dalis ir jų netektis – gerai pastebimas išvaizdos pokytis. Aš visada rūpindavausi
savo plaukais ir kaip jie atrodo. Daugelį slegiančių dalykų, kuriuos sukelia vėžys ir jo gydymas, galima paslėpti už uždarų durų. Bet plaukų praradimas aiškiai pastebimas ir staiga iš visų sulauki gailesčio. O mums
vyrams iš kitų sulaukti gailesčio nėra taip lengva“
Dar vienas universalus skausmingas išgyvenimas tiek vyrams, tiek moterims – tai onkologinės ligos ar
jos gydymo sukeltas laikinas arba ilgalaikis nevaisingumas. Žinia, jog negalės susilaukti savo palikuonių,
didžiajai daliai pacientų sukelia stiprų sielvartą ir liūdesį, pyktį ant ligos, likimo, Dievo ir baimę dėl dabartinių santykių ar galimybės juos užmegzti ateityje. Išsamiau nevaisingumo keliamus išgyvenimus bei
kaip nors truputį sau padėti susigyventi su šia žinia, aptarsime skyriuje „Apie nevaisingumą ir jo keliamus
išgyvenimus“.
Kas gali padėti bent šiek tiek sumažinti slegiančius jausmus dėl prarasto vyriškumo ar moteriškumo,
seksualumo, seksualinio gyvenimo pokyčių, susidūrus su onkologine liga?
Pirmiausia, tai priminimas sau, kad dažniausiai išgyvenami sunkumai yra laikini ir jie nesitęs amžinai:
„Mes su žmona vis sau kartodavome, kad taip blogai visada nebus. Svarbiausia, laikytis vienas kito ir
neprarasti tikėjimo, kad rytoj bus geriau. Gal ne visiškai gerai, bet geriau“.
„Sunkiausias laikas man kaip moteriai buvo tada, kai nuslinko plaukai, neliko antakių ir blakstienų,
netekau daug svorio, oda buvo spuoguota ir išblyškusi… Nesinorėjo kojos iš namų kelti. Bet praėjus tam
tikram laikui, savo draugių palaikoma, sugebėdavau ir tokią save pagražinti – pasidarydavau makiažą,
susisukdavau turbaną, užsivilkdavau suknelę ir pirmyn į žmones. Sulaukdavau daug komplimentų. Ir tai
leido man pasijusti vėl patraukliai, moteriškai…“
Taip pat svarbu prisiminti, jog mūsų moteriškumą, vyriškumą, seksualumą, patrauklumą apibūdina ne tik mūsų kūnas ar išorinės fizinės savybės. Daugumai žmonių seksualinis
potraukis, seksualinis susižavėjimas kitu žmogumi kyla ne tik
dėl fizinės išvaizdos, bet ir dėl asmeninių savybių, pavyzdžiui,
žmogaus humoro jausmo, rūpestingumo ar gebėjimo atvirai
kalbėtis įvairiomis temomis, išklausyti kitą, gebėjimo jausti ir
išreikšti jausmus. Jūs esate daug daugiau nei Jūsų liga ar Jūsų kūnas. Kad ir kiek praradimų dėl ligos išgyvenote, tam tikrų asmeninių savybių, Jūsų stiprybių, talentų liga negali iš Jūsų atimti.

Mūsų
moteriškumą,
vyriškumą, seksualumą,
patrauklumą apibūdina
ne tik mūsų kūnas
ar išorinės fizinės
savybės.

„Mes esame įpratę slėptis. Kankinamės dėl savo kūno, nes jis
toks vertinamas. Kiekviena moteris ar vyras, susidūręs su onkologine liga, išgyvena moteriškumo, vyriškumo
ir seksualumo krizę. Kiekvienas savaip. Tačiau svarbiausia priminti sau arba kad kažkas kitas, artimas, primintų, jog moteriškumą ar vyriškumą nulemia ne tik krūtys, varpa, plaukai ar ideali figūra. Tai asmeninės
savybės, kurias išsaugome net susirgę vėžiu – rūpestingumas, ryžtingumas, ištvermingumas, supratingumas,
globėjiškumas, kantrybė, humoro jausmas ir t.t.“.
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Dauguma tiek vyrų, tiek moterų pabrėžia humoro svarbą priimant ligos bei gydymo sukeltus pokyčius, sumažinant jaučiamą įtampą:
„Mano celiulitas jaudina mane labiau nei prarasta krūtis, todėl, kad celiulitas labiau pastebimas“.
„Dar niekada iš merginų nesulaukiau tiek dėmesio, kaip dabar, susirgęs. Visos rašo laiškus, skambina,
žinutes siunčia. Niekada nebuvau toks populiarus. Kas man belieka? Tik mėgautis ir tikėtis, jog ir pasveikus
neprarasiu šio ligos sukelto „žavesio“.
Ir tikriausiai svarbiausias vaistas, gydantis kiekvieną moterį ar vyrą – tai palaikymas iš savo sutuoktinių, antrųjų pusių. Visi kalbintieji pritaria, jog jiems labai reikėjo rūpesčio ir meilės iš savo mylimųjų, kad
galėtų vėl pasijausti moterimis ir vyrais, kad galėtų vėl pajusti, jog yra patrauklūs, geidžiami, seksualūs,
reikalingi ir mylimi tokie, kokie yra – su atsiradusiais randais, pasikeitusiomis kūno formomis, nuslinkusiais plaukais, išgyvenantys moteriškumo ir vyriškumo krizę.
„Mano žmona niekada nesirengdavo priešais mane. Ji neleisdavo liesti jos rando. Bet aš nepasidaviau ir
nuolat to prašiau. Supratau, kad jai reikia laiko. Reikėjo jo mums abiems. Tas randas buvo niekis. Mes gyvename visuomenėje, kurioje kiekvieną dieną matome žurnaluose, internete, per televiziją gražias merginas
su įspūdingomis krūtimis. Be abejo, aš žiūriu ir kaip vyras grožiuosi. Bet kai atsigulu į lovą su savo žmona,
ji man pati gražiausia. Aš nebijau jos liesti. Manau, kad ji dėl savo rando ir krūtinės jaučiasi blogiau nei aš.
Man ji visada išliks gražiausia ir seksualiausia moterimi“.

Apie gyvenimą su pasikeitusiu kūnu
Onkologinė liga, jos gydymas bei trumpalaikiai ir ilgalaikiai šalutiniai reiškiniai paveikia savęs ir savo
kūno suvokimą, pajautimą, pasitikėjimą savimi ir savo kūnu, seksualumo, intymumo patirtį, seksualinius,
intymius santykius. Kartais tiek aplinkiniai, tiek pats žmogus sau kartoja, kad svarbiausia yra išgydyti
ligą, pasveikti, o tik tada nerimauti dėl išvaizdos, pasikeitusio kūno ir seksualinio gyvenimo sunkumų.
Tačiau labai žmogiška, suprantama ir natūralu, jog išgyvenate ir skiriate dėmesį savo kūnui ar kūno daliai, kuri pasikeitė gydymosi metu ar po jo, jog nerimaujate, kaip reikės apsinuoginti prieš savo partnerį,
baiminatės, ar pasikeitus kūnui pavyks mylėtis, pasiekti seksualinį malonumą. Galite nerimauti, jog dėl
šių kūno pokyčių būsite nebe toks patrauklus ir kiti Jus atstums. Galite dėl patirtų kūno pokyčių prarasti
pasitikėjimą savimi. Galite jaustis praradę savo moteriškumą ar vyriškumą, seksualinį patrauklumą. Galite jaudintis dėl to, ar pavyks užmegzti santykius ateityje.
Kaip prisitaikyti prie išvaizdos pokyčių, kurie gali mažinti savivertę, pasitikėjimą savimi, kelti seksualinio gyvenimo sunkumų bei bloginti gyvenimo kokybę?
•
•
•
•
•
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Būkite sau švelnus ir neskubėkite. Jums ir Jūsų kūnui reikia laiko priimti save iš naujo su visais
įvykusiais – matomais ir nematomais – pokyčiais.
Jeigu praradote kūno dalį ar išvaizda pastebimai pasikeitė, leiskite sau pačiam pažvelgti į veidrodį, apžiūrėti randą, pasikeitusį kūną. Duokite sau laiko pačiam priprasti prie naujo kūno vaizdo.
Prisiminkite, kad Jūs esate daug daugiau nei viena kūno dalis, kuri pasikeitė. Jūs esate daugiau nei
tik kūnas. Galbūt onkologinė liga pakeitė Jūsų išvaizdą, bet ji negali atimti Jūsų humoro jausmo,
asmeninių savybių, už kurias Jus vertina artimieji, talentų ir stiprybių.
Prisiminkite, kad seksualinį patrauklumą nulemia daugybė emocinių ir fizinių savybių, ne tik
konkreti kūno dalis ar fizinė išvaizda. Pavyzdžiui, moters seksualumas – tai ne tik jos krūtys, bet
ir jos eisena, šypsena, gebėjimas mylėti, atvirumas, humoro jausmas ir t.t.
Apranga, makiažu išryškinkite tai, kuo vis dar didžiuojatės savo kūne. Kas Jums labiausiai patin-

•

•
•

ka Jūsų pasikeitusiame kūne? Jūsų akys? Galbūt kojos ar rankos?
Parodykite pasikeitusį kūną savo partneriui. Tai Jums abiem padės pasiruošti, priprasti prie pokyčių bei aptarti, kaip abu jaučiatės. Kartais mes klaidingai nuspėjame, ką kitas galvoja ar jaučia,
pavyzdžiui, dalis pacientų tvirtino, jog galvojo, kad susirgus jų vyrai ar žmonos juos paliks, tačiau dauguma pripažino, kad įvyko būtent priešingai, jų vyrai ar žmonos tapo švelnesni, supratingesni, rodė jiems daugiau dėmesio ir rūpesčio nei prieš ligą, dažniau sakė komplimentus ir
tarpusavio santykiai sustiprėjo, tapo artimesni.
Jeigu Jūs dėl pasikeitusios savo kūno dalies jaučiatės nejaukiai ir nepatogiai, galite sekso metu
pridengti būtent tą kūno dalį.
Jeigu Jums palengvėja, pasidalinus savo išgyvenimais su kitais, pasikalbėkite apie tai, kas Jus slegia, su patikimu, artimu žmogumi.

Apie nuovargį ir jo poveikį seksualiniam gyvenimui
Nuovargis, susirgus onkologine liga, besigydant ir net po gydymo praėjus keliems mėnesiams, yra
vienas iš dažniausių išgyvenimų, kuriuos patiria pacientai. Jis gali veikti svarbias kasdienio gyvenimo sritis bei gyvenimo kokybę: santykius, bendravimą, darbų atlikimą, norą užsiimti mėgstama veikla, apetitą,
taip pat ir seksualinį gyvenimą.
„Kai prisimenu save gydymosi metu, dažniausiai norėdavosi tik griūti į lovą, atsiriboti nuo viso pasaulio
ir miegoti. Kiekvienas prisilietimas, kiekvienas garsesnis žodis erzindavo. Nueiti kelis žingsnius iki tualeto
kartais būdavo tikras iššūkis. Net kai sunkiausios dienos baigdavosi, vis tiek jausdavausi tarsi kiekvienas
veiksmas iš manęs atima be galo daug jėgų. O apie kažką intymaus, prisipažinsiu, net mintis nekildavo.
Jausdavausi kalta prieš savo vyrą, bet tas viską stingdantis nuovargis būdavo stipresnis“.

91

Kartais labai sunku nustatyti tikslią jaučiamo nuovargio priežastį. Jis gali kilti dėl pačios onkologinės
ligos, taip pat gali būti susijęs su gydymu (po operacijos, chemoterapijos, radioterapijos ar biologinės
terapijos metu) bei gydymo šalutiniais reiškiniais – neutropenija, anemija, miego trūkumu, pykinimu ir
vėmimu, viduriavimu, apetito stoka, skausmu, stresu bei įtampa, ilgu buvimu ligoninėje.
Nuovargis, kurį patiriate gydymosi metu, skiriasi nuo nuovargio, kurį jaučiame po kasdienių darbų.
Šis energijos ir jėgų trūkumas gali atsirasti staiga arba palaipsniui ir neišnyksta tiesiog gerai išsimiegojus. Žemiau išvardinti
galimi nuovargio požymiai:
Nuovargį įveikti gali padėti
•
•
•
•
•
•
•

Jausmas, jog neturite energijos;
Miegate daugiau nei įprastai, ne tik naktį, bet ir dieną;
Praradote norą užsiimti įprastomis, maloniomis veiklomis;
Nesirūpinate higiena arba savo išvaizda;
Jaučiate nuovargį, nors išsimiegate pakankamai valandų per naktį;
Sunkiai sukoncentruojate dėmesį;
Greitai susierzinate, prarandate kantrybę.

mitybos sureguliavimas, streso
sumažinimas bei pasirūpinimas
savo emocine savijauta, taip pat
fizinis aktyvumas.

Kaip gi bent šiek tiek sumažinti jaučiamą nuovargį, kad atsirastų jėgų tiems dalykams, kurie Jums
svarbūs? Pirmiausia, nustatyti, kas sukelia nuovargį, kad būtų galima efektyviai ir tinkamai jį pašalinti.
Nuovargį įveikti gali padėti mitybos sureguliavimas, streso sumažinimas bei pasirūpinimas savo emocine
savijauta, taip pat fizinis aktyvumas. Pateikiame keletą rekomendacijų, galinčių padėti sumažinti jaučiamą nuovargį:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Neverskite savęs daryti daugiau nei šiuo metu galite.
Pasirinkite prioritetus: pirmiausia, atlikite svarbiausias veiklas, vėliau – ne tokias svarbias. Leiskite sau pailsėti. Jeigu yra galimybė, nusnauskite popiečio miego.
Savo seksualinį gyvenimą irgi planuokite atsižvelgdami į savo būseną – užsiimkite seksu tada,
kada jaučiatės labiausiai pailsėję ir turintys jėgų.
Kasdienių darbų ir veiklų metu planuokite trumpas pertraukas, kurių metu galėtumėte pailsėti.
Išeikite pasivaikščioti, atlikite fizinių pratimų namuose. Nors iš pradžių atrodo, kad nuo šių veiklų dar labiau pavargsite, bet dažniausiai šios veiklos kaip tik paskatina ir suaktyvina organizmo
gyvybines jėgas.
Pasirūpinkite savo miegu bei patalpa, kurioje miegate. Joje neturi būti triukšminga. Jei reikia,
pasitarkite su gydytoju dėl vaistų, padedančių pagerinti miegą.
Prisiminkite, kad dažnai nuovargis – tai laikina būsena, kuri pasibaigus gydymui, palaipsniui
išnyksta.
Leiskite kitiems Jums padėti atliekant namų ruošos darbus, gaminant maistą.
Jeigu yra galimybė, dirbkite lanksčiu grafiku – pavyzdžiui, darbo dieną pradėkite vėliau, skirdami daugiau laiko miegui.
Papasakokite savo mylimam žmogui apie jaučiamą nuovargį ir kad būtent dėl to šiuo metu atsisakote mylėtis. Paliktas tyloje, be Jūsų paaiškinimo, artimas žmogus gali jaustis nemylimas,
nereikalingas, atstumtas.

Apie depresiją ir seksualumą bei pagalbą sau
„Kam patiktų susitikinėti su sirgusiu vėžiu? Kas į mane iš merginų žiūrės, jeigu aš nebesu pilnavertis
vyras? Po šios ligos jaučiuosi toks vienišas, nebepasitikiu savimi, nebebendrauju su dauguma draugų, nuo
visų atitolau. Į moteris net bijau pasižiūrėti. Žinau, kad nieko nebegaliu padaryti. Nebeverta. Niekas man
nebepadės vėl būti tokiu kaip anksčiau... Negaliu savęs pakęsti tokio...“
„Pasižiūriu į veidrodį ir man norisi verkti. Ši liga iš manęs pavogė mano moteriškumą… Pavogė mano
grožį, mano pasitikėjimą savimi. Aš taip pavargau nuo savęs tokios ir tokio gyvenimo. Mane erzina visos tos
gražios draugės aplinkui, kurios tik ir rūpinasi savo išvaizda… Jos niekada manęs nesupras. Nesupras, ką
aš išgyvenu. Anksčiau man rūpėdavo, kaip aš atrodau, stengdavausi save prižiūrėti ir rūpintis savo kūnu,
išvaizda. Dabar manęs niekas nebedomina. Iš viso nereikėjo man pradėti šito gydymo... Serganti aš – nieko
verta… Mano gyvenimas - nieko vertas“.
Tai išgyvenančių depresiją žmonių mintys. Ar jos pažįstamos Jums? Depresija yra dažna onkologinėmis ligomis sergančių žmonių tarpe. Būna etapų, kai pavargsti nuo ilgo gydymosi, varginančių gydymo
šalutinių reiškinių, jautiesi izoliuotas ir atskirtas nuo viso pasaulio, niekam tikęs ir nereikalingas. Išgyveni
dėl kūno pokyčių, jautiesi praradęs savo moteriškumą ar vyriškumą, pasitikėjimą savimi, sielvartauji dėl
pokyčių seksualiniame gyvenime. Depresija dažnai pasireiškia tiems žmonėms, kurių gyvenime apstu
stresą keliančių įvykių ar jų patiriama net keli vienu metu: sužino vėžio diagnozę, netenka galimybės
susilaukti vaikų, išgyvena skyrybas ar praranda darbą.
Išgyvendami depresijos epizodus, Jūs galite jausti stiprų bejėgiškumo jausmą: „niekas nepasikeis“,
„man negalima padėti“, „neverta net bandyti, vis tiek bus tik blogai“.

Būna etapų, kai pavargsti
nuo ilgo gydymosi, varginančių
gydymo šalutinių reiškinių,
jautiesi izoliuotas ir atskirtas
nuo viso pasaulio, niekam tikęs
ir nereikalingas.
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Kokie simptomai ir ženklai rodo, jog Jūs išgyvenate depresiją?
Emocijos ir jausmai: liūdesys, kaltės jausmas, neviltis; susidomėjimo ir/arba malonumo praradimas;
verksmingumas arba negalėjimas verkti, kai nutinka liūdni dalykai; vienišumo jausmas, net būnant tarp
žmonių; pyktis ir susierzinimas, dirglumas dėl smulkmenų.
Fiziniai kūno pojūčiai: nuovargis, energijos nebuvimas; neramumas, vietos neradimas; miego problemos (nemiga arba noras nuolat miegoti); blogesnė savijauta tam tikru paros metu (dažniausiai, rytais);
apetito, svorio pokyčiai (apetito stoka ir svorio netekimas arba didelis apetitas ir svorio priaugimas);
seksualinio potraukio praradimas.
Mintys: „nebepasitikiu savimi“; „tikiuosi blogiausio“; „mane kankina niūrios mintys“; „viskas atrodo
beviltiška“; „nekenčiu savęs“; „noriu kuo greičiau numirti“.
Elgesys: sunku priimti sprendimus; negalite atlikti kasdienių užduočių; sunku pradėti imtis veiklos;
nebedarote to, kas anksčiau džiugindavo; nebenorite su žmonėmis bendrauti.
Depresiją išgyvenantys dažnai jaučiasi bejėgiai ir vieniši šiame pasaulyje, gali nuolat save kaltinti ir
priekaištauti dėl dalykų, kurie nutinka. Šie jausmai priverčia apie save, apie pasaulį ir apie ateitį galvoti
negatyviai bei blogai. Taigi, prarandamas susidomėjimas dalykais, kurie anksčiau džiugino, bet kokia
veikla, kuri anksčiau teikė malonumą. Gali būti sunku priimti sprendimus ir atlikti nesunkias užduotis,
kurias anksčiau be vargo pavykdavo atlikti.
Kaip galite sau padėti, jeigu patiriate depresiją ir esate blogos nuotaikos?
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Depresijos laikotarpis dažnai yra laikinas. Ištvėrę šį laikotarpį, Jūs pamatysite gyvenimą iš visai
kitos pusės. Tačiau jeigu pastebėjote, kad depresyvi, prislėgta nuotaika tęsiasi ilgesnį laiką, būtinai
kreipkitės pagalbos į psichiatrą, kuris skirs gydymą antidepresantais, bei į psichologą, kuris padės
išgyventi sunkųjį laikotarpį – įveikti kylančias baimes, stiprinti pasitikėjimą savimi ir viltį sveikti,
jaustis geriau, prisitaikyti prie įvykusių pokyčių gyvenime.
Sudarykite sąrašą užduočių, kurias turite atlikti. Nereikalaukite iš savęs atlikti visus sąraše išvardintus darbus. Pagirkite save, jeigu atlikote bent vieną užduotį iš numatytų.
Būkite su žmonėmis, kuriais pasitikite, su kuriais galite atvirai pasidalinti savo išgyvenimais ir
neapsimetinėti, kad „viskas yra gerai“.
Įsitraukite į veiklas, kurios Jus bent truputį džiugina. Darykite tai, kas malonu.
Būkite fiziškai aktyvūs. Net ir trumpas pasivaikščiojimas gryname ore gali praskaidrinti nuotaiką.
Svarbu, kad atvirai aptartumėte savo būseną su gydančiu gydytoju. Jus gydantis gydytojas ar psichiatras gali paskirti antidepresantų, kurie pagerins Jūsų nuotaiką, suteiks energijos ir sumažins
apatiją, liūdesį.
Pasiteiraukite savo gydytojo, ar depresyvi nuotaika gali būti susijusi su Jūsų vartojamais vaistais,
hormonų pokyčiais ar su kitomis medicininėmis priežastimis. Dažnai depresija gali kilti ir dėl
mažo lytinių hormonų kiekio.
Prisiminkite, kad kai kurie antidepresantai gali veikti seksualinę funkciją ir mažinti seksualinį
potraukį, sukelti sunkumus patirti orgazmą, susijaudinti. Tačiau šie vaistai gali padėti įveikti ankstyvos menopauzės sukeltus varginančius simptomus – pavyzdžiui, karščio bangas.
Jeigu pasikalbėjus apie savo išgyvenimus Jums palengvėja, pasidalinkite slegiančiais jausmais su
sau artimu, patikimu žmogumi.
Bendraukite su kitais sergančiais, pasidalinkite savo patirtimi, išgirskite jų patirtį, tai gali sumažinti vienišumo jausmą susirgus, gydantis bei išgyvenant ligos sukeltus pokyčius.

•

Nebijokite kreiptis pagalbos į specialistus – psichologus, psichiatrus, dvasininkus. Jūsų šeimos
gydytojas ar gydantis gydytojas gali nurodyti bei rekomenduoti, kur kreiptis pagalbos. Pokalbis
su specialistu gali būti naudingas siekiant pažinti savo niūrias mintis, jų priežastis, depresijos įveikos būdus.

Apie nerimą, jo poveikį seksualumui bei būdus sau padėti
Mes visi kartais patiriame nerimą. Tai normali reakcija į situacijas, kurios mums atrodo pavojingos
ir grėsmingos. Pavyzdžiui, jeigu vykstate pas gydytoją pasitikrinti, laukiate svarbių tyrimų rezultatų, važiuojate į ligoninę chemoterapijos kursui, laukiate pagalbinio apvaisinimo procedūros rezultatų, po ilgo
laiko vėl bandote mylėtis su savo partneriu/partnere, natūralu, kad jausite nerimą. Tam tikras nerimo
lygis gali būti net naudingas mums, nes padeda pasiruošti grėsmei ir ją įveikti. Tačiau dažnai nerimas
nepadeda mums, bet priešingai, gąsdina, trukdo ir blogina savijautą, gyvenimo kokybę.
„Susirgęs vėžiu, aš nuolat dėl visko jaudinuosi, aš visada įsitempęs ir pažeidžiamas. Ta įtampa dažnai
virsta pykčiu, kuomet išsilieju ant savo artimųjų. Toks jausmas, kad per tą nuolatinę įtampą mes su žmona
tolstame vienas nuo kito“.

Tam tikras nerimo lygis
gali būti net naudingas mums, nes
padeda pasiruošti grėsmei ir ją įveikti.
Tačiau dažnai nerimas nepadeda
mums, bet priešingai, gąsdina, trukdo
ir blogina savijautą, gyvenimo
kokybę.

„Kiekvieną kartą važiuojant į ligoninę aš pradedu nerimauti. Nuolat galvoje sukasi mintys, kad viskas bus blogai. Atrodo, kad visame kūne jaučiu kažkokius skausmus,
dilgčiojimus. Atvykus į ligoninę, mano širdis ima daužytis,
kojos aptirpsta ir viskas tarsi skendi migloje“.
„Kai turiu išeiti iš namų, visada nerimauju. Mane gąsdina kitų žvilgsniai. Atrodo, jog jie kiaurai mane permato,
kad esu nepilna, išpjaustyta, sudarkyta“.
„Man taip baisu, kad jeigu užsiimsiu seksu, tai kažkaip
pakenksiu sau, liga atsinaujins... Todėl vengiu suartėti, vengiu bet kokio intymaus kontakto“.

„Aš prabundu vidury nakties ir negaliu nustoti mąstyti. Įvairios mintys lenda į galvą ir aš nebegaliu
užmigti. Mintys apie ateitį... Ar man pavyks sukurti šeimą? Ar kažkas manimi domėsis? Ar kažkam būsiu
patraukli?“.
Taip žmonės apibūdina savo nerimą. Jeigu ir Jūs jį patiriate, šios mintys Jums gali būti pažįstamos
ir artimos. Kartais galima kentėti nuo nerimo, bet to net nežinoti, ypatingai, jeigu nerimą visais būdais
stengiatės slopinti ir vengiate šio jausmo. Žmonės dažnai nerimo simptomus priskiria fizinėms problemoms. Nerimas kūne gali reikštis sunkumu ar skausmu krūtinėje, širdies ritmo padažnėjimu, kūno dilgčiojimu, „drugelių jausmu“ pilve ar pilvo sukimu, negalėjimu nustygti vietoje, raumenų įtampa, prakaitavimu, kvėpavimo pasikeitimu, jausmu, jog esate apsvaigęs.
Jeigu baimė ir nerimas nuolat šalia, baimė užvaldžiusi mintis, nuolat jaučiate įtampą dėl ateities,
galimo ligos atsinaujinimo, kaip kiti priims Jus ir Jūsų pasikeitusį kūną, ar būsite patrauklus kitam, labai
sunku galvoti apie intymumą poroje, sunku gyventi su viltimi sukurti trokštamus santykius, sunku gyventi visavertį gyvenimą. Nuolatinis nerimas atima daug energijos, jėgų, todėl gali stiprinti Jūsų ir taip
jaučiamą nuovargį nuo gydymo ar jo sukeltų šalutinių reiškinių. Patiriamas nerimas ir baimės gali skatinti Jus vengti ar vis nukelti vėlesniam laikui bet kokį intymų kontaktą su savo partneriu:
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„Su vyru pradėjome mylėtis praėjus daugiau kaip metams po gydymo. Pirmus kelis mėnesius, jaučiau,
kad mano kūnas nepasiruošęs seksui: visur maudė, skaudėjo ir jaučiausi nedrąsiai pati tais momentais, kai
pamatydavau save nuogą. Bet vėliau, kai fiziškai tikrai jaučiausi geriau ir galėjau mylėtis, aš vis surasdavau
priežasčių, kodėl to nedaryti. Iš tikrųjų tik dabar suprantu, kad stipri baimė mane privertė visais būdais
išsisukinėti: man buvo baisu, kaip vyras reaguos į mano randą, man buvo baisu, ar seksas nepadarys kažko
blogo ir nepaskatins ligos sugrįžti, man buvo baisu mylėtis, nes galvojau, kad skaudės, man buvo baisu net
tų pačių baimių, nes visos jos vienoje vietoje kūrė nuolatinę, kasdienę įtampą manyje, kuri vargino, neleido
miegoti, valgyti, džiaugtis gyvenimu. Nors jau buvau sveika“.
Kaip galite sau padėti, jeigu patiriate nerimą, baimes ir įtampą?
•

•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
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Pažinkite savo nerimą: kada ir kokiose situacijose jis kyla? Kaip jis pasireiškia? Ką jaučiate kūne,
kai nerimaujate? Kaip elgiatės, kai nerimaujate? Kas anksčiau padėdavo sumažinti jaučiamą
įtampą? Galbūt kažką darote nerimaudami, kas visiškai nepadeda, o priešingai, sustiprina nerimą?
Leiskite sau išreikšti jausmus, neslopinkite jų. Jeigu norisi paverkti, paverkite, jeigu nerimaujate,
leiskite sau kurį laiką jausti šį nerimą. Visi jausmai yra laikini ir praeinantys, o jų slopinimas gali
kurti vidinę įtampą, kuri sprogsta netikėčiausiose situacijose ir vietose.
Priimkite faktą, jog mes negalime 100 procentų kontroliuoti visko šiame gyvenime. Jūs galite
sveikai maitintis, sportuoti, laikytis gydytojų nurodymų, bet 100 proc. užtikrinti, jog liga tikrai
niekada nesugrįš, neįmanoma. Gydytojai taip pat negali suteikti tokių garantijų. Geriau su tuo
susitaikyti, nei su tuo kovoti.
Apie savo savijautą ir nerimą keliančią situaciją pasikalbėkite su žmogumi, kuriuo pasitikite.
Kartais žvilgsnis iš šalies padeda į situaciją ir pačiam pažvelgti šiek tiek kitaip.
Dauguma žmonių gali išmokti kontroliuoti ir sumažinti savo išgyvenamą nerimą tam tikrais
savipagalbos būdais. Pavyzdžiui, relaksacija, meditacija, fiziniu aktyvumu, būdami gryname
ore, užsiimdami kūryba ir t.t. Nėra vieno stebuklingo būdo, tinkančio visiems. Suraskite tai, kas
Jums tinka ir padeda sumažinti nerimą.
Skirkite laiko veikloms, kurios Jus džiugina, kuriose Jūs galite atsipalaiduoti ir pailsėti nuo įtampos, kurią jaučiate.
Suraskite knygų ar straipsnių internete, kuriuose pateikiamos rekomendacijos, kaip nerimą sumažinti.
Susitikite su bendro likimo draugais – kitais sergančiais – ir pasiteiraukite, kaip jie tvarkosi su
nerimu ir įtampa.
Jus gydantis gydytojas gali paskirti nerimą slopinančių vaistų. Svarbu, kad aptartumėte savo
nerimą su gydančiu gydytoju. Nebijokite apie jį papasakoti. Dažnai pacientai nutyli, neįvardija
savo emocinių išgyvenimų, baimindamiesi pasirodyti silpnais, netikusiais pacientais ar apkrauti
savo gydytoją „nereikšmingomis“ problemomis. Kiekvienas išgyvenimas, trukdantis Jums jaustis geriau gydymosi metu ar po jo, eikvojantis papildomą energiją ir bloginantis Jūsų gyvenimo
kokybę, yra svarbus ir reikšmingas.
Prisiminkite, kad kai kurie nerimą slopinantys vaistai gali veikti seksualinę funkciją ir mažinti
seksualinį potraukį. Pasikonsultuokite su gydančiu gydytoju.
Jeigu jaučiate įtampą ilgą laiką, pakalbėkite su psichikos sveikatos specialistu: psichologu, psichoterapeutu ar psichiatru. Pokalbis su juo/jais gali būti naudingas siekiant pažinti savo nerimą,
jo priežastis, padėti surasti Jums tinkamus nerimo mažinimo būdus.

Apie nevaisingumą ir jo keliamus išgyvenimus
Vienas iš skaudžiausių praradimų, kuriuos išgyvena onkologine liga susirgę vyrai ir moterys – tai
nevaisingumo patyrimas. Žinia, jog negalėsite turėti vaikų, gali Jus siaubingai priblokšti, šokiruoti. Jūs
galite nerimauti, kaip ši žinia paveiks Jūsų dabartinius santykius, santuoką, o galbūt būsimus santykius
ateityje. Negalėjimas susilaukti vaikų gali sukelti liūdesį, tuštumos ir vienišumo jausmą, pykčio, gedulo
bei praradimo jausmus, nerimą ir nežinomybę dėl ateities, jausmą, jog nebekontroliuoji savo gyvenimo.
Labai dažnai žmonės pasakoja, jog išgyvenimai dėl nevaisingumo – tai tarsi važiavimas per kalnelius atrakcionų parke. Šie jausmai gali sustiprėti dėl įvairiausių fizinių ir emocinių priežasčių: pavyzdžiui, jeigu
atliekamos nevaisingumo gydymo procedūros ir bandoma pastoti, galite išgyventi stiprų nerimo jausmą
dėl procedūrų sėkmės, jausmai gali užplūsti sužinojus, jog kažkas artimoje aplinkoje laukiasi. Bet taip pat
gali būti dienų, kai apie šią patirtį net nepagalvosite.
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Onkologinės ligos gydymas gali sukelti tiek laikiną, tiek ilgalaikį nevaisingumą. Jeigu norite susilaukti vaikų, labai svarbu, kad prieš prasidedant gydymui, pasikalbėtumėte apie tai su savo gydančiu
gydytoju. Paklauskite jo, kaip Jums taikomas gydymas paveiks galimybes susilaukti vaikų ir ar yra būdų
išsaugoti vaisingumą.
Gali būti momentų, kai Jums visai nesinori su niekuo kalbėti apie nevaisingumą, kurį sukėlė onkologinė liga ir jos gydymas. Tiesiog galite jaustis, jog skausmui, kurį jaučiate nėra tinkamų žodžių nusakyti,
galite bijoti pratrūkti, gali būti tiesiog per sunku kalbėti su kitais, atsiverti.

Jums gali šiek tiek
palengvėti užrašant savo išgyvenamus
jausmus bei kylančias mintis
ant popieriaus ar išreiškiant juos
kūryboje.

Kai kurie žmonės pasirenka kurį laiką atsiriboti nuo
kitų. Tol, kol patys išgyvens, prisitaikys prie skausmingo
patyrimo. Jeigu esate uždaras žmogus ir nelinkęs su kitais
dalintis savo išgyvenimais, Jums gali šiek tiek palengvėti užrašant savo išgyvenamus jausmus bei kylančias mintis ant
popieriaus ar išreiškiant juos kūryboje.

Jums gali nesinorėti dalintis su kitais, nes nerimaujate,
kad būsite našta kitam arba galite baimintis, jog atvirai papasakoję savo jausmus, kitų būsite priimti kaip nesugebantys susitvarkyti, silpni, palūžę. Jūs galite ypatingai vengti
draugų ar artimųjų, kurie šiuo metu laukiasi ar turi vaikų, nes buvimas tokioje aplinkoje Jums kelia daug
skausmo. Leiskite sau atsisakyti kvietimų į vaikų gimtadienius, kūdikių sutikimo („baby shower“) vakarėlius, susitikimus su besilaukiančiomis draugėmis iki tol, kol pajausite, kad tai nebe taip skausminga.
Laikui bėgant ir gaudami palaikymą, Jūs atrasite būdų ir vietų susidoroti su nevaisingumo keliamu
skausmu bei atsiverti kitiems. Skausmas matant besilaukiančias poras ar vaikus galbūt neišnyks, bet sumažės. Tačiau neskubinkite savęs.
„Kiekvieną kartą, kai pamatydavau draugę su vaiku ar išgirsdavau, kad kažkas laukiasi, mano akys
prisipildydavo ašarų. Kartais net būdavo pikta ir pavydu. Reikėjo laiko, kad sugebėčiau tokias žinias priimti
ir džiaugtis dėl jų”.
Onkologinė liga, jos gydymas, nevaisingumas ir seksualinio gyvenimo pokyčiai gali sukelti daug
įtampos santykiuose su partneriu. Jūsų artimas žmogus taip pat kaip ir Jūs gali jausti nerimą, baimę dėl
Jūsų ligos, jos grėsmės gyvybei, pyktį dėl nevaisingumo, bejėgiškumą ir nežinojimą, kaip Jums ir sau padėti, liūdesį ir sielvartą, kad negalės su Jumis susilaukti
vaikų. Kaip nevaisingumo patirtis paveiks Jūsų santykius
priklauso nuo to, kiek ilgai esate kartu, ar stiprūs Jūsų sanKaip nevaisingumo patirtis
tykiai buvo iki ligos bei žinios apie nevaisingumą, taip pat
paveiks Jūsų santykius priklauso
kaip Jums sekasi atvirai kalbėtis šiomis skausmingomis ir
nuo to, kiek ilgai esate kartu, ar
nelengvomis temomis.
Visi nevaisingumo patirtį išgyvena skirtingai. Kai kurie partneriai būna labai palaikantys, kai kurie vengia kalbėti šia tema. Nevaisingumo tema gali tapti tyliu, įtampą
keliančiu klausimu Jūsų bendravime. Jeigu Jūsų partneris
nėra nusiteikęs kalbėtis, vengia pokalbių apie nevaisingumą, Jūs galite jaustis vieniši, atstumti ir palikti tvarkytis
vieni su šiuo sunkumu. Įtampos gali kilti ir dėl to, kad Jūs
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stiprūs Jūsų santykiai buvo iki
ligos bei žinios apie nevaisingumą,
taip pat kaip Jums sekasi atvirai
kalbėtis šiomis skausmingomis ir
nelengvomis temomis.

su partneriu galite priimti skirtingus sprendimus dėl nevaisingumo gydymo – vienas gali visais įmanomais būdais išnaudoti visas nevaisingumo gydymo galimybes, o kitas gali visiškai atsisakyti bet kokių
siūlomų priemonių. Labai svarbu, kad jeigu nesutampa nuomonės arba jaučiate, kad Jums sunku abiem
atvirai kalbėtis šia tema, pabandytumėte kreiptis pagalbos į specialistą, kuris padėtų tuose įtampą keliančiuose pokalbiuose rasti abiem pusėms priimtinus sprendimus.
Kaip sau padėti įveikti nevaisingumo keliamus išgyvenimus?		
			
• Paklauskite savęs, kas Jums padeda padidinti kontrolės jausmą šioje situacijoje. Daugumai žmonių liūdniausia būna dėl to, kad onkologinė liga ir jos ar gydymo sukeltas nevaisingumas pakeičia jų gyvenimo planus ir svajones. Nežinia, kas laukia ateityje, gali sukelti jausmą, jog gyvenimas nebekontroliuojamas ir jis tarsi sustabdytas.
• Gyvenant nežinomybėje gali padėti informacijos, apie turimas galimybes šiuo metu ir ateityje,
ieškojimas. Norėdami susilaukti vaikų, kartu su partneriu aptarsite visas įmanomas galimybes ir
priimsite sprendimus dėl vaisingumo išsaugojimo, ieškosite sau tinkamų būdų, kaip išreikšti ir
sumažinti patiriamus slegiančius jausmus (pavyzdžiui, sportuojant, piešiant, kalbantis su specialistais ar artimais patikimais žmonėmis).
• Prašykite palaikymo iš šeimos bei draugų. Jūs galite jaustis taip, lyg artimieji Jūsų nesuprastų.
Tačiau jie tiesiog gali nežinoti, kokiu būdu Jus palaikyti, kokios paramos Jums labiausiai iš jų
reikėtų. Jums gali netikti jų sakomi palaikymo žodžiai „būk pozityvus“, „džiaukis, kad esi gyvas“.
Šie komentarai gali Jus priversti jaustis taip, lyg niekas Jūsų nesupranta. Jums gali tekti priminti
žmonėms, esantiems šalia, jog Jūs neprašote patarimo ar pagalbos išsprendžiant problemą, o kad
Jums tiesiog reikia išklausymo ir leidimo išreikšti jausmus, kurie slegia.
• Ieškokite specialistų pagalbos. Kai kuriems žmonėms lengviau apie sunkumus kalbėti ne su savo
artimaisiais, bet su specialistais, dirbančiais šioje srityje – psichologais, gydytojais, dvasininkais.
Su jais Jūs galite aptarti sunkius sprendimus, kuriuos reikia priimti, onkologinės ligos ir nevaisingumo poveikį Jūsų santykiams, išgyvenamą nerimą ir stresą, Jūsų savijautą dėl besilaukiančių
draugų, gimimų ir vaikų artimoje aplinkoje, kaip tvarkytis su jausmais, kurie slegia, kaip įveikti
nevaisingumo gydymo nesėkmes.
• Bendraukite su to paties likimo draugais – kitais sergančiais ar sirgusiais. Pokalbis su jais apie nevaisingumą gali padėti nesijausti tokiam vienišam ir izoliuotam bei gauti praktinių patarimų, kas
kitiems padėjo panašioje situacijoje.
• Ieškokite būdų, galinčių sumažinti jaučiamą įtampą. Kiekvienas savęs paklauskite, kas Jums padeda sumažinti stresą, jaučiamą
nerimą, kas padeda nuraminti
kūną ir sielą sunkiose situacijose.
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Žmonės į žinią apie nevaisingumą reaguoja skirtingai. Vieniems palaipsniui pavyksta priimti šį faktą ir prisitaikyti, jog negalės susilaukti vaikų. Netgi surasti teigiamų dalykų šioje patirtyje. Pavyzdžiui,
neturėdami vaikų galės daugiau laiko skirti savo pomėgiams, dėmesį sutelkti į santykius su partneriu,
visą laiką skirti karjerai. Ne visi nori būti tėvais. Yra daugybė žmonių, gyvenančių laimingą bei visavertį
gyvenimą ir be vaikų.

Apie artimųjų išgyvenimus ir tarpusavio bendravimą
Onkologinė liga ir jos gydymas – tai ne tik sergančiojo išgyvenimai, bet ir esančių šalia. Kai artimas
žmogus suserga onkologine liga, daugybę klausimų bei jausmų užplūsta ir artimuosius: ką pasakyti? Kaip
elgtis? Kaip tinkamai palaikyti ir padėti? Kaip pačiam susitvarkyti su savo jausmais? Kaip nepulti į neviltį? Kaip išsaugoti intymumą santykyje? Kaip spręsti seksualinio gyvenimo sunkumus poroje? Kaip
abiem prisitaikyti prie seksualinio gyvenimo pokyčių ar atrasti naujų būdų patirti intymumą, kai senieji
nebeįmanomi?
Tuo laiku, kai reikia ypatingo atvirumo ir dėmesio vienas kitam, dažnai dėl patiriamo streso, įtampos,
nerimo, baimių dėl ligos, gydymo, ateities, kyla įvairiausių bendravimo sunkumų ir nesusipratimų. Todėl
vienas ir svarbiausias dalykas – atviras bendravimas. Tyla, pokalbių ar tam tikrų temų vengimas, atidėjimas, įsivaizdavimas, kad žinai, kaip kitas jaučiasi, emocijų slopinimas ir pastangos apsaugoti kitą tik kuria
papildomą įtampą bendravime, santykyje.
Kaip kalbėtis apie seksualinio gyvenimo, intymumo pokyčius su savo mylimu žmogumi?

Tuo laiku, kai reikia ypatingo atvirumo
ir dėmesio vienas kitam, dažnai dėl
patiriamo streso, įtampos, nerimo, baimių
dėl ligos, gydymo, ateities, kyla įvairiausių
bendravimo sunkumų ir nesusipratimų.

Kartais labai sunku surasti tinkamus žodžius
pokalbiui apie seksą, intymumą, patiriamus sunkumus. Tačiau verta prisiminti, kad ne taip svarbu, kokius žodžius parinksite, daug svarbiau, jog apskritai
išdrįsite kalbėti. Tad visai suprantama, jog pokalbio
metu galite jaudintis, nerimauti, nurausti, virpėti,
susigėsti, nutilti… Galbūt žemiau pateikti kitų pacientų ir jų artimųjų žodžiai padrąsins Jus ir padės
surasti savo žodžių prabilti šia nejaukia tema:

„Aš jaučiuosi lyg niekada neturėčiau jėgų seksui… Tačiau man svarbu žinoti, kaip Tu dėl to jautiesi. Gal
mes galime kartu surasti sprendimą, kad abu būtume patenkinti?“
„Aš Tau pamėginsiu parodyti, kaip mane liesti, kurias kūno vietas liečiant man šiuo metu skauda ir yra
nemalonu…“
„Aš jaučiuosi pasiruošusi mylėtis, tačiau norėčiau, kad mes viską darytume iš lėto…“
„Yra tam tikri dalykai, kuriuos norėčiau išbandyti
su Tavimi kartu prieš mylintis. Manau, kad jie mums
padės pajausti artumą vienas kitam iš naujo“.
„Aš labai pasiilgau sekso su Tavimi. Kaip manai,
kada būtų tinkamas laikas mums apie tai pasikalbėti?“
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Verta prisiminti, kad ne taip
svarbu, kokius žodžius parinksite,
daug svarbiau, jog apskritai
išdrįsite kalbėti.
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Dažnai pacientai ir jų artimieji išgyvena pokyčių seksualiniame gyvenime baimę: „Mūsų seksualinis
gyvenimas buvo toks puikus prieš ligą, kaip mes gyvensime dabar, kai viskas nebegali būti taip pat?“. Nepalaikančiuose santykiuose tai gali sukelti daug pykčio ir skausmo. Palaikančiuose santykiuose partneriai
stengiasi priimti įvykusius pokyčius ir ieškoti kartu būdų, kaip atgaivinti ir patirti malonumą seksualiniuose santykiuose, kaip kurti intymumą kitais būdais, kai senieji nebegalimi ar laikinai apribojami.
Seksualinių gyvenimo pokyčių bei sunkumų aptarimo gali būti vengiama siekiant apsaugoti sergantį
partnerį – „negaliu „spausti“ mylėtis, nes jam ir taip sunku, juk jis kovoja su liga“. Bet kartais net geri
norai gali turėti neigiamų pasekmių santykiams. Slopinami partnerio jausmai ir norai vėliau santykiuose pasireiškia pykčiu, susierzinimu, priekaištais, kaltinimu: „Aš ilgą laiką, kol žmona gydėsi, stengiausi
visais įmanomais būdais nuslopinti savo norą mylėtis. Nors esu sveikas vyras ir potraukis mylėtis visada
buvo, tačiau visas dėmesys buvo skiriamas pasiekti vieną ir svarbiausią tikslą – įveikti žmonos ligą. Delsiau, nesakiau jai apie savo poreikius, kol pradėjau jausti, kad darausi irzlus, kabinėjuosi prie smulkmenų
ir noriu kuo mažiau laiko praleisti namuose...“. Jeigu vengiama intymaus kontakto, nebelieka bučinių ir
apsikabinimų, pokalbių, abu – tiek sergantis žmogus, tiek jo partneris – gali jaustis nebemylimi, nebereikalingi, atstumti.
Poroje tarp partnerių gali skirtis norai ir poreikiai. Labai dažnai santykiuose vienas iš partnerių labiau domisi seksu negu kitas. Onkologinė liga ir jos gydymas šiuos skirtumus poroje gali tik dar labiau
išryškinti ir sustiprinti. Liga ir jos gydymas sukelia silpnumą ir nuovargį, tad visos Jūsų mintys gali suktis
tik apie gydymąsi, o mintys apie seksą bus nustumtos į šalį. Tiesiog gali nelikti laiko galvoti apie seksą.
Sumažėjęs potraukis mylėtis gali atsirasti ir dėl hormonų disbalanso, atsirandančio dėl pačios ligos ar jos
gydymo, vartojamų medikamentų.
Jeigu Jūs nenorite mylėtis, labai svarbu, kad tai pasakytumėte savo partneriui. Paliktas tyloje ir nežinantis, kaip Jūs jaučiatės ir kodėl nesimylite, partneris gali jaustis užmirštas ir atstumtas, nemylimas ir
nebereikalingas.
„Mano žmona visiškai su manim nustojo mylėtis gydymosi metu. Aš pasijutau geriau tada, kai
mes pasikalbėjome ir ji man pasakė, kad vis dar
mane myli, nors ir nenori mylėtis šiuo metu“.
Pasitaiko ir tokių atvejų, kai pacientai vengia
seksualinių santykių bijodami, jog gali užkrėsti
savo partnerį vėžiu. Tad labai svarbu paminėti, jog
vėžys nėra užkrečiamas lytiniu būdu.

Onkologinė liga
ir jos gydymas šiuos skirtumus
poroje gali tik dar labiau išryškinti
ir sustiprinti.

Viena iš baimių, kuri pasireiškia tiek vyrams, tiek moterims tarpasmeniniuose santykiuose – tai įtampa dėl pokyčių kūne bei kaip šiuos pasikeitimus priims partneris. Kai kurie vyrai ir moterys gali baimintis, kad jų partneriai nebenorės būti su jais, paliks juos dėl to, kad jų kūnas pasikeitė, jame atsirado randų
ar pašalinti organai, siejami su moteriškumu, vyriškumu.
„Gydymosi metu matydama, kaip keičiuosi, kaip pavargsta mano kūnas, kaip nuslenka plaukai, antakiai, blakstienos, jaučiausi lyg ateivis ne iš šio pasaulio. Nebe moteris. Siaubingai bijojau, kad tokia tikrai
nebūsiu reikalinga savo draugui ir jis mane paliks. Kiekvieną kartą jam išėjus iš namų į darbą ar susitikti su
draugais, aš vaizduotėje piešdavau baisiausius scenarijus, kaip jis susiranda kitą moterį, kaip su ja bučiuojasi, kaip su ja mylisi... Kai jis grįždavo namo, net pykdavau ant jo, tarsi ta mano vaizduotės sukurta realybė
būtų tikra… Labai bijojau, kad mane paliks…“
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Kūno pokyčiai ir išgyvenamas nesaugumas gali didinti atstumą santykiuose, sergantis žmogus ir
partneris gali izoliuotis vienas nuo kito. Kartais sveikieji, kurie išsigąsta vėžio bei jo pasekmių, palieka
savo sergančias antrąsias puses, pasitraukia iš santykių. Tačiau visada svarbu atkreipti dėmesį, kokie buvo
santykiai prieš ligą, nes dažnai krizinė situacija tik išryškina jau prieš tai buvusius sunkumus santykiuose
ir partneriai nebeatlaiko – tai lyg paskutinis lašas, perpildęs emocijų, nepasitenkinimo, sunkumų taurę.
„Mūsų santykiai jau ilgą laiką buvo „ant skyrybų ribos“, tačiau nei vienas, nei kitas neišdrįsdavome
priimti sprendimo skirtis. Gyvenome kartu dėl praeities, dėl vaikų, dėl tėvų, norėjome visus apsaugoti nuo
skausmo. Tačiau man susirgus, vyras labai greit nusprendė išeiti iš namų. Tiesiog pasakė, kad jam visko per
daug… Iš dalies jį suprantu, nes galbūt ir pati būčiau taip pasielgusi... Bet vis tiek buvo skaudu... Tokiu metu
išgyventi skyrybas, kai labiausiai reikia palaikymo, artimo žmogaus šalia“.

Dažnai krizinė situacija tik
išryškina jau prieš tai buvusius
sunkumus santykiuose ir partneriai
nebeatlaiko – tai lyg paskutinis lašas,
perpildęs emocijų, nepasitenkinimo,
sunkumų taurę.

Artumo jausmo, intymumo sukūrimas ar atnaujinimas gydymosi metu ar po jo reikalauja kantrybės, laiko
ir vienas kito supratimo. Svarbu tinkamas laikas ir erdvė
pokalbiui šia tema. Jūs galite būti pasiruošęs pokalbiui,
bet Jūsų partneris – dar ne. Gerbkite vienas kitą. Net
jeigu Jūsų santykiai su sutuoktiniu ar vaikinu/mergina
trunka ilgai, neskubėkite vertinti ar nuspręsti, jog geriau
žinote, kaip Jūsų artimasis jaučiasi, ką jis mąsto, kokie jo
poreikiai ir troškimai. Leiskite pačiam artimajam išsakyti
savo jausmus ir mintis.

Kaip sukurti intymumą santykiuose gydymosi metu ar po jo? Kas gali padėti, kai sumažėja noras
mylėtis?
•
•
•
•
•
•
•
•

Pasikalbėkite atvirai su savo partneriu. Pasidalinimas baimėmis, kurios kyla dėl seksualinių santykių sunkumų, gali padėti Jums abiem sumažinti kylančią įtampą bei kartu rasti būdų, kaip
atnaujinti seksą.
Jeigu Jūs nenorite mylėtis, pasakykite atvirai savo partneriui apie tai ir papasakokite, kaip gydymas paveikė Jus bei Jūsų kūną ir kodėl Jums nesinori mylėtis. Labai svarbu sukurti palaikančią
atmosferą, kurioje galėtumėte atvirai aptarti iškylančius sunkumus.
Leiskite savo partneriui žinoti, kaip Jūs jaučiatės. Pasakykite, kada Jūs jau esate pasiruošęs/pasiruošusi mylėtis, kaip norėtumėte, kaip Jums patogu mylėtis, kaip Jums suteikti malonumą.
Atvirai pasakykite, jeigu norite, kad partneris elgtųsi kitaip seksualinių santykių metu.
Paklauskite savo partnerio, kaip jis ar ji jaučiasi. Jie gali nerimauti, jog sukels Jums skausmą ar
jaus, jog per daug Jus „spaudžia“ mylėtis.
Nuoširdus kalbėjimas bei vienas kito išklausymas kuria emocinio intymumo jausmą Jūsų santykyje. Parinkite tinkamą laiką pokalbiui, skirkite tam visą savo dėmesį ir meilę, pasistenkite, kad
niekas Jūsų pokalbio nenutrauktų ar nesutrukdytų.
Skirkite vienas kitam laiko. Pavyzdžiui, išeikite į pasimatymą ar išvykite savaitgaliui. Aplinkos
pakeitimas ar romantiškos atmosferos (muzikos, žvakių šviesos pagalba) sukūrimas gali padidinti seksualinį potraukį, sužadinti jausmus vienas kitam.
Skirkite laiko prisilietimams – masažui, apsikabinimams, bučiniams. Taip parodysite vienas kitam rūpestį, meilę, pasitikėjimą, ilgesį.
Būkite kūrybingi ir išradingi. Atraskite naujus būdus, kaip galite vienas kitą seksualiai patenkinti ar kurti intymų ryšį tarp judviejų. Atraskite savo seksualumą iš naujo. Patyrinėkite savo kūną
ir suprasite, kas Jums malonu po gydymo kūnui pasikeitus. Ir būtinai atvirai pasakykite apie tai
savo partneriui.
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•
•
•
•

Planuokite. Gali būti, jog po gydymo dėl jaučiamo nuovargio Jums reikės seksą planuoti ir neliks anksčiau buvusio spontaniškumo. Konkretaus laiko intymiam kontaktui pasirinkimas gali
padėti išvengti sunkumų dėl jaučiamo nuovargio ar skausmo.
Prisiminkite, kad santykiai – ne tik seksas. Skirkite laiko kitoms Jūsų santykių sritims vystyti
bei auginti. Daugybė santykių nėra priklausomi vien tik nuo sekso. Tačiau svarbu išgirsti abiejų
partnerių norus bei poreikius.
Ieškokite pagalbos. Pokalbis su gydytoju, seksologu ar psichologu gali padėti išspręsti kylančias
problemas dėl pasikeitusio seksualinio gyvenimo ir patiriamų sunkumų.
Būkite kantrūs. Reikia laiko ir praktikos, kad pokyčiai Jūsų seksualiniame gyvenime taptų priimtini ir teikiantys malonumą.

Apie naujų santykių užmezgimą, turint onkologinės ligos patirtį
Vienišam vyrui ar vienišai moteriai, susirgus onkologine liga, gali kilti įvairiausių baimių, neramių
minčių, galvojant apie tarpasmeninius santykius ateityje, norą sukurti šeimą, santuoką, susilaukti vaikų.
Iš savo pacientų dažnai girdžiu, jog labai sunku po ligos pradėti kurti naujus santykius. Sustiprėja nepilnavertiškumo, nepasitikėjimo savimi, pažeidžiamumo, baimės, gėdos jausmai: Ar kas nors norės su manimi būti, jeigu aš praradau moteriškus/vyriškus lyties organus? Kas nutiks, jeigu prisipažinsiu, kad negaliu
turėti vaikų?
Dažnai žmonės pasirenka užsisklęsti savyje ir apskritai numalšina troškimą sukurti santykius, kuriuose galėtų jaustis mylimi ir mylintys. Nedrįsta pradėti bendrauti.
Žemiau pateiktos kelios rekomendacijos, kurios, tikiuosi, padės Jums įveikti vidinį nepilnavertiškumo jausmą ir paskatins pagalvoti apie naujų santykių galimybę:
•
•

•
•
•
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Leiskite laiką su draugais ir artimaisiais. Neužsisklęskite. Užsiimkite veiklomis, kurios Jus džiugina. Darykite tai, kas patinka. Tai būdai sutikti naujus žmones, susipažinti, atrasti. Puikiai suprantate, kad sėdėdami užsidarę kambaryje žmogaus, kurio taip trokštate, nesutiksite.
Išbandykite naujas veiklas, užsirašykite į kokį nors būrelį, pradėkite lankyti Jus dominančius
kursus (šokių, muzikos, siuvimo, jogos ir t.t.). Sąrašas begalinis. Tiesiog prisiminkite, ką seniai
svajojote nuveikti, išmokti ir… pabandykite. Buvimas naujose aplinkose, bendraujant su naujais, nepažįstamais žmonėmis Jums leis save stebėti: kaip bendraujate su naujais žmonėmis, kaip
jaučiatės tarp nepažįstamųjų, kaip žmonės į Jus reaguoja, kaip Jus priima. Ypatingai tai svarbu,
kuomet onkologinės ligos pasekmės matomos, pavyzdžiui, nuslinkę plaukai ar randas. Kuomet
esate vienas namuose ir nesirodote viešumoje, galite susidraugauti su įvairiausiais vaizduotės
siaubūnais, kurie nuolat Jums kartos: „Žmonės galvos, kad esi bjaurus ar bjauri“, „Jie su Tavim
nebendraus, nes esi be plaukų“, „Jie Tavęs gailėsis“, „Jie atstums, tikrai jiems nepatiksi“ ir t.t.
Neleiskite vaizduotei Jūsų gąsdinti, tiesiog pabandykite išeiti į viešumą, bendraukite ir pažiūrėkite, kaip žmonės į Jus reaguoja. Juk mes vieni kitus ne tik pagal išvaizdą vertiname, tiesa?
Sudarykite savo teigiamų savybių sąrašą. Kodėl galėtumėte būti geras partneris ar partnerė? Už
ką Jus vertina draugai? Jeigu pačiam sunku sugalvoti, paskambinkite draugui ir paklauskite.
Jeigu nerimaujate, kad parodžius dėmesį, simpatiją, Jus atstums, tuomet pabandykite įsivaizduoti, kaip reaguotumėte, ką pasakytumėte tokioje situacijoje. Natūralu, kad nėra pasaulyje žmogaus, kuris visiems besąlygiškai patiktų. Visi mes skirtingi. Tuo unikalūs ir nuostabūs.
Nepraraskite vilties ir nenuleiskite rankų, jeigu pasitaikys nesėkmių, jeigu kažkas neatsakys į
Jūsų jausmus. Tai nereiškia, kad ir kitą kartą Jums nepasiseks.
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Kalbėjimas apie seksualumą nejaukus, labiau priimtinas ilgalaikiuose santykiuose. Tačiau labai svarbu
apie tai kalbėti žmonėms, norintiems santykius sukurti ateityje: „Kada turėčiau pasakyti, kad sirgau vėžiu?
Kada turėčiau papasakoti ar parodyti savo randus? Kada turėčiau pasakyti, jog negaliu susilaukti vaikų?“
Žemiau pateikta keletas minčių, kaip kalbėtis apie seksą, seksualinį gyvenimą, intymumą bei onkologinės ligos pasekmes su nauju ar potencialu partneriu:
„Vėžio gydymas pakeitė mano kūną. Labai sunku kalbėti apie šiuos pokyčius, bet aš noriu, kad Tu žinotum. Gydymas man sukėlė erekcijos problemų“.
„Gydymosi metu man pašalinta krūtis ir šiuo metu vietoje krūties yra randas. Nežinau, kaip Tu reaguosi,
bet norėjau būti Tau atvira ir to neslėpti“.
„Kol mūsų santykiai neįsibėgėjo, aš noriu, kad žinotum, jog dėl vėžio gydymo aš negaliu susilaukti vaikų…
Bet tikrai norėčiau ateityje išbandyti kitus įmanomus būdus tapti mama“.
„Man labai svarbus mūsų santykis. Aš turiu Tau atvirai prisipažinti, jog prieš keletą metų sirgau vėžiu.
Noriu Tau būti atviras, nes galbūt Tu nuspręsi būti su žmogumi, kuris nėra sirgęs tokia liga. Ką tu apie tai
manai?“
„Aš nesimylėjau nuo to laiko, kai sužinojau, jog sergu onkologine liga, todėl nerimauju, kaip viskas pavyks. Ar galime pabandyti iš lėto, neskubėdami?“
Tiek ilgą laiką trunkančiuose santykiuose,
tiek užsimezgus naujiems santykiams ar tik galvojant apie juos ateityje, svarbiausia prisiminti,
jog esame daugiau nei mūsų kūnas, daugiau nei
liga, kuria sergame ar sirgome, mūsų patrauklumas nenusakomas vien tik fizinėmis savybėmis.
Bendraujant ir prisitaikant prie visų seksualinio
gyvenimo, intymumo, moteriškumo ar vyriškumo, kūno pokyčių itin svarbus atvirumas santykyje, girdėjimas vienas kito poreikių, o kartais
– žaismingas požiūris ir humoras, gebėjimas
pasijuokti iš savęs, iš nesėkmių ar situacijos.
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Svarbiausia prisiminti,
jog esame daugiau nei mūsų kūnas,
daugiau nei liga, kuria sergame ar sirgome,
mūsų patrauklumas nenusakomas vien tik
fizinėmis savybėmis.

Apie tai, kaip kalbėtis apie seksualumą ir intymumą su gydančiu gydytoju
Jums gali atrodyti, kad seksualumo ir intymumo temoms vizitų pas gydytoją metu nėra laiko, kad sunku surasti tinkamus žodžius apibūdinti išgyvenamiems sunkumams. Jūs galite gėdytis ir nejaukiai jaustis
aptarinėdami savo seksualinį gyvenimą ar jo sunkumus su gydytoju. Galite nerimauti, jog pokalbiams apie
seksą nėra tinkamas laikas gydant onkologinę ligą. Visi šie kylantys jausmai yra suprantami ir natūralūs
tokioje situacijoje. Tačiau svarbu pabrėžti, jog pokalbis su gydančiu gydytoju apie patiriamus seksualinio gyvenimo sunkumus gali padėti kai kuriuos iš jų įveikti (pavyzdžiui, sužinoti, kaip galite sumažinti
skausmą sekso metu, kaip galite išsaugoti vaisingumą prieš pradėdami gydymą, kaip galite padidinti seksualinį potraukį, kada vengti mylėtis, o kada tam tinkamas metas bei kt.). Tylėjimas ir vengimas kalbėti
tik atitolina problemų sprendimą ir didina įtampą. Duokite sau laiko ir išdrįskite. Tikiuosi, kad žemiau
esantys klausimai šiek tiek padės pasiruošti pokalbiui su gydančiu gydytoju apie seksualumą, seksualinio
gyvenimo pokyčius, susirgus onkologine liga:
•
•
•
•
•
•
•
•

Norėčiau sužinoti, kaip taikomas gydymas paveiks mano seksualinį gyvenimą?
Kokios trumpalaikės ir ilgalaikės gydymo pasekmės mano seksualiniam gyvenimui?
Kada saugu vėl mylėtis po gydymo?
Su kokiomis problemomis, sunkumais galiu susidurti mylintis?
Ar gali nutikti taip, kad seksas paspartins ligos atsinaujinimą?
Ar aš galiu užkrėsti savo partnerį sekso metu?
Mylintis man skauda. Kokios priemonės padėtų išvengti ar sumažinti jaučiamą skausmą?
Kaip taikomas gydymas paveiks mano vaisingumą? Ar aš galėsiu turėti vaikų? Kokios priemonės
padėtų išsaugoti vaisingumą arba susilaukti vaikų po gydymo?

Tylėjimas ir vengimas kalbėti
tik atitolina problemų sprendimą ir didina
įtampą. Duokite sau laiko
ir išdrįskite.
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SĄVOKOS
1. Amenorėja:
a. pirminė amenorėja – būklė, kai 14 metų mergaitėms neatsiranda antrinių lyties požymių ir nėra mėnesinių arba menstruacijų nėra 16 metų mergaitėms, kurioms yra antriniai lyties požymiai.
b. Antrinė amenorėja – būklė, kai mėnesinių nėra per laikotarpį, ilgesnį kaip 3 ankstesnieji (reguliarūs)
ciklai, arba per laikotarpį, ilgesnį kaip 6 mėn. (jei anksčiau ciklai buvo nereguliarūs, 60 dienų ir ilgesni).
2. Androgenizacija – vyriškų antrinių lytinių požymių atsiradimas moters organizme.
3. Antidotas – priešnuodis, vaistas nuodams gydyti.
4. Azoospermija – patologinė būklė, kai atlikus spermos tyrimą, joje visiškai nerandama spermatozoidų.
5. BRCA genai – genai, lemiantys krūties ir/ar kiaušidžių vėžio rizikos išsivystymą. Skiriami du genai:
BRCA1 (svarbiausias aukštos rizikos genas) ir BRCA2.
6. Dirgli šlapimo pūslė – patologija, kai dirglios (hiperaktyvios) šlapimo pūslės nevalingi susitraukimai
sukelia šlapimo nelaikymą, atsiranda staigus, nenumaldomas noras šlapintis su faktiniu šlapimo nutekėjimu ar be jo, esant ir nedideliam šlapimo kiekiui pūslėje. Taip pat gali pasireikšti dažnas šlapinimasis.
7. Dispareunija – lytinis aktas, skausmingas moteriai, moters negebėjimas patirti orgazmo santykiaujant su nuolatiniu partneriu.
8. Ejakuliacija:
a. moterų ejakuliacija – ejakuliacijos rūšis, kai Skeno liaukos išskiria tam tikrą skystį orgazmo metu.
b. Vyrų ejakuliacija – sėklos išmetimo iš varpos (pro šlaplę) fazė, sekanti po erekcijos ir frikcijų metu
pasiekto maksimalaus lytinio susijaudinimo. Ejakuliacija dažnai sutampa su vyro orgazmu.
9. Embriogenezė – procesas, kurio metu susiformuoja ir vystosi embrionas.
10. Erekcija – vyro varpos arba moters varputės padidėjimas (storėjimas ir ilgėjimas) bei sustandėjimas
dėl kraujo pritekėjimo (kartais erekcija vadinamas ir krūtų spenelių sustandėjimas susijaudinus).
11. Erogeninė zona – padidėjusio jautrumo kūno vieta, kurios stimuliavimas dažniausiai skatina lytinį
susijaudinimą ir malonius pojūčius.
12. Fantominis skausmas – neuropatinės kilmės skausmo jutimas pašalintoje kūno dalyje, pavyzdžiui,
kojoje.
13. Feminizacija – moteriškų antrinių lytinių požymių, pavyzdžiui, pieno liaukų, atsiradimas vyro organizme.
14. Fibroblastai – užuomazginės skaidulinio jungiamojo audinio ląstelės.
15. Hiperprolaktinemija – liga, pasireiškianti padidėjusia hormone prolaktino koncentracija kraujyje
dėl pagumburio ir hipofizės disfunkcijos. Ši patologija yra dažna nevaisingumo ir nereguliarių mėnesinių
priežastis.
16. Hipogonadizmas – endokrininė liga, organizmo androgenų kiekio sumažėjimas vyrų organizme,
kuri pasižymi išorinių bei vidinių lytinių organų nepakankamai išvystyta bei neaiškiai išreikšta antrine
lytine charakteristika.
17. In vitro fertilizacija (IVF) – PA procedūra ne moters kūne, kai ultragarso kontrolėje punktuojamos
kiaušidės ir kiaušialąstės aspiruojamos į mėgintuvėlius. Į mėgintuvėlius su kiaušialąstėmis patalpinama ir
partnerio sperma. Apvaisinimas įvyksta mėgintuvėlyje, inkubatoriuje.
18. Indukuota menopauzė – menopauzė, išsivysčiusi dėl chirurginės abipusės kiaušidžių pašalinimo
operacijos (neatsižvelgiant į tai, atlikta ar neatlikta histerektomija) arba dėl jatrogeninio kiaušidžių
pažeidimo.
19. Indukuotos pluripotentinės kamieninės ląstelės (angl. induced pluripotent stem cells (iPSC))
– tai suaugusios somatinės ląstelės, kurios yra perprogramuotos taip, jog geba tapti bet kuria kita organizmo ląstele.
20. Intracitoplazminė spermatozoido injekcija (ICSI) – pagalbinio apvaisinimo procedūra ne moters
kūne, kai viena kiaušialąstė sujungiama su vienu spermatozoidu.
108

21. Kiaušidės stroma – kiaušidės dalis, sudaryta iš balzganojo kiaušidės dangalo ir viduryje kiaušidės
esančio puriojo jungiamojo audinio, kuriame išsiraizgo kraujagyslės bei nervai.
22. Kriopritekrotius – speciali medžiaga, apsauganti įvairias medžiagas nuo šalčio poveikio.
23. Kriotechnologija – šaldymo technologija.
24. Laktacija – pieno susidarymas, kaupimasis moters organizme ir išsiskyrimas iš jo.
25. Leidigo ląstelės – specializuotos sėklidžių kamieninės ląstelės, gaminančios androgenus.
26. Libido – seksualinis geismas.
27. Limfedema – limfos tėkmės sutrikimas, kai iš audinių negali pasišalinti skystis, o tai sukelia tinimą.
28. Limfocelė – audinių patinimas dėl skysčių (limfos) susikaupimo.
29. Lipodistrofija – genetinis ar įgytas sutrikimas, pasireiškiantis sutrikusiu riebalų pasiskirstymu kūne.
30. Makšties lubrikacija – natūralus makšties sudrėkimas lytiškai susijaudinus ir (ar) erotinės stimuliacijos, palengvinančios penetraciją ir apsaugančios makšties sienelę nuo pažeidimų sueities metu.
31. Menarchė – pirmosios menstruacijos.
32. Metabolizmas – medžiagų apykaita, cheminių reakcijų, vykstančių kiekvienoje ląstelėje, visuma.
33. Neuromediatorius – organizme susidarantis cheminis junginys, pernešantis nervinį impulsą tarp
nervinių ląstelių (neuronų) cheminėse sinapsėse.
34. Obstipacija – vidurių užkietėjimas.
35. Oligomenorėja – mėnesinių sutrikimas, kuriam būdingos labai retos ar labai negausios menstruacijos. Menstruacijų ciklo trukmė dažniausiai ilgesnė nei 35 d., o per vienerius metus pasireiškia 4–9
menstruacijų ciklai.
36. Orchidektomija – sėklidės pašalinimo procedūra.
37. Penetracija – vyro varpos įvedimas į moters makštį sueities metu.
38. Remisija – laikinas ligos atoslūgis, per kurį sumažėja arba išnyksta ligos požymiai. Gali trukti nuo
kelių savaičių ar mėnesių iki kelerių metų.
39. Retrogradinė ejakuliacija – būsena, kai vyras patiria erekciją ir ejakuliuoja, bet ejakuliacija įvyksta
ne per šlaplę, o į šlapimo pūslę.
40. Sertoli ląstelės – specializuotos sėklidžių ląstelės, atsakingos už hormonų gamybą (inhibiną, folistatiną, aktyviną, nedidelius estrogenų kiekius) ir lytinį brendimą.
41. Skaidrus dangalas (zona pellucida) – išorinis kiaušialąstės apvalkalėlis.
42. Stoma – pilvo sienoje chirurginiu būdu suformuota dirbtinė anga, per kurią šalinasi žarnyno turinys
ar šlapimas:
a. Ileostoma – plonosios žarnos stoma, suformuota plonąją žarną privedant prie pilvo paviršiaus ir skirta
pasišalinti žarnyno turiniui.
b. Kolostoma – storosios žarnos stoma, suformuota gaubtinę žarną privedant prie pilvo paviršiaus ir
skirta pasišalinti žarnyno turiniui.
c. Urostoma – stoma, suformuota atjungus šapimtakius nuo šlapimo pūslės ir prijungus juos prie plonosios žarnos, po to šią privedant prie pilvo sienos. Per šią stomą iš organizmo pasišalina šlapimas.
43. Surogatinė motinystė – dviejų šalių susitarimas, kuriuo genetinė arba surogatinė motina atlygintinai ar neatlygintinai sutinka būti apvaisinta pagalbinio apvaisinimo būdu būsimo tėvo sperma, išnešioti
kūdikį ir jį pagimdyti, o kūdikiui gimus iš karto atsisakyti visų motinystės teisių į jį.
44. Talasemija – autosominiu būdu paveldimų kraujo ligų grupė, kuriai būdinga anemija dėl hemoglobino alfa arba beta grandinių sintezės sutrikimo.
45. Vaginizmas – mėšlungiškas vaginos ir tarpvietės raumenų susitraukinėjimas, kuris yra nekontroliuojamas bei skausmingas, dažniausiai atsirandantis penetracijos metu arba bandant į makštį įvesti ginekologinius instrumentus, tamponus ir pan.
46. Žmogaus embrionas – žmogaus organizmo raidos stadija, trunkanti nuo kiaušialąstės apvaisinimo
iki 8 vystymosi savaitės.
47. Transkripcija – RNR biosintezė, kurios metu kopijuojama DNR nukleotidų seka.
48. Chromosomų aberacija – bet koks normalios chromosomų struktūros ar skaičiaus pakitimas.
49. Aneuploidija – chromosomų skaičiaus padidėjimas arba sumažėjimas keliomis chromosomomis.
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Onkopsichologijos ir komunikacijos centras
buvo įkurtas 2010 m. Pagrindinė Onkopsichologijos ir komunikacijos centro misija – nemokama psichologinė pagalba onkologine liga sergantiems ar jau pasveikusiems
žmonėms bei jų artimiesiems. Centre taikomi
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apie kurią ne tik vengiama atvirai kalbėti, bet ir sunku rasti informacijos.
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