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INFORMACINIS LAPAS APIE  

DIAGNOSTINĘ GIMDOS GLEIVINĖS ASPIRACIJĄ  

(DALIES GIMDOS GLEIVINĖS PAĖMIMAS TYRIMUI) 

 

 

BENDROJI INFORMACIJA 

 

1. Jums įtariama gimdos gleivinės liga, todėl Jums siūlome diagnostinę procedūrą - diagnostinę 

gimdos gleivinės aspiraciją  (dalies gimdos gleivinės paėmimą tyrimui). Gauta gimdos gleivinė 

ištiriama gydytojo patologo (atliekamas histologinis tyrimas) ir, kai yra  nustatoma tiksli gimdos 

gleivinės pakitimų kilmė, galima skirti Jums  adekvatų gydymą. 

 

LIGOS PASEKMĖS IR PAVOJAI, ATSISAKIUS DIAGNOSTINĖS GIMDOS GLEIVINĖS 

ASPIRACIJOS 

 

2. Diagnozavus gimdos gleivinės ligą vaizdiniais metodais (tiriant echoskopu,    kompiuterine 

tomografija, magnetiniu rezonansu ir kt.) ar esant nenustatytos kilmės  kraujavimams iš gimdos, 

yra būtinas histologinis gimdos gleivinės tyrimas. Tik remiantis histologinio tyrimo rezultatais 

galima  skirti Jums adekvatų gydymą.  Patologinis kraujavimas iš gimdos gali  būti ir onkologinės 

ligos simptomas, o šios  ligos laiku  nediagnozavus, galimi  sunkūs sveikatos sutrikimai, kurių 

gydymas yra ilgas ir sudėtingas procesas, gali atsirasti reali grėsmė ir Jūsų  gyvybei. 

 

DIAGNOSTINĖS GIMDOS GLEIVINĖS ASPIRACIJOS  ESMĖ,  

POBŪDIS, TIKSLAS 

 

3. Diagnostinės gimdos gleivinės aspiracijos tikslas paimti dalį  gimdos gleivinės ištyrimui, t.y.  

medžiagą histologiniam tyrimui. 

 

DIAGNOSTINĖS GIMDOS GLEIVINĖS ASPIRACIJOS  EIGA 

 

4. Moteris guldoma ant ginekologinės kėdės. Makštiniais skėtikliais išplečiama  makštis, apžiūrimas 

ir specialiu instrumentu fiksuojamas gimdos kaklelis. Diagnostinė gimdos gleivinės aspiracija 

dažniausiai atliekama su trumpalaikiu vietiniu nuskausminimu (į gimdos kaklelio audinius 

švirkštu suleidžiama anestetiko).Vėliau zondu patikrinamas gimdos gylis. Į gimdos ertmę 

įkišamas vakuuminio aspiratoriaus antgalis (sterilus, plonas, plastikinis vamzdelis su angutėmis). 

Sudarius vakuumą ir atliekant judesius palei gimdos sieneles, iš gimdos išsiurbiama dalis 

gleivinės. Gauti audiniai sudedami į indelius su fiksuojančiu skysčiu. Indeliai markiruojami  

(užrašoma procedūros data, pacientės pavardė, vardas, gimimo metai, iš kur paimta medžiaga). 

Paruošta medžiaga siunčiama histologiniam ištyrimui.  

 

ALTERNATYVŪS DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO METODAI 

 

5. Gimdos gleivinę ištirti galima: 

a. atliekant gimdos gleivinės abraziją; 

b. histeroskopiją, 



c. gimdos pašalinimo operaciją. 

6. Visos šios operacijos atliekamos bendrinėje nejautroje, o gauta operacijos metu medžiaga 

atiduodama  histologiniam ištyrimui. Minėti gimdos gleivinės ištyrimo metodai yra labiau 

invazyvūs ir radikalūs, jie taikomi priklausomai nuo patologijos pobūdžio. Dažniausiai jie taikomi 

kaip gydymo metodai (ypatingai histeroskopija ir gimdos pašalinimo operacija), jų metu pašalinti 

audiniai ir/ar organai ištiriami histologiškai.  

 

GALIMOS KOMPLIKACIJOS IR TOLESNĖS PASEKMĖS 

 

7. Gimdos gleivinės aspiracija yra įprastinė procedūra ir dažniausiai praeina be jokių komplikacijų. 

Diagnostinės gimdos gleivinės aspiracijos eiga priklauso nuo esamų pakitimų, gimdos kaklelio 

būklės, kraujavimo pobūdžio, gimdos padėties, formos, gretutinių pacientės susirgimų (krešėjimo 

sutrikimų, dubens kaulų patologijos ir t.t.). 

8. Diagnostinės gimdos gleivinės aspiracijos metu labai retai galimas gimdos sienelės pradūrimas 

instrumentu, dėl ko gali prasidėti kraujavimas į pilvo ertmę. Diagnozavus šią būklę, atliekama 

atvira operacija, kai  prapjovus pilvo sienelę, susiuvamas gimdos sienelės defektas. 

9. Jei esate alergiška ar padidintai jautri (vaistams, dezinfekcinėms  priemonėms, lateksui, pleistrui 

ar pan.), gali pasitaikyti laikinas patinimas paraudimas, odos niežulys - kontakto su alergenu 

vietose, ar kitos greitai praeinančios reakcijos. Sunkios alerginės reakcijos su gyvybinių funkcijų 

sutrikimu ir liekamaisiais reiškiniais yra labai retos.  

10. Kartais dėl anatominių ypatumų, ar moters didelio jautrumo skausmui – procedūros atlikti 

nepavyksta, tokiu atveju siūloma procedūrą atlikti stacionare taikant bendrąją nejautrą. 

 

REKOMENDACIJOS, ATLIKUS DIAGNOSTINĘ GIMDOS GLEIVINĖS ASPIRACIJĄ 

 

11. Atlikus diagnostinę gimdos gleivinės aspiraciją,  dar keletą dienų gali būti negausių kraujingų 

išskyrų iš gimdos, todėl rekomenduojama naudoti higieninius įklotus. 

12. Atlikus diagnostinę gimdos gleivinės aspiraciją, dar kelias dienas galite jausti maudimą pilvo 

apačioje. Šiems simptomams malšinti tinka įprastiniai nuskausminantys preparatai, kuriuos Jums 

rekomenduosime.  

13. Esant neaiškumui dėl pakitusių išskyrų iš makšties, skausmo, karščiavimo kreipkitės į savo 

šeimos gydytoją.  

14. Po 7-10 dienų po  diagnostinės gimdos gleivinės aspiracijos atlikimo būtina atvykti pakartotinai 

gydytojo akušerio ginekologo konsultacijai – aptarti gimdos gleivinės histologinio tyrimo 

rezultatus ir skirti Jums tinkamą gydymą.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


