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Útdráttur  

 Heimildasamantekt þessi er lokaverkefni til B.Sc. gráðu í hjúkrunarfræði frá 

Háskólanum á Akureyri. Tilgangur hennar er að fræðast um áhrif legslímuflakks á daglegt líf 

og lífsgæði kvenna með sjúkdóminn og sérstaklega að varpa ljósi á verkjaupplifun þeirra og 

meðferðarúrræði. Legslímuflakk er langvinnur sársaukafullur sjúkdómur sem herjar á konur á 

barneignaraldri og er talinn stafa af óæskilegum vexti legslímufrumna utan legs. Rannsóknir 

sýna að um 10% kvenna á barneignaraldri séu með sjúkdóminn og eru margar konur 

ógreindar, en meðallengd greiningaferlisins er um 9 ár. Einkenni sjúkdómsins eru flókin og 

margþætt en megin einkenni hans eru verkir s.s. langvarandi kviðverkir, mjög miklir verkir 

við tíðablæðingar og verkir við samfarir. Ekki hefur fundist lækning við sjúkdómnum en 

meðferðin miðar að því að draga úr einkennum hans og verkjum. Verkjameðferð er oftast í 

formi lyfja og yfirleitt er notast við verkjalyf og bólgueyðandi gigtarlyf. Margar rannsóknir 

hafa verið gerðar á verkjum tengdum legslímuflakki og sífellt fleiri sýna fram á að þeir séu að 

miklu leyti taugaverkir. Það kom því höfundum á óvart að verkjameðferð skuli ekki vera 

aðlöguð að taugaverkjum, heldur eru hefðbundin verkjalyf notuð sem ekki eru ákjósanlegasta 

meðferðin gegn slíkum verkjum. 

 Legslímuflakk getur haft mikil áhrif á daglegt líf kvenna þar sem verkirnir geta dregið 

úr náms – og  atvinnuþátttöku auk þess sem þeir hafa áhrif á þátttöku í félagslífi, sambönd og 

fjölskyldulíf. Þessi sjúkdómur getur haft mikil áhrif á parasambönd og ekki er óalgengt að upp 

úr samböndum slitni vegna álags. Ófrjósemi getur verið einn fylgikvilli legslímuflakks og 

getur aukið vanlíðan og kvíða í samböndum. Auk heimildasamantektarinnar tóku höfundar 

viðtöl við tvær konur með greint legslímuflakk og við maka þeirra til að fá enn meiri dýpt og 

skilning á áhrifum sjúkdómsins. Niðurstöður höfunda þessarar heimildasamantektar eru á þá 

leið að stytta þurfi greiningatíma sjúkdómsins verulega og vekja lækna og hjúkrunarfræðinga 

til vitundar um hann. Einnig þarf að verða vitundavakning um legslímuflakk í samfélaginu. 
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Þannig eykst skilningur á sjúkdómnum og álag minkar á konur með legslímuflakk t.d. á 

atvinnumarkaði. Auk þess vonast höfundar til þess að lyfjameðferð við verkjum verði 

endurbætt og áhersla verði lögð á að reyna verkjalyf sem henta einstaklingum með taugaverki.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 v 
 

  
Háskólinn á Akureyri 

 
  

Abstract 

This literature summary is a final project to the completion of a B. Sc. degree in 

nursing from the University of Akureyri. Its purpose is to gather information about the effects 

of endometriosis on the quality of the daily life of those women affected by the disease, 

especially with regards to the experience of pain and possible forms of treatment. 

Endometriosis is a chronic and painful disease that affects women of child bearing age and is 

thought to be caused by endometrium tissue that has grown outside the uterus. Studies show 

that around 10% of women of child bearing age have this disease and many of them are 

undiagnosed, as the average length of the diagnostic process is nine years. This disease has 

multiple complex symptoms but the primary one is pain, such as chronic pelvic pain, very 

severe menstrual pain and pain during intercourse. There is no known cure to endometriosis 

but treatment generally focuses on limiting its symptoms and treating pain. Pain management 

is usually in the form of medication and generally utilises pain medication and anti-

inflammatory arthritis medicine. A multitude of studies have investigated the pains associated 

with endometriosis and the findings increasingly show that these pains are mostly 

neurological. It therefore surprised the authors that pain management is not adjusted towards 

neurological pain but rather that these pains are treated with traditional pain medication, 

which are not the optimal treatment for neurological pains.  

 Endometriosis can have significant effects on women’s daily lives, as the pains 

associated with the disease can decrease their participation in school and the employment 

market. Furthermore, these symptomatic pains can upset social lives, relationships and family 

lives of those affected. This disease can have a great effect on couple relationships and it is 

not uncommon that relationships falter due to the strain. Infertility can then be a complication 

of endometriosis, which can cause anxiety and distress in relationships. As an addition to the 

literature summary the authors interviewed two women that have been diagnosed with 
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endometriosis, as well their partners, to gain a deeper understanding of the effects of the 

disease.  

The author’s conclusions of the literature summary are that diagnostic time must be 

shortened and that doctors and nurses must be made more aware of this disease. Furthermore, 

there has to be a greater awakening within society about the realities of endometriosis. This 

will increase understanding of the disease and as a result the stress on the women affected is 

lessened, for example in the employment market. Additionally, the author’s hope to see 

progress in pain treatment of the pains associated with endometriosis, with further emphasis 

on the use of pain medication that are better suited to neurological pain.  
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Kafli 1. Inngangur 

 Þessi heimildasamantekt er lokaverkefni til B.Sc. gráðu í hjúkrunarfræði við 

heilbrigðisvisindasvið Háskólans á Akureyri. 

 Í þessum kafla verður fjallað um bakgrunn ritgerðarinnar og tilgang hennar. Einnig 

verður fjallað um gildi viðfangsefnisin fyrir konur með sjúkdóminn og aðstandendur þeirra 

sem og fyrir þá sem koma að hjúkrun þeirra. Skilgreiningar á meginhugtökum verða settar 

fram og greint frá uppbyggingu verkefnisins og aðferðafræði. Í lok kaflans er svo stutt 

samantekt. 

1.1. Bakgrunnur 

Verkir sem tengjast tíðablæðingum kvenna hafa lengi verið viðkvæmt málefni og eru 

margar konur ógreindar eða greinast seint af þeim sökum  (Fraser, 2010, Haldfield, 1996). Á 

Íslandi er talið að um 1500 konur séu með legslímuflakk og er nokkuð stór hluti þeirra enn 

ógreindur (Reynir Tómas Geirsson, 2012).  Ekki hefur enn fundist endanleg lækning við 

sjúkdómnum og er meðferðin því einkennameðferð sem miðar að því að lina verki og halda 

öðrum einkennum niðri (Harada, Momoeda, Taketani, Hoshiai og Terakawa,  2008). Með 

þessari heimildasamantekt er leitast við að vekja athygli almennings og heilbrigðisstarfsfólks 

á legslímuflakki og varpa ljósi á verkjaupplifun kvenna með sjúkdóminn. Auk þess vilja 

höfundar efla þekkingu á eðli verkjanna og viðeigandi meðferð gegn þeim.   

1.2. Tilgangur verkefnisins 

Markmið heimildasamantektarinnar er að fræðast um áhrif sjúkdómsins legslímuflakks 

(endometriosis) á daglegt líf kvenna og fjölskyldur þeirra. Höfundar völdu þetta viðfangsefni 

þar sem tveir þeirra hafa, í klínísku námi, annast konur með sjúkdóminn. Vitneskja höfunda 

um legslímuflakk var mjög lítil og vakti sjúkdómurinn þá til umhugsunar um hvernig staðið er 

að greiningu og meðferð hans. Eitt aðaleinkenni sjúkdómsins er verkir og var ákveðið að miða 
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heimildasamantekina einna helst út frá umfjöllun um verki og áhrifum þeirra á daglegt líf. 

Einnig leituðust höfundar við að fá innsýn í hugarheim maka kvenna með sjúkdóminn til að fá 

sem víðasta sýn á áhrif sjúkdómsins. 

1.3. Skilgreining meginhugtaka 

Legslímuflakk: Óæskilegur vöxtur legslímufruma utan legs. 

Legslímuflekkir: Legslímufrumur sem safnast saman og mynda þyrpingar eða flekki. 

Bráðaverkir: Verkir sem vara í stuttan tíma og ástæður þeirra liggja oftast fyrir t.a.m. 

vefjaskaði, sýkingar og bólgur. Tilgangur þeirra er að gera viðkomandi grein fyrir að eitthvað 

sé að. Bráðaverkir hafa áhrif á ósjálfráða taugakerfið og geta því haft víðtæk áhrif líkt og 

hækkaðan blóðþrýsting og púls.  

Langvarandi verkir: Langvarandi verkir eru verkir sem hafa varað í að minnsta kosti 3 til 6 

mánuði og ástæða þeirra er ekki alltaf þekkt. Þeir geta þróast eftir bráðaverki t.d. af völdum 

djúps vefjaskaða og orðið viðvarandi þrátt fyrir að vefjaskaðinn sé gróinn. Langvarandi verkir 

geta einnig þróast á löngum tíma vegna langvarandi álags á líkamann eða vegna ýmissa 

sjúkdóma.  

Lífsgæði: Þetta er margþætt hugtak sem nær  yfir líkamlega, andlega og samfélagslega líðan 

til dæmis vegna sjúkdóms eða meðferðar á honum. Þegar rætt er um lífsgæði sem tengjast 

andlegri og líkamlegri heilsu og líðan er gjarnan talað um heilsutengd lífsgæði. 

Ófrjósemi: Alþjóða heilbrigðismálsstofnuninn hefur skilgreint ófrjósemi þannig að par hafi 

stundað reglulegt, óvarið kynlíf í u.þ.b. eitt ár án þess að konan hafi orðið þunguð á þeim 

tíma.  



Sjúkdómur sem margir hafa heyrt um en fáir þekkja: 
Verkir og lífsgæði kvenna sem þjást af legslímuflakki 

3 

 

  
Háskólinn á Akureyri 

 
  

1.4. Uppbygging og aðferðafræði 

Ritgerð þessi er heimildasamantekt sem felur í sér samantekt á fræðilegu efni um 

legslímuflakk. Henni er skipt í fjóra meginkafla. Í fyrsta kafla, sem er inngangur, er fjallað um 

markmið og tilgang ritgerðarinnar. Annar kafli er fræðileg samantekt um efnið og skiptist í 

nokkra undirkafla. Í þeim kafla er fjallað almennt um legslímuflakk, einkenni og faraldsfræði. 

Að auki er ítarleg umfjöllun um verki og áhrif sjúkdómsins á parasambandið og daglegt líf. Í 

lok annars kafla er fjallað um viðtöl sem tekin voru við tvær konur með sjúkdóminn og maka 

þeirra til að dýpka skilning og umfjöllun um efnið. Þriðji kaflinn er umræðukafli þar sem 

fjallað er um það helsta sem kom fram í fræðilegu samantektinni og skoðað með tilliti til þess 

sem fram kom í viðtölunum. Í fjórða og síðasta kaflanum eru lokaorð. 

 Þeir gagnagrunnar sem höfundar notuðust mest við eru CINAHL, PubMed, Google og 

Google Scholar. Höfundar notuðust einnig við almennar fræðibækur og kennslubækur. Þær 

heimildir sem mest voru notaðar voru ritrýndar fræðigreinar og rannsóknir. Helstu leitarorð 

voru endometriosis, chronic pain, diagnosis, quality of life,  infertility, epidemiology, therapy 

og symptoms.  

1.5 Samantekt 

 Í þessum fyrsta kafla var farið yfir bakgrunn, tilgang og markmið ritgerðarinnar. Þar 

að auki var fjallað um uppbyggingu hennar og kaflaskiptingu og nokkur hugtök, sem eru 

mikilvæg í umfjölluninni, stuttlega skilgreind. Aðferðafræðinni voru gerð skil, hvers konar 

heimildir voru notaðar og hvernig þeirra var aflað.  
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Kafli 2. Legslímuflakk 

2.1 Eðli sjúkdómsins og faraldsfræði 

 Legslímuflakk (endometriosis) er krónískur sársaukafullur sjúkdómur sem herjar á 

konur á barneignaraldri (Mao og Anastasi, 2010). Sjúkdómurinn var fyrst skilgreindur árið 

1690 af þýska lækninum Daniel Shroen sem sár og samvextir í grindarholi (Lundeberg og 

Lund, 2008). Þrátt fyrir að sjúkdómurinn hafi verið þekktur lengi hefur orsök og meingerð 

hans ekki verið skilgreind að fullu. Sjúkdómurinn er talinn stafa af óæskilegum vexti 

legslímufrumna utan legs, þ.e. frumur úr innra lagi legsins finnast á öðrum stöðum bæði í 

kviðarholi og grindarholi. Algengasta skýringin er bakflæði í gegnum eggjaleiðara (Mao, 

Anastasi, 2010). Vefur eða legslímufrumur sem finnast í leginu fara í gegnum eggjaleiðarana 

og taka sér bólfestu í líffærum sem staðsett eru í kviðar- og grindarholi. Þar veldur vefurinn 

frá leginu ertingu svo sem sárum, blöðrum eða samvöxtum og miklum verkjum ásamt 

mögulegri ófrjósemi (American Society for Reproductive Medicine, 2012). Legslímfrumur 

finnast oftast í eggjaleiðurum, eggjastokkum, legböndum, ristli og þvagblöðru. Einnig hafa 

legslímfrumur fundist í nefi, heila, nafla og lungum í sjaldgæfari tilfellum (Kennedy o.fl., 

2005).  

American Society for Reproductive Medicine hefur skipt sjúkdómnum niður í fjögur 

stig þar sem legslímuflakk er flokkað eftir alvarleika. Þar er tekið mið af alvarleika 

samgróninga, magni legslímufrumna á eggjastokkum, útbreiðslu legslímuflekkja og stærð 

þeirra. Fyrsta stigið er skilgreint sem vægur sjúkdómur og annað stigið sem mildur 

sjúkdómur. Þessi stig einkennast af vægum samgróningum með minniháttar útbreiðslu vefs 

utan legs. Flestar konur með legslímuflakk eru með sjúkdóminn á fyrsta eða öðru stigi. Þriðja 

stigið telst alvarlegur sjúkdómur sem einkennist af miklum samgróningum og blóðfylltum 

blöðrum á eggjastokkum. Fjórða stigs legslímuflakk er enn útbreiddari og mjög alvarlegur 
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sjúkdómur þar sem konur eiga í flestum tilfellum við ófrjósemisvandamál að stríða (American 

Society for Reproductive Medicine, 2012).  

Tíðni legslímuflakks hefur verið rannsökuð í takmörkuðu mæli og niðurstöður hafa 

gjarnan verið mismunandi. Samkvæmt Reyni Tómsi Geirssyni (2012) sem hefur staðið að 

rannsóknum sem tengjast legslímuflakki á Íslandi, hafa niðurstöður hans sýnt að algengi 

legslímuflakks meðal íslenskra kenna sé um 1-2%. Erlendar rannsóknir hafa sýnt talsvert 

hærri tölur, eða að allt að 5-10%  kvenna séu með sjúkdóminn. Íslenskar rannsóknir byggjast 

á heilu þýði allra kvenna á barneignaraldri á Íslandi en  erlendar rannsóknir hafa flestar tekið 

til kvenna sem leita á heilbrigðisstofnanir og getur það skýrt þennan mun á tíðni. Samkvæmt 

þessu má áætla að á Íslandi séu um 200-300 konur með legslímuflakk með miklum 

einkennum og 800 konur með lítil eða enginn einkenni og því ógreindar. Að auki er talið að 

300-500 konur hafi ófrjósemisvandamál tengt legslímuflakki, samtals 1400-1600 konur 

(Reynir Tómas Geirsson, 2012). Rannsókn Gylfasonar o.fl., (2010) sýndi fram á 1-2% tíðni 

legslímuflakks  meðal kvenna á aldrinum 15-49 ára. Rannsóknin stóð yfir í 19 ár og á því 

tímabili greindust 1428 konur með legslímuflakk á Íslandi. Hér á Íslandi hafa um það bil 1400 

konur verið greindar með legslímuflakk á 20 ára tímabili og þannig má áætla að nokkur 

hundruð konur glími við sjúkdóminn á hverjum tíma (Reynir Tómas Geirsson, 2012).  

Rannsókn Pugsley og Ballard (2007) á tíðni legslímuflakks í Bretlandi sýndi svipaðar 

niðurstöður úr heilu þýði. Þar kom í ljós að 1,44% kvenna eldri en 16 ára eru með 

legslímuflakk. Aftur á móti hafa flestar erlendar niðurstöður sýnt fram á að 10% kvenna á 

barneignaraldri séu með legslímuflakk og talið er að tíðni meðal þess hóps fari hækkandi 

(Viganó, Parazzini, Somigliana, Vercellini, 2004). Í sama streng taka Paris og Aris (2010) um 

tíðni sjúkdómsins, hann hefur greinst hjá um 5,5 milljón kvenna í Norður Ameríku og um það 

bil 10% kvenna á frjósemisaldri eru með legslímuflakk. Tíðni sjúkdómsins hefur verið skoðuð 

með tilliti til aldurs, sú tíðni sýnir fram á töluverða aukningu legslímuflakks hjá konum á 
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aldrinum 18-24 ára. Legslímuflakk greinist oftast í aldurshópnum 40-44 ára (Paris og Aris, 

2010). 

2.1.1 Einkenni legslímuflakks. Einkenni legslímuflakks hafa áhrif á líkamlega, 

andlega og félagslega velferð einstaklings. Einkennin geta verið margskonar og breytileg milli 

einstaklinga en útbreiðsla, staðsetning og umfang legslímufrumna utan legs eru allt þættir sem 

hafa áhrif á eðli og alvarleika þeirra (Kaatz, Solari-Twadell, Cameron og Schultz, 2010). Í 

flestum tilfellum er helsta einkennið langvarandi verkir í kviðar- og grindarholi (Mao og 

Anastasi, 2010). Auk þeirra geta konur fundið fyrir verkjum við samfarir (dyspareunia), 

miklum tíðablæðingum (menorrhagia) og miklum tíðaverkjum (dysmenorrhea), verkjum í 

mjóbaki, þvagtregðu og órfrjósemisvanda. Í afar sjaldgæfum tilfellum getur legslímuflakk 

þróast í illkynja krabbamein í eggjastokkum (Mounsey, Wilgus og Slawson, 2006). Konur 

með legslímuflakk geta þó einnig verið einkennalausar (American Society for Reproductive 

Medicine, 2012). 

 Rannsókn sem Lemaire (2004) framkvæmdi á einkennum legslímuflakks hjá 298 

konum með sjúkdóminn sýndi að aðeins 1% höfðu engin einkenni en 16% fundu fyrir 20 

mismunandi einkennum. Algengustu einkennin voru miklar tíðablæðingar og tíðaverkir auk 

þreytu og verkja í grindarholi. Verstu einkennin voru mjög slæmir tíðaverkir, yfirþyrmandi 

þreyta og verkir í grindarholi óháðir tíðablæðingum (Lemarie, 2004). Þrátt fyrir að algengt sé 

að miklir verkir fylgi sjúkdómnum getur greiningarferlið tekið mörg ár. Konur með 

legslímuflakk upplifa oft að þær séu ekki teknar alvarlega af heilbrigðisstarfsfólki þegar þær 

tjá þeim einkenni sín. Í rannsókn Denny (2004) kemur fram að stór hluti kvenna með 

legslímuflakk greini fyrst frá einkennum sínum á unglingsaldri og leiti í kjölfarið til 

heimilislæknis. Þar eru meðferðaúrræðin af skornum skammti, þeim er ráðlagt að taka inn 

getnaðarvarnarpillu eða tjáð að þær séu mjög óheppnar að fá slæma tíðaverki. Ófrjósemi og 

óþægindi við samfarir eru þau einkenni sem stuðla að því að konum er frekar vísað áfram til 
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kvensjúkdómalæknis og hljóta greiningu fyrr en ella (Pugsley og Ballard, 2007). 

2.1.2 Greining. Einkenni ein og sér gefa góða vísbendingu um sjúkdóminn en ekki er 

hægt að staðfesta greiningu út frá einkennum eingöngu. Grunsemdir vakna um legslímuflakk 

þegar til staðar eru langvarandi verkir í grindarholi, ófrjósemisvandi, óeðlilega miklir verki 

við tíðablæðingar eða verkir við samfarir. Blöðrur á eggjastokkum geta einnig vakið 

grunsemdir um sjúkdóminn. Erfðir skipta máli og er algengt að mæður eða systur konunnar 

séu einnig með legslímuflakk (American Society for Reproductive Medicine, 2012). 

Samkvæmt Reyni Tómasi Geirssyni (2012) hafa íslenskar rannsóknir sýnt fram á töluverða 

ættlægni legslímuflakks, sérstaklega á milli náinna skyldmenna.  

Margþætt einkenni legslímuflakks valda erfiðleikum við greiningu sjúkdómsins. Líkt 

og áður hefur komið fram eru sumar konur einkennalausar en aðrar hafa mikil einkenni. 

Greiningartæki eru af skornum skammti en megin greiningaraðferðin er kviðsjárspeglun. 

Ásamt kviðsjárspeglun er framkvæmd klínísk skoðun og heilsufarssaga konnunnar skoðuð 

rækilega. Með kviðsjárspeglun er greining sjúkdómsins staðfest og er það eina mögulega 

greiningaraðferðin sem staðfestir greininguna (Jackson og Telner, 2006). Með 

kviðsjárspeglun birtist legslímuflakk sem brúnir eða rauðir blettir sem dreifast um kviðar- og 

grindarhol en auk þess sjást stundum blöðrur á eggjastokkum (American Society for 

Reproductive Medicine, 2012). Ef legslímuflakk er ranglega greint eða ómeðhöndlað getur 

það þróast frá því að vera vægur sjúkdómur í mjög útbreiddan sjúkdóm með miklum 

samgróningum sem getur síðar haft áhrif á önnur líffæri eins og lungu. Það er því afar 

mikilvægt að fá greiningu sem fyrst og hefja viðeigandi meðferð í kjölfarið (Mao og Anastasi, 

2010). 

Greiningarferlið hefst þegar kona leitar til læknis vegna einkenna og stendur þar til 

hún hlýtur greiningu. Þar sem erfitt er að greina sjúkdóminn getur greiningaferlið verið langt 

og erfitt og biðtími eftir greiningu mun lengri en fyrir marga aðra sjúkdóma s.s. gigt. Greining 
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sjúkdómsins getur tekið allt frá 3 mánuðum upp í 14 ár (Haldfield, 1996). Í Bretlandi er meðal 

biðtími eftir greinigu 10,4 ár og 74% þeirra sem greinast hljóta að minnsta kosti eina ranga 

greiningu í ferlinu. Ein af ástæðum fyrir því hversu langur tími getur liðið frá fyrstu 

einkennum, getur verið sú að konurnar byrja að finna fyrir verkjum ungar. Þær alast upp við 

að bæði móðir og læknir telja þeim trú um að verkirnir séu eðlilegir og draga þannig úr vægi 

þeirra (Hudelist o.fl., 2012).  

Afturvirk rannsókn Pugsley og Ballard (2007) meðal 17740 kvenna sýndi að um 30% 

kvenna með legslímuflakk leituðu sex sinnum eða oftar til heimilislæknis áður en þær hlutu 

rétta greiningu og 39% kvenna fóru tvisvar eða oftar til kvensjúkdómalæknis áður en þær 

voru greindar með legslímuflakk. Meðal tími frá fyrstu einkennum að greiningu var 9 ár 

(Pugsley og Ballard, 2007). 

Ballard, Lowton og Wright (2006) hafa rannsakað upplifun 28 kvenna af því að vera 

greindar með legslímuflakk. Rannsóknin snéri annars vegar að líðan þeirra fyrir greiningu og 

hins vegar eftir að greining var staðfest. Niðurstöðurnar leiddu í ljós þrjá meginþætti af 

upplifun þeirra áður en greining lá fyrir. Í fyrsta lagi vantrú samfélagsins á verki þeirra, til 

dæmis vegna forfalla frá vinnu. Í öðru lagi óvissa hvað varðaði framtíðina því verkirnir höfðu 

áhirf á framtíðarplön þeirra. Í þriðja lagi ótti um að greinast með illkynja sjúkdóm líkt og 

krabbamein.  

Greiningarferlið er ekki einungis langt heldur einnig mjög erfitt. Ballard o.fl. (2006) 

greindu megin þætti sem konur með legslímuflakk upplifa eftir að hafa hlotið greiningu. Í 

fyrsta lagi fundu þær fyrir létti og minni ábyrgð gagnvart vinnu og félagslegum athöfnum. 

Þær skynjuðu einnig aukin skilning samfélagsins á því hve hamlandi sjúkdómurinn getur 

verið, til dæmis varðandi  atvinnu og félagslíf. Greiningin auðveldaði þeim að ræða opinskátt 

um sjúkdóminn, þrátt fyrir að legslímuflakk sé ekki óskasjúkdómur gátu þær útskýrt fyrir 

öðrum hvað væri að hrjá þær. Við greiningu fengu þær upplýsingar um sjúkdóminn og 
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möguleg meðferðarúrræði og í kjölfarið upplifðu þær aukna stjórn yfir sjúkdómnum. Síðast en 

ekki síst fundu þær fyrir létti vegna þess að verkirnir stöfuðu ekki af krabbameini því að 

vegna mikilla verkja höfðu þær ímyndað sér allt það versta (Ballard o.fl., 2006).   

2.1.3 Meðferð sjúkdómsins. Þar sem enn hefur ekki fundist endanleg lækning við 

legslímuflakki miðar meðferð sjúkdómsins fyrst og fremst að því að draga úr einkennum hans 

og hefta útbreiðslu (Harada, o.fl., 2008; Vercellini o.fl., 2009a; Wong, Tang og Chin, 2010). 

Meðferðin er oftast skipulögð þannig að byrjað er á sem minnstum inngripum en ef það dugar 

ekki er meðferð breytt og inngripin verða meiri. Til að ákveða á hvaða meðferð skal byrja þarf 

þó að taka tillit til ýmissa þátta eins og útbreiðslu og alvarleika sjúkdómsins, hvernig birting 

einkenna er og hvort barneingir séu planaðar í nánustu framtíð (Bloski og Pierson, 2008).  

Helstu meðferðaúrræði gegn sjúkdómnum og einkennum hans eru lyfjameðferð og 

skurðaðgerðir. Við lyfjameðferð eru mest notuð hormónalyf og skurðaðgerðirnar miðast við 

að brenna burtu legslímuflekki, laga samgróninga og fjarlægja leg eða eggjastokka. 

Skurðaðgerðir sem eru framkvæmdar til að fjarlægja leg og/eða eggjastokka eru yfirleitt 

lokaúrræði fyrir konur með legslímuflakk enda um mikil inngrip að ræða.  

 Meðal þeirra hormónameðferða sem rannsóknir hafa sýnt að séu gagnlegar konum 

með legslímuflakk eru; getnaðarvarnarpillan, Gonadotropin-Releasing Hormone Agonist 

(GnRH agonists), getnaðarvarnarsprautan, hormónalykkjan og önnur sérhæfð hormón (Bloski 

og Pierson, 2008; Momoeda o.fl., 2009; Wong o.fl., 2010). Getnaðarvarnarpillan er sú 

meðferð sem oftast er byrjað á þar sem hún er vægust að teknu tilliti til aukaverkana og 

rannsóknir hafa sýnt að hún hentar vel til lengri tíma litið (Harada, o.fl., 2008). Hins vegar 

hentar hún ekki þeim konum sem hyggja á barneignir þar sem hún kemur í veg fyrir þungun 

(Saito o.fl., 2014). Í rannsókn Harada o.fl (2008) var lágskammta hormónalyf prófað á 49 

konum með greint legslímuflakk og í samanburðarhópi voru 47 konur, einnig með 

sjúkdóminn, sem fengu lyfleysu. Niðurstaða rannsóknarinnar sýndi fram á að verkir á meðan 
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á blæðingum stóð minnkuðu í báðum hópunum en þó marktækt meira hjá rannsóknarhópnum. 

Legslímuflekkir á eggjastokkum og kviðverkir á milli tíðablæðinga minnkuðu einnig mikið 

hjá rannsóknarhópnum en ekki samanburðarhópnum. Aukaverkanir voru litlar, en þó hættu 

nokkrar konur í báðum hópum vegna minniháttar aukaverkana, s.s.blöðrumyndana á 

eggjstokkum, ógleði og höfuðverkja. Þetta voru því oftast vel viðráðanlegar og hættuminni 

aukaverkanir en af mörgum öðrum hormónalyfjum. Rannsakendur draga þá ályktun að 

lágskammtahormónameðferð sé mjög gagnleg fyrir konur með legslímuflakk. Hún læknar 

ekki, en getur dregið úr verkjum og bætir ástandið verulega í flestum tilfellum (Harada o.fl., 

2008). Í sama streng taka Saito o.fl. (2014). Þeir draga þá ályktun af sinni rannsókn að 

lágskammta getnaðarvarnarpilla sé góð langtímameðferð fyrir legslímuflakkskonur sem ekki 

hyggja á barneignir í nánustu framtíð. Það hefur hins vegar verið bent á að það sé mikill 

ókostur við þessa lyfjameðferð að lyfin þarf að taka á hverjum degi, sérstaklega þegar um 

langtímameðferð er að ræða (Wong o.fl., 2010). Þessi meðferð ásamt bólgueyðandi lyfjum 

við verkjum er oftast fyrsta val varðandi lyfjameðferð þar sem aukaverkanir eru ekki taldar 

algengar eða alvarlegar, ásamt því að vera ódýrari kostur en margar aðrar meðferðir (Olive, 

2008). 

 Önnur hormónalyf sem mikið hafa verið notuð sem einkennameðferð vegna 

legslímuflakks eru getnaðarvarnarsprautan (Depo-Provera), hormónalykkjan (Mirena®), 

Gonodotropin-Releasing Hormone Agonists (GnRH agonists) og dienogest eða prógestogen. 

Sýnt hefur veirð fram á að öll þessi hormón geta dregið úr verkjum en þau minnka 

estrogenmagn í blóði sem getur minnkað legslímuflekkina. Aukaverkanir þessara 

hormónameðferða eru þó mjög misjafnar og mismiklar og ekki henta allar til lengri tíma litið 

vegna hættu á beinþynningu. Sami ókostur er við þessi hormón eins og getnaðarvarnapilluna, 

þ.e. að ungar konur sem hyggja á barneignir geta ekki nýtt sér þessar meðferðir þar sem 

hormónin koma í veg fyrir þungun (Wong o.fl., 2010; Olive, 2008; Momoeda o.fl., 2009) 
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Meðferð án lyfja. Lyfjameðferð er þó ekki það eina sem í boði er fyrir konur með 

legslímuflakk. Til eru meðferðir án lyfja, svo sem skurðaðgerðir, nálastungur, nudd og jafnvel 

kínverskar jurtir. Ekki verður fjallað hér um öll meðferðarúrræði án lyfja sem til eru enda yrði 

listinn ansi langur og ekki eru vísindalegar rannsóknir á bak við þau öll.  

Skurðaðgerðir á konum með legslímuflakk eru oft taldar besta meðferðarúrræðið til að 

minnka einkenni (Vercellini o.fl., 2009b). Skurðaðgerðir í þessu samhengi geta þó verið mjög 

ólíkar og misjafn tilgangur með þeim og þær eru alltaf talsverð inngrip. Kviðarholsspeglanir 

eru oftast fyrsta skref skurðaðgerða í meðhöndlun legslímuflakks þar sem einnig er hægt að 

nota tæknina til greiningar á sjúkdómnum. Aðgerð er framkvæmd í svæfingu og eru lítil göt 

gerð á kviðinn og áhöldum og myndavél komið fyrir. Ef í ljós kemur að konan þjáist af 

legslímuflakki er hægt að brenna óæskilega legslímuflekki í burtu í sömu aðgerð. Með 

kviðarholsspeglun er einnig hægt að losa um talsverða samgróninga sem geta orsakast af 

legslímuflakki á háu stigi og eggjaleiðarar eru stundum fjarlægðir. Áhættan við aðgerðina er 

lítil þó að sjúklingar geti fundið fyrir svokölluðum loftverkjum þar sem kviðurinn er blásinn 

út í aðgerðinni. Loftið er tæmt út eftir aðgerðina en alltaf verður eitthvað loft eftir sem þrýstir 

á þind og framkallar verki upp í axlir. Óalgengt er að upp komi sýking á skurðsvæði og ætti 

kona að jafna sig á nokkrum dögum, það fer þó eftir því hversu mikið var gert í aðgerðinni 

(Ólafur M. Håkansson, e.d). Kviðarholsspeglanirnar hafa reynst árangursríkar til styttri tíma 

litið þar sem verkir minnka, lífsgæði aukast og frjósemi getur einnig aukist (Meuleman, 

Tomassetti og D'Hooghe, 2012; Shakiba, Bena, McGill, Minger og Falcone, 2008). Stærri 

skurðaðgerðir eru einnig framkvæmdar en þær hafa þann tilgang að fjarlægja leg og/eða 

eggjastokka hjá konum með mjög langt genginn sjúkdóm sem ekki hefur ráðist við. Þetta er í 

raun lokaúrræði þegar lyf og minni aðgerðir hafa ekki gengið sem skyldi (Shakiba o.fl., 

2008).  
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Shakiba o.fl. (2008) rannsökuðu annars vegar líkur á endurteknum aðgerðum eftir 

kviðarholsspeglun þar sem legslímuflekkir voru brenndir burt og hins vegar eftir aðgerð þar 

sem leg var fjarlægt. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að kviðarholsspeglunin kom vel 

út til styttri tíma litið þar sem rúm 79% kvennana höfðu ekki þurft aðgerð aftur innan 2 ára. 

Eftir því sem tíminn leið jukust líkur á að endurtaka þyrfti aðgerð og 5 og 7 árum eftir 

upphaflega aðgerð voru aðeins um 47% og 55% kvennanna búnar að fara í aðgerð á ný. 

Árangur eftir legnám var marktækt betri þar sem hlutfall þeirra kvenna sem ekki þurftu aðra 

aðgerð var  96% eftir 2 ár, 86,6% eftir 5 ár og 77% eftir 7 ár. Þessar tölur miðast við að 

eggjastokkar, annar eða báðir voru til staðar hjá konunum. Ef eggjastokkar voru hins vegar 

ekki til staðar hjá konum sem fóru í legnám voru hlutföllin enn hærri til lengri tíma litið eða 

96% eftir 2 ár og 91,7% eftir 5 ár og 7 ár. Minni líkur voru á að konur eldri en 30 ára þyrftu 

að fara aftur í aðgerð en yngstu konurnar á aldrinum 20-29 ára. Rannsakendurnir  komust að 

þeirri niðurstöðu að tegund aðgerðar, tilvist eggjastokka og aldur kvenna við fyrstu aðgerð 

væru þeir þættir sem hefðu áhrif á auknar líkur á því að þurfa aftur á aðgerð að halda. Það sem 

kom kannski á óvart var að alvarleiki sjúkdóms virtist ekki hafa áhrif á útkomu aðgerðanna 

hvort sem um var að ræða kviðarholsspeglun eða legnám. Samkvæmt þessari rannsókn er 

kviðarholsspeglun talin ákjósanlegt meðferðarúrræði til að minnka verki og draga úr 

sjúkdómnum til styttri tíma litið en til lengri tíma litið er tíðni endurtekinna aðgerða há. 

Legnám er því talinn betri kostur til lengri tíma litið vegna lágrar tíðni á endurteknum 

aðgerðum (Shakiba o.fl., 2008).  

Abbott, Hawe, Clayton og Garry (2004) gerðu einnig rannsókn um gagnsemi 

kviðarholsaðgerða tengda legslímuflakki. Niðurstöðum þeirra svipaði til niðurstaða Shakiba 

o.fl. (2008) þ.e. að verkir fyrir og eftir aðgerð minnkuðu verulega. Tíðaverkir minnkuðu að 

meðaltali úr 9 niður í 3 á kvarðanum 0-10, kviðverkir án tíðablæðinga úr 8 í 3 og verkir við 

samfarir minnkuðu frá 7 og niður í 0. Lífsgæði kvenna jukust mikið en voru þó ekki jafn góð 
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og hjá heilbrigðum konum (Abbott, o.fl., 2003). Fraser (2010) er hins vegar ekki hrifinn af 

aðgerðum tengdum legslímuflakki og sér í lagi endurteknum aðgerðum. Hann telur að með 

endurteknum aðgerðum sé sífellt verið að valda skaða á þeirri tegund taugaþráða sem konur 

með legslímuflakk hafa  og ýti þar af leiðandi undir það að konur upplifi slæma taugaverki.  

 

2.2 Áhrif legslímuflakks á heilsutengd lífsgæði 

2.2.1 Heilsutengd lífsgæði.  Lífsgæði eða gæði lífsins er margþætt og flókið hugtak 

sem hefur verið mönnum hugleikið frá örófi alda og reynst erfitt að skilgreina (Kolbrún 

Albertsdóttir, Helga Jónsdóttir og Björn Guðbjörnsson, 2009). Alþjóða 

Heilbrigðismálastofnunin (WHO) skilgreinir lífsgæði sem upplifun einstaklings á eigin stöðu í 

lífinu með tilliti til markmiða, væntinga og viðmiða hans. Menning og gildi samfélagsins sem 

einstaklingurinn tilheyrir hafa einnig áhrif á upplifun hans á eigin lífsgæðum. Segja má að 

hugtakið sé víðtækt því líkamleg heilsa, andleg líðan, sjálfstæði einstaklingsins og félagsleg 

tengsl spila einnig stórt hlutverk (World Health Organisation (WHO), 1997). Lífsgæði 

tengjast einnig vellíðan, lífsfyllingu og hamingju (Kolbrún Albertsdóttir o.fl., 2009). 

 Lífsgæði og heilsa eru nátengd þar sem heilsa er stór hluti af lífsgæðum fólks. Bæði 

lífsgæði og heilsa eru fræðileg, huglæg og heimspekileg hugtök (Kolbrún Albertsdóttir, o.fl., 

2009). Heilsutengd lífsgæði (Health-related quality of life - HRQoL) eru breytileg og huglæg 

og eru því alltaf sjálfsmat einstaklings. Heilsutengd lífsgæði eru upplifun einstaklings á eigin 

heilsu, sem metin er útfrá persónulegri reynslu hans (Tómas Helgason, Júlíus K. Björnsson, 

Kristinn Tómasson og Snorri Ingimarsson, 1997). Ásamt heilsu einstaklingsins eru andlegir 

og líkamlegir þættir, tilfinningar, vitræn geta, félagsfærni og hlutverki innan samfélagsins allt 

þættir sem tilheyra heilsutengdum lífsgæðum. Heilsutengd lífsgæði innihalda bæði jákvæðar 

og neikvæðar hliðar lífsins (Kolbrún Albertsdóttir, o.fl., 2009). 

 Áhrif legslímuflakks á lífsgæði hafa talsvert verið rannsökuð og niðurstöður sýnt að 
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sjúkdómurinn hefur marktækt skerðandi áhrif á heilsutengd lífsgæði. Meðal þess sem einkum 

hefur neikvæð áhrif á heilsutengd lífsgæði kvenna með legslímuflakk eru ýmiss konar verkir 

en þeir eru einn algengasti fylgikvilli sjúkdómsins (Jia, Leng, Shi, Sun og Lang, 2012). 

Langvarandi verkir í kviðar – og grindarholi, verkir við samfarir (dyspareunia), sársauki við 

tíðablæðingar (dysmenorrhea) og verkir í mjóbaki (Mounsey o.fl., 2006). Annar fylgikvilli 

sem hefur áhrif lífsgæði kvenna með legslímuflakk er ófrjósemi auk þess sem sjúkdómurinn 

og fylgikvillar hans hafa margvísleg félagsleg áhrif s.s. áhrif á atvinnuþátttöku og samband 

við maka svo eitthvað sé nefnt. 

 Langvarandi verkir eru eitt af algengustu einkennum legslímuflakks. Þessir kviðverkir 

hafa bein tengsl við skert heilsutengd lífsgæði og eru þeir megin áhyggjuefni kvenna með 

sjúkdóminn. Algengt er að konur séu að kljást við kviðverki í mörg ár áður en sjúkdómurinn 

er greindur (Jia o.fl., 2012; Souza o.fl, 2011). Verkirnir draga úr heilsutengdum lífsgæðum því 

þeir geta valdið líkamlegri, andlegri og félagslegri vanlíðan, einnig hafa þeir neikvæð áhrif á 

atvinnuþátttöku kvennanna (Jia o.fl., 2012). Styrkur kviðverkjanna er í öfugri fylgni við 

lífsgæði þeirra. Því sterkari sem langvarandi verkirnir eru því verri eru lífsgæðin (Souza o.fl., 

2011).  

 Í sama streng taka Hansen, Kesmodel, Baldursson, Schultz og Foeman (2013) sem hafa 

rannsakað áhrif legslímuflakks á atvinnuþátttöku kvenna með sjúkdóminn. Rannsókn þeirra 

þar sem líðan og atvinnuþátttaka 610 kvenna með legslímuflakk og 751 heilbrigðra kvenna 

voru borin var saman, sýndi að sjúkdómurinn hafði neikvæð áhrif á bæði heilsutengd lífsgæði 

og atvinnuþátttöku. Konur með legslímuflakk tilkynntu fleiri veikindadaga á ári, og vinnugeta 

þeirra var skert vegna einkenna sjúkdómsins. Konur með legslímuflakk sem voru á 

atvinnumarkaði fundu fyrir ýmiss konar verkjum fjórum til sex sinnum oftar en konur án 

sjúkdómsins. Algengustu einkennin voru tíðaverkir, kviðverkir ótengdir tíðablæðingum og 

verkir við þvaglát. Því meiri sem verkirnir voru og einkenninn verri því minni var 
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atvinnuþátttaka kvennanna.  Þreyta, fleiri veikindadagar og vanlíðan í vinnu höfðu einnig 

skerðandi áhrif á atvinnuþátttöku. Sálræn áhrif vegna fjarvista og stanslausar áhyggjur af því 

að missa vinnuna voru áberandi, en kvíði og þunglyndi eru einmitt mun algengari vandamál 

meðal kvenna með legslímuflakk en annarra (Hansen o.fl., 2013; Jia o.fl., 2012). 

 Verkir eru þó ekki það eina sem skerðir lífsgæði kvenna með legslímuflakk. 

Sjúkdómurinn hefur einnig bæði félagslegar og andlegar afleiðingar sem skerða lífsgæði 

þeirra. Þær upplifa mikla óvissu í greiningarferlinu og meðferðinni auk þess sem óvissa er 

varðandi framtíðina. Mörgum konum finnst eins og sjúkdómurinn stjórni ferðinni og hafi 

heftandi áhrif á líf þeirra. Þær upplifa gjarnan vanmátt gagnvart legslímuflakkinu og finnst 

þær hvorki hafa stjórn á eigin lífi né sjúkdómnum. Daglegar athafnir verða konunum oft 

ofviða vegna einkenna eins og þreytu og verða þær því oft félagslega einangraðar í kjölfarið 

(Culley o.fl., 2013). 

2.2.2 Verkir vegna legslímuflakks. Legslímuflakk er sársaukafullt ástand sem hefur 

áhrif á margar konur (Bloski og Pierson, 2008). „ Þegar ástandið er sem verst, þá er það 

síðasta sem þú manst áður en þú sofnar þessi sársauki og svo, jafnvel áður en þú gerir þér 

grein fyrir því að þú ert vöknuð, þá ertu aftur meðvituð um sársaukann“. Þessi verkjalýsing 

kom fram í viðtölum í rannsókn Denny (2004) á lífi kvenna með legslímuflakk og er nokkuð 

einkennandi fyrir konur með sjúkdóminn þar sem verkir eru eitt aðaleinkenni hans og úrræðin 

oft á tíðum af skornum skammti.  

Verkir er fremur flókið hugtak og margt sem liggur því að baki. Verkir eru t.d. 

skilgreindir eftir tegund, vefjafræðilegum uppruna og hversu lengi þeir hafa varað. Styrkur 

verkja er oft ekki í samhengi við vefjaskaðann sjálfan. Ástæðan fyrir því er til að mynda sú að 

upplifun hvers og eins á sársauka er algjörlega persónubundin. Þar kemur inn fyrri reynsla 

einstaklings af verkjum og einnig hefur menning hvers samfélags áhrif á upplifun og hvernig 

einstaklingur tjáir verkina (Oxenham, 2010; McGillion og Watt-Watson, 2007). Verkir gegna 
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mismunandi hlutverki og áhrif þeirra á líkamann fara eftir ástæðum þeirra og upptökum 

(Oxenham o.fl. 2010;  McGillion og Watt-Watson, 2007). Verkjum er jafnan skipt niður í 

flokka. Annars vegar í bráðaverki og langvinna verki eftir því hversu lengi þeir hafa varað og 

hins vegar eftir vefjafræðilegum uppruna. 

 Bráðaverkir (acute pain) vara í stuttan tíma og ástæður þeirra eins og bólugur eða 

vefjaskaði liggja oftast fyrir. Tilgangur þeirra er í raun að gera viðkomandi grein fyrir því að 

eitthvað sé að. Sýkingar, bólgur og slys eru algengar ástæður bráðaverkja en einnig geta 

höfuðverkir, tíðaverkir og verkir vegna ýmissa sjúkdóma talist til þeirra. Bráðaverkir hafa 

áhrif á ósjálfráða taugakerfið og geta því haft víðtæk áhrif líkt og hækkandi blóðþrýsting og 

púls. Við mikla verki getur orðið æðaúttvíkkun sem getur þá leitt til blóðþrýstingsfalls. 

Bráðaverkir geta svo þróast yfir í langvarandi verki (McGillion og Watt-Watson, 2007). 

Langvarandi verkir (chronic pain) eru verkir sem hafa varað í lengri tíma og ástæða 

þeirra er ekki alltaf þekkt. Oftast er miðað við að til að teljast langvarandi þurfi verkir að hafa 

varað í að minnsta kosti 3 til 6 mánuði. Langvarandi verkir geta verið vegna djúpra vefjaskaða 

eins og eftir mikinn bruna, en einnig vegna ýmissa sjúkdóma eins og MS (multiple sclerosis), 

gigtsjúkdóma og krabbameins og þá er ástæða verkjanna ekki alltaf kunn. Langvarandi verkir 

eru mun flóknara fyrirbæri en bráðaverkir og erfiðara getur verið fyrir einstaklinga að meta og 

túlka þá (McGillion og Watt-Watson, 2007).  

Auk þess að flokka verki eftir því hversu lengi þeir hafa varað eru þeir flokkaðir eftir 

vefjafræðilegum uppruna, þ.e. í vefjaverki (nociceptive) og taugaverki (neurogen). 

Vefjaverkir eru verkir sem orsakast af vefjaskaða, t.d. rofi á húð, beinbrotum eða bruna 

(Oxenham, 2010). Við vefjaskaðann losna ýmis efni úr sködduðum frumum s.s. 

prostalglandin, bradykinin og histamín sem hafa áhrif á sársaukanema (Oxenham, 2010). 

Vefjaverkir skiptast í yfirborðsverki, djúpa verki og verki frá líffærum. Yfirborðsverkir eru 

afleiðing skaða á húð eða ystu vefjalögum. Djúpir verkir verða þegar skaði verður á djúpum 
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vöðvum og/eða beinum og einnig flokkast verkir frá líffærum til þeirra. Verkir frá líffærum 

haga sér þó á annan hátt hvað ástæður og einkenni varðar. Oft getur verið erfitt að staðsetja 

verki frá líffærum en þeir birtast oft á öðrum stað en þeir eiga upptök vegna þess sem kallast 

færsluverkir (referred pain). Þekkt dæmi um færsluverki eru verkir vegna kransæðastíflu 

(myocardial infarction) en þá er algengt að einstaklingar finni verki sem leiða í vinstri 

handlegg þó upptök verkjanna séu í hjartanu (McGillion og Watt-Watson, 2007). Sem fleiri 

dæmi má nefna verki við tíðablæðingar sem oft koma fram neðst í mjóbaki eða í nárum og 

framanverðum lærum og verki í öxlum vegna þrýstings undir þind vegna inndælingar á lofti 

við kviðarholsspeglun (McGillion og Watt-Watson, 2007). 

Taugaverkir eru af öðrum toga en áðurnefndir verkir þar sem truflun er á taugaboðum 

til miðtaugakerfisins og verkirnir geta varað eftir að t.d. bólgur eða vefjaskaði hafa verið 

meðhöndluð. Þetta getur orsakast af áverkum á taugum í vefjum, vegna sjúkdóma eða 

skurðaðgerða (Oxenham, 2010).  

Verkir í grindarholi eru eitt aðaleinkenni legslímuflakks og það eru oftast þeir sem á 

endanum fá konuna til að leita læknis. Slíkir verkir geta þó verið viðkvæmt málefni þar sem 

margar konur veigra sér við því að leita til læknis vegna verkja sem þær telja „eðlilega“ í 

tengslum við kvenlíffæri og tíðahring. Ekki bætir úr skák að enn eru til læknar sem trúa lítið á 

tilvist þessa sjúkdóms hjá ungum konum (Fraser, 2010).  

Huntington og Gilmour (2005) gerðu eigindlega rannsókn þar sem þær tóku viðtöl við 

18 konur með legslímuflakk. Markmið rannsóknarinnar var að fjalla um áhrif sjúkdómsins á 

lífsgæði kvennanna og áhrif verkja og annarra einkenna á daglegt líf þeirra. Í viðtölunum lýstu 

flestar konurnar verkjunum þannig að þeir væru á bilinu 8-10 á kvarðanum 1-10. 

Viðmælendur sögðu jafnframt að verkirnir væru það slæmir að þeir héldu fyrir þeim vöku, 

þeir væru algjörlega lamandi og að þeir væru eins og að sitja á mörgum prjónum (Huntington 

og Gilmour, 2005). Sambærilegar verkjalýsingar koma fram í rannsókn Denny (2004) þar sem 
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þátttakendur töluðu um kröftuga eða yfirþyrmandi verki. Í þeirri rannsókn kom einnig fram að 

upplifunin væri eins og að hníf væri stungið í grindarholið og sumar sögðu að verkirnir væru 

það slæmir að þær köstuðu upp eða féllu í yfirlið. Konurnar gátu vel greint á milli þess sem 

þær sögðu vera „eðlilega“ verki tengda tíðarhringnum og þeirra verkja sem eingöngu tengdust 

legslímuflakkinu (Denny, 2004).  

 Hvað það er sem veldur þessum verkjum er ekki svo auðgreinanlegt og ekki eru allir 

rannsakendur sammála um það. Flestir þeirra eru þó sammála því að verkirnir séu sambland af 

mörgum þáttum. Þeir eru ekki einungis bundnir við grindarholið heldur finna margar konur 

fyrir sársauka í kviðarholi sem tengist þarmahreyfingum, sársauka við þvaglát og samfarir og 

verkjum í baki og liðum (Fraser, 2010; Huntington og Gilmour, 2005). Verkirnir byrja oft 

strax við blæðingar, sumar finna fyrir miklum verkjum við egglos og aðrar hafa nánast 

stöðuga verki óháð því hvar í tíðarhringnum þær eru (Denny, 2004).  

Sífellt fleiri rannsóknir benda til að verkir vegna legslímuflakks séu að miklu leyti 

taugaverkir þar sem skynjun kvenna með legslímuflakk á sársauka er til dæmis að einhverju 

leyti frábrugðin skynjun heilbrigðra kvenna á sársauka (Fraser, 2010; Bajaj, Bajaj, Madsen og 

Arendt-Nielsen, 2003). Taugaverkir eru verkir sem orsakast af breytingum eða skemmdum á 

taugaþráðum sem valda því að truflanir verða á taugaboðum. Þetta getur valdið ruglingi í 

taugakerfinu sem hefur áhrif á skynjun og valdið því að skynjunin er í raun röng. Þetta getur 

valdið ofurnæmi svo að skynjun sársauka verður meiri en ella og getur varað lengur, jafnvel 

eftir að sársaukavaldurinn hefur verið fjarlægður (Fraser, 2010).  Mikið af taugaþráðum er í 

vöðvalögum í legi kvenna og rannsóknir benda til að þéttleiki og fjöldi taugaþráða í legi 

kvenna með legslímuflakk sé meiri en hjá heilbrigðum konum (Tokushige, Markham, Russell 

og Fraser, 2006). Þetta getur haft áhrif á upplifun þessara kvenna á verkjum (Fraser, 2010). 

Tokushige o.fl., (2006) gerðu rannsókn sem fólst í því að taka sýni úr legslímhúð, og 

frá vöðvalögum í legi kvenna og rannsaka þau. Allar konur í rannsókninni fóru í 
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kviðarholsspeglun og þeim var svo skipt í tvo hópa. Rannsóknarhópurinn var með staðfest 

legslímuflakk (n=35) en samanburðarhópurinn hafði engin merki sjúkdómsins (n=82). Þessi 

rannsókn sýndi að allar konurnar í rannsóknarhópnum höfðu töluvert magn af ákveðnum 

taugaþráðum (nerve fiber) í stórum hluta legslímuflekkjanna en engin þeirra 82 í 

samanburðarhópnum hafði þessa tegund taugaþráða þar sem óeðlilegu legslímuflekkirnir voru 

ekki til staðar. Einnig voru mun þéttari og fleiri taugaþræðir í vöðvalögum hjá 

rannsóknarhópnum heldur en í samanburðarhópnum (Tokushige o.fl., 2006). Sýnt hefur verið 

fram á að konur með legslímuflakk fá mun oftar samdrætti í legið heldur en aðrar konur. Auk 

þess er meiri spenna í leginu meðan á blæðingum stendur og geta þessir þættir haft áhrif á 

taugaþræðina sem orsaka meiri verki en ella (Bulletti o.fl., 2002).  

Vercellini o.fl. (2007) telja að verkirnir komi helst frá legslímuflekkjunum sem hafa 

hreiðrað um sig í grindarholi og/eða í kviðarholi þessara kvenna og þar eiga þessar þyrpingar 

af taugaþráðum stóran þátt í að valda verkjum. Í rannsókn þeirra var leitast við að sýna fram á 

tengsl verkja, stærðar legslímuflekkja, dýptar legslímuflakksins og fleiri þátta. Það tókst í raun 

ekki að tengja þessa þætti saman, þ.e. ekki voru alltaf tengsl á milli styrkleika verkja og 

stigunar sjúkdóms. Vercellini og félagar (2007) telja að ástæðan fyrir þessu geti verið sú að 

fjöldi og þéttleiki taugaþráðanna er mismikill hjá konum með legslímuflakk. Kona sem er 

ekki með mjög útbreiddan sjúkdóm getur verið með mjög mikið af taugaþráðum í þeim 

flekkjum sem eru til staðar, en kona með mjög útbreiddan sjúkdóm er kannski með fáa 

taugaþræði og finnur ekki fyrir miklum verkjum. Niðurstöður Vercellini o.fl. (2007) sýndu 

einnig fram á að svo virðist sem að verkir í grindarholi fari minnkandi með aldrinum sem og 

verkir við samfarir (dyspareunia). Þeir telja að þetta sé vegna minnkandi estrogens í 

líkamanum með árunum, sem og minni kynlífsvirkni með hækkandi aldri.  

 Ef tekið er mið af þessum taugaþráðum sem rannsóknir benda til að séu í legslímhúð 

og í legslímuflekkjum kvenna með sjúkdóminn má ætla að reynsla þeirra á verkjum sé 
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töluvert öðruvísi en hjá heilbrigðum konum. Skynjunin virðist þó ekki eingöngu vera öðruvísi 

innvortis því búið er að gera rannsókn á skynjun kvenna á sársauka í húð og í ákveðnum 

vöðvum. Bajaj o.fl. (2003) gerðu rannsókn þar sem borin var saman næmi 10 kvenna með 

legslímuflakk fyrir sársauka (rannsóknarhópur) og 10 kvenna sem ekki voru með sjúkdóminn 

(viðmiðunarhópur). Saltvatnslausn var notuð til að vekja upp sársauka og var henni annars 

vegar sprautað í vöðva í baki, á áætluðu tíðaverkjasvæði, og hins vegar í vöðva í hönd sem var 

áætlað verkjalaust svæði. Konurnar mátu svo sársaukann á kvarðanum 1-10, frá stungu og 

þangað til sársaukinn var farinn. Niðurstöðurnar sýndu að konurnar í rannsóknarhópnum 

fundu meiri sársauka en hinar þegar sprautað var í vöðvann í hendinni. Þær höfðu meira næmi 

fyrir þrýstingssársauka (við stunguna) auk þess sársaukinn varaði lengur og var á útbreiddara 

svæði en hjá viðmiðunarhópnum. Ekki var munur á milli hópanna þegar sprautað var í bakið, 

en konurnar með legslímuflakk fundu þó fyrir leiðniverkjum niður í fætur. Þetta bendir til að 

konur með legslímuflakk hafi ólíka skynjun á sársaukaboðum. Tíðir eða stöðugir verkir hafi 

gert þær næmari fyrir skynjun sársaukaboða almennt (central sensitization) og því hafi þær 

fundið meira fyrir sársauka en konurnar í samanburðarhópnum þegar saltvatni var sprautað í 

vöðva í hönd. Skýringin á því að ekki var munur á hópunum þegar sprautað var í bakið, telja 

Bajaj og félagar að sé miðlæg hömlun sáraukaboða í bakhorni mænu í bakinu.(Bajaj o.fl., 

2003).   

 Niðurstöður þessara rannsókna benda til að verkir í tengslum við legslímuflakk séu að 

miklu leyti taugaverkir. Taugaþræðir, sem ekki finnast hjá konum sem eru án sjúkdómsins og 

ofurnæmi eru mjög líklegir orsakavaldar þessara taugaverkja (Stratton og Berkley, 2011). 

Þegar tekið er tillit til eðlis verkja í tengslum við legslímuflakk hafa rannsakendur bent á að 

endurskoða þurfi lyfin sem notuð eru gegn slíkum verkjum því venjuleg verkjalyf eru ekki 

ákjósanlegasta meðferðin gegn taugaverkjum. Lífsgæði og verkjastilling kvenna með 
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legslímuflakk getur orðið mun betri með annars konar og lyfjameðferð sem snýr að því að 

ráða betur við taugaverki (Bajaj o.fl., 2003; Fraser, 2010; Tokushige o.fl., 2006).  

2.2.2.1. Meðferð við verkjum vegna legslímuflakks. Í áðurnefndri rannsókn 

Huntington og Gilmour (2005) þar sem þær rannsökuðu áhrif legslímuflakks á líf kvenna, 

kemur fram að meðferðarúrræðin sem þátttakendur nýttu sér voru meðal annars, verkjalyf 

(paracetamol), bólgueyðandi lyf (NSAIDs‘), hitabakstrar, hvíld og sumar leituðu meira að 

segja í áfengi til að reyna að deyfa mestu verkina. Þessar aðferðir höfðu mismikil áhrif en 

margar þeirra trufluðu dagleg störf heima fyrir og í vinnu og einnig hafði þetta áhrif á 

sambönd þeirra við maka. Í sömu rannsókn kom fram úrræðaleysi lækna þegar kom að 

ráðleggingum (Huntington og Gilmour, 2005). Úrræði til einkennameðferðar eru oftast nær 

algjörlega tímabundin, það er engin endanleg lausn til og aukaverkanir sem fylgja hinum 

ýmsu lyfjameðferðum draga mikið úr konunum og fylla þær vanmætti (Denny, 2004).  

 Það kemur mjög á óvart að miðað við hvað mikið hefur verið skrifað um hlutverk 

miðtaugakerfisins í sársaukaupplifun kvenna með legslímuflakk, að lyfjameðferð við verkjum 

sé ekki skipulögð með tilliti til þess að virka á taugaverki. Fraser (2010) bendir á að miðað við 

þá vitneskju sem nú er til um hlutverk miðtaugakerfisins og tilvist taugaþráða hjá konum með 

legslímuflakk, þurfi að fara að taka mið af því í vali á lyfjameðferð og nauðsynlegt að koma 

fram með nýjar lyfjameðferðir. Bajaj o.fl. (2003) eru á sama máli og segja nýja lyfjameðferð 

nauðsynlega með tilliti til taugaverkja og að lífsgæði kvenna geti aukist verulega ef meira er 

hugað að verkjunum og uppruna þeirra. Tokushige o.fl (2006) halda því fram að þörf sé á 

lyfjameðferð gegn taugaverkjum. Fraser (2010) telur að lyfið Gabapentin gæti verið það 

taugalyf sem myndi henta konum með legslímuflakk.  

Lyfjameðferð. Eins og áður hefur komið fram hafa enn ekki komið fram lyf eða annars 

konar meðferð sem læknar legslímuflakk að fullu og snýst því meðferðin að miklu leyti um að 

draga úr útbreiðslu sjúkdómsins og einkennum og þá sér í lagi verkjum (Harada o.fl., 2008; 
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Vercellini o.fl.; 2009a; Wong o.fl., 2010). Helstu lyfjameðferðir sem notaðar eru og sem sýna 

mestan árangur eru hormónalyfjameðferðir sem geta þó verið nokkuð mismunandi (Harada 

o.fl.; 2008; Olive, 2008; Momoeda o.fl. 2009;  Wong o.fl. 2010).  

Algengt er að konur reyni að deyfa sársaukann með því að taka verkjalyf eins og 

paracetamól eða bólgueyðandi lyf sem hafa þó oft ekki mikil áhrif (Huntington og Gilmour, 

2005). Þegar kona hefur fengið staðfesta greiningu á sjúkdómnum hefur hún úr fleiri 

möguleikum að velja hvað varðar lyfjameðferð. Margs konar hormónameðferðir eru til sem 

allar lúta að því að minnka verki og önnur einkenni og jafnvel að minnka legslímuflekkina 

sem dregur enn meira úr verkjum. Mikilvægt er að velja hormónana í fullu samstarfi við 

konuna og taka mið af hennar þörfum og framtíðarplönum ("Pharmacotherapy is a viable 

option", 2009). Hormónameðferð er ætlað að breyta hinu afbrigðilega hormónajafnvægi og 

minnka magn estrogens í blóði hjá konum með legslímuflakk og þess vegna hefur það verið 

fyrsta meðferðarúrræðið til að minnka einkenni sjúkdómsins (Olive, 2008). 

Aðrar meðferðarleiðir. Konur með legslímuflakk virðast vera nokkuð duglegar við að 

reyna ýmis úrræði gegn verkjum. Þegar lyfjameðferðir virka ekki sem skyldi reyna sumar 

konur að fara aðrar leiðir. Breytingar á matarræði, hreyfing, nudd, hugleiðsla, nálastungur og 

inntaka kínverskra jurta eru meðal þess sem getur hjálpað við að minnka verki (Gilmour, 

Huntington og Wilson, 2008).   

Ýmsar aðferðir aðrar en lyf geta reynst vel til að lina verki af ýmsum toga og þar með 

talið verki af völdum legslímuflakks. Þar má nefna nudd og kínverskar lækningaaðferðir s.s. 

nálastungur. Nudd hefur mikið verið notað til verkjameðferðar og margar rannsóknir styðja 

notagildi þess. Valiani, Ghasemi, Bahadoran, og Heshmat (2010) gerðu rannsókn á áhrifum 

nudds á verki hjá konum með legslímuflakk. Tuttuguogþrjár konur tóku þátt í rannsókninni 

þar sem þær fóru í 20 mínútna nudd sem var aðlagað að þeirra sjúkdómi. Konurnar svöruðu 

spurningalista rétt fyrir meðferð, strax eftir meðferð og 6 vikum eftir meðferðina. Nuddið fór 
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þannig fram að þrýst var á ákveðna punkta í tiltekinn tíma og ákveðin svæði voru nudduð með 

nuddolíu. Niðurstöðurnar sýndu að verkirnir minnkuðu til muna strax eftir nuddið en það sem 

meira var, verkirnir voru enn minni 6 vikum eftir meðferðina. Áhrifa nuddsins gætti enn 6 

vikum eftir það og voru enn meiri en í upphafi þar sem líkaminn hafði aðlagað sig að breyttu 

ástandi við þennan nuddtíma Valiani o.fl. (2010). 

Kínverskar lækningaaðferðir hafa verið notaðar í árþúsundir. Ein helsta aðferðin innan 

þessara fræða er nálastungumeðferð (Giordano, Garcia og Strickland, 2004). Margar 

rannsóknir hafa verið gerðar á gagnsemi nálastungumeðferðar við ýmsum sjúkdómum og 

kvillum og hefur World Health Organization (WHO) viðurkennt hana sem lækningameðferð. 

Nálum er stungið á ákveðna staði sem eru valdir miðað við það vandamál sem átt er við. 

Gerðar hafa verið rannsóknir á notagildi nálastungna við verkjum kvenna með legslímuflakk. 

Highfield o.fl. (2006) gerðu litla rannsókn á notagildi nálastungna við verkjum hjá tveimur 

ungum konum með legslímuflakk. Þær voru að jafnaði með mjög mikla verki vegna 

legslímuflakks áður en rannsóknin hófst. Eftir nálastungumeðferð tvisvar sinnum í viku í þrjá 

mánuði höfðu verkirnir minnkað til muna eða úr 7-9 á kvarðanum 1-10 niður í 3-4. Þær gátu 

báðar tekið mun meiri þátt í félagslífinu og sinnt námi sínu betur.  

 

2.2.3 Ófrjósemi. Ófrjósemi hefur verið skilgreind þannig að til að par teljist eiga við 

ófrjósemi að stríða þarf það að hafa stundað reglulegt, óvarið kynlíf í  eitt ár eða lengur án 

þess að þungun hafi orðið (Zegers – Hochschild o.fl., 2009). Talið er að eitt af hverjum sex 

pörum í heiminum eigi við vandamál að stríða sem tengjast ófrjósemi á öllu eða einhverjum 

hluta frjósemisskeiðs síns og að meðaltali hafa um 9% kvenna á aldrinum 20-44 ára glímt við 

ófrjósemi (Helga Sól Ólafsdóttir og Helga Gottfreðsdóttir, 2012; Zegers – Hochschild o.fl., 

2009). Margir þættir, meðal annars lífeðlisfræðilegir þættir, erfðir, umhverfi og 

félagsfræðilegir þættir geta stuðlað að ófrjósemi. Það að vilja en geta ekki eignast barn getur 
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valdið tilfinningalegri og sálrænni vanlíðan bæði hjá konum og körlum (Mascarenhas, 

Flaxman, Boerma, Vanderpoel og Stevens, 2012).  

Ófrjósemi er algengur fylgikvilli legslímuflakks og talið er að legslímuflakk sé orsök 

tæplega 6% ófrjósemistilfella. Rannsóknir hafa sýnt að 30 – 40% kvenna með legslímuflakk 

eigi við ófrjósemi að stríða og að sjúkdómurinn geti einn og sér valdið þessum vanda. Því  

alvarlegri sem sjúkdómurinn er, þeim mun meiri líkur eru á ófrjósemisvanda (Barri, Coroleu, 

Tur, Barri-Soldevila og Rodriguez, 2010). Um helmingur kvenna með legslímuflakk á háu 

stigi glímir við varanlega ófrjósemi þrátt fyrir meðferð við sjúkdómnum (Paris og Aris, 2010). 

Konur með legslímuflakk á vægari stigum hafa þó að jafnaði sömu möguleika á þungun og 

heilbrigðar konur (Barri o.fl., 2010). Margar ástæður geta legið að baki ófrjósemi af völdum 

legslímuflakks og ýmsar kenningar hafa komið fram. Bólguástand á innri kynfærum kvenna, 

sem og fráhrindandi umhverfi í leginu geta valdið samgróningum og afbrigðileika á 

vefjauppbyggingu á kvenlíffærum. Þetta getur haft í för með sér að frjóvgað egg á minni 

möguleika á að festast í legveggnum (Koch o.fl., 2012). Þrátt fyrir þessar kenningar er lítið 

vitað um það hvernig legslímuflakk veldur ófrjósemi (Paris og Aris, 2010). Auk þess hafa 

komið fram rannsóknir sem sýna fram á að erfitt getur verið að meta hvað sé orsök og 

afleiðing í sambandi við legslímuflakk og ófrjósemi (Bloski og Pierson, 2008). Meðhöndlun á 

ófrjósemi tengdri legslímuflakki er mjög einstaklingsbundin og skoða þarf 

meðferðarmöguleika út frá ástandi hverrar konu og með hag hennar fyrir brjósti. Helstu 

meðferðir við ófrjósemi af völdum legslímuflakks eru glasafrjóvgun og tæknisæðing (Macer 

og Taylor, 2012). 

2.2.4 Samband við maka. Eins og áður hefur komið fram getur legslímuflakk oft 

valdið miklum verkjum sem gera sjaldan boð á undan sér. Verkirnir eru m.a. tengdir kynlífi 

og veldur það oft álagi hvað varðar samband við maka (Denny, 2004). Auk verkja er 

ófrjósemi nokkuð algengur fylgikvilli sjúkdómsins sem getur valdið enn meira álagi á 
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sambandið og erfitt getur reynst fyrir pör að vinna úr öllum tilfinningunum sem tengjast 

honum (Butt og Chesla, 2007). Rannsóknir hafa sýnt að ekki er óalgengt að upp úr 

samböndum slitni þar sem sjúkdómurinn getur haft mikil áhrif á daglegt líf þeirra auk þess 

sem skilningsleysi ríkir oft hjá maka og heilbrigðisstarfsfólki (Huntington og Gilmour, 2005; 

Denny. 2004). Samkvæmt rannsókn Butt og Chesla (2007) virðast helstu vandamálin í 

sambandinu tengjast kynlífi en meira verður fjallað um það í kafla 2.2.4.1 Áhrif á kynlíf.  

 Butt og Chesla (2007) gerðu eigindlega rannsókn og tóku viðtöl við 13 konur með 

legslímuflakk og maka þeirra. Niðurstöður voru á þá leið að verkir tengdir legslímuflakkinu 

voru af mörgum ástæðum erfiðir fyrir pörin. Fyrir það fyrsta var mikið álag að kljást við 

sjúkdóminn og að fá viðeigandi meðferð við verkjum og öðrum einkennum og biðin og 

óvissan um hvað væri að hrjá konuna var erfið fyrir báða aðila. Pörin þurftu að berjast fyrir 

því að fá greiningu og aðstoð fyrir konuna og ákveðni þeirra varð oft til þess að skapa 

togstreitu á milli þeirra og heilbrigðisstarfsfólks. Allar konurnar upplifðu lakari lífsgæði 

vegna verkjanna og hafði það bein áhrif á samband þeirra við makann (Butt og Chesla, 2007).  

Léttirinn sem konur upplifa gjarnan eftir að hafa fengið greiningu reyndist oft mjög 

skammvinnur hjá þátttakendum í rannsókn Butt og Chesla (2007) þar sem engin lækning er 

við sjúkdómnum og mikil inngrip eins og legnám leysa ekki endilega heilsutengd vandamál. 

Rannsakendurnir greindu fimm mismunandi þemu meða þeirra 13 para sem þátt tóku í 

rannsókninni og snéru að því hvernig þau tókust á við sjúkdóminn og því sem honum fylgir. 

Þessi þemu voru a) saman en samt ein, b) að berjast saman við legslímuflakkið, c) sameinuð í 

sjúkdómum, d) sameinuð í umönnun og e) saman í gagnkvæmri umhyggju. Pörin unnu á 

ólíkan hátt úr þeim tilfinningum sem legslímulflakkið olli og voru mjög misjafnlega samhent í 

því að takast á við sjúkóminn og vandamálin sem honum fylgdu. Verkirnir höfðu þau áhrif að 

erfitt var að skipuleggja fram í tímann og oft þurfti að hætta við að mæta á mannamót vegna 

sjúkdómsins. Ein konan tók með sér nesti þegar þeim var boðið í mat til vinafólks því sterk 
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krydd fóru mjög illa í hana þegar hún var í verkjafasa. Þrátt fyrir að samböndin hafi verið ólík 

og pörin unnið misjafnlega úr hlutunum þá áttu þau það sameiginlegt að sjúkdómurinn hafði 

mikil áhrif á makana og álagið og ágreiningur var að gera út af við sum samböndin á meðan 

önnur voru mjög traust (Butt og Chesla, 2007). 

2.2.4.1 Áhrif legslímuflakks á kynlíf. Sársauki við samfarir sem flokkast undir að vera 

sérstaklega alvarlegur þekkist hjá 60-80% þeirra kvenna sem fara í skurðaðgerð vegna 

legslímuflakks. Algengt er að konur á öllum stigum sjúkdómsins tali um einhvers konar 

kynlífsvandamál eða kynlífstruflun, að leggöng séu ekki nógu blaut eða jafnvel um 

ófullnægjandi örvun og þrá (Evangelista o.fl., 2014).  

Margar rannsóknir á legslímuflakki og krónískum grindarholsverkjum sýna fram á að 

algengt sé að konur með sjúkdóminn þjáist af miklum sársauka við samfarir (dyspareunia) 

(Denny og Mann, 2007). Í rannsókn Ferraro og félaga (2004) þar sem könnuð var 

kynlífsiðkun þátttakenda kom í ljós að rúmlega 60% þeirra kvenna sem voru með 

legslímuflakk áttu við þetta vandamál að stríða þegar þær stunduðu kynlíf (Ferrero o.fl., 

2004).  

Rannsókn Denny og Mann (2007) þar sem könnuð voru áhrif sársauka við samfarir á 

líf og lífsgæði 30 kvenna á aldrinum 19-44 ára sem þjáðust af legslímuflakki sýndi slíkt hið 

sama. Tæplega helmingur þátttakenda, eða fjórtán konur, lýsti því yfir að samfarir hafi verið 

sársaukafullar á því tímabili sem rannsóknin stóð yfir. Megin niðurstöður rannsóknarinnar 

sýndu að áhrif sársauka við samfarir á lífsgæði kvenna voru meiri en mælst höfðu í 

rannsóknum á þessu sviði. Í sömu rannsókn voru konurnar hvattar til að ræða frjálslega um 

kynlíf sitt og stuðlað var að þægilegu og öruggu umhverfi með því að taka sem flest viðtölin á 

heimilum þátttakenda. Þrjú megin þemu voru könnuð í þessari rannsókn: Fyrsta þemað var að 

sársauki við samfarir hefði í neikvæð áhrif á kynlíf þátttakenda. Meirihluti kvennanna eða 23 

þeirra (86%) upplifði mikinn sársauka við samfarir og 18 kvennanna, af 30 (69%), fundu fyrir 
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sársauka í nokkra klukkutíma eftir samfarir. Sumar þeirra stunduðu kynlíf þrátt fyrir 

sársaukann vegna þess að þær vildu verða ófrískar eða þráðu líkamlega nánd og nokkrar 

höfðu fundið upp leiðir til að minnka sársaukann, t.d. með ákveðnum kynlífsstellingum. Aðrar 

konur sögðu kynlífið ekki skipta þær svo miklu máli og að aðrir þættir sambandsins væru 

mikilvægari að þeirra mati. Annað þemað fjallaði um tengsl á milli skorts á kynlífi og 

sjálfsmyndar kvennanna. Í ljós kom að það að geta ekki stundað kynlíf hafði neikvæð áhrif á 

sjálfsmynd meirihluta þátttakenda en 18 þeirra (69%) fóru að forðast að hafa samfarir og 5 

þeirra (19%) urðu kynferðislega óvirkar. Þriðja þemað fjallaði um áhrif sársauka við samfarir 

á tengsl kvennanna við sambúðaraðila og kom í ljós að þau voru talsverð. Munur reyndist þó 

vera á milli yngri og eldri kvenna hvað þann þátt varðaði. Að framantöldu er því ljóst að það 

þarf að taka tillit til kynlífsvirkni kvenna þegar rætt er um meðferðarúrræði til að draga úr 

neikvæðum áhrifum kynferðislegra athafna (Denny og Mann, 2007).   

Markmið samanburðarrannsóknar  sem Evangelista o.fl. (2011) gerðu var að athuga 

hvort kynlífsröskun væri algengari meðal kvenna með legslímuflakk samanborið við konur 

sem ekki voru með sjúkdóminn. Tilraunahópurinn var 57 konur sem greindar höfðu verið með 

alvarlegt legslímuflakk. Úrtakið fyrir samanburðarhópinn samanstóð af 38 heilbrigðum 

konum en allar voru konurnar á aldrinum 18-45 ára. Allir þátttakendur svöruðu sömu 

lýðfræðilegu- og sjúkdómaspurningum til dæmis hvað varðar aldur, líkamsþyngdarstuðul 

(BMI), menntun, hjúskaparstöðu og spurningar varðandi sársauka við samfarir, tíðaverki og 

hægðatregðu. Spurningalistinn samanstóð af spurningum sem ætlað var að mæla 

kynferðislega virkni kvenna og var honum skipt í 6 þemu: löngun, örvun, bleytu legganga 

fyrir samfarir, fullnægingu, ánægju og verki. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 

konur með legslímuflakk fundu fyrir töluverðum sársauka við samfarir en þó reiknaðist ekki 

marktækur munur á þessum þætti á milli hópanna í rannsókninni. Þó svo að sársauki við 

samfarir hafi verið meira áberandi í hópi kvenna með legslímuflakk í þessari rannsókn hafa 
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fáar sambærilegar rannsóknir verið framkvæmdar fram til þessa sem bendir til þess að þörf  sé 

á frekari rannsóknum hvað kynlíf kvenna með legslímuflakk varðar.  

2.3 Viðtöl við konur með legslímuflakk og maka þeirra 

 Til að öðlast meiri skilning og fá meiri dýpt í verkefnið tóku höfundar viðtöl við tvær 

konur með greint legslímuflakk. Einnig voru tekin viðtöl við maka þeirra til að fá þeirra sýn á 

áhrif sjúkdómsins á líf þeirra. Til að tryggja nafnleynd hafa höfundar valið nöfnin Jón og 

Guðrúnu fyrir annað parið og Tómas og Sigríði fyrir hitt parið. 

 Konurnar voru báðar tiltölulega ungar þegar tíðablæðingar hófust, eða 10 og 11 ára, og 

fylgdu þeim miklir verkir strax frá upphafi. Eins og fram kom í kafla 2.1.2 um greiningaferlið 

getur tekið mjög langan tíma fyrir konur að fá greiningu á legslímuflakki eða um 9 ár að 

meðaltali. Viðmælendur okkar höfðu mjög ólíka sögu að segja varðandi greiningaferlið. 

Guðrún fór fyrst til læknis um 17 ára aldurinn, þá búin að vera kvalin af tíðarverkjum frá 10 

ára aldri. Hún fékk þó ekki greiningu á legslímuflakki fyrr en 12 árum seinna. Sigríður fékk 

hins vegar greiningu þegar hún var 14 ára eftir 3 ár með mikla verki tengda tíðablæðingum. 

Munurinn á þessum greiningartíma getur legið í því að viðbrögð móður og læknis Guðrúnar 

voru á þá leið að þetta væri eðlilegur fylgifiskur tíðablæðinga og hún væri ein af þessum 

óheppnu. Mikið skilningsleysi á hennar líðan var ríkjandi í kringum hana. Aftur á móti hafði 

móðir Sigríðar barist við legslímuflakk í mörg ár ásamt fleiri konum í fjölskyldunni og því var 

þekkingin á sjúkdómnum mjög mikil og Sigríður fór mjög fljótt til læknis sem leiddi til 

greiningar með kviðarholsspeglun. Einkenni sjúkdómsins hjá þessum konum eru í samræmi 

við einkennin sem höfundar hafa fjallað um áður, þ.e. miklir tíðaverkir, verkir í kviðar – og 

grindarholi á milli tíðablæðinga, miklar blæðingar og sársauki við samfarir.  

Vá hvernig á maður að lýsa þeim, svona eins og krampi í maganum 

sem leiðir aftur í bakið og niður í rass. Stundum þurfti ég að liggja í 

fósturstellingunni og helst hreyfa mig sem minnst af því mér leið svo 
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illa og það versnaði líka við hreyfingu. Úff stundum komst maður 

varla fram úr rúminu, en já þá var gott að eiga mömmu sem skildi 

þessa verki. (Sigríður) 

...ég fæ oft verki í kynlífi sem tengjast þessu víst, en ég á sem betur fer 

mjög skilningsríkan mann sem kippir sér ekkert upp við það. 

(Sigríður) 

Eins og fram hefur komið í rannsóknum sem raktar eru hér að framan hefur sjúkdómurinn 

töluverð áhrif á daglegt líf og heilsutengd lífsgæði kvennanna. Þetta kom einnig fram hjá 

báðum konunum sem við töluðum við. 

Já! Ég hef margoft fengið að heyra frá dóttur minni: „Afhverju 

komstu ekki á þetta eða komstu ekki á hitt.“ Og ég segi; „Heyrðu, ég 

var veik.“ Og ég hef oft þurft að sleppa mjög mörgu og get ekki 

ákveðið eitthvað  með góðum fyrirvara að ég ætli að gera þetta á 

þessum tíma.  

(Guðrún) 

Já, að mörgu leyti. Ég missti mikið úr námi þegar ég var í grunnskóla. 

Það eiginlega voru alltaf einhverjir veikindadagar í mánuði og oft 

alveg margir.  

(Sigríður) 

Skilningsleysi af hálfu heilbrigðisstarfsfólks var nokkuð ríkjandi í þeim rannsóknum sem 

höfundar lásu. Langt greiningarferli getur mögulega verið ein afleiðing af því, en aukin streita 

vegna verkja sem ekki var tekið mark á setur mark sitt á líf kvenna með legslímuflakk.  

Fór þarna, fékk morfín í æð, beið þangað til mér leið betur og svo 

send heim. Svo var sagt við mig að hafa samband við 

kvensjúkdómalækninn minn og kvensjúkdómalæknirinn: „Æh, ég sé 

ekki neitt.“ 

Það var horft á mann eins og....“Ha hvað áttu við?“...ef maður getur 

staðið uppréttur og segist vera að drepast, þá er ekki hlustað á mann. 

Ef maður öskrar af sársauka, þá er maður móðursjúkur. Það hjálpar 
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mér rosalega mikið að hafa manninn minn með, þeir hlusta frekar á 

hann heldur en mig.  

(Guðrún) 

Þegar ég kom til læknisins var ég orðin uppgefin, hafði ekki sofið um 

nóttina og var alveg að gefast upp á þessum verkjum og læknirinn 

sagði mig vera að ímynda mér verkina, að ég hefði nú farið í aðgerð 

fyrir 5 mánuðum og ég gæti ekki verið svona verkjuð. Shit hvað ég 

varð vond. Ég man að ég fór út í bíl, hringdi í mömmu og hágrét... 

...og ennþá í dag situr rosalega í mér þegar læknirinn sagði að ég 

væri að ímynda mér þessa verki, sem næstum því drápu mig að mér 

fannst. 

(Sigríður) 

Makar þessara kvenna voru mjög meðvitaðir um sjúkdóminn og báðar höfðu þær verið með 

hann í mörg ár áður en þau kynntust. Eiginmennirnir tóku mikið tillit til maka sinna og 

aðstoðu þær eftir bestu getu þegar köstin voru sem verst. Jóni fannst að þekkingarleysi um 

sjúkdóminn væri mikið og að úr því þyrfti að bæta til að geta annast konur með legslímuflakk. 

Sko, það hefur kannski oft verið að menn hafi þekkt sjúkdóminn að 

nafni til en eins og ég segi að þá er eins og þegar maður hefur sagt frá 

þessu þá hafa þeir bara ennþá minna vitað hvað á að gera því þeir 

þekkja ekki nægjanlega vel inn á sjúkdóminn.  

(Jón) 

Sigríður var búin að reyna alls kyns hormónalyf og verkjalyf með misjöfnum árangri. 

Aðgerðirnar hjá henni eru orðnar mjög margar eða 11 talsins og var hún oftast góð í u.þ.b. 

hálft ár en þá var hún oftast orðin mjög slæm af verkjum. Guðrún fékk hins vegar greiningu á 

sjúkdómnum seint og ekki var almennilega vitað hvað var að hrjá hana, en þær fengu samt 

mjög svipuð viðbrögð þegar kom að því að fá ráðleggingar varðandi verkjameðferð. 

Ég hef prufað óteljandi samsetningar æji þú veist íbó og paratabs, 

íbúfen og parkódín og svona hitt og þetta, en mér fannst verkjalyf ekki 
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beint virka á sjúkdóminn.  

(Sigríður) 

Uuuu, taktu bara verkjalyf þegar þú finnur til.  

(Guðrún) 

 Áberandi var hversu samrýmd bæði þessi hjón voru varðandi þennan sjúkdóm. 

Eiginmennirnir voru mjög meðvitaðir um ástandið og sýndu sjúkdómnum og hans 

fylgikvillum mikinn skilning. Samböndin virtust vera mjög traust og konurnar voru ekki einar 

í baráttunni við sjúkdóminn heldur tóku makar þeirra mjög virkan þátt í að reyna að gera sem 

best úr þessu. Sigríður horfir björtum augum á framtíðina og finnst umræðan um þennan 

sjúkdóm oft byggð á neikvæðum grunni og þá sérstaklega af öðrum konum með sjúkdóminn.  

Það er bara að brosa framan í daginn, ég er bara búin að sætta mig 

við þetta og þá varð auðveldara að lifa með þessu... 

...en ég hef alveg tekið eftir að konur með þennan sjúkdóm eru frekar 

neikvæðar út í lífið...mér finnst allir vera að tala um hvað þær eiga 

bágt frekar en að tala um hvað er hægt að gera til að láta sér líða 

betur eða koma sér af stað út í lífið. Mér finnst umræðurnar um 

þennan sjúkdóm bara vera um hvað fólk eigi endalaust bágt. Líf mitt 

er ekkert verra þrátt fyrir þennan sjúkdóm og það eru bara svo 

ótrúlega margir sem hafa það verra en ég. Þessi sjúkdómur er ekkert, 

er alls ekkert endalokin. Maður þarf bara að læra að lifa með honum.  

(Sigríður) 

 Af þessu má draga þá ályktun að skilningsleysið sem konur með legslímuflakk mæta 

hjá heilbrigðisstarfsfólki, úti í samfélaginu, hjá vinnuveitendum og jafnvel fjölskyldu ýti undir 

þessa neikvæðni og vanlíðan hjá konunum og auki álagið á þær. Það getur ekki verið auðvelt 

að líða mjög illa líkamlega og fá engan skilning nokkurs staðar nema hjá öðrum í sömu 

sporum og þá getur umræðan einmitt snúist sem mest um hinar neikvæðu hliðar sjúkdómsins 

en ekki um bjargráð eða eitthvað gott.  
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 Ófrjósemi var ekki vandamál hjá hjónunum sem hér var talað vir. Guðrún og Jón eiga 

eitt barn sem komið er í grunnskóla og svo annað eins árs. Sú eldri kom mjög óvænt þar sem 

búið var að tala um að Guðrún myndi líklega þurfa hjálp til þess að verða ófrísk. Sú yngri 

kom eftir rúmlega 7 ára bið og í millitíðinni urðu fjögur fósturlát á tveimur árum sem rakin 

voru til sjúkdómsins. Fimmta meðgangan heppnaðist en hún tók verulega á andlega.  

Það var gríðarlegur ótti. Líka af því að hann (Jón) var svo 

brjálæðislega jákvæður. Ef maður er að reyna að vera raunsær og 

bindast ekki miklum tengslum (við fóstrið) og svo er einhver að plana, 

þú veist, þegar barnið er fætt þá ætla ég að  gera þetta og þetta, þá 

langaði mig til að kýla hann. Og við fórum til sálfræðings á 

meðgöngudeildinni sem kom honum í skilning um þetta. Ekki ræða við 

hana fyrr en hún er orðin sátt við það að þetta (fóstur) sé komið til 

þess að vera. Það var það besta að senda okkur til sálfræðings.  

(Guðrún) 

Heilbrigð stúlka fæddist svo og er mikill gleðigjafi. Þegar viðtalið var tekið var Guðrún orðin 

ófrísk aftur en komin mjög stutt á leið. Henni leið örlítið betur andlega en sagði að þetta tæki 

samt mjög á, margar tilfinningar væru í gangi en þau væru ofsalega glöð með þungunina. 

Sigríður og Tómas eiga eitt barn sem kom undir án nokkurrar biðar og annað er á leiðinni.  

Já ótrúlegt en satt þá kom barnið undir eins og skot þegar ég hætti á 

pillunni. Læknirinn minn var búinn að vara mig við að ég gæti 

mögulega ekki orðið ólétt og ef ég gæti það myndi það sennilega taka 

smá tíma eftir að ég hætti á pillunni af því að ég væri búin að vera svo 

lengi á alls kyns lyfjum. En viti menn, það tók mánuð! Ótrúlegt! 

(Sigríður) 

 Framtíðarplön hjónanna voru nokkuð skýr en ólík samt. Sigríður og Tómas ælta að 

vera hamingjusöm og hafa það gott. Þau eru mjög jákvæð og bjartsýn og láta sjúkdóminn ekki 

trufla þeirra líf eða framtíðarplön. Guðrún og Jón ræddu á annan hátt um framtíðarplön.  
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Við höfum rætt ýmislegt. Við ætlum að hafa það þannig að ef við 

eignumst börn þá eignumst við börn. Svo seinna meir að ef að þetta 

verður mjög slæmt að leita til læknis um það að fara í tíðahvörf eða 

taka allt úr (leg og eggjastokka). 

(Guðrún) 

Láta lækninn meta það hvað væri skynsamlegast að gera...við erum 

opin fyrir öllum möguleikum og reynum að meta það hvað er best 

hverju sinni 

(Jón) 

 Höfundar þessa verkefnis lærðu mikið á því að taka þessi viðtöl og öðluðust meiri 

skilning á þeim áhrifum sem sjúkdómurinn getur haft. Hann snýst ekki aðeins um verki 

konunnar heldur samfélagslega stöðu og andlega líðan. Einnig snertir hann líf maka og jafnvel 

barna þeirra og stórfjölskyldur. Guðrún talaði um að togstreita og leiðindi hefðu orðið vegna 

þess að hún gæti ekki alltaf mætt í afmæli eða veislur þegar verkjaköstin eru sem verst. 

Skilningur á því hafi verið lítill og það verið vandamál sem þó sé að lagast. Sjúkómurinn 

getur haft áhrif á mjög marga og álit höfunda er að með aukinni vitundavakningu úti í 

samfélaginu sé hægt að auðvelda þessum konum að takast á við sjúkdóminn.  

 Heilbrigðisstarfsfólk er afar mikilvægt í umönnun kvenna með legslímuflakk og það 

þarf að efla þekkingu þeirra sem starfa til dæmis á heilsugæslu þangað sem konur með þessi 

einkenni fara oft fyrst. Einnig þarf starfsfólk á slysadeildum að vera betur meðvitað um 

sjúkdóminn til að geta tekið á móti konunum og veitt þeim umönnun og sýnt þeim skilning. 

Þekking á eðli verkjanna þarf að vera til staðar, þ.e. að taugaverkir spili stórt hlutverk í 

sjúkdómnum því sá þáttur skiptir gríðarlega miklu máli þegar veita skal meðferð sem á að lina 

verki og láta konunni líða betur.  
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2.4 Samantekt 

Í þessum kafla var byrjað að fjalla um eðli legslímuflakks, faraldsfræði og helstu 

einkenni sjúkdómsins. Legslímuflakk er góðkynja sjúkdómur í kvenlíffærum sem veldur hvað 

flóknustu og mest langvarandi verkjum hjá konum. Sjúkdómurinn er í raun langvinnur 

bólgusjúkdómur í grindar- og kviðarholi og margþætt meðferðarúrræði þarf til að sporna gegn 

útbreiðslu hans og draga úr einkennum. Samkvæmt rannsóknum er tíðni legslímuflakks á 

Íslandi  um 1-2% og því má áætla að á Íslandi séu um 1400-1600 konur með sjúkdóminn og 

margar þeirra eru ógreindar. Einkennin geta verið margvísleg og einstaklingsbundin og konur 

geta jafnvel verið einkennalausar, en í flestum tilfellum er helsta einkennið langvarandi verkir 

í kviðar – og grindarholi.  

Í kaflanum var einnig fjallað um meðferðir við sjúkdómnum sem miða fyrst og fremst 

að því að draga úr útbreiðslu og einkennum hans s.s. verkjum, því enn hefur ekki fundist 

endanleg lækning við legslímuflakki. Einnig var umfjöllun um greiningaferlið sem er flókið 

og getur tekið langan tíma en meðalgreiningartíminn er u.þ.b. 9 ár.  

Heilsutengdir þættir voru skoðaðir og í ljós kom að þeir skipta gríðarlegu máli hvað varðar 

upplifun einstaklings á eigin stöðu í lífinu og þær væntingar og viðmið sem hann hefur. 

Töluvert hefur verið rannsakað hvaða áhrif legslímuflakk hefur á lífsgæði og niðurstöður sýna 

að sjúkdómurinn hefur neikvæð áhrif á heilsutengd lífsgæði. Starfsgeta kvenna með 

legslímuflakk er skert og fjarvera frá vinnu vegna veikinda tiltölulega algeng. Stanslausar 

áhyggjur af því að missa starfið vegna forfalla valda miklu álagi og eru kvíði og þunglyndi 

algeng vandamál meðal kvenna með legslímuflakk.  

  Verkir hafa víðtæk og margvísleg áhrif á heilsutengd lífsgæði kvenna með 

legslímuflakk auk þess sem þeir eru oft á tíðum vanmetnir og meðferðarúrræðin af skornum 

skammti. Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt að verkirnir eru að miklu leyti af taugafræðilegum 

uppruna en þrátt fyrir það er verkjameðferð ekki miðuð út frá því.  
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 Í lok kaflans var fjallað um viðtöl sem tekin voru við konur með legslímuflakk og 

maka þeirra en þau veittu okkur aukna innsýn í sjúkdóminn og áhrif hans á daglegt líf.  
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Kafli 3. Umræður 

Megin tilgangur þessarar heimildasamantektar var að fræðast um og skoða áhrif 

legslímuflakks á daglegt líf og lífsgæði kvenna með sjúkdóminn og sérstaklega að varpa ljósi 

á verkjaupplifun þeirra og meðferðarúrræði. Auk þess vildu höfundar efla þekkingu á eðli 

verkjanna og viðeigandi meðferð gegn þeim. Auk heimildasamantektarinnar tóku höfundar 

viðtöl við tvær konur sem greindar eru með sjúkdóminn og maka þeirra. Í eftirfarandi texta 

verða niðurstöður dregnar saman ásamt því að varpa fram spurningum sem vaknað hafa við 

gerð samantektarinnar.  

Legslímuflakk er langvinnur, sársaukafullur sjúkdómur sem herjar á konur á 

barneignaraldri. Sjúkdómurinn stafar af óæskilegum vexti legslímufrumna utan legs. Tíðni 

sjúkdómsins hefur verið rannsökuð að takmörkuðu leyti, en á Íslandi er talið að 1400-1600 

konur glími við hann. Aðaleinkenni sjúkdómsins eru verkir, bæði kviðverkir, verkir við 

samfarir og mjög miklir verkir við tíðablæðingar. Einkennin eru flókin og margþætt sem 

veldur því að greiningarferlið er oft á tíðum mjög langdregið. Tímabilið frá fyrstu einkennum 

að greiningu tekur að meðaltali 9 ár. Höfundar draga þá ályktun að skilningsleysi og 

vanþekking heilbrigðisstarfsfólks sem snýr að eðli sjúkdómsins spili stórt hlutverk hvað 

varðar lengd greiningarferlisins. Skilningsleysi af hálfu heilbrigðisstarfsfólks var áberandi í 

niðurstöðum rannsóknanna sem höfundar lásu við gerð heimildasamantektarinnar. Í 

viðtölunum kom einmitt fram að konurnar upplifa mikið skilningsleysi gagnvart sjúkdómnum 

og þá sérstaklega frá heilbrigðisstarfsfólki. Í öðru viðtalinu sem við tókum hafði annar 

viðmælandi okkar þetta að segja: „Þegar ég kom til hans (læknis) var ég orðin uppgefin, 

hafði ekki sofið um nóttina og var alveg að gefast upp á þessum verkjum og læknirinn sagði 

mig vera að ímynda mér verkina..... ég man ég fór út í bíl hringdi í mömmu og hágrét..... Og 

ennþá í dag situr rosalega í mér þegar læknirnnn sagði að ég væri að ímynda mér þessa 

verki, sem næstum því drápu mig að mér fannst.” 
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Í siðareglum hjúkrunarfræðinga kemur fram að umhyggja fyrir skjólstæðingum og 

virðing fyrir lífi sé kjarni hjúkrunar og að hlutverk hjúkrunarfræðinga sé að bæta líðan, lina 

þjáningar og efla heilbrigði. Með hliðsjón af niðurstöðum rannsókna sem höfundar skoðuðu 

við vinnslu þessa verkefnis og viðtölin sem þeir tóku þá vantar e.t.v eitthvað uppá að þeim sé 

fylgt og líklega er helsta ástæða þess viðhorf heilbrigðisstarfsfólks (m.a. hjúkrunarfræðinga) 

sem byggja líklega á vanþekkingu.  

Verkir af völdum legslímuflakks hafa talsvert verið rannsakaðir og sífellt fleiri 

rannsóknir sýna fram á að þeir séu taugaverkir. Með tilliti til þess þarf að endurskoða þá 

meðferð sem veitt er bæði á Íslandi og erlendis gegn verkjunum. Verkjaköst tengd 

sjúkdómnum eru yfirleitt meðhöndluð með verkjalyfjum og þá sérstaklega bólgueyðandi 

gigtarlyfjum (NSAID’S). Höfundar vonast til að meðferðarúrræðin verði bætt í samræmi við 

rannsóknir og að taugaverkjalyfjum verði bætt við aðrar meðferðir. Stratton og Berkley 

(2011) drógu þá ályktun að þörf væri á að færa áhersluna frá legslímuflekkjunum yfir á 

taugakerfið þegar kemur að meðferðarúrræðum gegn verkjum. Þar sem ekki hefur enn fundist 

endanleg lækning við sjúkdómnum er meðferðin einkennameðferð sem miðar fyrst og fremst 

að því að lina verki og halda öðrum einkennum niðri.  

Fraser (2010) kvensjúkdómalæknir í Ástralíu, skrifaði heimildasamantekt um verki 

tengda legslímuflakki og gerði hann taugaverkjum mjög hátt undir höfði. Þar varpaði hann 

fram áhugaverðum hugleiðingum, þar sem hann telur að kvensjúkómalæknar hafi brugðist 

konum með legslímuflakk. Þeim hafi mistekist að skilja ólíkar tegundir verkja og þá þætti sem 

hafa áhrif á þá. Læknar einblíni á legslímuflekki og samgróninga, framkvæma skurðaðgerðir 

þar sem samgróningar eru lagaðir og flekkirnir brenndir í burtu. Í kjölfarið er svo beðið og 

vonað það besta en reynslan sýnir að ferlið endurtekur sig og verkirnir hefjast á nýjan leik. 

Annar viðmælandi okkar lýsti einmitt reynslu sinni af nákvæmlega því sem Fraser talar um 

hér að ofan með eftirfarandi orðum: „En svo fór ég í aðgerðir þar sem var brennt í burtu, og 
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þá var ég alltaf góð í smátíma á eftir en fór fljótt á sama veg, ég er búin að fara í 11 aðgerðir. 

Stundum fór ég alveg tvisvar á ári en þetta virðist alltaf koma bara aftur og aftur....læknirinn 

sagði mig vera að ímynda mér verkina, að ég hefði nú farið í aðgerð fyrir fimm mánuðum og 

ég gæti ekki verið svona verkjuð...“ 

 Sjúkdómurinn hefur víðtæk áhrif á daglegt líf. Álag vegna verkja og mögulegrar 

ófrjósemi er mjög mikið og oft ráða pör ekki við það og upp úr samböndum slitnar. Margar 

konur eiga erfitt með að stunda kynlíf sem getur verið mjög erfitt fyrir samband við maka. 

Einkenni sjúkdómsins hafa einnig áhrif á félagslega þætti eins og atvinnuþátttöku og félagslíf.  

Höfundar þessarar heimildasamantektar telja að vekja þurfi lækna og 

hjúkrunarfræðinga til vitundar um legslímuflakk. Í kjölfarið gæti greiningartími orðið styttri 

og streita og óvissa um heilsuna minnkað. Að auki þarf að verða vitundavakning um 

legslímuflakk í samfélaginu. Þannig eykst skilningur á sjúkdómnum og þar af leiðandi 

minnkar álag á konur með legslímuflakk t.d. á atvinnumarkaði. Auk þess vonast höfundar til 

þess að lyfjameðferð verði endurbætt og áhersla lögð á að reyna verkjalyf sem henta 

einstaklingum með taugaverki. 
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Lokaorð 

 Þessi heimildasamantekt sýnir fram á hversu víðtæk áhrif sjúkómurinn legslímuflakk 

hefur á líf kvenna. Hann hefur ekki einungis líkamleg áhrif heldur einnig sálræn og félagsleg. 

Einkenni sjúkdómsins eru flókin og greiningaferlið tekur að jafnaði mjög langan tíma. Verkir 

eru megineinkenni sjúkdómsins og hafa þeir víðtæk áhrif á daglegt líf kvenna með 

legslímuflakk. Rannsóknir benda til að verkirnir séu að stórum hluta af taugafræðilegum 

uppruna og með tilliti til þess teljum við nauðsynlegt að endurskoða meðhöndlun verkja sem 

orsakast af legslímuflakki. Konur sem þjást af miklum verkjum vegna sjúkdómsins eru 

meðhöndlaðar með verkjalyfjum og bólgueyðandi gigtarlyfjum sem virka ekki gegn 

taugaverkjum. Forsenda þess að hægt sé að veita sem besta meðhöndlun og í kjölfarið að 

stytta greiningaferlið er að heilbrigðisstarfsfólk sé vel upplýst um eðli sjúkdómsins. 

Skilningsleysi á legslímuflakki og verkjum tengdum því er ríkjandi bæði meðal 

heilbrigðisstarfsfólks og samfélagsins og úr því þarf að bæta. Konur sem eru haldnar 

sjúkdómnum þurfa mikinn stuðning og skilning af hálfu heilbrigðisstarfsfólks og fjölskyldu 

því þær eru oft undir miklu álagi vegna verkja og skerðingar á lífsgæðum. Sjúkdómurinn 

hefur áhrif á fjölskyldulíf og getur skert frjósemi kvenna. Ófrjósemi og verkir tengdir samlífi 

geta haft mikla streitu í för með sér og ekki er óalgengt að upp úr samböndum slitni vegna 

álags sem legslímuflakk veldur.  

 Við lærðum mjög mikið á því að fræðast um legslímuflakk og einkenni þess og 

drögum þá ályktun að hlúa þurfi betur að konum með sjúkdóminn. Það er líka nauðsynlegt að 

opna umræðu um sjúkdóminn úti í samfélaginu því það getur aukið skilning og dregið úr álagi 

á konurnar og fjölskyldur þeirra. Þekkinga á sjúkdómnum hefur aukist undanfarið , en betur 

má ef duga skal.  
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