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Ágrip 
 

Endómetríósa á Íslandi 2001-2015. Nýgengi, staðsetning og aðgerðir. 
 

Ásdís Kristjánsdóttir1, Reynir Tómas Geirsson1,2, Kristrún Aradóttir2, Ragnheiður Oddný 
Árnadóttir2, Vilhjálmur Rafnsson1 

1Læknadeild, Háskóli Íslands, 2Landspítali-Háskólasjúkrahús, Reykjavík 

 
Inngangur: Endómetríósa (legslímuflakk) er langvinnur og erfiður sjúkdómur meðal kvenna sem getur 

haft mikil áhrif á lífsgæði þeirra og möguleika til barneigna. Sjúkdómurinn er algeng orsök verkja, 

óreglulegra blæðinga og ófrjósemi. Markmið rannsóknarinnar var að meta nýgengi og flokka sjúkdóminn 

eftir alvarleika og staðsetningu fyrir árabilið 2001-2015. 

 
Efniviður og aðferðir: Skoðuð voru gögn frá þeim sjúkrastofnunum hér á landi þar sem aðgerðir til 

greiningar á endómetríósu höfðu getað farið fram, þ.e.a.s. Landspítala, Skt. Jósefsspítala, Sjúkrahúsinu 

á Akureyri, Heilbrigðisstofnun Vesturlands, Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, Heilbrigðisstofnun 

Suðurlands og Lækningu, einkarekinni stofnun. Fundnar voru konur með alþjóðlegu ICD-

greiningarkóðana N80.0-N80.9 og sjúkraskrár þeirra, aðgerðarlýsingar og vefjagreiningasvör skoðuð. 

Staðsetningu endómetríósu í grindarholi var skipt í fimm flokka og sjúkdómnum í tvo flokka eftir 

alvarleika. Konur með adenomyosis (legslímu- og vöðvavilla) voru útilokaðar frá rannsókninni, sem og 

konur sem greindust fyrir 2001. 

 
Niðurstöður: Alls voru nýgreindar konur 1435 talsins á árunum 2001-2015 á aldrinum 15-69 ára, þar 

af 1346 nýgreindar á frjósemialdri, þ.e.a.s. 15-49 ára. Nýgengi var misjafnt milli ára, frá 5,9-13,3/10 000 

en að meðaltali greindust 9,1/10 000 konur á ári á aldrinum 15-69 ára. Fyrir aldurinn 15-49 ára var 

nýgengi milli ára frá 6,7-16,4/10 000 og meðaltal 11,4/10 000. Meðalaldur við greiningu var 34,6 ár, 

yngsta konan sem greindist var 17 ára á meðan elsta var 66 ára. Greining var með kviðsjá hjá 80,9% 

kvennanna og staðfest með vefjarannsókn hjá 65,1%. Algengasta staðsetning endómetríósu var á 

eggjastokkum og neðarlega í grindarholi. Meirihluti kvennanna greindist með vægari form sjúkdómsins, 

þ.e.a.s. 68,9%, en 31,1% greindist með alvarlegri vefjaskemmdir. 

 
Ályktanir: Að meðaltali eru að greinast 95,7 konur á ári með endómetríósu, þar af þriðjungur með 

alvarlegri sjúkdóm. Nýgengi var svipað og í fyrri íslenskri rannsókn sem tók til áranna 1981-2000 og í 

nokkrum erlendum rannsóknum þar sem byggt er á vel afmörkuðu þýði. Dreifing á vefjaskemmdum 

sýndi hærra hlutfall í grindarholi en í fyrri rannsókn sem tengist sennilega breyttri og bættri 

greiningartækni. Meðalaldur við greiningu var sá sami og í fyrri rannsókn sem bendir til þess að betri 

kviðsjártækni leiði ekki til greiningar fyrr á frjósemiskeiði. 
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1 Inngangur 

Endómetríósa (legslímuflakk eða legslímuvilla) er langvinnur og erfiður sjúkdómur meðal 

kvenna sem getur haft mikil áhrif á lífsgæði þeirra og möguleika til barneigna. Sjúkdómurinn hrjáir fyrst 

og fremst konur á barneignaaldri en einnig konur sem eru komnar nokkuð fram yfir tíðahvörf og er algeng 

orsök verkja, óreglulegra blæðinga og ófrjósemi (1-3). Þetta getur verið léttvægur sjúkdómur með fáum 

vefjaskemmdum sem valda ekki miklum vanda, en hjá öðrum konum verða mun meiri veikindi. 

Legslímuvefurinn vex að sumu leyti með ífarandi hætti og getur með tilheyrandi bólgumyndun orðið að 

nánast óbærilega erfiðum vanda hjá sumum kvennanna sem verða fyrir því að fá endómetríósu. 

Nokkrar kenningar eru til um orsakir endómetríósu en sú sem þykir líklegust er nefnd 

bakflæðiskenningin. Samkvæmt henni orsakast endómetríósa fyrst og fremst af því að frumur úr 

legslímu sem þekja legholið sjálft að innan og losna við mánaðarlegar tíðablæðingar, færast upp 

gegnum eggjaleiðara sem hluti af tíðablóðinu og ná við réttar aðstæður að taka sér bólfestu á lífhimnu 

kviðarholsins eða eggjastokkunum (4, 5). Legslímufrumur og uppistöðuvefur þeirra sem einungis eiga 

að þekja legið að innan, verða þannig til staðar utan legholsins, þá aðallega í grindarholi, framan og 

aftan við legið og á eggjastokkum (1, 6-8). Þó tíðablóð fari oft upp gegnum eggjaleiðara úr legholi hjá 

flestum konum, einkum ef blæðingar eru meiri að magni, þá þarf rétt skilyrði til að þær festist á lífhimnuna 

eða yfirborð eggjastokksins og geti færst þaðan dýpra inn í vefinn (5, 7). Átfrumur og drápsfrumur ættu 

að sjá um að fjarlægja þær strax af yfirborðinu en erfðaháðar breytingar á starfsemi þeirra eða á virkni 

hvata sem eru hluti í varnarviðbrögðum lífhimnunnar og hafa áhrif á hversu ífarandi legslímufrumurnar 

eru, skipta sennilega einnig máli (9-12). Frumurnar setjast einstakar eða í litlum klösum á yfirborð 

lífhimnu eða kímþekju (e. germinal epithelium) eggjastokka og færast (e. migrate) inn undir yfirborðið 

þar sem þær fjölga sér og mynda kirtil- og tilheyrandi uppistöðuvef (13, 14). 

Samsetning legslímukirtilvefs og uppistöðuvefs (e. stroma) fyrir utan leg skilgreinir 

endómetríósu, en bólga þarf einnig að vera til staðar (15). Mánaðarlega þegar kona fer á blæðingar 

blæðir ekki einungis úr legslímunni í legholinu þegar losnar um hana, heldur einnig úr þessari 

afbrigðilegu slímhúð utan leghols, legslímuflakkinu. Afleiðingar blæðinga úr afbrigðilegu slímhúðinni 

utan legholsins undir lífhimnunni eru slæmir verkir vegna beinnar ertingar skyntauga og bólguviðbragða 

með losun cýtókína, staðlægra efna á borð við prostaglandín og aðkomu bólgufrumna. Örvefur myndast 

er bólgan hjaðnar og samvextir á lífhimnu milli líffæra fylgja í kjölfarið (15, 16). Eins og gefur að skilja 

getur þetta valdið miklum verkjum, sér í lagi meðan blæðingar standa yfir. Blæðingar, bólga og örvefur 

leiða til viðkvæmra svæða í grindarholi og því fylgja oft verkir við samfarir, við þvag- og hægðalosun ef 

vefjaskemmdir verða á eða nálægt þeim líffærum, blæðingartruflanir fylgja og ekki síst truflanir á egglosi 

og frjóvgun vegna afbrigða í hormónaseytun og eðlilegum eggbúsvexti eggjastokkanna (15, 17, 18). 

Skynjun verkja frá eggjastokkum, eggbúsvexti eða endómetríósu þar er flókið fyrirbrigði (19). Blæðingar 

undir yfirborði þeirra geta því safnast fyrir í afbrigðilegum kirtilvef og blöðrur fylltar gömlu blóði myndast 

undir kímyfirborði eggjastokksins (20). Ef blóðið kemst hins vegar í snertingu við lífhimnuna þar sem 

ekki skortir skyntaugar geta verkir orðið verulegir og bráðir (1, 6, 15, 16). 
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1.1 Sjúkdómsmynd 

Birtingarmynd endómetríósu getur verið allt frá fáum og litlum legslímuflakksblettum undir 

yfirborði eggjastokks eða lífhimnu með annars eðlilegum grindarholslíffærum upp í stórar blóðfylltar 

blöðrur á eggjastokkum (e. endometriomas), örvefsmyndanir og samvexti sem leiða af sér breytta 

uppbyggingu grindarhols og varnar eðlilegum hreyfanleika líffæra í grindarholi (15). Ummerki um 

sjúkdóminn sjást fyrst sem litlar gul- eða hvítleitar bungur eða separ á lífhimnunni, einn eða tveir 

millimetrar á stærð, þar sem kirtilvefur hefur myndast undir yfirborðinu og slímseytun hafist. Þetta getur 

verið hvar sem er í lífhimnu og líffærum grindarholsins. Á eggjastokkunum er yfirborðið öðruvísi að gerð 

og þetta sést ekki með sama hætti. Þegar blæða fer í vefinn myndast fyrst litlir rauðir blettir í eða rétt 

undir lífhimnunni sem merki um ferska blæðingu þar sem afbrigðilegi vefurinn hefur náð að grafa um 

sig. Eftir því sem meira hefur blætt inn í vefinn og blóðið fer að umbreytast verða skemmdirnar stærri og 

dekkri eða bláleitar í útliti. Æðanýmyndun inn að vefjaskemmdinni sést oft (21). Eftir síendurteknar 

blæðingar, sem leiða til bólgusvars, verður lífhimnan bólgin yfir skemmdinni og samvaxtarstrengur 

myndast. Seinna hefst örvefsmyndun þegar dregur úr bólgusvarinu (16) og frumur í vefjaskemmdinni 

sjálfri eyðast a.m.k. að hluta. Vefjaskemmdir með bólgu geta með tímanum haft áhrif á nálæg líffæri, til 

dæmis þrengt að þvagleiðara eða görn og samvextir kringum eggjastokka hamla egglosi og starfsemi 

eggjaleiðarakögursins (l. fimbriae). Blóðfylltar blöðrur á eggjastokk eru líka algeng birtingarmynd 

endómetríósu. Á eggjastokkum grafa legslímufrumur sig inn undir yfirborðið og þar myndast blöðrur 

fylltar af gömlu blóði þar sem blóðfrumurnar leysast í sundur og blóðrauðinn verður brúnleitur 

seigfljótandi vökvi. Þær kallast þá súkkulaðiblöðrur eða ,,súkkulaðicystur” (e. chocolate cysts). Þessar 

blöðrur geta orðið margir sentimetrar í þvermál og ef þær springa lekur út úr þeim þykkfljótandi gamalt 

blóðið inn í kviðarholið (1, 6, 15). Slæmir verkir frá eggjastokkum koma ekki fyrr en blóðfyllt blaðra á 

þeim lekur eða springur. Seigfljótandi blóðleifarnar erta lífhimnuna sem framkallar sára verki. Í ytri hluta 

eggjastokks þar sem eggbú stækka í hverjum tíðahring og endómetríósan getur grafið um sig, eru taugar 

sem skynja verki eða þan takmarkaðar og verkjaskyn ónákvæmt. Þess vegna getur liðið langur tími þar 

til konan fer að finna fyrir sársauka þrátt fyrir að blöðrur hafi myndast á eggjastokknum (20). Bólgur á 

yfirborði eggjastokkanna og annars staðar í lífhimnunni geta hinsvegar leitt til þess að vefir límast saman 

í grindarholinu og samloðun milli líffæra eða við kviðarholsvegginn myndast. Þegar bólgan síðan 

minnkar standa samvextir eftir milli líffæranna (16). Þetta getur loks haft áhrif á hormónaseytun í 

eggjastokkum, egglos og eðlilegan hreyfanleika eggjastokka og eggjaleiðara og getur útskýrt 

ófrjósemivanda margra kvenna með endómetríósu (1, 11). 

Ef vefjaskemmdir með örvef þrengja að þvagfærum eða görnum/ristli verða einkenni vegna 

starfsemitruflana þar, svo sem vatnsnýra (l. hydronephrosis) eða meltingartruflanir. Tíðablóð sem leitar 

út um eggjaleiðara inn í kviðarhol lendir fyrst á eggjastokkunum og nálægri lífhimnu þegar það kemur út 

úr eggjaleiðarakögrinu, en færist síðan niður í botn grindarholsins (legkvos, l. fossa rectovaginalis) (5). 

Bólga þar leiðir til þess að grindarbotninn lokast smám saman og grynnist, frá því að ná niður eftir meira 

en helmingi afturveggs legganga. Í vöðvavef legganganna myndast þá hnúðar úr legslímukirtlum og 

örvef sem geta verið aumir, valdið nær stöðugum verkjum djúpt í grindarholi (e. deep pelvic pain) og 

hamla því að konan geti haft samfarir með eðlilegum hætti (22). Þessar vefjaskemmdir nefnast oft djúp 

ífarandi endómetríósa (e. deep invasive endometriosis, skammstafað DIE) (23). Eiginlega er þó ekki um 
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ífarandi sjúkdóm að ræða heldur það að bólgan kringum kirtilvef sem blæðir úr veldur bólgu og 

samvöxtum og vefjaskemmdirnar lokast inni milli endaþarms og legganga (í eða ofan við endaþarms- 

og leggangaskipt, e. rectovaginal septum). 

Adenomyosis eða legslímu- og vöðvavilla er svipaður sjúkdómur og endómetríósa, þar sem 

flekki eða fláka af legslímhúðarkirtilvef og uppistöðuvef legslímunnar er að finna inn í legvöðvanum 

sjálfum. Þessir flákar blæða einu sinni í mánuði líkt og legslímhúðin í legholinu. Blóðið inni í legveggnum 

kemst hvergi og skilur eftir sig bláleit ummerki í innra sléttvöðvalagi legveggsins. Legið verður stærra, 

rauðara og dekkra og með meiri æðateikn en venjulegt leg. Konur fá þennan sjúkdóm á seinni hluta 

frjósemiskeiðs, þær hafa oft mjög slæma tíðaverki en hafa oft náð að eignast börn. Þó sjá megi merki 

um tilvist sjúkdómsins við ómun um leggöng, þá er sjúkdómurinn oftast greindur eftir á þegar legið er 

tekið vegna einkenna kvennanna og hægt er að skoða vefjasneiðar úr því. Adenomyosis hefur hvorki 

sama uppruna né birtingarmynd og venjuleg endómetríósa sem fjallað er um í þessari ritgerð (24) og er 

sá sjúkdómur því ekki til umfjöllunar hér. Adenomyosis líkist þó skemmdum sem sjást í legkvos eða 

endaþarms-og leggangaskiptinni þar sem legslímukirtlar með uppistöðuvef lokast inni meðal sléttra 

vöðva sem eru hluti líffæraveggjanna í aftanverðum leggöngum og í framanverðum endaþarmshluta 

ristilsins. 

 

1.2 Sjúkdómsorsök 

Settar hafa verið fram nokkrar kenningar um tilurð endómetríósu í gegnum tíðina. Upphaflega 

kenningin, metaplasiu-kenningin, gerði ráð fyrir að lífhimnufrumur í grindarholi umbreyttust í legslímu, 

en lífhimnan og legslíman hafa sama fósturfræðilega uppruna (1). Þessi umbreyting yrði þá hugsanlega 

vegna staðbundins áreitis eða áhrifa frá lífefnum eða legslímufrumum í tíðablóðinu. Önnur kenning er 

að legslíman sé flutt á staði fyrir utan leg með sogæðaflæði eða blóðbornum hætti og nái þar að grafa 

sig inn í og inn fyrir lífhimnu (1). Eins hafa rannsóknir sýnt fram á þýðingu stofnfrumna og sérhæfingar 

þeirra í tilurð og myndun endómetríósu. Stofnfrumurnar gætu komið frá beinmerg, legslímu eða haft 

annan uppruna og eru mögulega ástæða fyrir umbreytingu lífhimnu í legslímu, sem styður þá við 

metaplasiu-kenninguna. Stofnfrumur gætu færst með sogæðaflæði eða með blóðbornum hætti til staða 

utan við kviðarholið, en þær gætu líka umbreyst (e. differentiation) á staðnum, sem hvort tveggja gæti 

skýrt sjaldséða tilvist sjúkdómsins á óvenjulegum stöðum, svo sem í lungum eða nefholi eða einstaka 

tilvikum þar sem sjúkdómnum hefur verið lýst í körlum (1, 15, 25). Megin kenningin um tilurð 

endómetríósu er hins vegar svonefnd bakflæðiskenning en hún er kennd við Bandaríkjamanninn John 

Sampson sem setti hana fram árið 1921 (1, 6, 26). Samkvæmt henni rennur tíðablóð sem inniheldur 

örlítið af legslímuvef ekki einungis niður á við í gegnum legholið, leghálsinn og leggöngin heldur fer hluti 

af tíðablóðinu upp gegnum eggjaleiðarana og sest á eggjastokka og lífhimnu grindahols þar sem 

legslímufrumur ná að festast og grafa sér leið inn í lífhimnu eða yfirborðsþekju eggjastokka. Sýnt hefur 

verið fram á að legslímufrumur sem flæða inn i kviðarholið við tíðir eru lífvænlegar, færar um að taka 

sér bólfestu í öðrum vefjum og vaxa (27, 28). Sjúkdómurinn sést langoftast í eða við líffæri og lífhimnu 

grindarhols og veldur einkennandi vefjaskemmdum þar, sem styður enn frekar bakflæðiskenninguna 
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(11, 29). Engu að síður hefur enn ekki tekist að sanna með óyggjandi hætti að bólfesta legslímuagna 

orsaki endómetríósu (1). Bakflæðiskenningin skýrir endómetríósu hins vegar best. 

Rannsóknir með kviðsjáraðgerð (e. laparoscopy) hafa sýnt fram á að bakflæði við tíðablæðingar 

er algengt fyrirbrigði og hefur sést hjá 70-90% kvenna á frjósemiskeiði þegar kviðsjáraðgerð er gerð 

þegar tíðablæðingar standa yfir (1, 6, 14, 30). Þess vegna þarf eitthvað annað að koma til og sérstakar 

aðstæður þurfa að vera fyrir hendi til þess að ástandið nái að þróast yfir í sjúkdóm (4, 5). Meðal þátta 

sem athygli hefur beinst að er sértæk skerðing á ónæmiskerfi lífhimnunnar sem dregur úr getu líkamans 

til að fjarlægja legslímuvef sem sest á lífhimnuna í grindarholinu. Það er hlutverk hvítra blóðkorna, 

einkum drápsfruma (e. natural killer cells), að fjarlægja eðlilegan vef líkamans sem deyr eða lendir á 

afbrigðilegum stöðum. Í konum með endómetríósu virðast drápsfrumurnar með skerta drápshæfni og 

ná því ekki að fjarlægja afbrigðilegu legslímhúðarflákana sem þannig ná bólfestu (12, 31). Einnig hefur 

verið sýnt fram á að tjáning á ýmsum cýtókínum sem hafa áhrif á starfsemi T-eitilfrumna er frábrugðin 

hjá konum sem þjást af endómetríósu (12, 32, 33). Í lífhimnuvökva kvenna með endómetríósu sést 

aukinn fjöldi og virkni átfrumna (e. macrophages) og cýtókína og nýmyndun æða er einnig sjáanleg (e. 

angiogenesis). Þetta getur leitt til aðstæðna sem örva fjölgun og umbreytingu (e. differentiation) 

legslímufrumna og uppistöðuvefs þeirra á og undir lífhimnunni. Það kallar á aukna æðanýmyndun til að 

næra nýja kirtilvefinn, auk þess að laða að enn fleiri hvít blóðkorn sem viðbragð við afbrigðilegri 

vefjanýmyndun (21). Legslímuvefurinn er í vexti sínum einnig háður kynhormónum (östrógenum og 

prógesterón) og slímseyting og blæðing inn í vefina stuðlar að enn auknu bólgusvari. Þó ein eða fáeinar 

legslímufrumur geti náð bólfestu, virðast stærri legslímuhlutar eiga auðveldara með að ná að festast og 

grafa sig inn fyrir lífhimnuna við rétt skilyrði (34). Ef kona hefur miklar og tíðar blæðingar eða ef legháls 

er þrengdur eða lokaður, t.d. eftir skurðaðgerð á leghálsi, virðist endómetríósa algengari, sennilega 

vegna meiri tilhneigingar til bakflæðis (35-39). Við það aukast líkur á bólfestu í eggjastokk eða undir 

lífhimnunni. Konur sem að hafa verið lengi á getnaðarvarnarpillunni, hafa eignast fleiri börn og byrja 

seinna á blæðingum eru hins vegar ólíklegri til að fá endómetríósu (36, 37, 40). Þetta styður 

bakflæðiskenninguna, en aðstæður verða samt að vera til staðar til að vefirnir nái bólfestu, geti vaxið 

inn í aðra vefi og dregið að sér æðanýmyndun og þar með súrefni og næringu til uppbyggingar. Konan 

verður sennilega að hafa erfðabundna tilhneigingu til að tjá afbrigðilegar yfirborðssameindir á 

legslímufrumunum eða hafa þær breytingar á hvötum og cýtókínum sem leyfa íferð inn í vefi, eða hafa 

veikari varnarviðbrögð svo sem í átfrumum og öðrum ónæmisviðbrögðum sem leiða til bólfestu hjá 

sumum konum umfram hjá flestum (32). 

Vitað er að sjúkdómurinn er algengari í sumum ættum (2, 41, 42), en einnig virðist sjúkdómurinn 

oft alvarlegri í sjúklingum með fjölskyldusögu heldur en þeim sem hafa hana ekki (42, 43). Simpson og 

samstarfsfólks sýndu 6,9% meiri áhættu á endómetríósu meðal nánustu ættingja sjúklinga miðað við 

nánustu kvenkyns ættingja maka þeirra en hjá þeim var hættan 0,9% (43). Sýnt hefur verið fram í 

Ástralskri rannsókn að tvöfalt meiri áhætta er á endómetríósu hjá eineggja tvíburum heldur en tvíeggja 

(44) og íslensk rannsókn sýndi að konur með sjúkdóminn hafa talsvert hærri skyldleikastuðul en makar 

þeirra eða tilviljanakennt úrtak þýðisins (32). Erfðafræðilegir þættir virðast því sterklega auka áhættu á 

endómetríósu. 
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Efni í umhverfinu virðast einnig geta haft áhrif á eða auka líkur á endómetríósu. Díoxín og 

díoxínlík efni (PCB, polychlorinated biphenyl) hafa aðallega verið skoðuð með þetta í huga í framhaldi 

af rannsókn á Rhesus-öpum sem voru látnir vera í stöðugri snertingu við díoxín í 4 ár. Tíðni 

endómetríósu var síðan athuguð hjá þessum öpum 10 árum síðar miðað við samanburðarhóp. Í Rhesus-

öpunum sem voru útsettir díóxíni fannst marktækt samband milli magns díoxínefna sem þeim var gefið 

og endómetríósu og sjúkdómurinn var verri hjá þeim sem höfðu fengið meira magn efnisins (45). Díoxín 

og PCB eru ónæmisbælandi þrávirk eiturefni sem safnast fyrir í fæðukeðjunni og finnast í kjöti og 

mjólkurafurðum, fiski og skelfiski. Þau hafa verið notuð í framleiðslu á ýmsum iðnaðarvörum þar sem 

þau losna út í umhverfið og sem skordýraeitur í landbúnaði. Áhrif á æxlun, hormón og þroska lægri dýra 

eru þekkt (46). Þau hafa uppbyggingu sem líkist kynhormónum og hafa áhrif á virkni estrógens í 

æxlunarfærum. Þessi rannsókn styður þess vegna þá tilgátu að legslíma sem kemur með tíðablóði inn 

í kviðarhol eigi auðveldara með að setjast í eða grafa sig inn í lífhimnuna ef ónæmiskerfið er bælt eða 

ef legslímufrumurnar sjálfar hafa breytta eiginleika sem auðvelda íferð í vefi. Endómetríósa er talin 

algengari í sumum löndum eins og til dæmis Belgíu. Magn díoxíns í fæðu þar og brjóstamjólk er með 

því hæsta sem þekkist (47). Séu konur móttækilegar fyrir sjúkdómnum virðast þessi efni auka líkurnar 

á myndun endómetríósu enn frekar. 

Nútímakonur eyða mun meiri tíma óþungaðar og eru oftar með blæðingar en formæður þeirra. 

Formæður nútímakonunnar voru nær hungurmörkum og höfðu sjaldan blæðingar og egglos því þær 

voru oftar þungaðar eða með börn á brjósti. Því er hugsanlega hægt að líta á endómetríósu sem sjúkdóm 

sem hefur þróast hvað algengi varðar samhliða nútíma lifnaðarháttum, þó eflaust hafi hann fylgt konum 

frá örófi alda. Það hefur hins vegar verið sýnt fram á veikt samband á milli lægri BMI-stuðuls og auknum 

líkum á endómetríósu en einnig hefur verið sýnt fram á að aukin hreyfing getur minnkað líkur á 

endómetríósu, hugsanlega með því að lækka estrógen magn í líkamanum (40, 48, 49). 
 

1.3 Greining 

Klínísk einkenni endómetríósu geta verið mismunandi eftir því hvaða líffæri verður fyrir 

vefjaskemmdunum og misjafnt er hvaða einkenni konur upplifa þar sem að sjúkdómurinn hefur 

mismunandi birtingarmyndir. Konur geta verið alveg einkennalausar og sjúkdómurinn greinist þá fyrir 

tilviljun, til dæmis þegar þær leita sér aðstoðar vegna ófrjósemivanda sem er mikilvægt einkenni 

endómetríósu (50). Einkennalausar konur eru þó ekki þær sem skipta máli varðandi samfélagslega og 

einstaklingsbundna byrði af sjúkdómsástandinu. Í vægum tilfellum finna konur lítil einkenni. Aðrar búa 

við verulegar og langvinnar kvalir, yfirleitt í formi grindarholsverkja, með mikilli skerðingu lífsgæða. Mjög 

svæsin einkenni geta lýst sér sem miklir verkir í grindarholi, slæmir verkir við tíðablæðingar (e. 

dysmenorrhea), miklar tíðablæðingar (e. menorrhagia), verkir við samfarir (e. dyspareunia), verkir við 

hægðalosun (e. dyschezia) eða verkir við þvaglát (e. dysuria) (1, 51). Ófrjósemi er enn ein mikilvæg 

afleiðing endómetríósu og verður vegna truflana á eggbúsþroska og egglosi, eða vegna samvaxta í 

grindarholi sem hafa áhrif á eggjastokka og eggjaleiðara (1, 15, 52). Verkir tengdir endómetríósu fara 

að miklu leyti eftir staðsetningu vefjaskemmdanna. Verkir geta legið aftur í bak, niður í læri eða verið 

staðbundnir í grindarholinu. Verki við tíðablæðingar má skýra með blæðingum inn í vefi. Vefjaskemmdir 
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nálægt taugum sem liggja í legbolinn, sérstaklega á leg-og spjaldbeinsböndum (e. uterosacral 

ligaments) eru oft slæmir (53, 54). Verkir við samfarir og hægðalosun geta komið fram vegna aumra 

hnúta meðal annars í skilum milli legganga og endaþarms og vegna blöðrumyndana í eggjastokkum. 

Margþætt einkenni endómetríósu valda erfiðleikum við greiningu sjúkdómsins. Þó grunur um 

tilvist sjúkdómsins geti vaknað vegna sjúkrasögu og fjölskyldusögu þá byggist sjúkdómsgreiningin á því 

að sjá hann við skurðaðgerðir, en aðeins er fyllilega sannað að um endómetríósu sé að ræða ef tekið 

er vefjasýni. Það verður einungis gert með kviðsjáraðgerð eða opinni kviðarholsaðgerð (e. laparotomy). 

Engar aðrar greiningaraðferðir eða blóðpróf (e. marker, blóðmerki) eru til. Ómskoðun og segulómskoðun 

geta stundum verið gagnlegar til að greina einkennandi blöðrur á eggjastokkum en gefa þó takmarkaða 

mynd af sjúkdómnum vegna hinna mörgu dreifðu og smáu vefjaskemmda (1, 11, 15). Greining 

endómetríósu með kviðsjáraðgerð veltur mikið á hæfni skurðlæknis til þess að greina og sjá sjúkdóminn 

inn í kviðarholinu þar sem að hann getur haft mismunandi útlit. Ef skurðlæknir sem framkvæmir 

aðgerðina er ekki nógu kunnugt um birtingarmyndir sjúkdómsins í kviðarholi getur hann auðveldlega 

misst af sjúkdómnum (17). 

 

1.4 Stigun og flokkun sjúkdómsins 

Við stigun sjúkdómsins er notast við svokallað rASRM kerfi eða “Revised American Society of 

Reproductive Medicine Classification of Endometriosis”, sem er viðurkennt til flokkunar hans á 

alþjóðavettvangi (55). Þessi bandarísku samtök frjósemilækna (American Society for Reproductive 

Medicine) eru sumpart alþjóðleg en eiga sér samsvörun m.a. í Evrópusamtökum frjósemi- og 

fósturfræðilækna (ESHRE, European Society for Human Reproduction and Embryology). Kerfið skiptir 

sjúkdómnum í 4 stig. Fyrsta stig er skilgreint sem minniháttar vefjabreytingar (e. minimal), annað stig er 

vægt form (e. mild), þriðja stig tekur til meðal-mikilla vefjaskemmda (e. moderate) og fjórða stig eru 

verulegar vefjaskemmdir (e. severe) (55). Flestar konur greinast með fyrsta og annað stig sjúkdómsins 

(55). Stigin eru reiknuð út frá tilvist ákveðinna greinimerkja sem koma í ljós við skurðaðgerð. Þau 

greinimerki eru: stærð og dýpt meinsemda í lífhimnu, stærð og dýpt meinsemda í hvorum eggjastokki 

fyrir sig, skemmdir og lokun á svæðinu milli legs og endaþarms og hlutfallsleg lokun og þéttleiki 

samvaxta á eggjastokkum og/eða við eggjaleiðara. Þessi stig segja hinsvegar lítið til um verki og hafa 

takmarkaða samsvörun við ófrjósemi kvenna. Þannig geta konur sem eru greindar með stig eitt eða tvö 

upplifað meiri verki en kona með endómetríósu á stigum þrjú eða fjögur (17). 
Gerðar hafa verið nokkrar rannsóknir sem hafa sýnt fram á að oftar en ekki verður mikil töf á 

greiningu endómetríósu. Rannsókn sem gerð var á greiningu endómetríósu í Austurríki og Þýskalandi 

sýndi fram á að töf á greiningu var að meðaltali 10,4 ár og að 74% þátttakenda fengu að minnsta kosti 

eina ranga sjúkdómsgreiningu (56). Samkvæmt afturvirkri rannsókn Pugsley og Ballard í Suðaustur-

Englandi þar sem 17 740 konur voru þátttakendur var töf á greiningu að meðaltali 9,0 ár. Þessi sama 

rannsókn sýndi fram á að um þriðjungur kvenna með endómetríósu leituðu sex sinnum eða oftar til 

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

áður en þær voru greindar með endómetríósu (57). 
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Sjúkdóminn má líka flokka eftir staðsetningu, eins og gert var í fyrri íslenskri grein (8). Flokkunin 

var í fimm staðsetningar: 1. milli þvagblöðru og legs (e. vesicouterine, í lífhimnu aftan á blöðrunni, 

lífhimnu framan á leginu, milli legs og blöðru), 2. neðst í grindarholi (e. deep pelvic, í rectovaginal 

septum, fossa rectovaginalis, á uterosacral ligamentum), 3. í miðju grindarhols (e. central pelvic, á 

lífhimnu ofan uterosacral ligamenta, á lífhimnu aftan á legbol eða í parametrial vefjum), 4. á viðhengjum 

legs (e. appendages, breiðuböndum, eggjastokkaböndum, eggjaleiðurum og eggjaleiðarafestingum) og 

5. á eggjastokkunum (e. ovarian). Ef vefjaskemmdir sáust á fleiri en einum stað var miðað við þann stað 

sem gaf flest stig í rASRM kerfinu en reiknað með að sömu stig gætu verið á fleiri en einni staðsetningu. 

Því var mögulegt að staðsetningar gætu verið fleiri en konurnar. 

 

1.5 Faraldsfræði 

Hugtakið nýgengi (e. incidence) er mælikvarði á hversu miklar líkur er á að einstaklingur þrói 

með sér tiltekinn sjúkdóm eða sjúkdómsástand á ákveðnu tímabili, en nýgengi er einnig oft lýst sem 

fjölda nýrra eða nýgreindra tilfella á ákveðnu tímabili. Oftast er talað um eitt ár í þessu samhengi. 

Uppsafnað nýgengi (e. cumulative incidence) eða nýgengihlutfall (e. incidence proportion) er hlutfall 

nýrra sjúkdómstilfella í tilteknu þýði yfir tiltekið tímabil þar sem teljarinn er fjöldi nýrra tilfella á 

eftirfylgdartíma en nefnarinn er fjöldi í áhættu við upphaf eftirfylgdar. Nýgengitíðni (e. incidence rate) er 

fjöldi nýrra tilfella miðað við persónutíma. Teljarinn er þá fjöldi nýrra tilfella á eftirfylgdartíma en nefnarinn 

summa áhættutímabila allra einstaklinga sem gætu greinst með sjúkdóminn (58). 

Algengi er mælikvarði á heildarfjölda eða hlutfall tilfella í þýðinu á tilteknum tímapunkti. 

Teljarinn er þá fjöldi tilfella á tímapunktinum en nefnarinn fjöldi í þýði á sama tíma. Þegar reikna á 

algengi þarf því að skilgreina tímasetningu. Algengi sjúkdómsins gefur upplýsingar um fjölda kvenna í 

samfélaginu sem hafa greinst vegna einkenna frá sjúkdómnum og má því nota sem vísbendingu um 

hversu mikil byrði sjúkdómurinn er fyrir samfélagið í heild á tilteknum tíma. Það má einnig nota algengi 

til að meta hvort sjúkdómurinn sé algengari í ákveðnum hópum samfélagsins. Algengi eykst með 

hækkandi nýgengi og hækkandi tíma sjúkdóms. Algengi er ekki góður mælikvarði við að skoða 

orsakaþætti sjúkdóma, nýgengi er betra til þess (58). 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á algengi og nýgengi endómetríósu og hafa ekki allar sýnt 

sambærilegar niðurstöður. Nýgengi og algengi endómetríósu hefur gjarnan verið sagt vera á bilinu 5-

10% og jafnvel hærra í sumum rannsóknum (1, 11, 51). Þar sem einkenni kvenna með endómetríósu 

eru mismunandi og sumar þeirra hafa engin einkenni, getur verið að sjúkdómurinn greinist aldrei. Þess 

vegna er erfitt að meta nýgengi eða algengi endómetríósu nema hjá konum á frjósemialdri sem eru með 

svokallaðan “endometriotic disease”, þ.e.a.s. miða nýgengi/algengi við þær sem leita læknis vegna 

líkamlegra einkenna eða vegna ófrjósemi. Þær konur eru líklegar til að fara í skurðaðgerð sem leiðir til 

greiningar með tryggum hætti, með eða án vefjagreiningar. Rannsóknir á nýgengi og algengi 

sjúkdómsins verða því að miðast við þennan hóp (59). Skurðaðgerð er undirstaða greiningar vegna 

þess að ekki eru til lífefnafræðilegar aðferðir svo sem blóðmerki sem gefa tilvist sjúkdómsins til greina. 

Myndgreining kemur einnig að takmörkuðu gagni (1). 
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Flestar athuganir á tíðni endómetríósu hafa verið gerðar á konum sem leita á sérhæfðar 

sjúkradeildir eða stofnanir, svo sem konum sem eiga við ófrjósemi að stríða, koma inn á 

kvensjúkdómadeildir vegna einkenna frá grindarholi eða gangast undir kviðarholsaðgerðir af öðrum 

ástæðum (e. clinic-based studies). Tíðni meðal þessara kvenna hefur verið borin saman við konur án 

slíkra einkenna og sem leita á sömu sjúkrastofnun af öðrum ástæðum, konur sem hafa átt börn og eru 

því ekki með ófrjósemivanda, og í sumum rannsóknum hefur verið reynt að miða við hóp vinkvenna 

þeirra kvenna sem eru með endómetríósu (1, 2, 59, 60). Það getur leitt af sér bjögun (e. bias) og ofmat 

á algengi endómetríósu. Nauðsynlegt er að afmarka og skilgreina þýðið sem á að rannsaka og finna 

endómetríósu í og viðmiðin þurfa að gefa réttan og sambærilegan bakgrunn. Konur sem koma af öðrum 

orsökum á sjúkrastofnun eru ekki rétt viðmið. Bjögunarástæður í bæði viðmiðum úr hópum kvenna með 

önnur vandamál eða í því að nota vinkvennatengsl eru margvíslegar og ekki unnt að staðla þannig 

rannsóknarsnið. Við þetta bætist að viðmiðunarhópar geta bjagast vegna kostnaðarþátttöku í 

heilbrigðiskerfum þar sem konur verða að greiða mikið fyrir greiningaraðgerðir eða þar sem þær eru 

misvel tryggðar. Bjögun vegna búsetu eða landfræðilegra skilyrða getur líka verið fyrir hendi. Fáar 

rannsóknir hafa tekið til heilla samfélaga eða skýrt afmarkaðs almenns þýðis (e. population-based 

studies). Betra er að nota heil þýði ef aðgengi að greiningu telst vera gott, eins og á Norðurlöndum eða 

annars staðar þar sem almennt tryggingakerfi og gott aðgengi að læknum án nokkurs eða mikils 

kostnaðar er fyrir hendi. Allar konur þurfa að geta komist í aðgerð ef þess er þörf vegna greiningar 

og/eða meðferðar. Konur með alvarlegri form sjúkdómsins eru líklegri en aðrar til að fara oftar í aðgerðir 

og að greinast á mismunandi stigum, en líkur á grunngreiningaraðgerð ættu að vera svipaðar fyrir allar. 

Spurning getur verið hvort í bakgrunnsþýðinu sé mikið af ógreindum tilvikum með eða án 

einkenna. Þetta er ekki þekkt varðandi endómetríósu, en ein af hverjum 10 konum hefur grindarholsverki 

og einn fimmti hluti þeirra gætu haft einkenni vegna endómetríósu. Það mundi þýða að undir 2% kvenna 

hefði ógreinda endómetríósu sem orsök fyrir grindarholsverkjum sínum. Sangi-Haghpeykar og 

Poindexter (61) töldu að í hópi tæplega 4000 kvenna væru 16 (0,5%) með ógreinda endómetríósu á 

eggjastokkum og að 28 (0,8%) hefðu ógreinda endómetríósu í grindarholinu. Því væri aðeins lítill hluti 

af konum á frjósemiskeiði með ógreinda endómetríósu í bandarísku samfélagi, sem þýddi að bjögun í 

heilu bakgrunnsþýði af þessum sökum yrði lítil. Meginatriði í rannsókn á endómetríósu í heilu þýði er því 

að draga úr líkum á því að konur greinist ekki. Þar sem hér á landi er aðgengi að læknisaðstoð gott og 

kostnaður sjúklinga lítill við kviðsjáraðgerð eða aðrar greiningaraðgerðir, ættu flestar konur með 

sjúkdómseinkenni vegna endómetríósu að greinast á Íslandi að teknu tilliti til vel þekktra tafa á greiningu, 

einkum hjá yngri konum (62). Ef allar konur á sama aldri eru í viðmiðunarhópnum, eins og gerist þegar 

konur á ákveðnu aldursskeiði í íslensku samfélagi eru notaðar, þá yrði erfitt að draga konurnar með 

endómetríósu út úr bakgrunnsþýðinu. Þetta mundi hafa þau áhrif að áætluð yrði heldur lægri tíðni en 

raunverulega er til staðar. Hinsvegar eru konur með endómetríósu það fáar miðað við heildarfjöldann 

eða fjölda kvenna í hverjum aldursflokki að skekkjan yrði lítilvæg (59). 

Ein þekktasta og fyrsta rannsókn á almennu þýði var gerð í Minnesota í Bandaríkjunum á 

árunum 1970-1979 (63). Sú rannsókn sýndi að meðal allra kvenna sem voru af hvíta kynstofninum í 

einni sýslu, var nýgengi um 0,3% á ári hjá konum á aldrinum 15-49 ára. Í þriðjungi tilvika var greiningin 

þó aðeins klínísk en ekki byggð á skurðaðgerð. Í þessari sömu rannsókn var algengi endómetríósu metið 
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2,5-3,3% á rannsóknartímabilinu. Leibson og samstarfsfólks endurtóku þessa rannsókn með sama sniði 

fyrir árin 1987-1998 í sömu sýslu í Minnesota-fylki (64). Rannsóknin var ekki síst framkvæmd til að 

kanna hvort greiningum á endómetríósu hefði fjölgað með nýrri tækni til kviðsjáraðgerða. Nýgengið hafði 

hins vegar ekki hækkað þrátt fyrir öflugri greiningartækni. Nýgengið á árunum 1987-1998 var 2,46/1000 

konur samanborið við 2,49/1000 konur fyrir árið 1970-1979. Rannsakendur töldu að þó að nýgengi hefði 

ekki hækkað þá hefði orðið aukning á því að greining væri staðfest með kviðsjáraðgerð í stað þess að 

klínísk greining væri látin nægja (64). 

Íslensk rannsókn frá árinu 2010 sem tók til áranna 1981-2000 sýndi að árlegt nýgengi, einkum 

meðal kvenna á frjósemialdri, en einnig kvenna sem komnar voru þó nokkuð fram yfir tíðahvörf, var um 

0,1%. Nýgengi endómetríósu sem staðfest var með vefjagreiningu var 0,06%. Rannsóknin tók til allra 

kvenna á Íslandi sem höfðu farið í skurðaðgerð þar sem grunur var um endómetríósu eða þar sem 

sjúkdómurinn hafði fundist fyrir tilviljun við skurðaðgerð, hvort sem kona hafi verið með eða án einkenna 

(8). Rannsóknin tók til 1383 kvenna samtals. Allar sjúkraskrár kvenna sem greindar höfðu verið með 

endómetríósu voru skoðaðar, fyrsta greining fundin og sjúkdómurinn stigaður og flokkaður eftir 

staðsetningu. Meðalaldur greiningar var 35 ár og meirihluti kvenna fékk staðfestingu á endómetríósu 

með vefjagreiningu. Á fyrri hluta rannsóknartímabils var ennþá notast töluvert við opnar 

kviðarholsaðgerðir til greiningar á endómetríósu en frá 1990 voru einnig framkvæmdar kviðsjáraðgerðir 

með þeim tækjabúnaði sem var í boði á þessum tíma. Tækjabúnaður sem notaður hefur verið eftir 

aldamótin hefur verið betri þar sem myndgæði hafa batnað og mikil stækkun á myndfleti (e. video-

laparoscopy) ætti að hafa gert greiningu smærri vefjaskemmda öruggari. Jafnframt hefur á sama tíma 

verið reynt að örva vitund um sjúkdóminn meðal lækna og almennings en Samtök kvenna með 

endómetríósu voru stofnuð árið 2006 á Íslandi (www.endo.is). 

Fleiri rannsóknir hafa sýnt svipaðar niðurstöður. Finnsk rannsókn frá 2017 tók til allra kvenna í 

heilli þjóð sem greindust á árunum 1987-2012 með endómetríósu (65). Konurnar höfðu fengið 

endómetríósugreiningu með skurðaðgerð á þessu tímabili en sjúkraskrár og aðgerðarlýsingar voru hins 

vegar ekki skoðaðar. Ríkisrekið heilbrigðiskerfi og kennitölur sjúklinga gerði það að verkum að hægt var 

að leita uppi fyrstu greiningu þeirra á endómetríósu. Meðalaldur við fyrstu greiningu var 36,4 ár, en á 

árunum 1987-2012 hafði meðalaldur greiningar samt lækkað frá 38,8 árum í 34,0 ár. Nýgengi kvenna 

sem greindust með endómetríósu var 0,12% árið 1987 en lækkaði jafnt og þétt og nýgengið var orðið 

0,04% árið 2012, þrátt fyrir að kviðsjáraðgerðir hefðu færst í aukana og tæknin batnað. Á 

rannsóknartímabilinu tóku kviðsjáraðgerðir smátt og smátt við af opnum kviðaholsaðgerðum við 

greiningu á endómetríósu eins og á Íslandi (65). Í þýskri rannsókn frá 2011 sem tók til 62 323 kvenna á 

aldrinum 15-54 ára var nýgengi og algengi endómetríósu metið. Algengi var metið út frá 

tryggingagögnum frá 2007 og var áætlað 8,1 á hverjar 1000 konur, eða 0,81%. Nýgengi á árunum 2004-

2008 var metið 3,5 ný tilfelli á hverjar 1000 konur eða 0,35%. Þegar skilmerkjum var breytt og þau 

þrengd lækkaði algengi niður í 0,57% og nýgengi niður í 0,19%. Adenomyosis eða legslímu-og 

vöðvavilla var ekki undanskilin í þessari rannsókn sem skekkir myndina og hækkar tölurnar. Í breskri 

rannsókn frá árinu 2008 þar sem 5540 konur voru greindar með endómetríósu á árunum 1992-2001 var 

algengi endómetríósu 1,5% (66). Í annarri breskri rannsókn Pugsley og Ballard var talið að algengi 

endómetríósu væri 1,4% hjá konum eldri en 16 ára (57). Í norskri rannsókn þar sem 40-42 ára gamlar 



 
 

12 

konur voru látnar svara spurningum um hjarta-og æðasjúkdóma þar sem bætt var við þremur 

spurningum um einkenni og möguleika á endómetríósu kom í ljós að árlegt nýgengi var í mesta lagi 

0,3% en áhættan á því að fá endómetríósu einhvern tíman á lífsleiðinni var um 2,2% (40). Í þessari 

sömu rannsókn var niðurstaðan að algengi væri 2,0%. Nýleg rannsókn frá Ísrael tók til gagnagrunns úr 

einu af fjórum tryggingakerfum landsins og þar með um tveggja milljóna kvenna á aldrinum 15-55 ára 

sem höfðu verið tryggðar í a.m.k. 1 ár (67). Tryggingakerfið tekur til 25% af þjóðinni. Byggt var á 

“öruggum” ICD-greiningum í kerfinu en sjúkraskrár ekki skoðaðar og greiningar byggðar á niðurstöðum 

kvenskoðunar og ómunar, en aðgerðir voru ekki skráðar og taldar aðeins hafa verið gerðar hjá litlum 

hluta kvennanna. Nýgengi var talið vera 7,2/10 000/ár eða 0,72% og algengi áætlað 1,08%. 

Sænsk rannsókn (68) var gerð til að meta mun á tíðni eftir uppruna og tekjum kvenna og tók til 

tímabilsins 1990-2004 og kvenna 20-41 árs sem voru innlagðar á sjúkrahús og fengu ICD-greiningu. 

Tölurnar bentu til að um 0,1% kvenna af vestrænum uppruna hafi lagst inn á spítala vegna endómetríósu 

í Svíþjóð. 

 

1.6 Að lifa með endómetríósu 

Konur á Íslandi með endómetríósu hafa stofnað ,,Samtök um Endómetríósu” (www.endo.is) 

sem hafa það að meginmarkmiði að veita konum með sjúkdóminn og aðstandendum þeirra stuðning og 

fræðslu. Samtökin vinna einnig að því að fræða félagsmenn samtakanna, almenning, 

heilbrigðisstarfsfólk og heilbrigðisyfirvöld um endómetríósu. Þannig yrði hægt að efla skilning á 

sjúkdómnum og styrkja tengsl milli endómetríósusjúklinga og heilbrigðisstarfsfólks, stuðla að bættri 

þjónustu og betri meðferð. Það mundi bæta hag kvenna með endómetríósu. Samtökin eru mikilvæg fyrir 

konur á Íslandi sem þjást af endómetríósu vegna þess að gegnum þau skapast farvegur fyrir að veita 

upplýsingar um eðlilega og óeðlilega verki við tíðablæðingar, skapa vitund meðal almennings og 

heilbrigðisstarfsfólks um tilvist endómetríósu og búa til farveg fyrir þær sem hafa sjúkdómsástandið sem 

fylgir endómetríósu til þess að ræða við konur í sömu sporum. Talsverð vitundarvakning hefur orðið á 

undanförnum árum um endómetríósu og er það að miklu leyti þessum samtökum að þakka (69). 

Algengt er að sjúkdómseinkenni byrji að gera vart við sig við kynþroskaaldur. Þrátt fyrir vanlíðan 

og verki líður oft langur tími þar til greining fæst. Meðaltíminn frá fyrstu einkennum til greiningar er í 

mismunandi athugunum frá um 5 árum upp í 12 ár. Þrátt fyrir aukna vitundarvakningu virðist 

greiningartíminn samt ekki styttast (56, 62). Ein ástæða þess er að sumar af þeim konum sem fá verstu 

einkennin byrja að finna fyrir verkjum ungar, um sama leyti eða stuttu eftir fyrstu blæðingar. Foreldra 

þeirra, kennara og aðra ummönnunaraðila skortir sennilega oft þekkingu og líta svo á að sársaukafullar 

blæðingar séu eðlilegar. Því er dregið úr vægi einkenna sem í reynd geta ekki talist hluti eðlilegra 

tíðablæðinga (56). Margar þeirra sem byrja að upplifa slæma tíðaverki við kynþroskaaldur eiga móður 

sem gekk í gegnum hliðastæða upplifun. Þær mæður fengu kannski aldrei greiningu á ástandi sínu og 

töldu það því eðlilegt (70). Afleiðingar langs greiningartíma geta verið minnkuð frammistaða í skóla, 

félagsleg einangrun og skert sjálfsmat á viðkvæmum aldri í lífi kvenna (71). Ef lækni sem leitað er til 

skortir skilning og þekkingu varðandi sjúkdóminn getur verið að greiningartíminn lengist enn frekar. 

Stúlkur á táningsaldri lenda oft hjá barnalæknum eða á barnadeildum vegna kviðverkja með blæðingum, 
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en í kennslubókum um barnalækningar er lítið fjallað um endómetríósu og oftast í mjög stuttu máli. Bæði 

stúlkurnar sjálfar, starfsfólk skóla og heilbrigðisstarfsmenn geta átt í erfiðleikum með að greina hvort 

verkir við tíðablæðingar eru afbrigðilegir og telja verkina þess í stað vera óhjákvæmilegan fylgihluta af 

blæðingum. Þetta getur leitt til þess að stúlkur eða ungar konur upplifi viðbrögðin við vanda þeirra þannig 

að þær séu ekki teknar alvarlega af heilbrigðisstarfsfólki og þær lenda í að ganga á milli lækna með 

vandamálið. Skilningsleysi af þessu tagi í samfélaginu getur haft djúpstæð áhrif á líkamlega og andlega 

líðan og þátttöku í samfélaginu (70). Mismunandi einkenni hafa einnig áhrif á það hvort þær eru sendar 

áfram til frekari skoðunar. Samkvæmt rannsókn Pugsley og Ballard sem tók til 17 740 kvenna eru 

ófrjósemi og óþægindi við samfarir þau einkenni sem stuðla helst að því að konum er vísað til 

kvensjúkdómalækna. Þær konur greinast því oft fyrr en þær sem að kvarta einungis yfir verkjum við 

tíðablæðingar. Þessi sama rannsókn sýndi að 30% kvenna með endómetríósu 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 endómetríósu (57). 

Í danskri rannsókn þar sem athuguð voru áhrif endómetríósu á atvinnuþátttöku kvenna var sýnt 

fram á að sjúkdómurinn hafði neikvæð áhrif á bæði heilsutengd lífsgæði og atvinnuþátttöku. Rannsóknin 

tók til 610 kvenna með endómetríósu og samanburðarhópur voru 751 heilbrigðar konur (72). Konurnar 

með endómetríósu tilkynntu fleiri árlega veikindadaga og vinnugeta þeirra var skert. 

Endómetríósukonurnar sem voru í vinnu fundu fjórum til sex sinnum oftar fyrir einkennum eins og 

tíðaverkjum, kviðverkjum ótengdum tíðablæðingunum, verkjum við þvaglát eða hægðalosun eða 

óreglulegum blæðingum en konur án sjúkdómsins. Því meiri sem verkirnir voru og einkennin verri því 

minni var atvinnuþátttakan. Einnig geta konur átt erfitt með að velja sér starfsvettvang þar sem 

sveigjanleika getur þurft að geta viðhaft til að mæta veikindum þeirra, sem aftur hefur áhrif á 

efnahagslega stöðu og afkomu þessara kvenna (73). 

Lífsgæði og heilsa eru nátengd. Áhrif endómetríósu á lífsgæði hafa talsvert verið rannsökuð og 

niðurstöður sýnt að sjúkdómurinn hefur marktækt skerðandi áhrif á heilsutengd lífsgæði (e. Health-

related quality of life – HRQoL). Meðal þess sem hefur einna mest neikvæð áhrif á heilsutengd lífsgæði 

kvenna með endómetríósu eru kviðverkirnir (74). Ófrjósemi hefur óbeinni áhrif á lífsgæði kvenna. 

Félagsleg áhrif, þ.m.t. á fjölskyldu og samband við maka eru enn aðrir þættir sem skipta máli í þessu 

sambandi. 

Þó margar konur hafi aðeins væg eða jafnvel engin einkenni og greinist oft fyrir tilviljun, er ekki 

óverulegur hópur kvenna á hverjum tíma sem hefur mun meiri og jafnvel verulega slæm einkenni sem 

kalla á það að þær leiti aðstoðar heilbrigðiskerfisins. Jafnvel aðeins 0,5% til 1% kvenna á 

frjósemialdrinum 15-49 ára á Íslandi væri milli 400 til 800 konur sem þurfa mismikla aðstoð við að lifa 

með slæm verkjaköst, truflanir á efnaskiptastarfsemi eggjastokka og stýrihormóna þeirra, 

blæðingatruflanir og ófrjósemi. Þær þurfa oft verulega athygli heilbrigðisstarfsfólks og það yfir margra 

ára tímabil. Betri greining, betri meðferð, betri skilningur á sjúkdómnum og aðstæðum þeirra skiptir því 

máli fyrir samfélagið. Að varpa ljósi á algengi og nýgengi, alvarleika og greiningu sjúkdómsins eins og 

leitast er við að gera í þessari rannsókn, getur því skipt nokkru máli.  
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2 Markmið 
Rannsóknin miðaði að því að: 

1. Leita að og meta tilvik endómetríósu sem greindist við kviðsjáraðgerð eða opna aðgerð með og 

án staðfestingar með vefjagreiningu á árunum 2011-2015 og bæta við þeim tilvikum frá árunum 

2001-2010 sem áður höfðu verið skoðuð. 

2. Meta algengi og nýgengi sjúkdómsins í konum á aldrinum frá 15 ára til og með 69 ára aldurs 

með hliðsjón af fjölda kvenna í 5 ára aldurshópum á rannsóknarárunum. 

3. Stiga og flokka sjúkdóminn samkvæmt rASRM flokkun og áður hönnuðu staðsetningarkerfi. 

4. Meta upplýsingar um birtar rannsóknir um faraldsfræði sjúkdómsins með tilliti til áreiðanleika 

með hliðsjón af almennum reglum um rannsóknir í vel afmörkuðu og sannferðugu þýði. 
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3 Efniviður og aðferðir 

3.1 Gagnasöfnun 
Gögnin til grundvallar rannsókninni var áætlað að fá frá þeim sjúkrastofnunum hérlendis þar 

sem skurðaðgerðir til greiningar endómetríósu gætu hafa farið fram. Í fyrri rannsókn sem tók til áranna 

2001-2010 og sömuleiðis í þessari rannsókn var lögð áhersla á að fá upplýsingar frá helstu 

greiningarstöðum: Landspítala-Háskólasjúkrahúsi (LSH), Sjúkrahúsinu á Akureyri, Heilbrigðisstofnun 

Vesturlands, Akranesi, Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, Reykjanesbæ og Heilbrigðisstofnun Suðurlands, 

Selfossi. Í fyrri rannsókn reyndist ekki unnt að fá gögn úr vistunarskrá heilbrigðisstofnana 

(Landlæknisembættið) eins og áformað var. Úr vistunarskránni fengust eingöngu upplýsingar um 

greiningar eftir árum og aldri kvenna en án persónuauðkenna. Það gerði það að verkum að ekki var 

unnt að skoða tvítekningu eða aðra endurtekningu upplýsinga með þeim gagnagrunni og ekki voru tiltæk 

töluleg gögn fyrir öll árin á öllum stöðunum. Af þessum sökum náðist ekki að ljúka gagnasöfnun að fullu 

þá. Ekki var aflað gagna frá sex stöðum utan þessara svæða, þ.e.a.s. Ísafirði, Blönduósi, Sauðárkróki, 

Húsavík, Neskaupstað og Vestmannaeyjum. Ópersónugreinanlegu gögnin úr vistunarskránni bentu þó 

til þess að þar væri um fáar konur að ræða. Þá náðist heldur ekki að skoða gögn frá tveimur einkareknum 

skurðstofum á Reykjavíkursvæðinu, Læknamiðstöðunni í Álfheimum (fáar aðgerðir, einn læknir) og 

skurðlækningaaðstöðunni í Lækningu, Lágmúla (fimm læknar, allmargar aðgerðir). 

Miðað var við fyrstu greiningu hjá öllum konum með endómetríósu eingöngu og hver kona 

aðeins talin einu sinni. 

Í þessari rannsókn var bætt við 5 árum við fyrri rannsóknina en einnig var reynt að ljúka við 

gagnasöfnun fyrir fyrra rannsóknartímabilið. Lögð var mest áhersla á að fá upplýsingar frá Landspítala-

Háskólasjúkrahúsi (LSH), Sjúkrahúsinu á Akureyri og Heilbrigðisstofnun Vesturlands, Akranesi. 

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, Reykjanesbæ hafði ekki greint konur á tímabilinu 2011-2015 og 

samkvæmt vistunarskrá höfðu aðeins örfáar konur greinst á Heilbrigðisstofnun Suðurlands, Selfossi. 

Ferðast var til Akureyrar, Akraness og Selfoss til þess að safna gögnum um konur sem höfðu greinst á 

þessum heilbrigðisstofnunum. Sömuleiðis höfðu örfár konur greinst á Heilbrigðisstofnun Austurlands, 

Heilbrigðisstofnun Norðurlands, og Heilbrigðisstofnun Vestfjarða, en ekki náðist að safna þeim gögnum. 

Gögn fengust um aðgerðir í kvenlækningum frá Skt. Jósefsspítala, Hafnarfirði sem nú er hluti af LSH, 

fyrir árin 2001-2010. Unnt var að safna gögnum frá fjórum af fimm læknum í Lækningu, Lágmúla, þ.m.t. 

þeim sem gerðu flestar aðgerðirnar. 

Rannsóknarhópurinn fyrir allt tímabilið 2001-2015 var afmarkaður á þeim stöðum sem skoðaðir 

voru með því að finna hvaða konur voru skráðar með alþjóðlega greiningarkóðann N80 (ICD-10 N80.0-

N80.9) sem tekur til sjúkdómsins og þá fyrst og fremst í kjölfar skurðaðgerðar (kviðsjáraðgerðar eða 

opinnar kviðarholsaðgerðar) á tímabilinu 1.1.2001 til og með 31.12.2015. Ekki var leitað að greiningum 

með klínískum aðferðum eða myndgreiningaraðferðum þar sem þær teljast óáreiðanlegri. Greiningar 

við skurðaðgerð voru flokkaðar í annars vegar þær sem voru staðfestar með vefjasýni og hins vegar 

þær sem aðeins voru greindar við skoðun í aðgerð (e. visual diagnosis). Listi yfir konurnar fékkst frá 

kerfisstjórum á hverjum stað og voru notaðir til að skoða sjúkraskrár og aðgerðarlýsingar kvennanna 

rafrænt (Sögu-kerfi spítalanna) eða í fáum tilvikum í pappírsformi. Að auki voru í nokkrum tilvikum 
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skoðaðar lýsingar á öðrum kviðarholsaðgerðum á stofnuninni þar sem líklegt var að sjúkdómurinn gæti 

hafa greinst aukalega. Upplýsingar, sem fengust, tóku til allra kvenna óháð aldri. 

Alls voru skoðaðar 2724 sjúkraskrár hjá 2723 konum og einum transkarli sem greindust á  árunum 

2001-2015. Í núverandi hluta rannsóknar voru skoðaðar 1239 sjúkraskrár, bæði fyrir viðbótina 2011-

2015 og í því skyni að bæta við gagnasöfnunina fyrir árin 2001-2010. Af þessum 2724 þá voru 1289 

konur útilokaðar, að mestu vegna þess að þær voru einungis með legslímu- og vöðvavillu (e. 

adenomyosis, 75,3%, n=970). Aðrar voru útilokaðar vegna þess að greininguna var ekki unnt að 

staðfesta með því að skoða aðgerðarlýsinguna. Nokkrar konur með sjúkdóminn í skurðsári (2,8%, n=36) 

voru einnig útilokaðar, svo og konur sem að greindust fyrir árið 2001 og konur sem fengu fyrstu greiningu 

erlendis. Í fáeinum tilvikum var greining röng, t.d. var greiningin endometritis misskráð sem 

endómetríósa og í sumum tilfellum átti ICD kóði ekki við. Alls var unnt að staðfesta sjúkdómsgreininguna 

endómetríósu í grindarholi hjá 1435 konum. Þar af voru 1346 (93,8%) á frjósemiskeiði, þ.e.a.s. á 

aldrinum 15-49 ára, en hjá öðrum greindist sjúkdómurinn við skurðaðgerð eftir tíðahvarfatímabilið (l. 

climacterium), oftast með brottnámi legs og/eða viðhengja þess (l. adnexa). Mynd 1 sýnir skiptingu 

sjúklinga í hópa.  

 

 
Mynd 1. Efniviður rannsóknar á endómetríósu 2001-2015 á helstu sjúkrastofnunum. 

 

3.2 Úrvinnsla gagna 
Upplýsingum var safnað í Microsoft Excel® skjal. Skráð var hvaða ár sjúkdómurinn greindist 

fyrst, aldur við þá greiningu og staður greiningaraðgerðarinnar, svo og hvort greiningin var með 

kviðsjáraðgerð eða opinni kviðarholsaðgerð. Þá var athugaður fjöldi aðgerða sem tengdust 

endómetríósu, hvort fjarlægt var leg eða eggjastokkar og hvort endómetríósa var staðfest með 

vefjagreiningu. 

Úr aðgerðarlýsingu fengust upplýsingar um staðsetningu og útbreiðslu sjúkdómsins í grindarholi 

og hver sjúkdómsmyndin var við skoðun á grindarholi samkvæmt lýsingu aðgerðarlæknis. Lýsingin var 

notuð til að flokka í alvarleikastig samkvæmt rASRM-flokkun (e. revised classification of the American 

2724	sjúkraskrár

1289	útilokuð 1435	nýgreind

1346	á	
frjósemisskeiði
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Society of Reproductive Medicine)(55). rASRM-flokkunin skiptir sjúkdómnum í 4 stig; minniháttar 

vefjabreyting (rASRM flokkur I, e. minimal), væg vefjabreyting (rASRM flokkur II, e. mild), meðal-mikil 

vefjabreyting (rASRM flokkur III, e. moderate) og verulegar vefjaskemmdir (rASRM flokkur IV, e. severe). 

Til einföldunar voru rASRM flokkar I-II settir saman í stig 1 og flokkar III-IV í stig 2 með sama hætti og í 

fyrri rannsókn (8). 

Staðsetningu sjúkdómsins í grindarholi var skipt í fimm flokka, eins og var gert í fyrri íslensku 

rannsókninni (8). Flokkarnir voru 1. milli þvagblöðru og legs (e. vesicouterine), 2. neðarlega í grindarholi 

(e. deep pelvis), 3. í miðju grindarholi (e. central pelvis), 4. á viðhengjum legs (e. appendages) og 5. á 

eggjastokkum (e. ovarian). Ef sjúkdómurinn náði til tveggja eða fleiri flokka voru allir flokkar skráðir. Af 

þeim sökum var fjöldi greiningarstaðsetninga í niðurstöðum meiri en fjöldi kvenna í rannsóknarhópnum. 

 

3.3 Tölfræði 
Til að meta nýgengi sjúkdómsins voru notaðar mannfjöldatölur frá Hagstofunni frá byrjun hvers 

árs innan þess tímabils sem rannsóknin tók til. Nýgengi var reiknað í Excel-forritinu en forritið R notað 

til þess að búa til myndefni. Til að meta marktækni (p<0,05) milli hópa með tilliti til aldurs, alvarleika og 

staðsetningar voru notuð kí-kvaðrat- og Fischer’s exact-próf. Nýgengi var aldurstaðlað (75). 

 

3.4 Rannsóknarleyfi 
Framkvæmd rannsóknarinnar var samþykkt af Vísindasiðanefnd (VSN12-013-afg og VSN12-

013-V1 sem viðbót við fyrra leyfi) og Persónuvernd (nr. 20120110079HGK frá 2012) auk þess sem 

leyfi fengust hjá ábyrgðarmönnum sjúkraskráa og kerfislægra upplýsinga hjá þeim sjúkrastofnunum 

þar sem gagna var aflað. 
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4 Niðurstöður 

Á Mynd 2 er sýnt nýgengi endómetríósu á hverjar 10 000 konur á aldrinum 15-69 ára á helstu 

sjúkrastofnunum landsins á árunum 2001-2015. Meðalfjöldi nýgreininga á ári var 95,7 konur. Flestar 

nýgreiningar voru á árinu 2005 eða 133 talsins (13,25/10 000 konur). Fæstar konur voru greindar á árinu 

2001 (n=60, 5,93/10 000). Meðalnýgengi yfir tímabilið var 9,11/10 000 konur á ári, miðað við 15-69 ára 

aldur.  
 

Mynd 2. Aldursstaðlað (World Standard age, 15-69) árlegt nýgengi á hverjar 10 000 konur, 2001-2015. 
 

Mynd 3 sýnir aldursstaðlað nýgengi endómetríósu á hverjar 10 000 konur á frjósemialdrinum 

15-49 ára á helstu sjúkrastofnunum landsins á árunum 2001-2015. Meðalnýgengi yfir tímabilið var 

11,42/10 000 konur á ári, miðað við 15-49 ára. 

 

 

Mynd 3. Aldursstaðlað (World Standard age, 15-49) árlegt nýgengi á hverjar 10 000 konur, 2001-2015. 
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Flestar konur voru greindar á Landspítala eða 49,4% og í Lækningu, Lágmúla eða 33,2% (Mynd 

4). Aðrar heilbrigðisstofnanir eru Heilbrigðisstofnun Vesturlands, HVE, Sjúkrahúsið á Akureyri, SAK, 

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, HSS, Heilbrigðisstofnun Suðurlands, HSU og Heilbrigðisstofnun 

Austurlands, HSA.  

 

 

Mynd 4. Fjöldi nýgreininga eftir sjúkrastofnunum. 
 

Meðalaldur við greiningu var 34,6 ár. Yngsta konan sem greindist var 17 ára en sú elsta 66 ára. 

Aldursdreifingu var skipt í fimm ára tímabil, flestar greiningar voru hjá konum á aldrinum 30-34 ára 

(21,3% af heild, n=305) (Mynd 5).  
 

 
Mynd 5. Aldursdreifing við greiningu. 
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Meirihluti greininga sem gerðar voru í aðgerð (65,1%, n=732), var staðfestur með vefjarannsókn 

(Mynd 6). Af sjúkdómsgreiningunum voru 34,9% (n=392) aðeins byggðar á því að læknir sjóngreindi 

sjúkdóminn í aðgerð í ljósi einkennasögu viðkomandi kvenna. 

 

 

Mynd 6. Sjúkdómsgreining staðfest með vefjarannsókn. 

 

Á Mynd 7 er sýnt fram á hversu stórt hlutfall af konum sem fara í greiningaraðgerð á eftirfarandi 

sjúkrastofnunum fá staðfesta sjúkdómsgreiningu með vefjagreiningu. Landspítalinn sendir oftast sýni í 

vefjagreiningu og fær flestar staðfestingar á endómetríósu á meðan Lækning, Lágmúla sendir sjaldan 

sýni í vefjagreiningu og hefur fæstar staðfestingar á endómetríósu. 

 

 
Mynd 7. Staðfestingar á sjúkdómsgreiningu með vefjagreiningu eftir sjúkrastofnunum. 
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Flestar konur greindust við kviðsjáraðgerð (80,9%, n=1161) en í kjölfar opinnar 

kviðarholsaðgerðar var greiningin sett hjá 16,1% (n=231) (Mynd 8). Þegar bæði var notuð kviðsjá og 

gerð opin aðgerð var í öllum tilvikum aðgerð hafin með kviðsjá (2,5% af heild, n=36), en kviðurinn síðar 

opnaður vegna þess að aðgerð reyndist erfiðari en upphaflega var gert ráð fyrir. Sjö konur (0.5% af 

heild) greindust í öðrum aðgerðum en kviðsjáraðgerð eða opinni kviðarholsaðgerð. Sem dæmi um slíkar 

aðgerðir má nefna keiluskurð og brottnám góðkynja vöðvaæxlis úr legi. 

 

 
Mynd 8. Tegund greiningaraðgerðar. 

 
Á Mynd 9 má sjá að kviðsjáraðgerðir færðust jafnt og þétt í aukana eftir 5-ára tímabilum á meðan 

opnum aðgerðum fækkaði. 

 

 

Mynd 9. Tegund greiningaraðgerðar eftir tímabili. 
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Meirihluti kvennanna greindist með vægari form sjúkdómsins (rASRM stig I-II), þ.e.a.s. 68,9% 

(n=775), en 31,1% (n=350) greindust með meðalsvæsinn eða svæsinn sjúkdóm (rASRM stig III-IV) 

(Mynd 10). 
 

 

Mynd 10. Alvarleikastig sjúkdóms við greiningu. 
 

Mynd 11 sýnir hvernig stigun sjúkdómsins skiptist á milli 5-ára aldurshópa. Núlltilgátan var að 

hlutföll milli stigunar 1 og stigunar 2 væru þau sömu á milli aldurshópanna. P-gildið sem fékkst með því 

að nota kí-kvaðrat próf (p=0,1237) er stærra en alpha (p= 0,05) svo núlltilgátunni var ekki hafnað. Eins 

og sjá má voru hlutföll milli stigunar sjúkdómsins nokkuð jöfn á milli aldurshópanna. Um þriðjungur 

kvenna var með alvarlegri form sjúkdómsins á rannsóknartímabilinu. 
 

 
Mynd 11. Samanburður á stigun sjúkdóms eftir 5 aldurshópum. 
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Heildarfjöldi staðsetninga fyrir rannsóknarhópinn var n=1732. Algengasta staðsetningin var á 

eggjastokkum (37,6%, n=652), þá neðarlega í grindarholi (28,6%, n=496), á þvagblöðru og framan á 

legi (13,0%, n=225), mitt í grindarholi (12,6%, n=218) og á viðhengjum legs (8,1%, n=141) (Mynd 12). 

Alls reyndust 37 konur vera með virkan sjúkdóm á meltingarfærum, þar af 14 á botnlanga. Níu 

konur reyndust vera með sjúkdómsbreytingar í leghálsi og þrjár á þvagleiðara. 

 

 

Mynd 12. Dreifing vefjaskemmda í grindarholi. 
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5 Umræða 
Nýgengi endómetríósu á Íslandi á árunum 2001-2015 reyndist svipað og á árunum 1981-2000 

(8). Meginniðurstöður þessarar rannsóknar staðfesta því það sem fannst í fyrri íslensku rannsókninni og 

sýnir að nýgengi er lágt, eða um 0,1% af konum í samfélaginu á aldrinum 15-69 ára. Algengi er háð 

nýgengi, þar sem aukin tilurð nýrra sjúkdómstilfella leiðir til aukins fjölda sem er með sjúkdóminn á 

hverjum tíma. Þó algengi hafi ekki verið reiknað í þessum rannsóknaráfanga má áætla miðað við fjölda 

kvenna á frjósemialdri í lok rannsóknartímabilsins að algengi gæti verið um 2,5% í samfélaginu þar sem 

að á 35 ára tímabili nýgreindust 2818 konur með endómetríósu (2818/114 625). Hér var miðað við allar 

konur í heilu og einsleitu þýði kvenna á Íslandi og ef það er einkennandi fyrir aðrar þjóðir af hvíta 

kynstofninum (e. Caucasian) þá má álykta að nýgengi og algengi er gjarnan sagt vera hærra en það er 

í raun og veru. Í þessu felst að meðtaldar eru konur sem læknast eða deyja á tímabilinu, en ekki þær 

sem gætu verið ógreindar. Algengi milli 2-3% gætu því verið nálægt réttu lagi og í samræmi við eða 

aðeins hærra en sést hefur í öðrum rannsóknum sem taka til nokkuð vel afmarkaðs þýðis sem 

endurspeglar heilt samfélag fremur en þýði úr áhættuhópum (57, 63, 64, 66, 67). Rannsóknir sem gerðar 

hafa verið á nýgengi og algengi endómetríósu eru misgóðar. Flestar rannsóknir hafa verið á formi tilfella-

viðmiða rannsókna (e. case-control studies) sem gefur oft ekki raunsanna mynd af nýgengi og algengi 

sjúkdómsins í heilu samfélagi. Ofmat á algengi sjúkdómsins hefur oft sést (1, 59), en hefur jafnframt 

verið notað til að gefa sjúkdómnum aukið vægi með tilliti til rannsókna og aðstöðu. Rannsóknir á heilu 

þýði hafa verið fágætar. Þær tölur sem fengust hér um nýgengi skipta máli varðandi uppbyggingu á 

þjónustu fyrir konur með sjúkdóminn, hérlendis sem alþjóðlega. Þrátt fyrir betri aðferðir við greiningu 

sjúkdómsins og aukna vitundarvakningu helst nýgengi það sama í yfir um 35 ára tímabil líkt og sést 

hefur í Finnlandi þar sem tölur verða að teljast áreiðanlegar og ná líka yfir afmarkað og nýlegt þýði (65). 

Flestar konur voru að greinast á frjósemialdri, þ.e.a.s á aldrinum 15-49 ára og meðalaldur við 

greiningu var 34,6 ár sem er nánast sami meðalaldur og var í fyrri íslensku rannsókninni fyrir árin 1981-

2000. Þetta bendir til þess að betri kviðsjártækni og aukin vitundarvakning um sjúkdóminn hafi ekki leitt 

til greininga fyrr á frjósemiskeiði, sem þó væri æskilegt. Langur tími getur liðið frá því að kona byrjar að 

finna fyrir einkennum þar til hún fær staðfesta endómetríósugreiningu. Yngsta konan sem greindist var 

17 ára. Ef ungar stelpur leita á Landspítalann vegna mögulegra einkenna um endómetríósu, er þeim 

beint á Barnaspítala Hringsins ef þær eru á aldrinum 15-17 ára. Þá kann að skorta á meðvitund og 

þekkingu meðal barnalækna og barnaskurðlækna, og sjúkdómseinkennin eru talin af öðrum orsökum. 

Vangreining á þessum aldri veldur oft margvíslegum vandkvæðum (76). Þörf er á að betur sé staðið að 

greiningu kvenna á táningsaldri í samvinnu við kvensjúkdómalækna, en einnig vantar að færa betri 

þekkingu inn í skóla og á vinnustaði svo sjúkdómseinkennum sé mætt af skilningi og bestu meðferð 

með hliðsjón af aldri. 

Meirihluti sjúkdómsgreininga var staðfestur með vefjagreiningu. Ekki náðist að safna gögnum 

um aðgerðarlýsingar og vefjagreiningar frá einum lækni í Lækningu Lágmúla, sem nýgreindi um 310 

konur. Að hans sögn sendir hann sjaldan vefjasýni í vefjagreiningu og þess vegna má gera ráð fyrir því 

að óstaðfestar greiningar séu fleiri en sást í rannsókninni. Áformað er að ljúka athugun á þessum hluta 

gagnanna. Sjúkrastofnanir standa sig hins vegar misvel í því að senda sýni í vefjagreiningu og fá þannig 

staðfestingu á sjúkdómnum eins og æskilegt gæti verið þegar um langvinnan sjúkdóm er að ræða. 
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Landspítalinn sendir oftast sýni í vefjagreiningu eða í um 80% tilfella, og fær því oftast staðfestingu á 

sjúkdómi á meðan hjá Lækningu í Lágmúla eru allmargar konur nýgreindar með endómetríósu á hverju 

ári með sjóngreiningu einni saman. Þar er þó oft um að ræða konur þar sem sjúkdómsástandið veldur 

aðeins ófrjósemi en ekki langvinnum öðrum einkennum og meðferð ófrjóseminnar með til dæmis 

tæknifrjóvgun mundi lagfæra greiningarástæðuna í stórum hluta tilvika þegar frjóvgun tækist. Í 

vefjarannsókn þar sem að legslímukirtilvefur og uppistöðuvefur legs sjást fyrir utan leg, fæst hins vegar 

endanleg staðfesting á sjúkdómsgreiningu og markmiðið ætti að vera að staðfesta langvinnan sjúkdóm 

með sem öruggustum hætti. Réttmætt sýnist að konur sem þurfa að fá margra ára meðferð við 

endómetríósu, sem oft felst í tilbúnum (e. drug-induced) tíðahvörfum með hormónagjöf, annarri erfiðri 

meðferð með verkjalyfjum eða endurteknum sumpart erfiðum skurðaðgerðum, stendur af því að láta 

þær fara í tíðahvörf, hafi staðfestingu á sjúkdómnum. Þó sjóngreining í aðgerð geti nægt þegar 

sjúkdómurinn er þannig staðsettur, þá getur annað góðkynja og stuttvarandi ástand, svo sem 

gulbúsblöðrumyndun, gefið svipað útlit. 

Hjá flestum kvennanna á þessu rannsóknartímabili fékkst sjúkdómsgreiningin í kjölfar 

kviðsjáraðgerðar. Þegar borið var saman 5-ára tímabil sást að kviðsjáraðgerðir jukust þegar á leið á 

tímabilið, meðan opnum aðgerðum fækkaði. Greiningaraðgerðir vegna ófrjósemi juku á þessa jákvæðu 

þróun þar sem að kviðsjáraðgerð er mun minna inngrip miðað við opna kviðarholsaðgerð og mun 

ólíklegri til að valda vandkvæðum eins og samvöxtum í lífhimnu. Í kviðsjáraðgerð er mögulegt að skoða 

grindarholið í mikilli stækkun og með góðum myndgæðum. Það auðveldar að greina litla 

endómetríósubletti á lífhimnu eða eggjastokkum. Greiningin ætti því að verða auðveldari og nákvæmari, 

þó ekki hafi verið unnt að sýna það af þeim gögnum sem hér var safnað, a.m.k. ekki enn. 

Um þriðjungur kvennanna var með alvarlegra form sjúkdómsins, þ.e.a.s. meðalmikinn eða 

svæsinn, á rannsóknartímabilinu. Milli 5 aldurshópa var ekki hægt að sýna fram á ójöfn hlutföll í 

stiguninni milli aldurshópa. Þetta getur hafa tengst löngum tíma fram að greiningu, enda hafði 

meðalaldur við greiningu ekki lækkað mikið, sem þó hefði mátt búast við. Hugsanlegt er að aldursbundin 

greining meðal kvenna sem fara í aðgerð vegna ófrjósemi sé gerð fyrr en hjá mörgum hinna, ekki síst 

þegar sjúkdómurinn greinist á vægari stigum eða af tilviljun vegna annars sjúkdómsástands. 

Algengasta staðsetning sjúkdómsins var á eggjastokkum líkt og í fyrri rannsókn, en hærra 

hlutfall skemmda reyndist vera í grindarholi en áður. Þetta gæti verið vegna betri greiningartækni. Betri 

kviðsjártækni um og eftir aldamót auðveldaði að sjá litlar endómetríósuskellur undir yfirborði eggjastokks 

og á lífhimnu. 

Áætlað var að safna gögnum um barneignir kvenna og athuga þannig hvort konur með 

endómetríósu eignuðust færri börn að meðaltali miðað við konur án sjúkdómsins, eins og sýnt var fram 

á í fyrri rannsókn miðað við meðalbarneignafjölda á hverja íslenska konu. Erfitt var að finna hversu mörg 

börn kona hafi fætt í Sögu-kerfi spítalanna, enda fæddu konur börn sín ekki endilega þar sem greining 

hafði farið fram. Þetta þarf að skoða sem samkeyrslu gagna við fæðingaskráninguna, m.a. til að athuga 

aldursbundna frjósemi milli tímabila. 

Upplýsingar sem fengust með þessari rannsókn gætu nýst í framhaldsrannsóknum, svo sem á 

erfðaþáttum sjúkdómsins, frjósemi með hliðsjón af alvarleika og staðsetningu sjúkdómsins og í tengslum 

við krabbamein í grindarholi kvenna. Mestu skiptir þó að nýtt mat á nýgengi og algengi sjúkdómsins 
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fékkst í heilu og vel afmörkuðu þýði þar sem grundvallargögn eins og aðgerðarlýsingar, voru skoðaðar 

til að sannreyna réttmæti skráðra greininga samkvæmt ICD-kóðum og reyna að tryggja góða mynd af 

umfangi sjúkdóms sem hrjáir um 1-3% kvenna á frjósemisaldri samkvæmt áreiðanlegustu rannsóknum, 

sjúkdómi sem veldur mörgum konum verulegum þjáningum og samfélaginu kostnaði. Í dag er um betri 

greiningu að ræða ásamt því sem greining er nákvæmari, en í fyrri rannsókn var hluti greininganna 

fenginn með eldri og hugsanlega ónákvæmari aðferðum. Þess vegna var nýtt mat á stigun, staðsetningu 

og nýgengi sjúkdómsins mikilvægt. 

Við það að skoða sjúkraskrár allra kvenna sem að greindust með endómetríósu á tímabilinu var 

það ljóst að í mörgum tilvikum var skráningu ábótavant. Mikilvægt er að aðgerðarlýsingar séu skýrar og 

vel gerðar og að þar sé líst á nákvæman hátt hvernig birting sjúkdómsins er niðri í grindarholi. Ekki var 

alltaf ljóst hvort endómetríósa hafði sést í aðgerð sökum misvísandi orðalags í aðgerðalýsingu. Eins er 

mikilvægt að viðeigandi greiningarkóðar séu settir hjá konum sem greinast með endómetríósu í aðgerð, 

en það var oft sem viðeigandi greiningarkóða vantaði. Til þess að greining verði rétt og fullnægjandi 

þurfa skurðlæknar að vera upplýstir um sjúkdóminn auk þess að þjálfun þeirra í að fjarlægja 

endómetríósu í grindarholi þarf að vera haldið uppi, svo konur með sjúkdóminn fái bestu meðferð sem 

völ er á. 

Í þessari rannsókn var unnt að skoða sjúkraskrár hjá nánast öllum konum á landinu sem höfðu 

greinst með endómetríósu á Íslandi yfir 15 ára tímabil. Flestar þessara kvenna leituðu sér lækningar 

vegna einkenna endómetríósu, þ.m.t. ófrjósemi, en sumar greindust vegna tilviljunar. Greiningin var með 

öruggum hætti í öllum tilvikum, með kviðsjáraðgerð eða opinni kviðarholsaðgerð, með eða án 

vefjagreiningar. Ætla má að um þriðjungur kvennanna hafi haft viðvarandi og oft slæm sjúkdómseinkenni 

sem skerðir lífsgæði þeirra yfir margra ára tímabil. Töluverður fjöldi kvenna þarf að lifa við erfið verkjaköst 

og treystir á að heilbrigðiskerfið hér á landi sé í stakk búið til þess að taka á móti þeim og veita góða og 

nútímalega meðferð. Til þess þarf vel þjálfað starfsfólk á spítölum og öðrum meðferðarstöðum landsins, 

göngudeild fyrir konur með endómetríósu á Landspítala þangað sem konur með erfiðasta sjúkdóminn 

leita að verulegu leyti, sem og verkjateymi sem getur leitt til þess að styttri leið sé að greiningu. Fyrri 

greining á sjúkdómnum getur varnað því að einhverju leyti að kona fái alvarlegri einkenni og útbreiddari 

vefjaskemmdir. Þannig mætti draga úr umfangi skurðaðgerða þegar á því þarf að halda. Ljóst er að 

sjúkdómurinn er samfélaginu dýr þar sem að margar konur þurfa að gangast undir endurteknar aðgerðir 

og oft talsverða lyfjameðferð, og vinnu- eða skóladagar tapast sökum endómetríósunnar. Niðurstaðan 

um nýgengi endómetríósu sem og alvarleika og staðsetningu sjúkdómsins sem fékkst í þessari rannsókn 

er mikilvæg til þess að þróa aðstoð fyrir konur með sjúkdóminn, sérstaklega þær með erfiðan sjúkdóm 

og ófrjósemi. 
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