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Gimdos ir kiaušidžių ultragarsiniai
radiniai, nesant jokių simptomų
UTERINE AND OVARIAN ULTRASONOGRAPHIC FINDINGS AMONG ASYMPTOMATIC
WOMEN
LIGITA JOKUBKIENĖ
Malmės universitetinės ligoninės Akušerijos ir ginekologijos klinika, Lundo universitetas, Švedija
Santrauka. Gimdos ir kiaušidžių dariniai, nesant jokių simptomų, yra gana dažni. Iki kol buvo sukurtas ultragarsas, dauguma šių pokyčių nebuvo galimybės nustatyti. Atsiradus ultragarsui, net nedideli gimdos bei kiaušidžių
pokyčiai atsitiktinai aptinkami ginekologinio ultragarsinio tyrimo metu. Tiriant ultragarsu ikimenopauzinio
amžiaus moteris, literatūros duomenimis, 10 proc. moterų randama gimdos polipų, 5–21 proc. – miomų, 1,6–5,4
proc. – gimdos anomalijų, 10–14 proc. – policistinės kiaušidės, 7 proc. – funkcinės kiaušidžių cistos. Pomenopauzės laikotarpiu kiaušidžių dariniai aptinkami 15–56 proc. moterų, gimdos polipai – 4–7 proc., skysčio sankaupa
gimdos ertmėje – 9–12 proc. moterų. Atsitiktinai rastų gimdos ir kiaušidžių pokyčių priežastys nėra aiškios,
todėl nežinoma ir optimali taktika tokių radinių atveju. Kadangi nėra įrodymų, jog rasti dariniai, nesant aiškių
simptomų, turi naudą, tai moterų, neturinčių nusiskundimų, tirti nerekomenduojama.
Reikšminiai žodžiai: moterys, kurioms nėra aiškių ligos simptomų, kiaušidžių patologija, gimdos patologija,
ultragarsinis tyrimas.
Summary. Uterine and ovarian ultrasonographic findings is a common finding among asymptomatic women.
Before the ultrasound era many of these findings were undetected. With the advent of ultrasound, even small
uterine and ovarian changes can be incidentally detected at transvaginal ultrasound examination. During ultrasound examination of asymptomatic premenopausal women, according to the literature detection rate of uterine
polyps, fibroids, uterine anomalies, polycystic ovaries and functional ovarian cysts is of 10 %, 5–21 %, 1,6–5,4 %,
10–14 % and 7 %, respectively. In postmenopausal women ovarian changes are detected in 15–56 % women,
uterine polyps 4–7 %, fluid in the uterine cavity 9–12 %. Natural history of incidentally detected uterine and
ovarian findings is unknown, therefore the optimal management of such findings is unknown as well. There is
no evidence that detection of such uterine and ovarian findings is beneficial, therefore ultrasound examination
of asymptomatic women is not recommended.
Key words: asymptomatic women, ovarian pathology, uterine pathology, transvaginal ultrasound.

T

iriant ultragarsu moteris, neturinčias ginekologinių nusiskundimų, tokių kaip skausmas pilvo
apačioje, mėnesinių ciklo sutrikimas, nepastojimas, pasikartojantys persileidimai
reprodukciniame amžiuje ar kraujavimas
iš genitalijų pomenopauzėje, galima aptikti gimdos bei kiaušidžių darinius. Šiame
straipsnyje toliau aprašomas dažniausiai
nustatomi gimdos ir kiaušidžių ligos bei
dariniai vaisingo bei menopauzinio amžiaus moterų tarpe bei jų dažnis.

Ginekologinis ultragarsinis tyrimas
dažniausiai atliekamas kaip profilaktinis
patikrinimas, ankstyvojo nėštumo metu
ar atsiradus sutrikimų, susijusių su ginekologine patologija ar kitomis ligomis.
Pokyčiai mažajame dubenyje aptinkami
ir atliekant kompiuterinę tomografiją ar
magnetinio rezonanso tyrimą, atsiradus
kitų sutrikimų. Tokiu atveju diagnozei
patikslinti atliekamas ginekologinis ultragarsinis tyrimas. Kadangi šis tyrimas
atliekamas ir nesant jokių sutrikimų, radus
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gimdos ar kiaušidžių pokyčių, iškyla klausimas dėl tolesnės gydymo taktikos, kartu
įvertinant galimų intervencijų naudos ir
žalos santykį.

GIMDOS PATOLOGIJA
Reprodukcinis amžius
Dažniausia kraujavimo iš genitalijų
priežastis – gimdos miomos, polipai ar
adenomiozė, yra plačiai aprašytos, tačiau
nėra vieningos nuomonės dėl jų klinikinės svarbos, gydymo ar stebėjimo. Įvairių
studijų duomenimis, ultragarsinio tyrimo
metu, suleidus skysčio į gimdą (atliekant
hidrosonografiją), apie 10 proc. ikimenopauzinio amžiaus moterų, kurioms nėra
aiškių simptomų, randama polipų ir 13
proc. – submukozinės miomos. Pastebėtas miomų dažnumo priklausomumas
nuo moters amžiaus – dažniau miomų
vyresnio amžiaus moterims, amžiaus
pikas – 40–50 metų [1]. Gimdos miomos
yra 2–3 kartus dažnesnės juodosios rasės
moterims [1, 2]. Švedų mokslininkų atliktoje studijoje dalyvavo 335 moterys,
kurioms nebuvo jokių aiškių simptomų,
nuo 25 iki 40 metų amžiaus. Jos buvo
tiriamos transvagininiu ultragarsu [3]:
gimdos miomos diagnozuotos 5,4 proc.
moterų: 3,3 proc. – 25–32 metų grupėje
ir 7,8 proc. – 33–40 metų grupėje. Kitoje
studijoje šis dažnis siekia 21 proc. [4].
Epidemiologinių atvejo kontrolės studijų
duomenimis, maža kūno masė ir ilgalaikis
sudėtinių kontraceptinių tablečių vartojimas mažina miomų riziką [5].
Esant gausiam kraujavimui iš gimdos
ir ultragarsinio tyrimo metu diagnozavus
miomas ar polipus, moteriai beveik visais
atvejais rekomenduojamas chirurginis
gydymas. Tačiau dažnai moteris neturi
jokių skundų, o ši patologija randama
atliekant profilaktinį ultragarsinį tyrimą.
Įvairiose šalyse taktika miomų atveju
yra skirtinga. Kai kur priimta miomas
stebėti, ultragarsinį tyrimą kartoti kas
6–12 mėnesių arba tirti bimanualiai [6],
įvertinti miomų dydžio pokyčius. Tiriant
ultragarsu reprodukcinio amžiaus moteris, gimdoje randami mazginiai pakitimai dažniausiai yra miomos, o gimdos
sarkomos šio amžiaus moterims yra labai
retos. Jaunesnėms nei 40 metų moterims
sarkomų pasitaiko maždaug vienas atvejis
iš 100 tūkst. moterų per metus [7]. Be to,
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80–90 proc. sarkomų pasireiškia nereguliariu kraujavimu iš makšties, taigi, yra
simptomai. Vertinant tai, kad sarkomų
rizika yra labai nedidelė, be to, dauguma sarkomų yra simptominės, miomų
stebėjimas netikslingas. Yra nuomonių,
kad, diagnozavus miomą, būtų tikslinga
pakartoti ultragarsinį tyrimą vieną kartą
po 6–12 mėnesių, jei miomos per tą laiką
nepakito, toliau moterų nereikia stebėti
tol, kol nėra simptomų. Ultragarsinį tyrimą reikėtų kartoti atsiradus kraujavimui
iš genitalijų, skausmui pilvo apatinėje
dalyje, nevaisingumui bei šlapinimosi
sutrikimams.
Gimdos polipai reprodukcinio amžiaus
moterims yra taip pat gana dažna patologija, randama apie 10 proc. moterų,
kurioms nėra aiškių simptomų, atliekant
hidrosonografiją [8]. Gimdos polipų dažnis moterims, kurioms nėra aiškių simptomų ir kurioms jau yra simptomų, gali būti
vienodas [9]. Stebint polipus, kai aiškių
simptomų nėra, pakartojus ultragarsinį
tyrimą po 2,5 metų pastebėta, kad dalis
jų išnyksta [8].
Įgimtos gimdos anomalijos gali turėti
neigiamos įtakos vaisingumui, sąlygoti
ankstyvuosius, antrojo nėštumo trimestro
persileidimus bei priešlaikinį gimdymą.
Įgimtos gimdos anomalijos gali būti diagnozuojamos tiriant gimdą dvimačiu ultragarsu (1 a pav.) ar atliekant histerosalpingografiją, tačiau šių diagnostinių metodų
galimybės ribotos. Patikimiausias gimdos
anomalijų diagnostikos tyrimas šiuo metu
yra trimatis ultragarsinis tyrimas, kuriuo
galima aiškiai įvertinti gimdos morfologiją
ir tiksliai suklasifikuoti gimdos anomalijas
(1 b pav.). Įrodytas geras įgimtų gimdos
anomalijų klasifikavimo atkartojamumas
[10], tiriant trimačiu ultragarsu. Atliekant
histerosalpingografiją, įgimtų gimdos
anomalijų dažnis moterims, kurioms nėra
aiškių simptomų, yra 1,6–3,8 proc. [11],
tiriant trimačiu ultragarsu – 5,4 proc. [11].
Įgimtų gimdos anomalijų dažnis moterims, besitiriančioms dėl nevaisingumo,
yra daug didesnis ir siekia 6–38 proc.
Tikslus adenomiozės dažnis nežinomas, nes galutinė adenomiozės diagnozė
nustatoma histologiškai. Ultragarsiniai
požymiai, kuriais remiantis galima įtarti
adenomiozę, yra šie: neaiški riba tarp
endometriumo ir miometriumo (išnyksta
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subendometrinis tarpas), strijos, einančios nuo endometriumo į miometriumą,
cistiniai hipoechogeniški ar heterogeniški
intarpai miometriume, gimdos asimetrija [12, 13]. Remiantis paskelbtų studijų
duomenimis, atlikus histerektomiją,
histologinio gimdos tyrimo metu adenomiozė randama 20–30 proc. moterų [14].
Adenomiozės klinikinė reikšmė moterims, kurioms nėra aiškių ligos simptomų,
nežinoma.

Pomenopauzinis laikotarpis
Pomenopauzinio amžiaus moterų ultragarsinis tyrimas atliekamas siekiant įvertinti endometriumo storį bei kiaušides.
Neretai kartu randamas ir skysčio susikaupimas gimdos ertmėje. Yra keletas
teorijų, kodėl kaupiasi skystis gimdos ertmėje, tačiau tiksli etiologija kol kas neaiški. Skysčio kaupimosi priežastys gimdoje
gali būti gimdos kaklelio stenozė, gydymas
tamoksifenu, pakaitinė hormonų terapija
bei navikinis procesas gimdos ertmėje ar
gimdos kaklelyje [15, 16, 17]. Pomenopauzinio amžiaus moterims, kurioms nėra
aiškių ligos simptomų, skysčio gimdos
ertmėje randama 9–12 proc. atvejų [17,
18], tačiau tai nėra indikacija chirurginei
intervencijai. Iš 559 studijoje dalyvavusių
moterų [18], 9 proc. rasta skysčio gimdos
ertmėje. Iš jų keturioms moterims endometriumo storis, matuojant kartu su
skysčiu gimdoje, buvo ≥ 8 mm, todėl jos
siųstos atlikti histeroskopiją ir abraziją,
kitoms moterims skirta ultragarso kontrolė po vienerių metų arba endometriumo
biopsija. Šioje studijoje nerasta nė vieno
piktybinio proceso. Kitoje dvigubai didesnės imties studijoje iš 1075 moterų,
kurioms nebuvo aiškių ligos simptomų,
skystis gimdos ertmėje rastas 134 (12
proc.) moterims, iš kurių dviem rasta
a

endometriumo polipų, viena paprasta
endometriumo hiperplazija, dvi sudėtinės
hiperplazijos ir vienas adenokarcinomos
atvejis [17]. Šioje studijoje pastebėta, kad
pakaitinė hormonų terapija skysčio susikaupimo gimdos ertmėje riziką didina
3,5 karto. Moterų, besikreipiančių dėl
kraujavimo, atsiradusio pomenopauziniu
laikotarpiu, skysčio susikaupimas gimdos
ertmėje rastas 18 proc., iš kurių 37 proc.
diagnozuotas endometriumo vėžys, 6
proc. – gimdos kaklelio vėžys [19]. Įdomu tai, kad šioje studijoje kartu su skyčiu
gimdos ertmėje rasta ir židininių pokyčių.
Autorių nuomone, didelė piktybinio proceso rizika šioms moterims siejama ne tiek
su skysčio gimdos ertmėje buvimu, kiek su
židininiais pokyčiais. Autoriai rekomenduoja atsižvelgti į skysčio echogeniškumą:
skaidrus skystis gimdos ertmėje, apsuptas
lygaus, plono endometriumo, yra normalus radinys. Tačiau, radus bet kokio dydžio
židininį darinį gimdos ertmėje ar esant
echogeniškam skyčiui, būtinas tolesnis
ištyrimas. Endometriumo storį rekomenduojama matuoti abiejose skysčio atskirtose pusėse ir, sudėjus abu matavimus,
gaunamas endometriumo storis. Skystis
į endometriumo storio matmenį neturi
būti įtraukiamas [19] (2 pav.).
Pomenopauziniu laikotarpiu endometriumo storiui esant ≤ 4 mm, endometriumo vėžio rizika yra labai nedidelė [20].
Tačiau kraujavimas iš genitalijų yra svarbiausias endometriumo vėžio simptomas
moterims. Jei nėra aiškių ligos simptomų –
kraujavimo gimdos kūno vėžio dažnis yra
nedidelis – 1,3–1,7 atvejo 1000 moterų
[21]. Kita vertus jei yra kraujavimas iš genitalijų, o endometriumas ≤ 4 mm, gimdos
vėžio rizika taip pat nėra didelė – 0,1–1
proc. Tačiau ką daryti, jei profilaktinio
tyrimo metu moterims, kurioms nėra

b

2 pav.
1 pav.

Gimdos anomalija: a) tiriant dvimačiu ultragarsu,
b) tiriant trimačiu ultragarsu
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3 pav.

4 pav.

aiškių simptomų,
randamas storesnis
nei 5 mm endometriumas? Nėra
vieningos nuomonės, koks endometriumo storis būtų
indikacija tolesniems šių moterų
tyrimams. SmithBindman su kolegomis tolesnį moterų, kurioms nėra
Policistinė kiaušidė
aiškių simptomų,
ištyrimą rekomenduoja tais atvejais,
kai endometriumas storesnis nei
11 mm, nes, jų studijos duomenimis,
jei endometriumas
≤ 11mm, endometriumo vėžio rizika
yra 0,002 proc., jei
endometriumas stoFukcinė kiaušidės cista
resnis nei 11 mm,
vėžio rizika – 6,7 proc. [22].
Dažniausia gimdos ertmės patologija
pomenopauziniu laikotarpiu yra gimdos
polipai, kurių randama 4–7 proc. moterų,
kai jokių simptomų nėra, o endometriumo storis >5 mm [23,24]. Tačiau nesant
simptomų, jų supiktybėjimo rizika yra
labai nedidelė, o operacinių komplikacijų
rizika – 3,6 proc. [25].
Ultragarsinio tyrimo metu pomenopauzinio laikotarpio moterims gali būti sunku
išmatuoti endometriumą dėl pakitusios
gimdos padėties ir neaiškios ribos tarp
endometriumo ir miometriumo. Tokiais
atvejais endometriumo storį rekomenduojama įvertinti kitais pagalbiniais metodais (atliekant hidrosonografiją), nes,
esant neaiškioms endometriumo riboms,
yra didesnė endometriumo vėžio rizika
[26].

KIAUŠIDŽIŲ PATOLOGIJA
Įprasto ultragarsinio tyrimo metu galima aptikti: policistines kiaušides, funkcines kiaušidžių cistas, gerybines kiaušidžių
cistas (dermoidus, endometriomas),
kiaušintakių pokyčius (hidrosalpinksus,
negimdinį nėštumą), paraovarines cistas
ar kiaušidžių vėžį. Ultragarsinis tyrimas
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svarbus diagnozuojant kiaušidžių piktybinius navikus, nes dauguma pradinėse
stadijose kiaušidžių vėžio tipų nesukelia
jokių simptomų.

Reprodukcinis amžius
Reprodukcinio amžiaus moterų dažniausia kiaušidžių patologija yra funkcinės kiaušidžių cistos ir policistinės
kiaušidės. Remiantis 2003 m. ESHRE
(European Society of Human Reproduction
and Embriology, Žmogaus reprodukcijos
ir embriologijos Europos draugija) darbo
grupės susitarimu, policistinės kiaušidės –
tai dvylikos ar daugiau folikulų, kurių
diametras 2–9 mm, buvimas bent vienoje kiaušidėje ir (ar) padidėjęs kiaušidės
tūris (> 10 ml) (nevartojančių sudėtinių
kontraceptinių tablečių) [27] (3 pav.). Šie
kriterijai netaikomi moterims, vartojančioms sudėtines kontraceptines tabletes.
Jei ultragarsinio tyrimo metu randamas
dominantinis folikulas > 10 mm dydžio
arba geltonkūnis, policistinės kiaušidės
nediagnozuojamos, o ultragarsinį tyrimą
rekomenduojama kartoti kitą mėnesinių
ciklą. Ultragarsinis tyrimas turi būti atliekamas 3–5 mėnesinių ciklo dieną.
Policistinės kiaušidės, nesant klinikinių
oligo- ir (ar) anovuliacijos ar klinikinių
ir (ar) biocheminių hiperandrogenizmo
požymių, tiriant transvagininiu dvimačiu
ultragarsu, randamos 10–14 proc. moterų
20–45 metų [28, 29], dažniau randamos
moterims iki 35 metų nei 36–45 metų (atitinkamai, 21,6 ir 7,9 proc.) [29]. Policistinės kiaušidės, nesant simptomams, neturi
klinikinės reikšmės. Policistinės kiaušidės
kliniškai svarbios tik esant simptomams
ar gydant dėl nevaisingumo, kuomet yra
kiaušidžių perstimuliavimo rizika.
Funkcinių kiaušidžių cistų dažnis ikimenopauziniu laikotarpiu nežinomas, nes
nėra vieningo susitarimo, kokio dydžio
darinys yra laikomas funkcine cista, o ne
folikulu. Dažniausiai funkcine cista laikoma cista, didesnė nei 3 cm diametro. Pagal
Rottem, funkcinė kiaušidės cista – tai apvalus, lygiasienis, anechogeniškas 6–10 cm
dydžio darinys [30] (4 pav.). Danijoje atliktoje studijoje dalyvavo 428 moterys ir 7
proc. iš jų rasta funkcinių kiaušidžių cistų,
didesnių nei 3 cm. Dauguma cistų išnyko
per keletą dienų, prasidėjus mėnesinėms,
iš likusių cistų – 65 proc. išnyko per tris
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mėnesius. Kitoje studijoje, ištyrus 335 moteris 25–40 metų kiaušidžių cistų (25 mm
ir didesnės) rasta 6,6 proc. moterų, kita
gimdos priedų patologija – 1,2 proc. moterų (dviem atvejais – hidrosalpinksai,
viena paraovarinė cista, vienas solidinis
navikas) [28]. Pakartojus ultragarsinį tyrimą po trijų mėnesių, cistos išnyko 82 proc.
moterų. Cistos dažnesnės buvo moterims,
vartojusioms progesterono kontraceptines
piliules ar turinčioms progestininę gimdos
spiralę. Solidinis navikas buvo dermoidas,
kuris kontrolinio ultragarsinio tyrimo
metu po trijų mėnesių nebuvo pakitęs.
Persistuojančios cistos, išskyrus vieną,
buvo pašalintos operacijos metu ir visos
cistos buvo gerybinės.
Ispanijoje atliktoje didelėje studijoje iš
14,5 tūkstančio ikimenopauzinio amžiaus
moterų, kurioms nebuvo jokių ligos simptomų, 375 (2,6 proc.) moterims ultragarsinio tyrimo metu diagnozuota gerybinė
gimdos priedų patologija (endometriomos, hidrosalpingsai, dermoidai, hemoraginės cistos) [31]. Cistos, kurios buvo
mažesnės nei 6 cm, buvo stebimos – tai
sudarė apie trečdalį moterų, kurioms
ultragarsinis tyrimas kartotas kas 6 mėnesius. Vidutinė stebėjimo trukmė buvo 42
mėnesiai. Per šį laikotarpį 10 proc. cistų
išnyko, 10 proc. moterų atsisakė stebėjimo,
o kitos cistos išliko nepakitusios, išskyrus
dermoidus, kurie nedaug padidėjo. Stebėjimo laikotarpiu komplikacijų nebuvo.
Taigi, galima daryti išvadą, kad funkcinės cistos nėra retos reprodukcinio
amžiaus moterims, tačiau dauguma jų
savaime išnyksta per tris mėnesius, todėl rekomenduojama laukimo taktika.
Komplikacijų (cistos apsisukimo ar cistos
plyšimo) rizika yra labai nedidelė, be to,
perspėjus moterį apie galimas komplikacijas, pajutusi simptomus, pacientė skubiai
kreipiasi į ligoninę.

Pomenopauzinis laikotarpis
Pomenopauzės amžiaus moterims,
kurioms nėra aiškių simptomų, kiaušidžių cistų dažnis yra mažesnis nei
ikimenopauzinio amžiaus moterims.
Ultragarsinio tyrimo metu galima ne tik
aptikti kiaušidžių cistas bei navikus, bet
ir įvertinti jų supiktybėjimo riziką. Dėl
didesnės kiaušidžių darinių supiktybėjimo
rizikos pomenopauziniu laikotarpiu daž-
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niausiai skubama jas pašalinti. Kiaušidžių
cistų dažnis pomenopauziniu laikotarpiu,
įvairių studijų duomenimis, varijuoja, nes
atskirose studijose nevienodo dydžio dariniai yra laikomi cista. Kuo didesni dariniai
laikomi cista bei kuo didesnis tirtų moterų
skaičius, tuo mažesnis cistų dažnis tirtoje
populiacijoje. Atlikus prostatos, plaučių,
storosios žarnos ir kiaušidžių vėžio patikrą, kurioje tirta 20000 sveikų pomenopauzinio amžiaus moterų, 21,2 proc. moterų rasta kiaušidžių pokyčių [32]. Kitose
studijose cistų, diagnozuotų ultragarsinio
tyrimo metu, dažnis svyruoja nuo 2,5 iki
16 proc., priklausomai nuo cistos dydžio
ir morfologijos [33, 34, 35]. Visgi dauguma vienkamerinių, lygiasienių kiaušidžių
cistų yra gerybinės [36], todėl, neįtarus
supiktybėjimo, šalinti jų nebūtina. Ištyrus
8794 sveikas pomenopauzinio amžiaus
moterų, paprastų vienkamerių cistų rastos
2,5 proc. moterų [33]. Dauguma (84 proc.)
cistų buvo < 5 cm diametro, 4 proc. cistų
rasta abiejose kiaušidėse. Iš jų tik vienas
kiaušidžių vėžio atvejis, diagnozuotas IA
stadijos. Pusė rastų cistų išnyko savaime,
dauguma per dvejus metus. Autopsijos
metu vertinant kiaušides, kiaušidžių cistų
rasta 15,4 proc., paraovarinių cistų – 4,7
proc. moterų. Visos cistos buvo gerybinės histologijos, išskyrus vieną ribinio
piktybiškumo cistą [37]. Kitoje studijoje
autopsijos metu pašalintos kiaušidės buvo
tiriamos ultagarsu ir 56 proc. moterų rasta
gimdos priedų pokyčių, dauguma kiaušidžių cistos < 5 cm diametro [38].
Taigi, vienkamerinių paprastų cistų
supiktybėjimo tikimybė yra nedidelė.
Taikant konservatyvią taktiką, paprastų
vienkamerinių kiaušidžių cistų atvejais
ir kartojant ultragarsinį tyrimą įvairiais
intervalais, kelių studijų [34, 39] pastebėta,
kad 29–49 proc. cistų išnyksta savaime
stebėjimo laikotarpiu, o 13 proc. atsiranda
naujų cistų [39].
Karališkoji akušerių ir ginekologų kolegija (angl. Royal College of obstetricians
and gynecologists, RCOG) cistas, rastas
pomenopauzinio amžiaus moterims,
rekomenduoja įvertinti tiriant kiaušidžių
vėžio žymenį Ca-125 ir apskaičiuoti piktybiškumo rizikos indeksą [40]. Tačiau
naujausios studijos parodė, kad subjektyvus kiaušidžių darinių ultragarsinės morfologijos įvertinimas yra žymiai tikslesnis
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nei Ca-125 žymuo [41, 42]. Kol kas nėra
vieningos nuomonės, ar tikslinga stebėti <
5 cm diametro paprastas kiaušidžių cistas
pomenopauzinio amžiaus moterims, nes
jų dažnis yra gana didelis, o supiktybėjimo rizika mažiau nei 1 proc. [34]. Be
to, dauguma jų išnyksta savaime. RCOG
rekomenduoja tokias cistas stebėti, kartoti
transvagininį ultragarsinį tyrimą bei tirti
Ca-125 žymenį kas keturis mėnesius vienerius metus (B lygio rekomendacija). Jei
cista išlieka, tačiau jos dydis ir morfologija
nekinta, tolesnis stebėjimas nereikalingas. Jei cista didėja ar iš paprastos tampa
kompleksine, cistą rekomenduojama pašalinti [40].
Moterims, kurioms nėra aiškių ligos
simptomų, gimdos bei gimdos priedų patologija nėra retas reiškinys. Transvagininis ultragarsinis tyrimas yra nesudėtingas,
neinvazinis, jį galima atlikti daugumoje
gydymo įstaigų. Tačiau, atsižvelgiant į labai nedidelį tolesnio chirurginio gydymo
reikalaujančios patologijos dažnį, šioms
moterims ultragarsinį tyrimą rekomenduojama atlikti tik esant indikacijų.
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