
SAUSOS MAKŠTIES 
PROBLEMA IŠSPRENDŽIAMA!

Sužinokite ir nedelskite!



Makšties sausumas – labai 
aktuali įvairaus amžiaus 
moterų problema. Dėl 
jos atsiranda fizinis ir 
psichologinis diskomfortas, 
gali išsivystyti uždegimas, 
nukentėti intymus 
gyvenimas... Negalima 
vertinti šios problemos 
atsainiai. Neverta savęs 
apgaudinėti – savaime 
ji neišnyks! Todėl raginu 
moteris nedelsti pajutus 
makšties sausumo 
požymius ir pasikonsultuoti 
su specialistu. Jis ne 
tik įvertins situaciją, 
bet ir pasiūlys būtent 
jums tinkamų gydymo 
priemonių.

Violeta Jonaitienė,  
gydytoja akušerė-ginekologė,  
Lietuvos privačių akušerių-ginekologų 
draugijos pirmininkė 



NEPATYRUSIŲ MAKŠTIES 
SAUSUMO PROBLEMOS –  
LABAI MAŽAI

Lytinių santykių metu tiek jaunos, tiek vy-
resnės moterys gali patirti niežėjimą, per-
šėjimą, deginimo pojūtį makštyje, lytinį 
aktą lydintį skausmą. Tai – makšties sau-
sumo pasekmės. 
Vyresnėms, išgyvenančioms menopauzę, 
makšties sausumas pasireiškia dažniau, 
stipriau nei jaunesnėms.
Jaunesnės moterys, kurios paprastai yra 
lytiškai aktyvesnės, dėl nemalonių po-
jūčių, kurie yra silpnesni nei vyresnėms 
moterims, dažniau ir labiau kenčia lytinių 
santykių metu. 
Tarptautiniai tyrimai rodo, kad tokių po-
jūčių bent kartą gyvenime patyrė net  
93 proc. moterų.

PRIEŽASTYS 

Pasikeitusi hormonų pusiausvyra. Ji daž-
niau pasireiškia vyresnėms moterims. 
Prasidėjus pokyčiams, artinantiems me-
nopauzę, organizmas vis vangiau gamina 
estrogeną, kuris reguliuoja skysčių pusiaus-
vyrą ir makšties gleivių kiekį. Tai – negrįžta-
mas procesas. 
Jaunesnių moterų hormonų pusiausvyros 
pokyčius lemia tam tikri veiksniai: laikinai 
estrogeno sumažėja žindyvių organizme, jo 
gamybai taip pat gali daryti įtaką stresas ir 
perdėta higiena.
Kontraceptinės tabletės. Jos gali išbalan-
suoti hormonų pusiausvyrą.
Chirurginė intervencija. Jei pašalinamos 
kiaušidės, moteris praranda pagrindinį es-
trogeno gamybos šaltinį.
Spindulinė terapija, chemoterapija. Dėl 
vėžio gydymo šiais būdais atsiranda šalu-
tinis poveikis – makšties sausumas.
Odos ligos. Jos gali paskatinti makšties 
pokyčius.
Vaistai. Tarp blogiukų – antidepresantai, 
kraujospūdį mažinantys ir antihistamini-
niai preparatai.
Perdėta higiena. Jei moteris per dažnai 
prausiasi, naudoja netinkamas higienos 
priemones, gali pradėti varginti alerginės 
reakcijos, makšties sausumo problema.
Rūkymas. Taip, taip – ir tai gali būti makš-
ties sausumo priežastis.
Stresas. Jis silpnina imunitetą – dėl to irgi 
gali pasikeisti makšties mikroflora.



PASEKMĖS

Jų būna fizinių ir psichologinių. Skirtingo 
amžiaus moterims fizinės pasekmės pa-
sireiškia nevienodai, tačiau psichologiškai 
makšties sausumas jas veikia panašiai.

Fizinis aspektas
- Jaunoms moterims dėl makšties sausu-
mo yra didesnė pH, bakterinės pusiausvy-
ros pakitimų tikimybė. Jie provokuoja bak-
terinės, grybelinės kilmės ligas.
- Vyresnėms moterims makšties sausumą 
skatina gleivinės atrofija, šią lydi gleivinės 
plonėjimas, įtrūkiai, pH ir bakterinės pu-
siausvyros pakitimai. Dėl jų gali prasidėti 
grybelinės, bakterinės kilmės ligos.

Psichologinis aspektas
Sausa makštis gali labai apkartinti poros 
bendravimą, nes abiem partneriams truk-
do patirti intymų malonumą. Skausmas 
gali lemti moters nenorą mylėtis, nepasi-
tenkinimą savimi, mažinti savivertę, vyras 
gali jaustis kaltas dėl nemalonių moters 
pojūčių. Visa tai nestiprina dviejų žmonių 
santykių.



BŪDAI SAU PADĖTI

Siekdama atsikratyti makšties sausumo 
moteris gali pati sau padėti – keisdama 
gyvenimo būdą ir įpročius:

Nerimo ir streso mažinimas. Neigiami psi-
chologiniai ir emociniai faktoriai provokuo-
ja makšties sausumą, nes dėl jų silpnėja 
kraujo tekėjimas į makštį, blogėja natūrali 
lubrikacija. Rekomenduojama pergalvoti, 
kas galėtų padėti sumažinti stresą, nerimą. 
Gal pagelbėtų joga, meditacija, dažnesnis 
buvimas su šeima ar gamtoje, sportas.

Fizinė veikla, sportas. Rekomenduojamas 
reguliarus fizinis krūvis, nes jis aktyvina 
kraujotaką ir organizmas geriau aprūpina-
mas būtiniausiomis medžiagomis. Fizinės 
veiklos metu užvaldo teigiamos emocijos, 
didėja pasitikėjimas savimi, pagerėja nuo-
taika, atsiranda gyvenimo džiaugsmas. 
Tačiau reikia nepamiršti, kad nesilaikant 
taisyklės „viskas su saiku“ organizmas pa-
tiria nemažą įtampą, kuri, kaip jau sakyta, –  
viena iš makšties sausėjimo priežasčių. 

Žalingų įpročių (rūkymo ir alkoholio) atsi-
sakymas. Cigaretės gali susilpninti kraujo 
tėkmę, paveikti estrogenų gamybą. Kad 
makšties lubrikacija būtų pakankama, ir 
kraujotakos, ir hormoninė sistemos turi 
veikti optimaliai, todėl būtų klaida dary-
ti tai, kas jas slopina. O alkoholis sausina 
kūną ir makštis šį poveikį taip pat jaučia. 
Vartojant alkoholį patartina gerti daugiau 
vandens.

Racionali mityba, pakankamas skysčių 
vartojimas. Pakankamas skysčių kiekis 
palaikys tinkamą vandens bei druskų apy-
kaitą ir padės išvengti audinių skysčių ne-
tekimo. Hormonų pusiausvyrą ir apykaitą 
audiniuose teigiamai veikia augaliniai rie-
balai, esantys maisto produktuose (riešu-
tuose, alyvuogių aliejuje).

Tinkama intymi higiena. Rekomenduoja-
ma naudoti specialiai tam skirtus produk-
tus: intymios higienos prausiklius, kurių pH 
3,5–4,5; esant makšties sausumui – prie-
mones, kurių sudėtyje yra gerai ištirtų drė-
kinamųjų medžiagų (pavyzdžiui, hialurono 
rūgšties).

Kitas „gelbėjimosi ratas“ – šiuolaikinės 
medicinos priemonės. 
Moterims prieinami įvairūs būdai makš-
ties sausumui mažinti. Jie skiriasi poveikio 
trukme, apimtimi ir kaina.



Šias priemones galima naudoti be 
gydytojo paskyrimo

Drėkinamosios priemonės – nehormoni-
niai makšties lubrikantai, kremai, ovulės 
(žvakutės), hialurono rūgšties injekcijos.
Lubrikantai – trumpai veikiančios priemo-
nės, vartojamos prieš pat lytinį aktą, kad 
susilpnintų trintį, užtikrintų komfortą suei-
ties metu, sumažintų makšties sienelių pa-
žeidimo pavojų.
Kremai – trumpai veikiančios priemonės, 
kurių poveikis panašus į lubrikantų, bet jos 
tinkamos vartoti nuolatos ir iš anksto (bent 
dvi valandas prieš sueitį), didina ir palaiko 
nestipriai išsausėjusios makšties drėgnumą.
Ovulės (žvakutės) – kietos formos pro-
duktai, kurie palengva tirpsta makštyje ir 
išskiria veikliąsias medžiagas. Ovules labai 
patogu vartoti prieš miegą.

Šias priemones turi paskirti ir 
atlikti specialistas

Vietinė hormonų terapija – tai produktai, 
turintys nedidelį kiekį estrogenų, veikiantys 
ten, kur reikia (skirtingai nuo hormoninių pi-
liulių, darančių įtaką visam organizmui). Jie 
drėkina makštį, stiprina sienelių kraujotaką, 
jas stangrina. Ši terapija gali pagelbėti mo-
terims, išgyvenančioms prieš- ir pomeno-
pauzinį laikotarpį, jei drėkinamosios prie-
monės ne itin veiksmingos.
Hialurono rūgšties injekcijos – būdas, kurį 
specialistai rekomenduoja, kai kitos prie-
monės nepadeda. Procedūrą gali atlikti tik 
sertifikuotas specialistas. Kartais vienos 
injekcijos neužtenka, todėl procedūra atlie-
kama ir 3–4 kartus. Baigus kursą poveikis 
išlieka apie metus, vėliau gydymą reikia 
kartoti.
Gydymas frakciniu lazeriu – dar vienas 
būdas, galintis padėti, jei kitos priemonės 
neveiksmingos. Iki pusvalandžio trunkanti 
procedūra, kurią gali atlikti tik sertifikuo-
tas specialistas, šalina makšties sausumą, 
peršėjimą, stiprina sieneles. Kad būtų pa-
siektas geras rezultatas, gali prireikti kelių 
procedūrų. Poveikis juntamas apie metus, 
vėliau procedūrą reikia kartoti.



Hialurono rūgštis. Tai medžiaga, 
kuriai skirta daugybė mokslinių 
tyrimų, atliktų įvairiose šalyse, 
tad apie jos nepaprastą povei-
kį žinoma labai gerai. Hialurono 
rūgštis geba prisijungti 200 kartų 
daugiau vandens, nei pati sveria, 
tad jos drėkinamoji galia įspū-
dinga. Be to, ji slopina uždegimą, skatina 
jungiamojo audinio gamybą. Jos yra kie-
kvieno žmogaus organizme, bet atsargos 
su amžiumi senka. 

Polikarbofilas. Ši medžiaga pa-
sižymi savybe sugerti 10 kartų 
daugiau vandens, nei pati sveria, 
ir šitaip užtikrina ilgalaikį drė-
kinamąjį efektą. Be to, polikar-
bofilas turi savybę išlaikyti kitas 
veikliąsias medžiagas gleivinės 
paviršiuje iki trijų parų ir taip pail-
ginti pačio preparato veikimą.. Jis parūgš-
tina makšties terpę, nes jo pH yra 4, todėl 
gali palaikyti tinkamą makšties terpės pH 
ir bakterinę pusiausvyrą.

Žinotina, kad makšties sausumą mažinan-
čios priemonės gaminamos ir su kitais drė-
kinamaisiais komponentais: glicerinu, sojų 
izoflavonais.

Hialurono rūgštis sugeria 

  200 
kartų daugiau vandens, 
nei pati sveria.

MAKŠTIES SAUSUMĄ MAŽINANČIŲ 
PRIEMONIŲ, ESANČIŲ LIETUVOS 
RINKOJE, PAGRINDINĖS 
DRĖKINAMOSIOS MEDŽIAGOS

Polikarbofilas sugeria 

  10 
kartų daugiau vandens, 
nei pats sveria




