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REZUMAT
Durerea abdominală pelvină acută, recidivantă sau cu evoluţie cronică, face parte din capitolul vast al
durerilor abdominale ce caracterizează vârsta copilăriei şi adolescenţei. În apariţia durerii pelvine, sunt
implicate bolile genitale de natură psihoneuroendocrină (dismenoreea, sindromul premenstrual, endometrioze)
sau de natură infecţioasă (boala inflamatorie pelvină), dar şi afecţiuni digestive (rectocolita ulcerohemoragică,
colonul iritabil etc.) sau urologice (litiază, cistită acută).
În faţa durerilor abdominale cu localizare pelvină, medicul de familie, pentru a ajunge la diagnosticul
etiologic, va trebui să ia în considerare particularităţile acestor dureri, particularităţi care diferă de la o boală
la alta. El trebuie să stabilească modul de debut al durerii, evoluţia ei, localizarea, caracterul, durata, precum
şi celelalte simptome de însoţire.
Definirea sindromului dureros abdominal şi, implicit, a durerii abdominale pelvine, se face după un model
bio-psiho-social. Acest model reuneşte factori organici, factori psihologici şi factori de mediu ce realizează în
final un tablou clinic complex.
Pentru a confirma diagnosticul clinic al durerilor abdominale pelvine, medicul de familie trebuie să colaboreze
cu specialiştii de profil (ginecolog, urolog, gastroenterolog etc.) şi, ca medic de prim contact, trebuie să aprecieze
gradul de urgenţă al fiecărui caz în parte în vederea managementului terapeutic.
Cuvinte cheie: durere pelvină, copil, adolescent

ABSTRACT
Acute and recurrent abdominal pelvic pain, as well as the chronic pelvic pain, is part of the vast chapter
of the abdominal pain that appear during childhood and adolescence. The onset of pelvic pain involves
genital conditions correlated with psycho-neuro-endocrine disorders (dysmenoreea, premenstrual syndrome,
endometriosis), infectious diseases (pelvic inflammatory disease) as well as digestive disorders (haemorrhagic
colitis, irritable bowel syndrome) and urinary tract conditions (lithyasis, acute cystitis).
When confronting with acute pelvic pain, to establish an etiologic diagnosis, the Family physician must
take into account the particularities of the pain that diﬀer considerable in diﬀerent diseases. The onset type
must be established, as well as the evolution, site, character, duration and accompanying symptoms.
Defining the abdominal pain syndrome and the pelvic pain syndrome must be done using a bio-psychosocial model. This model includes somatic, psychological and environmental factors that finally establish a
complex clinical pa ern.
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To confirm the clinical diagnosis of the abdominal pelvic pain, the Family physician must cooperate with
the gynaecologist, urologist and gastro-enterologist and, as a first-line medical provider, must establish the
emergency degree of each case linked with the therapeutic management.
Key words: pelvic pain, child, teenager

Asociaţia Internaţională Pentru Studiul Durerii (IASP) (1979) defineşte durerea ca fiind „o
senzaţie şi o experienţă emoţională neplăcută
asociată cu o leziune fizică actuală sau posibilă,
sau descrisă în termenii unei asemenea leziuni“.
Indiferent de aspectele ei cantitative sau de
localizare, durerea este un fenomen psihofiziologic complex, declanşat de cele mai multe ori
de acţiunea diverşilor stimuli nociceptivi (mecanici, chimici, termici) asupra terminaţiilor nervoase libere.
În alte cazuri durerea poate fi generată de
diverse circumstanţe psiho-patologice, realizând
ceea ce în literatură se descrie ca fiind psihalgii.
Evaluarea semnificaţiei diagnostice a durerilor
abdominale, atât a celor acute, cât şi a celor cu
evoluţie recidivantă este dificilă, întrucât există
un număr mare de afecţiuni digestive şi extradigestive ce pot evolua cu dureri abdominale.
Durerea abdominală pelvină acută, recidivantă sau cu evoluţie cronică, face parte din capitolul vast al durerilor abdominale ce caracterizează vârsta copilăriei şi adolescenţei. În
apariţia durerii pelvine, sunt implicate bolile genitale de natură psihoneuroendocrină (dismenoreea, sindromul premenstrual, endometrioze)
sau de natură infecţioasă (boala inflamatorie
pelvină), dar şi afecţiuni digestive (rectocolita
ulcerohemoragică, colonul iritabil etc.) sau urologice (litiază, cistită acută). 

pozitive între gradul de „agresivitate“ a stimulului
şi intensitatea răspunsului.
Durerile abdominale au fost clasificate după
mai multe criterii, cel mai familiar fiind cel temporal, care deosebeşte:
• dureri acute;
• dureri recidivante (recurente);
• dureri cronice.
Dintre acestea, durerile abdominale recidivante au câştigat un loc aparte în patologia pediatrică datorită frecvenţei, complexităţii diagnostice şi a impactului asupra calităţii vieţii şi a
performanţelor şcolare ale copiilor şi adolescenţilor.
Mecanismul de producere a durerilor abdominale, precum şi unele caracteristici clinice
privind starea generală a bolnavului, dezvoltarea
staturo-ponderală, localizarea durerii, iradierea,
intensitatea, momentul apariţiei durerii, asocierea cu alte manifestări nespecifice etc. (Fig. 1,
Fig. 2, Fig. 3) au determinat clasificarea (1) durerilor abdominale recidivante în:
• dureri abdominale organice;
• dureri abdominale funcţionale;
• dureri abdominale psihogene.

MECANISMUL DURERILOR ABDOMINALE
LA COPIL ŞI ADOLESCENT
Particularităţile sistemului nervos central la
vârsta copilăriei explică frecvenţa mare a durerilor abdominale recidivante în foarte multe
afecţiuni digestive, dar şi extradigestive.
Pe de o parte, există o hiperexcitabilitate neurovegetativă predominent vagală, cu reacţii
frecvente în sfera tractului digestiv, pe de altă
parte modul de reacţie global emoţional, psihomotor ce apare la copil s-ar explica prin existenţa
unei reduceri a inhibiţiei corticale conştiente la
o excitaţie vagală.
Aceste particularităţi de reacţie neurovegetativă la copil ar explica şi lipsa corespondenţei

FIGURA 1. Caracteristicile durerilor abdominale recidivante organice
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subliniat originea multifactorială şi modularea
severităţii durerilor abdominale recurente la
copil.
Sunt implicaţi: predispoziţia somatică, stilul
de viaţă, temperamentul, evenimentele stresante din viaţa copilului.
Vârsta mică a pacientului cu particularităţile
sale de înţelegere şi exprimare şi/sau modalitatea
nu întotdeauna corectă de interpretare a simptomelor de către părinţi fac cu atât mai dificil
diagnosticul etiologic. Încadrarea într-un anumit
tip de durere: organică, funcţională, psihogenă
nu poate fi făcută întotdeauna corect, întrucât
cauzele durerii pot coexista şi modifica tabloul
clinic al evoluţiei. 

TIPURI DE DURERI ABDOMINALE
ORGANICE
FIGURA 2. Caracteristicile durerilor abdominale recidivante
funcţionale

FIGURA 3. Caracteristicile durerilor abdominale recidivante psihogene

Acest model trivariant al clasificării, elaborat
de Barr şi Feurstein în 1983, domină literatura
de specialitate. Conform acestei clasificări, durerile abdominale recurente organice reprezintă
40-50%, durerile abdominale recurente disfuncţionale reprezintă 32-49%, iar durerile abdominale recurente psihogene reprezintă 11-18%.
(1).
Un al treilea model conceptual a fost propus
de Levine şi Rappaport în 1983. Acest model a
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După localizare şi unele caracteristici clinice,
se descriu mai multe tipuri de dureri abdominale
organice în raport cu originea lor (1, 2, 3):
1. Durerea esofagiană (refluxul gastroesofagian, esofagita peptică, hernia hiatală).
Se caracterizează prin:
• Localizare epigastrică
• Iradiere retrosternală sau dorsală
• Caracter de arsură
• Intensitate medie
• Durată scurtă
• Asociază: regurgitaţii acide sau alimentare, pirozis
2. Durerea gastroduodenală (boala peptică
ulceroasă, gastroduodenitele cronice).
Se caracterizează prin:
• Localizare epigastrică sau hipocondru drept
• Caracter de crampă sau foame dureroasă
• Periodicitatea durerii
• Durată variabilă (minute sau ore)
• Ameliorată de a limente sau antiacide
3. Durerea intestinală (constipaţia, parazitozele intestinale, boala celiacă, apendicita cronică, bolile inflamatorii intestinale).
Se caracterizează prin:
• Localizată în abdomenul mijlociu sau pe
cadrul colic, unghiul stâng sau drept al colonului
• Iradiere spre sacrum, organele genitale
externe
• Intensitate variabilă
• Caracter surd sau paroxistic, colicativ
• Semne asociate: tulburări de tranzit intestinal, hemoragie digestivă inferioară, modificări articulare
4. Durerea hepato-biliară (litiaza biliară, colecistita cronică, hepatitele cronice).
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Se caracterizează prin:
• Localizare în epigastru sau hipocondrul
drept
• Iradiere în umărul drept, fosa iliacă dreaptă
• Caracter colicativ
• Debut după alimentaţie
• Fără periodicitate
• Durată variabilă (ore etc.)
• Se asociază cu: febră, frisoane, greţuri,
vărsături etc.
5. Durerea pancreatică (pancreatita cronică,
chist şi pseudochist pancreatic etc.).
Se caracterizează prin:
• Localizare în epigastru sau hipocondrul
drept
• Iradiere spre umărul stâng
• Intensitate variabilă
• Caracter surd, transfixiant
• Durată de câteva zile
• Declanşată de prânzuri bogate (grăsimi,
alcool)
• Se asociază cu: greaţă, vărsături, distensie
abdominală, icter, steatoree
6. Durerea de origine renală (litiază, ITU etc.)
Se caracterizează prin:
• Sediu lombar, hipocondrul drept sau
stâng, flancuri
• Iradiere spre organele genitale
• Caracter surd, colicativ
• Evoluţie în pusee
• Se asociază cu: febră, hematurie, disurie
7. Durerea de origine pelvină (ciclu menstrual,
leziuni inflamatorii ale organelor genitale, cistită,
rectocolita ulcero-hemoragică, torsiunea de testicul etc.).
Se caracterizează prin:
• Localizare în hipogastru sau fosele iliace
• Nu are iradiere particulară
• Caracter surd sau paroxistic
• Intensitate variabilă
În pelvis se găsesc numeroase organe: uterul,
ovarele, trompele uterine, vezica urinară, porţiunea terminală a colonului, rectul. Afectarea
acestora generează durere în regiunea pelvină.

În acelaşi timp, şi durerea provenind de la
rinichi, apendice, intestine, peretele abdominal
poate mima o durere genitală pelvină.
Diagnosticul durerii pelvine (4, 5)
I. Anamneza – va trebui să furnizeze date
despre:
• când apare durerea
• localizarea
• iradierea
• cât timp durează durerea
• cât de brusc a apărut durerea
• modalităţi de percepţie a durerii: ascuţită,
surdă etc.
• legătura durerii pelvine cu manifestări fiziologice din viaţa individului:
− ciclu menstrual
− micţiune
− defecaţie
− contact sexual
− activitate fizică intensă
• alte manifestări asociate durerii: anorexie,
scădere ponderală, paloare, agitaţie, cefalee, febră, ameţeli, vărsături, disurie,
polakiurie, secreţii vulvo-vaginale, constipaţie, diaree, hipotensiune arterială, tahicardie, hemoragie genitală, şoc hipovolemic, şoc toxicoseptic.
II. Examenul fizic general – cuprinzând toate
organele şi sistemele.
III. Examene paraclinice:
• teste de sânge (VSH, hemoleucogramă, fibrinogen)
• examenul urinii (sumar, urocultură)
• frotiu şi cultură din secreţii vulvo-vaginale
• ecografie abdomino-pelvină
• CT
• RMN
• Laparascopie
Localizarea durerii, caracterul durerii pelvine
precum şi durata ei sunt caracteristici ce pot
orienta spre etiologia posibilă a acestui tip de
durere (Tabelul 1). 

TABELUL 1. Tipuri de durere pelvină
Tipul durerii pelvine
durere localizată într-un punct
durere colicativă (colici)

Cauza posibilă
inflamaţie a organelor genitale sau abdominale
spasm al unui organ: uter, trompe uterine, intestin, ureter, apendice
durere instalată brusc (durere acută)
ischemie vasculară acută cu aport sangvin temporar insuficient:
sarcină extrauterină (ectopică), torsiune de ovar, chist ovarian
rupt
durere apărută treptat
chist de ovar, boală inflamatorie pelvină (BIP), endometrioză, apendicită, ocluzie intestinală
durere în întregul abdomen
acumulare de sânge, puroi sau conţinut intestinal în abdomen
durere agravată la mișcare sau în timpul examinării iritaţie peritoneală
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I. DUREREA PELVINĂ ACUTĂ
Mecanismele cele mai frecvente ce determină
apariţia durerii pelvine acute sunt reprezentate
de:
• lezarea directă a unui organ pelvin;
• ischemia acută a unui organ pelvin.
Pot exista afecţiuni ginecologice ce determină
dureri acute pelvine, dar şi afecţiuni neginecologice ce pot determina o simptomatologie similară.
Cauze ginecologice ale durerii acute pelvine
• Sarcina ectopică (sarcina extrauterină)
• Hematomul de corp luteal (hemoragia
unui chist ovarian)
• Chistul ovarian rupt
• Torsiunea de ovar
• Boala inflamatorie pelvină acută (BIP)
• Abcesul tubo-ovarian
• Fibromul uterin
Cauze neginecologice ale durerii acute pelvine
• apendicita acută
• cistita
• boala diverticulară
• litiaza urinară
• boala Crohn
• fractura pelvină 

II. DUREREA PELVINĂ RECIDIVANTĂ
Durerile pelvine recidivante fac parte din vastul
capitol al durerilor abdominale recidivante. (6).
Durerile abdominale recidivante se definesc
ca fiind: „sindrom caracterizat prin episoade dureroase abdominale paroxistice, cu durată şi intensitate variabilă, care modifică activitatea
normală a copilului şi se succed cu o frecvenţă
de cel puţin un episod pe lună, desfăşurându-se
pe o perioadă de minimum 3 luni“ (1).
După alţi autori (citat de 1) ar fi necesar
pentru diagnostic o perioadă de minimum 6 luni
succesive.

Prevalenţa acestora variază între 10-15% (2)
dintre cauzele de consult pediatric.
Durerile abdominale recurente ale copilului
se caracterizează prin perioade de exacerbare
sau remisiune şi, în mod frecvent, „dispar tot
atât de misterios precum apar“. (Schecheter
1984) (citat de 1).
Dacă în urmă cu câteva decenii numai 5-10%
din durerile abdominale recidivante aveau o cauză
organică, astăzi, datorită existenţei unei multitudini
de investigaţii paraclinice diagnostice, durerile abdominale recidivante organice reprezintă 40-50%
din totalul durerilor abdominale recidivante.
Dintre acestea, localizarea pelvină a durerilor
abdominale recidivante este mai frecventă la
adolescente, unele etiologii având caracter fiziologic.
Cele mai frecvente cauze de dureri pelvine
recidivante sunt reprezentate de:
• mi ellschmerz (durere la mijlocul ciclului
menstrual, durere de ovulaţie) – se produce datorită eliminării din ovar în momentul ovulaţiei, a lichidului folicular care
conţine prostaglandină
• endometrioza [creşterea mucoasei care
căptuşeşte peretele uterin (endometru)
în afara acestuia]
• dismenoreea primară (durere la menstruaţie fără cauză organică)
• dismenoreea secundară (durere la menstruaţie de cauză organică)
• adenomioza (creşterea ţesutului endometrial în muşchiul uterin) 

III. DUREREA PELVINĂ CRONICĂ
Durerea pelvină cronică este definită de o
durere pelvină continuă sau intermitentă, cu o
durată mai mare de 6 luni.
Poate fi determinată de cauze ginecologice
sau cauze neginecologice.

TABELUL 2. Cauzele durerilor abdominale recidivante, după vârstă (după Kliegman, 2004) (4)
Copil < 2 ani
• colici
• hernia inghinală
• malabsorbţia
• alergie la lapte
• boala Hirschprung
• fibroza chistică
• defecte de rotaţie
• malformaţii
• esofagite
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Copil 2-11 ani
• constipaţia
• dureri funcţionale
• lambliaza
• ulcerul peptic
• pancreatite
• parazitoze
• tumori
• osteomielita
• migrena abdominală
• diabetul zaharat
• volvulus
• abces intraabdominal
• chist de coledoc

Adolescent 12-19 ani
• sindromul intestinal iritabil
• factori psihogenici
• dismenoreea
• ulcerul peptic
• bolile inflamatorii pelvine
• chist de ovar
• diabet zaharat
• bolile inflamatorii ale intestinului
• malignităţi
• lambliaza
• abcese intraabdominale
• angioedem ereditar

PRACTICA MEDICALÅ – VOL. VI, NR. 2(22), AN 2011
Cauze neginecologice ale durerii pelvine
• sindromul colonului iritabil
• cistita interstiţială
• sindromul miofascial al planşeului pelvin
• afecţiuni ale peretelui abdominal
• apendicita
• calculoza renală
Cauze ginecologice ale durerii pelvine
• dispareunia (durere la contact sexual)
• aderenţele postinflamatorii şi postoperatorii
• boala inflamatorie pelvină cronică (BIP
cronică)
• sindromul ovarului restant
• sindromul uretral
• chist de ovar funcţional ce se poate croniciza
• endometrioza
• adenomioza
• cancerele organelor pelvine
• malformaţii uterine
• durere pelvină psihogenă 

DURERILE PELVINE
RECIDIVANTE/CRONICE PSIHOGENE
Durerile recidivante/cronice psihogene sunt
definite ca fiind: „Trei sau mai multe episoade
dureroase abdominale care evoluează în absenţa
unei cauze organice demonstrabile timp de 3
luni“ (Apley 1979) (citat de 1).
În prezent se acceptă că bolile fizice au dimensiuni psihologice, dar bolile psihice au dimensiuni fizice.
Durerile abdominale recurente psihogene fac
parte din grupa „tulburărilor somatoforme“. (7, 8).
Manualul de diagnostic şi statistică a tulburărilor mentale (DSM IV) foloseşte termenul
de „somatoforme“ pentru un grup de tulburări
caracterizate prin prezenţa unor simptome somatice ce nu pot fi explicate de o condiţie neurologică sau medicală generală, de consumul unei
substanţe sau de altă tulburare mentală. (9).
Simptomele somatice reprezintă manifestarea
principală a tulburărilor somatoforme. Ele sunt considerate rezultat al unor conflicte psihologice, stresante, al unor situaţii psihotraumatizante.
Durerile pelvine recidivante afectează în special
sexul feminin (2/1) având un vârf al incidenţei în
perioada prepubertară şi la adolescenţă.
Durerile pelvine psihogene au o componentă
genetică şi una dobândită. În apariţia acestora
sunt implicaţi o serie de factori psihotraumatizanţi ce pot ameninţa echilibrul psihic, dezvoltarea normală, adaptarea, afirmarea şi chiar
viaţa individului.

Aceşti factori pot determina tulburări care,
clasic, purtau numele de psihogenii (10, 11).
Acestea constau nu numai în tulburări psihice, ci şi în manifestări somatice, neurologice,
senzoriale şi neurovegetative.
Aceste manifestări se situează uneori pe primul loc în tabloul clinic, estompând tulburările
psihice. Anamneza evocatoare a unor conflicte
socio-familiale, alături de examenul clinic şi investigaţiile paraclinice normale, pot orienta
diagnosticul prezumtiv spre dureri abdominale
pelvine recidivante/cronice psihogene.
Examenul somatic nu poate obiectiva întotdeauna din punct de vedere clinic existenţa organicităţii simptomelor. Acest fapt justifică „eticheta“ pusă durerilor pelvine în literatura de
specialitate ca fiind: „misterioasele dureri pelvine“ (12).
Diagnosticul unei tulburări de somatizare –
în cazul nostru a durerilor pelvine psihogene,
este dificil, întrucât trebuie excluse toate cauzele
organice ce pot determina simptomele respective. În acelaşi timp trebuie avute în atenţie şi
bolile psihice ce pot prezenta simptome somatice (tulburări anxioase, tulburări afective,
schizofrenia, simularea). 

CONCLUZII
• Definirea sindromului dureros abdominal
şi implicit al durerii abdominale pelvine, se
face după un model bio-psiho-social. Acest
model reuneşte factori organici, factori
psihologici şi factori de mediu ce realizează
în final un tablou clinic complex.
• În calitatea lui de medic „de prim contact“
medicul de familie trebuie să ia în considerare la început toate bolile care ar
putea produce dureri abdominale deoarece unele boli genitale pot avea o simptomatologie relativ asemănătoare cu a unor
boli digestive (ex. sarcina extrauterină =
apendicita acută; dismenoreea = boală
digestivă)
• Pentru a confirma diagnosticul clinic al
durerilor pelvine medicul de familie şi
medicul pediatru trebuie să colaboreze
cu specialiştii de profil (ginecolog, urolog,
gastroenterolog), el trebuie să stabilească
gradul de urgenţă al fiecărui caz în parte
pentru că unele din afecţiunile organelor
pelvine pot fi tratate în ambulator (dismenoreea, sindromul premenstrual, cistita,
colonul iritabil), dar unele necesită internare de urgenţă în spital (sarcina ectopică,
chistul de ovar complicat etc.) (13). 
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