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DURERILE PELVI-PERINEALE LA FEMEIE, CONSIDERAŢII
DIAGNOSTICE ŞI TERAPEUTICE
Prof. Univ. Dr. Iacob Gabriel
Spitalul Universitar de Urgenţă, Bucureşti
"La douleur est comme cette tige de fer que les sculpteurs
mettent au sein de leur glaise, elle soutient !"
Honoré de Balzac
Abstract:
Woman, pelvi-perineal pains are poorly understood and frequently unrecognized.
This article reviews the clinical presentations of woman pelvi-perineal pains, but also
treatment options which are still broadly empirical. Pain specialist based on
multidisciplinary consult should establish a therapeutic plan specific to each patient.
Better knowledge of pathophysiological mechanisms should lead to improved specific
treatment strategies.
Key words: woman pelvi-perineal pains, pathophysiological mechanisms, treatment
alternatives
Manifestările dureroase pelvi-perineale cronice sunt frecvente: 5-8 % din
populaţie (frecvent subestimate din cauze medicale sau socio-culturale), afectând
calitatea vieţii (1)(7-9)(11), având multiple etiologii.
Semantic se disting două entităţi din punct de vedere clinic, diagnostic şi
terapeutic (1)(11):
-durerea pelvină: apare în partea inferioară a abdomenului, afectând ţesuturi şi viscere
pelvine
-durerea perineală: apare în partea inferioară a bazinului, sub diafragmul pelvin al
ridicătorilor anali, interesând perineul anterior şi posterior.
Frecvenţa mare a durerilor pelvi-perineale este motivată de: inervaţia bogată a
regiunii, de existenţa a numeroase anastomoze între cele trei componente nervoase
responsabile de inervaţia regiunii: somatică, simpatică şi parasimpatică, precum şi de
proiecţia unor dureri viscerale în teritorii cutanate. În patogenia durerilor pelvi-perineale
putem identifica: distensia parietală, iritaţia directă a terminaţiilor nervoase (prin
ulceraţii, inflamaţii, congestii), spasmul muscular, tracţiunea sau compresiunea
mezourilor, mecanismul vascular de tip anginos, corticalizarea durerii, dar şi cronicizarea
durerilor când sunt interese pecuniare (1)(8)(9).
Examenul sindromului dureros pelvi-perineal este complex (se recomandă a
consemna în scris aceste informaţii, îndeosebi dacă ele apar în urma unor gesturi
iatrogene):
1.anamneza (1)(7-9)(11) va preciza:
-caracterele durerii: neuropată sau nociceptivă,
-contextul apariţiei durerii: după sarcină, postoperator, posttraumatic, după infecţii, etc.
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-cronologia durerii: debut brusc, insidios, durată, dispare brusc sau insidios, între crize
durerile dispar sau persistă,
-intensitatea, folosind scara vizuală analogică
-topografia,
-factorii declanşatori: schimbarea posturii (şezândă, ortostatism); după efort de mers,
tuse, strănut, defecaţie; context psiho-social: probleme psihologice, comportament, etc.
-semne de însoţire: diformitate congenitală, masă tumorală, tegumente hiperemice, febră,
tulburări de tranzit, disurie, polakiurie, exteriorizare de sânge +/- puroi, impotenţă
-dacă durerea cedează sau nu la repaos, toleranţa la tratament analgetic, antiinflamator
-antecedente personale: traumatice, reumatologice, chirurgicale, dermato-venerice,
obstetricale, etc.
-situaţia socială: angajat, şomaj, pensionar, invaliditate, fără loc de muncă, etc.
-calitatea somnului
-în sfera pelvi-perineală: intervenţii anterioare, antecedente obstetricale, antecedente
traumatice ale bazinului, preferinţe sportive: ciclism, călărie, consemnarea tulburărilor
vezico-sfincteriene, genitale; traumatisme sexuale în timpul copilăriei sau la vârsta adultă
2.examenul clinic obiectiv (8)(9)(11):
-la inspecţie: tegumente hiperemice, contractură musculară, diformitate locală ce poate
justifica existenţa unei tumori, chist, sinus pilonidal; un prolaps vezical, rectal, cicatricea
după o epiziotomie, prezenţa unui nodul de endometrioză perineală vizibil, eczeme,
herpes perianal, hemoroizi interni, recte procidenţi trombozaţi, stenozaţi, abcedaţi; abcese
şi fistule perianale, intramurale; fisuri, ulceraţii, inflamaţii specifice/nespecifice.
-la palpare: prin tact rectal, vaginal + anuscopia +/- rectoscopia sub anestezie locală sau
regională se poate elimina contractura unui ridicător, un abces intramural: reproducerea
durerii prin mobilizarea coccisului orientează spre o coccigodinie; dispariţia durerii după
infiltrarea punctului dureros cu un produs anestezic sau prin dispunerea unui tampon
intravaginal.
3.investigaţiile paraclinice (7-9)(11) sunt complexe:
Bilanţul biologic:
-bilanţul biologic sanghin: urmăreşte a evidenţia un sindrom inflamator şi infecţios,
culturi, serologie pentru o posibilă etiologie bacteriană, virală (de exemplu : HIV)
-examen LCR: citologie, bacteriologie, biochimie
-frotiu vaginal: pentru a evidenţia o afecţiune ginecologică, un herpes genital
-urocultura: infecţii urinare bacteriene, cu Chlamidia, etc.
Bilanţul imagistic:
-radiografii convenţionale lombo-sacrate, bazin pentru evaluarea aspectelor anatomice
(modificări radiologice de discartroză, tumori osoase lombo-sacrate, fractură de sacru,
etc.), dar şi funcţionale (ortostatism, poziţie şezândă; de exemplu pentru depistarea
instabilităţii sacro-coccigiene: luxaţie, hipermobilitate sau artroză)
-explorarea CT şi RM a coloanei lombo-sacrate, dar şi a pelvisului pentru a evidenţia o
tumoră pelvină, endometrioză (5) tumori osoase benigne, maligne; tumori în canalul
rahidian: neurinom, ependimom (8) etc.
-scintigrafia osoasă: poate decela o leziune osoasă posttraumatică, postinfecţioasă
-echografie pelvină: indică procese expansive intra pelvine, patologie viscerală (5) şi
echografie endo-anorectală: indică leziuni la nivelul rectului inferior, sfincterului anal (7)
-cistoscopie, cistografie pentru a evidenţia tulburări de statică vezicală, cistite cronice
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-defecografia, rectografia dinamică, timpul de tranzit colic: identificarea unui prolaps
intra-rectal, tulburare de statică rectală (7)
-tripla opacifiere pelvină: este utilă pentru a pune în evidenţă un proplaps pelvin
complex: helitrocel, enterocel
Bilanţul funcţional pelvin (7)(9)(11):
-explorarea uro-dinamică obiectivează o disfuncţionalitate vezico-sfincteriană în
tulburări de statică vezicală, cistita interstiţială, etc.
-manometria ano-rectală: indică o disfuncţionalitate recto-sigmoidiană în constipaţii
cronice, rectită cronică, tulburări de statică rectală, perineu descendent
-explorările neurofiziologice ale perineului:
-studiul latenţelor sacrate indică integritatea arcului reflex nerv pudendal internmetamerele S2-S3-S4, îndeosebi în cazul unei interesări proximale; se fac prin
stimularea cu electrozi externi a aferenţei senzitive: nervul clitoridian, recte cu
electrod de contact a efectorului - unul din muşchii planşeului perineal; latenţa
normală este < 44 milisecunde.
-electromiograma sfincterului anal, dar şi a muşchilor perineali pentru a decela
semne neurogene periferice în cazul unei neuropatii
-studiul potenţialelor evocate somestezice şi motorii corticale ale nervului
ruşinos: permit studiul căilor lemniscale de la nervul ruşinos intern până la
cortexul parietal (este mai puţin sensibil şi specific în caz de diabet, etilism)
-latenţele distale motorii ale nervului pudendal: indică interesarea focală, distală,
unilaterală, monotronculară a nervului; se obţin prin stimularea endo-rectală a
nervului pudendal la spina ischiatică introducând electrozii în muşchiul bulbocavernos
Alte investigaţii: biopsie, endoscopie ano-rectală, colonoscopie
Manifestările dureroase pelvi-perineale la femeie se pot clasifica în (8):
¾ dureri pelvi-perineale cu etiologie necunoscută:
1.proctalgia fugax sau proctalgia fugace, apare la 3-15% din sindroamele dureroase
pelvi-perineale, a fost descrisă de Thaysen 1935, generează: dureri anale brusc instalate,
severe, repetate, nu iradiază, sunt descrise ca o crampă, spasm, lovitură de pumnal; apar
fără factor declanşant; durează secunde - 20 minute; dispar complet: fără dureri între
episoadele dureroase. Proctalgia fugace a fost descrisă la bolnave anxioase, hipocondre,
vârsta medie fiind de 45-55 ani, poate avea un caracter familial în cadrul unei miopatii ce
interesează sfincterul anal intern. Examenele pelviene şi proctologice sunt normale. În
decursul timpului au fost propuse diferite etiologii: spasm muscular, vascular, durere cu
punct de plecare colonul sigmoid, etc. Tratamentele propuse: dilatări ano-rectale, inhalare
de Salbutamol (6), antispastice, trinitrină, nifedipină, diltiazem nu şi-au dovedit
eficacitatea, examenul psihiatric este esenţial în susţinerea diagnosticului.
2.nevralgia ano-rectală esenţială sau psihogenă (9): predomină la femei cu antecedente
proctologice, ginecologice, colopatii funcţionale, îndeosebi după menopauză, sunt
variabile, fără orar şi topografie precisă, cu iradieri derutante: fese, pelvis, perineu; se
poate însoţi de prurit anal idiopatic, nu au legătură cu defecarea. Durerile au un caracter
postural net, cedează în decubit dorsal, se exacerbează spre seară. İnvestigaţiile
paraclinice sunt negative, tratamentul este medical cu antalgice, antidepresive,
miorelaxante, gesturile chirurgicale sunt inutile.
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3.sindromul muşchiului ridicător anal, sinonime: spasmul ridicătorilor, sindromul
puborectal, proctalgia cronică (7)(9) induce dureri rectale profunde, vagi - senzaţie de
presiune rectală permanentă sau repetată (durează 20 minute), cu caracter postural (creşte
în ortostatism, în poziţie şezândă), apare la 6,6% din cazuri, îndeosebi la femei între 3060 ani. La tact rectal se evidenţiază contractura ridicătorului anal şi se poate reproduce
durerea la palparea muşchiului. Nu există un tratament specific.
4.sindromul muşchiului piriform sau piramidal. Acest muşchi pelvi-trohanterian poate
genera dureri fesiere joase, unilaterale - mai ales în stânga, cu posibile iradieri pelviperineale anterioare sau posterioare. În etiopatogenia sindromului muşchiului piriform se
consideră că tensiunea musculară prelungită, microtraumatismele generează serotonină,
histamină, prostaglandine, activarea nociceptorilor musculari, declanşarea fenomenelor
de convergenţă cu spasm muscular, diminuarea debitului sanghin, apariţia fibrozei locale.
İnfiltraţiile cu antalgice, corticoizi şi fizioterapia în punctele trigger pot ameliora
manifestările dureroase. Similar există sindromul miofascial al peretelui abdominal,
perineal.
5.sfincteralgiile anale (7): dureri anale intense cu caracter de arsură. Nu se cunosc
cauzele durerii, precum şi sfincterul implicat: neted sau striat. Uneori se constată o
hipertonie anală importantă la manometrie.
¾ dureri ano-pelvine adevărate - reunesc dureri resimţite profund în regiunea anopelvină, fiind generate de:
1.tulburări de statică perineală (10): dureri cu caracter de “arsură”, “greutate perineală”;
apar la sculare, sunt agravate de mers şi de ortostatism, devin maxime spre seară, se pot
asocia cu tulburări de defecaţie, apar frecvent pe un teren psihiatric specific - la bolnave
cu depresii, ipohondrie, anxietate, cancerofobie. Deşi examenul clinic este normal, uneori
putem constata: un rectocel, prolaps mucos al rectului (7), perineu descendent. În aceste
cazuri manometria ano-rectală şi defecografia sunt utile pentru identificarea unei
disinergii, a unui deficit sfincterian.
2.leziuni fără infecţie HIV: generează dureri ano-pelvine adevărate (7)(9), secundare
proceselor compresive, inflamatorii, cicatriciale; caracter polimorf, cvasicontinui,
intensitate variabilă, fără topografie precisă. De remarcat: defecaţia diminuă durerea,
dilatarea sfincterului anal extern exacerbează durerea. De exemplu:
-hemoroizi externi şi interni (trombozaţi, infectaţi), în pusee inflamatorii, congestive:
durerea apare în timpul defecatiei, fiind însoţită de sângerări anale
-în fisura anală durerea apare prin spasmul sfincterului anal iniţial în timpul defecaţiei,
apoi este cvasicontinuă; exacerbată la mişcare, posturi diverse, după efort de tuse; se
însoţeşte de rectoragii
-în abcesul perirectal, pilonidal, fistula anală, ulcerul solitar al rectului durerea este
continuă, are caracter pulsatil, este accentuată în timpul defecaţiei. Echografia endo-anală
este utilă pentru a preciza un abces intramural cronic al rectului, dar şi în diagnosticul
diferenţial cu un focar de endometrioză (5).
-prezenţa de corpuri străine în rect, supuraţii anale după viol pot fii generatoare de algii
exacerbate de defecaţie.
-tumori ulcerate ale fosei ischio-rectale (7)(9): cancer ano-rectal infectat, limfom malign
non hodgkinian induc dureri provocate sau exacerbate de defecaţie; frecvent se întâlnesc:
durere + sânge + mucus + puroi + miros dezagreabil
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-vulvodinia (2): durere cu caracter de arsură, accentuată de mers, uzitarea lenjeriei prea
strânse, generează dispareunie. Alte cauze sunt: infecţiile genitale bacteriene, micotice
(candidoza), dermatozele vulvare.
-endometrioza induce dureri cu topografie variabilă, însoţite de dispareunie exacerbate de
menstruaţie. Echoendoscopia şi RM sunt utile în a demonstra extensia lezională.
-dureri generate de epiziotomie: pot fi provocate de palparea zonei cicatriciale, se
însoţesc de dispareunie în postpartum; infiltraţiile locale cu analgetice pot sidera durerea
-sindromul Master şi Allen (10): durere posturală asociată unei dispareunii profunde ce
cedează în decubit ventral produsă de ruptura ligamentului larg, poate fii obiectivată la
celioscopie.
-prolapsurile: genital, vezical, rectal (10)(11), pot genera algii pelvine surde, exacerbate
de ortostatism, efortul de micţiune, defecare. Defecografia poate evidenţia un prolaps
intrarectal. Manometria ano-rectală, electrofiziologia perineală posterioară pot evalua
starea sfincterelor înainte de gestul chirurgical.
-cistocelul (11) poate genera dureri perineale coroborate cu micţiunile; examenul local,
recte colpocistograma susţin diagnosticul clinic
-cistalgiile (11) durerile la micţiune pot fi cu sau fără infecţie urinară
-alte cauze de dureri perineale: boala Behçet (aftoza bipolară buco-genitală), pemfigusul
cicatricial, tuberculoza anală, ulceraţii postradice, boala Crohn, sindroame ischemice.
3.leziuni cu infecţie HIV (4):
-rectite bacteriene sau virale
-ulceraţii ano-rectale
-tumori benigne şi maligne
¾ dureri referite la structuri somatice (muşchi, piele):
1.coccidinia: dureri ale coccisului cu topografie mediană, retroanală; pot iradia crural,
pelvis, regiunea lombo-sacrată; pot fi permanente sau intermitente; exacerbate la
defecaţie, tuse, strănut, poziţie sezândă. La tactul rectal muşchii ischiococcigieni şi ai
rafeului ano-coccigian sunt dureroşi şi contractaţi, coccisul are o mobilitate anormală.
Etiologic (3) coccidinia poate fi generată de:
-afecţiuni pelvine: celulită, infecţii ano-rectale, genitale, fistule, congestii hemoroidale
-trauma locală, uneori ignorata: fractură, luxaţie sau hipermobilitate (se vor efectua
radiografii în ortostatism şi în poziţie şezândă, de profil, după 10 minute, pentru a
evidenţia instabilitatea regiunii sacro-coccigiene prin subluxaţie posterioară, respectiv
creşterea flexiei peste 25 de grade în poziţie şezândă)
-diformitate congenitală severă
-fără substrat morfologic precis, cu interesarea nervilor vegetativi
Tratamentul este medicamentos se adresează componentei nociceptive, asociată sau nu
celei neuropate, infiltraţii cu corticosteroizi şi substanţă de contrast sub control radiologic
intradiscal, manipulări sacro-coccigiene pe cale intrarectală, exereza coccisului (3).
2.sindromul canalului Alcock prin compresiunea nervului pudendal (se formează din
ramurile anterioare S2-S4) în canalul musculo-osteo-aponevrotic între ischion şi muşchiul
obturator intern; a fost descris de Amarenco (1) în 1984, apare la ciclişti: dureri perineale
cu caracter de arsură ce iradiază în tot pelvisul, accentuate în poziţie şezândă, fără
tulburări de sensibilitate, ameliorate în ortostatism şi în decubit. Electrofiziologia
perineală indică creşterea caracteristică a latenţei motorii distale a nervului pudendal,
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unilateral, de partea dureroasă. Explorarea prin RM este negativă. Alternativele
terapeutice sunt: blocurile anestezice, infiltraţiile cu corticoizi ghidate CT, neuroliza,
transpoziţia chirurgicală.
3.nevralgii abdomino-genitale, genito-crurale, compresiunea nervului sacrat prin
(8)(11): tumoră, infecţie, inflamaţie; după gesturi chirurgicale perineale ce generează o
fibroză întinsă; sechele obstetricale ce generează dureri cu caracter de arsură cu iradieri în
tot pelvisul; cauze rare: lipomatoza pelvină (situaţie în care chirurgia de derivaţie se
impune în obstrucţii digestive sau urinare)
4.cauze neurochirurgicale: canal lombar îngust, tumoră lombo-sacrată, hernie de disc
lombară inferioară; entităţi clinice cu indicaţie chirurgicală
5.cauze venoase pelvi-perineale: sindromul congestiei pelvine, varicele vulvare (2),
varice atipice crurale; echo-doppler indică stază şi dilataţiile venoase. Tratamentul este
medical (venotonice, contenţie elastică), embolizarea venelor ovariene, a venelor
hipogastrice; chirurgical: exereza varicelor vulvare, gesturi laparoscopice.
6.posttraumatice: postura şezândă prelungită pe ischioane, reducerea fracturilor prin
tracţiuni excesive pe masa ortopedică.
4.Tratamentul durerilor pelvi-perineale este uneori dificil (8), reunind specialişti din
multiple domenii: internist, ginecolog, proctolog, chirurg, urolog, reumatolog, neurolog,
neurochirurg, psihiatru, fizioterapeut, specialist în terapia durerii.
1. tratamentul medical (8) se bazează pe loturi mici de bolnavi, experienţa este redusă,
urmărindu-se ameliorarea semnificativă a scorului durerii, la intervale frecvente, cu
minime efecte adverse: antalgice, decontracturante, anxiolitice, antiinflamatoare
nesteroidice, antidepresive, anticonvulsivante, antiaritmice, opioizi. De exemplu în
durerile ano-pelvine cu etiologie necunoscută - în proctalgia fugax se recomandă
salbutamol (6), trinitrină spray, clonidină; în fisurile anale: cardizem (blocant calcic
pentru relaxarea sfincterului intern), toxina botulinică A, mai eficace decât nitroglicerina.
Este de remarcat că unele medicamente impun rezerve asupra eficacităţii lor.
2. tratamentul chirurgical oferă ameliorari, vindecări (7)(9)(10) dacă este utilizat în
cazurile cu etiologie precisă, ce poate fi soluţionată chirurgical.
Dacă sindromul dureros ano-pelvin este unica indicaţie pentru gestul chirurgical,
rezultatele terapeutice asupra durerii sunt modeste sau chiar decepţionante – vezi de
exemplu neurectomia pre-sacrată ! (8)
3. tehnicile anestezice regionale: blocajul plexului hipogastric superior este utilă
bolnavilor cu neoplazii viscerale; mecanismul analgezic fiind: întreruperea căilor aferente
de la nivelul regiunii ano-rectale; blocajul simpatic spre regiunea ano-rectală, similar
sindroamelor dureroase mediate simpatic
4.injecţiile în “trigger point”: sacrate, perineale sunt utile bolnavilor cu dureri referite la
structuri somatice. De exemplu infiltrarea canalului Alcock, a spinei sciatice transgluteal
5.tehnicile de electrostimulare: sunt uşor de aplicat, nu au efecte adverse, nu afectează
asupra eficacităţii altor soluţii terapeutice
6.embolizarea varicelor lombo-ovariene; chirurgical exereza varicelor vulvare (2),
gesturi chirurgicale laparoscopice, uneori anexectomia bilaterală asociată
histerectomiei; precum şi tratamentul substitutiv hormonal cu medroxiprogesteron acetat
pot fii utile în congestia pelvină la femei, cu sindrom dureros cronic ano-rectal şi pelvin
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7.acupunctura este utilă în unele manifestări dureroase ano-pelvine funcţionale fără
substrat organic
8.terapia fizicală diminuă durerea osteo-musculară, ameliorează mobilitatea bolnavilor;
biofeedback în durerea sindromului ridicătorului anal.
9.tratamentul psihiatric este esenţial în sindromul dureros cronic
10. tratamentul neurochirurgical (8) reuneşte tehnici lezionale şi de neuromodulare:
-neurectomia presacrată, mielotomia mediană în dureri cronice ano-pelvine induse de
procese neoplazice - tehnici cu interes istoric; coccigectomia (3), exoneuroliza nervilor
pudendali, genito-femurali în cazurile justificate de investigaţii paraclinice: CT, RM,
blocaj nervos cu anestezice locale), EMG, viteza de conducere nervoasă
-administrare de opioizi intratecal
-tehnici de electrostimulare: stimularea nervului sacrat (3-5 V, 14 Hz, 210 µsec cu
electrod Medtronic cvadripolar 3093)
În concluzie:
-durerile pelvi-perineale au patogenii variate, specialistul în terapia durerii pe baza
consultului multidisciplinar va elabora un plan terapeutic individualizat fiecărui bolnav
(1)(8)(11)
-în durerile cronice pelvi-perineale (dureri mai vechi de 6 luni) după eşecul altor metode
terapeutice, tratamentul neurochirurgical poate fii o alternativă (8).
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PROIECT DE PROTOCOL PENTRU TRATAMENTUL
DIFERENŢIAT AL DURERII LA FEMEIE
Dr. L. Sandu
Clinica A.T.I., Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti
1.ESTE NECESAR UN ASTFEL DE PROIECT ?
Problema a fost ignorată până acum 15 ani, dar experienţa clinică arată că
există diferenţe între durerea şi analgezia la femeie (F) şi bărbat(B). Această
diferenţă a fost confirmată de noile cercetări clinice şi de laborator, iar
majoritatea autorilor arată că femeile primesc un tratament insuficient pentru
durere. Din acest motiv a crescut în toată lumea preocuparea pentru acest
subiect.
Astfel, în 2002 are loc un simpozion IASP pe această temă, iar în 2007-2008 se
declară anul “TRATAMENTUL DURERII LA FEMEIE, NEW GLOBAL YEAR
INITIATIVE”, Targets Pain in Woman.
În acest an filialele IASP din toata lumea organizează simpozioane pe
această temă, iar revista PAIN consacră un număr special acestui subiect.
Se elaborează proiecte de programe şi protocoale diferenţiate pentru
tratamentul durerii la F şi B.
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2.CARE AR FI FACTORII CE POT DETERMINA O DIFERENŢIERE ÎNTRE
DUREREA LA CELE DOUĂ SEXE ?
După Berkley K.J. (1997), factorii cei mai importanţi care ar determina o
diferenţiere între durerea la F şi B ar fi: canalul vaginal cu toate problemele ce le
implică acesta, variaţia ciclică hormonală şi dominanta estrogenică la femeie.
Noile achiziţii ştiinţifice, în special în ceea ce priveşte sistemul nervos,
extinde aria factorilor ce ar putea fi implicaţi în această diferenţiere.
Factori anatomici şi fiziologici :
Conformaţia anatomică caracteristică (scheletul, musculatura, organele
viscerale, structura neurovegetativă, structura hormonală şi enzimatică),
dominanta estrogenică la F cu o structura psiho-emoţională caracteristică şi
evenimente funcţionale cunoscute: ciclu, sarcina, naşteri, menopauza.
Factori genetici :
Aceasta implică variaţia după grupul etnic, existenţa unor boli genetice
caracteristice şi deosebiri legate de metabolismul unor produşi prin configuraţie
enzimatică diferenţiată cu răspuns terapeutic diferit
Factori hormonali :
Configuraţia estrogenică predominantă la femeie determină creşterea C-FOS
în hipotalamus, şi favorizează incidenţa crescută a durerii viscerale, creşterea
reacţiei la durere, scăderea pragului durerii, creşterea sensibilităţii la opioizi cu
receptori tip K.

Factori legaţi de funcţia şi structura sistemului nervos
Explorările funcţionale-hemodinamice neuroceptice şi neurochimice ale
sistemului nervos arată diferenţe între F şi B, în ceea ce priveşte structura,
funcţia, densitatea, conexiunile nervoase şi activitatea nociceptorilor.
De asemenea sunt diferenţe între metabolismul şi sistemul enzimatic în
diverse zone ale sistemului nervos. Stresul şi nocicepţia afectează diferit axul
hipotalamic-pituitar fiind afectate, în special, cortexul prefrontal, amigdala şi
zonele cingulate cu o creştere a amprentei afectiv-emoţionale şi o modulaţie
diferită a nocicepţiei şi memoriei.
Factori legaţi de sistemul imunitar
La femei s-a constat creştere a bolilor autoimune, iar hormonii estrogeni ar
avea şi un rol antiinflamator.
Factorii socio-culturali
Factori deosebiţi pot fi legaţi de educaţia în familie, şcoală şi societate,
profesie şi evenimente deosebite din cursul vieţii (afecţiuni, tratamente, traume
psihice, experinţa dureroasă pozitivă sau negative) şi stilul de viaţă (activ, pasiv,
fumat, droguri, antidepresive, contracepţie, ş.a.).
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Vârsta
Multe evenimente dureroase la femeie sunt influenţate de pubertate,
perioada de fertilitate cu toate activităţile legate de acesta (ciclu, sarcini, naşteri,
boli genitale) şi menopauza cu impact major psiho-afectiv, osteoarticular şi
cardiovascular.
3.CE DIFERENŢE CALITATIVE ŞI CANTITATIVE AR EXISTA ÎNTRE
DUREREA LA FEMEIE ŞI BARBAT ?
Trebuie să avem în vedere ca unele date legate de durere sunt comune atât
la F cât şi la B, dar exista şi o serie de caracteristici specifice, influenţate de
factorii enumeraţi mai sus. La femeie, epidemiologic se observa o incidenţa
crescuta a bolilor viscerale şi a celor cronice. Legat de caracteristicele durerii s-a
observat că la F pragul durerii şi toleranţa este mai scăzută, iar intensitatea,
întinderea şi durata sunt mai crescute ca la B.
4.CE DATE AR TREBUI SA CUPRINDĂ UN PROTOCOL DIFERENŢIAT DE
TRATAMENT AL DURERII LA FEMEIE ?
Se vor lua în consideraţie în primul rând din istoric antecedentele legate de
pubertate, ciclu, sarcini, naşteri, manevre contraceptive, menopauză, tratamente,
elemente psihosociale şi familiale, antecedente dureroase pozitive şi negative.
Stilul de viaţă poate să ne dea date importante legate de activitatea
profesională, tabagism, alcoolism, sporturi, ş.a.
Pentru durere, importante sunt datele legate de afecţiunea de bază, tipul
durerii, simptomele asociate, data apariţiei, durata, tratamente efectuate,
complicaţii şi sechele ce pot să apară. În cadrul tratamentului trebuie sa avem în
vedere efectele secundare ce pot să apară la femei.
De asemenea se vor lua în consideraţie diferenţele de metabolizare a unor
produşi de exemplu unele opioide şi antiinflamatorii nesteroide.
Tratamentul durerii la femeie trebuie să fie mai puternic decât la bărbat. Un
rol important îl au terapia psihica şi fizică asociată la cea medicamentoasă.
În tratamentul cu antiinflamatorii nesteroide la femei se va avea în vedere
existenţa unor diferenţe de metabolizare care pot fi depistate din istoricul
pacientei. Utilizarea opioidelor se va face ţinând cont de faptul că produşii cu
activitate pe receptori K ar fi mai eficienţi decât cei cu activitate pentru receptori
de tip µ, metaboliţii activi fiind mai scăzuţi la femeie (morfina).
Propunem un proiect de protocol cu posibilitatea revizuirii sale odată cu
achiziţia de noi date legate de aceasta temă.

5.PROIECT DE PROTOCOL PENTRU TRATAMENTUL DURERII
LA FEMEI.
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CONSIMŢĂMINT

DATE GENERALE

DATE MEDICALE
ISTORIC, ANTECEDENTE, EXPERIENTA DUREROASA
-ANTECEDENTE GINECOLOGICE SI OBSTETRICALE
-AFECTIUNI ASOCIATE, BOLI IMUNE, CONTRACEPTIE
-CONSULTURI, SPITALIZARI, OPERATII, TRATAMENTE, SECHELE
-EXPERIENTE DUREROASE POZITIVE SI NEGATIVE
-ALERGII, POLIPRAGMAZII, DROGURI
-TULBURARI METABOLICE, ANEMII, HIPOCALCEMIE
-S.A.

DATE COMUNE B SI F

DATE SPECIFICE PENTRU F

NESEMNIFICATIVE

TRATAMENT CLASIC
TRATAMENT

METODE, DOZE, CAI, INTERVALE

EVALUARE, REEVALUARE
REZULTATE, CONCLUZII

SEMNIFICATIVE

TRATAMENT
INDIVIDUALIZAT

12

SCHEME DE TRATAMENT
SCARA OMS
TREAPTA I
DURERE
USOARĂ
VAS 1-4

TREAPTA II
DURERE
MEDIE
VAS 5-6

TREAPTA III
DURERE
MODERATĂSEVERĂ
VAS 7-10

ANALGEZICE
NEOPIOIDE
-PARACETAMOL
-ANTIINFLAMATORII
-ASPIRINĂ ŞI DERIVATE
-ALTELE
(DUPA EXPERIENŢA
PACIENTEI,
CONTRAINDICAŢII)
NEOPIOIDE
DOZE CORECTATE
PENTRU ASOCIERE CU
OPIOIDE CU ACŢIUNE
MEDIE
DOZE MICI-MEDII
PREFERABIL
CELE CU AGONIŞTI K
NEOPIOIDE
-DOZE CRESCUTE
-ÎN ASOCIERE CU
OPIOIDE MEDII ŞI
PUTERNICE
-DOZE MARI
-CĂI CENTRALE
-ASOCIERI
-PREFERABIL OPIOIDE CU
AGONIŞTI PE RECEPTORI K

TRATAMENT
ADJUVANT
MEDICAŢIE
ADJUVANTĂ
-SEDATIVE
-HIPNOTICE
-TRANCHILIZANTE
-RELAXANTE
-ANXIOLITICE
-ANTIDEPRESIVE
-ANTICONVULSIVANTE
-MAGNEZIU, O2
-ALTELE
METODE MAI EFICIENTE
LA FEMEI
-PSIHOTERAPIE
-FIZIOTERAPIE
-BLOCURI PERIFERICE ŞI
CENTRALE
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