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Summary

AN INOVATIVE METHOD OF TREATMENT OF CHRONIC PELVIC PAIN IN WOMEN

Key words: chronic pelvic pain, methods of treatment, antioxidant therapeutic complex.
Actuality: Nowadays, the pelvic pain of genital origin has a high frequency, it causes a particular activity limitation 

and can even lead to disability. Some clasification and clinical evaluation methods of chronic pelvic pain have been 
elaborated, but still, an unique algorythm of diagnosis is missing. This is why chronic pelvic pain is often misdiagnosed, 
subsequently there are difficulties in choosing an optimal treatment and appreciate it’s efficiency. The lack of an unified 
diagnostic method, evaluation and treatment of chronic pelvic pain is causing a lot of disscusions, but still the problem 
remains unsloved and uptodate.

Materials and methods: This study evaluates the efficiency of a new alternative treatment method of chronic pelvic 
pain in women. The method represents a local administration of an antioxidant therapeutic complex, also, it was com-
pared with the classic treatment applied in gynocological clinics. The study included 233 women with chronic pelvic 
pain. Their clinical and paraclinical dynamics were surveied for five years, which was a sufficient period of time to 
appreciate the efficiency of the method.

Results: The study offered data that sustain that the new method of treatment offers net superior results in compa-
rison to the classic treatment used nowadays. It is easier to apply and it’s well tolerated, with no secondary, undesired 
effects. It demonstrates a low rate of pain relapse and a fast socio-profesional reabilitation, as in most of the cases 
women didn’t need spitalisation (or just for one day), which, from the economical point of view, is more profitable. The 
quality of life is increasing continuosly once the treatment is applied, the first results being visible imediately after ad-
ministration, having with a good psycological effect.

Conclusion: The classical treatment administred to women with chronic pelvic pain is often incomplete and has un-
satisfying results, leading to chronicisation. The implementation of the new, alternative method of treatment, proposed 
by the author, offers new perspectives, as it diminishes the pain faster and more efficient as duration, with a low relapse 
probability. Thus, it is favorable for both the patient and the healthcare provider, improving the statistical indexes and 
minimasing expenses.

Резюме

НОВЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ХРОНИЧЕСКИХ ТАЗОВЫХ БОЛЕЙ У ЖЕНШИН

Ключевые слова: хроническая тазовая боль, методы лечения, антиоксидантный терапевтический комплекс.
Актуальность: В наши дни, тазовая боль генитального происхождения встречается очень часто, данная 

боль приводит к определенным ограничениям и даже к инвалидности. Некоторые определения и клиничиские 
иследованя тазовой боли были произведены, но, на данный момент единый метод диагностики отсутствует 
и по этой причине выбор метода лечения и оценка его эфективности проблематичны. Это аргументирует ак-
туальность проблемы, которая много обсуждается, но еще не решена.

Материалы и методы: Это исследование анализирует новый альтернативный метод лечения хронической 
тазовой боли генитального происхождения. Сам метод состоит в местном применений антиоксидантного 
терапевтического комплекса, он был сравнен с классическим лечением применявшемся в гинекологических от-
делениях. Исследования включило 233 пациенток которые находились под постоянным проспективным клини-
ческим и параклиническим наблюдением в течении пяти лет – этого периода времени было достаточно, что-
бы оценить эффективность метода и вероятные рецидивы.

Результаты: Получение результаты доказывают, что новый метод лечения, предложенный автором, име-
ет намного лучшие результаты и больше преимуществ, сравнительно с классическим лечением, используемым 
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Actualitatea: În prezent algiile pelviene de cau-
ză genitală au o frecvenţă crescută şi cu tendinţă de 
creştere, producând un disconfort deosebit, ce poate 
ajunge până la invaliditate [1, 2, 3].

Cercetările efectuate de mai mulţi autori [4, 5, 6] 
au permis de a identifica un şir de particularităţi în 
structura şi evaluarea clinică a algiilor pelviene croni-
ce de cauză genitală la etapa actuală, ceea ce, la rândul 
său, condiţionează schimbări în abordarea conduitei 
pacientelor cu patologia dată.

Cea mai răspândită greşeală în acest caz constă în 
administrarea remediilor antibacteriene. Deseori, de-a 
lungul a câtorva ani, pacientelor li se administrează 
antibiotice din diferite grupe, inclusiv cele de rezervă, 
ceea ce conduce la cultivarea tulpinilor de microor-
ganisme rezistente la antibiotice, înmulţirea vegetativă 
a florei condiţionat-patogene, cronicizarea procesului, 
alergizarea organismului, deprimarea funcţiei siste-
mului imun [7, 8]. 

În pofida numărului mare de publicaţii ce vizează 
problema dată, nu există până în prezent o concepţie 
unică în diagnosticul şi tratamentul durerilor pelvie-
ne cronice, iar la 30-60% din paci ente cauza rămâne 
neelucidată [9, 10]. Deseori aceste paciente, timp în-Deseori aceste paciente, timp în-
delungat, se tratează fără succes, din motivul diferi-
tor patologii ginecologice. Îndeosebi, este dificil de 
explicat cazurile formării sindromului algic în lipsa 
schimbărilor anatomice şi la persistenţa durerilor chi-
ar şi după înlăturarea focarului patologic.

Aceste aspecte creează dificultăţi atât în alegerea 
metodei de tratament al pacientei cu dureri pelviene 
ideopatice, cât şi în apreci erea eficacităţii tratamen-
tului. Uneori diagnosticul final la pacientele cu acuze 
la dureri pelviene cronice aşa şi rămâne neidentificat.

Susţinem totalmente afirmaţia mai multor autori 
[11, 12] că, uneori, diagnosticul final la ginecopatele 
cu plângeri la dureri pelviene cronice rămâne nestabil-
it. Însă dacă dispariţia simptomelor de durere pelviană 
cronică (abolirea durerii) va fi obţinută empiric, noi 
vom izbuti să realizăm scopul nostru principal. Denu-
mirea pe care o va primi afecţiunea este un moment 
secundar. 

S-a constatat că tratamentul de rutină acceptat 
actualmente este deseori incomplet şi rezultă prin 

cronicizarea afecţiunii. S-a constatat că chiar şi cele 
mai eficiente şi noi preparate au determinat apariţia 
formelor rezistente de agenţi infecţioşi. 

Din aceste motive, în present, sunt luate în consid-
erare şi alte metode alternative, care ar ameliora rezul-
tatele tratamentului algiilor pelviene cronice de cauză 
genitală, precum ar fi aplicarea complexului terapeu-
tic constituit din preantioxidanţi şi antioxidanţi, atât 
pe plan medical, cât şi financiar [13].

Scopul studiului constă în abordarea unei noi 
metode terapeutice alternative prin administrarea 
complexului antioxidant în tratamentul algiilor pelvi-
ene cronice de cauză genitală.

Material şi metode. În vederea realizării scopului 
de cercetare, din totalul de 7123 ginecopate internate 
în secţia ginecologie a spitalului Municipal Sighetu 
Marmaţiei în perioada anilor 2007-2016 cu diferite 
afecţiuni, la 395 (5,5%) a fost stabilit diagnosticul de 
”algii pelviene cronice” (APC).

233 (50,1%) din ele (selectate randomizat) au fost 
incluse în lotul de studiu ştiinţific, după o examinare 
riguroasă, conform unui ”Chestionar observaţional de 
supraveghere retro- şi prospectivă a pacientei cu al-
gii pelviene cronice, cu tratament diferenţial”, special 
elaborat. 

Criterii de includere a pacientelor în studiu au fost: 
- confirmarea diagnosticului de algii pelviene cro-

nice de origine genitală;
- durata maladiei din momentul stabilirii diagnozei 

6 luni; 
- tratamentul precedent neefectiv, cu condiţia în-

deplinirii standardelor şi recomandărilor clinice exis-
tente;

- lipsa infecţiilor sexual-transmisibile;
- tablou citologic de gradele I-II, conform testului 

Babeş-Papanicolau;
- consinţământul pacientei la participare în studiul 

ştiinţific după o informare amplă asupra protocolului 
studiului;

- respectarea indicaţiilor medicului.
Criterii de excludere a pacientelor din studiu au fost:
- sarcină;
- procese inflamatorii acute sau în curs de acuti-

zare;

в гинекологических клиниках. Этот метод легко применяем, хорошо переносится, побочные эффекты отсут-
ствуют, процент рецидива маленький. Он позволяет быструю общественно-профессиональную реабилита-
цию. В большинстве случаев пациенты не нуждались в госпитализации, либо были госпитализированы один 
день, то, что с экономической точки зрения выгодно. Качество жизни улучшается с начала применения и рас-
тет даже после окончания лечения. Скорость эффекта оказывает хорошее психологическое влияние на паци-
енток.

Выводы: Классическое лечение, применяющееся женщинам с тазовой болью, часто не полное, соответ-
ственно его результаты не оправдывают ожидание и приводят к хроницизации. Использование метода пред-
ложенного автором способствует уменьшению боли, что было клинически доказано дополнительно к данным 
найденным в литературе. Этот метод благоприятен для пациенток и для лиц ответственных за здравоохра-
нение, так как уменьшает затраты и улучшает статистические данные. 
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- patologia extragenitală în acutizare şi decompen-
sare;

- afecţiuni oncologice;
- cito-testul Babeş-Papanicolau de gradele III-IV;
- miom uterin de dimensiuni mari;
- endometrioză diseminată;
- maladiile altor organe şi sisteme fără substrat 

morfologic precis, excluse prin investigaţii paraclini-
ce şi imagistice; 

- lipsa de dorinţă a pacientei de a participa în stu-
diul ştiinţific; 

Studiul s-a efectuat cu respectarea normelor de 
etică medicală cu participarea unui număr de 233 
(118A/115B) de paciente care sufereau de algii pel-
viene cronice de cauză genitală, care şi-au dat acordul 
să participe la realizarea acestui studiu, exprimându-şi 
consimţământul în ceea ce priveşte consultarea fişelor 
de caz în dinamică până la 5 ani, folosirea datelor de 
investigaţii clinice, instrumentale şi de laborator şi uti-
lizarea datelor în prezenta cercetare. Fiecărei paciente 
i s-a explicat în rezumat sensul cercetării ştiinţifice şi 
faptul că nu este supusă unui risc legat de o eventuală 
agravare a stării de sănătate.

În lotul de bază – I(A) – la 118 paciente, internate 
în secţia de ginecologie cu diagnoza ”Algii pelviene 
cronice de cauză genitală”, rezistente la tratamentul 
clasic, s-a aplicat o metodă nouă de tratament (com-
plex local antioxidant), propusă de unul dintre autori 
(V. Bodnar), cu supravegherea prospectivă continuă 
clinică (după ”Chestionar”) şi de laborator (aprecierea 
stării sistemului antioxidant de apărare a organismu-
lui) prin metoda spectroscopiei ”Raman” [14, 15].

În lotul de comparaţie – II(B) – la 115 paciente a 
fost utilizat tratamentul clasic ce se efectuează curent 
în clinicile ginecologice (antibio-terapie, analgezice, 
sedative, sanarea vaginului, blocade cu novocaină).

În lotul de control (martor) – III(C) – s-au inclus 
60 de ginecopate clinic practic sănătoase pentru apre-
cierea stării sistemului antioxidant, ca să fie stabilite 
valorile normale ale indicatorilor de laborator studiaţi. 

Metoda de tratament al algiilor pelviene cronice 
propusă de autor (V.Bodnar) constă în următoarele: 
preventiv se pregăteşte şi se aspiră în seringă de 20 
cm3 “cocktailul”, care conţine substanţe anestezice, 
antialgice, antiinflamatoare şi neurotrofice preantioxi-
dante – lidocaină (xilină) 1% - 10 ml, dexametazonă 8 
mg - 2 ml, vitamina B1 (tiamina) 5% - 2 ml şi vitamina 
B6 (piridoxină) 5% - 5 ml.

Intervenţiile – procedurile se efectuează în cabine-
tul de proceduri ginecologice, cu pacienta în decubit 
dorsal şi în poziţie ginecologică. Iniţial se face asep-
tizarea vaginului, insistând pericervical unde se vor 
face infiltraţiile, luându-se toate măsurile de asepsie şi 
antisepsie. Se pune în evidenţă colul uterin, cu ajutorul 
valvelor, şi se trece la procedura infiltrării medicaţiei 
propuse. Acest cocktail este infiltrat în punctele stabi-
lite, pericervical în jurul colului uterin, corespunză-

tor orelor 12-3-6-9 se efectuează foarte lent între 3-5 
minute, urmărind tot timpul reacţiile pacientei pentru 
a sesiza posibile manifestări adverse. Tratamentul in-
dicat se continuă zilnic timp de 7 zile. 

Administrarea medicaţiei propuse era indicată în 
primul rând ginecopatelor cu dureri pelviene insupor-
tabile, întrucât tratamentul clasic de algii pelviene pe 
parcursul a mai multor ani a fost urmat de multiple 
eşecuri şi recidive. Procedura se aplica numai după 
efectuarea probei la lidocaină (xilină). La etapa iniţia-
lă s-au atestat unele dificultăţi în timpul tratamentului: 
la unele paciente, mai ales dacă infiltraţia se face în 
ritm rapid, se poate produce o stare de ameţeală. 

Tratamentul descris este justificat prin faptul că 
rezultatele apar imediat după administrare – în pri-
mul rând anestezicul (lidocaina sau xilina) blochează 
durerea, având un efect psihologic pozitiv. Antiinfla-
matorul steroidian (dexametazona) în timpul următor 
contribuie la ameliorarea simptomatologiei prin redu-
cerea edemului pelvian. Antioxidanţii şi preantioxi-
danţii, vitamina B1 (tiamina) şi vitamina B6 (pirido-
xina) prin anihilarea efectului radicalilor liberi con-
solidează rezultatul pozitiv şi previn recidivele [13]. 

Rezultate şi discuţii. În articolul de faţă sunt ex-
puse rezultatele administrării unei noi metode alterna-
tive de tratament al algiilor pelviene de cauză genitală, 
în comparaţie cu tratamentul clasic, aplicate unui nu-
măr de 233 de paciente, supravegheate pe o perioadă 
de 5 ani, timp suficient pentru aprecierea eficacităţii 
metodei propuse ca durată şi ca eventuale recidive.

Analiza datelor obţinute (tab.1) a stabilit că cea 
mai afectată de algii pelviene cronice este vârsta re-
productivă (15-49 ani), estimată în lotul de bază 
în 80,5±3,6% cazuri şi în lotul de comparaţie în 
93,9±2,2% cazuri (p<0,01), vârsta medie fiind de 
36,2±4,4 ani şi 33,0±4,4 ani, corespunzător, p>0,05.

Prin analiza factorilor socio-comunitari de risc 
pentru algii pelviene cronice de cauză genitală s-a 
stabilit că 52,5±6,3% paciente din lotul de bază şi 
40,9±4,6% erau din mediu rural (p>0,05); 42,4±4,5% 
şi 47,0±4,6%, corespunzător, nu erau angajate în 
câmpul muncii (p>0,05). Între pacientele angajate în 
câmpul muncii în lotul de bază prevalau muncitoarele 
(64,7±5,8%); în lotul de comparaţie – prevalau casni-
cele (78,0±6,0%). În 12,7±2,2% şi 33,0±4,4% cazuri, 
corespunzător, conform datelor anamnestice, condiţi-
ile de muncă în loturile studiate erau nocive (p<0,01). 
În 42,4±4,5% cazuri în lotul de bază şi 45,2±4,6% în 
lotul de comparaţie (p>0,05) pacientele prezentau de-
prinderi nocive (fumătoare înrăite).

Analizând datele obţinute în funcţie de nive-
lul de şcolarizare, am constatat că, în ambele loturi, 
pacientele mai des aveau studii medii 86,4±3,1% şi 
71,3±4,2%, corespunzător, p<0,05. 

Datele anamnezei au arătat că instalarea menarhei 
mai des a avut loc la vârsta de 12-14 ani (71,2±3,7% 
în lotul de bază şi 61,7±4,5% în lotul de comparaţie, 
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p>0,05), iar în 47,5±4,6% cazuri şi 45,2±4,6% cazuri, 
corespunzător (p>0,05), menstruaţiile erau abunden-
te. În lotul de bază pacientele au indicat că au înce-
put viaţa sexuală până la 18 ani în 58,5±4,5% cazuri, 
având pe parcursul vieţii în 14,4±3,2% cazuri 3 şi mai 
mulţi parteneri sexuali, în lotul de comparaţie aceşti 
indicatori erau de 31,3±4,3% şi 42,6±4,0% cazuri, co-
respunzător (p<0,001).

Tabelul 1
Caracteristica clinico-anamnestică a ginecopatelor cu algii pelviene cronice

Indice
Lotul de bază

n=118
Lotul de comparaţie

n=115 P
abs. %±m abs. %±m

Vârsta, ani
- media de vârstă
- 15-49 ani 95

36,2±4,4
80,5±3,6 108

33,0±4,4
93,9±2,2

>0,05
<0,01

Mediul geografic de trai
- rural 62 52,5±6,3 47 40,9±4,6 >0,05

Nivelul de şcolarizare - studii medii 102 86,4±3,1 82 71,3±4,2 <0,05
Domeniul de activitate:
angajate în câmpul muncii 68 57,6±4,5 61 53,0±4,6 >0,05

- muncitoare 44 64,7±5,8 42 68,9±5,9 >0,05
- funcţionare 24 35,3±5,8 19 31,1±5,9 >0,05

neangajate în câmpul muncii 50 42,4±4,5 54 47,0±4,6 >0,05
- casnice 39 78,0±6,0 44 81,5±5,3 >0,05
- studente 9 18,0±5,4 5 9,3±3,9 >0,05

Condiţii de muncă nocive 15 12,7±2,2 38 33,0±4,4 <0,01
Deţinătoare a deprinderilor nocive fumatul 50 42,4±4,5 52 45,2±4,6 >0,05

85,6±3,2% paciente din lotul de bază la momentul 
efectuării studiului erau căsătorite, la 14,4±3,2% că-
sătoria nu era legitimată oficial, în lotul de comparaţie 
situaţia dată era exprimată prin cifre de 86,1±3,2% şi 
13,9±3,2% corespunzător (p>0,01). Toate pacientele 
au confirmat că au folosit una din metodele uzuale de 
contracepţie, totodată fiecare a 3-a din ambele loturi 
studiate a folosit dispozitivul intrauterin.

Tabelul 2
Funcţia reproductivă a ginecopatelor în loturile studiate

Indice studiat 
Lotul de bază

n=118
Lotul de comparaţie

n=115 P
abs. %±m abs. %±m

Sarcini
au avut 
în medie 
numeral 
1
2
3 şi > 

118
2,9

30
30

100,0

25,4±4,0
25,4±4,0
80,5±3,6

105
2,2

34
34

91,3±2,7

32,4±4,5
32,4±4,5
32,2±4,3

<0,05

>0,05
>0,05
<0,05

Naşteri
au avut 
în medie
numeral
1
2
3 şi>

118
2,1

46
39
33

100,0

39,0±4,4
33,1±4,3
28,0±4,1

101
1,6

60
33
8

87,8±3,0

59,4±4,8
32,7±4,6
7,0±2,4

<0,05

<0,01
>0,05
<0,01

Avorturi (medicale sau spontane)
au avut
în medie 
numeral
1
2
3 şi>

52
1,9

25
18
9

44,1±4,6

48,1±6,9
34,6±6,5
17,3±5,2

47
1,6

28
10
9

40,9±4,0

59,6±7,1
21,3±5,8
19,1±6,0

>0,05

>0,05
<0,05
>0,05
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Pacientele ambelor loturi studiate au confirmat 
că în 100% cazuri au avut sarcini şi naşteri, iar în 
44,1±4,6% cazuri în lotul de bază şi 40,9±4,0% cazuri 
în lotul de comparaţie au avut avorturi, p>0,05 (tab.2). 
Pacientele din lotul de bază au informat că au avut în 
anamneză în medie 2,9 sarcini, 2,1 naşteri şi 1,9 avor-
turi medicale şi/sau spontane, în lotul de comparaţie 
aceşti indicatori erau exprimaţi prin cifrele 2,2, 1,6 şi 
1,6 corespunzător. Totodată, în lotul de bază, mai des 

s-au atestat 3 şi mai multe sarcini (49,2±4,6%) şi 3 şi 
mai multe naşteri (32,2±4,3%) vs lotul de comparaţie 
(32,2±4,3% şi 7,0±2,4%, p<0,01). În lotul de bază în 
5,8±3,3% cazuri s-au înregistrat 5 şi mai multe avor-
turi, pe când în lotul de comparaţie acest indice era 
egal cu zero. Datele prezentate despre funcţia repro-
ductivă a pacientelor sugerau o predispoziţie majoră 
pentru diferite complicaţii şi apariţia durerilor pelvie-
ne cronice în lotul de bază. 

Tabelul 3 
Patologia extragenitală şi prezenţa focarelor cronice de infecţie în anamneza pacientelor loturilor studiate

Indice Lotul de bază n=118 Lotul de comparaţie n=115 Pabs. %+m abs. %+m
Patologia extragenitală Total cazuri

47 39,38±4,4 43 37,4±4,5 >0,05
Anemia 15 12,7±3,0 20 17,4±3,5 >0,05
Sistemul cardiovascular : 12 10,2±2,7 9 1,7±1,2 <0,05
Sistemul renal 12 10,2±2,7 9 7,8±2,5 >0,05
Sistemul digestiv (inclusiv hepatita virală) 4 3,4±1,7 3 2,6±1,5 >0,05
Focare cronice de infecţie
Sinusită
Carie dentară
Otită
Colecistită

56
31
12
9

47,5±4,6
26,3±4,0
10,2±2,8
7,6±2,4

17
30
8
35

14,8±3,1
26,1±4,0
7,0±2,4
30,4±4,2

<0,001
>0,05
>0,05
<0,01

Structura patologiei ginecologice evidenţiată în 
anamneză la pacientele cu algii pelvine cronice în am-
bele loturi studiate era identică: pe I loc s-au plasat 
dereglările ciclului menstrual, pe al II-lea – tumorile 
benigne ale uterului (miom) şi pe locul III – maladiile 
inflamatorii ale anexelor.

Patologia extragenitală s-a determinat în 
39,8±4,4% cazuri în lotul de bază şi 37,4±4,5 în lo-
tul de comparaţie, p>0,05, cele mai des fiind întâlnite 
anemiile (12,7±3,0% şi 17,4±3,5% cazuri, p>0,05), 
maladiile sistemului cardiac şi celui renal (câte 
10,2±2,7%) şi sistemului digestiv (inclusiv hepatita 

virală) (3,4±1,7 şi 2,6±1,5% cazuri, p>0,05) (tab.3). 
Atrage atenţia prezenţa focarelor cronice de infecţie 
în anamneza pacientelor loturilor studiate: afecţiunile 
sistemului ORL (sinusita, otita) şi caria dentară: în lo-
tul de bază (57,7±4,5% cazuri şi 26,3±4,0% cazuri) şi 
în lotul de comparaţie (21,8±3,8 şi 26,1±4,0% cazuri, 
corespunzător), maladiile sistemului ORL fiind aproa-
pe de 3 ori mai des răspândite în lotul de bază.

De menţionat că în lotul de comparaţie de 4 ori 
mai des se înregistra colecistita (30,4±4,2 şi 7,6±2,4, 
corespunzător, p<0,01). 

Tabelul 4
Prezenţa, intensitatea durerii la pacientele cu algii pelviene cronice, raportarea ei cu episodul 
obstetrico-ginecologic şi asocierea cu alte circumstanţe până la tratament în loturile studiate 

Indice
Lotul de bază

n=118
Lotul de comparaţie

n=115 P
abs. %±m abs. %±m

Prezenţa durerii 118 100,0 115 100,0 -
Intensitatea durerii: 

- gradul I (0-3)
- gradul II (4-6)
- gradul III (7-9)

8
99
11

6,8±2,3
83,9±3,4
9,3±2,7

7
90
18

6,1±2,2
78,3±3,8
15,6±3,4

>0,05
>0,05
>0,05

Momentul apariţiei durerii este raportat 
cu episodul obstetrico-ginecologic 89 75,4±4,0 81 70,4±4,2 >0,05

- inflamaţia genitală 89 100,0 75 92,6±2,4 >0,05
- naşterea 0 - 2 2,5±2,1 -
- avortul 0 - 4 4,9±2,4 -

asociat cu alte circumstanţe 29 24,5±4,0 34 29,6±4,3 >0,05
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- schimbarea modului de viaţă 17 19,1±3,6 19 23,5±3,9 >0,05
- şoc psihoemoţional 24 27,0±4,1 24 25,0±4,0 >0,05
- conflicte familiale 18 20,2±3,8 17 21,0±4,0 >0,05
- conflicte la locul de muncă 18 20,2±3,8 26 32,1±4,3 <0,05
- conflicte la locul de trai 10 11,2±3,2 12 14,8±3,3 >0,05

însoţit de altă simptomatologie 79 66,9±4,3 89 77,4±3,9 >0,05
- tulburări menstruale 52 58,4±4,5 62 76,5±3,4 <0,01
- disconfort 52 58,4±4,5 56 69,1±4,2 >0,05
- tulburări de somn 19 21,4±3,9 20 25,0±4,0 >0,05
- subfebrilitate 5 5,6±2,1 2 2,5±2,1 >0,05
- leucoree patologică 3 3,4±1,5 5 6,2±2,2 >0,05

Din tabelul 4 rezultă că tabloul clinic al algii-
lor pelviene cronice până la tratament la pacien-
tele din ambele loturi de studiu era asemănător. 
La adresare toate pacientele lotului de bază ex-
primau prezenţa durerii de intensitatea gradului II 
(4-6 puncte) în 83,9±3,4% cazuri şi în 78,3±3,8% 
cazuri, lotul de comparaţie, p>0,05, iar de inten-
sitatea gradului III – în 9,3±2,7% şi 15,6±3,4%, 
corespunzător, p>0,05.

Atât în lotul de bază cât şi în lotul de comparaţie 
momentul apariţiei durerii era raportat cu episodul ob-
stetrico-ginecologic (75,4±4,0% şi 70,4±4,2% cazuri, 
corespunzător, p>0,05). 

În lotul de bază la toate 89 paciente (100% cazuri) 
durerea a apărut pe fundalul inflamaţiei de cauză gi-
necologică, în lotul de comparaţie la 75 (92,6±2,4%) 
paciente, pe când la 2 paciente (2,5±2,1%) durerea era 
cauzată de procesul inflamator apărut după naştere, iar 
la 4 (4,9±2,4%) el era provocat de avorturi.

La fiecare a 4-a pacientă din lotul de bază şi a 3-a 
din lotul de comparaţie durerea era asociată cu alte 
circumstanţe: conflicte la locul de muncă şi în familie 
(40,4±4,5% şi 53,1±436% cazuri, p<0,05, şoc psiho-
emoţional (27,0±4,1 şi 25,0±4,0% cazuri, p>0,05), 
schimbarea modului de viaţă (19,1±3,6 şi 23,5±3,9% 
cazuri, corespunzător, p>0,05).

În ambele loturi studiate pacientele menţionau că 
debutul durerilor era brusc şi apărea cel mai des la efort 
fizic, la fiecare a 3-a femeie era sub formă de arsură cu 
localizarea în fosele iliace şi iradierea în zona anală. 

În 66,9±4,3% cazuri la pacientele din lotul de 
bază şi în 77,4±3,9% cazuri în lotul de comparaţie 
durerea pelviană cronică de cauză genitală era înso-
ţită şi de altă simptomatologie, aşa ca tulburări men-
struale (58,4±4,5% şi 76,5±3,4% cazuri), disconfort 
(58,4±4,5% şi 69,1±4,2% cazuri), tulburări de somn 
(21,4±3,9 şi 25,0±4,0% cazuri, corespunzător, (p>0,05).

Într-un număr de 43 (36,4+4,4%) cazuri, în lotul 
de bază, tratat după metoda propusă de V. Bodnar, 
s-au înregistrat complicaţii, 41 (95,3±1,9%) cazuri din 
ele au apărut imediat şi erau minore, rezolvându-se 
prin tratament local simplu, fără a fi nevoie de interna-
re în staţionar. Hemoragia postprocedură s-a instalat 
în 7 (17,1 ±3,4%) cazuri, în lotul studiat, la nivelul 
plăgii produse de acul cu care s-a efectuat infiltraţia. 

Ea a fost tratată prin masajul regiunii şi aplicarea unui 
tampon steril. Parestezia locoregională a apărut în 3 
(7,3±2,4%) cazuri, ceea ce se datorează aplicării xi-
linei în com ponenţa „cocktailului”. Echimozele au 
apărut în 11 (26,8±4,1%) cazuri la pacientele în vârstă 
de 65-77 de ani, la care infiltra ţiile pericervicale sunt 
dificile (atrofie genitală), ceea ce a justificat în cazul 
dat să fie efectuată infiltraţia medicamentoasă în plan-
şeul perineal. Pe parcurs, echimozele s-au rezolvat de 
la sine, fără a fi nevoie de vreo intervenţie terapeuti-
că. Două (4,7-71,9%) cazuri au avut complicaţii tar-
dive – infecţii postprocedură, care s-au rezolvat prin 
aplicarea antibioterapiei, fără a necesita intervenţii 
chirurgicale invazive. Leziuni nervoase sau elemente 
trombotice nu s-au înregistrat.

În lotul de comparaţie s-au atestat 6 (5,2±1,3%) 
cazuri de complicaţii tardive, în formă de reacţii aler-
gice, tromboflebite, leziuni nervoase. 

După tratament, pe parcursul supravegherii timp 
de 5 ani, rezultatele obţinute la pacientele lotului de 
bază şi lotului de comparaţie se deosebeau esenţial în 
funcţie de metoda de tratament aplicată (tab.5).

În lotul de bază s-a constatat dispariţia durerii la 
97,5±1,4% paciente şi persistenţa lor în 2,5±1,4% ca-
zuri. Pe când în lotul de comparaţie durerea a dispărut 
numai în 17,4±3,5% cazuri, în 44,3±4,6% cazuri per-
sista, iar în 12,2±3,0% cazuri se intensifica, p>0,001. 
Dispariţia inflamaţiei în lotul de bază s-a apreciat în 
96,6±1,7% cazuri, se reducea în 2,5±1,4% cazuri, 
fără schimbări rămânea în 0,8±0,8% cazuri. Pe când 
în lotul de comparaţie aceşti indicatori se evidenţiau 
în modul următor: dispăreau în 16,5±3,4% cazuri, se 
reduceau în 64,4±4,5% cazuri şi rămâneau fără schim-
bări în 19,1±3,6% cazuri (p<0,001).

În lotul de bază 83,9±2,9% paciente remarcau 
dispariţia totală a disconfortului, 15,3±3,3% paciente 
– reducerea lui, pe când în lotul de comparaţie dis-
pariţia totală a disconfortului s-a evidenţiat numai la 
7,0±2,4% paciente, 81,7±3,6% paciente menţionau 
reducerea lui, iar la 11,3±2,8% paciente acest feno-
men rămânea fără schimbări (p<0,01). 

Rezultatele clinice superioare ale tratamentului pa-
cientelor cu algii pelviene cronice de cauză genitală 
prin metoda propusă de autor vs metoda clasică au fost 
confirmate şi prin alţi indicatori, prezentaţi în tab.6. 
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Tabelul 5
Eficacitatea clinică a tratamentului pacientelor

cu algii pelvine cronice de cauză genitală prin diferite metode

Indice Lotul de bază n=118 Lotul de comparaţie n=115 Pabs. %+m abs. %+m
Durerea 

- dispariţia 115 97,5±1,4 20 17,4±3,5 <0,001
- persistenţa 3 2,5±1,4 51 44,3±4,6 <0,001
- intensificarea 0 - 14 12,2±2,9 -
- recidiva 0 - 30 26,1±4,1 -

Inflamaţia
- dispariţia 114 96,6±1,7 19 16,5±3,4 <0,001
- reducerea 3 2,5±1,4 74 64,4±4,5 <0,001
- fără schimbări 1 0,8±0,8 22 19,1±3,6 <0,01

Disconfortul 
- dispariţia 

totală 
99 83,9±2,9 8 7,0±2,4 <0,01

- reducerea 18 15,3±3,3 94 81,7±3,6 <0,001
- fără schimbări 1 0,8±0,8 13 11,3±2,8 <0,01

Tabelul 6 
Numărul zilelor de spitalizare, de refacere şi timpul necesar pentru reluarea activităţii obişnuite 

a pacientelor cu algii pelviene cronice în funcţie de metoda de tratament 

Indice
Lotul de bază n=118 Lotul de comparaţie n=115

Pabs. %±m abs. %±m
Numărul mediu al zilelor de spitalizare 432 3,7±1,6 635 5,5±2,1 p>0,05
Numărul mediu al zilelor de refacere 
(concediu medical) 448 3,8±1,6 1373 11,9±1,7 p<0,01

Timpul necesar pentru reluarea 
activităţii obişnuite după tratament
<2 ore 10 8,5±2,5 0 - -
2-24 ore 61 51,7±5,0 1 0,9±0,8 <0,001
2-7 zile 46 39,0±4,5 25 21,7±3,8 <0,05
8-30 zile 1 0,8±0,8 73 63,5±4,4 <0,001
>1 lună 0 - 16 13,9±3,2 -

Conform datelor prezentate numărul mediu al zi-
lelor de spitalizare ale 118 paciente din lotul de bază 
pentru tratamentul algiilor pelviene cronice prin me-
toda descrisă în articol, a constituit 3,7±1,6%, pentru 
refacere (concediul medical) după tratament 3,6±1,6 
zile; în lotul de comparaţie cu tratament clasic aceşti 
indicatori au fost 5,5±2,1% şi 11,0±1,7 zile, corespun-
zător (p<0,01).

Din datele prezentate în tabelul 7 reiese că 
28,8±4,2% paciente din lotul de bază nu au avut nici 
o reinternare pe parcursul a 5 ani, 34,7±4,4% au fost 
reinternate o dată, 29,7±4,2% – de 2 ori şi 6,8 ± 2,3% 
paciente au avut câte 3 reinternări. În lotul de compa-
raţie 12,2 ± 3,0% paciente s-au reinternat pe parcursul 
a 5 ani de supraveghere de 3 ori, 34,8±4,4% – de 4 ori, 
39,1±4,5% – de 5 ori şi 13,9±3,2% – de 6 ori, cores-
punzător, (p<0,05).

Lipsa efectului tratamentului aşteptat s-a înregis-
trat la 4 paciente ale lotului de bază (3,4±1,6%), cauza 
principală fiind intervenirea afecţiunilor intercurente 

(cel mai des a micozelor vaginale). În lotul de com-
paraţie lipsa efectului tratamentului s-a înregistrat de 
4,1 ori mai des, la 16 (13,9±3,2%) paciente (p<0,01).

Tabelul 7 
Numărul de reinternări ale pacientelor în staţionar 
pe parcursul supravegherii de 5 ani în loturile studiate
Numărul 

de reinter-
nări

Lotul de bază
n=118

Lotul de 
comparaţie

n=115
P

abs. %±m abs. %±m
0 34 28,8±4,2 0 - -
1 41 34,7±4,4 0 - -
2 35 29,7±4,2 0 - -
3 8 6,8±2,3 14 12,2±3,0 <0,05
4 0 - 40 34,8±4,4 -
5 0 - 45 39,1±4,5 -
6 0 - 16 13,9±3,2 -
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Astfel, potrivit datelor obţinute, studiul nostru a 
demonstrat că metoda nouă de tratament cu complex 
antioxidant are rezultate net superioare şi avantaje, în 
comparaţie cu tratamentul clasic aplicat în clinicile gi-
necologice la moment: 

- Este simplu de efectuat;
- Suportat foarte bine de paciente;
- Fără efecte secundare;
- Cu recidive la distanţă într-un procent nesemni-

ficativ;
- Cu inserţie socio-profesională rapidă, lucru bene-

fic atât pentru paciente cât şi pentru societate;
- Nu necesită în cele mai multe cazuri spitalizare;
- La unele paciente eventual doar spitalizare de zi;
- Sub aspect economic este mult mai ieftin;
- Calitatea vieţii începe să crească odată cu deru-

larea tratamentului iniţiat şi creşte în continuare post-
tratament;

- Rezultatele tratamentului apar imediat după ad-
ministrare, având un efect psihologic pozitiv. 

Concluzii:
1. Tratamentul algiilor pelviene cronice de cauză 

genitală constituie o problemă actuală, mult discutată 
şi încă nerezolvată.

2. Tratamentul clasic aplicat ginecopatelor cu algii 
pelviene cronice până în prezent dă rezultate nesatis-
făcătoare aşteptărilor.

3. Implementarea metodei descrise în articol va 
contribui la ameliorarea algiilor pelviene, cu dovezi 
adiţionale, pe lângă cele deja existente în literatura de 
specialitate cercetată, prin urmărirea ginecopatelor re-
bele la tratamentul clasic, de la internare – intervenţie 
– convalescenţă şi integrare socio-profesională.

4. Această reorientare în tratamentul algiilor pel-
viene cronice de cauză genitală va fi benefică pentru 
paciente, va reduce cheltuielile din sănătate şi va ame-
liora evoluţia indicelui demografic, care constituie o 
problemă de securitate naţională. 
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