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Rezumat

INTRODUCERE: Afecțiunile genitale ale ado-
lescentelor reprezintă o parte importantă a patologiei 
cu care se confruntă persoanlul medical din cabinetele 
medicale școlare.

OBIECTIVE: Studiul nostru și-a propus să 
evalueze ponderea afecțiunilor ginecologice la ado-
lescentele din câteva școli din Timișoara.

MATERIAL ȘI METODĂ: S-a efectuat un stu-
diu retrospectiv, pe un lot de 10071 elevi, de la trei 
unităţi de învăţământ preuniversitar din Timișoara, în 
perioada 2001-2008, cu vârsta cuprinsă între 14-19 
ani. 

Am folosit ca indicatori ai morbidităţii acute: 
morbiditatea specifi că și ponderea bolii.

REZULTATE ȘI DISCUȚII: Morbiditatea 
specifi că a afecţiunilor ginecologice la fete s-a situat 
între 14,0% în anul 2005 şi 34,5% în 2002. Ponde-
rea afecţiunilor ginecologice în totalul de boli din 
evidența specială, s-a situat între 4% în anul 2006 şi 
31,2% în anul 2008.

CONCLUZII: Afecțiunile genitale la adoles-
cente trebuie cunoscute pentru inițierea de ore de edu-
cație pentru sănătate și prevenirea complicațiilor.

Cuvinte cheie: afecțiuni ginecologice, 
adolescente

AFECȚIUNI GINECOLOGICE LA ADOLESCENTE
Dr. Lia Vlaicu, 

Cabinet medical școlar, Timișoara

Gynecological diseases in adolescents

Abstract

INTRODUCTION: Adolescent genital disea-
ses represent a signifi cant part of the pathology the 
medical staff in school medical offi ces is confronted 
with.

OBJECTIVES: The aim of our study is to eva-
luate the frequency of gynecological diseases among 
adolescents in several schools in Timisoara.

MATERIAL AND METHOD: A retrospective 
study was carried out on a group of 10071 pupils, 
aged 14-19 years, from three pre-university education 
units in Timişoara, between 2001 and 2008.

The acute morbidity indicators analysed were: 
specifi c morbidity and prevalence of the disease.

RESULTS AND DISCUSSIONS: Specifi c gy-
necological morbidity in girls ranged between 14.0% 
in 2005 and 34.5% in 2002. The incidence of gyneco-
logical diseases in the total number of diseases in the 
special record was between 4% in 2006 and 31, 2% 
in 2008.

CONCLUSIONS: Genital diseases in adoles-
cents must be identifi ed in order to introduce educati-
onal health classes and to prevent complications.
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INTRODUCERE

Supravegherea stării de sănătate a femeii este 
un obiectiv important al politicii naționale de sănătate 
și constă în :

– investigarea stării de sănătate a populației 
feminine

– identifi carea și supravegherea factorilor care 
infl uentează starea de sănătate a femeii

– acordarea unei atenții sporite a activității pre-
ventive, prin prevenția primara.[1]

Prevenția clinică se bazează pe examenele me-
dicale de bilanț al stării de sănătate, care au rolul de 
a face un screening al bolilor care ar putea fi  prezente 
dar care nu sunt încă simptomatice și care ar putea 
benefi cia de un diagnostic și tratament precoce .[2]

Pubertatea este o perioadă critică în dezvoltarea 
ontogenetică, perioadă în care începe dezvoltarea ca-
racterelor sexuale secundare și la sfârșitul căreia tre-
buie să fi e dobandită funcția de reproducere [3].

Anomaliile dezvoltării pubertare au determi-
nism complex și diagnosticul etiologic exact este im-
portant în vederea atitudinii terapeutice corespunză-
toare [3].

Cele mai frecvente suferinţe genitale ale fe-
telor sunt: dismenoreea şi tulburări legate de ciclul 
menstrual.

Sindromul genital dureros se poate manifesta 
separat de ciclul menstrual, cu dureri pelviene uni sau 
bilaterale. Ele pot fi  asociate unui ovar anormal sau 
unui chist ovarian torsionat [3]. Ele pot fi  funcţionale 
(legate de structura psihică a pacientei) sau organice 
(datorate unor malformaţii ale uterului sau a altor 
structuri anatomice din sfera genitală).

1. Amenoreea este cea mai importantă tulbu-
rare menstruală prin defi cit hormonal

Poate fi :
– primară, la adolescente sub 14 ani, fără semne 

de dezvoltare pubertară
– secundară, la adolescente sub16 ani, care au 

semne de dezvoltare pubertară, dar la care menstrua-
ția nu mai apare pe o perioada de 3 cicluri (90 zile).

Primul diagnostic care trebuie luat în conside-
rație la o femeie de vârstă fertilă, cu amenoree secun-
dară, este sarcina (amenoreea fi ziologică).

Cea mai frecventă cauză patologică de ame-
noree secundară este sindromul ovarelor polichistice 
(anovulație cronică, cu estrogen prezent).[3]

2. Oligomenoreea se manifestă prin ciclu men-
strual aparent, la 2-3 luni, cu cantități mici de sânge.

Cauzele acestor afecțiuni pot fi : stress, depresie, 
sarcină, medicamente, agenezie de organe genitale.

3. Sângerări anormale, defi nite ca :
– ciclu regulat cu sângerare abundentă, cu du-

rata mai mare de 10 zile, sau
– ciclu neregulat, sau
– aparitia ciclului menstrual la interval mai mic 

de 21 zile.
Cauze pot fi  reprezentate de corpi străini, 

trauma, iritații prin contact sexual.[4].

4. Dismenoreea, defi nită ca durere menstruală 
în hipogastru.

Durează de la cîteva ore la 2-3 zile, și poate 
asocia: greață, vărsături, dureri de cap, dureri lombo-
sacrate, amețeli.

Dismenoreea primară este determinată de creș-
terea sintezei de prostaglandine de către endometru 
datorită nivelului scăzut de progesteron de la sfarșitul 
ciclului menstrual[5].

Dismenoreea secundară este cauzată de diverse 
anomalii pelvine, iar atunci când este severă necesită 
tratament cu antiinfl amatoare și poate determina ab-
senteism școlar.[6]

Dismenoreea secundară nu se instalează de la 
primele menstruații, ci la 1-2 ani după ce ciclurile de-
vin ovulatorii.[5]

Dismenoreea se manifestă clinic prin dureri 
abdominale colaterale, dureri lombare şi simptome 
generale (greaţă, vărsături), care preced sau sunt con-
comitente cu ciclul menstrual. Apare cu o frecvenţă 
foarte mare la grupa de vârstă 12-19 ani, alături de 
tulburări ale ciclului menstrual. Durerile menstruale 
pot apărea înaintea ciclului, numite dismenoree pre-
menstruală, sau între ciclurile menstruale, dismeno-
ree intermenstruală [7,8,9]. Menstruaţia tardivă apare 
după vârsta de 18 ani, declanşarea menstruaţiei impu-
nând un tratament hormonal [10,11,12]. Metroragiile 
juvenile sunt destul de frecvente şi pot duce la apariţia 
anemiei acute.

5. Boala infl amatorie pelvină (BIP) poate apă-
rea la tinere peste 15 ani și poate fi  cauză de infertili-
tate, în cazurile severe.
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Se caracterizează prin apariția de endometrite, 
salpingite și parametrite[6]

Criterii de diagnostic dupa standardele ameri-
cane CDC din 2002:

Majore
– durere în regiunea inferioară a abdomenului
– sensibilitatea ambelor anexe la tușeu vaginal
– durere la mobilizarea colului
Minore
– febră 
– leucoree mucopurulentă
– VSH crescut
– PCR crescută
– infecție cervicală cu gonoree, chlamidia
– leucocitoză
– lichid purulent la culdocenteză [13]

6. Chisturi de ovar
– în perioada de silentium genital și peripube-

rală, tumorile estrogeno-secretante pot determina me-
narha precoce

– prin hiperplaziile de endometru pot determina 
meno-metroragii sau metroragii juvenile[14,15]

Alte afecţiuni ginecologice întâlnite la ado-
lescente sunt anexitele uni– sau bilaterale, bolile cu 
transmitere sexuală (gonoreea, tricomoniaza urogeni-
tală, candidoza, chlamidioza, herpesul genital, veru-
cile genitale, vaginita, SIDA) [11,12]. 

Cu o frecvenţă mult mai redusă apar sarcinile la 
fete de 16-19 ani.

OBIECTIVE

Morbiditatea prin afecțiuni ginecologice este 
destul de frecventă în colectivitățile școlare, putând 
pune probleme prin disconfortul fi zic și psihic pe care 
îl resimt adolescentele și prin absenteismul pe care îl 
determină.

Studiul nostru și-a propus să evalueze ponderea 
afecțiunilor ginecologice la adolescente și 

crearea unei baze de date care să ofere suport 
pentru programe de educație pentru sănătate, de pre-
venire şi combatere a bolilor acute.

MATERIAL ȘI METODĂ

Lotul de şcolari care a fost luat în studiu a to-
talizat 10071 elevi, de la trei unităţi de învăţământ 

preuniversitar din Timișoara, în perioada 2001-2008, 
cu vârsta cuprinsă între 14-19 ani. 

Studiul a fost unul retrospectiv, luând în calcul 
afecțiunile infl amatorii acute descoperite la examenul 
de bilanț al stării de sănătate, cu ocazia consultațiilor 
acute la cerere, sau afl ate în evidența specială a cabi-
netelor medicale din cele 3 școli, în intervalul de timp 
2001-2008.

Am folosit ca indicatori ai morbidităţii acute: 

– Morbiditatea specifi că pe cauze de boală, 
calculată după formula:

Număr cazuri noi de îmbolnăvire de o boală X 100
Număr copii examinaţi 

– Ponderea unei boli, calculată după formula: 
    Număr cazuri de o boală   X 100

Număr total cazuri de boli

REZULTATE ŞI DISCUŢII
Dintre cei 10071 elevi luați în studiu, fetele au 

constituit 51,5%(Tabelul 1). Distribuția lor pe grupe 
de vârstă este prezentată în tabelul 2.

Sexul Frecvenţa Procente
Feminin 4847 51,5
Masculin 5224 48,5

Total 10071 100,0

Tabelul 1. Repar  ția școlarilor de 14-19 ani 
în funcție de sex

Vârsta (ani) Frecvenţa Procente
14 401 0,4
15 2540 14,0
16 2402 28,6
17 2652 28,4
18 1876 20,6
19 200 7,2

Total 10071 100,0

Tabelul 2. Repar  ția școlarilor de 14-19 ani 
în funcție de vârstă

Morbiditatea specifi că a afecţiunilor ginecolo-
gice la fete, raportând cazurile noi de îmbolnăvire, la 
totalul copiilor luați în studiu (Figura 3), s-a situat în-
tre 14,0% în anul 2005 şi 34,5% în 2002.
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Figura 1. Prevalența specifi că în afecțiunile ginecologice, perioada 2001-2008

Vârsta 
(ani)

Cazuri de afecţiuni ginecologice (2001-2008)

2001
Număr

%

2002
Număr

%

2003
Număr

%

2004
Număr

%

2005
Număr

%

2006
Număr

%

2007
Număr

%

2008
Număr

%

14 69
18,20

78
18,57

58
19,59

83
20,00

91
22,58

61
22,76

107
27,08

102
28,81

15 53
13,98

63
15,00

56
18,91

72
17,34

80
19,85

63
23,50

63
15,94

56
15,81

16 41
10,81

35
8,33

43
14,52

31
7,46

43
10,66

39
14,55

49
12,40

91
25,70

17 36
9,49

29
6,90

21
7,09

25
6,02

31
7,69

36
13,43

65
16,45

17
4,80

18 87
22,95

68
16,19

49
16,55

56
13,49

95
23,57

29
10,82

72
18,22

23
6,49

19 93
24,53

147
35,00

69
23,31

148
35,66

63
15,63

40
14,92

39
9,87

65
18,36

Total 379
100,00

420
100,00

296
100,00

415
100,00

403
100,00

268
100,00

395
100,00

354
100,00

Tabelul 3. Repar  ția cazurilor de afecțiuni ginecologice la fetele de 14-19 ani

Dinamica afecţiunilor ginecologice la fete, pe 
grupe de vârstă, este prezentată în Tabelul nr. 3, ob-
servându-se o distribuție pe an de studiu, cu un minim 
în anii 2003 și 2006 și un maxim în 2002, 2004 și 
2005, fără să avem o explicație a acestui fenomen.

La grupa de vârstă 16-17 ani prevalența afecți-
unilor acute în studiul nostrum este mai mica, proba-
bil prin adresabilitatea mai scăzută la cabinetul medi-
cal școlar. 

În ceea ce privește ponderea afecţiunilor gine-
cologice în totalul de boli din evidența specială, s-a 
situat între 4% în anul 2006 şi 31,2% în anul 2008 
(Figura 2)

Figura 2. Ponderea afecțiunilor ginecologice 
la fetele de 14-19 ani, pe ani de studiu 

Pe vârste, ponderea cazurilor de boală a fost 
mai mare la 18-19ani şi mai mic la 14-15 ani, în peri-
oada 2001-2005, pentru ca în anii 2006-2008 situaţia 
să se inverseze: 24,5% faţă de 9,4%, în 2001; 35,0% 
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faţă de 6,9%, în 2002; 23,3% faţă de 7,0%, în 2003; 
35,6% faţă de 6,0%, în 2004; 23,5% faţă de 7,6%, în 
2005; 23,5% faţă de 10,8%, în 2006; 27,0% faţă de 
9,8%, în 2007; 28,8% faţă de 4,8%, în 2008 (Figura 3)

Figura 3. Distribuția procentuală a cazurilor 
de afecțiuni ginecologice la fetele de 14-19 ani, 

pe ani de studiu și vârste

CONCLUZII

Afecțiunile ginecologice la lotul de elevi stu-
diați a variat între 4% și 31% în perioada de timp 
analizată.

Prin ponderea lor, aceste afecțiuni pot deter-
mina disconfort fi zic și psihic, care pot duce la absen-
teism școlar, de aceea este important șă fi e cunoscute 
și tratate corespunzător.

Educația pentru sănătate are un rol important în 
prevenirea secundară a acesto afecțiuni.

Bibliografi e
1. Ardeleanu E. Asistența primară a stării de sănătate. Edi-

tura Eurostampa Timișoara 2006
2. Ardeleanu E. Practica medicinei de familie. Editura Eu-

rostampa Timisoara 2007 
3. Vladareanu R. Obstetrica si ginecologie clinica ,Editura 

Universitara “Carol Davila” Editura Bucuresti 2006 
4. Branea ID. Medicina de familie vol II, Editura Univer-

sitas Company S.A. Bucuresti 2000
5. Restian A., Bazele Medicinei de familie, vol II, Editura 

Medicala Bucuresti 2001
6. Iordăchescu F. Pediatrie, vol I. Editura Naţională Bu-

cureşti 1998
7. Greydanus DE, Omar HA. Sexuality issues and gyne-

cologic care of adolescents with developmental disabilities, Pedi-
atr. Clin. North Am. 2008;55(6):1315-35

8. Shapiro EY, Kaye JD, Palmer LS. Laparoscopic ova-
rian cystectomy in children, Urology. 2009;73(3):526-8

9. Popat VB, Prodanov T, Calis KA, Nelson LM. The 
menstrual cycle: a biological marker of general health in adoles-
cents, Ann NY Acad Sci. 2008;1135:43-51

10. Hanprasertpong J, Chandeying V. Gynecologic tu-
mors during childhood and adolescence, J. Med. Assoc. Thai. 
2006;Oct, 89 Suppl 4:S192-8

11. Jones V, Smith SJ, Omar HA. Nonsexual transmission 
of anogenital warts in children: a retrospective analysis, Scienti-
fi cWorldJournal. 2007;Nov 26, 7:1896-9

12. McKee MD, O’Sullivan LF, Weber CM. Perspec-
tives on confi dential care for adolescent girls, Ann Fam Med. 
2006;4(6):519-26

13 .Zeenat EK, Javed H. Pelvic infl ammatory disease Re-
views in Gynecological and Perinatal Practice 2006;6: 185-191 

14. Braila MG, Berceanu S, Cornea L, Patrascu A. Gine-
cologia, vol II, Ed. Didactica si Pedagogica R.A. Bucuresti 2003.

15. Ancar V, Ionescu C. Obstetrica. Editura National 1997
15. Mathieu G. Les forms rares de tumeur de l’ovaire. La 

Revue du Practicien. No. 26,1989


	Coperta verso Revista de medicina scolara si universitara.pdf
	Page 1


