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Περίληψη
Ως οξύ πυελικό άλγος ορίζεται κάθε άλγος στην κάτω κοιλία 
ή την πυελική χώρα που διαρκεί λιγότερο από 3 μήνες. Τα 
αίτια του οξέος πυελικού άλγους είναι πολλά και σχετίζο-
νται με διάφορα συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού. Τα 
γυναικολογικά αίτια διακρίνονται στα σχετιζόμενα με κύη-
ση, δηλαδή η αποβολή και η έκτοπη κύηση, και στα με σχε-
τιζόμενα με κύηση όπως η ρήξη κύστης ωοθήκης, συστροφή 
ωοθήκης, δυσμηνόρροια, φλεγμονώδης νόσος της πυέλου, 
ενδομητρίωση, λειομυώματα και νεοπλάσματα. Η διαφο-
ρική διάγνωση του οξέος πυελικού άλγους είναι ιδιαίτερα 
δυσχερής τόσο λόγω της πληθώρας των αιτίων, όσο και της 
μη ειδικής συμπτωματολογίας. Η διαγνωστική προσέγγιση 
του οξέος πυελικού άλγους περιλαμβάνει τη λήψη ιστορι-
κού, την κλινική εξέταση, καθώς και τον εργαστηριακό και 
απεικονιστικό έλεγχο της ασθενούς. Ο απεικονιστικός έλεγ-
χος σε μια ασθενή με οξύ πυελικό άλγος και αρνητικό test 
κύησης περιλαμβάνει την απλή ακτινογραφία κοιλίας, για 
τον αποκλεισμό πιθανών οξέων χειρουργικών καταστάσεων 
(π.χ. ειλεός), τον υπερηχογραφικό έλεγχο και σε κάποιες πε-
ριπτώσεις την αξονική ή τη μαγνητική τομογραφία. Το υπε-
ρηχογράφημα αποτελεί σημαντικό όπλο στη διαγνωστική 
φαρέτρα, καθώς είναι μια εύκολη εξέταση, διαθέσιμη, χωρίς 
ακτινοβολία, με χαμηλό κόστος. Ιδιαίτερα δε το διακολπικό 
υπερηχογράφημα είναι ίσως το σημαντικότερο εργαλείο στη 
διαφορική διάγνωση των γυναικολογικών παθήσεων, αφού 
προσφέρει άμεση απεικόνιση της μήτρας και των ωοθηκών. 

Λέξεις - κλειδιά: Οξύ πυελικό άλγος, γυναικολογικό υπερηχογράφημα, 
φλεγμονώδης νόσος πυέλου, συστροφή ωοθήκης, ρήξη κύστης ωχρού σω-
ματίου
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Εισαγωγή
Ως οξύ πυελικό άλγος ορίζεται κάθε άλγος στην 
κάτω κοιλία ή την πυελική χώρα που διαρκεί λιγό-
τερο από 3 μήνες.1 Αποτελεί κοινή αιτία προσέλευ-
σης ασθενών στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. 
Ειδικότερα για τον γυναικείο πληθυσμό, υπολογίζε-
ται ότι 4 στις 10 ασθενείς προσέρχονται στο ιατρείο 
αιτιώμενες οξύ πυελικό άλγος.2

Τα αίτια του οξέος πυελικού άλγους είναι πολλά και 
σχετίζονται με διάφορα συστήματα του ανθρώπινου 
οργανισμού (Πίνακας 1). Σε ό,τι αφορά τα γυναικο-
λογικά αίτια3, αυτά είναι:
• Αποβολή
• Έκτοπη κύηση
• Ρήξη ωοθήκης
• Συστροφή κύστης ωοθήκης
• Ρήξη αιμορραγικού ωχρού σωματίου
• Δυσμηνόρροια
• Φλεγμονώδης νόσος της πυέλου
• Ενδομητρίωση
• Λειομυώματα
• Νεοπλάσματα
Η διαφορική διάγνωση του οξέος πυελικού άλγους 
είναι ιδιαίτερα δυσχερής τόσο λόγω της πληθώρας 

των αιτίων, όσο και της μη ειδικής συμπτωματολογί-
ας. Ο γυναικολόγος καλείται να απαντήσει αφενός 
στο ερώτημα εάν το αίτιο του άλγους είναι γυναικο-
λογικό και αφετέρου εάν χρήζει επείγουσας αντι-
μετώπισης. 
Η διαγνωστική προσέγγιση του οξέος πυελικού άλ-
γους περιλαμβάνει τη λήψη ιστορικού, την κλινική 
εξέταση, καθώς και τον εργαστηριακό και απεικο-
νιστικό έλεγχο της ασθενούς.4-9  Από το ιστορικό 
ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίδεται στις πληρο-
φορίες που αφορούν στην παρούσα νόσο και ειδι-
κότερα στην ακριβή εντόπιση και τις πιθανές αντα-
νακλάσεις του άλγους, την έναρξη, την πορεία και 
τον χαρακτήρα του, καθώς και την πιθανή συνοδό 
συμπτωματολογία (κολπική αιμόρροια, ναυτία, έμε-
τος, κ.ά.). Ιδιαίτερη θέση κατέχει και το γυναικολο-
γικό και μαιευτικό ιστορικό της ασθενούς, καθώς η 
ημερομηνία της τελευταίας εμμηνορρυσίας, ο χαρα-
κτήρας του εμμηνορρυσιακού κύκλου, το ιστορικό 
των σεξουαλικών επαφών, το μαιευτικό ιστορικό, 
αλλά και πληροφορίες για παρελθούσες γυναικολο-
γικές ή μαιευτικές επεμβάσεις προσφέρουν σημα-
ντικά στη διαφορική διάγνωση του οξέος πυελικού 
άλγους. Η λήψη του ιστορικού θα πρέπει πάντα να 
ολοκληρώνεται με πληροφορίες σχετικά με το ατο-

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ
• Αποβολή
• Έκτοπη κύηση
• Ρήξη κύστης ωοθήκης
• Συστροφή ωοθήκης
• Ρήξη αιμορραγικού ωχρού σωματίου
• Δυσμηνόρροια
• Φλεγμονώδης νόσος της πυέλου
• Ενδομητρίωση
• Λειομυώματα
• Νεοπλάσματα

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΑ
• Σκωληκοειδίτιδα
• Εκκολπωματίτιδα
• Δυσκοιλιότητα
• Αποφρακτικός ειλεός
• Γαστρεντερίτιδα
• Περιεσφιγμένη κήλη
• Νόσος του Crohn
• Ελκώδης κολίτιδα
• Συστροφή εντέρου
• Εγκολεασμός εντέρου
• Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ
• Κυστίτιδα
• Ουρηθρίτιδα
• Πυελονεφρίτιδα
• Λιθίαση
• Νεόπλασμα

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΑ
• Αιμάτωμα κοιλιακού τοιχώματος
• Φλεγμονή κοιλιακού τοιχώματος
• Τραύμα
• Κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου
• Κάταγμα σπονδυλικής στήλης
• Κήλη
• Αρθρίτιδα
• Νεόπλασμα

ΑΓΓΕΙΑΚΑ
• Μεσεντέριος ισχαιμία
• Κρίση δρεπανοκυτταρικής αναιμίας
• Νεόπλασμα

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ
• Έρπης ζωστήρας
• Κοιλιακή επιληψία
• Κοιλιακή ημικρανία
• Κατάθλιψη
• Νεόπλασμα

Πίνακας 1. Αίτια οξέος πυελικού άλγους



131

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΜ.13, ΤΕΥΧ.3, ΣΕΛ. 129-134, 2016

μικό (παθολογικό και χειρουργικό) ιστορικό, αλλά 
και τις πιθανές κληρονομικές παθήσεις.
Η κλινική εξέταση μιας ασθενούς με οξύ πυελικό 
άλγος θα πρέπει να ξεκινά πάντα με τον έλεγχο 
των ζωτικών σημείων, ώστε επί ενδείξεων (π.χ. τα-
χυκαρδία, υπόταση) να γίνεται άμεση έναρξη της 
αντιμετώπισης με την εξασφάλιση δυο περιφερι-
κών φλεβικών γραμμών και την χορήγηση υγρών. 
Κατά την επισκόπηση, εξετάζεται η πιθανή ύπαρξη 
διάτασης, εκχύμωσης, ερυθήματος, ορατής μάζας 
αλλά και ουλών. Ακολουθεί η ψηλάφηση, επιπολής 
και εν τω βάθει, αρχίζοντας από τη μη πάσχουσα 
περιοχή και καταλήγοντας σταδιακά στην πάσχου-
σα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται σε σημεία 
περιτοναϊκού ερεθισμού καθώς και στην ύπαρξη 
εντοπισμένης αλλά και αναπηδώσας ευαισθησίας. 
Η ακρόαση των εντερικών ήχων συμπληρώνει πά-
ντοτε την ορθή κλινική εξέταση.
Σε ό,τι αφορά τη γυναικολογική εξέταση, αυτή πε-
ριλαμβάνει την επισκόπηση των έξω γεννητικών ορ-
γάνων για την ανίχνευση εκδορών, οιδήματος ή και 
δυσχρωμιών, καθώς επίσης την εξέταση του κόλπου 
και του τραχήλου για την πιθανή ύπαρξη μη φυσι-
ολογικού εκκρίματος, τραυματισμού, ξένου σώμα-
τος, σημείων φλεγμονής, πολυπόδων ή και άλλων 
μαζών.1 Τέλος, η αμφίχειρη γυναικολογική εξέτα-
ση παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για την ύπαρξη 
φλεγμονής (θετικό σημείο μετακίνησης του τραχή-
λου), αλλά και την ύπαρξη μαζών τόσο στη μήτρα 
όσο και στα εξαρτήματα. 
Επόμενο βήμα στη διάγνωση του οξέος πυελικού 
άλγους είναι η διενέργεια εργαστηριακών εξετάσε-
ων. Βασική συνιστώσα του εργαστηριακού ελέγχου 
αποτελεί η διενέργεια test κύησης σε κάθε γυναίκα 
αναπαραγωγικής ηλικίας, ώστε να αποκλειστούν 
επείγουσες καταστάσεις όπως η έκτοπη κύηση.10 
Ο εργαστηριακός έλεγχος συμπληρώνεται απαραί-
τητα από πλήρη αιματολογικό έλεγχο και τη γενι-
κή ούρων. Από τον αιματολογικό έλεγχο ιδιαίτερα 
αξιολογούνται ο αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων 
και ο τύπος τους, καθώς επίσης η αιμοσφαιρίνη και 
ο αιματοκρίτης, για την εκτίμηση  παρουσίας φλεγ-
μονής ή αναιμίας.
Ο απεικονιστικός έλεγχος σε μια ασθενή με οξύ πυ-
ελικό άλγος και αρνητικό test κύησης περιλαμβάνει 
την απλή ακτινογραφία κοιλίας, για τον αποκλεισμό 
πιθανών οξέων χειρουργικών καταστάσεων (π.χ. ει-
λεός), τον υπερηχογραφικό έλεγχο και σε κάποιες 
περιπτώσεις την αξονική ή τη μαγνητική τομογρα-
φία.1 Το υπερηχογράφημα αποτελεί σημαντικό 
όπλο στη διαγνωστική φαρέτρα, καθώς είναι μια 

εύκολη εξέταση, συνήθως άμεσα διαθέσιμη, χωρίς 
ακτινοβολία και με χαμηλό κόστος.11 Ιδιαίτερα δε 
το διακολπικό υπερηχογράφημα είναι ίσως το ση-
μαντικότερο εργαλείο στη διαφορική διάγνωση των 
γυναικολογικών παθήσεων καθώς προσφέρει εξαι-
ρετική απεικόνιση της μήτρας και των ωοθηκών. Για 

Εικόνα 1. Παρουσία υγρού στον δουγλάσσειο χώρο 

Εικόνα 2. Ωοθυλακική κύστη

Εικόνα 3. Αιμορραγική κύστη ωχρού σωματίου 
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τον λόγο αυτό, ακολουθεί η περιγραφή των υπερη-
χογραφικών εικόνων των σημαντικότερων γυναικο-
λογικών παθήσεων που είναι δυνατόν να παρουσι-
αστούν με την κλινική οντότητα του οξέος πυελικού 
άλγους σε ασθενή με αρνητικό test κύησης.

Ρήξη κύστης ωοθήκης
Η κλινική εικόνα της ρήξης κύστης ωοθήκης χα-
ρακτηρίζεται από πυελικό άλγος με οξεία έναρξη, 
εντοπιζόμενο αρχικά στον σύστοιχο με την κύστη 
λαγόνιο βόθρο και σταδιακά επεκτεινόμενο σε ολό-
κληρη την ανατομική περιοχή της κάτω κοιλίας.3 

Κατά τον υπερηχογραφικό έλεγχο ανευρίσκεται 
ελεύθερο υγρό στον ανατομικό χώρο του Douglas 
(Εικόνα 1), καθώς και παρουσία ωοθηκικής κύ-
στης στην πάσχουσα περιοχή. Ως επί το πλείστον, 
πρόκειται για λειτουργικές κύστεις, ωοθυλακικές ή 
ωχρινικές. Οι μεν ωοθυλακικές απεικονίζονται ως 
μονόχωροι σχηματισμοί με ομαλό, λεπτό περίγραμ-
μα, δίχως προσεκβολές ή διαφραγμάτια (Εικόνα 2), 
οι δε ωχρινικές ως λεπτοτοιχωματικοί σχηματισμοί 
με ετερογενές περιεχόμενο, λόγω των διαφορετι-
κών ιστών που περιλαμβάνουν (αίμα, ωχρινοποιητι-
κός ιστός, συμπαγής ωοθηκικός ιστός). Σε περίπτω-
ση που η κύστη είναι αιμορραγική (Εικόνα 3), τα 
υπερηχογραφικά ευρήματα είναι ανάλογα της φά-
σης στην οποία βρίσκεται. Ειδικότερα, στην αρχή 
εμφανίζεται ως ανηχοϊκή κύστη, ενώ καθώς το αίμα 
σχηματίζει θρόμβους, παρατηρούνται ετερογενείς 
περιοχές αυξημένης ηχογένειας. 

Συστροφή ωοθήκης 
Η συστροφή ωοθήκης εμφανίζεται κλινικά ως ετε-
ρόπλευρο οξύ πυελικό άλγος.1 Το άλγος μπορεί 
να αντανακλά στην έσω επιφάνεια του σύστοιχου 
μηρού ενώ μπορεί να συνοδεύεται και από επεισό-
δια εμέτου. Υπερηχογραφικά συχνά ανευρίσκεται 
κύστη στην ωοθήκη, διαμέτρου συνήθως άνω των 5 
cm, ενώ ολόκληρη η ωοθήκη εμφανίζεται οιδηματώ-
δης (Εικόνα 4). Η χρήση της τεχνικής των Doppler 
μπορεί να βοηθήσει στη διάγνωση όταν η συστροφή 
είναι πλήρης, ώστε να προκαλείται πλήρης διακοπή 
της αιμάτωσης του εξαρτήματος. Στην πλειοψηφία 
των περιπτώσεων, ωστόσο, η συστροφή δεν προ-
καλεί πλήρη διακοπή της αγγείωσης στην ωοθήκη, 
οπότε η ανεύρεση αγγείωσης δεν μπορεί να απο-
κλείσει την πιθανότητα της συστροφής. Τέλος, εί-
ναι δυνατόν να παρατηρηθεί ποσότητα ελεύθερου 
υγρού στον δουγλάσειο χώρο.

Εικόνα 4. Οιδηματώδης ωοθήκη λόγω συστροφής

Εικόνα 5. Λειομύωμα εκφυλισμένο 

Εικόνα 6. Λειομύωμα τεχθέν
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Λειομυώματα
Ως επί το πλείστον, τα λειομυώματα συνοδεύονται 
από ηπιότερο πυελικό άλγος με χαρακτήρα χρονι-
ότητας. Οξύ πυελικό άλγος παρατηρείται σε περί-
πτωση εκφύλισης (Εικόνα 5) ή συστροφής μισχωτού 
ή τεχθέντος λειομυώματος (Εικόνα 6). Η υπερηχο-
γραφική εικόνα ενός λειομυώματος εξαρτάται από 
το μέγεθος και την εντόπισή του. Συνήθως απεικο-
νίζονται ως μάζες υπερηχοϊκές και σαφώς αφορι-
ζόμενες και είναι δυνατόν να παραμορφώνουν το 
σχήμα της μήτρας, ακόμη  και να παρεκτοπίζουν το 
ενδομήτριο. Σε εμμηνοπαυσιακές γυναίκες μπορεί 
να εμφανίζουν εικόνα μικροεπασβεστώσεων. Με 
την εφαρμογή του Doppler μπορεί να εκτιμηθεί ως 
ένα βαθμό η ομαλή αγγείωση του μορφώματος, κα-
θώς και η παρουσία τροφοφόρου αγγείου στην πε-
ρίπτωση μισχωτού λειομυώματος.

Πυελική φλεγμονή
Η κλινική συμπτωματολογία της πυελικής φλεγμο-

νής παρουσιάζει μεγάλη ετερογένεια.12-13 Μπορεί 
να διαδράμει ασυμπτωματικά, ωστόσο ενδέχεται 
να παρουσιαστεί με την εικόνα του οξέος πυελικού 
άλγους ή ακόμη και να συνοδεύεται από πυρετό 
και βλεννοπυώδεις κολπικές εκκρίσεις. Τα υπερη-
χογραφικά ευρήματα είναι συνήθως μη ειδικά. Εν-
δέχεται να μην υπάρχει σημαντική μεταβολή στην 
υπερηχογραφική εικόνα της μήτρας και των εξαρ-
τημάτων. Επί ύπαρξης υδροσάλπιγγας (Εικόνα 7) ή 
πυοσάλπιγγας (Εικόνα 8),  παρατηρείται διόγκωση 
και απεικόνιση της πάσχουσας σάλπιγγας με χαρα-
κτηριστικό αλλαντοειδές σχήμα και ανηχοϊκό ή ελα-
φρά ηχογενές περιεχόμενο. Πιθανό επίσης εύρημα 
είναι η παρουσία μικρής ποσότητας υγρού στον 
χώρο του Douglas.

Acute pelvic pain in women with a negative 
pregnancy test

Siarkou-Μargioula Ch., Dagklis Th.
3rd Department of Ob/Gyn Aristotle University of The-
saloniki,  Greece 
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Summary
Acute pelvic pain is defined as pain in the lower abdo-
men or pelvis that lasts less than 3 months. The etiolo-
gy of acute pelvic pain is diverse as many different organ 
systems may be affected. Gynecological causes may be 
associated with pregnancy, namely miscarriage or ectopic 
pregnancy, or appear in the non-pregnant state, as ovar-
ian cyst rupture, ovarian torsion, dysmenorrhea, pelvic 
inflammatory disease, endometriosis, leiomyomata or 
neoplasms. The differential diagnosis of acute pelvic pain 
is particularly difficult due to the many different possible 
causes, and also because of the non-specific symptoms. 
The diagnostic approach includes history taking, physical 
examination and also laboratory tests and imaging studies. 
Imaging studies in a patient with acute pelvic pain include 
an x-ray of the abdomen, to exclude surgical emergencies, 
ultrasound and in some cases CT or MRI. Ultrasound is a 
very useful tool as it is easy, readily available, without radi-
ation and low cost. Endovaginal sonography is particularly 
useful in the differential diagnosis of gynaecological dis-
ease as it offers a direct view of the uterus and the ovaries.

Key words: Acute pelvic pain, gynecological ultrasound, pelvic 
inflammatory disease, ovarian torsion, luteal cyst rupture
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