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Studiu privind tratamentul
infecțiilor cervicovaginale
și a stărilor precanceroase
ale colului uterin cu
cervugid-ovule (I)
Date generale
Infecţiile cervico-vaginale reprezintă una din cauzele de morbiditate la femeie care
determină cele mai frecvente consultaţii ginecologice şi care au profunde implicaţii
în starea de sănătate şi viaţa socială. Astfel, vaginitele pot avea serioase consecinţe
prin manifestările locale (discomfort, arsuri, usturimi, durere, scurgeri mirositoare etc),
disfuncţii sexuale, zile absentate de la serviciu sau de la şcoală.
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De asemenea, infecţiile genitale afectează ade‑
sea şi starea funcţională a celorlalte părţi ale
aparatului reproductiv (viscere pelvine sau
parietale), iar la femeia gravidă sunt implicate
frecvent în ruptura prematură a membranelor,
infecţia amniotică, naşterea prematură, nounăscut subponderal la naştere; complicaţiile
postoperatorii septice, atât la femeia gravidă,
cât şi la negravidă, sunt cu mult mai frecvente
dacă pacienta prezintă şi o infecţie cervicovaginală netratată.1
În ultimul timp s-au realizat mari pro‑
grese în tratamentul infecţiilor cervico-va‑
ginale prin apariţia a numeroase substanţe
farmaceutice active, precum şi prin adânci‑
rea cunoaşterii mecanismelor patogenice şi
fiziopatologice ale infecţiilor în general şi
genitale în special.
În această lucrare se prezintă un studiu
asupra medicamentului Cervugid-ovule,
avizat de Agenţia Naţională a Medicamentu‑
lui în 2001, care combină acţiunea antiinfla‑
matorie a cloramfenicolului, metronidazolu‑
lui şi nistatinei cu acţiunea hidrocortizonului
acetat, agent antiinflamator nespecific, toate
încorporate într-o grăsime semisintetică de
Witepsol H15. Toate cele trei principii anti‑
inflamatorii ale medicamentului – cloram‑
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fenicol, metronidazol şi nistatină acoperă
întreaga floră patogenă vaginală: germeni
microbieni, protozoare, micoze, precum şi
un grup de agenţi inframicrobieni, chlamy‑
dii, micoplasme şi ricketsii, invariabil sensi‑
bile la cloramfenicol.
Întrucât citotestul, în prezent, se expri‑
mă în sistemul Bethesda, pentru înţelege‑
rea şi interpretarea corectă a unui rezultat
citologic în lumina terminologiei şi noilor
date din sistemul Bethesda, precum şi pen‑
tru o atitudine corespunzătoare, eficientă şi
responsabilă, am considerat necesar ca în
această parte introductivă să prezentăm şi
noţiuni asupra raportării citotestului în sis‑
temul Bethesda; aceste noţiuni vor preciza
mai bine locul medicamentului Cervugid în
tratamentul proceselor inflamatorii în care
este implicat şi virusul papilloma uman
(HPV).
De asemenea, au fost trecute în revistă și
o serie de date esenţiale privind inflamaţiile
vulvovaginale, din literatura de specialitate
actuală, subliniind că infecţiile locale pro‑
duse de diferiţi agenţi au în mod sigur un
rol important în favorizarea infecţiei cu vi‑
rusul HPV, fapt care este tratat disociat de
diferiţi autori.2,3,4 Date despre explorarea
colposcopică a colului uterin încheie infor‑
maţiile generale din această parte a lucrării.

educație medicală continuĂ
În partea a doua sunt prezentate rezultatele
tratamentului cu Cervugid ovule pe un Stu‑
diu nonintervențional efectuat pe 220 de
paciente.
I. Încă de la început trebuie subliniat fap‑
tul că noţiunea de leziune precanceroasă
a colului uterin este mai mult un concept
morfologic, pentru că se referă la modificările morfologice celulare preinvazive
localizate la nivelul epiteliului colului uterin, fără a depăşi membrana bazală a acestuia şi care preced neoplazia propriu-zisă,
iar manifestările clinice sunt nespecifice.
Se impune o trecere succintă în revistă a
conceptului de leziune precanceroasă sau
de precursori ai cancerului de col uterin şi
definirea acestora, precum şi coresponden‑
ţa dintre diagnosticul citologic care se stabi‑
leşte prin frotiu şi diagnosticul anatomopa‑
tologic care se stabileşte prin biopsie.
În anul 1926, medicul român Aurel Babeş a realizat primul citotest din lume şi
a stabilit astfel, fără biopsie sau examen
anatomopatologic, deci numai pe baza
citotestului, diagnosticul de cancer de
corp uterin.
Lucrarea a fost publicată într-o revistă
franceză de mare circulaţie, iar răsunetul
în rândul medicilor a fost, la acea vreme,
aproape nul.
Trebuie subliniată importanţa extraordi‑
nară pe care a avut-o Aurel Babeş în acest
domeniu, deoarece dezvoltarea ulterioară
a interpretărilor morfologice ale celulelor
recoltate de la nivelul colului uterin şi mu‑
coasei vaginale şi, astfel, realizarea unei
activităţi de prevenţie sau profilaxie, are la
bază acest prim citotest al medicului român
Aurel Babeş. Din păcate, ca şi mulţi alţi sa‑
vanţi români, a fost pe nedrept văduvit de
premiul Nobel pentru medicină.
Standardizarea acestuia în cele 5 clase
în 1928 de către G. Papanicolaou şi până în
prezent, nomenclatura, modul de interpre‑
tare, de raportare şi analiză a citotestului au
suferit o serie de modificări.
Astfel, amintim clasificările şcolilor ger‑
mane şi britanice de citologie şi apoi adop‑
tarea sistemului Bethesda în 1989, revizuit
ulterior în 2001.
Dar, indiferent după care şcoală se inter‑
pretează şi se raportează citotestul, indi‑
ferent de opiniile pro sau contra eficienţei
uneia sau alteia din clasificările de mai sus,
important rămâne faptul că un citotest bine
recoltat şi corect interpretat poate indica
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într-o proporţie covârşitoare prezenţa unui
proces precanceros sau canceros la nivelul
colului uterin.
Cea mai mare parte a şcolilor medicale
din lume a adoptat interpretarea citotes‑
tului în sistemul Bethesda, sistem în care
citotestul este exprimat clar, standardizat,
în termeni precişi, fără ambiguitate şi con‑
fuzii, fapt ce permite optimizarea diagnos‑
ticului în vederea unui tratament adecvat în
caz de citologie pozitivă.
Sistemul Bethesda de clasificare a cito‑
logiei cervico-vaginale a fost introdus în
1988-1992 și a fost revizuit în 2001. Acest
sistem a fost adoptat de citologi, patologi şi
recunoscut de clinicieni și este reprezentat
după cum urmează:
1. Celule scuamoase atipice ASC•
• de semnificaţie nedeterminată ASC-US
(Atypical Squamous Cells-undetermined
significance)
• fără a se putea exclude o leziune de
grad înalt ASC-H (Atypical Squamous
cells-cannot exclude HSIL)
2. Leziuni scuamoase intraepiteliale de
grad scăzut LSIL (Low-grade squamous
intraepithelial lesion) – care are corespondent histologic displazia uşoară/
CIN 1, condilomul, iar efectul citopatic
caracteristic infecţiei cu HPV este Koilocitul.
3. Leziuni scuamoase intraepiteliale de
grad înalt HSIL (High-grade squamous
intraepithelial lesion) care corespunde
cu displazii moderate şi severe, CIS; CIN
2, CIN 3.
4. Carcinom scoamo - celular.
Anormalităţile celulelor glandulare
cuprind:
1 Celule glandulare atipice AGC (Atypi‑
cal glandular cells)
2. Celule glandulare atipice în favoarea
unei neoplazii-endocervicale
3. Adenocarcinomul endocervical in situ
(AIS)
4. Adenocarcinom
O serie de alte date de interes pentru de‑
finirea noțiunilor citologice și histologice
ale infecției cu HPV se impune a fi luate în
considerare.
Astfel, în 1956 Koss descrie modificări‑
le citologice ale HPV cuprinse în termenul
de koilocitoză caracterizat prin halou peri‑
nuclear, margini celulare bine defite, nuclei
hipercromi, măriţi de volum şi neregulaţi.
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Tot în 1956 Reagan J.W. introduce
termenul de displazie, care semnifică o
maturare anormală a celulor epiteliului
colului uterin, care se traduce printr-o ar‑
hitectură şi morfologie modificată cantita‑
tiv şi calitativ privind stratificarea şi dife‑
renţierea celulară. A fost clasificată în trei
grupe:
- uşoară sau simplă
- moderată
- severă sau agravată.
În 1976, Meisels şi colab. asociază aceste
modificări morfologice cu displazia uşoară şi
cu infecţia cu HPV. În aceste celule, studiile
de biologie moleculară au evidenţiat nivele
crescute de ADN -HPV şi de antigen capsidic.
Purola E. în 1976 introduce noţiunea de
Condilom; acesta este reprezentat de înmul‑
ţirea celulor din stratul malpighian, fapt ce
duce la îngroşarea epiteliului scuamos cu
suprafaţă ondulată sau uşor denivelată. Tot
atunci se evidenţiază HPV în nucleii celule‑
lor epiteliale scuamoase displazice (a koilo‑
citelor).
În 1963 se introduce noţiunea de CIS
– carcinom in situ, tratat la început foarte
agresiv, prin histerectomie.
În 1968 Richart R. introduce termenul
de CIN (Cervical intraiepithelial neoplasia)
care arăta, la început, că toate displaziile au
potenţial evolutiv; azi se cunoaşte că multe
leziuni CIN regresează spontan, dar totuşi
această leziune de CIN poate evolua spre un
cancer invaziv.
În 2008 medicul german Harald zur
Hausen demonstrează rolul determinant al
virusului HPV în dezvoltarea cancerului de
col uterin, fapt pentru care i s-a atribuit pre‑
miul Nobel pentru medicină.
Dovezile care susţin corelaţia pozitivă
obiectivă infecţie HPV – cancer de col uterin
sunt următoarele:
1 - ADN-ul virusului HPV este prezent
aproape 100% atât în cancerul de col pri‑
mar, cât şi în metastazele acestuia
2 - Cazurile în care biopsiile arată modi‑
ficări histologice de tip CIN I, II, III conţin
ADN-ul virusului HPV în peste 75% din ca‑
zuri.
3 - Determinarea ADN - HPV este nega‑
tivă în cazurile în care citotestul sau cupa
histologică este fără anomalii celulare.
4 - Existenţa unei succesiuni temporale,
în sensul că infecţia cu tipuri înalt oncogene
de HPV este urmată de modificări histologi‑
ce la nivelul epiteliului scuamos care se pot
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obiectiva prin diferite etape ale neoplaziei
cervicale intraepiteliale (CIN).
- Pacientele care sunt pozitive la testele
pentru HPV au şansa de a dezvolta de 3,8 ori
mai mult CIN I şi de 12,7 ori mai mult CIN
II sau III decât femeile HPV negative. Tot în
acest sens, femeile infectate cu tipul 16 sau
18 au şansa ca în 38% din cazuri să dezvolte
CIN II sau III în decurs de 2 ani. La pacien‑
CIN1
Afectarea
celulelor
bazale

CIN2
Afectarea
celulelor
intermediare

CIN3
Afectarea
întregului
epiteliu

(După Novak – ginecologie, edit.12)
tele cu diagnosticul citologic LSIL, testarea
HPV s-a dovedit pozitivă în peste 82,9% din
cazuri. De asemenea, asocierea dintre ASCH ca substrat citologic şi CIN II, CIN III ca
substrat histologic este mai mică decât aso‑
cierea cu HSIL, fapt ce recomandă pentru
citotestul ASC-H o atenţie sporită privind
supravegherea şi repetarea acestuia.
Se consideră că aproape 5-10% din cito‑
testele ASCUS sunt cuprinse în categoria
ASC-H, fapt ce vine să arate că aici, în aceas‑
tă grupă, pot fi cuprinse o serie de leziuni de
grad înalt care ar avea corespondent histo‑
logic CIN II sau CIN III.
5 - Virusul HPV determină cel mai frec‑
vent cancerul scuamos cu care este cel mai
adesea asociat şi mult mai rar cu un cancer
al glandelor cervicale (adenocarcinom).
Astăzi este unanim acceptat de către co‑
munitatea ştiinţifică internaţională, pe baza
a numeroase dovezi de ordin epidemiologic,
morfologic şi de biologie moleculară, că
agentul etiologic al cancerului de col uterin,
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precum şi al stărilor precanceroase ale aces‑
tuia este virusul papilloma uman (HPV),
dar numai tulpinile cu risc înalt oncogen, aşa cum se va vedea mai jos.
Ca urmare a specificităţii virusurilor
HPV, datele din literatură arată că leziunile de grad înalt sunt determinate de tipurile de virus cu risc înalt oncogen, deci
ar apărea de novo şi nu sunt o consecinţă
a evoluţiei succesive a leziunilor de grad
scăzut determinate de tulpini de virus de
tip intermediar. În acest sens, are loc de
la început o evoluție progresivă de la CIN
1 (care interesează celulele bazale) la
CIN 2 și respectiv 3 (care interesează celulele din stratul intermediar și respectiv
celulele întregului epiteliu).
Leziunile scuamoase intraepiteliale de
grad scăzut (LSIL) sunt reprezentate de mo‑
dificările celulare caracterizate prin efec‑
tul citopatic de koilocitoză determinat de
HPV, iar histologic corespunde displaziei
uşoare sau CIN I. Aceste leziuni reprezintă
rezultatul infecţiei cu tulpini de virus HPV
cu potenţiale oncogene diferite. Expresia
morfologică se manifestă printr-o inflama‑
ţie productivă cu HPV care are drept carac‑
teristică exprimarea efectului citopatic pro‑
priu. Acest efect se va manifesta prin vacuo‑
lizarea citoplasmei perinuclare, îngroşarea
membranei celulare, atipii nucleare (nucleu
mărit de volum, raport nucleo-citoplasma‑
tic mărit, membrană nucleară de formă ne‑
regulată, hipercromazie) şi anizocitoză.
Vacuolizarea citoplasmatică şi atipiile
nucleare, atunci când apar combinate, sunt
cunoscute sub numele de koilocitoză.
La aceste modificări celulare se descriu şi
modificări arhitecturale ale epiteliului carac‑
terizate prin hiperplazia celulelor bazale şi
parabazale proprii. Hiperplazia poate îmbră‑
ca aspecte diferite, din care cele mai comu‑
ne sunt acantoza şi papilomatoza. Acantoza
(înmulţirea rândurilor de celule din stratul
malpighian) duce la îngroşarea moderată a
epiteliului scuamos, cu suprafaţa ondulată şi
uşor supradenivelată, fapt descris de Meisels
ca fiind condilomul plat. Când efectul citopa‑
tic de acantoză al infecţiei HPV interesează
glandele endocervicale, aspectul devine con‑
dilom inversat, adică endofitic.
Aceste efecte citopatice ale infecţiei cu
HPV sunt aceleaşi şi pentru CIN I şi pentru condilomul plan şi, ca urmare a acestui fapt, aceste noţiuni au fost integrate
noţiunii de LSIL.
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Este unanim recunoscut că infecţia cu vi‑
rusul HPV se face pe cale sexuală. Ţinând cont
de tipurile virale implicate în carcinogeneză,
precum şi de gradul de receptivitate al celu‑
lei gazde, influenţat la rândul lui de o serie de
factori (factori cocarcinogenetici), datele din
literatură14 au arătat că infecţia cu HPV poate
evolua în una din următoarele situaţii:
- Virusul persistă în celula gazdă sub for‑
mă epizomală, fără a fi integrat în genomul
celulei; în această situaţie nu sunt prezente
modificările obiective citologice, colposco‑
pice sau histologice, însă femeia este poziti‑
vă la testarea HPV.
- Virusul se replică intracelular, dar totuşi
el nu este integrat în genomul celulei gazdă,
însă realizează o infecţie productivă expri‑
mată prin leziuni scuamoase intraepiteliale
de grad scăzut şi/sau formarea de condiloa‑
me benigne.
- Virusul este integrat în genomul celulei
gazdă şi duce la inactivarea mecanismelor
tumorosupresoare, iar apoi se manifestă
prin transformarea malignă obiectivată ci‑
tologic prin leziuni scuamoase intraepiteli‑
ale de grad înalt (HSIL), iar histologic prin
CIN II, CIN III.
Practic, în această ultimă situaţie, feno‑
menele au următoarea succesiune evolutivă:
după infecţia cu un tip de virus înalt onco‑
gen, urmează o perioadă de incubaţie între
4-6 săptămâni şi 8 luni. Ca urmare a răspun‑
sului imun, cea mai mare parte a femeilor se
vindecă fără a dezvolta modificări citologice
(HSIL) sau histologice de CIN. Celelalte paci‑
ente au fost clasificate în două grupe: o gru‑
pă care rămâne cu infecţie latentă, putând fi
contagioase faţă de noi parteneri sexuali, şi
o a doua grupă cu infecţie persistentă, care
după o aparentă remisie clinică sau aparentă
vindecare evoluează citologic către HSIL sau
histologic către CIN III.
(Continuare în numărul următor)
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