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II. Vaginitele se manifestă printr-o serie de
simptome nespecifice ca disconfortul local,
durere, arsuri, disurie, prurit, scurgeri anormale şi urât mirositoare. Se pot asocia cu bolile cu transmisie sexuală printre care şi HIV,
şi pot determina complicaţii în evoluţia normală a sarcinii sau complicaţii post-partum,
postabortum, complicaţii septice postoperatorii în sfera genitală.
Vaginitele sunt determinate de trei mari
cauze, după ACOG (The American College
of Obstetricians and Gynecologists- Clinical
management Guidelines for ObstetricianGynecologists, Buletin practic, mai, 2006):
1. Vaginoza bacteriană, cunoscută până
nu demult sub denumirea de vaginită nespecifică (22-50%)
2. Candidoza vulvo-vaginală (17-39%)
3. Trichomoniaza genitală (4-35%).
Vaginoza bacteriană este determinată în
cea mai mare parte de Gardenerella vaginalis (cocobacil Gram-negativ anaerob numit
şi Corinebacterium vaginale sau Haemofilus
vaginalis) vine să ilustreze un sindrom cauzat de o floră mixtă, aerobă şi anaerobă, care
se însoţeşte de un proces inflamator minim
din partea vaginului. Acest sindrom este caracterizat prin ruperea echilibrului dintre
flora normală dominantă a speciilor de Lactobacillus şi deplasarea echilibrului către o
floră vaginală mixtă patogenă dominată de
Gardnerella vaginalis precum și speciile de
Bacteroides, Mobilunculus, Mycoplasme, peptococci.29, 30 Ca urmare a incidenţei foarte ridicate a germenului Gardnerella vaginalis în
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etiologia vaginozei bacteriene, aceasta este
sinonimă după unii autori cu infecţia cu Gardnerella vaginalis.15
Diagnosticul de vaginoză bacteriană se
stabileşte pe următoarele criterii specifice
propuse de Amsel:17,18
- scurgere vaginală alb-gri omogenă;
- pH vaginal mai mare de 4,5;
- degajarea unui miros urât de peşte din
secreţia vaginală când aceasta este tratată cu
o soluţie alcalină de KOH 10%, datorită prezenţei aminelor anormale în fluidul vaginal;
- prezenţa de celule cu aspect morfologic
specific, numite și celule indicatoare sau
celule “clue”.
Datorită faptului că după criteriile lui
Amsel se poate ajunge la o supralicitare a
diagnosticului de vaginoză bacteriană, mai
simplu, se consideră că diagnosticul de vaginoză bacteriană se poate stabili după criteriile lui Nugent sau Spiegel pe frotiuri colorate
Gram, metodă mai practică şi mai utilă pentru diagnosticul şi tratamentul ambulatoriu.31,32
După criteriile lui Nugent şi Spiegel vaginoza bacteriană este afirmată dacă pe un
câmp microscopic cu imersie (x 1000) numărul de Lactobacili este mai mic de 5 şi numărul de Gardnerella vaginalis este mai mare de
5, alături de alte 5 sau mai multe morfotipuri
(cocci Gram pozitiv, bacili Gram negativ, bacili fusiformi Gram).
Dacă în câmpul microscopic cu imersie
numărul de Lactobacili este mai mare de 5,
iar numărul celorlalte morfotipuri este 5 sau
mai mic, coloraţia Gram poate fi considerată
ca fiind normală.31,32

Decembrie 2016 – Ianuarie 2017

educație medicală continuĂ
Candidozele vulvo-vaginale determinate
în principal de Candida albicans, dar şi de
alte specii de levuri, au fost clasificate în
funcţie de circumstanţele în care apar în
candidoze vulvovaginale necomplicate şi
complicate.1
Candidozele vulvo-vaginale necomplicate
cuprind candidozele cu manifestări moderate, infecţie rară sau sporadică, femei negravide, fără complicaţii medicale, infecţie candidozică suspectată.
Candidozele vulvo-vaginale complicate cuprind candidoza cu simptome severe,
candidozele recidivante cu episoade de 4
ori pe an sau mai mult, infecţie cu candida
dovedită, femei cu diabet sau alte afecţiuni
medicale severe, imunosupresie etc. Această
clasificare este importantă pentru individualizarea tratamentului.
Trichomoniaza vaginală este o boală cu
transmitere sexuală, având ca agent etiologic specific protozoarul Trichomonas vaginalis, iar semnele clinice merg de la stări
asimptomatice până la manifestări locale
severe.
Incidenţa diferitelor forme de vaginită s-a
modificat în ultimul timp; astfel trichomoniaza este mai puţin frecventă decât altădată,15
iar cauzele cele mai frecvente rămân vaginoza bacteriană şi candidoza.16 Se consideră că
aproape 50-75% dintre femei au avut în timpul vieţii o vaginită candidozică, fie ca urmare a scăderii mijloacelor normale de apărare,
fie a modificării raportului dintre componenţii normali ai florei vaginale. În perioada
de reproducere vaginoza bacteriană este cel
mai frecvent întâlnită.
III. Este cunoscut că datele colposcopice
care pot sugera o leziune de grad înalt (modificări majore) sunt concordante pentru o
leziune de grad înalt evidenţiate citologic sau
histologic în proporţie de 70-80% din cazuri,
ceea ce arată o specificitate asemănătoare cu
cea a citologiei de grad înalt pentru leziunile
CIN II sau III. De aici, justificarea esenţială
pentru menţinerea coloposcopiei ca “tehnică
esenţială pentru depistarea leziunilor CIN
de grad înalt”.5 Modificările minore nu sunt
specifice şi ele pot corespunde în proporţii
egale unei leziuni de grad scăzut sau unei
metaplazii.
Colposcopia are rolul de a verifica prezenţa sau absenţa la nivelul colului uterin a stărilor precanceroase prin evidenţierea modificărilor colposcopice majore, sugestive pentru
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o leziune de grad înalt: test Lugol negativ pe
o suprafaţă anterior intens aceto-albă, o suprafaţă netedă cu contur exterior regulat,
reacţie aceto-albă intensă care apare repede
şi dispare lent, punctaţie grosolană sau fină,
mozaic neregulat, grosolan cu ochiurile reţelei de dimensiuni diferite (atipiile desenului
vascular), zone iod parţial pozitiv, zonă aceto-albă la nivelul epiteliului cilindric.
Tot colposcopic se pun în evidenţă imagini sugestive pentru carcinomul invaziv:
suprafaţă neregulată cu eroziuni sau ulceraţii, zonă cu reacţie intens aceto-albă, zonă cu
punctaţie sau mozaic foarte neregulat şi vase
atipice.
Întrucât rezultatele citologice pot fi discordante faţă de datele obţinute la colposcopie, în sensul că citologia arată un rezultat
clasificat ca fiind unul ce ridică probleme
serioase, un rezultat bun la colposcopie are
valoare predictivă negativă foarte puternică
asupra rezultatului citologic, pacienta trebuind a fi doar monitorizată anual prin verificarea citologiei. Deci numai prin corobararea
datelor citologice, colposcopice şi histologice
se poate stabili un diagnostic definitiv şi o
conduită adecvată.

Material şi metoda de lucru

Studiul de faţă se raportează doar la un lot
de 220 paciente cu vârsta între 8 şi 6o de ani,
diagnosticate cu vaginită la cabinetul de specialitate din Policlinica Municipală nr.1, Iaşi.
Au fost excluse din lot pacientele care prezentau intoleranţă la una dintre componentele produsului, gravide, paciente aflate în
perioada de lactaţie sau cele cu afecţiuni sistemice la care tratamentul era incompatibil
cu starea generală.
Tratamentul a constat în introducerea în
vagin a câte unui ovul de Cervugid seara înainte de culcare timp de 12 zile, după care, de
cele mai multe ori (în funcţie de situaţia locală – aspectul colului, intensitatea reacţiilor
inflamatorii etc.) s-au mai administrat încă
două cutii, fiecare a câte 12 ovule, cu pauză
de 7 zile între ele. Datele prezentate mai jos
vin să aducă lămuriri asupra duratei şi dozei
utilizate.
Recoltarea probelor de la paciente a avut
în vedere:
I. Evaluarea citotestului şi a leziunilor
precanceroase ale colului uterin
II. Evaluarea microbiologică
III. Evaluarea colposcopică a colului
uterin.
Decembrie 2016 – Ianuarie 2017
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I. Evaluarea citotestului şi a
leziunilor precanceroase ale
colului uterin
Obţinerea unui frotiu de calitate în vederea unei evaluări citologice optime este deosebit de importantă, având în vedere faptul
că aproape 50-70% din rezultatele fals
negative se datoresc erorilor de recoltare.
De aceea s-a avut în vedere necesitatea ca frotiul să conţină toate tipurile de celule: celule
scuamoase exocervicale, celule cilindrice endocervicale şi celule metaplazice scuamoase.
În plus, prezenţa în frotiu a celulelor din
zona de transformare (situată la limita dintre exo- şi endocol, unde epiteliul scuamos de
pe exocol se continuă cu epiteliu cilindric de
pe endocol), ne asigură de faptul că această
zonă a fost raclată şi este un indicator important asupra calităţii recoltării. În acest sens,
atunci când s-a decis efectuarea unor asemenea investigaţii, s-au făcut pacientelor o
serie de recomandări deosebit de importante
pentru a avea un citotest de calitate: înainte
de recoltare cu 48 de ore să se evite contactul
sexual, spălăturile vaginale, aplicarea medicaţiei intravaginal, duşul intravaginal sau
folosirea tampoanelor.
Recoltarea s-a realizat prin respectarea
următoarelor detalii tehnice:
1. Vizualizarea colului uterin, astfel ca
acesta să fie cât mai bine expus şi întreaga
zonă de transformare să poată fi bine raclată
pentru frotiu.
2. După introducerea speculului vaginal
sau a două valve de dimensiuni corespunzătoare şi nelubrefiate, s-a îndepărtat mucusul
cervical cu un tampon de vată steril şi apoi
s-a trecut la recoltarea citotestului înainte de
orice altă manevră (de exemplu, test Schiller
sau examenul vaginal digital).
3. S-a avut în vedere faptul că pentru o
recoltare corectă, este nevoie de a se preleva
celule de pe exocol, endocol, precum şi celulele dintre aceste două zone care cuprinde
zona de transformare, deci zona cu risc maxim de dezvoltare a cancerului de col uterin.
4. Ca dispozitive de recoltare s-au folosit:
- spatula de plastic tip Ayre pentru coluri
largi de multipare;
- spatula de plastic de tip Aylesbury cu o
prelungire mai ascuţită la unul din capete
pentru endocol;19,20
- periuţa Cervex-brush pentru endocolul
îngust de la menopauză, colul post-conizaţie,
situaţii în care joncţiunea scuamo-cilindrică
nu este vizibilă;21
30
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- periuţa Cervexbrush de tip Rovers cu
peri mai lungi centrali pentru endocol şi mai
scurţi pe margini pentru exocol.
În timpul efectuării operaţiunii de recoltare atât periuţele, cât şi spatulele după aşezarea perilor centrali sau a vârfului ascuţit al
spatulei în endocol, au fost rotite de câteva
ori în acelaşi sens, la 360 grade.
5. După recoltare, materialul obţinut a fost
întins pe o lamă sau două lame prin rotaţia
periuţei endocervicale sau prin aplicarea materialului celular de pe ambele feţe ale spatulei sau Cervexbrush. Întinderea s-a făcut pe
trei zone transversale, distincte, ale celulelor
recoltate separat de pe endocol, exocol şi 1/3
superioară a vaginului. S-a avut în vedere realizarea unui strat subţire şi uniform, astfel
ca fixarea şi colorarea să se facă în mod corespunzător.
6. Imediat după efectuarea operaţiunilor
de mai sus, s-a procedat la fixarea lamelor
prin imersie în alcool de 95% timp de 30 de
minute sau cu spray de fixare de polietilenglicol aplicat de la 15-20 cm de lamă sub un
unghi de 45 grade faţă de lamă. Lamele au
fost dispuse separat în baia de alcool pentru
a nu se atinge şi pentru a asigura circulaţia
liberă a fixatorului.
7. După fixarea lamelor în alcool s-a procedat la marcarea lor prin înscrierea datelor
de identificare a pacientei în partea rodată a
lamelei. Lamelele au fost însoţite de un buletin de analiză în care s-au trecut datele de
identificare ale pacientei, precum şi o serie
de date din antecedentele personale fiziologice şi patologice ale pacientei care au rolul
de a furniza medicului citolog informaţii importante referitoare la pacientă.
8. Colorarea frotiurilor a fost făcută prin
metoda Papanicolau, care oferă o transparenţă crescută a celulelor, vizualizarea clară
a structurilor fine, inclusiv a ariilor de celule
suprapuse, mucusului sau detritusurilor celulare.
II. Evaluarea florei vaginale
Studiul cervico-vaginitelor s-a adresat celor trei cauze ale acestora: vaginoza bacteriană, candidoza şi trichomoniaza genitală.
• I. Evaluarea vaginozei bacteriene s-a
făcut atât după criteriile lui Nugent şi Spiegel,
cât şi după criteriile lui Amsel.
1. După criteriile lui Nugent şi Spiegel
S-a procedat la prelevarea secreţiilor din
porţiunea mijlocie a vaginului pentru a evita
falsele rezultate determinate de mucus cerDecembrie 2016 – Ianuarie 2017
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vical, sânge, resturi de spermă sau alte substanţe. Recoltarea s-a făcut prin deschiderea
vaginului cu un specul sau două valve nelubrefiate, după care cu o spatulă s-a prelevat
o picătură de secreţie de pe peretele vaginal
care se întinde pe câteva lamele în vederea colorării Gram.
După recoltare, s-a completat un buletin de
analiză pentru medicul de laborator în care
s-au notat o serie de date succinte privitoare la
pacientă, aspectul leucoreei (abundenţă, aspect, miros, culoare care pot orienta spre un
diagnostic), simptomele locale, circumstanţele apariţiei (contact cu partener cunoscut
sau necunoscut, după o anumită boală, după
tratamente cu antibiotice sau hormonale), vechimea manifestărilor, informaţii despre partener (uretrită, iritaţii la nivelul zonei balanoprepuţiale, erupţii), control după recidive etc.
S-a notat, de asemenea, aspectul organelor
genitale externe, precum şi toate celelalte
date obţinute după inspecţie, examenul cu
valvele şi palpare.
Odată colorate, fiecare lamelă a fost examinată la microscopul cu imersie (x 1000) urmărindu-se evidenţierea după tipul aspectului
morfologic a bacilului Lactic Gram -pozitiv, a
cocobacilului Gardnerella vaginalis Gram-variabil, a speciilor Bacteroides Gram-negativ,
a speciilor de Mobilunculus Gram-variabil şi
cocci Gram-pozitivi.
2. După criteriile lui Amsel
1. S-a pus în evidenţă aspectul omogen,
subţire şi culoarea alb-gri a secreţiei vaginale,
iar apoi s-a trecut la determinarea calitativă
şi cantitativă a speciilor de microorganisme
(bacterii) aerobe şi anaerobe, după eliminarea trichomoniazei, gonocociei şi candidozei.
S-a efectuat coloraţia May-Grunwald-Giemsa, care a pus în evidenţă alături de floră
bacteriană şi leucocite, a căror număr a fost
în funcţie de intensitatea reacţiei inflamatorii,
hematii, mucus. Polinuclearele neutrofile au
fost mai mult sau mai puţin alterate; mai rar
s-au evidenţiat şi eozinofile. S-au pus în evidenţă, de asemenea, histiocite, iar prezenţa
acestora este un indiciu pentru diagnosticul
micoplasmei. Cel mai frecvent a fost pus în
evidenţă cocobacilul Gram-negativ anaerob
Gardnerella vaginalis, alături de o serie de alţi
germeni anaerobi (Bacteroides, Peptococus
etc).
Mai departe s-au verificat şi celelalte criterii
pentru diagnosticul de vaginoză bacteriană.
2. pH-ul vaginal a fost studiat prin presarea
unei bucăţi de hârtie indicatoare pe mucoasa
32
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vaginală, avându-se grijă ca mucusul cervical
să fie evitat pentru că acesta are o reacţie alcalină.
3. Mirosul de peşte stricat a fost pus în evidenţă după amestecarea exudatului vaginal
cu o soluţie de KOH 10%.
4. Evidenţierea celulelor “clue cells” s-a
efectuat prin amestecarea unei picături din
fluidul vaginal cu ser fiziologic şi apoi observarea acesteia la microscop; s-au evidenţiat
celule epiteliale cu margini nedefinite, cu
granulaţii sau “prăfuite”, datorită fixării unui
mare număr de microbi pe suprafaţa lor (cocobacilii Gardnerella vaginale, streptococi,
difteroizi, lactobacili). Acestea sunt celulele
“clues cells”, denumite astfel de Gardner şi
Dukes, considerate ca celule “indicatoare”
sau patognomonice ale vaginozei bacteriene.
• II. Evaluarea infecţiilor micotice. Când
semnele clinice şi examenul local au sugerat
prezenţa unei vaginite de origine micotică,
atunci s-a procedat la obiectivarea candidozei.
Produsul s-a trimis la laborator, unde s-a
pus în evidenţă prezenţa blastoporilor sau
pseudohifelor micotice prin examenul microscopic al secreţiilor în soluţie de ser fiziologic
sau KOH 10% (examenul extemporaneu) sau
prin fixarea şi colorarea preparatelor (albastru de metilen, Giemsa sau Gram) şi prin însămânţarea pe mediul de cultură Sabouraud.
• III. Evaluarea trichomoniazei genitale. Recoltarea pentru evidenţierea parazitului
Trichomonas vaginalis necesită o serie de măsuri suplimentare faţă de vaginoza bacteriană
sau candidoză; astfel, pentru a asigura acurateţea diagnosticului, recoltarea s-a făcut la
trei-cinci zile după menstruaţie din exudatul
vaginal, pacienta fiind sfătuită ca cel puţin 48
ore înainte de recoltare să evite spălătura vaginală, contactul sexual, iar cu o săptămână
înainte, să evite orice tratament local.
De asemenea, tot pentru a avea un rezultat cât mai concludent, recoltarea s-a făcut
în special din fundurile de sac vaginale. La
laborator identificarea s-a făcut prin examen
extemporaneu (punerea în evidenţă a motilităţii flagelatului pe lamă, într-o picătură de
fluid vaginal amestecată cu soluţie de ser fiziologic) coloraţia Giemsa şi numai rareori prin
cultură.
După Ciucă T. antibiograma se efectuează
după izolarea şi identificarea germenului patogen; antibiograma globală, efectuată pentru germenii vaginului în totalitate are o valoare limitată deoarece dacă se fac mai multe
Decembrie 2016 – Ianuarie 2017
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determinări din acelaşi conţinut vaginal, rezultatele sunt diferite.
III. Evaluarea colposcopică a
colului uterin
Pentru studiul colposcopic al colului uterin
s-a folosit videocolposcopia şi înregistratrea pe
computer a imaginilor obţinute, fapt ce a permis memorarea acestora în computer, urmărirea cazurilor, programarea acestora, consult cu
alţi specialişti etc.
Motivul explorării colposcopice a fost identificarea proceselor inflamatorii cervico-vaginale, a modificărilor celulelor scuamoase sau
glandulare, prezenţa celulelor keratinizate
caracteristice pentru keratoză sau leucoplazie,
a leziunilor precanceroase sau canceroase ale
colului.
Colposcopia a fost efectuată în toate cazurile în care citotestul a fost modificat pentru a
diferenţia imaginile sugestive pentru o leziune
de grad înalt (modificări majore) de imaginile
cu modificări minore caracteristice leziunilor
de grad scăzut.
Acest examen a fost efectuat înainte de
tratament, datele obţinute având doar rol informativ, iar după tratamentul cu Cervugid a
proceselor inflamatorii bacteriene şi parazitare
cervico-vaginale care realizează îndepărtarea
diferitelor aspecte secundare inflamaţiei (descuamare epitelială, ulceraţii, eroziuni, false
membrane, mucus) s-a trecut la efectuarea
colposcopiei pentru verificarea datelor concludente.
În acest scop, pacientele au fost programate între zilele 8-12 ale ciclului menstrual (cele
cu ciclul normal) pentru că în această perioadă colul uterin este întredeschis, iar mucusul
abundent şi transparent favorizează explorarea. La femeile cu histerectomie subtotală sau
la menopauză s-a făcut un tratament scurt
cu estrogeni care prin rolul lor trofic permite
montarea cu mai multă uşurinţă a speculului,
favorizează explorarea zonei de transformare,
iar reacţiile la acid acetic şi Lugol sunt mai evidente şi rezultatele mai concludente.
Odată colposcopia demarată, explorarea s-a
făcut cu acid acetic şi cu soluţie Lugol. După
introducerea speculului vaginal s-a şters colul
cu ser fiziologic şi apoi s-a trecut la examinarea colului după aplicarea soluţiei de acid acetic
3-5%. Acidul acetic are efect coagulant asupra
proteinelor de la nivelul epiteliului colului uterin. Cum acestea în mod normal sunt în cantitate mică, efectul aplicării acidului acetic este
imperceptibil (se vor coagula numai proteinele
34

de pe suprafaţa epiteliului) astfel că epiteliul va
deveni translucid, iar ţesutul conjunctiv subjacent vizibil. Dacă este însă vorba de un proces
patologic local, epiteliul de obicei se îngroaşă,
cantitatea de proteine creşte, iar acidul acetic,
pătrunzând în profunzime, le coagulează dând
o reacţie aceto-albă caracteristică, ce maschează ţesutul conjunctiv subjacent.
S-a căutat întotdeauna a se vizualiza joncţiunea scuamo-cilindrică (zona de transformare) situată la limita dintre epiteliul scuamos
exocervical şi epiteliul cilindric endocervical.
Testul Schiller se bazează pe prezenţa glicogenului în celulele superficiale şi intermediare
ale epiteliului pavimentos care dau cu iodul o
reacţie brun închis. În prezenţa unui epiteliu cu
diferite leziuni şi cu un grad de maturare epitelială insuficient, coloraţia epiteliului se modifică. Astfel, dacă o zonă aceto-albă se colorează
parţial cu Lugol, atunci se sugerează o leziune
de grad scăzut; dacă zona devine iod negativă,
gălbuie, atunci este probabil o leziune de grad
înalt.
În vederea stabilirii eficienței terapeutice a
medicamentului Cervugid ovule, firma SC Ircon a întreprins un studiu non-intervenţional
privind eficicacitatea şi siguranţa medicamentului Cervugid Ovule, un studiu de farmacocinetică și toleranță locală.

Studiu non-intervenţional
privind eficicacitatea şi siguranţa
medicamentului Cervugid Ovule
(Continuare în numărul următor)
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