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HIV INFECTION. MOTHER-TO-CHILD TRANSMISSION

Octavia Cionca*, Nicoleta Domocoş*, Mihaela Zahner*, A.  Murariu*, Eugenia
Tăurescu**, Laura Muntean**

* Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, Clinica Obstetrică – Ginecologie
** U.M.F. „Victor Babeş” Timişoara, Disciplina Obstetrică – Ginecologie I

Rezumat

HIV este cauza principală de deces la femeile de vârstă reproductivă în lumea întreagă. HIV duce la un
prognostic matern şi fetal nefavorabil , ca o consecinţă  a HIV în sine, precum  şi a complicaţiilor infecţioase.
Aproximativ 35% dintre copiii expuşi se pot infecta cu HIV până la vârsta de 2 ani, cu transmitere care apare in
utero, în  timpul travaliului şi postpartum, ca urmare a  alăptarii. Contactul sexual neprotejat între cupluri le discordante
este cea mai frecventă cale de transmitere a HIV-1. Identificarea  indivizilor cu risc crescut de infecţie dar persistent
neinfectaţi, care  rămân rezistenţi la infecţia cu HIV-1, în  ciuda riscului crescut de expunere  a generat speranţa că
mecanismul natural de rezistenţă la infecţia cu HIV-1 va putea fi descifrat într-o zi  şi transpus într-un vaccin de
sterilizare pentru a preveni infecţia..

Abstract: HIV infection. Mother-to-child transmission

HIV is the leading cause of death in women of reproductive age worldwide. HIV leads to poorer maternal
and infant outcomes as a consequence of both HIV per se and HIV infectious complications. Around 35% of exposed
infants can become infected with HIV by the age of 2 years, with transmission occurring in utero, during labour and
postpartum as a result of breastfeeding. Unprotected sexual intercourse between discordant couples is the most
common route of HIV-1 transmission. The identification of highly exposed but persistently uninfected individuals that
maintain resistance to HIV-1 infection despite high-risk exposure has generated hope that mechanisms of natural
resistance to HIV-1 may some day be translated into a sterilizing vaccine to prevent infection.

Key words: HIV, mother-to-child transmission, prevention.
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CORESPONDEN[~: Octavia Cioncã, Spit. Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, Clinica Obstetrică-Ginecologie
CUVINTE CHEIE:HIV, transmitere materno-fetalã, preven]ie

Globally, an estimated 35,3(32,2-38.8)
million people were living with HIV in 2012.1

The annual number of new HIV infections
among adults and adolescents decreased by 50% or
more in 26 countries between 2001 and 2012.
However, other countries are not on track to halve
sexual HIV transmission, which underscores the
importance of intensifying prevention efforts.1

HIV is the leading cause of death in women
of reproductive age worldwide. HIV leads to poorer
maternal and infant outcomes as a consequence of
both HIV per se and HIV infectious complications.2

Despite some methodological caveats
associated with earlier cohort studies, general
consensus agrees that maternal HIV infection is
associated with an increased risk of antenatal death,
spontaneous abortion, stillbirth,  low
birthweight(LBW<2500g) infants, small-for-
gestational-age infants and preterm birth.2

Mother-to-child transmission
Around 35% of exposed infants can become

infected with HIV by the age of 2 years, with
transmission occurring in utero, during labour, and
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postpartum as a result of breastfeeding. The risk of
transmission increases with a low maternal CD4
count, maternal high viral load, concurrent STIs,
maternal tuberculosis, prolonged rupture of
membranes, vaginal delivery(as opposed to caesarean
section), breastfeeding duration, mixed
breastfeeding, high breast-milk RNA levels and
maternal mastitis.As antiretroviral regimens to
reduce peripartum transmission have become widely
available in low resource, high-HIV-prevalent areas,
the reduction of transmission through breastfeeding
has become the focus of recent research and policy
development. Highly successful interventions
employed in resource-rich countries, including the
use of HAART targeted elective caesarean sections
and the avoidance of breastfeeding, have reduced
transmissions to under 2%.Vaginal delivery is
recommended for women on HAART with HIV
VL<50 HIV RNA copies/mL plasma at gestational
week 36.2,3 Current UK and US guidelines
recommend that in addition to standard antenatal
care, HIV-infected pregnant women should be
screened for opportunistic infections, STIs, syphilis
and other blood-bome viruses, for example hepatitis
B virus(HBV) and hepatitis C virus(HCV). Baseline
investigations should include a full blood count and
biochemical screen, CD4 count, HIV resistance
testing and an HIV RNA viral load.2

TDR
In Europe around 10% of antiretroviral-naive

patients are infected with drug-resistant human
immunodeficiency virus type 1 (HIV-1), that is,
transmitted drug resistance (TDR). Because HIV
infection is thought to be characterized by a single
or narrow spectrum of viruses from the donor, wild-
type viral variants are unlikely to coexist with drug-
resistant variants, unlike the selection of resistance
during treatment. Therefore, the observed rate at
which TDR mutations become undetectable (“lost”)
is likely to be multifactorial, depending on the
number of back mutations required, the relative
fitness of mutant and back-mutated viruses, the rate
of viral turnover, the presence of compensatory
mutations, and the sensitivity of the sequencing assay
for detecting low level variants.4

Several studies have reported data on the loss
and persistence of TDR mutations; however, the
number of patients included in these studies have
been small. One larger study (75 patients) quantified
the rate of loss of TDR mutations for groups of
mutations and found that non-nucleoside reverse
transcriptase inhibitor (NNRTI) and protease
inhibitor (PI) mutations were lost at a similar slow
rate, with a statistically nonsignificant trend toward
a higher rate of loss of thymidine analogue mutations
(TAMs) and T215 revertants. TDR was defined as
the presence of e”1 mutations from the surveillance
drug resistance mutations list.4

     The disconnect with in vitro estimates of
resistance-associated viral fitness costs underlines
the key role of epidemiological data in calibrating
HIV transmission models, which are critical for
predicting the future course of the TDR epidemic.4

HIV resistance testing should be performed
before initiation of treatment, except for late-
presenting women. Post short-course treatment a
further resistance test is recommended to ensure that
mutations are not missed with reversion during the
off-treatment period. Women presenting in labour /
with rupture of membranes(ROM)/ requiring
delivery without a documented HIV result must be
recommended to have an urgent HIV test. A reactive/
positive result must be acted upon immediately with
initiation of the interventions for prevention of
MTCT(PMTCT) without waiting for further/ formal
serological confirmation.3

Associations between STDs and HIV
With regard to enhanced susceptibility,

ulcerative STDs, such as syphilis, Herpes simplex
type 2 (HSV-2), and chancroid, result in lesions that
cause a breakdown in mucosal integrity and recruit
activated target cells containing an enriched
population of cells carrying CD4 cell receptors. The
consequent lesions elaborate pro-inflammatory
cytokines, which in turn increase the number of
inflammatory cells in the genital tract milieu that
enhance HIV in vivo replication. STDs may also
increase the expression of HIV binding ligands which
can facilitate HIV acquisition and transmission.
Although ulcerative STDs have been associated with
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the highest rates of enhancing HIV susceptibility, the
presence of inflammatory STDs, such as Neisseria
gonorrhoeae,  Chlamydia trachomatis ,  and
Trichomonas vaginalis, also result in the recruitment
of inflammatory cells and potentiate HIV acquisition
and transmission.5

The future success of biologically-based
HIV prevention interventions will need to build on
the brake in HIV replication afforded by the use of
HAART, which has been touted in “test and treat”
recommendations. However the efficacy of early
initiation of HAART may be mitigated by the residual
effects of untreated STDs and the chronic
inflammatory milieu that they potentiate. Next
generation STD clinical trials aimed at decreasing
HIV spread will need to integrate recent molecular
developments suggesting the important role of
inflammation in the genital tract that may not be fully
resolved with current STD treatment regimens.
Future study designs may need to offer treatment for
bacterial, viral, and protozoal genital tract pathogens,
and integrate these interventions with early
identification and HAART for HIV-infected persons
who may continue to transmit HIV to others.
Additional research is needed to understand how to
downregulate genital tract inflammation after acute
STDs, and to suppress upregulation of HIV
expression by co-prevalent chronic genital viral
infections. The emerging insights regarding the
complexity of the genital tract milieu and the
synergistic interactions between HIV and other local
infections may ultimately lead to combination
interventions that result in having an appreciable
impact in the slowing the global pandemic.5

The impact of TB in HIV-1 disease
In contrast to other HIV-1-associated

opportunistic infections (OPI), TB may occur at any
level of immunodeficiency, and has clearly been
shown to be associated with enhanced HIV-1
morbidity and mortality. OPIs in general and TB in
particular are associated with enhanced HIV-1
replication. During HIV-1 infection, higher viral load
is associated with a more rapid progression of HIV-
1 disease. Active but not latent Mycobacterium
tuberculosis (MTB) infection is associated with the

development of AIDS. The pathogenesis of TB
during HIV-1 infection includes both reactivation of
prior MTB infection, and progressive primary MTB
infection. TB in early HIV-1 disease resembles
reactivation disease, and thus is most amenable to
preventive therapy. Considering the effect of TB on
viral load, it can therefore be argued that efforts
directed at  TB chemoprophylaxis should be
particularly targeted to HIV-1-infected patients who
have higher CD4 counts. Whereas such subjects
remain at risk of re-infection with MTB and
development of primary TB throughout the course
of their HIV disease, they will benefit most from
chemoprevention of TB, as this aborts TB resulting
from reactivation of endogenous MTB infection. This
issue is of obvious practical importance in countries
where both MTB and HIV-1 infection are endemic
and where chemoprophylaxis for all HIV-infected
patients is not feasible.6

HIV and hepatitis C virus coinfection
Chronic coinfection with hepatitis C virus

(HCV) is documented in one-third of all human
immunodeficiency virus (HIV)-infected persons in
the United States, and is associated with increased
morbidity and mortality relative to monoinfection
with either virus. Since the advent of antiretroviral
therapy (ART) for controlling HIV replication in
vivo, acquired immune deficiency syndrome (AIDS)-
associated opportunistic infections have declined
considerably. However, recent data suggest an
increasing number of HIV-infected individuals are
now dying from liver disease Moreover, HCV/HIV
coinfected individuals see a rapid progression of liver
fibrosis to cirrhosis when compared to HCV
monoinfected individuals Several adverse effects
associated with ART are exacerbated in HCV/HIV
coinfected individuals, making it difficult to
accomplish adequate virologic control of HIV
infection among such individuals Additionally, HCV/
HIV coinfected individuals have a higher HCV RNA
viral load than do HCV monoinfected individuals.
Finally, coinfection with HIV decreases the rates of
sustained virologic response (SVR) of HCV and
increases the rate of relapses after discontinuation
of anti-HCV therapy among those who have achieved

Octavia Cionca
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an end-of-treatment response (ETR) to combination
therapy.7

Chronicity of infection with HCV
monoinfected individuals is associated with an
inconspicuous immune response against the virus in
contrast, in HIV monoinfected individuals the
resultant immune response is readily detectable, but
is unable to contain HIV replication, leading to
establishment of chronic infection.7

Assisted reproduction
Sexual transmission of human

immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) accounts for
60–90% of new infections, especially in developing
countries. During male-to-female transmission, the
virus is typically deposited in the vagina as cell-free
(CF) and cell-associated (CA) virions carried by
semen.8

Unprotected sexual intercourse between
discordant couples is the most common route of HIV-
1 transmission.8 In discordant couples in which the
male partner is infected with HIV, assisted conception
with either sperm washing or donor insemination is
significantly safer than timed unprotected intercourse
and should be advised in all cases in these couples,
presuming a stable relationship, HIV transmission
risk per act of unprotected intercourse is reported  to
be between 0.03% and 1%.

The risk can be reduced, but not eliminated
, by limiting exposure to the fertile period of the
female cycle. In the only prospective study of couples
actually trying to conceive through  this method, 4%
of women seroconverted which presents an
unacceptable risk. However, a retrospective study in
Spain of 77 discordant couples conceiving in which
the infected partner had fully suppressed HIV
replication on therapy for at least 6 months, reported
no transmissions Semen represents the main vector
for HIV-1 transmission worldwide. It contains three
major sources of infectious virus: free virions,
infected leukocytes, and spermatozoa-associated
virions. It is difficult to separate the contribution of
CF and CA HIV-1 to sexual transmission, as sexual
exposure in humans includes both.8,9Discordant
couples in which the female partner is infected with
HIV should avoid unprotected intercourse and

advised on the use of self-insemination during the
fertile time of the cycle.9 The impact of the invasive
procedures used during assisted reproduction
techniques on vertical transmission risk is unknown
and the numbers treated so far are small. The invasive
procedures required during IVF or ICSI have the
potential of increasing viral transmission to the egg
or the embryo.

 Gonadotrophin stimulation could increase
VL, oocyte retrieval through blood contamination
could lead to HIV contamination of the oocyte and
the embryos may become infected during passage of
the transfer catheter. All these factors could enhance
overall vertical transmission risk even when HAART
is taken during pregnancy.10

HESN
From the earliest days of the human

immunodeficiency virus (HIV)-1 epidemic,
anecdotal evidence of high-risk HIV-exposed but
persistently uninfected individuals generated hope
that natural resistance to HIV-1 existed in some
individuals. The absence of vertical transmission has
been observed in children born to HIV-1-infected
mothers and exposed to HIV-1 through natural birth
and/or breastfeeding.

HESNs were defined collectively as
individuals lacking anti-HIV-1 IgG seropositivity or
evidence of infection despite frequent exposure to
HIV-1 and/or repeated high-risk behaviour in areas
with high HIV-1 prevalence. The seronegative
description addresses the possibility that some HESN
subjects may have mucosal immunoglobulin IgA
responses to HIV-1, but by definition all HESN
subjects must be anti-HIV-1 IgG seronegative and
are often also tested for the presence of HIV-1 by
ultra-sensitive polymerase chain reaction (PCR). 11

TABEL 1
The identification of highly exposed but

persistently uninfected individuals that maintain
resistance to HIV-1 infection despite high-risk
exposure has generated hope that mechanisms of
natural resistance to HIV-1 may some day be
translated into a sterilizing vaccine to prevent
infection.11

HIV infection, mother-to-child transmission
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Viruses such as human immunodeficiency
virus type 1 (HIV-1) are measurably evolving and,
thus, generate epidemics in which there is a
correspondence between the transmission network
and phylogenetic branching. Viruses that are
phylogenetically clustered are likely to be connected
by shorter transmission chains than viruses that are
phylogenetically more distant from one another.
Factors such as geography, the method of virus
transmission, and the risk factors of infected persons
also influence the parameters of a phylogenetic tree.
When combined with epidemiological data,
phylogenetic cluster analyses can inform public
health interventions by determining which
epidemiological factors are associated with increased
virus transmission.12

Conclusions
The Global Plan towards the elimination of

new infections among children by 2015 and keeping
their mothers alive recommends a set of priority
actions under four key programmatic components:

1.Preventing new HIV infections among
women of reproductive age.

2.Helping women living with HIV avoid
unintended pregnancies.

3.Ensuring that pregnant women have access
to HIV testing and counselling and that those who
test positive have access to antiretroviral medicines
to prevent transmission during pregnancy, delivery
or breastfeeding.

4.Providing HIV care, treatment and support
for women, children living with HIV and their
families.1
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Rezumat

Endometrioza este una din cauzele cele mai frecvente ale durerii cronice pelvine la femei, însă mecanismul
nu este complet înţeles. Studiile au arătat că  procesele nociceptive, inflamatorii sau neuropatice, cât şi angiogenetice,
neurovasculare şi de stres oxidativ par să contribuie la producerea durerii cronice pelvine.În acest context, identificarea
caracteristicilor leziunilor endometriotice responsabile de durere, corelate cu mecanismele fiziopatogenetice posibile,
va putea genera criterii utile in tratamentul endometriozei.

Abstract: Endometriosis-associated chronic pelvic pain

Endometriosis is one of the most common cause of pelvic pain in women, though its mechanism is still not
fully understood.  Studies have shown that a complex mix of nociceptive, inflammatory, or neuropathic mechanisms,
as well as angiogenetic, neurovascular mechanisms and the oxidative stress seem to contribute to the generation of
chronic pelvic pain. Within this context, identifying the characteristics of the endometriotic lesions responsible for
pain, together with the possible physiopathological mechanisms will enable the creation of useful criteria to be
proposed for the therapeutic management of endometriosis.
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INTRODUCTION

The following are among the most common
symptoms of endometriosis: dysmenorrhea, deep
dyspareunia, pain at defecation, chronic pelvic pain
and hypersensitivity, noncyclic chronic pelvic pain,
painful defecation during menstruation, urinary tract
symptoms, gastrointestinal symptoms, chronic low
back pain and infertility [1]. Endometriosis impacts
the patient’s quality of both life and sex life and can
endanger their work ability, even leading to
absenteeism due to the severity of pain [2].

From this point of view, the mechanisms by
which endometriosis causes pain and the natural
history are not completely understood. Recent studies
of endometriotic lesions identified the presence of
sensory nerve fibers and markers for nociception.
The neurotrophins overexpressed in the sensory
nerve may be involved in the generation of pain and
hypersensitivity as a result of repeated tissue damage
and repair in endometriosis.  [3]

The presence of endometriosis-associated



      188     Obstetrica }i Ginecologia

 nerve fibers seem to be an explanation for both the
pain experienced by women with endometriosis and
the concentration of peritoneal fluid (PF) cytokines
[4]. Several data sustain that the connection between
the chronic pain and the development and
maintenance of endometriotic implants, on the one
hand, and the proinflammatory process and oxidative
stress, on the other.

The purpose of this review is to outline the
recent advances in the pathophysiology and
pathogenesis of endometriosis-associated pelvic pain.

Endometriosis-associated pelvic pain

Endometriosis is a disease defined by the
ectopic presence and growth of functional
endometrial tissue, glands and stroma outside the
uterus [5]. Endometriotic foci can be identified
anywhere in the pelvis, including the peritoneal
surface of endopelvic structures and the ovaries.
Depending on the number, size and superficial and/
or deep location of endometrial implants, plaques,
endometriomas and/or adhesions, endometriosis is
classified in several stages as follows: stage I
(minimal, 1 - 5 points), stage II (mild, 6 - 15 points),
stage III (moderate, 16 - 40 points) and stage IV
(severe > 40 points) following the revised American
Society for Reproductive Medicine classification for
Endometriosis (American Society for Reproductive
Medicine, 1996) [6, 7].

On the other hand, taking into account the
disparate morphological, histologic, and biochemical
properties of endometriotic lesions  [8] endometriosis
may be seen as a collection of related conditions,
broadly based on the location of the lesion and thus
split into either peritoneal, ovarian, and rectovaginal
septum (RVS) endometriosis [4, 9].

Another classification would be into
superficial peritoneal endometriosis, deeply
infiltrating endometriosis (DIE) and ovarian (cystic)
endometriosis [10].

Pain may be accounted for by the
nociceptive, inflammatory, or neuropathic
mechanisms, as well as the oxidative stress,
angiogenetic, neurovascular mechanisms as there is

evidence that all of these mechanisms are involved
in the endometriosis-associated pelvic pain [6].

One thing should be mentioned in our
attempt to investigate pain in endometriosis, and this
is the fact that the female reproductive organ are
innervated by pelvic (for vagina and cervix) and by
hypogastric nerve (for cervix and uterine horn) and
that nociceptive stimuli could be increased or
decreased by the hormonal status of the patient.
Moreover, the central nervous system (CNS) is
dynamically linked to the peripheral nervous system
(PNS) because CNS neurons that react to the
stimulation of the reproductive tract also respond to
skin and other internal organs stimulation [6].

But probably the most important  factor to
take into consideration in the process of
understanding endometriosis-related CPP is that pain
is caused by not only endometriotic foci innervation,
but is also multifactorial and could be generated
through different pathways, one of which seems to
be the compression or infiltration of nerves provoked
by the endometriotic lesion  [6, 11].

NGF- nerve growth factor; BNDF- brain-
derived neurotrophic factor; NT-3- neurotrophin-3;
NT 4/5- neurotrophin- 4/5; NGFRp75- nerve growth
factor receptor p75; VEGF- vascular endothelial
growth factor; TRVP1- Transient receptor potential
vanilloid; IL-1- Interleukin-1; IL-6- Interleukin-6; IL-
8- Interleukin-8; IL-10- Interleukin-10; TNF-alfa -
Tumor necrosis factor alpha; MCP-1- Monocyte
chemoattractant protein-1; NO- nitric oxide; ROS-
reactive oxygen species; TRPA1- transient receptor
potential ankyrin 1.

Faucconier et al [12] state that only DIE
lesions are associated with CPP, especially when they
involve precise anatomical locations (severe deep
dyspareunia, painful defecation) or organs
(functional urinary tract signs, bowel signs)[13].
Moreover, his research team also proved the
following: that the frequency of severe dysmenorrhea
increased with Douglas pouch endometriotic
adhesions and decreased with parity, that the
frequency of noncyclic chronic pelvic pain is higher
when DIE involve the bowel, and, last but not least,
that there is a connection between gastrointestinal
symptoms and bowel or vaginal DIE locations [13].

Endometriosis-associated chronic pelvic pain
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DIE-related pain is associated with compression,
entrapment or infiltration of nerves in the
subperitoneal pelvic space by the implants[14], as
confirmed by both Dai et al [15] and Anaf et al. The
latter demonstrated that in rectovaginal endometriotic
nodules (rectovaginal ‘septum’ endometriosis), in
patients who experienced increased pain, most of the
endometriotic lesions were characterized by the
perineurial or endoneurial invasion of endometriotic
stromal cells [16]. Endometriosis has also been
recently proved to damage Cajal cells and induce
large bowel symptoms in the case of large bowel
endometriosis [17].

On the other hand, a local increase in
estrogens levels is usually identified in patients with
ovarian endometrioma lesions. Additionally, estrogens

could also promote endometriotic cells
proliferation[18], thus affecting the increased immune
suppressive potential of Treg cells [19]. Taking these
aspects into account, Berkley et al [20] suggest that
the growth into the ectopic endometrial tissue of a
nerve supply is characteristic of CPP and sensitivity
to estrogen ,and that this could influence the activity
of neurons throughout the CNS in various and
significant ways [6]. In this respect, not only
endometriotic lesions proved to have the ability to
stimulate the growth of their own innervations by
sensory and sympathetic fibers [20], but CPP itself
(related or not to endometriosis) also seems to be
associated with proliferation of small-diameter nerve
fibers through the myometrial stroma of uterus,
exhibiting a pattern of proliferation in some cases [21].

 NociceptiveInflammatory

Neuropathic

Oxidative stress

Angiogenetic

Neurovascular

Mechanism of pain in endometriosis

entrapment (compression)and infiltration of nerve fibers

the growth into the ectopic endometrial tissue of a
nerve supply  poorly differentiated/undifferentiated cells ( neurons)

 nerve fibre density

NGF neural sprouting painful afferents to the CNS
 (BDNF, NT-3, NT4/5,
neurotrophic receptor-e.g. NGFRp75) pain mediator

VEGF neoangiogenesis of the nerrve vessels

TRVP1 nociception pathways

imbalance in the ratio of sensory/sympathetic nerve fiber density

peritoneal concentration of proinflammatory cytokines (IL-1, TNF-alfa, IL-6) and chemokines
(IL-10, IL-8, MCP-1)  TRVP1 expression in ectopic endometrial stromal cells
NO+IL-1beta inflammation+ ROS TRPA1

Figure 1. Mechanisms of pain-generation in endometriosis
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Increased CPP could also be determined by
the proliferation of the nerve growth factor (NGF)
in    the endometriotic lesion area, and this may
stimulate the progression of the disease in two
different ways: on the one hand, by enancing “neural
sprouting” and so creating new painful afferents to
the CNS, and, on the other hand, as a mediator
exacerbating the CPP [22] (Fig. 1). The vascular
endothelial growth factor (VEGF), another cell
mediator, could play a role in the neoangiogenesis
of the nerve vessels (in order to support “neural
sprouting”), and, thus, could enhance CPP [23] (Fig
1). Contrary to this, however, Garcia-Manero et al.
[24] evidenced that pain symptoms in ovarian
endometriosis are not correlated with VEGF serum
levels and VEGF cellular expression, but probably
with microvascular density (MVD) [6].

The clinical investigation has greatly
benefited by the discovery of the specific nociceptors
expressed by sensory neurons. Recent studies have
found significant differences between the expression
of genes and proteins within the endometrium of
women with and without endometriosis, one of them
being the fact that genes related to nerve fiber growth
were up-regulated in eutopic endometrium of women
with endometriosis in comparison with those without
endometriosis [3, 25].

Transient receptor potential vanilloid 1
(TRPV1) and transient receptor potential ankyrin 1
(TRPA1) are two critical types of TRP channels that
selectively act as nociceptors [1]. They play a
significant role in the genesis of peripheral
neuroinflammatory pain: TRPV1 is a receptor for
capsaicin, whereas TRPA1 has ankyrin repeat (AnkR)
domains. TRPV1 and TRPA1 mediate not only the
afferent signal to the dorsal root ganglion but also the
efferent signal in the periphery [3] (Fig 1).

Poli-Neto et al [26] have recently
investigated the expression of capsaicin receptor -
TRPV1 in the peritoneum of women with CPP. Using
immunochemical analysis, they reported that TRPV1
immunoreactivity was detected in the nervous tissue
and epithelium of endometriotic lesions, and that this
immunoreactivity was more increased in women with
CPP as compared to controls. This might be a proof
for the fact that endometriotic lesions could increase

CPP through TRVP1 nociception pathways.
Surprisingly, these innervations were identified as
denser in deeply infiltrating endometriosis (DIE)
lesions as compared to other lesion types by some
authors  [27]. On the contrary, other authors [28] state
that the detection of peritoneal “neural sprouting”
(using immunocytochemistry staining with an
antibody to neurofilament) presented no differences
in endometriotic patients when compared to controls.
However, they reported more lymphocytic infiltration
and mesothelial hyperplasia in the endometriotic
lesions of endometriosis patients as compared to
controls.  This seems to, therefore, support the idea
that the infiltration of lymphocytes leads to local
inflammation and release of cytokines, intensifying
chronic pelvic pain [29].

Another trend in the theory of pain
investigation is one suggesting that both functional
glands and fibrotic reaction are needed for pain
mediation [30]. In the particular case of posterior
pelvic endometriosis involving the rectosigmoid or
rectum and the upper part of the vagina or cervix,
the fixed position of these structures can account for
the pain felt when defecating or during sexual
intercourse. Chronic intra-abdominal bleedings could
also be responsible for the pain, which might be an
explanation for the positive effect of drugs inducing
amenorrhea such as GnRh analogs [16].

Nerve fiber in endometrium and
endometriosis

As already stated, nerve fibers have proved
to be significantly involved in the generation of pelvic
pain and neuronal growth in women with peritoneal
endometriosis, ovarian endometriosis and deep
infiltrating endometriosis [3, 31].

The presence of functional nerve fibers in
eutopic and ectopic endometrium of women with
endometriosis has been extensively examined and
researchers correlated the density with the severity of
dysmenorrhea. Nerve fibers in the  endometrium and
myometrium of women with minimal-mild
endometriosis was denser as compared to the ones of
women without endometriosis  [3, 32] si [33, 34].The
situation is the same when comparing the deep

Endometriosis-associated chronic pelvic pain
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infiltrating endometriosis to peritoneal endometriosis
[3]. Nerve fibers are frequently identified near ectopic
endometriotic glands. Additionally, eutopic
endometrium in women with endometriosis is
innervated by sensory A δ, sensory C, and adrenergic
fibers and myometrium by sensory A δ, sensory C,
adrenergic, and cholinergic fibers  [35].

The density of small unmyelinated C fibers
proved to be higher in the functional layer of the
endometrium of women with endometriosis when
compared to the one of women without endometriosis
[32, 33, 36, 37].

The efficacy of drugs for endometriosis-
associated pain has been widely demonstrated as
treatment with OC, norethindrone,  and
dydrogesterone significantly diminished pain
symptoms including deep dyspareunia,
dysmenorrhea, and pelvic pain in women with
endometriosis [38-41]. Moreover, Tokushige et al.
reported that the nerve fiber density in the functional
and basal layers of eutopic endometrium and
myometrium of women with endometriosis who were
taking either oral progestogens or combined OCs was
significantly reduced as compared with the one of
women who had laparoscopically-confirmed
endometriosis but were under no treatment in a
previous study [33].Further proof was brought by the
same group of researchers who demonstrated that
women undergoing hormonal therapy may have a
reduced number of detectable nerve fibers in peritoneal
endometriotic lesions and eutopic endometrium
compared to endometriotic women under no hormone
treatment [42]. This might be explained by the
decreased synthesis and expression of molecules that
have neurotrophic and neuroprotective effects in
women with this disease [34].

Moreover, Anaf et al. were the first to
demonstrate that the density of nerve fibers is
significantly more important (2–3 times more
important) in the endometriotic nodule itself than in
the adjacent unaffected tissue (vagina) [16]. The
authors explained that this increased nerve density
in deep infiltrating endometriotic nodules compared
to unaffected healthy tissue might be the result of
the NGF secretion by endometriosis itself, mast cells
which are increased in endometriosis [43] as well as

of the persistence of poorly differentiated or
undifferentiated cells which have the ability of
converting into neurons under the influence of
exceptional stimuli. This has previously been
reported in the Auerbach plexus in animal models
[44]. Cell recruitment triggers a 4- to 5-fold increase
in the number of differentiated neurons in the
myenteric ganglia [16].

On the contrary, there are reports suggesting
that there was no significant difference between women
with and without endometriosis as far as the nerve fiber
density in endometrial functional layer is concerned
[45]. This result disproves the assumed neurotrophic
properties of eutopic endometrium of women with
endometriosis. Though endometriosis has been
extensively associated with pelvic pain, any direct
relationship between endometriosis-associated pelvic
pain and nerve fiber density is yet to be cleared [3].

The sympathetic and sensory nerves were
identified by immunohistochemistry using antibodies
against markers for sympathetic nerves [neuropeptide
Y (NPY) and tyrosine hydroxylase (TH)] and sensory
nerves [substance P and calcitonin gene-related
peptide (CGRP)]. Unmyelinated sensory C,
myelinated sensory Aä and adrenergic nerve fibers
have been found in the nerve fibers of peritoneal
endometriosis [46]. Increased functional sensory
nerve fibers may be associated with the severity of
pain in women with endometriosis [31]. It is likely
that increased nociceptive input stimulates neurons
that receive convergent input from primary afferents
to the dorsal root ganglion. In their researches, Arnold
et al.[47, 48] confirmed an increased sensory and
decreased sympathetic nerve fibers density in
peritoneal endometriotic lesions as compared to
healthy peritoneum. Therefore, an imbalance in the
ratio of sensory to sympathetic nerve fiber density
might be regarded as a major cause of pain. Ovarian
endometrioma was also innervated by mainly sensory
and sympathetic fibers [49]. As previously stated,
another possible mechanism explaining the severity
of pain might be the entrapment of nerve fibers within
the inflamed endometriotic nodules [50].

A rat model (ENDO) is characterized by the
autotransplantation on the abdominal arteries of
uterine segments that grow into vascularized cysts

R. Ilie
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later innervated with sensory and sympathetic fibers.
Vaginal hyperalgesia has been reported in ENDO
rats. The investigations on this rat model led to the
conclusion that ectopic growths harvested from
ENDO rats and women with established
endometriosis develop their own C-fiber (sensory
afferent) and sympathetic (autonomic efferent) nerve
supply, thus being involved in the development of
endometriosis-associated pain. The supply originates
from nerve fibers innervating nearby territories
spreading branches into the growths [20, 51, 52]. It
can be, thus, concluded that it is the ectopic growth’s
own innervation, rather than the growths alone, that
is a major contributor to the maintenance and
modulation of pain in established endometriosis [53].
Similarly and supporting these results, the same
group conducted by McAlister et al., proved that the
invasion of the cysts by sensory and sympathetic
fibers is a major contributor to the development of
endometriosis-associated pain and that  the
development of hyperalgesia follows abnormally-
active innervation of ectopic [51].

Contrary to these findings, there are studies
that have recently demonstrated that estrogens and
progesterone could influence the growth and
regeneration of nerve structures [54, 55]. Steroid
hormones target the central and peripheral nerve
systems, where they regulate important nerve
functions. It has been demonstrated that progesterone
enhances myelination of nerve structures and thus
protects them against neurodegenerative events
caused by physical trauma, invasion and aging
processes [56]. Estrogens seem to enhance
sympathetic innervation, as proved in animal models
[55]. In spite of the fact that the respective effects of
sex steroids on nerves structures could account for
the discrepancies in terms of nerve densities, further
studies are needed for confirmation [16]. Moreover,
the nerve density seemed to be higher (although not
significantly different) in the proliferative phase as
compared to the secretory phase in DIE lesions and
in the unaffected vagina, though no clear explanation
could be found for this [16].

All in all, it seems that there is a relationship
between the presence of endometriosis-associated
functional nerve fibers and pelvic pain.

Neurotrophins and neurotrophic
receptors

The regulation of neuronal growth and
differentiation in endometriosis is influenced by a
variety of neurotrophins and their receptors as
neurotrophin receptor signaling is vital for the
survival and development of several subtypes of
neurons [3].  Neurotrophins (NTs) or ‘nerve
nourishing’ are proteins which are critical in
supporting the growth and differentiation of
developing neurons and maintaining neuron survival
[57]. NTs are a family of polypeptide neuronal
growth factors and comprise the nerve growth factor
(NGF), the brain-derived neurotrophic factor
(BDNF), neurotrophins-3 (NT-3) and NT-4/5 [3].

· Nerve growth factor (NGF)
NGF plays a role in many biological

functions, such as (1) the extension and maintenance
of sympathetic and sensory nerve fibers, (2) the
modulation of chronic inflammatory or neuropathic
pain 3) the success and sustainment of pregnancy
and (4) the regulation of oxidative stress. NFG is
produced by endometriosis itself, as well as by the
mast cells which are increased in endometriosis [8].
Expression of NGF was significantly up-regulated
in deep infiltrating endometriosis compared with
other endometriotic lesions [31]. Recently, NFG has
been proved to play a major role in mediating
neuropathological and nonneuropathological pain
[45] as it can mediate and induce the expression of
proteins (substance P, CGRP) involved in modulating
central pain transmission [58]. Moreover, NFG can
also increment the number of sensory neurons and is
selectively trophic for the small sensory neurons and
sympathetic ganglion neurons that take part in
mediating pain sensation [16, 45, 58].

Neurotrophins are also involved in nerve
regeneration. In nerve lesion (which appears in DIE)
[59] or inflammation, several sprouts initially
develop from each parent axon [60] so that all axons
may outnumber parent axons for a long time [61]
(Fig. 1). NGF was also proved to promote sprouting
of nociceptors and can be a cause of persistent pain

Endometriosis-associated chronic pelvic pain
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in several other ways [62]. Supporting this theory,
nerve growth factor receptor p75 (NGFRp75) and
nerve growth factor (NGF) immunoreactive nerve
fibers were identified in great number within
peritoneal endometriotic lesions (90-100%),
suggesting that nerve fiber may grow and be recruited
in the process of endometriosis-related pain
generation [42]. In addition, biological studies have
demonstrated that similar to endometriosis, NGF,
TrkA and p75NTR protein levels in the uterus were
higher in the older-aged adenomyosis model group
when compared to those in controls [3, 63].

NGF, except its specific receptor TrkA, was
identified in the endometrial luminal epithelium of
healthy women, which supports the idea that NGF
selectively promotes the growth of neurites from a
subset of NGF-responsive neurons. NGF was
significantly up-regulated in deep infiltrating
endometriosis compared with other endometriotic
lesions [31] and NFG demonstrated connection with
inflammatory and neuropathic pain in spite of the
fact that the mechanism behind pain in endometriosis
is yet to be elucidated [64].

Endometrial progesterone resistance is a
major central element in the pathophysiology of
endometriosis. Progesterone maintains local levels of
NGF in the secretory phase of the menstrual cycle
and NGF is also required for the pregnancy success
and sustenance. NGF is found in the placenta,
including trophoblast cells, chorionic cells and
decidua, and is involved in placentation by enhancing
the trophoblast cells through p75NTR, but not TrkA
[65]. Endometriosis disrupts the co-ordinated
progesterone reaction and may lead to abortion and
infertility at least partly through NGF dysfunction [3].

NGF and NGFRp75 immunoreactivity
densities were significantly diminished by the
administration of hormones, such as progestogen and
estrogen_progestogen in patients with endometriosis
compared to those without endometriosis [34].
Therefore, the reduction of the amount of reported
pain in patients diagnosed with endometriosis
following hormonal treatment may be partly
explained by decreased nerve fiber density in women
undergoing hormonal treatment.

Further research could focus on the effect

of hormonal therapies on nerve fibers within
endometriotic plaques in various locations such as
the ovaries, peritoneum, or Fallopian tubes of women
with endometriosis-induced pain. Comparing the
efficiency of current drugs, hormones and other
treatment methods might then be used as a surrogate
marker for treatment success [42].

·Neurotrophin-3 (NT-3)
Nurotrophin-3 (NT-3) regulates the sensory

neuronal survival and growth and promotes the
formation of neural networks. It may, therefore, be
concluded that up-regulation of NT-3 in wounded
endometriotic lesions plays a vital role in the
mediation of hypersensitivity and pain.  [3]

·Brain-derived neurotrophic factor
(BDNF) and Neurotrophins-4/5 (NT-4/5)

Within the NT family, BDNF is the most
widely-spread member and is known to up-regulate
antioxidants and block the development of oxidative
stress. BDNF concentrations were significantly more
increased in ectopic rather than eutopic endometrium
of women with endometriosis[66] and it seems that
BDNF is synthesized in situ within the endometriotic
lesions. Moreover, it is likely that the BDNF
Val66Met polymorphism plays a role in increasing
the susceptibility to advanced endometriosis and
endometriosis-related infertility [67]. All in all,
there’s obvious connection between BDNF and the
pathophysiology of endometriosis.

· Neurotrophic receptors
Neurotrophins (NTs) connect to two kinds

of receptors, the high affinity and low affinity ones
and mediate their actions through the high affinity
tropomyosin receptor kinase (Trk) family of
receptors (TrkA, TrkB and TrkC). NGF specifically
binds TrkA, BDNF and NT-4 bind TrkB, and NT-3
binds TrkA, TrkB, and TrkC. All NTs also bind the
low affinity p75 neurotrophin receptor (p75NTR) and
thus promotes the activation of Trk receptors.
p75NTR, part of the TNF receptor superfamily, lays
the role of a pan-neurotrophin receptor acting as a
co-receptor  for the high-affinity receptors.

R. Ilie
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Heteromeric receptors can result from various
combinations of high-affinity and low affinity
subunits. Studies have previously reported that
endometriotic lesions up-regulate the expression of
NGF, NT-3 and BDN [3, 68].

EXPRESSION OF NEUROTROPHINS
IN INFLAMED ENDOMETRIOSIS

Endometriosis has also been defined as an
inflammatory process in which immune cells exhibit
an abnormal function and the number of activated
macrophages is increased, the latter secreting
different growth-enhancing factors and also
interacting with nerve endings [69]. The peritoneal
concentrations of proinflammatory cytokines (IL-
1beta, TNF-alpha and IL-6) and chemokines (IL-10,
IL-8 and monocyte chemotactic protein-1) are
increased in women with endometriosis. The higher
IL-4 production and the lower IFN-gamma might lead
to the conclusion that T-helper type 2 (Th2) immune
response is involved in the pathogenesis of
endometriosis [70]. Similar changes were identified
in the peritoneal fluids, ectopic endometrium and
peripheral lymphocytes of women with
endometriosis [71]. The Th1 cytokine IL-2 and the
Th2 cytokine IL-4 up-regulate TrkB and NT-3,
respectively [72] whereas transforming growth factor
(TGF)-beta is involved in regulating the expression
of NGF and NT-3 [73]. The potential involvement
of the NTs expression in inflamed endometriosis may
be supported by the fact that the latter is differently
regulated by inflammatory cytokines [3].

On the other hand,  mast cells could
contribute to the development of pain and
hyperalgesia in endometriosis by exerting a direct
effect on nerve structures. This theory is supported
by the presence of increasingly activated and
degranulating mast cells in deeply infiltrating
endometriosis, which are the most painful lesions,
and the fact that mast cells are closely related to
nerves [16, 43].

An in vitro study reported the involvement
of inflammatory mediators such as prostaglandin E2

(PGE2) and tumor necrosis factor (TNF)-alpha in the
process of enhancing TRPV1 expression in ectopic

endometrial stromal cells [74]. TRPV1 activation,
on the other hand, triggers nitric oxide and interleukin
(IL)-1beta production. ROS is produced during the
IL-1beta-induced inflammation and tissue damage.
The fact that ROS is known to promote TRPA1
activation leads to the conclusion that exaggerated
inflammation and oxidative stress are involved in
systemic pain conditions. The excessive sensory
innervation and modulation of sensory pain activity
can be accounted for by the production of
proinflammatory cytokines from endometriotic
lesions and immune cells [3].

Consequently, endometriosis-associated
pelvic pain results from the proinflammatory milieu’s
modulation of the neurotrophin-induced signaling
system.

Last but not least, in the normal menstrual
cycle, mesenchymal stem cells localize to the uterine
endometrium and are involved in endometrial
regeneration. These stem cells may be endowed with
an increased ability of generating endometriosis.
Under certain conditions, the endometrial
mesenchymal stem cells can differentiate into neurons
and inhibit the proliferation and functions of T cells
and NK cells that mediate neuronal inflammation and
damage [75, 76]. This immunomodulation and the
production of various NTs can have a protective effect
on nerves and also stimulate functional recovery after
neuronal injury [3].

CONCLUSIONS

Endometriosis is usually associated with the
following symptoms: dysmenorrhea, dyspareunia,
and chronic pelvic pain, the latter significantly
decreasing the patient’s quality of life. Though
endometriosis-associated pain has been widely
recognized and the precise mechanisms leading to
nociception studied, there are still a lot of unknowns
and additional studies are needed to further clarify
the relationship between pain and endometriosis.
These investigations will help clinicians to advance
care and treatment and will improve prevention,
diagnostic and prognostic for women with chronic
pelvic pain.
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PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE ALE METODELOR DE
SCREENING ŞI DIAGNOSTIC PENTRU BOLILE NEOPLAZICE

ALE COLULUI UTERIN

O.G. Olaru, Anca Daniela Stănescu, D. Nanu

Clinica de Obstetrică-Ginecologie, Maternitatea Bucur - Spitalul Clinic de Urgenţă “Sf.Ioan”,
U.M.F. “Carol Davila”- Bucureşti

Rezumat

La nivel internaţional există un interes continuu pentru dezvoltarea unor tehnici ieftine şi eficiente de depistare
şi diagnostic precoce a bolilor neoplazice cervicale.

Metodele clasice (examenul clinic, citologic sau colpocopic) depind într-o mare măsură de subiectivismul,
gradul de instruire şi de experienţă al examinatorului.

În ţările cu venituri mici, în zone defavorizate, sunt promovate tehnici ca examinarea vizuală după badijonarea
cu acid acetic Visual Inspection with Acetic acid (VIA), cu sau fără folosirea de instrumente pentru mărirea imaginii
- VIA using magnification devices (VIAM), sau după badijonaj cu soluţie Lugol - Visual Inspection with Lugol‘s
iodine (VILI).

Descoperirea rolului jucat de papilomavirus (HPV) în geneza cancerului de col uterin a condus la ideea că
depistarea infecţiei HPV este utilă în depistarea neoplaziilor intraepiteliale şi a cancerului invaziv. Cotestarea examen
citologic-ADN HPV poate îmbunătăţi în mod semnificativ eficienţa programelor de screening printr-o sensibilitate
ridicată şi valoare predictivă negativă prelungită şi poate permite extinderea intervalelor de timp dintre testările
pentru screening.

Comparativ cu alte metode de diagnostic şi screening, tehnicile spectroscopice apar ca o alternativă
promiţătoare, datorită avantajelor lor. Spectroscopia este o metodă rapidă, non-invazivă, cu rezultate în timp real cu
privire la ţesutul in vivo, fără artefacte produse prin recoltare şi prelucrare, care are potenţialul de a deveni, de
asemenea, o metodă rentabilă din punctul de vedere al costurilor.

Numeroase studii încearcă să stabilească condiţiile în care sensibilitatea şi specificitatea metodelor de
spectroscopice pot deveni mai mari decât cele ale metodelor clasice .

Abstract: Development perspectives of screening and diagnosis methods  of neoplastic
                 diseases of the cervix

At the international level there is a continuing interest in the development of cheap and efficient techniques
for screening and early diagnosis of cervical neoplastic diseases .

Classical methods (clinical examination , cytology or colpocopic exam) depend to a large extent  of
subjectivism, level of training and experience of the examiner.

In low-income countries, in deprived areas, are promoted techniques as Visual Inspection with Acetic Acid
(VIA ), with or without the use of tools of magnifcation - VIA using magnification devices ( VIAM ) or by using Lugol
solution - Visual Inspection with Lugol ‘s iodine ( VILI ) .

Discovering the role of papillomavirus (HPV ) in the genesis of cervical cancer has led to the idea that HPV
detection is useful in detecting intraepithelial neoplasia and invasive cancer. Cotesting by cytology and HPV DNA
can significantly improve the efficiency of the screening with a high sensitivity and prolonged negative predictive
value which may allow to extend the intervals between screening tests .

Compared with other methods for diagnosis and screening, spectroscopic techniques appear promising, due
to their advantages. The spectroscopy method is rapid , non - invasive , with real-time results of the in vivo tissue
without artifacts caused by sampling process and processing, and has the potential to also become a cost-effective
method.

Many studies is trying to establish conditions under which the sensitivity and specificity of spectroscopic
methods can become better than in the classical methods .

Keywords: cervical cancer , cervical neoplasia, screening, spectroscopy .
CORESPONDEN[~: Octavian Gabriel Olaru, email: dr.olaruog@yahoo.com
CUVINTE CHEIE:cancer de col uterin, neoplazie de col uterin, screening, spectroscopie.
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La nivel mondial cancerul de col uterin este
una dintre cele mai frecvente forme de cancer la
femeie, situându-se pe primul loc în seria afecţiunilor
neoplazice în multe ţări în curs de dezvoltare (1, 2).
Datorită infrastructurii neadecvate şi lipsei de resurse
pentru susţinerea programelor de screening şi a
activităţilor de diagnostic, multe femei mor din cauza
acestei boli, care poate fi prevenită şi care poate fi
tratată cu succes dacă este depistată în stadii
incipiente.

În Uniunea Europeană aproximativ aproape
13.600 de femei mor anual din cauza cancerului de
col uterin, acesta fiind o cauză majoră de deces pentru
femeile din ţări ca România, Bulgaria, Ungaria,
Slovacia, Cehia şi Ţările Baltice. Ca incidenţă şi
mortaliate, cu peste 3.400 de femei diagnosticate
anual cu cancer de col şi aproape 2.100 de decese
din cauza acestei afecţiuni, ţara noastră ocupă primul
loc în Europa, urmată de Bulgaria şi Lituania (1).

Pentru a avea succes în lupta pentru
reducerea mortalităţii prin cancer de col uterin trebuie
în primul rând să existe o metodă activă de depistare
şi diagnostic a leziunilor precanceroase şi a
cancerului de col uterin în stadii cât mai incipiente.

Clasic, investigarea colului uterin se bazează
pe trei elemente principale: examenul clinic,
colposcopic şi citologic. Importanţa examenului
clinic este subliniată de specialiştii din întreaga lume,
indiferent de gradul de dezvoltare al ţării de
provenienţă. Deşi util în primul rând ca etapă a
procesului diagnostic, în multe ţări a rămas şi baza
procesului de depistare. A fost şi este adus în discuţie
pentru screening în ţările venituri mici atât sub forma
de examinare vizuală directă - Direct Visual
Inspection (DVI), cât şi de examinare vizuală după
badijonarea cu acid acetic, cu sau fără folosirea de
instrumente pentru mărirea imaginii - Visual
Inspection with Acetic acid (VIA) sau VIA using
magnification devices (VIAM), sau după badijonaj
cu soluie Lugol - Visual Inspection with Lugol‘s
iodine (VILI). (3,4).

Cu toate că există dezbateri legate de găsirea
celei mai bune metode de depistare (screening) a
cancerului de col uterin, cea mai cunoscută şi mai
răspândită metodă la nivel mondial este examenul
citologiei cervicale folosind tehnica Papanicolaou,

adoptată încă din anul 1956 în Statele Unite şi din
1967 în Regatul Unit al Marii Britanii.

Deşi A. Babeş şi C. Daniel  au susţinut
primii, în 1927 „Posibilitatea diagnosticului
cancerului colulul uterin prin frotiuri”, semnând
astfel actul de naştere al examenului citologic, la noi
în ţară screeningul prin examenul citologiei cervicale
a fost introdus în anul 1971 (Ordinul Ministerului
Sănătăţii Nr.432), iar dificultăţile pe care le traversăm
în prezent au afectat şi acest domeniu.

În ţările în care se desfăşoară sistematic,
programele de screening pe baza examenului
citologiei cervicale şi-au dovedit  eficienţa,
mortalitatea prin cancer de col uterin scăzând foarte
mult. Cu toate acestea, mulţi specialişti consideră că
această metodă şi-a atins limitele cu toate
perfecţionările survenite de-a lungul timpului în ceea
ce priveste recoltarea, prepararea frotiului,
interpretarea şi raportarea rezultatelor.

Deşi util, testul Papanicolaou are şi puncte
slabe. Cel mai mare neajuns, îl reprezintă nivelul
scăzut de sensibilitate  astfel că multe leziuni pot fi
ratate (5). Pe de altă parte, multe cazuri pot fi
supraevaluate. Pentru a fi eficient ca metodă de
screening este necesară repetarea testării. Au existat
multe divergenţe în legătură cu intervalul optim
dintre testări. O perioadă, în ţările cu resurse
suficiente s-a efectuat anual (după tehnica clasică -
”convenţională”), pentru ca apoi pe criterii medicale
dar şi economice să se stabilească un interval minim
de trei ani (fiind promovată mai ales tehnica
prelevării în mediu lichid).

Într-un studiu al Institutului American Kaiser
Permanente se arată că 32% din carcinoamele
cervicale invazive sunt asociate cu rezultate fals-
negative la testul Papanicolaou. Datele obţinute în
studiul ATHENA (Addressing THE Need for
Advanced HPV Diagnostics) susţin că 1 din 10 femei
testate HPV, pozitive pentru subtipurile 16 şi 18 au
avut modificări precanceroase la nivelul colului
uterin, în ciuda rezultatelor normale ale examenului
citologic. (6)

Descoperirea rolului jucat de papilomavirus
(HPV) în geneza cancerul de col uterin a condus la
ideea că depistarea infecţiei HPV ar putea fi utilă şi
în depistarea neoplaziilor intraepiteliale şi a
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cancerului invaziv. Unii cercetatori consideră că
testarea HPV pentru screening-ul cancerului de col
uterin la femeile de peste 30 de ani va deveni
standardul în viitorul apropiat în mai multe zone ale
lumii. Sensibilitatea ridicată poate îmbunătăţi în mod
semnificativ eficienţa programelor de screening şi
valoarea sa predictivă negativă prelungită poate
permite extinderea intervalelor de timp dintre
testările pentru screening. Cu toate acestea, un singur
test HPV are o valoare predictivă scăzută şi poate
duce la irosirea de resurse pentru investigaţii
suplimentare şi tratament încărcând costurile,
provocând nemulţumire şi disconfort pacientelor. Pe
lângă testarea ADN-HPV în ultimul timp sunt în
evaluare şi tehnici de identificare a mARN-HPV, a
proteinei E6 a subtipurilor cu risc înalt sau a
modificărilor celulare datorate infecţiei HPV şi
progresiei către neoplazie prin determinarea de
markeri celulari ca proteinele Ki67 şi p16.

Până în prezent determinarea prezenţei
infecţiei HPV nu a putut înlocui examenul citologic,
dar asocierea cu acesta se consideră a fi utilă,
cotestarea cu rezultate negative permiţând spaţierea
screeningului la cinci ani (după recomandările din
2013 din ghidurile din SUA).

În cazul unui test Papanicolaou cu rezultat
pozitiv sau ca o tehnică independentă de diagnostic,
este indicată colposcopia. Dacă la examenul
colposcopic sunt identificate aspecte anormale,
suspecte ale epiteliului colului uterin, se impune
prelevarea de ţesut printr-un procedeu biopsic.
Colposcopia are o sensibilitate bună (87,5%), dar
specificitate slabă (24,14%), chiar dacă este efectuată
de practicieni cu experienţă, după cum se poate vedea
în tabelul 1. (2)

Această sensibilitate permite detectarea de
cele mai multe ori a cancerului, dar specificitatea
foarte scăzută înseamnă că multe leziuni sunt
supraevaluate, ceea ce duce la multe biopsii, care
sunt necesare pentru a confirma sau infirma
diagnosticul de boală.

Atât testul Papanicolaou cât şi colposcopia
sunt predispuse la erori din cauza naturii subiective
a evaluării. Un dezavantaj major al ambelor tipuri
de investigaţii poate fi lipsa de experienţă a
examinatorului. Acest lucru duce de multe ori la

eşecul stabilirii corecte a diagnosticului de boală în
stadii incipiente.

Tabel 1. Sensibilitatea şi specificitatea metodelor
curente de screening şi diagnostic (2)

Inadvertenţele dintre rezultatul testului
Papanicolaou şi rezultatul examenului colposcopic
poate duce de multe ori investigaţii suplimentare,
biopsii sau tratament inutil. În plus, nici frotiul
Papanicolaou, nici biopsia ghidată colposcopic nu
oferă informaţii în timp real.

Examenul histopatologic, standardul de aur
pentru diagnosticul de certitudine, este un proces
consumator de timp şi resurse. Este de asemenea
dovedit că şi el este influenţat de subiectivism şi de
mulţi alţi factori. Succesul acestui examen
(histopatologic) depinde de modul de realizare a
biopsiei, de modul de prelucrare şi de examinare a
piesei de biopsie. Fragmentul de ţesut recoltat trebuie
să conţină toate aspectele caracteristice ale leziunii.
Dacă procedeul biopsic ratează zona cu leziunea cea
mai severă, se ratează stabilirea diagnosticului corect.
Acest lucru devine esenţial cu atât mai mult cu cât la
nivelul colului pot coexista leziuni de gravitate
diferită.

Constrângerile legate de costurile
screeningului bazat pe examenul citologiei
cervicovaginale, în ţările cu resurse scăzute, au
determinat căutarea unor metode alternative de
diagnostic şi tratament. Se observă, la nivel mondial,
tendinţa de promovare de tehnici eficiente economic,
rapide şi radicale care să nu necesite aparatură
sofisticată, timp îndelungat de pregătire al unor
specialişti ori o urmărire îndelungată a cazurilor.
Există o nevoie critică pentru strategii ieftine,
eficiente, care să economisească timp şi resurse.

Începând cu anii 1990, mai multe tehnici de
spectroscopie optică incluzând spectroscopia de
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reflexie difuză, spectroscopia de fluorescenţă şi
spectroscopia Raman au fost studiate pentru a fi
folosite în investigarea colului uterin (7-9).

Spectroscopia optică este neinvazivă, rapidă,
uşor de executat şi cu rezultate în timp real, putându-
se dovedi, în timp, eficientă şi din punctul de vedere
al costurilor. Se întrevăd şi alte avantaje: posibilitatea
examinării epiteliului in situ, oferă date cu caracter
obiectiv prin măsurare (datele putând fi comparate
şi analizate statistic),  poate servi pentru
monitorizarea eficacităţii tratamentului şi detectarea
timpurie a recidivei, fără a mai fi nevoie de biopsie.

Diagnosticul spectroscopic al neoplaziei
colului uterin se bazează pe contrastul dintre
spectrele ţesutului normal şi patologic cauzat de:
schimbările biochimice care apar la nivelul celulelor
epiteliale şi modificarea arhitectonicii ţesutului
epitelial, degradarea şi reorganizarea colagenului
stromal, modificarea activităţii enzimatice, creşterea
activităţii metabolice în ţesutul neoplazic şi
angiogeneza specifică leziunii (10).

 Pe de altă parte, aspectul spectroscopic al
ţesutului nu este afectat doar de boală, dar şi de alţi
factori cum ar fi: variaţiile normale ale anatomiei,
metaplazia, sarcina, menopauza, îmbătrânire, boli
(precum anemia, icterul, infecţiile locale) şi chiar timpul
scurs după aplicarea locală de acid acetic (11-13).

Îmbunătăţirea tehnicilor şi cuantificarea
surselor de contrast, ar putea conduce la sisteme
simplificate care să identifice caracteristici
fiziologice şi morfologice clare, pentru a deosebi mai
eficient ţesutul anormal, bolnav, de ţesutul normal.

Spectroscopia de fluorescenă este o metodă
de analiză a fluorescenei ţesutului. Pentru examinarea
colului uterin este folosit un fascicul de lumină
monocromatică pentru excitarea electronilor unor
atomi sau molecule care sunt astfel stimulaţi pentru
ca apoi să poată emite fotoni.

Fluorescenta ţesutului depinde de anumite
substanţe cum ar fi: flavone, porphirine, proteine
structurale (colagen şi elastină) şi altele. De aceea,
capacitatea metodei de a face diferenţa între ţesutul
normal şi anormal se bazează în primul rând pe
modificările care apar în compoziţia chimică a celulei
şi în al doilea rând pe modificările morfologice ale

ţesutului.
Probleme :
- spectrele de fluorescenţă în cazul unor

leziuni neoplazice ale colului uterin şi cel al unor
modificări benigne cum ar fi în cazul inflamaţiei sau
metaplaziei pot fi foarte asemănătoare

- cele mai multe dintre molecule contribuie
la fluorescenţa ţesutului cu emisii de fotoni în bandă
largă, astfel că spectrele se suprapun iar semnalul
util este slab, acest lucru reducând posibilităţile de
diferenţiere între ţesutul normal şi anormal. S-a
încercat administrarea de substanţe, pe cale internă
sau local, care să crească fluorescenţa  (photofrin,
acid aminolevulinic, etc) care pot spori diferenţele
spectrale, dar utilizarea lor este limitată de necesitatea
administrării repetitive şi de apariţia unor posibile
reacţii adverse.

- în sistemele existente actual este posibilă
doar măsurarea punctuală a spectrului de fluorescentă
emis, neputându-se furniza informaţii despre
variabilitatea spaţială. Unele cercetători un testat
sisteme de formare a imaginii pentru a înregistra
distribuia spaială a intensităii fluorescenei care
combină stimularea emisiei de fotoni pe mai multe
lungimi de undă, dar aceste sisteme sunt limitate doar
la câteva benzi spectrale.(9, 13,14)

Spectroscopia de reflexie difuză (DRS)
este una dintre cele mai simple tehnici
spectroscopice. Ca metodă se bazează pe proprietăţile
de reflexie, absorbţie şi împrăştiere a luminii de către
ţesuturi şi în principiu constă în trimiterea unui
fascicul de lumină către ţesutul de examinat şi analiza
luminii reflectate în toate direcţiile emisferei ce
înconjoară suprafaţa. Folosind spectrul de reflexie,
analizat cu ajutorul unui model matematic se pot
obţine date utile în scop diagnostic.

DRS pare a fi foarte potrivită pentru
studierea schimbărilor stromale în leziunile epiteliale
şi predominant din regiunea subepitelială de ţesut,
deoarece sursa-detector explorează ţesutul până la
500-700 microni de la suprafaţă. Din acest motiv,
această explorare poate oferi informaţii despre
arhitectura şi morfologia ţesutului conjunctiv (lamina
propria şi submucoasă) şi concomitent despre
compoziţia biochimică a stromei. Modificări
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observabile sunt generate în principal de reţeaua de
colagen a stromei şi (cel puţin parţial) creşterii
grosimii stratului epitelial. Hemoglobina, care este
prezentă numai în stromă, este considerată a fi
absorbantul principal în zona vizibilă al spectrului.(9,
15,16,17)

Spectroscopia Raman este o metodă care
se bazează pe difuzia (împrăştierea) inelastică a
luminii (efectul Raman). Este folosită o sursă de
lumină monocromatică, de obicei LASER. Lumina
LASER interactioneaza cu vibratii atomice şi
moleculare, fotoni sau alte excitaţii în sistem şi
energia fotonilor emişi este modificată .

Cele mai multe molecule sunt “Raman
active” şi au amprente spectrale caracteristice. Din
acest motiv această metodă poate depăşi unele dintre
limitările spectroscopiei de fluorescenţă sau de
reflexie difuză. Mai multe modalităţi diferite bazate
pe efectul Raman au fost utilizate pentru a analiza
structura a diferite materiale biologice (în infrarosu
apropiat, infraroşu cu transformare Fourier şi
ultraviolet, spectroscopia de rezonanţă Raman).
Acizii nucleici, proteinele   şi lipidele au caracteristici
distinctive, astfel modificările moleculare care apar
pot conduce la spectre Raman diferite pentru ţesutul
normal şi canceros. De asemenea, modificări
benigne, cum ar fi inflamaţia ar putea caracteristice
Raman speciale care să permită diferenierea lor.(9)

Spectroscopia imagistică combină
imagistica clasică cu spectroscopia. Se măsoară
spectrul de lumină la fiecare element al unei imagini
bidimensionale. Imaginile spectrale pot fi
multispectrale sau hiperspectrale în funcţie de
numărul de benzi utilizat. (18)

Studii aflate încă în desfăşurare încearcă să
stabilească dacă şi în ce condiţii sensibilitatea şi
specificitatea acestor metode şi a altora, bazate pe
tehnici spectroscopice, sunt mai mari decât cele
obţinute prin investigaţiile clasice.

Principalul inconvenient constă în faptul că
spectrele de col uterin obţinute in vivo au arătat o
variabilitate mare de la pacient la pacient, diferenţele
înregistrate putând fi mai mari decât diferenţele dintre
categoriile histopatologice.

De asemenea trebuie rezolvate probleme
tehnice, legate de metoda spectroscopiei de reflexie,
generate de necesitatea contactului sondei cu ţesutul
de explorat, condiţii legate de iluminare, etalonare
 şi standardizarea modului de folosire.

Se încearcă automatizarea investigării
colului uterin, dar deocamdată nu există algoritmi
de poziţionare automată a sondei de explorare.

În loc de concluzii

Pentru a avea succes in reducerea mortalitatii
din cauza cancerului de col uterin există încă o nevoie
acută de dezvoltare a unor pentru tehnici ieftine şi
eficiente de depistare şi diagnostic precoce a bolilor
neoplazice cervicale.

Metodele clasice (examenul clinic, citologic
sau colpocopic) depind într-o mare măsură de
subiectivismul, gradul de instruire şi de experienţă
al examinatorului.

Tendinţele actuale acoperă o paletă extrem
de largă, de la metode clinice până la metode bazate
pe tehnici complexe de determinare de markeri
tumorali sau aparatură optoelectronică.

Diversificarea metodelor şi tehnicilor
folosite pentru screeningul şi diagnosticul bolilor
neoplazice ale colului uterin este benefică, dând
posibilitatea stabilirii unor strategii de politică
sanitară eficiente pe baza resurselor existente.

Comparativ cu alte metode de diagnostic şi
screening, tehnicile spectroscopice apar ca o
alternativă promiţătoare, datorită avantajelor lor.
Spectroscopia este o metodă rapidă, non-invazivă,
cu rezultate în timp real cu privire la ţesutul in vivo,
fără artefacte produse prin recoltare şi prelucrare,
care are potenialul de a deveni, de asemenea, o
metodă rentabilă din punctul de vedere al costurilor.
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HEPATITA B, CONDUITA ÎN SARCINĂ ŞI NAŞTEREA
VAGINALĂ
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Rezumat

Infecţia cu virusul hepatitic B reprezintă o problemă de sănătate publică, prevalenţa gravidelor care prezintă
această boală este de 4,4 % în România.  Conduita în cazul gravidelor care prezintă hepatită B-infecţie acută,
cronica şi purtatoare sănătoase de AgHBs  este subiect de controversă. Ne propunem pe baza articolelor din literatura
de specialitate americană şi anglosaxonă să stabilim  conduita  pe timpul sarcinii şi în momentul naşterii, aplicabilă
în cazul gravidelor infectate cu virusul hepatitic B. Modalitatea de nastere- naturala sau operatie cezariana nu
influentează transmiterea verticală. Alăptatul la sân este autorizat.

Abstract: Hepatitis B, pregnancy and vaginal delivery conduct

 Hepatitis B infection is a public health problem. The prevalence of the pregnant infected women is 4.4% in
Romania. Management of pregnant women infected with hepatitic B virus, acute, cronic and also healthy HBsAg
carriers is subject to controversy. We propose, based on articles from American and Anglo-Saxon literature, to establish
the management applicable to pregnant women infected with hepatitis B virus during pregnancy and birth. Vertical
transmission is not influenced by way of delivery. Breastfeeding is authorized.

Key words: Hepatitis B, pregnancy, follow up, birth, treatment, vaccination

INTRODUCERE

Virusul hepatitic B (VHB) este un virus
ADN dublu catenar aparţinând familiei
hepadnavirusurilor şi este împarţit în 8 genotipuri.
Virionul complet are 42nm diametru şi este compus
dintr-o capsulă formată din proteine virale,
componente lipidice şi un miez (core) format din
proteina nucleocapsidei, genomul viral şi o
polimerază.  Virusul hepatitic B produce, de
asemenea, particule subvirale de 22 nm, sub formă
de filamente şi sfere care sunt compuse doar din
proteinele capsulei. Aceste particule subvirale nu
conţin genomul HBV şi sunt, prin urmare,

neinfecţioase.1

Infecţia cronică VHB are o prevalenţă de
4,4% în România şi reprezintă o motivaţie puternică
pentru dezvoltarea de strategii adecvate pentru
prevenirea, detectarea activă şi tratamentul infecţiei.2

De altfel, Casa Naţională de Sănătate are programe
naţionale de prevenire a transmiterii acestei boli
(http://www.cnas.ro/medicamente/protocoale-
terapeutice)

Cu ocazia primei consultaţii prenatale se
indică şi testarea pentru hepatita B, care poate fi
repetata în sarcină în cazul apariţiei semnelor clinice
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DIAGNOSTICUL HEPATITEI B

Testul cel mai utilizat în diagnosticul hepatitei
B este antigenul de suprafaţă al virusului (Ag HBs)
care reprezintă semnul distinctiv serologic al infecţiei
VHB. AgHBs apare în ser la 1-10 săptămâni după o
expunere acută la VHB, înainte de debutul
simptomelor hepatitice sau creşterii alanin
aminotransferazei (ALT). Dispariţia AgHBs este
urmată de apariţia anticorpilor de suprafaţă ai hepatitei
B (anti-HBs). La majoritatea pacienţilor, anticorpii
anti-HBs persistă toata viaţa, conferind astfel imunitate
pe termen lung. La unii pacienţi, anticorpii anti-HBs
pot să nu fie detectabili până după o perioadă de câteva
săptămâni sau luni (“fereastră serologică”), timp în
care nu poate fi detectat nici AgHBs, nici anticorpii
anti-HBs. În acest moment, diagnosticul serologic
poate fi făcut prin detectarea anticorpilor IgM
împotriva antigenului core al virusului B (IgM anti-
HBc). Coexistenţa AgHBs şi anticorpilor anti-HBs a
fost raportată la aproximativ 24% din persoanele
AgHBs pozitive3.  În cele mai multe cazuri, anticorpii
nu pot neutraliza virionii circulanţi. Prin urmare, aceste
persoane ar trebui să fie considerate ca fiind purtători
ai virusului hepatitei B.

Antigenul core al virusului B (AgHBc) este
un antigen care este exprimat intracelular în
hepatocitele infectate. Acesta nu este detectabil în
ser. În timpul infecţiei acute, anticorpii anti-HBc sunt
predominant din clasa IgM. IgM anti-HBc este
singurul marker de infecie cu VHB în timpul
perioadei de fereastră între dispariia AgHBs ’i apariia
anticorpilor anti-HBs. Detectarea IgM anti-HBc este
de obicei considerată un indicator de infecţie acută
cu VHB.

Antigenul e (AgHBe) este o proteină
secretoare care este procesată de către proteinele
precore. Aceasta este considerată a fi un marker de
replicare VHB şi de infecţiozitate. Prezenţa AgHBe
este de obicei asociată cu un nivel ridicat de ADN
VHB în ser şi rate mai mari de transmitere a infecţiei
cu VHB de la mamele purtătoare către copiii lor. La
pacientele cu AgHbe negativ nu este necesar să
dozăm viremia.  Infecţia cu VHB anterioară este
caracterizată prin prezenţa de anticorpi anti-HBs şi
IgG anti-HBc. Imunitatea la infeciţa cu VHB după
vaccinare este indicată de prezenţa numai a
anticorpilor anti-HBs.

In tabelul nr.1 se poate observa interpretarea
markerilor serici in functie de fazele bolii.

Tabel nr 1. Diagnosticul hepatitei B (adaptare dupa “CDC, Hepatitis B information for health professionals:
Interpretation of hepatitis B serologic test results” 4)

*virus B cu regiunea core sau precore mutantă astfel incat exista atat anticorpii cât şi antigenul şi
ADN viral (viremie). Practic anticorpii nu reusesc sa neutralizele virusul.

Hepatita B, conduita în sarcinã }i na}terea vaginalã



Obstetrica }i Ginecologia   207

Transmiterea virusului B se poate realiza
dupa cum urmează: vertical (perinatal, paternal5) sau
orizontal (transfuzii, contact direct cu obiecte
infectate, inoculare percutană – consumatori de
droguri, infecţii accidentale personal medical, contact
sexual neprotejat, transplant de organe).

Hepatita B în timpul sarcinii prezintă
probleme speciale de conduita atât pentru mamă cat
şi pentru făt. Acestea includ efectele VHB asupra
sănătăţii materne şi fetale, efectele sarcinii asupra
cursului infecţiei cu VHB, tratamentul VHB în timpul
sarcinii, precum şi prevenirea transmiterii verticale.

Riscul de a dezvolta infecţie cronică VHB este
invers proporiţonală cu vârsta la momentul expunerii6

astfel riscul este de 90% în cazul expunerii la naştere7,
în timp ce riscul este mult mai mic (aproximativ 20-
30%) în cazul expunerii în timpul copilăriei.
Programele de screening materne şi cele de vaccinare
universală  au redus în mod semnificativ ratele de
transmisie. Identificarea mamelor cu risc permite
profilaxia împotriva transmisiei perinatale8, care poate
reduce ratele de transmisie de la 90% până la nivelul
de 5-10%. La gravidele cu hepatita B se recomandă
vaccinarea partenerului dupa testarea prealabilă.

Pentru pacientele cunoscute cu hepatita B
este necesar de a stabili tipul de infecţie (acută/
cronică) şi nivelul viremiei în caz de infecţie activă.
Se recomandă tratamentul specific pentru scăderea
viremiei iar în cazul în care o sarcina survine în
timpul administrării tratamentului este necesar ca
pacienta să-şi informeze de urgenţă medicul pentru
a fi informată cu privire la riscurile şi beneficiile
continuării acestuia. Este de preferat amânarea unei
sarcini până când nivelul viremiei este nedetectabil
sau până când statusul infecţiei este bine stabilit.

URMĂRIREA GRAVIDELOR

Hepatita B acută în timpul sarcinii
constituie cea mai obişnuită cauza de icter.9 Printre
cele mai frecvente alte cauze de icter se află
sindromul HELLP, ficatul acut de sarcină (steatoza
acută de sarcină)  şi colestaza gravidică.  Infecţia
VHB acută în timpul sarcinii nu este de obicei severă
şi nu este asociată cu creşterea mortalităţii sau

teratogenitate. Nu este indicată întreruperea

terapeutică a sarcinii deoarece nu ameliorează
prognosticul matern sau fetal. Exista studii care arată
o incidenţă crescută de greutate mică la naştere şi
nou-născuţi prematur din mame cu infecţie acută cu
VHB10.  Ratele de transmisie cresc în mod
semnificativ în cazul în care infecţia acută are loc la
sau aproape de momentul  naşterii(60%)  6.  Se
recomandă testarea viremiei la 28 de săptamâni de
sarcină pentru a stabili conduita (expectativă versus
tratament în trimestrul 3).

Nu există particularităţi de supraveghere a
fătului si nici un diagnostic prenatal particular. În
caz de risc crescut de anomalii cromozomiale sau
semne ecografice se poate efectua cariotipul fetal prin
amniocenteză sau CVS.

Tratamentul infecţiei acute în timpul sarcinii
este în principal simptomatic. Trebuie monitorizate
testele biochimice hepatice şi timpul de protrombină.
Terapia antivirală nu este de obicei necesară, cu
excepţia femeilor care au insuficienţă hepatică acută
sau hepatită severă prelungită.11 În acest context,
lamivudina (100 mg pe zi) din trimestrul al treilea
este o opţiune rezonabilă, deoarece aceasta a fost
utilizată în condiţii de siguranţă în timpul sarcinii şi
durata prevăzută de tratament este scurta.12

Hepatita B cronică în timpul sarcinii. În
cazul pacientelor cunoscute cu hepatita B cronică,
sarcina este în general bine tolerată, totuşi în cazuri
excepţionale poate apărea o reactivare, motiv pentru
care gravidele cunoscute cu AgHbs pozitiv trebuie
atent monitorizate. Probele biochimice hepatice
trebuie urmărite la interval de 3 luni în timpul sarcinii
şi 6 luni postpartum. ADN VHB trebuie testat în cazul
detectării unui nivel crescut al ALT.

Nu a fost demonstrată o asociere a hepatitei
cronice B cu alte afecţiuni în timpul sarcinii. Unele
studii au descris posibile asocieri cu diabetul
gestaţional, dar acestea sunt contradictorii.13,14

În cazul gravidelor care au dezvoltat
complicaţii din cauza hepatitei cronice B înainte de
sarcină (ex: ciroza, varice esofagiene, ascita) se
recomandă consult gastroenterologic.

Caile de transmitere verticala a VHB sunt
“in utero”, la naştere sau postpartum.

R. Botezatu
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Dintre posibilităţile de transmitere “in
utero” au fost evidenţiate ca mecanisme transmiterea
transplacentară (hematoame retroplacentare în cazul
ameninţărilor de avort15, când VHB a putut fi
identificat în celulele endoteliale din capilarele
viloase şi trofoblast16 - aceste situaţii întăresc ideea
că bariera placentară poate constitui o cale de
transmitere verticală, unii autori raportează ca
mecanism de transmitere translocaţia placentară a
VHB către trofoblastul fetal17), procedurile invazive
ca amniocenteza18, situaţii în care riscul este
considerat a fi neglijabil mai ales la gravidele cu
AgHbe negativ.

Nu există studii randomizate care să
demonstreze că ruptura prematură a membranelor
creşte riscul de transmitere verticală a VHB.

Cel mai mare risc de transmitere verticală
este la naştere atunci când mucoasele fetale intră în
contact cu secreţiile materne.

Naşterea se va face pe căi naturale deoarece
transmiterea verticală nu este influenţată de modul
naşterii.  Există un consens prin care operaţia
cezariană trebuie indicată doar din considerente strict
obstetricale19.

 Ca şi în cazul infecţiei HIV, se vor evita
manevrele invazive fetale în travaliu: ruperea
membranelor,  pH-ul din scalpul fetal, extracţiile
instrumentale şi se va dezinfecta cu atenţie filiera
genitală, evitându-se examinarile genitale inutile.

 Cel mai important factor de transmitere
al VHB este considerat a fi încărcătura virală20,
independent de vaccinare (ADN VHB > 106 copii/
ml)21

LĂUZIA

Se autorizează alăptatul la sân, alăptarea nu
pare să crească riscul de transmitere, cu excepţia
prezenţei ragadelor mamelonare. Deşi ADN VHB a
fost detectat în colostrul mamelor AgHBs-pozitive,
nu a fost evidenţiată o relaţie între alăptare şi
dezvoltarea ulterioară a infecţiei cronice cu VHB la
nou-născuţii vaccinaţi şi cărora li s-a administrat după
naştere imediat IgHB.22 Sugarii care au primit IgHB
şi prima doză de vaccin la naştere pot fi alăptaţi atât
timp cât îşi vor completa programul de vaccinare,

dar mamele purtătoare nu ar trebui să participe la
donarea de lapte matern.23 Este recomandată sistarea
terapiei antivirale în momentul începerii alăptării.

TRATAMENT ŞI PROFILAXIA
TRANSMITERII VERTICALE

Hepatita cu virus B asociată cu sarcina
comportă câteva caracteristici speciale printre care
şi posibilitatea instituirii unui tratament menit să
reducă transmiterea verticală a virusului B. Astfel
indicaţiile începerii tratamentului în timpul sarcinii
sunt: tratamentul infecţiei cronice şi scăderea ratei
de transmitere verticala a virusului.

Medicamentele utilizate cel mai frecvent în
cazul gravidelor cu hepatita B sunt: Lamivudina,
Tenofovir şi Entecavir, totuşi nu există încă studii
pe termen lung pentru aceşti agenţi. Cu toate acestea
studiile pe termen scurt nu au arătat efecte adverse
asupra fătului.

Se recomandă începerea terapiei antivirale
după săptămâna 34 de sarcină la gravidele cu
încărcătură virala ADN VHB peste 106 copii/ml în
cazul în care au un copil născut infectat VHB în
antecedente,  respectiv 107 copii/ml în cazul în care
au un copil născut sănatos in antecedente.24

La nou-nascuţii din mame purtatoare AgHbs
se indică administrare de imunoglobulina specifică
- IgHB25 precum şi începerea programului de
vaccinare conform programului MS - 3 doze (0,2,6
luni), prima doză fiind administrată în primele 12
ore de viaţă. În cazul respectării acestei conduite
riscul de transmitere scade de la 90% la 5-10%
(această situaţie reprezentând faptul că nou-nascutul
a fost infectat “in utero”).

După naştere, mama şi copilul vor fi
monitorizati în serviciile de boli infecţioase.

În concluzie : se poate autoriza o sarcină la
pacientele cu hepatită B , ideal în momentul în care
există o încarcatură virală mică. Se vor monitoriza
particular complicaţiile hepatitei,  nu există o
monitorizare obstetricală particulară. Este autorizată
naşterea pe cai naturale şi alăptatul la sân. Nou-
născutul va fi vaccinat şi, în cazul gravidelor cu
încărcătură virală peste 106 copii/ml se poate
administra terapie antivirală.

Hepatita B, conduita în sarcinã }i na}terea vaginalã



Obstetrica }i Ginecologia   209

Bibliografie:

1 Scaglioni PP, Melegari M, Wands JR. Recent advances
in the molecular biology of hepatitis B virus. Baillieres
Clin Gastroenterol 1996; 10:207.
2 Gheorghe, Lianaa; Csiki, Irma E.b; Iacob, Sperantaa;
Gheorghe, Cristiana. The prevalence and risk factors of
hepatitis B virus infection in an adult population in
Romania: a nationwide survey. European Journal of
Gastroenterology & Hepatology 2013; 25:1  56–64
3 Tsang TK, Blei AT, O’Reilly DJ, Decker R. Clinical
significance of concurrent hepatitis B surface antigen and
antibody positivity. Dig Dis Sci 1986; 31:620.
4 Centers for Disease Control and Prevention, Hepatitis B
information for health professionals: Interpretation of
hepatitis B serologic test results. CDC website (http://
www.cdc.gov/hepatitis/HBV/HBVfaq.htm#C4)

5 Lin CL, Kao JH, Chen BF, et al. Application of hepatitis
B virus genotyping and phylogenetic analysis in
intrafamilial transmission of hepatitis B virus. Clin Infect
Dis 2005; 41:1576.
6 Stevens CE, Beasley RP, Tsui J, Lee WC. Vertical
transmission of hepatitis B antigen in Taiwan. N Engl J
Med 1975; 292:771.
7 Stevens CE, Toy PT, Tong MJ, et al. Perinatal hepatitis
B virus transmission in the United States. Prevention by
passive-active immunization. JAMA 1985; 253:1740.
8 Lee C, Gong Y, Brok J, et al. Hepatitis B immunisation
for newborn infants of hepatitis B surface antigen-positive
mothers. Cochrane Database Syst Rev 2006; :CD004790.
9 Sookoian S. Liver disease during pregnancy: acute viral
hepatitis. Ann Hepatol 2006; 5:231.

În figura nr 1 este reprezentată schematic conduita în cazul unei gravide cu hepatită B.

R. Botezatu



      210     Obstetrica }i Ginecologia

10 Jonas MM. Hepatitis B and pregnancy: an
underestimated issue. Liver Int 2009; 29 Suppl 1:133.
11 Degertekin B, Lok AS. Indications for therapy in
hepatitis B. Hepatology 2009; 49:S129.
12 Potthoff A, Rifai K, Wedemeyer H, et al. Successful
treatment of fulminant hepatitis B during pregnancy. Z
Gastroenterol 2009; 47:667.
13 Lao TT, Chan BC, Leung WC, et al. Maternal hepatitis
B infection and gestational diabetes mellitus. J Hepatol
2007; 47:46.
14 Connell LE, Salihu HM, Salemi JL, et al. Maternal
hepatitis B and hepatitis C carrier status and perinatal
outcomes. Liver Int 2011; 31:1163.
15 Ohto H, Lin HH, Kawana T, et al. Intrauterine
transmission of hepatitis B virus is closely related to
placental leakage. J Med Virol 1987; 21:1.
16 Bai H, Zhang L, Ma L, et al. Relationship of hepatitis B
virus infection of placental barrier and hepatitis B virus
intra-uterine transmission mechanism. World J
Gastroenterol 2007; 13:3625.
17 Zhang SL, Yue YF, Bai GQ, et al. Mechanism of
intrauterine infection of hepatitis B virus. World J
Gastroenterol 2004; 10:437.
18 López M, Coll O. Chronic viral infections and invasive
procedures: risk of vertical transmission and current
recommendations. Fetal Diagn Ther 2010; 28:1.

19 Yang J, Zeng XM, Men YL, Zhao LS. Elective caesarean
section versus vaginal delivery for preventing mother to
child transmission of hepatitis B virus—a systematic
review. Virol J 2008; 5:100.
20 Burk RD, Hwang LY, Ho GY, et al. Outcome of perinatal
hepatitis B virus exposure is dependent on maternal virus
load. J Infect Dis 1994; 170:1418.
21 Thompson ND, Perz JF, Moorman AC, Holmberg SD.
Nonhospital health care-associated hepatitis B and C virus
transmission: United States, 1998-2008. Ann Intern Med
2009; 150:33.
22 Hill JB, Sheffield JS, Kim MJ, et al. Risk of hepatitis B
transmission in breast-fed infants of chronic hepatitis B
carriers. Obstet Gynecol 2002; 99:1049.
23 Guidelines for Perinatal Care. In: American Academy
of Pediatrics and American College of Obstetricians and
Gynecologists, 4th ed, Washington, DC 1997. p.286.
24 Shi Z, Yang Y, Ma L, et al. Lamivudine in late pregnancy
to interrupt in utero transmission of hepatitis B virus: a
systematic review and meta-analysis. Obstet Gynecol
2010; 116:147.
25 Lee C, Gong Y, Brok J, et al. Hepatitis B immunisation
for newborn infants of hepatitis B surface antigen-positive
mothers. Cochrane Database Syst Rev 2006; :CD004790.
26 Algorithm for hepatitis B virus during pregnancy,
UpToDate, Basow, DS (Ed), UpToDate, Waltham, MA,
2013.

Hepatita B, conduita în sarcinã }i na}terea vaginalã



Obstetrica }i Ginecologia   211

Obstetrica }i Ginecologia LXI (2013) 211-215         Articole originale

CORESPONDEN[~: Claudia Paula Badi, Clinica Neonatologie, Spitalul Clinic Jude]ean de Urgen]ã Craiova
CUVINTE CHEIE: retinopatie de prematuritate – ROP, prematur, oxigenoterapie.

RETINOPATIA DE PREMATURITATE – PREVALENŢA,
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Rezumat

Scopul studiului este evaluarea prevalenţei şi a factorilor perinatali asociaţi cu o incideţă crescută a
retinopatiei.

S-a studiat retrospectiv cazuistica Secţiei pe o perioadă de 5 ani (ianuarie 2008 – decembrie 2012) si s-a
analizat impactul factorilor de risc perinatali asupra retinopatiei de prematuritate (factori prenatali, patologie
perinatală, terapie primită, incidenţa ROP, necesitatea terapiei prin laser).

Lotul a cuprins 716 prematuri, incluşi în screeningul oftalmologic. Dintre aceştia au dezvoltat retinopatie
de prematuritate 255, iar 19 au necesitat tratament laser.

Prematurii cu greutate mică la naştere şi vârsta de gestaţie mică, asociată cu patologia specifică prematurităţii,
supuşi oxigenoterapiei au un risc crescut de a dezvolta retinopatie.

Identificarea si prevenirea sau tratamentul prompt al factorilor perinatali de risc, precum şi administrarea
justificată a oxigenului vor avea un efect benefic supra incidenţei retinopatiei si astfel se va imbunaăţi prognosticul
vizual al prematurilor care supravieţuiesc.

Abstract: RETINOPATHY OF PREMATURITY - PREVALENCE, ASSOCIATED
PERINATAL RISK FACTORS

The aim of the study is to assess the prevalence and perinatal factors associated with an increased incidence
of retinopathy.

The department’s casuistry was studied retrospectively over a period of 5 years (January 2008 - December
2012) and we analyzed the impact of perinatal risk factors of retinopathy of prematurity (prenatal factors, perinatal
pathology, therapy received, the incidence of ROP, the need for laser therapy).

The group included 716 premature infants, included in the eye screening. Of these, 255 developed retinopathy
of prematurity, and 19 required laser treatment.

Premature infants with low birth weight and low gestational age, associated with the pathology specific to
prematurity, undergoing oxygen therapy have an increased risk of developing retinopathy.

The identification and prevention or prompt treatment of perinatal risk factors and justified administration
of oxygen will have a beneficial effect over the incidence of retinopathy and thus will improve the visual prognosis of
premature infants who survive.

Keywords: retinopathy of prematurity - ROP , premature, oxygen therapy.

INTRODUCERE

Retinopatia de prematuritate (ROP) este o
afecţiune oftalmologică ce afectează retina incomplet
vascularizată a prematurilor, în special a celor cu
greutate foarte mică la naştere, cu vârsta gestaţională

mică, cu patologie specifică, îngrijiţi în secţiile de
terapie intensivă neonatală. Se caracterizează prin
proliferare vasculară retiniana aberantă, care, în lipsa
unui tratament adecvat, poate duce la dezlipirea de
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retina si tulburări grave de acuitate vizuală, mergând
până la cecitate. (1, 2)

ROP este o complicaţie a prematuritaţii, în
a cărei apariţie este incriminată hipoxia, urmată de o
hiperoxie  prin expunerea prematurului la
oxigenoterapie. La prematuri, retina temporală
insuficient dezvoltată, sau chiar nedezvoltata la
naştere, este foarte sensibilă la efectele toxice ale
oxigenului, ROP fiind corelată şi cu durata expunerii
copilului la oxigen.

Procentul dezvoltăr ii retinopatiei de
prematuritate creşte odată cu scăderea vârstei
gestaţionale, de la 11%  în cazul prematurilor cu
vârsta gestaţionala peste 30-31 săptămâni, la 50% la
prematurii cu vârsta gestaţională de 24-25 săptămâni,
incidenţa fiind mai mică la copiii cu vârsta de gestaţie
peste 34 săptămâni şi 2000 g, şi este foarte rară la
prematurii care nu au primit niciodată oxigen sau la
nou-născuţii la termen. (3)

Alte studii spun ca o greutate extrem de mică
la naştere (sub 1000g) conferă un risc mai mare de
dezvoltare a ROP decât expunerea la oxigen (4, 5).

Etiologia ROP este complexa şi
multifactoriala:

In apariţia ROP sunt implicaţi:
1. factori de risc principali :

o prematuritatea ;
o greutate mica la naştere ;
o vârsta gestaţională ;
o hipoxia intrauterină ;
o oxigenul (concentraţia şi durata) ;

2. factori de risc asociaţi:
a. care ţin de mamă:

o nedispensarizarea gravidei
o ruptura prematura de membrane
o diabet zaharat
o hipertensiune arteriala

b.care ţin de nou-născut
o sindrom de detresă respiratorie
o crize de apnee recurentă
o ventilaţie mecanică
o hemoragie intraventriculară
o anemia
o transfuziile
o icterul
o sepsisul neonatal

Clasificarea ROP

Retinopatia de prematuritate este stadializată
conform Clasificării internaţionale a retinopatiei de
prematuritate (ICROP), ţinând cont de localizare,
extindere şi prezenţa semnelor de agravare “factor
plus” (dilatare şi tortuozităţi vasculare) (6, 7, 8).

Stadiul I: linie de demarcaţie fină între retina
periferică avasculară şi retina posterioară
vascularizată (considerată cea normală) (9)

Stadiul II: apariţia unei creste proeminente
pe locul liniei de demarcaţie (demarcaţie reliefată)  (9)

Stadiul III: proliferarea fibrovasculară la
nivelul  crestei, spre vitros – neovascularizaţie.  (9)

Stadiul IV(9):
IV. a. Dezlipirea parţială (subtotală) de

retină, fără implicarea foveei
IV.b. Dezlipirea parţială (subtotală) de retină,

cu implicarea foveei
Stadiul V: dezlipire totală de retină (9)
“Factorul plus” semnifică agresivitatea bolii

şi se poate adăugă la oricare din cele cinci stadii,
atunci când sunt prezente dilataţii şi tortuozităţi
vasculare. (5, 6)

Fig.1 Localizarea ROP în funcie de zona afectata (10)

În ultimii ani în România a crescut
considerabil numărul prematurilor care
supravieţuiesc, prin creşterea calităţii asistenţei
medicale acordate prematurilor. Prin urmare şi
retinopatia de prematuritate este în creştere. Ca o
consecinţă a acestui fapt, IOMC Bucureşti a iniţiat,
în anul 2002, programul de screening şi tratament
pentru ROP, revizuit periodic până în prezent. În acest
program sunt incluse tot mai multe maternităţi din
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ţară, inclusiv Craiova. Criteriile de includere în
screening actuale sunt: prematurii cu vârsta
gestaţională mai mică sau egală cu 34 săptămâni şi
cu greutate la naştere  mai mică sau egală cu 2000 g,
cu posibilitatea de extindere şi la alte categorii de
nou-născuţi (cei cu patologie variată, expuşi la
oxigenoterapie susţintă, cei proveniţi din sarcini
multiple, etc.). (6, 7, 8, 11)

Tratament
Deşi în ultimul timp s-au obţinut rezultate

încurajatoare prin administrarea injecţiilor
intraoculare cu Avastin, tratamentul de elecţie rămâne
laserul şi cel chirurgical.

SCOPUL STUDIULUI

Evaluarea prevalenţei şi a  factor ilor
perinatali asociaţi cu o incideţă  crescută a
retinopatiei.

MATERIAL ŞI METODA

S-a efectuat un studiu retrospectiv pe un lot
de 716 prematuri examinaţi pe o perioadă de 5 ani
(ianuarie 2008 – decembrie 2012) în Clinica de
Neonatologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă
Craiova. Au fost examinaţi toţi prematurii cu vârsta
de gestaţie mai mica sau egala cu 34 săptămâni si
greutate la naştere mai mică sau egală cu 2000 g
(acestea fiind criteriile de includere în screeningul
oftalmologic), dar si nou-născuţii peste aceasta vârstă
de gestaţie care au fost supuşi oxigenoterapiei
susţinute, prematurii proveniţi din sarcini gemelare.

Primul examen oftalmologic s-a efectuat la
vârsta de 28 de zile de la naştere. Au fost evaluaţi
factori prenatali, patologie perinatală, terapia primită
, incidenţa ROP, necesitatea terapiei prin laser.

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Au fost luaţi în studiu 716 prematuri, supuşi
screeningului oftalmologic. Dintre aceştia, 255 au
prezentat retinopatie în diferite stadii (35,61% -
procent asemănător  cu cel din literatura de
specialitate). Mulţi dintre ei au prezentat retinopatie
Stadiul I şi II, fără “factor plus”, ce a regresat spontan,
fără tratament, doar 19 prematuri necesitând
tratament cu laser, efectuat la IOMC Bucureşti.

Fig.2 Incidenta retinopatiei de prematuritate

Fig.3 Procentul ROP în funcţie de vârsta de
gestaţie

Incidenta retinopatiei de prematuritate

35.61%

64.39%

Retinopatie de prematuritate
Prematuri fara ROP

 
Procentul ROP in functie de varsta de gestatie

2.35%

15.68%

26.67%

54.91%

VG 35-36 sapt.
VG 33-34 sapt.
VG 31-32 sapt.
VG < 30 sapt.

Tab. I Incidenţa retinopatiei în funcţie de vârsta gestaţională

Claudia Paula Badi
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Greutatea la naştere este un factor foarte important incriminat în apariţia ROP - cu cât greutatea la
naştere este mai mică, cu atât incidenţa ROP este mai mare.

Tab. II Asocierea dintre greutatea la naştere şi riscul de ROP

Tab. III Factorii materni asociaţi ROP

Factorii perinatali asociaţi prematuritatii cresc semnificativ incidenta retinopatiei.

Tab. IV Factorii perinatali asociaţi ROP

Incidenţa ROP creşte odată cu scăderea vârstei gestaţionale, sub 30 de săptămâni fiind cele mai
multe cazuri – peste jumătate din totalul cazurilor de ROP depistate în cei 5 ani la lotul studiat.
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Afecţiunile asociate prematurităţii: SDR,
anemie, sepsisul, icterul prelungit, hemoragia
intraventriculară au fost prezente într-un procent
semnificativ mai mare la copiii cu ROP, comparativ
cu lotul de prematuri fără ROP. Toate aceste afecţiuni
prezintă grade diferite de hipoxie, necesitând
administrarea suplimentară de oxigen.

Afecţiunile asociate prematurităţii, cu
greutate mică, cu vârsta de gestaţie mică agravează
formele de retinopatie, ducând la terapia cu laser,
dovadă cei 19 prematuri din clinica noastră care au
necesitat laser; 15 au avut vârsta gestaţionala sub 30
săptămâni, respectiv 16 o greutate la naştere < 1000g,
şi doar 4  au avut vârsta de gestaţie cuprinsă între
31-32 săptămâni, 2 prematuri cu greutate la naştere
1000-1500 g, şi doar 1 cu greutatea între 1500-2000
g, în timp ce toţi au necesitat oxigenoterapie peste
120 de ore, la un FiO2 > 40%, datorită bolilor
asociate prematuritţii.Toti cei 19 prematuri au
prezentat gaze sangvine modificate, hipoxie si scor
Apgar mic la naştere.

CONCLUZII

1. Nou- născuţii prematuri cu greutate mică la
naştere şi vârsta gestaţională mică au un risc crescut de
a dezvolta retinopatie de prematuritate. Prematurii incluşi
în studiu care au prezentat ROP au avut greutate
predominant sub 1500 g si sub 32 săptămâni de gestaţie.

2. Expunerea prelungita la oxigen (peste 120 de
ore) poate influenţa în sens negativ maturizarea retiniană.

3. Patologia specifică supra-adaugată acestei
categorii de prematuri, asociată frecvent cu hipoxia şi
necesitând oxigenoterapie susţinută (concentraţii
crescute, durata prelungită) agravează prognosticul,
deseori ajungându-se la forme avansate de retinopatie
ce necesita tratament cu laser.

4. Este necesară monitorizarea oxigenoterapiei,
interesând atât concentraţia (FiO2) cât şi durata de
administrare.

5. Monitorizarea atentă a gazelor sangvine şi a
saturaţiei în oxigen, cu respectarea limitelor SaO2 = 85-
92% şi administrarea justificată a oxigenului (concentraţii
cât mai mici posibil, care sa corecteze hipoxemia) reduc
riscul toxicităţii oxigenului asupra retinei.

6. Oxigenul trebuie considerat din start un
MEDICAMENT care, pe lângă beneficii, are şi reacţii
adverse severe.

7. Retinopatia prematurului este o afecţiune
invalidantă, ce presupune costuri mari pentru societate
în situaţia în care a fost neglijată.

8. Începerea screeningului pentru retinopatie
impune examen oftalmologic începând cu vârsta de 28
de zile, în vederea depistării precoce a retinopatiei şi a
evitării tratamentului prin fotocoagulare laser de la prima
examinare.

9. Identificarea si prevenirea sau tratamentul prompt
al factorilor perinatali de risc va avea un efect benefic asupra
incidenţei retinopatiei şi astfel va îmbunătăi prognosticul
vizual al prematurilor care supravieuiesc.
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Rezumat

Obiectivele studiului: Analiza modificărilor celulare ce survin în neoplaziile intraepiteliale cervicale (CIN)
comparativ cu cele din cancerul invaziv în scopul sesizării unor posibile elemente de diagnostic şi prognostic
evidenţiabile cu ajutorul determinării imunohistochimice a citokeratinei 17 (CK17).

Material şi metodă: Studiul a cuprins 66 de cazuri. Pe baza diagnosticului histopatologic au fost alcătuite
trei loturi: un lot cuprinzând 23 de paciente cu CIN de grad scăzut, lot cuprinzând 23 de paciente cu CIN de grad
înalt şi un lot cuprinzând 20 de paciente cu cancer invaziv. Apoi s-a practicat identificarea imunohistochimică a
CK17.

Rezultate: CK17 a fost identificată la 62 de paciente. În lotul I am găsit CK17 în stratul bazal-parabazal la
11,11% dintre paciente, dar mai ales în zona de metaplazie la 77,77% şi în celulele de rezervă, în lotul II a fost
identificată în rare celule din ţesutul lezional la 75% dintre paciente iar la 25% dintre paciente numai în zona de
metaplazie, în lotul III a fost identificată la toate pacientele dar în proporţii variabile: la 27,77% dintre paciente
pozitivă în rare celule tumorale, la 22,22% pozitivă difuz, la 22,22% pozitivă zonal, la o pacientă (5,55%) pozitivă cu
formare de strat bazaloid şi la 27,77% frecvent pozitivă. CK17 a fost pozitivă şi în celulele de rezervă subcolumnare
din zona de tranziţie şi endocol.

Concluzii: Rezultatele confirmă CK17 ca marker specific al celulei de rezervă cu potenial proliferativ.
Determinarea combinată  a CK17 împreună cu alţi markeri poate aduce avantaje semnificative în confirmarea
diagnosticului şi formularea prognosticului afecţiunii.

Abstract: Determination of cytokeratin 17 in neoplastic lesions of the cervix

Objective of the study: The analysis of cellular changes that occur in intraepithelial neoplasias (CIN)
compared to those from invasive cancer in order to discover potential diagnostic and prognostic elements highlighted
by immunohistochemical determination of cytokeratin 17 (CK17).

Materials and methods: The study included 66 cases. Based on histopathological diagnosis it was created
three groups: a group comprising 23 patients with low-grade CIN, an other group comprising 23 patients with high-
grade CIN and a group comprising 20 patients with invasive cancer. Then we performed immunohistochemical
identification of CK17 .

Results: CK17 has been identified in 62 patients. In first group we found CK17 in the basal-parabasal layer
at 11.11% but especially in the area of   metaplasia at 77.77 % and in reserve cells, in group II was identified in rare
cells in lesional tissue in 75% of patients and at 25 % of patients only in the metaplasia zone, in group III was
identified in all patients, but in varying proportions: at 27,77% in rare tumor cells, at 22.22% patients diffuse positive,
at 22.22% patients was positive in areas, in one patient (5.55 % ) positive forming a bazaloid layer and at 27.77 %
frequently positive. CK17 was positive in reserve cells from subcolumnare transition zone and endocervix .

Conclusions: The results confirm CK17 as specific marker for reserve cells with proliferative potential.
Determination CK17 combined with other markers can bring significant advantages to confirm the diagnosis and to
help prognosis formulation.

Keywords: cytokeratin 17, cervical cancer, cervical intraepitelial neoplasia
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INTRODUCERE

Citokeratinele, numite simplu şi keratine,
sunt proteine care constituie filamentele intermediare
din citoscheletul intracitoplasmatic al celulelor
epiteliale.

Sunt clasificate după caracterul chimic (în
tipul I - acide şi tipul II - neutre sau bazice) sau după
greutatea moleculară şi sunt numerotate cu litere de
la 1 la 20. Subseturile de keratine exprimate în
celulele epiteliale depind în principal de tipul de
epiteliu, momentul în cursul diferenţierii şi stadiul
de dezvoltare. Acest lucru permite identificarea
epiteliilor în funcţie de keratinele din compoziţia lor.
Mai mult, acest lucru este aplicabil şi carcinoamelor,
profilul tipurilor de citokeratine tinzând să rămână
acelaşi când epiteliul se transformă malign. Acestă
caracteristică este utilă pentru identificarea originii
celulelor tumorale, prin intermediul tehnicilor de
imunohistochimie.

OBIECTIVELE LUCRĂRII

Analiza modificărilor celulare ce survin în
ţesutul lezional în cazul neoplaziilor intraepiteliale
comparativ cu cele care survin în cazul cancerului
invaziv în scopul sesizării unor posibile elemente de
diagnostic şi de prognostic evidenţiabile cu ajutorul
citokeratinei 17 (CK17) ca marker imunohistochimic.

MATERIAL ŞI METODĂ

Au fost incluse în studiu 66 de cazuri la care
s-a practicat biopsie, electroexcizie sau conizaţie a
colului uterin. Toate specimenele de col uterin au
fost fixate în formol şi incluse în parafină. Pe baza
diagnosticului de certitudine, obţinut prin examenul
histopatologic pe seciuni colorate după tehnica cu
hemalaun-eozină (H-E), au fost alcătuite trei loturi
de studiu urmărind clasificarea lui Richart din 1990:

I. Un lot cuprinzând 23 de paciente cu
neoplazie cervicală intraepitelială (CIN) de grad
scăzut care include şi modificările induse de infecţia
HPV (CIN I, displaziile uşoare)

II. Un lot cuprinzând 23 de paciente cu
neoplazie cervicală intraepitelială (CIN) de grad înalt

 care include fostele clase  CIN II  şi CIN III
III. Un lot cuprinzând 20 de paciente la care

s-a diagnosticat cancer invaziv
Încadrarea cazurilor s-a  făcut după

diagnosticul histopatologic al leziunii celei mai
severe constatate la nivelul piesei examinate.

La toate probele s-a practicat identificarea
CK 17. Pentru a studia probele de ţesut incluse în
parafină a fost utilizai Anticorpi de şoarece anti-
citokeratină 17 (clona E3) în titru de 1:200. Anticorpii
de şoarece anti-citokeratină 17 au fost obţinuţi de la
Dakocytomation (Glostrup, Danemarca).

Numărul de celule colorate pozitiv pentru
CK 17 a fost semi-cantitativ evaluate. Patru grupuri
pot fi diferenţiate: cazuri cu 1-25%, 26-50%, 51-75%
şi 76-100% celule pozitive. A fost studiată proporia
şi situarea celulelor pozitive în raport cu straturile
ţesutului epitelial. Grosimea epiteliului scuamos
(pavimentos) a fost divizată în trei compartimente şi
anume: bazal-parabazal, intermediar şi superficial,
fiecare reprezentând aproximativ o treime. S-a
analizat separat fiecate tip de esut: epiteliu scuamos
exocervical, epiteliul endocervical cu celulele de
rezervă, zona de metaplazie precum şi hiperplazia
celulelor de rezervă.

REZULTATE

CK 17 a fost în mod clar identificată în
citoplasma celulelor pe probele provenind de la 62
de paciente care au putut fi evaluate mulumitor.

Rezultatele determinării prezenţei
citocheratinei CK17

- în lotul I a fost identificată şi în stratul
bazal-parabazal ( la 11,11% din cazuri), dar mai ales
în zona de metaplazie ( la 77,77% din cazuri) şi în
celulele de rezervă.

- în lotul II a fost identificată citoplasmatic
în rare celule din ţesutul lezional la 15 paciente (75%)
dar la 5 paciente numai în zona de metaplazie (25%)
dintr-un total de 20 de cazuri la care au putut fi
evaluate.

- în lotul III a fost identificată citoplasmatic
în proporţii varibile în ţesutul lezional. Astfel la 5
paciente (27,77%) a fost pozitivă în rare celule
tumorale, la 4 paciente (22,22%) a fost pozitivă difuz,
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la 4 paciente (22,22%) a fost pozitivă zonal, la o
pacientă (5,55%) a fost pozitivă cu formare de strat
bazaloid şi la 5 paciente (27,77%) a fost apreciată ca
fiind frecvent pozitivă. La o pacientă determinarea
nu a fost interpretabilă.

Fig. 1. Rezultatul determinării citokeratinei
CK17 în celulele din leziune.

În  celulele cilindrice şi secretorii ale
epiteliului endocervical CK 17 nu a fost identificată,
dar în celulele de rezervă subcolumnare din zona de
tranziţie şi în endocol a fost pozitivă.

CK 17 a fost observată în compartimentul
bazal-parabazal a tuturor leziunilor CIN de grad înalt,
în 26-50% din celule în toate cazurile şi de asemenea
în toate cazurile de carcinom scuamos invaziv, în
proporii variate. În celulele de rezervă şi în cazul
hiperplaziei celulelor de rezervă CK 17 au fost
puternic exprimată.

DISCUŢII

Keratina 17 este o citokeratină de tip II
specifică epiteliilor complexe. Apare în cadrul
fenomenelor reparatorii şi reglează creşterea celulară
prin legarea de proteina 14-3-3 sigma. (1). În mod
normal se găseşte în celulele bazale ale epiteliilor
complexe, celulele mioepiteliale ale sânului, celulele
de rezervă cervicale şi celulele imature metaplazice,
în epiteliul foliculului pilos, celulele din patul
unghial, glandele sebacee şi în metaplazia
urotelială.(2).

Este pozitivă în unele carcinoame şi leziuni
precanceroase: carcinom bazocelular al pielii,
carcinom al sânului, carcinom scuamos cervical,
neoplazie intraepitelială cervicală (CIN),

colangiocarcinom (intrahepatic), leziuni premaligne
sau maligne ale epiteliului scuamos laringeal,
pancreato-biliare, carcinom scuamos al capului şi
gâtului, tiroidei şi în carcinomul urotelial. (3-5). Şi
este dovedit negativă în adenocarcinomul gastric.

Din studiile efectuate până în prezent şi-a
dovedit utilitatea şi este folosită pentru a ajuta la
diferenţierea între: adenocarcinomul pancreatobiliar
(CK 17+) şi adenocarcinomul nonmucinos extra-
pancreatobiliar (CK 17-) (6), colangiocarcinom (60%
are CK17+) şi carcinom hepatocelular (CK 17-) (7),
carcinom urotelial renal (CK5/CK6+, CK17+,
vimentin-) şi carcinoamele cu punct de plecare duct
colector(CK5/CK6-, CK17-, vimentin+,(8).
Împreună cu CK5, CK6, CK14, este considerat
marker sau asociată cu carcinomul ductal al
sânului(9). De asemenea este considerată marker al
metastazelor carcinomului scuamos bucal în
ganglionul santinelă.

În epiteliul exocervical, expresia CK 17 a
fost observată în compartimentul de bazal-parabazal.
În epiteliul endocervical a fost identificată la nivelul
celulelor de rezervă subcolumbare şi în hiperplazia
celulelor de rezervă din zona de metaplazie, astfel
putând fi considerată ca marker al celulelor de
rezervă. În compartimentul bazal-parabazal a fost
exprimată în 26-50% din celulele leziunilor CIN de
grad înalt.

Citokeratina 17 a fost găsită în celulele din
epiteliul metaplazic scuamos imatur şi a fost absentă
în celulele endocervicale columnare. Este de
remarcat faptul că odată cu creşterea severităţii CIN,
citokeratina 17 a fost mult mai frecvent întâlnită şi
intensitatea colorării, de asemenea, a crescut. În cazul
carcinomului de col uterin, citokeratina 17 a fost
detectată în toate probele.

CONCLUZII

Rezultatele acestui studiu confirmă că CK
17 poate fi folosită ca marker specific al celulei de
rezervă cu potenţial proliferativ.

Creşterea proporţiei în care este exprimată
în leziune poate fi o confirmare a severităţii şi
eventual o reflectare a potenţialului său progresiv .

Proporţia CK17 în carcinoamele invazive

O.G. Olaru
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este  un argument în favoarea utilizării acestei
investigaţii pentru confirmarea suplimentară a
diagnosticului de invazie.

Având în vedere particularităţile prezenţei
citocheratinei CK17 în leziunile studiate
determinarea combinată împreună cu alţi markeri
poate aduce avantaje semnificative în confirmarea
diagnosticului şi formularea prognosticului
afecţiunii.

Fig 2. CK17 pozitivă in carcinom scuamos keratinizat

Fig.3. CK17 pozitivă în celule bazale din epiteliul
pavimentos - exocol

Fig4. CK17 pozitivă în celule de rezerva subcolumnare

Fig.5 CK17 pozitivă în zona de metaplazie
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Rezumat

Obiectivul acestei lucrări este de a evalua rezultatele perioperatorii şi de a compara intensitatea durerii şi
calitatea vieţii în cazul histerectomiei radicale laparoscopice vs. histerectomia radicală abdominală. Am realizat un
studiu retrospectiv din ianuarie 2011 până în ianuarie 2014, în care am inclus 76 de paciente diagnosticate cu cancer
de col uterin stadiul IA2-IB. Acestea au fost împărţite într-un grup de 31 paciente la care s-a practicat histerectomie
radicală laparoscopică şi alt grup de 45 de paciente la care s-a practicat histerectomie radicală abdominală. Durerea
postoperatorie a fost măsurată pe o scară numerică de la 1 la 5, la 8 ore şi în prima zi postoperator iar indicele de
calitate al vieţii a fost evaluat după completarea chestionarului de calitate a vieţii la controlul de 6 luni postoperator.
La grupul la care intervenţia s-a efectuat pe cale laparoscopică scorul durerii a fost semnificativ mai mic, iar indicele
de calitate al vieţii a fost superior grupului la care intervenţia s-a efectuat pe cale abdominală. Complicaţiile peri şi
post operatorii au fost asemănătoare în ambele grupuri de studiu. În concluzie, chirurgia  laparoscopică a devenit un
standard pentru mulţi chirurgi, iar abordarea laparoscopică a neoplaziilor genitale tinde să devină din ce în ce mai
frecventă, totodată ducând la îmbunătăţirea confortului pacientelor şi a calităţii vieţii acestora.

Abstract:Laparoscopic radical hysterectomy vs. classical radical hysterectomy.
                  Comparative study of complications and quality of life in patients with early
                stage  cervical cancer

The objective of this paper is to evaluate the perioperative results and to compare the intensity of pain and
quality of life for laparoscopic radical hysterectomy vs. abdominal radical hysterectomy. We conducted a retrospective
study from January 2011 to January 2014 , in which we included 76 patients diagnosed with cervical cancer stage
IA2 –IB. These were divided into a group of 31 patients who underwent laparoscopic radical hysterectomy and other
group of 45 patients who underwent abdominal radical hysterectomy. Postoperative pain was measured on a numerical
scale from 1 to 5, at 8 hours and in the first postoperative day and the index quality of life was assessed by the
questionnaire of quality of life at 6 months postoperatively control. In the laparoscopy group, the pain score was
significantly lower and the quality of life index was higher than in the abdominal route group. Peri and postoperative
complications were similar in both study groups. In conclusion, laparoscopic surgery has become a standard for
many surgeons and laparoscopic approach of genital neoplasia tends to become increasingly more frequent, while
resulting in improved comfort for patients and their quality of life.

Key words: cervical cancer, radical hysterectomy, lymphadenectomy, laparoscopy.
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INTRODUCERE

Cancerul de col uterin este al doilea cancer
ca frecvenţă în rândul femeilor din întreaga lume,
83% din cazuri apar în ţările aflate în curs de
dezvoltare. (1)

Histerectomia radicală cu limfadenectomie
pelvină este recomandarea FIGO (Federaia
Internaţională de Ginecologie şi Obstetrică) pentru
tratamentul cancerului de col uterin în stadiu
incipient (IA2 – IIA). (2) Această patologie a fost
abordată în mod tradiţional pe cale abdominală.

Histerectomia radicală pe cale abdominală
(HRA) a fost descrisă pentru prima dată în 1895 de
către Clark de la John Hopkins Hospital şi în 1898
de către Ernst Wertheim la Viena. În 1905 Wertheim
a prezentat rezultatele primelor sale 270 de cazuri
cu o mortalitate de 18% şi o morbiditate de 31%.
De-a lungul secolului trecut, această tehnică a fost
preluată de diferite şcoli chirurgicale care au
modificat-o şi au îmbunătăţit-o.

În 1944, Meigs a modificat tehnica Wertheim
prin adăugarea limfadenectomiei pelvine. El a raportat
o rată de supravieţuire de 75% şi o rată a mortalităţii
de 1% pentru pacientele cu boală în stadiul I. (3)

Histerectomia radicală laparoscopică (HRL)
cu limfadenectomie pelvină a fost descrisă pentru
prima dată în 1992 de Daniel Dargent, Nehzat C.R
şi Canis M. (4,5,6) Abordarea laparoscopică s-a
impus datorită avantajelor acesteia şi anume:
diminuarea durerilor postoperatorii, reducerea
duratei de spitalizare, recuperarea postoperatorie
scurtă şi reintegrare socială precoce. Unele studii au
demonstrat fezabilitatea şi siguranţa histerectomiei
radicale laparoscopice (7,8), iar alte studii
randomizate au raportat un timp operator crescut,
durată de spitalizare redusă şi mai puţine infecţii
postoperatorii (9), comparativ cu abordarea clasică.
Examinarea anatomopatologică şi compararea
pieselor de exereză a arătat că ambele tipuri de
intervenţii au aceeaşi radicalitate. (10)

MATERIAL ŞI METODĂ

Din ianuarie 2011 până în ianuarie 2014 am
realizat în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de

Urgenţă Timişoara un studiu retrospectiv,
nerandomizat, în care am inclus 76 de paciente
diagnosticate cu cancer de col uterin stadiul IA2-IB.
Acestea au fost împărţite într-un grup de 31 paciente
la care s-a  practicat histerectomie radicală
laparoscopică şi alt grup de 45 de paciente la care s-
a practicat histerectomie radicală abdominală.
Pacientele au citit şi au semnat un consimţământ
informat pentru efectuarea procedurii în conformitate
cu reglementări interne. Înainte de intervenţie, la
toate pacientele s-a efectuat un examen ginecologic
complet şi a fost evaluată clinic şi paraclinic
dimensiunea tumorii de col uterin. Dacă a existat
indicaţie s-au efectuat cistoscopie şi rectoscopie.
Toate pacientele au efectuat un RMN preoperator
pentru a evalua implicarea parametrială şi limfatică.

Pentru selecţia pacinetelor au fost aplicate
următoarele criterii de includere: femei peste 18 ani,
cu diagnostic confirmat histopatologic de carcinom
de col uterin, prin biopsie de col sau conizaţie şi
clasificat conform clasificării FIGO în stadiile IA2
– IB. (2)

Nu au fost incluse pacientele aflate în stadiu
avansat de boală (IIB-IV), pacientele gravide sau cu
afecţiuni care ar putea exclude una sau ambele
abordări.

Durerea postoperatorie a fost evaluată pe o
scară numerică de la 1 la 5, prin completarea de
fiecare pacientă a unei fişe la un interval de 8 ore de
la intervenţie şi în prima zi postoperator.

Un alt obiectiv al studiului nostru a fost
reprezentat de evaluarea indicelui de calitate al vieţii
prin completarea de către paciente a chestionarului
de calitate a vieţii la controlul de 6 luni postoperator.

Toate complicaţiile peri şi postoperatorii au
fost notate, analiza proporţiei în care au fost prezente
în ambele grupuri şi evaluarea au fost efectuate de
către personalul medical care a participat la
intervenţiile chirurgicale.

 REZULTATE

Histerectomia radicală laparoscopică şi
limfadenectomia pelvină a fost realizată conform
tehnicii descrise de Pantea şi colaboratorii (11) iar
histerectomia radicală abdominală a fost realizată în
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conformitate cu clasa III a clasificării Piver-Rutledge-
Smith pentru histerectomie radicală.(12) Nici una din
intervenţiile laparoscopice nu a necesitat convertirea
la laparotomie.

Numărul mediu de ganglioni limfatici
excizaţi a fost de 22,5 ± 3,1 în grupul la care
intervenţia s-a desfăşurat pe cale abdominală şi de
21,2 ± 1,7  în grupul la care intervenţia s-a desfăşurat
prin abord laparoscopic.

Toate specimenele chirurgicale au fost
examinate histopatologic şi au fost evaluate
următoarele caracteristici: marimea tumorii, tipul
histologic, gradul tumorii, invazia stromală,
implicarea vaginală, invazia spaţiului limfo vascular
şi numărul de noduri limfatice.

Distribuţia pacientelor conform clasificării
FIGO este prezentată în tabelul 2.

Nu au fost raportate margini de rezecţie
pozitive în grupul de studiu. Complicaţiile intra şi

postoperatorii sunt prezentate în tabelul 3. Două
paciente din grupul HRA au suferit cistotomii
accidentale care au fost recunoscute intraoperator şi
corectate chirurgical, iar la o altă pacientă s-a produs
o leziune la nivelul peretelui rectosigmoidian ca
urmare a lizei  aderenţelor constatate intraoperator,
leziune recunoscută şi suturată per primam, cu
evoluţie favorabilă ulterior. Două paciente, una din
grupul HRA şi una din grupul HRL au prezentat a
14-a, respectiv a 17-a zi postoperator fistule vezico-
vaginale care au beneficiat ulterior de corecţie
chirurgicală.

Din grupul HRL o pacientă a prezentat uşor
limfedem la nivelul membrului pelvin stâng care s-a
resorbit spontan, iar o altă pacientă a prezentat o
stenoză ureterală pentru care s-a montat un cateter
JJ pentru 30 de zile.

Tabel 2. Distribuia pacientelor conform clasificării FIGO.

Tabel 3. Complicaţii intra şi postoperatorii

Tabel 1. Caracteristicile pacientelor.
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DISCUŢII

Grupul de paciente la care intervenţia s-a
desfăşurat prin abord laparoscopic a prezentat scoruri
mai mici la evaluarea durerii postoperatorii atât la 8
ore cât şi în prima zi postoperator, folosind o scară
analogică (VAS) pentru evaluarea durerii. (Figura 1)

Fig.1. Evaluarea scorurilor durerii
postoperatorii.

O serie de studii confirmă această constatare.
Ghezzi şi colaboratorii au prezentat recent un studiu
în care au comparat durerea postoperatorie după
histerectomia abdominală comparativ cu
histerectomia laparoscopică pentru patologie
benignă. Durerea a fost măsurată folosind o scară
analogică (VAS) la 1, 3, 8 şi 24 de ore postoperator.
Grupul la care s-a  practicat histerectomie
laparoscopică a consemnat valori mult scăzute la
evaluarea durerii. (13)

Diferenţele semnificative ale scorurilor de
evaluare a durerii pot fi explicate prin faptul că în
chirurgia laparoscopică se folosesc dispozitive de
disecţie fine şi electrochirurgie pentru coagulare, pe
când abordul abdominal foloseşte instrumentar mai
traumatic iar hemostaza se realizează prin ligatură
cu fire. Prin urmare, HRA ca şi alte tehnici clasice,
se insoţeşte de o reacţie inflamatorie extinsă,
cauzatoare de durere postoperatorie. (14) Mai mult,
inciziile largi folosite în chirurgia oncologică
deschisă sunt supuse la mai multă tensiune, care
conduce la creşterea senzaţiei dureroase şi a
discomfortului. (15)

Calitatea vieţii este definită ca „percepţiile
indivizilor asupra situaţilor lor sociale, în contextul

sistemelor de valori culturale în care trăiesc şi în
dependenţă de propriile necesităţi, standarde şi
aspiraţii”(OMS, 1998).

Pe baza Rotterdam Symptom Checklist
(Inventarul de Simptome Rotterdam) cu 39 de itemi
şi 3 subscale am realizat un chestionar simplificat
care urmăreşte următorii parametri: Funcţionalitatea
fizică; Îndeplinirea rolurilor sociale; Funcţionalitatea
psihică şi emoţională; Funcţionalitatea socială; Stima
de sine; Starea generală a sănătăţii pacientei;
Oboseala; Durerea; Anxietatea/depresia; Aprecierea
în ansamblu a calităţii vieţii. Fiecare din aceşti
parametrii a primit un punctaj de la 0 la 10, însumând
un total de 100 de puncte pentru cea mai bună stare
posibilă a funcţionalităţii fizice, psihice şi sociale a
pacientei. Toate pacientele din lotul studiat au
completat chestionarul de calitate al vieţii la controlul
de 6 luni postoperator. Figura 2 prezintă diferenţele
semnificative dintre cele două grupuri.

Fig. 2 Evaluarea indicelui de calitate a vieţii

CONCLUZII

Datorită temerilor legate de siguranţa
oncologică, a fost nevoie de mulţi ani pentru ca
chirurgia minim invazivă să fie acceptată în practica
curentă în ginecologia oncologică.

Abordarea laparoscopică a patologiei
ginecologice canceroase asigură un confort sporit
acestor paciente aflate în mare dificultate, fără nici
un compromis în privinţa radicalităţii intervenţiei.
Atât datele prezente în literatură cât şi rezultatele
acestui studiu arată superioritatea abordului
laparoscopic din punct de vedere al durerii si al
discomfortului pacientei, iar calitatea vieţii, ca parte
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integrantă a procesului de vindecare, este mult
îmbunătăită.
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EXISTĂ LIMITĂ DE VÂRSTĂ PENTRU O HISTERECTOMIE?
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Rezumat

Tulburările de statică ale organelor genitale din perioada menopauzei devin clinic evidente în momentul în
care procesul de involuţie şi atrofie depăşeşte posibilitatea fiziologică de compensare. Intervenţia chirurgicală la
nivelul planşeului pelvin este considerată o procedură cu risc intermediar, cu o rată de mortalitate perioperatorie
sub 5%.

Chirurgia destinată femeilor în vârstă trebuie efectuată după  identificarea şi evaluarea factorilor ce contribuie
la complexitatea îngrijirii perioperatorii, ca rezultat al îmbătrânirii. În statusul de boală al populaţiei geriatrice,
medicamentele, starea cognitivă, starea psihologică şi dependenţa funcţională sunt  potenţiali factori de risc, care
cresc susceptibilitatea pacientului geriatric la rezultate nesatisfăcătoare perioperatorii.

Cazul de faţă subliniază evoluţia favorabilă, sub o atentă şi minuţioasă monitorizare perioperatorie, a unei
paciente in vârstă cunoscută cu multiple patologii asociate, după o histerectomie vaginală.

Abstract

Static genital disorders during menopause become clinically apparent when the process of involution and
atrophy exceeds the physiological posibility of compensation. Surgery of the pelvic floor is considered an intermediate
risk procedure with a perioperative mortality rate below 5%.

Surgery for older women should be performed after identifying and assessing factors contributing to the
complexity of perioperative care, as a result of aging.. In the geriatric population disease status, medications, cognitive
status, functional dependence and psychological status, are potentially risk factors that increase susceptibility of the
geriatric patient to unsatisfactory perioperative results.

This case highlights the favorable evolution under a careful and thorough perioperative monitoring of a
known elderly patient with multiple pathologies associated, after a vaginal hysterectomy.

Keywords: surgery, older patients, risk factor.
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INTRODUCERE

Societatea modernă se caracterizează, printre
altele, prin creşterea proporţiei populaţiei vârstnice,
fiecare individ sperând la o viaţă lungă, dar şi la o
calitate a vieţii cât mai bună. Îngrijirea pacientului
geriatric presupune diferenţe substanţiale faţă de
restul populaţiei datorită  particularităţ ilor
manifestărilor clinice, a patologiei multiple şi a

răspunsului la tratament, precum şi a problemelor
specifice legate de mobilizare şi recuperare.
Pacientele în vârstă reprezintă o populaţie heterogenă
din punct de vedere al consideraţiilor funcţionale şi
al comorbidităţilor medicale.

Riscul ca o femeie să necesite o intervenţie
chirurgicală creşte semnificativ o dată cu vârsta, în
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paralel având loc o creştere şi a  riscur ilor
perioperatorii. 75% dintre intervenţiile chirurgicale
la pacientele trecute de 80 de ani au loc pentru
patologii maligne sau suspiciuni de patologii
maligne, pentru care chirurgia este tratamentul
primar. S-a estimat că va exista o creştere cu cel puţin
45% pentru intervenţii chirurgicale la nivelul
planşeului pelvin (incontinenţa urinară, prolaps de
organe pelvine), această creştere fiind paralelă cu
evoluţia nivelului de îmbătrânire la nivel demografic.
Mortalitatea şi morbiditatea chirurgicală la pacientele
în vârstă variază de la 0  la 3.6%, respectiv de la 14
la 45%. (1)

Tulburările de statică ale organelor genitale
din perioada menopauzei devin clinic evidente în
momentul în care procesul de involuţie şi atrofie
depăşeşte posibilitatea fiziologică de compensare. În
situaţia în care prolapsul genital nu este rezolvat la
timp, pot să apară complicaţii secundare care pun în
pericol viaţa pacientei.

PREZENTARE DE CAZ

Pacienta D.A. în vârstă de 88 de ani,
cunoscută cu hipertensiune arteriala esenţială,
cardiopatie ischemică mixtă, insuficienţă cardiacă
New York Heart Association grad II, insuficienţă
mitrală grad II, hipertensiune pulmonară, nefropatie
hipertensivă, lacunarism cerebral şi tulburări
cognitive, se internează  în serviciul nostru pentru
prolaps genital grad III şi retenţie acută de urină cu
insuficienţă renală obstructivă retrogradă.

Examenul local relevă: vulvă beantă, vagin
atrofic, iar la nivelul orificiului vulvar se evidenţiază
o formaţiune pseudotumorală pir iformă. La
extremitatea distală a acestei formaţiuni se observă
colul uterin hipertrofiat, ce prezintă o ulceraţie de
aproximativ 1.5 centimetri(cm), datorată decubitului.
Alături de uter, în acelaşi sens sunt deplasate şi
porţiunile adiacente ale vezicii urinare şi a rectului.
Palpatoric, această formaţiune prezintă consistenţă
renitent elastică, fiind sensibilă la atingerea zonei
ulcerate. Formaţiunea este reductibilă, mobilă,
exteriorizându-se şi mai mult în momentul efortului
la tuse. După repunere, lojele anexiale sunt suple,
fără împăstare sau sensibilitate. La nivelul pelvisului

se constată o formaţiune pseudotumorală, cu matitate
la percuţie, dureroasă la palpare, manevră ce
accentuează nevoia de a urina.

Examinarea ultrasonografică descrie o
formaţiune transsonică ce corespunde vezicii urinare,
cu un volum crescut de urină –aproximativ 800 ml,
ureterohidronefroză bilaterală grad III, uterul şi
anexele nu se vizualizează, fără alte formaţiuni
tumorale la nivelul sferei genitale. Prin sondajul
vezicii urinare se exteriorizează o cantitate de 830
ml de urină.

În urma diagnosticului clinic şi al
investigaţiilor paraclinice, se stabileşte diagnosticul
de prolaps genital gradul III cu retenţie acută de urină,
ureterohidronefroză bilaterală grad III.

Consultul urologic confirmă diagnosticul iar
radiografia reno-vezicală simplă identifică o dilatare
importantă a aparatului pielocaliceal, fără să
evidenţieze prezenţa litiazei renale. Evaluarea
uretrocistoscopică evidenţiază un tablou vezical
normal excluzând o cauză de obstrucţie subvezicală
sau  prezenţa unor polipi, a unor inflamaţii, sângerări
sau anomalii structurale.

Având în vedere retenţia acută de urină,
secundară unui prolaps genital grad III, obiectivul
principal al conduitei a fost îndepărtarea factorului
obstructiv, cu reluarea diurezei. Ţinând cont de faptul
că tratamentul conservator (montarea unui pesar) este
contraindicat datorită ulceraţiei prezente la nivelul
colului uterin, după un bilanţ minuţios al stării de
sănătate al pacientei, atât din punct de vedere al
anesteziei cât şi ginecologic, se consideră oportună
histerectomia vaginală.

Examinările de laborator evidenţiază o
anemie uşoară, valori ale potasiului seric în limite
normale, retenţie azotată cu clearance-ul creatininei
sub 15%, electrocardiograma(EKG) nu a arătat
modificări de fază terminală semnificative iar
ecografia cardiacă a evidenţiat modificări conform
vârstei, cu fracţia de ejecţie mai mare de 50%, cu
funcţie sistolică pastrată şi usoară insuficienţă
diastolică, fără modificări de cinetică segmentară.

Histerectomia totală pe cale vaginală, se
efectuează sub anestezie pe cateter peridural montat
la nivelul vertebrelor lombare 3 şi 4 (L3-L4) pe care
se administrează 10 ml de bupivacaină 0.5%, ulterior
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cateterul fiind folosit pentru asigurarea anesteziei
postoperatorii.

Anestezia peridurală a fost aleasă atât în
funcţie de procedura chirurgicală cât şi pentru a
asigura stabilitate hemodinamică maximă şi pentru
a evita medicaţia cu efect de deprimare respiratorie
şi cardiacă, intra şi postoperator.

Evoluţia intra şi postoperatorie a pacientei a
fost  favorabilă, pacienta fiind stabilă hemodinamic
şi respirator. Menţionăm, de asemenea că pierderea
de sânge în timpul intervenţiei a fost sub 250 ml.

Postoperator, insuficienţa renală obstructivă
trece în faza poliurică, necesitând reechilibrare
permanentă a pierderilor lichidiene şi electrolitice.
La aproximativ trei zile postoperator pacienta
prezintă un episod de tahicardie cu alură ventriculară
(AV) >160/minut asociat cu dispnee, polipnee şi
dureri toracice cu caracter de angină pectorală,
apărute în repaus. TA se situa la valori de 90/160
mmHg, pulsul periferic filiform.

EKG-ul efectuat în urgenţă evidenţiază
tahicardie paroxistică supraventriculară ischemic
miocardic acută. Se interpretează cazul ca fiind un
sindrom coronarian acut şi se initiază tratamentul
specific.

Pacienta răspunde favorabil la medicaţia cu
600 mg Clorhidrat de amiodaronă în bolus iniţial,
urmat de perfuzia de menţinere. Traseul EKG arată
lipsa ischemiei iar enzimele miocardice în dinamică
nu arată modificări faţă de valorile normalului.

Sonda urinară a fost suprimată la 3 zile
postoperator, plaga suplă, elastică, în curs de
vindecare, fără secreţii patologice.

La controlul de şase săptămâni pacienta
prezenta stare generală bună, tranzit intestinal
prezent, micţiuni spontane prezente şi nedureroase,
plagă vindecată, fără acuze subiective.

DISCUŢII

Datele din literatură arată că mortalitatea la
pacientele în vârstă care au suferit o intervenţie
chirurgicală pe cale vaginală se încadrează între 0 şi
4.1 % iar frecvenţa complicaţiilor între 15.5 şi 33 %,
majoritatea complicaţiilor fiind legate de infecţii de
tract urinar, morbiditate febrilă sau pierderea de

 sânge.(4)
Odată cu senescenţa apar şi multiple

schimbări universale, degenerative, progresive şi
intrinseci. Modificările cardio-vasculare implică
apariţia ateroamelor, scleroza intimală a vaselor de
sânge şi a peretului ventricular, rezultatul fiind
creşterea tensiunii arteriale sistolice (TAs) şi a
pulsului. Pacienta în vârstă este mai dependentă de
umplerea diastolică şi de volumul sangvin pentru a
menţine debitul cardiac. Răspunsul stimulării
simpatice este încetinit, provocând scăderea
frecvenţei cardiace şi a contractilităţii miocardului,
precum şi a vasoreactivităţii. Combinaţia dintre
aceste modificări cardio-vasculare creşte riscul
retenţiei de lichide, a  aritmiilor, a imposibilităţii de
a menţine o temperatură corporală stabilă , mai ales
după un stres chirurgical. Masa renală, fluxul sangvin
şi rata de filtrare glomerulară scad cu vârsta. Nivelul
creatininei rămâne totuşi stabil în perioada de
îmbătrânire datorită scăderii catabolismului
proteic.(3)

Complicaţii acute apar adesea pe fondul unor
suferinţe cronice iar stresul în sine poate limita
procesele homeostaziei. Cazul de faţă descrie o
situaţie similară, în care pe fondul unui prolaps
genital grad III s-a instituit retenţia acută de urină.

Modificările biologice şi fiziologice din
cursul îmbătrânirii au repercusiuni şi asupra
farmacologiei medicamentelor, element deosebit de
important în cazul necesităţii unei anestezii la o
pacientă în vârstă.(11) Absorbţia medicamentelor
este influenţată de reducerea suprafeţei de absorbţie,
a fluxului sangvin splanhnic şi încetinirea evacuării
gastrice. Distribuţia medicamentelor în ţesuturi este
determinată de liposolubilitate, starea de hidratare.
Legarea medicamentelor de proteinele plasmatice se
alterează cu vârsta, mai ales datorită scăderii
nivelului plasmatic al albuminei. Metabolizarea
medicamentelor este afectată la vârstnici în special
datorită reducerii fluxului sangvin hepatic. Excreţia
este foarte mult influenţată de îmbătrânire, secundar
reducerii funcţiei renale.

Intervenţiile chirurgicale la pacientele în
vârstă pot fi bine tolerate, nu şi complicaţiile lor.(12)
Manku et al susţine că pacientele cu vârsta mai mare
de 70 de ani care au suferit o complicaţie

R. Ciortea
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perioperatorie au avut un  risc dublu de  a necesita
îngrijiri suplimentare.(5) În cazul de faţă, tulburarea
acută de ritm a apărut pe fond de hipopotasemie
datorată pierderilor urinare secundare insuficienţei
renale poliurice şi nefropatiei hipertensive
preexistente, accentuate de modificările renale de
senescenţă.

În statusul de boală al populaţiei geriatrice,
medicamentele, starea cognitivă, starea psihologică
şi dependenţa funcţională sunt toţi  potenţiali factori
de risc importanţi care cresc susceptibilitatea
pacientului geriatric la rezultate nesatisfăcătoare
perioperatorii.(9) De asemenea, este foarte
importantă luarea în considerare a aspectelor
intraoperatorii, cum ar fi selectarea anestezicului ,
utilizarea de metode minim invazive atunci când este
posibil, limitarea pierderii de sânge şi durata timpului
operator, precum şi modalităţile de îngrijire atentă
post-operatorie, legate în special de gestionarea
durerii. (2)

Boala coronariană aterosclerotică este cea
mai frecventă afecţiune cardiacă a vârstnicului, fiind
cauza de deces în două treimi din totalul deceselor
la aceştia. Bolile cardio-vasculare preexistente cresc
riscul unei complicaţii perioperatorii la femeile în
vârstă care suferă  intervenţii chirurgicale
uroginecologice. Cu toate acestea, rata globală de
mortalitate perioperatorie la femeile în vârstă care
suferă intervenţii chirurgicale uroginecologice este
scazută.(8) Unul dintre factorii de risc importanţi ai
declansării unei patologii coronariene acute poate fi
alterarea funcţiei renale, idee susţinută atât de cazul
de faţă cât şi de studiile din literatură.(6)

Vârsta pacientului ce trece printr-o
intervenţie chiurgicală nu  reprezintă un factor de
risc pentru apariţia complicaţiilor perioperatorii(10)
şi nu trebuie să fie singurul factor determinant în
luarea deciziei de a  efectua intervenţia
chirurgicală.(7)

CONCLUZII

Rezultatele chirurgicale ginecologice de
succes, cu morbiditate minimă sunt realizabile  şi la
paciente vârstnice, cu optimizarea tratamentului
perioperator.
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Rezumat

Exenteraţia pelvină, raportată pentru prima dată de către Brunschwig in 1948 pentru tumori pelvine avansate
loco-regional implica rezecţii multiviscerale urmate de morbiditate şi mortalitate importante (1,2,3,4).În timp,datorită
progresului în tehnică chirurgicală şi terapie intensivă,rata de mortalitate postoperatorie a scăzut,aducând din nou
aceasta procedură în atenţia chirurgului oncolog;tendinţa a fost de a clarifica indicaţiile,beneficiul şi metodele
reconstructive pentru a restabili funcţionalitatea. Întrucât beneficiul metodei e asociat rezecţiei R0,exenteraţia cu
extensie laterala a fost dezvoltată pentru situaţiile cu invazie laterală,considerate anterior nerezecabile (5,6). Prezentăm
cazul unei paciente de 59 de ani diagnosticată cu o tumoră de col uterin cu  invazia vezicii urinare şi a ureterului
drept, căreia,după 26 de secvenţe de radioterapie neoadjuvantă,i s-a practicat o pelvecomie anterioara cu extensie
laterala şi reimplantare a ureterului stâng în cel dretpt cu ureterostomie dreaptă (U trans U) cu rezultate oncologice
bune.

Abstract: Laterally extended anterior exenteration  for locoregional invasive cervical
                cancer - Case report

Pelvic exenteration, reported for the first time by Brunschwig in 1948 for locally advanced pelvic malignancies
involved extended organ resections followed by considerable morbidty and mortality (1,2,3,4).In time due to progress
in surgical technique and intensive care, rates of postoperative mortality decreased, which brought back the method
in the oncologist surgeon’s attention; focus was set on clarifying indications,benefit and methds of reconstruction in
order to restore functionallity.Since benefit of the procedure was associated with R0 resection, lateral extended
exenteration was developed for the situations of lateral invasion previously considered unresectable.(5,6). We report
the case of a 59 years old patient diagnosed with a large cervical tumor invading the bladder and the right ureter
who,after 26 sequences of neoadjuvant radiotherapy, was submitted to anterior laterally extended pelvectomy with U
trans U right ureterostomy with good oncologic results.

Keywords: locally advanced cervical cancer, radiotherapy, laterally extended exenteration

INTRODUCERE

Tratamentul cancerului de col uterin
persistent după radioterapie reprezintă încă o
provocare terapeutică. Opţiunile de tratament variază
de la  histerectomie radicală cu anexectomie
bilaterală la pelvectomie anterioară, posterioară sau
chiar totală în funcţie de gradul de invazie loco-
regională a tumorii. (1) În cazul tumorilor primare

de col uterin, invazia peretelui pelvin lateral a fost
considerată pentru mult timp ca fiind criteriu de
nerezecabilitate. Studii recente au dovedit ca aceste
paciente sunt candidate pentru exenteraţie pelvină
extinsă lateral cu rezultate postoperatorii şi la distanţă
bune (1,2)
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PREZENTARE DE CAZ

Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de
59 de ani, care a acuzat dureri pelviene şi abdominale,
metroragii, şi disurie. Examenul ginecologic local a
arătat o masă tumorală vegetantă la nivelul colului
uterin, cu invazia treimii medii a vaginului şi a
ambelor parametre până la nivelul pereţilor pelvini
laterali . Biopsiile au relevat carcinom necheratinizat
cervical cu celule mari .

Examenul RMN a arătat o tumoră de col
uterin ce invadează corpul uterin , treimea superioară
a vaginului, peretele posterior al vezicii urinare şi
ostiumurile ureterale, cu ureterohidronefroza de grad
III pe dreapta şi II pe partea stângă, motiv pentru
care au fost montate sonde Cook bilateral. În spaţiul
retroperitoneal stâng a fost descrisă masă tumorală
8 cm  în contact cu artera iliacă comună stângă.
Pacienta a urmat 24 de secvenţe de radioterapie şi 2
secvenţe de brahiterapie.

RMN-ul de reevaluare efectuat la sfârşitul
radioterapiei neoadjuvante a descris persistenţa unei
mase tumorale de 2,7 / 2,2 / 2,3 cm , invadarea
ureterului drept , uşor dilatat , (gradul II de uretero -
hidronefroză ) şi suprafeţei posterioare a vezicii
urinare. (FIG.1,2) Masa retroperitoneala stângă
persista, având un diametru de 7,7 cm, cu zone intinse
de necroză ( FIG. 3).

S-a interventit chirurgical şi s-a practicat
exenteraţie anterioară supralevatorie extinsă lateral
dreapta, cu reimplantarea ureterului stâng in cel drept,
şi ureterostoma dreapta (U transU). (FIG. 4,5,6,7,8)
S-a practicat şi ablaţia masei retroperitoneale stângi
care s-a dovedit a fi o adenopatie necrozată (FIG.9)
Evoluţia postoperatorie a fost favorabilă, pacienta
prezentând bilanţ oncologic negativ la un an
postoperator.

DISCUŢII

Intervenţia originală raportată de
Brunschwig la sfârşitul anilor 1940 , adresată
tumorilor maligne pelvine avansate primare sau
recurenţelor centrale pelvine după neoplasme de col
uterin , a rămas în esenţă neschimbată. (4,6) Acest
tip de intervenţie reprezintă încă arhetipul de rezecţie

pelviana “ultraradicală”, scopul principal fiind acela
de a realiza excizia totală a leziunii cu margini de
rezecţie  negative ( 2,6 ).

În  încercarea de a obţine cele mai bune
rezultate oncologice , studii recente s-au concentrat
pe principalele pattern-uri  de diseminare tumorală.
Hockel şi colaboratorii săi au demonstrat , în studiile
lor că această răspândire se limitează la
compartimentele tisulare în funcţie de dezvoltarea
embriologică a tracturilor digestiv, genital şi urinar .
( 3,7 ) . Frontierele între aceste trei teritorii cu diferite
origini embriologice reprezintă bariere naturale, care
împiedică răspândirea tumorii. Odată ce aceste
bariere sunt distruse tumora progresează şi invadează
organele adiacente.

La nivel local recurenţele care apar după
intervenţia chirurgicală progresează chiar mai repede,
deoarece frontierele compartimentale au fost distruse
sau înlocuite cu cicatrici în urma intervenţiilor
precedente.  Acest fapt explică de ce recidive locale,
chiar dacă acestea au dimensiuni mici, de multe ori
invadează mai multe compartimente (3). Bariera
anterioară - peretele anterior al vezicii urinare, şi cea
posterioară -mezorectul-, de obicei, nu sunt invadate
de tumora (3) Studii recente de anatomie ontogenică
(3,4) au arătat că fascia endopelvină reprezintă o altă
barieră importantă pentru celulele maligne , care de
obicei nu este întreruptă în decursul intervenţiilor
chirurgicale anterioare.

Exenteraţia extinsă lateral se referă la ablaţia
organelor pelvine aparţinând diferitelor
compartimente în interiorul frontierelor intacte
asociată cu rezecţia în bloc a fasciei endopelvine şi
a muşchilor obturator, coccigian şi pubococcigian
(1,2,3,8,9) Pentru mult timp , tumorile pelvine fixate
de peretele lateral au fost considerate inoperabile
(2,10) . Dar studii recente au demonstrat că extensia
la nivelul peretele pelvin poate fi, de fapt, împăţrită
în două categorii, cu origini şi prognostic diferit :
extensie la nivelul peretelui lateral cu origine
viscerală, provenind de la parametre sau paracolpos,
situată sub nervul obturator,  şi extensie parietală,
dezvoltat deasupra nervului obturator; rezecţia este
indicată doar în cazurile cu extensie viscerala; invazia
găurii sciatice reprezintă contraindicaţie absolută
pentru rezecţie ( 3 ).
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În cazul nostru , extinderea lateral dreapta a
fost doar viscerală (FIG.5) , astfel încât leziunea a
fost îndepărtată în totalitate. Pe piesa de rezecţie, la
examenul histopatologic marginile nu au fost
invadate tumoral (deci obiectivul de rezecie R0 a fost
atins).

CONCLUZII

Chiar dacă are încă o rată ridicată de
morbiditate, exenteraţia extinsă lateral rămâne
singura opţiune de tratament potenţial curativ pentru
neoplasmele de col uterin extinse la peretele lateral
pelvin. Beneficiile acestei intervenţii chirurgicale
ultraradicale sunt susţinute de rezultatele
histopatologice care arată că, chiar dacă acesta este
fixat la peretele pelvin, de obicei, nu invadează
muşchiul striat adiacent.

 Prin urmare, rezecţia extensivă poate oferi
o rezecţie R0. Această intervenţie chirurgicală extinsă
lateral se poate face doar dacă nu există o invazie a
găurii sciatice.

 Hockel şi colaboratorii au raportat o rată de
supravieţuire la cinci ani de 49%. În cazul în care
barierele compartimentelor anatomice ale organelor
pelviene sunt respectate în timpul rezecţiilor
multiviscerale iar piesa de rezecţie include, de
asemenea, structurile parietale invadate în cazurile
cu extensie laterală, un bun control local al bolii
pelviene avansat poate fi atins.

Fig 1: Tumora cervicală de mari dimensiuni, invadând
vezica urinară

Fig. 2 : Invazia tumorală la nivelul ureterului drept

Fig. 3: Masa tumorală retroperitoneală, necrozată

Fig. 4: Aspect intraoperator-invazia tumorală în peretele
posterior vezical

N. Bacalba}a



      234     Obstetrica }i Ginecologia

Fig. 5: Aspectul final după rezecţia extinsă lateral dreapta

Fig. 6: Masa retroperitoneală necrozată

Fig. 7: Exenteraţie anterioară supralevatorie- aspectul la
finalul rezecţiei

Fig. 8: Piesa de exenteraţie anterioară

Fig. 9: Masa retroperitoneală cu aspect de adenopatie
necrozată
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