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REZUMAT
Cancerul vulvar reprezintă 6% dintre toate cancerele ginecologice şi afectează în special femeile cu vârstă 
înaintată. Neoplazia vulvară intraepitelială reprezintă o stare precanceroasă care afectează epiteliul scuamos 
vulvar. Studiile epidemiologice au demonstrat o creştere a incidenţei neoplaziei vulvare intraepiteliale în ultimii 
ani. În paralel, s-a constatat o creştere a incidenţei cancerului vulvar, această modifi care fi ind mai evidentă la 
carcinomul scuamos vulvar in situ comparativ cu cel invaziv. În ultimele două decenii s-au înregistrat progrese 
semnifi cative în cunoaşterea etiopatogeniei leziunilor precanceroase ale tractului genital inferior, prin stabilirea 
interrelaţiei dintre acestea şi infecţia cu virusul papiloma uman-HPV. Demonstrarea implicării infecţiei HPV în 
patogenia neoplaziei vulvare intraepiteliale, precum şi accesul actual la vaccinarea anti-HPV, explică noile 
posibilităţi de prevenţie a acestei afecţiuni.
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ABSTRACT
Vulvar cancer represents 6% from all gynecological cancers and is more frequent in elder patients. Vulvar 
intraepithelial neoplasia represents a precancerous condition which affects the vulvar squamous epithelium. 
Epidemiological studies demonstrated an elevated incidence of the vulvar intraepithelial neoplasia in the last 
decades. In the same time, an increased incidence is demonstrated in vulvar cancer, particularly in carcinoma 
in situ in comparison with invasive carcinoma. The signifi cant progresses acquired during the last two decades 
regarding the role of HPV in precancerous condition of the inferior genital tract had an impact in the vulvar 
condition. The role of HPV in vulvar intraepithelial neoplasia and the availability of HPV vaccine open new 
prevention possibilities for this disease.
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INTRODUCERE

Cancerul vulvar reprezintă 6% dintre toate can-
cerele ginecologice şi afectează în general femeile 
cu vârstă înaintată. În 95% dintre cazuri cancerul 
vulvar este de tip scuamo-celular, în restul cazurilor 
fi ind înregistrate forme histologice de tipul mela-
nom sau carcinom bazo-celular (1,2). 

Pentru a sublinia şi marca importanţa leziunilor 
precanceroase vulvare, International Society for 
Study of Vulvar Disease (ISSVD) introduce în anul 

1986 termenul de neoplazie intraepitelială vulvară 
(NIV). Introducerea noţiunii de NIV a determinat 
înlocuirea termenilor tradiţionali precum leuco-
plazie, boală Bowen, atipie bowenoidă (3). 

Incidenţa NIV a cunoscut de-a lungul anilor o 
creştere constantă, fenomen care poate fi  explicat, 
pe de o parte, de modifi carea comportamentului 
sexual, cu o creştere paralelă a infecţiei HPV, şi pe 
de altă parte de diagnosticul adecvat cu recunoaş-
terea şi încadrarea corectă a acestor leziuni (4). 
Norwegian Cancer Registry raportează o creştere a 
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incidenţei NIV de la 0,5 la 1,4/100000 femei/an, 
fi ind mai afectate femeile tinere (5). În paralel cu 
creşterea incidenţei NIV, s-a constatat şi o creştere 
a incidenţei cancerului vulvar, această modifi care 
fi ind mai evidentă la carcinomul scuamos vulvar in 
situ comparativ cu cel invaziv (6). 

CLASIFICAREA LEZIUNII VULVARE 
INTRAEPITELIALE

Prima clasifi care din anul 1986 împarte neoplazia 
intraepitelială în trei clase NIV I, II, III, în funcţie de 
gradul afectării epiteliale (3). Practic, introducerea 
acestei clasifi cări s-a dorit a fi  o extrapolare a celei 
aplicate epiteliului scuamos cervical – displazia 
vulvară uşoară – afectarea 1/3 inferioare; displazia 
vulvară moderată – afectarea 1/2 inferioare; dis plazia 
vulvară severă – afectarea a mai mult de 2/3 din 
grosimea epiteliului. Spre deosebire de leziunea 
cervicală intraepitelială, unde această clasifi care 
histologică (CIN I, CIN II, CIN III) este valabilă şi 
astăzi, în cazul leziunii vulvare ea s-a dovedit a fi  
imperfectă, argumentele fi ind de ordin multiplu. Pe 
de o parte, epiteliul vulvar nu prezintă aceleaşi mo-
difi cări morfologice precum epiteliul cervical, iar pe 
de altă parte patogenia cancerului vulvar este diferită 
de cea a cancerului cervical. În plus, nu există dovezi 
citate în literatură care să susţină existenţa progresiei 
NIV I spre NIV III şi, astfel, nu există argumente 
conform cărora NIV I este precursor al cancerului 
vulvar. Ba mai mult, în etiopatogenia NIV I este 
implicată tulpina 6 a HPV, iar în NIV III factorul 
etiologic este tulpina 16 a HPV. Întrucât cele două 
entităţi au origini diferite, este puţin probabil să 
existe o progresie de la NIV I către NIV III (7).

Diagnosticul anatomopatologic de NIV I se 
stabileşte pe existenţa celulelor atipice în 1/3 in-
ferioară a epiteliului scuamos normal sau hiper-
plazic, acestea fi ind prezente în diferite afecţiuni 
dermatologice precum hiperplazia epitelială scua-
moasă, lichen simplu, lichen scleros, psoriazis. Prin 
urmare, termenul de NIV este aplicabil doar lezi-
unilor de grad înalt (NIV II şi III). Acesta a fost 
prin cipalul argument care a determinat apariţia unei 
noi clasifi cări a NIV şi aceasta a luat naştere în anul 
2004 (8). În plus, clasifi carea din 2004 diferenţiază 
neoplazia vulvară cu punct de plecare HPV faţă de 
cea care nu are în etiopatogenie acest factor infec-
ţios. Clasifi carea ISSVD din 2004 descrie două 
tipuri de NIV:

1. NIV forma comună
tip verucos• 
tip bazaloid• 
tip mixt• 

2. NIV forma diferenţiată
NIV forma comună este asociată cu infecţia 

HPV 16 (mai frecvent) şi 18. În general, sunt 
afectate femeile tinere (vârsta medie fi ind de 30 
ani), având acelaşi model demografi c şi comporta-
mental cu neoplazia intraepitelială cervicală. 
Această entitate este caracterizată din punct de ve-
dere histologic prin proliferare epitelială anormală, 
aneuploidie şi prin anomalii mitotice. NIV de tip 
verucos conţine o populaţie celulară pleiomorfă cu 
keratinizare celulară, celule multinucleate, în timp 
ce NIV de tip bazaloid este caracterizat printr-o 
populaţie celulară uniformă, nediferenţiată, de tip 
bazal. 80% dintre femeile cu NIV tip bazaloid ne-
tra tate pot dezvolta boala invazivă, în timp ce 3-4% 
dintre pacientele tratate progresează spre cancer. 
Ambele tipuri se manifestă clinic prin leziuni multi-
focale şi multi centrice, cu implicarea, în 50% dintre 
cazuri, a te gu mentului perineal şi a epiteliului. Tra-
ta mentul recomandat este ablaţia sau excizia le-
ziunilor.

NIV diferenţiată afectează femeile în vârstă, nu 
are relaţie cu infecţia HPV şi se constată absenţa 
factorilor de risc demografi ci şi comportamentali. 
Din punct de vedere histologic, se caracterizează 
prin prezenţa atipiilor nucleare în 1/3 inferioară a 
stra tului celular bazal. Clinic, se manifestă sub 
formă de leziuni unifocale, unicentrice, care apar 
pe o dermatoză preexistentă (hiperplazie scuamoasă, 
lichen plan, lichen scleros). Aproximativ 80% 
dintre carcinoamele scuamoase invazive apărute la 
pa cientele în vârstă sunt asociate cu lichenul plan, 
lichenul scleros cu evoluţie îndelungată, netratate. 
Răspund bine la tratamentul topic local cu cortico-
steroizi.

Pornind de la clasifi carea leziunilor vulvare, 
putem observa că în cancerul vulvar avem două en-
tităţi diferite în ceea ce priveşte patogenia: cancer 
HPV dependent şi cancer HPV independent. Impli-
caţiile acestei delimitări sunt de ordin epidemiologic 
şi profi lactic, întrucât vaccinarea HPV va avea im-
pact asupra primului tip, neinfl uenţând însă cancerul 
HPV independent.

ROLUL INFECŢIEI HPV ÎN NIV

HPV este cunoscut ca fi ind agent etiologic în 
leziunile precanceroase şi invazive ale tractului ge-
nital inferior, iar incidenţa NIV a crescut în paralel 
cu infecţiile genitale determinate de HPV. HPV 
determină NIV formă comună, în schimb nu este 
implicat în mecanismul etiopatogenic al NIV dife-
renţiate. Astfel, se observă că în clasifi carea din 
2004, ultima în vigoare, infecţia cu HPV determină 
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de fapt cele două mari clase de NIV. Studii recente 
arată existenţa a două tipuri de cancer vulvar in-
vaziv: unul este dependent de infecţia cu HPV şi 
este apanajul femeii tinere, iar al doilea tip este can-
cerul vulvar dezvoltat fără nici o relaţie cu infecţia 
HPV şi este caracteristic femeii în vârstă (9).

Actualmente s-a dovedit că NIV I este generat în 
marea majoritate a cazurilor de HPV tip neoncogen 
(tulpina 6), spre deosebire de NIV III unde infecţia 
preponderentă este cu HPV înalt oncogen (tulpina 
16) (10). Această constatare susţine ipoteza conform 
căreia nu există o progresie a NIV I către NIV III. 
Practic, modul în care HPV este implicat în etio-
patogenia leziunilor vulvare a determinat o schim-
bare semnifi cativă în ceea ce priveşte clasifi carea 
leziunilor intraepiteliale. Cele două mecanisme eti-
o   patogenice demonstrează heterogenitatea cance -
rului vulvar.

EVOLUŢIA NIV

Cunoştinţele referitoare la istoria naturală a NIV 
sunt încă limitate. Majoritatea studiilor au arătat un 
risc mai mic de 3,3-5-7% de progresie spre cancer 
la pacientele tratate (11). Jones şi Rowan au arătat 
că în cazul pacientelor netratate, riscul progresiei în 
interval de 8 ani este de 87,5% (12). De asemenea, 
studiile au arătat faptul că potenţialul invaziv al 
NIV este mai mare decât cel al CIN, iar perioada de 
progresie spre cancer este mai scurtă. Imunosupre-
sia, vârsta avansată, infecţia cu HPV, leziunile ex-
tensive, fumatul, radioterapia constituie factori de 
risc pentru progresie. Regresia spontană a fost 
observată la femeile de vârstă tânără cu leziuni 
multi focale, pigmentate sau după terminarea sar-
cinii (la cele care erau gravide la momentul diag-
nosticării). Dat fi ind riscul de progresie chiar şi 
pentru leziunile tratate, s-a încercat identifi carea 
unor markeri. Au fost astfel identifi caţi o serie de 
markeri moleculari ai progresiei, cum ar fi  mutaţii 
ale p53 sau p16 pozitiv în NIV de tip verucos şi 
bazaloid (9).

VACCINUL HPV ŞI PATOLOGIA VULVARĂ

Vaccinul HPV reprezintă o mare speranţă pentru 
prevenţia afecţiunilor vulvare dependente de in-
fecţia HPV, aşa cum şi-a dovedit utilitatea în pro-
fi laxia neoplaziei cervicale intraepiteliale. Stu diul 
FUTURE I a demonstrat că vaccinul profi lactic 
tetravalent reduce semnifi cativ incidenţa afecţiuni-

lor ano-genitale la femeile tinere (13). Pe lângă 
studiul FUTURE, şi alţi autori raportează o protecţie 
efi cientă de 100% faţă de NIV forma comună prin 
administrarea vaccinului HPV (14,15). În plus, 
există semnale în urma unor studii (efectuate însă 
pe un număr limitat de cazuri) că vaccinarea 
profi lactică HPV ar avea un impact pozitiv şi asupra 
NIV deja constituite, observându-se o regresie a 
acestora într-o proporţie semnifi cativă (16,17).

Vaccinarea va avea efect în reducerea incidenţei 
NIV şi posibil vom asista pe viitor la modifi carea 
raportului NIV-formă comună/NIV-formă diferen-
ţiată (16). Vaccinurile anti-HPV ar putea preveni 
2/3 din NIV şi aproximativ 50% dintre carcinoamele 
vulvare la femeile tinere. Există două tipuri de 
vaccinuri omologate: bivalent şi tetravalent (vac-
cinul tetravalent asigură protecţie împotriva can-
cerului cervical, vaginal, vulvar şi a con diloamelor 
ano-genitale). În plus, vaccinul terapeutic la care 
vom avea acces într-un viitor nu foarte îndepărtat 
va reprezenta un real pas înainte pentru leziunile de 
tip NIV deja constituite.

În ceea ce priveşte vaccinarea anti HPV, sunt ne-
cesare în continuare studii care să cerceteze po-
pulaţia cu risc crescut, precum femeile în vârstă, 
cele cu HIV sau cu teren imunocompromis, precum 
şi cele cu transplant renal. Vaccinarea persoanelor 
mai avansate în vârstă va avea probabil un impact 
asupra leziunilor vulvare şi, implicit, asupra can-
cerului vulvar.

Cu certitudine că peste 10-15 ani vom fi  în po-
sesia unor date mult mai fi abile în ceea ce priveşte 
efectul vaccinului asupra epidemiologiei afecţiuni-
lor vul vare. Este posibil ca în viitor să asistăm la o 
mo difi care a epidemiologiei cancerului vulvar.

CONCLUZII

În concluzie, reamintim faptul că absenţa pro-
gramelor de screening şi a simptomatologiei impun 
o examinare corectă în timpul consultaţiilor de 
rutină. NIV este o afecţiune cu un potenţial sem-
nifi cativ de progresie spre cancer invaziv, de aceea 
diagnosticul corect şi tratamentul adecvat previn 
dezvoltarea cancerului vulvar. Managementul ei 
trebuie realizat de către clinicieni cu o vastă ex-
perienţă în domeniu. Leziunile NIV sunt determi-
nate în mare parte de infecţia cu HPV, de aici im-
portanţa vaccinării. Un element important care va 
avea un impact în viitorul nu foarte îndepărtat este 
repre zentat de introducerea vaccinului anti-HPV. 
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