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REFERATE GENERALE

REZUMAT
Urmărirea de către medicul de familie şi colaborarea acestuia cu medicul ginecolog în cazul pacientelor cu 
modifi cări de tip ASCUS a frotiurilor cervicale trebuie să se facă după un algoritm standardizat şi unanim 
acceptat, care va face ca diagnosticul leziunilor să fi e cât mai precoce.
Pentru femeile care au prezentat frotiuri citologice de tip ASCUS, recomandarea este să se efectueze 2 
examinări citologice la 6 luni interval şi să se facă testarea pentru HPV. Ulterior, pacienta este îndrumată 
pentru examinare colposcopică la medicul ginecolog.
Femeile care sunt HPV negative sunt urmărite prin repetarea citologiei peste 1 an. Femeile cu frotiu ASCUS 
care sunt HPV pozitive vor fi  urmărite ca cele care ar prezenta frotiu LGSIL şi vor trebui trimise la medicul 
ginecolog pentru evaluare colposcopică. Astfel, în faţa unui rezultat CIN 1 citologia va fi  repetată la 12 luni, 
iar testarea HPV tot la 12 luni. În faţa unui rezultat CIN 2 sau CIN 3, urmărirea pacientei se va face prin 
urmărirea citologiei la 4 sau la 6 luni timp de 2 ani consecutiv, iar testarea HPV făcută la cel puţin 1 an. 
Femeile cu 3 rezultate negative ies din evidenţele speciale şi trec în programul obişnuit de screeening (o dată 
la 3 ani).
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ABSTRACT
The evolution of women with ASCUS PAP smear must be done in an orderly fashion. The family doctor must 
communicate with the gynecologist following standardized procedures so that the lesions can be discovered 
as early as possible.
For women with ASCUS PAP smear it is recommended to take another cytological examination in 6 months 
and also test themselves for HPV. After said investigations, if need be, a colposcopy is also recommended. 
Women witch are HPV negative repeat the PAP smear yearly.
Patients presenting ASCUS PAP smear and are HPV positive will be investigated as if they had LGSIL PAP 
smear. In this case a colposcopy will be done. If the cytology exam result is a CIN 1 type, the exam will be 
repeated early along with the HPV exam. If it’s a CIN 2 or CIN 3 type, the patient will be investigated every 4 
or 6 months for a period of 2 years. The HPV test will be made at least once a year. Women with 3 negative 
result are tested once every 3 years. 

 Keywords: ASCUS, HPV, CIN 1, CIN 2, CIN 3

2



REVISTA ROMÂNÅ DE BOLI INFECºIOASE – VOLUMUL XVIII, NR. 2-3, AN 2015 61

INTRODUCERE

Depistarea modifi cărilor citologiei colului uterin 
face parte integrantă din programele pe care cabine-
tele de medicina familiei trebuie să le aplice.

S-a plecat de la ideea că atitudinea medicului de 
familie în faţa pacientelor cu modifi cări citologice 
şi histologice ale colului uterin trebuie să fi e una cât 
mai standardizată, conformă cu protocoalele accep-
tate pe plan internaţional şi să existe colaborare cu 
medicul ginecolog şi cu laboratorul de citologie.

Frotiurile de tip ASCUS (Atypical Squamous 
Cells of Unknown Signifi ance) arată o modifi care a 
citologiei neconcludentă. Se consideră că apro xi-
mativ 75% dintre femeile cu frotiu de tip ASCUS 
nu au modifi cări anormale la nivelul cervixului.

Conduita în interpretarea rezultatelor PAP (Tes-
tul Babeş-Papanicolau) şi ghidarea pacientei către 
medicul specialist ginecolog reprezintă cel mai 
important pas în prevenirea cancerului de col uterin 
sau în depistarea cât mai timpurie a leziunilor pre-
canceroase.

Scopul urmărit a fost găsirea unui algoritm cu 
ajutorul căruia în cabinetul medicului de familie să 
se poată urmări cât mai corect pacientele cu frotiuri 
Babeş Papanicolau de tip ASCUS (Atypical squa-
mos cells of undetermined signifi cance). Atitudinea 
trebuie să fi e ghidată de momentul optim în care 
urmărirea nu mai poate fi  făcută în cabinetul me-
dicului de familie, iar pacientele trebuie trimise că-
tre eşalonul superior de specialişti, respectiv la 
medicul ginecolog.

MATERIAL ŞI METODĂ

S-au luat în studiu un număr de 250-350 de 
femei dintr-un total de 419-519 afl ate în evidenţele 
me dicului de familie, cu vârsta cuprinsă între 25 şi 
45 de ani. Iniţial, acestea au fost trimise (sau au 
făcut din proprie iniţiativă) la un examen Babeş 
Papa nicolau.

Studiul a fost efectuat pe o perioadă de trei ani 
începând cu anul 2011. Pentru citirea lamelor s-a 
folosit sistemul Bethesda (TBS).

REZULTATE

170 de femei nu au prezentat modifi cări, respec-
tiv rezultatul examenului PAP a fost normal (Fig. 
1). 38 de femei din cele luate în studiu au prezentat 
modifi cări de tip ASCUS (Fig. 2).

La testarea HPV (Human Papilloma Virus) care 
s-a efectuat pentru pacientele cu frotiu ASCUS, 
84% sunt HPV negative, iar restul sunt pozitive 

pentru tulpinile cu risc crescut (ne-au interesat nu-
mai cele cu tulpinile 16 şi 18 prezente).

Frotiul ASCUS este considerat un frotiu border-
line, adică la limita între normal şi patologic, ne-
con cludent pentru o anumită patologie. Acest lucru 
face ca în faţa unui astfel de rezultat pacienta să 
in tre într-un anumit program de screening, astfel 
încât să nu scape depistării unei anumite patologii. 

Medicul de familie poate urmări o pacientă cu 
un astfel de frotiu după algoritmii prezentaţi în 
Tabelul 1 şi Tabelul 2 (ceea ce este colorat cu gri în 
tabele sunt etape care se pot desfăşura la nivelul 
cabinetului medicului de familie).

DISCUŢII 

Pentru femeile care au prezentat ASCUS, reco-
mandarea este să se repete examenul citologic la 6 
luni interval de 2 ori şi să se facă o testare pentru 
HPV. (1-4,7)

FIGURA 1. Frotiu de aspect normal

FIGURA 2. Frotiu cu modifi cări de tip ASCUS
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• Femeile care sunt HPV negative sunt urmărite 
prin repetarea citologiei peste 1 an.

• Femeile cu frotiu ASCUS care sunt HPV pozi-
tive vor fi  urmărite ca cele care ar prezenta frotiu 
LGSIL (Low-Grade Squamous Intraepithelial 

TABELUL 1. Conduita la femeia în premenopauză cu frotiu ASCUS

Lesion) şi vor trebui trimise la medicul ginecolog 
pentru evaluare colposcopică. (3,4,7,9) 
Dacă colposcopia nu arată nici o leziune, se re-

comandă prelevarea unei probe din endocervix. 
(7,9)
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Dacă colposcopia indică modifi cări lezionale, se 
recomandă biopsierea leziunii cu efectuarea unei 
terapii prin proceduri excizionale (ERAD, LLETZ, 
LEEP). În funcţie de rezultatul examenului histopa-
tologic al fragmentului extras, suntem în faţa a do-
uă situaţii: (7,9)
• Fragmentul extras poate arăta modifi cări care nu 

fac parte din categoria CIN (Cervical intraepithe-
lial neoplasia), situaţie în care pacienta va fi  
urmărită prin 2 examene PAP la interval de 6 
luni şi o nouă testare HPV, dar nu mai devreme 
de 1 an. Aceste femei, după 2 sau 3 teste negative 
consecutive pentru leziune intraepitelială, vor ie şi 
din programul de urmărire specială şi vor intra 
în programul obişnuit de depistare a cancerului 

de col. Dacă testele nu sunt negative pentru lezi-
une intraepitelială, femeia este trimisă din nou la 
ginecolog pentru un nou examen colposcopic.

• Fragmentul extras poate arăta diferite grade de 
CIN. 
Astfel, în faţa unui rezultat CIN 1 citologia va fi  

repetată la 12 luni, iar testarea HPV tot la 12 luni. 
(7) Dacă rezultatul citologiei este ASCUS sau mai 
mult de atât sau dacă testarea HPV este pozitivă 
pentru tulpinile cu risc crescut, pacienta va fi  trimisă 
la medicul ginecolog pentru colposcopie.

După 2 citologii negative sau testare HPV nega-
tivă, pacienta va fi  urmărită anual prin examenul 
PAP. Tot anual va fi  trimisă şi la colposcopie.

TABELUL 2. Folosirea testării HPV în completarea diagnosticului citologic pentru screeningul cervical la femei cu vârsta 
mai mare de 30 de ani
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În faţa unui rezultat histopatologic CIN 2 sau 
CIN 3, urmărirea pacientei se va face astfel: 
• Urmărirea citologiei la 4 sau la 6 luni timp de 2 

ani consecutiv. (7)
• Testarea HPV făcută la cel puţin 1 an (3) din cer-

vix.
• Colposcopia nu aduce o îmbunătăţire a urmăririi. 

(7,9)
Femeile cu 3 rezultate negative ies din evidenţele 

speciale şi trec în programul obişnuit de screening. 

CONCLUZII

Screeningul leziunilor preneoplazice al femeii 
reprezintă în continuare o problemă pentru popu-
laţia feminină. Găsirea unei metode corecte cât mai 
simple şi mai accesibile de urmărire, aplicabile 
chiar de la nivelul cabinetului medicului de familie, 
poate face ca pacienta să fi e trimisă către medicul 
specialist cât mai devreme în evoluţia bolii. 
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