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Rezumat
În baza unui material clinic, s-a efectuat un studiu comparativ privind eficacitatea diferitor 
metode de laborator utilizate în diagnosticarea vaginozei bacteriene. Sunt caracterizate 
avantajele și limitele metodelor bacteriologice clasice și metodelor molecular-genetice 
contemporane. S-a demonstrat, că pentru obţinerea unui diagnostic cert și complet, este 
necesară aplicarea ambelor metode. Bibl.-7, tab.-2.
Abrevieri: PCR - reacția de polimerizare in lanț; PCR-RT- reacția de polimerizare in lanț 
în timp real.
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Introducere
Vaginoza bacteriană este cea mai frecventă infecție a tractului vaginal la femeile în 

vârstă fertilă. În afară de faptul, că este o problemă neplăcută [4], vaginoza bacteriană 
este asociată cu un risc major pentru dezvoltarea fătului în cursul sarcinii. Fiind un 
proces inflamator indus de flora condiționat patogenă, vaginoza bacteriană le face pe 
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femei deosebit de vulnerabile față de bolile cu transmitere sexuală, precum gonoreea, 
chlamidioza, herpesul genital și HIV-1[5]. Mai mult ca atât, vaginoza bacteriană 
contribuie la replicarea virală a virusurilor HIV-1 și HIV-2, mărind astfel răspândirea 
ulterioară a bolilor cu transmitere sexuală pandemică [3].

 Introducerea în practica medicală a unei metode de laborator standardizate, care să 
corespundă tuturor cerințelor necesare, va permite să excludem dublarea analizelor și 
folosirea metodelor inoportune, care nu numai ca nu dau informații suplimentare, dar și 
duc medicul curant în eroare. În afară de aceasta, ele contribuie la cheltueli nemotivate, 
care sunt critice pentru orice sistem de sănătate [7].

În diagnosticul vaginozei bacteriene se folosește sistemul R.Nugent sau Amsel. 
“Standardul de aur” în diagnosticarea infecțiilor cailor genitale la femei este metoda 
bacteriologică și anume cultura secrețiilor vaginale izolată pe medii speciale. Metoda 
de diagnosticare prin biologie molecurară-PCR reprezintă o metodă contemporană, 
cu obținerea rezultatului rapid. Dublarea acestor metode este inoportună, și 
costisitoare[6].

În comformitate cu ultimele recomandări internaționale privind diagnosticarea 
infecțiilor induse de flora condiționat patogenă, trebuie să se acorde prioritate testelor 
de diagnostic molecular-biologice. Organizația mondială a Sănatății recomandă să 
se acorde atenție deosebită infecțiilor căilor genitale și urinare la femei, deoarece ele 
contribuie la dezvoltarea cancerului de col uterin la femeile infectate cu HPV virus şi 
au o influența majoră negativă asupra dezvoltării fătului în cursul sarcinii [1,2]. 

Scopul studiului curent a fost evaluarea oportunității și eficacității metodei molecular-
genetice și metodei bacteriologice în diagnosticarea vaginozei bacteriene cauzate de 
Gardnerella vaginalis la femei. S-a studiat posibilitatea substituirii metodelor-standard 
de diagnostic în favoarea metodelor molecular-genetice.

Materiale și metode de cercetare
A fost efectuată cercetarea comparativă a indicatorilor privind eficacitatea 

metodelor de depistare a bacteriei Gardnerella vaginalis. Cercetarea a fost efectuată 
pe materiale prelevate din tractul vaginal al pacientelor, care s-au adresat la medicul 
ginecolog din cauza simptomelor specifice, sau pentru control profilactic. Cercetarea 
a fost efectuată pe un lot de 70 de paciente, în baza clinică a laboratorului Medexpert. 
Сercetarea biocenozei vaginului și secretului vaginal s-a realizat cu ajutorul metodelor 
bacteriologice. Determinarea bacteriei Gardnerella vaginalis în materialul recoltat s-a 
efectuat cu ajutorul metodei molecular-genetice PCR Real Time multiplex. Materialul 
s-a prelevat cu un tampon steril, din fundul sacului vaginal posterior și din canalul 
cervical. Probele pentru fiecare metodă de cercetare (bacteriologice și PCR) au fost 
colectate simultan de la fiecare pacientă.

Pentru metoda bacteriologică probele au fost recoltate pe medii de cultură 
standardizate, cu certificate de calitate, valabile pentru cultivarea microorganismelor: 
mediu de transport Amies în eprubetă cu tampon pentru prelevarea eșantionului, mediu 
neselectiv universal - geloză Columbia cu sânge de berbec. Prezenţa microorganismelor 
în secreţia din vagin a fost studiată prin însămânţărea prelevatului pe medii de cultură, 
prin incubarea, izolarea microorganismelor, identificarea şi testarea lor la sensibilitate 
faţă de medicamentele antimicrobiene. Citirea culturilor s-a realizat zilnic. S-a examinat 
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creșterea microbilor pe plăcile Petri cu medii de cultură insămînțate și incubate pentru 
identificarea preventivă a coloniilor după aspect. Gardnerella vaginalis pe geloză 
Columbia cu sânge de berbec formează la 24-48 ore colonii punctiforme (peste 48 ore 
au diametrul 0,5 mm), sunt rotunde, opace, netede cu beta hemoliză.

Metoda molecular-genetică este orientată spre detectarea fragmentelor speciale ale 
ADN-ului bacterian. Metoda este bazată pe amplificarea fragmentelor de ADN specific. 
Sunt folosite sonde speciale, care au o marcă fluorescentă. Formarea produsului reacției 
duce la creșterea nivelului de fluorescență, care este fixată de aparate speciale. Respectiv 
se evidențiază prezența ADN-ului specific în eșanțion.

Pentru metoda molecular-genetică au fost folosite kituri speciale: în calitate de 
mediu de transport a fost utilizat mediul special Proba Rapid (ДНК-Технология, 
Москва, Россия), izolarea acizilor nucleici a fost realizată folosind setul NK-plus 
conform instrucțiunilor producătorului. PCR în timp real a fost realizat conform 
instrucțiunilor producătorului într-un amplificator cu detectarea rezultatelor în timp 
real DTlite (ООО «НПО ДНК-Технология»), utilizând testul IVD validat Femoflor®.  
După amplificare, s-a calculat automat cantitatea totală de masă bacteriană, Lactobacillus 
spp și microorganismele condiționat patogene inclusiv Gardnerella vaginalis.

La utilizarea testului Femoflor®, criteriul principal pentru determinarea tulburărilor 
disbiotice a fost raportul procentual al lactobacililor și microorganismelor condiționat 
patogene, calculat automat de software.

Pentru prelucrarea statistică a rezultatelor au fost folosite tabele de contingență 
și calculul măsurii consensului Cohen utilizând pachetul EXCEL®. Pentru a descrie 
caracteristicile cantitative, a fost evaluat numărul absolut median de microorganisme în 
echivalentele genomice (EG) și proporția microorganismelor în masa bacteriană totală. 
Cuartila superioară și cea inferioară au fost utilizate ca măsură de dispersie.

Rezultate și discuții
Tabelul №1. Analiza comparativă a rezultatelor pozitive şi negative a diagnosticului 

speciei Gardnerella vaginalis prin metoda bacteriologică și PCR-RT.
Rezultate PCR-RT+ RCR-RT - Total
Bact. + 36 (51,43%) 1 (1,42%) 37(52,85%)
Bact.- 6 (8,57%) 27(38,58%) 33(47,15%)
Total 42 (60%) 28 (40%) 70 (100%)

Conform datelor din tab.1 rezultă că din lotul total (n=70), rezultatul pozitiv prin 
metoda bacteriologică a fost obținut pentru 37(52,85%) de probe, dar prin metoda 
molecular-genetică PCR-RT pentru 42(60%) de probe. E foarte important, ca devierea 
rezultatelor a fost din unul și același material colectat. Totalitatea cazurilor, când prin 
metoda PCR-RT a fost obţinut un rezultat pozitiv, dar prin metoda bacteriologică 
– unul negativ, a fost de 6 (8,57%). În același timp rezultatul negativ prin metoda  
PCR-RT și pozitiv pentru metoda bacteriologică este unicul -1(1,42%)

 Luînd în considerare ca există o deviere în rezultatele obținute putem să presupumem, 
că factorul cel mai important care a contribuit la aceasta sunt particularitățile prelevării 
materialului. Unul din neajunsuri este că proba este prelevată unimomentan pentru 
ambele metode. Când prelevăm proba trebuie să se ia în considerare excesul de mucus 
în canalul vaginal și imposibilitatea de a lua două probe identice pentru ambele metode 
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de cercetare. Nu trebuie să excludem probabilitatea greșelilor în timpul efectuării 
analizelor și posibilitatea contaminării.

Tabelul №2. Compararea sensibilităţii metodelor: bacteriologică şi PCR-RT în analiză 
cantitativă a probelor pentru Gardnerella vaginalis.

Numărul mediu de  
Gardnerella vaginalis (n=70)

Discrepanță (%)

PCR-RT 1,03E+05 58
Bact. 2,49E+05 142

Datele reflectate în tabelul nr.2 arată că din lotul total de 70 de probe cercetate prin 
metoda PCR-RT și metoda bacteriologică cantitatea de Gardnerella vaginalis a fost cu 
42% (p<0.05) mai mică la folosirea metodei PCR-RT.

În compararea sensibilității metodelor prin cercetarea cantitativă a incărcăturii 
bacteriologice apar anumite difucultăți, legate de faptul, că eliberarea rezultatelor în 
metoda bacteriologică se face în grade întregi a 10 ( ex. 103, 104, 105) În analiza molecular-
genetică programul de calcul folosit ne permite șă obținem rezultate cu precizie sporită, 
să calculăm încărcătura bacteriologică, care deasemenea se interpretează în grade, 
dar grade fracționate (ex. 104.6, 105.8, 107.0). Aceasta poate fi cauza devierii majore în 
rezultatele obținute și în același timp putem indica faptul că rezultatele obținute prin 
metoda bacteriologică sunt rotunjite într-o direcție mai înaltă (sunt rotunjite în sus).

Este neceasar să fie remarcat faptul, că un avantaj al metodei bacteriologice cu 
aplicarea sistemelor automatizate este eficacitatea majoră a mediilor și reagenților 
certificaţi conform ISO 9001 și folosirea protocoalelor standardizate. Avantajul 
principal al metodei molecular-genetice cu identificarea ADN-ului este faptul, 
că ele permit să obținem rezultatul într-un timp maxim de scurt. Munca manuală 
există atât în metoda bacteriologică cu analizatoare automate, cât şi în metodele 
contemporane molecular-genetice. Minimizarea acestei munci reduce riscul greșelilor  
personalului medical. 

Metodele molecular-genetice sunt mai rapide și este necesar să le utilizăm în mod 
obligatoriu atunci, când dorim să obținem eficacitate majoră în timp redus, dar paralel 
ele trebuie să fie dublate cu metode bacteriologice clasice. Se cunoaște, că metoda 
bacteriologică are o sensibilitate diagnostică majoră, dar și ne permiite să obținem 
cultura, care ulterior va fi identificată, ce ne poate sugera nu numai despre prezența 
garnderellei în probă, dar și altor specii care produc vaginoză bacteriană sau alte 
inflamații ale tractului vaginal.

Concluzii
1. Cercetarea noastră a relevat avantajele majore ale metodelor contemporane (PCR-

RT) în comparație cu metodele clasice bacteriologice. Deseori, de metoda aplicată 
depinde formularea diagnosticului, prognosticul, tratamentul și controlul lui.

2. Compararea și analiza rezultatelor obținute prin metoda bacteriologică și metoda 
molecular-genetică ne permit să facem concluzia, că o metodă completează pe alta, și 
pentru ca rezultatele să fie complete și sigure ele trebuie sa fie utilizate concomitent.
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