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Rezumat
Autorii descriu 14 cazuri de miom uterin la paciente în postmenopauză pe parcursul perioadei ianuarie 

2000 – decembrie 2007. Se discută cauzele creşterii miomului şi tratamentul chirurgical.

Summary
The authors describe 14 cases of uterine myomas in postmenopauzal women during Jan. 2000 to Dec. 

2007. They descuss possible utrine growth and surgical treatment.
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Introducere. Prolapsul organelor genitale interne la femei este o stare frecvent întâlnită. Multe 
dintre femei consideră prolapsul uterului şi vaginului ca un rezultat inevitabil al naşterilor şi îmbătrâ-
nirii organismului. Un anumit grad de relaxare a planşeului pelvin se observă la peste o jumătate din 
femeile care au născut, însă numai 10-20% prezintă simptome şi acuze [1]. În structura morbidităţii 
ginecologice prolapsul genital constituie 1,7-28%, iar în structura intervenţiilor chirurgicale operaţi-
ile pentru prolaps genital alcătuiesc 20%, atingând 59% printre operaţiile efectuate femeilor în etate 
[1, 2, 3].

Este cunoscut faptul ca în microbiocenoza vaginului la femeile de vârstă reproductivă predo-
mină lactobacili peroxid-producători, care asigură proprietăţile protectorii ale vaginului, concurând 
cu microorganismele patogene. În paralel cu proprietăţile protectoare caracteristice fl orei vaginale la 
femeile de vârstă reproductivă se determină funcţiile ei fermentative, de sinteză a vitaminelor, imu-
nostimulatorii şi altele necesare funcţionării normale a ecosistemului vaginului [8, 9]. 

În perioada postmenopauzei aceste proprietăţi de protecţie se  pierd, mucoasa se subţiază, ulce-
rează uşor cu infectarea ulterioară nu numai cu germeni patogeni, dar şi cu cei condiţionat-patogeni, 
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apar vaginite atrofi ce, cervicite, ulcere trofi ce. Aceste schimbări în vagin se caracterizează prin re-
ducerea fl uxului sanguin şi a microcirculaţiei, fragmentarea fi brelor elastice şi hialinoza fi brelor de 
colagen, reducerea conţinutului de glicogen în celulele epiteliului vaginal, reducerea colonizării cu 
lactobacili şi, respectiv, a cantităţii de acid lactic cu ridicarea pH al vaginului până la 5,5-6,8 [4, 6, 
7, 9]. Schimbările menţionate ale mucoasei şi microbiocenozei vaginului la femeile în postmeno-
pauză cu siguranţă vor spori riscul complicaţiilor intra- şi postoperatorii la intervenţiile chirurgicale 
plastice pentru prolaps genital. 

Scopul acestui studiu a fost aprecierea infl uenţei diverselor metode de pregătire preoperatorie 
asupra microbiocenozei vaginului la pacientele cu prolaps genital  în postmenopauză.

Materiale şi metode.  În studiu au fost incluse 158 de femei care s-au adresat în secţia de gine-
cologie operatorie pentru tratament chirurgical al prolapsului genital în perioada 2003-2005. Vârsta 
femeilor era în medie 59,31 ±1,57 ani.

În baza tacticii de pregătire preoperatorie aplicată diferenţiat,  au fost formate trei loturi: 
Lotul 1 – 54 de paciente pregătite cu preparatul „BioR” (grupul de bază). La pacientele din acest 

lot în condiţii de ambulator s-a efectuat pregătirea preoperatorie prin introducerea intravaginală de 
supozitoare cu conţinut de 10 mg extract din biomasa cianobacteriei Spirulina platensis „BioR” timp 
de 10 zile. 

Lotul 2 – 52 de paciente care au urmat o pregătire preoperatorie cu aplicarea intravaginală de 
supozitoare Estriol (grupul de comparaţie).

Lotul 3 – 52 de paciente pregătite preoperator cu Liniment de Sintomicină 1% (grupul de con-
trol) timp de 10 zile. 

Cercetările microbiologice au inclus următoarele investigaţii: analiza microbiocenozei vaginale 
(partea aerobă şi cea facultativ-anaerobă) a determinat  Indicele Colonizării (IC), care prezintă titrul 
microorganismului, exprimat în logaritmul zecimal (lg) şi frotiul nativ. Complexul cercetărilor micro-
biologice s-a efectuat conform ordinului    N 535 din 22.04.85 după un principiu metodologic unic în 
dinamică cu interval de 2 săptămâni. Interpretarea rezultatelor a inclus aşa-numita analiză calitativă 
şi cantitativă în toate loturile de paciente.

Rezultatele şi discuţii.  La pacientele lotului de bază până la tratament prevalează agenţii mi-
crofl orei condiţionat-patogene şi patogene cu o frecvenţă înaltă a depistării: S. viridans – 77,8 %, S. 
aureus, S. epidermidis – 16,7%, E. coli – 18,5%. De menţionat că prezenţa în spectrul microbian a 
microorganismelor Gram-negative, deseori rezistente la întregul şir al preparatelor antimicrobiene 
(Klebsiella spp., Proteus spp., Enterobacter spp.), de asemenea, este un fapt alarmant, fi indcă poate 
duce în majoritatea cazurilor la dezvoltarea complicaţiilor septico-infl amatorii.

 După aplicarea tratamentului special (preparatul „BioR”) spectrul microbian s-a schimbat 
semnifi cativ. Din tabloul microorganismelor au dispărut următorii agenţi: Proteus spp., Enterobacter 
spp., Corynebacterium spp.; totodată a scăzut considerabil frecvenţa depistării S. aureus, Kl. Pneu-
moniae şi a cocilor Gram-pozitivi condiţionat-patogeni.

În ceea ce priveşte frecvenţa depistării pseudolevurilor de g. Candida, este necesar de menţionat 
că scăderea considerabilă  a frecvenţei depistării acestora de la 27,8% până la 9,3% (p<0,05) sugerea-
ză o tendinţă spre normalizarea microbiocenozei vaginale. O dovadă a acestui fapt este şi creşterea 
în dinamică a frecvenţei depistării microfl orei de protecţie (Lactobacili) de la 51,9% până la 88,9% 
(p<0,01).

Partea anaerobă a spectrului microbian depistat la pacientele lotului de bază este prezentată în 
tabelul 1.                                                                                                                         

Tabelul 1 
 Frecvenţa depistării  anaerobilor facultativi la pacientele lotului de bază  

Agenţi microbieni Frecvenţa depistării,% p
până la tratament

(n=54)
după tratament

(n=54)
Bacteroides spp. 55,6 22,2 0,0002 (p<0,001)
Peptostreptococ. spp. 72,2 63,0 0,318
Veilonella spp. 35,2 14,8 0,010 (p<0,05)
Fuzobacterium spp. 40,7 14,8 0,001 (p<0,01)
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Este evident că în grupul microorganismelor anaerobe la pacientele lotului de bază se remarcă 
aceeaşi tendinţă spre scădere a frecvenţei depistării după aplicarea preparatului „BioR”, iar Veilonella 
şi Fuzobacterium au ajuns la un nivel foarte jos.

Analiza cantitativă. Indicii colonizării pentru toate microorganismele depistate sunt prezentaţi 
în tabelul 2, care  relevă că după aplicarea preparatului „BioR” a scăzut semnifi cativ numărul majori-
tăţii microorganismelor, atât anaerobe, cât şi aerobe. Practic la acelaşi nivel a rămas numai cantitatea 
S. viridans (lg  4,8±0,31 şi lg 4,4±0,58 până la tratament şi după aceasta) şi Fuzobacterium spp. (lg 
5,2±0,14 şi lg 4,9±0,09 până la tratament şi după aceasta). Deosebit de important este faptul scăderii 
semnifi cative a IC Candida spp. (de la lg 3,7±0,25 până la lg 0,6±0,32) şi revenirii în limitele normei 
a IC Lactobacillus spp. (de la lg 2,9±0,15 până la lg 4,7±0,09). 

Tabelul 2
Indicii colonizării microorganismelor depistate la pacientele lotului de bază în dinamică până 

la tratament şi după tratament
Agenţi microbieni Indicii colonizării, lg p

până la tratament
(n=54)

după tratament
(n=54)

S. viridans 4,8  ± 0,31 4,4 ± 0,58 1,0
S. aureus 5,2 ± 0,36 1,4 ± 0,58 0,0003 (p<0,001)
S. epidermidis 4,1 ± 0,31 1,4 ± 0,58 0,0002  (p<0,001)
E. coli 3,5 ± 0,26 0,9 ± 0,46 0,0002  (p<0,001)
Enterococcus spp. 4,7 ± 0,33 2,3 ± 0,44 0,0004  (p<0,001)
Kl. Pneumoniae 5,0 ± 0,10 2,0 ± 0,50 0,0003  (p<0,001)
Corynebacterium spp. 5,0 ± 0,12 - (p<0,001)
Proteus spp. 4,0 ± 0,11 - (p<0,001)
G.vaginalis 5,0 ± 0,10 3,0 ± 0,20 (p<0,001)
Candida spp. 3,7 ± 0,25 0,6 ± 0,32 (p<0,001)
Bacteroides spp. 7,9 ± 0,12 3,2 ± 0,08 (p<0,001)
Peptostreptococ. Spp. 7,2 ± 0,12 5,1 ± 0,08 (p<0,001)
Veilonella spp. 6,3 ± 0,14 3,9 ± 0,09 (p<0,001)
Fuzobacterium spp. 5,2 ± 0,14 4,9 ± 0,09 (p<0,001)
Lactobacillus spp. 2,9 ± 0,15 4,7 ± 0,09 (p<0,001)

 
Lotul de comparaţie        
Analiza calitativă. La pacientele lotului de comparaţie până la tratament tabloul microbian este 

asemănător cu cel din lotul de bază – agenţii microbieni condiţionat-patogeni şi patogeni cu frecvenţă 
înaltă a depistării: S. viridans – 75%, S. aureus – 21,2%, S. epidermidis – 19,2%, E. coli – 30,8%, 
Candida spp. – 36,5%. Şi aici sunt  prezenţi în spectrul microbian microorganismele Gram-negative 
antibioticorezistente  (Klebsiella spp., Proteus spp., Enterobacter spp.), deci există un pericol al apa-
riţiei maladiilor septico-purulente în perioada postoperatorie. 

Analizând rezultatele cercetării în lotul de comparaţie, constatăm că acestea se deosebesc de 
modifi cările înregistrate în lotul de bază. După aplicarea tratamentului hormonal de substituţie în 
spectrul microbian s-au produs unele schimbări. Frecvenţa depistării E. coli a scăzut veridic (de la 
30,8% până la 13,5% după tratament (p<0,05)). Se determină reducerea depistării şi altor microorga-
nisme – S. viridans, S. epidermidis, Enterococcus spp., care însă nu au fost statistic veridice.              

Un aspect pozitiv l-a constituit creşterea frecvenţei depistării microfl orei de protecţie (Lactoba-
cili) de la 34,6% până la 44,2%, însă din nou această creştere a fost statistic neveridică (p>0,05).  Ne 
îngrijorează şi frecvenţa rămasă la fel de înaltă a depistării pseudolevurilor de g. Candida. Modifi că-
rile pozitive obţinute în microbiocenoza vaginului după aplicarea pregătirii preoperatorii cu Estriol 
sunt similare celor expuse în literatură şi constituie un moment încurajator pentru reducerea eventuală 
a riscului de dezvoltare a complicaţiilor septico-purulente în perioada postoperatorie.

Anaerobii facultativi depistaţi la pacientele lotului de comparaţie sunt prezentaţi în tabelul 3.



36

  Tabelul 3
Frecvenţa depistării anaerobilor facultativi la pacientele lotului de comparaţie

Agenţi microbieni Frecvenţa depistării,% p
până la tratament

(n=52)
după tratament

(n=52)
Bacteroides spp. 57,7 46,2 0,261
Peptostreptococ. spp. 73,1 67,3 0,504
Veilonella spp. 40,4 42,3 0,836
Fuzobacterium spp. 48,1 38,5 0,303

Datele prezentate în tabelul 3 demonstrează că tratamentul aplicat în lotul de comparaţie nu are 
acţiune pronunţată asupra microorganismelor anaerobe facultative, determinate în cadrul cercetării 
microbiocenozei vaginale (frecvenţa depistării lor în dinamică practic nu s-a schimbat).

Analiza cantitativă. Indicii colonizării pentru toate microorganismele depistate sunt prezentaţi 
în tabelul 4. Datele relevă că aplicarea tratamentului cu Estriol a condus la scăderea statistic veridică 
a indicilor colonizării numai la coci Gram-pozitivi (S. viridans de la 5,0±0,27 până la 4,3±0,16 după 
tratament (p<0,001), S. aureus de la 4,4±0,26 până la 3,7±0,40 după tratament (p<0,05), S. epider-
midis de la 4,7±0,27 până la 2,9±0,5 după tratament (p<0,001)), iar scăderea IC şi altor parametri au 
fost statistic neveridice sau au  rămas practic la nivelul cercetării iniţiale.         

                                                                                                                               Tabelul 4
Indicii colonizării microorganismelor depistate la pacientele lotului de comparaţie în dinamică 

până la tratament şi după tratament
Agenţi microbieni Indicii colonizării, lg p

până la tratament
(n=52)

după tratament
(n=52)

S. viridans 5,0  ± 0,12 4,3 ± 016 0,00002 (p<0,001)
S. aureus 4,4 ± 0,26 3,7 ± 0,40 0,038 (p<0,05)
S. epidermidis 4,7 ± 027 2,9 ± 0,50 0,0006 (p<0,001)
E. coli 3,9 ± 0,19 3,1 ± 0,35 1,0
Enterococcus spp. 5,0 ± 0,30 5,0 ± 0,30 1,0
Kl. Pneumoniae 4,0 ± 0,19 3,5 ± 0,50 0,064
Corynebacterium spp. 3,0 ± 0,12 3,0 ± 0,18 1,0
Proteus spp. 5,0 ± 0,18 5,0 ± 0,18 1,0
G.vaginalis 5,2 ± 0,17 5,2 ± 0,18 1,0
Candida spp. 3,7 ± 0,68 3,7 ± 0,29 1,0
Bacteroides spp. 7,8 ± 0,17 7,3 ± 018 1,0
Peptostreptococ. spp. 7,5 ± 0,19 7,5 ± 0,18 1,0
Veilonella spp. 6,9 ± 0,17 6,7 ± 0,18 1,0
Fuzobacterium spp. 5,5 ± 0,18 5,9± 0,18 1,0
Lactobacillus spp. 2,9 ± 0,16 3,3 ± 0,25 0,001

 
S-a observat creşterea IC Lactobacililor de la  2,9±0,16 până la 3,3±0,25 (p<0,001), ceea ce 

demonstrează un început de restabilire a biotopului vaginal şi coincide cu rezultatele studiului similar 
al autorilor E.F. Kira şi V.I. Balan. 

Lotul de control        
Analiza calitativă. Spectrul microorganismelor aerobe condiţionat-patogene, patogene şi al mi-

crofl orei de protecţie (Lactobacili) la pacientele lotului de control în dinamică este prezentat în tabe-
lul 5.   
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Tabelul 5
Frecvenţa depistării microorganismelor aerobe la pacientele lotului de control

Agenţi microbieni Frecvenţa depistării,% p
până la tratament

(n=52)
după tratament

(n=52)
S. viridans 73,1 76,9 0,726
S. aureus 23,1 25,0 0,811
S. epidermidis 17,3 13,5 0,568
Candida spp. 36,5 40,4 0,674
E. coli 26,9 28,8 0,818
Enterococcus spp. 15,4 13,5 0,769
Kl. Pneumoniae 9,6 7,7 0,707
Corynebacterium 
spp.

5,8 1,9 0,231

Proteus spp. 3,8 3,8 1,0
Enterobacter spp. 1,9 5,8 0,231
G.vaginalis 3,8 5,8 0,606
Lactobacillus spp. 42,3 36,5 0,531

Datele  tabelului 5 denotă că la pacientele lotului de control la prima cercetare tabloul microbian 
este asemănător cu cel din lotul de bază şi lotul de comparaţie: aceiaşi agenţi microbieni condiţionat-
patogeni şi patogeni cu frecvenţa înaltă a depistării. La a doua cercetare nu se observă schimbări esen-
ţiale din partea cocilor Gram-pozitivi. Se remarcă însă predominarea pseudolevurilor de g. Candida 
şi scăderea numărului depistărilor de Lactobacili. Anaerobii facultativi depistaţi la pacientele lotului 
de control sunt prezentaţi în tabelul 6.

Tabelul 6
Frecvenţa depistării  anaerobilor facultativi la pacientele lotului de control

Agenţi microbieni Frecvenţa depistării,% p
până la tratament

(n=52)
după tratament

(n=52)
Bacteroides spp. 57,7 46,2 0,261
Peptostreptococ. spp. 73,1 67,3 0,504
Veilonella spp. 40,4 42,3 0,836
Fuzobacterium spp. 48,1 38,5 0,303

Datele prezentate în tabelul 6 confi rmă o aprofundare a disbacteriozei vaginale în dinamică la 
acest lot de paciente, ceea ce poate fi  un semn prognostic nefavorabil cu referinţă la dezvoltarea com-
plicaţiilor septico-infl amatorii în perioada postoperatorie.

Analiza cantitativă. Indicii colonizării pentru toate microorganismele depistate sunt prezentaţi 
în tabelul 7.

                                                                                                                               Tabelul 7 
Indicii colonizării microorganismelor depistate la pacientele lotului de control în dinamică
Agenţi microbieni Indicii colonizării, lg p

până la tratament
(n=52)

după tratament
(n=52)

S. viridans 4,5  ± 0,18 3,8 ± 0,21 0,00046 (p<0,001)
S. aureus 4,6 ± 0,30 3,7 ± 0,40 0,048 (p<0,05)
S. epidermidis 4,4 ± 0,24 3,5 ± 0,29 0,009 (p<0,01)
E. coli 4,0 ± 0,38 3,3 ± 0,53 0,128
Enterococcus sp.p 4,8 ± 0,30 4,4 ± 0,20 1,0
Kl. Pneumoniae 3,5 ± 0,50 3,0 ± 0,01 1,0
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Corynebacterium spp. 3,5 ± 0,50 3,5 ± 0,50 1,0
Proteus spp. 5,0 ± 0,08 3,5 ± 0,50 0,0001 (p<0,001)
G.vaginalis 5,0 ± 0,09 5,0 ± 050 1,0
Candida spp. 2,4 ± 0,65 2,9 ± 0,51 1,0
Bacteroides spp. 7,2 ± 0,12 7,5 ± 0,19 1,0
Peptostreptococ. spp. 7,1 ± 0,15 6,9 ± 0,19 0,00007 (p<0,001)
Veilonella spp. 5,6 ± 0,11 5,2 ± 0,12 1,0
Fuzobacterium spp. 4,4 ± 0,12 4,2± 0,11 1,0
Lactobacillus spp. 2,8 ± 0,12 2,8 ± 0,17 1,0

Conform datelor din tabel,  în pofi da reducerii IC al unei serii de microorganisme –  S. viridans, 
S. aureus, S. epidermidis,  Proteus spp., Peptostreptococ. spp., nu se înregistrează nici o restabi-
lire a IC al  lactobacililor, acesta rămâne la nivel scăzut şi după fi nisarea pregătirii preoperatorii 
(2,8±0,12 până la pregătire şi 2,8±0,17 după pregătire) şi se observă creşterea IC cu Candida spp. de la 
2,4 ± 0,65 până la 2,9 ± 0,51 (p>0,05), ceea ce demonstrează menţinerea disbiozei vaginului şi păstra-
rea posibilităţii dezvoltării complicaţiilor infecţioase-infl amatorii în perioada postoperatorie. 

Tabloul morfologic al frotiurilor a fost apreciat după numărul de leucocite, celule epiteliale, 
exprimarea fl orei microbiene. În dependenţă de tabloul frotiuilor se aprecia gradul de puritate a vagi-
nului, folosind clasifi carea tradiţională în 4 grade.

În grupa de bază până la începerea pregătirii preoperatorii numărul de femei cu gradul 1 de puri-
tate a vaginului era 3, constituind 5,6%, cu gradul 2 – 26 (48%), cu gradul 3 – 22 (40,7%), cu gradul 
4 – 3 (5,6%). 

În grupa de comparaţie,  gradul 1 de puritate a vaginului a fost determinat la 2 (3,9%) paciente, 
gradul 2 – la 27 (51, 9%) paciente, gradul 3  – la 19 (36,5%) paciente, gradul 4 – la 4 (7,7%) pacente. 
În grupa de control până la începerea pregătirii preoperatorii gradul 1 de puritate a vaginului a fost 
determinat la 2 (3,9%) paciente, gradul 2 – la 28 (53, 8%) paciente, gradul 3 – la 17 (32,7%) paciente, 
gradul 4 – la 5 (9,6%) paciente.          

După aplicarea pregătirii preoperatorii numărul de paciente cu gradul 3 de puritate a vaginului 
în grupa de bază s-a redus veridic până la 1 (1,9%) (p < 0,01), gradul 4 de puritate a vaginului nu s-a 
depistat  la nici o pacientă, iar numărul de femei cu gradele 1 şi 2 a crescut veridic până la 16 (29,6%, 
p<0,01) şi  respectiv 37 (68,5%, p <0,05).  

Aplicarea pregătirii preoperatorii cu supozitoare Estriol a dus la următoarele schimbări: a cres-
cut numărul de paciente cu gradele 1 şi 2 de puritate a vaginului până la 9,6% şi respectiv 82,7%. De  
menţionat creşterea statistic veridică a numărului de femei cu gradul 2 de puritate (p<0,01) şi reduce-
rea veridică a numărului de paciente cu gradul 3 de puritate a vaginului, care s-a redus veridic până la 
7,7% (p<0,01). Paciente cu gradul 4 de puritate a vaginului nu au fost depistate. 

Aplicarea pregătirii preoperatorii tradiţionale a determinat creşterea numărului de paciente cu 
gradele 1 şi 2 de puritate a vaginului până la 7,7% (p>0,05) şi respectiv 75% (p<0,05).

Numărul de femei cu gradul 3 de puritate a vaginului s-a redus până la 17,3% (p >0,05), însă 
această reducere este statistic neveridică. Gradul avansat, adică 4 de puritate a vaginului cu leucocito-
ză exprimată în grupa de control, altfel, şi în celelalte grupe după efectuarea pregătirii preoperatorii, 
nu a fost înregistrat. 

Astfel, datele cercetării iniţiale sunt asemănătoare în toate loturile de paciente şi demonstrează 
semne de disbacterioză vaginală. Frecvenţa depistării şi indicele colonizării sunt parametrii principali, 
care refl ectă starea microfl orei biotopului în cauză. Pseudolevurile de g. Candida şi Lactobacilii sunt 
hipersensibili la schimbările stării biotopului şi, prin urmare, pot arăta tendinţa dezvoltării populaţiei 
microbiene în cadrul acestui biotop. Folosirea tratamentului tradiţional duce la o corecţie superfi cială 
a microbiocenozei vaginale. Aplicarea preparatului „BioR” corectează semnifi cativ starea microbio-
cenozei vaginale. Prin urmare, normalizarea microbiocenozei vaginului va fi  o bază pentru evitarea 
complicaţiilor septico-infl amatorii în perioada postoperatorie.
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Concluzii
Datele cercetării iniţiale sunt asemănătoare în toate loturile de paciente şi se caracterizează 1. 

prin semne de disbacterioză vaginală, care poate fi  un semn prognostic nefavorabil pentru dezvoltarea 
complicaţiilor septico-infl amatorii în perioada postoperatorie.  

Folosirea preparatului „BioR” în pregătirea preoperatorie pentru operaţii plastice pentru pro-2. 
laps genital la femeile de vârstă înaintată a demonstrat o infl uenţă benefi că în atingerea unei microbi-
ocenoze vaginale fi ziologice, exprimate prin scăderea semnifi cativă şi statistic veridică a numărului 
majorităţii microorganismelor condiţionat-patogene şi creşterea în dinamică a numărului depistărilor 
microfl orei de protecţie (Lactobacili) de la lg 2,9± 0,15 până la 4,7± 0,09 (p<0,01).
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Rezumat
Schimbările microbiocenozei vaginului la femeile cu prolaps genital în postmenopauză se caracterizează 

prin apariţia semnelor de disbacterioză, ce se dezvoltă pe fundalul atrofi ei mucoasei vaginului. Folosirea pre-
paratului „BioR” cu scop de pregătire preoperatorie duce la normalizarea microbiocenozei vaginului, ceea ce 
se manifestă prin creşterea frecvenţei prezenţei Lactobacililor şi reducerea indicelui de colonizare a majorităţii 
microorganismelor condiţionat-patogene. Pe contul efectului imunomodulator este necesar de menţionat şi 
activitatea antivirală a preparatului „BioR” faţă de CMV şi Herpes virus de tip 1 şi 2. 

Summary
Changes in vaginal micro-biocenosis in post-menopausal patients suffering from genital prolapse is 

characterized by appearance of signs of disbacteriosis as a result of atrophy of vaginal mucosa. Use of Bio-R 
for the purpose of pre-operative preparation results in normalization of vaginal micro-biocenosis, demonstrated 
by an increased presence of Lactobacillus spp., and decreased value in Colonization Index for most pseudo-
pathogenic bacteria. Due to the Bio-R’s immuno-modulatory ability, an anti-viral effect on CMV and Herpes 
Type 1 & 2 has been observed.


