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DYSPLASTIC LESIONS OF THE CERVIX EVOLUTION AFTER CONSERVATIVE 

EXCISION (Abstract): This study analyzes the evolution of dysplastic lesions after conservative 

excision treatment (Large Loop Excision Transformation Zone – LLETZ and conization). 

METHODS: We performed an observational study on a group of 332 patients, diagnosed and 

treated for cervical dysplasia at „Cuza Vodă” Obstetrics and Gynecology Clinic Hospital Suceava 

between 2006 and 2011. RESULTS: High grade cervical squamous intraepithelial lesion (HSIL) 

accounted for 88 patients (26.5%), low grade cervical squamous intraepithelial lesion (LSIL) for 

92 patients (27.71%), atypical squamous cells of undetermined significance (ASC-US) for 69 

patients (20.78%) and squamous cell carcinoma accounted for 5 patients (1.5%) of Pap smears. 

Statistical results showed high frequency of reduced intraepithelial neoplasia (CIN 1) in the age of 

40 years (53%). Type correlation with histopathological diagnosis of HPV infection showed 

increased percentage of HPV-HR infection from 58% in B, 80% in CIN 1, CIN 2 and 92% to 

100% in CIN 3, CIS and CCS. CONCLUSIONS: Histopathological diagnosis of CIN 1 indicating 

a manifestation of HPV infection, lesion which rarely progress to cancer. On contrary the CIN 2 

and CIN 3 lesions have to be treated as potentially malignant. 
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INTRODUCERE 

Conform statisticilor făcute de O.MS 

începând cu iulie 2008, Romania ocupă 

primul loc în Europa atât în ceea ce priveşte 

neoplasmul de col uterin cât şi în ceea ce 

priveşte mortalitatea de două ori mai  

mult decât în Europa de est şi de şase ori mai 

mult decât în statele membre ale Uniunii 

Europene [1].  

Incidenţa maximă a mortalităţii este la 

femeile cu vârsta cuprinsă în intervalul 25-

44 ani, astfel că această afecţiune devine o 

problemă de sănătate publică cu o 

importantă implicare socială.  

Din 1997 există un consens 

internaţional că neoplasmul de col uterin are 

ca agent etiologic HPV (human papilloma 

virus) şi poate fi considerat o boală 

transmisibilă sexual, relaţia de cauzalitate 

fiind susţinută de studii epidemiologice  

caz-control, de cohortă, randomizate şi 

controlate [2,3]. 

O monitorizare corespunzătoare a 

stării de sănătate a individului presupune 

dorinţa acestuia de a se implica activ în 

apărarea propriei sănătăţi şi acceptarea 

cooperării cu un serviciu medical specializat, 

responsabilitatea revenind astfel nu numai 
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cadrului medical ci şi individului şi/sau 

comunităţii. 

 

MATERIAL ŞI METODĂ 

Studiul a fost realizat pe un lot 332 de 

paciente care s-au adresat spitalului Clinic 

de Obstetrică şi Ginecologie „Cuza-Vodă” 

Iaşi şi spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Ioan 

cel Nou” Suceava pe o perioadă cuprinsă 

între 2006-2011. 

Criteriile de includere ale pacientelor 

au cuprins: 

- rezultatele patologice ale citotestelor 

(Bethesda cytology); 

- discordanţa dintre citologie (normală) 

şi colposcopie (anormală); 

- tiparea HPV HR. 

Criteriile de excludere stabilite au fost: 

- paciente cu tratamente pentru 

neoplazie intraepitelială cervicală 

(CIN) cu mai puţin de un an în urmă; 

- paciente cu histerectomie totală. 

Am creat o fişă personală, pentru a 

putea evalua fiecare caz conform unui 

protocol prestabilit, în care au fost 

menţionate o serie de date personale precum: 

nume, vârstă, domiciliul, şcolarizare, 

numărul de căsătorii / parteneri sexuali, 

antecedente heredo-colaterale de neoplazii, 

antecedente personale patologice şi 

fiziologice semnificative, antecedente 

obstetricale şi ginecologice (avorturi, naşteri, 

BIP), istoricul patologiei cervicale (cervicite, 

condilomatoză, intervenţii la nivelul 

colului). 

Controalele sistematice s-au făcut cu 

scopul detectării precoce a leziunilor 

premaligne şi a leziunilor neoplazice în 

stadii incipiente şi au constat în efectuarea: 

unui citotest; a unei colposcopii; tipare a 

HPV; markeri biochimici; biopsii / Large 

Loop Excission Transformation Zone 

(LLETZ) / conizaţie în scop diagnostic şi 

terapeutic. 

În funcţie de rezultatul evaluării 

complexe (citologie, colposcopie, testare 

ADN HPV) iniţiale, pacientele au fost 

urmărite citologic, colposcopic şi testate 

HPV la intervale variind între 3 şi 6 luni pe o 

perioadă de minimum 18 luni. 

În cazul pacientelor diagnosticate 

histopatologic cu carcinom scuamocelular 

invaziv s-a practicat histerectomie totală şi 

au fost excluse din studiu. 

Cazurile studiate au fost incluse în 5 

loturi conform diagnosticului citologic 

iniţial: 

- Lotul NILM (Negative for 

Intraepithelial Lesion and 

Malignancy): 78 de paciente cu 

examen citologic normal; 

- Lotul ASC-US (Atypical Squamous 

Cells of Undetermined Significance): 

69 de paciente cu atipii ale celulelor 

scuamoase cu semnificaţie incertă 

diagnosticate citologic; 

- Lotul LSIL (Low grade cervical 

Squamous Intraepithelial Lesion): 92 

de paciente cu leziuni intraepiteliale de 

grad redus diagnosticate citologic; 

- Lotul HSIL (High grade cervical 

Squamous Intraepithelial Lesion): 88 

de paciente cu leziuni intraepiteliale de 

grad înalt; 

- Lotul CSC (Squamous Cell 

Carcinoma): 5 paciente cu carcinom 

scuamocelular invaziv. 

În cazul pacientelor cu leziuni 

cervicale diagnosticate citologic, cu infecţii 

HPV-HR sau cu suspiciune colposcopică de 

neoplazie de grad înalt (93 cazuri) s-au 

efectuat biopsii ţintite colposcopic pentru 

evaluarea histopatologică a gradului de 

displazie sau conizaţii cu rol diagnostic şi 

terapeutic. 

 

REZULTATE 

Vârsta medie a pacientelor la care s-a 

efectuat biopsia a fost de 36,99±7,34 ani, 

variind de la 20 la 63 ani. Distribuţia  

pe grupe de vârstă arată preponderenţa 

decadelor 2 şi 3 cu 76% dintre cazuri  

(Fig. 1). 

S-au înregistrat 6 cazuri cu aspecte 

benigne, 48 cazuri cu neoplaziei 

intraepitelială de grad redus (Cervical 

Intraepithelial Neoplasia grade 1 - CIN 1), 

19 cazuri cu neoplaziei intraepitelială de 

grad moderat (CIN 2), 10 cazuri cu 

neoplaziei intraepitelială de grad înalt (CIN 
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3), 5 cazuri cu carcinom in situ (CIS) şi 5 

cazuri cu carcinom scuamocelular (CSC). 
 

 
 

Fig. 1 Distribuţia pacientelor pe grupe de vârstă 

 

 
 

Fig. 2 Distribuţia diagnosticului histopatologic în 

funcţie de grupele de vârstă 

 

 
 

Fig. 3 Corelarea diagnosticului histopatologic cu 

grupa de risc HPV 
 

Rezultatele statistice au arătat o 

frecvenţă crescută de 53% a CIN 1 în 

categoria de vârstă sub 40 de ani. 

Diagnosticul histopatologic de carcinom 

scuamocelular invaziv a avut frecvenţa cea 

mai crescută la pacientele peste 40 ani într-

un procent de 12%, comparativ cu pacientele 

sub 40 ani la care a fost prezent în 2,43% 

(RR=4,82; IC=95%: 1,56-14,9; P=0,003) 

(Fig. 2). 

Corelarea tipului de infecţie HPV cu 

diagnosticul histopatologic a arătat creşterea 

procentului de infecţii HPV-HR de la 58% 

în B, la 80% în CIN 1, 92% în CIN 2 şi la 

100% în CIN 3, CIS şi CSC (P=0,0001) 

(Fig. 3). 

Pentru urmărirea evoluţiei s-au format 

două loturi de studiu care au acceptat să fie 

monitorizate şi la care s-au efectuat acelaşi 

tip de investigaţii din 6 în 6 luni: 

- lot I: paciente la care nu s-a intervenit 

chirurgical; 

- lot II: lot de paciente la care s-a 

efectuat conizaţia. Rata de prezentare 

la control a acestora a fost de 40%.  

Diagnosticul citologic iniţial al acestor 

paciente a fost de LSIL în 3 cazuri (21,4%) 

şi HSIL în 11 cazuri (78,6%). Toate au 

prezentat la evaluarea iniţială infecţie HPV-

HR. 

Diagnosticele histopatologice au fost: 

4 cazuri CIN 1, 3 cazuri CIN 2, 4 cazuri CIN 

3 şi 3 cazuri CIS. 

Evaluarea pacientelor s-a făcut în 

funcţie de diagnosticul histopatologic. 

La primul control după conizaţie la 8 

din cele 14 cazuri am întâlnit diagnosticul 

citologic de NILM sau ASC-US, iar LSIL şi 

HSIL în 3 cazuri fiecare. După primul 

control au fost excluse din lot două paciente 

la care s-a practicat histerectomie totală - 

acestea prezentau modificări majore la 

examenul colposcopic.  

La al doilea control post-conizaţie a 

mai persistat un caz cu HSIL şi infecţie 

HPV-HR; 3 cazuri LSIL (două HPV-HR 

pozitive) şi 8 paciente cu NILM/ASC-US, 

două dintre acestea cu persistenţa infecţiei 

HPV.  

La al treilea control, nici una dintre 

pacientele rămase în studiu nu a mai 

prezentat leziune intraepitelială de grad înalt, 

rezultatele citologice fiind: 1 caz LSIL 
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(HPV-HR+) şi 11 cazuri cu ASCUS/ NILM 

(unul singur HPV-HR+). 

În finalul studiului s-a observat 

absenţa leziunilor în 11 cazuri şi un caz cu 

LSIL. În două cazuri cu HSIL persistent 

HPV-HR+ şi modificări majore 

colposcopice s-a practicat histerectomie. 

 

DISCUŢII  

Descifrarea mecanismelor infecţiei cu 

HPV şi inducerea carcinogenezei au 

schimbat complet modalitatea de diagnostic, 

urmărire şi conduită clinică, accentul  

fiind plasat pe leziunea precanceroasă: 

neoplazie cervicală intraepitelială - leziune 

preinvazivă [4]. 

O importanţă deosebită se acordă în 

prezent prevenţiei primare a cancerului de 

col, reprezentat de vaccinul HPV fără a 

neglija însă prevenţia secundară (cele două 

profilaxii se completează reciproc) [4]. 

Toate datele epidemiologice şi 

moleculare au confirmat fără echivoc faptul 

că HPV este agentul etiologic al cancerului 

de col uterin, prima malignitate cu etiologie 

virală recunoscută [5]. 

Incidenţa maximă este înregistrată la 

grupele de vârstă de 25-34 ani. În ultimele 

decenii incidenţa displaziilor a crescut, iar 

vârsta la care se înregistrează vârful de 

incidenţă maximă a scăzut. Există trei 

modalităţi evolutive ale leziunilor: regresie, 

persistenţă şi agravare [6]. 

Când o femeie începe viaţa sexuală ea 

poate contacta o infecţie cu HPV, astfel că 

aproximativ 80% din aceste femei au o 

infecţie tranzitorie fără a dezvolta o leziune 

precursoare şi elimină virusul. Persistenţa 

infecţiei cu HPV va duce la apariţia 

carcinomului invaziv după aproximativ 13 

ani [7]. 

Aproape 20% din femeile infectate cu 

HPV vor dezvolta leziuni de tip CIN. Marea 

majoritate a acestor femei vor elimina 

virusul mai târziu ducând la regresia 

leziunilor displazice [8]. 

În ideea de a apela la prevenţia 

secundară se încearcă depistarea precoce a 

leziunilor precursoare prin citologie, 

colposcopie, tipare HPV, însă metodele 

anatomopatologice sunt cele care vor stabili 

diagnosticul de certitudine [9]. 

Stabilirea conduitei terapeutice 

necesită stabilirea gradului CIN prin examen 

histopatologic. Diagnosticul histopatologic 

de CIN 1 indică o manifestare a infecţiei 

HPV-LR sau HPV–HR, leziune care rareori 

va progresa spre cancer [10]. Detectarea sa 

nu este importantă din punct de vedere clinic 

şi nu trebuie să fie ţinta unui test screening. 

Pe de altă parte un diagnostic histopatologic 

de CIN 2 sau CIN 3 indică un risc 

considerabil de a dezvolta un carcinom 

invaziv, de aceea, descoperirea acestor 

leziuni reprezintă obiectivul testelor de 

screening. Conform unui studiu realizat de 

Cuzick şi colab. [11] CIN 2 este o stare 

intermediară, dar care în majoritatea 

cazurilor este determinată de o infecţie 

HPV-HR. CIN 2 este cel mai greu 

reproductibil diagnostic histopatologic şi 

reprezintă o leziune ce are şanse mai mari de 

regresie comparativ cu CIN 3. Diagnosticul 

de CIN 2 reprezintă pragul de la care se 

aplică tratamentul excizional sau ablativ, 

acesta reprezentând punctul final pentru 

evaluarea testului de screening. 

Pentru acurateţea unui test trebuie ca 

un rezultat pozitiv să indice prezenţa unei 

leziuni CIN 2, în timp ce un rezultat negativ 

să infirme o leziune CIN 2. Cu alte cuvinte 

testul trebuie să prezinte atât o sensibilitate 

cât şi o specificitate înaltă. 

În prezent metodele utilizate în 

screening prezintă câteva limitări. 

Sensibilitatea este scăzută în detectarea 

leziunilor de grad înalt (rezultate fals 

negative), iar specificitatea este redusă în 

identificarea pacientelor fără leziuni 

(rezultate fals pozitive) [12]. 

Conform unui studiu epidemiologic şi 

clinico-patologic, carcinogeneza scuamo-

celulară cervicală s-a dovedit a fi un proces 

progresiv care implică ca şi carcinogen 

principal HPV-ul şi în care leziunea iniţială 

este displazia uşoară (CIN 1), urmată în 

evoluţie de dezvoltarea subsecventă a 

leziunilor cu grad crescător de severitate cu 

potenţial semnificativ de progresie către 

cancer invaziv [13]. 
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Biopsia cu intenţia obţinerii 

diagnosticului histopatologic se impune în 

urma coroborării rezultatelor examenului 

citologic şi vizualizării colposcopice.  

 

CONCLUZII 

Diagnosticul histopatologic de CIN 1 

indică o manifestare a infecţiei HPV, dar 

doar un procent limitat dintre aceste paciente 

vor dezvolta ulterior neoplasm de col uterin. 

Diagnosticul de CIN 2, datorită potenţialului 

de transformare malignă, reprezintă pragul 

de la care se aplică tratamentul excizional 

sau ablativ  
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