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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Etiologi BV 

Infeksi BV merupakan infeksi paling sering pada vagina. Pada 

perkembangan selanjutnya kejadian infeksi BV meningkat pesat dan merupakan 

salah satu penyakit infeksi paling banyak di bagian obstetri ginekologi. Walaupun 

etiologinya belum jelas diketahui, infeksi BV ini berhubungan dengan hilangnya 

kolonisasi Lactobacilli dengan penambahan polimikroba anaerob pada lumen 

vagina. Bakteri anaerob diantaranya adalah Gardnerella vaginalis, Mobiluncus 

species, dan Bacteroides species. Gardnerella vaginalis merupakan 

mikroorganisme terbanyak yaitu 60,98%. Dan akhir-akhir ini Atopobium vagina 

berkaitan erat pula dengan terjadinya infeksi BV. 
18

 

Lactobacilli merupakan bakteri bentuk batang gram positif yang mampu 

memproduksi asam laktat dan menciptakan suasana asam yang mampu 

mematikan bakteri patogen. Lactobacilli juga bersifat non-patogen dimana bakteri 

ini sebagai flora normal usus dan terutama ditemukan pada bayi atau mereka yang 

mengkonsumsi gula, misalnya laktosa. Pada masa pubertas Lactobacilli muncul 

dalam jumlah yang banyak untuk mempertahankan pH asam yaitu dengan 

memproduksi asam dari glikogen. Hal ini berfungsi untuk mencegah 

perkembangan bakteri lain yang mungkin berbahaya bagi vagina.
19
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2.2 Epidemiologi BV 

Infeksi BV tidak hanya ditemukan pada masa reproduksi tetapi juga pada 

masa kehamilan. Angka prevalensi infeksi BV di Indonesia cukup besar pada 

kelompok umur 41-45 tahun (54,5%), mahasiswa/pelajar (45,7%) dan paritas >5 

(50%).
5
  Infeksi BV juga ditemukan pada sepertiga wanita di Amerika Serikat, 

dimana sekitar 10 dari 21 juta wanita mengeluhkan keluar cairan vagina.
20

 The 

Vaginal Infections and Prematurity Study Group juga telah mengidentifikasi 

infeksi BV sebesar 16% dari 1000 ibu hamil pada usia kehamilan 23-26 minggu.
4 

Selain itu pada wanita hamil di RSUP Dr Kariadi Semarang didapatkan sebesar 

43,3% terdiagnosa infeksi BV dan 38,5% tidak mengeluhkan adanya gejala.
6  

Prevalensi meningkat infeksi BV dihubungkan dengan merokok, obesitas, 

tidak menikah, riwayat obstetri dan riwayat abortus.
21

 Penelitian Bradshaw dan 

kawan-kawan menyatakan bahwa infeksi BV juga berhubungan dengan jumlah 

pasangan seksual baru dan lama pendidikan kurang dari 13 tahun.
22

 Penelitian lain 

oleh Schwebke dan kawan-kawan menunjukkan hubungan infeksi BV dengan 

pasangan seksual lebih dari satu, hubungan seksual yang baru dilakukan, 

pembilasan setelah menstruasi (douching) dan gonorea.
23 

2.3 Patofisiologi BV 

Infeksi BV disebut juga vaginitis nonspesifik dimana bakteri dianggap 

sebagai penyebab infeksi dengan tidak adanya proses peradangan. Lactobacili 

merupakan bakteri predominan vagina normal yang memproduksi asam laktat 

untuk menjaga keasaman pH vagina (sekitar 3,8-4,5) dan hidrogen peroksida 
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(H2O2) untuk menghambat pertumbuhan bakteri anaerob lain dalam vagina karena 

toksisitasnya. Pada keadaan normal Lactobacilli ditemukan dalam konsentrasi 

tinggi pada vagina yang sehat. Infeksi BV dikaitkan dengan penurunan populasi 

Lactobacili yang diganti dengan peningkatan populasi bakteri anaerob gram 

negatif seperti Gardnerella vaginalis, E. coli, Mycoplasma hominis, dan 

Mycoplasma curtisii. Pada perkembangan terakhir Atopobium vaginae juga 

memiliki peran sebagai bakteri patogen pada infeksi BV.
24

 Hal inilah yang 

menyebabkan terjadi peningkatan pH pada vagina akibat dari penurunan produksi 

H2O2 (hydrogen peroxide) oleh Lactobacili.  

Tanda pertama pada infeksi BV adalah perubahan ekosistem pada vagina. 

Jumlah bakteri pada ekosistem vagina normal adalah 10
5
–10

6
/gram sekret.  

Namun pada kasus dengan infeksi BV, jumlah bakteri ini mengalami peningkatan 

mencapai 10
9
–10

11
/gram sekret akibat adanya peningkatan jumlah bakteri 

anaerob.
25

 Semakin bertambah jumlah bakteri anaerob, maka produksi senyawa 

amin juga bertambah karena adanya dekarboksilase mikrobial. Senyawa amin 

dalam suasana pH yang basa akan mudah menguap dan memunculkan bau amis 

dimana bau ini serupa dengan bau yang tercium pada sekret vagina yang ditetesi 

KOH 10%. Senyawa amin aromatik yang dominan terbentuk pada infeksi BV 

adalah trimetilamin. Adapun senyawa amin lainnya yaitu putrecin dan cadaverin. 

Poliamin yang berasal dari bakteri ini bersamaan dengan asam asetat yang 

terdapat dalam vagina, bersifat sitotoksik dan menyebabkan eksfoliasi epitel 

vagina sehingga membentuk sekret vagina. Dalam pH basa Gardnerella vaginalis 

menempel erat pada sel epitel vagina yang lepas sehingga membentuk clue cell.
19
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2.4  Diagnosis BV 

Dikarenakan etiologi dari infeksi BV dihubungkan dengan peningkatan 

dari flora normal vagina tanpa ditemukan peradangan, maka tidak ada satu metode 

terbaik untuk mendiagnosis BV.
 26,27

  Terdapat beberapa kriteria yang digunakan 

dalam diagnosis BV yaitu kriteria Amsel, Spiegel, Nugent dan kultur. 

2.4.1 Kriteria Amsel 

Salah satu kriteria yang sering digunakan yaitu  kriteria Amsel.
28

 Kriteria 

ini meliputi diagnosis klinis dan beberapa uji laboratorium dengan menemukan 3 

dari 4 gejala dan tanda maka positif terinfeksi BV. Gejala dan tanda tersebut 

adalah;
7
 

1.  Sekret vagina yang homogen,  

Pada wanita dengan infeksi BV sering ditemukan gejala yaitu sekret 

vagina yang jumlahnya lebih dari biasanya, bersifat encer, homogen,  berwarna 

putih dan berbau amis. Sekret vagina tersebut dapat ditemukan pada pemeriksaan 

spekulum dimana sekret tersebut melekat pada dinding vagina namun mudah 

dibersihkan. Namun tidak bisa didiagnosis infeksi BV jika hanya dilihat dari 

keberadaan sekret vagina saja. 

2. pH sekret vagina >4.5, 

Dengan mengambil sekret vagina dari dinding lateral vagina menggunakan 

cotton swab kemudian mencelupkan kertas lakmus pH ke sekret tersebut 

kemudian dibandingkan dengan kolorimetri yang telah distandarisasi. 
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Pemeriksaan ini cukup sensitif hingga >90% pada pasien infeksi BV, karena pada 

pH yang meningkat akan mengakibatkan pertumbuhan flora vagina yang 

abnormal. Namun pemeriksaan ini juga kurang spesifik dikarenakan pH 

meningkat juga didapatkan pada wanita yang melakukan pencucian vagina 

(douching), menstruasi atau adanya sperma. 

3. Bau amis dengan tes Whiff  positif,  

Dengan penambahan KOH 10% pada sekret vagina kemudian apabila 

tercium bau amis/fishy odor maka positif terinfeksi BV. Pada pH vagina yang 

meningkat menyebabkan asam amino mudah terurai dan mengeluarkan putrecin 

dan cadaverin yang berbau amis. Bau amis ini sudah tercium pada pemeriksaan 

spekulum namun akan lebih kuat setelah ditetesi KOH 10%. Pemeriksaan ini 

cukup sensitif namun juga dapat ditemukan pada trikomoniasis. 

4. Clue cell >20% dengan pengecatan Gram pada pemeriksaan mikroskopis. 

Clue cell merupakan sel epitel vagina yang tertutup oleh bakteri gram 

coccobacil sehingga tepi sel menjadi tidak jelas dibandingkan dengan sel epitel 

vagina normal yang tepi dindingnya terlihat tajam. Keakuratan pemeriksaan ini 

juga masih rendah karena beberapa vaginitis lain juga memberikan gambaran 

yang sama.  

Selain Amsel, kriteria lain yang digunakan adalah Spiegel dan Nugent.
29

 

Kedua kriteria dibuat berdasar evaluasi flora normal vagina dengan pengecatan 

gram pada sekret vagina.  
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Gambar 1. Clue cell 

2.4.2 Kriteria Spiegel 

Pada kriteria Spiegel jika ditemukan Lactobacilli predominan (3–4) 

dengan atau tanpa Gardnerella, maka diinterpretasikan normal. Jika ditemukan 

flora normal campuran antara gram positif, gram negatif. atau bakteri gram variasi 

dan Lactobacilli berkurang atau tidak ada (0 – 2) pada pengecatan gram maka 

didiagnosa infeksi BV.
29

 Kriteria Spiegel ini bersifat lebih pasti dikarenakan 

hanya terdapat 2 kriteria yaitu normal dan infeksi BV sehingga lebih mudah 

dalam pengelolaannya apakah memerlukan terapi atau tidak.  

2.4.3 Kriteria Nugent 

Nugent merupakan kriteria diagnostik yang  menggunakan sistem skor  

dari penjumlahan bakteri; Lactobacilli, Gardnerella vaginalis atau 

Bacteroides,dan Mobiluncus. Sistem skor (0-10) pada pengecatan gram sekret 

vagina adalah sebagai berikut; 
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Tabel 2. Sistem skor kriteria Nugent 

Skor Lactobacilli 
Gardnerella dan 

Bacteroides 
Mobiluncus 

0 4+ 0 0 

1 3+ 1+ 1+ atau 2+ 

2 2+ 2+ 3+ atau 4+ 

3 1+ 3+  

4 0 4+  

 

Kuman batang Gram-negatif/ Gram-variable kecil (Gardnerella 

morphotypes) jika lebih dari 30 bakteri per lapangan minyak imersi (oif) diberi 

skor 4; 6-30 bakteri per oif diberi skor 3, dan 1-5 bakteri per oif diberi skor 2. 

Kurang dari 1 per oif diberi skor 1 dan jika tidak ada diberi skor 0. Kuman batang 

Gram-positif besar (Lactobacillus morphotypes), skor terbalik jika tidak 

ditemukan kuman tersebut pada preparat diberi skor 4, kurang dari 1 per oif diberi 

skor 3; 1-5 per oif diberi skor 2; 6-30 per oif diberi skor 1, dan lebih dari 30 per 

oif diberi skor 0. Kuman batang Gram-variable (Mobiluncus morphotypes), jika 

terdapat lima atau lebih bakteri diberi skor 2, kurang dari 5 diberi skor 1, dan jika 

tidak adanya bakteri diberi skor 0. Semua skor dijumlahkan hingga nantinya 

menghasilkan nilai akhir dari 0 sampai 7 atau lebih.
30,31 

Hasil skor total, jika 0-3: 

normal, 4-6: intermediate, dan 7-10: Bakterial vaginosis.
8
 Terlihat bahwa semakin 

tinggi nilai Lactobacilli maka semakin rendah pula skornya. Keberhasilan terapi 

diperoleh apabila didapatkan penurunan skor kriteria Nugent.  
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2.4.4 Kultur 

Metode kultur biasanya digunakan sebagai Gold Standart dalam 

mendiagnosa sebagian besar penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Namun 

metode ini sensitifitasnya sangat kecil apabila digunakan dalam mendiagnosa 

infeksi BV. Hal ini dikarenakan pada keadaan normal juga dapat ditemukan 

bakteri-bakteri yang terlibat infeksi BV dengan jumlah yang sedikit. Sehingga 

pada hasil kultur akan selalu terdiagnosis sebagai infeksi BV. 
32

 

2.5 Komplikasi BV  

Beberapa tahun ini infeksi BV dianggap menjadi faktor predisposisi 

terhadap penyakit HIV, Herpes simplex tipe II, serta infeksi Chlamydia 

trachomatis, trichomoniasis dan gonorrhea.
33

 Selain itu infeksi BV juga dapat 

menyebabkan komplikasi lanjut seperti abortus, ketuban pecah dini, 

korioamnionitis, endometritis post partum serta kegagalan fertilisasi in vitro dan 

transfer embrio.
1,33-36 

Gillet dkk pada studi meta-analisis nya menyatakan bahwa 

terdapat hubungan positif antara infeksi BV dan lesi pre kanker servik.
37

 

2.6 Terapi BV 

Pada dasarnya terapi pada wanita hamil yang terdiagnosis infeksi BV lebih 

diutamakan untuk mengurangi resiko komplikasi yang dapat terjadi terhadap 

janin. American College of Obstetricians and Gynecologists dan Centers for 

Disease Control merekomendasikan terapi infeksi BV saat kehamilan yaitu 

klindamisin  atau metronidazol.
38,39
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2.6.1 Klindamisin 

2.6.1.1 Struktur kimia klindamisin 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2. Struktur kimia klindamisin 

 Klindamisin yang memiliki rumus molekul C18H33ClN2O5S dan berat 

molekul  424.98302   ini merupakan jenis antibakteri semisintetik yang analog 

dengan linkomisin.
40

 

2.6.1.2  Mekanisme kerja klindamisin 

 Klindamisin sebagai antibakterial bekerja menghambat pertumbuhan atau 

reproduksi dari bakteri yaitu dengan menghambat sintesa protein. Mekanisme 

kerja klindamisin meliputi memotong elongasi rantai peptida, memblok site A 

pada ribosom, kesalahan membaca pada kode genetik atau mencegah penempelan 

rantai oligosakarida pada glikoprotein.
40

 

2.6.1.3 Spektrum aktivitas antibiotik klindamisin 

Klindamisin merupakan jenis antibiotika yang diindikasikan juga untuk 

mengobati penyakit akibat infeksi bakteri aerob gram positif seperti 

Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococci, Pneumococci. 
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Selain itu juga efektif dalam membasmi bakteri aerob gram negatif seperti; 

Bacteroides fragilis, Fusobacterium species, bakteri anaerob gram positif seperti; 

Propionibacterium, Eubacterium, Actinomyces species, peptostreptococci, 

Peptococcus, Clostridia, dan Streptococcus grup B.
41

  

 Linkomisin dan klindamisin merupakan golongan linkosamida. Keduanya 

bersifat bakteriostatik dan menghambat sintesa protein pada bakteri yang sensitif 

terhadap keduanya. Namun klindamisin lebih efektif dalam penggunaan terapi 

infeksi bakteri terutama yang disebabkan oleh bakteri anaerob dan dapat 

digunakan pula untuk terapi penyakit akibat protozoa.
40

 

2.6.1.4 Farmakokinetik klindamisin 

 Klindamisin, 0.15-0.3 gram oral tiap 6 jam, menghasilkan kadar serum 2-5 

μg/ml. Klindamisin diabsorpsi baik melalui oral hingga 90%. Obat didistribusikan 

ke sebagian besar jaringan tubuh secara luas dan diekskresi melalui empedu dan 

urin.
42

 

2.6.1.5 Penggunaan klinis klindamisin 

Dosis klindamisin yang digunakan dalam terapi infeksi BV yaitu 300 mg 

tiap 12 jam selama 7 hari. Karena spektrum antimikrobanya yang luas, 

klindamisin digunakan dalam terapi infeksi anaerob berat, infeksi saluran 

pernafasan, endometritis postpartum, pneumonitis dan infeksi jaringan lunak 

akibat Streptococci dan Staphylococci. Klindamisin juga sering digunakan sebagai 

terapi acne vulgaris pada wanita usia reproduksi.
41
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 Tidak ada data yang adekuat penggunaan pada wanita hamil. Ketika 

dikombinasikan dengan gentamicin pada pasien PPROM (preterm premature 

rupture of membranes) terdapat penurunan yang signifikan pada histologi 

chorioamnionitis. Selain itu, klindamisin juga efektif sebagai profilaksis pada 

sepsis Streptococcus grup B neonatus akibat alergi penisilin.
41 

2.6.1.6 Efek samping klindamisin 

 Efek samping yang terjadi biasanya trombositopenia, anafilaksis, esofagitis, 

mual muntah, ruam dan jaundice.
41

 Gangguan fungsi hati dan neutropenia kadang 

terjadi.
42

 Diare berat dan pseudomembran colitis karena Clostridium difficile 

dapat pula terjadi. 
43,44

 Sehingga klindamisin tidak boleh diberikan pada pasien 

colitis dan harus hati-hati pada pasien dengan gangguan hepar dan ginjal.
41

 

2.6.2 Metronidazol 

2.6.2.1 Struktur kimia metronidazol 

 

 

 

 

Gambar 3. Struktur kimia metronidazol 

 Metronidazol merupakan derivat nitroimidazol yang memiliki rumus 

molekul C6H9N3O3 dan berat molekul 171.15396 .
45
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2.6.2.2 Mekanisme kerja metronidazol 

Metronidazol dikenal sebagai antibakteri, antiprotozoa dan radiasi-

sensitizer. Antibakteri dalam mencegah penyebaran agen infeksi atau membunuh 

agen infeksi tersebut supaya tidak menyebar. Mekanisme kerjanya yaitu 

menghambat sintesis asam nukleat dengan merusak DNA.
45

 Sebagai antiprotozoa, 

metronidazol bekerja dengan mendestruksi protozoa tersebut. Sedangkan sebagai 

radiasi-sensitizer, metronidazol efektif mampu merusak sel yang tidak 

diinginkan.
45

  

2.6.2.3 Spektrum aktivitas antibiotik metronidazol 

Merupakan jenis antibiotika yang diindikasikan untuk mengobati penyakit 

akibat infeksi bakteri basil anaerob gram negatif; Bacteroides fragilis spesies (B. 

diastonis, B. ovatus, B. thetaiotaomicron, B. vulgatus), basil anaerob gram positif; 

Clostridium species dan Eubacterium species, cocci anaerob gram positif; 

Peptococcus species, Peptostreptococcus species, dan bakteri lainnya. Selain itu 

metronidazol juga digunakan sebagai antiprotozoa pada infeksi Trichomonas 

vaginalis dan amebae. 
41

 

2.6.2.4 Farmakokinetik metronidazol 

Metronidazol diabsorbsi baik melalui oral sekitar 80% dan didistribusikan 

secara luas di dalam tubuh. Obat ini dimetabolisme di hepar sehingga dosis harus 

diturunkan apabila diberikan pada penderita gangguan hepar. Diekskresikan 

melalui urin dan feses.  
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2.6.2.5 Penggunaan klinis metronidazol 

Dosis yang diberikan sesuai dengan jenis penyakit yang diderita, dimana 

pada infeksi BV diperlukan dosis tunggal 2 gram per oral dan alternatif 500 mg 

tiap 12 jam selama tujuh hari per oral. Pada penderita yang diterapi metronidazol 

seharusnya menghindari mengkonsumsi alkohol dan harus hati-hati apabila 

diberikan pada penderita gangguan hepar, blood dyscrasia, kejang dan 

neuropati.
41

 

Dalam penggunaannya, metronidazol juga efektif sebagai terapi infeksi 

amoeba seperti giardiasis, trichomoniasis dan amoebiasis hati dan intestinal. 

Selain itu dapat digunakan pada infeksi periodontal oleh Bacteroides dan 

dracunculiasis oleh Dracunculus medinensis. Beberapa studi menyebutkan 

metronidazol dikombinasi dengan bismuth dan antibiotik oral lain seperti 

amoxicillin mampu menangani gastritis dan ulkus duodenum akibat Helicobacter 

pylori.
45

 

2.6.2.6 Efek samping metronidazol 

Efek samping yang pernah dilaporkan adalah kejang, neuropati perifer, 

metallic taste, glossitis, stomatitis, neutropenia, pertumbuhan Candida, perubahan 

EKG, dizziness, vertigo, ataxia, confusion, iritabilitas, depresi, weakness, 

insomnia, ruam eritem, kemerahan, nasal congestion, membran mukosa kering, 

demam, disuria, sistitis, poliuri, inkontinensia, dispareunia, penurunan libido, 

distress, mual, muntah dan headache.
41
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2.6.3 Perbandingan klindamisin dan metronidazol pada kehamilan 

Klindamisin pada penderita infeksi BV usia kehamilan muda terbukti 

mengurangi resiko abortus dan kelahiran preterm pada usia <37 minggu.
46 

Namun 

krim vagina klindamisin menunjukkan adanya peningkatan resiko kelahiran 

prematur, sehingga tidak direkomendasikan dalam penggunaan terapi infeksi BV 

pada kehamilan. Angka keberhasilan BV setelah terapi klindamisin oral mencapai 

90%, dibandingkan dengan krim vagina klindamisin yaitu sekitar 70,8%.
15,47  

Metronidazol oral juga terbukti mampu mengurangi resiko komplikasi 

pada penderita infeksi BV pada kehamilan. Hauth dkk menunjukkan angka 

kesembuhan BV mencapai 70% setelah terapi dua hingga empat minggu 

menggunakan  metronidazol dan eritromisin.
48

 Pada penelitian lain didapatkan 

angka kesembuhan setelah terapi metronidazol 3 x 250 mg oral selama tujuh hari 

adalah 88,5%.
6
 Namun terapi metronidazol pada BV asimptomatik saat kehamilan 

tidak mengurangi resiko terjadinya kelahiran prematur atau keluaran perinatal 

lain.
49

 Kedua terapi metronidazol oral dan vagina pada wanita hamil 

menghasilkan penurunan konsentrasi yang signifikan pada sebagian bakteri 

anaerob yang terkait dengan infeksi BV, dengan pengecualian terdapat beberapa 

bakteri yang tidak secara signifikan berkurang dengan terapi metronidazol 

vagina.
17

 Antibiotik topikal biasanya hanya mengeradikasi infeksi BV secara 

lokal, tetapi tidak mengurangi resiko prematuritas. Sedangkan antibiotik sistemik 

diperlukan untuk mengurangi resiko terjadinya komplikasi saat kehamilan.  
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Klindamisin maupun metronidazol termasuk dalam FDA Pregnancy 

Category B drug, dimana pada studi yang dilakukan terhadap binatang tidak 

berbahaya terhadap fetus namun bukti belum dapat dipastikan  pada kehamilan 

manusia.
50 

Walaupun kedua antibiotik tersebut direkomendasikan untuk terapi BV 

simptomatik, namun spektrum dari keduanya tidak sama. Klindamisin memiliki 

kemampuan yang lebih kuat dalam menyerang organisme yang terlibat  BV 

termasuk Mobilincus dan Mycoplasma.
46 

Selain itu mekanisme kerja dari kedua 

antibiotik tersebut juga berbeda. Klindamsin bersifat bakteriostatik, sedangkan 

metronidazol mampu bersifat bakterisida.
40,45

  

Pada  literatur disebutkan metronidazol sebagai terapi first-line pada 

infeksi BV sedangkan klindamisin merupakan obat yang efektif pada infeksi yang 

terjadi saat kehamilan.
41

 Inilah yang menjadi pemikiran peneliti untuk 

membandingkan keberhasilan terapi dari masing-masing obat.    

 


