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Definisi

• Sindroma atau kumpulan gejala klinis akibat 
pergeseran lactobacilli yang merupakan flora 
normal vagina yang dominan oleh bakteri lain, 
seperti Gardnerella vaginalis, Prevotella spp, 
Mobilancus spp, Mycoplasma spp dan 
Bacteroides spp.



Epidemiologi

• Sebanyak 30 persen wanita hamil menderita 
vaginosis (Allsworth dan Peipert, 2007; 
Simhan dan rekan, 2008). 

• Pada kehamilan, hal ini terkait dengan 
kelahiran prematur (Denney dan Culhane, 
2009).



Patofisiologi

• G. vaginalis merupakan bakteri anaerob batang 
variabel gram yang mengalami hiperpopulasi 
sehingga menggantikan flora normal vagina dari yang 
tadinya bersifat asam menjadi bersifat basa. 

• Perubahan ini terjadi akibat berkurangnya jumlah 
Lactobacillus yang membantu menjaga keasaman 
vagina dan menghambat mikroorganisme anaerob 
lain untuk tumbuh di vagina



Diagnosis

• Asimtomatik pada sebagian penderita 

• Bila ada keluhan umumnya berupa cairan yang 
berbau amis seperti ikan terutama setelah 
melakukan hubungan seksual

• Pada pemeriksaan didapatkan jumlah duh tubuh 
vagina tidak banyak, berwarna putih, keabu-abuan, 
homogen, cair, dan biasanya melekat pada dinding 
vagina

• Pada vulva atau vagina jarang atau tidak ditemukan 
inflamasi



Pemeriksaan Penunjang

• Whiff test

Penambahan KOH 10% pada duh tubuh vagina 
tercium bau amis

• Pemeriksaan mikroskopik

Sediaan apus vagina yang diwarnai dengan 
pewarnaan gram ditemukan sel epitel vagina yang 
ditutupi bakteri batang sehingga batas sel menjadi 
kabur (clue cells)

• Pemeriksaan pH vagina





Diagnosis

Kriteria Amsel yaitu adanya 3 dari 4 tanda berikut:

• Cairan vagina homogen berwarna putih keabu-
abuan yang melekat pada dinding vagina.

• PH vagina > 4,5.

• Sekret vagina berbau amis sebelum atau sesudah 
penambahan KOH 10% (Whiff test)

• Ditemukan clue cells pada pemeriksaan 
mikoskopik.



Tatalaksana

• Metronidazol 500 mg per oral 2x/hari selama 
7 hari ATAU

• Clindamycin per oral 2 x 300 mg/hari selama 7 
hari

• Metronidazol jangan diberikan pada wanita 
hamil terutama trimester I



Prognosis

• Bakterial vaginosis dapat timbul kembali pada 
20-30% wanita walaupun tidak menunjukkan 
gejala

• Prognosis bakterial vaginosis sangat baik, 
karena infeksinya dapat disembuhkan
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