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Introduktion Candidavulvovaginit

▪ Vanligaste orsaken till klåda och sveda i underlivet

▪ 75 - 80% av alla kvinnor

▪ 5 - 8% recidiverande infektioner (138 miljoner kvinnor/år)

- ”recurrent vulvovaginal candidiasis” (RVVC)

- 3-4 infektioner/år 

▪ Agens:

- C.albicans 90 %

- C.glabrata 4 %

- C.parapsilosis

- C.tropicalis

- C.krusei

- S.cerivisiae 1 %

▪ Candida spp kan isoleras i vaginalfloran hos ca 20 % friska 
asymtomatiska kvinnor



Patientgrupp med stort lidande och höga hälsovårdskostnader 

Konsumerar många sjukvårdsbesök

Kan leda till flertal olika följdbesvär

▪ Försämrad livskvalité

▪ Dyspareuni

• Kronisk klåda

• Vestibulodyni

• Ångest

• Depression

Viktigt att diagnostisera och behandla!



C.albicans

C.albicans: hyfer nödvändigt för VVC

Även C.tropicalis och C.dubliniensis bildar hyfer

Foto: Eva Rylander



Candida albicans cellvägg

• Proteiner – adhesion till epitelceller

• Polysaccarider – binder till receptorer – inflammatorisk process



C.albicans och andra mikroorganismer bildar biofilm



Olika typer a biofilm



Riskfaktorer

Multifaktoriellt(Sobel 2007)



Stress

▪ Stress leder till dåligt fungerande HPA axel (Hypothalamus, Pituitary-hypofys, 

Adrenal- binjurar)

- Stress leder till frisättning av kortisol men vid långvarig stress ses minskade kortisolnivåer 

- Morgon kortisol i saliv – metod att mäta HPA axelns funktion

▪ Immunförsvaret fungerar sämre

▪ Kan öka upplevelsen av smärta



Stress och candida
Morning awakening cortisol vid RVVC

▪ Lägre morgonstegring av cortisol i saliv hos kvinnor med RVVC 

(p=0.002)

▪ Lägre medelvärden av cortisol hos kvinnor med RVVC

(Ehrström et al 2005)

Kronisk stress kan bidra till patogenesen vid RVVC 



Candida och blodsocker

▪ Jämfört kvinnor med RVVC med friska kontroller avseende 
glucosvärde i vagina och plasma före och efter OGTT

▪ Glucosbelastning leder ej till förhöjning av glukoshalten i 
vaginalsekret

▪ Ingen skillnad i glucoskoncentrationer i plasma eller 
vaginalsekret mellan patienter och kontroller

▪ Finns ingen evidens för att rekommendera kolhydratfri kost

(Ehrström et al 2006)



P-piller och RVVC

Eventuellt samband – motstridiga resultat

▪ Östrogeninnehållet i p-piller stimulerar tillväxt av Candida i 

vagina? Nu lågdoserade p-piller – samband ej kunnat säkerställas

Spiral och RVVC

▪ Candidaväxt ökar signifikant 1-5 år efter insättning (Donders 2018)

▪ Candida gömt i biofilm på spiral (Chassot 2008, Auler 2009)



Candida hypersensitivitet

• Positivt intrakutant test 

• Immunterapi med subcutan injection av C. albicans i 6 månader

• 92% (11/12 patienter) blev kliniskt förbättrade avseende vaginala 

symtom

(Bernstein 2015)



The vaginal innate immune system

Aktiveras omedelbart

Ospecifikt försvar mot invaderande mikrober

• Fysisk barriär: epitel celler, sekret

• Lactobaciller, surt pH

• Cytokiner → inflammation (pro- and anti-

inflammatoriska)

• Komplement kaskad → inflammation

• CelImedierat försvar: neutrofiler, makrofager, 

dendrit celler, NK-celler

• Nitric oxide (NO)

• Antimikrobiella peptider (AMP)



NO koncentration i vagina vid svampinfektion 
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(Alvendal et al 2017)

Illustrerar det inflammatoriska svaret i vävnaden korrelerat till symtom



Antimikrobiella peptider i vagina 



Psoriasin vid candida

**P < 0.01,

***P < 0.001,

****P < 0.0001



Psoriasin – antiadhesiv effekt

(Brauner, Alvendal et al 2018)



• Nya behandlingsmetoder och strategier behövs

• Klorhexidingluconat används mot oral candida

• Har visat sig minska biofilm på tänder

• Finns i vaginalkräm beredning

• Studier på VVC behövs

Anti-biofilm activity of chlorhexidine

digluconate against Candida albicans 

vaginal isolates

(Alvendal et al 2020)



➢ Flukonazol har begränsad effekt på etablerad biofilm från RVVC stammar

➢ Klorhexidindiglukonat minskar etablerad biofilm från RVVC stammar och 

förhindrar svampens tillväxt

Optisk densitet biofilm CFU planktoniska celler CFU i biofilm



Chlorhexidine digluconate inhibits the hyphal growth of C. albicans



Klåda och sveda hos kvinnor med ”svamp” 

– Differentialdiagnoser

• upprepade lokalbehandlingar 

• överdriven hygien

• torra slemhinnor 

• bakteriell vaginos

• kondylom

• herpes genitalis

• eksem

• Kontaktdermatit

Bara 34% av kvinnor som köpte OTC produkter mot svamp hade svampinfektion



Diagnostik metoder

▪ Anamnes

▪ Klinisk bild

▪ Wet smear

- Nacl /KOH

- 60% sensitivitet

▪ Odling -
resistensbestämning

foto: Eva Rylander



Rester av tampongtrådar

Normal vaginalflora Långa lactobaciller

Spermier



Klinisk bild

Akut vulvovaginit med kesoliknande 

flytning, inflammation i vävnaden och klåda

Foto Karin Edgardh

Upprepade infektioner: övergång till

vulvit med 

torr rodnad slemhinna

sprickor interlabialt och perineum

sveda!



Klinisk bild
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Behandling

▪ Sporadiska infektioner 

behandlas lokalt med 

Canesten eller Pevaryl, 

alternativt enstaka doser av 

Fluconazol 

▪ Asymptomatiska bärare av 

C.albicans skall ej behandlas!



Behandling av recidiverande candida

Mål:

• Minska symptom

• Förebygga återfall

genom att:

• minska kolonisationen

• förlänga tid till nästa återfall

• behandla sprickor

Det finns ingen bra behandling som botar

• Ej evidens för partnerbehandling



Behandling av recidiverande infektioner

▪ Candida albicans, C tropicalis, C parapsilosis:

- Fluconazol 150 mg var 72 h i 3 doser

- Fluconazol långtidsbehandling 150 mg 1/v i 6 månader (50mg/dagl)

- Sporanox 200 mg x2 i 3dgr  (undantagsfall)

▪ Candida glabrata

- Canesten vag +kräm 200 mg tn vad i 2 veckor

- Borsyrevagitorier 600 mg 1 tn i 2 veckor, (Extempore   

beredning) ev. 2 ggr per vecka i 8 veckor

▪ Candida krusei, Saccaromyces cervisiae

- Canesten

- Borsyrevagitorier (Sobel 2004,2016, SFOG 2013)



Kombinera eventuellt med Lokalbehandling:

- Pevisone, Daktacort mot vulviten

Dämpar inflammationen i vävnaden 

- Xylocain kan minska svedan och klådan

Cave överbehandling!   

Probiotika profylax: har prövats i många olika studier

Ingen vetenskaplig evidens finns 



Gravida: 

- Canesten eller Pevaryl lokalbehandling

- ej, Fluconazol, Borsyra

Svarar ej på långtidbehandling:

- Odla och begär resistensbestämning 

- Resistens mot Fluconazol ?

Överkänslighet mot Fluconazol: ovanligt

- Gastrointestinala besvär, acne, huvudvärk

- Borsyrevagitorer

- Sporanox samma behandlingsspektrum men högre frekvens 

biverkningar. Kontroll av Levervärden.



CAVE : Interaktioner – Fluconazol

Förlängt  Q-T syndrom - Torsade de points

Riskfaktorer: strukturell hjärtsjukdom, bradycardi, sepsis, 

elektrolytrubbningar, kvinnligt kön, ålder > 65 år

SSRI : (Es) Citalopram bör undvikas alt bör EKG utföras före och 

efter insättning samt kontroll av elekrolyter och 

plasmakoncentrationsmätning



Framtid:

• Ibrexafungerp (Brexafemme:) Godkänt i USA (FDA) juni 2021

In vitro: fungicid effekt genom att blockera syntes av B-glucan i

svampens cellvägg                                              (J. Sobel et al 2021)

• Oteseconazol (VT-1161):  3 st Fas 3 studier visat positiva 

resultat (>870 pat). Ännu inte godkänd av FDA    (P. Sobel 2021)

Modifierad Azol med mindre biverkningar

• Immunoterapeutiskt vaccin: Fas 2 studie            (Edwards et al 2018)

• Bekämpa biofilm, mycket forskning pågår internationellt

• Kartläggning av vaginalt mikrobiom
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Vi startar ny studie (KK, KI, Danderyds sjukhus):

A RCT for chlorhexidine gluconate as treatment and prophylaxis for 

Recurrent Vulvovaginal Candidiasis

Chlorhex

▪ 60 patienter med RVVC

▪ Randomiseras till intravaginalbehandling med 

chlorhexidinegluconate (Hibitane®) eller sedvanlig behandling 

med Fluconazol

▪ Pat följs i 6 månader, 3 månaders behandling

▪ Analysera om vaginal applikation av Chlorhexidingluconat är 

likvärdigt med Fluconazol behandling och profylax vid RVVC 

orsakad av C.albicans.
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Oljeregim!

- Olja minskar klådan, behandlar torrhet, och förebygger 
sprickbildning 

- Barnolja, Apotekets intimolja, olivolja
- Locobase, Vitt vaselin
- Ej använda tvål



Vad händer sedan:

▪ 40-50 % av kvinnor som långtidsbehandlats med

6 månaders Fluconazol blir recidivfria

▪ 50% utvecklar recidiv av svampinfektion inom

3-4 månader efter avslutad behandling

- reinfektion

- persisterande infektion

Upprepa långtidsbehandlingen 6 -12 månader



RVVC känd riskfaktor för att utveckla

Localized Provoked vestibulodynia (LPV)

▪ 40-60 % av LPV patienter har anamnes på RVVC

▪ upprepade infektioner leder till inflammation

▪ hypersensitivitet and hyperinnervation av vulvovaginala

slemhinnan

▪ Djurstudie (möss) visat att upprepade candida albicans 

infektioner leder till allodyni I vulva

▪ Hypersensitivitet och hyperinnervation persisterade minst 3 

veckor efter att infektionen och inflammationen läkt ut (fler och

tjockare nervfibrer) 

(Farmer et al. 2011)



Candidas koppling till Vestibulodyni  

▪ Ökat vävnadsspecifikt immunsvar med cytokiner mot candida av 

fibroblaster i vestibulum hos LPV patienter vs friska kontroller

▪ Fibroblaster från patienter med LPV reagerar med kraftigare 

proinflammatoriskt svar i form av IL 6, IL8, IL1β och PGE2 på stimuli 

med candida jämfört med friska kontroller

(Foster et al 2015, 2007)



Take home message

Stort lidande

▪ Kan leda till andra besvär

▪ Odla om upprepade infektioner

▪ Långtidsbehandla om RVVC

▪ Ompröva diagnosen

▪ Förbjud tvål

▪ Oljeregim



Tack !


