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VULVA- ANATOMI

Begränsningar: mons pubis/genitofemoralfårorna/anus
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Vulva-anatomi

• Mons pubis

• Klitoris

• Labia majora

• Labia minora

• Vestibulum

• Uretramynningen

• Slidkransen
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Genital behåring.

-Ett kapitel för sig…
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ANATOMI
Labia majora

• Hudveck som utgår från Mons pubis. Fettvävnad tillväxer i tonåren.

• Medialsidan saknar hår i pilosebaceösa enheterna. Här finns även 
relativt nyupptäckta bröstkörtelliknande körtlar, anogenitala
svettkörtlar.

• Fordyces spots kan ses på medialsidan, mindre tätt än på labia minora. 
Ses ffa om området sträcks. Ytliga dermala talgstrukturer. Kan bli 
inflammerade. 
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ANATOMI
Labia minora

• Hudveck med tunt hornlager. Dermala komponenten ffa elastiska fibrer 
och blodkärl och är rikt innerverat. Erektil vävnad (motsvarande penil
corpus spongiosum).

• Bildar anteriort förhud och frenulum på klitoris.

• Ofta assymetri och stoleksskillnader och stor individuell variation. Kan 
vara pigmenterade i kanterna. 60% har synliga inre labier utanför de 
yttre.

• Fordyces spots. 
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ANATOMI
Klitoris

Tunt förhornat skivepitel.

Största delen inte synlig. 

•Glans. Täcks av förhud som formas av labia minora. Fäster i främre 
vestibulum via frenulum. 

•Skaftet. Från förhuden till symfysen där det är fäst med lig suspensorium
clitoridis.

•Corpus cavernosum, erektil svällkroppsvävnad.

•Crura, ”benen” på klitoris. Fäster långt ner på bäckenbenet, ca 7 cm långa. 

•Klitorisbulber, Bulbus vestibuli. Mellan crura och vaginalöppningen. 7



Klitoris



ANATOMI
Vestibulum

Anatomiska begränsningar: 
•ant: klitoris frenulum
•post: frenulum av labia minora
•lat: Harts linje (gränsen mellan 
keratiniserat/förhornat resp
icke keratiniserat epitel)
•med: hymen/slidkransen 

(separerar vestibulum från vagina)

Strukturer i vestibulum:
•Mynning till uretra
•Mynning till bartholinis körtlar, parauretrala körtlar
•”Introitus” –ett ej väldefinierat begrepp.
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ANATOMI
Vestibulum IRL
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Vestibulum forts.

• Bild : vestibulära papiller 44% av premenopausala kvinnor

• 8% postmenopausala. Bilaterala, ofta symmetriska, mjuka. Inget med 
kondylom att göra, HPV negativa.
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ANATOMI
Slidkransen/ Hymen

•Tunt bindvävsmembran som omger gränsen mellan vagina och vulva som en 
ring. Kan bli vit och ödematös före mens
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STRUKTURER VULVA
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ANATOMI
Bäckenbottenmuskulatur
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ANATOMI
Innervation

Klitoris samt vestibulum: N Pudendus 

Mons pubis samt blygdläppar: N Perineus 
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N Pudendus
S2-4 
Motorik och 
sensorik
(med bidrag från 
N genitofemorale, 
N ileoinguinalis)



VULVA
Huden 

Huden, många olika funktioner!

• skyddande mekanisk barriär

• en aktiv roll i immunförsvaret

• reglera kroppstemperaturen

• samla sensorisk information utifrån  
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VULVA
Huden 

Epidermis

Dermis

Subcutis-fettvävnad
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HUDEN
EPIDERMIS

Förhornat/keratiniserat flerskiktat skivepitel. 

Keratinocyter. 4 lager:
•Stratum corneum
•Stratum granulosum
•Stratum spinosum
•Stratum basale

•Andra celltyper i epidermis: Langerhans cell (lokalt immunförsvar)
Merkelcell (receptor för tryck) och melanocyt (pigment)
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HUDEN
Dermis

• Kollagen, retikulära fibrer och elastika-fibrer. Retikulära fibrer 
stödjande nätverk. Elastikafibrer möjliggör töjning. 

• ”Pilosebaceösa enheten” (Hårsäck, hår, talgkörtel, erector
pilimuskel. Ibl ass m apocrina körtlar)

• Svettkörtlar, ekrina

• Immunologiska celler
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HUDEN
Barriär och immunförsvar
Kroppens ”first line defense” mot både mikroorganismer, fysikalisk 
och kemisk påfrestning. 

• Hudbarriären =hornlagret (= stratum corneum).

• Immunförsvaret i epidermis och dermis

Frisk hud - mer än dubbelt så många lymfocyter som i blodet.
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HUDEN
Försvar

HUDBARRIÄREN

Stratum corneum

-corneocyter (utmognade keratinocyter)

-lipider 

-corneodesmosomer



HUDBARRIÄREN
Stratum corneum

-corneocyter

• Utmognade keratinocyter som tappat organeller och 
kärnor. Består av packat keratin. Hos människor 
består hornlagret av 20 lager av corneocyter.

• NMF = Natural Moisturizing Factor
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HUDBARRIÄREN
Stratum corneum

-Lipider 
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• lamellära granule från stratum granulosum som stöts ut  i 
extracellulärrummet innehåller lipider, bla kolesterol, fettsyror, 
ceramider.

• Bildar vattenavvisande lipidmatrix omsluter corneocyterna och 
motverkar vattenförlust i hudbarriären och minskar 
permeabilitet för vatten. 



HUDBARRIÄREN (Stratum corneum)

-corneodesmosomer

• Håller ihop hudbarriären
• Proteaser- bryter ner cd, proteashämmare bromsar 

nedbrytningen av cd. Balans viktig!
• Ökad mängd proteaser tunnar ut hudbarriären. 
• Balansen styrs av bla pH-värdet i hornlagret
• pH-värdet påverkas i sin tur av NMF…
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HUDBARRIÄREN
Stratum corneum

-corneodesmosomer, forts…

NMF (natural moisturizing factor) 
• inne i corneocyterna
• drar till sig vatten –påverkar hydreringsgraden i 

corneocyterna. 
• Innehåller syror (urea, mjölksyra mfl) som 

bibehåller lågt pH (5,5 i normal hud) på ytan i 
hornlagret och därmed, balansen mellan proteaser
och proteashämmare. 

• Proteaser som mest aktiva v pH mellan 7,5 och 8.
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HUDEN
Försvar

IMMUNOLOGISKT:

Medfödda (ospecifika) 
•Snabbt. Känner igen receptorer på ytan av patogener. 
•Yttre (antimikrobiella peptider som produceras av epitelceller)
•Inre (makrofager (Langerhans), dendritiska celler, mastceller mm)
•Dendritiska celler, bla Langerhansceller samt makrofager aktiverar det 
förvärvade immunförsvaret.
Förvärvade immunförsvaret (adaptive)
•Långsamt. Klonal expansion av celler (B-celler bla antikroppsbildande samt 
T-celler) med specificitet för främmande epitoper. 
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Kliniskt exempel:

Atopiskt eksem, böjveckseksem

Samspel -defekt hudbarriär och abnormt 
immunförsvar, båda kan vara orsakade av 
genetiska faktorer, miljöfaktorer eller en 
kombination 

• Störning i utmognaden av 
keratinocyter -granulärcellerna inte 
mognar och frisätter sina lamellära 
granule -brist på viktiga lipider, syror 
och enzymer i hornlagret. 

• Hudbarriärdefekten ger vätskeförlust 
och ökad penetration av irritanter, 
allergener och mikroorganismer som kan 
interagera med lokala immunsystemet 
och ge inflammatorisk reaktion. 

• Hyperaktivt immunsystem, TH2-driven 
inflammatorisk process 
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VULVA, VAGINA
Slemhinnan
• Börjar innanför harts linje

• Flerskiktat skivepitel utan hornlager

• Unikt anpassad för två huvudfunktionerna; att skapa förutsättningar 
för reproduktion och samtidigt skydda mot patogener.
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SLEMHINNAN, försvar…

• VAGINALSEKRET

• VAGINALA BAKTERIEFLORAN ( ffa laktobaciller)

• IMMUNOLOGISKT FÖRSVAR
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SLEMHINNAN, Försvar 
-Vaginalsekret

Sekretion från cervikala körtlar 
Sekretion från epitelceller (från vagina, cervix, uterus och 
äggledare)

Innehåller exfolierade celler, bakterieflora, sekret

-Innehåller positivt laddade polypeptider med antimikrobiell 
aktivitet. Dödar bakterier, virus och svampart genom att lösa upp 
cellmembran 
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SLEMHINNAN, Försvar
-Bakterieflora med Laktobaciller

• De flesta kvinnor i reproduktiv 
ålder har dominans av någon av 4 
lactobaciller: L iners, L crispatus,     
L gasseri, L Jenseri

• Producerar laktat samt andra 
organiska syror som i sig har 
antimikrob effekt                       
samt ger pH < 4,5

• Gynnas av glykogen-rik miljö såsom 
vaginalepitel under östrogen-
stimulering



SLEMHINNAN, Försvar
-Immunologiskt försvar 

-Medfödda (ospecifika) resp. 
förvärvade (adaptiva).

-Innehåller sekretoriskt IgA som har stor betydelse för 
neutralisation av virus och bakterier.
.
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Östrogen

• Vaginala epitelceller: 
Mogna 
glykogeninnehållande 
epitelceller – gynnar  
laktobaciller

• Vaginalvägg: 
Ökad 
vägg/slemhinnetjocklek, 
elasticitet, 
blodcirkulation, transudat

• Cervixsekretion ökar

Progesteron

• Hämmar tillväxt av 
slemhinna

• Ökar cellavstötning

Hormonell påverkan i vagina
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Livstrappan i vaginalepitelet

Östrogentillskott

Bild: Eva Rylander

Mogen Ytepitelcell Parabasalcell Intermediärcell



Vaginala epitelceller



TACK!
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