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Agenda

 Vaginas normalflora och immunsystem

 Bakteriell vaginos

 Aerob vaginit 

 Desvkamativ vaginit
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Den östrogena miljön i vagina är ett starkt 

försvar mot invaderande patogener

Östrogen påverkar:

Vaginal-
väggar

(skivepitelet)

Lakto-
baciller

Surhets-
graden

Glykogen Laktat

• Surt mucus

• Cellmedierade immunförsvaret

• Icke förvärvat immunförsvar (AMP, NO mm)

• Inducerar proteiner – celler 

klibbar ihop till en cellbarriär

• Förhindrar djupa 

bakteriehärdar och recidiv

Lϋthje P, Brauner H et al. 2013
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Parabasalcell – dåligt utmognad cell vid 

avsaknad av östrogen eller skadad 

slemhinna

Ytepitelcell – cytoplasman 

innehåller glykogen

Leukocyter/epitelceller 1:1



Mikroskopering

 Faskontrastmikroskop

 Börja med 20x

 Gå upp till 40x

 Det går att gå upp till 100x

 NaCl – utmognad av epitelceller (yt-, intermediär-

och parabasalceller), förekomst av laktobaciller

och leukocyter 

 KOH 10% - cellkärnan lyserar och cellerna blir 

”uppblåsta” och ser ut som ballonger. Bäst för 

bedömning av svamphyfer och sporer.

 Använd gärna 2 olika glas för NaCl och KOH
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Laktobacill-miljö

 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

 Varierande utseende
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Rikligt med laktobaciller, 

surt sekret



 Yt- och 

intermediär 

celler

 Sparsamt 

med 

laktobaciller
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Normalflora i högre 

förstoring

Nina Bohm-Starke 9



Nina Bohm-Starke 10

Parabasal cell med 

långa laktobaciller
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Tillförda laktobaciller, 

annan form
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Övriga bakterier i normalfloran

Sparsamt med 

 Staf. Epidermidis

 Enterokocker 

 Gardnerella vaginalis

 E. Coli

 Klebsiella

 Candida
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Faktorer som påverkar miljön i vagina

 Mensblod – högre pH, gynnar 

bakterietillväxt

 Sädesvätska – förhöjt pH

 Antibiotika – slår ut laktobacillerna

 Tobaksprodukter – gynnar HPV tillväxt

 Hormonell antikonception - förändrar 

sekretet och vaginalväggens epitelskikt



Bakteriell vaginos

Etiologi

 Laktobacillfloran i vagina byts ut mot en 

anaerob flora

 Gardnerella Vaginalis sannolikt viktigast 

-> bildar biofilm där övriga anaerober

fäster in

- Atopodium vaginae

- Bacteroides spp

- Mobiluncus spp

- Ureaplasma urealyticum

- Mycoplasma homonis m fl
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Biofilm som täcker epitelet



Etiologi

 Osäker etiologi

 STI?

 Sannolikt ej hos kvinnor som aldrig haft vaginalt sex

 Vanligare ju fler sexpartners, oavsett kön

 Samvariation med klamydia, mycoplasma, Candida, HSV och 

CIN

 Risk för prematuritet?

Clindamycin to reduce preterm birth in a low 

resource setting: a randomised placebo-

controlled clinical trial Bellad et al. BJOG. 2018 
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https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/29790266


Klinisk bild och diagnostik

 Symtom – ringa till riklig illaluktande 

flytning (mest efter mens och samlag), 

irritation

 Diagnos – inspektion och wet smear 

med Amsel kriterier

- karakteristisk flytning

- pH> 4,5

- positiv snifftest (KOH)

- clue cells

- (avsaknad av laktobaciller)

- (ingen leukocytos)

 Obs! Avsaknad av inflammation i 

vävnaden och i mikroskopet till skillnad 

från Candida
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Cluecell, avsaknad 

av laktobaciller
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Intermediärflora – ”på 

väg mot BV”



Tankar inför behandling

Risker med BV

 Prematuritet?

 Sena missfall?

 Postpartuminfektion

 Infektion efter abort

 Infektion efter hysterektomi

och spiralinsättning

 Sannolikt ökad risk för HIV

 Sannolikt ökad risk för CIN 

När behandla

 Vid besvärande symtom

 Inför abort

 Inför ingrepp, ex 

spiralinsättning

 Inför hysterektomi, pre-op

profylax

 Persisterande HPV

 Vid samtidig PID

Nina Bohm-Starke 19



Behandling av BV

 Donaxyl (dekvalinium): Vagitorier 6 d 

 Dalacin (klindamycin): Kräm 1 v är effektivare än vagitorier 3 d, 

bäst effekt på Gardnerella och Atopobium

 Zidoval (metronidazol): Vaginalgel 5 d

Vid recidiverande BV 

 alt 1)  Alternerande Donaxyl, Dalacin, Zidoval + surgörande 

efter mens 

 alt 2)  Flagyl 400mg x 3 i 7 dar 

 alt 3)  Borsyrevagitorier  600 mg varje kväll i 2-3 v, bryter ner 

vaginas biofilm

 alt 4)  2 och 3, sen Zidoval 2 ggr/v i 16 v*

 Profylax vid samlag – Donaxyl, Dalacinvag, surgörande?
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* Sobel 2009 



Behandlingsförslag vid upprepade recidiv

Antibiotika Probiotika Partnerbehandling

Första menscykeln klindamycin vaginalkräm 2 

procent, 5g x 1 i 7 dagar + 

Klindamycin kapslar 300 

mg x 2 i 7 dagar 

EcoVag laktobaciller i 

10 dagar

klinidamycin kapslar

300 mg x 2 i 7 dagar

till partnern

Andra menscykeln metronidazol vaginalgel 

7,5mg/g, 5g x 1 i 5 dagar

EcoVag laktobaciller i 

5 dagar

Tredje menscykeln metronidazol vaginalgel 

7,5mg/g, 5g x 1 i 5 dagar 

EcoVag laktobaciller i 

5 dagar
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Ur ARG rapporten, kapitel 8 

(PG Larsson)



Aerobisk vulvovaginit

 Kraftig gulgrön eller purulent flytning, doften skiljer sig från BV

 Inflammerad vaginalslemhinna, rödfläckig och erroderad

 Rodnad även i vulva/vestibulum, irritation, sveda 

Nina Bohm-Starke 22



Nina Bohm-Starke 23

>25 toxiska 

leukocyter/synfält

Innehåller ”toxiska 

granulae”



Aerobisk vulvovaginit

 Frånvaro av laktobaciller, > pH

 Toxiska leukocyter, parabasalceller

 Viktigt att skilja från BV

 Abnormal vaginal flora, dysbiosis

 Bakterier från tarmen (E.coli,  

S.aureus/epidermidis, grupp B 

streptokocker och Enterococcus 

faecalis), orsak eller samvariation?

 2-12%, ökad risk prematuritet, ökad risk 

för STI mm - diskuteras
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 Skiljer sig från BV främst när det gäller den kliniska bilden och 

de toxiska leukocyterna och synlig inflammation i vävnaden

 Ej den typiska doften av flytningen
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Aerobisk vulvovaginit - behandling

 Svårbehandlat, hög recidivrisk

 Dalacinkräm 1-2 veckor

 Vid recidiv – Dalacin o/el Donaxyl, ev Cefadroxil

 Odla för STI

 Uteslut östrogenbrist och atrofisk vulvovaginit

 Fundera på diff diagnos - deskvamativ vulvaovaginit (variant av 

erosiv lichen planus)

 Allvarlig AV går ej att skilja från deskvamativ vaginit
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Deskvamativ vulvovaginit

 En variant av erosiv lichen planus?

 Kraftigt rödfläckig slemhinna i vagina, riklig flytning, smärta!

 Inflammation vid mikroskopi och parabasalceller

Behandling

 Lokalt östrogen 

 Dalacinkräm initialt och sedan tillägg av Colifoam

 Behöver ofta längre och upprepad behandling
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Ökade leukocyter i wet smear -

cervicit/vaginit?

 Cervicit/endometrit?

 Prov för STI

 Vaginalodling UNS sällan konklusivt – fråga efter dominerande 
patogen

 Vid frågeställning svamp är odling indicerat om oklart

 Trichomonas? 

 Ulcerationer i vagina, portio? Herpes?

 Spiral?

 Främmande kropp, tampong?

 Cervixcancer?

 Deskvamativ vaginit? Lichen planus. 

Nina Bohm-Starke 28



Nina Bohm-Starke 29



Nina Bohm-Starke 30

Efter antibiotika 

– inga bakterier
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Spermier
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Rester av tampongtrådar i 

hög förstoring



Take home message

 Undersök alltid vagina hos patienter 

som söker för vulvabesvär

 Man kan ha flera diagnoser

 Använd mikroskop
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