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Vad kan du redan?

• Hur ser genital GvH ut?

• Kan man bota genital GvH?

• Risker med genital GvH?
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Allogen stamcells-transplantation    
(alloSCT)

• 1:a benmärgstransplantationen 1956, New York

• En potentiellt botande behandling av hematologiska 
maligniteter

• Idag >32000 allogeneiska stamcellstransplantationer per år i 
världen av kvinnor



AlloSCT
• Konditionering – kemoterapi, helkroppsbestrålning (TBI)

- för att utradera de maligna cellerna och benmärgen för att ge       
möjlighet för

• infusion av givar-stamceller – från benmärg, perifert blod, 
navelsträng

• från HLA-identiskt syskon eller matchad obesläktad frivillig 
givare



Graft-versus-Leukemia effect (GvL)

• En immunologisk anti-tumor effekt huvudsakligen av 

T-lymfocyter från givaren

(Mary Horowitz 1990)



Graft-versus-Host Disease (GvHD)

• En attack från givarens immunokompetenta T-celler mot 
patientens friska vävnader

• En vanlig orsak till sen sjuklighet och icke-återfallsorsakad död

• Pato-fysiologin bakom GvHD är fortfarande inte helt känd – ett
flertal faktorer inblandade; B-celler, en kronisk inflammation 
som orsakar fibros i ändorganen



Akut Graft-versus-Host Disease

• Tidig debut

• Drabbar: huden, levern och gastrointestinalkanalen.



Kronisk Graft-versus-Host Disease
(GvH)

• Tilltagande inflammation ledande till fibros i slemhinnorna 

i mun, ögon, genitalia och tarm.

• Kan drabba nästan alla organ i kroppen

• Uttalad fibros tex scleroderma, bronchiolitis och  total vaginal 
stenosis. Samma bild som vid autoimmuna sjukdomar.



Genital GvH
• Corson SL, Sullivan K, Batzer F, August C, Storb R, Thomas ED. Gynecologic manifestations of chronic graft-versus-host disease. 

Obstetrics and gynecology. 1982;60(4):488.

• Spinelli S et al. Haematologica 2003; 88:1163-1168 , Spiryda et al. Biology of Blood and Marrow Transplantation 9:760-765 (2003)

• Zantomio D et al. Bone Marrow Transplantation (2006) 38, 567–572.

• Stratton P et al. Obstetrics and gynecology. 2007;110(5):1041-9.

• Hirsch P et al. Transplantation. 2012;93(12):1265-9.

• Smith Knutsson et al 2014. Genital chronic Graft-vs-Host in Females: a cross-sectional study. Biology of blood and marrow 
transplantation : 2014;20(6):806-11. 

• Björk et al 2017. Androgens in women after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation: impact of cGvHD and 
glucocorticoid therapy. Bone marrow transplantation. 2017;52(3):431-7.

• Smith Knutsson et al 2018. A prospective study of female genital cGvHD symptoms, signs, diagnosis and treatment. Acta obstetricia
et gynecologica Scandinavica. 2018;97(9):1122-9.

• Hamilton et al. Clinical management of genital cGvHD. Bone marrow transplantation 2017;52(6):803-10. Review.

• Lev-Sagie A, Adar-Walling E, Gumer A, Grisariu S, Avni B. Management and long-term consequences of genital graft versus host
disease following hematopoietic stem cell transplantation. Bone Marrow Transplant. 2020;55:2234-2243.

• Smith Knutsson et al 2021. Late follow-up of genital and ophthalmologic cGvHD in females after allogeneic stem cell 
transplantation. Acta Obstet Gynecol Scand. 2021;00:1–10

• Smith Knutsson Female genital Graft-versus-Host Disease. Diagnosis, treatment, incidence, long-term prevalence, and impact on 
androgen hormones and sexual function. http:hdl.handle.net/2077/58497 



Diagnostik av genital GvH

• National Institutes of Health (NIH) 2005 and 2014: 

• Diagnostic signs – diagnostiska tecken – tillräckliga för att ge 
diagnosen genital GvH

• Distinctive signs – utmärkande tecken, kan ses vid GvH och 
andra sjukdomar – otillräckliga för att ge diagnosen genital 
GvH, kräver säker  extra-genital GvH eller bekräftande histo-
patologi i biopsi.



Histopatologisk diagnostik
Shulman H M et al. Histopathologic diagnosis of chronic Graft-versus-Host

Disease. Biol Blood Marrow Transplant. 2015 April ; 21(4): 589–603  

Minimala kriterier för genital slemhinna: inflammatoriska celler, 

företrädesvis lymfocyter, tillsammans med epiteliala förändringar, 

bandlika inflammatoriska infiltrat, och apoptoser (celldöd).

Få och små studier – falskt negativ – falskt positiv diagnos

Systemisk corticosteroidbehandling och apoptoser i 

tarmslemhinna



Diagnostiska tecken på genital GvH NIH 2014

• Milda tecken: 

o lichen-planus-lika tecken i vulva och vagina
− retikulära vita linjer (mosaik)

− erytem

− områden med telangiektasier

o lichen sclerosus-lika tecken i vulva

• Moderata tecken:

o erosiva inflammatoriska förändringar i vulva

o sprickor in vulva-vecken

Jagasia MH et al. BBMT 2015;21:389-401



Borttagna bilder på

• Lichenplanusliknande GvH

• Lichen-sclerosus liknande GvH

• Labial sammansmältning och resorption

• Vulvasynekier



Diagnostiska tecken NIH 2014

• Allvarliga tecken = fibrotiska tecken:

o labial sammansmältning och resorption, “clitoral hood 

agglutination” (förhuden går ej att dra tillbaka över clitoris)

o vulva-syneki

o vaginal syneki (fibrinous vaginal adhesions, dense 

sclerotic changes)

o circumferential fibrous vaginal banding = partiell stenos

o total vaginal stenos

Jagasia MH et al. BBMT 2015;21:389-401
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Vaginal stenos
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Öm vaginal 
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”Distinctive signs”, utmärkande tecken genitalt 
NIH 2005 och 2014

• Erosioner i vulva

• Fissurer i vulva

• Ulcerationer i vulva

• … och extra-genital GvH eller bekräftande histopatologi

Filipovic AH et al.BMT 2005;11(12):945-56
Jagasia MH et al. BBMT 2015;21:389-401



Ännu ett distinkt tecken

• Röda + vita fläckar som ger ett brokigt utseende (Hirsch 2012, Smith 
Knutsson 2014)



Borttagen bild på

• Brokig slemhinna



Debut vulvo-vaginal GvH

• Flertalet debuterar under första året efter alloSCT

• Debut-tecken på genital GvH

o i vulva enbart (n=18)

o i vagina enbart (n=4)

o i både vulva och vagina (n=5)



Studie I – Resultat symtom

Smith Knutsson et al. Biol Blood Marrow Transplant 20(2014)806-811



No symptoms

(n=8)

Itching

(n=10)

Pain; burning

(n=7)

Dyspareunia

(n=6)

Swollen

(n=3)

Discharge

(n=6)

Dryness

(n=9)

Study III – Results self-reported symptoms at 
1st diagnosis of genital cGvHD (n=27)

Smith Knutsson et al. AOGS 2018;97:1122-1129
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Prematur menopaus om inte redan naturlig

• Alla menstruerande allo-transplanterade kvinnor – prematur 
ovariell insufficiens eller tidig menopaus

• Ovarial återhämtning 5-10 % associerad med yngre ålder vid 
Tx.

Mothy M. and Apperley J.F. Long-term physiological side effects after allogeneic bone
marrow transplantation. Hematology 2010: 229-236. (American Society of Hematology)



Östrogenbehandling

• MHT vid prematur ovariell svikt och tidig menopaus 

• Lokalt östrogen 

• Allotransplanterade kvinnor behöver både systemisk och lokal 
östrogenbehandling

• Atrofi kan simulera GvH

• Snabbare läkning vid behandling av genital GvH hos kvinnor 
med östrogenbehandling (Stratton el al.2007)



Behandling av genital GvH
i samråd med hematologen

• Medicinsk behandling

o Lokalt östrogen – bevaka complience!

o Lokal immunosuppressiv behandling:
klobetasol (0.05%)

tacrolimus (0.1-0.03%)

• Fysisk behandling vid vaginal GvH
o Vaginal stav



Stavbehandling

Varsamt smärtfritt användande

Rikligt med glidmedel

Långsamt införande efter att ha stannat litet vid ingången

Vid muskelkontraktion stanna och vänta på att den släpper

Låt staven vara i slidan 3-5-10 minuter

Varsamt uttagande – eventuellt kombinerat med krystning                             



Genital GvH
– skäl att ej ge immunosuppressiv behandling 

efter inledande / kompletterande lokal östrogenbehandling 

• försvinnande av tecken  

• inga symtom

• patologiskt cyt prov eller PAD 

• infektion 



Lokal immunosuppressiv
behandling av genital GvH

13/27 kvinnor fick lokal immunosuppressiv behandling 

• start median 9 (1-31) mån efter alloSCT i vulva, vagina eller 
båda

• 4 kvinnor läkte ut efter lokal behandling median 8 (3-33) mån 



”Second-line” behandling av genital GvH

• Systemisk oral corticosteroidbehandling – sköts av 
hematologen 

• Kirurgi
o akut vid hematokolpos och/ eller hematometra

o vid behov att kunna ta cytologprov

o vid önskan om att kunna ha samlag

o icke botande; lokal immunosuppressiv behandling nödvändig + stav



Sexualrådgivning – pedagogisk insats 

• Fysiska förändringar i anatomi och fysiologi

• Låg sexuell lust

- överlevnadsdriften > sexualdriften

- lägre testosteron  (fritt testosteron och DHEAS)                                                      

- fatigue

- depression                                                                        

- dyspareuni



Sena¹ uppföljningsstudien – kronisk GvH

• ¹ 14,5 år (10-19,3) efter alloSCT och 8,4 år (5,8-12) efter 

föregående studie (n=38 alla överlevande från studie 1, n=42)

• Kronisk GvH – genital och extra-genital – förbättras inte över 

tid på gruppnivå

• Genital GvH kan läka ut hos individer efter lång tid

• Genital GvH kan debutera lång tid efter alloSCT



”Population at risk” – skivepitelcancer

• Allo-transplantation 

• GvH

• Immunosuppressiv behandling

• Aktivering av HPV-virus (genitalt, i munhåla och svalg)

• x 5 högre risk skivepitelcancer vid GvH (Rizzo et al. Blood 2009.)

• x13 högre risk skivepitelcancer i cervix (Savani et al, Clin Cancer Res. 2009 April 1; 15(7)) 
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SFOG-råd till hematologer och gynekologer angående 
gynekologisk kontroll av patienter inför och efter allogen
stamcellstransplantation.

https://www.sfog.se/start/raadriktlinjer/sfog-

raad-gynekologi/vulvovaginala-sjukdomar/

Råden har diskuterats och godkänts av Vulv-ARG 

och Nätverket genital GvH; 

cervixcancerpreventionen har diskuterats i C-ARG

https://www.sfog.se/start/raadriktlinjer/sfog-raad-gynekologi/vulvovaginala-sjukdomar/


Nivåstrukturering för alloSCT patienter med kvinnliga 
genitalia

• Inför transplantation: KK vid det sjukhus patienten tillhör –
specialintresserad gynekolog , gärna kolposkopist

• Efter transplantation: KK vid det sjukhus patienten tillhör – om möjligt 
samma gynekolog eller som ovan

• Vid misstanke om genital GvH: remiss till regionsspecialist vid KK, vid 
det regionssjukhus där patienten allotransplanterades

• Vid multifokala dysplasier: remiss till regionsspecialist vid KK, vid det 
regionssjukhus där patienten allotransplanterades



Riktlinjer angående gynekologiska kontroller av patienter 
inför och efter allogen stamcellstransplantation (alloSCT)

• Inför alloSCT

• 3 mån eller tidigare vid behov efter alloSCT

• 8 mån

• 12 mån

• (18 mån)

• 24 mån

• (30 mån)

• 36 mån efter alloSCT

• Livslångt vart 3:e år med telefon-kontakt däremellan



Livslång kontroll vid hemmakliniken

• Patienter utan genital GvH och utan multifokala dysplasier. 

• Menopausal hormonterapi

• Lokal östrogenterapi

• Preventivmedelsrådgivning efter behov

• Sexualrådgivning vid dyspareuni

• Malignitets-prevention: cellprov med analys av cytologi och HPV och 
undersökning av perineum och perianalt. 

• Diagnostik av och remittering vid genital GvH till regionkliniken
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Genital GvH – kliniska observationer
• Återkommande perioder av inflammation i ömma slemhinnor med lichen 

planus-lika tecken, perioder ofta rapporterade i samband med övre

luftvägsinfektioner och symtom från GvH i ögon och/eller mun

• En kronisk variant, aktiv så snart behandlingen minskar och med återfall

utan tecken på spontan tillbakagång

• Partiell stenos, som försvunnit på behandling utan återfall under 

observationstiden

• Den mycket långsamt utvecklade fibrosen i form av sammansmältning

av labie i vulva 



Genital GvH – sammanfattning 

• Genital GvH är vanlig efter alloSCT, prevalens 52%, incidens 56%

• Oberoende av symtom är tidig och systematisk kontroll viktig efter 
alloSCT.

• Hematologer, gynekologer och dermatologer måste samarbeta i 
balanseringen mellan lokal och systemisk immunosuppressiv behandling 

• Uppföljning med cellprover och gynekologundersökning avseende vulvär
och anal intraepitelial neoplasi (VIN och AIN) bör utföras vart 3:e år  
(årligen vid systemisk immunosuppression) livet ut oavsett genital GvH
eller ej. 

• Behandling av depression och att tala om sexuell funktion kan bidra till 
förbättrad sexuell funktion och livskvalitet.



Female genital Graft-

versus-Host Disease

Diagnosis, treatment, incidence, long-term 

prevalence, and impact on androgen hormones

and sexual function
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