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Vaginalvätskan mikroskope-
ras för ett avgörande om huru-
vida genital infektion föreligger
eller ej. Misstänker man infek-
tion i övre genitalorganen är det
vanligt att man jämför antalet
vita blodkroppar med antalet
vaginalepitelceller.

Vid misstanke om infektion i
nedre genitalorganen undersöks
vaginalvätskan för förekomst av
clueceller, Trichomonas vagina-
lis eller svampmycelier.

Frågan är om det finns veten-
skapligt underlag för slutsatser-
na som ofta dras av undersök-
ningen, och bidrar undersök-
ningen med avgörande informa-
tion eller ej?

Mikroskopisk undersökning av va-
ginalvätska är en klassisk procedur som
brukar ingå i utredningen av kvinnor
med misstänkt infektion i nedre eller
övre genitalorganen. Metoden går ut på
att placera ett litet prov från vaginalin-
nehållet i två separata droppar på ett el-
ler två objektglas. Proven blandas med
en droppe isoton koksalt eller en drop-
pe 10–20 procent kaliumhydroxid
(KOH). Lösningen undersöks därefter
under ett vanligt mikroskop eller ett fas-
kontrastmikroskop. I det koksaltblan-
dade provet letar läkaren efter s k clue-
celler, T vaginalis samt karakteriserar

bakteriefloran. Förhållandet mellan an-
talet leukocyter och vaginalepitelceller
beräknas. Det KOH-blandade provet
hålls initialt under läkarens (assisten-
tens) näsa för att avgöra om det fram-
kommer en doft som av rutten fisk
(»snifftest»). Därefter undersöks provet
i mikroskop för att se om det innehåller
svampmycelier eller sporer. 

Denna metod används för att avgöra
om en patient med buksmärtor har övre
genitalinfektion, eller om en patient
med vulvovaginala problem har bakte-
riell vaginos, Trichomonas- eller candi-
da-infektion. Frågan är hur tillförlitlig
undersökningen är, om den tillför något
vid diagnostiseringen, och om den byg-
ger på vetenskap och beprövad erfaren-
het? I det följande kommer vi att disku-
tera de olika kriterierna som används
vid mikroskopi av vaginalvätska.

Clueceller
Clueceller är vaginalepitelceller som

är täckta med kockoida bakterier så att
man knappt kan urskilja epitelcellens
gränser. Clueceller anses vara kardinal-
tecknet på bakteriell vaginos (BV) [1].
Vid BV har kvinnan ofta dålig lukt från
vagina, men många kvinnor har inga el-
ler sparsamt med symtom. Bakteriell
vaginos kan vara intressant att påvisa
även om kvinnan inte anger symtom då
infektionen kan öka risken för vissa
komplikationer.

Det är visat att bakteriell vaginos
ökar risken för postoperativ infektion
efter abort [2], hysterektomi [3] och ef-
ter kejsarsnitt [4] samt ökar risken för
sent missfall, prematur förlossning och
postpartum-endometrit [5]. 

Amsels kriterier
för diagnosen bakteriell vaginos
Diagnosen av BV är baserad på före-

komst av tre av fyra följande kriterier –
de s k Amsels kriterier: homogen, vit
flytning; vaginalt pH värde ≥4,5, posi-
tivt snifftest, förekomst av clueceller i
vaginalvätskan [6]. Tre kriterier kan
konstateras kliniskt medan det fjärde
nödvändiggör mikroskopi. Hallén visa-
de 1987 [7] att kombinationen av clue-
celler och avsaknad av laktobaciller (in-
går ej i Amsels kriterier) korrelerar bäst
till BV.

Om mikroskopi är nödvändig eller ej
beror på den diagnostiska marginalef-
fekten av förekomst eller avsaknad av
clueceller efter att de andra kriterierna
är bedömda. Genom att beräkna sensiti-
vitet och specificitet för vart och ett av
kriterierna kan man visa hur säkra des-
sa kriterier är. Enligt undersökningar ut-
förda av Eschenbach och medarbetare
[8] kan man med ganska stor säkerhet
diagnostisera eller utesluta BV med en-
bart pH-mätning och snifftest. Mikro-
skopi för clueceller bidrar inte mycket
till den statistiska säkerheten (Tabell I).

Mikroskopi är inte absolut nödvän-
dig för diagnostisering av bakteriell va-
ginos. Andra kriterier, t ex snifftest i
kombination med pH-mätning, kan er-
sätta mikroskopi. Flytningens utseende
(homogen, grå-vit) kan användas som
indikation till dessa undersökningar
men är ensamt inte ett pålitligt kriterium
för BV. 

Vita blodkroppar
Det är vanligt bland svenska läkare

att undersöka koksaltblandad vaginal-
vätska med hänsyn till förekomst av
leukocyter. Den bakomliggande teorin
är att om det finns flera leukocyter än
epitelceller i vaginalvätskan är det ett
tecken på infektion i övre genitalorga-
nen. Om patienten har akuta smärtor i
nedre delen av buken används det teck-
net ofta som bekräftelse eller uteslut-
ning av salpingit.

Saknar vetenskapligt belägg
Frågan är nu vilken vetenskaplig ba-

sis denna teori bygger på. Weström och
Mårdh har i ett arbete från 1975 påpekat
att normal vaginalvätska bland patien-
ter med smärtor i underlivet starkt talar
mot tubar infektion av STD-typ [9].
Inga data presenterades till stöd för på-
ståendet. Weström har sedan i sin av-
handling [10] påpekat att vaginalväts-
kan från alla patienter med akut salping-
it »showed a marked increase in the
number of leukocytes, i.e. the leuko-
cytes outnumbered all other cellular
elements in the smear».

Bland 105 kvinnor med klinisk dia-
gnos av akut salpingit, men med normal
laparoskopi, hade åtta normal vaginal
vätska medan 97 hade tecken på inflam-
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mation (vaginal flytning ingick som kri-
terium för laparoskopi). Denna under-
sökning visade sålunda inget samband
mellan inflammatoriska tecken i vagi-
nalvätskan och förekomst av akut sal-
pingit.

I en senare undersökning av patien-
ter som var infekterade med Chlamydia
trachomatis och som hade kliniska
tecken på akut salpingit jämfördes de
kvinnor som saknade laparoskopiska
tecken på salpingit med de kvinnor som
hade salpingit. Purulent vaginal flyt-
ning noterades hos 75 respektive 89
procent av patienterna, en icke signifi-
kant skillnad. Purulent vaginal flytning
predikerar sålunda inte salpingit ens
bland dem som är infekterade med C
trachomatis [11]. 

Två svenska studier
Två svenska undersökningar har vi-

sat att det inte finns något samband mel-
lan antalet leukocyter i vaginalvätskan
och klamydia-infektion i cervix. Thejls
och medarbetare [12] undersökte 148
tonårsflickor i den följd de kom till en
ungdomsmottagning. Författarna un-
dersökte vaginalvätska under mikro-
skopet samt tog odlingsprov för C tra-
chomatis från cervix. Infektion med C
trachomatis påvisades hos 19 (13 pro-
cent) av flickorna. Det positiva predik-
tiva värdet för infektion med C tracho-
matis vid vaginal leukocytos var 19 pro-
cent. Det negativa värdet var 90 procent
(ganska nära det man kan gissa om 87
procent inte har C trachomatis).

I den andra studien undersöktes kon-
sekutivt 384 kvinnor som sökte för legal
abort [13]. Prov för C trachomatis från
cervix undersöktes med Chlamydia-
zyme och Microtrak. Vaginalvätskan
lufttorkades på objektglaset, och efter
rehydrering med isoton koksaltlösning
undersöktes vaginalvätskan med hän-
syn till förhållandet mellan epitelceller
och leukocyter.

Bland 35 procent av kvinnorna som
var infekterade med C trachomatis in-
nehöll vaginalvätskan mer leukocyter
än vaginalepitelceller, och förhållandet
var det samma för de kvinnor som inte
var infekterade med C trachomatis. Det
finns alltså ingen relation mellan vagi-
nal leukocytos och infektion med C tra-
chomatis. 

Även det normala förloppet har stu-

derats. Ett flertal kvinnor kommer att
under en normal menstruationscykel
uppvisa en vaginal leukocytos utan någ-
ra som helst tecken på infektion [14]. 

Det har också visats att reproducer-
barheten i bedömningen av förhållandet
mellan antalet leukocyter och antalet
epitelceller är låg. Olika undersökare
fick bedöma torkade vaginalsmear som
sedan rehydrerades. En god korrelation
erhölls vid bedömningen av clueceller
(Kappavärde > 0,70), men en dålig kor-
relation erhölls vid bedömningen av
leukocyter jämfört med epitelceller
(Kappavärde 0,40–0,60). Det är uppen-
barligen svårt att jämföra antalet av nå-
got som har olika storlek (jämför »fem
myror är fler än fyra elefanter»!)

Ifrågasatt »vattendelare»
Trots detta har leukocytinnehållet i

vaginalvätskan inom svensk medicinsk
utbildning ansetts vara ett mycket vik-
tigt tecken på övre genital infektion. I
infektionsarbetsgruppens kompendium
[16] användes leukocytos som »vatten-
delare» trots att det redan då hade ifrå-
gasatts. Denna uppdelning har viktiga
konsekvenser i och med att kvinnor
med leukocytos rekommenderas erhål-
la ett antibiotikum för akut cervicit (tet-
racyklin).

Om denna rekommendation följs
blir resultatet att många kvinnor be-
handlas med antibiotikum av typen
bredspektrum i onödan alternativt blir
felbehandlade.

Det finns alltså inget vetenskapligt
belägg för att fortsätta undersöka vagi-
nalvätska med hänsyn till leukocytdo-
minans när frågeställningen är akut sal-
pingit eller klamydiainfektion. Brist på
leukocyter varken utesluter eller påvi-
sar en infektion i övre genitalorganen.

Viktigt att identifiera
Trichomonas-infektion
En sexuellt överförbar protozon, Tri-

chomonas vaginalis, kan infektera
kvinnans vagina och uretra. T vaginalis
är en av de vanligaste könssjukdomarna
i världen, men förekommer nu ytterst
sällan i Sverige.

Trichomonas-infektion karakterise-
ras av en gul flytning med obehaglig
lukt samt ibland även klåda i vulva, men
många infekterade kvinnor har ringa el-
ler inga symtom. Vid undersökning kan

patienten ha en bubblande illaluktande
flytning med rodnad i vagina och vulva
samt rödfläckig portio (colpitis macula-
ris) [17].

Vid mikroskopisk undersökning av
vaginalvätska från kvinnor med tricho-
monas kan man se protozon »vackert»
piska med sina cilier. Problemet är att
om patienten har lindriga symtom är det
svårt att hitta trichomonader vid mikro-
skopi. Hälften av fallen missas om pro-
tozonkoncentrationen är lägre än 104

organismer/ml vaginalvätska.  Känslig-
heten vid mikroskopi är endast 30 pro-
cent om patienten har sparsam flytning,
jämfört med 81 procent om hon har rik-
lig flytning.

Det är sannolikt kvinnor med mera
markanta symtom som kommer för un-
dersökning. Merparten av dessa kvin-
nor har också bakteriell vaginos i och
med att de uppfyller Amsels kriterier
(typisk flytning, positivt snifftest och
förhöjt pH-värde). Den klassiska be-
handlingen är den samma för bakteriell
vaginos och Trichomonas-infektion,
det vill säga oralt metronidazol.

Av två skäl är det ändå viktigt att
identifiera de kvinnor som har Tricho-
monas-infektion. För det första är tri-
chomonas en sexuellt överförbar infek-
tion (STD) som erfordrar att partnern
behandlas samt undersöks om han har
någon annan STD i tillägg.

För det andra är en idag vanlig be-
handling för BV, clindamycinkräm,
verkningslös mot T vaginalis. Vid miss-
tanke på Trichomonas-infektion bör
därför mikroskopi företas eller odlings-
prov tas. Infektionen är numera så säll-
synt i Sverige att det säkert inte är kost-
nadseffektivt att leta efter Trichomonas
i vaginalvätskan hos alla med vaginala
besvär. Tyvärr finns det inga utvärdera-
de kriterier för vilka patienter man skall
välja ut för mikroskopi av vaginalväts-
ka med hänsyn till denna infektion.

Genital svampinfektion
ger akut klåda
Svampkolpit är den vanligaste vagi-

nala infektionen. Den karakteriseras av
akut klåda. Vid undersökning brukar
slemhinnorna vara rodnade, flytningen
oftast tjock och jämförbar i utseende
med Keso (candida kan även se ut som
mjöl/vattenflytning). Om man blandar
sådan flytning med KOH på ett objekt-
glas kan man se de typiska svampmyce-
lierna eller sporerna vid mikroskopi.
Det är numera allt vanligare att patien-
ten själv behandlar sig mot candidakol-
pit eftersom dessa preparat är recept-
fria.

Obehandlade patienter som söker för
akut klåda och med typiska kliniska
fynd behöver knappast undersökas med
mikroskopisk metod. Mikroskopi av
vaginalinnehåll bör reserveras för de

LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 93  •  NR  36  •  1996 3025

Tabell I. Sensitivitet och specificitet av Amsels fyra kriterier (Gramfärgning som gyllene stan-
dard) för diagnos av bakteriell vaginos [8].

Prediktivt värde
Symtom Sensitivitet, procent Specificitet, procent positivt negativt

Flytning 69 97 95 79
pH ≥4,5 96 53 64 94
Snifftest 43 99 98 66
Clueceller 81 94 93 85



patienter som inte har bättrats trots
självbehandling eller som har klåda
utan typiska fynd.

Konklusion
För diagnostik av bakteriell vaginos

är mikroskopi inte absolut nödvändigt
och kan ersättas av andra undersök-
ningssätt. När det gäller bedömningen
av huruvida kvinnan har en övre genital
infektion eller en klamydiainfektion har
undersökningen inget visat värde.

Enligt dagens praxis ges ofta kombi-
nationsterapi med doxycyclin och met-
ronidazol vid misstänkt infektion i övre
genitalia. Överbehandling av många
kvinnor kan ha negativa effekter på
mikroorganismers resistensmönster.
Vid avsaknad av leukocytdominans ris-
kerar patienter att inte få behandling
trots infektion. För patienter med okla-
ra symtom och vid terapisvikt är mikro-
skopi nödvändig.
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KORTKLIPPT

Nya medel förkortar
vissa förkylningssymtom
Två randomiserade dubbelblinda stu-

dier visar att tabletter med zinkglukonat
respektive nässpray med ipratropium-
bromid förkortar symtomtiden vid van-
lig förkylning. I den första studien deltog
100 och i den andra drygt 400 individer.
Behandlingen sattes in inom två respek-
tive tre dygn efter symtomdebuten.

En zinktablett varannan timme på da-
gen ledde till att alla symtom försvann på
i genomsnitt 4,4 dagar mot 7,6 vid pla-
cebo, men 90 procent fick biverkningar
mot 62 procent i placebogruppen.

Deltagarna i nässpraystudien tog tre
till fyra doser per dag under fyra dagar.
Ipratropiumbromid minskade snuvan
och nysningarna mer än spray med salt-
lösning och ännu mer än ingen behand-
ling alls, men även här fanns biverk-
ningar.

I en ledarkommentar om effekten av
zink noteras att varje patient i denna stu-
die i genomsnitt fick i sig nära 500 mg
zink –  vad skulle hända om miljoner
behandlas? Men kanske förkylda inte är
redo att riskera biverkningar av en re-
gim som bara förkortar symtomtiden ett
par dagar?

Ann Intern Med 1996; 125: 81-97,
142-4.

Hyaluronan vid knäartros
ofta inte bättre än placebo
Vilken nytta gör egentligen injektion

av hyaluronan hos patienter med knä-
ledsartros? Den frågan debatterades i
Läkartidningen 38, 39 och 46/94. En av
de nordiska studier som då nämndes har
nu publicerats. I denna randomiserade
dubbelblindundersökning rekryterades
240 40–75 år gamla patienter. De fick
en intraartikulär injektion per vecka un-
der fem veckor, med hyaluronan re-
spektive placebo.

Vid slutkontrollen efter 20 veckor
fanns inga signifikanta skillnader mel-
lan grupperna i fråga om symtom eller
funktion. Inte heller en subgruppsana-
lys – fördelningen på fyra grupper gjor-
des efter det att data samlats in men in-
nan behandlingskoden bröts – tyder på
att hyaluronan skulle ha någon effekt
för flertalet med knäledsartros.

I en liten grupp patienter över 60 år
och med stora besvär (Lequèsne-index
över 10) noterades något bättre resultat
av hyaluronan i fråga om smärta, aktivi-
tet och global effektvärdering av patient
och läkare. Kanske kan detta betraktas
som kliniskt relevant, konkluderar for-
skarna.

Ann Rheum Dis 1996; 55: 424-31.


