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Allt oftare berättar patienter
med recidiverande Candida-va-
ginit att de fått rådet att använ-
da tea tree-olja, som kommer
från ett australiskt träd. Hittills
finns inga studier som visar att
oljan är effektiv mot vaginit.
Dessutom vet man inget om hur
oljan påverkar den vaginala
slemhinnan och bakteriefloran.
Däremot vet man att oljan inne-
håller en rad olika terpener, som
är kraftigt allergiframkallande.

Recidiverande vulvovaginit, orsa-
kad av svampsläktet Candida, är en be-
svärlig åkomma – både för den drabba-
de och för den vårdpersonal som av-
krävs en lösning på problemet. Orsaken
är oklar och någon kurerande behand-
ling finns fortfarande inte. Fältet är
sålunda fritt för vilka spekulationer som
helst om orsakerna samt för oprövade
behandlingsmetoder. 

När det gäller patogenesen finns inga
vetenskapliga belägg för de vanliga
»myterna» om att recidiven förorsakas
av trånga jeans eller fuktiga baddräkter.

Om man skall sammanfatta veten-
skapliga rön gällande recidiverande
vulvovaginit kan nämnas att en longitu-
dinell studie av kvinnor med denna
åkomma visade att varje individ bruka-
de ha  samma typ av Candida i vagina
vid de olika utbrotten [1]. Behandling
av sexualpartner eller systembehand-
ling reducerar inte recidivrisken [2].
Nytt utbrott orsakas inte av stammar
som är resistenta mot konventionella lä-
kemedel, eftersom stammar isolerade

vid nya utbrott bland kvinnor med reci-
diverande vulvovaginit nästan alltid är
känsliga mot de vanliga azolpreparaten
[3]. Nytt utbrott orsakas inte av en ge-
nerell immunbrist, eftersom olika para-
metrar för immunförmåga är normala
hos dessa kvinnor [4]. En del fynd tyder
på att recidiverande vulvovaginit föror-
sakas av nedsatt lokalt immunförsvar
mot Candida i vagina, men än så länge
vet man inte hur man skall kunna på-
verka det lokala immunförsvaret. 

Läkare, väninna eller Femina
har rekommenderat oljan
Behandling med »tea tree-olja» är en

nytillkommen modefluga i behand-
lingsarsenalen. Tea tree-olja är en es-
sentiell olja från det australiska trädet
Melaleuca alternifolia. Vi träffar allt of-
tare patienter med recidiverande klåda i
vulva som angivit att de fått råd av läka-
re, barnmorska eller en väninna att an-
vända tea tree-olja. En vanlig applika-
tionsmetod är att dränka en tampong
med oljan innan den förs in. För läsare
av tidningen Femina kan det verka som
om tea tree-olja är en väl etablerad och
ofarlig metod att behandla svampinfek-
tion i underlivet [5]. Där anges det att
oljan enligt »en mängd kliniska test ut-
förda av bland annat professor Thomas
V Riley och doktor Catherine F Carson
vid University of Western Australia, vi-

Varning för modekur
mot vulvovaginit
Tea tree-olja kan ersätta 
Candida-klåda med allergiklåda

Författare
PÅL WÖLNER-HANSSEN

docent, bitr överläkare, ordförande i
SFOGs arbetsgrupp för infektioner,
Universitetssjukhuset i Lund

INGA SJÖBERG
med dr, överläkare, ansvarig för vul-
vamottagningen, kvinnokliniken,
Norrlands Universitetssjukhus,
Umeå.

Träd av släktet Melaleuca. Teatree-olja
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sammas, bearbetas och återförs inom
kliniken behöver inte stå i motsättning
till den professionella självregleringen. 

Incidentrapportering 
och självreglering
Tvärtom. Om man betraktar sådana

händelser som en varningssignal om
brister i kompetens, rutiner, arbetets or-
ganisering etc kan den permanenta osä-
kerhet som läkare och annan vårdperso-
nal har att leva med minskas. Denna
osäkerhet tenderar att via generell sår-
barhet, förståelse och överseende skapa
en snäv definition av vad som är oac-
ceptabla incidenter i vården. 

Ett brett upplagt kvalitetssäkringsar-
bete skulle emellertid kunna stärka de
informella mekanismer som professio-
nen har när det gäller att tidigt bedöma
och kategorisera olika riskmoment och
dess bakomliggande orsaker. En viktig
uppgift synes vara att skapa förutsätt-
ningar så att en sådan utveckling kom-
mer till stånd. 
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sat sig vara i princip lika effektiv mot
den candidasvamp som orsakar de fles-
ta svampinfektioner, som både Canes-
ten och Pevaryl». Detta påstående är
märkligt eftersom en Medlinesökning
efter kliniska studier med tea tree-olja
mot Candida-vaginit inte ger något alls.
Däremot har ovan nämnda författare
och andra gjort in vitro-studier med ol-
jan och därigenom påvisat vissa anti-
bakteriella och fungicida effekter [6, 7].
Andra har studerat effekten av oljan
mot akne [8].

Aller gifr amkallande terpener
Frånsett att det inte finns studier som

visar att oljan är effektiv mot Candida-
vaginit, ser vi huvudsakligen två pro-
blem med att använda den vulvovagi-
nalt. För det första finns det inte toxici-
tetsstudier, vi vet inget om oljans påver-
kan på den vaginala slemhinnan, det lo-
kala immunförsvaret och den vaginala
bakteriefloran. För det andra innehåller
tea tree-oljan en rad olika terpener. Ter-
pener är kraftigt allergiframkallande
[9]. Vid hudklinikerna har man sett fle-
ra fall av kontaktdermatit efter använd-
ning av tea tree-olja på huden [C Hans-
son, Lund, pers medd, 1997]. Sedan
1991 har åtminstone 19 fall av allergiskt
kontakteksem mot hundraprocentig tea
tree-olja rapporterats till Läkemedels-
verket [10].

Mot denna bakgrund måste det anses
olämpligt av legitimerad sjukvårdsper-
sonal att rekommendera tea tree-olja,
både vid akut Candida-vaginit och vid
recidiverande vulvovaginit. Recidiv-
frekvensen vid den senare åkomman
kan reduceras med långtidsbehandling
med till exempel flukonazol, ketokona-
zol, klotrimazol och itrakonazol [11-
13]. Tills bättre data föreligger är såda-
na långtidsbehandlingar att föredra vid
täta recidiv.
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Vad händer i slutna rum då
läkare blir problem? Hur lö-
ser man konflikter vid mis-
söden i vården? Vem kan
ge ett bra stöd till anmälda
läkare?
Under 1994–95 publice-
rade Läkartidningen 21
artiklar om problemläkare,
läkarproblem, ansvarsfrå-
gor och patientförsäkring-
en. De har nu samlats i ett
80-sidigt häfte, som kan 
beställas med kupongen
nedan.
Pris 75 kronor. Vid 11–50
ex 67 kronor, vid högre upp-
lagor 63 kronor/exemplar.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Beställer härmed

.......... ex Missöden, Misstag,
Missbruk

...............................................
Namn

...............................................
Adress

...............................................
Postnummer/Postadress

Insändes till Läkartidningen,
Box 5603,114 86 Stockholm

Märk kuvertet »Missöden»
Telefax 08-20 76 19


