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Fynd av vulvaförändringar
hos prepubertala flickor är
ovanligt men för ofta snabbt
tankarna till möjligt sexuellt
övergrepp. Detta kan leda till
onödiga och ibland mycket trau-
matiska utredningar. Därför är
det mycket viktigt att en under-
sökning sker snabbt och då av
specialist med särskilt intresse
för denna problematik. Här pre-
senteras tre fall.

I likhet med vad som gäller för vul-
vabesvär hos vuxna kvinnor, som ofta
hamnar mellan gynekologens, allmän-
läkarens och dermatologens olika sto-
lar, finns det dåligt med samlad kunskap
om sådana problem hos barn.

Flickor med symtom från underlivet
bedöms oftast först av barnläkare eller
allmänläkare. Pågår problemen längre
tid kopplas kanske gynekolog eller möj-
ligen en dermatolog in, men inte inom
någondera av specialiteterna finns en
samlad och trygg kunskap. Med den
ökade medvetenheten om sexuella
övergrepp som möjlig orsak till besvär
från underlivet tar man kanske upp den-
na möjlighet på ett tidigt stadium med
risk för en onödig, traumatiserande ut-
redning. 

Tre fallbeskrivningar
Några fallbeskrivningar får illustrera

detta: 
En åttaårig, i övrigt frisk flicka hade

besvärats av underlivsklåda i ett års tid.
Det hela handlades först på vårdcentra-
len, därefter besöktes barnmottagning-
en upprepade gånger. Flickan fick be-
handling med ekonazolkräm och hy-
drokortisonkrämer, med på sin höjd en
övergående förbättring. När det började
komma antydningar om att besvären
skulle kunna vara orsakade av sexuellt
övergrepp blev pappan självklart myc-
ket upprörd och krävde ett extrautlåtan-
de. Flickan remitterades till vulvamot-
tagningen, där en typisk bild av lichen
sclerosus konstaterades. Med adekvat
behandling (kortare tids behandling
med grupp IV-steroid) blev flickan helt
besvärsfri.

En tvåårig flicka hade vistats till-
sammans med sin mycket unga mamma
i ett fosterhem. När flickan började klia
sig i underlivet fann mamman att hon
hade rikligt med vårtbildningar där. En
konsulterad distriktsläkare konstatera-
de att det rörde sig om typiska kondy-
lom, och ställde frågan till mamman om
flickan kunde ha blivit sexuellt utnytt-
jad. Den ende möjlige förövaren i den
lilla familjens närhet var fosterpappan,
och trots att allt fungerat bra i foster-
hemmet dittills tog mamman sin lilla
flicka och flyttade hals över huvud där-
ifrån. Via ytterligare några instanser
kom mamman och barnet för undersök-
ning på vulvamottagningen där det kon-
staterade att fickan hade kondylom med
HPV-typ 6 och detta visade sig också
mamman ha! I övrigt var vulva på flick-
an helt intakt med oskadad hymen. Re-
missvar med dessa undersökningsfynd
sändes till den för utredningen ansvari-
ga barnläkaren. Incestmisstanken kun-
de så småningom avskrivas, och mam-
man och flickan flyttade tillbaka till fos-
terhemmet. 

En fyraårig flicka hade tillsammans
med sina två små syskon för första
gången ensamma varit på besök hos sin
pappa sedan föräldrarna flyttat isär. När
barnen återkom till mamman ville flick-
an inte ta av sig underbyxorna och tyck-
tes irriterad i underlivet. Mamman blev
oerhört rädd för att något otillbörligt
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Figur 1. Lichen sclerosus hos åttaårig
flicka (fall 1).

Figur 2. Kondylom hos tvåårig flicka (fall
2).

Figur 3. Eksem hos fyraårig flicka (fall 3).



ANNONS



ANNONS



kunde ha ägt rum och sökte på barnkli-
niken med denna frågeställning, varpå
allesammans i enlighet med klinikens
rutiner lades in. Dagen därpå undersök-
tes flickan på vulvamottagningen av
dermatolog, gynekolog och rättsläkare.
Redan i väntrummet stod det klart att
alla tre barnen är atopiker, de kliade sig
oupphörligt. Vid undersökningen visar
det sig att flickan hade ett akut eksem
med mesta utbredning på klinkorna;
vulva var oskadad. Incestmisstanken
avskrevs.

Flytningar
Den allt överskuggande, vanligaste

orsaken till flytningar hos prepubertala
flickor är infektion med övre luftvägs-
infektionsbakterier. Den tunna, atrofis-
ka vaginalslemhinnan och den alkaliska
miljön medför att man inte har det uni-
ka skydd mot infektioner som finns hos
fertila kvinnor [1].

Främmande kropp, som ofta föranle-
der undersökningar i narkos, får sägas
vara mycket ovanligt. Det är definitivt
vår erfarenhet och det bekräftas av ett i
sammanhanget stort material (42 pati-
enter) som redovisas i en rapport från
England [2]. Inte i något av alla dessa
fall förelåg en främmande kropp som
orsak till besvären. Främmande krop-
par som är fasta kan dessutom i allmän-
het mycket lätt kännas från rektum.

Vid odling finner man ofta till exem-
pel streptokocker, stafylokocker och
Haemophilus influenzae, och man får
då behandla enligt resistensbestäm-
ningen. Det förtjänar också att påpekas
att odlingen oftare ger positivt utbyte
om den tas inifrån vagina och inte bara
i slidöppningen. Samtidigt får man en
möjlighet att känna att ingenting främ-
mande stöter mot provtagningspinnen
och man kan också undersöka vulva.
Barnet sitter enklast i skräddarställning
i förälderns knä. Provtagningen är defi-
nitivt en läkaruppgift och skall inte
överlåtas till sköterskor.

Infektion med betahemolytiska
streptokocker grupp A ger en typisk
bild: i vulva fuktigt röda slemhinnor
och hud; perianalt en likaledes fuktig
rodnad med cirkulär utbredning, som
också kan gå in i analöppningen. I vul-
va kan infektionen vara så uttalad att det
till och med sipprar blod, ett fynd som
kan misstolkas som orsakat av ett sexu-
ellt övergrepp, och i anus kan den ge
svåra smärtor vid defekation, och blod
på feces och toalettpapper. (De anala
förändringarna drabbar också småpoj-
kar.) Strep A-test, egentligen framtagen
för svalgdiagnostik, är en lätt och snabb
diagnostisk metod i dessa fall.

Oftast finns det en anamnes på övre
luftvägsinfektion hos patienten och/el-
ler i familjen. Föreligger inflamma-
tionstecken också i vulva kan man

smörja på östriolkräm i någon veckas
tid. Den epitelialisering som krämen
åstadkommer gör att infektionen snab-
bare bekämpas.

Först om besvären inte går över, trots
adekvat och kanske upprepad behand-
ling, kan det finnas anledning att leta ef-
ter främmande kropp som inte kunnat
kännas från rektum. Man får då övervä-
ga om man ska göra undersökningen i
narkos eller inte. Småflickor är oftast
mycket rädda för att få saker instoppa-
de i vagina, en tunn provtagningspinne
kan vara trauma nog, och det är snarast
avvikande om en liten flicka beredvil -
ligt går med på detta. Ett råd man ofta
ser är att man kan använda ett näs- eller
öronspekulum. Det är helt felaktigt ef-
tersom dessa instrument är alldeles för
korta. En liten främmande kropp tende-
rar oftast att halka över den strama
bäckenbotten och i stället hamna i vagi-
nalfornices, där vävnaderna är mycket
eftergivliga. Skulle en främmande
kropp stanna kvar i vaginas yttre tredje-
del är detta i allmänhet så smärtsamt att
det inte går att bortse ifrån.

I den tidigare nämnda rapporten [2]
fann man inte ett enda fall av Candida
som orsak, detta är också i överens-
stämmelse med vår erfarenhet. Bak-
grunden är att den vulvovaginala jäst-
svampen är beroende av östrogen för
sin tillväxt [3].

Vulvaförändringar
I allmänhet kan sägas att om det fö-

religger någon typ av synliga vulvaför-
ändringar talar de snarast emot sexuellt
övergrepp som orsak. Det absolut vä-
sentligaste i den här situationen är att
hålla tand för tunga, och se till att en
professionell undersökning sker sna-
rast, gärna tillsammans med rättsläkare
(som i det tredje fallet ovan). Självklart
ska vi alltid vara öppna för möjligheten
att ett barn far illa, men allmänt sett är
nog tecknen på detta betydligt mer sub-
tila och man kan också skada mycket
med obefogade misstankar (som i de två
första fallbeskrivningarna).

Det är viktigt att man tar god tid på
sig och ordnar undersökningssituatio-
nen så bra som möjligt. Föräldern har
lämpligast barnet bakåtlutat i skräddar-
ställning i sitt knä och undersökaren sit-
ter på en låg stol framför. Man kan då i
allmänhet ta god tid på sig att studera
eventuella förändringar och samtidigt
titta på vulva i övrigt, inkluderande hy-
men. Det är ovanligt att det inte alls går
att undersöka en flicka vaket på det här
sättet, går det inte kan det vara ett teck-
en på att det är ett barn som på något sätt
far illa. Å andra sidan är det också ett
observandum med en flicka som inte
alls är lite »normalt» blyg och rädd. Det
är bra att ha en låda med presenter som
utlovad belöning när allt är klart.

Eksemi vulva hos barn som har ek-
sem på andra ställen är inte ovanligt och
behandlas då på vanligt sätt. Barn med
vulvaeksem ska tvättas med barnolja
och undvika vatten.

Lichen sclerosusär en vanlig derma-
tos som också förekommer hos barn.
Till och med spädbarn kan drabbas av
detta. Det positiva med lichen sclerosus
hos barn är att det ofta kan fås att läka ut
helt med rätt behandling. Även barn be-
handlas med en grupp IV-steroid, men
under kortare tid [4]. Dessa fall skall de-
finitivt handläggas tillsammans med er-
faren kollega.

Få saker tycks inge läkare och annan
vårdpersonal så mycken oro som fyndet
av kondylom i stjärten på ett barn. Alla
vet att detta är en sexuellt överförd in-
fektion och denna oro har oftast också
föräldern primärt [5, 6]. Och, liksom i
fallen ovan, ska man givetvis även här
ha övergrepp i åtanke, men det klart
vanligaste är att det rör sig om en verti-
kalt överförd infektion. Man ska ha i
minnet att en rad andra infektionssjuk-
domar också överförs från mor till barn:
herpes simplex, hepatit B, HIV, lues,
chlamydia och gonorré; detta är uppen-
barligen en vanlig smittväg.

I en nyligen publicerad review-arti-
kel i British Journal of Obstetrics and
Gynaecology framkommer många och
övertygande bevis för att den vertikala
smittvägen är den definitivt vanligaste
vad gäller HPV 16 och 18 [7]. Tidigare
är det också visat att så är fallet med de
benigna typerna 6, 11 och 2 [8]. När
barn som verkligen varit utsatta för sex-
uella övergrepp undersökts fann man
HPV i endast 2 av 58 fall [6].

Vi har varit med om ett fall där en fa-
milj splittrades helt när man fann kon-
dylom i stjärten på en liten son och där
vi senare kunde härleda dessa till de
kondylom som mamman behandlades
för i anslutning till graviditeten. Vi har
ju numera också möjligheten att med
hjälp av typning av HPV-DNA lättare
finna ursprunget till smittan (se fall två
ovan).

Förutom allt detta finns dessutom en
hel rad mer eller mindre ovanliga sjuk-
domar som kan affektera vulva [9], allt
talande för att barn med vulvaproblem
tidigt ska handläggas av specialist med
särskilt intresse och kunskap för detta. 
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Bilden på gossen på motstående
sida har både ett medicinhisto-

riskt och ett världshistoriskt intresse.
Vid en första anblick ser yngling-

en, som är i 10-årsåldern, ut som en
helt normal frisk pojke, stolt pose-
rande i sin kosackuniform. Att foto-
grafen placerat honom med vänster
ben på en pall med knät lätt böjt kan
ju bero på att han tycker att pojken
står ledigare så. 

I själva verket har han denna ställ-
ning därför att han inte kan räta på
benet. Knäbrosket är skadat av upp-
repade knäledsblödningar, beroende
på att pojken lider av en svår hemofi-
li. 

Tsarens arvtagare
Det världshistoriska intresset lig-

ger i att pojken på bilden, Alexis, var
arvtagare till ett av dåtidens mäkti-
gaste imperier, tsar-Ryssland. Hans
far var tsar Nikolaj II, som skulle
komma att bli Rysslands siste kejsare.
Hans mor hette Alexandra som kej-
sarinna, men hade som ogift namnet
Alix, prinsessa i det tyska storfurs-
tendömet Hesse-Darmstadt. 

Alix hade som 12-åring kommit
till S:t Petersburg för att övervara
bröllopet i Vinterpalatsets kapell
mellan sin syster Ella och storherti-
gen Sergej, som var yngre bror till
Nikolajs far, tsar Alexander III.

Alix var den enda
Nikolaj, som då var 16 år, blev

djupt förälskad i den tyska prinses-
san. Förälskelsen tog ny fart när de

två unga träffades i samband med att
Alix fem år senare besökte sin syster
i S:t Petersburg. Nikolajs föräldrar
opponerade sig emellertid med kraft
mot ett äktenskap med en prinsessa
från det lilla tyska furstendömet. De
var inställda på ett bättre parti för sin
son. Nikolaj var emellertid envis och
hotade med att aldrig gifta sig om han
inte fick Alix. Då tsar Alexander
1894 insjuknade i en njursjukdom
gav han med sig, bl a av omtanke om
successionen. 

Ingen genetisk rådgivning
Vid denna tid var hemofilins ärft-

lighetsgång i stort sett känd. Man
visste att sjukdomen drabbade enbart
vissa pojkar i en släkt, på ett sätt som
var omöjligt att förutse. Det vilade
därför något mystiskt, nästan ödes-
mättat, över sjukdomen. 

Alix visste att hennes två år äldre
bror hade dött av sjukdomen då hon
själv var 1 år, likaså att hennes mor-
bror Leopold hade dött i hemofili vid
31 års ålder 1884. Nikolaj nämner
ingenting om detta i sin dagbok eller
i sina många brev till sin mor, och det
är osäkert om man överhuvudtaget
rådgjorde med någon medicinskt
sakkunnig om problemet före gifter-
målet. 

Sjukdomen ett mörkt moln
I äktenskapet mellan Nikolaj och

Alexandra föddes först fyra döttrar:
Olga 1895, Tatiana 1897, Marie
1899 och Anastasia 1901 – alla vack-
ra, begåvade och charmfulla. Den

Ingen genetisk rådgivning
inför den blivande tsarens giftermål 
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Summary

Vulvar symptoms in small girls require
rapid, professional investigation

Inga Sjöberg, Bengt Bengtsson, Björn
Jönsson, Elisabeth Nylander-Lundquist

Läkartidningen 1998; 95: 5344-8

As vulvovaginal disease are nog very com-
mon in prepubescent girls, it may seem reason-
able to suspect sexual abuse when a small girl
presents with complaints in the genital area.
However, the very fact that there are visible
changes suggests that it is no a case of sexual
abuse, the signs of which are usually more 
subtle. To arrive at a correct diagnosis, and avo-
id unnecessary, traumatic investigation into the
possibility of sexual abuse, it is essential that
such patients be examined from the outset by
physicians experienced in this field.
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