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Klinik och vetenskap

❙ ❙ Vulvavestibulit fortsätter att »störa« den gynekologiska
professionen. Det är fortfarande till stor del oklart vad som or-
sakar tillståndet, än mindre finns en etablerad evidensbaserad
behandling. 

I Läkartidningen 43/00 publicerades en sammanställning
av det som är känt runt detta märkliga tillstånd [1]. Den indel-
ning av vulvodynier som där föreslogs – dvs 1. recidiverande
candida och andra infektioner samt dermatoser, 2. essentiell,
dysestesisk vulvodyni, och 3. vulvavestibulit – är inte bra.
Om man bara diagnostiserar och på ett korrekt sätt behandlar
»candida och andra infektioner samt dermatoser« upphör ju
dessa omedelbart att ge besvär. Återstår de »äkta« oförklara-
de vulvodynierna, vulvadysestesi och vulvavestibulit.

Det saknas också en tydlig beskrivning av hur diagnosen
ställs med Friedrichs kriterier, dvs 1. ytlig, provocerad smär-
ta, 2. tunn atrofiliknande slemhinna, 3. positivt »pinntest«,
dvs en svår smärta utlöses med lätt tryck av bomullspinne.

Dessa kriterier gör det förhållandevis lätt att ställa diagno-
sen. Undersökning med förstorande instrument, direktmikro-
skopi, allmän odling och riktad biopsi behövs mycket sällan.
Snarare finns det risker förknippade med en alltför omfattan-
de utredning, som kanske i stället för en på villovägar (se ne-
dan om kondylom t ex).

Symtombilden ofta feltolkad
Från början var det en allmän tro att besvären orsakades av
platta kondylom. Den felaktiga slutsatsen hade dragits, att det
som vitnade av ättiksyrapensling i vulva alltid utgjordes av
platta kondylom. Detta varnades för i en tidigare artikel i Lä-
kartidningen [2], men av någon anledning fick denna kunskap
inte allmän spridning. 

Inget har heller blivit bättre av att patologer ofta misstol-
kat PAD-bilden: de normala glykogenfyllda cellerna har be-
dömts vara s k koilocyter, celler patognomona för papillom-
virusinfektion [3]. Följaktligen har mängder av »platta kon-
dylom« behandlats med podofyllotoxin och med laser, vilket
inte sällan har lett till förvärrade problem.

Benämningen vestibulit och det faktum att slemhinnorna
ofta är tunna och rodnade gjorde att många har trott att det rör-
de sig om en infektion. En morfologisk jämförande studie
kunde emellertid vederlägga detta. Rikligt med inflammato-
riska celler kunde finnas hos helt friska kvinnor, medan prov-

excisionerna från vestibulitpatienterna kunde vara helt fria
från rundceller, och vice versa [3].

Samtidigt har man funderat över den möjliga uttunnande
effekten av gestagener i p-piller. Progesteron medför ju att de
yttre cellagren ramlar av, samtidigt som östrogenreceptorer-
na nedregleras [4]. Samma effekt kan ju antas orsakas av de
betydligt mer potenta gestagenerna. En studie från Kanada vi-
sade också att vestibulitpatienter hade börjat med p-piller ti-
digare än kontroller [5], medan en studie från Umeå kunde på-
visa att ett mer långvarigt bruk var vanligare i patientgruppen
[6]. 

Skall vi fortsätta att odla myterna?
I artikeln i Läkartidningen 43/00 [1] skrivs att »preliminära
resultat visar att kvinnor med vestibulit hade lägre estrogen-
receptoruttryck i vulvaslemhinnan än friska kvinnor i samma
ålder«, och här refereras överraskande till en artikel som inte
alls handlar om vulvavestibulit!

Man skriver också som om det är ett påvisat faktum att det
är p-piller som ger den tunnare »atrofiska« slemhinnan, och
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glömmer det faktum att faktiskt många kvinnor ser ut som om
de borde ha vulvavestibulit, dock utan att ha de minsta besvär.
Just därför är ju Friedrichs kriterier så viktiga! Det är förvå-
nande att avsnittet under rubriken »Hygienvanor och frik-
tion« innehåller enbart spekulationer och inte en enda refe-
rens. Skall vi verkligen fortsätta att odla myterna? Myter som
ofta säkert uppkommit på grund av att vi varit dåliga på att ta
om hand dessa patienter.

Under rubriken »Histopatologi« beskrivs att studier kun-
nat visa att det vid vestibulit finns fler nervändar i vestibulum,
talande för en ökad smärtkänslighet [7, 8]. Detta skulle kun-
na »förklara den hyperestesi som patienterna upplever«. Det-
ta är egentligen allt som skrivs om vulvavestibulit som ett spe-
cifikt smärtsyndrom, vilket det ju är, och man saknar en utför-
ligare redogörelse för hur smärta uppkommer.

Kunskapen fortfarande ofullständig
Kunskapen om hur smärta uppstår är fortfarande ofullständig.
Vad man vet är att det inte finns något särskilt smärtcentrum
i centrala nervsystemet, utan flera olika centra är involverade.
Den s k »gate-control«-teorin kan förklara hur psykologiska
variabler som tidigare erfarenhet, uppmärksamhet och andra
kognitiva aktiviteter kan påverka upplevelsen av smärta.
Denna teori kan emellertid inte förklara hur kronisk smärta
uppstår [9]. 

Fibromyalgi, som liksom vulvavestibulit också är en »ny«
diagnos, har kallats för ett neuroimmunendokrinologiskt syn-
drom [10], om än med ett frågetecken efter, och hos många av
dessa patienter kan man påvisa störningar i de neuroendokri-
na system som anses ha med kroppens reaktion på stress att
göra [11]. Både fibromyalgi- och vestibulitpatienter får höga
poäng i variabeln »harm avoidance« i det psykologiska testet
TCI (Temperament and Character Inventory), visande bl a på
en ökad tendens att reagera med pessimistisk oro och ökad
ångest på framtida problem och en snabbare uttröttbarhet [12,
13].

Att också vulvavestibulit skulle vara en sjukdom med en
stark psykosomatisk komponent har visats t ex av en studie
från Holland, där man jämförde en »behavioral approach«
med operation (nedre vestibulektomi) och inte fann någon
skillnad [14]. I en nyss avslutad studie har vestibulitpatienter
jämförts med friska kontroller, varvid man fann klart mer ont
i nacke, axlar, rygg, mage, huvud och »hjärta« hos vestibulit-
patienterna, dvs de tycks ha en ökad tendens att »reagera med
kroppen« [13].

Även om vulvavestibulit beskrevs för första gången för
mer än hundra år sedan måste det ändå sägas vara en av de
»»nya« diagnoserna tillsammans med fibromyalgi, kroniskt
trötthetssyndrom m fl, och som dessa har det säkert en multi-
faktoriell etiologi, där de olika delarna kan ha olika tyngd hos
olika kvinnor.  

Liten fallbeskrivning
På vulvamottagningen i Umeå har två systrar behandlats för
vulvavestibulit. På den äldre utfördes för några år sedan en
nedre vestibulektomi med bra resultat. Till den yngre har för-
medlats senare insikter om att etiologin säkert är multifakto-
riell med en stor komponent psykosomatik. Detta har hon ta-
git ad notam och vidtagit väsentliga förändringar i sitt liv, så
att hon numera mår mycket bättre på alla plan. Nyligen skrev
hon i ett e-postmeddelande: 

»I och med att jag börjat må bättre och slutat stressa, så har
vestibuliten klingat av av sig självt. Börjar jag stressa och må
dåligt så får jag känningar igen. Det är som mitt underliv är
själens spegel. Så jag har stora förhoppningar om att bli helt
bra någon dag, nu när jag är mer medveten om hur jag funge-
rar.« 

Referenser
1. Bohm-Starke N, Rylander E. Vulvavestibulit svårbehandlat tillstånd

med oklar etiologi. Läkartidningen 2000; 97: 4832-6.
2. Löwhagen GB, von Krogh G, Bistoletti P, Perssson G, Rylander E.

Genital papillomvirusinfektion. Ett diagnostiskt och terapeutiskt di-
lemma. Läkartidningen 1993; 90: 4109-12.

3. Nylander Lundquist E, Hofer PÅ, Olofsson J, Sjöberg I. Is vulvar
vestibulitis an inflammatory condition? A comparison of histologi-
cal findings in affected and healthy women. Acta Derm Venereol
1997; 77: 319-22.

4. Sjöberg I, Rylander E, von Schoultz B. Menstrual variation of estro-
gen receptor content in vaginal tissue, Gynecol Obstet Invest 1989;
26: 48-51.

5. Bazin S, Bouchard C, Brisson J, Morin C, Meisels A, Fortier M et al.
Vulvar vestibulitis syndrome: An exploratory case–control study.
Obstet Gynecol 1994; 83: 47-50.

6. Sjöberg I, Nylander Lundquist E. Vulvar vestibulitis in the North of
Sweden. An epidemiologic case–control study. J Reprod Med 1997;
42:166-8.

7. Weström L, Willén R. Vestibular nerve fiber proliferation in vulvar
vestibulitis syndrome. Obstet Gynecol 1998; 91: 572-6.

8. Bohm-Starke N, Hilliges M, Falconer C, Rylander E. Incresad intra-
epithelial innervation in women with vulvar vestibulitis syndrome.
Gynecol Obstet Invest 1998; 46: 256-60.

9. Melzack R. Pain: past, present and future. Can J Exp Psychol 1993;
47: 615-29.

10. Olin R. Fibromyalgi. Ett neuroimmunologiskt syndrom? Läkartid-
ningen 1995; 92: 755-63.

11. Anderberg UM. Stress kan ge neuroendokrina störningar och smärt-
tillstånd. Läkartidningen 1999; 96: 5497-9.

12. Anderberg UM, Forsgren T, Ekselius L, Marteinsdottir I, Hallman J.
Personality traits according to the Temperament and Character In-
ventory (TCI) in female fibromyalgia syndrome patients. Nordic
Journal of Psychiatry. Under publ. 

13. Danielsson I, Eisemann M, Sjöberg I, Wikman M. Vulvar vestibuli-
tis – a multi-factorial condition. Br J Obstet Gynecol. Under publ.

14. Weimar Schultz WCM, Gianotten WL, van der Meijden, van de Wiel
HBM, Blindeman L, Chadha S et al. Behavioral approach with or
without surgical intervention to the vulvar vestibulitis syndrome: a
prospektive randomized and non-randomized study. J Psychosom
Obstet Gynecol 1996; 17:143-8.

Läkartidningen  ❙ Nr 5  ❙ 2001  ❙ Volym 98 423


