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❙ ❙ Vid undersökning av vaginalcytologiska prov för scree-
ning av förstadier till cervixcancer är en viss del av samtliga
prov inte bedömbara, oftast på grund av inflammatorisk cell-
tillblandning. Detta har till följd att kvinnorna kallas till en ny
provtagning, vilket i sin tur orsakar ökade kostnader för
sjukvården och dessutom kan innebära en ökad oro för kvin-
nan.

I Sverige varierar den kliniska handläggningen när cyto-
logprov har visat sig vara ej bedömbart på grund av inflam-
matorisk celltillblandning. I den aktuella studien har vi valt att
jämföra den kliniska handläggningen av dessa prov under-
sökta på två cytologlaboratorier: NÄL (Norra Älvsborgs
länssjukhus) i Trollhättan och SÄS (Södra Älvsborgs sjuk-
hus) i Borås samt presentera uppföljningen av kvinnorna ef-
ter den kliniska handläggningen.

Vid rapportering av cytologiska prov analyserar cytodia-
gnostiker bedömbarheten på mikroskopisk nivå. Bethesda-
kommittén rekommenderar följande kriterier för bedömbar-
het [1]:

• Tillfredsställande för bedömning: Väl bevarade skivepi-
telceller täcker mer än 10 procent av glaset med minimum
två grupper av väl bevarade endocervikala  körtelceller el-
ler metaplastiska skivepitelceller.

• Tillfredsställande för bedömning men begränsningar ge-
nom blodtillblandning, inflammation, tjocka partier, dålig
fixering och lufttorkningsartefakter, vilket omöjliggör be-
dömning av 50 till 75 procent av de epiteliala cellerna.

• Otillfredsställande för bedömning: Väl bevarade skivepi-
telceller täcker mindre än 10 procent av glaset eller be-
dömningen är begränsad av följande faktorer: blodtill-
blandning, inflammation, tjocka partier, dålig fixering och
lufttorkningsartefakter där bedömningen av mer än 75
procent av de epiteliala cellerna är omöjlig.

Vaginala utstryk med lufttorkningsartefakter resulterar i cell-
och kärnförstoring, och bedömning av kärn–cytoplasmaratio
är omöjlig. Lufttorkning förändrar färgbarheten hos celler på
grund av förlust av kärnkromatin. Blod eller tjocka, cellrika
områden gör visualisering av alla celler omöjlig.

Vid inflammatoriska exsudat är det svårt att upptäcka
onormala celler. De onormala cellerna är ofta inbäddade i det
inflammatoriska exsudatet och liknar metaplastiska skivepi-
telceller [2]. Den absolut vanligaste inflammationen i dessa
fall är bakteriell vaginos, som orsakas  av förskjutningar i den
endogena floran. Symtomen domineras av ändrad vaginal
sekretion, sår eller klåda i vulva/vagina. Diagnosen ställs på
tre eller alla av följande kriterier: typisk fluor (grå-gulaktig,
vägghäftande), pH ≥ 4,5, positivt amintest samt förekomst av
»clue cells« (vaginala skivepitelceller till vilka coccoida bak-
terier adhereras i sådana mängder att cellens kontur döljs) i di-
rektutstryk [3]. Helt asymtomatisk infektion är inte ovanlig.
Endast kvinnor med symtom behöver behandling. Peroral be-
handling ger bäst resultat.

❙ ❙ Metod
Under perioden 1/1 1999–31/12 2001 undersöktes 21 597 va-
ginalcytologiska prov på cytologlaboratoriet NÄL, Trollhät-
tan, inom ramen för den gynekologiska cellprovskontrollen.
Under samma period undersöktes 38 042 prov på cytolog-
laboratoriet SÄS, Borås. Materialet rapporterades enligt Be-
thesda-systemet. Resultatet från båda laboratorierna är sam-
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manställt i Tabell I. Utfallet av gynekologisk cellprovskontroll
är lika på båda laboratorierna och resultaten är jämförbara.

På cytologlaboratoriet NÄL var 0,8 procent (186 prov)
inte bedömbara på grund av inflammatoriska förändringar
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Figur 1. Ej bedömbara prov 1/1 1999–31/12 2001, cytologlaboratoriet, NÄL, Trollhättan.
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Figur 2. Ej bedömbara prov 1/1 1999–31(12 2001, cytologlaboratoriet, SÄS, Borås.



(Figur 1). Det rörde sig om endast inflammation i 59 prov, om
cocc-infektion i 54 prov, om trichomonas i 29 prov och om
svamp i 44 prov. Förutom de 186 obedömbara inflammato-
riska proven hade man 42 obedömbara prov på grund av tek-
niska skäl. Av dessa var 29 prov inte bedömbara på grund av
blodtillblandning, 11 prov på grund av lufttorkning och 2  på
grund av för tjockt utstryk.

På cytologlaboratoriet SÄS var 0,6 procent (218 prov) inte
bedömbara på grund av inflammatoriska förändringar (Figur
2). Endast inflammation fanns i 125 prov, svampinfektion i
13 prov, trichomonas i 5 prov och bakterier i 75 prov. Dess-
utom var 16 prov obedömbara på grund av tekniska skäl,
blodtillblandning i 7 prov, otillräckligt material i 5 prov,
tjocka utstryk i 2 prov och lufttorkning i 2 prov. På cytolog-
laboratoriet SÄS har man kallat patienter till nytt prov efter en
menstruationscykel utan någon behandling.

Även på cytologlaboratoriet NÄL kallades patienter med
obedömbara prov på grund av tekniska skäl till nytt prov utan
någon behandling. Till patienter med obedömbara prov på
grund av inflammatoriska förändringar skickades recept på
Pevaryl-depot, vagitorium 150 mg samt Elysol tablett 500
mg. Vid något tillfälle med endast uttalad svampinfektion
skrev man bara ut Pevaryl-depot vagitorium. Alla kvinnor
blev kallade till ett nytt prov efter 3 månader.

Vi har jämfört resultaten av dessa två handläggningssätt av
kvinnor med inflammatoriska prov.

❙ ❙ Resultat
Av 186 ej bedömbara prov på cytologlaboratoriet NÄL var 82
procent (153 prov) utan anmärkning vid nästa undersökning.
Av de resterande proven visade enstaka tecken på dysplasi
och humant papillomavirus (HPV). I några av proven fann
man kvarstående obedömbara förändringar. Samtliga dessa
kvinnor remitterades till gynekologmottagning för kolposko-
pi och eventuell behandling. I 23 fall finns inget nytt prov re-
gistrerat trots ny kallelse och påminnelse.

Av 234 ej bedömbara prov på cytologlaboratoriet SÄS vi-
sade 85,5 procent (200 prov) normal cytologi vid kontrollen.
Även här upptäcktes enstaka prov med dysplasi. I 19 fall finns
inget nytt prov registrerat trots ny kallelse och påminnelse. I
några prov fann man även här kvarstående obedömbara för-
ändringar, och kvinnan remitterades till gynekologmottag-
ning för kolposkopi och eventuell behandling.

❙ ❙ Diskussion
Det finns stora variationer mellan olika landsting vad gäller

vaginalcytologisk provtagning samt utfallet av denna [4]. I
Västra Götaland är verksamheten koordinerad av Onkolo-
giskt centrum och sköts av cytologlaboratorierna i regionen.
Gamla Älvsborgs landsting har två cytolog-/patologavdel-
ningar. Verksamheterna bedrivs på liknande sätt, vilket gör
att man kan jämföra resultaten. 

Undersökningen visar att de flesta obedömbara gynekolo-
giska cellprovskontroller är normala vid uppföljning. Resul-
tatet visar också att ingen skillnad kan noteras avseende be-
handling med antiinflammatoriska preparat och ny kallelse
efter 3 månader jämfört med enbart nytt prov efter nästa men-
struation utan medicinsk behandling.

När ett cellprov har visat sig vara ej bedömbart på grund
av inflammatorisk celltillblandning har man ofta använt dia-
gnosen bakteriell vaginos. Definitionen bakteriell vaginos är
enligt Mårdh alla förändringar i vaginalfloran beroende på
förlust av kolonisation med laktobaciller [5].

Enlig Mårdh är orsaken till bakteriell vaginos okänd i ma-
joriteten av fallen. Vidare anser han att det fortfarande är då-
ligt definierat om bakteriell vaginos faktiskt kan representera
en genetisk avvikelse hos den enskilda patienten i stället för
en behandlingskrävande patologisk process. Frekvensen av
bakteriell vaginos i en normal population varierar mycket
mellan olika författare. Morris och medarbetare diagnostise-
rade en frekvens på 12,9 procent bland 8 989 patienter. De
flesta av dessa patienter var symtomfria [6]. Behandlingsre-
kommendationen för såväl symtomgivande som ej symtom-
givande bakteriell vaginos är ofta Metronidazol (per os eller
lokalbehandling) [7]. Enligt Mårdh har behandling (oavsett
typ och administrering) av bakteriell vaginos ofta god effekt
under kort tid, dvs under själva behandlingsperioden, medan
recidivfrekvensen är mycket hög efter avslutad behandling.

På grund av brist på evidensbaserad kunskap om nyttan av
att behandla kvinnor där cytologprov visat bakteriell vaginos
hos i övrigt asymtomatiska kvinnor beslöt en av klinikerna
(Borås) 1995 att sluta med att rutinmässigt behandla dessa
kvinnor. I stället kallade man dem till förnyad cellprovtag-
ning efter nästa menstruation. Flera tungt vägande skäl låg
bakom detta beslut. Först det etiska dilemmat att behandla
»osedda« kvinnor med antibiotika samt att inte utsätta kvin-
nan för oönskad påverkan på den bakteriella ekologin. Vida-
re var minskade kostnader och besvär för kvinnorna via ett
snabbare omhändertagande med nytt cellprov direkt efter näs-
ta menstruation utan krav på föregående behandling ett vik-
tigt motiv. På NÄL önskade man att bibehålla behandlingen i
alla de fall där diagnosen bakteriell vaginos ställdes enligt ne-
danstående kriterier.

Konklusion
SÄS-modellen är enkel och ger liknande resultat som NÄL-
modellen samt innebär att den medicinska säkerheten kan bi-
behållas utan medicinsk behandling. Detta innebär att kvin-
nan slipper antiinflammatoriska preparat och att handlägg-
ningen av provet blir billigare. Troligtvis uppnås psykologis-
ka vinster på grund av minskad oro orsakad av den snabbare
handläggningen för kvinnans del.

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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Tabell I. Utfallet av den gynekologiska cellprovskontrollen 1999–2001. (Samt-
liga värden i procent utom antal prov.)

SÄS NÄL

Antal prov 38 042                               21 966
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Svårvärderad skivepitelatypi 1,8 0,5
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Måttlig dysplasi 0,7 0,4
Cancer in situ 0,4 0,3
Skivepitelcancer 0,005 0
Oklar atypi 0,3 0,05
Körtelcellsatypi 0,2 0,06
Adenokarcinom 0,002 0
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SUMMARY

Vaginal cytological screening
Follow up of unsatisfactory specimens 
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During the screening of vaginal cytological sam-
ples to determine the pre-stages of cervical cancer,
some samples cannot be evaluated, usually as a re-
sult of the presence of inflammatory cells. In this
study, we compare the clinical handling of these
samples at two cytology laboratories at the Norra
Älvsborgs Hospital, NÄL, in Trollhättan, Sweden
and the Södra Älvsborgs Hospital, SÄS, in Borås,
Sweden. We also present a follow-up of the women
involved. At the NÄL, the women were treated with
anti-inflammatory drugs and new samples were
then taken after three months. At the SÄS, on the
other hand, new samples were simply taken after
the next menstruation. The results indicate that no
differences can be seen when it comes to the ease
of evaluation. 
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