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KROPPEN/HÄLSA

En vaginalgel av den typ
som Aino Fianu Jonasson forskat på återfuktar slemhinnan i slidan
bland annat genom att
återväxten av slidans ytceller stimuleras och att
pH-värdet neutraliseras.
En kur pågår i 30 dagar,
därefter använder man
gelen vid behov. Gelen
förs in i vaginan med
hjälp av en applikator
som sköter doseringen.

Svider det?

SALVAN KAN HJÄLPA!
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SÅ FUNKAR
GELEN

Sex ska inte göra ont. Inte att kissa heller. Nej, det kan ju låta självklart. Men många har
trott att det tillhör vår biologiska ålder. Glöm det! Det finns smidiga lösningar.
Av Lotta Byqvist
l Klimakteriet står i fokus. Det är
temat för artiklar, böcker, tv och
poddar. Men risken att drabbas av
vaginal atrofi är inte lika omtalad.
Vad är det ens? Jo, visst har du hört
talas om det: torra, sköra slemhinnor
och problemen det kan medföra. Inte
minst för samlivet. Men även urinröret blir torrare och skörare. Och det i
sin tur gör att bakterierna lättare får
fäste och du riskerar att få urinvägsinfektioner. Gång på gång. Det hänger ihop.
Aino Fianu Jonasson är urogynekolog
och ansvarig för kvinnoforskningsenheten på
Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Hon har nyligen
lett en forskningsstudie med syfte
att ta reda på effekterna av en ny
vaginalgel.
Den forskningsstudie som hon
ledde gällde en hormonfri vaginalgel
som marknadsförs under namnet
Nr 6 2019

Vagivital. I denna kliniska studie på
90 kvinnliga patienter utförd av
forskare från Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, Akademiska sjukhuset i Uppsala och Norrlands
universitetssjukhus i Umeå, upplevde
79 procent att deras symtom lindrades och 32 procent att symtomen
försvann. Forskarna såg även en
normalisering av pH-balansen.
Det som skiljer Vagivital från
andra hormonfria vaginalgeler är
just mängden forskning.
– Vad jag vet är detta den vaginalgel som det gjorts flest kliniska studier på, säger Aino Fianu Jonasson.

Hur vanligt är det med besvären?
– Det förekommer olika uppgifter
om hur vanligt det är med torra och
sköra slemhinnor, men jag brukar
säga att mellan 40 och 60 procent av
alla kvinnor i menopaus lider av
detta. Det är ett tabubelagt område
och därför är mörkertalet stort.
Många tror att det hör till den biologiska åldern och att det därför är
något man får acceptera.
Men en förändring är på gång.
– Femtiotalisterna
tolererar inte att ha
det så här. De vill

Ingrid
provade – vänd

DET HÄR ÄR VAGINAL ATROFI

Du har torra och sköra slemhinnor i slidan. Det kliar, svider och gör ont,
ungefär som om man har en kardborre eller taggtråd i slidmynningen.
Det gör också ont att ha samlag, när man kissar och även när man cyklar,
simmar och rider. Det är framför allt östrogenbrist som ger dessa symtom.
Vaginal atrofi drabbar främst kvinnor i menopaus, men även kvinnor som
nyligen fött barn kan få det.
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fortsätta njuta av livet och av att ha
sex även efter klimakteriet.
Torra slemhinnor är svåra att
förebygga, eftersom de beror på att
östrogenhalten i kroppen sjunker.
– Men när man väl fått besvären
finns hjälp att få, säger Aino Fianu
Jonasson.
En del kvinnor väljer lokalt östrogen som Vagifem, en liten tablett som
förs in i slidan med hjälp av en applikator. Det finns även geler med låg
dos av hormoner som kvinnan applicerar i slidan. Andra kan eller vill
inte använda hormoner, för att de är
rädda att östrogenet ska öka cancerrisken eller för att de av medicinska
skäl fått rådet att undvika det.
– Lokalt östrogen går direkt till
slidans slemhinnor och urinröret och
ökar därför inte risken för bröstcancer eller livmodercancer, lugnar Aino
Fianu Jonasson.
Men ändå. Många är tveksamma
till att ta hormoner efter en vetenskaplig artikel som publicerades 2002
och som visade en koppling mellan
östrogen och ökad risk för bröstcancer. Sedan dess pågår en debatt om
huruvida resultaten feltolkats eller
ej. Hur det än är med den saken har
misstänksamheten mot östrogen
slagit rot och det finns en stor marknad för hormonfria produkter.
Sexlivet kan alltså bli bättre av en
fungerade vaginalgel eller lokalt
östrogen, men för att bota urinvägsinfektioner krävs andra medel (klassiker som antibiotika, dricka mycket,
inte bli kall, dricka sura saker men
även nyare förebyggande medel). l

KORT OM STUDIENS
RESULTAT

4 Minskade problem med torra slemhinnor (klåda, irritation, smärta vid
samlag och smärta när man kissar).
4 Minskade symtom kring trängningsinkontinens, det vill säga minskad risk
att kissa på sig.
4 Det vaginala pH-värdet förbättrades
och antalet celler i vaginalslemhinnans
ytskikt ökade.

M

magasin

– DET
BLEV KUL
MED SEX
IGEN
Ingrid Stridlund Ackewald led av torra och
sköra slemhinnor när
hon fick testa den nya
vaginalgelen.
– Jag upplever en jätteförändring. Det var som
att jag blev 30 år yngre i
kroppen.

Foto Torbjörn Jakobsson (VK)

– När man väl
fått besvären
finns hjälp

Ingrid Stridlund Ackewald
Familj: Maken Ingemar, två vuxna barn och
två barnbarn.
Bor: I hus i Strömbäck, ett par mil söder
om Umeå.
Gör: Förskollärare.
Ålder: 60.

l Ingrid är en glad och aktiv
kvinna som förutom jobbet som
förskollärare gärna tar hand om
sina två små barnbarn. Men hon
led länge av torra slemhinnor, och
gör det fortfarande när hon inte
tar medel mot det. När hennes
mens upphörde för åtta år sedan
märkte hon först ingen annan
skillnad än att blödningarna
försvann.
– Att slemhinnorna blev sköra
och torra kom successivt, säger hon.
De kändes som ett obehag från att
jag var 53 år. Tidigare var sex något
jag längtat efter, men nu var det
inte roligt längre. Tack och lov kunde
jag prata med min man om det.
Han sade: Det gör ont för mig med.
– För det är så att när slemhinnorna är riktigt torra gör det
jätteont med penetrerande sex för
båda. Slidmynningen känns som
en kardborre, eller som ett taggigt
hamparep, det blir sprickor så att
de kommer blod och mannen närmast fastnar i kvinnan.
En dag läste Ingrid om att det
behövdes försökspersoner till en
klinisk studie av effekterna av en
ny vaginalgel. Det var den studie
som leddes av Aino Fianu Jonas-
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son på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge (se artikel
bredvid). Ingrid anmälde sig och
blev antagen.
– Innan jag började i studien
hade jag prövat lokalt östrogen,
men tyckte det var för dyrt och så
vill jag helst undvika hormoner.
Ingrid fick två 30-dagarskurer
med den nya vaginalgelen, med ett
längre uppehåll mellan kurerna.
– Första gången var det som att
jag blev 30 år yngre i kroppen. Det
sved inte i underlivet längre, jag
var gladare och det blev lustfyllt
att ha sex igen. Till och med huden
blev finare.
– Andra gången upplevde jag
inte lika stor förändring. Jag hade
nog för höga förväntningar. Skillnaden var ändå märkbar. Sexlivet
blev mycket bättre och jag blev inte
så lätt förkyld.
Ingrid tänker ta en kur då och
då med vaginalgelen. Hon är glad
att det börjar komma allt fler
medel som lindrar torra och sköra
slemhinnor.
– Jag tycker också det är bra att
man äntligen börjar prata om
vilket lidande det är att ha de här
besvären, säger hon. l
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