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L. iners och den normala vaginala floran 
Slidans slemhinna är en ekologiskt avgränsad miljö som är koloniserad av en stor mängd 
mikroorganismer som ständigt interagerar med varandra och värden. Traditionella 
odlingstekniker har inte varit tillräckliga för att kunna beskriva den komplexa värld som utgör 
den normala bakteriefloran i slidan.  
De metoder som står till buds för att avgränsa den normala bakteriefloran från den icke 
normala har inte heller varit lätta att hantera och analysera. De har baserats på undersökning i 
mikroskop av innehållet i slidsekretet och inte på odling av bakterier.  
I ett av avhandlingens arbeten analyserade en internationell grupp av forskare på området 
svårigheterna att klassificera bakteriefloran i slidan både i normala fall och vid avvikelser. 
Några av problemen rör färgning av mikrosopiska preparat, provtagning och skillnader i 
bedömningen när laktobacillerna är få till antalet. Det senare belyser betydelsen av skillnader 
i storleken på synfältet mellan olika mikroskop. 
Laktobacillerna är de dominerande bakteriearterna i normal slidflora och behöver således 
noggrant klassificeras för att den vidare utvecklingen av typningsverktyg av floran skall vara 
möjlig. 
Klassiska bakterietypningsmetoder har inte räckt till för att särskilja de olika närbesläktade 
laktobacillarterna. Framstegen inom molekylärbiologin har gett oss möjligheter att 
karakterisera dessa laktobaciller som främst tillhör Lactobacillus acidophilus gruppen. I 
avhandlingen har ett stort antal slumpvis tagna stammar undersökts med flera 
molekylärbiologiska metoder för artidentifiering. De dominerande arterna var L. crispatus, L. 
gasseri och L. jensenii och den nyligen beskrivna L. iners. I tidigare studier har man inte 
upptäckt L. iners på grund av dess speciella nutritionskrav. 
Utvecklingen av pyrosekvensering har gjort det möjligt att jämföra sekvenser av två variabla 
regioner av 16S rRNA genen hos laktobacillerna och identifiera dem till artnivå. Resultatet 
bekräftar att den dominerande bakteriefloran hos kvinnor med normal slidflora utgörs av de 
fyra tidigare nämnda arterna. 
Upprepad provtagning under provrörsbefruktnings(IVF-)behandling med kraftigt varierande 
nivåer av östrogen visade förändringar i floran som också kan uppträda under olika faser i en 
kvinnas liv. L. iners sågs som den första arten som etablerades efter behandlad eller 
spontanläkt bakteriell vaginos, dvs rubbad flora i slidan. 
Sammantaget kan dessa fynd bli till hjälp för att utveckla nya strategier för att bibehålla och 
för att återfå normal bakterieflora i slidan. 
 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-11334

