Hormonsubs)tu)on  )ll  infer)la  män

Undersökningar
Som  en  del  av  utredningen  av  den  infer1la  mannen  bör  följande  hormonanalyser,  med  sy9e  a:  
påvisa  ev.  hypogonadism*,  tas:
-

S-‐Testosteron;

-

S-‐SHBG;

-

S-‐LH;

-

S-‐FSH**

-

S-‐Inhibin-‐B**

Fasteprov  taget  innan  kl.  10  på  morgonen  –  av  hänsyn  1ll  dygnsvaria1onen  i  
testosteronkoncentra1onen.  Om  första  blodprovstagningen  har  gjorts  senare  på  dagen  och  indikerar  
hypogonadism,  bör  analyserna  upprepas  med  provtagning  innan  kl.  10
Bakgrund
Män  som  remi:eras  för  andrologisk  utredning  på  grund  av  subfer1litet  har  en  ökad  risk  för  a:  även  
vara  hypogonadala  (androgenbrist).  De:a  e:  välkänt  fenomen  hos  vissa  grupper  av  infer1la  män,  
som  t.ex.  dem  med  Klinefelter  syndrom(1);  hypogonadotrop  hypogonadism  eller  pa1enter  som  har  
behandlats  för  tes1kelcancer(2)  eller  cancer  i  barnåldern(3)

.

Dock  ﬁnns  det  rapporter  som  indikerar  a:  det  generellt  bland  män  som  söker  på  grund  av  infer1litet  
ﬁnns  en  ökad  risk  för  låga  testosteronkoncentra1oner  och/eller  hög  LH,  tydande  på  androgenbrist(4).  
En  förklaring  kan  vara  gemensam  genes  1ll  dålig  spermieproduk1on  och  Leydigcelldysfunk1on,  som  
en  del  av  tes1kulär  dysgenes  syndrom(5),  vilket  betyder  a:  män  med  post-‐tes1kulär  genes  1ll  
subfertlitet  ej  beﬁnner  sig  i  riskgruppen.  En  särskild  riskgrupp  är  män  med  non-‐obstruk1v  azoospermi  
som  går  igenom  TESE  (tes1kulär  sperm  extracton)(6).
Symptomen  på  manlig  hypogonadism  är  ganska  ospeciﬁka  och  kan  därför  lä:  överses.  Dessutom  kan  
man  föreställa  sig  a:  män  med  låga  normala  testosteronvärden  kan  utveckla  androgenrist  som  följd  
av  den  åldersrelaterade  reduk1onen  i  androgensutsondringen.  Därför  bör  män  som  söker  på  grund  
av  infer1litetsproblem,  speciellt  där  tes1kulär  genes  misstänkas,  betraktas  som  riskgrupp  för  
utveckling  av  hypogonadism.  Därför  bör  utredning  av  mannen  i  det  infer1la  paret  inkludera  analys  

* För definition av ”hypogonadism” och riktlinjer för hormonsubstitution se separat PM.
** Hög FSH och lågt Inhibin B ingår inte i definitionen av ”androgenbrist” men kan bidra till
att bekräfta en primär defekt i testikelfunktionen. Liknande låg FSH och lågt Inhibin B i
relation till hypogonadotrop hypogonadism.

för  serumkoncentra1on  av  testosteron,  SHBG,  FSH  och  LH.  Sam1digt  bör  man  beakta  a:  
androgenterapin  kan  påverka  spermieproduk1onen,  varför,  innan  ev.  androgensubs1tu1on  påbörjas  
bör  hänsyn  tas  1ll  parets  fer1litetsönskan.    

Vidare  omhändertagande
Män  med  biokemiska  och  kliniska  tecken  på  hypogonadism
Testosteron  ges  enligt  vanliga  riktlinjer  för  androgensubs1tu1on*.  Dock  bör  behandlingen  helst  inte  
påbörjas  innan  paret  har  avslutad  infer1litetsbehandlingen.  Har  pa1enten  manifesta  och  besvärande  
symptom  på  hypogonadism  och/eller  infer1litetsbehandlingen  drar  ut  på  1den  kan  man  ev.  påbörja  
terapi  med  testosterongel,  som  ger  mindre  grad  av  hämning  av  LH/FSH  utsöndring  än  
injek1onsbehandling.  FSH/LH  kontrolleras  för  a:  utesluta  a:  pa1enten  har  blivit  hypogonadotrop  
(de:a  är  endast  e:  problem  om  patenten  har  fer1litetsönskan).  Ev.  kan  kryopreservering  av  
spermier  inför  igångsä:ning  av  androgensubs1tu1on  övervägas.  
Män  med  låga  testosteronvärden/hög  LH  utan  kliniska  tecken  på  hypogonadism
Om  den  kliniska  indika1onen  för  androgensubs1tu1on  inte  föreligger  kontrolleras  hormonvärden  
(testosteron,  SHBG,  LH)  e9er  1-‐2  år.  Pa1enten  bokas  däre9er  på  ny  mo:agnings1d  (ev.  
telefonkonsulta1on).  
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