Rådgivning  kring  livss-lsfaktorer  i  samband  med  infer-litetsutredningar  och  
behandlingar
Bakgrund
I  samband  med  den  andrologiska  utredningen  av  pa4enten  kommer  o5a  upp  frågor  om  ändringar  i  
livss%l  som  en  ev.  fer4litetsfrämjande  faktor.  O5a  tas  frågan  upp  av  pa4enten  själv  men  det  kan  
också  vara  relevant  a=  den  behandlande  läkaren  gör  pa4enten  uppmärksam  på  ev.  behov  av  ändring  
i  livss4len.  De  livss4lsfaktorer  som  o5ast  tas  upp  är  följande:
a)  cigarre=rökning;
b)  alkohol  and  annat  missbruk;
c)  övervikt/undervikt;
d)  kosEllsko=;
e)  idro=;
f)  stress
Generellt  kan  man  konkludera  a=  det  ﬁnns  en  del  rapporter  som  indikerar  e=  samband  mellan  olika  
livss4lsfaktorer  och  spermiekvalitet.  O5a  är  dock  konklusionen  av  dessa  rapporter  mo=stridande.  
Dessutom  ﬁnns  det  ganska  begränsad  evidens  för  a=  ändringen  i  livss4len  medför  en  förbä=rad  
fer4litet/spermakvalitet.    
Rekommenda-oner
.A)  Cigarre=rökning:  Det  ﬁnns  en  del  li=eratur  som  indikerar  a=  cigarre=rökning  har  en  nega4v  
eﬀekt  på  spermakvaliteten  (1,  2)  men  en  del  studier  har  inte  kunnat  visa  denna  eﬀekt  (3).  Generellt  
hi=ar  man  dock,  i  de  största,  popula4onsbaserade  undersökningarna,  nega4v  eﬀekt  på  
koncentra4on  och  i  vissa  fall  även  på  mo4liteten.  Det  har  också  publicerats  a=  cigarre=rökning  har  
en  nega4v  eﬀekt  på  uPallet  av  IVF/ICSI  (4).  Dock  ﬁnns  det  än  ingen  evidens  för  a=  spermakvaliteten/
fer4liteten  förbä=ras  när  pa4enten  slutar  röka.  
Se)  i  rela%on  %ll  cigarre)rökningens  många  andra  skadliga  eﬀekter,  inkl.  påverkan  av  kvinnans  
fer%litet  och  det  manliga  fostrets  gonadfunk%on,  bör  män  som  söker  på  grund  av  infer%litet  
rekommenderas  a)  sluta  röka.  
B)  Alkohol  och  annat  missbruk:  Det  ﬁnns  ingen  evidens  för  a=  intag  av  små/moderata  mängder  
alkohol  har  en  nega4v  eﬀekt  på  den  manliga  fer4liteten.  Däremot  medför  kronisk  alkoholism  
endokrina  rubbningar  som  medför  hypogonadism.  Morﬁka  har  en  centraldeprimerande  eﬀekt  och  
kan  leda  4ll  signiﬁkant  påverkan  av  spermiekvalitet.  Anabola  steroider  har  eﬀekt  på  
gonadotropinbildningen  (nega4v  feed  back)  och  därmed  på  tes4kelfunk4onen.  

Förutom  den  fysiologiska  eﬀekten  ﬁnns  det  också  sociala  aspekter  i  rela4on  4ll  missbruk  och  
pa4entens  lämplighet  som  förälder.  
Män  som  söker  sig  på  grund  av  infer%litet  och  önskar  behandling  måste  därför  upphöra  med  varje  
form  av  alkohol/drogmissbruk  som  en  förutsä)ning  för  det  fortsa)a  omhändertagandet.  För  vissa  
missbruksformer  (t.ex.  alkohol,  narko%ka)  bör  man,  på  grund  av  risken  för  återfall,  begära  en  
längre  (år)  missbruksfri  period.
  C)  Övervikt/undervikt:  Försämring  av  spermiekvaliteten  hos  män  med  BMI  över  25  eller  under  20  har  
rapporterats  (5-‐7)  men  även  inom  de=a  område  har  konklusioner  av  olika  studier  varit  
mo=stridande.  Det  ﬁnns  än  ingen  evidens  a=  viktreduk4on  (resp.  ökning)  medför  en  förbä=ring  av  
spermiekvaliteten.
På  många  centra  rekommenderas/krävs  a)  övervik%ga  kvinnor  som  skall  genomgå  IVF/ICSI  
minskar  sin  BMI  %ll  under  30.  Är  den  manliga  partnern  också  övervik%g  kan  man  av  ”psykologisk  
skäl”  rekommendera  honom  a)  ”sympa%banta”  fast  någon  förbä)ring  av  spermakvalitet  kan  inte  
utlovas.
D)  KosEllsko=:  Tes4kelfunk4onen  kan  påverkas  av  allmänna  sjukdoms4llstånd  som  bör  utredas  och  
omhändertas  vid  utredning  av  mannens  fer4litet.  Det  ﬁnns  idag  ingen  evidens  för  a=  kosEllsko=  kan  
påverka  manlig  subfer4litet.
Olika  kosQllsko)  som  t.e.x.  zink,  selenium,  folsyra,  an%-‐oxdan%a  har  diskuterats  men  evidensen  
för  någon  posi%v  eﬀekt  av  behandlingen  med  dessa  ämnen  i  rela%on  %ll  spermakvaliteten/den  
manliga  fer%liteten  saknas.
E)  Idro=:  Om  idro)en  inte  är  associerad  med  missbruk  av  anabola  steroider  eller  direkta  skador  på  
tes%klarna,  ﬁnns  det  ingen  evidens  för  nega%v  eﬀekt  på  spermakvaliteten/den  manliga  
fer%liteten:
F)  Stress:  Pa4enter  som  söker  på  grund  av  infer4litet  känner  sig  o5a  stressade,  både  på  privaPronten  
och  i  deras  arbetsliv.  En  fråga  som  o5a  kommer  upp  är  om  en  mindre  stressigt  liv  kan  öka  chansen  
för  fer4litet.  E=  välkänt  stressmoment  är  a=  många  par,  e5er  några  månaders  försök  på  a=  uppnå  
graviditet,  begränsar  si=  samliv  4ll  perioden  kring  kvinnans  (förväntade)  ovula4on.  Ur  vetenskaplig  
synvinkel  ﬁnns  det  inget  klart  samband  mellan  ”stress”  och  spermakvalitet/den  manliga  fer4liteten  
(8).  Det  ﬁnns  inte  heller  evidens  för  a=  ändringar  i  stressmönstret  kan  få  en  posi4v  fysiologisk  eﬀekt  
på  tes4kelfunk4onen.  Dock  kan  man  föreställa  sig  a=  e=  par,  på  grund  av  social-‐/arbetsbelastning  
eller  fel  uppfa=ning  beträﬀande  4mingen  av  samlag  har  en  låg  samlagsfrekvens  vilket  kan  bidra  4ll  
infer4litetsproblema4ken.  

Det  ﬁnns  ingen  evidens  för  a)  en  mindre  stressig  %llvaro  medför  en  förbä)ring  av  den  manliga  
fer%liteten/spermakvaliteten.  Dock  kan  rådgivning  betr.  parets  samlagsvanor,  med  
rekommenda%on  om  2-‐3  samlag/vecka  leda  %ll  en  ökad  chans  för  spontan  graviditet.  
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