Gene$ska  undersökningar  vid  infer$litetsutredningar  och  behandlingar
Den  väsentliga  frågan  som  man  bör  ställa  sig  inför  beställningen  av  varje  analys  är  hur  resultatet  kan  
påverka  utredningen,  behandlingen  och  den  vidare  informa=onen  =ll  pa=enten.
Vid  den  grundläggande  utredningen  av  parets  barnlöshet  inleds  den  gene=ska  undersökningen  med  
u@örlig  anamnes  som  omfaAar  uppräAande  av  släkAräd  för  aA  klarlägga  förekomst  av  barnlöshet  i  
släkterna  samt  eventuell  släktskap  mellan  parterna  (1).  
I  undersökningen  av  män  från  infer=la  par  kan  följande  gene=ska  analyser  u@öras:
a)  Kromosomanalys
  

b)  Cys=sk  Fibros  (CFTR)  diagnos=k

  

c)  Y  kromosom  mikrodele=onsdiagnos=k;

Dessutom  kan  undersökning  för  muta=oner  i  androgen  receptorgenen  kan  vara  indicerad  hos  män  
med  endokrinologisk  proﬁl  (hög  LH  =ll  trots  för  rela=v  hög  testosteronkoncentra=on)  indikerande  
minskad  androgenkänslighet  (Giwercman,  et  al.,  2000).  Kliniska  tecken  på  androgenokänslighet  som  
t.ex.  gynekomas=,  reten=o  tes=s,  hypospadi  och/eller  dålig  virilisering  kan  representera  yAerligare  
indika=oner  för  androgenreceptoranalys.  
Kromosomanalys  
Indika=onen  för  kromosomanalys  motsvarar,  i  stort  seA,  indika=onerna  för  Y  
mikrodele=onsdiagnos=k.  De  vanligaste  kromosomaberra=oner,  som  man  försöker  aA  diagnos=sera  
är:
a) Klinefelter’s  syndrom  –  dessa  pa=enter  har  vanligtvis  azoospermi,  höga  FSH  och  LH  värden  och  
tes=kelvolym  om  5  mL  eller  mindre  (Lanfranco,  et  al.,  2004).
b) Transloka=oner  –  sy]et  är  aA  iden=ﬁera  de  fallen  där  det  ﬁnns  risk  för  obalanserad  hos  barn  
som  blir  =ll  genom  ICSI  behandling  (i  dessa  fall  bör  prenatal  diagnos=k  eller  även  PGD  
övervägas).
Det  diskuteras  for@arande  vilken  övre  gräns  för  spermiekoncentra=on  som  bör  användas  när  man  
ställer  indika=onen  för  Y  mikrodele=onsdiagnos=k/kromosomanalys.  Här  rekommenderar  vi  en  
spermiekoncentra=on  om  1  milj/mL  eller  därunder(3).  Andra  har  rekommenderad  cut-‐oﬀ  om  3  milj/
mL  eller  5  milj/mL.    
Y-‐kromosom-‐mikrodele=oner
När  huvudfyndet  från  spermaanalysen  är  få  eller  inga  spermier  kan  undersökning  av  Y-‐kromosom  
mikrodele=oner  vara  indicerad.  I  deAa  område  pågår  en  snabb  utveckling  med  rela=vt  täta  

upptäckter  av  nya  gener.  I  en  fram=d  är  det  tänkbart  aA  man  även  kan  analysera  skador  i  spermiens  
mitokondrie-‐DNA  som  skulle  kunna  vara  orsak  =ll  både  dålig  rörlighet  och  nedsaA  antal.
Vid  posi=va  fynd  (förekomst  av  mikrodele=oner)  är  den  gene=ska  rådgivningen  väsentlig.  Total  
avsaknad  av  AZFa  eller  AZFb  respek=ve  AZFb+c  anses  inte  vara  förenligt  med  spermiebildning  
överhuvudtaget.  Därmed  är  inte  TESE  (tes=kelbiopsi  i  sy]e  aA  ﬁnna  spermier  =ll  assisterad  
befruktning)  indicerad.  Vid  dele=oner  begränsade  =ll  AZFc  kan  spermiebildning  förekomma  och  
tes=kelbiopsi  kan  ge  spermier  =ll  behandling,  men  det  är  väsentligt  aA  paret  förstår  risken  aA  söner  
ärver  de  skadade  generna  (Simoni,  et  al.,  2004).
Gene=sk  rådgivning  är  vik=g  då  det  ﬁnns  risk  för  aA  dele=onen  förs  över  =ll  nästa  genera=on.
Indika=on  för  undersökning  av  Y-‐kromosom-‐mikrodele=on:
•

<  1miljon  spermier/mL  (dele=oner  är  mycket  ovanliga  hos  män  med  1-‐5  miljoner  spermier/
mL)  

•

Par  som  är  kandidater  =ll  assisterad  befruktning,  vanligen  ICSI  eller  TESE/ICSI-‐behandling  
som  en  grund  för  gene=sk  rådgivning.

Undersökning  av  Y-‐kromosom-‐mikrodele=on  är  dock  inte  indicerad  om  något  av  följande  
föreligger:
•

Annan  känd  kromosomdefekt/gene=sk  aberra=on

•

Obstruk=v  azoospermi

•

Hypogonadotrop  hypogonadism

•

Låg  spermiekoncentra=on  som  följd  av  cancerbehandling  eller  annan  sorts  medicinsk  
behandling  (t.  ex.  salazopyrin)

CF  muta=oner
Med  utgångspunkt  från  spermaprovsresultat  kan  labora=va  gene=ska  undersökningar  vara  =ll  hjälp.  
Vid  tecken  =ll  agenesi  av  sädesledare  är  i  första  hand  palpa=on  av  sädessträngen  (funiculus  
sperma=cus)  indicerad  för  aA  konstatera  om  agenesi  av  sädesledarna  föreligger  eller  ej.  Det  är  en  
hög  sannolikhet  för  muta=oner  relaterade  =ll  Cys=sk  Fibros  (CF)  vid  agenesi  av  sädesledare.  E]ersom  

E]ersom  varia=onen  i  de  ﬂesta  parametrar  i  spermaanalysen  är  stor,  ﬁnns  inga  exakta  gränser  för  
när  en  speciﬁk  gene=sk  undersökning  är  indicerad.
Misstanke  om  agenesi  av  sädesledare  och  sädesblåsor  är  rimlig  vid  azoospermi  och  minst  en  
avföljande  laboratoriefynd  (Björndahl,  et  al.,  2010)
•

Låg  ejakulatvolym  (mindre  än  1,5  mL)

•

pH  under  7,5

•

Fruktos  i  seminalplasma  under  13  µmol/ejakulat  och  normal  eller  hög  zinkmängd  (≥2,4  
µmol/ejakulat)  samt  nedsaA  mängd  α-‐glukosidas  (<20  mU/ejakulat).

Vid  unilateralt  transporthinder  ses  främst  minskat  innehåll  av  α-‐glukosidas  (<20  mU/ejakulat)

bärare  av  CF-‐relaterade  muta=oner  är  rela=vt  vanlig  i  befolkningen  (2-‐3%)  bör  den  kvinnliga  partnern  
testas,  om  man  hos  mannen  hiAar  en  CF  muta=on.
För  provtagningsanvisningar  (typ  av  provtagning,  typ  av  rör,  transporter  osv)  hänvisas  =ll  respek=ve  
laboratoriums  instruk=oner.  
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