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Abstrakt 

Hodgkins lymfom är en cancersjukdom som uppstår i det lymfatiska systemet och i 

Sverige är det ungefär 200 personer per år som insjuknar. Majoriteten av de insjuknade 

är mellan 15-34 år och ungefär 90% med diagnosen blir botade. Behandlingsformen för 

Hodgkins lymfom varierar beroende på stadie och då även vilka substanser som ingår i 

behandlingen. Alkylerande substanser, till exempel prokarbazin och cyklofosfamid, är 

substanser som är icke-cell-cykelspecifika och förhindrar DNA syntes. Detta kan leda 

till azoospermi hos männen och reducerad population av ursprungfolliklar hos kvinnor. 

På grund av dessa effekter var syftet med denna litteraturstudie att se om 

behandlingarna ABVD (en kombination av fyra olika cytostatika) och BEACOPP (en 

kombination av prednisolon samt sex olika cytostatika med större innehåll av alkylerare 

än ABVD) leder till en nedsatt fertilitet hos kvinnor och/eller män samt om fertiliteten 

återkommer efter avslutad behandling. Detta gjordes genom en litteraturstudie efter 

sökningar på PubMed där sju studier valdes ut efter inklusionskriterier och 

exklusionskriterier. Det kunde ses att spermiekvalitén minskade efter båda 

behandlingsformerna bland männen och att antalet behandlingscykler hade betydelse för 

hur nedsatt fertiliteten blev. Färre cykler med mindre intensiv behandling hade mindre 

effekt än fler cykler av mer intensiv behandling. De flesta männen återfick dock sin 

fertilitet inom fem år. För kvinnorna sågs ett snarlikt resultat där behandlingen 

BEACOPP orsakade försämrade värden av anti-müllerskt hormon (AMH) och en 

frånvaro av menstruationscykeln. Hos kvinnor var förekomsten av prematur ovarialsvikt 

(POF) korrelerat till ålder vid behandlingens start och antalet cykler administrerade. 

 

Nyckelord 
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Abstract 

Hodgkins lymphoma is a cancerous disease that occurs in the lymphatic system, in 

Sweden approximately 200 persons a year are diagnosed. The majority of those with the 

diagnosis are between 15-34 years and 90% with the diagnosis are cured. The treatment 

of Hodgkin´s lymphoma varies depending on the disease stage and on the substances 

involved in the treatment. Alkylating substances, such as Procarbazine and 

Cyclophosphamide, are substances that are non-cell-cycle specific and prevent DNA 

synthesis. This can lead to azoospermia in men and a reduced follicle pool in women. 

Because of those effects, the purpose of this literature study was to analyse if treatments 

with ABVD (a combination of four different cytotoxic drugs) and BEACOPP (a 

combination of prednisolone with six different cytotoxic drugs with more alkylating 

agents than ABVD) lead to impaired fertility in women and/or men and if recovery 

occurs after completion of treatment. This was done through a literature study after 

searches at PubMed where seven studies were selected according to inclusion criteria 

and exclusion criteria. It was seen that sperm quality decreased after both therapies and 

the number of treatment cycles had a bearing on how much fertility was reduced. Fewer 

cycles of less intensive treatment had lower effect than more cycles of more intensive 

treatment. However, most men regained their fertility within five years. For women, a 

similar result was seen where treatment with BEACOPP caused impaired values of anti-

müllerian hormone (AMH) and an absence of menstrual cycle. In women, the incidence 

of premature ovarian failure (POF) was correlated with age at the start of treatment and 

the number of cycles administered. 
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Ordlista 

HL – Hodgkins lymfom 

HRS-celler – Hodgkin och Reed-Sternberg celler  

EBV – Epstein-Barr virus  

ABVD – Doxorubicin, bleomycin, vinblastin, dakarbazin 

BEACOPP – Bleomycin, etoposid, doxorubicin, cyklofosfamid, vinkristin, prokarbazin, 

prednisolon 

AMH – Anti-müllerskt hormon 

LH – Luteiniserande hormon 

FSH – Follikelstimulerande hormon 

POF – Prematur ovarialsvikt 

GnRH – Gonadotropinfrisättande hormon 

 

 

Tack 

Ett stort tack till min handledare Sven Tågerud som har agerat som en lugnande 

stödpelare och bidragit med viktiga synpunkter och tips. 
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1 Inledning 

 

1.1 Hodgkins Lymfom 

Hodgkins lymfom (HL) är en cancersjukdom som uppstår i det lymfatiska systemet. HL 

karaktäriseras av att minoriteten av tumörvävnaden består av tumörcellerna av typen 

Hodgkin och Reed-Sternberg (HRS-celler) (1). HRS-cellerna härstammar från mogna 

B-celler som bär på både lätta och tunga kedjor som är klonalt rearrangerade och 

somatiskt muterade (2). Dessa celler är positiva för CD30, CD15, PAX5, MUM1 och 

uttrycker mycket svagt B-cells och T-cellsmarkörer. Stödjevävnaden (tumörstroma) 

består av olika subgrupper av T-celler, NK-celler, makrofager, plasmaceller, B-celler, 

endotelceller, fibroblaster, eosinofila och neutrofila granulocyter samt mastceller (1). 

 

I Sverige är det ungefär 200 personer per år som insjuknar i Hodgkins lymfom. 

Majoriteten av de som insjuknar i HL är unga med en incidenstopp i 15–34 års ålder. 

HL är vanligare hos män än hos kvinnor. Idag är prognosen mycket god för de som 

insjuknar (1). Ungefär 90% av de som får diagnosen HL blir botade från sjukdomen (3). 

 

1.1.1 Orsak till uppkomst 

Både genetiska och miljömässiga faktorer tros spela en roll i vem det är som drabbas av 

HL. Det har setts att Epstein-Barr-virus (EBV) förekommer hos ca 20–30 % av de 

drabbade. Det har även visat sig att EBV ökar risken att drabbas av HL ca 4 år efter att 

infektionen har framträtt (1). 

 

1.1.2 Symtom 

Symtom för HL kan variera men den vanligaste orsaken till uppsökt sjukvård är 

uppkomsten av knöl/knölar på halsen. Förutom knölar kan uppsökt sjukvård även bero 

på trötthet, andfåddhet, muskelvärk, torrhosta, ihållande klåda, nattliga svettningar, 

viktnedgång och feber (1). 

 

1.1.3 Stadieindelning 

HL delas in i olika stadier beroende på utbredning i det lymfatiska systemet, om 

påverkade körtlar finns på ena sidan av diafragman eller båda samt om andra organ har 

blivit drabbande (tabell 1). Stadierna klassificeras från I – IV och får beteckningen A 
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eller B i slutet. A står för avsaknad av B-symtom och B står för förekomst av dessa, mer 

än 10 % viktnedgång, oförklarlig feber samt nattliga svettningar (1). 

 

Tabell 1. Stadieindelning av Hodgkins lymfom enligt Ann Arbor-klassifikationen (1). 

Stadier  Klassifikation 

Stadie I   Förekomst i en lymfkörtelregion. 

Stadie II Förekomst i två eller flera lymfkörtelregioner på samma sida av 

diafragman. 

Stadie III Förekomst i lymfkörtelregioner på båda sidorna av diafragman. 

Stadie IV Förekomst i extralymfatiska vävnader/organ. 

 

 

1.2 Behandling 

Behandlingens typ och längd varierar beroende på stadie samt hur bra respons som 

behandlingen ger. För de låga stadierna IA, IIA och IB ges cytostatikabehandlingen 

ABVD (1) (doxorubicin, bleomycin, vinblastin, dakarbazin) (4), behandlingen 

kompletteras även med radioterapi. För de avancerade stadierna, IIB, IIIB samt IVA/B, 

ges cytostatikabehandlingen BEACOPP (1) (bleomycin, etoposid, doxorubicin, 

cyklofosfamid, vinkristin, prokarbazin, prednisolon) (4). Vid behandling med 

BEACOPP kan om nödvändigt doserna av doxorubicin, cyklofosfamid och etoposid 

höjas. Behandlingen byter då namn från BEACOPP baseline till BEACOPP escalated 

(5). Egenskaper och biverkningar av de olika substanser som ingår i ABVD och 

BEACOPP beskrivs i tabell 2. 

 

Tabell 2. Substanserna som ingår i behandlingarna ABVD och BEACOPP samt deras egenskaper och biverkningar. 

(6) 

Substanser Egenskaper Biverkningar 

Doxorubicin Interkalerare. Orsakar brott i 

DNA, inhiberar DNA och RNA 

syntes. Ingår i både ABVD och 

BEACOPP. 

Illamående, kräkningar, 

håravfall, benmärgsdepression. 

Hjärttoxiskt i höga doser. 

Bleomycin Fragmenterar DNA kedjor. 

Verkar även på celler som inte 

delar sig. Ingår i både ABVD 

och BEACOPP. 

Feber, allergier, mukokutana 

reaktioner och lungfibros. 

Vinblastin 

 

Mitoshämmare, inhiberar 

mitosens metafas genom att 

binda till tubulin. Ingår i ABVD. 

Oönskad neuromuskulär effekt, 

leukopeni. 
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Dakarbazin Inhiberar DNA syntes, 

metaboliseras till alkylerande 

substans. Ingår i ABVD. 

Illamående, kräkningar, 

myelotoxicitet. 

Etoposid Inhiberar DNA syntes och 

mitokondriens funktion. Ingår i 

BEACOPP. 

Kräkningar, 

benmärgsdepression, håravfall. 

Cyklofosfamid Metaboliseras till alkylerande 

substans, immunsuppresiv. Ingår 

i BEACOPP. 

Illamående, kräkningar, 

benmärgsdepression, blödande 

cystit. 

Vinkristin Inhiberar mitosens metafas. Ingår 

I BEACOPP. 

Parestesi, buksmärtor och 

svaghet.  

Prokarbazin Alkylerande, inhiberar DNA och 

RNA syntes samt mitosens 

interfas. Ingår i BEACOPP. 

Benmärgsdepression, håravfall, 

magtarm problem. 

Prednisolon Glukokortikoid, inhiberar 

lymfocyternas proliferation, 

immunsuppresiv. Ingår i 

BEACOPP. 

Cushinglikande symtom, 

infektionskänslighet.  

 
 
1.3 Kemoterapi 

Läkemedel mot cancer kan delas in i olika kategorier beroende på deras 

verkningsmekanism. Cytotoxiska substanser verkar genom att störa cellcykeln och har 

störst inverkan på små snabbt delande celler (7). Förutom cytotoxiska läkemedel 

ändvänds även hormoner, proteinkinas-inhiberare, monoklonala antikroppar samt några 

andra som inte passar in i de tidigare kategorierna (6). Cell-cykelspecifika substanser 

orsakar hos männen en temporärt stoppad spermatogenes med antingen azoospermi eller 

svår oligospermi som kan ses 2-3 månader efter påbörjad behandling. Däremot kan 

icke-cell-cykelspecifika substanser, t.ex. alkylerande, ge en permanent azoospermi (7). 

Med alkylerande substanser menas ämnen som innehåller kemiska grupper som kan 

bilda kovalenta bindningar med specifika nukleofila substanser i cellen. Exempel på 

detta är DNA (6). Hos kvinnor blir follikelmognaden försämrad och det sker även en 

reducering av ursprungliga äggstocksfolliklar. Alkylerande substanser kan i och med det 

vara toxiska till den grad att det uppstår amenorré samt ovarialsvikt. Många läkemedel 

är inte gonadotoxiska i sig utan blir toxiska om de administreras tillsammans med andra 

läkemedel (7). 

 

1.4 Anti-müllerskt hormon 

Anti-müllerskt hormon (AMH) uttrycks i alla steg av follikulogenesen av 

granulosaceller i äggstockarna (8). AMH är ett mått på hur mycket äggreserver en 
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kvinna har kvar. Mängden AMH i serum minskar stadigt med ökande ålder och är 

obefintlig efter menopaus (9).  

 

1.5 Luteiniserande hormon 

Luteiniserande hormon (LH) är ett gonadotropiskt hormon, vilket innebär att de reglerar 

aktiviteten av endokrina celler eller körtlar. LH kallas för gonadotropiskt på grund av 

sin förmåga att verka på både de manliga och kvinnliga gonaderna. LH stöder 

gametogenes genom att stimulera könshormoner, androgenen testosteron samt 

östrogenet estradiol och progesteron. LH gör att Leydigceller, som finns utspridda i 

bindvävnaden mellan tubuli, producerar androgener som testosteron, vilka sedan i sin 

tur främjar spermatogenesen (10). Hos kvinnor blir ägglossningen samt bildningen av 

gulekroppen stimulerad av LH (7).  

 

1.6 Follikelstimulerande hormon 

Follikelstimulerande hormon (FSH) är likt LH ett gonadotropiskt hormon som även 

reglerar aktiviteten av endokrina celler eller körtlar. FSH och LH har likartade roller 

men istället för Leydigceller stimulerar FSH Sertoliceller som finns i sädesförande 

kanaler, att ge näring till spermier med pågående utveckling (10). Hos kvinnorna 

stimulerar FSH istället äggblåsans mognad samt rekryterar en dominant blåsa för 

ägglossning (7).  

 

1.7 Prematur ovarialsvikt 

Prematur ovarialsvikt (POF) är ett tillstånd där kvinnor under 40 år hamnar i en tidig 

menopaus. POF kan orsakas av amenorré, hypoöstrogenism samt förhöjda nivåer av 

gonadotropiner. Vid POF kan en frånvaro av folliklar eller en oförmåga av kvarvarande 

folliklar att ge respons på stimuli ses. Kemoterapi är en faktor som minskar mängden 

folliklar, omfattningen av förlorade folliklar är relaterat till hur stor exponeringen har 

varit av de toxiska substanserna (11). Det är främst de cytotoxiska alkylerande 

substanserna som gör störst skada på folliklarna. Genom att binda kovalent till DNA 

hindrar de DNA strängarna från att separera vilket resulterar i en förhindrad celldelning. 

Den förändringen sätter igång apoptos av både folliklar samt apoptos av populationer av 

ursprungsfolliklarna (12). Fertilitet är direkt relaterat till storleken på populationen av 
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dessa ursprungfolliklar. Minskar den populationen minskar även fertiliteten hos kvinnor 

(13). Risken att drabbas av POF samt infertilitet ökar med stigande ålder (12).  

 

1.8 Sekundär amenorré 

Sekundär amenorré är ett tillstånd där kvinnan har haft menstruationsuppehåll i tre 

månader i rad (14). 

 

1.9 Inhibin B 

Inhibin B produceras i testiklarna av Sertolisceller (15) hos männen och stimuleras av 

FSH. Serum inhibin B-nivåer korrelerar med testikelvolym och spermieproduktion och 

vid infertilitet är inhibin B-nivåer låga och FSH-nivåer höga. Inhibin B har en negativ 

feedback på sekretionen av FSH  (16). 

 

1.10 Testosteron 

Testosteron frisätts av Leydigceller och verkar på Serotoliscellerna och har direkt 

påverkan på spermatogenesen. Testosteron utövar även negativ feedback på 

hypotalamus samt hypofysen. Hypotalamus minskar då frisättningen av 

gonadotropinfrisättande hormon (GnRH) och hypofysen minskar frisättningen av LH 

(17). 

 

1.11 Spermiekvalité 

Spermierna produceras genom en process som kallas för spermatogenes, där det sker en 

kontinuerlig produktion av miljontals spermier varje dag (10). Det tar ungefär 74 dagar 

för en spermie att produceras, från en spermatogonium till en färdig (12) spermatozo  

(18). 

 

Spermiers (spermatozoers) kvalitet kan avgöras genom ett antal olika tester. Faktorer 

som räknas in är spermans viskositet, förvätskning, färg, pH mm. Spermierna har olika 

motilitet vilket kan via mikroskop avgöras om eller hur mycket spermatozoerna rör på 

sig. Genom mikroskopiska tester kan det även avgöras om spermatozoerna är vid liv 

eller inte. Vid dessa undersökningar räknas även ut den totala spermiekoncentrationen 

eller volymen. Gränsen för att ha låg mängd spermatozoer går vid antingen 15 x 106 
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spermatozoer per milliliter eller 39 x 106 spermatozoer per ejakulat. Ses det inga 

spermatozoer i sperman har mannen drabbats av azoospermi (tabell 3). Syns det färre 

spermatozoer än gränsen för låg mängd har mannen drabbats av oligozoospermi (18) 

 

Tabell 3. Beskrivning av spermiekvalitén och dess benämningar (18). 

Analys Beskrivning 

Normozoospermi Totala antalet eller koncentrationen, motilitet samt morfologi 

över eller på gränsen för riktvärden av vad som anses normalt. 

Azoospermi Inga spermatozoer i sädesvätskan. 

Oligozoospermi Totala antalet av spermatozoer under riktvärdena för vad som 

anses normalt. 

Cryptozoospermi Spermatozoer endast sedda efter att preparatet centrifugerats.  

Astenozoospermi Den progressiva motiliteten under riktvärden av vad som 

anses som normalt. 

Teratozoospermi Antalet morfologiskt normala spermatozoer under värden av 

vad som anses som normalt. 

 
2 Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka om behandlingarna ABVD och 

BEACOPP leder till nedsatt fertilitet hos kvinnor och/eller män. Samt om fertiliteten 

återkommer efter avslutad behandling. 

 

3 Metod 

3.1 Inklusionskriterier 

För att hitta artiklar till denna litteraturstudie gjordes sökningar på PubMed. Kriterierna 

för att artiklarna skulle få ingå var att studierna var gjorda på antigen kvinnor eller män 

som hade blivit diagnostiserade med Hodgkins lymfom. Dessutom skulle artiklarna ha 

undersökt någon av de olika faktorerna som LH, FSH, AMH, Inhibin B, testosteron 

alternativt spermiekvalité. Individerna skulle ha behandlats med antigen ABVD eller 

BEACOPP för att få ingå.  

 

3.2 Exklustionskriterier 

Exklutionskriterier var om individerna under behandlingens gång hade tagit några 

preparat/hormoner för att minska risken för nedsatt fertilitet. Individerna skulle inte 

heller ha blivit diagnostiserade och behandlade under barndomen, ålder 16 och nedåt. 
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3.3 Sökningar 

En sökning gjordes på ´´ABVD fertility`` och resultatet blev 35 artiklar efter att 

sökningen begränsades till människor samt publikationsdatum år 2000 och framåt. 

Därefter gjordes en ny sökning med samma kriterier, med sökorden ´´BEACOPP 

fertility``, med resultatet 13 artiklar. Av dessa totalt 48 artiklarna valdes 6 stycken ut 

som lämpliga för den här studien utefter exklustionskriterierna och 

inklusionskriterierna. Eftersom det fortfarande fattades artiklar gällande kvinnor gjordes 

en ny sökning med sökorden ´´Hodgkin Lymfoma, fertility, female``, då kom det upp 

129 artiklar. Endast en av dessa passade in på kriterierna för den här studien. 

 

4 Resultat    

4.1 Artikel 1 – 

Spermatogenesis in Hodgkin's lymphoma patients: a retrospective study of semen 

quality before and after different chemotherapy regimens. Paoli et al., 2016. (19) 

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka om spermatogenesen blir påverkad av sjukdomen 

HL eller om det är behandlingarna i sig som har en påverkan på spermatogenesen. Samt 

att analysera uppkomsten av azoospermi och eventuell återhämtning av 

spermatogenesen. 

 

Metod 

I studien ingick i grupp A, 202 män som behandlades med ABVD och som 0-24 

månader (T0-24) efter behandling fick lämna spermaprover. Vid T0 lämnade 202 män 

prover, vid T6 123 män, vid T12 126 män och vid T24 lämnade 115 män prover. I 

grupp B ingick 16 män som genomgick behandlingen BEACOPP. Dessa fick förutom 

under T0-24 även lämna prover under åren 3, 5 och 10 efter behandling. Personerna fick 

lämna prover genom att masturbera i en steril plastmugg efter att ha varit avhållsamma i 

2–7 dagar. Dessa prover analyserades därefter i ett optiskt mikroskop. Spermans 

egenskaper som analyserades var dess koncentration (spermier/ml), totala antalet 

spermier, spermiers motilitet (%) samt morfologi (% abnorma).  
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Resultat 

Den första gruppen, Grupp A (medelålder 27.3 år) som behandlades med ABVD 

genomgick behandlingen under två till åtta cykler, en cykel pågår under 28 dagar. Där 

kunde en statistiskt signifikant minskning av spermieantal vid T6 och T12 ses. Det sågs 

även en viss minskning i motilitet samt en liten ökning av abnorma former av spermier. 

Vid T24 syntes det likvärdiga resultat som vid T0 vilket tyder på att spermiekvalitén var 

åter till samma som innan behandlingens start. Det kunde konstateras att 

spermiekvalitén var mest påverkad under T6. Inga patienter, förutom en vars 

spermiekvalité var normal under T12, med azoospermi sågs under T6-T24.  

 

Det totala spermieantalet ska enligt WHO vara >39 x 106 för att inte räknas som lågt. 

Vid T0 låg 82.2% av personerna över gränsen, vid T6 hade den siffran sjunkit till 

67.5%. En höjning sågs åter redan under T12 83.3% samt under T24 90.4%. Grupp A 

delades dessutom in i två undergrupper beroende på hur många cykler personerna hade 

behandlats med. I grupp L hade personerna behandlats med 2–4 cykler ABVD och 

grupp H med 6–8 cykler. I grupp L (n=51) hade medelvärdet minskat från T0 214.4 ± 

212.3 x 106 (medelvärde ± standardavvikelse) till 114.2 ±103.9 x 106  vid T6 

(p<0.0001), en minskning på 46.7%. I grupp H (n=71) minskade medelvärdet under T0 

till T6 från 197.6 ± 196.5 x 106 till 78.5 ± 87.1 x 106 (p<0.0001), en minskning på 

60.3%. Detta tyder på att antalet cykler har betydelse för hur stor påverkan 

behandlingen får på spermieantal.  

 

I den andra gruppen, grupp B, ingick det 16 personer som behandlades med BEACOPP. 

Tre av dessa behandlades med 2–4 cykler och återfick normal spermatogenes 3–4 år 

efter behandlingens slut. Resterande personer, 13, behandlades med 6–8 cykler. 11 av 

dessa återfick normal spermatogenes 3–5 år efter avslutad behandling och två led 

fortfarande av azoospermi efter 10 år.  

 

4.2 Artikel 2 – 

Assessment of male fertility in patients with Hodgkin's lymphoma treated in the 

German Hodgkin Study Group (GHSG) clinical trials. Sieniawski et al., 2008 (20). 
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Syfte  

Syftet med studien var att undersöka fertiliteten bland män både före samt efter 

behandlingens gång.  

 

Metod 

Ferttilitetstatus bedömdes hos män som hade blivit diagnostiserade med HL. För att få 

delta i slutbedömningen var individerna tvungna att ha blivit botade från HL. I den här 

studien utfördes det både spermaanalys samt hormonanalys. För att fastställa 

spermiekvalitén fick individerna lämna prover som sedan analyserades för att avgöra 

spermavolymen, spermiekoncentrationen, spermiers motilitet och morfologi. 

Riktlinjerna var att om spermiekoncentrationen var under 20 x 106/ml, hade individen 

oligospermi, individen hade astenozoospermi med spermiemotilitet mindre än 50%, 

samt individer med normal morfologi under 30% hade teratozoospermi. För 

hormonanalysen utfördes radioimmunologiska analyser för att mäta nivåerna av FSH, 

LH samt testosteron. Normala nivåer av FSH är 1–7 U/l, LH 2–10 U/l samt testosteron 

3.5–8.6 µg/l. 

 

Resultat 

131 individer undersöktes innan behandlingen, 71 individer både före och efter 

behandlingen samt 41 individer endast efter behandlingens slut. Medianåldern var 26 år 

i gruppen som undersöktes innan behandlingen samt 27 år i gruppen som undersöktes 

efter behandlingens avslut.  

 

Medianspermiekoncentrationen var 22.7 x 106/ml bland individerna innan 

behandlingens start. Medianspermiemotiliteten var 32% och medianen för normal 

morfologi av spermierna var 42%. Bland individerna som undersöktes efter 

behandlingen, med variation från 1–94 månader efter, var 

medianspermiekoncentrationen 0.0 x 106/ml. 64% av individerna hade azoospermi, 30% 

led av andra sorter av dysspermi. Endast 6% av individerna hade normala analyser av 

sperman.  

 

Mediantiden det tog för alla 112 individerna att återfå en normal spermatogenes var 27 

månader. Utav dessa återfick 18% normal spermatogens under det första året efter 

behandlingens avslut, 23% under andra året, 25% under det tredje året och 35% efter det 
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tredje året. Fyra av individerna som behandlades med ABVD hade fortsatt normal 

spermatogenes efter behandlingens avslut.  

 

Förekomst av azoospermi vid olika typer av behandling visas i tabell 4. 

 

Tabell 4. Typ av behandling och antal individer med azoospermi (20). 

Typ av behandling Antal med azoospermi, n % 

ABVD (n=4) 0 (0 %) 

2x COPP/ABVD (n=48) 27 (56 %) 

4x COPP/ABVD (n=11) 10 (91 %) 

4x BEACOPP baseline (n=2) 0 (0 %) 

8x BEACOPP baseline (n=15) 14 (93 %) 

8x BEACOPP escalated (n=23) 20 (87 %) 

 

I hormonanalysen var det 151 individer som lämnade prover innan behandlingens start 

för FSH, 125 för LH samt 101 för testosteron. Där kunde ses ett medianvärde för FSH 

på 4.5 U/l (intervall 0.3–54.4), för LH 4.4 U/l (0.5–21.0) och för testosteron 4.4 µg/l 

(0.5–70.3). Normala nivåer av FSH kunde ses bland 76% av individerna, normala 

nivåer av LH bland 86% och normala nivåer av testosteron bland 65% av individerna. 

Efter behandlingen gav 63 individer prover för FSH, 51 för LH samt 40 för testosteron. 

Medianvärdena av FSH var 14.2 U/l (2.1–47.5), av LH 4.6 U/l (0.5–13.9) och av 

testosteron 4.49 µg/l (2.32-24.5). Endast 21% hade normala värden av FSH, övriga hade 

förhöjda värden. Bland individerna som hade normala värden av FSH var det 23% som 

hade azoospermi. 78% av individerna som hade förhöjda nivåer av FSH hade 

azoospermi. Bland individerna som hade normala nivåer av LH och testosteron hade 

70% samt 64% azoospermi. Bland de som hade onormala nivåer av LH och testosteron 

hade 86% respektive 80% azoospermi.  

 

4.3 Artikel 3 – 

Fertility in male patients with advanced Hodgkin lymphoma treated with BEACOPP: a 

report of the German Hodgkin Study Group (GHSG). Sieniawski et al., 2008 (21). 
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Syfte 

Syftet med studien var att se hur behandlingen BEACOPP påverkar fertiliteten bland 

män som blivit diagnostiserade med avancerad HL. 

 

Metod 

För att få delta i studien var individerna tvungna att ha diagnostiserats med HD och 

sedan även ha blivit botade från sjukdomen. Hos dessa individer utfördes en 

spermieanalys där spermiemängden, motilitet och morfologi undersöktes. Oligospermi 

klassificerades som värden mellan 106/ml och 20 x 106/ml. Cryptozoopermi som värden 

under 106/ml, astenozoospermi vid en motlitet under 50% och teratozoospermi vid 

normal morfologi under 30%.  

 

Även hormonanalyser utfördes där FSH, LH och testosteron mättes. Dessa med 

riktvärdena FSH 1–7 U/l, LH 2–10 U/l och testosteron 3.5–8.6 µg/l. Dessutom testades 

även variabler som ålder, stadie, närvaro av B symtom, närvaro i 3 eller mer 

lymfkörtlar, erytrocyt sedimenteringshastighet, stor mediastinal massa och extranodal 

spridning. 

 

Resultat 

Medianålder för deltagarna var 26 år, 58% var i stadie III, 29% var i stadie IIB och 13% 

var i stadie IV. 61% av individerna gavs 8 cykler BEACOPP escalated och 39% av 

individerna behandlades med 8 cykler BEACOPP baseline.  

 

Av de 38 individerna som deltog i denna studien undersöktes 26 patienter både innan 

och efter behandlingens avslut och 12 individer undersöktes endast efter behandlingens 

avslut. Av dessa individer undersöktes 66% en gång efter behandlingens avslut, 29% 

två gånger och 5% fler gånger. Under dessa mätningar kunde en 

medianspermiekoncentration på 0.0 x 106/ml avläsas (spridning 0.0–32.4 x 106/ml). 

Ingen normal spermiestatus kunde ses utan 89% led av azoospermi och resterande 11% 

(4 individer) av någon annan slags dysspermi.  

 

Av de fyra individer, som alla hade azoospermi vid första mätningen efter behandling 

men vars spermatogenes återhämtade sig, hade en cryptozoospermi, två 

astenozoospermi och en oligozoospermi. Mediantiden till återhämtning var 3.6 år med 
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exakta återhämtningstider på 1.5, 2.5, 4.7 respektive 6.7 år. Varken hos dessa individer 

eller de som led av azoospermi kunde en signifikant skillnad i ålder ses. Ingen 

signifikant skillnad på fertilitet bland individerna som behandlades med BEACOPP 

escalated och BEACOPP baseline kunde ses. Infertiliteten var 87% och 93% i 

respektive grupp.  

 

Innan behandlingens start var medianspermiekoncentrationen 21.2 x 106/ml (0.0–151.0 

x 106/ml) och efter behandlingens slut var medianspermiekoncentrationen 0 x 106/ml 

(0.0–32.4 x 106/ml). 

 

I den tidiga hormonanalysen undersöktes FSH bland 18 individer och där kunde 

medianserumnivå på 4.3 U/l (1.9–7.0) ses. Medianserumnivåer av LH var 3.2 U/l (1.5–

7.8) samt av testosteron på 5.3 µg/l (1.2–19.0) hos 17 individer. 0% hade abnorma 

nivåer av FSH, 6% av LH och 41% av testosteron.  

 

Efter avslutad behandling var serumnivåer för FSH tillgängliga från 15 individer och 

LH samt testosteron från 14 individer. Medianvärden för FSH var 17.4 U/l (6.9–25.5), 

för LH 6.15 U/l (1.8–24.9) och 3.61 µg/l (2.3–10.8) för testosteron. 93% hade abnorma 

värden för FSH, 57% hade abnorma värden för LH och 21% av testosteron. Det fanns 

en statistiskt signifikant skillnad (p=0.008) i FSH-nivåer vid jämförelse av värden före 

och efter behandling. Någon sådan statistiskt signifikant skillnad fanns inte för LH eller 

testosteron. 

 

Inga av variablerna ålder, stadie, närvaro av B symtom, närvaro i 3 eller mer 

lymfkörtlar, erytrocyt sedimenteringshastighet, stor mediastinal massa eller extranodal 

spridning var signifikanta för azoospermi. 

 

4.4 Artikel 4 – 

Gonadal function in males after chemotherapy for early-stage Hodgkin's lymphoma 

treated in four subsequent trials by the European Organisation for Research and 

Treatment of Cancer: EORTC Lymphoma Group and the Groupe d'Etude des 

Lymphomes de l'Adulte. van der Kaaij MA et al., 2007 (22) 
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Syfte  

Syftet med den här studien var att analysera fertiliteten bland män som har blivit 

behandlade med olika behandlingar, både behandlingar med och utan alkylerande 

substanser.  

 

Metod 

Individer som diagnostiserades med HL stadie I eller II fick delta i denna studie. 

Mätningar utfördes innan behandlingens start samt 1,2,3 och 5 år efter behandlingens 

avslut. Tester som utfördes för att mäta gonadtoxiteten var FSH, LH och testosteron. 

Hos ett fåtal individer utfördes även tester på spermiekvalitén genom faktorer som 

spermiemängd, motilitet och morfologi. FSH ansågs vara onormalt när det var högre än 

10 U/l, vilket tyder på en påverkan på fertiliteten. I grupp A (normalt FSH före 

behandling och minst en FSH-mätning >1 år efter behandlingsslut) ingick 355 individer 

och i grupp B (normalt FSH före behandling och minst en FSH-mätning 0–9 månader 

efter behandlingsslut) ingick 349 individer. Individerna delades även under studiens 

gång in i olika grupper beroende på om de administrerades med alkylerande substanser 

eller inte. Faktorer som även analyserades var ålder, stadie och närvaro av B symtom.  

 

Resultat 

Totalt ingick 530 individer i studien varav en sjättedel behandlades med endast 

radioterapi, en tredjedel behandlades utan alkylerande substanser och hälften 

behandlades med alkylerande substanser.  

 

I grupp A varierade provlämingen från 12 till 135 månader. Mediantiden för FSH-

analys var 30 månader för individerna som behandlades med aklylerande substanser och 

35 månader för de som behandlades utan alkylerande substanser. En förhöjd FSH-nivå 

kunde ses hos 35% av individerna, 8% (95% konfidensintervall (CI) 3–15%) bland 

individerna som behandlades utan alkyerande substanser och 60% (95% CI 53–67%, 

p<0.001) bland individerna som behandlades med alkylerande substanser. Det 

observerades också att förhöjda nivåer av FSH var beroende av ålder, stadie samt 

närvaro av B symtom.  

 

I en modell kunde det avläsas att ålder över 50, stadie II och administrering av 

alkylerande substanser var oberoende faktorer som förutsåg förhöjda nivåer ar FSH.  
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Bland de 101 individer hos vilka en återhämtning av FSH kunde studeras (del av grupp 

B som hade förhöjda nivåer FSH efter behandling och som det fanns ytterligare analyser 

på senare) var variationen för tid till provtagningen mellan 11 och 119 månader med en 

median på 26 månader. Uppdelat i behandling med eller utan alkylerande substanser, 

var mediantiden till provtagning 27 månader för individer behandlade med alkylerande 

substanser och 18 månader för individer som behandlades utan.  

 

Vid den första undersökningen efter avslutad behandling (mediantid 3 månader efter 

avslutad behandling) hade 55% av individerna förhöjda nivåer av FSH. 42% av dessa 

fick normala nivåer efter median 23 månader (spridning 10–67 månader) efter 

behandling. 24 månader (spridning 14–67 månader) för individer som behandlades med 

alkylerande substanser samt 16 månader (spridning 10–39 månader) för patienter som 

behandlades utan. Kumulativ sannolikhet för återhämtad gonadfunktion efter 3 år 

uppskattades till 83% (95% CI 58–97%) för de som behandlades utan alkylerare och 

26% (95% CI 16–39%) för de som behandlats med alkylerare. 

 

4.5 Artikel 5 -  

Gonadal function and fertility in survivors after Hodgkin lymphoma treatment within 

the German Hodgkin Study Group HD13 to HD15 trials. Behringer et al., 2013 (23). 

 

Syfte 

Syftet var att undersöka gonadfunktionen hos överlevare av HL för att förbättra 

riktlinjerna för fertilietsbevarande för de behandlade. 

 

Metod 

Individer som blivit diagnostiserade genom biopsi med HL ingick i tre olika grupper 

beroende på stadie och behandlingstyp (tabell 5). I guppen HD13 ingick individer 

behandlade med två cykler ABVD. I grupp HD14 ingick individer behandlade med fyra 

cykler ABVD eller två cykler BEACOPP följt av två cykler ABVD. I sista gruppen 

HD15 ingick individer som behandlats med sex till åtta cykler BEACOPP escalated 

eller 8 cykler BEACOPP-14 (basline).  

 

Genom att individerna svarade på enkäterna Menopaus rating scale samt Aging male´s 

symptom scale, bestämdes symtomen av hypogonadism. Individerna gav även 
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blodprover varifrån analyserna på FSH, LH, AMH, inhibin B, östrogen och testosteron 

utfördes. 

 

Resultat 

Tabell 5. Grupper, behandlingar och könsfördelning (23). 

Grupp Behandling Män Kvinnor 

HD 13 2 cykler ABVD 92 56 

HD 14 A 4 cykler ABVD  120 139 

HD 14 B 2 cykler BEACOPP 

escalated + 2 cykler 

ABVD 

132 135 

HD 15 6–8 cykler BEACOPP 

escalated / 8 cykler 

BEACOPP-14 

417 232 

 

Utav de 1323 deltagarna var 562 kvinnor med en medelålder på 32 år och 761 män med 

medelåldern 38 år. Testerna utfördes med en medeltid på 46–48 månader efter avslutade 

behandlingar.  

 

Resultat män – 

Det sågs en signifikant skillnad på serumnivåerna av FSH och inhibin B hos individerna 

som behandlats med färre cykler av mindre intensiv behandling jämfört med de som 

behandlats med fler cykler intensivare behandling. För grupp HD13 (2 cykler ABVD) 

var FSH-nivåerna 5.6  U/l (95% CI 4.8-6.6) jämfört med 19.2 U/l (95% CI 17.6-21.0) 

för grupp HD 15 (8 cykler BEACOPP). För grupp HD13 var inhibin B-nivåerna 126.1  

ng/l (95% CI 111.5-140.7) jämfört med 15.9 ng/l (95% CI 11.3-20.4) för grupp HD 15 

(8 cykler BEACOPP). De högsta andelarna patienter med inhibin B och FSH nivåer 

som motsvarar oligospermi uppmättes efter BEACOPP, inhibin B lägre än 80 ng/l och 

FSH mer än 10 U/l. (HD13 12.2%, HD14 20.7% HD15 88.8%). Det kunde ses att LH 

värden ökade signifikant med sjukdomsstadiet. Testosteronvärdena låg inom normala 

2.8–8.0 ng/l bland alla individer. Testosteronnivåer anges i artikeln med enheten ng/l. 

Alla andra artiklar anger testosteronnivåer med liknande numeriska värden men med 

enheten µg/l. Vid uppföljningar kunde en förbättrad spermatogenes ses bland individer 

som behandlats med två cykler BEACOPP följt av två cykler ABVD. Däremot kunde 

ingen förbättring av spermatogenes ses bland individer med senare stadier av HL. Det 

observerades även att en yngre ålder gynnade bättre hormonnivåer i alla tre grupperna. 
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Testosteronnivåerna var signifikant högre hos de yngre männen, i grupperna HD14 och 

HD15.  

 

Det sågs även att färre individer hade blivit fädrar i HD15 gruppen jämfört med de 

andra grupperna. Dessutom blev färre män som genomgått en avancerad behandling 

fädrar genom naturlig befruktning.  

 

Ingen korrelation mellan symtom från enkätsvar och hormonnivåer kunde ses.  

 

Resultat kvinnor – 

Bland kvinnorna kunde en signifikant fördel av att ha behandlats med färre cykler av 

mindre intensiv behandling ses i värdena för FSH och AMH. Här kunde medelvärde av 

AMH högre än 2µg/l ses hos kvinnor under 30 år som behandlats med ABVD (tabell 6). 

 

Tabell 6. Grupp, ålder, medel AMH och FSH. HD14 A – behandling med 4 cykler ABVD. HD14 B – behandling med 

2 cykler ABVD + 2 cykler BEACOPP. HD15 A – behandling med 6 cykler BEACOPP. HD15 B – behandling med 8 

cykler BEACOPP. HD15 C – behandling med 8 cykler BEACOPP-14 (23).  

Grupp och ålder Medel AMH µg/l, 

(spridning) 

Medel FSH U/l, (spridning) 

HD14 A <30 år 2.3 (1.5–3.5) 3.1 (2.2–4.5) 

HD14 A ≥30 år 0.7 (0.5–1.1) 4.4 (3.4–5.8) 

HD14 B <30 år 0.9 (0.7–1.2) 4.4 (3.2–6.1) 

HD14 B ≥30 år 0.0 (0.0–0.1) 11.8 (8.2–16.9) 

HD15 A <30 år 0.1 (0.1–0.2) 10.6 (6.3–18.0) 

HD15 A ≥ 30 år 0.0 (0.0–0.0) 23.6 (14.6–38.2) 

HD15 B <30 år 0.0 (0.0–0.1) 9.8 (6.1–16.0) 

HD15 B ≥30 år 0.0 (0.0–0.0) 41.2 (28.2–60.2) 

HD15 C <30 år 0.0 (0.0–0.1) 13.5 (8.3–22.1) 

HD15 C ≥ 30 år 0.0 (0.0–0.1) 29.3 (20.3–42.2) 

 

 

I HD15 gruppen var medelvärdet för AMH 0 µg/l och medelvärdet för FSH var för 

kvinnor under 30 år 11.1 U/l samt 29.7 U/l för kvinnor 30 år eller äldre. 
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Bland individer som diagnostiserats med tidiga stadier av HL hade 90% av dessa en 

regelbunden menstruationscykel 1 år efter avslutad behandling. Bland individer som 

behandlats för avancerade stadier hade 82% av kvinnorna yngre än 30 en regelbunden 

menstruationscykel men endast 45% av kvinnorna 30 eller äldre. Medelåldern för 

kvinnor med ihållande amenorré var 31.6 år (95% CI 30.5-32.8 år) vid start av första 

behandlingen. Medelåldern vid behandlingens start för kvinnor med regelbunden 

menstruationscykel var 27.1 år (95% CI 26.5-27.7 år). Hos individer som behandlats för 

avancerad HL var risken för amenorré 4 år efter avslutad behandling högt korrelerad 

med ålder. I gruppen HD15 hade endast 9% av individer som vid behandlingens start 

var över 35 år, en regelbunden menstruationscykel. Bland kvinnorna som behandlats 

med 6–8 cykler BEACOPP escalated hade 4% fått en regelbunden menstruationscykel. 

 

4.6 Artikel 6 – 

Fertility and gonadal function in female survivors after treatment of early unfavourable 

Hodgkin lymphoma (HL) within the German Hodgkin Study Group HD14 trial. 

Behringer et al., 2012 (24). 

 

Syfte 

Syftet med den här studien var att undersöka långsiktiga effekter av behandling för HL. 

 

Metod 

Metoden var densamma som den var för kvinnorna i artikel 5 (23). Kvinnorna lämnade 

blodprover och svarade på samma enkät. I denna studie ingick kvinnor från grupp HD 

14 i både grupp A och grupp B. (Se artikel 5 tabell 5 för specifikation av indelning). 

 

Resultat 

I studien ingick totalt 263 kvinnor efter uteslutning enligt exklusionskriterier. 

Exklusionskriterier var kvinnor vars behandling avslutades mindre än 12 månader 

tidigare eller hade andra avvikelser i behandlingen. I arm A ingick 137 individer och i 

arm B 126. Medelåldern var 32 år och medeltiden för uppföljning efter avslutad 

behandling var 42 och 43 månader för grupp A respektive B.  

 

Serumnivåer av AMH och FSH varierade i de olika armarna. Kvinnorna 30–45 år i 

grupp A hade lägre nivåer av FSH (4.4 U/l) än samma åldersgrupp i grupp B (11.9 U/l, 
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p<0.001). Kvinnorna i arm B hade statistiskt signifikant lägre AMH-nivåer både för 

åldersgruppen 18–29 år och för åldersgruppen 30–45 år (tabell 7, inga spridningsmått 

anges i artikeln). 

 

Tabell 7. Värden för AMH i arm A och B. 

Arm och åldersgrupp AMH värden 

Arm A 18–29 år 2.2 µg/l 

Arm B 18–29 år 0.9 µg/l, p<0.001 

Arm A 30–45 år 0.8 µg/l 

Arm B 30–45 år 0.03 µg/l, p<0.001 

 

Av individerna under 30 år i båda grupperna hade över 90% en regelbunden 

menstruationscykel. Bland individerna i ålder 30–45 år hade 84% i grupp A och 74% i 

grupp B en regelbunden menstruationscykel dock var inte denna skillnad statistiskt 

signifikant. Hos de flesta individerna hade menstruationscykeln återgått till det normala 

inom 12 månader.  

  

4.7 Artikel 7 – 

Premature ovarian failure and fertility in long-term survivors of Hodgkin's lymphoma: a 

European Organisation for Research and Treatment of Cancer Lymphoma Group and 

Groupe d'Etude des Lymphomes de l'Adulte Cohort Study. van der Kaaij et al., 2012 

(25). 

 

Syfte 

Syftet med studien var att studera påverkan av olika behandlingar på förekomsten av 

POF och moderskap. Dessutom undersöktes säkerheten av icke-alkylerande substanser 

samt dos-respons-förhållandet för alkylerande substanser och ålder vid behandling. 

 

Metod 

Ett frågeformulär (Life Situation Questionaire) skickades ut till 1700 kvinnor med känd 

adress utifrån totalt 3020 kvinnor som medverkat i ett antal olika randomiserade 

kliniska prövningar av behandlingsmetoder vid HL. Av dessa 1700 svarade 964 

kvinnor. Frågeformuläret behandlade frågor som föräldraskap efter HL, utbildning, 

arbete, försäkring, hälso och sociala situationer samt stöd som erbjöds under 



  
 

19 

behandlingens gång. Förekomsten av menopaus utvärderades genom frågor som om 

kvinnorna har en menstruationscykel och om inte, om det berodde på menopaus, 

borttagning av livmoder och/eller äggstockar, graviditet eller amning, användning av 

preventivmedel eller om det var andra orsaker. Dessutom bestod enkäten av frågor om 

ålder vid sista menstruationen och när denna ägde rum. Förekomst av omedelbar 

menopaus under behandling utvärderades genom frågor som om kvinnorna under första 

behandlingen hade spontan menstruationscykel och om inte om den spontant återkom 

efter avslutad behandling av HL. 

 

För analysen av POF ingick kvinnor som var äldre än 15 år och hade svarat på enkäten. 

Exklutionskriterier var om kvinnorna hade hamnat i menopaus innan behandlingen, om 

de hade en osäker menstruationsstatus på grund av användning av preventivmedel, om 

de genom operation var sterila och även kvinnor som av andra anledningar var i 

menopaus. Även de som inte svarat på behandlingen eller vars tumörutbredning 

avancerade exkluderades. 

 

POF definierades som menopaus innan 40 år och som frånvaro av menstruationscykel 

minst ett år innan studiens start, förutom vid graviditet, amning, användning av 

preventivmedel, vid användning av läkemedel som orsakat amenorre eller vid kirurgiskt 

borttagen livmoder och/eller äggstockar.  

 

Kvinnorna delades in i olika grupper beroende på om de behandlats med eller utan 

alkylerande substanser. Till icke alkylerande räknades ABVD och till alkylerande 

BEACOPP, MOPP och MOPP/ABV. 11–12% behandlades med ABVD och 4% 

behandlades med BEACOPP. Antalet cykler användes för att beräkna mängden 

alkylerande substanser.  

 

Kvinnorna observerades från början av studiens tills de antingen hamnat i POF, fyllt 40, 

fått återfall, andra maligniteter, kirurgisk menopaus, första användning av progesteron 

eller tills studien var slut. 

 

Resultat 

Totalt ingick 575 individer i analysen för menopaus och 460 individer för analysen av 

POF. Mediantiden för uppföljning var 16 år och 77 av 460 (17%) kvinnor utvecklade 
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POF. 34% av 202 kvinnor som behandlades med alkylerande substanser utvecklade 

POF. 3% av kvinnorna behandlade med icke alkylerande substanser utvecklade POF. 

Den kumulativa risken för att utveckla POF efter behandling med alkylerande 

substanser var 60% (95% CI 41–79) och 3% (95% CI 1–7) för individer behandlade 

med icke alkylerande substanser.  

 

Det kunde även ses ett linjärt förhållande mellan dos och respons. Riskökningen för 

POF (HR, ”hazard ratio”) var 1.50 (95% CI 1.37-1.64, p<0.001) per cykel kemoterapi 

med alkylerare. Det kunde även ses att risken för POF ökade med 23% per år (95% CI 

16–30%, p<0.001) för ökande ålder vid behandling. Den totala kumulativa risken för 

POF var 17% (95% CI 9–30%) för de yngre än 25 år och 32% (95% CI 20–47%) för de 

35 år eller äldre vid behandlingens gång. Om endast de med återkommande 

menstruationscykel efter behandlingens avslut ingick var den kumulativa risken för 

POF 17% (95% CI 9–30%) för de yngre än 25 år och 16% (95% CI 7–35%) för de 35 år 

eller äldre. Effekten som åldern hade på POF var mindre hos kvinnor behandlade med 

alkylerande substanser jämfört med de som behandlades utan. Den kumulativa risken 

för POF bland kvinnor behandlade utan alkylerande substanser var 3% (95% CI 1–16%) 

för individerna under 32 år och 9% (95% CI 4–18%) för de 32 år eller äldre.  

 

Andra risker som rökning, B symtom, stadie och tiden för behandling hade ingen 

signifikant påverkan på POF.  

 

94 kvinnor utvecklade menopaus under den första behandlingen. 68% av dessa 

behandlades med alkylerande substanser. 22% av kvinnorna som utvecklade POF fick 

minst ett biologiskt barn efter avslutad behandling jämfört med 41% utan utveckling av 

POF. 

 

5 Diskussion 

Nedan följer en sammanfattning av parametrar som mättes och analyserades i de sju 

olika studierna.  

 

5.1 Testosteron 

I studien av Sieniawski et al, 2008 (20) kunde ett medianvärde av testosteron på 4.49 

µg/l (intervall 2.32-24.5) ses, gränsvärden var 3.5–8.6 µg/l, och 37% hade abnorma 
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värden. Av individerna med normala testosteronvärden led 64% av azoospermi och 

bland de med onormala värden led 80% av azoospermi. I studien av Sieniawski et al., 

2008 (21) där endast behandlingen BEACOPP användes var medianvärdet 3.61 µg/l 

(2.3–10.8) för testosteron och 21% hade abnorma värden. Detta tyder på att 

Leydigceller och Sertoliceller, som bidrar till testosteronbildning, är relativt okänsliga 

mot cytostatikabehandlingen (20, 21). 

 

I studien av Behringer et al., 2013 (23) var serumnivåerna av testosteron normala för 

alla individer (gränsvärde 2.8–8.0 ng/l), (studien anger konsekvent ng/l med liknande 

numeriska värden som i andra studier anges med enheten µg/l) dock var de signifikant 

högre hos de yngre männen som deltog (23). Det har tidigare visats att yngre män har 

generellt högre halter av serumtestosteron jämfört med äldre män (26).  

 

5.2 Spermiekvalité 

I studien av Paoli et al., 2016 (19) observerades en statistiskt signifikant minskning av 

spermieantal 6–12 månader efter avslutad behandling, med en största kvalitéminskning 

vid 6 månader. Dessutom sågs även en viss minskning i motilitet och en liten ökning av 

abnorma former av spermier. Alla individer i den här studien hade återfått normal 

spermiekvalité 24 månader efter avslutad behandling (19).  

 

I studien av Sieniawski et al., 2008 (20) kunde azoospermi ses hos 64% av individerna 

efter behandling och andra sorter dysspermi hos 30% av individerna. Endast 6% av 

individerna hade normala analyser av sperman (20). I studien av Sieniawski et al., 2008 

(21) led 89% av individerna av azoospermi efter behandling och resterande 11% av 

andra dysspermier. En medianspermiekoncentration på 0.0 x 106/ml (spridning 0.0–32.4 

x 106/ml) kunde avläsas. Alla individer hade nivåer under WHO:s gräns för normalt 39 

x 106 spermatozoer per ejakulat (21). 

 

Mediantiden för återhämtning av spermatogenesen var 27 månader i studien av 

Sieniawski et al., 2008. (20) Utav dessa återfick 18% normal spermatogenes under det 

första året efter behandlingens avslut, 23% under andra året, 25% under det tredje året 

och 35% efter det tredje året (20). I den andra studien av Sieniawski et al., 2008 (21) var 

mediantiden till återhämtning 3.6 år och ingen signifikant skillnad på ålder kunde ses 

bland män med azoospermi eller utan. Bland männen har på så vis ålder ingen betydelse 
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för hur nedsatt fertiliteten blir. Ingen signifikant skillnad på fertilitet kunde ses bland 

män behandlade med BEACOPP baseline eller BEACOPP escalated. Detta visar på att 

substanserna doxorubicin, cyklofosfamid och etoposid inte har större effekt på 

spermatogenesen om de administreras i större doser (21). Detta har senare även 

rappoterats av Harel et al., 2011 (12). 

 

I studien av Paoli et al., 2016 (19) kunde även konstateras att antalet cykler hade 

påverkan på hur nedsatt spermiekvalitén blir vid båda behandlingsformerna ABVD och 

BEACOPP. Däremot hade BEACOPP en längre återhämtningsfas. Individerna som 

behandlades med 2–4 cykler BEACOPP återfick normal spermatogenes 3–4 år efter 

avslutad behandling. Individerna behandlade med 6–8 cykler återfick normal 

spermatogenes 3–5 år efter avslutad behandling. Det kunde även observeras att ett par 

individer fortfarande led av azoospermi efter 10 år. Trots att spermiekvalitén var nedsatt 

för de behandlade med ABVD, låg de inom gränserna för vad som anses som normala 

enligt WHO (19). Detta bekräftades även i studien av Sieniawski et al., 2008 (20). 

Vilket kan i sin tur kopplas till att ABVD är mindre gonadotoxiskt än BEACOPP som 

innehåller alkylerande substanser (18). 

 

Trots att många av männen återfår normal spermatogenes inom några år kan 

behandlingarna leda till långvarig eller bestående frånvaro av normal spermatogenes. 

Ett alternativ för män som har önskemål om att få barn i framtiden, är att frysa ned 

spermier som senare kan användas vid önskemål. Detta ska i så fall göras innan 

behandlingen startas. (27).  

 

5.3 Inhibin B 

I studien av Behringer et al., 2013 (23), sågs en signifikant skillnad på serumnivåer av 

inhibin B hos individer som behandlades med färre cykler mindre intensiv behandling 

jämfört med de som behandlats med fler cykler intensivare behandling. Serumnivåerna 

av inhibin B var lägre bland individerna som behandlades med BEACOPP (23). Inhibin 

B har en negativ feedback på sekretionen av FSH. Låga halter av inhibin B tyder på låg 

spermieproduktion och leder till högre sekretion av FSH (16). 
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5.4 LH 

I studien av Sieniawski et al., 2008 (20) kunde ett medianvärde av LH på 4.6 U/l (0.5–

13.9) ses. Av individerna med normala LH värden led 70% av azoospermi och bland de 

med onormala värden led 86% av azoospermi (20). I studien av Sieniawski et al., 2008 

(21) var medianvärdet för LH 6.15 U/l (1.8–24.9) för individer behandlade med 

BEACOPP och 57% av individerna hade abnorma värden för LH (21). I studien av 

Behringer et al., 2013 sågs att LH värden ökade signifikant med sjukdomsstadiet (23). 

Med tanke på resultaten från Sieniawski et al., 2008 (20), är LH inte en lämplig ensam 

parameter för att avgöra fertiliteten bland män. 

 

5.5 FSH 

5.5.1 Män 

I studien av van der Kaaij MA et al., 2007 (22) där individer i stadierna I och II ingick 

kunde förhöjd FSH ses hos 8% (95% konfidensintervall (CI) 3–15%) bland individerna 

som behandlades utan alkyerande substanser och 60% (95% CI 53–67%, p<0.001) 

bland individerna som behandlades med alkylerande substanser (22). Observera att i 

denna studie var gränsvärdet för högt FSH 10 U/l jämfört i studien av Paoli et al., 2016 

(19) och Sieniawski et al., 2008 (21) där gränsvärdet var 7 U/l. I studien av Sieniawski 

et al., 2008 (21) där endast behandlingen BEACOPP analyserades var medianvärden för 

FSH 17.4 U/l (6.9–25.5) och 93% hade abnorma värden för FSH I studien av Paoli et 

al., 2016 (19) där individer behandlades med både ABVD och BEACOPP kunde ett 

medianvärde av FSH på 14.2 U/l (spridning 2.1–47.5) ses. Endast 21% av individerna 

hade normala värden av FSH och av dessa led 23% av azoospermi. Utav individer med 

förhöjda värden av FSH led 78% av azoospermi (19). 

 

I studien av Behringer et al., 2013 (23), sågs en signifikant skillnad på serumnivåer av 

FSH hos individer som behandlades med färre cykler mindre intensiv behandling 

jämfört med de som behandlats med fler cykler intensivare behandling. Det 

observerades även här att behandlingstyp hade en påverkan på serumnivåerna av FSH. 

Högre efter behandling med BEACOPP och längre efter behandling med ABVD. Även 

i denna studie bekräftades det att ålder vad en faktor som gynnade bättre 

serumhormonnivåer (23).  
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Förhöjda nivåer av FSH var beroende av ålder, stadie samt närvaro av B symtom. 

Oberoende faktorer som förutsåg förhöjda nivåer av FSH var ålder över 50, stadie II och 

administrering av alkylerande substanser (20).  

 

Mediantiden för återhämtning var 24 månader (spridning 14–67 månader) för individer 

som behandlades med alkylerande substanser samt 16 månader (spridning 10–39 

månader) för individer som behandlades utan. Kumulativ sannolikhet för återhämtad 

gonadfunktion efter 3 år uppskattades till 83% (95% CI 58–97%) för de som 

behandlades utan alkylerare och 26% (95% CI 16–39%) för de som behandlats med 

alkylerare. Här kunde även konstateras att antal cykler hade påverkan på serumnivåerna 

av FSH samt tiden till en eventuell återhämtning (22).  

 

5.5.2 Kvinnor 

I studien av Behringer et al., 2012 (24) sågs att kvinnorna 30–45 år hade lägre nivåer av 

FSH (4.4 U/l) än samma åldersgrupp (11.9 U/l, p <0.001) bland de som behandlades 

med BEACOPP och ABVD (24). I den andra studien av Behringer et al., 2013 (23) 

kunde även konstateras att antalet cykler, mindre intensiv behandling och ålder var 

faktorer som påverkade serumnivåerna av FSH. Dock kunde inte samma skillnad ses 

bland individer behandlade med BECAOPP eller BEACOPP escalated. I denna studie 

angavs inte vilket gränsvärde som användes för kvinnorna, endast att vissa kvinnor hade 

högre eller lägre serumnivåer (23). 

 

5.6 AMH  

I studien av Behringer et al., 2012 (24) sågs att kvinnorna behandlade med BEACOPP + 

ABVD hade statistiskt signifikant lägre AMH-nivåer i båda åldersgrupperna. Dessutom 

hade åldersgruppen 30–45 år behandlade med ABVD lägre serumnivåer än 

åldersgruppen 18–29 behandlade med ABVD (24). Samma resultat sågs även i studien 

av Behringer et al,. 2013 (23). Ingen skillnad sågs däremot bland individerna 

behandlade med 6–8 cykler BEACOPP eller BEACOPP-14 (23). Sammanfattningsvis 

hade alla kvinnorna serumvärden av AMH lägre än 2 µg/l förutom kvinnorna yngre än 

30 år behandlade med ABVD. Det kunde även observeras att kvinnor med låga eller 

obefintliga serumnivåer fick barn, vilket gör serumnivåer av AMH ett osäkert mått på 

fertilitet. Eftersom AMH serumnivåer är ett mått på äggreserver är det dock en 

möjlighet att nivåerna kan förutspå framtida risker för POF (23, 24). 
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5.7 POF 

I studien av Behringer et al., 2012 (24) hade över 90% under 30 år en regelbunden 

menstruationscykel. Det sågs inte heller en statistiskt signifikant skillnad mellan 

individer behandlade med 4 cykler ABVD eller 2 cykler ABVD + 2 cykler BEACOPP 

(24). Däremot kunde en större skillnad ses i studien Behringer et al., 2013 (23), där även 

individer med avancerade stadier av HL ingick. Medan 82% av individer under 30 år 

hade regelbunden menstruationscykel, hade endast 45% över 30 år en regelbunden 

menstruationscykel. Det kunde även ses en stark korrelation mellan amenorré och ålder 

vid behandlingens start (23). Vid 30 års ålder hade deltagande kvinnor 3 gånger mer 

symtom för menopaus jämfört med kontrollgrupper (24).  

 

I studien av van der Kaaij MA et al., 2012 (25) kunde POF konstateras bland 77 av 460 

individer och bland 34% av kvinnorna behandlade med alkylerande substanser samt 

bland 3% hos de utan. I den här studien kunde ett linjärt förhållande mellan dos och 

respons ses. Riskökningen för POF (HR) var 1.50 (95% CI 1.37-1.64, p<0.001) per 

cykel kemoterapi med alkylerare. Det kunde även ses att risken för POF ökade med 

23% per år (95% CI 16–30%, p<0.001) för ökande ålder vid behandling. Den totala 

kumulativa risken för POF var 17% (95% CI 9–3%) för de yngre än 25 år och 32% 

(95% CI 20–47%) för de 35 år eller äldre vid behandlingens gång (25). 

 

På grund av den tilltagande risken för POF eller amenorré är det en fördel för även 

kvinnor att vidta säkerhetsåtgärder om önskan för barn finns. För kvinnor finns det fler 

valmöjligheter än för männen. De har möjligheter att frysa in äggceller (oocyter), 

gonad-vävnad eller embryon i syfte att kunna användas i framtiden (27).  

 

5.8 Svagheter med litteraturstudien 

I denna litteraturstudie har endast behandlingarna ABVD och BEACOPP beaktats. 

Begränsningen av alkylerande substanser har försökts hållas till endast de i 

kombinationsterapin BEACOPP så gott det har gått. Detta har dock inte fungerat fullt ut 

då några studier endast presenterar resultatet av alkylerande substanser som en klump. 

Dessutom har inte heller radioterapi av något slag beaktats, vilket även det kan ha 

påverkan på fertiliteten utöver behandling med icke-alkylerande eller alkylerande 

substanser.  
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Alla studier hade inte samma gränsvärden för vad som räknas till förhöjda serumnivåer 

av FSH, 10 U/l eller 7 U/l. Detta kan ha en liten påverkan på resultatet som kan skifta åt 

något håll. Dessutom tas det inte i alla studier upp om kvinnorna under behandlingens 

gång har blivit administrerade GnRH, vilket kan även det vara en faktor som bidrager 

med små förändringar i resultatet. 

 

6 Slutsats 
 

Syftet med denna litteraturstudie var att se om behandlingarna ABVD samt BEACOPP 

leder till nedsatt fertilitet hos kvinnor och män. Efter en granskning av 7 studier kunde 

en nedsatt fertilitet ses bland både kvinnor och män som främst blivit administrerade 

behandlingskombinationen BEACOPP. Däremot kunde inte en lika stor effekt ses efter 

behandlingskombinationen med ABVD.  

 

Bland män blir spermiekvalitén nedsatt oavsett behandlingsform däremot är 

kvalitéminskningen lägre efter behandling med ABVD och återhämtningstiden 

snabbare. Nedsatt spermiekvalité var även beroende av antal behandlingscykler. Många 

av männen återfår normal spermatogenes inom fem år dock inte alla. Ett par individer 

hade fortfarande inte normal spermatogenes efter tio år. Av den anledningen skulle det 

vara bra med en längre studie för en fortsatt analys av dessa personer.  

 

Intressant var även att fertiliteten var nedsatt bland männen redan innan behandlingens 

start vilket tyder på att även själva sjukdomen i sig har en påverkan på 

spermatogenesen.  

 

Vid behandling med både ABVD och BEACOPP hos kvinnor hade ålder och 

behandlingsform påverkan på serumnivåerna av FSH samt AMH. Dessutom hade åldern 

vid behandlingens start och antalet behandlingscykler betydelse för förekomsten av 

POF. Färre cykler med ABVD har en lägre effekt på fertiliteten jämfört med fler cykler 

av BEACOPP. 
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