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Sammanfattning 

 

Bakgrund: De preventivmedel som finns idag riktas främst till kvinnor. Bristen på antikonceptionsmetoder 

för män har lett till att kvinnan har ett större ansvar i familjeplaneringen och riskerar att drabbas av de 

biverkningar som ett preventivmedel kan ha. Om det fanns fler metoder att välja på skulle troligtvis även 

antalet oönskade graviditeter och dess konsekvenser samt antalet aborter minska. Verkningsmekanismen för 

hormonella preventivmedel riktade mot män som är under utveckling baseras på att hämma spermatogenesen 

genom att minska sekretion och produktion av de två gonadotropinerna FSH och LH. Ett stort fokus för 

utvecklingen har varit administrering av androgener och injektioner av testosteron har visats ge en hämning 

av spermatogenesen. När exogent testosteron tillförs till kroppen binder det till androgenreceptorer i 

hypotalamus som leder till att sekretionen av GnRH från hypotalamus minskar, vilket leder till en minskad 

frisättning av FSH och LH. Detta leder i sin tur till att produktionen av endogent testosteron i testiklarna 

minskar och att spermatogenesen hämmas. Världshälsoorganisationen har fastställt att en mans 

spermiekoncentration bör reduceras till 3 miljoner spermier/ml sädesvätska för att ett hormonellt 

preventivmedel ska vara effektivt. Syfte: Syftet med detta arbete var att undersöka effekten av hormonella 

preventivmedel för manligt bruk, samt vilken effekt de undersökta preparaten uppvisat. Metod: Detta arbete 

är en litteraturstudie baserat på sju randomiserade kontrollerade vetenskapliga studier där effekten av 

administrering av testosteron utvärderas, antingen i kombination med en progestin eller som monoterapi. 

Studierna hämtades från databasen PubMed. Resultat: Samtliga studier visade att spermatogenesen hämmas 

mer effektivt av en kombinationsbehandling av en progestin och testosteron än av testosteron som 

monoterapi, dock med biverkningar såsom viktuppgång och akne. Slutsats: Samtliga sju studier har visat ett 

gott resultat med få allvarliga biverkningar, vilket tyder på att det första hormonella preventivmedlet för män 

kommer vara en kombination av testosteron och en progestin. Administreringssättet av testosteron kommer 

antagligen vara intramuskulärt på grund av att oralt snabbt bryts ned och im har visats hämma 

spermatogenesen mer än vad en administrering av testosteron i gelform gjort. Det behövs dock att fler studier 

utförs på större populationer och under en längre tid innan ett manligt hormonellt preventivmedel kommer att 

komma ut på marknaden. 
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SUMMARY 
 

Even though there are many contraceptive methods available for females, almost half of 

all pregnancies worldwide are unintended. Compared with female contraceptive 

methods, male alternatives are few. The only contraceptive methods that are available 

for men are condoms and vasectomy.  

 

The mechanism of action of hormonal contraceptives that are under development for 

men is based on a suppression of spermatogenesis. Effective suppression of the 

spermatogenesis can be achieved by the co-administration of exogenous androgens and 

progestogens. Exogenous testosterone binds to androgen receptors in the hypothalamus 

which reduces the secretion of GnRH from the hypothalamus. That leads to a decreased 

secretion of the gonadotropin hormones, FSH and LH, from the pituitary and thereby 

consequently suppressing intra-testicular testosterone synthesis and spermatogenesis. 

The World Health Organization (WHO) has determined that a man's sperm 

concentration should be reduced to below three million spermatozoa/mL of ejaculate to 

provide effective contraception. If men had more contraceptive options, it would lead to 

shared contraceptive responsibility and equal responsibility for family planning. It 

would also hopefully lead to fewer unintended pregnancies and abortions.  

 

The aim of this study was to determine the effect of hormonal preventive agents on 

male use, as well as the effect of the investigated preparations.  

 

This study is a literature review based on seven randomized controlled trials evaluating 

the effect of testosterone administration, either in combination with a progestin or as a 

monotherapy. The studies were found in the database PubMed.  

 

All seven studies on which this worked were based on showed that spermatogenesis is 

more effectively inhibited by a combination therapy of a progestin and testosterone than 

of testosterone as monotherapy, however, with side effects such as weight gain and 

acne. All studies showed good results with few serious side effects, suggesting that the 

first hormonal male contraception for men will be a combination of testosterone and a 

progestin. Before a male hormonal contraceptive will be available, more studies need to 

be concluded.  
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FÖRKORTNINGAR 

CPA –    Cyproterone Acetate (Cyproteronacetat) 

DMAU – Dimethandrolone Undekanoat (Dimetandrolonundekanoat) 

FSH – Follicle-Stimulating Hormone (Follikelstimulerande hormon) 

GnRH – Gonadotropin-Releasing Hormone (Gonadotropinfrisättande hormon) 

HDL – High-Density Lipoprotein (Lipoprotein med hög densitet) 

Im – Intramuscular (Intramuskulärt) 

IPSS – International Prostate Symptome Score (Ett självskattningsverktyg av 

symptom i nedre urinvägssystemet) 

LH – Luteinizing Hormone (Luteiniserande hormon) 

LNG – Levonorgestrel (Levonorgestrel) 

NETA – Norethisterone Acetate (Norestisteronacetat) 

NES – Nestorone (Nestorone) 

NES-gel – Nestoronegel (Nestoronegel) 

RCT – Randomised Controlled Trial (Randomiserad kontrollerad studie) 

SHBG – Sex Hormone Binding Globulin (Könshormonbindande hormon) 

TE – Testosterone Enanthate (Testosteronenantat) 

T-gel – Testosteronegel (Testosterongel) 

TU – Testosterone Undecanoate (Testosteronundekanoat) 

UPA – Ulipristal Acetate (Ulipristaltacetat) 

VTE –   Venous Thromboembolism (Venös tromboembolism) 

WHO – World Health Organization (Världshälsoorganisationen) 
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INTRODUKTION 

 

Trots att det idag finns ett flertal antikonceptionsmetoder är ungefär hälften av 

graviditeterna i världen oplanerade. En oplanerad graviditet har visats ge en ökad risk 

för komplikationer under förlossningen, en ökad fosterdödlighet (1) och en ökad risk för 

att kvinnan ska drabbas av en förlossningsdepression (2). Detta tyder på att det finns ett 

behov av att utveckla nya typer av effektiva antikonceptionsmetoder. I Sverige under 

2017 utfördes ungefär 37 000 aborter (3) vilket även det visar vikten av effektiva 

metoder. De flesta antikonceptionsmetoder som finns idag riktas mot ett kvinnligt 

användande och det första hormonella preventivmedlet till kvinnor godkändes redan år 

1960 (4). I dagsläget finns det både hormonella och icke-hormonella 

antikonceptionspreparat i flera olika beredningsformer till kvinnor, medan det med 

avseende på manligt användande endast finns kondom och sterilisering (5).  

 

 

Reproduktionssystemet  

 

Reproduktionssystemet styrs av hypotalamus och främre hypofysen hos både män och 

kvinnor, se figur 1. Kvinnans reproduktionssystem kallas för oogenesen och mannens 

för spermatogenesen (6).  

 

 

Manlig reproduktion 

 

Spermatogenesen sker i testiklarnas sädeskanaler och är den process där modercellen, 

spermatogonium, utvecklas och mognar till en spermie. Processen brukar delas in i fyra 

faser – mitos, meios 1, meios 2 och spermiogenes. I mitosen delar spermatogoniumet 

sig till två identiska dotterceller där en utvecklas till spermatogonium och en till primär 

spermatocyt. Mitosen följs av meiosen där det först byts arvsmassa mellan kromosomer 

från modern och fadern innan den primära spermatocyten delar sig till två sekundära 

spermatocyter (meios 1). De två sekundära spermatocyterna delar sig sedan till två 

haploida celler (meios 2) som i spermiogenesen utvecklas i testikel och bitestikel till 

fyra mogna spermier och kan genom samlag befrukta en kvinnas ägg (7-9). 

Spermatogenesen sker kontinuerligt från och med puberteten och det tar i genomsnitt 72 

dagar från att spermatogoniumet delar sig tills att det blir en mogen spermie (9). 

 

Det manliga reproduktionssystemet styrs av hormoner från hypotalamus, främre 

hypofysen och gonaderna. Hypotalamus frisätter gonadotropinfrisättande hormon 

(GnRH) som kontrollerar frisättningen av de två gonadotropinerna follikelstimulerande 

hormon (FSH) och luteiniserande hormon (LH) från främre hypofysen, vilket leder till 

spermie- och testosteron-produktion. LH binder androgenreceptorer på leydigceller i 

testiklarna som syntetiserar och frisätter endogent testosteron som krävs för att 

upprätthålla spermatogenesen. Testosteron hämmar även LH-frisättningen, vilket görs 

på två olika sätt. Dels genom en negativ feedback på hypotalamus, vilket ger mindre 

frisättning av GnRH, vilket i sin tur leder till en minskad utsöndring av gonadotropiner. 

Dels genom en negativ feedback direkt på den främre hypofysen, vilket leder till en 

minskad frisättning av LH oberoende av mängden GnRH (10, 11). FSH stimulerar 

sertoliceller vilket leder till att spermatogenesen upprätthålls (12). Sertoliceller frisätter 

även hormonet inhibin som utövar en negativ feedback på främre hypofysen, vilket 

leder till en minskad frisättning av FSH. Förutom att upprätthålla spermatogenesen och 
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utöva negativ feedback på hypotalamus och främre hypofysen har testosteron även 

andra effekter. Testosteron initierar differentiering av manliga reproduktionsorgan, 

deltar i utveckling av sekundära sexuella egenskaper, upprätthåller libido samt anabola 

effekter såsom en ökad bentillväxt och ökad proteinsyntes vilket leder till en ökad 

muskeltillväxt (7, 11, 13).  

 

Ett manligt hormonellt preventivmedel skulle kunna fungera genom att hämma 

frisättningen av gonadotropiner vilket skulle hämma spermatogenesen, exempelvis 

genom en administrering av testosteron (9). 

 

 
 
Figur 1: Reglering av könshormonerna. Till vänster visas reglering av oogenesen och till höger reglering 

av spermatogenesen. Bild modifierad från (6). 

 

 

Kvinnlig reproduktion  

 

Det kvinnliga reproduktionssystemet, oogenesen, styrs precis som hos männen av 

hypotalamus, främre hypofysen och gonadotropiner (6). Från hypotalamus frisätts 

GnRH som stimulerar främre hypofysen att frisätta LH och FSH. LH stimulerar 

tecaceller i äggstockarna att frisätta androgener som diffunderar till granulosaceller. I 

granulosaceller konverteras androgener till östrogen genom enzymet aromatas. 

Östrogen har flera uppgifter såsom att initiera differentiering av kvinnliga 

reproduktionsorgan, utveckla sekundära sexuella egenskaper, tillväxt av äggstockar och 

äggfolliklar, upprätthålla bentäthet samt att ge en ökad aktivitet i äggledare och 

myometrium. Östrogen utövar även en negativ feedback på både hypotalamus och 

främre hypofysen, vilket minskar frisättningen av FSH och LH. FSH stimulerar 

granulosaceller att frisätta hormonet inhibin, vilket även det utövar negativ feedback på 

främre hypofysen (11), se figur 1. 
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Dagens preventivmedel för kvinnor 

 

De preventivmedel som finns idag riktas främst till kvinnor. Det finns allt från tabletter 

som tas dagligen till sterilisering, vilket är ett permanent val (5).  

 

 
Kombinerad hormonell antikonception 

 

Kombinerad hormonell antikonception innehåller både östrogen och gestagen och finns 

i flera beredningsformer: oralt (p-piller), transdermalt (p-plåster) och vaginalt (p-ring) 

(5). 

 

Verkningsmekanismen för kombinerad hormonell antikonception är en hämning av 

ägglossningen samt att förhindra spermietransport genom att påverka 

livmoderslemhinnan och livmoderhalsens sekret (5). Gestagens verkningsmekanism 

innebär en hämning av FSH-frisättning, vilket i sin tur kommer att hämma 

ägglossningen. Vidare orsakar det en förtätning av cervixsekretet, vilket försvårar 

spermiepenetration och ger en proliferationshämning av endometriet vilket leder till 

implantationssvårigheter av ägget (14). Östrogen utövar en negativ feedback på 

hypotalamus och FSH-frisättning från främre hypofysen, vilket leder till en hämning av 

follikelutveckling. Östrogen ökar även blodkoagulationen, vilket leder till ett mer 

regelbundet blödningsmönster (6). Kombinerad hormonell antikonception har en hög 

effektivitet med avseende på skydd mot graviditet (5), se tabell I.  

 

Vanliga biverkningar kopplat till gestagenkomponenten är blödningsrubbningar, 

humörförändringar och minskad libido. Vanliga biverkningar av östrogenkomponenten 

är illamående, bröstspänningar, ödem och huvudvärk (14). En mer allvarlig biverkning 

är venös tromboembolism (VTE). Orsaken till denna biverkning är inte helt klarlagd 

men anses bero på den östrogena komponenten och att den gestagena komponenten 

modifierar risken. Risken för att drabbas av VTE på grund av kombinerade 

preventivmedel är störst under det första året hos nya användare och incidensen har 

rapporterats till 5–12 fall per 10 000 kvinnor och år (5). Kvinnor som lider av övervikt, 

diabetes, högt blodtryck eller har andra hälsorisker löper en större risk att drabbas av 

biverkningar (5, 15). 

 

Kombinerade p-piller har visat ge en minskad risk för ovarialcancer, livmodercancer 

och kolorektalcancer. Dock ger det en liten men statistiskt säkerställd ökad risk att 

drabbas av bröstcancer (5). Studier som undersökt biverkningar av kombinerade 

hormonella preventivmedel i jämförelse med placebo visade att de kvinnor som 

administrerades hormonpiller upplevde en försämrad livskvalité jämfört med de kvinnor 

som administrerades placebo (16, 17). 

 

 
Gestagenmetoder  

 

Gestagenmetoder kan delas in i tre grupper: högdosgestagen (p-spruta), 

mellandosgestagen (mellanpiller och p-stav) och lågdosgestagen (minipiller och 

hormonspiral) (5). 
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Gestagens verkningsmekanism är dosberoende. Högdos- och mellandospreparat 

hämmar FSH-frisättning och därmed hämmas ägglossningen (5). Vidare ger det en 

förtätning av cervixsekret och en proliferationshämning av endometriet (14). 

Lågdoserande gestagenpreparat hämmar inte ägglossningen och har en begränsad effekt 

med avseende på förtätning av cervixsekret och proliferationshämning av endometriet. 

P-stav har en högre effektivitet än de andra gestagenmetoderna då den ger en kraftig 

hämning av ägglossningen samt har en mindre risk för användarfel (5), se tabell I.  

 

Vanliga biverkningar kopplat till användning av gestagenpreparat är 

blödningsrubbningar, humörförändringar, akne, huvudvärk och minskad libido. 

Tillskillnad från kombinerad hormonell antikonception ökar inte minipiller, mellanpiller 

eller p-stav risken att drabbas av VTE. Dock går det inte att säga säkert om p-spruta 

påverkar denna risk. Användning av p-spruta antas minska risken för att drabbas av 

endometrialcancer (5).  

 

 
Koppar- och hormonspiraler 

 

Koppar- och hormonspiraler har som huvudsaklig funktion att förhindra befruktning 

och ger ett högt skydd under antingen tre eller fem år (5). 

 

Genom att kopparspiralen skapar en inflammatorisk reaktion i endometriet försvåras 

spermiepenetrationen genom livmodern och därmed befruktningen. Dessutom är 

kopparjoner även spermietoxiska. Kopparspiralen kan användas som ett akut 

preventivmedel då den försvårar implantationen om en befruktning skett. Spiralen ska 

då sättas in senast fem dygn efter samlaget (5). Att sätta i en kopparspiral är det mest 

effektiva akuta preventivmedlet samtidigt som den ger ett fortsatt skydd mot graviditet 

(18). Biverkningar som kan uppkomma efter insättningen av spiralen är smärtsamma, 

rikliga menstruationer och mellanblödningar (5). 

 

Hormonspiralen räknas som ett lågdosgestagenpreparat och påverkar cervixsekret och 

endometriet, vilket gör det svårt för spermier att tränga in i livmodern. Den finns i två 

storlekar, en större som används i fem år och en mindre som används i tre år. 

Biverkningar av hormonspiral är i början av behandlingen många småblödningar och 

sedan menstruationer med småblödningar eller amenorré (5). 

 

 
Akutpreventivmedel 

 

För att undvika en graviditet efter ett oskyddat samlag kan ett akut preventivmedel 

användas. Det finns två olika typer av orala preparat som innehåller antingen 

levonorgestrel (LNG) eller ulipristalacetat (UPA) (5). LNG är ett högpotent gestagen, 

vilket gör att ägglossningen skjuts upp (14) och kan tas upp till tre dygn (72 timmar) 

efter samlaget. UPA verkar även det genom en uppskjutning av ägglossningen men kan 

tas upp till fem dygn (120 timmar) efter samlaget, och är även det preparat som 

rekommenderas i första hand på grund av dess högre effekt jämfört med LNG (5). Som 

tidigare beskrivet kan även en insättning av en kopparspiral fungera som en akutmetod, 

samtidigt som den ger ett fortsatt skydd (18), se tabell I.  
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Barriärmetoder 

 

De barriärmetoder som finns är kondom och pessar. Pessar är en skål av gummi eller 

silikon som placeras i slidan och hindrar att spermierna når livmodern. Ett pessar bör 

användas tillsammans med pessargel, vilket minskar spermiernas rörlighet genom att 

bilda en extra barriär (19). Kondom är ytterligare en barriärmetod och beskrivs senare i 

arbetet. Nackdelen med barriärmetoder är att dess effektivitet skiljer sig mycket 

beroende på ålder, metod och användning (5, 13), se tabell I. 

 

 
Naturlig familjeplanering 

 

Genom att ha skyddat samlag fem dagar innan och en dag efter en kvinnas ägglossning 

kan en graviditet undvikas (5). Det är utifrån denna metod som preventivmedelsappen 

”Natural Cycles” har utvecklats. Appen innebär att kvinnan tar flera ägglossningstest 

varje månad och mäter sin kroppstemperatur varje morgon för att fastställa tidpunkten 

för sin ägglossning (20). Precis som för barriärmetoder skiljer sig naturlig 

familjeplanering i effektivitet beroende på ålder, metod och användning. För effektivitet 

(5), se tabell I. 

 

 
Sterilisering 

 

En kvinnlig sterilisering kan göras genom att antingen bränna eller sätta clips över 

äggledarna, vilket förhindrar att ägget kan vandra och bli befruktat. Det går även att 

sätta in spiraler i äggledarna vilket ger fibros som motverkar passage. Sterilisering är ett 

permanent val och har en hög effektivitet (14), se tabell I.  

 

 
Abort 

 

I Sverige finns det olika metoder att utföra en abort på. Vilken metod som används 

beror på kvinnans önskemål samt vilken graviditetsvecka kvinnan är i (21).  

 

Tidig abort kan utföras fram till och med graviditetsvecka 13. Farmakologisk abort kan 

utföras mellan graviditetsvecka 5–9 genom att kvinnan tar oralt mifepristone som ger en 

lokal progesteronbrist, vilket framkallar ett missfall. Behandlingen följs upp inom två 

dygn med en prostaglandin vaginalt som gör att livmodern kontraherar och graviditeten 

stöts ut. Tidig abort kan även utföras kirurgisk mellan graviditetsvecka 6–13 genom 

vakuumaspiration vilket innebär att graviditeten sugs ut med hjälp av en vakuumsug 

efter en dilatation av livmoderhalsen (21).  

 

Vid sena aborter som utförs efter graviditetsvecka 13 får kvinnan oralt mifepristone och 

följs sedan upp inom två dygn med en prostaglandinanalog som framkallar ett 

värkarbete hos kvinnan, vilket leder till en utstötning av fostret (21).  

 

Sverige har en abortlag som innebär att kvinnan själv får välja om hon vill behålla 

barnet eller göra en abort fram till graviditetsvecka 18. Efter vecka 18 kan en abort 

utföras (22) efter tillstånd av socialstyrelsen (23).  
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Tabell I: Visar pearl index, ett mått som används för bedömning av olika preventivmetoders effektivitet 

genom att ange antal oönskade graviditeter per 100 kvinnor och år med perfekt användning, för de olika 

metoderna.  

Metod Pearl index, perfekt användning (korrekt 

och konsekvent användning) 

Ingen metod 85 

Manlig sterilisering 0,1 

Kvinnlig sterilisering 0,5 

Hormonspiral (större 

varianten) 

0,2 

Kopparspiral 0,6 

Kombinerade p-piller 0,3 

P-plåster 0,3 

P-ring 0,3 

P-spruta 0,2 

P-stav 0,05 

Mellanpiller 0,3 

Minipiller 1,1 

Pessar + spermiedödande gel 6 

Avbrutet samlag 4 

Kondom  2 

Naturlig familjeplanering 3–5 

 

 

Dagens preventivmedel för män 

 

Mannen har till skillnad från kvinnan inte flera antikonceptionsmetoder att välja på. De 

metoder som idag finns är kondom, avbrutet samlag och sterilisering (24, 25).  

 

 
Kondom  

 

Kondom är det enda preventivmedlet som finns för män och är dessutom det enda 

medlet som även skyddar mot sexuellt överförbara sjukdomar. Kondomer är ofta gjorda 

av latex vilket hos vissa personer kan skapa allergiska reaktioner men då finns 

alternativet att använda latexfria kondomer gjorda av polyuretan (9). Kondom har låg 

effektivitet (5), se tabell I.  

 

 
Sterilisering 

 

En manlig sterilisering, även kallat vasektomi är ett kirurgiskt ingrepp där sädesledarna 

skärs av vilket gör att spermier inte kan blandas med sädesvätskan (9). Sterilisering har 

en hög effektivitet (5), se tabell I. I vissa fall och hos vissa personer kan sädesledarna 

opereras tillbaka men det bör betraktas som en permanent metod (9).  

 

 
Framtiden för manliga antikonceptionsmetoder  
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Utifrån spermiers fysiologi och utveckling kan manliga preventivmetoder fungera på tre 

sätt; antingen genom att förhindra att spermier når kvinnans ägg med hjälp av fysiska 

barriärer, genom att hämma spermiers funktion eller att hämma spermatogenesen 

genom en administrering av hormoner (9). Det finns ett flertal hormonella 

preventivmedel för kvinnor men inte till män, trots flera år av forskning (25, 26). Redan 

på 1970-talet gjordes försök med syftet att utveckla en hormonell antikonceptionsmetod 

för män och flera studier har sedan dess visat goda resultat med få biverkningar (27).  

 

Verkningsmekanismen för de hormonella preventivmedel som är under utveckling 

baseras på att hämma spermatogenesen genom att minska sekretion och produktion av 

FSH, LH och testosteron (27). Ett stort fokus för utvecklingen har varit en 

administrering av androgener (28) och injektioner av testosteron har visats ge en 

effektiv hämning av spermatogenesen (29). När exogent testosteron tillförs till kroppen 

binder det till androgenreceptorer i hypotalamus som leder till att frisättningen av 

GnRH från hypotalamus minskar, vilket leder till en minskad frisättning av FSH och 

LH från främre hypofysen. Detta leder i sin tur till att produktionen av det endogena 

testosteronet i testiklarna minskar och sammantaget kommer spermatogenesen att 

hämmas (10).  

 

Målet med dessa medel är att mannen ska uppnå svår oligospermi (<1 miljon 

spermier/ml sädesvätska) vilket motsvarar den preventiva effekt ett kvinnligt 

preventivmedel har, även om det allra bästa hade varit att uppnå azoospermi (avsaknad 

av spermier i sädesvätskan) då det skulle omöjliggöra en befruktning (1, 30). En normal 

spermiekoncentration definieras som >15 miljoner spermier/ml sädesvätska (31). 

Världshälsoorganisationen (WHO) har fastställt att en mans spermiekoncentration bör 

reduceras till 3 miljoner spermier/ml sädesvätska för att ett hormonellt preventivmedel 

ska vara effektivt (32). För att spermatogenesen ska hämmas bör koncentrationerna av 

FSH och LH reduceras till <0,5 IU/l (33). 

 

Den första stora placebokontrollerade studien på ett eventuellt hormonellt 

preventivmedel för män gjordes i början på 2000-talet där 297 män administrerades en 

kombination av intramuskulärt (im) testosteronundekanoat i kombination med 

etonogestrel-implantat och 52 män administrerades placebo. Resultatet visade att hos 89 

% av deltagarna som fick kombinationsbehandlingen sänktes spermiekoncentrationen 

till 1 miljon spermier/ml sädesvätska efter 16 veckor. Det var endast 3 % av deltagarna 

som under 24 veckors behandling aldrig uppnådde en spermiekoncentration 1 miljon 

spermier/ml sädesvätska. Biverkningar som rapporterades var bland annat akne, 

viktuppgång, nattliga svettningar och förändrad libido. Det var 93 % av deltagarna som 

administrerades kombinationsbehandlingen och 81 % av deltagarna som 

administrerades placebo som rapporterade biverkningar (34).  

 

Biverkningar som kan uppkomma vid administrering av testosteron kan vara 

viktuppgång och akne på grund av att testosteron ökar kroppens vätskeretention samt 

aktiviteten i talgkörtlar (28). I kombination av testosteron och en progestin eller en 

GnRH-analog kan dosen av testosteron reduceras vilket antas minska dessa 

biverkningar. Progestiner verkar genom att förstärka testosterons negativa feedback på 

hypotalamus och främre hypofysen vilket gör att gonadotropinfrisättningen och 

spermatogenesen hämmas (30). WHO gjorde i slutet av 1990-talet två studier som 

visade att administrering av testosteron gör att spermatogenesen inhiberas till en nivå 

som ger preventiv effekt och efter behandling återgår männens spermiekoncentrationer 

till ursprungligt värde (31, 32).   
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Det skulle vara önskvärt att fler preventivmetoder utvecklas för män då sterilisering är 

en permanent metod och kondom har en låg effektivitet (24, 25). Bristen på 

antikonceptionsmetoder för män har lett till att kvinnan har ett större ansvar i 

familjeplaneringen och riskerar att drabbas av de biverkningar som ett hormonellt 

preventivmedel kan ha (35, 36). Om det fanns fler metoder att välja på skulle troligtvis 

även antalet oönskade graviditeter och dess konsekvenser samt antalet aborter minska 

(37). 

 

 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka om det utförts randomiserade 

kontrollerade vetenskapliga studier (RCT) som studerat effekten av hormonella 

preventivmedel för manligt bruk, samt vilken effekt de undersökta preparaten uppvisat.  

 

Frågeställning för arbetet: 

 

• Finns det kliniskt utvärderade hormonella preventivmedel för män och vilken 

fysiologisk effekt uppvisar de?  

 

 

METOD 

 

Detta examensarbete är en litteraturstudie baserat på sju stycken RCT, som hämtats från 

databasen PubMed. Artikelsökningen utfördes 21 december 2018 med sökorden 

”Contraceptive Agents, Male” vilket gav 14 030 stycken träffar. Med begränsningarna 

”randomized controlled trials”och ”humans” gav sökningen 1 185 stycken träffar. 

Studier exkluderades om rubriken innehöll orden: ”women”, ”diabetes”, ”HIV”, 

”hepatitis”, ”cancer” och ” mobile app” vilket gjorde att 79 studier kvarstod. Dessa 79 

studiers abstract lästes igenom och sju studier valdes ut baserat på inklusionskriterier: 

studier på deltagare med en spermiekoncentration 15 miljoner spermier/ml sädesvätska 

och normala koncentrationer av FSH och LH och där effekten av administrering av 

testosteron utvärderas, antingen i kombination med en progestin eller som monoterapi. 

Exklusionskriterier var studier på deltagare med kroniska sjukdomar.   

 

 

RESULTAT 

 

I denna del presenteras syfte, metod och resultat från detta arbetes sju studier. I slutet 

presenteras en sammanställning av samtliga sju studier med avseende på namn, syfte, 

design, deltagarantal, primära utfallsvariabler samt slutsats, se tabell VII. 

 

 

Studie 1: A New Combination Of Testosterone and Nestorone 

Transdermal Gels for Male Hormonal Contraception (38) 

 

 

Syfte 
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Studiens syfte var att jämföra effekten mellan transdermalt testosterongel (T-gel) som 

monoterapi och T-gel i kombination med transdermalt nestoronegel (NES-gel) med 

avseende på hämning av spermatogenesen. Studiens primära utfallsvariabel var att 

bestämma andel män i varje grupp som uppvisade en spermiekoncentration 1 miljon 

spermier/ml sädesvätska efter 20–24 veckors behandling (38).  

 

 

Metod 

 

Studien var randomiserad, dubbelblindad och utfördes på två akademiska hälsocentra; 

Los Angeles Biomedicinal Research Institute at Harbor-UCLA Medical Center och 

Center for Research in Reproduction and Contraception at the University of 

Washington. Inklusionskriterier för deltagarna var normal fysisk hälsa, normala 

blodvärden och två prover av sädesvätska som visade en spermiekoncentration på 15 

miljoner spermier/ml sädesvätska. Exklusionskriterier var kronisk sjukdom och 

symptom i nedre urinvägssystemet enligt International Prostate Symptome Score 

(IPSS). Efter inklusions- och exklusionskriterier återstod 99 män som randomiserades in 

i tre grupper som administrerades: 10 g T-gel + placebogel (T + NES 0), 10 g + 8 mg 

NES-gel (T + NES 8) respektive 10 g T-gel + 12 mg NES-gel (T + NES 12). Gelerna 

applicerades en gång dagligen under 24 veckor. Behandlingsperioden följdes av en 

återhämtningsperiod på 12 veckor eller tills att två prover av sädesvätska uppvisade 15 

miljoner spermier/ml (38).  

 

Studien mätte serumkoncentrationer av testosteron, LH, FSH och analyserade 

respektive deltagares sädesvätska vid vecka 0, 4, 8, 16, 20, 24 men även vid vecka 26, 

28 och 36, dvs under återhämtningsfasen. Deltagarna fick även berätta om eventuella 

biverkningar och om de tagit andra läkemedel vid varje besök, samt fylla i ”The 

Psychosexual Daily Questionaire” en vecka innan behandlingen och vecka 12, 24 och 

36 för bedömning av sexuell funktion (38). 

 

 

Resultat 

 

Det var statistiskt signifikant fler i grupperna T + NES 8 (P <0,0001) och T + NES 12 

(P = 0,0002) som uppvisade en spermiekoncentration på 1 miljon spermier/ml 

sädesvätska efter 20–24 veckors behandling än i grupp T + NES 0, se tabell II. 

Reduktionen av spermiekoncentrationen gick även snabbare i grupp T + NES 8 och T + 

NES 12 än i grupp T + NES 0. Vecka 8 hade 18 %, 61 % och 62 % i grupp T + NES 0, 

T + NES 8 respektive T + NES 12 uppnått en spermiekoncentration på <1 miljon 

spermier/ml sädesvätska. Det var dessutom statistiskt signifikant fler som uppnådde 

azoospermi i grupp T + NES 8 (P = 0,001) och T + NES 12 (P = 0,008) än i grupp T + 

NES 0, se tabell II. Alla män i respektive grupp återhämtade sig till en 

spermiekoncentration på 15 miljoner spermier/ml sädesvätska under 

återhämtningsperioden (38).  

 

I slutet av behandlingsperioden var serumkoncentrationen av FSH och LH lägre i grupp 

T + NES 8 och T + NES 12 än i grupp T + NES, se figur 2 (38).  
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Under studien inträffade inga allvarliga biverkningar, den vanligaste biverkningen var 

akne (21 %) följt av huvudvärk (17 %). Grupper som fick kombinationsbehandling 

uppvisade även en minskning av HDL-kolesterol (38).  

 

 

 

 
Figur 2: Förändring i koncentrationen av FSH och LH under behandling med T eller T + NES i 24 

veckor. Värde uppskattat från tabell I, figur 2 och 3 (38).  

 
Tabell II: Andel deltagare som uppnått azoospermi respektive <1 miljon spermier/ ml sädesvätska efter 

24 veckors behandling. 

  T T + NES 8 T + NES 12 

Azoospermi (%) 23 78 69 

<1 miljon 

spermier/ml  

sädesvätska (%) 

23 89 88 
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Studie 2: Combined Transdermal Testosterone Gel and the Progestin 

Nestorone Suppresses Serum Gonadotropins in Men (39) 

 

 

Syfte 

 

Studiens syfte var att jämföra effekten mellan administrering av transdermal NES-gel 

som monoterapi eller i kombination med transdermal T-gel med avseende på reduktion 

av gonadotropinkoncentrationer hos män. Studiens primära utfallsvariabel var andel 

män i varje grupp som reducerat LH- och FSH-koncentrationer till 0,5 IU/l efter 20 

dagars behandling (39).  

 

 

Metod 

 

Studien var randomiserad, icke-blindad och utfördes på två akademiska hälsocentra i 

Los Angeles och Seattle. Deltagarna fick genomgå en undersökningsfas där blodprov, 

sädesvätskeprov och urinprov togs för kontroll. Totalt randomiserades 100 män in i fem 

grupper som administrerades 2 mg NES-gel/dag (NES 2), 4 mg NES-gel/dag (NES 4), 

10 g T-gel/dag (T), 10 g T-gel/dag + 2 mg NES-gel/dag (T + NES 2) respektive 10 g T-

gel/dag + 4 mg NES-gel/dag (T + NES 4). Eftersom endast hälften i grupp T + NES 4 

reducerade gonadotropinkoncentrationerna till 0,5 IU/l efter 20 dagars behandling 

randomiserades ytterligare 40 män till två grupper som administrerades 10 g T-gel/dag 

+ 6 mg NES-gel/dag (T + NES 6) respektive 10 g T-gel/dag + 8 mg NES-gel/dag (T + 

NES 8). Behandlingen pågick under 20 dagar följt av en återhämtningsfas i fyra veckor 

(39).  

 

Serumkoncentrationer för SHBG och testosteron mättes dag 1, 21 och 49. 

Serumkoncentrationer för LH och FSH mättes dag 1 och 21 (39).  

 

 

Resultat 

 

Resultatet visade en statistiskt signifikant reduktion av LH- och FSH-koncentrationer i 

alla grupper (P <0,05). Koncentrationerna reducerades betydligt mer i de grupper som 

administrerades kombinationsbehandling av T-gel och NES-gel. Effekten av NES-gel 

visades vara dosrelaterad där högre administrerad NES-koncentration gav en större 

reduktion av gonadotropinkoncentrationer, se figur 3. Andel män som uppvisade LH- 

och FSH-koncentrationer 0,5 IU/l eller 1 IU/l ökade statistiskt signifikant när NES-

gelen lades till i doserna 6 mg och 8 mg (P <0,05) i jämförelse med i grupp T (39), se 

tabell III.    

 

De grupper som erhållit monoterapi av NES-gel visade statistiskt signifikanta 

minskningar av testosteronkoncentration dag 21, jämfört med dag 1 (P <0,05), se figur 

3. Grupp T och grupp T + NES 4 visade statistiskt signifikant högre  

testosteronkoncentration dag 21 jämfört med dag 1 (P <0,05), se figur 3. SHBG-

koncentrationer minskade, dock ej statistiskt signifikant (39).  
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Inga allvarliga biverkningar rapporterades. Akne rapporterades av 10 %, dock endast av 

en deltagare som administrerades NES-monoterapi. Huvudvärk rapporterades av 5 % 

och i de grupper som administrerades testosteron rapporterades även en sänkning av 

HDL-kolesterol (39).  
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Figur 3: Koncentration av testosteron, FSH och LH innan och efter 20 dagars behandling med NES- och 

T-gel. Värde uppskattat från figur 1 och 3 (39).  

 
Tabell III: Andel män med LH- och FSH-koncentrationer 0,5 IU/l efter 20 dagar respektive 1 IU/l 

efter 20 dagar. 

  NES 

2 

NES 

4 

T T + 

NES 

2 

T + 

NES 

4 

T + 

NES 

6 

T+ 

NES 

8 

Andel män med 

LH- och FSH-

koncentrationer 

0,5 IU/l efter 

20 dagar (%) 

0 0 21,1 36,8 40,0 61,1 68,8 

Andel män med 

LH- och FSH-

koncentrationer 

1 IU/l efter 20 

dagar (%) 

6,3 12,5 31,6 57,9 53,3 72,2 81,3 

 

 

Studie 3: Male Hormonal Contraception: Suppression of 

Spermatogenesis by Injectable Testosterone Undecanoate Alone or With 

Levonorgestrel Implants in Chinese Men (40) 

 

 

Syfte 

 

Studien hade två syften. Dels att undersöka om spermatogenesen hämmas ytterligare 

efter insättning av progestinimplantat genom ett tillägg av testosteronundekanoat (TU) 

im. Dels att undersöka om spermatogenesen hämmas lika mycket av ett tillägg av 500 
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mg TU im som av ett tillägg av 1000 mg TU im. Studiens primära utfallsvariabel var 

hämning av spermatogenesen, mätt i spermiekoncentration (40).  

 

 

Metod 

 

Studien var randomiserad och icke-blindad. Totalt deltog 62 kinesiska män i åldern 22–

35 år. Inklusionskriterier var normala serumkoncentrationer av LH och FSH, 

spermiekoncentration 20 miljoner spermier/ml sädesvätska samt normala värden vad 

gäller blodvärden och lipidprofil. Exklusionskriterier var kronisk sjukdom, användning 

av anabola steroider samt alkohol- och drogmissbruk. Deltagarna randomiserades in i 

tre olika grupper där två grupper i studiens start fick fyra stycken 75 mg LNG-implantat 

insatta under huden. Efter fyra veckor administrerades ena gruppen 500 mg TU im 

(LNG + 500 TU) var 8:e vecka i 24 veckor och den andra gruppen administrerades 1000 

mg TU im (LNG + 1000 TU) var 8:e vecka i 24 veckor. Den tredje gruppen 

administrerades 1000 mg TU (TU) im var 8:e vecka i 24 veckor. Behandlingsperioden 

följdes av en återhämtningsperiod tills att serumkoncentrationer av testosteron, FSH och 

LH återhämtat sig och tills att två prover av sädesvätska uppvisade en 

spermiekoncentration på 20 miljoner spermier/ml sädesvätska (40).  

 

Innan behandlingen, var 8:e vecka under behandlingen och i slutet av 

återhämtningsperioden togs blodprover och varannan vecka fick deltagarna lämna 

prover av sädesvätska för analys. Serumkoncentrationer för testosteron, LH och FSH 

mättes varannan vecka (40).  

 

 

Resultat 

 

Alla tre grupper visade en statistiskt signifikant reduktion av spermiekoncentrationen 

från och med vecka 8 jämfört med respektive deltagares ursprungliga värde (P <0,05). I 

grupp LNG + 1000 TU uppnådde fler deltagare azoospermi jämfört med i grupp LNG + 

500 TU och i grupp TU. I grupp LNG + 500 TU uppnådde fler deltagare svår 

oligospermi (<1 miljon spermier/ml sädesvätska) eller oligospermi (<3 miljoner 

spermier/ml sädesvätska) jämfört med grupp TU, se tabell IV. Samtliga deltagare i 

respektive grupp återhämtade sig till en spermiekoncentration på >20 miljoner 

spermier/ml sädesvätska inom 3–4 månader efter behandlingsperioden (40).  

 

I grupp LNG + 1000 TU och i grupp TU var testosteronkoncentrationen signifikant 

högre än ursprungsvärdet efter varje TU-injektion, se figur 4. Koncentrationen av LH 

och FSH sänktes i samtliga grupper jämfört med respektive deltagares ursprungliga 

värde (40), se figur 4.  

 

Inga allvarliga biverkningar rapporterades. I samtliga grupper rapporterades en 

minskning av HDL-kolesterol (40).  

 
Tabell IV: Andel deltagare som uppnått azoospermi, svår oligospermi och oligospermi efter åtta veckors 

behandling med LNG-implantat + TU eller endast TU. 

  LNG + 500 TU LNG + 1000 TU TU 

Azoospermi (%) 62 90 67 

<1 miljon spermier/ml 

sädesvätska (%) 

14 10 10 



  
 

20 

<3 miljoner 

spermier/ml 

sädesvätska (%) 

19 0 10 

Medeltiden till 

uppnått azoospermi 

(veckor) 

17,8  1,5 15,0  1,2 17,7  2,1 
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Figur 4: Förändring av koncentrationerna för FSH, LH och TU under behandlingsperioden. TU 

administrerades till grupp LNG + 500 TU och LNG + 1000 TU vecka 4, 12 och 20 och till grupp TU 

vecka 0, 8 och 16. Behandlingsperioden avslutades vecka 24 för grupp TU. Värde uppskattat från figur 1, 

2 och 3 (40).  

 

 

Studie 4: A lower Dosage Levonorgestrel and Testosterone Combination 

Effectively Suppresses Spermatogenesis and Circulating Gonadotropin 

Levels with Fewer Metabolic Effects Than Higher Dosage Combinations 

(41) 

 

 

Syfte 

 

Studiens syfte var att undersöka om en låg dos av LNG i kombination med 

testosteronenantat (TE) skulle ge upphov till azoospermi eller svår oligospermi (<1 

miljon spermier/ml sädesvätska) hos män. Primära utfallsvariabeln var att bestämma 

andel män som uppnått azoospermi eller svår oligospermi efter sex månaders 

behandling (41).  

 

 

Metod 

 

Studien var randomiserad och enkelblindad. Studiens inklusionskriterier var normala 

serumkoncentrationer av testosteron, FSH och LH, tre prover av sädesvätska som visat 

spermiekoncentration 20 miljoner spermier/ml sädesvätska inom ett tvåveckors 

intervall, normal fysisk hälsa samt normala blodvärden. Exklusionskriterier var tidigare 

akut eller kronisk sjukdom, reproduktiv dysfunktion, alkoholmissbruk samt användning 

av anaboliska steroider eller andra receptförskrivna läkemedel. Efter inklusion- och 

exklusionskriterier återstod 72 män som först fick genomgå en kontrollperiod i tre 

månader. Efter kontrollperioden randomiserades deltagarna in i två olika grupper som 

administrerades 100 mg TE im/vecka + 125 g LNG oralt/dag (TE + LNG 125) 

respektive 100 mg TE im/vecka + 250 g LNG oralt/dag (TE + LNG 250) i sex 
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månader. Dessa grupper jämfördes med en tidigare studie där två grupper 

administrerades 100 mg TE im/vecka + placebo LNG (TE + LNG 0) respektive 100 mg 

TE im/vecka + 500 g LNG oralt/dag (TE + LNG 500). Behandlingsperioden följdes av 

en återhämtningsfas som pågick tills att två prover av sädesvätska uppvisade respektive 

deltagares ursprungliga spermiekoncentration (41).  

 

Varannan vecka fick deltagarna lämna prover av sädesvätska för analys och varje 

månad togs blodprov för mätning av serumkoncentrationer av testosteron, FSH samt 

LH. De fyra grupperna analyserades med avseende på om de uppnått oligospermi, svår 

oligospermi eller azoospermi. Deltagarna fick även genomgå intervjuer och en fysisk 

undersökning en gång per månad (41).  

 

 

Resultat 

 

Det var statistiskt signifikant fler som uppnådde oligospermi, svår oligospermi och 

azoospermi i de tre grupper som administrerades en kombination av TE och LNG än i 

grupp TE + LNG 0 (P <0,05), det kunde dock inte påvisas någon signifikant skillnad 

mellan de tre grupperna, se tabell V. Spermiekoncentrationen återgick till respektive 

deltagares ursprungliga värde i återhämtningsfasen. En statistiskt signifikant reduktion 

av FSH- och LH-koncentrationer syntes i alla grupper (P <0,05). De tre grupper som 

administrerades en kombination av TE och LNG hade statistiskt signifikant lägre 

koncentrationer av FSH och LH än grupp TE + LNG 0 (P <0,05), se figur 5. 

Behandlingen visade ingen skillnad i testosteronkoncentration i någon grupp (41). 

 

Biverkningar som rapporterades var viktuppgång, gynekomasti och mild akne. I grupp 

TE + LNG 0 rapporterade färre deltagare en viktuppgång än i de grupper som även fick 

LNG. I samtliga grupper, dock något mer i de grupper som administrerades en högre 

dos LNG, rapporterades en minskning av HDL-kolesterol (41). 

 
Tabell V: Andel i varje grupp som uppnått azoospermi, svår oligospermi eller oligospermi efter sex 

månaders behandlingstid med TE eller kombination av TE och LNG.  

  TE + LNG 0 TE + LNG 

125 

TE+ LNG 250 TE + LNG 

500 

Azoospermi (%) 33 61* 78* 67* 

<1 miljon 

spermier/ml 

sädesvätska (%) 

56 89* 89* 78* 

<3 miljoner 

spermier/ml 

sädesvätska (%) 

61 94* 89* 94* 

* P <0,05 jämfört med TE + LNG 0 
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Figur 5: Förändring av FSH- och LH-koncentration innan och efter sex månaders behandling med TE 

eller TE + LNG. Värde uppskattat från tabell I, figur 3 (41). 

 

 

Studie 5: Impact of various progestins with or without transdermal 

testosterone on gonadotropin levels for non-invasive hormonal male 

contraception: a randomized clinical trial (42) 

 

 

Syfte 

 

Studiens syfte var att jämföra effekten mellan administrering av en transdermal 

respektive tre orala progestiner i kombination med transdermalt testosteron med 

avseende på reduktion av gonadotropinkoncentrationer hos män. Orala preparat innehöll 

progestinerna cyproteronacetat (CPA), LNG eller norestisteronacetat (NETA) medan 
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transdermalt preparat innehöll progestinen NES. Studiens primära utfallsvariabel var 

reduktion av FSH- och LH-koncentrationer (42).  

 

 

Metod 

 

Studien var randomiserad och icke-blindad. Inklusionskriterier för deltagarna var män 

som var 18–50 år med normal mental- och fysisk hälsa, ett BMI mellan 18–33 kg/m2, 

normala LH-, FSH- och testosteronkoncentrationer samt normal spermiekoncentration. 

Exklusionskriterier var prostata-, testikel-, njur-, och leversjukdom, ett systoliskt 

blodtryck på 140 mmHg eller ett diastoliskt blodtryck på >90 mmHg vid vila, tidigare 

tromboembolism, dermatit och hudsjukdomar, användning av anabola steroider samt 

alkohol- och drogmissbruk. Efter inklusions- och exklusionskriterier återstod 56 män 

som fick genomgå en kontrollperiod i tre veckor. Efter kontrollperioden randomiserades 

deltagarna in i åtta grupper som administrerades CPA 10 mg/dag (CPA 10), CPA 20 mg 

(CPA 20), NES 2 mg/dag (NES 2), NES 3 mg/dag (NES 3), NETA 5 mg/dag (NETA 

5), NETA 10 mg/dag (NETA 10), LNG 120 g/dag (LNG 120) eller LNG 240 g/dag 

(LNG 240). Studien var uppdelad i två faser. Under första fasen som pågick under två 

veckor administrerades endast progestinen och under andra fasen som pågick i fyra 

veckor administrerades progestinen tillsammans med 50 mg T-gel dagligen. De två 

faserna följdes av en återhämtningsperiod på tre veckor (42).  

 

Under kontrollperioden samt vecka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9 fick respektive deltagare 

lämna prover av sädesvätska för analys (42).  

 

 

Resultat 

 

En statistisk signifikant reduktion i FSH- och LH-koncentrationer sågs i grupp CPA 5 

och CPA 10 mellan vecka 0 och vecka 2 (P <0,05). Samtliga grupper visade en statistisk 

signifikant reduktion av FSH- och LH-koncentrationer mellan vecka 0 och vecka 6 (P 

<0,001) (42), se figur 6. 

 

Biverkningar som rapporterades var nattliga svettningar av en deltagare som 

administrerades CPA, i grupper som administrerades NETA rapporterades nattliga 

svettningar av två deltagare, en rapporterade eksem och en laryngit. I grupper som 

administrerades NES rapporterade en deltagare upplevelsen att ha blivit mer aggressiv, 

en upplevelsen att ha blivit mer arg och en upplevde nedsatt libido (42). 
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Figur 6: Förändring av koncentrationerna för FSH och LH under behandling med CPA, LNG, NES eller 

NETA. Fas 1 (endast progestin) pågick mellan v. 0–2, fas 2 (progestin + 50 mg T-gel/dag) pågick mellan 

v.2–6 och återhämtningsperioden mellan v.6–9. Värde uppskattat från figur 2 (42).  

 

 

Studie 6: A Combined Regimen of Cyproterone Acetate and Testosterone 

Enanthate as a Potentially Highly Effective Male Contraceptive (43) 

 

 

Syfte 

 

Studiens syfte var att undersöka om ett tillägg av CPA till TE skulle hämma 

spermatogenesen ytterligare jämfört med tidigare studier med TE som monoterapi. 

Studiens primära utfallsvariabel var hämning av spermatogenesen, mätt i 

spermiekoncentration (43).  
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Metod  

 

Studien var randomiserad med inklusionskriterier normala serumkoncentrationer av LH, 

FSH och testosteron samt en spermiekoncentration på >20 miljoner spermier/ml 

sädesvätska. Efter inklusionskriterier återstod 15 kaukasiska män i åldern 22–44 år som 

först fick genomgå en kontrollperiod. Efter kontrollperioden randomiserades deltagarna 

in i en av de tre grupperna som administrerades 50 mg CPA oralt två gånger/dag + 100 

mg TE im/vecka (TE + CPA 50), 25 mg CPA oralt två gånger/dag + 100 mg TE 

im/vecka (TE + CPA 25) respektive 100 mg TE im/vecka (TE) i 16 veckor. 

Behandlingsperioden följdes av en återhämtningsperiod som pågick tills att två prover 

av sädesvätska med respektive deltagares ursprungliga spermiekoncentration 

uppvisades (43).  

 

Under kontrollfasen fick deltagarna lämna tre prover av sädesvätska med minst en 

veckas mellanrum samt tre blodprover som togs efter minst 15 timmars fastande och 

med minst en veckas mellanrum mellan provtagningarna. Under behandlingsfasen fick 

deltagarna lämna prover av sädesvätska varannan vecka och blodprover var fjärde 

vecka, efter minst 10 timmars fastande. Varje månad fick deltagarna genomgå en fysisk 

undersökning, blodtrycksmätning och vägning. Deltagarna och deras partner 

uppmanades även till att fylla i ett frågeformulär om sexuell funktion och beteenden 

varje månad (43).  

 

 

Resultat 

 

Samtliga deltagare i grupp TE + CPA 25 och TE + CPA 50 uppnådde azoospermi, i 

grupp TE uppnådde tre av fem deltagare (60 %) azoospermi. Det var tre deltagare som 

uppnådde azoospermi vecka 6 och två stycken vecka 8 i grupp TE + CPA 50. I grupp 

TE + CPA 25 uppnådde en deltagare azoospermi vecka 6, tre vecka 8 och en vecka 12. I 

grupp TE uppnådde tre deltagare azoospermi vecka 12, tre vecka 14 och tre vecka 16. 

LH- och FSH-koncentrationerna reducerades i alla grupper. Från vecka 4 fram till 

återhämtningsfasen sjönk serumkoncentrationerna av FSH och LH under analysens 

känslighet för de grupper som administrerades kombinationsbehandling, se figur 7. Det 

kunde inte påvisas någon skillnad i testosteronkoncentration i någon av grupperna under 

behandlingsperioden. Efter åtta veckor hade samtliga värden återgått till respektive 

deltagares ursprungliga värde (43), se figur 7.  

 

Inga allvarliga biverkningar rapporterades, endast en liten viktminskning i grupperna 

som administrerades både CPA och TE och en deltagare i grupp TE som fick mild akne 

rapporterades. Samtliga deltagare fick en något mindre testikelstorlek under 

behandlingsperioden (43).  
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Figur 7: Förändring av koncentrationen för FSH, LH och testosteron under behandling med antingen TE 

eller TE + CPA under 16 veckor. Värde uppskattat från figur 2 (43).  

 

 

Studie 7: Combined Administration of Levonorgestrel and Testosterone 

Induces More Rapid and Effective Suppression of Spermatogenesis Than 

Testosterone Alone: A Promising Male Contraceptive Approach* (44) 

 

 

Syfte 

 

Syftet med studien var att undersöka om en kombinationsbehandling med LNG och TE 

hämmar spermatogenesen ytterligare än vad TE som monoterapi gör. Studiens primära 

utfallsvariabel var att bestämma andel män som uppnått azoospermi eller svår 

oligospermi (<3 miljoner spermier/ml sädesvätska) efter sex månaders behandling (44).  

 

 

Metod 

 

Studien var randomiserad, placebokontrollerad och enkelblindad med 

inklusionskriterier normala koncentrationer av LH, FSH och testosteron och en 

spermiekoncentration på >20 miljoner spermier/ml sädesvätska och normala 

blodvärden. Exklusionskriterier var tidigare akut eller kronisk sjukdom, reproduktiv 

dysfunktion, alkoholmissbruk, användning av anabola steroider eller andra 

receptförskrivna läkemedel. Efter inklusion- och exklusionskriterier återstod 48 män i 

åldern 20–42 år som först fick genomgå en kontrollperiod. Efter kontrollperioden 

randomiserades deltagarna in i två grupper som administrerades antingen 100 mg TE 

im/vecka + 500 g LNG oralt/dag (TE + LNG 500) eller 100 mg TE im/vecka + 

placebo oralt/dag (TE + LNG 0) i sex månader. Behandlingsperioden följdes av en 

återhämtningsfas som pågick tills att respektive deltagares spermiekoncentration 

återgick till ursprungligt värde (44).  
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Varannan vecka fick varje deltagare lämna prover av sädesvätska för analys och en 

gång i månaden genomgå intervjuer, en fysisk undersökning samt lämna blodprov för 

analys av LH-, FSH- och testosteronkoncentrationer (44).  

 

 

Resultat 

 

I slutet av behandlingsfasen hade fler deltagare uppnått azoospermi och svår 

oligospermi i grupp TE + LNG 500 än i grupp TE + LNG 0, se tabell VI. 

Spermiekoncentrationen reducerades mer och snabbare i grupp TE + LNG 500 än i 

grupp TE + LNG 0. I återhämtningsperioden återgick samtliga deltagares 

spermiekoncentration till respektive ursprungliga värde (44). 

 

Koncentrationerna av FSH och LH reducerades statistiskt signifikant i båda grupper (P 

<0,0001). I grupp TE + LNG 500 reducerades koncentrationerna statiskt signifikant mer 

och snabbare än i grupp TE + LNG 0 (P <0,05), se figur 8. Uppmätt 

testosteronkoncentration var likvärdig mellan grupperna (44).  

 

Båda grupper rapporterade viktuppgång och akne. I grupp TE + LNG 500 rapporterades 

även en sänkning av HDL och totalkolesterol (44).  

 
Tabell VI: Andel i varje grupp som uppnått azoospermi eller svår oligospermi efter sex månaders 

behandlingstid med antingen TE eller en kombination av TE och LNG. 

  TE + LNG 0 TE + LNG 500 

Azoospermi (%) 33 67 

<3 miljoner spermier/ml 

sädesvätska (%) 

61 94 

Medeltid för uppnått <3 

miljoner spermier/ml 

sädesvätska (veckor) 

14,4  1,9 8,9  0,9  
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Figur 8: Förändring i FSH- och LH-koncentrationen under kontrollperioden (månad 1–6), 

behandlingsperioden (månad 6–10) samt återhämtningsperioden (månad 10–14). Värde uppskattat från 

figur 2 (44).  
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Studiens 

namn  

Syfte Deltagar 

antal 

Primära 

utfallsvariabler 

Slutsats  

Studie 1 

(38) 

Jämföra effektiviteten mellan T-

gel som monoterapi och T-gel 

tillsammans med NES-gel med 

avseende på reduktion av 

gonadotropinkoncentrationer 

99  Andel män i varje grupp 

som uppnått en 

spermiekoncentration 1 

miljon spermier/ml 

sädesvätska efter 20–24 

veckors behandling 

Spermatogenesen hämmades och 

gonadotropinkoncentrationer reducerades 

mer av kombinationsbehandlingen än av T-

gel som monoterapi   

Studie 2 

(39) 

Jämföra effektiviteten mellan 

NES-gel som monoterapi eller 

tillsammans med T-gel med 

avseende på reduktion av 

gonadotropinkoncentrationer 

100  Andel män i varje grupp 

som reducerat LH- och 

FSH-koncentrationer till 

0,5 IU/l efter 20 dagar 

Spermatogenesen hämmades och 

gonadotropinkoncentrationer reducerades 

mer av kombinationsbehandlingen än av T-

gel som monoterapi 

Studie 3  

(40)  

Undersöka om ett tillägg av TU 

till progestinimplantat skulle 

hämma spermatogenensen 

ytterligare jämfört med endast 

progestinimplantat 

62 Hämning av 

spermatogenesen, mätt i 

spermiekoncentration  

Spermatogenesen hämmades bäst av 

kombinationsbehandlingen 100 mg im TU 

tillsammans med fyra stycken 75 mg LNG-

implantat 

Studie 4 

(41) 

Att undersöka om en låg dos av 

LNG i kombination med TE 

skulle ge svår oligospermi eller 

azoospermi hos män 

72 Andel män som uppnått 

azoospermi eller svår 

oligospermi efter sex 

månaders behandling 

Det var en större andel män som uppnådde 

oligospermi, svår oligospermi och 

azoospermi av kombinationsbehandlingen 

med TE och LNG jämfört med TE som 

monoterapi 

Studie 5 

(42) 

Jämföra effektiviteten mellan fyra 

progestiner i kombination med T-

gel med avseende på reduktion av 

gonadotropinkoncentrationer hos 

män 

56 Reduktion av 

gonadotropinkoncentrati

oner 

Gonadotropinkoncentrationer reducerades 

av samtliga progestiner, något snabbare av 

CPA  

Studie 6 

(43) 

Undersöka om ett tillägg av CPA 

till TE skulle hämma 

spermatogenensen ytterligare 

jämfört med tidigare studier med 

enbart TE 

15 Hämning av 

spermatogenesen, mätt i 

spermiekoncentration 

Spermatogenesen hämmades och 

gonadotropinkoncentrationer reducerades 

mer av kombinationsbehandlingen än av 

TE som monoterapi 

Studie 7 

(44) 

Undersöka om 

kombinationsbehandling med 

LNG och TE hämmar 

spermatogenesen ytterligare än 

vad enbart TE gör 

48 Andel män som uppnått 

azoospermi eller svår 

oligospermi efter sex 

månaders behandling 

Det var större andel män som uppnådde 

azoospermi och svår oligospermi av 

kombinationsbehandlingen jämfört med TE 

som monoterapi 

 

 

DISKUSSION 

 

Detta arbete hade syftet att undersöka om det utförts några RCT som studerat effekten 

av hormonella preventivmedel för manligt bruk, samt vilken effekt de undersökta 

preparaten uppvisat. Dagens antikonceptionsmetoder riktas främst mot ett kvinnligt 

användande, vilket leder till att kvinnan har ett större ansvar över familjeplaneringen 

(37). Trots att det idag finns flera antikonceptionsmetoder utförs flera tiotusentals 

aborter varje år i Sverige (3). Kanske skulle antalet oönskade graviditeter och antalet 

aborter minska om männen hade fler valmöjligheter vad det gäller preventivmedel. Det 

skulle också leda till att de kvinnor som drabbas av biverkningar och/eller upplever en 

försämrad livskvalité vid användning av framförallt hormonella preventivmedel skulle 

kunna överlåta preventionen till sin partner.  

Tabell VII: Sammanställning av studierna i resultatet med avseende på namn, syfte, 

deltagarantal, primära utfallsvariabler och slutsats. 
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Samtliga studier som jämförde effekten mellan testosteron som monoterapi och 

testosteron i kombination med en progestin med avseende på undertryckande av 

spermatogenesen, visade att spermatogenesen hämmades signifikant mer av 

kombinationsbehandlingen än av testosteron som monoterapi. Det var betydligt fler 

studiedeltagare som uppnådde azoospermi, svår oligospermi och oligospermi i de 

grupper som administrerades kombinationsbehandling än de som endast 

administrerades testosteron. Svår oligospermi definierades som <1 miljon spermier/ml 

sädesvätska och oligospermi som <3 miljoner spermier/ml sädesvätska i studie 3 och 4 

(40, 41) medan svår oligospermi definierades som <3 miljon spermier/ml sädesvätska i 

studie 7 (44). Spermiekoncentrationen återgick till respektive deltagares ursprungliga 

värde i återhämtningsfasen (38, 40, 41, 43, 44). Även koncentrationerna av FSH och LH 

reducerades mer av kombinationsbehandlingen än av behandling med endast testosteron 

i samtliga studier (38-44).  

 

Fyra deltagare i studie 1 som administrerades T-gel i kombination med 12 mg NES-gel 

som uppnått svår oligospermi fick förhöjda spermiekoncentrationer under behandlingen 

(38). I studie 3 var det fem deltagare som uppnått azoospermi som fick förhöjda 

spermiekoncentrationer under behandlingen (40). Det var dock endast tre av dessa som 

fick en spermiekoncentration på 3 miljoner spermier/ml sädesvätska (38, 40) vilket 

innebär att det inte skulle fungera som ett preventivmedel (32). 

 

Effekten av progestinen NES visade sig vara dosrelaterad vid transdermal 

administrering. Den optimala dosen tillsammans med 10 g T-gel verkar vara 6 mg 

NES-gel, dock inte mer än 8 mg då den högre dosen (12 mg) inte visade en signifikant 

förbättring (38, 39). Kombinationen av 1000 mg TU im var 8:e vecka tillsammans med 

fyra stycken 75 mg LNG-implantat verkar vara den optimala dosen av LNG-implantat 

och im TU, då det var fler deltagare som uppnådde azoospermi med den dosen än i den 

grupp som administrerades 500 mg TU im (40). Den optimala dosen av oralt LNG 

verkar vara 125 g i kombination med 100 mg im TE/vecka då den dosen gav samma 

resultat med avseende på hämning av spermatogenesen som 500 g LNG fast med färre 

androgena biverkningar (41-44). Optimala dosen av progestinen CPA verkar vara 50 

mg två gånger/dag i kombination med 100 mg TE im/vecka då det gav samma resultat 

med avseende på hämning av spermatogenesen som en administrering av 100 mg CPA 

två gånger/dag (43). Studie 5 visade att koncentrationer av FSH och LH reducerades 

och spermatogenesen hämmades av samtliga progestiner (NETA, CPA, LNG, NES) i 

kombination med 50 mg T-gel/dag, dock mer effektivt av progestinen CPA samt LNG 

(42).  

 

Testosteronkoncentrationerna som presenteras visar den totala koncentrationen av 

testosteron som mätts, dvs både exogent och endogent testosteron. Likartade 

testosteronkoncentrationer i de studier som administrerat exogent testosteron visar att 

metabolismen inte skiljer sig mellan studiernas deltagare. Det hade varit intressant om 

det endogena testosteronet kunde mätas då det är det som bidrar till att spermatogenesen 

upprätthålls. Vid en administrering av exogena androgener, antingen i kombination med 

en progestin eller som monoterapi är målet att hämma produktion och frisättning av 

gonadotropiner och endogent testosteron. Att förstå förhållandet mellan det endogena 

testosteronet och spermatogenesen är viktigt vid utvecklingen av ett manligt hormonellt 

preventivmedel. Det är dock oklart vilken den lägsta koncentrationen av endogent 

testosteron som behövs för att spermatogenesen ska upprätthållas (45).  
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Inga allvarliga biverkningar rapporterades i någon studie, de vanligaste biverkningarna 

var akne och huvudvärk (38-44). I flera fall rapporterades även en minskning av HDL-

kolesterol (38-41, 44). Anledningen till minskningen är oklar då det i studie 1 

rapporterades en större minskning i de grupper som fick en hög dos av NES medan det i 

studie 2 rapporterades en större minskning hos den grupp som endast fick testosteron. 

Dessa reduktioner har dock varit väldigt små och eventuellt inte klinisk relevanta.  

 

Av de 99 män som deltog i studie 1 var det endast 62 som fullföljde studien i minst 20 

veckor. Sex av dessa räknades inte med i resultatet på grund av att de inte följt studiens 

behandlingsrekommendationer. Anledningen till att 37 deltagare inte fullföljde studien 

var på grund av missade uppföljningsbesök och det var fem deltagare som valde att 

avsluta behandlingen på grund av biverkningar såsom mardrömmar, nedsatt libido, ökad 

aptit och humörsvängningar (38). Av de 140 män som deltog i studie 2 var det 116 

stycken som räknades med i resultatet. Det var 16 deltagare som exkluderades eftersom 

de inte uppföljde inklusionskriterier samt fem deltagare som valde att avsluta 

behandlingen, en på grund av upplevd panikattack, en fick akne, en fick diarré, en på 

grund av ett råd från en familjemedlem och en deltagare tog dubbel dos av NES (39). 

Studiernas avhopp tyder på att behandlingarna gav mer biverkningar än vad som 

rapporterats i resultatet.  

 

Alla deltagare i studie 3 fullföljde behandlingen och inga allvarliga biverkningar 

rapporterades, några fick hudirritation efter att implantaten satts in (40). Studie 4 hade 

tre avhopp, ett på grund av depression, ett på grund av viktuppgång och det tredje på 

grund av personligt skäl. Alla tre räknades in i resultatet då två uppnått azoospermi och 

en svår oligospermi (41). I studie 5 valde tre deltagare att hoppa av innan behandlingens 

slut, alla på grund av personliga skäl (42). Studie 6 hade inga avhopp (43). Studie 7 

hade två avhopp, ett på grund av utlandsresa och ett på grund av personliga skäl, båda 

inkluderades i resultatet då de uppnått azoospermi respektive svår oligospermi (44).  

 

Studierna varierade i behandlingstid, doser, administreringssätt samt läkemedel vilket 

försvårar möjligheten att dra säkra slutsatser. Slutsats från studie 1 och 2 är att en 

kombination av 10 g T-gel och NES-gel är mer effektiv i att hämma spermatogenesen 

än vad T-gel som monoterapi är. Detta med förutsättningen att det är 6 mg NES-gel 

men inte mer än 8 mg då den högre dosen, 12 mg, inte visade någon signifikant 

förbättring (38, 39). Slutsats från studie 3, 4, 5 och 7 är att im testosteron, oberoende om 

det är TE eller TU, i kombination med oralt eller implantat av LNG hämmar 

spermatogenesen och reducerar gonadotropinkoncentrationer mer än vad en 

administrering av endast im testosteron gör. En låg dos av LNG visade sig vara lika 

effektivt som en hög dos av LNG, dock med färre androgena biverkningar (40-42, 44). 

Slutsats från studie 6 är att oralt CPA i kombination med im TE hämmar 

spermatogenesen och reducerar gonadotropinkoncentrationer mer effektivt än vad im 

TE som monoterapi gör (43), vilket även överensstämmer med resultatet från studie 5 

(42). Sammantagen slutsats är att en kombinationsbehandling av testosteron 

tillsammans med en progestin hämmar spermatogenesen och reducerar 

gonadotropinkoncentrationerna ytterligare i jämförelse vad testosteron som monoterapi 

gör (38-44). CPA uppvisade störst effekt bland de studerade progestinerna i dessa 

studier, då alla deltagare som fick CPA i doserna 25 mg eller 50 mg två gånger dagligen 

tillsammans med 100 mg TE im uppnådde azoospermi (43).  

 

En fråga som ofta diskuteras är om ett manligt hormonellt preventivmedel skulle vara 

accepterat av samhället och om det skulle användas, vilket även studerats. Flera studier 
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visar att majoriteten av både män och kvinnor anser att det vore bra om mannen hade 

fler valmöjligheter vad det gäller prevention, då det skulle innebära att 

familjeplaneringen blev på lika villkor (46, 47). I en studie som gjordes på 122 

italienska män uppgav 75 % att de skulle vara villiga att använda sig av ett hormonellt 

preventivmedel om det hade funnits på marknaden (47).  

 

Varför det fortfarande inte finns ett hormonellt preventivmedel för män är svårt att 

besvara då flera studier har visat goda resultat med få biverkningar (27, 38-44). Studier 

har visat att det finns ett stort intresse och framförallt acceptans bland både kvinnor och 

män för ett manligt hormonellt preventivmedel (27, 47).  

 

Nackdelen med flera av de potentiella hormonella preventivmedlen för män är 

administreringssättet av testosteron. Det vanligaste är att använda ett långverkande, 

injicerbart förestrat testosteron (9) vilket av många kan upplevas som obehagligt. 

Majoriteten av män skulle föredra att ta en tablett (48). Dessvärre har testosteron en 

mycket kort halveringstid och bryts därför snabbt ned via första passage-metabolism, 

vilket gör att en oral administrering är mycket oeffektivt (6, 9). Ett alternativ skulle vara 

att utveckla ett derivat av testosteron som inte metaboliseras lika mycket som 

testosteron vid första passage-metabolism, likt östrogenkomponenten i kvinnliga 

preventivmedel. Ett annat alternativ är att utveckla preparat med 

dimetandrolonundekanoat (DMAU). DMAU är en androgen med progestinaktivitet som 

är under utveckling som ett eventuellt oralt preventivmedel för män. Oral administrering 

av DMAU har visats minska kaniners fertilitet utan en toxisk effekt (49).  

 

En annan nackdel är även de biverkningar som rapporterats såsom huvudvärk, akne 

samt en minskning av HDL. Vid en jämförelse mellan de biverkningar som kvinnliga 

hormonella preventivmedel har, exempelvis VTE och en ökad risk att drabbas av cancer 

bleknar dock biverkningarna i dessa studier något. Akne, huvudvärk, minskad libido 

och humörförändringar är dessutom också vanliga biverkningar som är kopplade till 

hormonella preventivmedel för kvinnor (5). Ytterligare en nackdel är att det krävs 2–3 

månaders behandling av exogena androgener innan en fullständig preventiv effekt kan 

uppnås. Detta eftersom spermier bildas kontinuerligt i spermatogenesen och den 

processen pågår i ungefär 72 dagar (50).  

 

En anledning till att det ännu inte godkänts något hormonellt preventivmedel för män 

kan vara för att det är få studier som utförts där alla deltagare uppnått en 

spermiekoncentration på 3 miljoner spermier/ml sädesvätska, som WHO fastställt är 

den spermiekoncentration en man bör uppnå för att ett hormonellt preventivmedel ska 

vara effektivt (32). Detta arbete tar upp sju olika studier som alla fått olika resultat. I 

studie 1 var det 89 % av deltagarna som administrerades T-gel tillsammans med 8 mg 

NES-gel som uppnådde en spermiekoncentration på <1 miljon spermier/ml sädesvätska 

(38) och i studie 3 var det 100 % som uppnådde den koncentrationen av dem som fick 

fyra stycken LNG-implantat tillsammans med 1000 mg TU im (40). I studie 4 uppnådde 

94 % av deltagarna som administrerades antingen 125 g eller 500 g LNG oralt 

tillsammans med 100 mg TE en spermiekoncentration på <3 miljoner spermier/ml 

sädesvätska (41) och i studie 7 var det 94 % av deltagarna som administrerades 500 g 

LNG tillsammans med 100 mg TE som uppnådde den koncentrationen (44). I studie 6 

uppnådde alla deltagare som administrerades CPA oralt i doserna 25 mg eller 50 mg 

tillsammans med 100 mg TE im azoospermi (43). Alltså var det bara i två av detta 

arbetes sju studier där samtliga deltagare uppnådde den spermiekoncentration som börs 

uppnås för att ett hormonellt preventivmedel ska vara effektivt.  
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Ur ett ekonomiskt perspektiv borde det vara attraktivt att utveckla ett manligt 

hormonellt preventivmedel då den potentiella marknaden uppskattats till 40–200 

miljarder dollar (51). Dock har läkemedelsindustrin dragit tillbaka sitt forskningsstöd 

för utvecklingen av ett manligt hormonellt preventivmedel vilket betyder att det är 

ideella organisationer och offentliga enheter som får driva utvecklingen framåt (27). För 

att ett manligt hormonellt preventivmedel ska godkännas och komma ut på marknaden 

krävs mer forskning och fler, större studier som pågår under en längre tid vilket kräver 

pengar. Eftersom stödet har dragits tillbaka är det tyvärr inte så troligt att något 

hormonellt alternativ för män kommer att dyka upp på marknaden inom de närmaste 

åren. 

 

Samtliga sju studier i detta arbete har visat ett lovande resultat, 

gonadotropinkoncentrationer har reducerats och spermatogenesen har varit hämmad till 

en koncentration som innebär att samtliga behandlingsregimer skulle fungera som ett 

preventivmedel. Detta tyder på att det första hormonella preventivmedlet för män 

kommer att vara en kombination av testosteron och en progestin. Administreringssättet 

av testosteron kommer antagligen vara intramuskulärt på grund av att oralt snabbt bryts 

ned och im har visats hämma spermatogenesen mer än vad testosteron i gelform gjort. 

Det finns ett stort behov och intresse, bland både kvinnor och män för effektiva, 

reversibla och säkra hormonella preventivmedel för män. Innan det kommer ut på 

marknaden behövs det dock att fler studier utförs på större populationer under en längre 

tid för att exakta doser, administreringssätt och biverkningar ska fastställas. 

 

 

SLUTSATS  

 

Svaret på frågeställningen är att det har utförts ett antal randomiserade kliniska studier 

som utvärderat hormonella beredningar och dess potentiella effekt på antikonception för 

män. De hormonella preparat som detta arbete har tagit upp har effekter som baseras på 

en reduktion av gonadotropinkoncentrationer vilket resulterar i en hämning av 

spermatogenesen. Detta har uppnåtts genom en administrering av testosteron, antingen 

som monoterapi eller i kombination med en progestin. Samtliga preparat som detta 

arbete analyserat har visat reducera gonadotropinkoncentrationerna samt hämmat 

spermatogenesen effektivt och reversibelt.  
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