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Sammanfattning 

Nomegestrolacetat (NOMAC) är ett progestin, selektivt till progesteronreceptorn, med 

antigonadotropiska och antiandrogena egenskaper. Det används bland annat i kombination med det 

naturligt förekommande östrogenet 17β-estradiol (E2) för antikonception eller vid postmenopausal 

behandling. Det föreligger alltid en förhöjd trombosrisk vid hormonterapi, men NOMAC/E2 tros 

medföra en lägre risk jämfört med andra terapier. Syftet med detta arbete var därför att undersöka 

om trombosrisken är högre med NOMAC/E2 vid hormonterapi jämfört med andra terapier. Metoden 

för arbetet var litteraturstudier. Sökningar gjordes genom PubMed i databasen Medline och sex 

studier valdes ut. NOMAC/E2 visade sig påverka hemostatiska biomarkörer och lipider i lägre 

utsträckning än levonorgestrel/etinylestradiol (LNG/EE). SHBG (könshormonbindande globulin) 

ökade däremot mer med NOMAC/EE än med LNG/EE. Den fördelaktiga effekt, som E2 har på 

endotelcellernas kväveoxidbildning, påverkades inte av NOMAC, och LNG visade liknande 

egenskaper.  Medroxiprogesteron hämmade istället denna antitrombotiska effekt. Utifrån detta arbete 

kan ingen slutsats dras om trombosrisken är större eller mindre med NOMAC/E2 jämfört med andra 

terapier. För att kunna göra detta krävs det stora epidemiologiska studier. Däremot kan 

trombosrisken med NOMAC/E2 anses vara jämförbar med dagens förstahandsval vid kombinerad 

antikonception som är LNG/EE. Trombosrisken med NOMAC jämfört med MPA kan möjligtvis 

vara lägre, men detta behöver undersökas i större kliniska studier.  



 

 

ABSTRACT 

 

Nomegestrol acetate (NOMAC) is a progestin, selective to the progesterone 

receptor, with antigonadotropic properties that leads to inhibition of follicle 

development and ovulation. This progesterone receptor agonist does not bind to 

androgenic, estrogenic or glucocorticoid receptors. It is used in a combination with 

the natural occurring estrogen; 17β- estradiol (E2). The combination is used for oral 

contraception and postmenopausal hormone therapy. It´s well known, that there is 

an increased risk of thromboembolism with hormone therapy, but NOMAC/E2 is 

thought to have a lower risk compared with other compounds.  

This thesis is based on a literature study and searches were made by PubMed in the 

database Medline. The keywords used were “nomegestrol acetate”, “nomegestrol 

acetate AND hemostatic” and “hormone therapy AND estrogen AND venous 

thromboembolism”.  Six articles were chosen, three of these were clinical trials and 

three studies analyzed how different progestins affect the nitric oxide (NO) 

formation in human endothelial cells. NO is a possible antithrombotic factor and a 

vasodilator.  

The combination of NOMAC and E2 had less effect on several hemostatic markers 

than levonorgestrel/etinyl estradiol (LNG/EE). Protrombin fragment 1+2, a 

coagulation activation marker, changed more with LNG/EE compared with 

NOMAC/E2. The lipid profile also changed more with LNG/EE than with 

NOMAC/E2. Antitrombin increased with NOMAC/E2 and decreased with 

LNG/EE. The clinical relevance of this change in antitrombin is not known, but it is 

known that a deficiency of antitrombin is associated with thromboembolism. 

Another possible marker for thromboembolism is the sex hormone binding globulin 

(SHBG). SHBG increased significantly with both treatments but more with 

NOMAC/E2. Norpregnane, including NOMAC and promegestone, were associated 

with an increased risk of venous thromboembolism compared with non-users. On 

the other hand micronized progesterone and pregnane derivatives 

(medroxyprogesterone acetate) were not associated with a significant increased risk 

of venous thromboembolism. The favorable effect of E2 on NO-formation of 

endothelial cells was not influenced by NOMAC and LNG, and in some tests they 

stimulated the effect of E2. Medroxyprogesterone acetate (MPA) on the other hand 

did significant reduced the NO-formation in human umbilical vein endothelial cells.  

The results reviewed in this literature study cannot say if the thrombotic risk is 

higher or lower with NOMAC/E2 compared to other compounds, but it is possible 

that the risk is comparable to LNG/EE. The risk cannot be confirmed because the 

results only show changes in markers and not a thrombotic event. The first choice 

with combined oral contraceptives in Sweden is LNG/EE, but NOMAC/E2 is a 

possible replacement in the future. To assess this theory, larger epidemiological 

studies need to be done on NOMAC/E2. The thrombotic risk with NOMAC 

compared to MPA needs to be further investigated, but this paper showed that 

NOMAC has less influence on formation of the potent antithrombotic factor NO.  
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FÖRKORTNINGAR 

 

ADP Adenosindifosfat 

APC  Aktiverat protein C 

aPPT Activated partial thromboplastin time 

AT Antitrombin (tidigare benämnt ATIII) 

CRP C reaktivt protein 

DRSP Drospirenon 

EE  Etinylestradiol 

E2 17β- estradiol 

eNOS Endothelial nitric oxide synthase 

ETP Endogeous thrombin potential 

GPIIb/IIIa Glycoprotein IIb/IIIa (trombocytens fibrinogenreceptor) 

HDL High density lipoprotein 

HUVECs Human umbilical vein endothelial cells (=endotelceller från human 

navelsträng) 

FSH  Follikelstimulerande hormon 

LDL Low density lipoprotein 

LNG  Levonorgestrel 

LH Luteiniserande hormon 

MEG Megestrolacetat 

MPA Medroxiprogesteronacetat 

mRNA Messenger ribonukleinsyra 

NO Kväveoxid  

NOMAC Nomegestrolacetat 

NOMAC/E2  Nomegestrolacetat/ 17β- estradiol 

PAI-1  Plasminogen activator inhibitor-1 

PCR Polymerase chain reaction  

PGI2 Prostacyklin (Prostaglandin I2)  

SHBG Könshormonbindande globulin (sex hormone binding globulin) 

TF Tissue factor (vävnadsfaktor (tromboplastin)) 

TFPI  Tissue factor pathway inhibitor 

TXA2 Tromboxan A2 

tPA Vävnadsplasminogenaktivator (tissue plasminogen activator) 
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INTRODUKTION 
 

Hormonterapi vid postmenopausala symptom och antikonception 

 

Hormonell substitutionsbehandling vid menopaus 

För behandling av postmenopausala symptom och för antikonception till kvinnor 

används idag en mängd olika kombinationer av hormoner, både östrogen och 

gestagener (1). Vid menopaus minskar östrogenkoncentrationen i kroppen och kan 

ge vasomotoriska symptom såsom svettningar, värmevallningar och hjärtklappning 

(2). En del kvinnor får också problem av urogenital atrofi med torra slemhinnor, 

sveda och obehag som följd (2). Behandling av dessa besvär sker med hjälp av 

monoterapi med östrogen eller östrogen i kombination med ett gestagen (3). 

Kontinuerlig kombinationsbehandling ordineras om kvinnan vill slippa blödningar 

(2). Den idag enda godkända indikationen för hormonell substitutionsbehandling i 

Sverige är svettningar och värmevallningar, vilka påverkar livskvaliten (2, 4).  

Hormonterapin med östrogen förbättrar symptom, som uppkommit på grund av den 

minskade mängden östrogen, såsom värmevallningar, torra slemhinnor i underlivet 

och förbygger även osteoporos (3, 4). Både kombinationsbehandling med 

östrogen/gestagen och monoterapi med östrogen har dock visat sig ge en ökad 

trombosrisk jämfört med icke behandlade kvinnor (2, 3).  I första hand förskrivs 

sekventiell behandling med noretisteron i kombination med E2 (4). Alternativt ges 

kontinuerlig behandling med medroxiprogesteron + E2 eller noretisteron + E2. I 

andra hand ges individuell kombination av östrogen och gestagen (4).  

 

Antikonception med kombinationspreparat 

Oral antikonception är en mycket effektiv metod, förutsatt att den används på rätt 

sätt (3, 5). Några av de vanligaste kombinationspreparaten innehåller etinylestradiol 

(EE) i kombination med andra generationens gestagener, som inkluderar bland 

annat levonorgestrel (LNG) och norgestrel (3, 6). I första generationens preparat 

finner man till exempel noretisteron och i tredje generationen desogestrel och 

gestoden, som även de kombineras med EE (3, 6). Bland de senast utvecklade 

gestagenerna inkluderas drospirenon (DRSP) och nomegestrolacetat (NOMAC) (6).  

Kombinationspreparaten verkar genom att östrogenkomponenten inhiberar 

sekretion av FSH (follikelstimulerande hormon) genom negativ feedback och 

förhindrar då utvecklingen av en follikel (3). Gestagenkomponenten inhiberar 

sekretion av LH (luteiniserande hormon) och förhindrar då ägglossning (3, 6). Detta 

är en antigonadotropisk effekt som genereras via inbindning till 

progesteronreceptorn (3, 6). Gestagenen förändrar också livmoderhalsslemhinnan 

så att den blir mindre tillgänglig för spermiepassage (3). De båda komponenterna 

samarbetar för att göra endometriet mindre lämpligt för en implantation (3). 

Gestagenet binder ofta inte bara till progestronreceptorn utan även till andra 
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steroidreceptorer som androgen-, östrogen- och glukokortikoidreceptorer (6). Vid 

utveckling av nya progestiner (syntetiska progesteroner) har man strävat efter att de 

ska specifikt binda till progesteronreceptorn och inte till några andra 

steroidreceptorer (6) för att undvika androgena, östrogena och glukokortikoida 

biverkningar (6).  

Vanliga biverkningar vid användning av oral antikonception är viktuppgång, ödem, 

illamående, yrsel, depression, akne, huvudvärk och spända bröst (3, 5). Vid 

antikonception med kombinationspreparat ökar risken hos vissa kvinnor att drabbas 

av trombos jämfört med andra som inte använder dessa preparat (3, 5). Det anses 

finnas en högre risk att drabbas av ventrombos vid användning av tredje 

generationens gestagener och även DRSP jämfört med andra generationens 

gestagener (5). Detta ligger till grund för att Läkemedelsverket i Sverige 

rekommenderar att kombinations-p-piller med LNG skall vara förstahandsval (5). 

Risken anses även vara störst vid förstagångsanvändning (5).  

På grund av den ökade risken för ventrombos är tidigare tromboembolisk sjukdom 

eller annan ökad risk för ventrombos kontraindikation vid både antikonception och 

hormonterapi vid menopaus med kombinationspreparat (2, 5). Kvinnor, som 

tidigare drabbats av bröstcancer eller har ärftlighet för bröstcancer, skall framförallt 

undvika postmenopausal hormonbehandling (2). Det finns även en koppling till ett 

förhöjt blodtryck vid användning av kombinationspreparat (5). 

 

 

Könshormoner 

 

Östrogener 

Östrogener är steroidhormoner syntetiserade från kolesterol i ovarierna, placenta 

och i liten utsträckning i testiklarna och binjurebarken (3, 7). Det finns tre endogena 

östrogener estradiol, estrone och estriol (3, 7). Den mest potenta är estradiol och är 

det östrogen som i huvudsak sekreneras av ovarierna (3, 7). Strukturen av estradiol 

visas i figur 1. Östrogen samarbetar med progesteron och ökar 

progesteronreceptorsyntesen i livmodern, vaginan, hypofysen och hypotalamus (3). 

Genom påverkan av progesteron minskar östrogenreceptorerna i 

reproduktionssystemet (3). Effekten av hormonterapi med östrogen beror på den 

sexuella mognad som individen befinner sig i (3).  

 

Figur 1. Strukturen av Estradiol (8).  
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Östrogen ökar koncentrationen av HDL, som är fördelaktigt, men östrogen ökar 

även koagulationsförmågan i blodet, vilket ökar trombosrisken (3). Detta är dock en 

dosrelaterad effekt (3). Östrogen binder till nukleära receptorer, Eα och Eβ (3). 

Hormonet kan också ge vaskulära effekter genom inbindning till 

membranreceptorer (3). Vid inbindning av 17-β-estradiol till dessa, sker en 

vasodilatation medierad av NO (kväveoxid) (3).  

När östrogen används som läkemedel finns i dessa de naturliga ämnena estradiol 

och estriol (3). De syntetiska östrogenerna, som också används, utgörs av EE, 

mestranol och dietylstilbestrol (3). Både de syntetiska och de naturliga östrogenerna 

absorberas effektivt i mag-tarmkanalen, men de naturliga metaboliseras snabbare i 

levern jämfört med de syntetiska (3). Östrogenerna kan användas som 

lokalbehandling i form av intravaginalkräm eller vagitorier och kan också 

administreras genom huden (3). De naturliga östrogenerna binder i plasman till 

albumin och till ett könshormonbindande globulin (SHBG) och utsöndras via 

njurarna (3). 

 

Gestagener 

Gestagener är en grupp steroidhormoner och den naturligt förekommande är 

progesteron som sekreneras av gulkroppen efter ägglossning (3, 6). Under 

graviditet frisätts progesteron av placentan (3). Små mängder sekreneras också av 

testiklarna och av binjurebarken (3). Gestagener verkar genom att binda till 

nukleära receptorer och mängden progesteronreceptorer påverkas av östrogen (3). 

Naturligt förekommande progesteron blir inaktivt vid oral administrering, men med 

derivat av progesteron såsom medroxiprogesteron kan det administreras både oralt, 

intramuskulärt och genom vagina eller rektum (3). Det finns också 

testosteronderivat, som till exempel noretisteron, norgestrel och etylnodiol (3). 

Dessa derivat är progestiner som härmar kroppseget progesteron och finns i stort 

antal (6). 

Gestagener metaboliseras i levern och sekreneras via urinen och en del förvaras i 

fettcellerna (3).  Progesteron har ett flertal biologiska effekter i kroppen efter 

frisättning från gulkroppen, bland annat att bibehålla graviditet (6). Detta sker 

genom att förhindra kontraktion av livmodern, omvandla endometriet till en 

sekretorisk vävnad som hjälper till vid implantation av ett befruktat ägg och 

förhindra ytterligare ägglossning (6).   

 

Koagulation och trombos 

 
Hemostas är den funktion som gör att blodförlust förhindras vid skada på blodkärl 

(3). Det sker en vasokonstriktion i kombination med inbindning och aktivering av 

trombocyter med samtidig bildning av fibrin (3, 7). En trombos är en patologisk 

form av homeostatisk blodpropp (3).  
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Koagulationsprocessen 

 

Trombocytaktivering 

Blodets koagulationsprocess startar med att trombocyterna aktiveras vid kärlskada 

då de kommer i kontakt med kollagen som finns i subendotelet (d.v.s. under 

endotelet) (7, 9). När trombocyterna aktiveras via kollagen frigörs 

aggregationsfaktorer som tromboxan A2 (TXA2) och adenosindifosfat (ADP) (7). 

Dessa aktiverar sedan fler trombocyter (7, 9). Vid aktiveringen uppregleras en 

receptor som kallas GPIIb/GPIIIa på trombocytens yta (7, 9). Fibrinogen tvärbinder 

mellan GPIIb/GPIIIa-receptorerna på de aktiverade trombocyterna, vilket leder till 

att trombocyterna aggregerar (7).  

 

Koagulationskaskaden 

Koagulationskaskaden, som sker på de aggregerade trombocyterna, kan aktiveras 

genom den s.k. inre aktiveringsvägen (intrinsic pathway) som består av aktivering 

av proteiner som kallas koagulationsfaktorer (3, 7). Processen startar med att faktor 

XII aktiveras vid exponering för kollagen (3, 7). Vid aktivering fungerar faktor XII, 

som ett proteas (en aktiverad faktor betecknas med ändelsen ”a”) (3, 7). Ett proteas 

är ett proteinspjälkande enzym (3, 7). Faktor XIIa spjälkar sedan faktor XI, som då 

aktiveras och som i sin tur spjälkar faktor IX, som därigenom aktiveras (3, 7). 

Sedan aktiverar faktor IXa i komplex med aktiverade trombocyter och faktor VIIIa, 

faktor X till aktiverad faktor Xa (3, 7).  

Kaskaden kan också aktiveras genom den yttre aktiveringsvägen (extrinsic 

pathway), som startar med att tromboplastin (tissue factor; TF) från cellerna i den 

skadade vävnaden bildar komplex med faktor VIIa, som aktiverar faktor X (3, 7). 

Alltså leder både inre och yttre aktiveringsvägen till att faktor X aktiveras (3, 7). Xa 

bildar sedan komplex med faktor Va, fosfolipider och kalciumjoner och 

tillsammans klyver de protrombin till trombin (3, 7).  

Trombin (faktor IIa), som är ett proteas, stimulerar koagulationen på många olika 

sätt, bland annat genom att klyva fibrinogen så att fibrin bildas och därmed starka 

fibrinnät i ett blodkoagel (3, 7). Trombinet aktiverar och bidrar till aggregationen av 

trombocyter (7). Dessutom aktiverar trombin faktor XIII, som förstärker fibrinnätet 

(genom att tvärbinda olika kedjor), och aktiverar även många andra faktorer bl.a. 

faktor V och VIII som leder till att mer trombin bildas (3, 7, 10).  

 

Koagulations- och trombocythämmare 

Ett endotelcellager som är oskadat är viktigt för att förhindra inbindning av 

trombocyter och koagulationsfaktorer; endotelcellerna kan genom proteinet 

trombomodulin inaktivera trombin (7). Antitrombin (AT; tidigare benämnt ATIII) 

inaktiverar trombin och faktorerna Xa, IXa, XIa och XIIa (7). Prostacyklin (PGI2) 

sekreneras från kärlväggen och motverkar aktivering av trombocyterna (7). 
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Dessutom finns glukosaminoglykanen heparinsulfat, som är besläktad med heparin 

(3). Denna förstärker AT:s aktivitet och motverkar att blodet koagulerar (3, 7).  

 

Fibrinolysen 

Fibrinolys är den process där blodkoaglet löses upp då kärlskadan har läkt (7). Det 

sker genom att en vävnadsplasminogenaktivator (=tissue plasminogen activator; 

tPA) frigörs från endotelcellerna och klyver plasminogen till plasmin, som sedan 

klyver fibrintrådarna till lösliga fibrinpeptider (3, 7, 11). Tissue plasminogen 

activator inhiberas av plasminogen aktivator inhibitor typ 1 (PAI-1) (12).  

 

Trombos 

En arteriell trombos, även kallad vittrombos, består till stora delar av trombocyter 

och fibrinnät (3, 7). Dessa tromboser uppkommer främst vid kärlskada i artärer, 

varvid trombocyter aktiveras och koagulationskaskaden initieras (7). Kärlskadan 

orsakas ofta av arterioskleros eller högt blodtryck och kan leda till störning i 

blodflödet, men kan också leda till ischemiska tillstånd med infarkt som utgång (3, 

7). 

Ventrombos kan uppstå när blodflödet är långsamt och då ansamlas 

koagulationsfaktorer (7). Dessa tromboser består främst av fibrin och kallas ibland 

för rödtrombos (3, 7). Ibland kan tromboser lossna från platsen, där de bildats, och 

förflyttas i kroppen (3). Detta kallas då för emboli (3). Beroende på var trombosen 

bildats skiljer det sig var embolin fastnar (3). En emboli från en ven fastnar ofta i 

lungan, medan en trombos från vänstra delen av hjärtat eller halsartärerna genererar 

emboli som hamnar i hjärnan och kan orsaka stroke eller död (3).   

 

Trombosrisk vid hormonterapi 
 

Risken att drabbas av ventrombos och arteriell trombos vid behandling med 

kombinerade p-piller och vid kombinationsbehandling vid menopaus är väl 

omskriven, och risken är som störst under det första året som behandlingen pågår 

(1, 13). Man tror att de som drabbas tillhör en känslig grupp, som har fler 

riskfaktorer för ventrombos än andra (1). Denna grupp kan endast identifieras 

genom att undersöka familjehistorien vad gäller trombofili (1). Det bästa vore att 

kunna utveckla nya preparat med bättre säkerhet (1).  

Oral östrogenbehandling visar en tydlig ökad påverkan på hemostatiska 

biomarkörer vilket ökar risken för ventrombos jämfört med icke-oral administration 

(1, 13). En viktig fråga är hur mycket man kan ändra doseringen av östrogen för att 

minska risken för ventrombos utan att effektiviteten blir nedsatt, då en minskad 

östrogendos är kopplad till lägre trombosrisk (1, 13). Blodets koagulation är i 

normalfallet välbalanserad, och man tror att, även om förändringarna av 
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hormonterapi på koagulationsfaktorer är små och fortfarande inom 

normalintervallet, det kan ge en ökad trombosrisk (13).  

 

Effekten av hormonterapi på koagulationen 

För att utvärdera risken för ventrombos gjordes en studie på postmenopausala 

kvinnor, som behandlades med 2 mg 17β- estradiol och ett gestagen. Man fann då 

ökade nivåer av protrombin fragment 1+2, trombin-AT komplex och D-dimer (13). 

D-dimer är en nedbrytningsprodukt av fibrin och därmed en markör för fibrinolys, 

och dess nivåer reflekterar fibrinnätets nedbrytning. Fibrin bryts ner till flera 

fragment, det minsta fragmentet är D-dimer och en ökning av D-dimer nivån kan 

bl.a. ses vid ventrombos (12, 14). Ökningen av dessa biomarkörer var högre hos de 

kvinnor som tidigare drabbats av ventrombos (13). Några av de viktiga 

förändringarna påverkade koagulationsinhibitorer. Exempelvis skedde en 

minskning av AT, protein C och ”tissue factor pathway inhibitor” (TFPI) som bland 

annat inhiberar faktor X (13, 15). Protein C är en vitamin-K beroende 

antikoagulationsfaktor, som i aktiv form tillsammans med protein S inaktiverar 

faktor V och faktor VIII (3). Man kan, p.g.a. bl.a. genetiska orsaker, vara resistent 

mot aktiverat protein C (APC) och detta ökar risken för trombofili (3). Minskning 

av TFPI har även påvisats hos kvinnor som använder oral antikonception, så denna 

effekt kan vara en viktig mekanism vid trombos hos kvinnor som behandlas med 

hormonterapi (13).  

 

Östrogendosering 

Vid en reducering av EE doseringen från 50 µg till 30 µg i kombinerade p-piller 

sågs en reducering av trombosrisken med den lägre dosen (13). En utredning har 

visat att 2 mg av 17β- estradiol motsvarar 5-7 µg EE och kliniska resultat har då 

visat på en halvering av ventrombosrisken jämfört med 30 µg EE (1). I en studie 

jämförde man 1 mg 17β- estradiol med den vanliga doseringen på 2 mg 17β- 

estradiol vad gäller påverkan på aktivering av koagulationen (13).  Den lägre 

doseringen var associerad med mindre förändringar på koagulationsmarkörer 

inklusive TFPI (13). Dessa resultat kan tyda på att lägre östrogendoser är 

associerade med lägre trombosrisk (13).  

 

Gestageners effekt på koagulationen 

Hittills finns det inga bevis för att monoterapi med progestiner skulle ge ökad 

trombosrisk men att de i olika utsträckning motverkar östrogenets protrombotiska 

effekt (13). Vid användning av tredje generationens antikonceptiva preparat tror 

man att det kan vara en dubbelt så hög risk för ventrombos jämfört med andra 

generationens (6). Epidemiologiska studier har visat att behandling med andra och 

tredje generationens antikonceptionsmedel med samma östrogenkomponent men 

med olika progestiner hade olika risk för ventrombos (13). Man har också kunnat 

påvisa att andra och tredje generationens antikonceptiva preparat i olika 
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utsträckning reducerar mängden protein C och TFPI, vilket kan förklara en APC 

resistens (brist) som skulle öka risken för trombos (13).  

En teori om varför det förekommer en skillnad är att tredje generationens preparat 

har mindre androgena effekter, vilket avspeglas i förändringar på SHBG och HDL-

kolesterol (6). En ökad mängd SHBG skulle kunna vara en markör på ökad risk för 

ventrombos (6).  Antikonceptiva preparat, som innehåller EE, är associerade med 

ökade mängder av SHBG, men denna effekt påverkas av gestagener (6). 

Antikonceptionspreparat, som det androgena gestagenet LNG, leder inte till mycket 

förhöjda SHBG nivåer, men andra gestagener, som inte är så androgena och inte 

hämmar östrogenets effekt, leder till förhöjda SHBG nivåer (6). Exempel på 

preparat, som ger förhöjda SHBG nivåer, är desogestrel och gestoden (6).  

När EE administreras oralt påverkar det olika leverproteiner (6). Flera 

kombinationer av progestiner och östrogen påverkar hemostatiska parametrar och 

vid behandling med EE och progestiner har man sett en ökning av koagulation och 

fibrinolys (6). Denna effekt tror man beror främst på EE:s effekt på levern, då en 

antagonistisk effekt av LNG har påvisats på EE-medierad ökning av koagulations- 

och inflammatoriska markörer (6). Exempel på sådana markörer är 

koagulationsfaktor VII och protrombin fragment 1+2; en ökning av dessa markörer 

sågs inte med hos dienogest - en antiandrogen progestin (6). Man tror därför att 

gestagener med androgena egenskaper motverkar den effekt som EE har på levern 

och hemostatiska parametrar, men att icke-androgena progestiner inte gör detta (6).  

Nya antikonceptiva preparat borde teoretiskt sett innehålla estradiol, eftersom detta 

borde resultera i naturliga effekter på koagulationsfaktorer (6). Estradiol bör 

kombineras med ett progestin med icke-androgena effekter med mycket potent 

antigonadotropisk effekt (6).  

 

Nomegestrolacetat - NOMAC 
NOMAC är ett 19- norprogesteronderivat, som designats för att bara binda till 

progesteronreceptorn och med mycket små interaktioner till andra steroidreceptorer 

(16). NOMAC har mycket lite eller ingen östrogen, androgen eller glukokortikoid 

effekt (16, 17).  Denna progesteronliknande molekyl kommer förhoppningsvis 

resultera i naturliga och fördelaktiga effekter på lipider och andra markörer för 

kardiovaskulära sjukdomar, som till exempel glukos, C- reaktivt protein och 

förhoppningsvis utan dåliga effekter på hemostatiska faktorer (16). NOMAC 

utvecklades av Théramex S.A.M., som är baserat i Monaco (16). Strukturen för 

progestron visas i figur 2, och för NOMAC i figur 3. Denna progesteron-

receptoragonist har antiöstrogena och antiandrogena egenskaper (16, 17). 

NOMACs antigonadotropiska effekt ger en inhibering av ägglossning vid doser på 

1,25 mg/ dag och hämmar både ägglossning och utveckling av follikel vid högre 

doser (16, 17) genom effekter som medieras på hypothalamus- och hypofysnivå 

(16, 17).  
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Figur 2. Strukturen av progesteron (18).    Figur 3. Strukturen av Nomegestrolacetat 

                                                                                 (NOMAC) (19).    

 

 

Farmakokinetiska egenskaper hos nomegestrolacetat 

Plasmakocentrationen av NOMAC är som högst efter 2-3 timmar efter 

administrering och biotillgängligheten är 63-65 % (16, 17). När NOMAC cirkulerar 

i blodet är 97,5-98% bundet till albumin (16). NOMAC metaboliseras i levern via 

cytokrom P450 (CYP) systemet och utsöndras via urin och avföring (16, 17). 

Metabolismen sker via CYP3A3, CYP3A4 och CYP2A6 (16, 17). Halveringstiden 

för NOMAC är 45-50 timmar och steady state koncentrationen uppnås efter ca 5 

dagar (16, 17). Vid administrering av NOMAC tillsammans med17β- estradiol sågs 

ingen interaktion (16). Däremot innebär den antikonceptiva effekten att NOMAC 

minskar produktionen av endogent estradiol (17).  Inga interaktioner med klinisk 

relevans sågs tillsammans med mat, men eftersom metabolismen påverkas av 

CYP3A4 kan substanser i som inhiberar och inducerar CYP3A4, exempelvis 

grapefruktämnen, påverka NOMAC:s farmakokinetik (16, 20).  

 

Effekt av NOMAC 

NOMAC har visat sig ha effekt vid behandling av symptom som orsakats av 

progesteronbrist, som till exempel menstruationsrubbningar, premenstruella 

symptom (PMS), mastalgi, dysmenorré, menorragi och fibromyom (16). I en studie 

behandlades 1825 kvinnor med 5 mg NOMAC dagligen i tre sammanhängande 

cykler, med gynekologiska störningar som menorragi, oregelbundna menscykler 

och dysmenorré (16). Cykelstörningarna förbättrades eller försvann helt hos 81,3 % 

av kvinnorna (16). 

Vid menopaus 

I en studie på menopausala kvinnor kombinerade man NOMAC 2,5 eller 3,75 mg 

med 17β- estradiol 1 eller 2,5 mg i tre sammanhängande cykler (16). Båda doserna 

förbättrade lipidprofilen och de menopausala symptomen reducerades utan 

oönskade effekter på metaboliska och hemostatiska faktorer (16). I en annan studie 

visade NOMAC bättre kontroll av regelbundna blödningar hos menopausala 

kvinnor jämfört med naturligt progesteron, medroxiprogesteron och estradiol 

http://tyda.se/search/menorragi?lang%5B0%5D=en&lang%5B1%5D=sv
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kombinerat med dydrogesteron (16). De visade också att oregelbundna blödningar 

uppkom minst i NOMAC- gruppen (16).  

 

Zoely®  
 

Zoely® är ett kombinations p-piller som består av 2,5 mg NOMAC kombinerat 

med 17β- estradiol 1,5 mg (E2) (17). Zoely® lanserades i Sverige den 1 december 

2011 och är det första monofasiska kombinerade p-pillret, som innehåller 17β- 

estradiol och NOMAC (17, 21). Läkemedlet är utvecklat av läkemedelsföretaget 

Merck & Co.,( Inc, Whitehouse Station, NJ, USA) och är inte godkänt i USA men i 

flera andra länder (17). Det är idag ett av andrahandsvalen vid antikonception med 

kombinerade p-piller (22). Under arbetets gång kommer namnet NOMAC/E2 

(nomegestrolacetat/ 17β- estradiol) att användas.  

Dosering 

I en studie i avsikt att undersöka dosen av NOMAC kombinerat med 17β- estradiol 

för att inhibera ägglossning ingick 41 kvinnor mellan 18-35 (23). De behandlades 

med antingen 0,625, 1,25 eller 2,5 mg NOMAC i kombination med 1,5 mg 17β- 

estradiol eller monoterapi med 2,5 mg NOMAC i 21 dagar (23). Den primära 

utfallsvariabeln var inhibering av ägglossning, som definierades genom att mäta 

LH-toppen i mitten av cykeln samt nivåer av progesteron som inte fick överstiga 3 

ng/mL (23). 38 kvinnor fullföljde behandlingen och i alla dosintervall skedde en 

inhibering av ägglossningen samt sågs den lägsta nivån av FSH och estradiol i 

NOMAC 2,5mg/ 1,5 17β- estradiol (23). Författarna kom fram till att, eftersom 

doseringen 2,5 mg NOMAC kombinerat med 1,5 mg 17β- estradiol inhiberade både 

ägglossning och utveckling av follikel, detta är en lämplig dosering för 

antikonception (23).  

Doseringsschema  

NOMAC administreras i ett 24/4 doseringsschema, vilket innebär att man tar ett 

aktivt hormonpiller i 24 dagar följt av 4 dagar med hormonfria piller (17). Det finns 

möjliga fördelar med denna typ av doseringsschema, som till exempel förbättring 

av PMS, ökad follikulär inhibering samt en potentiellt bättre antikonceptiv effekt 

(17). I en studie där man jämförde 21/7 dagars doseringsschema med 24/4 dagars 

schema, kom författarna fram till att 24/4 dagars schema gav en bättre inhibering av 

follikulär tillväxt och kortare blödningstid jämfört med 21/7 schemat (24). 

Författarna ansåg att det kortare intervallet skulle ge en effektivare antikonception 

samt bättre tolerans (24).  

 

Effektivitet  

I två studier jämfördes NOMAC/E2 med DRSP 3 mg kombinerat med EE 30 µg 

hos kvinnor mellan 18-50 år utan kontraindikationer för antikonception (17). 

Kvinnorna fick instruktioner ifall de glömde ta en tablett (17). De skulle då ta den 
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så fort som möjligt och sedan använda kondom ifall de glömde en tablett under 

riskperioderna i NOMAC/E2 gruppen (17). I den jämförande gruppen uppmanades 

man att använda kondom vid alla tillfällen i cykeln om man glömt en tablett (17). 

Effektiviten beräknades genom Pearl Index som innebär antalet graviditeter per 100 

kvinnoår av exponering (17). Ett ungefärligt Pearl Index värde för kombinerade p-

piller är 0,5-1,5 vid ”typisk användning” (5).  

I en av studierna var det 1591 kvinnor som fick NOMAC/E2 och 72 % av dem 

avslutade den ett år långa studien (25). I DRSP/EE -gruppen var de 535 kvinnor 

och 76,6 % avslutade studien (25). Pearl index var 0,38 hos kvinnor ≤ 35 år i 

NOMAC/E2-gruppen och 0,81 DRSP/EE-gruppen (25). För alla kvinnorna mellan 

18-50 år var Pearl index 0,31 i NOMAC/E2 gruppen och 0,66 i DRSP/EE- gruppen, 

men skillnaderna mellan grupperna var inte statistiskt säkerställda (25). Författarna 

anser att NOMAC/E2 visar en god antikonceptiv effekt och visar en liknande 

tolerans och säkerhetsprofil som DRSP/EE (25).  

I den andra studien av kvinnor 18-50 år visade NOMAC/E2 ett Pearl index på 1,13 

och den jämförande gruppen DRSP/EE visade ett Pearl index på 1,83 (17). Denna 

skillnad var inte statistiskt säkerställd, men NOMAC/E2 visar även här en 

antikonceptiv effekt som kan mäta sig mot den med DRSP/EE (17).  

Risken för ventrombos 

Eftersom NOMAC är väldigt selektiv för progesteronreceptorn och 17β- estradiol 

tros ha en lägre trombosrisk än EE, bör NOMAC/E2 vara associerad med lägre 

ventrombos risk (17). I en studie visade man att NOMAC inte hade någon statistiskt 

säkerställd påverkan på plasminogen eller fibrinogennivåer men att mängden AT III 

ökade (26). Ökningen av AT III var statistiskt säkerställd (p < 0,01) (26). Denna 

ökning trodde författarna antingen var kopplad till att NOMAC minskade mängden 

endogent estradiol eller en effekt av NOMAC själv (26). Den kliniska effekten av 

förändringarna av AT III är oklar, men man vet att en brist på AT III är relaterad till 

ventrombos (16, 26).  

 

SYFTE 

 

Syftet med föreliggande arbete är att undersöka ifall det är högre trombosrisk vid 

postmenopausal hormonterapi och vid antikonception med nomegestrolacetat/17β- 

estradiol jämfört med andra terapier.  
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MATERIAL OCH METODER 
 

Arbetet är en litteraturstudie där sökningar gjordes med PubMed i databasen 

Medline under mars och april 2014. Sökord som användes var ”nomegestrol 

acetate”, ”nomegestrol acetate AND hemostatic” och ”hormone therapy AND 

estrogen AND venous thromboembolism”. Sökningarna begränsades först till max 

10 år gamla artiklar samt till ”free full text available”. När dåligt sökresultat erhölls 

begränsades sökningen till ”full text available”. Totalt valdes sex artiklar ut, varav 

tre var kliniska prövningar, som på olika sätt utvärderade trombosrisken vid 

användning av NOMAC/E2. De tre studier, som inte var kliniska prövningar, 

valdes ut för att de undersöker påverkan av NOMAC på syntesen av NO, som är en 

möjlig antitrombotisk faktor, vid behandling med nomegestrolacetat. 

 

 

RESULTAT 
 

I tabell I redovisas en övergripande sammanfattning av syfte och resultat i de 

studier som sammanställdes i detta arbete. 

 

Tabell I. Sammanfattning på sammanställda studier. E2=17β- estradiol, NOMAC= 

nomegestrolacetat, LNG=levonorgestrel, EE=etinylestradiol, MPA= medroxiprogesteronacetat, 

SHBG= sex hormone binding globulin, CI=konfidensintervall, eNOS= endothelial nitric oxide 

synthase och mRNA= messenger ribonukleinsyra. 

Studie  Syfte Resultat 

Studie 1:  

Haemostatic effects of a new 

combined oral contraceptive, 

nomegestrol acetate/17β-

estradiol, compared with those 

of levonorgestrel/ethinyl 

estradiol. Gaussem et al., 2011 

(27) 

Syftet med denna studie var att 

utvärdera effekten på markörer 

för koagulation, fibrinolys & 

trombocytaggregationen av 

NOMAC/E2 jämfört med 

LNG/EE.  

Medelförändringen av den 

primära effektvariabeln 

protrombin fragment 1+2 var 

statistiskt säkerställt mindre för 

NOMAC/E2 än för LNG/EE (-

0,02 vs. +0,08 nM, p< 0,01). 

Ett flertal andra markörer 

visade en statistiskt säkerställd 

skillnad mellan de båda 

behandlingsgrupperna.  

Studie 2:  

Effects of a monophasic 

combined oral contraceptive 

containing nomegestrol 

acetate and 17beta-oestradiol 

compared with one containing 

levonorgestrel and 

ethinylestradiol on 

haemostasis, lipids and 

Denna studie utfördes för att 

utvärdera effekten av 

NOMAC/E2 på hemostas, 

lipider, kolhydrat metabolism, 

C reaktivt protein (CRP) och 

SHBG jämfört med LNG/EE.   

NOMAC/E2 visade sig ha 

mindre effekt på ett flertal 

hemostatiska markörer med 

statistisk säkerhet i jämförelse 

med LNG/EE. Påverkan på 

lipider var mindre med 

NOMAC/E2 men påverkan på 

SHBG var högre jämfört med 

LNG/EE. Medel-förändringen 
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carbohydrate metabolism. 
Ågren et al., 2011 (28) 

var mindre med NOMAC/E2 

på protrombin fragment 1+2 

jämfört med LNG/EE men inte 

statistiskt säkerställd.  

Studie 3: Hormone therapy 

and venous thromboembolism 

among postmenopausal 

women: impact of the route of 

estrogen administration and 

progestogens: the ESTHER 

study. Canonico et al., 2007 

(29) 

Denna studie utfördes för att 

undersöka om östrogen och 

ännu inte studerade gestagener 

påverkar ventrombosrisken hos 

postmenopausala kvinnor vid 

hormonterapi.  

Odds ratios för oralt östrogen 

var 4,2 (95 % CI, 1,5–11,6) 

och 0,9 (95 % CI, 0,4-2,1) för 

transdermalt östrogen. Det var 

ingen statistiskt säkerställd 

ventrombosrisk med 

mikroniserat progesteron & 

progesteronderivat. Däremot 

var det en statistiskt säkerställd 

ökad trombosrisk med 

norprogesteronderivat 3,9 (95 

% CI, 1,5–10,0) (bl.a. 

NOMAC) en 3 gånger så stor 

ökning jämfört med icke-

användare.  

Studie 4: Progestins overcome 

inhibition of platelet 

aggregation by endothelial 

cells by down-regulating 

endothelial NO synthase via 

glucocorticoid receptors. Zerr-

Fouineau et al., 2007 (30) 

Studien gjordes för att 

undersöka ifall progestiner 

påverkar uttrycket av eNOS 

och därmed bildningen av NO 

som är en potent vasodilator & 

har antitrombotisk effekt i 

humana endotelceller 

LNG och NOMAC hade en 

liten påverkan på eNOS 

mRNA & eNOS protein nivåer 

medan en markant minskning 

uppträdde med MPA & 

progesteron. Det skedde även 

en reducering av NO syntesen 

av MPA & progesteron, 

NOMAC hade ingen sådan 

effekt. Endotelcellernas 

hämmande effekt på 

trombocytaggregationen 

reducerades av MPA & 

progesteron men inte av LNG 

& NOMAC.  

Studie 5: Certain progestins 

prevent the enhancing effect 

of 17beta-estradiol on NO-

mediated inhibition of platelet 

aggregation by endothelial 

cells. Zerr-Fouineau et al., 

2009 (31) 

Syftet med denna studie var att 

utvärdera effekten av 

progestiner på den fördelaktiga 

& stimulerande effekt som 

östrogener ger på 

endotelcellers bildning av NO. 

Den E2-stimulerade höjningen 

av eNOS mRNA & eNOS 

proteinnivåer hämmades av 

MPA, progesteron, LNG & 

NOMAC.  E2 stimulerade 

också NO-bildning och 

förhöjde endotelcellernas 

hämmande effekt på 

trombocytaggregationen, E2:s 

effekt reducerades av MPA & 

progesteron. NOMAC & LNG 

var utan sådan effekt.   

Studie 6: Activation of nitric 

oxide synthesis in human 

endothelial cells using 

nomegestrol acetate. 
Simoncini et al., 2006 (32) 

Studiens syfte var att 

undersöka om NOMAC 

påverkar händelser i humana 

endotelceller som utmärker sig 

från andra progestiner som 

progesteron och MPA. Så som 

påverkan på NO-bildning och 

eNOS aktivitet. 

 

NOMAC och progesteron ökar 

NO-bildningen men MPA var 

utan sådan effekt. E2:s 

stimulerande effekt på NO-

syntes påverkades inte av 

NOMAC & progesteron men 

MPA interagerar med E2:s 

effekt.  
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Studie 1 
 

Haemostatic effects of a new combined oral contraceptive, nomegestrol 

acetate/17β-estradiol, compared with those of levonorgestrel/ethinyl estradiol. 

Gaussem et al., 2011 (27) 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att jämföra effekten på surrogatmarkörer för 

koagulation, fibrinolys och trombocytaggregation med vid behandling NOMAC/E2 

(2,5 mg/1,5 mg) och LNG/EE (100 µg/ 20 µg).  

Studiedesign 

Denna randomiserade, dubbelblinda fas 2 studie med parallella grupper ägde rum 

mellan augusti 2003 och september 2004 vid ett center i Frankrike. Varje deltagare 

genomgick fem cykler varav en inför-behandlingscykel för ägglossning, tre 

sammanhängande behandlingscykler och sist en efter-behandlingscykel. De 90 

kvinnorna som inkluderades skulle vara friska, icke-gravida och mellan 18-38 år. 

De rökte ≤ 10 cigaretter/ dag, konsumerade ≤ 14 enheter alkohol/vecka och hade ett 

BMI på 17-30 kg/m
2
. Kvinnor som hade en historia av kardiovaskulära sjukdomar 

exkluderades samt om deras familjehistoria visade risk för trombos. Till 

NOMAC/E2-gruppen randomiserades 45 kvinnor och 45 kvinnor till LNG/EE-

gruppen. NOMAC/E2 användes i 24/4 doseringsschema och LNG/EE i 21/7 

doseringsschema.  

Den primära effektvariabeln var nivå förändring av protrombin fragment 1+2 från 

baseline till avslutad behandling, alltså cykel 3. Sekundära effektvariabler var 

koagulations faktorer; fibrinogen, APC resistens faktor II (trombin) och VIII. Samt 

koagulations inhibitorer bl.a. fritt protein S, protein S aktivitet, AT och TFPI. 

Fibrinolys markörer; PAI-1, plasminogen, SHBG, D-dimer och 

trombocytaggregation. Studien var sponsrad av Théramex som är en del av Merck-

Seronogruppen.  

Resultat 

Medelförändringen av den primära effektvariabeln var statistiskt säkerställd mindre 

för NOMAC/E2 än med LNG/EE. Protrombin fragment 1+2 förändringen var 

negativ med NOMAC/E2 -0,02 nM jämfört med en positiv ökning på +0,08 nM 

med LNG/EE (p< 0,01). Likaså var förändringen av APC resistens från baseline 

statistiskt säkerställd mindre med NOMAC/E2 (+0,20) än med LNG/EE (+0,46) 

(p<0,01).  

Förändringen av AT från baseline var även den statistiskt säkerställd mindre med 

NOMAC/E2 jämfört med LNG/EE. Med NOMAC/E2 ökade nivån med +0,3 % 

jämfört med LNG/EE där den minskade med -4,4 % (p<0,001). Det var också en 

statistiskt säkerställd skillnad av förändringen på D-dimernivåerna mellan 

NOMAC/E2 som gav en minskning med -53 ng/mL, medan LNG/EE gav en 

ökning på +43 ng/mL (p<0,001).  
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Medelförändringen var även statistiskt säkerställd för faktor II (trombin), fritt 

protein S, plasminogen och PAI-1 mellan de båda behandlingsgrupperna (p< 0,05; 

tabell II). De förändringar på surrogatmarkörer som inte visade en statistiskt 

säkerställd skillnad mellan behandlingsgrupperna redovisas i tabell II.   

 

Tabell II. Medel förändringar från baseline till avslutad behandling i nivåer för surrogatmarkörer på 

koagulation, fibrinolys i en jämförelse mellan NOMAC/E2 och LNG/EE. Om p ≤ 0,05 är skillnaden 

från baseline till avslutad behandling (NOMAC/E2 vs. LNG/EE) statistiskt säkerställd.  E2= 17β- 

estradiol, EE= etinylestradiol, LNG= levonorgestrel, NOMAC= nomegestrolacetat, PAI-1= 

plasminogen activator inhibitor-1, SD=standardavvikelsen, TFPI= tissue factor pathway inhibitor 

och SHBG= sex hormone binding globulin.  

Surrogatmarkörer ± SD NOMAC/E2 ± SD LNG/EE ± SD p-värde 

Koagulation  

Fibrinogen, g/L 

Faktor II, % 

Faktor VIII, % 

Fritt protein S, % 

Protein S aktivitet, % 

TFPI, ng/mL 

 

   0,08 ± 0,09 

   4,49 ± 1,27 

   6,47 ± 3,42 

   4,38 ± 1,17 

   5,09 ± 1,61 

– 1,87 ± 0,27 

 

   0,34 ± 0,09 

   9,16 ± 1,74 

   6,93 ± 3,60 

   9,02 ± 1,31 

   7,29 ± 2,52 

– 2,69 ± 0,30 

 

p= 0,112 

p< 0,05 

p= 0,936 

p< 0,05 

p= 0,237 

p= 0,102 

Fibrinolys 

Plasminogen, % 

PAI-1, ng/mL 

SHBG, nM 

 

   5,8 ± 1,2  

– 3,08 ± 1,60 

   34,8 ± 6,8 

 

   30,0 ± 1,9 

– 8,02 ± 1,20  

   23,0 ± 5,2  

 

p< 0,0001 

p< 0,001 

- 

 

 

Studie 2 
 

Effects of a monophasic combined oral contraceptive containing nomegestrol 

acetate and 17beta-oestradiol compared with one containing levonorgestrel and 

ethinylestradiol on haemostasis, lipids and carbohydrate metabolism. Ågren et al., 

2011 (28) 

Syfte 

Denna studie utfördes för att utvärdera effekten av NOMAC/E2 (2,5 mg/ 1,5 mg) 

på hemostas, lipider, kolhydrat metabolism, C reaktivt protein (CRP) och SHBG. 

Som jämförande terapi användes LNG/EE (150 µg/ 30 µg). 

Studiedesign 

Denna jämförande, randomiserade, öppna, parallellgruppstudie utfördes på fem 

olika studiecentra i Finland. Till studien inkluderades 121 friska kvinnor som var 

sexuellt aktiva i åldrarna mellan 18-50 år. De hade ett BMI på 17-29 kg/m
2
 och 

inga kontraindikationer för användning av antikonception med steroider. De hade 

inte använt några andra hormonterapier de närmaste två månaderna innan screening 
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förutom antikonception. Kvinnor, som använde läkemedel som påverkar det 

hemostatiska systemet, exkluderades.  

Studien bestod av en före-behandlingscykel följd av sex 28 dagars 

behandlingscykler följt av en uppföljningscykel. Till NOMAC/E2 randomiserades 

60 kvinnor som då behandlades enligt 24/4 doseringsschemat. I LNG/EE-gruppen 

behandlades 61 kvinnor som behandlades enligt 21/7 doseringsschemat.  

I studien undersöktes följande markörer för hemostas; protrombin fragment 1+2 

och D-dimer. Antikoagulations faktorer som mättes var bl.a. sensitivitet för ETP 

(endogenous thrombin potential)- baserat APC och aPTT (activated partial 

thromboplastin time)- baserat APC. Samt AT III, protein C, fritt protein S och totalt 

protein S. Samt undersöktes prokoagulations markörer som faktor II, faktor VIIc 

(coagulant activity) och faktor VIIa samt totalt faktor VIII. Utav lipider undersöktes 

bl.a. totalkolesterol, triglycerider, lipoprotein (a), HDL och LDL- kolesterol. Serum 

nivåer av SHBG uppmättes också. Studien sponsrades av Merck/MSD.  

Resultat 

Utav de 61 kvinnorna som randomiserades till LNG/EE påbörjade 58 behandlingen 

och 52 kvinnor som genomgick hela behandlingen. Alla de 60 kvinnorna i 

NOMAC/E2 påbörjade behandlingen men bara 53 genomgick hela behandlingen. 

Ökningen av sensitiviteten för ETP-baserat APC var statistiskt säkerställd från 

baseline till cykel 6, ökningen var betydligt högre för LNG/EE än för NOMAC/E2 

(p< 0,001; tabell III). För resterande antikoagulationsfaktorer skedde små 

förändringar i båda behandlingsgrupperna från baseline. Däremot var skillnaden 

mellan behandlingsgrupperna statistiskt säkerställd för alla markörer utom för 

aPTT-baserat APC och fritt protein S (p< 0,01; tabell III). Utav 

prokoagulationsfaktorerna var det endast förändringen av faktor VIIc som visade 

sig vara statistiskt säkerställd mellan NOMAC/E2 som ökade mycket lite och 

LNG/EE som minskade (p=0,001; tabell III). På de andra 

prokoagulationsfaktorerna skedde en liten förändring i båda grupperna, tabell III.  

Påverkan på lipider av NOMAC/E2 var mycket liten, medan LNG/EE minskade 

HDL-C och ökade både LDL-C och triglycerider och skillnaden mellan grupperna 

var statistiskt säkerställd (p< 0,05; tabell III). Likaså påverkade inte NOMAC/EE 

lipoprotein nivåerna, men LNG/EE påverkade lite även denna skillnad och var 

statistiskt säkerställd (p< 0,001; tabell III).  

Ökningen av SHBG var statistiskt säkerställd med NOMAC/E2 (44 %) jämfört med 

LNG (22 %) (p =0,019; tabell III).  
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Tabell III. Medelförändringen från baseline till cykel 6 för hemostatiska markörer, antikoagulations 

markörer, prokoagulations markörer, lipider och SHBG i en jämförelse mellan NOMAC/E2 och 

LNG/EE. (%) anger den procentuella förändringen från baseline till cykel 6. Om p ≤ 0,05 är 

skillnaden från baseline till cykel sex (NOMAC/E2 vs. LNG/EE) statistiskt säkerställd.  NOMAC= 

nomegestrolacetat, E2= 17β- estradiol, EE=etinylestradiol, LNG= levonorgestrel, ETP= endogenous 

thrombin potential, aPTT= activated partial thromboplastin time, APC= aktiverat protein C, HDL-

C= high density lipoprotein cholesterol, LDL-C= low density lipoprotein cholesterol, SHBG= sex 

hormone binding globulin.  

Markörer  NOMAC/E2 (%) LNG/EE (%) p-värde 

Hemostas  

Protrombin fragment 1+2, nmol/L 

D-dimer, mg/L  

 

Antikoagulations faktorer 

ETP-baserat APC sensitivitet  

aPTT-baserat APC sensitivitet  

Antitrombin III, %  

Protein C, U/L  

Fritt protein S, %  

Totalt protein S, % 

 

 

– 0,00 (– 1,7) 

   0,00 (0,0) 

 

 

   0,40 (60,0) 

   0,03 (3,3) 

   4,0 (3,9) 

– 3,0 (– 3,1) 

   11,0 (13,3) 

   4,0 (4,7) 

 

   0,02 (13,5) 

   0,00 (0,0) 

 

 

   1,20 (146,4) 

   0,02 (2,0) 

– 3,5 (– 3,6) 

   8,5 (8,2)  

   11,5 (11,9) 

– 3,0 (– 3,6) 

 

0,085 

- 

 

 

< 0,001 

0,97 

0,004 

0,002 

0,97 

< 0,001 

Prokoagulations faktorer 

Faktor II, % 

Faktor VIIa, U/L 

Faktor VIIc, % 

Faktor VIII, % 

 

 

– 1,0 (– 0,9) 

   7,0 (8,8) 

   1,0 (1,0) 

   3,0 (4,8) 

 

   3,0 (3,0) 

   9,0 (14,4) 

– 13,0 (– 12,7) 

   6,0 (6,8) 

 

0,50 

0,42 

0,001 

0,38 

Lipider 

Total kolesterol, mmol/L 

HDL- C, mmol/L 

LDL- C, mmol/L 

Triglycerider, mmol/L 

Lipoprotein (a), g/L 

 

SHBG, nmol/L 

 

   0,08 (1,3) 

   0,02 (1,6) 

– 0,02 (– 0,5) 

   0,06 (7,5) 

   0,00 (0,0) 

 

   33,8 (44,1) 

 

– 0,03 (– 0,7) 

– 0,23 (– 13,1) 

   0,11 (6,8) 

   0,15 (17,0) 

– 0,02 (– 14,0) 

 

   15,3 (22,4) 

 

0,69 

< 0,001 

0,046 

0,008 

< 0,001 

 

0,019 

 

 

Studie 3 

 
Hormone therapy and venous thromboembolism among postmenopausal women: 

impact of the route of estrogen administration and progestogens: the ESTHER 

study. Canonico et al., 2007 (29) 

Syfte 

Denna studie utfördes för att undersöka påverkan av östrogen och gestagener på 

ventrombosrisken hos postmenopausala kvinnor, eftersom det finns många olika 
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gestagenbehandlingar tillgängliga med olika påverkan på ventrombosrisken, som 

ännu inte blivit undersökta.  

Studiedesign 

Studien var en multicenter fall-kontrollstudie utförd i Frankrike på 8 sjukhus mellan 

1999-2006. I studien inkluderades 271 fall som dokumenterat en händelse av 

idiopatisk ventrombos (208 sjukhusfall, 63 fall utifrån) och 610 kontroller (429 

sjukhuskontroller, 184 samhällskontroller). Kontrollpatienterna var kvinnor som 

hade sökt vård för en diagnos som var icke relaterad till östrogenanvändning.  

Varje patient matchades med 1-3 kontroller. Kvinnorna var mellan 45-70 år och 

matchades efter vikt och ålder. Kvinnorna delades in i 5 behandlingsgrupper och 

hade behandlats med antingen mikroniserat progesteron, progesteronderivat (ex: 

medroxiprogesteronacetat), norprogesteronderivat (nomegestrolacetat 5 mg eller 

promegeston) eller nortestosteronderivat, samt en grupp med oralt östrogen (17β-

estradiol) och en med transdermalt östrogen. Merparten av dessa två grupper fick 

läkemedlet i kombination med gestagen. Men de som behandlades med östrogen i 

kombination med nortestosteron derivat (12 fall, 7 kontroller) exkluderades och 

risken för ventrombos med denna behandling jämfördes separat med icke-

användare.  

För att utvärdera risken för ventrombos beräknades odds ratios (ORs) med ett 

konfidensintervall (CI) på 95 %. Användare av oralt, transdermalt östrogen och 

gestagener jämfördes med icke användare. ORs för ventrombos reglerades efter 

viktstatus, familjehistoria av ventrombos, historia av åderbråck, utbildning, ålder 

vid menopaus, hysterektomi och rökning.  

Resultat  

Utav de 40 trombospatienter, som behandlades med norprogesteronderivat, fick 22  

NOMAC och 18 promegeston, av kontrollerna var det 19 som fick NOMAC och 18 

promegeston. De flesta som fick NOMAC behandlades med 5 mg dagligen. Risken 

för ventrombos ökade statistiskt säkerställt > 3 gånger för norprogesteronderivat- 

användare jämfört med icke användare (OR: 3,9; 95 % CI, 1,5-10,0) (tabell IV). 

Oralt östrogen uppvisade en högre risk för ventrombos jämfört med transdermalt 

östrogen. ORs för ventrombos var för oralt östrogen 4,2 (1,5-11,6)  och för 

transdermalt östrogen 0,9 (0,4-2,1) (tabell IV). 
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Tabell IV. Påverkan av hormonterapi på ventrombosrisken vid östrogen och olika typer av gestagen 

administrering. CI= konfidensintervall OR=odds ratio. *22 fall fick nomegestrolacetat och 18 fall 

promegeston. **19 kontroller fick nomegestrolacetat och 18 kontroller promegeston.  

Behandling Antal fall 

(%) 

Antal kontroll 

(%) 

Matchad OR (95 % 

CI) 

Icke-användare 

Oralt östrogen 

Transdermalt östrogen 

Ingen gestagen 

Mikroniserat progesteron 

Progesteronderivat 

Norprogesteronderivat 

146 

45 (17,4) 

67 (26) 

14 (5,4) 

19 (7,4) 

39 (15,1) 

40* (15,5) 

384 

39 (6,5) 

180 (29,9) 

40 (6,7) 

63 (10,4) 

79 (13,1) 

37** (6,1) 

1 

4,2 (1,5- 11,6) 

0,9 (0,4- 2,1) 

- 

0,7 (0,3- 1,9) 

0,9 (0,4- 2,3) 

3,9 (1,5- 10,0) 

 
 

Studie 4 
 

Progestins overcome inhibition of platelet aggregation by endothelial cells by 

down-regulating endothelial NO synthase via glucocorticoid receptors. Zerr-

Fouineau et al., 2007 (30) 

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka ifall progestiner påverkar uttrycket av 

eNOS (endothelial nitric oxide synthase) och därmed bildningen av NO som är en 

potent vasodilator och antitrombotisk faktor i humana endotelceller och detektera 

deras glukokortikoida aktivitet.  

Studiedesign 

I studien användes en cellkultur av endotelceller isolerade från humana 

navelsträngar (HUVECs; human umbilical vein endothelial cells). För att undersöka 

genuttrycket och mängden av eNOS användes PCR (polymerase chain reaction) 

respektive Western blot analys. Genom att använda elektronspinnresonans 

spektroskopi studerades bildningen av NO. Trombocytaggregationen studerades i 

en aggregometer.  

I studien utvärderades ett flertal progestiner - de med partiell glukokortikoid 

aktivitet som progesteron, medroxiprogesteronacetat (MPA) och megestrolacetat 

(MEG) samt de utan glukokortikoid aktivitet som LNG och NOMAC. 

Experimenten utfördes med progestiner i koncentrationer upp till 0,1 µmol/L, som 

är en koncentration som kan uppnås i plasma hos postmenopausala kvinnor med 

hormonterapi. Ett p-värde på <0,05 ansågs vara statistiskt säkerställt.  
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Resultat 

Vid experimentet, där man undersökte utryck av eNOS genom att studera eNOS 

mRNA- (messenger ribonukleinsyra) nivåer under en 6 timmar lång behandling 

(test 1), visade följande progestiner en reducering av eNOS mRNA nivåerna med 

en statistiskt säkerställd skillnad mot kontrollprov: MPA (48 %), progesteron (43 

%) och LNG (23 %) (tabell V). NOMAC hade ingen statistiskt säkerställd skillnad 

jämfört med kontrollprov i detta experiment (tabell V). 

Vid det test 2, där eNOS-proteinnivån undersöktes i 24 timmar, reducerade MPA 

och progesteron proteinnivåerna med statistiskt säkerställd skillnad mot 

kontrollprov (p< 0,05; tabell V). LNG, NOMAC och MEG visade ingen statistiskt 

säkerställd skillnad mot kontrollprov (tabell V). 

Genom ett annat experiment undersöktes NO syntesen, när HUVECs behandlades 

med trombin tillsammans med olika progestiner (test 3). Trombin hade en 

stimulerande effekt och ökade eNOS aktiviteten, vilket resulterade i en ca 170 % 

ökning av NO bildningen i HUVECs (p< 0,05; tabell V). HUVECs förbehandlades 

i 24 timmar med antingen MPA, progesteron eller NOMAC, innan trombin 

tillsattes. Med MPA och progesteron skedde en reducering av den 

trombinstimulerade NO syntesen (p≤ 0,05; tabell V). NOMAC däremot hade ingen 

sådan effekt, och den stimulerande effekten av trombin erhölls (tabell V).  

Trombin orsakade en submaximal och irreversibel aggregation av en suspension av 

tvättade humana trombocyter. Denna effekt reducerades markant av HUVECs, 

medan endast en liten reducering erhölls i kontrollprov. När suspensionen 

behandlades med MPA och progesteron i 24 timmar minskade den inhiberande 

effekten av HUVECs på trombocytaggregationen. Däremot hade varken LNG och 

NOMAC någon sådan effekt och den inhiberande effekten av HUVECs på 

trombocytaggregationen erhölls. 

Ett experiment utfördes också för att undersöka om olika progestiner kan aktivera 

glukokortikoidreceptorn och därmed förflytta receptorn från cytosol till kärna,  

samt om den inhiberande effekten av progestiner på eNOS uttrycket kan förhindras 

genom nedreglering av glukokortikoidreceptorn. NOMAC och LNG påverkade inte 

glukokortikoidreceptorns position i cellen medan MPA och progesteron orsakade 

en aktivering och därmed en förflyttning av receptorn från cytosolen in till kärnan. 

Vid nedreglering av glukokortikoidreceptorn förhindrades MPA och progesteron 

inhiberande effekt på eNOS uttrycket.  
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Tabell V. Procentuella nivåer av eNOS mRNA, eNOS protein och NO-bildning vid olika 

progestinbehandlingar. Följande värden är avlästa från stapeldiagram i studien. eNOS= endothelial 

nitric oxide synthase, mRNA= messenger ribonukleinsyra, K= kontroll, NO= kväveoxid, LNG= 

levonorgestrel, NOMAC= nomegestrolacetat, PROG= progesteron, MPA= 

medroxiprogesteronacetet, MEG=megestrolacetat. *p≤ 0,05 jämfört med kontroll, # ≤ 0,05 jämfört 

med trombin och (~) = ungefärligt värde.  

Experiment   Behandling    

Test 1 (6 h) Kontroll - LNG 
(0,1µM) 

NOMAC  
(0,1 µM) 

PROG 

 (0,1 µM) 
MPA  

(0,1 µM) 

eNOS mRNA 

(% av K) 

100 

 

- 77* 78 57* 52* 

Test 2 (24 h) Kontroll MEG  
(1 µM) 

LNG  

(1 µM) 
NOMAC 
(1 µM) 

PROG 
(1 µM) 

MPA 

(1 µM) 

eNOS protein 

(% av K) 

100 

 

~ 90 100 ~ 125 ~ 60* ~ 67 * 

Test 3 (24 h) Kontroll Trombin 

(1 U/mL) 

-   NOMAC 

(0,1 

µmol/L) 

PROG 

(0,1 

µmol/L) 

MPA 

(0,1 

µmol/L) 

NO-bildning 

(% av K) 

100 170 * - 150* 100 # 120 # 

 

 

 

Studie 5 
 

Certain progestins prevent the enhancing effect of 17beta-estradiol on NO-

mediated inhibition of platelet aggregation by endothelial cells. Zerr-Fouineau et 

al., 2009 (31) 

Syfte 

Denna studie gjordes för att utvärdera ifall progestiner påverkar den fördelaktiga 

och stimulerande effekt som östrogener ger på endotelcellers formation av NO som 

en potentiell antitrombotisk faktor.  

Studiedesign 

I studien användes endotelceller isolerade HUVECs. För att undersöka uttryck av 

eNOS  mRNA användes PCR och för att mäta eNOS protein halten användes 

Western blot analys. NO syntesen undersöktes med hjälp av elektronspinnresonans 

spektroskopi och även trombocyt aggregationen undersökte i en aggregometer.  
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Progestiner som användes i dessa experiment är de med partiell glukokortikoid 

aktivitet som MPA och progesteron samt de utan glukokortikoid aktivitet som LNG 

och NOMAC. Dessa användes ensamma eller i kombination med östrogenet 17β-

estradiol (E2). De flesta experiment med progestiner utfördes med en koncentration 

på 0,1 µmol/L vilket ofta uppnås i plasma vid hormonterapi hos postmenopausala 

kvinnor. Ett värde p< 0,05 ansågs som statistiskt säkerställt.  

Resultat 

När cellkulturen behandlades med E2 ökade både eNOS mRNA och eNOS protein 

nivåerna med statistisk säkerhet (p < 0,05; tabell VI). Progesteron, MPA, LNG och 

NOMAC hämmade den stimulerande effekt som E2 hade på eNOS mRNA och 

eNOS protein nivåerna (p < 0,05; tabell VI).  Progesteron och MPA hämmade E2:s 

stimulerande effekt på eNOS mRNA något mer än NOMAC och LNG (tabell VI). 

NOMAC reducerade eNOS proteinnivåerna något mer än de andra progestinerna 

(tabell VI).  

När HUVECs behandlades med E2 i 24 timmar ökade NO-bildningen med 54 %. 

Dock reducerades E2:s stimulerande effekt med statistisk säkerhet av progesteron 

med 61 % och av MPA med 76 % (p < 0,05; tabell VI). Däremot gav NOMAC 

endast en liten reducering av E2:s stimulerande effekt men inte med statistisk 

säkerhet, LNG saknade sådan effekt (tabell VI). Ingen av progestinerna påverkade 

NO bildningen när de användes ensamma. 

HUVECs hämmade trombinets stimulerande effekt på trombocytaggregationen 

med ca 30 %. När sedan HUVECs behandlades med E2 ökade den antitrombotiska 

effekten ännu mer. E2:s stimulerande effekt hämmades av MPA och progesteron, 

men inte av NOMAC och LNG. 

 

Tabell VI. Procentuella nivåer av eNOS mRNA, eNOS protein och NO-bildning vid behandling av 

humana endotelceller med E2 ensam och i kombination med olika progestiner. K=kontroll, E2=17β- 

estradiol, LNG= levonorgestrel, PROG=progesteron, NOMAC= nomegestrolacetat, MPA= 

medroxiprogesteronacetat, eNOS= endothelial nitric oxide synthase, mRNA= messenger 

ribonukleinsyra och NO=kväveoxid. * p < 0,05 jämfört med kontroll, # p < 0,05 jämfört med E2.  

Experiment  K E2 (10 

nmol/L) 
LNG/E2 

(0,1µmol/L

) 

PROG/E2 

(0,1µmol/L

) 

NOMAC/E2 

(0,1µmol/L) 
MPA/E2 

(0,1µmol/

L) 

eNOS mRNA 

 (% av K) 

100 

 

175* ~ 130# ~120# ~125 # ~110 # 

eNOS protein 

(% av K) 

100 ~150 * ~75 # ~60 # ~45# ~75 # 

NO-bildning 

(% av K) 

100 154* ~155 * ~120 # ~130 * ~115# 
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Studie 6 

 
Activation of nitric oxide synthesis in human endothelial cells using nomegestrol 

acetate. Simoncini et al., 2006 (32) 

Syfte 

Syftet med denna studie var att fastställa om NOMAC inducerar processer i 

humana endotelceller och därmed skiljer sig från andra progestiner som progesteron 

och MPA, framförallt genom påverkan på bildningen av NO och uttryck av eNOS 

och dess aktivitet.  

Studiedesign 

I studien användes HUVECs isolerade från ett flertal humana navelsträngar. 

Navelsträngarna erhölls efter normala förlossningar av både pojkar och flickor och  

ca 40-50 olika navelsträngsvener användes i studien. NOMAC testades både 

ensamt och i kombination med 17β-estradiol (E2). Effekten av NOMAC jämfördes 

sedan med naturligt progesteron och MPA.  För att undersöka eNOS aktiviteten 

utfördes flera experiment och en nitritanalys användes för att detektera NO 

syntesen. Ett p-värde på < 0,05 ansågs vara statistiskt säkerställt.   

Resultat 

I test 1 behandlades HUVECs i 48 timmar med antingen progesteron (10 nM), 

MPA (10 nM) eller NOMAC (10 nM). NOMAC och progesteron hade liknande 

påverkan på NO syntesen och eNOS aktiviteten (tabell VII). Förändringen var 

statistiskt säkerställd jämfört med kontroll p< 0,05. MPA hade ingen större 

påverkan på varken NO syntesen eller eNOS aktiviteten (tabell VII).   

I test 2 behandlades HUVECs med antingen E2 (1 nM) ensam eller i kombination 

med progesteron (10 nM), MPA (10 nM) eller NOMAC (10 nM) i 48 timmar. E2 

ensam gav en kraftig ökning av NO syntesen och eNOS aktiviteten (tabell VII). När 

NOMAC och progesteron tillsattes, uppträdde ingen statistiskt säkerställd 

förändring av varken NO syntesen eller av eNOS aktiviteten. Däremot gav MPA en 

reducering av E2:s effekt på eNOS aktiviteten och NO syntesen, detta med 

statistisk säkerhet.  

I ett experiment där man undersökte hur endast NOMAC påverkar NO syntes och 

eNOS aktivitet i HUVECs såg man en ökning av båda dessa redan efter en timme 

men man såg ingen ökning av eNOS-gen uttryck. Detta tyder på att NOMAC ger en 

effekt på NO syntes och eNOS aktivitet utan gentranskription men istället genom 

förändringar i endotelcellens enzymfunktion. Detta fastställdes genom experimentet 

där HUVECs utsattes för NOMAC under endast 30 min.  
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I test 3 prövades dessa snabba (30 min) experiment på progesteron (10 nM), MPA 

(10 nM) eller NOMAC (10 nM) jämfört med kontroll. NOMAC och progesteron 

visade liknande effekt på NO syntes och eNOS aktivitet, medan MPA inte visade 

någon sådan effekt (tabell VII).  

I test 4 utfördes det snabba testet fast E2 (1 nM) inkluderades. E2 ensam gav en 

statistiskt säkerställd ökning av NO syntesen och eNOS aktiviteten jämfört med 

kontroll (p< 0,05 tabell VII).  Både NOMAC/E2 och progesteron/E2 gav en 

statistiskt säkerställd ökning av NO syntesen och eNOS aktiviteten jämfört med 

kontroll och med E2 ensam (p< 0,05, tabell VII). MPA/E2 gav en reduktion av E2:s 

effekt på NO syntesen (tabell VII). 

 

Tabell VII. Olika progestiner och estradiol påverkar kväveoxid syntesen (nitrit analys, nM/miljoner 

celler) och eNOS aktiviten (pM/mg). Tabellen visar värden avlästa från stapeldiagram i studien.  

eNOS= endothelial nitric oxide synthase, E2= 17β-estradiol, P= progesteron, MPA 

medroxiprogesteronacetat och NOMAC nomegestrolacetat. * p< 0,05 jämfört med kontroll och # p< 

0,05 jämfört med E2 ensam.  

Experiment Kontroll - NOMAC Progesteron MPA 

Test 1 (48 h) 

Nitrit (nM/miljoner 

celler) 

eNOS aktivitet 

(pmol/mg) 

 

6 

9,5 

 

 

- 

- 

 

16* 

13* 

 

16* 

14,5* 

 

8 

8 

 Kontroll E2 NOMAC/E2 PROG/E2 MPA/E2 

Test 2 (48 h) 

Nitrit (nM/miljoner 

celler) 

eNOS aktivitet 

(pmol/mg) 

 

6 

10 

 

 

30* 

76* 

 

27* 

77* 

 

31* 

78* 

 

22* 

50* 

 Kontroll - NOMAC PROG MPA 

Test 3 (30 min) 

Nitrit (nM/miljoner 

celler) 

eNOS aktivitet 

(pmol/mg) 

 

3 

3,5 

 

 

- 

- 

 

6* 

6,5* 

 

6* 

6* 

 

2,3 

3 

 Kontroll E2 NOMAC/E2 PROG/E2 MPA/E2 

Test 4 (30 min + E2) 

Nitrit (nM/miljoner 

celler) 

eNOS aktivitet 

(pmol/mg) 

 

3 

3,5 

 

10* 

8,5* 

 

14 # 

10,5 # 

 

13 # 

11 # 

 

6* 

8* 
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DISKUSSION 
 

Det första kombinerade p-pillret godkändes på 1960-talet och postmenopausal 

behandling med östrogen har använts sedan 1950-talet (17, 33, 34). Kombinerade 

p-piller har blivit en av de mest använda antikonceptiva metoderna runt om i 

världen (33). Det är väl känt att hormonterapi med kombinerade p-piller och 

postmenopausal behandling med östrogener och gestagener är associerade med en 

förhöjd trombosrisk (13). Dessa allvarliga men ovanliga händelser har skapat oro 

och påverkat användandet av hormonterapi (17). Det har också ökat forskningen 

efter nya säkrare substanser (17). Att införa E2 istället för EE i hormonterapi har 

varit drivande inom forskningen eftersom det tros föreligga en lägre trombosrisk 

med EE. NOMAC har förutspåtts att ha en låg trombosrisk och i detta arbete har 

denna hypotes styrkts ytterligare.  

I studie 1 (Gaussem et al.) där man undersökte hur antikonception påverkade ett 

flertal hemostatiska biomarkörer, var medelförändringen på många av dessa 

markörer statistiskt säkerställt lägre med NOMAC/E2 jämfört med LNG/EE. Den 

primära effektvariabeln protrombin fragment 1+2 förblev nästan oförändrad med 

NOMAC/E2,  medan den ökade med LNG/EE. 

I studie 1 ökade även APC-resistensen mer med LNG/EE än med NOMAC/E2. En 

ökning av APC-resistensen är kopplad till ökad trombosrisk men kan även vara 

kopplad till minskade mängder TFPI. I studie 1 minskade TFPI i båda 

behandlingsgrupperna men inte med en statistiskt säkerställd skillnad. Däremot 

påverkade LNG/EE mera, vilket kan föklara den högre APC-resistensen.  

De minskade mängderna av AT, som LNG/EE orsakade enligt studie 1, hade en 

statistiskt säkerställd skillnad mot NOMAC/E2. Den kliniska relevansen av 

förändringar på AT är, som tidigare nämnts, inte känd, men det finns en koppling 

mellan brist på AT och ventrombos. Likaså reducerade NOMAC/E2 D-dimer 

nivåerna med statistiskt säkerställd skillnad mot LNG/EE som ökade nivårna, och 

som tidigare nämnts är en ökad D-dimernivå korrelerad till ventrombos. LNG/EE 

minskade mängden PAI-1 mer än NOMAC/E2 och eftersom PAI-1 är en 

antikoagulationsfaktor skulle detta kunna vara en markör för trombosrisk. 

Båda behandlingsgrupperna i studie 1 fick ökad SHBG, men mer med NOMAC/E2 

än med LNG/EE. SHBG skulle kunna vara en markör för ventrombos vid 

hormonterapi. De resterande hemostatiska markörerna påverkades minst av 

NOMAC/E2 med varierande skillnader jämfört med LNG/EE.  

Studien sponsrades av det företag (Théramex), som utvecklat NOMAC, vilket 

skulle kunna göra att resultatet är mindre trovärdigt, då man vill framhäva sina 

produkter. Det var bra att studien var randomiserad och dubbelblind för det minskar 

risken för bias. Däremot kunde en längre behandlingsperiod än 3 cykler varit bättre 

för att ge ett säkrare resultat. Eftersom det är en fas 2 studie är det dock förståligt att 

studien inte var längre eftersom det är tidigt i forskningen. Dessutom var det relativt 

få deltagare i studien; ett större antal hade kunnat ge ett mer tillförlitligt resultat och 
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i större utsträckning avspeglat den generella populationen. Eftersom studien visar 

förändringar på markörer i kroppen och inte ett utfall av trombos går det inte dra 

några direkta slutsatstser till vad resultaten betyder för  ventrombosrisken. För att 

göra detta krävs det fler epidemiologiska data. LNG 100 µg/EE 20 µg var en stark 

jämförande behandling då den lägre dosen EE tros vara relaterad till en lägre 

trombosrisk.  

I studie 2 (Ågren et al.) påverkade varken NOMAC/E2 eller LNG/EE protrombin 

fragment 1+2 nivåerna till en statistiskt signifikant grad. Endast en liten ökning 

sågs med LNG/EE men ingen statistiskt säkerställd skillnad. D-dimernivåerna 

påverkades inte av någon av behandlingarna. ETP-baserat APC sensitivitet 

påverkades minst av NOMAC/E2 med  statistiskt säkerställd skillnad mot LNG/EE. 

Precis som i studie 1 ökade AT med NOMAC/E2 och minskade med LNG/EE, och 

samma fråga kan ställas här, det vill säga,  vad har detta för klinisk betydelse? 

Överlag var medelförändringen av de övriga hemostatiska markörerna mindre med 

NOMAC/E2 jämfört med LNG/EE.  

NOMAC/E2 visade också upp en bättre lipidprofil jämfört med LNG/EE. HDL 

kolesterol minskade med LNG/EE och LDL kolesterol och triglycerider ökade. 

Dessa resultat överrensstämmer med hur LNG/EE generellt brukar påverka 

lipidprofilen (28). Författarna menar att E2 har en bättre lipidprofil jämfört med EE 

(28). SHBG nivåerna ökade med båda behandlingarna men NOMAC/E2 ökade mer 

med statistiskt säkerställd skillnad mot LNG/EE och detta skulle kunna ge en högre 

trombosrisk med NOMAC/E2. Dock är ökningen av SHBG med NOMAC/E2 

ganska liten jämfört med andra kombinations-p-piller (28). Resultaten stämmer 

överrens med de i studie 1 och skillnaderna mellan behandlingarna beror troligtvis 

på att EE ökar mängden SHBG, medan LNG, som är androgen motverkar, detta. 

NOMAC är inte ett androgentoch motverkar då inte E2:s effekt på SHBG (27).  

Studie 2 sponsrades av det företag, som idag tillverkar kombinations p-pillret 

Zoely®. Precis som i studie 1 var det få deltagare och resultatet blir därigenom 

mindre generaliserbart. Däremot var studiens längd bättre jämfört med studie 1. En 

behandlingstid på 6 cykler kan räcka för att påvisa förändringar av hemostatiska 

markörer och lipider. Det var bra att studien var randomiserad men inte att den var 

öppen då det ökar risken för bias. Det kanske inte har så stor betydelse eftersom 

man som deltagare inte kan påverka hur ett läkemedel förändrar nivån av olika 

proteiner i kropppen. I studie 2 används LNG/EE (150 µg/30µg) som jämförande 

behandling. Detta kan ses som en svagare jämförande behandling än den som 

användes i studie 1. Eftersom man påvisat att en lägre dos av EE har lägre risk för 

trombos, men LNG/EE (150 µg/30µg) är den dos som idag används och 

rekommenderas för antikonception med kombinations p-piller i Sverige (35, 36). 

Precis som i studie 1 går det inte dra några direkta slutsatser av vad dessa fynd 

innebär för trombosrisken. Enligt Ågren et al. kan man inte fastställa vad dessa 

förändringarna på markörerna innebär i praktikten utan att utföra stora kliniska 

studier med ventrombos som endpoint. 

En ökning av protrombin har setts hos kvinnor som drabbats av ventrombos och det 

anses vara en markör för trombinets bildning, vilket kan leda till ventrombos. 
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Effekter på protrombin fragment 1+2 har tidigare visats sig vara kopplade till 

östrogenkomponenten, så man tror att förändringarna på hemostatiska markörer 

beror på E2 och inte så mycket av NOMAC (27). Skillnaden mellan LNG/EE och 

NOMAC/E2 beror troligtvis på att EE är mer potent än E2 (27). Detta har även 

påvisats i en studie med dienogest (DNG) kombinerat med E2 jämfört med 

LNG/EE (37). I den studien visade DNG/E2 upp en liknande hemostasprofil som 

NOMAC/E2 gjorde i studie 1 och 2, medan LNG/EE påverkade markörerna mera 

(37).  

I studie 3 (Canonico et al.) uppvisade norprogesteronderivat (NOMAC och 

promegeston) en förhöjd trombosrisk jämfört med hos kvinnor som inte använde 

norprogesteronderivat (OR, 3,9; 95 % CI, 1,5–10,0), medan mikroniserat 

progesteron och (OR, 0,7; 95 % CI, 0,3-1,9) och progesteronderivat (OR, 0,9; 95 % 

CI, 0,4-2,3) inte visade upp någon säker association till ventrombosrisken. Denna 

studie visade även att det är högre trombosrisk med oralt östrogen jämfört med 

transdermalt. Författarna drar slutsatsen att norprogesteronderivat kan vara 

trombogent. Den bakomliggande mekanismen för ökad ventrombosrisk vid 

kombination med östrogen och norprogesteronderivat tros vara ett protrombotiskt 

stadium med ökat blodflöde och förändring av kärlväggen (29). Författarna menar 

att blodflödet kan vara reglerat av steroidhormoner och att norprogesteronderivat 

skulle kunna öka ventrombosrisken genom progesteronreceptorn (29). För att veta 

om denna teori stämmer krävs det mer forskning och det behövs randomiserade 

studier på hälsoeffekterna vid postmenopausal behandling med östrogen i 

kombination med olika progestiner, vilket författarna av studien påpekar.  

Denna studie som var en fall-kontrollstudie hade tillräckligt med deltagare för att 

den skall kunna visa ett generellt utfall bland postmenopausala kvinnor. Dessutom 

pågick studien troligtvis tillräckligt länge för att man skulle kunna samla in 

tillräckligt med data och fånga många fall av ventrombos. Man hade dock kunnat 

göra denna typ av studie mer utspridd över världen och inte bara i Frankrike som 

var fallet. Att man redovisade resultat för de olika progestinerna var för sig och inte 

i grupper av olika derivat kan också ha varit bättre. Troligtvis behöver progestiner 

av samma derivat inte medföra samma risk för trombos, eftersom det alltid finns 

skillnader i struktur och hur de kommer att påverka kroppen. Det hade dock varit 

bättre att redovisa OR på NOMAC för sig och promegeston för sig och detsamma 

gäller för de andra grupperna. Det var även bra att man matchade kontroller och 

patienter med hänsyn till olika riskfaktorer för trombos, såsom ålder, vikt, rökning 

och familjehistoria.  

Resultatet i studie 3 motsäger på ett sätt de resultat som erhållits i studie 1 och 2, 

men eftersom resultaten i studie 1 och 2 inte visar ett utfall av ventrombos utan 

endast påverkan på markörer som skulle kunna ge ökad risk kan denna fall-

kontrollstudie visa ett trovärdigt resultat, eftersom det visar utfallet av trombos. 

Dock skall man ta hänsyn till att studie 3 är gjord på kvinnor vid menopaus och en 

högre ålder är en riskfaktor för trombos, medan studie 1 och 2 är gjorda på unga 

fertila kvinnor med lägre risk. Därtill bör nämnas att man i studie 1 och 2 använde 
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en lägre dos NOMAC jämfört med studie 3, och att man inte hade samma 

kontroller.  

Däremot verkar NOMAC/E2 utifrån fynden i studie 1 och 2 ha en liknande 

ventrombosrisk som LNG/EE. NOMAC/E2 påverkar i alla fall hemostatiska 

markörer och lipidprofilen i mindre utrsäckning än LNG/EE. Detta skulle kunna ge 

en lägre trombosrisk men detta måste undersökas i stora studier med ventrombos 

som endpoint. Detta är dock på ett sätt oetiskt, och därför kan stora 

epidemiologiska studier vara att föredra. Detta går dock inte att göra förrän 

användning av NOMAC/E2 blivit mer utspridd över världen. I en äldre studie 

behandlades 36 kvinnor med NOMAC 5 mg för antikonception i 6 cykler och detta 

påverkade inte plasminogen och fibrinogen nivåerna i någon större utsträckning 

(26). Påverkan på lipidnivåerna var mycket små. Detsamma gällde SHBG men 

däremot ökade nivåerna av AT (26). Dessa resultat stämmer överrens med de 

resultat som erhållits i studie 1 och 2. Basdevant et al., menar också att en brist på 

AT är relaterat till vissa ventromboser men att man inte vet vad den kliniska 

betydelsen är av en ökning av AT. De menar även att oralt östrogen är orsaken till 

en minskning av AT och tromboser (26). Dessutom utfördes en studie på NOMAC i 

två olika doser (1,5 eller 3,75 mg) i kombination med E2 (1,0 eller 2,5 mg) i 3 

sammahängande cykler (38). Studien var randomiserad och dubbelblind och 

inkluderade 57 kvinnor i menopaus (38). Båda doseringarna visade en bra 

lipidprofil och gav inga oönskade förändringar på hemostatiska markörer (38). 

Dessa studier styrker de fynd som erhållits från studie 1 och 2 att NOMAC har liten 

påverkan på hemostatiska markörer och lipider.  

 

I studie 4 (Fouineau et al.) visade det sig MPA och progesteron minskade både 

eNOS mRNA och eNOS-proteinnivåer i endotelceller, medan LNG och NOMAC 

gjorde inte det. Det resulterade i minskad bildning av NO i endotelceller, och NO 

har som tidigare nämnts en trombocytaggregationshämmande och vasodilator effekt 

i normalfallet. Resultaten var statistikt säkerställda mot kontrollprov. Både MPA 

och progesteron orsakade en translokation av glukokortikoidreceptorn från 

cytosolen till kärnan genom att aktivera den, vilket NOMAC och LNG inte gjorde. 

MPA och progesteron recucerade också endotelcellernas förmåga att hämma 

trombocytaggregationen. I denna studie saknades information om hur många 

individer endotelceller erhölls ifrån, varför ett större antal celler krävs för att få ett 

tillförlitligt resultat som avspeglar populationen. Studien sponsrades av det företag 

som utvecklat NOMAC, Théramex.  

 

I studie 5 (Zerr-Fouineau et al.) hämmade alla testade progestiner E2:s 

stimulerande effekt på eNOS mRNA och protein i endotelceller. Den 

östrogenstimulerade NO-syntesen hämmades med statistisk säkerhet av MPA och 

progesteron men inte av NOMAC och LNG. MPA och progesteron hämmade E2:s 

stimulerande effekt på endotelcellernas NO-medierade antitrombotiska effekt. 

Författarna menar att dessa fynd visar att vissa progestiner kan förhindra E2:s 

skyddande effekt på kärlen genom att förstärka trombotiska effekter på grund av 

minskad NO-bildning (31). Liksom i studie 4 får man inte veta hur man erhållit 
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cellerna och hur många individer man tagit dem ifrån. Detta hade varit bra 

information för att få en bättre bild av om resultatet är generaliserbart till 

populationen och därmed trovärdigt. Studien sponsrades av Thréramex som 

utvecklat NOMAC, vilket kan göra att resultatet känns mindre tillförlitligt.  

I studie 6 (Simoncini et al.) visade man att NOMAC ökade NO-syntesen, eNOS 

aktiviteten och uttrycket i humana endotelceller och att progesteron visade liknande 

resultat. Dessa resultat skiljer sig från de resultat som erhölls med MPA. E2 ökade 

NO-syntesen och eNOS aktivteten i endotelcellerna och denna effekt ökade med  

NOMAC och progesteron, MPA reducerade däremot E2:s effekt med statistisk 

säkerhet. Det var bra att man i denna studie redovisade hur man erhållit 

endotelcellerna men antalet individer man tagit ifrån kan ha varit lite för litet för att 

ge ett tillförlitligt resultat. Denna studie sponsrades från olika håll men bland annat 

erhölls NOMAC från Théramex vilket återigen ger ett mindre tillförlitligt resultat 

då man vill förmodligen framhäva sin produkt.  

 

Alla tre studierna använde sig av koncentrationer av behandlingarna som ofta 

uppnås i plasma hos kvinnorna vid postmenopausalbehandling. Detta var bra för att 

det skall kunna ge ett så säkert resultat som möjligt. Fynden i studie 4, 5 och 6 visar 

att progestinernas påverkan på NO-bildning skiljer sig åt. NOMAC och LNG 

påverkar NO-bildningen i mindre utsträckning än vad MPA. Progesteron påverkar i 

många av fallen NO-bildningen mer än vad NOMAC och LNG. I stora drag 

påverkar NOMAC inte NO-bildningen negativt utan snarare stimulerar den jämfört 

med MPA och progesteron. I samtliga studier inducerar E2 eNOS uttryck och 

därmed bildningen av NO. Denna effekt potensierades i samtliga studier av 

NOMAC och LNG. Däremot hämmas den av MPA och även progesteron i en del 

av testerna. I studie 6 har progesteron liknande effekt som NOMAC.  

Genom frisättning av NO förhindrar endotelcellerna  protrombotiska effekter och 

de bibehåller blodflödet (30, 31). NO:s antitrombotiska effekt beror bland annat på 

att den hämmar trombocytaggregation, förhindrar trombocytrekrytering och uttryck 

av Tissue factor som aktiverar koagulationskaskaden (30, 31). HUVECs, som 

används i dessa 3 studier, är en modell för hur endotelet reagerar vid olika 

hormonbehandlingar. Däremot är det svårt att överföra  in vitro data till in vivo och 

detta skall man ha i åtanke (39). Endotelcellernas reducerade förmåga att förhindra 

trombocytaggregation orsakade av vissa progestiner kan vara en viktig orsak till att 

kvinnor som får hormonterapi vid menopaus eller som antikonception riskerar att 

drabbas av trombos (30).  

Fynden i studie 4 tyder på att vissa progestiner kan reducera endotelcellernas 

förmåga att hämma trombocytaggregationen genom att aktivera 

glukokortikoidreceptorn och på så sätt nedreglera NO-syntes (30). En aktivering av 

glukokortikoidreceptorn kan leda till dessa inhiberande effekter på eNOS uttrycket 

(30). Alltså kan en aktivering av glukokortikoidreceptorn vara orsaken till ett 

trombotiskt tillstånd (30). De progestiner, som har glukokortikoideffekt har visat 

sig öka protrombotiska effekter på trombin och detta i samband med minskad NO 

firsättning (31). Denna kombination menar Zerr-Fouineau et al. kan en förklaring 
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till den ökade trombosrisken vid antikonception med desogestrel och gestoden som 

har glukokortikoidaktivitet jämfört med LNG som saknar denna (31).  

Utifrån detta kan resultaten vara relativt tillförlitliga, eftersom NOMAC näst intill 

saknar glukokortikoideffekt. Därför bör NOMAC inte kunna påverka 

endotelcellernas antitrombotiska effekt genom denna signalväg. Däremot ger MPA 

en större påverkan möjligtvis genom sin glukokortikoidaktivitet och detta är 

antagligen orsaken till att progestinerna skiljer sig i detta avseende. Denna skillnad 

kan påvisa att NOMAC utifrån detta perspektiv skulle kunna ha en lägre 

trombosrisk än MPA men återigen en liknande trombosrisk som LNG. Vidare kan 

NO ha en antitrombotisk effekt som inte påverkas utan snarare induceras av 

NOMAC och att NOMAC har mindre påverkan på hemostatiska markörer och 

lipidnivåer. Alla dessa resultat är in vitro data, men att dra en direkt slutsats till 

trombosrisken går inte utan epidemologiska studier. MPA, som idag är ett av 

förstahandsvalen vid hormonterapi hos postmenopausala kvinnor, kan kanske så 

småningom bytas ut mot ett progestin med lägre glukokortikoidaktivitet som 

NOMAC. Dock visade studie 3 att det föreligger en högre OR för ventrombos med 

norprogesteronderivat, däribland NOMAC, och detta behöver utredas mer. 

Eftersom studie 4, 5 och 6 är in vitro studier gjorda på humana endotelceller och 

inte på människor krävs det studier på vad dessa fynd har för klinisk relevans. 

Sedan skall man ta hänsyn att det finns så många olika sätt en behandling med 

hormoner kan påverka olika funktioner i kroppen genom olika signalvägar och 

olika receptorer. Det krävs dock vidare forskning för att klarlägga hur stor vikt en 

reducering av endotelcellernas antitrombotiska effekt har för utveckling av 

trombos.  

SLUTSATS 

Vid antikonception med kombinations-p-piller bör LNG/EE troligtvis fortsätta 

vara förstahandsval, då lägst trombosrisk föreligger med detta preparat, tills det att 

man dokumenterat att risken är lägre med annan kombination. Det föreligger alltid 

en trombosrisk med hormonterapi och i detta arbete går det inte fastställa om 

risken är större eller mindre med NOMAC/E2  jämfört med andra terapier. Enligt 

resultaten som refereras i denna litteraturstudie har NOMAC/E2 en trombosrisk 

som kan vara jämförbar med den för LNG/EE. Denna teori grundar sig i att 

NOMAC/E2 påverkar biomarkörer för hemostas och lipidprofil i lägre 

utsträckning än LNG/EE, och den fördelaktiga effekt som E2 genererar i på 

endotelet stimuleras av NOMAC och LNG. Den kliniska betydelsen av olika 

förändringar på markörer, som exempelvis SHBG, behöver utredas mer för att 

kunna kopplas till trombosrisken. Zoely®, som idag är ett av andrahandsvalen vid 

kombinerad antikonception i Svergie kan efter ytterligare forskning och 

fastställande av trombosrisken vara en stark kandidat för att ersätta dagens 

förstahandsval. Vid hormonterapi för postmenopausala kvinnor kan NOMAC 

kanske bli en möjlig kandidat i framtiden.  
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