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Sammanfattning
Polycystisktovarialsyndrom (PCOS) förekommer hos 5-10% av alla kvinnor och är den vanligaste orsaken 
till anovulatorisk infertilitet. Andra delar av syndromet är hyperandrogena och metabola symtom. Infertilitet 
behandlas med klomifencitrat. Akne och hirsutism behandlas i första hand med kombinerade p-piller med 
östrogenprofil. Förhöjda blodsockernivåer, hypertoni, dyslipidemi och övriga komplikationer till syndromet 
behandlas farmakologiskt vid behov. Hyperandrogenism och insulinresistens tycks spela en huvudroll i 
uppkomsten av sjukdomen. Då metformin förbättrar insulinkänsligheten, och tros kunna påverka 
patofysiologin, har det föreslagits som en alternativ förstahandsbehandling. 

Denna litteraturstudie syftade till att undersöka vilket vetenskapligt underlag som finns för att ändra 
behandlingsrekommendationerna vid PCOS. De studier som jämfört resultatet av metformin och 
klomifencitrat vid anovulatorisk infertilitet visar att klomifencitrat mer effektivt framkallar ovulation och 
graviditet hos kvinnor med PCOS och övervikt, men att metformin är lika effektivt hos normalviktiga 
kvinnor. Medan metforminbehandling är en välbeprövad och säker behandling med få biverkningar har 
klomifencitrat allvarliga biverkningar i form av risk för flerbörd och ovarialthyperstimuleringssyndrom. De 
få studier som undersökt metformins påverkan på fostret finner inga belägg för teratogena effekter. 
Metformin har positiva effekter på hyperandrogena symtom vid PCOS, och man har inte kunnat se någon 
signifikant skillnad i effekt mellan metformin och p-piller då det gäller att minska akne och hirsutism. 
Dessutom finns det belägg för att metformin kan ha en positiv påverkan på BMI och blodtryck, förbättra 
lipidprofilen genom att sänka nivåerna av LDL kolesterol, samt minskar risken hos denna patientgrupp att 
utveckla typ 2 diabetes. Sammantaget kan dock sägas att det vetenskapliga underlaget ännu är för svagt för 
att man ska ändra den rådande behandlingsrekommendationen. Det finns behov av större, blindade studier 
där man jämför metforminbehandling med klomifencitrat och tittar på en kombination av faktorer och utfall 
kopplade till symtombilden vid PCOS.



ENGLISH ABSTRACT 

Polycystic ovary syndrome (PCOS) is a disorder characterized by multiple cysts on the 
ovaries, menstrual disturbances and high levels of male sex hormones - which causes 
unwanted hair growth and acne. Approximately one in ten women is affected by this 
diseaseand about 40% of these will experience difficulties conceiving. This makes PCOS the 
most common cause of infertility due to absent ovulation. PCOS is also connected to obesity 
and insulin resistance. Women with PCOS have an increased risk of cardiovascular disease 
and of developing type 2 diabetes. 

At present there is no curative treatment for PCOS. Symptoms of the disease are treated as 
they arise. Infertility is treated with the drug clomiphene citrate which induces ovulation. 
Acne and unwanted hair growth is treated with oral contraceptives for women who do not 
wish to conceive. Other symptoms- such as increased blood sugar, high blood pressure and 
cholesterol- are treated pharmacologically when diagnosed. 

Since high insulin levels and insulin resistance is theorized to be the underlying cause of the 
development of PCOS- the insulin sensitizing drug metformin has been suggested as a 
potential curative treatment. This literature review was aimed at investigating the effect of 
metformin on the different symtoms of PCOS, and compares its effectiveness to the present 
treatment regime. 

Many studies have compared the effect of metformine to the ovulation-inducer clomiphene 
citrate among women with PCOS and infertility. Among obese patients- but not among lean 
women with PCOS- clomiphene citrate is superior to metformin at inducing ovulation and 
achieving pregnancy. However- pregnancy is achieved at a high cost. Women with PCOS-
especially if obese- already have a high risk of developing type 2 diabetes and high blood 
pressure. Pregnancy increases these risks substantially. On top of this-maternal obesity means 
a higher risk for the fetus in terms of miscarriage, preterm birth and intrauterine growth 
retardation. Clomiphene citrate carries a 10% risk of multiples, most commonly twins. 
Pregnancies with twins or triplets are extreme high risk both for fetus and mother. Taken 
together this causes concern about the use of clomiphene as a first line treatment for infertility 
among women with PCOS.

Treatment of infertility with metformin, on the other hand, leads to lower risk of pregnancy 
induced diabetes, high blood pressure and preeclampsia. Metformin also has positive effects 
on other parts of the polycystic ovary syndrome. It decreases weight, blood pressure and 
cholesterol and lowers the risk of type 2 diabetes and cardiovascular disease. Metformin also 
decreases unwanted hair growth and acne in women with PCOS.

Considering the effects of metformin on the development, and on the complete symptomatic 
picture of PCOS, metformin emerges as a possible first line treatment for infertility, as well as 
other symptoms connected with PCOS. However, there is a need for larger comparative 
studies investigating the treatment effect of metformin and clomiphen citrate on multiple 
outcomes before the treatment recommendations can be changed.
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LISTA ÖVER ORD OCH FÖRKORTNINGAR

AMH Anti-Mullerian Hormon, avspeglar 
antalet halvmogna folliklar i ovarierna

Androgener Manliga könshormoner

CI Konfidensintervall 
(”confidenceinterval”)

Dyslipidemi Höga nivåer av blodfetter

FSH Follikelstimulerande hormone

Follikel Äggblåsa

HDL HighDensity Lipoprotein, det goda 
kolesterolet

Hypertoni Högt blodtryck

IUGR Intrauterin tillväxthämning, fostret 
växer dåligt vilket ger ökad risk för 
förtidsbörd och fosterdöd. 

IVF Invitro fertilisering, 
provrörsbefruktning

LH Luteiniserande Hormon, stiger i 
samband med ovulation. Är förhöjt vid 
PCOS.

LDL LowDensity Lipoprotein, det onda 
kolesterolet

OHSS Ovarialthyperstimuleringssyndrom

Ovarier Äggstockar

PCO Polycystiska ovarier

PCOS Polycystisktovarialsyndrom

SHBG Könshormon-bindande globulin, 
binder upp och minskar nivån av fria 
androgener i blodet
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INTRODUKTION

Bakgrund
Polycystisktovarialsyndrom(PCOS) är något som många kvinnor lider av och prevalensen av 
sjukdomen uppskattas ligga mellan 5% och 10%.1 PCOS kan ge upphov till en rad symtom, 
däribland oregelbundna menstruationer, ökad kroppsbehåring och oönskad viktuppgång.2
PCOS är även den vanligaste orsaken till utebliven ägglossning hos kvinnor i fertil ålder.3, 4

Det finns i dagsläget ingen behandling som botar PCOS utan endast symtomatisk behandling. 
För menstruationsrubbningar och oönskad behåring ordineras p-piller, och utebliven 
ägglossning behandlas medovulationsstimulerande medel.2 Det finns en stark koppling mellan 
PCOS och insulinresistens och därför har det funnits teorier om att behandling med det 
insulinsensitiserande läkemedlet metformin skulle kunna hjälpa för att behandla infertilitetså 
väl som övriga symtom hos denna patientgrupp.5

PCO/ PCOS
Polycystiska ovarier (PCO) innebär att man vid en ultraljudsundersökning kan se många 
omogna äggblåsor- folliklar-på äggstockarna, vilka har utseendet av vätskefyllda blåsor. 
Polycystisktovarialsyndrom (PCOS) är en samling av symtom där man ser både påverkan på 
äggstockarna och övriga tecken på hormonrubbning.6Den klassiska symtomtriaden vid PCOS 
består av reproduktiva symtom såsom menstruationsstörningar och infertilitet, 
hyperandrogena symtom i form av acne och oönskad behåring, samt metabola symtom såsom 
fetma och insulinresistens.Kopplingen mellan polycystiska ovarier, hirsutism, 
menstruationsrubbning och fetma beskrevs först på 1930talet av Stein och Leventhal. 
Syndromet fick senare namnet PCOS då det förändrade utseendet på ovarierna ansågs kritiskt 
för sjukdomens uppkomst.7

Patofysiologi
Normalt sett står äggstockarna, ovarierna, under kontroll av follikelstimulerande hormon 
(FSH) och luteiniserande hormon(LH) från hypofysen. FSH utsöndras under 
menstruationscykelns första fas och stimulerar folliklar i ovarierna att växa till. En ledande 
follikel som ska bli det mogna ägget selekteras fram. Ovarierna producerar även östrogen som 
svar på stimuleringen av FSH vilket utövar en negativ återkoppling på hypofysen. Ju mer 
östrogen ovarierna producerar desto mindre blir utsöndringen av FSH. När östrogennivån blir 
tillräckligt hög stiger LH nivån kraftigt för att initiera ägglossning.8

Hos kvinnor med PCOS finns en ökad förekomst av androgena hormoner, de manliga 
könshormonerna testosteron och androstenedion. Orsaken till PCOS tros vara multifaktoriell 
och involvera flera gener samt ett antal miljöfaktorer. Den förhöjda nivån av androgener tros 
orsakas av en defekt i teka-cellerna i ovarierna hos kvinnor med PCOS. Androgenerna
omvandlas i fettväven till östrogen, vilket påverkar utsöndringen av hypofyshormonerna. De 
höga östrogennivåerna lurar kroppen att tro att ett moget ägg är på väg att lämna ovariet. FSH 
nivån sjunker, follikelutvecklingen stannar av och istället för ett moget ägg ses många 
omogna folliklar i ovarierna.9

Östrogen från fettväven,liksom den höga nivån av cirkulerande androgener i blodet, 
stimulerar hypofysen till LH utsöndring.Detta leder, hos kvinnor med PCOS, inte till 
ägglossning då inget moget ägg finns. Istället stimuleras ovarierna till ytterligare produktion 
av androgener, via LH receptorer på teka-cellerna. Resultatet blirhyperandrogenism, höga 
nivåer av demanliga könshormonerna testosteron och androstenedion,vilket leder till ökad 
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kroppsbehåringi ett manligt utbredningsmönster(hirsutism) och akne. Androgenernaombildas
delvis till östrogen i fettväven vilket ytterligare spär på den onda cirkeln.9,10

Fetma och insulinresistens är starkt associerat till syndromet och höga insulinnivåer ökar 
produktionen av androgener från teka-cellerna ytterligare.Dessutom leder både fetma och 
höga insulinnivåer till en minskad produktion av köns-hormon-bindande globuliner (SHBG) i 
levern, vilket ökar nivån av fria androgener i blodet ytterligare.11Om även follikelcellerna i 
ovarierna är insulinresistenta svarar de sämre på stimulering av FSH, vilket minskar chansen 
för normal äggmognad och ägglossning.9Detta illustreras nedan i figur 1.

Figur 1. En hög nivå av androgener som i fettväven omvandlas till östrogen orsakar hos kvinnor med 
PCOS en sänkt nivå av FSH och en ökad nivå av LH. Den låga FSH nivån gör att folikelutvecklingen 
stannar av vid ett flertal omogna äggblåsor och ingen ägglossning sker. Den höga LH nivån orsakar 
ytterligare produktion av androgener från teka-cellerna i ovariet vilket orsakar hirsutism och genom 
omvandling i fettväven bildas mer östrogen vilket spär på den onda cirkeln ytterligare. Fetma och 
insulinresistens bidrar till patofysiologin genom att stimulera androgenproduktionen via LH receptorn, 
öka nivån av fria androgener i blodet samt påverka FSH:s effekt på granulosaceller i ovarierna.9

Diagnos
PCOS debuterar ofta vid menarche med oregelbundna och glesa menstruationersom är typiska 
för anovulatoriska blödningar. Till följd av den ständiga östrogenstimuleringen tillväxer 
livmoderslemhinnan. När slemhinnan till slut blir för tjock och stöts bort sker en smärtfri och 
ofta långvarig blödning som inte föregås av premenstruella symtom. Hos ca 20% av alla 
kvinnor med PCOS saknas menstruella blödningar helt.9

PCOS är ett heterogent tillstånd där symtomen varierar mellan individer och över tid. De 
diagnoskriterier som idag används fastställdes vid Rotterdamkonferensen år 2003 och 
redigerades vid Rotterdamkonferensen år 2004.6 Enligt dem krävs 2 av följande för att få 
diagnosen PCOS:

- Oligo/anovulation. Utebliven eller oregelbunden ägglossning.Oligoanovulation
innebär färre än 8 ägglossningar per år eller menstruationscykler som är längre än 35 
dagar.12,13



- Polycystiska ovarier, vilketvid ultraljudsundersökning ses som fler än 12 foliklar per
ovarium, eller en ovarial-volym på över 10 mL.9,12

- Hyperandrogenisminnebär förhöjda nivåer av de manliga könshormonerna testosteron 
och androstenedion. Detta yttrar sig vanligen som ökad kroppsbehåring i ansikte och 
på kroppen samt akne.6,13

Fetma, insulinresistens och metabol samsjuklighet
Etiologin vid PCOS är oklar men tros vara multifaktoriell med både en genetisk komponent 
och miljöfaktorer är inblandade. En stor andel av kvinnorna med PCOS har samtidig 
insulinresistens och fetma, vilket intensifierar sjukdomen och späder på symtomen vid PCOS. 
Ibland debuterar sjukdomen i samband med viktuppgång. Omvänt kan en blygsam 
viktnedgång ofta förbättra sjukdomsbilden markant.Hos överviktiga kvinnor med PCOS kan 
en viktminskning på så lite som 5% av kroppsvikten ibland bryta den onda cirkeln och göra 
att ägglossningen kommer igång.9,14Kvinnor med PCOS har ofta en visceralbukfetmatill 
följdav den höga androgen- och insulin-nivån. Visceral fetma är farligare än de traditionellt
kvinnliga fettdepåerna på rumpa och lår, och ger ökad risk för hjärt- kärlsjukdomar.9

Höga insulinnivåer och insulinresistens är också kopplat till syndromet och är en viktig faktor 
i upprätthållandet av de höga androgennivåerna vid PCOS. De höga insulinnivåerna 
stimulerar teka-celler i ovarierna till produktion av androgener och potentierar även effekten 
av LH-stimulering på teka-cellerna. Insulin och androgener i blodet minskar också leverns 
produktion av SHBG, som ska binda androgener och andra könshormon i blodet. Detta leder 
till ökade nivåer av fria androgener i blodet och en försämring av det hyperandrogena 
tillståndet. Insulin spelar även en huvudroll i patofysiologin vid det metabola syndromet och 
insulinresistens ökar risken för hjärt- och kärl-sjukdom hos kvinnor med PCOS.2 Sambandet 
mellan insulinresistens, fetma och PCOS illustreras nedan i figur 2.

Figur 2. Många patienter med PCOS uppvisar insulinresistens, vilken ytterligare späds på av övervikt. 
Höga insulinnivåer får endokrina konsekvenser i form av stegrade nivåer av LH och insulin-lik tillväxt 
faktor, sänkta nivåer av SHBG, hyperplasi av tekaceller i ovarier och anovulation. Detta leder i sin tur till 
ökad nivå av fria androgener i blodet vilket orsakar infertilitet, menstruationsrubbningar, hirsutism och 
akne. De höga insulinnivåerna får även metabola konsekvenser i form av glukos-intolerans, hypertension, 
dyslipidemi och kardiovaskulär sjuklighet.8
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Infertilitet
PCOS står för 70% av anovulatorisk infertilitet och är den vanligaste endokrina sjukdomen
hos kvinnor.Avsaknad av ägglossning, eller få ägglossningar per år, leder till svårigheter att 
bli gravid och kvinnorna tar ofta kontakt med vården för första gången i samband med 
ofrivillig barnlöshet. Ungefär 40% av kvinnor med PCOS upplever nedsatt fertilitet och 
oönskad barnlöshet.4,5Det finns dessutom en kraftigt ökad risk för missfall i den första 
trimestern hos kvinnor med PCOS, 30-50% jämfört med 10-15% hos kvinnor utan 
diagnosen.15

Behandling

Livsstilsbehandling
Livsstilsbehandling är den första åtgärden vid PCOS och viktminskning är en central del av 
behandlingen. Man rekommenderar en minskning av psykosociala stressfaktorer, kombinerat 
med diet och träning. En viktnedgång på bara några kilo kan hos många kvinnor återställa 
ägglossningen och minska symtom av sjukdomen. 5Risken för följdsjukdomar såsom typ 2 
diabetes och hjärt- kärlsjukdom minskar dessutom om patienten lyckas gå ner i vikt. 
Viktreduktionen försvåras dock hos dessa kvinnor av de höga nivåerna av androgena 
hormoner.2

50-70% av alla kvinnor med PCOS har en samtidig insulinresistens och hela 60% lider av 
fetma, definierat som BMI över 30,0 kg/m2,9,14. Det är inte alla kvinnor med PCOS som 
utvecklar insulinresistens, och vikten tycks spela en viktig roll i detta sammanhang. 
Insulinresistens är vanligare hos överviktiga kvinnor och förekommer hos 80% av kvinnor 
med PCOS och BMI över 30 kg/m2 jämfört med 30-40% hos normalviktiga kvinnor med 
PCOS.5

Fetma kan förvärra sjukdomens metabola och reproduktiva konsekvenser, och leder till en 
försämrad insulinkänslighet. Fetma ökar även risken att utveckla dyslipidemi och metabolt 
syndrom. Kvinnor med PCOS har förhöjda nivåer av triglycerider, det onda LDL-kolesterolet 
och vanligt kolesterol, samt lägre nivå av det goda HDL-kolesterolet. Dessutom leder PCOS 
till en kraftigt ökad risk att utveckla typ 2 diabetes, även hos normalviktiga kvinnor. Det finns 
dock inga belägg för att PCOS ensamt leder till en ökad risk för kardiovaskulära 
följdsjukdomar, om man har räknat bort de associerade riskfaktorerna.2Livsstilsbehandling är 
den viktigaste åtgärden för att minska risken för typ 2 diabetes, dyslipidemi, hypertoni och 
komplikationer i form av hjärt- kärlsjukdom i denna patientgrupp.5

Behandling vid infertilitet
Förstahandsbehandling vid infertilitet hos patienter med PCOS är ovulationsstimulering med 
klomifencitrat. Klomifencitrat är ett anti-östrogen som verkar via östrogenreceptorn på 
hypofysen och gör att utsöndringen av FSH ökar. Follikelutvecklingen i ovarierna kommer då 
igång, vilket hos många patienter leder till ägglossning och graviditet.16 De patienter som inte 
får ägglossning vid behandling med klomifencitrat bedöms vara ”klomifenresistenta”.Vid 
utebliven effekt av klomifencitratensamt rekommenderas ett tillägg av metformin 1,5- 2 mg 
dagligen.2

Tredjehandsbehandling vid infertilitet i samband med PCOS är ovulationsstimulering med 
gonadotropinerna FSH och LH enligt speciellt schema. Behandlingen består av sprutor med 



FSH som patienten tar under 2-3 veckor för att stimulera follikeltillväxt i ovarierna. Man 
följer follikelutvecklingen med transvaginalt ultraljud och då ett ägg anses moget får patienten 
en spruta med LH som stimulerar till ägglossning. Behandlingen är kostsam, besvärlig för 
patienten och medför risk för allvarliga biverkningar i form av flerbörd och överstimulering 
av äggstockarna.2

En sista utväg för de patienter där övriga behandlingsmetoder har misslyckats är 
provrörsbefruktning- in vitro fertilisering (IVF). Många fertilitetskliniker har dock en övre 
viktgräns. På de flesta sjukhus i Sverige går gränsen vid ett BMI på 35 kg/m2 för 
fertilitetsbehandling finansierad av regionen.17

Behandling vid övriga symtom
Hirsutism och akne är manifestationer av PCOS som orsakas av de höga nivåerna av 
androgener i blodomloppet. Hirsutism, ökad kroppsbehåring med ett manligt 
utbredningsmönster, innebär stor psykisk påfrestning för patienterna. Mild hirsutism 
behandlas bäst genom kosmetiska metoder såsom rakning, vaxning eller blekning. Vid 
moderat till kraftig hårväxt rekommenderas, i Endokrina Samfundets riktlinjer, permanent 
hårborttagning genom laserbehandling. Komplikationer som kan uppstå i samband med 
laserbehandling är smärta, hyperpigmentering och ärrbildning.18

Hos kvinnor utan graviditetsönskan kan hirsutism behandlas med östrogenprofilerade p-piller 
såsom Yasmin eller Desolett.2 Kombinerade p-piller minskar hårväxt och akne genom att 
sänka utsöndringen av FSH, minska produktionen av androgener i ovarierna samt öka nivån 
av SHBG i blodet, vilket gör att nivån av fria androgener minskar.19

Om p-piller inte har önskad effekt vid hirsutism, kan man efter 6 månader göra ett tillägg av 
ett anti-androgent läkemedel. Det mest använda läkemedlet i denna kategori är cyproteron-
acetat som verkar genom att förhindra testosteron från att binda till sin receptor, samt 
inhiberar enzymet 5α-reduktas som omvandlar testosteron till det mer potenta 
dihydrotestosteron. Cyproteron-acetat verkar även som ett progesteron och utövar en negativ 
återkoppling på hypofysen, vilket leder till sänkta nivåer av FSH och LH samt sänkt 
produktion av androgener i ovarierna. Sammantaget leder detta till minskad hårväxt och akne. 
Det kan dock ta upp till 6 månader innan läkemedlet har effekt. Läkemedlet ska administreras 
i cykler och kombineras ofta med p-piller med östrogenprofil. Det är viktigt att kvinnan inte 
blir gravid under behandling med anti-androgener, då risken finns för feminisering av ett 
manligt foster.19

Spironolakton är ett tredje farmakologiskt alternativ för behandling av hirsutism hos kvinnor 
med PCOS. Spironlakton är en antagonist till mineralkortikoid-receptorn men har även anti-
antiandrogena effekter. Genom sin strukturella likhet med testosteron binder molekylen till 
testosteron-receptorn på ett kompetitivt sätt. Spironolakton minskar även 
androgenproduktionen i ovarierna. Effekten kan ta mellan 6 månader och ett år för att bli 
uppenbar.19

När det gäller övriga symtom och följdsjukdomar kopplat till PCOS- såsominsulinresistens 
och diabetes, hypertension, kardiovaskulär sjuklighet och dyslipidemi- behandlas dessanär de 
uppkommer. I dagsläget finns ingen förebyggande behandlingsstrategi för patienter med 
PCOS trots att uppkomsten av typ 2 diabetes, högt blodtryck och hjärt- och kärl-sjukdomar är 
betydligt högre i denna patientgrupp än hos övriga befolkningen.2
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Metforminvid PCOS
Behandling vid typ 2 diabetes är idag den enda godkända indikationen för 
metforminbehandling, men metformin förskrivs ibland för behandling av problem associerade 
med PCOS, däribland infertilitet.20Metformin ökar upptaget av glukos i perifer vävnad och 
hämmar glukoneogenesen i levern. Detta leder till förbättrad insulinkänslighet och sänkta 
blodsockernivåer.Den starka kopplingen mellan PCOS och insulinresistens, samt de förhöjda 
insulinnivåerna hos många patienter med PCOS, gör att metformin i teorin skulle kunna 
användas som botande och förebyggande behandling för såväl infertilitet som övriga symtom
associerade med sjukdomen.2

Metformin är en billig och säker behandling som använts under många år på patienter med typ 
2 diabetes.De vanligaste biverkningarna är gastrointestinala, i form av illamående, diarré och 
obehag från mage och tarm. Dessa besvär är ofta övergående och vanligast i början av 
behandlingen.En ovanlig, men fruktad biverkning vid metforminbehandling, är laktacidos 
som förekommer speciellt hos patienter med nedsatt njurfunktion. Innan behandling med 
metformin inleds, samt med jämna mellanrum under pågående behandling, ska patientens 
lever- och njur-funktion därför kontrolleras.5 Ett frågetecken vid behandling av infertilitet hos 
patienter med PCOS, har dock varit att metformins påverkan under graviditet till stor del är 
okänd. Hos patienter med typ 2 diabetes avbryts behandling med metformin vid planerad eller 
konstaterad graviditet och ersätts med insulinbehandling. Detta gör att många läkare är 
ovilliga att förskriva metformin som förstahandsbehandling vid infertilitet i samband med 
PCOS.20

Metforminsexakta verkningsmekanism är oklar men läkemedlet har visat sig hämma 
androgenproduktionen i teka-cellerna och på så sätt minska androgennivån vid PCOS. En 
normalisering avhormonnivåerna kan leda till en återgång till normal ägglossning och 
menstruation. Metformin torde även ha en positiv långtidseffekt då det gäller att minska den 
förhöjda risken för hjärt- kärlsjukdomar hos patienter med PCOS, och har visat sig kunna 
förhindra att patienter med insulinresistens senare insjuknar i typ 2 diabetes.5

Metformin ansågs länge vara kontroversiell som behandling vid PCOS men är nu ett 
accepterat alternativ.5 Förstahandsbehandling vid anovulatorisk infertilitet är dock fortfarande 
Klomifencitrat. Klomifencitrat påverkar endast ägglossningen och saknar effekt på övrig 
symtombild och sjuklighet vid PCOS.515-40% av patienter med PCOS får ingen ägglossning 
under behandling med klomifencitrat och anses vara resistenta mot behandlingen. Denna 
resistens tros medieras via nedsatt insulinkänslighet. Metformin är ett läkemedel som sänker 
blodsockernivåerna och ökar insulinkänsligheten. Metformin som ensam behandling, eller i 
kombination med klomifencitrat, har därför varit fokus för många studier på infertilitet hos 
kvinnor med PCOS.16Metformin har potential att påverka både infertilitet, hyperandrogenism 
och metabola symtom genom att sänka insulinresistensen som är en kritisk faktor i 
uppkomsten av sjukdomen. Det är därför värt att undersöka om metformin kan 
rekommenderas som alternativ förstahandsbehandling vid PCOS.



SYFTE

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vilken effekt behandling med metformin 
har på infertilitet och övriga symtom hos kvinnor med PCOS, samt för- och nack-delar med 
metforminbehandling jämfört med dagens behandlingsstrategi. 
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MATERIAL OCH METODER

Artiklar valdes ut genom sökning via PubMed, Google Scholar.se, Scopus och 
Universitetsbibliotekets databaser. De sökord som användes var riktade till att hitta artiklar 
som kunde besvara min frågeställning: PCO, PCOS, polycysticovarysyndrome, metformin, 
clomifene, infertility, anovulation, insulin resistance, pregnancy.

Urvalskriterier var att artiklarna fanns tillgängliga i fulltext och relevanta för frågeställningen 
i studien. I dessa fall lästes abstract och då abstract bedömdes svara mot studiens syfte lästes 
artikeln i fulltext. Från den stora mängd artiklar som på detta sätt hittades valdes artiklar ut 
som jämförde metformin och klomifencitrat, eller en kombination av båda, som behandling 
vid PCOS. 



RESULTAT

De senaste 10 åren har intresset väckts för metformin som alternativ behandling vid nedsatt 
fertilitet hos kvinnor med PCOS. Ett stort antal studier har utförts där man tittat på 
effektiviteten av metformin, som alternativ behandlingtillklomifencitrat. vid PCOS och 
infertilitet. De studier som har jämfört behandling med metformin och behandling med 
klomifencitrat, vid anovulatorisk infertilitet i samband med PCOS, har visat varierande 
resultat. Resultaten från ett utvalt antal studier på detta område sammanfattas nedan. 

Metformin in polycysticovarysyndrome: systematicreview and meta-analysisLord et al. 
2003.23

Syfte
Syftet med studien var att utvärdera effekter av metformin vid behandling av PCOS.

Metod

En metaanalys av 13 randomiserade studier där man jämfört metformin med annan 
behandling vid anovulatorisk infertilitet i samband med PCOS. Studierna hittades genom en 
sökning av studier som registrerats från år 1995 till och med år 2002 i Cochranes databas för 
menstruella störningar och subfertilitet, samt en manuell genomgång av de funna studiernas 
referenslistor. Inklusionskriterierna var att studierna skulle vara randomiserade och innehålla 
en jämförelse av metformin jämfört med behandling med placebo, ingen behandling eller 
ovulationsstimulerande läkemedel. Dessutom inkluderades bara de studier i vilka PCOS var 
diagnosticerat med hjälp av biokemiska provsvar, i enlighet med riktlinjerna från National 
Institutes of Health, eller ultraljudsundersökning. Av de 13 studier som inkluderades i 
analysen var 10 dubbelblindade, två enkelblindade och en antogs vara oblindad.visade sett 
positivt resultat för metforminbehandling.Dessutom hade alla ingående studier oligoamenorré 
eller anovulation som inklusionskriterium.

Resultat
De 13 studier som inkluderades i metaanalysen omfattade totalt 543 kvinnor.

Graviditet
De fem studier som rapporterade graviditet som ett effektmått visade ingen fördel med 
metforminbehandling jämfört med placebo (oddsratio 2.76, 95% CI (konfidensintervall) 0.85-
8.98, p=0.09). Tre studier undersökte behandlingseffekten av klomifen i kombination jämfört 
med endast klomifen. Analysen visade en signifikant effekt av tillägg av metformin till 
klomifenbehandling (oddsratio 4.40, 95% CI 1.96-9.85, p=0.0003). För dessa analyser anges 
ej totalt antal studerade kvinnor i artikeln.

Ovulation
Analysen av sju studier som tittade på ovulation, visade att hos kvinnor med PCOS som 
behandlas med metformin sker ägglossning hos 46%(72/156) jämfört med hos 24% (37/154)
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av de som erhöll placebo (oddsratio 3.88, 95% CI 2.25-6.69, p<0.0001). Då det gällde 
metformin som tillägg till klomifenbehandling såg man också en signifikant effekt även på 
ovulation (oddsratio 4.41, 95%CI 2.37-8.22, p<0.0001).I denna studie uppvisade metformin 
och klomifencitrat lika god effekt då det gällde att uppnå ovulation och graviditet. Resultaten 
presenteras även nedan i tabell I. 23 

Tabell I. Resultat från studien av Lord et al.,2003 (23) på ovulationsinduktion med placebo (P) metformin 
(M), klomifencitrat(CC) eller en kombination av båda (M+CC). 

Ovulation % (antal) Metformin vs Placebo    M+CC vs CC
P M CC M+C

Odds 
ratio 95% CI p-värde

Odds 
ratio 95% CI p-värde

24 
(37/156)

46 
(72/156)

42 
(36/85)

76 
(67/88) 3,88

2,25-
6,69 <0,0001 4,41

2,37-
8,22 <0,0001

        Graviditet % Metformin vs Placebo    M+C vs CC
M CC M+C

Odds 
ratio 95% CI p-värde

Odds 
ratio 95% CI p-värde

- - - - 2,76
0,85-
8,98 0,09 4.40

1,96-
9,85 0,0003

Andra effektmått
Analysen visade ingen signifikant effekt av metforminbehandling på vikt eller BMI i de sju 
studier som tittade på detta effektmått. Däremot visade analysen av två studier som 
undersökte metformins effekt på blodtryck en signifikant sänkning, både på det systoliska 
trycket (medelvärde -9.07, 95% CI -14.98 till -3.15, p=0.003) och diastoliska trycket 
(medelvärde -5.69, 95% CI -9.66 till -1.73, p=0.005). Dessa studier omfattade dock endast 
totalt 47 försökspersoner. Metformin sänkte faste-insulin statistiskt signifikant (medelvärde -
5.37mIU/l (milli-inernationella enheter per liter), 95%CI -8.11 till -2.63, p=0.0001). I dessa 
studier deltog 145 metforminbehandlade och 157 kontroller. Totalkolesterol, HDL-kolesterol 
eller triglycerider påverkades inte signifikant av metforminbehandling, däremot sågs en 
sänkning av LDL-kolesterol nivåerna (medelvärde -0.44, 95%CI -0.79 till -0.08, p=0.02), 
totalt 98 försökspersoner.

Biverkningar
Endast en av de ingående studierna rapporterade missfallsfrekvens eller antal graviditeter med 
tvillingar eller trillingar. Resultaten från denna studie var dock inte signifikanta. I de fyra 
studier som tittade på biverkningsmått pågick metforminbehandling i en studie under 6 veckor 
och i de tre övriga under 12 veckor eller längre. Metformin ökade risken för illamående och 
kräkningar signifikant (oddsratio 3.84, 95%CI 1.07-13.81. p=0.05). Risken för andra besvär 
från mag-tarm systemet var också ökade vid metforminbehandling (oddsratio 4.40, 95% CI 
1.82-10.66, p=0.003). Ingen studie rapporterade förekomst av allvarliga biverkningar i 
samband med metforminbehandling. 

Insulin-sensitising drugs (metformin, rosiglitazone, pioglitazone, D-chiro-inositol) for 
women with polycystic ovary syndrome, oligoamenorrhoea and subfertility Tang et 
al.,2012.24

Syfte
Syftet med studien var att utvärdera effektiviteten hos insulin-sensitiserande läkemedel då det 
gäller att förbättra reproduktiva utfall och metabola parametrar hos kvinnor med PCOS. 



Metod

Metaanalysen inkluderade randomiserade kontrollerade studier (RCT-studier). Cross-over 
studier inkluderades men endast data från den första fasen analyserades. En noggrann 
litteratursökning utfördes med mål att finna samtliga RCT på alla språk. Den första sökningen 
utfördes 2003, och resultaten uppdaterades vid två sökningar i september 2008 och i oktober 
2011. 44 RCT studier inkluderades i analysen. Man gjorde en bedömning för varje studie då 
det gällde risk för bias och utförde även en funnel-plot för att utvärdera risken för 
publikationsbias. De primära utfallsparametrarna för analysen var andel levande födslar och 
biverkningar. Sekundära utfallsparametrar var andel kliniskt konstaterade graviditeter, andel 
kvinnor som uppnådde ovulation, menstruationsfrekvens, missfallsfrekvens, andelen multipla 
graviditeter, samt utfall i relevanta blodprov och mätvärden såsom BMI, midje-höft kvot, 
blodtryck, endokrina utfall, serumtestosteron, nivå av SHBG, metabola parametrar, 
fasteblodsocker, fasteinsulin, kolesterol och triglycerider. För varje utfall beräknades ett 
oddsratio samt ett medelvärde där så var möjligt. Där det var möjligt delades analysen in efter 
BMI, med fetma definierat som ett BMI lika med eller högre än 30 kg/m2 och icke fetma 
definierat som ett BMI under 30 kg/m2.

Resultat
Metaanalysen inkluderade 44 RCT studier med sammanlagt 3992 kvinnor, varav 3495 erhållit 
behandling med metformin och övriga 497 behandlats med ett annat insulin-sensitiserande 
läkemedel. 58% av kvinnorna hade fetma, med ett BMI på över 30 kg/m2 (med ett intervall 
från 24,3 till 39,4 kg/m2). Alla kvinnor hade en menstruationscykel på över 35 dagar. 

18 ingående studier jämförde metformins effekt med placebo eller ingen behandling. 19 
studier undersökte effekten av att kombinderametformin med klomifen och 5 studier jämförde 
behandling med endast metformin med resultatet av behandling med endast klomifen.

Metformin jämfört med placebo

Metaanalysen av 3 RCT med 115 deltagare som jämförde placebobehandling, eller ingen 
behandling, med metformin visade ingen förbättring av frekvensen levande födslar vid 
metforminbehandling (oddsratio 1,80, 95% CI 0,52-6,16). Resultaten presenteras i tabell II. 
Då det fanns otillräckliga data kunde ingen analys på subgrupper baserat på BMI utföras. 

Tabell II. Resultat från metaanalysen av Tanget al., 2012 (24) då det gäller ovulationsinduktion med 
metformin jämfört med placebo. 

Jämförda risker % 
(95% CI)

Relativ 
effekt

Antal 
deltagare Bedömning 

Utfall Placebo Metformin Oddsratio (studier) av bevisgrad

Levande födsel 6,9
11,8 
(3,7-31,3)

1,8 
(0,52-6,16)

115 
(3 studier) Låg

Klinisk graviditet 10,9
22,1 
(15,7-30,1)

2,31 
(1,52-3,51)

707 
(8 studier) Medel

Ovulationsfrekvens 21,5
33,2 
(23,7-44,6)

1,81 
(1,13-2,93)

1208 
(15 studier) Låg

Missfallsfrekvens 4,2
1,6 
(0,4-6,1)

0,36 
(0,09-1,47)

279 
(3 studier) Medel
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8 RCT, med sammanlagt 707 deltagare, jämförde metformin och placebo och tittade på 
antalet graviditeter som utfallsmått. Analysen visade att metformin förbättrade antalet 
graviditeter signifikant jämfört med placebo (oddsratio 2,31, 95%CI 1,52- 3,51). En subanalys 
av de fyra RCT som baserades på 413 kvinnor med BMI under 30kg/m2 visade att den här 
gruppen hade större fördel av metforminbehandling (oddsratio 2,35, 95% CI 1,44-3,82) 
jämfört med 294 kvinnor i 4 RCT med ett BMI över 30kg/m2 (oddsratio 2,21, 95%CI 0,98-
4,98). 

Metformin förbättrade även ovulationsfrekvensen i analysen av 16 RCT med 1208 deltagare 
(oddsratio 1,81, 95%CI 1,13-2,93). Även menstruationsmönstret förbättrades vid 
metforminbehandling, baserat på analysen av 7 RCT med sammanlagt 427 deltagare 
(oddsratio 1,72, 95%CI 1,14-2.61). Dock kunde ingen effekt på missfallsfrekvensen ses i 
analysen av tre studier med totalt 279 deltagare som undersökte detta (oddsratio 0,36, 95%CI 
0,09-1,47).

Analysen av 16 studier med sammanlagt 630 deltagare visade ingen signifikant effekt av 
metforminbehandling på BMI. (medelvärde -0,05, 95%CI -0,31 till 0,20). 
Metforminbehandlingen pågick i snitt 5,75 månader med en genomsnittlig dos på 1500 mg. 

Analysen från 7 RCT med 379 deltagare visade en signifikant sänkning av det systoliska 
blodtrycket (medelvärde -3,59 mmHg,95%CI -5,13 till -2,04). Resultatet på det diastoliska 
blodtrycket var dock inte signifikant.

Metformin sänkte testosteronnivån i serum i analys av 14 RCT med 610 deltagare 
(medelvärde -0,60 nmol/liter, 95%CI -0,73 till -0,48). Sänkningen var dock kraftigare för
kvinnor med ett BMI under 30 kg/m2 med ett medelvärde på -1,68 nmol/liter jämfört med -
0,29 nmol/liter. Metformin påverkade dock inte nivåerna av SHBG signifikant, baserat på 
data från 15 studier med 626 deltagare. En blygsam effekt sågs på faste-blodsocker 
(medelvärde -0,15, 95%CI -0,25 till -0,06) baserat på 14 studier med 596 deltagare. 
Insulinnivåerna sänktes signifikant vid metforminbehandling hos kvinnor med BMI under 
30kg/m2 (medelvärde -5,65, 95%CI -10,25 till -1,06). Sänkningen var däremot inte signifikant 
i subanalysen av kvinnor med BMI över 30kg/m2. Ingen effekt sågs av metforminbehandling 
på totalt serumkolesterol eller triglyceridnivåer. 

Tillägg med metformin jämfört med behandling med endast klomifencitrat

Vid analys av 7 randomiserade studier med sammanlagt 907 deltagare, kunde ingen 
signifikant effekt ses vid tillägg av metformintill klomifenbehandling, då det gällde antalet 
levande födslar. (oddsratio 1,16, 95%CI 0,85-1,56). Dock ökade tillägg av metformin chansen 
till klinisk graviditet jämfört med klomifenbehandling ensamt, baserat på 11 studier med 1208 
deltagare (oddsratio 1,51, 95%CI 1,17-1,96). Även ovulationsfrekvensen förbättrades vid 
tilläggsbehandling med metformin, vilket visades i analysen av 18 studier på 3265 
behandlingscykler med klomifen (oddsratio 1,74, 95%CI 1,50 till 2,00). Det fanns en icke 
signifikant trend för tilläggsbehandling med metformin att öka missfallsfrekvensen, baserat på 
analys av 7 studier med 937 kvinnor (oddsratio 1,61, 95%CI 1,00-2,60). De ingående 
studierna rapporterade inte endokrina eller metabola utfall. 

Metformin jämfört med klomifencitrat



4 randomiserade studier undersökte metforminbehandling jämfört med klomifenbehandling 
med antalet levande födslar som utfallsmått. De två studier som baserades på patienter med 
BMI under 30kg/m2 eller under 32kg/m2 visade motsägelsefulla resultat. En studie på 100 
kvinnor där 50 behandlades med metformin och 50 behandlades med klomifencitrat visade ett 
ökat antal levande födslar i metformingruppen- 26 stycken jämfört med 9 stycken i gruppen 
som behandlades med klomifen (oddsratio 4,94, 95%CI 1,99-12,26). En annan studie baserad
på 70 kvinnor, visade dock motsatt resultat med ett lägre antal födslar i gruppen som 
behandlades med metformin (10 av 35 kvinnor) jämfört med klomifengruppen (19 av 35 
kvinnor) (oddsratio 0,34, 95%CI 0,13-0,91). Resultatet från analysen av 500 kvinnor med 
fetma visade dock en tydlig fördel med klomifenbehandling (54 av 250 kvinnor) jämfört med 
metforminbehandling (19 av 250 kvinnor) (oddsratio 0,30, 95%CI 0,17-0,52). 

Metformin förbättrade signifikant antalet kliniska graviditeter hos kvinnor med BMI under 
30kg/m2, baserat på 3 studier med 349 deltagare (oddsratio 1,94, 95%CI 1,19-3,16) medan 
klomifenbehandling var mer effektivt hos kvinnor med fetma (oddsratio 0,34, 95%CI 0,21-
0,55). 

Ovulationsfrekvensen var liknande vid metforminbehandling och klomifenbehandling hos 
kvinnor med BMI under 30kg/m2, baserat på 2 randomiserade studier med ett totalt antal 
behandlingscykler på 497 (oddsratio 0,87, 95%CI 0,60-1,26). Kvinnor med fetma hade 
däremot större effekt av behandling med klomifencitrat, baserat på 2 studer med ett totalt 
antal behandlingscykler på 2044 (oddsratio 0,43, 95%CI 0,36-0,51). Missfallsfrekvensen 
tenderade att vara något högre vid metforminbehandling men det var en stor heterogenitet i 
analysen (oddsratio 1,24, 95%CI 0,60-2,58). Analysen av 5 randomiserade studier med 403 
deltagare, visade ingen signifikant skillnad mellan metformin och klomifencitrat på antalet 
multipla födslar (oddsratio 0,41, 95%CI 0,08-2,08). Data för endokrina och metabola utfall 
saknades i dessa studier. 

Resultaten baserat på 3 RCT med 73 deltagare visade att metforminbehandling gav signifikant 
ökad risk för biverkningar såsom illamående och kräkningar, jämfört med placebo (oddsratio 
3,91, 95% CI 0,98-15,64). Risken för andra besvär från mag och tarmsystemet ökade även 
den signifikant i de 5 studier, med 318 deltagare, som rapporterade detta (oddsratio 4,27, 
95%CI 2,4-7,59).24

I en Cochranereview från 2012, som utfördes av Tanget al, och visade man att metformin
ökar antalet graviditeter hos kvinnor med PCOS, jämfört med placebo. Dock var 
klomifencitrat mer effektivt då det gällde att inducera ovulation, uppnå graviditet och levande 
födslar.24

Clomiphene, Metformin, or Both for Infertility in the Polycystic Ovary Syndrome Legro
et al. 2007.21

Syfte
Syftet med studien var att utvärdera effekter av klomifencitrat, metformin eller en 
kombination av båda vid behandling av anovulation hos kvinnor med PCOS.

Metod
626 kvinnor med PCOS och infertilitet randomiserades till behandling med klomifencitrat 
plus placebo, metformin plus placebo eller en kombination av metformin och klomifencitrat. 
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Behandlingen pågick i upp till 6 månader och avbröts vid konstaterad graviditet. Kvinnorna 
följdes därefter fram till förlossningen. 

Inklusions och exklusionskriterier
Samtliga kvinnor hade fått diagnosen PCOS, definerat som oligoamenorré och 
hyperandrogenism. Kvinnor med hyperprolaktinemi, hyperplasi av binjuren, 
sköldkörtelsjukdom eller andra orsaker till amenorré exkluderades från studien.

Effektmått
Primärt effektmått var frekvensen levande födslar. Sekundära effektmått var 
missfallsfrekvens, flerbörd och ovulationsfrekvens. 

Resultat
Resultatet från studien presenteras nedan i tabell III. Endast 29% av patienterna som 
behandlades med metformin fick ägglossning, jämfört med 49% av patienterna på 
klomifencitratbehandling och 60% av patienterna som fick både metformin och klomifen. 
Dessutom resulterade metforminbehandling i endast 7,2% levande födslar. Antalet levande 
födslar var 22,5% för klomifencitrat ensamt och 27% för klomifencitrat kombinerat med 
metformin. Antalet levande födslar var signifikant lägre i gruppen som behandlades med 
metformin jämfört med gruppen som behandlades med klomifencitrat eller en kombination av 
metformin och klomifencitrat (p<0,001 för båda analyserna). Att notera är att medelvärdet på 
BMI hos kvinnorna i denna studie var 35, vilket innebär kraftig övervikt. En subanalys visade 
dock att kvinnor med ett BMI under 30 kg/m2 hade en signifikant högre frekvens av levande 
födslar (p<0,001). Missfallsrisken var 40,0% för metformingruppen jämfört med 26% för 
klomifencitratgruppen (p=0,19).21

Tabell III. Resultat från studien av Legro et al., 2007 (21) på ovulationsinduktion med metformin (M), 
klomifencitrat(CC) eller en kombination av båda (M+C) på ovulation, graviditet och levande födsel. 

        Ovulation % M+C vs M M+C vs M

M CC M+C
Absolut 
skillnad %

95% 
CI p-värde

Absolut 
skillnad %

95% 
CI p-värde

29 49 60 11,4
4,2-
18,4 0,003 20,0

9,1-
30,9 <0,001

        Graviditet % M+C vs CC M+C vs CC

M CC M+C
Absolut 
skillnad %

95% 
CI p-värde

Absolut 
skillnad %

95% 
CI p-värde

12 30 38 7,2
-1,3-
15,7 0,10 15,2

8,3-
22,1 <0,001

     Levande födsel %   M+C vs CC M+C vs CC

M CC M+C
Absolut 
skillnad %

95% 
CI p-värde

Absolut 
skillnad %

95% 
CI p-värde

7,2 (15 av 
208)

22.5 (47 av 
209)

26,8 (56 av 
209) 4,3

-4,0-
12,6 0,31 15,3

8,6-
22,0 <0,001



Biverkningar
Allvarliga biverkningar var vanligast i gruppen som behandlades med klomifencitrat, 3,3% (7 
av 209). I kombinationsgruppen var frekvensen 5,3% (11 av 209) och i metformingruppen 
1,0% (2 av 208). Kvinnorna som behandlades med metformin hade signifikant lägre rik för 
allvarliga biverkningar jämfört med kvinnor som behandlades med kombinationsterapi 
(p=0,02). Skillnaden mellan behandling med metformin och klomifencitrat ensamt var dock 
inte signifikant. De flesta av de allvarliga biverkningarna var graviditetskomplikationer. 
Kvinnorna som behandlades med metformin hade högre frekvens av gastrointestinala besvär.  

Jämfört med metformingruppen hade kvinnorna som behandlades med klomifencitrat en 
signifikant ökning av BMI (p=0,05), insulinresistans (p=0,01) och nivåer av SHBG (p<0,001) 
samt en minskning av nivån fria androgener i blodet (p<0,001). Kvinnorna som behandlades 
med metformin, ensamt eller i tillägg till klomifenbehandling, hade en signifikant minskning 
av BMI(p<0,001) och totala nivån testosteron(p<0,001), samt en signifikant ökning av SHBG 
nivån(p<0,001).21

Incidencen av graviditetskomplikationer var hög i studiepopulationen; 12% av kvinnorna 
drabbades av graviditetsdiabetes och 12% av havandeskapsförgiftning. 

Metformin Improves Pregnancy and Live-Birth Rates in Women with Polycystic Ovary 
Syndrome (PCOS): A Multicenter, Double-Blind, Placebo-Controlled Randomized 
Trial, Morin-Papunen et al.,2012.28

Syfte
Att undersöka om metformin ökar missfallsfrekvensen i tidig graviditet, samt om metformin 
kan förbättra antalet graviditeter och levande födslar hos kvinnor med PCOS.

Metod

En multicenter studie på fem sjukhus i Finland där 120 kvinnor randomiserades till 
behandling med antingen metformin eller placebo under 3 månaders tid. Därefter erhöll de 
patienter som ej blivit gravida ett tillägg av sedvanlig fertilitetsbehandling- i första hand 
klomifencitrat, men hos de patienter som var klomifenresistenta erbjöds därefter behandling 
med gonadotropinstimulering eller IVF. Metforminbehandlingen fortsatte,hos de patienter 
som blev gravida, till och med den 12:e graviditetsveckan. Man delade även in patienterna i 2 
grupper- en med övervikt (BMI>27 kg/m2), och en grupp med normalvikt (BMI<27 
kg/m2).Det primära utfallsmåttet var metformins påverkan på missfallsrisken. Sekundära 
utfallsmått var påverkan av metformin på antalet graviditeter och levande födslar.28

Resultat
Studien kom fram till att missfallsrisken var liknande mellan placebogruppen och gruppen 
som erhöll metforminbehandling (metformin 15,2% jämfört med placebo 17,8%, p=0,7). 
Tillägg av metformin till behandling med klomifencitrat ökade chansen till graviditet 1,6 
gånger (95% CI 1,13-2,27).25 Resultaten sammanfattas i tabell IV. 
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Tabell IV. Resultat från Morin-Papunenet al., 2012 då det gäller antal missfall, graviditeter och antal 
levande födslar. Patienterna erhöll 3 månaders förbehandling med placebo (P) eller metformin (M) och 
därefter klomifenbehandling eller- hos ett litet antal- gonadotropinstimulering eller IVF-behandling.25

*=p-värde <0,05 jämfört med placebo.

Missfall %      Graviditet % Levande födsel %
P M P M P M

Hela populationen 17,8 15,2 40,4 53,6* 28,8 41,9*
BMI<27 47,6 58,6 34,5 46,7
BMI>27 31,4 49,0* 21,9 35,7

Intention-to-treat analys visade att metformin ökade antalet graviditeter signifikant, från 
40,4% till 53,6% (p=0,006). I analysen på undergruppen kvinnor med BMI under 27 ökade 
graviditetsfrekvensen från 47,6% till 58,6% (p=0,09), resultatet var dock inte signifikant. Hos 
kvinnor med fetma ökade graviditetsfrekvensen från 31,4% till 49,0% (p=0,04).Även antalet 
levande födslar ökade med tilläggsbehandling med metformin, från 28,8% till 41,9% 
(p=0,014).

Comparison of clomiphene citrate, meformin, or the combination of both for first-line 
ovulation induction and achievement of pregnancy in 154 women with polycystic ovary 
syndromeNeveu et al 2006.16

Syfte
Att avgöra vilken läkemedelsbehandling som är effektivast som första-linjens behandling vid 
polycystisktovarialsyndrom (PCOS) då det gäller induktion av ovulation och graviditet.

Metod
Studien var en observationsstudie i vilken man inkluderade 359 kvinnor med PCOS som sökt 
endokrinolog vid PROCREA kliniken i Montreal, Québec i Kanada, mellan år 1999 och 2004. 
Kontaktorsaken var infertilitet, fetma, hirsutism eller oligomenorre. I den första analysen 
inkluderades 154 patienter som sökte behandling för infertilitet för första gången, detta för att 
undvika en confoundingeffect på resultatet beroende av tidigare infertilitetsbehandling. 
Patienterna gavs valet att behandlas med antingen klomifencitrat eller metformin och 
beslutade sig för en behandling baserat på personlig preferens. Patientmaterialet delades in i 
tre grupper; 56 personer behandlades endast med klomifencitrat, 57 personer med metformin 
och 41 personer med en kombination av båda läkemedlen. I gruppen med 
kombinationsbehandling erhöll patienterna behandling med metformin som titrerades upp till 
1000 till 1500 mg per dag. Efter 2 till 3 månaders behandling med metformin utan 
ägglossning, påbörjades även klomifenbehandling.  Medeltiden för uppföljning var 9,4 
månader.

En andra analys utfördes där patienter med ett flertal tidigare försök till ovulationsinduktion 
inkluderades. I den andra analysen inkluderades även patienter som påbörjat flera 
behandlingar med klomifen eller metformin inom 6 månader och som blivit gravida ett flertal 
gånger.

Inklusionskriterier



Alla kvinnor som sökte med PCOS och infertilitetsfaktorer inkluderades. PCOS definierades 
som färre än 9 menstruationer per år samt kliniska eller biokemiska tecken på 
hyperandrogenism. Ingen hänsyn togs till vikt. Även patienter med infertilitet beroende av 
bäckenfaktorer (t.ex. endometrios eller avsaknad av en äggledare) samt beroende av mild till 
moderat abnorm sperma hos partnern inkluderades. 

Resultat
Medel BMI var 31,4 (SEM (”standard error of the mean”) 0,7 kg/m2). 32% av patienterna 
hade förhöjd glukostolerans, 5,6% av dessa hade diabetes typ 2. Insulinresistensen var 
signifikant högre i gruppen som behandlades med metformin (p=0,001). Frekvensen av 
ovulationer var signifikant högre i gruppen som erhöll endast metformin jämfört med gruppen 
som behandlades endast med klomifen (75,4% jämfört med 50%, p=0,005). 
Kombinationsbehandling med klomifencitrat och metformin var inte signifikant bättre än 
metforminbehandling då det gällde att inducera ovulation (75,4% jämfört med 63,4%, 
p=0,198). Antal procent som uppnådde graviditet var likvärdig i de tre behandlingsarmarna 
(35,7% vid metforminbehandling, 45,6% vid klomifenbehandling och 31,7% vid 
kombinationsbehandling, p=0,332). Då data analyserades med hänsyn till BMI fann man att 
patienter med ett BMI mellan 27-35 kg/m2 hade bättre effekt av metformin då det gällde att 
framkalla ovulation (p=0,009). För patienter med ett BMI under 27 eller över 35 kg/m2 var 
effekten i de tre behandlingsarmarna likvärdig. 

Den sekundära analysen över 239 försök till ovulationsinduktion visade återigen en bättre 
effekt för metformin jämfört med klomifencitrat då det gällde att uppnå ägglossning (75,5% 
jämfört med 50%, p=0,001). Kombinationsgruppen uppnådde ägglossning oftare än gruppen 
som behandlades med enbart klomifen (74,4% jämfört med 50%, p=0,003). Effekten 
avmetforminbehandling och kombinationsbehandling var likvärdig. Andelen graviditeter var 
likvärdig mellan grupperna (36,2% i metformingruppen, 45% i klomifengruppen och 44,3% i 
kombinationsgruppen, p=0,522). 

Biverkningar
4% av patienterna som behandlades med metformin fick avsluta behandlingen på grund av 
gastrointestinala biverkningar.

DISKUSSION
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De studier som har jämfört behandlingseffekten av metformin och klomifencitrat, eller en 
kombination av båda, har visat varierande resultat. De fem studier som valts ut och 
presenterats i resultatdelen analyseras nedan. 

Metformin jämfört med placebo
Metaanalysen av Tanget al.,2012 visade att behandling med metformin inte ökade antalet 
levande födslar. Bevisgraden på detta effektmått bedöms dock som låg, vilket innebär att 
ytterligare studier troligtvis skulle bidra till att öka kunskapen på detta område. Metformin 
förbättrade antalet graviditeter signifikant jämfört med placebo. Effekten tycktes vara störst 
hos kvinnor med BMI under 30kg/m2. Även ovulationsfrekvensen och menstruationsmönstret 
förbättrades vid metforminbehandling.24

Metformin jämfört med klomifencitrat

Ovulation och graviditet
Metaanalysen utförd av Lord et al.,2003 visade ingen signifikant effekt av 
metforminbehandling jämfört med behandling med klomifencitratdå det gällde att uppnå 
graviditet, däremot påvisades en positiv effekt av metforminbehandling på andelen kvinnor 
som ovulerade; metforminbehandling ökade andelen från 24% vid placebobehandling till 46% 
vid metforminbehandling. Dock baseras dessa siffror på endast tre studier, och resultatet av 
metaanalysen visade en signifikant heterogenitet.Metforminbehandlingger en snabb effekt på 
ägglossningen hos de kvinnor som svarar på behandlingen, vilket innebär att metformin har 
dålig kumulativ behandlingseffekt på ovulation och graviditet över tid (p=0,39), medan 
tidsaspekten är signifikant vid placebobehandling (0,02). Detta medför att ju längre tid 
studierna pågår, desto lägre ter sig behandlingseffekten för metformin jämfört med 
placebo.Andelen kvinnor som uppnådde ovulation ökade signifikant, från 42% till 76%, med 
tillägg av metformin. Resultaten från analysen antyder att metformin som tilläggsbehandling 
är mest effektiv då det gäller att framkalla ovulation hos klomifenresistenta kvinnor. Ingen av 
de ingående studierna studerade graviditet som ett primärt utfallsmått. Ingen studie 
undersökte heller antalet levande födslar.23

Metaanalysen av Tanget al.,2012 visade att klomifencitrat hade bättre effekt än metformin då 
det gällde att uppnå levande födsel. I subanalysen på kvinnor med ett BMI under 30kg/m2

visade dock en av två studier en fördel av metforminbehandling då det gällde att uppnå 
levande födsel. Studien var dock liten, endast 100 kvinnor som randomiserades till behandling 
med antingen metformin eller klomifen. Då det gällde ovulationsinduktion hade kvinnor med 
fetma en större effekt av behandling med klomifencitrat jämfört med metforminbehandling. 
Hos kvinnor med BMI under 30 kg/m2 var metformin ett lika effektivt behandlingsalternativ 
då det gällde att uppnå ovulation.24

Resultaten av Legro et al.,2007 var att andelen kvinnor som blev gravida och hade en levande 
födsel var signifikant högre vid behandling med klomifencitrat.21

Neveuet al., 2006 visade attmetformin var bättre på att introducera ovulation. Då det gällde 
andel graviditeter var behandlingarna likvärdiga. Resultatet kunde inte förklaras med 
viktnedgång i metformingruppen då viktnedgången var likvärdig mellan grupperna. Då 
patienterna fick välja behandling fritt var andelen patienter med insulinresistens signifikant 
högre i behandlingsgruppen med metformin vilket kan ha påverkat behandlingseffekten. 



Studien var en observationsstudie i vilken patienterna själva fick välja behandling efter 
information om fördelar och nackdelar med respektive behandling. Det är en svaghet att 
patienterna inte randomiserats till respektive behandlingsarm. Dock kan man argumentera att 
studien bättre representerar den verkliga situationen på en infertilitetsklinik med mindre 
strikta inklusions- och exklusionskriterier samt möjlighet hos patient och läkare att 
tillsammans bestämma lämplig behandling för den enskilda patienten.16

Andra effektmått
Metaanalysen av Lord et al.,2003 visade att metforminbehandling inte hade någon signifikant 
effekt på vikt eller BMI. Däremot påvisades en signifikant sänkning av både det systoliska 
och diastoliska blodtrycket. Trots att detta resultat endast baseras på 47 deltagare visade
metaanalysen ingen heterogenitet.  Metformin sänkte faste-blodsockret samt LDL-kolesterol 
nivåerna men ingen påverkan sågs på total kolesterol, HDL-kolesterol och triglycerider.
Resultatet att metformin sänker faste-blodsocker baseras på 9 studier som inkluderade 
fasteblodsocker som effektmått, alla med ett brett konfidensintervall och med ett p-värde på 
0,0001. Sänkningen av LDL-kolesterol var liten och baserades på endast 97 deltagare. Med 
andra ord hade metformin signifikanta effekter på ett antal variabler associerat med det 
metabola syndromet, trots att ingen av de ingående studierna pågick i mer än 6 månader vilket 
göra att man inte kan dra några slutsatser om långtidseffekter av behandlingen.23

Metaanalysen av Tanget al.,2012 visade att metforminbehandling inte sänker BMI signifikant. 
Detta trots att medeltiden för behandling med metformin var 5,75 månader. Metformin sänkte 
däremot det systoliska, men inte det diastoliska, blodtrycket signifikant och åstadkom också 
en blygsam sänkning av testosteronnivån i blodet. Kvinnor med ett BMI under 30kg/m2 hade 
den största effekten av metforminbehandling på testosteronnivån i blodet. Nivåerna av SHBG 
påverkades inte signifikant. Metforminbehandling sänkte fasteblodsockret hos kvinnor med 
ett BMI under 30kg/m2 men inte hos kvinnor med BMI över 30kg/m2. I analysen sågs ingen 
effekt på totalt serum kolesterol eller triglyceridnivåer. Dock utfördes ingen analys på 
nivåerna av LDL-kolesterol.24

Legro et al.,2007 visade att jämfört med metformingruppen hade kvinnorna som behandlades 
med klomifencitrat en negativ påverkan på metabola parametrar med en signifikant ökning av 
BMI, insulinresistans och SHBG. Kvinnorna som behandlades med metformin, ensamt eller i 
tillägg till klomifenbehandling, hade däremot en signifikant minskning av BMI, total nivå 
testosteron, samt en signifikant ökning av SHBG-nivån.21

Biverkningar
Endast en av de studier som ingick i metaanalysen av Lord et al.,2003 rapporterade 
missfallsfrekvens eller antal graviditeter med tvillingar eller trillingar. Resultaten från denna 
studie var dock inte signifikanta. I de fyra studier som tittade på biverkningsmått pågick 
metforminbehandling i en studie under 6 veckor och i de tre övriga under 12 veckor eller 
längre. Det framgick att metformin ökade risken för illamående och kräkningar signifikant.23

Även Tanget al.,2012 rapporterade att metformin gav en ökad risk för biverkningar från mag-
och tarm-systemet, vanligast illamående och kräkningar. Metaanalysen av Tanget al.,visade 
ingen ökad risk för flerbörd vid behandling med klomifencitrat i jämförelse med metformin.24

De flesta studiersom inkluderades i metaanalysen av Tanget al.,2012rapporterade inte 
missfallsfrekvens som effektmått, men analysen av de tre studier som gjorde det visade att 
metformin inte hade någon signifikant effekt på missfallsfrekvensen.24
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Studien av Legro et al.,2007 visade att kvinnor som behandlades med metformin hade 
signifikant lägre risk för allvarliga biverkningar jämfört med kvinnor som behandlades med 
kombinationsterapi (p=0,02). Skillnaden mellan behandling med metformin och 
klomifencitrat ensamt var dock inte signifikant. De flesta av de allvarliga biverkningarna var 
graviditetskomplikationer. Legro et al.,konstaterade att risken för graviditetskomplikationer 
var betydligt högre i deras patientmaterial jämfört med i övrig amerikansk population (12% 
drabbades av graviditetsdiabetes jämfört med 2 till 5% i den vanliga populationen, 12% 
drabbades av havandeskapsförgiftning jämfört med 3 till 8% i övrig population) de kopplade 
risken till diagnosen PCOS och övervikt. Att notera var att medel BMI för kvinnorna i deras 
studie var 35 kg/m2 vilket innebär kraftig fetma.21

Metformin som tillägg till behandling med klomifencitrat
Metaanalysen av Tanget al.,2012 visade att tillägg med metformin vid behandling med 
klomifencitratinte ökade antalet levande födslar signifikant, något som även stöds av 
resultaten från studien av Legro et al.,2007.21,24 Däremot sågs en signifikant ökning av antalet 
graviditeter och ovulationsfrekvensen vid tilläggsbehandling med metformin i analysen av 
Tanget al 2012. Det fanns en icke signifikant trend för ökad missfallsrisk vid 
tilläggsbehandling med metformin, baserat på analys av 6 studier med 916 kvinnor (oddsratio 
0,56, 95%CI 0,18-1,68).24

Tillägg med metformin till behandling med klomifencitrat hade i studien av Neveuet al.,2006
ingen positiv effekt vare sig på andelen patienter som uppnådde ovulation eller på andelen 
uppnådda graviditeter.16

Det är mycket möjligt att en kombinationsbehandling i dessa studier inte ökat antalet levande 
födslar på grund av att metforminbehandlingen pågick under alltför kort tid innan behandling 
med klomifencitrat inleddes. I de flesta studier avslutas metforminbehandlingen vid 
konstaterad graviditet, då man är osäker på hur metformin påverkar fostret. Metformin verkar 
genom att sänka insulinresistensen och därmed insulinnivån. Mängden totala och fria 
androgener minskar vilket leder till sänkta östrogennivåer och ökade FSH nivåer. En sänkning 
av androgennivåer påverkar tidiga folliklar som tar månader på sig att mogna.2 I de flesta 
studier av kombinationsbehandling har metforminbehandling pågått högst en månad innan 
klomifenbehandling, vilket troligen är för kort tid för att metformin ska utöva sin fulla effekt. 

I studien av Morin-Papunenet al.,2012 pågick metforminbehandling längre- under tre 
månaders tid- innan klomifenbehandling inleddes. Metforminbehandlingen fortsatte därefter 
under den första trimestern. Metformin ökade chansen till graviditet och levande födsel 1,6 
gånger, jämfört med behandling med klomifencitrat ensamt.25Detta tyder på att en 
kombinationsbehandling med metformin kan vara mer effektiv än behandling med endast 
klomifencitrat, men att förbehandling med metformin måste pågå en längre tid.  Här finns ett 
behov av större, randomiserade och blindade studier för att säkert avgöra den bästa 
behandlingsregimen.

Metformin jämfört med klomifencitrat, hänsyn till BMI

PCOS är ett sjukdomstillstånd med varierande symtombild. Många, men inte alla, patienter är 
överviktiga. Insulinresistens är också vanligt förekommande. De olika effekter av 



metforminbehandling som setts i studier kan spegla syndromets heterogenitet. En viktig faktor 
att ta hänsyn till i sammanhanget är BMI som har visat sig påverka behandlingseffekten.9,14

I den Cochranereview av Tanget al.,2012 som visade att klomifencitrat var den mest effektiva 
behandlingen för att uppnå ovulation och graviditet, gjordes även en särskild analys på 
kvinnor med BMI under 32 kg/m2. Man kunde i denna subgrupp inte se någon skillnad i 
effekten mellan metformin- och klomifencitrat-behandling- lika många kvinnor uppnådde 
ägglossning och graviditet i de båda behandlingsarmarna.24

Även Morin-Papunenet al., 2012visade enen tendens till högre effekt av metforminbehandling 
på normalviktiga kvinnor,med BMI under 27, resultatet var dock inte statistiskt signifikant.25

I studien av Legro et al.,2007 visade man att andelen kvinnor som blev gravida och hade en 
levande födsel var signifikant högre vid behandling med klomifencitrat. Kvinnorna som 
ingick i studien hade ett högt BMI, medelvärdet var 35 vilket innebär kraftig övervikt. En 
subanalys på kvinnor med ett BMI under 30 kg/m2 visade att de hade en signifikant högre 
frekvens av levande födslar (p<0,001).21

Neveu et al., 2006visade att patienter med ett BMI mellan 27-35 kg/m2 hade signifikant bättre 
effekt av metformin då det gällde att framkalla ovulation. För patienter med ett BMI under 27 
eller över 35 kg/m2 var effekten i de tre behandlingsarmarna- metformin, klomifencitrat eller 
kombinationsbehandling- likvärdig.16

Johnson et al., utförde 2011 en metaanalys på kvinnor med BMI under 32 kg/m2, och iakttog 
en likvärdig behandlingseffekt för metformin och klomifencitrat vid infertilitet i samband med 
PCOS. Jämförelsen gällde ägglossning, graviditet och antal levande födslar.25 Inte heller 
Missoet al., kunde i en metaanalys från 2013, på kvinnor med PCOS och ett BMI under 32 
kg/m2, se någon signifikant skillnad mellan behandling med metformin och behandling med 
klomifencitrat.26

Farmakologisk behandling av hyperandrogena symtom i samband med PCOS
Ingen signifikant skillnad kan ses mellan metforminbehandlingoch p-piller, dagens 
förstahandsval, då det gäller att minska symtomen av hyperandrogenism hos kvinnor med 
PCOS. P-piller kan dock endast förskrivas till kvinnor utan graviditetsönskan, och de medför 
en ökad trombosrisk- speciellt vid samtidig övervikt.37Detta begränsar 
användningsmöjligheten för p-piller, och gör att metformin framstår som ett gott alternativ till 
de patienter med hirsutismsom inte kan, eller vill, behandlas med p-piller.

Farmakologisk behandling av metabola symtom i samband med PCOS
Den absolut viktigaste faktorn för att minska risken för kardiovaskulära och metabola 
följdsjukdomar är förändring av livsstil i form av kostbehandling och fysisk aktivitet.2 Även 
när det gäller behandling av hirsutism, akne, oregelbundna menstruationer och infertilitet hos 
kvinnor med PCOS, är livsstilsbehandling den första åtgärden. Dessutom kan 
livsstilsbehandling vara tillräckligt för att återställa ovulation och menstruationsmönster.19

En review-artikel skriven av Moran et al., 2009 undersöker effekten av viktreduktion på 
symtomen vid PCOS hos överviktiga kvinnor. Ju större viktminskning patienten lyckades 
uppnå desto bättre blev resultaten i form av sänkta androgennivåer i blodet, ökade nivåer av 
SHBG, och förbättrad insulinkänslighet. Patienterna fick kliniskt minskad hirsutism, förbättrat 
menstruationsmönster och ovulation.39 En studie utförd av Bates och Whitworth 1982 visade 
att hos kvinnor med PCOS och övervikt som lyckades minska sin vikt med över 15%, skedde 
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spontan graviditet hos hela 77%.40En annan studie utförd av Clark et al., 1998 visade att en
viktreduktion hos kvinnor, där 79% hade PCOS, på ca 10 kg ledde till graviditet och levande 
födslar hos 67 %.47

För patienter med PCOS innebär den metabola samsjukligheten det allvarligaste hotet mot 
hälsan och bör inte negligeras då man väljer behandling för övriga symtom. Kvinnor med 
PCOS har en kraftigt ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och typ 2 diabetes.5Förstalinjens
behandling vid metabola symtom är livsstilsförändring och viktnedgång.19 Alla patienter
lyckas dock inte med kostomläggning och viktminskning. Dessutom försvåras viktnedgången 
hos kvinnor med PCOS av de höga androgennivåerna.9 Att finna farmakologiska alternativ 
vid behandling av PCOS, som även har positiva effekter på den metabola samsjukligheten är 
av yttersta vikt för dessa kvinnors välmående och hälsa. 

Metformin minskar insulinnivåerna och insulinresistensen, samt minskar risken att utveckla 
typ 2 diabetes, hos kvinnor med PCOS. Metformin har även visat sig ha en positiv påverkan 
på vikt, blodtryck och blodfetter.21,41Trots den höga metabola samsjukligheten används i
dagsläget ingen preventiv behandling vid PCOS. Mot bakgrund av dessa fakta vore det väl 
värt att pröva metformin som sådan behandling hos patienter med PCOS. Speciellt hos de 
patienter som uppvisar andra metabola riskfaktorer, såsom övervikt och insulinresistens.  

PCOS är ett pre-diabetiskt tillstånd med hög prevalens av insulinresistens (31-35%) och typ 2 
diabetes (7,5-10%). Kvinnor med PCOS är en högrisk-grupp när det gäller att utveckla 
diabetes, och bland kvinnor med PCOS och samtidig insulinresistens är den årliga 
konversionen till typ 2 diabetes 5-10 gånger högre än hos kvinnor med insulinresistens utan 
PCOS. Dessutom är risken för hjärt- och kärl-sjukdom kraftigt stegrad. Kvinnor med 
insulinresistensen och PCOS har även visat sig svara sämre på fertilitetsbehandling och ha 
lägre andel graviditeter vid stimulering med clomifencitrat. Dessutom har de en ökad risk att 
drabbas av ovarialt hyperstimuleringssyndrom (OHSS).38

Lord et al., 2003såg ingen signifikant effekt av metforminbehandling på vikt och BMI. 
Däremot sågs en sänkning av både det systoliska och diastoliska blodtrycket, insulinnivån i 
blodet och LDL kolesterol. Ingen effekt sågs dock på total kolesterol-, HDL kolesterol- eller 
triglycerid- nivån.23Costello et al.,visade i enreview från 2007 att metforminär mer effektivt 
än kombinerade p-piller då det gällde att minska insulinnivån i blodet och förbättra 
lipidprofilen.37Tanget al.,2012såg ingen effekt av metforminbehandling på BMI, testosteron, 
kolesterol eller triglycerider. Däremot såg man en sänkning av det systoliska blodtrycket och 
insulinnivån i blodet.24

I Legro et al,.2007 tittade man på effekten av metforminbehandling och behandling med 
klomifencitrat på metabola symtom vid PCOS. I gruppen som behandlades med 
klomifencitrat såg man en negativ effekt i form av en ökning av BMI och insulinresistens.  
Metformingruppen och kombinationsgruppen hade en minskning av BMI. I båda grupperna 
observerades en ökning av SHBG och minskade fria androgener i blodet.21

I en metaanalys utförd av Lilly och Godwin 2009, fann man att metforminbehandling 
minskade risken för patienter med PCOS och insulinresistens att utveckla typ 2 diabetes. För 
både högre och lägre doser av metformin visade det sig efter tre års behandling att patienterna 
hade lägre risk för höga blodsockernivåer jämfört med de som inte behandlats med 
metformin.41



Farmakodynamik och påverkan på patofysiologin vid PCOS
Kvinnor med PCOS har extremt höga androgennivåer i blodet, vilka omvandlas i fettväven till 
östrogen,och hämmar utsöndringen av FSH från hypofysen. Klomifencitrat är ett antiöstrogen 
som verkar genom att stoppa östrogen från att binda in till receptorer i hypofysen, och bryter 
på så sätt tillfälligt den negativa återkopplingen. Då ökar utsöndringen av FSH och hos många 
kvinnor kommer ovulation igång vilket leder till graviditet. Klomifencitrat påverkar dock inte 
sjukdomens uppkomst eller övriga symtom vid PCOS. Tvärtom har behandling med 
klomifencitrat visat sig leda till ökad vikt och insulinresistens, vilket i teorin borde bidra 
negativt till sjukdomsutvecklingen.43

Insulinresistens är nära kopplat till PCOS och bidrar till sjukdomsutvecklingen genom att öka 
nivåen av androgener i blodet, se figur 3.Metformintros påverka uppkomsten av 
sjukdomsbilden vid PCOS genom att öka insulinkänsligheten och sänka insulinnivåerna.
Lägre insulinnivåer leder till minskade androgener i blodet, och högre insulinkänslighet gör 
att granulosacellerna svarar bättre på FSH stimulering. På så sätt kan ovulation komma igång 
och på samma gång minskar de hyperandrogena symtomen i form av akne och hirsutism. 
2,5,37Metformin har även visat sig minskablodtrycket, påverka lipidprofilen positivt och sänka 
vikt och BMI, samt förbättra insulinkänslighet, sänka blodsockernivåerna och minska 
incidensen av typ 2 diabetes hos kvinnor med PCOS.21, 23, 24, 37Sammantaget kan man säga att 
metformin påverkar samtliga delar av symtombilden, och har en positiv påverkan på 
sjukdomsutvecklingen vid PCOS.

Figur 3. En hög nivå cirkulerande androgener hos patienter med PCOS, omvandlas i fettväven till 
östrogen vilket påverkar gonadotropinutsöndringen från hypofysen. LH nivån stiger och stimulerar 
ovarierna att producera androgener. Höga insulinnivåer och insulinresistens spär på utvecklingen av 
sjukdomsbilden vid PCOS genom att ytterligare stimulera produktionen av androgener i ovarierna. 
Metformin bryter den negativa spiralen vid PCOS genom att sänka insulinresistensen.
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Behandling av anovulatorisk infertilitet
Klomifencitrat har i studier visat sig starta ovulation hos 60-85% av patienterna. Detta leder 
till befruktning och graviditet hos 30-40%. Anledningen till att andelen som blir gravida 
under behandlingen är lägre än andelen som får ägglossning tros vara den negativa effekten 
av anti-östrogen på livmoderslemhinnan och livmodertappens sekret.16 

Dagens rekommendation -att i första hand behandla anovulatiorisk infertilitet i samband med 
PCOS med klomifencitrat- bygger på ett stort antal studier och metaanalyser. Man har på ett 
odifferentierat patientmaterial visat en betydligt högre effektivitet hos klomifencitrat jämfört 
med metforminbehandling då det gäller att uppnå ägglossning, graviditet och levande födsel 
hos patienter med PCOS. 21,24,27 Dessa studier har dock inte tagit hänsyn till BMI hos den 
ingående studiepopulationen. När man tittar på BMI som en faktor vid behandlingen 
framkommer en annan bild. Det finns ett antal studier som har jämfört behandlingseffekten av 
klomifencitrat och metformin hos normalviktiga eller överviktiga kvinnor med PCOS och sett 
att metformin är en minst lika bra behandling som klomifencitrat hos normalviktiga kvinnor 
då det gäller att uppnå ovulation och graviditet. Hos kvinnor med PCOS och kraftig övervikt 
tycks dock klomifencitrat uppnå bättre resultat på fertiliteten än metformin.24-27

Kvinnor med PCOS och samtidig fetma har högre nivåer av androgener och insulin än 
normalviktiga kvinnor med PCOS. De har därmed större insulinresistens vilket kan påverka 
behandling med metformin. Anledningen till den försämrade behandlingseffekten av 
metformin vid ett högre BMI kan bero på att metformin inte lyckas överkomma 
insulinresistensen vid kraftig övervikt, och därmed inte bryter den negativa spiralen av 
hyperandrogenism. 

Metformin vid klomifenresistens
De patienter som inte svarar på behandling med klomifencitrat benämns i litteraturen som 
klomifenresistenta, och de få studier som undersökt metforminbehandling i denna 
patientgrupp (Hung et al. 2001 och Qublanet al.2009) har inte visat någon positiv effekt på 
ovulation eller antal graviditeter. 4,31 Det är värdefull information att ha i åtanke då man 
bedömer dagens behandlingsrekommendation när det gäller metforminbehandling vid PCOS. 
I dagsläget införs metformin först då patienten inte svarat på 4-6 behandlingar med 
klomifencitrat. Metformin används alltså idag endast till klomifenresistenta patienter- en 
grupp där metformin i randomiserade studier inte visat sig ha någon effekt på ovulation och 
antal graviditeter. Det är möjligt att metformins effekt i klinisk praxis underskattas, eftersom 
det idag används som behandling endast av klomifenresistenta patienter. Detta är ytterligare 
en anledning att starkt ifrågasätta dagens rekommendation för metforminbehandling i 
samband med PCOS.

Metformin under graviditet
Missfallsrisken hos kvinnor med PCOS ligger på 30-50% och är alltså mer än dubbelt så hög 
som hos kvinnor utan diagnosen vilka har en missfallsrisk på 10-15%.15 Ett av argumenten 
mot att införa metformin som förstahandsbehandling har varit att flera studier visat att kvinnor 
med PCOS som blir gravida under metforminbehandling har en högre missfallsrisk än de som 
blir gravida under behandling med klomifencitrat. I studien av Legro et al. från 2007 var 
missfallsrisken hos patienter som behandlades med metformin40%, jämfört med 26% hos 
patienter som behandlades med klomifencitrat (ej statistiskt signifikant skillnad, p=0,19).21

Andra studier har visat liknande resultat.24, 27 Gemensamt för dessa studier är dock dels att 
behandlinggruppen består av kvinnor med kraftig fetma och dels att man satt ut 



metforminbehandlingenomedelbart efter konstaterad graviditet. Det är möjligt att 
missfallsrisken skulle sjunka om metforminbehandlingen fick fortgå efter den första 
trimestern. 

Morin Papunenet al., 2012 fann ingen statistiskt signifikant skillnad i missfallsfrekvens vid tre 
månaders förbehandling med metformin, innan insättande av klomifencitrat, och fortsatt 
behandling under graviditetens första trimester.28I ett par studier har man visat att metformin 
minskar missfallsrisken då behandlingen inte sätts ut utan fortgår under graviditeten. Den 
lägsta missfallsrisken fick man då metforminbehandlingen pågick hela graviditeten ut.36,37 

Metforminbehandling tycks även minska risken för tillväxthämning av fostret samt risken för 
hypertoni och graviditetsdiabetes hos modern.20

En annan faktor som gör att läkare ogärna förskriver metformin under graviditet är en 
osäkerhet när det gäller metformins effekt på fostret. Det finns lite information att tillgå om 
metformins effekt under graviditet och de studier som har gjorts är på litet patientmaterial.De 
flesta studier som undersöker metformin under graviditeten rapporterar missfallsfrekvens och 
andelen levande födslar, men få undersöker missbildningsfrekvensen. Det faktum att 
metformin passerar över placentabarriären och uppnår terapeutiska nivåer hos fostret har lett 
till att många läkare rekommenderar att avsluta metforminbehandling vid konstaterad 
graviditet. Hos kvinnor med typ 2 diabetes ersätts metforminbehandling då oftast med insulin. 
Insulin ger även bättre blodsockerkontroll under graviditet hos kvinnor med diabetes och 
minskar de risker som finns kopplade till hyperglykemi, bland annat fosterdöd och 
förtidsbörd.34En undersökning av Cassinaet al.,2014 hittade inga belägg för att metformin 
skulle öka risken för fosterskador, även om det underlag som fanns var för litet för att en 
metaanalys skulle kunna utföras.34

När det gäller risker under graviditeten efter behandling med klomifencitrat finns det en ökad 
risk för flerbörd (10% jämfört med 1% i övrig befolkning).2 Graviditet med tvillingar eller 
trillingar ökar kraftigt riskerna för komplikationer i samband med en graviditet. Kvinnor med 
PCOS har redan högre risk för graviditetskomplikationer, ännu högre är risken vid samtidig 
övervikt. Bland annat har dessa patienter lättare för att utveckla havandeskapsförgiftning, 
graviditetsdiabetes och större risk för förtidsbörd. Dessa risker är också högre vid flerbörd, 
vilket sammantaget gör dessa graviditeter extremt riskfyllda. 21

Förutsäga behandlingseffekt
Även om insulinresistens är mycket vanligt vid PCOS, är det inte alla kvinnor som lider av 
detta. Tillståndet är heterogent och troligtvis är sjukdomsmekanismen mer komplex än vad 
man i dagsläget känner till. Därför är inte alla kvinnor med PCOS hjälpa av behandling med 
metformin. Varken cirkulerande insulinnivåer eller glukosnivåer har visat sig kunna förutsäga 
behandlingssvaret på insulin-sensitiserande läkemedel.38Det finns ett behov av markörer för 
att kunna välja rätt behandling för kvinnor med PCOS. SHBG är en sådan kandidat, som kan 
indikera insulinresistens och har visat lovande resultat i studier att kunna förutsäga positiv 
effekt av metforminbehandling.44,46 Andra biokemiska markörer är AMH (”Anti-Mullerian 
Hormone”) och LH som båda är förhöjda vid PCOS, och ju högre de är desto större chans till 
god effekt av metformin.41,43

Framtiden
När kvinnor med PCOS söker ofta vård och behandling i samband med ofrivillig barnlöshet 
hamnar fokus hamnar på att starta ovulation, och övrig sjuklighet hamnar i skymundan. Det 
här är dock en grupp patienter där övervikt och insulinkänslighet är vanligt vilket kraftigt ökar 



31

riskerna för mamma och foster under en graviditet. Risken för hypertoni, 
havandeskapsförgiftning och graviditetsdiabetes hos modern är kraftigt förhöjd, liksom risken 
för missfall, för tidig födsel och intrauterin tillväxthämning hos fostret. 35 Dessutom är 
infertiliteten endast en del av syndromet. Hyperandrogenismen och de metabola risker och 
följdsjukdomar som är en del av syndromet behöver också behandlas för att en farmakologisk 
behandling ska kunna anses framgångsrik. Metformin är i dagsläget det enda läkemedlet med 
potential att behandla och förebygga samtliga symtom vid PCOS, se figur 4.

Figur 4. PCOS triaden av infertilitet och hyperandrogenism samt metabola symtom och följdsjukdomar.  
Metformin är det enda farmakologiska alternativet för att behandla alla delar av symtomtriaden samt 
påverka uppkomsten av sjukdomen. 

Även om livsstilsbehandling kvarstår som den viktigaste åtgärden i denna patientgrupp, är 
farmakologiska alternativ viktiga. Då kvinnor med PCOS har en ökad risk för diabetes och 
hjärt-kärl sjukdom, är en metformins positiva påverkan på patofysiologin och de metabola 
riskfaktorerna en viktig faktor, även då man väljer farmakologisk behandling för 
anovulatorisk infertilitet. Metformin minskar de metabola riskerna vid PCOS, medan 
behandling med klomifencitrat tvärt om tycks öka dessa. 

Med en ökad prevalens av fetma i världen finns det ett behov av säkra läkemedel för 
blodsockerkontroll under graviditet.  Att metformin påverkar och behandlar samtliga delar av 
symtomtriaden vid PCOS gör att det framstår som ett viktigt behandlingsalternativ då 
säkerhet under graviditet har fastslagits. 

Två stora randomiserande studier pågår just nu i USA och Canada för att utröna effekten av 
metforminbehandling under graviditeten hos kvinnor med fetma eller diabetes typ 2-
Metformin in Obese Nondiabetic Pregnant women (MOP-trial) och Metformin in Women with 
Type 2 Diabetes in pregnancy(MiTY- trial). Preliminära resultat är lovande och tyder på att 
metformin är ett säkert läkemedel under graviditet och kan påverka utgången av graviditeten 



positivt.39 Resultatet från studierna kan komma att påverka framtida 
behandlingsrekommendationer och eventuellt komma leda till att fler kvinnor med PCOS 
förskrivs metformin innan och under graviditet.  

Om behandlingsmålet endast är graviditet är klomifen det bästa alternativet hos patienter med 
samtidig fetma. Hos normalviktiga kvinnor med PCOS är metformin lika effektivt då det 
gäller att uppnå ovulation,graviditet och levande födsel. Hos kvinnor med PCOS och kraftig 
överviktigt tycks det svårt för metformin att överkomma den höga insulinresistensen och 
bryta den negativa spiralen av hyperandrogenism. Om man däremot ser till helheten är det 
inte bara den anovulatoriska infertiliteten som ska behandlas i denna patientgrupp. Att vänta 
tills följdsjukdomar till PCOS uppstår innan man behandlar tycks naivt med tanke på det 
breda kunskapsunderlag vi i dagsläget har om sjukdomsprofilen hos denna patientgrupp. 
Metformin framstår som en möjlig alternativ förstahandsbehandling vid infertilitet och övriga 
symtom i samband med PCOS. Det vetenskapliga underlaget är dock ännu för tunt för att man 
ska kunna ändra den rådande behandlingsrekommendationen och det finns ett behov av större, 
randomiserade studier som undersöker metformin jämfört med behandling med klomifencitrat 
och tittar på en kombination av utfall och risker kopplade till PCOS.

SLUTSATS
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De många studier som jämfört behandling med metformin eller klomifencitrat vid 
anovulatorisk infertilitet i samband med PCOS visar att klomifencitrat är överlägset 
metformin hos kvinnor med övervikt- men inte hos normalviktiga kvinnor. Graviditetuppnås 
dock till etthögtpris. Kvinnor med PCOS- speciellt om de lider av samtidig övervikt- har en 
kraftigt ökad risk för typ 2 diabetes och hjärt-kärl sjukdomar. Under graviditeten har de en 
ökad risk för graviditetsdiabetes, hypertoni och preeklampsi. Fostret är dessutom utsatt för 
ökade risker i form av missfall, förtidsbörd och IUGR. Klomifencitrat gör att den grupp 
PCOS- patienter som är utsatt för den högsta risken i samband med graviditet, blir gravida. 
Dessutom spär klomifencitrat på symtombilden genom att öka BMI och insulinresistens, och 
medför en ökad risk för flerbörd- något som kraftigt ökar riskerna för både moder och barn 
under graviditeten.

Behandling med metformintycks å andra sidanleda till lägre risker i samband med graviditet. 
Risken för graviditetsdiabetes, hypertoni och havandeskapsförgiftning sjunker om 
metforminbehandling fortgår under graviditeten. Dessutom minskar risken för missfall, 
förtidsbörd och IUGR hos fostret. Förutom de positiva effekterna vid infertilitet och graviditet 
har metformin positiva effekter på metabola symtom och hyperandrogena symtom vid PCOS. 
Metformin är i dagsläget det enda läkemedlet med potential att behandla samtida delar av 
symtomtriaden vid PCOS.

Då behandling med klomifencitrat ökar risken för flerbörd- samt i en del studier visat sig leda
till ökat BMI och insulinresistens- tycks det som om man uppnår en graviditet på bekostnad 
av patientens hälsa och med stora risker för fostret. Jag anser att det finns anledning att 
överväga införandet av metformin som första linjens farmakologiska behandling vid 
anovulatorisk infertilitet. Även om patienten inte blir gravid under metforminbehandlingen 
kan den ha positiva effekter på BMI samt metabola och biokemiska markörer. Om resultatet 
från de pågående studierna MOPochMiTY visar att metformin inte är fosterskadande eller 
farligt under graviditeten bör man överväga behandling med metformin under hela 
graviditeten hos kvinnor med PCOS och insulinresistens för att minska missfallsrisk samt 
risken för hypertoni, havandeskapsförgiftning och graviditetsdiabetes. 

Prioriteten vid farmakologisk intervention måste trots allt vara patientens och det kommande 
barnets hälsa, och då är det värt att prioritera infertilitetsbehandlingens säkerhet framför dess 
snabbhet. Kvinnor med PCOS behandlas i dagsläget med en mängd läkemedel som endast 
påverkar symtomen men inte dess orsaker. Att finna och behandla orsaken till sjukdomsbilden 
vid PCOS måste vara bättre än att som i dagsläget försöka reparera skadorna då de uppstår. 
Sammantaget det aktuella kunskapsläget finns stark anledning att vidare undersöka 
möjligheten att införametformin som rekommenderad förstahandsbehandling vid infertilitet, 
såväl som vid hyperandrogena och metabola symtom, i samband med PCOS.

Jag skulle vilja avsluta med att citera Konfucius (555 f.Kr-479 f.Kr):

”Det är omöjligt att försumma roten och likväl vårda grenarna.”

TACKORD



Jag skulle vilja tacka min handledare Sven Tågerud, för all hjälp jag fått med detta 
examensarbete. Jag skulle även vilja framföra ett speciellt tack till alla bibliotekarier vid 
Göteborgs Universitet, som låtit mig sitta i timmar och skriva arbetet i lugn och ro. Slutligen 
vill jag tacka min man och familj för det otroliga stöd de varit under detta arbete och i princip 
under hela min utbildning.
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