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INKLUDERA EN GRUNDLIG KLINISK, ENDOKRINOLOGISK OCH I VISSA 
FALL GENETISK UNDERSÖKNING UTÖVER SPERMAANALYS

Andrologisk undersökning bör 
ingå i infertilitetsutredningen

Definition. Hos ca 80 procent av infertila par hittar 
man vid utredning någon form av patologi hos ena el-
ler bägge parterna, men i 15–20 procent av fallen vi-
sar standardundersökningar inget onormalt hos nå-
gon av dem. Det betyder inte att normal sädeskvalitet 
är en garanti för normal fertilitet, och män med ned-
satt sädeskvalitet kan också åstadkomma en spontan 
graviditet. Chansen för konception minskar dock om 
spermiekoncentrationen är lägre än 40 × 106/ml [1]. 

Epidemiologi
Om 15–20 procent av alla par är ofrivilligt barnlösa [2] 
och den manliga faktorn bidrar med ca 50 procent så 
har ca 8–10 procent av alla män nedsatt fertilitet [2]. 
Huruvida en tidsrelaterad nedåtgående trend i man-
lig fertilitet eller geografiska skillnader i sädeskvali-
tet existerar är omdebatterat. En del epidemiologiska 
studier har indikerat en kraftig reduktion i spermie-
koncentrationen under de senaste 50–60 åren, mest 
uttalat i Europa och i USA [3]. Dessa studier har dock 
fått kritik gällande de metodologiska aspekterna. Vad 
som däremot är entydigt är att testikelcancerinciden-
sen ökar, och eftersom det finns en koppling mellan 
testikelcancer och nedsatt fertilitet kan man inte ute-
sluta att också antalet män med fertilitetsproblem 
verkligen ökar. 

Orsaker
Diagnosen manlig infertilitet baseras uteslutande på 
en spermaanalys. Hur man bedömer sädeskvalitet, 
och vilka kriterier som används för att rubricera fer-
tiliteten som nedsatt, beskrivs i detalj i Världshälsoor-
ganisationens manual för detta ändamål [4]. För de 
viktigaste referensvärdena, se Tabell 1. Dysfunktionen 
som leder till en försämrad sädeskvalitet kan ligga på 
en eller flera av följande nivåer: 

a) Hypotalamus/hypofys (5 procent)
b) Testes (80 procent)
c)  Posttestikulärt (epididymis, vas deferens, vesicu-

lae seminales, prostata eller uretra) (15 procent)

I Tabell 2 är orsaker till funktionsstörningar på dessa 
tre nivåer specificerade. Primär testisdefekt anses 
vara den främsta orsaken till försämrad sädeskvali-
tet. Etiologin är okänd i minst 40–50 procent av fall-
en, men livsstils- eller miljörelaterad maternell expo-
nering tidigt under graviditeten har föreslagits spela 
en roll för sönernas fertilitet som vuxna män [5]. Vissa 
studier indikerar att även prekonceptionell expone-
ring av båda föräldrarna kan spela en roll [6]. 

Överlevare av en malign sjukdom i barndomen el-
ler i det tidiga vuxenlivet är en växande grupp patien-
ter med infertilitetsproblem, men även andra patolo-
giska tillstånd som till exempel fetma och olika sy-
stemiska sjukdomar kan ha en negativ effekt på te-
stikelfunktionen och på hypotalamus-/hypofysnivån. 
Liknande gäller för en åldersrelaterad försämring av 
fertiliteten. Både hög ålder och allmän sjuklighet hos 
pappan kan också påverka graviditetsutfall negativt, 
till exempel mammans risk för preeklampsi och bar-
nets perinatala karakteristika och mortalitetsrisk un-
der tidig barndom [7].
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HUVUDBUDSKAP
b Standardiserade spermieparametrar ger endast 
begränsad information om graviditetschansen. Kvan-
tifiering av spermiernas DNA-strängbrott är prediktiv 
för fertilitet och kan adderas till underlaget inför valet av 
behandling.
b Möjligheter till förbättring av sädeskvaliteten genom 
farmakologiska, kirurgiska eller livsstilsrelaterade 
interventioner är än så länge begränsade. Nya, effektiva 
terapier bör utvecklas.
b Nedsatt spermiekvalitet är kopplad till testosteronbrist 
och kortare förväntad livslängd.
b Andrologisk undersökning bör vara en naturlig del 
av infertilitetsutredningen och förutom spermaanalys 
inkludera en grundlig klinisk, endokrinologisk och i vissa 
fall genetisk undersökning.

TABELL 1. Referensvärden för sädesparametrar [4]. 

Sädesparameter Referensvärde

Ejakulatvolym (ml)  ≥ 1,4 

Spermiekoncentration (× 106/ml) ≥ 16

Totalt spermieantal (× 106) ≥ 39

Rörliga spermier (procent) ≥ 42

Progressivt rörliga spermier (procent) ≥ 30

Orörliga spermier (procent) ≤ 20

Morfologiskt normala spermier (procent) ≥ 4

Vitala spermier (procent) ≥ 54
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Diagnos
Anamnes. Traditionellt utförs infertilitetsutredning-
ar av gynekologer, och den manliga partnern kommer 
ofta i skymundan; i enstaka fall remitteras dessa män 
till en androlog. Helst bör dock både den kvinnliga och 
den manliga partnern undersökas vid ett och samma 
tillfälle av en läkare med både gynekologisk och and-
rologisk expertis, alternativt av en gynekolog respek-
tive en androlog. Detta tillvägagångssätt har fördelen 
att man med all information samlad snabbt kan fat-
ta beslut gällande behandling eller behov av ytterli-
gare utredning tillsammans med de berörda och att 
det blir lättare att förmedla information om livsstils-
relaterade faktorer eller om den sexuella aktiviteten 
och eventuella förändringar som kan behöva göras. 
Förfarandet har också en positiv psykologisk effekt då 
den manliga partnern känner sig lika mycket delaktig 
som den kvinnliga och eventuella skuldkänslor som 
kan finnas vid fynd av onormala reproduktionspara-
metrar hos den ena av dem kan dämpas. 

Förutom den information som är gemensam för pa-
ret bör den manliga partnern specifikt frågas om föl-
jande:

     b tidigare barn eller graviditeter med den aktuella el-
ler andra partner

     b släktskap (ökad risk för genetisk störning)
     b kryptorkism och andra sjukdomar eller operationer 
i urogenitalregionen

     b puberteten – ålder, förlopp
     b tidigare eller aktuella allvarliga eller kroniska sjuk-
domar samt eventuell medicinering

     b livsstilsfaktorer som tobak, alkohol, anabola steroi-
der, droger

     b sexuell funktion (erektion, libido, ejakulation).

Fysisk undersökning. Den fysiska undersökningen bör 
förutom reproduktionssystemet också omfatta all-
mänt hälsostatus, först och främst antropometriska 
parametrar såsom längd, vikt, midjemått och blod-
tryck, då det finns ett samband mellan försämrad 
manlig fertilitet och övervikt och metabolt syndrom. 
Förbättring av fertiliteten har observerats efter be-
handling av komorbiditeter [8].

Bedömning av kroppsproportioner och gynekomas-
ti samt inspektion, palpation och ultraljudsskanning 
av manliga genitalier bör också ingå som klinisk rutin 
vid andrologiska undersökningar. 

Spermaanalys. På grund av den stora intraindividuel-
la variationen i sädeskvaliteten bör bedömningen att 
orsaken till infertiliteten helt eller delvis finns hos 
mannen baseras på minst två spermaprov. Endast re-
sultat från laboratorier som följer Världshälsoorgani-
sationens manual samt deltar i extern kvalitetskon-
troll kan anses pålitliga. Standardparameterna är vo-
lym, koncentration/antal, rörlighet, morfologi och vi-
talitet. Avvikelse i en eller fler av dessa är indikativ för 
påverkan av den manliga reproduktionsfunktionen, 
men kan i de flesta fall inte bidra med information om 
etiologin eller patogenesen bakom störningen. 

Ejakulatvolym <1 ml i kombination med pH ≤ 7 in-
dikerar agenesi av vas deferens och/eller av vesiculae 
seminales. Mycket låg volym ses även i samband med 
retrograd ejakulation. Kombinationen normal vitali-
tet och inga eller några få procent rörliga spermier ses 

i samband med Kartageners syndrom, medan globo-
zoospermi, som beror på en akrosomdefekt, karakteri-
seras av att majoriteten av spermierna har runda hu-
vuden. 

Spermieparametrars användbarhet i prediktivt syf-
te vid assisterad befruktning är dessvärre begränsad. 
Även om spermaanalysen är hörnstenen i den andro-
logiska undersökningen kan den behöva komplette-
ras med till exempel en analys av andelen spermier 
med intakt kromatin. Studier har visat att en hög an-
del spermier med DNA-fragmentering indikerar läg-
re graviditetschans både vid naturlig befruktning och 
i samband med standard-in vitro-fertilisering (IVF). 
Om däremot intracytoplasmatisk spermieinjektion 
(ICSI) tillämpas påverkar DNA-fragmentering varken 
chansen för graviditet eller för att få ett barn [9]. 25 
procent av män i oförklarligt infertila par har norma-
la standardspermieparametrar, men hög andel sper-
mier med DNA-fragmentering. Även om randomise-
rade studier saknas, finns det indirekt evidens för att 
man genom att mäta DNA-fragmenteringen hos dessa 
män kan optimera behandlingen genom att undvika 
intrauterin insemination (IUI) och eventuellt även 
standard-IVF [10, 11].

 
Hormonanalyser. Män i infertila par som har försäm-
rad sädeskvalitet har ökad risk för testosteronbrist, 
och bör därför erbjudas endokrinologisk utredning, 
som bidrar till att hitta orsaken till eventuell fertili-
tetsstörning och till att identifiera män med ökad risk 
för långtidsföljder av infertilitet (se nedan). Standard-
analyser är testosteron, SHBG (sexualhormonbindan-
de globulin), FSH (follikelstimulerande hormon) och 
LH (luteiniserande hormon). På grund av dygnsvari-

TABELL 2. Orsaker till försämrad manlig fertilitet

Hypotalamus/hypofys Testikulära Post-testikulära

b Kongenitala b Kongenitala
b Epididymis, sädesledarna 
och accessoriska könskörtlar

Kallmanns syndrom 
Idiopatisk hypogonado-
trop hypogonadism 
Prader–Willis syndrom

Anorki 
Kryptorkism 
Y-kromosom-mikrodeletion 
Klinefelters syndrom 
Manlig pseudohermafroditism (46,XX) 
Andra kromosomala anomalier 
Kartageners syndrom 
Gonadal dysgenesi 
Androgenokänslighet 
Defekter i testosteronsyntesen 
Sertoli cellssyndrom  
Störd spermatogenes 
Testikelcancer 
Globozoospermi 
Idiopatisk

b Kongenitala

Cystisk fibros 
Kongenital bilateral agenesi av 
vas deferens

b Förvärvade b Förvärvade

Störningar i GnRH-se-
kretion 
Hypopituitarism 
Hyperprolaktinemi 
Anabola steroider och 
opio ider

Infektion 
Obstruktion 
Störningar i likvifieringen 
Immunologisk

b Förvärvade
b Störningar i spermiedepo-
neringen

Anorki 
Varikocele 
Orkit 
Exogena/iatrogena faktorer 
Systemisk sjukdom 
Idiopatisk

Hypospadi/epispadi 
Penisdeformitet 
Erektil dysfunktion 
Ejakulationsstörningar
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ation av testosteron måste provtagningen ske fastan-
de, före kl 10 på förmiddagen. Genom att mäta FSH och 
LH kan man fastslå om störningen i reproduktions-
funktionen relaterar till en hypotalamisk/hypofysär 
(hypogonadotropisk) eller testikulär (hypergonado-
trop) defekt. Normala FSH- och LH-nivåer utesluter 
dock ej dysfunktion i testiklarna. 

Ca 20–35 procent av alla män med nedsatt sädeskva-
litet har tecken på dysfunktion i testosteronproduce-
rande Leydigceller [12-14], varför testosteronanalysen 
rekommenderas för den patientgruppen. Hos patienter 
med låga testosteronnivåer i kombination med lågt el-
ler relativt lågt FSH och LH kan även prolaktinkoncen-
trationen kontrolleras för att utesluta ett prolaktinom. 
Inhibin B är en markör för sertolicellfunktionen, men 
ingen obligatorisk del av standardutredningen. Insu-
linlik peptid 3 (INSL3) är en ny och lovande markör för 
Leydigcellfunktionen, men analysens roll i den klinis-
ka utredningen är än så länge oklar.

Genetiska test. I en studie som omfattade 2 078 ofrivil-
ligt barnlösa par som behövde assisterad befruktning 
för att kunna bli föräldrar fann man en genetisk orsak 
hos 4 procent av någon i paret, lika fördelat på män 
och kvinnor (1,97 procent per person). Risken för att 
hitta kromosomanomalier är högst bland män med 
inga eller få spermier i ejakulatet [15]. I bakgrundsbe-
folkningen är motsvarande andel 0,85 procent [16]. Att 
undersöka ärftliga faktorer vid infertilitet kan därför 
ibland vara befogat. Det kan för de drabbade kännas 
viktigt att få en förklaring till barnlösheten, men kan 
också vara vägledande för efterföljande handläggning 
av paren och för släktingar till dem.

Genetisk testning är välgrundad hos män med idio-
patisk oligozoospermi (< 5 × 106 spermier/ml) eller 
icke-obstruktiv azoospermi. Den kan också vara mo-
tiverad vid fler än tre spontana aborter hos par som 
försöker bilda familj. Den vanligaste genetiska defek-
ten hos både kvinnor och män är kromosomavvikel-
ser, vilka detekterats hos ca 13 procent av män med 
azoo spermi och 4 procent med oligozoospermi [17]. En 
extra X-kromosom (47,XXY, Klinefelters syndrom) ses 
hos 3–4 procent av infertila män [18], och i bakgrunds-
befolkningen är prevalensen 1:500 (0,2 procent). Cirka 
75 procent av alla män med 47,XXY-karyotyp är odia-
gnostiserade [19]. Detta i sin tur beror på att fenoty-
pen är varierande. Mest karakteristiskt för män med 
Klinefelters syndrom är, förutom infertilitet och azoo-
spermi, att de har små fasta testiklar (oftast <5 ml). 
Deras egna spermier är dock till >90 procent normala, 
utan någon extra kromosom, varför risken för Kline-
felterpappors barn att ärva kromosomavvikelsen inte 
är ökad i förhållande till dem vars pappor har normal 
karyotyp. Spermier bildas med normal könskromo-
somuppsättning [20], och med hjälp av assisterad be-
fruktning kan ungefär hälften av dessa män också få 
biologiska barn [21].

Hos män med bilateral agenesi av vasa deferentia är 
genetisk testning också motiverad. Dessa män är ofta 
bärare av två mutationer i cystisk fibros (CF)-genen 
men saknar andra symtom på CF. Då 1:35 bär på anla-
get bör man också undersöka om den kvinnliga part-
nern är heterozygot för CF-mutationen, eftersom de-
ras barn i så fall har 50 procents risk att få sjukdomen. 

Ungefär 5 procent av alla män med svår oligo-
zoospermi eller icke-obstruktiv azoospermi är bärare 
av Y-kromosom- deletioner [22]. Dessa inträffar oftast 
i den så kallade azoospermifaktor (AZF)-regionen, vil-
ken i sin tur är uppdelad i områdena a, b och c. Medan 
mikrodeletioner i AZFa och AZFb ofta är associerade 
med svåra defekter i spermatogenesen, kan deletio-
ner i distala delen av AZFb eller AZFc, som också kallas 
DAZ (deleted in azoospermia), förekomma samtidigt 
med viss spermieproduktion. Den kliniska implika-
tionen är att man vid azoospermi och deletioner i dis-
tala AZFb och i AZFc kan finna spermier med mikro-
kirurgisk spermieaspiration/-extraktion (TESA/TESE) 
från testiklarna, medan deletioner i AZFa i princip all-
tid innebär utebliven spermatogenes. För män med 
Y-mikrodeletion och ofrivillig barnlöshet kan assiste-
rad befruktning vara en lösning.

Behandling
Gonadotropinbehandling. Man vet sedan länge att be-
handling med gonadotropinfrisättande hormon (GnRH) 
eller gonadotropiner (FSH + korion gonadotropin [hCG] 
eller LH) vid hypogonadotrop hypogonadism i 75–85 
procent av fallen leder till spermieproduktion. De se-
naste årens forskning har också indikerat att FSH-be-
handling av män med oförklarlig oligozoospermi kan 
stimulera spermieproduktionen. Såväl dosen FSH som 
behandlingstiden tycks spela en roll för utfallet: mer 
än 200 IE rFSH i minst 3 månader krävdes för positiv in-
verkan på spermieproduktionen (Tabell 3) [23]. I en me-
taanalys fann man positiv effekt av FSH-behandlingen 
på graviditetschansen, både spontant och efter assiste-
rad befruktning [24]. FSH kan också ha en positiv inver-
kan på spermiemorfologi och -motilitet och motverka 
spermiekromatinbrott. FSH-behandling av män är inte 
klinisk rutin, men kan hos utvalda grupper bli en av 
framtidens nya infertilitetsterapier.

Kirurgi och assisterad befruktning. Kirurgiska procedu-
rer används först och främst hos män med azoosper-
mi. Vid obstruktiv azoospermi kan spermier antingen 
aspireras från epididymis (PESA) eller från testiklarna 
(TESA) och därefter användas vid ICSI. En del medföd-
da anomalier kan leda till att mittlinjecystor i prosta-
ta bildas, vilket i sin tur resulterar i ductus ejaculato-
rius-obstruktion. Det finns fallbeskrivningar där man 
korrigerat för defekten (transuretral resektion) och 
samtidigt fått förbättrade spermieparametrar [25], 
men denna teknik används sällan eftersom utgång-
en är osäker, samtidigt som risken för komplikationer 
inte är försumbar och dessa män ändå oftast måste 
genomgå PESA/TESA.

Vid icke-obstruktiv azoospermi är spermatogene-
sen defekt. Tekniker för att hämta spermier från dessa 
patienters testiklar beskrivs annorstädes i detta te-
manummer. 

Effekten av varikocelekirurgi på den manliga ferti-
liteten och chansen för graviditet in vivo eller in vitro 

»... FSH-behandling av män är inte klinisk rutin, men 
kan ... bli en av framtidens nya infertilitetsterapier.«
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är fortfarande omdiskuterad, eftersom större rando-
miserade högkvalitetsstudier saknas [26, 27].

Livsstilsrekommendationer. Trots många rapporter om 
att livsstilsfaktorer som rökning, övervikt och alko-
holkonsumtion är kopplade till försämrad spermie-
kvalitet finns ännu inga bevis för att ändringar i livs-
stil leder till förbättrad fertilitet. Även om livsstilsför-
ändringar skulle vara effektiva i relation till generell 
hälsa är det också osäkert om de påverkar utfallet av 
assisterad befruktning. Detta gäller också dietföränd-
ringar eller tillskott av olika näringsämnen, till exem-
pel antioxidanter. 

Långtidsföljder. Flera studier har visat att infertilitet 
kan vara en tidig markör för framtida morbiditet och 
mortalitet [26]. Infertila män har högre risk för hjärt–
kärlsjukdomar och diabetes [18], aggressiv prostata-
cancer [28] och neurologiska sjukdomar [29] än ferti-
la män. De har också högre risk för prostatacancer ti-
digt i livet [30], hypertension, metabolt syndrom och 
hypogonadism [12, 14]. Skånska män som var barnlösa 
under 1970-talet hade också högre kardiovaskulärt be-
tingad mortalitet än de som under samma period var 
fäder [31]. De bakomliggande orsakerna är ännu inte 
klarlagda, men forskning pågår för att öka kunskapen 
om hur de som har högst risk för framtida sjukdomar 
ska kunna särskiljas från bakgrundsbefolkningen. 
Dessa män skulle i så fall kunna erbjudas prevention 
och uppföljning, eftersom kontakten med fertilitets-
kliniker ofta är den första och ibland den enda sjuk-
vårdskontakten unga män har.

Forskningsbehov och perspektiv. Sedan introduktionen 
av IVF och inte minst ICSI har mycket av forskningen 
handlat om optimering av metoderna för assisterad 
befruktning. De andrologiska aspekterna av infertili-
tet är fortfarande i hög grad outforskade. I detta av-
seende är till exempel FSH-behandling av män med 
oligozoospermi eller åtgärder för att minska sper-
mie-DNA-fragmentering angelägna forskningsområ-
den. Det räcker inte heller att begränsa utredningen 
av den manliga partnern till en analys som bara fast-

TABELL 3. Spermieparametrar (medelvärde ± SD) vid behandling av n = 40 
män med 300 IE rekombinant FSH under olika tidsintervall. Siffror i fet stil: 
P < 0,05 jämfört med placebobehandlad kontrollgrupp (n = 39). Anpassad 
från [23].

Tidpunkt Antal Koncentration 
(miljoner/ml)

Motilitet 
(procent)

Normal morfologi 
(procent)

Före FSH-behandling 14,7 ± 5,2 3,7 ± 3,2 23,5 ± 8,3 26,6 ± 6,2

1 månad 15,9 ± 7,4 6,8 ± 4,9 25,7 ± 8,7 29,4 ± 11,7

2 månader 19,2 ± 8,5 10,9 ± 2,9 26,1 ± 7,7 31,7 ± 9,8

3 månader 32,1 ± 10,3 15,8 ± 9,8 29,7 ± 11,8 32,1 ± 12,8

4 månader 55,1 ± 18,8 21,3 ± 10,9 33,8 ± 10,1 39,6 ± 17,6

5 månader 62,9 ± 21,2 30,8 ± 10,4 41,7 ± 12,1 51,8 ± 13,5

3 månader efter FSH- 
behandling

 
76,8 ± 25,6

 
33,4 ± 13,2

 
44,6 ± 11,5

 
53,2 ± 14,1

Före placebo 12,1 ± 4,1 4,1 ± 3,3 25,8 ± 9,1 29,7 ± 9,2

3 månader efter placebo 13,5 ± 4,5 3,1 ± 2,1 26,2 ± 10,2 28,1 ± 11,1

ställer om det finns spermier i ejakulatet eller ej. Om 
utredningen visar att fertilitetsstörningen huvudsak-
ligen finns hos den manliga partnern bör man hitta 
strategier för att åtgärda den. Effektiva åtgärder mot 
manlig infertilitet skulle minska behovet för IVF och 
hormonstimuleringar av den kvinnliga partnern med 
de biverkningar dessa medför. 

Om manlig infertilitet är en tidig biologisk markör 
för osteoporos, vissa cancertyper samt metabola och 
kardiovaskulära sjukdomar, så skulle yngre män utan 
klara sjukdomstecken och som sällan har kontakt 
med sjukvården representera en målgrupp för sjuk-
domsförebyggande screening. Detta förfarande skulle 
potentiellt minska risken för framtida sjukdomar för 
den enskilde individen och ge samhället lättnader i de 
kostnader som behandlingar av dessa folksjukdomar 
för med sig. s

b Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
Citera som: Läkartidningen. 2022;119:22063
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SUMMARY
Andrological aspects of infertility
Impaired semen quality is present in approximately 
50% of all infertile couples, indicating decreased 
fertility in the male. The etiology is unknown in 40-60% 
of the cases and standard semen parameters provide 
limited information about the cause and the chance 
for pregnancy in vivo or in vitro. Assessment of sperm 
DNA strand breaks may therefore be useful for optimal 
infertility treatment.
Since the causes of infertility of the male part are 
largely unknown, few options for treatment of 
decreased semen quality are at hand. This applies 
to pharmacological and surgical methods as well 
as lifestyle related interventions. There are studies 
showing that infertile men have a significant risk of 
hypogonadism and shorter life expectancy due to higher 
risk of cardiovascular and metabolic diseases as well as 
certain cancers. Poor fertility can hence be considered 
as an early marker of general disease. Andrological 
examination, not only limited to semen analysis, but also 
including clinical, endocrinological and in some cases 
genetic evaluation should  be part of the routine work-up 
of infertile couples. 
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