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I olika undersökningar rapporteras
att mellan 10 och 15 procent av alla
par har haft problem att få barn till-

sammans. Vanliga orsaker till infertilitet
är hos kvinnor sammanväxningar i ägg-
ledarna, hos männen resttillstånd efter
infektioner [1]. Emellertid kan bakgrun-
den till ovulationstörningar, endometri-
os och nedsatt spermieproduktion vara
genetisk. Många sådana orsaker är nu
kända.

Forskning, utredning och behand-
ling var länge fokuserade på kvinnlig
infertilitet, och resultaten har lett till att
allt fler fall av kvinnlig infertilitet fram-
gångsrikt kunnat behandlas oberoende
av orsaken. I de fall där man har funnit
en manlig faktor i form av bristande
spermieproduktion har denna ofta varit
av oklar etiologi och inte behandlings-
bar; 5–10 procent av alla i övrigt friska
män som söker för infertilitet har en
grav störning av spermiebildningen.
Genom utvecklingen av tekniker för
intracytoplasmatisk spermieinjektion

(ICSI) har man fått bättre behandlings-
metoder även för manlig infertilitet, och
därmed också ett ökat intresse av att fin-
na den exakta orsaken.

Kromosomavvikelser
en bidragande faktor
Det har länge varit känt att kromosom-

avvikelser är en starkt bidragande fak-
tor till infertilitet. Förutom könskro-
mosomavvikelserna 45,X (Turners syn-
drom) hos kvinnor samt 47,XXY
(Klinefelters syndrom) och 47,XYY
hos män förekommer strukturella kro-
mosomförändringar, t ex translokatio-
ner och inversioner, som orsak till både
manlig och kvinnlig infertilitet.

I en studie av infertila par fann
Chandley [2] att 2 procent av männen
hade kromosomavvikelser som kunde
förklara infertiliteten; bland dem med
azoospermi steg denna siffra till drygt
15 procent. I senare studier av män som
undersökts inför ICSI  uppvisade ca 10
procent kromosomavvikelser [3-6].

Ny upptäckt
En nyupptäckt  bidragande orsak till

manlig infertilitet belyses i detta num-
mer av Läkartidningen. Stefan Arver
och medarbetare beskriver manlig in-
fertilitet orsakad av små förluster av ge-
netiskt material (mikrodeletioner) på
långa armen av Y-kromosomen. Tre oli-
ka regioner har lokaliserats och två ge-
ner – RBM1 och DAZ/SPGY, som båda
innehåller samma typ av RNA-regle-
rande strukturer – har klonats. Sådana
deletioner förklarar i deras och andras
undersökningar  1–29 procent (median-
värde 7 procent) av all manlig inferti-
litet [7]. Hos azoospermiska män har in-
cidensen varit 13 procent [8].

Genetiska faktorer i fokus
Genetiska faktorer som orsak till in-

fertilitet har kommit alltmer i fokus [9-
12]. Mutationer i LH- och FSH-recep-
torgenerna har visat sig associerade
med kvinnlig infertilitet [13-16]. En in-
aktiverande mutation i FSH-receptor-

genen (566C➛T) ger ett autosomalt re-
cessivt tillstånd som förorsakar primär
eller sekundär amenorré hos flickor och
störning av spermieproduktionen hos
män [13, 17].

Sällsynta genetiska tillstånd som
t ex Kallmanns syndrom [18], Noonans
syndrom [19] och X-bunden bulbospi-
nal muskelatrofi (Kennedys syndrom)
[20] är förknippade med manlig inferti-
litet. Kennedys syndrom drabbar män
som uppvisar neuromuskulära symtom,
dålig virilisering, oligozoospermi eller
azoospermi, testisatrofi och nedsatt fer-
tilitet. Tillståndet är associerat med en
trinukleotidexpansion (CAG) av 40 el-
ler fler tripletter i exon 1 av androgenre-
ceptorgenen (AR-genen) på X-kromo-
somen.

Nyligen har man påvisat en ökad risk
för defekt spermatogenes utan andra
symtom när antalet repeterade CAG-tri-
nukleotider i AR-genen överstiger 28
[21].

Mutationer
Vissa mutationer i genen för cystisk

fibros (CF) (CFTR-genen) kan ge infer-
tilitet genom CBAVD, dvs medfödd bi-
lateral avsaknad av vas deferens, sädes-
ledaren, som enda symtom [22]. Detta
illustrerar det vida spektrum som CF-
fenotypen har. CBAVD, som i en nor-
mal population av män sannolikt före-
kommer hos 1/1 000, bland infertila
män i 1–2 procent, svarar för ca 20 pro-
cent av obstruktiva, non-iatrogena fall
av azoospermi. Avvikelsen finns även
hos de allra flesta män med cystisk fi-
bros.

Chillon och medarbetare [22] har vi-
sat att man kan påvisa CF-mutationer i
den ena allelen i 53 procent, i 19 procent
i båda, vid CBAVD. De visade också att
40 procent av män med CBAVD har en
»splice site»-variant kallad 5T i intron 8
som reducerar CFTR mRNA; andra stu-
dier har funnit mutationer hos 30–70
procent av de undersökta männen. Såle-
des är 5T-varianten i kombination med
en av de vanligare CF-mutationerna en
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Assisterad befruktning
vid manlig infertilitet ej riskfri
Genetiska skador kan överföras till barn och barnbarn



av de vanligaste genotyperna associera-
de med CBAVD.

Förutom de i Skandinavien vanligt
förekommande deltaF508 och
del394TT, är mutationerna R117H och
3849+10kbCtoT också vanliga vid
CBAVD [22] [Harry Cuppens,
ECCCAF, Leuven, Belgien, pers medd,
1998]. De två senare mutationerna ger
vid homozygoti en lindrigare form av
CF än de båda andra mutationerna. Var
trettionde person kan förväntas vara bä-
rare av en mutation i CF-genen; 70–80
procent av etniska svenskar som bär an-
laget har antingen deltaF508 eller
del394TT. Mutationsspektrum hos per-
soner med annat ursprung kan variera
mycket, även om antalet  heterozygoter
i ursprungsbefolkningen är ungefär
detsamma som i den svenska.

Hur stor är r isken
för nedärvning?
Assisterad befruktning med ICSI har

gett män med infertilitet orsakad av svår
oligo- eller azoospermi möjlighet att få
egna barn. I vad mån löper deras barn en
ökad risk att drabbas av genetiska sjuk-
domar eller genetiskt betingad inferti-
litet?

Om man har påvisat heterozygoti för
någon av de med klassisk CF associera-
de allelerna hos den infertile mannen lö-
per han tillsammans med sin partner
knappt 1 procents risk att få ett barn
med klassisk CF. Genom att utföra mu-
tationsanalys och utesluta att partnern
är bärare av någon av de vanliga muta-
tionerna minskar denna risk till drygt 1
promille. Å andra sidan, om man påvi-
sar en mutation hos partnern ökar risken
till 25 procent eller till och med 50 pro-
cent (om mannen har två påvisbara CF-
associerade mutationer) att få ett barn
med CF. Avsaknad av mutationsfynd
hos patienten med CBAVD utesluter
inte att tillståndet orsakats av andra, mer
sällsynta mutationer i CFTR-genen.

Däremot bör CBAVD förknippad
med heterozygoti för CFTR-mutationer
betraktas som en autosomalt recessiv

sjukdom. Detta innebär att en bror löper
25 procents risk att ha CBAVD. Sanno-
likt föreligger en nedsatt penetrans, då
Shin och medarbetare [23] i en studie av
131 bröder till CBAVD-patienter fann
att endast 5 procent var affekterade mot
förväntade 25 procent. Det betyder ock-
så att brorsöner till män med CBAVD
kan vara heterozygota och ha CBAVD.
Även kvinnlig infertilitet kan orsakas
av CF [24]. Noteras bör dock att
CBAVD associerad med njurmissbild-
ningar sannolikt inte orsakas av CFTR-
mutationer [25].

Vid CBAVD bör mutationsstatus i
CFTR-genen utredas. Om man kan ute-
sluta att den kvinnliga partnern är bära-
re av någon av de i populationen vanligt
förekommande mutationerna som orsa-
kar svår CF är risken, oavsett vilka mu-
tationer som orsakat CBAVD hos ma-
ken, under 1/1000 att de skall få ett
barn som utvecklar svår CF. Om där-
emot kvinnan är bärare av en mutation
skall även mannen utredas. Det finns i
varje fall en risk för CBAVD hos söner-
na, möjligen också nedsatt fertilitet hos
döttrarna. Man skall inte heller under-
skatta vikten av att mannen får veta or-
saken till sitt tillstånd; tex kan fertila
syskon till patienten vara bärare av mu-
tationen i CFTR-genen och därmed
löpa en ökad risk att få barn med denna
sjukdom.

Nya studier
Om någon av föräldrarna är bärare

av en balanserad strukturell kromosom-
avvikelse finns risk för meiotiska stör-
ningar, som kan leda till att fertilisering-
en misslyckas eller att det föds ett barn
med utvecklingsförsening/missbild-
ningar till följd av en obalanserad kro-
mosomavvikelse. En stor svensk under-
sökning visade dock att risken att få ett
barn med en obalanserad kromosom-
uppsättning tycktes vara ringa, medan
missbildningar var något vanligare än
förväntat [26]. Detta är sannolikt en ef-
fekt av den högre incidensen av fler-
bördsgraviditeter.

Bonduelle och medarbetare [3] fann
i en undersökning av barn födda efter
ICSI att det inte förelåg någon ökad risk
för missbildningar; däremot avslöjade
kromosomanalys något fler könskro-
mosomavvikelser (0,8 procent mot för-
väntat 0,2 procent) och balanserade
translokationer än förväntat. Ytterligare
studier är därför påkallade, och de fort-
satta resultaten av den stora epidemio-
logiska studien av in vitro-fertilisering i
Sverige inväntas med stort intresse [26].

Behandling med spermieaspiration
och ICSI av män med könskromosom-
avvikelser (tex 47,XYY eller
47,XXY/Klinefelter samt mosaiker)
som orsak till infertilitet kan göra att
barnen får samma problematik [27, 28].
Preimplantatorisk genetisk diagnostik
med hjälp av embryobiopsi och fluore-
scent in situ-hybridisering (FISH) kan
användas i dessa fall för att överföra en-
dast embryo som inte bär en obalanse-
rad kromosomuppsättning [28]. 

Multipla deletioner i mitokondrie-
DNA (mtDNA) har påvisats i spermier
med nedsatt rörlighet hos subfertila el-
ler infertila män [29, 30]. Mekanismer-
na som leder till dessa skador är fortfa-
rande okända. Skulle dessa skador ha
sin källa i nukleära faktorer, som har fö-
reslagits, innebär det att defekterna kan
nedärvas trots att mtDNA är av mater-
nellt ursprung [29].

Män med CBAVD löper en ökad risk
att få barn med cystisk fibros och män
med en ökad trinukleotidexpansion
(CAG) i AR-genen kan överföra sin in-
fertilitet både till sina barnbarn via dött-
rarna och till sönerna (för män med Y-
kromosomala deletioner). Kent-First
och medarbetare [31] visade vid en un-
dersökning av 32 par som fått minst en
son efter ICSI att infertiliteten i tre fall
kunde förklaras av sådana mikrodele-
tioner. Hos ett av dessa par fann man
samma deletion hos fadern och hans tre
söner, medan den i de andra två fallen
inte kunde återfinnas hos sönerna. Det-
ta innebär, under förutsättning att pater-
niteten är säkerställd, att dessa infertila
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män är mosaiker för den deleterade Y-
kromosomen, dvs förändringen måste
ha uppkommit postzygotiskt, och att åt-
minstone en del av spermierna har en
normal Y-kromosom. Under dessa för-
utsättningar kan sönerna bli normalt
fertila även om fadern primärt varit in-
fertil.

Kr omosomanalys
och genetisk rådgivning
Den genetiska bakgrunden till man-

lig infertilitet börjar klarläggas och kan,
som framgår ovan, många gånger vara
komplex och leda till att infertiliteten
ärvs av söner eller barnbarn. Assiste-
rad befruktning kan potentiellt leda
till överförande av genetiska skador
som kan ha långtgående effekter [32,
33].

Mot denna bakgrund bör kromosom-
analys utföras hos män med icke-ob-
struktiv azoospermi eller med svår oli-
gozoospermi (<5×105 spermier/ml).
Om vilken molekylärgenetisk utred-
ning som bör göras råder idag ingen
enighet vare sig nationellt eller interna-
tionellt [12, 33]. Påvisande av mutatio-
ner i CFTR-genen eller av deletioner av
Y-kromosomen i en infertilitetsutred-
ning kan lätt göras med molekylärgene-
tisk teknik hos män med CBAV respek-
tive icke-obstruktiv azoospermi eller
grav oligozoospermi.

Om analysen utförs blir den genetis-
ka rådgivningen mer informativ; pati-
enten får veta att infertiliteten kan över-
föras till nästa generation samtidigt som
han får besked om orsaken till inferti-
liteten. 

Det torde råda enighet om att paret
bör erbjudas kvalificerad genetisk råd-
givning i samtliga fall där man misstän-
ker eller påvisar genetiskt betingad or-
sak till infertiliteten så att de kan fatta
ett välgrundat beslut avseende vilka
strategier de skall följa i sin önskan att
få barn. Informationen bör omfatta ge-
netisk riskbedömning, möjligheter till
genetisk diagnostik, strategier för fos-
terdiagnostik med konventionella me-

toder och i vissa fall preimplantatorisk
genetisk diagnostik [4, 6, 32-34]. Dia-
gnostiken av genetiska orsaker till man-
lig infertilitet bör utvecklas och förenk-
las, så att den i en nära framtid kan höra
till utredningsrutinerna.
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