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Intracytoplasmatisk sædcelleinjek-
tion (ICSI) har forbedret behandlings-
resultaterne hos par, hos hvem inferti-
liteten skyldes stærkt nedsat sædkva-
litet hos manden. Disse par kan nu få
børn, hvor manden er genetisk far til
barnet. Initialt blev metoden anvendt
ved oligo-astenozoospermi, nu også
ved azoospermi, hvor spermatozoer ud-
hentes fra epididymis og testis. Ved
ICSI opnås en fødselsrate på 20-25%
per behandlingscyclus, hvilket svarer til
konventionel behandling med in vitro-
fertilisering (IVF). Derimod er det fort-
sat utilstrækkeligt belyst, hvorvidt me-
toden kan have utilsigtede konsekven-
ser for børnene.

Obstetriske data fra 904 konsekutive
graviditeter opnået efter ICSI med an-
vendelse af såvel ejakuleret, epididy-
mal og testikulær sperma har ikke givet
holdepunkt for, at denne teknik øger ri-
siko for obstetriske komplikationer (1).
Det er dog fortsat påkrævet med en eva-
luering af denne teknik og de mulige ge-
netiske faktorer, som kan nedarves, når
ICSI anvendes ved mandlig infertilitet i
svær grad.

Ved prænatal diagnostik i form af
chorion villus-biopsi eller fostervands-
prøve er der beskrevet kromosomano-
malier hos 1,2% af de børn, som er født
efter ICSI (2). Denne procentsats er
ikke højere, end hvad der ses efter spon-
tant opståede graviditeter. Dog er det
bemærkelsesværdigt, at der ud af seks
børn med kromosomforandringer var
fem med kønskromosomforandringer.
Også andre arbejder tyder på, at en ab-
norm besætning af kønskromosomer
forekommer med øget hyppighed ved
ICSI-graviditeter (3). Denne relation
mellem ICSI og kønskromosomaneu-
ploidi hos fostret er næppe et resultat af
selve proceduren, men kan forklares
ved kønskromosomaneuploidi i mo-
saikform hos den mandlige population,
som behandles med ICSI.

Mandlig infertilitet i svær grad kan
ud over karyotypeforandringer være
forbundet med andre genetiske forand-
ringer som mikrodeletioner af Y-kro-
mosomet og mutationer i cystisk fibro-
se-genet (CFTR = cystic fibrosis trans-
membrane regulator). Lancet har for
nylig publiceret en hollandsk undersø-
gelse, som omfattede 80 mænd med oli-
go/azoospermi, og i denne gruppe kun-
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Resumé
Intracytoplasmatisk sædcellein-

jektion har forbedret behandlingsre-
sultaterne hos par, hos hvem inferti-
liteten skyldes stærkt nedsat sæd-
kvalitet hos manden. Metoden kan
ligeledes anvendes ved azoospermi,
hvor sædceller udhentes fra epididy-
mis og testis. I denne artikel opsum-
meres den viden, vi i dag har om de
genetiske faktorers betydning for
sædcelledannelse og funktion. In-
fertile mænd har øget forekomst af
karyotypeforandringer, og hos 10-
20% findes mikrodeletioner på Y-
kromosomet. Hos 75% af de mænd,
som medfødt bilateralt mangler vas
deferens, findes mutationer i cystisk
fibrose-genet. Vi anbefaler, at alle
par henvist til fertilitetsklinikken
pga. mandlig faktor tilbydes gene-
tisk rådgivning, inden intracytoplas-
matisk sædcelleinjektion foretages.
Mænd med oligozoospermi eller ik-
keobstruktiv azoospermi bør tilby-
des kromosomundersøgelse, og med
etablering af diagnostik for mikro-
deletioner på Y-kromosomet bør
dette foretages hos den samme grup-
pe mænd. Hvis azoospermi skyldes
manglende vas deferens, bør disse
mænd og deres partner tilbydes un-
dersøgelse for mutationer i cystisk
fibrose-genet.

Värdefulla
råd även för
svenska
förhållanden
Behandling av barnlöshet med

manlig orsak har under det senaste
decenniet revolutionerats av in vit-
ro-fertilisering (IVF) kombinerad
med mikroinjektionsteknik. Många
par som tidigare varit hänvisade till
adoption eller donatorinsemination
kan nu få »biologiska» barn med
hjälp av ICSI (intracytoplasmatisk
spermieinjektion). Tekniken har
snabbt blivit en etablerad behand-
ling för barnlösa par där mannen
har sänkt spermakvalitet och står
idag för nästan hälften av alla IVF-
behandlingar i Sverige. Cirka 1 000
barn per år föds i Sverige som resul-
tat av ICSI.

Även om andelen kromosomav-
vikelser totalt hos barn födda efter
ICSI-behandling inte befunnits
vara ökad tycks det finnas ett sam-
band mellan behandlingen och
könskromosom-aneuploidier. Or-
saken beror inte på behandlingsme-
toden i sig, utan på att dessa avvi-
kelser finns hos den manliga popu-
lation som nu kan behandlas med
ICSI. Detta innebär en risk att föra
vidare faderns anlag för nedsatt fer-
tilitet till barnet.

I denna artikel från Danmark
diskuteras vikten av att ge paret ge-
netisk rådgivning inför ICSI-be-
handling. Författarna ger en över-
sikt av kunskapen om genetiska av-
vikelser hos män med uttalad sub-
fertilitet och föreslår en utrednings-
standard som bland annat inklude-
rar kromosomanalys, diagnostik av
mikrodeletion på Y-kromosomen
samt undersökning av mutationer i
cystisk fibros-gener. Anne Lis Mik-
kelsen och medarbetare presenterar
en initierad inventering inom ett
viktigt område där vi också i Sve-
rige behöver tydliga gemensamma
riktlinjer.
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ne man hos 26% påvise en genetisk ano-
mali forbundet med infertilitet (4). På
baggrund af dette studie konkluderede
man, at alle mænd med idiopatisk oli-
go/azoospermi bør tilbydes genetisk
test og rådgivning inden ICSI-procedu-
ren.

Det er formålet med denne oversigt
at sammenfatte den viden, man i dag har
om genetiske forandringer hos mænd
med nedsat fertilitet i svær grad, og ud
fra dette foreslå udredningsprogram og
genetisk rådgivning for de par som sø-
ger behandling i fertilitetklinikken.

Karyotypebestemmelse
Ved nedsat fertilitet hos manden

øges sandsynligheden for karyotype-
forandringer, og ved azoospermi ses
hyppigere kromosomforandringer ved
hæmmet spermatogenese end ved nor-
mal spermatogenese (5, 6). En sam-
menfatning af fem undersøgelser publi-
ceret i tidsrummet 1976-1989 omfat-
tende i alt 1.701 mænd med oligozoo-
spermi viste kromosomforandringer
hos 5%, og en lignende sammenfatning
af seks publikationer omfattende mænd
med azoospermi viste kromosomfor-
andringer hos 14%, hvoraf hovedparten
viste sig at være køns-kromosomano-
malier, hovedsagelig 47,XXY (5).

Karyotypebestemmelse af 1.007 ja-
panske infertile mænd viste, at 6,5%
havde større kromosomforandringer,
heraf 4% kønskromosomforandringer.
Incidensen af kromosomforandringer
steg fra 2% hos mænd med normal sper-

miekoncentration over 5% hos mænd
med oligospermi til 15-20% hos mænd
med azoospermi (7). En hollandsk un-
dersøgelse inkluderede infertile mænd
med en spermakoncentration <1×106

motile spermatozoer per ml (grænsen
for anvendelse af ICSI i såvel Holland
som Danmark) (4). I alt 80 mænd blev
undersøgt, hvoraf 69 havde oligozoo-
spermi og 11 azoospermi. Karyotypen
viste sig at være abnorm hos 8,8%, hvil-
ket er ti gange højere end hos befolk-
ningen som helhed.

Man skal dog være opmærksom på,
at normal karyotypebestemmelse i en
blodprøve ikke udelukker kromosom-
forandringer i spermatozoerne. Under-
søgelse heraf kræver særlige teknikker
som fx flourescens-in-situ-hybridise-
ring (FISH)-analyse. Hos fertile mænd
har man fundet kromosomforandringer
i op til 10% af spermatozoerne, og hos
infertile mænd med normal karyotype
kan dette være øget pga. specifikke pro-
blemer med meiosen. Vores viden om
dette er dog stadig ufuldstændig. Ved
FISH-mærkning af kromosom 7, 11,
12, 18, X og Y har det vist sig, at hos in-
fertile mænd med oligozoospermi og
normal karyotype havde ca. 20% af
spermatozoerne abnorm kromosom-
sammensætning med numeriske afvi-
gelser. 

Det tilsvarende tal hos fertile dono-
rer viste sig at være 0,5% (8, 9).

På baggrund af disse data må man
anbefale, at i tilfælde med stærkt nedsat
sædkvalitet, hvor befrugtningsmetoden
skal være ICSI, bør karyotypebestem-
melse af manden foretages, og ved for-
andringer bør parret henvises til gene-
tisk rådgivning.

Karyotypebestemmelse muliggør en
opdeling af infertile mænd i euploide
lavrisiko, eller aneuploide højrisiko-
grupper. Prænatal diagnostik tilbydes
til alle, som er blevet gravide efter ICSI,
men erfaringer fra udlandet har vist, at
kun 1/3-2/3 af parrene ønsker at få ud-
ført fostervandsprøve eller moderkage-
biopsi, primært på grund af angst for
abort.

Y-kr omosomdeletion
Ikkeobstruktiv azoospermi eller

svær oligozoospermi kan skyldes sub-
mikroskopisk deletion af azoospermi-
faktor (AZF), et gen eller genkompleks
lokaliseret på Y-kromosomets lange
arm (10). Analysemetoden omfatter
PCR-opformering af forskellige regio-
ner. Forekomsten af disse mikrodeletio-
ner på Y-kromosomet har varieret fra
mellem 3-18% (11) og 37,5% hos de
mænd, hos hvem testisbiopis viste Ser-
toli cell-only eller nedsat spermatoge-
nese (12). Disse variationer i opgørel-
serne kan skyldes forskellig patientse-
lektion eller forskellig teknik til PCR-

baseret opformering af Y-kromosomet i
de pågældende undersøgelser.

Girardi et al (11) undersøgte 160
mænd henvist til ICSI pga. mandlig fak-
tor. Tilstedeværelsen af mikrodeletion
på Y-kromosomet blev vurderet og sat i
relation til antallet af spermatozoer, tes-
tisvolumen og hormonparametre. Y-
kromosomdeletion blev fundet hos 7%
af mændene med azoospermi og hos 8-
10% af mændene med < 5 mio. sperma-
tozoer i ejakulatet. Testisvolumen og
hormonparametre kunne ikke anvendes
til identifikation af mænd med y-dele-
tion. To bestemte Y-kromosomdeletio-
ner blev observeret i AZFb og AZFc.
Deletionens omfang og lokalisation
havde ingen specifik association til,
hvor alvorlig lidelsen var; snarere så det
ud til, at samme genetiske defekt kunne
give forskellige kliniske manifestiatio-
ner (11, 12). De observerede deletioner
forekom ikke hos fædrene til de under-
søgte mænd (11, 13), og de har derfor
været opfattet som de novo-mutationer.

Et senere studie af Pryor et al (14)
omfattede 200 infertile mænd henvist
for infertilitet. Efter en klinisk vurde-
ring og om muligt fastlæggelse af årsa-
gen til infertiliteten blev alle mænd un-
dersøgt genetisk for mikrodeletioner på
Y-kromosomet. Som kontrolgruppe
indgik 200 mænd med normal fertilitet,
hvis partner havde opnået graviditet og
fødsel af mindst ét barn. Blandt de 200
konsekutivt henviste infertile mænd hav-
de 14 (7%) mikrodeletioner sammenlig-
net med fire (2%) i kontrolgruppen.

Som ved de forrige undersøgelser
viste det sig, at hverken deletionens lo-
kalisation eller størrelse korrelerede
med sædkvaliteten. Et interessant fund
var desuden, at blandt de seks fædre til
infertile mænd, som blev undersøgt,
havde to de samme mikrodeletioner
som deres sønner, de fire andre ikke. En
mulig forklaring på dette kunne være
mosaikdannelse (14, 15). I tilfælde med
mosaikforandringer, hvor nogle sper-
matozoer har intakte Y-kromosomer og
andre Y-kromosomer med mikrodele-
tioner, vil de pågældende mikrodeletio-
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Genetisk rådgivning på fertilitets-
klinikken om risikoen for genetisk år-
sag til nedsat sædkvalitet og risikoen
for at videreføre sygdommen ved an-
vendelse af ICSI.

Med parrets accept udføres karyty-
pebestemmelse, og Y-kromosom un-
dersøges for mikrodeletion. 

Hvis der er normale fund, er der ing-
en sikker kendt øget risiko for at vide-
reføre genetiske sygdomme ved ICSI.

Ved forandringer henvises til gene-
tisk rådgivning, evt. hos en klinisk ge-
netiker.

1. Screening for cystisk fibrose-mu-
tationer. Manden der screenes for ud-
valgte mutationer, og partner screenes
for DF508.

2. Ved forekomst af cystisk fibrose-
mutation tilbydes genetisk rådgivning.

3. Ingen forekomst af cystisk fibro-
se-mutationer: UL-scanning af urin-
veje med henblik på misdannelser: ved
anatomiske forandringer måske øget
risiko for CBAVD hos en evt. søn.

Fig. 1A. Genetisk undersøgelsesprogram
for alle mænd henvist til intractoplasma-
tisk sædcelleinjektion (ICSI) pga. oligo-
zoospermi (<1×106 motile spermatozoer)
eller azoospermi. Undtaget er dog mænd
med kendt obstruktiv årsag, fx tidligere
steriliseret og/eller forsøgt refertiliseret,
eller congential bilateral absence of vas
deferens (CBAVD).
Forinden er der foretaget almen objektiv
undersøgelse og UL-scanning af testis.
Har scanning givet mistanke om carcino-
ma in situ, skal der desuden foreligge
testisbiopsi med histologisk vurdering, in-
den behandlingen indledes.

Fig. 1B. Genetisk udredningsprogram
hos mænd med CBAVD.



ner ikke blive fundet i en blodprøve, og
dermed vil negativt resultat ved en blod-
prøve ikke udelukke de novo-opståede
Y-deletioner i spermatozoer.

Indtil nu har analyse af mikrodele-
tioner på Y-kromosomet været baseret
på undersøgelse af DNA fra leukocytter
i perifert blod. Kun genotypebestem-
melse af enkelt-spermatozoer hos såvel
infertile som fertile mænd vil give klar-
hed over tilstedeværelse og udbredelse
af mosaikdannelse. Forekomst af mo-
saikdannelse i sædcellerne kan mulig-
vis forklare, hvorfor hidtidige undersø-
gelser på leukocytter ikke har vist kor-
relation mellem deletionens lokalisa-
tion og udbredelse og de kliniske mani-
festationer.

I modsætning til tidligere generatio-
ner kan mænd med mikrodeletioner på
Y-kromosomet og alvorlig mandlig-
faktor-infertilitet nu opnå biologisk fa-
derskab vha. ICSI. Der er således risiko
for, at vi med denne assisterede repro-
duktion medvirker til videreførelse af
mikrodeletioner på Y-kromosomet hos
deres sønner og dermed risiko for infer-
tilitet.

På baggrund af disse studier bør
mænd med svær oligozoospermi eller
azoospermi tilbydes genetisk rådgiv-
ning, og med etablering af diagnostik
for deletioner på Y-kromosomet bør
dette foretages, før ICSI-behandlingen
indledes. Vores viden om genotype-fæ-
notype-korrelation er dog endnu ufuld-
stændig, og flere videnskabelige under-
søgelser heraf er påkrævet.

CFTR-mutation
Ved udtagning af spermatozoer fra

epididymis eller testis og efterfølgende
ICSI er det nu muligt for mænd med
CBAVD (congenit bilateral abscence of
vas deferens) at blive biologiske fædre.
CBAVD ses hos 95% af de mandlige pa-
tienter med kendt cystisk fibrose, men
kan også ses isoleret. I begge tilfælde
ses oftest defekt i CFTR (16, 17). Til
dato er der beskrevet mere end 500 for-
skellige mutationer i CFTR-genet. I
Danmark repræsenteres 90% af muta-
tionerne ved DF508 og ved screening af
de tre mest almindelige mutationer vil
95% af bærerne for cystisk fibrose fin-
des. Derfor foretages genetisk rådgiv-
ning i almindelighed på basis af de mest
almindeligt forekommende mutationer.

Mandlig infertilitet skyldes i 1-2% af
tilfældene CBAVD. Af disse har 75%
mutation i CFTR. Lokalisationen i
CFTR adskiller sig fra de mutationer,
man ser hos patienter med klinisk syg-
dom (18). Den sædvanlige screening
for de hyppigste mutationer vil derfor
næppe være tilstrækkelig.

De par, hos hvem manden har
CBAVD relateret til cystisk fibrose, vil
have øget risiko for at få børn med cys-

tisk fibrose eller CBAVD. Dette er dog
betinget af, at også kvinden bærer en
CFTR-mutation. Hos alle disse patien-
ter og deres pårørende er omhyggelig
udredning og genetisk rådgivning i re-
lation til cystisk fibrose derfor påkræ-
vet, herunder testning af kvinden. De
må informeres om denne risiko og om
mulighederne for prænatal diagnostik,
eventuelt præimplantatorisk diagno-
stik.

Spørgsmålet er, hvorvidt denne
screening og rådgivning om cystisk fi-
brose også bør omfatte alle par henvist
til ICSI pga. oligozoospermi. Forekom-
sten af cystisk fibrose-mutationer hos
mænd med oligozoospermi har vist sig,
at være signifikant højere end forventet,
idet mutationer af den ene allel findes
hos 14-18%, svarende til fire gange høj-
ere end den normale bærerfrekvens (4,
19). Yderligere undersøgelser er på-
krævet, inden man endeligt kan fastslå,
hvilken rolle CFTR spiller i disse situa-
tioner.

Ikke alle tilfælde med CBAVD kan
relateres til cystisk fibrose, idet ca. 20%
kan associeres med urinvejsmisdannel-
ser. I disse tilfælde er der ingen øget ri-
siko for at få børn med cystisk fibrose.
Hvorvidt de har en øget risiko for at få
sønner med CBAVD, er uafklaret.

Konklusion
Det er vores pligt som behandlere at

informere vores patienter så præcist
som muligt om bivirkninger og risici
ved vores forskellige behandlingstil-
bud. Vi bør derfor tilbyde par, som hen-
vises til ICSI, udredning (Fig. 1A & B)
og genetisk rådgivning. Dette kræver
tæt samarbejde mellem de enkelte ferti-
litetsklinikker og de genetiske centre.

Hos ca. 75% af de undersøgte mænd
vil man ikke finde forandringer ved ka-
ryotypebestemmelse, ingen mikrodele-
tioner på Y-kromosomet og ingen øget
risiko for cystisk fibrose. Ud fra den vi-
den, vi har i dag, er der således ikke stør-
re risiko for nedarvning af sygdomme
ved ICSI-proceduren, men muligheden
for mosaiktilstande i gonaderne forelig-
ger, hvilket gør det rimeligt, at parret til-
bydes prænatal diagnostik, som det
også fremgår af Sundhedsstyrelsens
retningslinjer.

Vores viden om, i hvilket omfang ge-
netiske faktorer afficerer gonadefunk-
tionen, er dog stadig ufuldstændig og
bør uddybes yderligere.
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tion and counselling prior to intracytoplas-
mic sperm injection.

Läkartidningen 2000; 97:1269-72.

Ugeskr Læger 1999; 161: 2348-51.

Intracytoplasmatic sperm injection (ICSI)
has improved the success rate in treating severe
male infertility. The method may now be used
with sperm from the epididymis and testis. This
article summarizes our knowledge on genetic
factors affecting male gamete formation or
function. Infertile men with severe impairment
of spermatogenesis showed a higher than nor-
mal incidence of chromosomal abnormalities
and 10-20% had microdeletion, in the Y-chro-
mosome. About 75% of males with congenital
bilateral absence of vas deferens (CBAVD)
have mutations in the cystic fibrosis trans-mem-
brane conductance regulator (CFTR) gene.

In conclusion, we recommend genetic coun-
selling to all couples with a diagnosis of male
infertility prior to ICSI. Men with severe oligo-
zoospermia or non-obstructive azoospermia
should have karyotype analysis performed and
with establishment of diagnostic tools to reveal
Y-chromosome deletions, this should be of-
fered to the same group of men. Men with ob-
structive azoospermia and congenital albilate-
ral absence of vas deferens as well as their wi-
ves should be screened for cystic fibrosis muta-
tions.

Reprints: Anne Lis Mikkelsen,
Steen Blichersvej 5, DK-2000 Frede-
riksberg.

This article is based on a study first
reported in the Acta Obstetrica 1998;
77: 799-803.
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■ TILLVÄXTFAKTORER
Alla kroppens celler reagerar på olika signalämnen i omgivningen. De
kallas tillväxtfaktorer. 12 artiklar speglar forskning och tillämpning.
56 sidor. 90 kr.

■ MISSÖDEN, MISSTAG, MISSBRUK
Hur löser man konflikter vid missöden i vården? 21 artiklar om pro-
blemläkare, läkarproblem, ansvarsfrågor och patientförsäkringen.
80 sidor. 75 kr.

■ VÅLD OCH AGGRESSIVITET
Våldet möter läkare på skilda nivåer inom vården. Det kan också drab-
ba dem själva. 26 artiklar ger ett brett perspektiv  på våld och aggressi-
vitet. 84 sidor. 95 kr.

■ ENLIGT MIN ERFARENHET
32 korta, praktiskt inriktade artiklar med anknytning till vårdens var-
dag. Diagnostik, terapi, exempel på prevention och ledningsfrågor.
48 sidor. 55 kr.

■ LUNGCANCER
Kunskaperna om lungcancerns biologi har ökat väsentligt på senare år,
vilket innebär nya möjligheter för både prevention och behandling.
Kombinationen av flera terapeutiska principer innebär bot, eller lind-
ring, för fler patienter. Sex artiklar ger överblick över möjligheter och be-
gränsningar med dagens terapimetoder.
36 sidor. 60 kr.
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