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Karolic 

Karolic ger råd till sjukvårdspersonal inom 
öppen- och slutenvård då läkemedels-
problem uppstår i det dagliga arbetet. 
Frågorna som kommer in till Karolic tas 
emot av en läkare eller apotekare. En 
litteratursökning görs i medicinska 
databaser och handböcker, varefter 
insamlat material värderas. Frågeställaren 
får sedan ett preliminärsvar inom 
överenskommen tid. Frågorna diskuteras 
på klinikens diskussionsrond, och svar som 
bedöms relevanta för framtida utredningar 
läggs in i databasen Drugline, som är fritt 
tillgänglig via www.drugline.se. 

Välkommen att kontakta oss! 

 

 

 

 

       

    

Ger Finasteridbehandling 5 mg 

dagligen hos en man ökad risk för 

att få ett barn med missbildningar? 

Påverkas spermierna så pass att 

risken för att få ett barn med någon 

typ av missbildning ökar?  

Det görs inte mycket forskning på om 
läkemedelsbehandling till mannen kan ge 
fosterskador. Hittills är det generellt inte 
känt att läkemedelsbehandling till 
mannen före eller under graviditeten leder 
till några märkbara fosterskador. Det som 
är känt är dock att vissa läkemedel kan 
påverka mannens fertilitet, såsom 
exempelvis antiandrogener som finasterid. 

Det finns i huvudsak tre mekanismer som 
diskuteras kunna leda till påverkan på 
befruktningsprocessen och 
embryot/fostret vad gäller 
läkemedelsbehandling till mannen; icke-
genetiska, genetiska och epigenetiska 
mekanismer. För de icke-genetiska 
diskuteras att skadliga föreningar i 
sperman skulle kunna överföras till 
äggcellen vid befruktningen, och att dessa 
även skulle kunna tas upp systemiskt hos 
kvinnan via vagina. Vad gäller de 
genetiska diskuteras istället att de 

skadliga föreningarna skulle kunna leda 
till genetiska förändringar i spermierna 
medan det vad gäller de epigenetiska 
diskuteras att de skadliga föreningarna 
istället skulle kunna påverka själva 
genuttrycket. 

I en norsk studie inkluderande 340 000 
graviditeter hittade man inga hållpunkter 
för att läkemedelsbehandling till mannen 
vid befruktningen skulle vara någon 
betydande faktor för fosterskada, 
spontanabort eller låg födelsevikt. Inte 
heller inom kemoterapin har man kunnat 
påvisa läkemedel som ger fosterskada, 
något som även gäller de läkemedel som 
vid behandling av kvinnor visats ge, eller 
misstänkts kunna orsaka, fosterskada [1]. 
Dock finns ju en begränsning av 
dokumentationen vad gäller 
läkemedelsbehandling till mannen och 
fosterskador, och det går inte helt att 
utesluta en möjlig påverkan [1]. 

Flera uppslagsverk rekommenderar, som 
en generell försiktighetsåtgärd, att möjligt 
fosterskadande läkemedel som mannen 
behandlas med ska sättas ut ca 6 månader 
innan kvinnan blivit gravid (som en 
säkerhetsmarginal baserat på att det tar ca 
70 dagar för nya, mogna, sädesceller att 
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bildas). Halveringstiden för det aktuella 
läkemedlet kan förstås påverka denna 
tidsrekommendation. Troligtvis gäller 
detta framförallt för påverkan via de 
genetiska mekanismerna och det är 
osäkert om detta är relevant i detta fall 
vad gäller finasterid, som är en 
antiandrogen. Det är heller inte alltid 
lämpligt för mannen att avbryta pågående 
behandling, beroende på det medicinska 
behovet, och ibland kan det därför även 
vara försvarbart att mannen kvarstår på 
behandlingen. 

I en studie såg man att behandling med 1 
mg finasterid dagligen i 48 veckor inte 
påverkade spermatogenesen eller 
spermaproduktionen hos unga män (av 
181 män inkluderades 79 i en undergrupp 
för insamling av, och analys av sperma). 

Det är även viktigt att tänka på vad 
konsekvenserna blir av råd som ges till par 
gällande mannens läkemedelsbehandling, 
eftersom att det generellt inte går att säga 
att läkemedlen är helt säkra i och med 
den begränsade dokumentationen och 
kunskapen. 

I Janusmed fosterpåverkan står att 
finasterid inte ska användas under 
graviditet i och med möjligheten att 
finasterid kan motverka den normala 
könsdifferentieringen av foster av manligt 

kön, men att det inte finns någon 
anledning att tro att fosterskada ska 
uppstå om mannen behandlats med 
finasterid (bedöms biologiskt ytterst litet 
sannolikt, även om data saknas). 

Mängden läkemedel i sperman är också en 
viktig faktor för att värdera risken för 
fosterskador, där man brukar utgå ifrån 
ett worst case scenario; att 
läkemedelskoncentrationen i sperma är 
detsamma som i blodet (när det i 
verkligheten i de flesta fall är mycket lägre 
än så). Vanligtvis räknar man även med 
att mängden sperma vid ett samlag 
uppgår till 5 mL, vilket även det i de flesta 
fall är i överkant. Vidare antar man att allt 
läkemedel i sperman tas upp från 
vaginans slemhinna också det en 
överdrift. Läkemedlet kommer därefter 
dessutom att fördelas i kvinnans kropp. 
Läkemedelskoncentrationen hos kvinnan 
kommer i och med allt detta troligtvis 
vara mycket lägre (>1000 gånger) än hos 
mannen. 

I produktresumén för finasterid står att 
små mängder läkemedel har uppmätts i 
sperma hos de som stått på 5 mg 
finasterid dagligen. Även här uppger de 
att det inte är känt om manliga foster kan 
påverkas negativt om kvinnan exponerats 
för sperma från en partner som står på 
finasterid, men de rekommenderar att 

mannen minimerar kvinnans exponering 
för sperma när hon är eller kan tänkas bli 
gravid. 

I en artikel påpekas att mängden 
finasterid som detekterats i sperma hos 
friska individer (som erhöll 5 mg/d, studie 
av Merck) uppskattas vara 50-100-faldigt 
lägre än de doser som inte visat sig ha 
effekt på cirkulerande dihydrotestosteron 
hos män (baserat på antagandet om 
ejakulat på 5 mL). 

Vid en litteratursökning framkommer 
endast ett fåtal relevanta träffar. En 
fallrapport beskriver en 39-årig kvinna 
som blev gravid när hon stod på en daglig 
dos finasterid på 2,5 mg, något som även 
hennes partner gjorde, bägge för 
behandling av alopeci. Graviditeten 
upptäcktes i vecka 5 och både kvinnan 
och hennes partner avslutade då 
behandlingen med finasterid. En frisk 
pojke föddes (med elektivt kejsarsnitt) 
efter en normal graviditet, utan några 
uppenbara missbildningar. (Drugline 
24979) 
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farmakologi. Vill du ha referenser till publicerat 
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Du kan närsomhelst välja att avregistrera dig från 
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