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Sedan snart 70 år har eliminering av det manliga köns-
hormonet testosteron varit stommen i behandling för 
spridd och lokalt avancerad prostatacancer. Elimine-
ringen uppnås enklast genom att kirurgiskt avlägsna 
testiklarna. Under 1980-talet introducerades injektio-
ner med GnRH-analoger (Decapeptyl, Eligard, Enan-
ton, Procren, Suprefact, Zoladex,) som ett alternativ. 
GnRH-analoger får sin effekt genom att blockera ett 
hypofyshormon. Effekten och biverkningarna, inklusive 
osteoporos, av GnRH-analoger är precis desamma som 
om testiklarna tas bort. 

För närvarande får mer än 10 000 svenska män någon 
form av sådan behandling för prostatacancer.  Behand-
lingstiden varierar från ett halvår till ett årtionde eller 
mer. Att kvinnor snabbare utvecklar osteoporos efter 
menopaus (dvs när deras produktion av könshormon 
avslutas) är medicinsk allmänbildning. Det är kanske 
därför märkligt att kopplingen mellan eliminering av 
könshormon hos män och ökad risk för osteoporos och 
frakturer inte kommit i strålkastarljuset förrän under de 
allra senaste åren. Ett tecken på detta missförhållande 
är att Läkartidningens temanummer om osteoporos år 
2006 (nr 40) inte innehöll en rad om problemen vid 
behandling för prostatacancer. Inte heller Läkemedels-
verkets senaste rekommendationer nämner denna pa-
tientgrupp. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för 
prostatacancersjukvården från år 2007 står att elimine-
ring av könshormon medför osteoporos och att behand-
ling med bisfosfonater kan motverka denna, men några 
riktlinjer för vilka patienter som ska få sådan behandling 
kan inte utläsas.

Ett flertal studier har visat att behandling med GnRH-
analoger minskar bentätheten och ökar risken för osteo-
poros och frakturer. Redan under det första året efter in-
satt behandling kan man se klart minskande bentäthet. 
Ju längre behandlingen pågått, desto större är risken och 
efter 4 års behandling har hälften av patienterna osteo-
poros. 

Om patienten även har andra riskfaktorer för frakturer 
bör man redan efter ett halvårs behandling göra en ben-
täthetsmätning (t.ex. DXA). Om den visar lätt nedsatt 
bentäthet rekommenderas råd om rökstopp och fysisk 
träning, samt behandling med vitamin D och kalcium 
om tillskottet med kosten bedöms lågt. Bentäthetsmät-
ningen bör upprepas efter 1-2 år. Vid konstaterad osteo-
poros, kontinuerlig kortisonbehandling eller tidigare 
osteoporosfraktur rekommenderas även behandling 
med en bisfosfonat (läkemedel som stärker skelettet). 
För patienter som behandlas med GnRH-analog och 
som har konstaterad osteoporos måste man överväga om 
det finns möjlighet att byta denna behandling till någon 
annan som inte ger urkalkning av skelettet, som injek-
tioner med östrogen eller tabletter med antiandrogen. 

Osteoporos är alltså vanligt vid behandling av avance-
rad prostatacancer. Att drabbas av en osteoporosfraktur 
om man redan är svårt sjuk i prostatacancer kan vara för-
ödande och kraftigt minska livskvaliteten under livets 
viktiga sista månader och år. Det är viktigt att vi utreder 
män med flera riskfaktorer för fraktur så att vi i tid kan 
sätta in behandling för att förebygga sådana!
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Osteoporosläkemedel för män

Osteoporosrelaterade frakturer hos män har på senare 
år uppmärksammats inom sjukvården. Ett stort antal av 
t.ex. höftfrakturer drabbar just äldre män. I analogi med 
den snabba utveckling av läkemedel mot postmenopausal 
osteoporos som skett under de senaste decennierna, har 
det nu även börjat bli allt vanligare med farmakologisk 
behandling av män med osteoporos. Det ska dock 
sägas att flertalet av alla studier, och det i särklass 
största patientantalet, har gällt läkemedelseffekter på 
kvinnor. Det finns dock ingen anledning att tro att 
skelettstärkande läkemedel skulle verka annorlunda 
på män.  Under de senaste åren har vi också sett ett 
antal studier där olika osteoporosläkemedels effekter 
på främst bentäthet har upprepats i studier på män. 
Främst gäller detta bisfosfonater där både alendronat 
(fosamax) och risedronat  (optinate) visat likvärdiga 
effekter på bentäthet som på postmenopausala kvinnor. 
Senast i arsenalen är injektionsbisfosfonater som också i 
studier visat sig ha god effekt på män. Vad gäller anabol 
behandling med PTH 1-34 (Forsteo) i injektionsform 
är läget lite speciellt. I många länder är PTH 1-34  
inregistrerat även för behandling av män. I Sverige 
får man dock ingen subvention för detta läkemedel 
ifall man vill behandla män med osteoporos. Vad 
gäller strontiumranelat så pågår just nu studier som 
förhoppningsvis kommer att leda till att även män kan 
behandlas med detta.

Indikation för läkemedelsbehandling av män är inte 
lika väl utredd som för kvinnor, där Läkemedelsverkets 
konsensusrapporter tydligt visat indikation, och där 
FRAX-beräkningar av absolut risk föreligger. För män 
har vi för närvarande enligt senaste rapporten från 
läkemedelsverket främst att behandla män med fraktur 
och med låg benmassa. Det är således inte lika säkert 
på vilka grunder man eventuellt kan behandla män 
före fraktur. Vid läkemedelsbehandling av män gäller 
för övrigt samma rutiner vad gäller provtagning och 
uppföljning som för postmenopausala kvinnor. Även 
behandlingstider är desamma.

Osteoporosläkemedel som kan användas för män 
med osteoporos

Kalcium och vitamin D
Alendronat (Fosamax) 
Risedronat (Optinate)
Zoledronat (Aclasta)

Strontiumranelat (Ännu inte indikation, studier 
pågår)
Forsteo (Ingen indikation i Sverige, ingen subvention 
till män)
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