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Abstrakt 

Bakgrund: Medelålders och äldre män är en stor patientgrupp inom fysioterapi. 

Åldrande minskar kroppsliga nivåer av testosteron och tillväxthormon hos denna 

patientgrupp. Detta kan bidra till försämring av rörelseapparatens kapacitet. Det var 

därför relevant att kartlägga eventuella behandlingseffekter av testosteron och 

tillväxthormon på rörelseapparatens kapacitet. 

 

Syfte: Kartlägga och sammanställa aktuell forskning gällande evidensen av 

hormonbehandling med enbart testosteron, eller en kombination av testosteron och 

tillväxthormon, på rörelseapparatens kapacitet hos medelålders och äldre män. 

 

Metod: Litteratursökning genomfördes i databasen PubMed. Åtta artiklar 

inkluderades. Dessa kvalitetgranskades enligt PEDro scale, varefter evidensstyrkan 

bedömdes enligt SBU:s GRADE. 

 

Resultat: Måttligt starkt vetenskapligt underlag för att behandling med testosteron 

har en förbättrande effekt på styrka och power. Begränsat vetenskapligt underlag för 

att behandling med testosteron har en förbättrande effekt på trappgång. Testosteron 

har ej någon förbättrande effekt på gångförmåga, men det vetenskapliga underlaget 

bedöms som otillräckligt. Otillräckligt vetenskapligt underlag för att testosteron och 

tillväxthormon har en förbättrande effekt på VO2-max. 

 

Konklusion: Effekterna av hormonbehandling med testosteron och tillväxthormon 

varierar mellan enskilda delar av rörelseapparatens kapacitet hos medelålders och 

äldre män. Detta indikerar att fler studier med större deltagarantal är angeläget för att 

säkerställa effekterna av interventionen. 

 

Nyckelord: Growth hormone, testosterone, hormone replacement therapy, physical 

function, elderly 

 



 
 

Abstract 

 
Background: In physiotherapy, middle-aged and elderly men are a large patient 

group. Aging reduces bodily levels of testosterone and growth hormone in this 

patient group. This can contribute to the deterioration of physical function. It 

was therefore relevant to map possible treatment effects of testosterone and 

growth hormone on physical function. 

 

Objective: Map and compile current evidence of hormone treatment with testosterone 

alone, or a combination of testosterone and growth hormone, on physical function in 

middle-aged and elderly men. 

 

Methods: Search was conducted in the PubMed database. Eight articles were 

included. These were assessed for quality according to PEDro scale, after which the 

evidence was assessed according to the SBU GRADE. 

 

Results: Moderately strong evidence that testosterone improves strength and power. 

Limited evidence that testosterone improves stairclimb. Testosterone does not 

improve walking ability, but the evidence is considered insufficient. Insufficient 

evidence that testosterone and growth hormone improves VO2-max. 

 

Conclusions: The effects of hormone treatment with testosterone and growth 

hormone vary between different aspects of physical function in middle-aged and 

elderly men. This indicates that further studies with a larger number of participants is 

important to ensure these effects. 

 

Keywords: Growth hormone, testosterone, hormone replacement therapy, physical 

function, elderly 
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1. Bakgrund 

Att förbättra den fysiska funktionen och livskvaliteten hos en åldrande befolkning, har 

en växande prioritet inom vården idag. Muskelmassa, styrka och arbetskapacitet hos 

rörelseapparaten är faktorer som påverkar funktionen hos människan och samtliga 

faktorer försämras vid åldrandet. Detta bidrar till ökad skörhet, sarkopeni, samt 

minskad aktivitet och delaktighet hos äldre män (1). Då andelen medelålders och 

äldre män är en alltmer växande grupp av den svenska befolkningen, så kan detta i 

framtiden även komma att ha betydande negativa ekonomiska konsekvenser för det 

svenska samhället (2). Både tillväxthormon och testosteron är anabola hormoner som 

ökar proteinsyntes och muskelhypertrofi genom separata mekanismer (1). Viss 

forskning visar att tillväxthormon och testosteron minskar vid hög ålder och den 

åldersrelaterade minskningen av dessa hormoner kan vara en bidragande faktor till 

den försämrade fysiska funktionen (3). Studier har visat att tillförsel av dessa två 

hormoner ökar muskelmassa och styrka hos friska, äldre och detta skulle kunna 

motverka den åldersrelaterade sänkningen av funktionen hos äldre män (1). Tidigare 

litteraturstudier har inte undersökt vilka effekter hormonbehandling med 

tillväxthormon och testosteron har på rörelseapparatens kapacitet utifrån utfallsmåtten 

styrka, power, gångförmåga, trappgång, samt maximal syreupptagningsförmåga. 

Därför finns ett behov av att sammanställa den senaste evidensen inom området. 

 

1.1 Definition av rörelseapparatens kapacitet 

Denna studie beskriver hur hormonterapi med testosteron och tillväxthormon 

påverkar rörelseapparatens kapacitet. Rörelseapparatens kapacitet definieras i denna 

studie som styrka, power, gångförmåga, trappgång samt V02-max. Detta är relevant ur 

ett fysioterapeutiskt perspektiv då dessa delar av kapaciteten har betydelse för god 

funktion av rörelseapparaten hos den äldre mannen. 

 

1.1.1 Styrka och power 

Styrka definieras som muskelns förmåga att utveckla kraft (4). Styrka minskar vid 

åldrande. Det börjar märkas framförallt vid 60 års ålder. I genomsnitt är personer i 70-

80 års åldern 20-40 % svagare än yngre personer. De som är över 90 år kan vara upp 

till 50 % svagare jämfört med yngre. Minskningen av styrka gäller både män och 
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kvinnor. Med ålder minskar muskelmassa och styrka mest uttalat i benen. Framförallt 

isometrisk och koncentrisk styrka förloras, medan excentrisk styrka bibehålls i högre 

grad. Orsaker till den minskade styrkan hos äldre är muskelatrofi, förändringar i 

nervsystemet, förändrad kontraktilitet i muskeln, förändrad enzymaktivitet, bristfällig 

nutrition, minskad aktivitetsnivå och endokrina förändringar (5). Ytterligare en studie 

visar att förlusten av styrka är större än motsvarande mängd förlust av muskelmassa 

hos äldre och att individer som bibehåller, eller till och med ökar sin muskelmassa, 

ändå inte kan bibehålla styrkan (6). I denna studie har vi inte valt någon specifik 

mätmetod för att undersöka styrka, utan har valt att ha med olika mätmetoder. Detta 

då styrka undersöks med varierande mätmetoder i olika studier. Minskningen av 

muskelmassa och muskelstyrka som sker vid åldrandet kan uppnå en sådan nivå att 

tillståndet kallas för sarkopeni. Detta tillstånd av lägre muskelstyrka kan koppas till 

högre fallrisk, lägre självständighet, ökad risk för frakturer och högre mortalitet. 

Orsaken till sarkopeni är sannolikt multifaktoriell (figur 1). Sarkopeni utreds via test 

av gånghastighet, greppstyrka och mätning av muskelmassan (7). En annan förmåga 

som påverkas av åldrande är power. Power innebär muskelns förmåga att utveckla 

effekt, det vill säga förhållandet mellan det utförda arbetet och den tid det tar göra 

arbetet. Det utförda arbetet bestäms av hur stor kraft som utvecklas och tiden det tar 

att utföra detta arbete. Power mäts ofta i enheten watt (W) (4). Äldre får ofta svårt att 

klara de aktiviteter som ställer höga krav på power, vilket kan ge svårigheter att 

exempelvis resa sig från en stol, eller snabbt gå över en gata. I denna studie har vi inte 

valt någon specifik mätmetod för att undersöka power, utan har valt att inkludera 

olika mätmetoder. Detta då power undersöks med varierande mätmetoder i olika 

studier.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Orsaker till sarkopeni 
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1.1.2 Gångförmåga och trappgång 

Gånghastigheten minskar med stigande ålder (8). Att mäta hastigheten verkar vara ett 

bra funktionsmått för äldre individer, då en gånghastighet >1m/s verkar vara relaterat 

till högre förväntad överlevnad och bättre hälsa, medan en gånghastighet <0.6m/s 

predicerar försämrad hälsa och funktion. Ju snabbare gånghastighet, desto längre 

överlevnad (9). Att ha en god förmåga att gå i trapp är en viktigt då det ofta är en 

förutsättning för den äldre att bibehålla en självständighet i vardagliga aktiviteter. 

Mätning av äldres förmåga att gå i trappa har använts i tidigare forskning som ett mått 

på den äldres fysiska funktion (10). I denna studie har vi inte valt några specifika 

mätmetoder för att undersöka gångförmåga och trappgång, utan har valt att inkludera 

olika mätmetoder. Detta då gångförmåga och förmåga att gå i trappa undersöks med 

varierande mätmetoder i olika studier.    

 

1.1.3 Maximal syreupptagningsförmåga (VO2-max) 

Med ökad ålder sker förändringar som minskar funktionen i det kardiovaskulära 

systemet på både central och perifer nivå. Centralt så sker en minskning av den 

maximala hjärtfrekvensen, samt hjärtminutvolymen pga en minskad slagvolym, Det 

sker en minskning av hjärtats ejektionsfraktion. Perifert sker en försämring av 

artärernas förmåga att reglera kärldiametern i förhållande till förändringar i 

blodtrycket. Den arteriovenösa syredifferensen reduceras också vid åldrandet. På 

grund av den försämrade kapaciteten så minskar den maximala 

syreupptagningsförmågan, (V02-max) med 5-10% per decennium efter 30 års ålder 

(11). I denna studie har vi inte valt någon specifik mätmetod för att undersöka V02-

max, utan har valt att inkludera olika mätmetoder. Detta då V02-max undersöks med 

varierande mätmetoder i olika studier.    

 

1.2 Definition av medelålders och äldre män 

I denna studie definieras medelålders och äldre män som män äldre än 45 år. 

Bakgrunden till valet av denna ålderskategori är att testosteronnivåerna i kroppen 

börjar sjunka vid 40-50 års ålder (12,13) samt att en tydlig minskning av 

tillväxthormon kan påvisas vid 45 års ålder (14). 

    



 
  4 

1.3 Åldrandets effekter  

1.3.1 Nerver 

Vid åldrandet sker en minskning av antalet motoriska enheter. Det har uppskattats att 

mängden motoriska enheter i de lumbosacrala segmenten har minskat med 50 % hos 

personer som är äldre än 60 år (15). Även konduktionshastigheten är sämre i axonen 

hos äldre och kan bero på olika förändringar hos nervfibern, som exempelvis 

minskning av de största fibrerna, minskning av mängden myelin och förmågan av 

nervsignalen att transporteras långa sträckor längs axonen (16). Hos kvarvarande 

motoriska enheter ses också en ökad storlek, vilket innebär att det blir ett ökat antal 

fibrer per motorisk enhet (17). Detta beror på en minskning av kontakt mellan vissa 

nerv och muskelfibrer, vilket gör att dessa motoriska enheter dör. Samtidigt skapas 

nya kontakter där de kvarvarande motoriska enheterna tar över nervfibrerna från de 

döende motoriska enheterna (18).  

 

1.3.2 Muskelmassa 

Muskelmassan når sin maximala topp vid 30 års ålder och minskar därefter. Från 50 

års ålder minskar den med upp till 2 % per år (19). Vid 80 års ålder har man i vissa 

fall kunnat se att upp till 50 % av muskelmassan försvunnit hos vissa individer (20). 

Framförallt snabba och starka typ 2-muskelfibrer drabbas och det sker en ökning av 

andelen fett och bindväv i muskulaturen (21). Det sker också en förlust av 

satellitceller, som är mest uttalat i typ 2-fibrer (5), vilket kan medföra en minskad 

muskelmassa (19). 

 

1.3.3 Fysisk aktivitetsnivå, fysiskt aktivitetsmönster och skörhet 

Fysisk aktivitetsnivå och aktivitetsmönster ändras vid åldrande. Det innebär att 

mängden fysisk aktivitet minskar med stigande ålder (22). Att vara fysiskt aktiv på en 

tillräckligt hög nivå är viktigt för att undvika olika typer av sjukdomar, exempelvis 

kardiovaskulära sjukdomar (23). Det har fastslagits att stillasittande beteende hos 

äldre är associerat med ökad dödlighet i olika sjukdomar, som det metabola 

syndromet (24). Skörhet kan drabba den äldre och karaktäriseras av nedsatt 

reservkapacitet samt motstånd mot olika stressorer. Tillståndet innebär att den äldre 

har nedsatt fysisk aktivitetsnivå, ofrivillig viktminskning, långsam gånghastighet, 

nedsatt muskelstyrka och hög självrapporterad trötthet. Detta kan leda till att den äldre 
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får en minskad funktionsnivå, får svårt att klara sig själv och behöver hjälp att klara 

sina dagliga aktiviteter (25). 

 

1.3.4 Testosteron 

De manliga könshormonen, androgenerna, produceras av Leydig-cellerna i 

testiklarna. Testosteron är den viktigaste androgenen och är likt de andra 

androgenerna ett steroidhormon. Det utsöndras till största delen från testiklarna. 

Hormonet har en direktverkande effekt hos vissa målorgan som hypofysen, 

benvävnaden och muskelmassan. Hos andra målorgan måste det först ombildas till 

dihydrotestosteron eller östradiol för att kunna verka och fungerar därigenom även 

som ett prohormon (26). Testosteron är ett anabolt hormon och bidrar till skelettets 

tillväxt, uppbyggnaden av muskelmassa och muskelstyrka samt stimulerar 

proteinsyntesen och förökning av satellitceller (26,27). Viktiga funktioner är 

utveckling av det manliga könsorganens karaktärsdrag, stimulering av manlig 

könsdrift och spermieproduktion samt har betydelse för det maskulina 

beteendemönstret. Hormonet bidrar även till utvecklingen av manskroppens 

skäggväxt, kroppsbehåring, kroppsformer och röst. Övriga funktioner som testosteron 

har är att det ökar bildandet av röda blodkroppar i benmärgen, ökar LDL-kolesterol 

och minskar HDL-koletsterol i blodet, samt hämmar leverns produktion av vissa 

transportproteiner (26). Testosteronnivåerna skiftar mycket under en livstid. I 

puberteten når de vuxna nivåer (26) för att sedan börja sjunka vid 40-50 års ålder 

(12,13). Minskade testosteronnivåer kan vara en bidragande faktor till minskad 

funktionsnivå hos äldre män (1). 

 

1.3.5 Tillväxthormon 

Tillväxthormon är ett polypeptidhormon (28) som produceras av och utsöndras från 

somatropcellerna i Hypofysens framlob (26). Utsöndringen regleras av hypotalamus 

genom signaler från bland annat olika hormoner och centrala nervsystemet. Detta sker 

pulsvis under dygnet, till största delen under djupsömnen (26,28). Det finns receptorer 

för tillväxthormon i nästan alla vävnader i kroppen (29,30) vilket gör tillväxthormon 

till ett globalt hormon som påverkar de flesta av kroppens vävnader (26). 

Tillväxthormon är ett anabolt hormon och verkar direkt på vävnaderna genom 

stimulering av proteinsyntesen och bentillväxt. Det har dessutom en indirekt verkan 

på tillväxt genom att det stimulerar produktionen av ett annat tillväxtstimulerande 
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hormon, insulinliknande tillväxtfaktor (IGF-1). Tillsammans med andra hormoner 

stimulerar tillväxthormon även längdtillväxten hos barn genom både direkt och 

indirekt verkan (via IGF-1) på rörbenens tillväxtzoner, epifysskivorna. Övriga 

funktioner som tillväxthormon har är stimulering av fettnedbrytning i fettvävnaden 

och glukosproduktion i levern vilket ökar glukoskoncentrationen i blodet (26). I 30-

årsåldern börjar den dagliga utsöndringen av tillväxthormon att minska. Utsöndringen 

minskar sedan med ca 14 % för varje årtionde och hos en 70-årig man är den totala 

minskningen i genomsnitt 70% (14). Produktionen av IGF-1 sjunker parallellt med 

detta (31,32). Minskade nivåer av tillväxthormon kan vara en bidragande faktor till 

minskad funktionsnivå hos äldre män (1). 

   

1.4 Tidigare forskning 

Tidigare randomiserade kontrollerade studier där testosteron använts för att motverka 

sarkopeni visar att testosteron ökar muskelmassan, speciellt hos äldre män. Däremot 

har test av styrka och övriga utfallsmått på fysisk prestationsförmåga som 

gånghastighet och trappgång inte visat samma goda resultat (33). Studier på 

testosteron och effekten på V02-max har inte heller kunnat visa några positiva resultat 

(1).  

 

Ottenbacher et al publicerade år 2006 en metaanalys bestående av 11 st 

randomiserade kontrollerade studier som undersökt testosteronets effekt på 

muskelfunktion. Resultatet visar en moderat effekt av testosteron på muskelstyrka 

medan inga effekter på gångförmåga och V02-max kunde ses (34). 

 

Nya studier som inte inkluderats i ovanstående metaanalys har också publicerats 

(10,35,36). En randomiserad kontrollerad studie (35) har studerat testosteronets effekt 

på kroppskomposition, fysisk prestation och risker med användandet. Det var inga 

skillnader i fysisk prestation och risker jämfört med placebo (35). Dessa resultat 

bekräftades delvis i en senare studie (36). Studien visade ökad effekt på fysisk 

funktion även om ökningen inte var statistiskt signifikant. Det fanns en positiv 

korrelation mellan muskelstyrka och fysisk funktion (36). Mer övertygande data kom 

från en studie (10) där syftet var att ta reda på om testosteron terapi hade effekt på 

styrka i nedre extremiteter och fysisk funktion. Efter 24 veckor hade 

testosterongruppen jämfört med placebo ökat sin styrka och power i sittande 
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bröstpress och benpress och ökade även mer i muskelmassa och trappgång med extra 

viktbelastning. Gånghastigheten skiljde sig inte mellan grupperna. Studien fick dock 

avbrytas på grund av att incidensen av kardiovaskulära komplikationer var signifikant 

högre i interventionsgruppen, även om inga slutsatser om säkerheten kring 

behandlingen kan dras, eftersom att studiegruppen var för liten (10).   

 

Effekten av behandling med enbart tillväxthormon på kroppssammansättning och 

fysisk funktion hos äldre män är dåligt studerat. Fram till 2012 har inga studier 

publicerats som studerat effekten av en sådan behandling till äldre män under längre 

tid än 6 mån. En review från 2012 visar utifrån ett fåtal studier på friska äldre män att 

tillväxthormon ökar muskelmassa, men har ingen, eller enbart marginell effekt på 

styrka och power. Inte heller några effekter på V02-max har kunnat påvisas (1). 

Enbart en studie har kunnat påvisa att tillväxthormon ökar både muskelmassa och 

styrka hos äldre män (37). 

 

Kombinerad hormonbehandling med testosteron och tillväxthormon verkar vara mer 

effektivt än behandling med hormonerna var för sig. En studie från 2002 visar på 

ökningar av muskelmassa, V02-max och styrka (38) vilket bekräftas i en annan studie 

från 2006 (39). 

  

1.5 Problemformulering 

Andelen medelålders och äldre män är en alltmer växande grupp av den svenska 

befolkningen, vilket i framtiden kommer att ha betydande negativa ekonomiska 

konsekvenser för det svenska samhället (2). Vid åldrandet minskar de kroppsliga 

nivåerna av testosteron och tillväxthormon hos äldre män (12–14). Detta kan bidra till 

en försämring av rörelseapparatens kapacitet och öka risken för skörhet (33). Ett sätt 

att motverka detta skulle kunna vara att hormonbehandla med enbart testosteron, eller 

med en kombination av testosteron och tillväxthormon, för att därigenom öka de 

kroppsliga nivåerna av dessa hormoner (1). För närvarande saknas litteraturstudier 

som sammanställer den senaste evidensen för effekten av sådan hormonbehandling på 

rörelseapparatens kapacitet mätt med utfallsmåtten styrka, power, gångförmåga, 

trappgång, samt V02-max. Detta är relevant då hormonbehandling i kombination med 

fysioterapi i framtiden potentiellt kan ge bättre behandlingseffekter på 

rörelseapparatens kapacitet än enbart fysioterapi. I ett större perspektiv så skulle detta 
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förutom att ge konsekvenser för den enskilda individen, även kunna ge goda 

samhällsekonomiska vinster. Detta då vårdbehovet hos medelålders och äldre män 

potentiellt skulle kunna minska och självständigheten öka hos denna samhällsgrupp. 

Det finns därför behov av att sammanställa aktuell forskning på 

hormonbehandlingens effekt på ovanstående utfallsmått hos äldre män. 

 

2. Syfte 

Kartlägga och sammanställa aktuell forskning gällande effekten av hormonbehandling 

med enbart testosteron, eller en kombination av testosteron och tillväxthormon, på 

rörelseapparatens kapacitet hos äldre män. 

 

2.1  Frågeställning 

Vilken effekt har hormonbehandling med enbart testosteron, eller en kombination av 

testosteron och tillväxthormon, på rörelseapparatens kapacitet hos äldre män, enligt 

randomiserade kontrollerade studier publicerade efter år 2013? 

3. Metod 

3.1 Design 

Föreliggande litteraturstudie har en deskriptiv design. Forskningsdesignen valdes på 

grund av att den ger goda förutsättningar att på ett metodiskt och strategiskt 

tillvägagångssätt sammanställa och presentera aktuell forskning inom ämnesområdet 

(40).  

 

3.2 Urval 

Sökning efter artiklar gjordes med relevanta sökord i databasen PubMed som fanns 

tillgänglig genom Uppsala universitetsbibliotek. PubMed är en databas som innehåller 

referenser till artiklar inom medicin, biomedicin, omvårdnad, odontologi och 

sjukvård. 

 

Inklusionskriterier 

o Vetenskapliga studier publicerade efter 2013 

o Engelskt språk 
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o Randomiserade kontrollerade studier gällande hormonbehandling med 

testosteron och/eller tillväxthormon 

o Män över 45 år  

o Något av utfallsmåtten, styrka, power, VO2-max, gångförmåga, trappgång 

 

Exklusionskriterier 

o Cancersjukdom 

o Leversjukdom 

o Moderat till svår kardiovaskulär sjukdom 

o Kronisk obstruktiv lungsjukdom 

o Tidigare hormonbehandlade 

o Studien har ej fått etiskt godkännande.  

 

3.3 Datainsamlingsmetod och genomförande 

Litteratursökning gjordes i databasen PubMed med följande sökstrategi; (Growth 

hormone OR Testosterone) AND (Muscle* OR strength OR Sarcopenia OR Frailty 

OR walk* OR stair* OR VO2-max OR age* OR elder* OR old* OR geriatric). 

Booleska operatorn OR och AND användes för att kombinera sökorden och 

därigenom öka sökningens precision. Begränsningar gjordes i form av artiklar 

publicerade efter år 2013, ålder 45+, människostudier och randomiserade 

kontrollerade studier. Litteratursökningen gav sammanlagt 195 träffar. Efter 

granskning av rubriker och tillgängliga abstrakt återstod 16 artiklar. De återstående 

artiklarna granskades i fulltext utifrån exklusionskriterierna. Detta resulterade i de 8 

artiklar som inkluderades i studien. Dessa artiklar kvalitetsgranskades enligt Pedro 

scale och redovisas i tabellering (se tabell 2). Se figur 2 för flödesschema över 

datainsamlingsmetod och genomförande. 
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Figur 2: Flödesschema över datainsamlingsmetod och genomförande. 

 

3.4 Databearbetning 

De inkluderade artiklarna granskades och kvalitetsbedömdes enligt PEDro Scale 

(bilaga 2) av varje författare till den här studien, oberoende av varandra. En av 

artiklarna granskades även av handledaren till uppsatsförfattarna, i syfte att öka 

tillförlitligheten av uppsatsförfattarnas kvalitetsbedömning. PEDro scale består av 11 

olika kriterier som kan ge högst 11 poäng och är ett instrument specifikt utformat att 

bedöma studiekvaliteten på randomiserade kontrollerade studier.   

Ju högre poäng desto högre studiekvalitet. 8-11 poäng räknas som hög, 4-7 poäng 

räknas som medelhög och 1-3 poäng räknas som låg studiekvalitet (41). PEDro scale 

har god validitet (42) och reliabilitet (43). Därefter diskuterade författarna resultaten 

tills man enades om den slutliga kvalitetsbedömningen för varje artikel. I denna 

litteraturstudie bedöms ett resultat där p< 0,05 som statistiskt signifikant. Slutligen 

gjordes en evidensbedömning och gradering av artiklarna för varje enskilt utfallsmått 

enligt GRADE från Statens Beredning för medicinsk Utvärdering (44). Detta ger ett 

mått på hur tillförlitligt resultatet är genom en sammantagen bedömning av styrkan i 



 
  11 

det vetenskapliga underlaget för interventionen. Styrkan på evidensen graderas, enligt 

GRADE, på en fyrgradig skala från starkt (evidensgrad 4), måttligt (evidensgrad 3), 

begränsat (evidensgrad 2) eller otillräckligt vetenskapligt underlag (evidensgrad 1) 

(tabell 1). I arbetsprocessen med GRADE utgår man från en preliminär evidensstyrka 

vilket baseras helt och hållet på vilken design de studier som inkluderas i det 

vetenskapliga underlaget har. Randomiserade kontrollerade studier bedöms 

preliminärt som starkt då risken för systematiska fel bedöms som minst. Sedan höjs 

eller sänks den preliminära evidensstyrkan med ett eller två steg enligt vissa 

kvalitetsfaktorer, se tabell 1 (44). GRADE metoden har god validitet (45). Ingen 

evidens om GRADE metodens reliabilitet har hittats.  

 

Tabell 1. Evidensstyrka av enskilda studier enligt GRADE (44) 
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3.5 Etiska överväganden  

De studier som inkluderas i litteraturstudien ska ha gjort etiska överväganden och ska 

ha fått etiskt godkännande innan start av studien. Det är viktigt att forskningen är till 

nytta för individerna, samhället, eller vården, samt att ingen försöksperson kommer 

till skada, psykiskt eller fysiskt under forskningsprocessen. Litteraturstudien behöver 

inte genomgå någon etisk prövning, då studiedesignen inte ställer dessa krav. 

Inkluderade studier är redan utförda och publicerade, vilket innebär att riskerna 

bedöms som små att individer kommer till skada i denna litteraturstudie. Artiklarna 

kommer vid sökningen att granskas först enskilt och objektivt, för att sedan jämföras 

gemensamt mellan författarna. Dessutom kommer referenser redovisas tydligt i 

arbetet. På detta sätt undviks plagiat. Att göra forskningsetiska överväganden 

beträffande plagiering, falsifiering och fabrikation ökar trovärdigheten i studien (40). 

 

4. Resultat 

Ett totalt antal av åtta studier relevanta för studiens syfte, inkluderades i 

litteraturstudien, (tabell 3). Resultatet av kvalitetsbedömningen enligt PEDro 

varierade från 5-9 poäng (tabell 2).  Sju av studierna använde testosteron som 

intervention (46–52) och en studie (53) använde en kombination av testosteron och 

tillväxthormon. Längden på interventionen varierade i studierna från tolv veckor, till 

tre år. Administreringen av hormonerna var i form av gel, eller via injektion. 

Doseringen av testosteron varierade från 100-1000 mg/vecka och för tillväxthormon 

var doseringen 30 mg/kg/vecka. 
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Tabell 3: Tabellering över inkluderade studier och deras resultat 

IG = Interventionsgrupp, KG = Kontrollgrupp, KI = Konfidensintervall, Q = Kvartilavstånd, M = 

Medel, SEM = Standard error of the mean, W = Watt, Nm = Newtonmeter, m/s = Meter per sekund, 

RM = Repetitionsmaximum, N = Newton 

Författare 

År 

Land 

Titel 

Population 

Antal 

Bortfall 

Intervention 

Administrationsform 

Dosering/Frekvens 

Resultat 
 

Studie-

kvalitet 

enligt 

Pedro 

 
 

Gagliano-Jucá T, et al. (46) 

2018 

USA 

Testosterone does not affect 

agrin cleavage in mobility‐
limited older men despite 

improvement in physical 

function 

 

Män <65 år n= 99 

  

IG: 46 

KG: 53 

  

Bortfall: n= 0 

 

IG: Testosteron 

10 g gel 

100 mg 1 ggr/dag 

i 24 veckor. Dosen 

justerades +/- 5 g för att 

uppnå serumnivå av 

testosteron inom intervallet 

500 ng/dl – 1000 ng/dl. 

  

KG: Placebo, 10 g gel 

1 ggr/dag i 24 veckor 

 

Styrka (Leg press): 

106 N; (95 % KI = 14 – 199 N); p = 

0.027 

Styrka (Chest press): 

30 N; (95 % KI = 9 – 52 N); p = 0.008 

 

 

9/11 

 

Magnussen LV et al. (47) 

2017 

Denmark 

Testosterone therapy preserves 

muscle strength and power in 

aging men with type 2 

diabetes—a randomized 

controlled trial 

 

Män 50-70 år n= 43 

  

IG: 20 

KG: 19 

  

Bortfall: n= 4 

 

 

IG: Testosteron 

5 g gel 

50 mg 1 ggr/dag 

i 24 veckor. Dosen ökades 

till 10 g efter 3 v om 

serumnivå av testosteon 

<7,3nmol/l 

  

KG: Placebo, 5g gel 

1 ggr/dag i 24 veckor 

 

Isometrisk styrka:  

IG: 10.1 Nm (Q: 16,5) 

KG: -6.2 (Q: 29,5) 

p = 0.039 

Dynamisk styrka: 

IG: 3.6 Nm (Q: 18,7) 

KG: -10.0 Nm (Q: 23) 

p =  0.019 

Power: 

IG: 49.7 Nm/s (Q: 285,4) 

KG: -222.7 (Q: -250,6) 

p = 0.017 

Power: 

IG: 11.5 W (Q: 43,8) 

KG: 1.5 (Q: 38,5) 

p = 0.25 

Gångförmåga (Maximal gånghastighet): 

IG: -0.03 m/s i 10 m (Q: 0,27) 

KG: -0.02 m/s i 10 m (Q: 0,28) 

p = 0.50 

 

9/11 

 

Storer TW, et al. (48) 

2017 

USA 

Effects of Testosterone 

Supplementation for 3 Years 

on Muscle Performance and 

Physical Function in Older 

Men 

 

 

Män 60 < år n= 256 

  

IG: 135 

KG: 121 

  

Bortfall: n= 53 

 

 

IG: Testosteron 

7,5 g gel 

75 mg 1 ggr/dag 

i ett år. Dosen justerades +/- 

5 g för att uppnå serumnivå 

av testosteron inom 

intervallet 500 ng/dl – 900 

ng/dl. 

  

KG: Placebo, gel 

 

 

Styrka (1RM Chest press): 

16.3 N; (95 % KI = 5.5–27.1 N); p = 

<0.001 

Styrka (1RM Leg press): 

31.8 N; (95 % KI = -21.3 to 84.8 N); p = 

0.280 

Power (Peak power chest press):  22.5 

W; (95 % KI = 7.5–37.5 W); p = <0.001 

Power (Peak power leg press): 83.8 W; 

(95 % KI = 35.4–132.2 W); p = <0.001 

Trappgång (obelastat): 

10.7 W; (95 % KI = -4.0 - 25.5 W); p = 

=0.026 

Trappgång (belastat med 20 % av 

kroppsvikt): 

22.4 W; (95 % KI; 4.6 - 40.3 W); p = 

0.027) 

 

9/11 

 

Tang NG Fui M, et al. (49) 

2016 

Australia 

Effects of testosterone 

treatment on body fat and lean 

mass in obese men on a 

hypocaloric diet: a randomised 

controlled trial 

 

Män 47-60 år n= 

100 

  

IG: 49 

KG: 51 

  

Bortfall: n= 18 

 

 

IG: Testosteron 

Injektion 

1000 mg vecka 0, 6, 16, 26, 

36. 56 veckors intervention. 

  

KG: Placebo, injektion 

 

Styrka (Greppstyrka): 

3.6 kg; (95 % KI; 0.4 - 6.7 kg); p = 0.03 

 

9/11 
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IG = Interventionsgrupp, KG = Kontrollgrupp, KI = Konfidensintervall, Q = Kvartilavstånd, M = 

Medel, SEM = Standard error of the mean, W = Watt, Nm = Newtonmeter, m/s = Meter per sekund, 

RM = Repetitionsmaximum, N = Newton 

 

 

  

Författare 

År 

Land 

Titel 

Population 

Antal 

Bortfall 

Intervention 

Administrationsform 

Dosering/Frekvens 

Resultat 
Mellan grupp: 

Studie-

kvalitet 

enligt 

Pedro 

 
 

Dias JP, et al. (50) 

2016 

USA 

Effects of aromatase inhibition 

vs. testosterone in older men 

with low testosterone: 

randomized‐controlled trial 

 

 

Män 65< år n= 43 

  

IG:  n= 16 

KG:  n= 13 

Övriga: 

n= 14 

  

Bortfall: n= 6 

 

 

IG: Testosteron 

5 g gel 

50 mg 1 ggr/dag 

 i 12 mån. Dosen ökades ev 

med 2,5 g för att uppnå 

serumnivå av testosteron 

inom intervallet 500 ng/dl – 

1000 ng/dl. 

  

KG: Placebo, gel och tablett 

 

Styrka (Greppstyrka i kg): 

KG: (M +/- SEM ; -2,67 +/- 2,29) 

IG: (M +/- SEM; -1,70 +/- 1,41) 

p = 0.60 

 Styrka (Knee extensor strength i Nm): 

KG: (M +/- SEM; 2,22 +/- 8,43) 

IG: (M +/- SEM; 16,59 +/- 6,59) 

p = 0.90 

Styrka (Knee flexor strength i Nm): 

KG: (M +/- SEM; 0,97 +/- 10,30) 

IG: (M +/- SEM; 18,62 +/- 4,49) 

p = 0.32 

Gångförmåga (Gånghastighet m/s i 15m): 

IG: (M +/- SEM 0,18 +/- 0,08) p = 0,57 
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Snyder PJ, et al. (51) 

2016 

USA 

Effects of Testosterone 

Treatment in Older Men 

 

 

Män 65< år n= 387 

  

IG:  n= 191 

KG: n= 196 

  

Bortfall: n= 50 

 

IG: Testosteron 

5 g gel 

50 mg 1 ggr/dag 

 i 12 mån. Dosen justerades 

för att uppnå normalspannet 

för serumnivå av 

Testosteron för män 19-40 

år. 

  

KG: Placebo, gel  

 

Gångförmåga (6 min gångtest, antal % 

som förbättrades mer än 50 m): 

  

IG: 20.3% 

KG: 12,1% 

Behandlingseffekt odds ratio; 1,42; (95 % 

KI; 0.83 - 2.45) 

p = 0.20 

 

8/11 

 

Zajac A, et al. (53) 

2014 

Poland 

Effects of growth hormone and 

testosterone therapy on aerobic 

and anaerobic fitness, body 

composition and lipoprotein 

profile in middle-aged men) 

 

Män 45-60 år n= 14 

  

IG:  n= 7 

KG:  n= 7 

  

Bortfall: n= anges 

ej 

 

 

IG: GH progressivt upp till 

30 mg/kg + Testosteron 100 

mg/vecka i 12 veckor. 

  

KG: Placebo, injektion 

 

VO2-max (Ramp ergometercykel): 

  

IG ökade 3,65 ml/min/kg mer än KG. 

p = 0,002 

 

5/11 

 

 

Borst SE, et al. (52) 

2014 

USA 

Musculoskeletal and prostate 

effects of combined 

testosterone and finasteride 

administration in older 

hypogonadal men: a 

randomized, controlled trial 

 

 

Män 60< år n= 60 

  

IG:  n= 14 

KG: n= 16 

  

Övriga: 

Vehicle+ 

Finasteride n= 13 

Testosteron+ 

Finasteride  n= 16 

  

Bortfall: n= 20 

 

 

IG: Testosteron 

Injektion 

125 mg/vecka 

 i 52 veckor. 

  

KG: Vehicle-Placebo 

 

 

 

Styrka (1RM): 

Leg press: 12.90 kg; (95 % KI = 7.86 - 

18.0 kg); p = <0.001 

Knee extension:  6.00 kg; (95 % KI = 

1.44 - 10.6 kg); p = 0.012 

Knee flexion: 5.42 kg; (95 % KI = 2.12 - 

8.72 kg); p = 0.0023 

Chest press: 6.47 kg; (95 % KI = 3.63 - 

9.32 kg); p = <0.001 

Triceps extension: 5.32 kg; (95 % KI =  

3.27 - 7.37 kg); p =  <0.001 

Styrka (Greppstyrka Jamar 

dynamometer): 

0.77 kg; (95 % KI = 0.16 - 1.31 kg); p = 

0.015 

 

7/11 
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4.1 Styrka 

Effekten av testosteron behandling på utfallsmåttet styrka undersöktes i sex studier 

(46–50,52). Gagliano-Jucá T et al (46) visade en förbättrande effekt i leg press och 

chest press. Magnussen L. V et al (47) visade på en förbättring av isometrisk styrka 

och dynamisk styrka. I studien av Storer TW et al (48) förbättrades styrkan i chest 

press, men inte i leg press. Tang NG Fui M et al (49) visade på en ökning i handgrip. I 

en studie av Dias JP et al (50) testades styrka genom tre mätmetoder. I denna studie 

sågs ingen förbättrande effekt på någon av mätmetoderna. Borst SE et al (52) 

utvärderade styrka genom sex olika mätmetoder. Styrkan förbättrades i samtliga 

utfallsmått. Mätmetoderna som användes var leg press 1-RM, knee extension 1-RM, 

knee flexion 1-RM, chest press 1-RM, triceps extension 1-RM och grip strength 1-

RM.  

  

Fem av studierna skattas som hög kvalitet och en studie skattas som medelhög 

kvalitet enligt PEDro. En av studierna (48) hade ett stort antal deltagare jämfört med 

övriga, 256 st, vid studiens start. I samma studie var det ett stort antal som inte deltog 

vid de slutliga testerna av styrka utan att det i studien framgår orsak. Samtliga studier 

använde en liknande dosering av testosteron men två av studierna använde sig av 

injektioner (49) medan de övriga använde sig av gel. Längden på studierna varierade 

från 24 veckor till 3 år. Bortfallet av deltagare i en av studierna var 28 % (50) och 

antalet deltagare var få vid studiens start. En av studierna fick statistiskt signifikanta 

resultat på samtliga sex mätmetoder av utfallsmåttet styrka (52). Noterbart är att 

denna studie hade få deltagare vid studiens början vilka randomiserade till tre grupper 

och att 2/3 av dessa deltagare slutförde studien. Enbart en av studierna hade ett 

deltagarantal där över 85% testades i åtminstone ett primärt utfallsmått vid studiens 

avslut (47).  

  

Sammanfattning och evidensgradering enligt GRADE 

Sammanfattningsvis visar fem av de sex inkluderade studierna att testosteron 

behandling har en signifikant effekt på utfallsmåttet styrka hos medelålders och äldre 

män. Den sammanlagda evidensgraden för testosteron som behandling för att 

förbättra styrka bedöms som måttligt stark, evidensgrad 3. GRADE sänktes på grund 

av a) bristande precision (-1), beroende på stora skillnader i deltagarantal i studierna, 

samt betydande skillnader i baslinevärden mellan grupperna, b) hög sannolikhet för 

publikationsbias (-1) på grund av att vissa av författarna har fått donationer från 
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företag och forskningsanslag samt att flera av författarna är med i flera av de 

inkluderade studierna. GRADE höjdes även på grund av ett tydligt dos-

responssamband (+1), genom en ökad effekt på styrka ju högre dos av testosteron.  

  

4.2 Power 

Två studier har undersökt effekten av testosteron jämfört med placebo på utfallsmåttet 

power (47,48). Storer TW et al (48) visar på en förbättrande effekt av interventionen i 

samtliga utfallsmått. Utfallsmåtten var power mätt i W i Chest press, Leg press, 

obelastad trappgång och belastad trappgång. Magnussen L. V et al (47) undersökte 

power genom explosivstyrka i testet RFD100 och i Leg power. I RFD100 sågs en 

förbättrande effekt av interventionen, men inte i Leg power.  

   

Studierna skattas som hög kvalité enligt PEDro. En av studierna (48) var en 

långtidsstudie som varade under tre år och en betydande del av deltagarna slutförde 

inte den sista mätningen. Dessa analyserades istället enligt intention to treat. Effekten 

av interventionen tenderade att avta under studietiden. 

 

Sammanfattning och evidensgradering enligt GRADE 

Sammantaget visar båda studierna att en testosteron behandling har en statistiskt 

signifikant effekt på utfallsmåttet power hos medelålders och äldre män. Den 

sammanlagda evidensgraden för testosteron som behandling för att förbättra power 

bedöms som måttligt stark, evidensgrad 3. GRADE sänktes på grund av bristande 

precision (-1), genom ett lågt deltagarantal och bristande konfidensintervall. 

 

4.3 Gångförmåga 

Tre studier har undersökt effekten av testosteron, jämfört med placebo på 

utfallsmåttet gångförmåga (47,50,51). Dessa tre studier visar att testosteron inte har 

någon signifikant effekt på att förbättra gångförmåga (se tabell 2). Gångförmågan 

mättes i studierna med maximal, respektive normal gånghastighet i 10 m mätt i m/s 

(47), antalet deltagare i procent i interventionsgrupp, respektive kontrollgrupp som  

förbättrar sig mer än 50 m på 6 min gångtest (51) och gånghastighet under en sträcka 

av 15 m (50).  

 

Studierna skattas som hög kvalitet enligt PEDro. En av studierna (51) hade ett stort 

antal deltagare jämfört med övriga, 387 st vid studiens start. Alla studierna använde 

en liknande dosering, men studiernas längd varierade från 24 veckor till 12 månader. 
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Bortfallet av deltagare i en av studierna var 28 % (50) och antalet deltagare var få vid 

studiens start.  

 

Sammanfattning och evidensgradering enligt GRADE 

Sammantaget visar de tre studierna att testosteron behandling inte har någon 

förbättrande effekt på utfallsmåttet gångförmåga hos medelålders och äldre män. Den 

sammanlagda evidensgraden för testosteron som behandling för att påverka 

gångförmåga bedöms som otillräcklig, evidensgrad 1. GRADE sänktes på grund av 

a), bristande precision (-2), beroende på lågt deltagarantal i övervägande andel av 

studierna, b) hög sannolikhet för publikationsbias (-1), genom att vissa av författarna 

har fått donationer från företag och forskningsanslag, metodbrister.   

 

4.4 Trappgång 

Två studier undersökte effekten av testosteron på utfallsmåttet trappgång (46,48). 

Båda dessa studier visade på en förbättrande effekt. Gagliano-Jucá T et al (46) 

undersökte belastad trappgång 12 steg med 20 % extra belastning baserat på 

kroppsvikt. Storer TW et al (48) undersökte både obelastad trappgång och belastad 

trappgång med 20 % extra belastning baserat på kroppsvikt.  

 

Båda studierna har hög kvalité enligt PEDro. En skillnad mellan studierna är längden 

på interventionen. I den första studien (46) varade interventionen 6 månader medan 

interventionen i den andra studien studien (48) pågick i tre år.  

 

Sammanfattning och evidensgradering enligt GRADE 

Sammantaget visar studierna att en behandling med testosteron har en statistiskt 

signifikant effekt på utfallsmåttet trappgång hos medelålders och äldre män. Den 

sammanlagda evidensgraden för testosteron som behandling för att förbättra 

trappgång bedöms som begränsad, evidensgrad 2. GRADE sänktes på grund av a) 

bristande precision (-1), beroende på stor spridning i konfidensintervall i studierna, b) 

hög sannolikhet för publikationsbias (-1), detta genom att deltagare rekryterades från 

samma plats, att vissa av författarna har fått donationer från företag, flera av 

författarna är med i båda studierna samt att utfallsmått lagts till efter hand i en av 

studierna.  

 



 
  19 

4.5 V02-max 

En studie (53) undersökte en kombination av testosteron och tillväxthormon på 

utfallsmåttet V02-max. Deltagarnas V02-max testades med ett ergometercykeltest där 

belastningen ökades stegvis, varje sekund. Resultatet visade på en förbättrande effekt 

på V02-max. 

 

Studien har medelhög kvalité enligt PEDro. Deltagarantalet i studien var lågt och 

information om bortfall saknas. Försökspersonernas baslinjevärden skiljde sig mellan 

interventions och kontrollgruppen, där interventionsgruppen hade en 

kroppssammansättning med lägre fettfri vikt och mer fettvikt vid studiens start. 

Deltagarna i studien fick även ta del av ett träningsprogram där man under varje 

vecka utförde två styrketräningspass och två pass av aerob träning. 

 

Sammanfattning och evidensgradering enligt GRADE 

Otillräckligt underlag för evidensgradering enligt GRADE.  

 

5. Diskussion 
 

5.1 Resultatsammanfattning 

Syftet med denna litteraturstudie var att kartlägga och sammanställa aktuell forskning 

gällande effekten av hormonbehandling med enbart testosteron, eller en kombination 

av testosteron och tillväxthormon, på rörelseapparatens kapacitet hos medelålders och 

äldre män. Vår analys visar att intervention med testosteron eller tillväxthormon har  

 

uppvisat signifikanta förbättringar gällande vissa delar av rörelseapparatens kapacitet 

som styrka, power, trappgång och V02-max. Högst evidensgradering enligt GRADE 

visades på styrka och power som båda har ett måttligt starkt vetenskapligt underlag. 

Däremot kunde ingen signifikant förbättring ses på gångförmåga. De inkluderade 

studierna är begränsade till antal och av varierande kvalitet. Studiekvaliteten 

bedömdes vara medelhög (51–53) och hög (46–50) enligt PEDro Scale. Detta 

påverkar litteraturstudiens resultat då evidensnivån enligt SBU:s gradering av 

evidensstyrka delvis bygger på dessa faktorer. Resultatet som framkommit visar att 

evidensen varierar mellan otillräckligt till måttligt starkt underlag för de enskilda 

delarna av rörelseapparatens kapacitet.  
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5.2 Resultatdiskussion 

Evidensgradering enligt GRADE visar att det finns måttligt starkt vetenskapligt 

underlag för att testosteron har en förbättrande effekt på styrka. Detta anser 

uppsatsförfattarna som trovärdigt då det också ligger i linje med vad tidigare 

forskning visat (34). Detta stärks ytterligare av studier som visar att det finns ett 

tydligt dos-responssamband, där en högre dos av testosteron visar på en ökad effekt 

på styrka (54,55). En faktor som påverkar trovärdigheten negativt är att ett antal olika 

mätmetoder för styrka har använts i studierna och det finns inget entydigt resultat 

mellan de studier som använt samma mätmetod (46,48–50,52). Tidigare studier visar 

på att val av mätmetod skulle kunna påverka resultatet beroende på om styrka mäts i 

överkropp eller underkropp. Detta då styrka i överkropp tenderar att öka mer än 

styrka i underkropp, vid en intervention med testosteron (56).  

 

Evidensgradering enligt GRADE visar att det finns måttligt starkt vetenskapligt 

underlag för att testosteron har en förbättrande effekt på power. I de båda studierna 

som undersökt effekten av testosteron behandling på power visade båda studierna på 

en signifikant ökning (47,48). Detta bedömer författarna till denna uppsats som 

tillförlitligt då detta även setts i tidigare forskning (10). En svaghet är att deltagarna 

aktivitetsnivå skiljde sig i de båda studierna. Ingen av deltagarna i ena studien deltog i 

någon form av styrketräning varken före eller under interventionen (48), medan  

 

 

samtliga deltagare i den andra studien (47) var fysiskt aktiva både innan och under 

interventionen. Att deltagande i fysisk träning skiljde sig åt mellan studierna kan ha 

haft en inverkan på resultatet, då styrketräning kan ha en förbättrande effekt på power 

(57).  

 

Underlaget för att göra en evidensgradering enligt GRADE anses av 

uppsatsförfattarna som otillräckligt gällande effekten av testosteron i kombination 

med tillväxthormon på V02-max. Detta då endast en studie studerade effekten av en 

intervention med testosteron och tillväxthormon på V02-max (53). Studien visade en 

statistiskt signifikant effekt, men är av medelhög kvalité, antalet försökspersoner var 

lågt och information om bortfall saknas. En svaghet är att försökspersonernas 

baslinjevärden skiljde sig mellan interventions och kontrollgruppen, där 

interventionsgruppen hade en kroppsammansättning med lägre fettfri vikt och mer 

fettvikt vid studiens start. Detta kan ha påverkat testresultatet. En sådan inverkan har 
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också setts i en annan studie (38). Blackman MR et al drar slutsatsen att en ökning av 

V02-max kan ha berott på en ökning i fettfri vikt snarare än en ökning av 

hjärtminutvolym vilket även stöds av tidigare forskning (53). En annan studie (58) 

nämner också att ökningen av V02-max skulle kunna bero på en ökning av mängden 

hemoglobin.   

 

Evidensgradering enligt GRADE visar att det finns begränsat vetenskapligt underlag 

för att testosteron har en förbättrande effekt på trappgång. Två studier undersökte 

effekten av testosteron på trappgång och båda visade på en statistiskt signifikant 

effekt (46,48). Detta skulle kunna bero på att trappgång ställer högre krav på styrka 

och power, vilket styrks av tidigare studier där en ökning av styrka korrelerar med en 

förbättring av trappgång (10,36). Evidensgraderingen sänks då uppsatsförfattarna 

anser att studierna innehåller svagheter som sänker trovärdigheten. (raderat 

interventionslängd som svaghet) Dessa svagheter är att det är hög sannolikhet för 

publikationsbias då testdeltagarna rekryterades från samma plats. Vidare hade vissa 

av författarna mottagit donationer från olika företag samt är medförfattarna till båda 

studierna. 

 

Evidensgradering enligt GRADE visar på otillräckligt vetenskapligt underlag gällande 

effekten av testosteron på gångförmåga. Av de tre studier som undersökt 

gångförmåga kunde ingen påvisa en signifikant ökning (47,50,51). Detta 

överensstämmer med tidigare forskning (3,54). Uppsatsförfattarna anser att 

validiteten av att använda gångtester som mätmetod för att bedöma anabola  

hormoners effekt på fysisk funktion är låg, då dessa tester ej speglar den reella 

utvecklingen av fysisk funktion på ett fullgott sätt. Detta eftersom en ökning av 

muskelstyrka som ses efter intervention med anabola hormoner, inte avspeglar sig i 

gångtester. Detta styrks också av en tidigare studie där Storer TW et al diskuterar att 

detta skulle kunna bero på att gångtester har en för låg känslighet för att mäta 

förbättringar i styrka och power. Samma studie rekommenderar att använda 

mätmetoder med högre känslighet för förbättringar i styrka i nedre extremiteter som 

trappgång med extra viktbelastning, som ett mått på den fysiska funktionen (48).  

 

I studierna har ett varierat urval av mätmetoder använts för att undersöka 

rörelseapparatens kapacitet. Vissa av mätmetoderna ställer högre krav på 

muskelstyrka och power jämfört med andra som ställer mindre krav på dessa 

förmågor. Trenden är att de studier som använder mer belastande mätmetoder visar en 
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större effekt på rörelseapparatens kapacitet än mer avlastade mätmetoder 

(46,48,49,52,53). Detta är i linje med tidigare forskning som delvis misslyckats med 

att visa en effekt av anabola hormoner på fysisk funktion där detta undersökts genom 

avlastade mätmetoder som gångtester (54).  

 

Doseringen av Testosteron varierade från 100-1000 mg/vecka och för Tillväxthormon 

var doseringen 30 mg/kg/vecka. Ofta justerades dosen då syftet har varit att 

interventionsgruppen skulle hamna på en serumnivå av Testosteron i intervallet 500-

900 ng/dl. Detta motsvarar en serumnivå vilket ligger inom normalspannet för en 

yngre man (59). En tidigare studie visar att högre dosering av testosteron ger större 

effekt (60). Om en högre dosering av Testosteron skulle använts i de inkluderade 

studierna, så skulle effekten av interventionen ha blivit större.  

 

Administrationsformen av testosteron och tillväxthormon kan ha varit en faktor som 

inverkat på resultatet i studierna. I tre av de inkluderade studierna fick deltagarna 

testosteron (49,52) eller tillväxthormon (53) i form av intramuskulära injektioner 

istället för gelform som i de övriga fem studierna (46–48,50,51). Dessa tre studier 

visade alla på signifikanta ökningar på utfallsmåttet styrka (49,52) och V02-max (53). 

Doserna i injektionerna motsvarade de doser som i de andra studierna gavs i gelform. 

Detta överensstämmer med resultatet i en annan studie (55) med intramuskulära 

injektioner av testosteron och där deltagarna också fick en signifikant förbättring.  

 

Längden på interventionen varierade i studierna från tolv veckor, till tre år. Detta kan 

ha gjort att resultatet skiljde sig något mellan studierna. De flesta av studierna har 

varit kortsiktiga, där interventionen varit kortare än ett år. Uppsatsförfattarna tror att 

för att få en god effekt av testosteron på rörelseapparatens kapacitet, så krävs det att 

ökningen i muskelmassa som uppnås vid testosteronsupplementering, kan överföras 

till fysisk funktionsförmåga i dagliga ADL aktiviteter. Denna överföring kan ta lång 

tid och kombineras med samtidig funktionell, uppgiftsspecifik träning vilket kan öka 

denna överföringseffekt (48).  

 

En studie hade ett relativt lågt antal testdeltagare, n=14 och angav inte hur stort 

bortfallet var (53). Ett större antal testdeltagare i en studie minskar risken för att 

resultatet kan bero på en slumpmässig avvikelse från medelvärdet (61). Därför kan det 

i den ovan nämnda studien diskuteras om antalet testdeltagare är tillräckligt stort för 

att säkerställa att resultatet är tillförlitligt. 
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Resultatet av denna litteraturstudie baseras på 8 studier. Den fysiska statusen på 

försökspersonerna skiljer sig åt, då de i vissa fall har en högre prestationsförmåga vid 

studiens start (47) jämfört med övriga. Det anges inte i majoriteten av de inkluderade 

studierna om författarna kontrollerat för om deltagarna deltagit i någon form av fysisk 

träning under interventionsperioden. En kombination av fysisk träning tillsammans 

med anabola hormoner skulle kunna innebära en högre effekt av interventionen. Detta 

skulle kunna vara en anledning till att effekten av interventionerna skiljer sig åt 

mellan studierna. Åldern på försökspersonerna varierar också mellan studierna, från 

att i vissa fall bestå av män i övre medelåldern (47,49,53) till män som är äldre än 65 

år (46,48,50–52). Vidare gör naturliga variationer och olika inklusionskriterier att 

försökspersonernas serumnivå av testosteron vid studiernas start skilde sig åt. 

Längden på interventionsperioden, liksom doseringen av testosteron till 

interventionsgruppen skiljer sig också mellan studierna. Ovan nämnda faktorer, anser 

uppsatsförfattarna, försämrar generaliserbarheten av resultatet på målgruppen 

medelålders och äldre män. 

 

'Tillförlitligheten i vissa av studiernas påverkas negativt av flera metodologiska 

brister. I ett antal studierna var antalet försökspersonerna lågt (47,50,52,53) och i 

andra var bortfallet högt (48,52) medan det i andra studier inte nämns något om 

bortfallet (46,53). Risken för bias ökar i studierna där forskarna har erhållit donationer 

från läkemedelsbolag (46,48–51) och varit involverade i företag som tillverkar 

läkemedlen (46,48,50,51). Det är i hög grad samma forskare som medverkar i de 

inkluderade studierna.  

 

5.3 Metoddiskussion 

Artiklar till litteraturstudien söktes i den medicinska databasen PubMed. Denna 

valdes ut i samråd med handledare och en bibliotekarie vid Uppsala 

universitetsbibliotek baserat på ämnesområde och relevans till studiens syfte. Det 

begränsade antalet databaser får anses som en svaghet i denna studie. Valet av enbart 

PubMed motiveras med bedömningen att denna är tillräckligt omfattande för att hitta 

samtliga relevanta studier inom området.  

 

Relevanta sökord valdes ut i samråd med handledaren samt en bibliotekarie vid 

Uppsala universitetsbibliotek. För att öka tillförlitligheten på litteratursökningen 

bestod dessa sökord av MeSH termer i så stor utsträckning som möjligt. Risken 
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bedöms därför som liten för att ha missat relevanta studier. För att öka resultatets 

evidensvärde i litteraturstudien inkluderades endast randomiserade kontrollerade 

studier. Detta då dessa anses ha högst evidensvärde vad gäller undersökning av 

behandlingseffekter. Artiklar skrivna på andra språk än engelska inkluderades ej 

vilket kan ha varit en svaghet med exklusionskriterierna. 

 

De relevanta artiklarna valdes ut, granskades och poängsattes enligt PEDro Scale. En 

styrka med litteraturstudien är att uppsatsförfattarna granskade och kvalitetsbedömde 

varje artikel, oberoende av varandra. Därefter diskuterade författarna resultaten tills 

man enades om den slutliga kvalitetsbedömningen för varje artikel. En av artiklarna 

granskades och poängbedömdes av handledaren till uppsatsförfattarna vilket 

ytterligare stärker tillförlitligheten, då det visade sig att handledarens och 

uppsatsförfattarnas nivå på granskningen överensstämde. Slutligen gjordes en 

evidensbedömning och gradering av artiklarna för varje enskilt utfallsmått enligt 

GRADE från Statens Beredning för medicinsk Utvärdering (44). Då de båda 

uppsatsförfattarna har begränsad erfarenhet av denna process går det ej att säkerställa 

att detta utförts på ett tillförlitligt sätt.  

 

5.4 Klinisk relevans  

Resultatet från denna litteraturstudie är lovande och visar att hormonbehandling med 

testosteron har en förbättrande effekt på delar av rörelseapparatens kapacitet hos 

medelålders och äldre män. Dock så kvarstår frågan om dessa resultat är meningsfulla 

ur ett kliniskt fysioterapeutiskt perspektiv. Det återstår att se om den förbättrande 

effekten på rörelseapparatens kapacitet, vilka har undersökts på den enskilde 

individen i en kontrollerad miljö, som exempelvis laboratorier och träningslokaler 

med standardiserad träningsutrustning, även har en ökande effekt på medelålders och 

äldre mäns förmåga till aktivitet och delaktighet i samhället. Det återstår även att 

undersöka huruvida detta skulle kunna ha en effekt på ett samhällsekonomiskt plan, 

då studier på detta saknas. Detta då medelålders och äldre män är en alltmer växande 

samhällsgrupp av den svenska befolkningen (2).  

 

5.5 Etikdiskussion  

De vetenskapliga artiklarna i den här litteraturstudien har samtliga fått ett etiskt 

godkännande och uppfyller därmed de etiska krav som bestämts i enlighet med 

Helsingforsdeklarationen (62).  
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Behandling med anabola hormoner är ett område som väcker debatt i samhället, då 

det ofta förknippas med doping. Ofta hänvisas till att hormonerna ökar risken för 

svåra biverkningar (63). I litteraturen anges risken för en förhöjd nivå av röda 

blodkroppar, kardiovaskulära komplikationer, prostatakomplikationer och en 

minskning av HDL kolesterol som de största riskfaktorerna (1). Främst ses en ökad 

risk för biverkningar då försökspersonerna redan innan interventionen haft en ökad 

risk för kardiovaskulära komplikationer (10). Ur säkerhetssynpunkt så 

rekommenderas det i litteraturen att behandlingen ej bör erbjudas personer med 

förhöjd risk för trombos, kardiovaskulära komplikationer, eller prostatacancer (33). 

Suprafysiologisk dosering ökar risken för biverkningar. Därför rekommenderas i 

litteraturen att doseringen inte överskrider fysiologiska nivåer då risken för allvarliga 

biverkningar inte verkar vara förhöjd vid dessa nivåer, samt att regelbundna 

uppföljningar av hematokrit och mätning av prostataspecifikt antigen (PSA) utförs 

(1). I föreliggande litteraturstudie ses ingen ökad förekomst av ovanstående 

komplikationer, trots att en av de inkluderade studierna pågick under tre år. 

Uppsatsförfattarna anser dock att det behövs fler långtidsstudier som undersöker 

risken för biverkningar, då underlaget i dagsläget är begränsat (1). 

 

6. Konklusion 

Effekten av de anabola hormonerna testosteron och tillväxthormon på 

rörelseapparatens kapacitet mätt med utfallsmåtten styrka, power, gångförmåga, 

trappgång, samt V02-max, undersöktes i föreliggande litteraturstudie. Evidensvärdet 

visade att det finns måttligt stark evidens för att testosteron har en förbättrande effekt 

på utfallsmåtten styrka och power. Det finns begränsat vetenskapligt underlag för att 

testosteron har en förbättrande effekt på utfallsmåttet trappgång. Testosteron har ej 

någon förbättrande effekt på utfallsmåttet gångförmåga, men det vetenskapliga 

underlaget bedöms som otillräckligt. Det finns otillräckligt vetenskapligt underlag för 

att testosteron och tillväxthormon har en förbättrande effekt på utfallsmåttet V02-max. 

Denna litteraturstudie visar att en intervention med de anabola hormonerna 

testosteron och tillväxthormon kan ha en förbättrande effekt på rörelseapparatens 

kapacitet hos medelålders och äldre män. Uppsatsförfattarna kan efter studien dra 

slutsatsen att det behövs fler, större och mer välkontrollerade studier för att värdera 

effekten, samt verifiera resultatet av denna intervention.  
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