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Sammanfattning 

 
Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) är den vanligaste hormonella rubbningen hos         
kvinnor i fertil ålder med en prevalens på 6-8 procent i denna grupp. Kvinnor med               
PCOS kan i många fall lida av utebliven ovulation och menstruation och får då stora               
svårigheter att bli gravida. Oförmågan till ovulation är kopplat till för höga halter av              
testosteron som hänger ihop med ett visst mått av insulinresistens. Ett intressant            
alternativ för infertila PCOS-kvinnor är monoterapi eller kombinationsterapi med         
metformin vars effekt bland annat är att normalisera insulinkänsligheten i          
insulinreceptorerna. Minskad insulinresistens leder till minskad      
testosteronproduktion vilket i sin tur återställer den hormonella miljön i ovarierna           
som förutsätter att ägglossning och därmed befruktning kan ske. Meningarna går isär            
när det gäller metformins effektivitet, i synnerhet när det gäller smala kvinnor med             
PCOS. I denna litteraturstudie har 8 kliniska studier valts ut från PubMed för att få               
en sammanfattande bild av metformins effektivitet vid infertilitet hos smala          
PCOS-kvinnor. Studierna har olika studiedesign och varierar i antal deltagare.          
Resultaten varierar både till metformins fördel och även till dess nackdel. Vissa            
studier bortser ifrån signifikanta skillnader, till exempel vid avhopp från          
metformingruppen, men drar ändå slutsatser till metformins nackdel.        
Sammanställningen av studierna visar ändå att metformin är ett mycket intressant           
alternativ dels som monoterapi och i synnerhet som komplement till FSH-injektioner           
vid konstgjord befruktning. Mer forskning med större kliniska studier behöver          
prioriteras för att fastställa det positiva mönstret som finns i många studier om             
metformins effektivitet vid infertil PCOS. 
 
PCOS, metformin, klomifen, invitrofertilisering, gonadotropinstimulering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Förkortningar 

 

BMI - Body mass index 

CT - Clinical Trial 

DHEA - Dehydroepiandrosteron 

FSH - Follikelstimulerande hormon 

HDL - High density lipoprotein 

IR - Insulinresistent 

ITT - Intention to treat 

IUI - Intra Uterine Insemination 

IVF - In vitro fertilization 

LH - Luteiniserande hormon 

PCOS - Polycystisk ovariesyndrom 

RTC - Randomized clinical trial 

SHBG - Sex hormone binding globuline 

WHR - Waist to hip ratio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Introduktion 

 
PCOS 
 
Polycystisk ovariesyndrom är den vanligaste hormonella rubbningen hos kvinnor i          
fertil ålder och innebär ofta problem med att bli gravid (1). Prevalensen av PCOS är               
svår att fastställa och varierar med etnisk tillhörighet, men en återkommande siffra            
som anges för en oselekterad population är omkring 6-8 procent av kvinnor i             
reproduktiv ålder. Den hormonella rubbningen innebär ofta för höga halter av           
testosteron och är också kopplat till insulinresistens. Metformin har därför väckt           
intresse med sin insulinstabiliserande effekt. Men meningarna går isär om          
metformins effektivitet vid PCOS. 
 
Namnet på syndromet kan härledas till utseendet på äggstockarna (ovarierna) hos           
kvinnor med PCOS. De två ovarierna är platsen där äggen, kvinnans könsceller,            
bildas. De är sammankopplade till livmodern via var sin äggledare. Den hormonella            
rubbningen påverkar ovarierna så att de får ett typiskt utseende som kan observeras             
vid en ultraljudsundersökning. Kvinnor med PCOS har så kallade polycystiska ovarier           
med en mängd små cystor, förstadium till ägg (folliklar) som alla är lika små.              
Ultraljudsbilder på normala ovarier visar färre folliklar till antalet som är större och             
varierar i storlek eftersom vissa av dem håller på att mogna inför ägglossning             
(ovulation). Folliklarna hos kvinnor med PCOS däremot, mognar i många fall inte till             
funktionsdugliga ägg och ovulationen sker inte alls eller mer sällan. Ovulation är            
förutsättningen för fertilitet och kvinnor med PCOS har därför oftare problem med            
att bli gravida. 
 
 
Ovulation och menstruation 
 
Fertilitet förutsätter att ovulation, menstruationscykel och hormoner fungerar som         
det ska (2). Menstruationscykeln startar hos en fertil kvinna med en österogenfas då             
det kvinnliga könshormonet österogen dominerar (figur 1). Under denna fas byggs           
livmoderslemhinnan på livmoderns insida upp för att förbereda för ägget.          
Slemhinnorna är färdigutvecklade efter 10-14 dagar då ett annat hormon,          
follikelstimulerande hormon (FSH) ökar och gör att ägget mognar i äggstocken, ett            
ägg åt gången. Ett tredje hormon luteiniserande hormon (LH) gör att ägget lossnar             
från ovariet, det vill säga ovulation inträffar. FSH och LH verkar främst under de              
dagar då ovulationen sker.  
 
Ägget vandrar sedan ner till livmodern genom äggledaren samtidigt som ett fjärde            
hormon progesteron ökar och den så kallade progesteronfasen, även kallad lutealfas,           
startar, under vilken ägget skall lossna, vandra ner till livmoder och om det är              
befruktat, fästa där. Progesteron gör att livmoderslemhinnan förbereds för en          
eventuell graviditet och att ägget ska kunna implanteras i livmoderväggen. Om ägget            
inte befruktas av en spermie under sin väg i äggledaren, avslutas progesteronfasen            
vilket gör att livmodern stöter bort slemhinnan som då kommer ut som en             
menstruation. Därefter ökar österogennivån, österogenfasen startar igen och cykeln         
repeteras. Om ägget däremot befruktas och fäster i livmoderslemhinnan fortsätter          

 
 



progesteronfasen. Progesteronet gör då att slemhinnan bibehålls och kan hålla kvar           
det befruktade ägget och förhindra att det stöts ut. 
 

 
 
Figur 1. Schematiskt diagram över huvudsakliga hormoner involverade i ovulation          
under en 28 dagars cykel. 
 
 
Symtom 

 
PCOS förknippas ofta med övervikt. Men BMI vid PCOS varierar och smala kvinnor             
kan också få diagnosen. Uppskattningsvis är 40 – 50 % av dessa kvinnor smala (1).               
Oavsett BMI är det typiskt vid PCOS att fett sätter sig abdominellt, kvinnan har en så                
kallad äppelform snarare än gluteofemoralt, då kroppen har mer av en päronform.            
Ett högre BMI eller ökad fettbildning beror på en insulinresistens hos dessa kvinnor.             
Insulinsignalens uppgift är att tala om för cellerna att ta in socker från blodet till               
förbränning inne i cellerna. Denna förmåga minskar hos PCOS-kvinnor på grund av            
att insulinreceptorerna blivit mindre känsliga för insulin. För att motverka det höga            
blodsockret som blir effekten, är sedan kroppens försvar att bilda mer insulin.            
PCOS-kvinnor har därför ofta högre nivåer av insulin jämfört med friska kvinnor. 
 
Kvinnan kan också lida av manlig kroppsbehåring (hirsuitism) och akne, så kallad            
klinisk hyperandrogenism som kommer förhöjd testosteronproduktion och en för låg          
österogennivå.  
 
PCOS-kvinnor lider också ofta av infertilitet eller problem med att bli gravida på             
grund av en ickefungerande ovulation med oregelbunden eller utebliven         
menstruation, orsakad av minskade nivåer av FSH, ett könshormon som krävs för            
ovulation. Låga nivåer av FSH är också kopplat till insulinresistens och en ökad             
testosteronnivå. 
 
 
 
 
 

 
 



Diagnos 
 
Diagnosen ställs i Sverige, liksom i övriga Europa och i USA, med hjälp av de så                
kallade Rotterdamkriterierna. De fastställdes efter en lång period av kontroverser          
angående kriterier, vid en konsensuskonferens i Rotterdam 2003 (3). Två av tre            
kriterier skall vara uppfyllda för att få diagnosen PCOS. 
 
Kriterierna är: 
 
1. Oligo- eller anovulation (amenorré), det vill säga oregelbunden (utebliven          
menstruation över minst tre cykelintervall eller en cykellängd på över 35 dagar) eller             
frånvaro av menstruation. 
 
2. Klinisk och/eller biokemisk hyperandrogenism med hirsuitism och akne eller          
biokemiskt påvisad ökad androgenproduktion då man främst tittar på halten          
biotillgängligt serumtestosteron. 
 
3. Polycystiska ovarier påvisats med ultraljud, definierat som minst ett ovarium med            
mer än 12 folliklar, 2-9 mm i diameter. 
 
Meningarna går fortfarande dock isär när det gäller Rotterdamkriterierna. Kritiken          
riktas främst mot att diagnos kan ställas utan att biokemiska eller kliniska tecken på              
hyperandrogenism finns. 
 
Förutom anamnes och vaginalt ultraljud vid utredning av PCOS, skall serumnivåer av            
testosteron mätas (1). Även mätning av sex hormone-binding globuline (SHBG), ett           
protein som binder upp fritt testosteron, ingår i testet. Cushings syndrom,           
icke-klassisk kongenital adrenal hyperplasi (NCAH) och androgenproducerande       
tumör skall uteslutas om de misstänks. För anovulatorisk fenotyp skall även           
follikelstimulerande hormon (FSH), tyroideastimulerande hormon (TSH) och       
prolaktin i serum kontrolleras. Låg halt av FSH tyder på dålig förutsättning för             
ägglossning, låg halt TSH indikerar insulinresistens och låg halt prolaktin är           
sammankopplad med låg halt österogen. Ovulation kontrolleras med        
ägglossningsstickor eller genom mätning av progesteron i lutealfas. Anovulation kan          
förekomma trots återkommande menstruation. Eventuellt skall även oral        
glukosbelastning ingå i utredningen. 
 
 
Etiologi och patogenes 
 
PCOS är ett heterogent tillstånd och har flera etiologiska komponenter varav en del är              
genetisk (1). En koppling finns till metabolt syndrom som också kännetecknas av            
abdominellt fett. Övervikt men även undervikt kan störa hormonsystemet och ge           
PCOS. Livsstilsfaktorer är troligtvis också en del av patogenesen. Nyckelfaktorer vid           
PCOS är hyperandrogenism och insulinresistens. Dessa två påverkar varandra i en           
ond cirkel, men vad som är den primära orsaken är ännu inte känd.  
 
Insulinresistens leder till hyperinsulinemi (figur 2). Den ökade mängden insulin          
påverkar ovarier och binjurar till ökad androgenproduktion, en ökad testosteronnivå.          
Levern påverkas av det ökade insulinet till minskad produktion av SHBG. De båda             

 
 



effekterna bidrar tillsammans till en ökad mängd biotillgängligt testosteron vilket          
leder till hyperandrogenism. Hyperandrogenismen i sin tur kan ge insulinresistans.          
Det är den ökade produktionen av biotillgängligt testosteron som försämrar miljön i            
äggstockarna och som påverkar äggens utveckling och ägglossningen negativt hos          
kvinnor med PCOS. 
 
 
 
Insulinresistans       ↔  

 
↑testosteron  
 
↓österogen 
↓progesteron  
↓FSH 
↓LH 
 

 
→               utebliven ovulation 

 
Figur 2. Patogenes vid polycystisk ovariesyndrom med avseende på ovulation:          
Insulinresistens leder till en ökad nivå av insulin vilket i sin tur påverkar             
äggstockar och binjurar till en ökad testosteronproduktion. En ökad nivå av           
testosteron leder till en minskad produktion av österogen, progesteron, FSH och LH            
(som reglerar menstruationscykel och ovulation). Den minskade nivån av kvinnliga          
könshormoner leder till utebliven ovulation och därmed svårigheter med att bli           
gravid. 
 
Målet med behandling är att sänka testosteron och öka olika kvinnliga könshormon i             
kroppen, vilket indirekt kan ske genom att motverka insulinresistensen. Det är här            
metformin väcker intresse, som ett alternativ, genom sin insulinreglerande effekt.          
Den konventionella behandlingen idag är att ge olika hormonella läkemedel eller           
läkemedel som stimulerar olika kvinnliga könshormon.  
 
 
Riskfaktorer 
 
Kvinnor med PCOS löper, frånsett problem med fertilitet, en högre risk att få diabetes              
typ-2, jämfört med övriga befolkningen (1). De har också en större tendens till             
övervikt. Utöver det finns en ökad förekomst av riskmarkörer för hjärt-kärlsjukdom,           
förutom övervikt och diabetes, även bålfetma, sömnapné, dyslipidemi, hypertoni och          
förhöjda inflammationsparametrar. En koppling mellan PCOS och cancer i livmodern          
(endometriecancer). har också visats i några studier, på grund av uteblivna           
menstruationer under långa perioder, menstruationer som annars rensar ut tillväxt          
av celler i livmodern. 
 
 
Fenotyper 
 
Den allvarligare formen av PCOS uppvisar en infertil fenotyp som innebär en klassisk             
anovulatorisk PCOS (3). Dessa kvinnor har en rubbad menscykel utan en normal            
ovulation i ovarierna. Den anovulatoriska fenotypen innebär att ovulation inte sker           
som det ska, menstruation uteblir eller menstruationscykeln är förlängd och          
menstruation sker utan föregående ovulation. Anovulation kan alltså förekomma         

 
 



trots återkommande menstruation, en så kallad anovulatorisk menstruation. Det         
finns också en mindre allvarlig form en så kallad ovulatorisk PCOS då menscykeln är              
relativt normal och inkluderar en normal ovulation. Kvinnan har då polycystiska           
ovarier på ultraljudsbild med undantag för ett normalstort ägg som mognat normalt.  
 
En annan fenotyp är den som kallas metabol fenotyp som kan uppvisa ett högt BMI               
orsakat av en inbyggd insulinresistens i kroppens celler som hindrar cellerna från att             
ta in och förbränna socker. Dessa kvinnor har förutom en hög insulinresistens i             
insulinreceptorerna, även höga nivåer av både seruminsulin (som ett svar på           
insulinresistensen) och ett högt blodsocker. Kvinnorna har oftast också en störd           
menscykel på grund av anovulation. Om dessa kvinnor inte önskar bli gravida,            
fokuserar man på den metabola problematiken fenotypen uppvisar, även om det           
också kan vara så att de har dåliga förutsättningar för att bli gravida om de skulle                
försöka. Det är alltid av intresse att reglera menstruationscykeln då frånvarande,           
oregelbunden eller förlängda blödningar är förknippat med ohälsa och psykiskt          
obehag för dessa kvinnor. Det är också viktigt att framkalla menstruation för att             
förebygga uppkomsten av endometriecancer. 
 
En tredje form är en hyperandrogen fenotyp som främst lider av hirsuitism, ökad             
eller manlig behåring och höga halter av testosteron i blodet. Fenotypen inkluderar            
också acne. Det kan vara så att dessa kvinnor samtidigt uppvisar metabol- och/eller             
infertil fenotyp. En individ kan alltså uppvisa en eller fler av de tre nämnda              
fenotyperna. Denna litteraturstudie berör främst den infertila fenotypen. 
 
 
Behandling vid Infertil fenotyp 
 
Vid infertilitet ges i första hand klomifen t.ex. Pergotime (100 mg dagligen under             
max 5 dagar inför ägglossning), ett läkemedel vars verksamma substans stimulerar           
hypofysen att producera FSH-hormon (1, 7) som påverkar ägget att mogna. I andra             
hand ges lågdos gonadotropinstimulering det vill säga FSH-injektioner, t.ex.         
GONAL-f (150-225 IU dagligen under några dagar inför ägglossning) vilket          
innehåller FSH-hormon. I vissa fall ges även injektioner med LH-hormon t.ex.           
Ovitrelle, som påverkar ägget att lossna i lutealfas (4). Båda hormoner är framställda             
med rekombinant DNA-teknik. Aromatashämmare t.ex. Letrozol (aromatas enzym        
bidrar till produktion av österogen från testosteron) används i en del fall för att              
minska österogenet precis i lutealfas (då ägget ska lossna från ovariet), som är             
önskvärt för den fertila cykeln (7). Även gestagen Lutinus för att främja            
ägglossningen och förlänga progesteronfasen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 



Insulinresistans      ↔  
metformin Glucophage 
(insulinkänslighet 
ökar-> testosteron 
minskar->ovulation 
normaliseras) 

↑testosteron  
 
↓österogen   (österogen ökar  
                          vid  ovariestimulering) 
 
↓progesteron  gestagen, Lutinus 
                          (progesteron ökar) 
  
                           aromatashämmare  
                           Letrozole  
                          (för att minska  
                          österogen i lutealfas) 
  
↓FSH  klomifen, Pergotime  
            (FSH-produktion hypofys 
              ökar) 
  
             FSH-injektion, GONAL-f 
             (ovariestimulering, rent FSH 
              tillförs/ökar)  
 
↓LH    LH-injektion, Otrivelle 
            (rent LH tillförs/ökar) 
 

→   utebliven 
       ovulation 
       (ovulation 
        normaliseras) 

 
Figur 3. Exempel på läkemedelsbehandling vid PCOS infertil fenotyp.         
Mittenkolumnen visar konventionell behandling, vänsterkolumnen alternativ      
behandling med metformin som monoterapi, alternativt kombinationsbehandling. 
 
Metformin t.ex. Glucophage (85 mg 2 gånger dagligen) kan sedan eventuellt tilläggas            
som tredje steg i kombination med klomifen eller FSH-injektioner (1,7). Samlag           
planeras efter gynnsammaste tid då ägglossning sker vilket kontrolleras med          
ägglossningsstickor. Insemination av sädesvätskan på klinik kan också utföras. Då          
detta inte är tillräckligt för att uppnå en graviditet kan kvinnan genomgå in             
vitro-fertilisering (IVF). Ägg förs då samman med spermier in vitro (utanför           
kroppen) som sedan får ligga i näringslösning, därefter selekteras befruktade ägg som            
har bäst förutsättningar och implanteras i livmodern.  
 
Grunden för metforminbehandling som ett tredjehands alternativ är dess         
insulin-stabiliserande effekt som indirekt ger en hämmande effekt på         
testosteronproduktionen (figur 2). Den minskade testosteronnivån återställer       
ovariernas miljö och hormon-produktion och möjliggör en normal ovulation. Det          
finns också tecken på att metformin har en direkt effekt på androgenesen (5).  
 
I Skandinavien är det fortfarande ovanligt med metforminbehandling vid PCOS om           
patienten inte har några tecken på diabetes, som ofta är fallet när det gäller smal               
PCOS (1). PCOS i sig är fortfarande inte en indikation för läkemedlet. Och             
insulinresistens är en svårare parameter att upptäcka till skillnad från mätningar för            
diabetes som är enkla att utföra. Insulinresistensmätning däremot är beroende av           
avancerad laboratorie-teknik och kompetens. Det finns en mängd olika metoder för           

 
 



mätning och meningarna går isär om vilken metod som är bäst. Många forskare anser              
dock att man kan förutsätta att alla PCOS-kvinnor lider av en inbyggd            
insulinresistens (6). 
 
I USA finns oavsett detta en stark tradition av att skriva ut metformin vid PCOS,               
främst för PCOS-kvinnor som inte önskar bli gravida utan främst vill behandla            
frånvaro av menstruation, även utan manifest diabetes eller tecken på          
insulinresistens (1). Men även för kvinnor av infertil fenotyp som planerar att bli             
gravida verkar det som att steget är kortare i USA att skriva ut metformin jämfört               
med i Sverige. Tveksamheten i Sverige och Skandinavien skulle, förutom att PCOS            
inte är en indikation för metforminbehandling, även kunna bero på att det funnits en              
kontrovers över hur man ställer PCOS-diagnosen. Ytterligare en faktor skulle kunna           
vara att övervikt är mer vanligt förkommande i USA och därmed också kunskapen             
om de hormonella störningar som det medför och dess behandling.          
Specialkompetens inom PCOS och tillräckligt finkänslig mätutrustning, som tidigare         
nämnts, spelar troligtvis också in. 
 
Forskningen pekar åt olika håll när det gäller PCOS och metformin. Men för svenska              
kvinnor med smal PCOS kan det uppfattas som att de blir undanhållna en behandling              
som finns tillgänglig, i en situation med ofrivillig barnlöshet som kan innebära            
mycket psykiskt lidande för individen. 
 
 
Behandling vid Metabol respektive Hyperandrogen fenotyp 
 
Behandling vid PCOS är i första hand viktreduktion vid övervikt eller bukfetma.,            
speciellt vid metabol fenotyp (1). Viktnedgång och fysisk aktivitet har visat sig            
förbättra PCOS-symtom så som hirsuitism och anovulation, oregelbunden mens och          
även på lång sikt minska risken för att utveckla typ 2-diabetes samt            
endometriecancer (3).  
 
För att få blödningskontroll (då kvinnan inte planerar att bli gravid) rekommenderas            
kombinerade p-piller som innehåller både österogen och gestagen (progesteron),         
helst från tredje eller fjärde generationens p-piller till exempel Desolett eller cykliskt            
gestagen t.ex. Cerazette för att få ner den ökade halten av biotillgängligt testosteron             
(1, 7). P-piller har dock kritiserats för dess negativa effekter på insulinresistens och             
blodfetter, även om de senare generationernas p-piller har en mindre påverkan på            
blodfetter. För den hyperandrogena fenotypen som bland annat kan drabbas av           
hirsuitism ges österogendominerade p-piller som också innehåller drospirenon t.ex.         
Yasmin, i andra hand antiandrogenet cyproteron t.ex. Diane och i tredje hand            
starkare antiandrogena läkemedel.  
 
I USA däremot används metformin i monoterapi som ”first line” när det gäller             
metabol- och hyperandrogen fenotyp. Behandlingsregimen skiljer sig alltså markant         
åt i olika länder, i synnerhet när det gäller dessa fenotyper. När det gäller den               
infertila fenotypen, som tidigare redogjorts för, används i USA främst klomifen i            
första hand precis som i Sverige. Men i USA ligger det sedan närmre till hands att                
också sätta in metformin, antingen som monoterapi, i kombination med klomifen           
eller i kombination med FSH-injektioner vid IVF. 

 
 



Syfte 
Syftet med uppsatsen är att utreda effektiviteten av metformin som behandling vid            
infertilitet hos smala kvinnor med PCOS. Om det finns stöd för monoterapi med             
metformin. Hur effekten av metformin är i kombination med konventionella          
läkemedel och behandlingar. För vilka patientgrupper behandlingen är effektiv och          
när och hur metformin i så fall skall sättas in. Fokus ligger i den här litteraturstudien                
på den infertila fenotypen. 
 
 
Metod 
Uppsatsen är en litteraturstudie baserat på artiklar från PubMed. I det första skedet             
användes google för att få ett grepp om ämnet och för att ta reda på vilka engelska                 
nyckelord som förekommer. Med hjälp av google samt svenskengelskt lexikon          
påträffades artiklar med relevanta titlar som innehöll orden ”lean”, ”non-obese” och           
”thin women”. Det ord som visade sig ge flest träffar i PubMed (i kombination med               
PCOS och metformin) var ”non-obese”, följt av ”lean”. Däremot ”thin women” gav            
endast två träffar i PubMed och dessa hade redan inkluderats i tidigare sökningar.             
”Infertility” kombinerades också i sökningen. De artiklar som då kom upp hade redan             
påträffats i ovan sökningar. 
 
I den första sökningen valdes en ”tidig” studie ut på PCOS och metformin för att få                 

ett en uppfattning om tidiga rön om metforminbehandling vid PCOS (tabell 1). I den              
andra och tredje sökningen valdes de för ämnet relevanta kliniska studierna ut, med             
avseende på metformin vid infertilitet och PCOS. Fem av studierna inkluderar endast            
smal PCOS (8, 9, 5, 4, 10). Kliniska prövningar med färre än 50 deltagare              
exkluderades. Ytterligare inklusions- och exklusionskriterier av de kliniska        
prövningarna som påträffades i andra och tredje sökningen, var svåra att göra då             
antalet kliniska studier som gjorts var relativt få. 
 
Övriga artiklar påträffades genom sökning i google (tabell 2). I det första fallet för att               
få en artikel på svenska om PCOS. I det andra fallet för att få information om                
hormonerna i menstruationscykeln. I det tredje fallet söktes efter en europeisk           
motsvarighet till en artikel som påträffats i PubMed, om amerikanska riktlinjer vid            
PCOS. En motsvarighet hittades via google men visade sig också finnas i PubMed.             
Artikeln behandlade europeiska riktlinjer i behandling av PCOS (3). I referenslistan           
till denna artikel valdes två stycken referenser ut (11, 12). De två kliniska studierna              
som påträffades i nämnda referenslista fanns också att hitta i PubMed. De två             
studierna gjorde ingen skillnad på BMI i studiepopulationen och inkluderades på           
grund av storleken med avseende på antal deltagare, men även för att riktlinjerna i              
artikeln baserades främst på dessa (3).  
 
Fetstil indikerar de kliniska studier som denna litteraturstudie baserats på. Övriga           
har använts i bakgrund och diskussion (tabell 1). 
 
 
 
 

 
 



Tabell 1. Artikelsökning i PubMed. 
Datum Sökord Begränsningar Antal 

träffar 
Valda 
referenser 

160130 "PCOS” AND 
"metformin” 

Clinical trials 318 298 
(6) 

160130 "PCOS” AND 
"metformin" 
AND "lean"  

Inga 
begränsningar 

33 14 , 22 
(5, 9) 

160130 “PCOS” AND 
"metformin" 
AND 
"non-obese"  
(AND 
infertility gav 
inga 
ytterligare 
träffar) 

Inga 
begränsningar 

34 1, 3, 8 , 10, 14 ,     
27 
(13, 14, 10, 16,    
4, 8) 

 
 
Tabell 2. Sökning genom Google. 
Datum Sökord Notering Referenser 
160118 ”PCOS” AND 

”metformin” AND 
”svenska” 

5:e träff ”Polycystisk 
ovariesyndrom” 
(1) 

160118 ”menstruationscykelns 
hormoner” 

4:a träff ”Menstruationscykeln
” 
(2) 

160416 ”Europe” AND 
”PCOS” 

4:e träff ”European society of 
endocrinology…” 
(3) 

Från Conway (3) valdes två större kliniska studier ut från 
tillhörande referenslista. 

284 , 285 
(11, 12) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 



Resultat 
 
Åtta kliniska studier (CT) varav alla utom en var randomiserade (RTC) selekterades            
enligt tidigare beskrivning från PubMed och inkluderades i denna litteraturstudie.          
Studien som inte var randomiserad var en retrospektiv studie. Studiedesign och de            
parametrar man undersöker varierar i de åtta olika studierna. I två studier studerades             
metformins allmänna effekt vid PCOS med avseende på bland annat ovulation och            
menstruation, som är förutsättningar för fertilitet. I följande tre studier inkluderades           
PCOS-kvinnor som önskade bli gravida. Metformins effekt analyserades och         
jämfördes med den konventionella behandlingen med klomifen vid infertilitet och          
PCOS. Behandlingarnas effekt vid naturlig konception studerades. I de sista tre           
studierna tittade man på metformins effekt i kombination med FSH-injektioner          
(ovarie-stimulering) vid konstgjordbefruktning och jämför den med den        
konventionella behandlingen vid konstgjordbefruktning som endast inkluderar       
FSH-injektioner. 
 
Metformins effekt på ovulation 
 
I de första två studierna av Önalan respektive Tan (försteförfattare) har man studerat             
metformin som monoterapi för behandling av bland annat anovulation och          
oregelbunden menstruation (9, 5, tabell 3). Målet med behandlingen i dessa två            
studier har inte varit att uppnå graviditet utan endast att återfå ovulation,            
menstruation och en att motverka de allmänna PCOS-symtomen. Man har tittat på            
ovulationshastighet, ett mått på hur ofta ägglossning sker per 100 cykler, vilket är av              
intresse för den infertila fenotypen. FSH-nivåer i serum har också mätts. Även andra             
parametrar som body mass index (BMI) har studerats. Ett BMI på 18-25 innebär             
smal, BMI på 25-30 överviktig och BMI>30 fet. På engelska lean, overweight och             
obese. Observera att non-obese och lean kan innefatta både smal och överviktig i             
litteraturen. Ytterligare parametrar som analyserats är IR, glukosinsulinkvot <4,5         
innebär insulinresistens, även midja-höft-kvot (waisttohip-ratio, WHR) är intressant        
då insulinresistens hänger ihop med abdominellt fett, av intresse för den metabola            
fenotypen. Även det ”goda” kolesterolet ”high density lipoprotein” (HDL) har mätts.           
Slutligen har man också tittat på testosteron och på ett prohormon till testosteron;             
dehydroepiandrosteron (DHEA) som är intressant för den hyperandrogena        
fenotypen.  
 
Den första inkluderade studien; Önalan 2005, är en prospektiv RTC på 166 PCOS             
kvinnor (9, tabell 3) då metformin undersöktes som monoterapi under 6 månaders            
behandling (850 mg två gånger dagligen, med viss upptrappning). Man analyserade           
dessutom om effekten av metformin kunde förutsägas av kvinnans BMI respektive           
insulinresistens. PCOS-kvinnorna delades in i 6 grupper efter insulinkänslighet och          
BMI. Grupp 1, 2 och 3 hade alla normal insulinkänslighet och i första gruppen var alla                
smala, i andra överviktiga och i tredje feta. I grupp 4, 5 och 6 var alla                
insulinresistenta och även de var indelade i smala, överviktiga och feta. Hälften i alla              
grupper randomiserades för placebo och hälften för metformin. 
 
 
 

 
 



Ovulationshastighet ökade signifikant endast för gruppen insulinresistens/smal.       
Menstruationscykelns längd förkortades i alla grupper, men den mest signifikanta          
förbättringen sågs i gruppen normal insulinkänslighet/fet. FSH-nivåer ökade        
signifikant i alla insulinresistenta grupper. BMI och midja-höft-kvot minskade för          
alla grupper men förbättringen var endast signifikant för gruppen normal          
insulinkänslighet/överviktig. DHEA minskade signifikant endast för de två smala         
grupperna oavsett insulinkänslighet. HDL ökade signifikant i alla insulinresistenta         
grupper samt i gruppen med normalinsulinkänslighet/smal. Redovisade resultat        
ovan var signifikanta med P = 0,001-0,048. 
 
Den andra inkluderade studien; Tan, 2007, är en prospektiv RCT på 188            
PCOS-kvinnor och 102 vikt- och ålderanpassade kontroller (5, tabell 3). Metformins           
effekt undersöktes som monoterapi under 6 månaders behandling (500-1000 mg          
beroende på BMI, två gånger dagligen). I studien användes ingen placebo, istället            
gjordes tre jämförelser. I den ena jämförde man mätvärden före behandling hos            
PCOS-kvinnorna med mätvärden för friska kontroller. I den andra jämförde man           
PCOS-kvinnornas mätvärden före och efter behandling och i den tredje jämförde           
man slutligen PCOS-kvinnornas mätvärden efter behandling med friska kontroller.         
Kvinnorna analyserades även i denna studie i subgrupper indelade enligt          
insulinkänslighet och BMI. 
 
I jämförelsen mellan PCOS-kvinnorna före behandling och friska kontroller         
noterades att de smala PCOS-kvinnorna inte hade någon skillnad i insulinkänslighet           
jämfört med kontroller. Överviktiga och feta hade högre mått av insulinresistens           
jämfört med kontroller. Alla PCOS-kvinnor hade högre testosteronnivåer jämfört         
med kontroller. 
 
Ovulationshastighet ökade signifikant för alla grupper inklusive gruppen med normal          
insulinkänslighet/smal då man jämförde mätvärden före och efter behandling. Även          
menstruationscykelns längd förkortades. Insulinkänslighet förbättrades     
(insulin-resistensen minskade) signifikant för alla PCOS-grupper inklusive       
PCOS-gruppen med normal insulinkänslighet/smal (denna grupps fastande       
insulinvärde minskade till under det normala) Testosteronnivåer minskade        
signifikant för alla PCOS-kvinnor vid jämförelse före och efter behandling. BMI           
minskade signifikant för alla överviktiga och feta grupper. För alla ovan redovisade            
resultat var P < 0,017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Tabell 3. Metformins effekt som monoterapi med avseende på bland annat           
ovulation. 
Författare, år 
Studiepopulatio
n 
 

Studiedesign/ 
Signifikanta resultat  

Konklusion 

Önalan, 2005 (9) 
116 PCOS 
 
BMI  
Smal + 
Överviktig + Fet 
(grupperade) 
 
IR 
Normalinsulin- 
känslighet + 
Insulinresistent 
(grupperade) 

Metformin monoterapi <-> placebo 
Prospektiv RCT  6 månader 
 
Metformin monoterapi 

● Normalinsulinkänslighet/smal – 
minskad DHEA 

 
● Insulinresistens/smal - ökad 

ovulationshastighet och även 
minskad DHEA 

 
● Normal insulinkänslighet/överviktig 

- minskad midja-höft-mått, BMI  
 

 
Effeken av 
metformin kan 
förutsägas av 
kvinnans BMI 
 och insulin- 
känslighet - 
kvinnor med 
smal PCOS 
som är insulin- 
resistenta 
får bäst effekt på 
anovulation 
av metformin. 

Tan, 2007 (5) 
188 PCOS + 
102 kontroller 
 
BMI  
Smal + 
Överviktig + Fet 
(grupperade) 
 
IR 
Normalinsulin- 
känslighet + 
Insulinresistent 
(grupperade) 

Metformin monoterapi 
PCOS-kvinnor före behandling  
<-> efter behandling <-> friska kontroller 
Prospektiv RCT  6 månader 
 
PCOS före behandling <-> friska kontroller 
  

● Alla PCOS - högre testosteronnivåer 
● Smala PCOS - ingen skillnad i      

insulin- 
känslighet 
eller fastande glukos  
jämfört med friska kontroller 

● Överviktiga PCOS - högre andel 
insulinresistenta. 

 
PCOS före behandling<-> efter behandling 
 

● Normal insulinkänslighet/smal  
– ökad ovulationshastighet och 
 förbättrad insulinkänslighet  
(fastande insulin under det    
normala) minskat testosteron 

 
PCOS efter behandling <-> friska kontroller 
 

● Alla PCOS-kvinnor – förbättrade 
värden i allt 

 
 
 
 
 
 
 
 
Metformin 
förbättrar 
anovulation 
insulinresistens, 
testosteronnivå 
oavsett om 
kvinnan har 
problem med 
BMI eller 
insulinresistens 
före behandling. 

 
 



Metformins effekt på ovulation och fertilitet vid naturlig konception 
 
I de följande tre studierna studerade man resultatet av naturlig konception under            
monoterapibehandling med metformin respektive med klomifen (tabell 4).        
Kvinnorna i studien hade alltså en önskan om att bli gravida men hade inte lyckats bli                
det tidigare. Man analyserade då födslar, graviditeter, pågående graviditeter,         
ovulation, tjocklek på livmoderslemhinna (endometrium) och FSH-nivå. Även        
parametrar som BMI, midja-höft-kvot och testosteron liksom DHEA studerades. 
 
Den första studien på metformins effekt vid naturlig konception; Kocak 2002, är en             
prospektiv RTC på 56 PCOS-kvinnor som alla var klomifenresistenta (6, tabell 4).            
Deltagarna var inte grupperade efter BMI och inkluderade så väl smala, överviktiga            
som feta. Alla var insulinresistenta och hade höga insulinvärden. Effekten av           
metforminbehandling (850 mg 2 gånger dagligen) under 2 månader undersöktes och           
jämfördes med placebo. Deltagarna randomiserades till en metformingrupp och en          
placebogrupp. Metformingruppen och placebogruppen fick båda klomifen (100 mg         
dagligen på cykel dag 3-7) under den andra månaden. Under den andra månaden fick              
alltså metformingruppen metformin i kombination med klomifen medan        
placebogruppen fick placebo i kombination med klomifen. Båda grupper fick också           
FSH-injektioner. 
 
Det kumulativa antalet graviditeter ökade signifikant för gruppen som fick metformin           
i kombination med klomifen. Hastighet för graviditeter ökade också för denna           
studiegrupp men detta kan inte översättas till befolkningen i stort eftersom ökningen            
inte var signifikant (P=0,07). Skillnaden i signifikans för kumulativa graviditeter och           
hastighet för graviditeter förklaras av att gravida hoppade av studien innan           
klomifenbehandlingen startat. Ovulationshastighet ökade signifikant för      
kombinationsgruppen och även FSH-nivån ökade. Denna grupp fick också signifikant          
tjockare endometrium. Ytterligare parametrar som förbättrades var insulinresistens,        
BMI och testosteron som minskade signifikant för kombinationsgruppen.        
Förändringen av DHEA var lika för grupperna med eller utan metformin. I            
förändringarna av midja-höft-kvot sågs ingen skillnad för grupperna. För alla          
signifikanta resultat redovisade ovan var P=0,001-0,04. 
 
Den andra studien; Moll 2006, är en prospektiv RTC på 162 PCOS-kvinnor (11, tabell              
4). Deltagarna var inte grupperade efter BMI och inkluderade så väl smala,            
överviktiga som feta. De var inte heller grupperade efter insulinkänslighet och           
deltagarna inkluderade både insulinresistenta och de med normal insulinkänslighet.         
Deltagarna randomiserades i två grupper varav den ena fick metformin (850 mg 2             
gånger dagligen) plus placebo medan den andra gruppen fick metformin, i samma            
dos, i kombination med klomifen (100 mg dagligen, cykeldag 5-9 varje månad).            
Behandlingen pågick under 6 månader. 
 
Förändringar i födslar, pågående graviditeter, ovulation och spontan abort var lika           
och inga signifikanta skillnader sågs på parametrarna vid jämförelse mellan de båda            
grupperna. Det var däremot en signifikant skillnad i spermiekvantitet för makar till            
metformingruppen, spermieantal var betydligt lägre för dem. En signifikant skillnad i           
avhopp på grund av bieffekter noterades också för metformingruppen. Signifikanta          
resultat redovisade ovan hade ett P<0,05 
 

 
 



Den tredje studien; Legro 2007, är en prospektiv RTC på 274 PCOS-kvinnor (12,             
tabell 4). Deltagarna var inte grupperade efter BMI och inkluderade så väl smala,             
överviktiga som feta. De var inte heller grupperade efter insulinkänslighet och           
deltagarna inkluderade både insulinresistenta och de med normal insulinkänslighet.         
Deltagarna randomiserades i tre grupper varav den ena fick metformin som           
monoterapi (850 mg 2 gånger dagligen) plus placebo, den andra gruppen fick            
metformin i samma dos i kombination med klomifen (100 mg dagligen, cykel dag 5-9              
varje månad) och den tredje gruppen fick endast klomifen som monoterapi plus            
placebo. Behandlingen pågick under 6 månader. 
 
Ökning i hastighet av antal födslar var lika för båda klomifengrupper, med eller utan              
metformin, jämfört med gruppen som fick metformin som monoterapi, som hade           
signifikant lägre hastighet i antal födslar. Ovulationshastighet var däremot högre för           
klomifengruppen som hade metformintillägg jämfört med klomifen utan tillägg.         
Detta kunde dock inte översättas i hastighet för antal födslar som var lika i båda               
klomifengrupper. Insulinresistens, fastande insulin, fritt testosteron och BMI var alla          
signifikant lägre i gruppen med metformin som monoterapi. Multipla graviditeter var           
signifikant högre i gruppen som fick klomifen som monoterapi. En signifikant           
skillnad i avhopp för gruppen med metformin som monoterapi noterades, som var            
högre jämfört med de övriga två grupperna. Signifikanta resultat presenterade ovan           
hade P<0,05 
 
 
 
 
 
Tabell 4. Metformins effekt som monoterapi alternativt i kombination med klomifen           
vid naturlig konception, med avseende på graviditeter och antal födslar.  
Författare, år 
Studiepopulation Studiedesign 

Signifikanta resultat  
Konklusion 

Kocak, 2002 (6) 
56 st. PCOS 
 
BMI  
Smal + 
Överviktig + Fet 
(mix) 
 
IR 
Alla  
Insulinresistenta 
(Alla 
även klomifen 
resistenta)  

Metformin+Klomifen 
<->Placebo+Klomifen 
Prospektiv RCT 2 månader 
(metformin 1 månad och därefter 
kombination 1 månad) 
 
Metformin+Klomifen 

● Ökad effekt av klomifen, 
högre ovulationshastighet 
och tjockare 
endometrium, högre 
kumulativa graviditeter 
(men inte ökad hastighet för 
graviditeter, gravida hoppade 
av studien) 

● Minskad insulinresistens, 
totaltestosteron, medel-BMI 
 

Metformin i  
kombination 
med klomifen 
förbättrar ovulations- 
hastighet och  
kumulativa 
graviditeter 
hos 
klomifen 
resistenta  
PCOS-kvinnor 
 

 
 



Moll/2006 (11) 
162 PCOS 
 
BMI  
Smal + Överviktig  
+ Fet (mix) 
 
IR 
Normal insulin- 
känslighet + 
Insulinresistent 
(mix) 

Metformin+Klomifen<->Placebo+Klo
mifen 
Prospektiv RCT 6 månader 
 
Metformin+Klomifen 
 

● Inga signifikanta 
skillnader för 
ovulationshastighet, 
pågående graviditet, antal 
födslar och spontan abort 
 

Metformin ökar inte   
hastighet för  
ovulationer eller  
graviditeter 
vid tillägg 
till klomifen. 
Spermie- 
kvantitet  var 
signifikant lägre och   
avhopp högre för 
metformingruppen 

Legro/2007 (12) 
274 PCOS 
 
BMI  
Smal +  
Överviktig +Fet 
(mix) 
 
IR 
Normal insulin- 
känslighet + 
Insulinresistent 
(mix) 

Metformin+Placebo 
<->Klomifen+Placebo 
<->Metormin+Klomifen 
Prospektiv RCT 6 månader 
 
Metformin+Klomifen och 
Klomifen+Placebo 

● Båda grupper liknande 
hastighet i antal födslar 
högre än Metformin+Placebo 

 
Metformin+Klomifen 

● Högre ovulationshastighet 
jämfört med utan 
metformintillägg (men gav inte 
högre hastighet i antal födslar, 
som var lika hög i båda 
klomifengrupperna) 

 
Metformin+Placebo 

● Minskad insulinresistens, 
fritt testosteron,  fastande 
insulin, BMI 

 
Klomifen+Placebo 

● Högre hastighet för antal 
multipla graviditeter 

Klomifen är bättre 
 än metformin  
i att öka antal födslar.  
Multipla  
graviditeter 
var dock en 
komplikation 
vid klomifen- 
behandling. 
Avhopp 
var signifikant  
högre för 
metformin- 
gruppen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Metformins effekt på ovulation och fertilitet vid konstgjord befruktning 
 
I de sista tre studierna studerades assisterad befruktning i form av konstgjord            
befruktning in vitro fertilization (IVF) eller inseminering intra uterine insemination          
(IUI) (tabell 5). Man analyserade resultatet av assisterad befruktning under          
behandling med FSH-injektioner i kombination med samtidig metforminbehandling,        
vilken hade pågått under ett par månader innan behandling. Man jämförde detta med             
resultatet av assisterad befruktning, också under behandling med FSH-injektioner,         
men utan samtidig metforminbehandling och inte heller någon 3 månaders          
förbehandling med metformin. I dessa studier tittade man på parametrar som           
ovulation, monoovulation, hastighet för graviditeter och antal födslar, inställda cykler          
(på grund av utebliven ovulation), spontan abort och hyperstimulering (ett akut           
tillstånd som kan uppstå vid för kraftig ovariestimulering med FSH-injektioner). 
 
Den första studien som inkluderar ovarietimulering med FSH-injektioner; Palomba         
2005, är en prospektiv RTC på 70 PCOS-kvinnor som var en mix av smala och               
överviktiga, alla insulinresistenta (8, tabell 5). Deltagarna grupperades inte efter BMI           
utan tillhörde alla kategorin ”non-obese”. Man studerade effekten av         
coadministrering av metformin (850 mg 2 gånger dagligen) under behandling med           
FSH-injektioner och assisterad befruktning i form av insemination, alternativt         
planerat samlag, och jämförde med placebo. Båda grupper fick FSH-injektioner (100           
mg dagligen i 3-5 dagar med start omkring cykeldag 5) under månaden för             
insemination eller planerat samlag. Den ena gruppen fick även samtidigt även           
metformin inklusive 3 månaders förbehandling av metformin. Deltagarna        
randomiserades till grupperna. 
 
Hastighet i antal födslar och antal graviditeter var lika i de båda grupperna.             
Ovulationshastighet var lika mellan de båda grupperna, men gruppen som fått           
metformin som förbehandling hade signifikant högre hastighet för antal         
monoovulatoriska cykler, vilket är fördelaktigt ur fertilitets synpunkt. Fler dagar av           
FSH-injektioner krävdes dock för att åstadkomma ovulering i metformingruppen.         
Inställda cykler, spontana aborter och hyperstimulering var lika för de båda           
grupperna. Redovisade resultat ovan var signifikanta med P mellan 0,001 och 0,002. 
 
Den andra studien; Kumbak 2009, är en retrospektiv CT på 339 PCOS-kvinnor från             
patientjournaler som sträckte sig över 2 år (4, tabell 5). Deltagarna hade alla ett BMI               
under 28 och kategoriserades då alla som ”lean”. Man studerade effekten av            
coadministrering av metformin (850 mg 2 gånger dagligen) tillsammans med          
FSH-injektioner under konstgjord befruktning IVF och jämförde med        
placeboförbehandling. Båda grupper fick FSH-injektioner (150-225 IU dagligen        
under ett begränsat antal dagar) under månaden för planerad IVF, den ena gruppen             
utan samtidig metforminbehandling och den andra med metforminbehandling, som         
då startade i samband med FSH-injektionerna och fortsatte genom hela          
IVF-behandlingen till och med vecka 12 i graviditeten för de som blev gravida. Alla              
fick även LH-hormon (en injektion på 5000 – 10 000 IU) för att ägget skulle lossna                
och 36 timmar därefter plockades ägget ut. Deltagarna randomiserades inte till           
grupperna då studien var retrospektiv. De PCOS-kvinnor som rekommenderats och          
förskrivits metformin hade ett signifikant högre BMI även om alla deltagare som            
inkluderades i denna retrospektiva studie alla hade ett BMI under 28 och därmed var              
relativt smala (lean).  

 
 



 
Graviditetshastighet och implantationshastighet var signifikant högre för gruppen        
som kombinationsbehandlats med metformin. Antal mogna ägg som plockats ut,          
befruktningshastighet, grad 1-embryon som utvecklades var lika mellan de båda          
grupperna. Spontana aborter och hyperstimulering var också lika grupperna emellan.          
Rapporterade resultat ovan var alla signifikanta med P mellan 0,03 och 0,04. 
 
Den tredje och sista studien som inkluderar ovariestimulering med FSH-injektioner          
under konstgjord befruktning; Kjøtrød 2011, var en prospektiv RTC på 149           
PCOS-kvinnor som alla var relativt smala och alla insulinresistenta (10, tabell 5).            
Deltagarna hade alla ett BMI under 28 och kategoriserades då som ”lean”. Man             
studerade effekten av förbehandling med metformin (500-100 mg 2 gånger dagligen,           
max 2000 mg) under 3 månader före konstgjord befruktning med FSH-injektioner           
under månaden för konstgjord befruktning och jämförde med placeboförbehandling         
under 3 månader. Båda grupper fick FSH-injektioner (150-225 IU dagligen under ett            
begränsat antal dagar) under IVF men den ena gruppen utan samtidig           
metforminbehandling och den andra med samtidig metforminbehandling inklusie        
förbehandling med metformin under 3 månader. Under månaden för konstgjord          
befruktning fick alla även LH-hormon (en injektion på 5000 – 10 000 IU) för att               
ägget skulle lossna och 36 timmar därefter plockades ägget ut. Kvinnorna           
rekryterades till studien i olika omgångar under en period på 5 år. 
 
Hastighet i antal födslar och antal graviditeter var signifikant högre för gruppen som             
behandlats med metformin om man tittade på ITT populationen (P=0,0391). Många           
kvinnor i metformingruppen blev spontant gravida under behandlingstiden och         
hoppade då av innan den planerade IVF-månaden inföll. Hastighet i antal födslar och             
antal graviditeter var lika mellan grupperna med eller utan metforminförbehandling,          
om man tittade på de deltagare som var kvar under de 3 månaderna genom hela               
studien. Antal dagar av FSH-injektioner som krävdes, antal ägg som kunde tas ut och              
befruktningshastighet samt embryokvalitet var lika mellan de båda grupperna.         
Signifikanta redovisade resultat P<0,04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Tabell 5. Metformins effekt i kombination med FSH-injektioner vid konstgjord          
befruktning med avseende på antal graviditeter och födslar. 
Författare, år 
Studiepopulatio
n 

Studiedesign 
Signifikanta resultat  

Konklusion 

Palomba, 2005 (8) 
70 PCOS 
 
BMI Smal + 
Överviktiga  
 
IR 
Alla  
insulinresistenta 

Metformin+FSH-injektion<-> 
Placebo+FSH-injektion 
Insemination och Planerat Samlag 
(metformin 3 månaders förbehandling) 
Prospektiv RCT, 3 månader 
 
Metformin+FSH-injektion 

● Högre monoovulationshastighet,  
men fler dagar av  
FSH-injektioner krävdes 
 

● Ingen skillnad i hastighet för 
antal graviditeter och födslar 
eller ovulationshastighet 

 

Förbehandling 
och co- 
administrering 
av metformin 
med FSH- 
injektioner 
ökar mono- 
ovulations- 
cykler för 
insulin- 
resistenta 
PCOS-kvinnor 

Kumbak, 2009 (4) 
339 PCOS 
 
BMI 
endast Smal  
(under 28) 
 
RI 
Insulinresistens 
(mix) 

Metformin+FSH-injektion<->FSH-injektion 
Assisterad befruktning, IVF 
Retrospektiv studie patientjournaler 2 år 
 
Metformin+Gonadotropin 

● Högre graviditetshastighet och 
implantationshastighet 

● Liknande antal dagar med 
FSH-injektioner krävdes, lika antal 
mogna ägg uttagna, lika 
befruktningshastighet, lika andel 
grad 1 embryos utvecklades 

 

 
 
 
 
Metformin 
hade god 
effekt på 
antal 
graviditeter 
för smal PCOS 
 

Kjøtrød/2011 (10) 
149 PCOS 
 
BMI 
endast Smal  
+ Något överviktig 
 
RI 
Insulinresistens 
(mix) 

Metformin+FSH-injektion<-> 
Placebo+FSH-injektion 
IVF (metformin 3 månaders förbehandling) 
Prospektiv RCT 3 månader 
 
Metformin+Gonadotropin 

● Högre hastighet för antal 
graviditeter och födslar för ITT 
populationen (många kvinnor i 
metformingruppen spontant gravida 
under behandlingstiden, hoppade av) 

● I studiepopulationen lika hastighet i     
antal graviditeter och födslar för båda      
studiegrupper. 

Metformin 
före IVF 
ökade antal 
graviditeter 
och födslar 
även om det 
inte hade 
någon effekt 
på assisterad 
befruktning 
per se 

 
 



Diskussion 
 
Metformin har med sin förmåga att sänka blodsocker, stabilisera insulinnivå och           
förbättra insulinkänslighet väckt intresse i behandling av PCOS de senaste 20 åren            
och en mängd kliniska studier har genomförts när det gäller metformins effekt på             
PCOS-symtom i allmänhet och ovulation liksom menstruationsreglering i synnerhet         
(tabell 1, sökning 1). För den infertila fenotypen, när det gäller att uppnå en              
graviditet, har inte lika många studier genomförts. I PubMed-sökningarna med          
sökorden PCOS, metformin, lean och non-obese påträffades endast ett fåtal studier,           
alla med varierande studiedesign (tabell 1, sökning 2, 3). Då infertility lades till som              
sökord påträffades i stort sett samma studier som vid tidigare sökningar. Inklusions-            
och exklusionskriterier kunde inte övervägas då antalet påträffade studier var så få.            
Ett problem i vissa studier (11, 12) frånsett avhopp från metformingruppen, är att             
författarna mottagit ekonomiskt stöd från olika läkemedelstillverkare. Studierna        
inkluderades ändå i denna studie då de var relativt stora och ingick i referenslistan till               
europeiska endokrinologiska sällskapets sammanställning om PCOS. Det är lätt att          
inse att fler och större studier med avseende på antal deltagare behöver genomföras             
för att få en klarare och mer homogen bild av metformins effektivitet vid infertilitet              
och att uppnå graviditet. 
 
Kvinnor med PCOS bär troligtvis på ett visst mått av insulinresistens oavsett BMI             
även om mätmetoder för insulinresistens är olika exakta (3). Hos smala           
PCOS-kvinnor verkar det som att insulinresistensen endast berör leverns celler          
medan perifera vävnader, skelett-, muskel- och fettvävnad, verkar ha intakt          
insulinkänslighet med ökat glukosupptag i dessa vävnader och att insulinresistens          
hos dessa kvinnor därför kräver avancerade metoder för att mäta. Hos kvinnor med             
högt BMI verkar insulinresistensen finnas både centralt, i levern och även perifert.            
Hos smala PCOS-kvinnor kan däremot insulinresistens finnas även om den inte           
förkommer i hela kroppen, utan bara i levern. Därmed detekteras endast förhöjd            
insulinnivå men blodsockervärden är normala för dessa kvinnor. Och utan förhöjda           
blodsockervärden är läkarna, i Sverige och Skandinavien tveksamma till att sätta in            
metformin. Tveksamheten i Sverige och Skandinavien skulle, förutom att PCOS inte           
är en indikation för metforminbehandling, även kunna bero på att det funnits en             
kontrovers över hur man ställer PCOS-diagnosen. Ytterligare en faktor skulle kunna           
vara att övervikt är mer vanligt förkommande i USA och därmed också kunskapen             
om de hormonella störningar som det medför och dess behandling.          
Specialkompetens inom PCOS och tillräckligt finkänslig mätutrustning, som tidigare         
nämnts, spelar troligtvis också in. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Metformins effekt på ovulation 
 
När det gäller metformins effekt på ovulation visar den första studien med 116             
deltagare (9, tabell 3) att ovulation och även FSH-nivåer främst förbättras hos smala             
PCOS-kvinnor som är insulinresistenta. Att det var just smala PCOS-kvinnor som           
hade mest fördel av metformin är intressant då metformin främst rekommenderas till            
överviktiga kvinnor. Att kvinnorna som fick en förbättring var insulinresistenta är           
logiskt med tanke på insulinresistensens koppling till anovulation (figur 2). Alla           
smala grupper fick också en minskning i DHEA, ett prohormon till testosteron vilket             
också kan förstås då man tittar på patogenesen av PCOS (figur 2). Att överviktiga och               
feta inte fick samma förbättring i testosteronnivå kan ha att göra med fetmans starkt              
negativa inverkan på DHEA. Förutom BMI är midja-höft-mått intressant att titta på            
då fett kring midja har koppling till insulinresistens. Det var endast överviktiga med             
normal insulinkänslighet som hade ett minskat midja-höft-mått och ett minskat BMI.           
Detta kan förklaras av att gruppen med fetma och även de överviktiga med             
insulinresistens hade en alltför stor hormonell obalans för att det skulle gå att             
påverka med endast metforminbehandling. Detta ligger i linje med att den viktigaste            
åtgärden vid kraftig övervikt och fetma är en livsstilsförändring när det gäller kost             
och motion, vilket deltagarna i studien hade instruerats om att inte förändra under             
studietiden. Kolesterolprofil förbättrades i alla insulinresistenta grupper men även         
för gruppen med normal insulinkänslighet/smal. Även menstruationscykelns längd        
förkortades för alla grupper vilket är en effekt som eftersträvas vid behandling av             
unga kvinnor med PCOS som främst lider av en ickefungerande menstruation men            
ännu inte planerar bli gravida. Författarnas konklusion är att metformins effekt kan            
förutsägas av kvinnans BMI samt mått av insulinresistens och att smala           
insulinresistenta kvinnor är de som har bäst effekt av metformin när det gäller             
anovulation. Detta kan dock ifrågasättas då metforminbehandlingen inte var         
dosanpassad efter BMI i studien. 
 
Den andra studien med 188 deltagare (5, tabell 3) visar däremot att metformin             
förbättrar anovulation och även testosteronnivå oavsett vilket BMI eller mått av           
insulinresistens kvinnan har, vilket kan bero på att metforminbehandlingen var          
dosanapassad efter BMI. Även menstruationscykelns längd förkortades för alla         
grupper. I studien konstateras att PCOS-kvinnorna före behandling alla hade högre           
testosteronnivåer jämfört med friska kontroller. Vidare att de smala PCOS-kvinnor          
före behandling hade samma nivå av insulinkänslighet som friska kontroller medan           
endast de överviktiga PCOS-kvinnorna hade sämre insulinkänslighet. Studien visar         
sedan att alla PCOS-kvinnor fick förbättrad insulinkänslighet. De smala         
PCOS-kvinnorna fick efter behandling en fastande insulinnivå under det normala och           
en än mer förbättrad insulinkänslighet, trots att insulinkänsligheten var lika jämfört           
med den friska kontrollgruppen innan behandling. Detta indikerar att metformin har           
en fördelaktig effekt oavsett tecken på diabetes eller insulinresistens. I denna studie            
fick de överviktiga även ett minskat BMI och samtidigt förbättrade värden i alla             
övriga parametrar. Författarna sammanfattar med att metformin förbättrar        
anovulation, insulinresistens, testosteronnivå oavsett om kvinnan har problem med         
BMI eller insulinresistens före behandling. Möjligtvis är det fördelaktigt att förbättra           
insulinkänsligheten hos kvinnan även om den ligger inom det normala spannet, för            
att knuffa hormonerna åt rätt håll. Det har även förslagits en direkt effekt av              
metformin på androgenproduktionen som också skulle kunna förklara studiens         
resultat (5). 

 
 



 
Metformins effekt på ovulation och fertilitet vid naturlig konception 
 
I den tredje inkluderade studien med endast 56 stycken deltagare (6, tabell 4)             
analyserar man metformins effekt på ovulation och fertilitet vid naturlig konception, i            
kombination med klomifen och FSH-injektioner, hos klomifenresistenta kvinnor som         
försökt men misslyckats att bli gravida. Grupperna fick antingen metformin eller           
placebo under 2 månader, under den sista av dessa 2 månader fick båda grupper även               
klomifen (den ena gruppen i kombination med fortsatt metformin). Båda grupper           
fick FSH-injektioner. Studien visar att kumulativa antalet graviditeter i gruppen som           
randomiserats till metformin, var signifikant högre än i placebogruppen medan en           
uppvisad ökning i hastighet i graviditeter för metformingruppen inte var signifikant.           
Detta förklaras av att en del av kvinnorna i metformingruppen blev gravida och             
hoppade då av studien innan klomifenbehandlingen satte igång under andra          
månaden. FSH-nivåer, anovulation, endometriets tjocklek, insulinresistens, BMI och        
testosteron förbättrades signifikant för kombinationsgruppen vilket talar för        
metformins fördelaktiga effekt vid infertilitet. DHEA var lika för grupperna, liksom           
midja-höft-mått som också var lika för grupperna. Som helhet verkar studien visa en             
viss fördel av metformin som alternativ till klomifenresistenta PCOS-kvinnor, i          
kombination med FSH-injektioner. Antalet deltagare i studien är dock så få att det är              
svårt att dra några slutsatser. Författarnas slutsats var dock att metformin i            
kombination med klomifen förbättrar ovulationshastighet och kumulativa       
graviditeter hos klomifenresistenta PCOS-kvinnor. Studien inkluderades för att få         
med en tidig studie inom ämnet.  
 
I den fjärde inkluderade studien med 162 deltagare (11, tabell 4) jämfördes två             
grupper varav den ena fick klomifen i monoterapi och den andra metformin i             
kombination med klomifen under 6 månader. I denna relativt stora studie sågs ingen             
signifikant skillnad i grupperna i vare sig ovulation, antal graviditeter eller några            
andra parametrar heller. En intressant notering med denna studie är att en            
signifikant skillnad förelåg när de gällde spermiekvantitet hos makarna till          
deltagarna, antal spermier var signifikant lägre hos makarna till metformingruppens          
delatagare. Även avhopp från metformingruppen var signifikant högre. Detta skulle          
kunna innebära en snedvridning i resultatet till metformins nackdel, vilket är mycket            
anmärkningsvärt då författarna drog slutsatsen att metformin inte ökar hastighet för           
ovulation och antal graviditeter som tilläggsbehandling till klomifen. Denna studie          
finns med i referensunderlaget till europeiska endokrinologiska sällskapets        
sammanställning om PCOS.  
 
Den femte inkluderade studien som inkluderar hela 274 deltagare (12, tabell 4) är en              
än större studie då ena gruppen fick metformin som monoterapi, den andra gruppen             
metformin i kombination med klomifen och den tredje gruppen fick klomifen som            
monoterapi under 6 månader. Resultatet visade att ökning i födslar var lika för båda              
klomifengrupper med eller utan metformin medan metformin som monoterapi gav          
signifikant lägre antal födslar, vilket talar för att metformin inte bör ersätta klomifen             
som förstahandsbehandling vid naturlig konception. Ovulationshastighet var       
däremot högre i kombinationsgruppen med metformin vilket talar för metformins          
fördel som kombinationsbehandling. Insulinkänslighet, fastande insulin, fritt       
testosteron och BMI förbättrades signifikant för gruppen med metformin som          
monoterapi, vilket borde lägga grunden för en förbättrad förutsättning för att bli            

 
 



gravid, men detta visade sig inte i antal graviditeter och födslar. Multipla graviditer             
var signifikant högre i gruppen med klomifen som monoterapi vilket talar för            
metformins fördel som kombinations-behandling då flerbörd innebär risker för både          
mamma och foster. Även i denna studie finns en anmärkningsvärd notering då en             
signifikant högre andel avhopp förelåg i gruppen med metformin som monoterapi.           
Detta borde snedvrida resultatet eventuellt till nackdel för metformin. Den          
signifikanta skillnaden i avhopp mellan grupperna borde göra resultatet mindre          
tillförlitligt. Ändå har författarna dragit slutsatsen att klomifen är bättre än           
metformin i att uppnå födslar och även denna studie har tagits med som ett av de                
tyngre underlagen för europeiska endokrinologiska sällskapets sammanställning om        
PCOS och dess behandling. 
 
Sammanfattningsvis verkar studierna visa att metformin är effektivt som monoterapi          
för många av de parametrar som är grunden för fertilitet så som ovulation och              
hormonell balans och även i de flesta fall även en positiv inverkan på kolesterolprofil,              
både för smala och överviktiga kvinnor med PCOS samt både för insulinresistenta            
såväl som för de med normal insulinkänslighet och utan tecken på diabetes.            
Metformin verkar förbättra insulinkänsligheten oavsett tecken på insulinresistens        
före behandling, indirekt minska testosteronproduktion och på så sätt balansera den           
hormonella miljön i ovarierna. Möjligtvis också genom en direkt effekt på           
testosteronproduktionen. Vissa studier visar att klomifen är överlägset metformin när          
det gäller antal födslar och graviditeter, men dessa studier har brister i signifikanta             
avhopp för metformingruppen och även i signifikanta skillnader i spermiekvantitet.          
Samma studier visade även trots allt att testosteronproduktion och ovulation          
förbättrades för metformingruppen. Större kliniska studier bör göras för att kunna           
överväga metformin som förstahandsbehandling alternativt likvärdig behandling som        
klomifen vid naturlig konception. Metformin har dock föreslagits som förstahands          
alternativ i flera metastudier (14, 15) 
 
Metformins effekt på ovulation och fertilitet vid konstgjord befruktning 
 
I den sjätte studien med endast 70 deltagare (8, tabell 5) studerar man metformins              
effekt vid assisterad befruktning i form av insemination eller alternativt vid planerat            
samlag. Ingen klomifen sattes in i denna studie men däremot ovariestimulering med            
FSH-injektioner i båda grupper. Ena gruppen fick metformin 3 månader innan och            
även under FSH-injektioner och den andra placebo i kombination med          
FSH-injektioner. Ökning i antal födslar och ovulation var lika i de båda grupperna             
men gruppen som fått metformin hade en ökning i monoovulatioriska cykler vilket            
borde vara fördelaktigt ur fertilitetssynpunkt, även om denna skillnad inte visade sig i             
studien med avseende på födslar och ovulations hastighet. Fler dagar av           
FSH-injektiner krävdes för metformingruppen i studien för att åstadkomma         
ovulation. Inställda cykler, spontana aborter och hyperstimulering var lika för båda           
grupper. Antalet deltagare var relativt få och gör det svårt att dra några stora              
slutsatser av studien. Författarna konstaterade dock att förbehandling och         
kombinationsbehandling med metformin i kombination med FSH-injektioner ökade        
antalet monoovulatioriska cykler hos insulinresistenta PCOS-kvinnor. 
 
Den sjunde studien med 339 stycken deltagare, (4, tabell 5) har ett anmärkningsvärt             
högt antal deltagare vilket beror på att detta är en retrospektiv studie då             
patientjournaler som sträckte sig över 2 år har analyserats. Alla hade ett BMI under              

 
 



28 och man studerade effekten av metformin i kombination med FSH-injektioner och            
LH-injektioner. Ingen förbehandling hade satts in i studiegrupperna utan         
metforminbehandling sattes in i samma månad som planerade FSH-injektioner och          
IVF. Graviditets hastighet och implantationshastighet var båda högre för         
kombinationsgruppen med metformin vilket ger en stark indikation för metformins          
plats i behandlingen vid konstgjord befruktning med tanke på det höga antal            
deltagare som inkluderats i studien. Antal mogna ägg som plockats ut,           
befruktningshastighet, grad 1-embryon var lika mellan grupperna, liksom spontana         
aborter och hyperstimulering. Författarna drog den slutsatsen att smala kvinnor          
faktiskt har fördel av metforminbehandling trots att metformin främst         
rekommenderas överviktiga. 
 
Den åttonde och sista inkluderade studien med 149 deltagare (10, tabell 5) studerade             
effekten av metformin i kombination med FSH-injektioner och även LH-injektioner          
vid konstgjord befruktning. Alla deltagare hade ett BMI under 28 och alla var             
insulinresistenta. Gruppen som fick metforminbehandling fick metformin under        
konstgjord befruktning men även under 3 månaders förbehandling. Hastighet i antal           
graviditeter och födslar var signifikant högre för metformingruppen om man tittade           
på ITT populationen, däremot inte signifikant högre om man studerade          
studiepopulationen som fullföljde studien. Många kvinnor i metformingruppen blev         
gravida under förbehandlingstiden med metformin och hoppade då av studien innan           
månaden för konstgjord befruktning inföll. Därför blev hastighet i graviditeter och           
födslar lika mellan grupperna om man tittade på de deltagare som fullföljde studien.             
Även antal dagar av FSH-injektioner, antal ägg som kunde tas ut, befruktnings            
hastighet och embryokvalitet var lika. Detta resultat blev dock troligtvis snedvridet           
till metformins nackdel då avhoppen i metformingruppen (på grund av naturlig           
graviditet) var signifikant större. Författarna kunde konstatera att metformin ökade          
antalet graviditeter och födslar även om metformin inte hade någon effekt på IVF per              
se för studiepopulationen (som fullföljde studien och genomförde IVF). 
 
När det gäller assisterad befruktning med FSH-injektioner och IVF talar studierna           
sammanfattningsvis för att metformin är ett lika gott alternativ som klomifen, då            
båda kombineras med FSH-injektioner. Metformin verkar fungera, i vissa studier,          
lika bra eller möjligtvis bättre än klomifen i kombination med FSH-injektioner.           
Metformin har dessutom fördelen att förhindra flerbörd och möjligtvis också minska           
risk. Om man studerar FSH-injektioner i kombination med metfomin och jämför           
med FSH-injektioner utan någon annan behandling visas att smala kvinnor har stor            
fördel med avseende på antal graviditeter och födslar av samtidig          
metforminbehandling trots att metformin främst rekommenderas överviktiga. Alla        
kvinnor som genomgår konstgjord befruktning borde erbjudas       
metforminbehandling, inte bara de som är klomifenresistenta. Detta har föreslagits i           
flera metastudier (14, 15, 13). Endokrinologiska sällskapets sammanställning i frågan          
ger dock inte metformin den plats i behandlingen av infertil smal PCOS, som den              
förtjänar (3). Resultatet i denna litteraturstudie bygger på ett begränsat urval kliniska            
studier men överensstämmer med ett flertal metastudier om metformin vid infertil           
PCOS (13, 14, 15). 
 

 
 



Slutsats 
Metformin bör erbjudas till de infertila PCOS-kvinnor som är resistenta mot klomifen            
och som önskar bli gravida på naturlig väg. Om större studier genomförs som kan              
styrka de studier som visat att metformin är lika bra som klomifen, bör metformin              
sättas in som ett förstahands alternativ, då metformin även har en god påverkan på              
hela symtombilden för PCOS. Metformin bör även erbjudas alla kvinnor med PCOS            
som genomgår konstgjord befruktning med FSH-injektioner, som parallell        
behandling, för att förbättra effekten av ovulationsstimulering och även som          
förbehandling under ett par månader innan planerad IVF. Smala kvinnor med PCOS            
som kämpar för att bli gravida bör informeras om alla alternativ och om de              
forskningsresultat som finns när det gäller metforminbehandling i detta         
sammanhang. 
 
 
Tack 
Stort tack till Staffan Tavelin som handlett på ett uppmuntrande och positivt sätt och              
bidragit med viktiga synpunkter och tips. Stort tack till Pauline Ljung som inspirerat             
mig att välja detta uppsatsämne då hon är min syster och är en av alla de smala                 
PCOS-kvinnor som år efter år kämpar för att bli gravida och som stött på motstånd               
till att få prova behandling med metformin. 
 
 
 

 
 



Referenser 
1. Strandberg Y, Schmidt J, Dahlgren E. Polycystisk ovariesyndrom.        

Läkartidningen. 2011 Dec 21; 108  (51-52); 2726-9 
 

2. Andersson E. L. Menstruationscykeln. Endometriosforeningen.com. Hämtad      
från: http://www.endometriosföreningen.com/upl/files/116811 
 [uppdaterad 2015-04-01, hämtad 2016-05-22] 

 
3. Conway G, Dewailly D, Diamanti-Kandarakis E, Escobar-Morreale H T,         

Franks S, Gambineri A et. al. The polycystic ovary syndrome: a position            
statement from the European Society of Endocrinology. EJE. 2014; 171: 1-29.           
(doi:10.1530/EJE-14-0253) 
 

4. Kumbak B, Kahraman S. Efficacy of metformin supplementation during         
ovarian stimulation of lean PCOS patients undergoing in vitro fertilization.          
Acta Obstet Gynecol Scand. 2009; 88 (5): 563-8. (doi.         
10.1080/00016340902835919) 

 
 

5. Tan S, Hahn S, Benson S, Dietz T, Lahner H, Moeller LC et.al. Metformin              
improves polycystic ovary syndrome symptoms irrespectively of       
pre-treatment insulin resistance. Eur J Endocrinol. 2007 Nov; 157  (5):669-76. 
 

6. Kocak M, Caliskan E, Simsir C, Haberal A. Metformin therapy improves           
ovulatory rates, cervical scores and pregnancy rates in clomiphene         
citrate-resistant woman with polycystic ovary syndrome. Fertil Steril. 2002         
Jan; 77  (1): 101-106. 

 
 

7. FASS Pergotime, GONAL-f, Otrivelle, Letrozol, Lutinus, Glucophage, Desolett,        
Cerazette, Yasmin, Diane. FASS.se. Läkemedelsindustriföreningen, LIF.      
Hämtad från: http://www.fass.se  [hämtad 2016-05-22] 
 

8. Palomba S, Falbo A, Orio F Jr, Manguso F, Russo T, Tolino A et. al. A                
randomized controlled trial evaluating metformin pre-treatment and       
co-administration in non-obese insulin-resistant woman with polycystic ovary        
syndrome treated with controlled ovarian stimulation plus timed intercourse         
or intrauterine insemination. Hum Reprod. 2005 Oct; 20 (10): 2879-86.          
(Epub 2005 Jun 15) 

 
 

9. Önalan G, Goktolga U, Ceyhan T, Bagis T, Onalan R, Pabuçcu R. Predictive             
value of glucose-insulin ratio in PCOS and profile of woman who will benefit             
from metformin therapy: obese, lean, hyper or normoinsulinemic? Eur J          
Obstet Gynecol Reprod Biol. 2005 Dec 1; 123 (2): 204-11 
 
 
 

 
 



10. Kjøtrød SB, Carlsen SM, Rasmussen PE, Holst-Larsen T, Mellembakken J,          
Thurin-Kjellberg A et. al. Use of metformin before and during assisted           
reproductive technology in non-obese young infertile woman with polycystic         
ovary syndrome: a prospective, randomized, double-blind, multi-centre study.        
Hum Reprod. 2011 Aug; 26 (8): 2045-53. (doi: 10.1093/humrep/der154. Epub          
2011 May 23) 

 
 

11. Moll E, Bossuyt PM, Korevaar JC, Lambalk CB, van der Veen F. Effect of              
clomiphene citrate plus placebo on induction of ovulation in woman with           
newly diagnosed polycystic ovary syndrome: randomized double blind clinical         
trial. BMJ 2006; 332: 1485. (doi:10.1136/bmj.38867.631551.55) 
 

12. Legro RS, Barnhart HX, Schlaff WD, Carr BR, Diamond MP, Carson SA et. al.              
Clomiphene, metformin, or both for infertility in the polycystic ovary          
syndrome. New England Journal of Medicine 2007; 356: 551-566. (doi:          
10.1056/NEJMoa063971) 

 
 

13. Hashim H A. Twenty years of ovulation induction with metformin for PCOS;            
what is the best available evidence? Reprod Biomed Online. 2016 Jan; 32 (1):             
44-53. (doi: 10.1016/ j.rbmo.2015.09.015.  Epub 2015 Oct 19.) Review. 
 

14. Johnson NP. Metformin use in women with polycystic ovary syndrome. Ann           
Transl Med. 2014 Jun; 2 (6): 56. (doi: 10.3978/ j.issn.2305-5839. 2014.04.15.)           
Review. 

 
 

15. Johnson N. Metformin is a reasonable first-line treatment option for          
non-obese women with infertility related to anovulatory polycystic ovary         
syndrome – a meta-analysis of randomized trials. Aust N Z J Obstet Gynaecol.             
2011 Apr; 51 (2): 125-9. (doi: 10.1111/ j.1479-828x. Epub 2011 Jan 28.) 

 
 
 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farmakologi och klinisk neurovetenskap 
901 87 Umeå, Sweden 
Telefon : 090-786 50 00 
Texttelefon 090-786 59 00 
www.umu.se 

 

 
 


