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Testosteron, metabolsk syndrom  
og hjerterisiko

Johan Svartberg, Endokrinologisk seksjon, Medisinsk 
klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø

Sammenliknet med kvinner i samme alder 
har menn en økt risiko for hjerte- og kar-
sykdom, og man har derfor spekulert på 

om menns høyere testosteronnivå kan bidra til 
utviklingen av hjerte- og karsykdom (1). De 
fleste studier som er publisert de siste årene, 
har imidlertid vist at lave endogene testosteron-
nivåer hos menn er assosiert med risikofakto-
rer for hjerte- og karsykdom (1). For eksempel 
finnes det økende bevis for at lave testosteron-
nivåer er assosiert med de ulike komponenter av 
metabolsk syndrom og metabolsk syndrom per 
se hos menn (2). Metabolsk syndrom er en sam-
ling av risikofaktorer assosiert med hjerte- og 
karsykdom og type 2-diabetes. Det finnes flere 
definisjoner, blant annet av NCEP (National 
Cholesterol Education Program), WHO (World 
Health Organization) og IDF (International Dia-
betes Federation). Patogenesen til metabolsk 
syndrom er kompleks, men viktige komponen-
ter er sentral fedme og insulinresistens. Sentral 
fedme er sannsynligvis den viktigste determi-
nanten for metabolsk syndrom og er uavhengig 
knyttet til hver og én av de andre komponente-
ne. Visceralt fett er mer metabolsk aktivt og dre-
neres via portalvenen direkte til leveren. Dette 
innebærer at leveren blir eksponert for et høyere 
nivå av frie fettsyrer, hvilket bidrar til utvikling 
av insulinresistens. Prevalensen av metabolsk 
syndrom øker med alder samtidig som også 
risiko for hjerte- og karsykdom øker (3). Alder 
er også assosiert med en gradvis reduksjon av 
testosteronnivået hos menn (4), og det reduserte 
testosteronnivået kan være koblet til den økte 
risikoen for utvikling av metabolsk syndrom og 
hjerte- og karsykdom. I denne artikkelen skal 
jeg prøve å sammenfatte hva vi i dag vet om 
sammenhengen mellom testosteronnivå, meta-
bolsk syndrom og hjerterisiko og hva som ennå 
ikke er klarlagt. 

Assosiasjoner mellom 
testosteron og komponenter 

av metabolsk syndrom

Overvekt og fedme
I en publikasjon fra Tromsøundersøkelsen har 
vi vist at lavt testosteronnivå er assosiert med 
både økt BMI og livvidde (5). I aldersjusterte 
analyser fant vi at menn med livvidde >102 cm 
hadde signifikant lavere testosteronnivå enn 
menn med normal livvidde <94 cm (11,0 nmol/l 

Figur 1. Nivå av totalt og fritt testosteronnivå i rela-
sjon til tertiler av BMI (<24,5, 24,5-27,3, og >27,3 
kg/cm2) og livvidde (>91,1, 91,1-98,5 og >98,5 cm). 
Fra Svartberg J et al. Eur J Epidemiol 2003;19:657-
63. © 2004 Kluwer Academic Publishers. Med 
vennlig tillatelse fra Springer Science and Business 
Media.
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vs. 14,7 nmol/l, p<0.001). Assosiasjonen forble 
signifikant også etter justering for BMI, som er 
en surrogatmarkør for mer generell overvekt. 
Vi undersøkte også den kombinerte betydning 
av BMI og livvidde på totalt og fritt testoste-
ronnivå (figur 1). De laveste testosteronnivåene 
hadde menn med livvidde i den høyeste tred-
jedelen og samtidig BMI i den laveste tredje-
delen, det vil si menn med mer uttalt sentral 
fedme. Fra vår kliniske hverdag vet vi jo at 
yngre menn med hypogonadisme i tillegg til 
redusert muskelmasse også har en økt fettmas-
se. Forandringene av totalt og fritt testosteron-
nivå hos overvektige menn er også reversible 
ved vektnedgang. Niskanen og medarbeidere 
rapporterte en økning av totalt og fritt testoste-
ron etter en rask vektreduksjon hos menn med 
metabolsk syndrom (6). Testosteron-behandling 
av overvektige menn i fysiologiske doser har 
på samme måte vist seg å redusere fettmasse. 
Vi har for eksempel i en studie av eldre menn 
fra Tromsø vist at 1 års testosteron-substitusjon 
hos menn med subnormalt testosteron reduserer 
fettmasse med ca. 4 % (7).

Lipider
Enkelte lipidprofiler er assosiert med risiko for 
hjerte- og karsykdom. Høye nivåer av totalt ko-
lesterol, low density lipoprotein (LDL)-koleste-
rol og triglyserider er pro-aterogent, mens high 
density lipoprotein (HDL)-kolesterol er beskyt-
tende mot arteriosklerose. Før puberteten har 
jenter og gutter like nivåer av HDL-kolesterol, 
men ved puberteten synker 
nivået hos gutter samti-
dig som testosteronnivået 
øker. Dette har av enkelte 
blitt sett på som en del av 
forklaringen på forskjellene 
i hjerte- og karsykdom mel-
lom kvinner og menn. De 
fleste tverrsnittstudier har 
dog funnet at lave testoste-
ron nivåer hos menn er as-
sosiert med en mer ugunstig 
lipidprofil, lave nivåer av 
HDL-kolesterol, høye ni-
våer av LDL-kolesterol og 
høye triglyseridnivåer (2). 
Disse sammenhengene er 
også konfirmert i en longi-
tudinell studie (8). Fysiolo-

gisk testosteronbehandling har vist seg å ha en 
positiv effekt på lipidprofilen med en reduk-
sjon av total-kolesterol og LDL-kolesterol. I en 
metaanalyse fant man kun en lett reduksjon av 
HDL-kolesterol ved testosteronbehandling av 
hypogonadale menn (9). 

I Tromsøundersøkelsen ble det tatt ikke-
fastende blodprøver, og det var derfor mulig å 
bruke triglyseridanalysene som et surrogatmål 
for måltidsrelaterte triglyseridnivåer. Menn med 
testosteronnivå i den lavere halvparten hadde 
høyere triglyseridnivåer jo seinere på dagen 
blodprøvene ble tatt. Dette kan være tegn på en 
mulig redusert triglyseridmetabolisme, mens 
menn med normale testosteronnivåer hadde 
uforandrede triglyseridnivåer (10). Vi gjen-
nomførte derfor en studie med fettbelastning av 
eldre menn med lave testosteronnivåer, <11,0 
nmol/l, og sammenliknet dem med menn med 
normale testosteronnivåer. Menn med lave tes-
tosteronnivåer hadde økt måltidsrelatert trigly-
serid- og chylomikron-triglyseridnivåer (11). 
Det er beskrevet at testosteron hemmer lipopro-
tein lipaseaktivitet, og lave testosteronnivåer 
skulle da øke triglyseridopptaket og minske li-
pidmobiliseringen, og på den måten ville visce-
ral fettmasse øke. Dette ville da være ytterligere 
en ugunstig lipidforstyrrelse som kunne bidra til 
utviklingen av arteriosklerose. 

Hypertensjon
Hypertensjon er en riskfaktor for utvikling 

av hjerte- og karsykdom. I Tromsø-populasjo-

Figur 2. Alders- samt alders- og BMI-justerte testosteronnivå for kategorisk 
hypertensjon hos den totale populasjonen samt i aldersspesifikke grupper 
(25-39, 40-49, 50-59, 60-69 og 70-84 års alder). Menn med normalt blodtrykk 
(systolisk BT <140 and diastolisk BT <90 mmHg, fylte søyler) og hyperten-
sjon (systolisk BT ≥140 og/eller diastolisk BT ≥90 mmHg samt individer med 
medikamentell anti-hypertensjonsbehandling, tomme søyler). †P<0.001, sam-
menlikning mellom gruppene. Adaptert fra Svartberg J et al. Eur J Endocri-
nol 2004;150: 65-71. © Society of European Journal of Endocrinology 2004. 
Reprodusert med vennlig tillatelse. 
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nen har vi liksom andre funnet at menn med lavt 
testosteronnivå har høyere systolisk blodtrykk, 
og at menn med hypertensjon har lavere nivåer 
av både totalt og fritt testosteron (12,4 nmol/l 
vs. 14,0 nmol/l, p<0,001 og 201 pmol/l vs. 210 
pmol/l, p<0,05) (12). Forskjellene mellom nor-
motensive og hypertensive individer var også 
konstant i aldersspesifikke grupper som kan ses 
i figur 2. Vi har i tillegg, i samme populasjon, 
funnet at menn med lavt testosteronnivå har en 
økt hjertemuskelmasse (12). Mekanismen for 
en slik eventuell testosteroneffekt er ikke kjent, 
men testosteron har vist seg å ha vasodilateren-
de egenskaper (se nedenfor).

Insulinresistens og diabetes
Insulinresistens er et viktig kjennetegn på type 
2-diabetes, og insulinresistens er en etablert risi-
kofaktor for utviklingen av arteriosklerose. Lave 
testosteronnivå er assosiert med insulinresistens 
og glukoseintoleranse og i Tromsøpopulasjonen 
også med høyere langtidsblodsukker (HbA1c) 
(2). Høyere HbA1c er i tillegg assosiert med 
koronarsykdom og hjerte- og kardødelighet selv 
i normalområdet for HbA1c (13). Det er i dag 
også godt akseptert at menn med type 2-diabe-
tes har lavere testosteronnivåer, og i prospektive 
studier har man vist at menn med lave testoste-
ron-nivåer hadde en økt risiko for å utvikle type 
2-diabetes (14). Det finnes i dag svært få studier 
som har undersøkt om testosteronbehandling 
av menn med diabetes er gunstig. I en mindre 
dobbeltblind og placebokontrollert ”cross-over” 
-studie fant man at testosteronbehandling av 
type 2-diabetikere med hypogonadisme resul-
terte i en reduksjon av insulinresistens, evaluert 
med HOMA-IR (homeostatic modell assess-
ment-insulin resistence), men bare hos dem 
som var insulinbehandlet (15). En forbedring av 
blod-glukose og HbA1c fant man dog når man 
vurderte hele studiegruppen. Forhåpentligvis vil 
vi få mer data fra TIMES2 (Testosterone in Me-
tabolic Syndrome and type 2-diabetes)-studien 
som nå gjennomføres. Dette er en toårig studie 
som undersøker effekten av testosteronsubsti-
tusjon hos hypogonadale menn med metabolsk 
syndrom eller diabetes type 2. Men i dag er det 
ennå ikke indikasjon for å behandle type 2-dia-
betikere med testosteron.

Koagulasjon
Metabolsk syndrom ser også ut til å være en 
pro-trombotisk tilstand, og testosteronnivået 
er positivt assosiert med tissue plasminogen 
activator (tPA)-nivå og negativt assosiert med 
nivåene av plasminogen activator inhibitor-1 
(PAI-1), faktor VII og fibrinogen. Vi har un-
dersøkt dette nærmere i en gruppe eldre menn 
og fant at menn med lavt testosteronnivå hadde 
lavere nivå av tissue factor pathway inibitor AG 
og dermed kortere initieringsfase av tissue fac-
tor-indusert koagulasjon enn menn med normalt 
testosteronnivå (16). Det er derfor god grunn til 
at man i større studier prøver å klargjøre innfly-
telsen av testosteron på koagulasjonssystemet.

Testosteron og metabolsk 
syndrom

Flere studier har vist en sammenheng mellom 
testosteronnivå og metabolsk syndrom. I en 
tverrsnitts-studie fra Nederland fant man drøyt 
50 % redusert risiko for metabolsk syndrom for 
hver standarddeviasjon (5,3 nmol/l) økning av 
testosteron, og lavt testosteronnivå har også vist 
seg å predikere utvikling av metabolsk syndrom 
(17). I ”Kuopio Ischemic Hearth Disease Risk 
Factor Study” hadde menn med testosteron i 
den laveste fjerdedelen en dobling av risiko for 
å utvikle metabolsk syndrom gjennom 11 års 
oppfølgning. Denne riskoøkningen var uav-
hengig av andre potensielle risikofaktorer som 
koronarsykdom, røyking, alkoholbruk og sosio-
økonomisk status (18). Liknende resultat fant 
man også i ”Massachusetts Male Aging Study” 
(19). I tillegg fant man ikke noen terskeleffekt 
men en trend med økende risiko for metabolsk 
syndrom med lavere testosteronnivåer.

I ytterligere en interessant publikasjon fra 
Kuopio-studien viste man også at menn som 
ved inklusjon hadde metabolsk syndrom, hadde 
en tre ganger økt risiko for å utvikle hypogona-
disme (totalt testosteron <11,0 nmol/l) gjennom 
11 års oppfølgning (20). Med andre ord så kan 
metabolsk syndrom ikke bare være en konse-
kvens av lave testosteronnivåer, men også en 
årsak til hypogonadisme.
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Testosteron, arteriosklerose 
og hjerte- og karsykdom

Flere epidemiologiske studier har i det siste rap-
portert at testosteron ser ut til å ha en beskyt-
tende rolle i utviklingen av arteriosklerose. I en 
studie av 1482 menn fra Tromsø-undersøkelsen 
var lavt testosteronnivå signifikant relatert til 
økt intima-media-tykkelse (IMT) i karotisarte-
rien. Assosiasjonen var uavhengig av alder og 
livsstilsfaktorer, men ikke uavhengig av over-
vekt (21). Assosiasjonen mellom lavere testos-
teronnivå og økt IMT er også påvist i aorta. Hak 
og medarbeidere rapporterte en invers assosia-
sjon mellom testosteronnivå og arteriosklerose 
i aorta hos 504 ikke-røykende menn som deltok 
i Rotterdamstudien (22). Det er også vist at lave 
nivå av fritt testosteron, men ikke totalt testoste-
ron, er assosiert med progresjon av arterioskle-
rose, målt som IMT hos eldre menn (77-94 år 
gamle) (23). På samme måte har man funnet en 
assosiasjon mellom lavt testosteronnivå og økt 
IMT hos overvektige yngre menn (24). 

I tillegg til en modulerende effekt av testos-
teron på risikofaktorer for hjerte- og karsykdom, 
finnes det andre mulige forklaringer på assosia-
sjonen mellom testosteron og arteriosklerose. I 
dyrestudier har man funnet en direkte gunstig 
effekt av testosteron ved plakkutvikling, mediert 
via androgenreseptoren (1). Arteriosklerose er 
en inflammatorisk prosess med økt nivå av pro-
inflammatoriske cytokiner som interleukin 1β 
(IL-1β) og tumor nekrosis faktor α (TNFα) (1). 
Testosteron har vist seg å ha en immunsuppri-
merende effekt (25), og hos menn med koronar-
sykdom har man målt høyere nivåer av IL-1β 
hos dem som ble klassifisert som hypogonadale 
(26). Testosteron-substitusjon har også vist seg 
å redusere serumnivåer av TNFα og IL-1β hos 
menn med koronarsykdom (26). 

Menn med koronarsykdom har sammenlik-
net med hjertefriske menn lavere testosteron-
nivå. Testosteron er en koronar vasodilatator, 
og testosteronbehandling har vist seg å bedre 
iskemi hos menn med stabil koronarsykdom. 
Testosteron ser også ut til å være en syste-
misk vasodialtator og er rapportert å bedre 
den fysiske kapasiteten hos menn med kronisk 
hjertesvikt. Testosteron blokkerer L-type kalsi-
umkanalene ved fysiologiske nivå, og dette er 
en sannsynlig mekanisme som kan forklare den 
vasodilaterende effekten (27). 

Det siste året er det publisert to studier som 
for første gangen har vist sammenheng mellom 
testosteronnivå og totaldødelighet samt med 
hjerte- og kardødelighet. I en ”nested case-
control”-studie sammenliknet man 825 menn 
som døde i løpet av en 7 års periode, med 1489 
matchede kontroller. Man fant en drøyt 10 % 
redusert risiko for både total dødelighet og hjer-
te- og kar dødelighet for hver 6 nmol/l (1 SD) 
økning av testosteron (28). I en populasjons-
basert studie fra Sør-California der 538 av 794 
menn døde i løpet av en 12 års oppfølgningstid, 
viste det seg at de som ved studiestart hadde te-
stosteron i den laveste fjerdedelen, hadde en 44 
% høyere risiko for å dø sammenliknet med de 
andre mennene. (29).

Konklusjon
Både kliniske observasjonsstudier og eksperi-
mentelle data indikerer tydelig at lavt testoste-
ronnivå er assosiert med metabolsk syndrom 
og risiko for hjertesykdom hos menn. Longitu-
dinelle studier har også vist at menn med lavt 
testosteronnivå har en økt risiko for utvikling av 
metabolsk syndrom og type 2-diabetes samt økt 
risiko for både total- og hjerte- og kardødelig-
het. I tillegg har testosteronbehandling til fysio-
logiske nivåer vist seg å ha gunstige effekter på 
visceral fedme, insulinresistens og glykemisk 
kontroll, som alle er viktige komponenter av 
metabolsk syndrom. Det er også indikasjoner 
på at testosteron har en gunstig innvirkning på 
utviklingen av arteriosklerose. Det er dog helt 
nødvendig med større og lengre studier før man 
sikkert kan fastslå om testosterontilskudd kan 
forebygge eller behandle metabolsk syndrom. 
Målet i dag bør derfor primært være livsstils-
forandringer, økt fysisk aktivitet og vektreduk-
sjon, tilsvarende forebygging og behandling av 
type 2-diabetes. 
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❤
Whoever said that money can’t buy happiness doesn’t know where to shop. 

❤
- Brännevinet vell di ta bort, å tobaken, å kaffet vell en del ta bort. 

Snart tar di ta bort kvennfolka mä!
     Albert Engström


