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Jävsdeklaration

•Huvudprövare i ”Blissafe-studien” (Italfarmaco): Effekt och 

säkerhet av estriol vaginalgel (Blissel) vid vulvovaginal atrofi hos 

kvinnor med bröstcancer.

•Huvudprövare i en studie med ultralåg dos av estriol vaginalgel 

(Italfarmaco) till postmenopausala kvinnor med vulvovaginal 

atrofi.



Bioidentiskt progesteron

•Intresset för progesteron som ett alternativ till gestagen i 

hormonbehandling (MHT) har ökat kraftigt

•Ännu inte registrerat i Sverige men Utrogest/Utrogestan 

(mikroniserat progesteron) kan förskrivas på licens 

•Ges vanligen i dosen 200 mg oralt/dag för sekventiell regim eller 

100 mg oralt/dag kontinuerligt i kombination med östrogen
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Dydrogesteron

•Dydrogesteron är en stereoisomer av progesteron 

(retroprogesteron) med selektiv 

progesteronreceptoragonist effekt

•Femoston (sekventiell regim: 1 eller 2 mg estradiol 

kombinerat med 10 mg dydrogesteron) och 

Femostonconti (kontinuerlig kombinerad regim: 0,5 

mg estradiol/2,5 mg dydrogesteron eller 1 mg/5 mg) 

registrerat i år i Sverige
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Fördelar och risker med 

progesteron/dydrogesteron

jämfört med gestagen

Bröstsäkert?

Livmodersäkert?



Bröstcancerrisk

•Incidensen av bröstcancer i Sverige är 18/10.000 kv/år

•Det saknas randomiserade studier som har jämfört 

progesteron/dydrogesteron med gestagen i kombination med 

östrogen vad gäller incidensen av bröstcancer

•Observationsstudier talar för en lägre risk för bröstcancer med 

östrogen/mikroniserat progesteron än med östrogen/gestagen 

(Fournier 2008, Fournier 2009).

•Observationsstudier har inte visat någon ökad risk för 

bröstcancer med östrogen/dydrogesteron (Fournier et al 2008, 

Fournier 2009, Lyytinen 2009).



Bröstcancerrisk

2 354 fall från E3N-studien, totalt 80 377 kv, kombinerad MHT 

medeltal uppföljning 8,1 år

Fournier 2008



Bröstcancerrisk

HR 95% CI

Mikroniserat progesteron 1,92 1,34 – 2,74

Dydrogesteron 1,35 0,81 – 2,26

Gestagen 2,32 1,76 – 3,06

E3N-studien, kombinerad MHT fortsatt uppföljning > 10 år

Fournier 2009



Bröstcancerrisk

•Finsk registerstudie, totalt 221 551 kv, kombinerad MHT 

uppföljning > 5 år 

SIR 95% CI

Dydrogesteron 1,13 0,49 – 2,22

Lyytinen 2009
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Samlad evidens bröstcancerrisk

Systematisk översikt Stute 2018 progesteron:

•Upp till fem års användning av östrogen kombinerat med 

mikroniserat progesteron ger ingen signifikant riskökning för 

bröstcancer.

•Däremot en något ökad risk för bröstcancer efter i 

genomsnitt 6 års behandling (RR 1,22 95% CI 1,11-1,35).

Systematisk översikt Yang 2017 dydrogesteron:

•Ingen ökad risk för bröstcancer i subgruppsanalys med 

dydrogesteron (OR 1,10 95% CI 0,89-1,36).



Endometriecancerrisk

• Incidensen av endometriecancer i Sverige är 2,8/10.000 kv/år

• Två stora prospektiva kohortstudier har visat en ökad risk för 

endometriecancer med mikroniserat progesteron jämfört med 

östrogen/gestagenbehandling (Allen et al 2010, Fournier et al 2014) 

• En finsk registerstudie visade ingen ökad risk för 

endometriecancer med dydrogesteron men det totala antalet 

cancerfall var litet (Jaakola 2009)

• E3N-kohorten visade en ökad risk för endometriecancer med 

dydrogesteron efter > 5års behandling (Fournier et al 2014) 



Endometriecancerrisk

HR 95% CI

E3N-studien, 65 630 kv, > 5 år 

Mikroniserat progesteron 2,66 1,87 – 3,77

Dydrogesteron 1,69 1,06 – 2,70

Gestagen 0,94 0.62-1.44

Fournier 2014



Endometriecancerrisk

HR 95% CI

EPIC-studien, 115 474 kv, uppföljning 9 år (Allen 2014)

Mikroniserat progesteron 2,42 1,53 – 3,83

Finsk registerstudie (Jaakkola et al 2009)

Dydrogesteron 4,81 (SIR) 0,58 – 17,4
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Samlad evidens 

endometriecancerrisk

Systematisk översikt Stute et al 2018 progesteron:

• Oralt mikroniserat progesteron i sekventiell regim är säkert för 

endometriet upp till fem år medan risken för endometriecancer

är ökad efter mer än 5 års behandling.

• Otillräckligt underlag för konklusion om säkerhet med oralt 

mikroniserat progesteron i kontinuerlig regim med östrogen.

• Vaginalt progesteron i dosen 45 mg/dag eller 100 mg varannan 

dag kan vara endometriesäkert.

• Transdermalt mikroniserat progesteron är inte 

endometriesäkert.



Andra effekter

•Meta-analys har visat att progesteron tillsammans med 

transdermalt östrogen inte ökar risken för trombos (Scarabin 2018)

•Transdermalt östrogen + progesteron (utglesad regim) motverkar 

depressiva symtom under klimakteriet jämfört med placebo 
(Gordon 2018)

•KEEPS och ELITE studierna har visat neutral effekt på kognition 

med östradiol kombinerat med cykliskt progesteron insatt i nära 

anslutning till menopaus (Gleason 2015, Henderson 2016)



Sammanfattning

•Observationsstudier med progesteron/dydrogesteron i 

kombination med östrogen talar för en lägre risk för bröstcancer 

än med gestagen men längre tids användning ökar risken även 

med progesteron.

•Det är otillräcklig evidens för endometriesäkerhet med 

progesteron/dydrogesteron i de doser som används 

•Fortfarande oklart om det är en kvantitativ eller kvalitativ skillnad 

mellan progesteron/dydrogesteron och gestagen

•Regelbundna ultraljudskontroller av endometrietjockleken 

rekommenderas vid användning av progesteron/dydrogesteron



Det börjar våras för klimakteriet!


