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Vid avel av hundar är det viktigt med en god fruktsamhet för att få en bred avelsbas. För utvärdering 

av fertilitet hos handhudar används ofta analys av ejakulat. I denna studie analyseras även serum-

koncentration av testosteron för att se om det är en koppling mellan den och spermakvaliteten eller 

en hanhunds fertilitet. Testosteron är hanars främsta könshormon och har setts påverka exempelvis 

spermiebildning, libido och förmåga att ejakulera. Mycket diskussion har förts kring om testosteron 

i serum kan användas i fertilitetsdiagnostiken, vilket här undersöks.  Som komplement till testoste-

ron analyseras även bärarproteinet sex hormone bidning blobuline (SHBG) som binder till testoste-

ron och gör den bundna fraktionen inaktiv. Genom detta räknas ett free androgen index (FAI) ut, 

vilket ger en uppskattning av den fria fraktionen och därmed biologiskt aktiva koncentrationen testo-

steron. Även koncentrationen canine prostate specific esterase (CPSE) som utsöndras av prostata 

har mätts i serum. Detta då prostata är ett av testosterons främsta mål och en ökad halt av motsva-

rande prostatamarkör hos människa visat sig korrelera med en ökad mängd fritt testosteron.  

Studiepopulationen bestod av 65 intakta hanhundar i varierande ålder av rasen berner sennen. 

Detta är en ras som upplever fruktsamhetsproblem i sin avel.  Blodprov, spermaprov och en andro-

logisk undersökning gjordes vid ett och samma tillfälle.  

Vid analys av resultaten sågs ett signifikant samband mellan sjunkande FAI och stigande ålder, 

mellan CPSE och förekomst av erytrocyter i ejakulerat samt mellan ökad halt CPSE och stigande 

ålder. 63 av hundarna hade CPSE-koncentrationer som tyder på att de har en prostataförstoring. Inga 

hormoner var i denna studie signifikant relaterade till spermiedefekter. Slutsats som dras är att FAI 

är ett potentiellt värdefullt mått att använda sig av vid analyser av testosteron i serum, samt att denna 

studiepopulation troligtvis är överrepresenterad avseende prostatapatologier. För vidare analyser bör 

prostatastudier av berner sennen kompletteras med en ultraljudundersökning av prostata.  

Nyckelord: Testosteron, SHBG, FAI, CPSE, prostata, fertilitet, hund  

  

Sammanfattning 



 

 

 

 

To maintain a healthy selection for breeding, it’s important that dogs have a good fertility. To eva-

luate the male dog’s fertility a sperm sample is usually collected and analyzed. In this study a blood 

sample for analysis of concentration of testosterone in serum has also been collected. These samples 

have been analyzed to evaluate if any correlation between hormones in serum and semen quality 

can be found, or if the hormone seems to affect the male dog’s fertility in other ways.  

Testosterone is the most important sex hormone of the male and has been known to affect the 

production of sperm, the ability to ejaculate and libido. In the blood stream testosterone is to some 

extent bound to carrier-proteins, the most important being sex hormone binding globulin (SHBG). 

Measurements of SHBG helps evaluate the free fraction of testosterone. Testosterone has a big im-

pact on the function of the prostate, and to evaluate the prostate canine prostate specific esterase 

(CPSE) has also been measured in serum. The prostate also affects the sperm since it constitutes the 

main volume of the ejaculate. 

The population of the study consisted of 65 Bernese mountain dogs of various ages. Bernese 

mountain dogs have decreasing number of pregnant bitches after mating and the breed club is there-

fore motivated to evaluate the breed’s fertility. Blood and semen samples were collected from each 

dog, the owner answered questions about each individual’s health, and an andrological evaluation 

was made.  

A significant correlation was found between the free fraction of testosterone and age, and be-

tween CPSE and both semen containing erythrocytes and increasing age. No significant results could 

be found when comparing analytes in the blood with sperm defects. Sixty-three of the dogs had 

CPSE concentrations indicating an enlarged prostate. The non-bound testosterone fraction seems to 

be a promising measurement and should be considered for use in further studies. If further analyses 

are to be done in the breed considering their prostate-health, an ultrasound could be of interest.  

Keywords: Testosterone, SHBG, FAI, CPSE, prostate, fertility, canine  
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Vid hundavel har rasklubbar olika fokus i sitt avelsarbete, till exempel minskad risk 

för sjukdomar, specifika mentala kvaliteter eller exteriöra drag. Hos vissa raser har 

avelsarbetet för sunda hundar komplicerats på grund av nedsatt fertilitet (förmågan 

till fortplantning), då det är grunden till att få avkommor. En komplett bild av fer-

tilitet är svårt att få i en studie då många faktorer hos både tik och hane spelar in 

vid parning och fortplantning. För att uppskatta en individs fertilitet söks därför ofta 

svar i mer lättmätta parametrar, exempelvis en hanes spermakvalitet, libido och för-

måga till parning. För att i denna studie utvärdera delar av hanlig fruktsamhet kom-

mer analys av ejakulat med hänsyn till framför allt spermiers morfologi, motilitet 

samt koncentration att genomföras (Oehninger & Ombelet 2019). 

Testosteron är hanens viktigaste könshormon och bidrar till bland annat libido, 

spermieutvecklingen och muskelmassa (Zirkin 1998; Walker 2010). Testosteron 

stimulerar tillväxt och funktion hos hundens enda accessoriska könskörtel prostata 

(Alukal & Lepor 2016). Prostatan bidrar med sekret till sperman vid ejakulation 

och därmed till spermiers överlevnad i tiken (England et al. 2013). Testosteron bil-

das av leydigcellerna i testis, och blir på så sätt ett indirekt delmått på testis välmå-

ende (Sjaastad et al. 2016). 

I denna studie analyseras koncentration av testosteron i serum hos hanhundar för 

att se om detta kan ge klarhet i fertilitetsproblem eller bidra till en förståelse för 

problemens omfattning. Hypotesen är att testosteron har en påverkan på fertilitet. 

Utmaningen med att mäta testosterons koncentration är att det har en pulsatil 

utsöndring över dygnet (Martins et al. 2006), samt är bundet till olika bärarproteiner 

(Hammes et al. 2005; Hammond 2011). Koncentrationen varierar också mellan 

blod och lokalt i t.ex. testis. Som komplement till analys av serumtestosteron har 

samlingen av sperman kommenterats som ett mått på hanens libido, samt testikel-

volym och konsistens utvärderats. I denna studie analyseras också bärarproteinet 

sex hormone binding globuline (SHBG), som binder hårt till testosteron och är 

testosterons främsta bärarprotein, för att se hur mycket testosteron som är fritt        

respektive bundet (Hammes et al. 2005; Hammond 2011). Detta ger ett free andro-

gen index (FAI). Då testosteron även har inverkan på prostata har studien mätt kon-

centrationen canine prostate specific esterase (CPSE) i serum, som i tidigare studier 

har setts vara positivt korrelerat med storleken av prostata och förekomst av benign 

1. Inledning  
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prostatahyperplasi (BPH) (Bell et al. 1995; Wolf et al. 2012; Holst et al. 2017; 

Pinheiro et al. 2017). 

1.1. Problembeskrivning  

Den här studien är en del av ett större projekt på Sveriges lantbruksuniversitet 

(SLU) som undersöker fertilitet hos hundar ur olika aspekter baserat på rasen berner 

sennen. Projektet initierades av Svenska Sennenhundklubben (SShK) efter att de 

hade identifierat problem inom rasen med tikar som går tomma, små kullstorlekar, 

en hög andel kejsarsnitt och ökad frekvens dödfödda valpar. Det övergripande syf-

tet är att utvärdera olika verktyg för diagnostik av hanlig fruktsamhet samt att ta 

reda på omfattning och typ av fruktsamhetsproblemen hos berner sennen och deras 

patogenes.  

1.2. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att utvärdera olika verktyg för diagnostik av hanlig frukt-

samhet, samt att ta reda på om några korrelationer går att se mellan testosteron och 

andra uppmätta parametrar som exempelvis spermakvalitet. Som komplement till 

testosteron har även SHBG och CPSE-koncentrationen mätts i serum samt FAI räk-

nats ut. Frågeställningar för att svara på syftet är: 

- Finns det någon korrelation mellan spermakvaliteten och koncentrationen 

av testosteron, CPSE och SHBG i serum, eller kvoten FAI?  

- Kan testosteron, CPSE och SHBG användas som komplement vid under-

sökning av fertilitet? 

1.3. Översikt av studien 

Som bakgrund till den aktuella studien presenteras först en litteraturstudie. Sper-

mieproduktion samt grundläggande anatomi beskrivs kortfattat. Den hormonella 

regleringen beskrivs på ett grundläggande plan. Sedan följer en beskrivning av ak-

tuell forskning inom de delar studien ska analysera. Efter det följer material och 

metod där tillvägagångssätt av studien förklaras. Resultatavsnittet går igenom de 

resultat som studien producerat. Sist diskuteras studiens resultat baserat på tidigare 

genomgången litteratur och syftet och frågeställningarna besvaras.  
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2.1. Spermatogenes 

En analys av ett spermaprov ger en 

indirekt bild av hur spermiepro-

duktionen går till. Denna spermie-

bildande process kallas spermato-

genesen och huvuddelen av den 

sker i testikeln. Spermatogenesen 

hos hund delas in i åtta stadier, 

från spermatogonium (odifferen-

tierade könsceller) till färdig sper-

mie. Den tar i genomsnitt 62 da-

gar, med en mindre variation mel-

lan raser. I testis finns tubuli se-

miniferi i vilka spermier utvecklas 

från spermatogonier till spermier 

genom flertalet steg. Spermatogo-

nierna bildas i testis fram tills könsmognad då de börjar differentieras till spermier 

genom både meiotisk och mitotisk delning. De två viktigaste celltyperna för sper-

matogenesen i testis är leydig- och sertoliceller. Sertoliceller omger lumen i tubuli 

seminiferi och deltar direkt i spermatogoniers utveckling till spermier. Leydigceller 

är lokaliserade till interstitiet där de producerar det hanliga könshormonet testoste-

ron. Testosteron i sin tur stimulerar sertolicellerna och spermatogenesen samt är av-

görande för vissa steg i densamma. Perifert reglerar testosteron könskaraktäristiska 

drag hos handjur (Sjaastad et al. 2016; Kolster 2018).  

Från tubuli seminiferi förflyttas sedan spermierna genom epididymis för lagring 

och slutlig mognad innan de förs vidare vid ejakulation. Denna transport tar ca en 

till två veckor (Sjaastad et al. 2016; Kolster 2018). 

En mogen spermie består av ett huvud (där arvsmassan finns), en svans, ett 

mittstycke och en akrosom. Den är omgiven av ett spermiemembran som består av 

2. Litteraturstudie  

Tubuli seminiferi

Sertoliceller

Spermatogonier

Differentiering

Omogna spermier

Leydigceller

Figur 1. Spermatogenes. Stina Wallander.   
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ett lipidlager och fungerar som ett skydd för spermien under transporten till ägget 

(Sjaastad et al. 2016; Kolster 2018).  

Spermiekoncentrationen  samt volymen av ett ejakulat är direkt korrelerade till 

hunden storlek, där större hund ger större volym samt högre koncentration av sper-

mier. Defekter som förekommer hos hund är  huvuddefekter, akrosomdefekter, 

mittstycksdefekter och svansdefekter (Tesi et al. 2018).  

Äldre hundar (>84 mån gamla) har visats ha lägre proportion normala spermier 

än yngre hundar (Hesser et al. 2017; Tesi et al. 2018). Det är framför allt mittstycks-

defekter som har konstaterats vara vanligare hos äldre än hos yngre individer (Tesi 

et al. 2018). Totalantalet spermier och volym tycks inte påverkas av hög ålder (Tesi 

et al. 2018), medan delade resultat setts angående ålderspåverkan på motilitet (Hes-

ser et al. 2017; Tesi et al. 2018). Inget signifikant samband har konstaterats mellan 

ålder och förmåga till att göra en tik dräktig (Tesi et al. 2018). 

En hanhunds ejakulering delas in i tre steg. Första fraktionen ejakuleras vid på-

stigning av tiken och utgörs av klar prostatvätska. Andra fraktionen består av sper-

mier och brukar ha en vit- eller gråaktig färg,  medan den tredje fraktionen återigen 

är prostatavätska (Feldman & Nelson 2003). Prostatavätskans syfte är bland annat 

att bidra till optimalt pH för spermierna i uterus och påverkar därigenom spermier-

nas överlevnadsförmåga (Feldman & Nelson 2003; England et al. 2013). Normalt 

pH i prostatavätska är i snitt 6,8 och färgen genomskinligt klar (Feldman & Nelson 

2003). I tabell 1 presenteras normalvärden för hanhundsejakulat.  

Tabell 1. Normalvärden ejakulat hund. Översatt från Feldman & Nelson 2003. 

Normalvärden hanhundsejakulat   

Totalantal spermier >200 miljoner 

Motilitet (framåt) >70 %  

Morfologiskt normala spermier >70 % 

Färg Vit, icke genomskinlig 
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2.1.1. Hormonell reglering av        

spermatogenesen 

I hypothalamus bildas gonadotropin relea-

sing hormone (GnRH) som stimulerar främre 

hypofysen till att producera och frisläppa 

follikelstimulerande hormon (FSH) och lute-

iniserande hormon (LH). FSH stimulerar i sin 

tur sertoliceller i testis till produktionen av 

spermier samt inhibin som ger negativ feed-

back på hypofysens utsöndring av FSH. LH 

stimulerar leydigceller till att producera tes-

tosteron som i sin tur stimulerar sertolicel-

lerna och spermatogenesen samt ger effekt på 

perifera organ via blodet och negativ feed-

back till hypofysens produktion av LH och 

FSH samt på hypotalamus utsöndring av 

GnRH (Sjaastad et al. 2016).  

Testosteron  

Testosteron har en avgörande roll i bildandet 

av spermier och upprätthållande av sperma-

toenesen, och behövs för att stegen genom 

sertolicellerna ska fungera fullt ut (Zirkin 

1998; Walker 2010). Det behövs också för libido, förmågan att ejakulera och ty-

piska hanliga könskaraktäristiska drag (Sjaastad et al. 2016; Kolster 2018). 

Prostatan står för den största volymen av ejakulatet hos hund och är direkt på-

verkad av testosteron och dess metaboliter gällande tillväxt och funktion (Alukal & 

Lepor 2016). Hos män är vanliga symtom på testosteronbrist infertilitet, minskad 

sexuell aktivitet och svårigheter att ejakulera. Även män som ligger i det lägre in-

tervallet för normala testosteronnivåer i serum kan ha symtom (García-Cruz & Al-

caraz 2020).  

I en studie sågs en signifikant lägre serumkoncentration av testosteron hos infer-

tila jämfört med fertila hanhundar, även om testosteronkoncentrationen bedömdes 

vara inom normalvariation hos de båda grupperna. Hos de infertila hade också testis 

subjektivt en mjukare konsistens, koncentrationen spermier och deras  motilitet var 

lägre, liksom andelen spermier med intakt cellmembran (de Souza et al. 2015).  

Testosteronkoncentration i serum varierar under dygnet genom en pulsatil ut-

söndring (Souza et al. 2004; Martins et al. 2006), däremot har ingen säsongsvariat-

ion setts hos hund (Martins et al. 2006). Beroende på studie och analysmetod, när 

på dygnet provet är taget och andra variabler kan genomsnittskoncentrationen av 

testosteron i serum tolkas olika, men har hos hund tidigare i två olika studier setts 

+ GnRH

Hypotalamus

Främre hypofysen

+ LH & FSH

Testis
+ Testosteron

- Inhibin

+ Spermatogenes lokalt

+ Perifert via blod

- Testosteron

Figur 2. Hormonell reglering hanhund. 

Stina Wallander 
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vara 1,90,4 nmol/L (Dalmazzo et al. 2019) och 4,51,7 nmol/L till 6,93,5 nmol/L 

(Martins et al. 2006). För att få ett representativt värde av testosteronkoncentrat-

ionen i blod rekommenderas två morgonprover (García-Cruz & Alcaraz 2020).  

Testosteron återfinns också i olika koncentrationer lokalt i kroppen, framför allt 

tros den intratestikulära testosteronkoncentrationen ha betydelse för spermatogene-

sen, och den har enligt studier visat sig vara 70-100ggr så hög som perifert cirkule-

rande koncentration (Huhtaniemi 2018). En högre intratestikulär testosteronkon-

centration har setts i flera studier och hos olika djurslag, men också att den höga 

testosteronkoncentrationen inte behövs för ett upprätthållande av spermatogenesen 

(Zirkin 1998). Hos möss har effekter av sänkt intratestikulärt testosteron synts först 

när halten hamnat <5,1 % jämfört med normala värden. Först då har spermatoge-

nesens normala förlopp hämmats (O’Donnell et al. 1996). 

Hos hund har det inte påvisats någon signifikant korrelation mellan serumtestos-

teron och intratestikulär testosteronkoncentration. Serumkoncentrationen testoste-

ron verkar inte heller vara relaterad till spermiekvaliteten (Souza et al. 2004). I stu-

dier på  män har däremot olika resultat presenterats, både studier där ingen korre-

lation mellan fritt testosteron i serum och koncentration av testosteron i testis setts 

(Jarow et al. 2005) och studier som visat motsatsen (Meeker et al. 2007). Däremot 

diskuteras det om testosteron påverkar spermiers motilitet, antingen genom pa-

rakrin effekt på sertolicellerna i testis eller via feedback på GnRH (Meeker et al. 

2007). 

Testosteron och andra androgener transporteras med olika proteiner. SHBG är 

det bärarprotein som ansvarar för större delen av testosterons transport och distri-

bution i kroppen. Det bildas till största del i levern men också av sertolicellerna i 

testis. SHBG binder specifikt, med hög affinitet och påverkar därmed testosteronets 

effekt då det ej binder in till övriga testosteronreceptorer i kroppen. Den fria frak-

tionen testosteron räknas därmed som biologiskt aktiv  (Hammes et al. 2005; Ham-

mond 2011; Keevil & Adaway 2019). Hos män har analys av testosteronkoncent-

ration i kombination med SHBG-koncentration gett en bra grund för att tolka go-

nadal status (Rastrelli et al. 2018). En hög halt SHBG har setts ge symtom på andro-

genbrist, oberoende av den totala mängden testosteron (Keevil & Adaway 2019). I 

testis och epididymis har SHBG i sig självt setts ha inverkan på mognad och regle-

ring av spermatogenesen (Hammond 2011). Det har också i en studie av män med 

adult onset hypogonadism förts fram att SHBG även verkar påverka testosterons 

negativa feed-back på hypofysen (Winters 2020). Hos hund har ett samband visats 

mellan uttrycket av SHBG-receptorer i testis och flera kvaliteter hos spermierna 

(Dalmazzo et al. 2019). Det har inte setts något samband mellan serumhalt av 

SHBG och intratestikulära nivåer SHBG (Heráček et al. 2018). 



 

19 

 

Faktorer som kan påverkar hormonkoncentrationer/sperma 

Studier på människa avseende body mass index (BMI) och androgener visade att 

ett högre BMI är associerat med lägre halter av både testosteron och SHBG (Meeker 

et al. 2007; Pugeat et al. 2010), men ett högre FAI (Meeker et al. 2007).  

Sperma påverkas negativt av övervikt genom lägre spermavolym, lägre spermie-

antal/koncentration, lägre vitalitet och mindre andel normal morfologi. Hos under-

viktiga har även andelen normala spermier rapporterats lägre (Salas‐Huetos et al. 

2020).  

Ålder påverkar koncentrationen testosteron hos män, där en minskning på ca    

30 % ses mellan åldern 40-90 år. Detta betyder att symtom av lågt testosteron är 

vanligare i högre ålder då den fria fraktionen blir lägre (Ramachandran et al. 2019). 

Samtidigt har SHBG setts stiga med ålder, vilket gör att FAI blir ytterligare lägre 

(Araujo & Wittert 2011).  

CPSE 

Andra orsaker som kan påverka spermiernas förmåga till befruktning är föränd-

ringar i prostata. Prostata är hundens enda accessoriska könskörtel och bidrar vid 

ejakulering med seminalplasma och utgör den största volymen av ejakulatet (Chris-

tensen 2018). Prostatafraktionen tycks ha betydelse för spermiers förmåga att binda 

till uterus epitel och är viktigt för spermiers förmåga till överlevnad och befuktning 

i tikens uterus (England et al. 2013).  

Förekomst av prostatapatologier som BPH, prostatit, abscesser, cystor, tumörer 

och metaplasier beräknas vara ca 1 % hos hanhundar. Av dessa är BPH vanligast 

förekommande, följt av prostatit. BPH är en godartad förstoring av prostata som 

inte behöver ge några kliniska tecken. Stora hundar är, med undantag för neoplasier, 

mer drabbade av prostatapatologier och förekomsten är högre hos vissa specifika 

raser (Wolf et al. 2012; Polisca et al. 2016), däribland berner sennen (Polisca et al. 

2016). Stora raser är även överrepresenterade avseende prostatapatologier utan kli-

niska tecken, som BPH och i vissa fall asymtomatisk prostatit (Polisca et al. 2016). 

BPH har setts vara vanligare hos äldre hundar (Krakowski et al. 2015; Flores et al. 

2017) och prostatas vikt, BPH och minskad mängd ejakulat har visats signifikant 

korrelerat med ökad ålder vid studier av hanhundars prostata (Berry et al. 1986). 

Av hundar som söker vård för infertilitet har 4,6% en underliggande prostatapato-

logi (Polisca et al. 2016). Alla prostatapatologier kan ge förändrad prostatavätska 

med exempelvis hematospermi. BPH kan även utan kliniska tecken påverka prosta-

tavätskan och vara underliggande för andra prostatapatologier (Lévy et al. 2014).  

Spermier är känsliga för oxidativ stress och pH-förändringar och BPH kan ge 

förändringar i prostatavätska som ger ökat antal spermier med DNA-fragmentering, 

ökad halt av morfologiska defekter och minskad mitokondriell aktivitet (Krakowski 

et al. 2015; Flores et al. 2017). Ejakulat hos hundar med BPH innehåller spermier 

med lägre hastighet, motilitet och lägre andel spermier med funktionella membran. 
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Spermiekoncentrationen har också setts vara lägre. Detta har varit positivt korre-

lerat med förhöjd halt glukos i seminalplasma samt serumnivå av testosteron 

(Aquino-Cortez et al. 2017).  

Hos människor har en högre halt reaktiva oxidanter och lägre halt antioxidanter 

förekommit hos individer med BPH (Aydin et al. 2006; Aryal et al. 2007). Hypo-

tesen har varit att detta leder till en högre oxidativ skada i prostata vilket ökar risk 

för carcinogena förändringar (Aydin et al. 2006).  Det torde även påverka prostata-

sekretet och i sin tur även spermakvalitet. 

Andra parametrar i seminalplasman som setts påverka spermiers befruktnings-

förmåga negativt är ökad mängd glukos i seminalplasma (som även ger ökad oxi-

dativ stress) (Ding et al. 2015), och ökad mängd av leukocyter (Erenpreiss et al. 

2002).  

För att utvärdera prostata kan förutom palpation rektalt och ultraljud CPSE mä-

tas i serum. Det är ett icke-invasivt ingrepp som visat god korrelation mellan prosta-

tas storlek och CPSE halt i serum. Ett högre värde på CPSE innebär en större 

prostata, samt har setts vara hög vid BPH i flera studier (Bell et al. 1995; Wolf et 

al. 2012; Holst et al. 2017; Pinheiro et al. 2017). CPSE är bra för tidig diagnostik/ 

diagnostik av BPH (Lévy et al. 2014) . 

I humanstudier kan ett liknande mätvärde för människa, prostate specific antigen 

(PSA), användas som markör i serum för att uppskatta den biologiskt aktiva frak-

tionen testosteron. PSA bildas när det är hög aktivitet i prostatan. Då prostatas ak-

tivitet regleras av testosteron (hög andel fritt testosteron ger hög aktivitet i prostatan 

vilket bidrar till ökad halt PSA i blod) blir ett lågt PSA-värde en indikator på att 

testosteron ej finns fritt i så hög utsträckning. Prostatan är testosteronets främsta 

mål (förutom lokalt i testis). PSA påverkas dock också av andra faktorer vilket gör 

att dess koncentration kan påverkas av flera faktorer än prostata (Rastrelli et al. 

2013).  

2.1.2. Berner sennen 

Berner sennen är en ras som började avlas på under 1950-talet i Sverige. Ursprung-

ligen är det en gårdshund som använts till vakt och drag. Inom rasen finns många 

sjukdomar beskrivna och livslängd är i snitt 5,5 år. Inom rasen ses problem med 

små kullar och låg dräktighetsprocent. Enligt rasspecifik avelsstrategi (RAS) är 

första prioritering av viktiga kort- och långsiktiga mål att avla för en förbättrad fer-

tilitet inom rasen, då detta ger en bredare avelsgrund till att prioritera för andra 

hälsoaspekter (Svenska Sennenhundklubbens avelsråd 2018). Hos hanhundar i ra-

sen ses även ökad morbiditet av prostataorsaker jämfört med andra raser (Agria 

försäkringsdata –Rasstatistik 2018). 
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3.1. Litteratursökning 

Relevant litteratur har inhämtats via databasen Pubmed med sökningar: ”testoste-

rone levels infertility”, ”tesosterone SHBG fertility”, ”spermatogenesis SHBG 

testosterone”, ”testosterone fertility male”, ”CPSE”, ”testosteron prostate”. Vidare 

har källor hittats från andra artiklars referenslistor.  

3.2. Rekrytering av deltagare 

Studien annonserades i samarbete med Svenska sennenhundklubben via sociala 

medier och SLUs hemsida. Djurägarna fick anmäla sitt intresse för deltagande till 

en mejladress som skapats för projektet. På UDS i Uppsala gjordes större delen av 

insamlingen, men prover togs även på 14 andra kliniker i landet där veterinärer med 

utbildning för spermasamling fanns. Rekryteringen startade under mars 2020 och 

prover togs i mars till och med oktober 2020.  

3.2.1. Studiepopulation 

Inklusionskriterier för deltagande i studien var okastrerade berner sennen hanar 

äldre än 16 mån, både som gått i avel och inte.  

3.3. Provinsamling 

Provinsamlingen bestod av tre olika delar: anamnestiska uppgifter, spermaprov och 

blodprov. 

3.3.1. Anamnestiska uppgifter 

Vid besöket på kliniken fick djurägaren fylla i ett dokument (bilaga 1) med infor-

mation om hundens hälsostatus. Där inkluderades information om djurets identitet, 

3. Material och metod 
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om hundens eventuella sjukdomshistorik samt tidigare behandlingar. Frågor rö-

rande urinering och defekering ingick då detta kan vara tecken på sjukdom i framför 

allt prostata vilket kan vara av stor vikt vid analys av sperma.  

Provtagande veterinär eller assistent fyllde i uppgifter om djurets identitet samt 

mätte testiklarnas storlek, palperade prostata rektalt (om nåbar) för att bedöma stor-

lek, konsistens och eventuell smärtreaktion. Se bilaga 1 för protokoll. Hullbedöm-

ning gjordes enligt body conditioning score (BCS) med en niogradig skala och vikt 

i kg antecknades.  

3.3.2. Spermaprover 

Spermasamling utfördes av legitimerad veterinär. Närvaro av löptik eftersträvades 

och uppnåddes på alla provtagningar utom en. Hanen och tiken hälsade och sedan 

stimulerades hanen manuellt medan han fick lukta på tiken. Sperman samlades i en 

uppvärmd behållare, alla tre fraktionerna tillsammans. Direkt bedömdes volym, 

färg och motilitet via mikroskopering i nära anslutning till ejakulering. Om hanen 

inte visade intresse eller var svårsamlad byttes vid några tillfällen tik eller miljö. 

Notering om samlingen gjordes.  

Efter samlingen analyserades sperman av BMA-personal på spermalab på labo-

ratoriet på institutionen för kliniska vetenskaper  på SLU, Uppsala. Sperman cent-

rifugerades och alikvoter av seminalplasman förvarades i -80 gradig frys i väntan 

på analys. 

3.3.3. Blodprover 

Efter samling av sperma togs blodprov av assistent eller veterinär. Blodproven togs 

från venöst blod i provrör utan tillsats för serum, samt i provrör med EDTA. 

Dessa centrifugerades efter minst 20 min i en hastighet av 3500v/min i 10 min. 

Serum och plasma pipetterades till kryorör och blodkroppar från EDTA-röret till 

ett separat kryorör. Rören förvarades i -80 frys fram till analys.  

3.4. Analys av prover 

När alla prover var insamlade genomfördes analyser vid samma tillfälle för respek-

tive analyt.  

3.4.1. Testosteron 

För analys av testosteron i serum användes Immulite 200XPi immunoassay system. 

För att räkna ut FAI användes resultatet från SHBG-mätningarna och kvoten av 

testosteron/SHBG räknades ut. Testets lägsta analyserbara värde var 0,69 nmol/L. 
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Fyra prover fick <0,69nmol/L som resultat och har vid beräkning bestämts till 

0,35nmol/L.  

3.4.2. SHBG 

För analys av SHBG i serum användes Canine sex hormone binding globuline 

(SHBG) ELISA kit, en kvantitativ sandwich ELISA analys. Mätområdet för denna 

analys är 0,001nmol/L – 200nmol/L. Fem prover späddes efter en första körning 

med maxresultat. Dessa fick sedan ett exakt värde över 200nmol/L, eller ett högre 

maxvärde. Tre prover kördes i andra omgången och kunde därför inte analyseras 

om och fick >200nmol/L som värde. Dessa har vid beräkning getts maxvärdet 

(600nmol/L eller 200nmol/L beroende på spädning).  

3.4.3. CPSE 

SpeedTM CPSE in clinic immunoassay reader från Virbac BVT användes för analys 

av CPSE i serum. Detta gav en kvantitativ uppskattning av CPSE i serum. Maskinen 

använder LIF: laser induced fluorescens. Detta snabbtest har i jämförelser med mot-

svarande ELISA-test visat sig vara bra överensstämmande (se bilaga 2). Maxvärde 

för analysen var 500ng/mL. De prover som fått detta resultat har vid beräkning an-

vänts inkluderats som 500ng/mL. Tolkningsvärden enligt tillverkaren tillhörande 

testet var <50ng/mL: osannolikt BPH, 50-70ng/mL: svårtolkad, >70ng/mL: troligt 

BPH.  

3.5. Bearbetning av data 

För statistisk bearbetning av data användes excel och minitab. Metoden som använ-

des för att utvärdera effekt av testosteron samt testosterons effekt på spermapara-

metrar samt CPSE var stegvis linjär regression med variabler som i univariat regres-

sen hade p<0,2. Därefter har de högsta p-värdena stegvis tagits bort ur modellen. 

Resultat med p-värde <0,05 i den slutliga modellen betraktades som signifikanta.  

Analys av CPSE kompletterades med binär logistisk regressionsanalys där tes-

tets maxvärde (>500ng/ml) sattes som 1 och värden mindre än detta sattes som 0.  

När endast deskriptiv statistik av olika faktorer presenteras används medelvärde, 

medelfel, standardavvikelse, minsta värdet, median och maximala värdet.  

Studiepopulationen delades in i åldersgrupper baserat på ålder i månader för att 

se om några skillnader gick att skönja.   
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4.1. Deltagande hundar 

I studien deltog 65 hundar av rasen berner sennen i åldersintervallet 17 – 134 mån 

(se föredelning i figur 4 nedan).  Av dessa hade 16 inte gått i avel och resterande 

49 tidigare parats. Av dessa 49 hade 8 inte fått några valpar och resterande fått av-

kommor. Provtagning skedde i flera olika delar av Sverige och hundarna var bosatta 

i närheten av dessa. Tjugofem provtagningar genomfördes på UDS i Uppsala, res-

terande 40 på olika kliniker i Gävle, Göteborg, Hudiksvall, Hässleholm, Jönköping, 

Karlstad, Linköping, Lyckeby, Piteå, Skellefteå, Stockholm, Umeå, Västerås och 

på Gotland.  Sju av hundarna var importerade (från Finland, Ungern, Tjeckien och 

Norge), resterande var svenskfödda.  

BCS varierade mellan 3 och 7, median var 5. Vikt varierade mellan 35kg och 

58,1kg, median 50kg. Inga signifikanta korrelationer med BCS eller vikt sågs för 

någon annan variabel.  

 

Figur 3. Histogram åldersfördelning för studiepopulationen. 

4. Resultat 
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4.2. Spermakvalitet 

I tabell 2 presenteras deskriptiv sta-

tistik av studiepopulationens sperma-

kvalitet. Fördelning av färg på ejakula-

tet presenteras i Figur 5. Figur 4 är ett 

foto från mikroskopering av ett sper-

maprov från en av de deltagande hun-

darna.   

 

 

Figur 4. Spermier från berner sennen hund i Wil-

liamsfärgning. Foto: Angus Lau. 

Tabell 2. Deskriptiv statistik spermakvalitet. 

 

Variabel 

 

N 

 

Medel 

 

Medelfel 

 

StAvvikelse 

 

Min 

 

Median 

 

Max 

Motilitet 

% 

65 62,7 3,2 25,4 0 75 98 

Totalantal 

spermier 

miljarder 

65 1,0 0,1 0,8 0 1,0 3,6 

Normal 

andel 

spermier 

% 

65 48,8 3,2 26,2 0 50,5 87,5 
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Figur 5. Histogram färg ejakulat hos studiens 65 hundar. Vitt/grått är normal färg för ett ejakulat. 

4.3. Testosteron och SHBG-koncentrationer 

Koncentrationen av testosteron totalt samt fördelat i olika åldersgrupper presenteras 

i tabell 3. I figur 6 visas en fördelning i ett histogram. I denna studie var inte testos-

teronkoncentration statistiskt signifikant korrelerad med någon annan variabel vid 

regressionsanalyser där flera faktorer var medräknade. Figur 7 visar ett exempel på 

ett spridningsdiagram som gjorts för att jämföra olika faktorer korrelerat med 

testosteronkoncentration, detta exempel visar andel normala spermier.  

Fyra hundar hade lägsta mätbara värde på analysmetoden, <0,69nmol/L. Tre av 

dessa var >85 mån och hade tidigare parat och fått valpar.  

Tabell 3. Deskriptiv statistik testosteron. 

Variabel  N 

Me-

del 

 Me-

delfel 

StAv-

vikelse Min 

Me-

dian Max 

Testosteron 

nmol/L 

65 7,80 0,55 4,42 0,35 7,10 20,60 

0-24 mån  

Testosteron 

nmol/L 

14 9,51 1,05 3,94 4,50 8,60 20,60 

25-84 mån  

Testosteron 

nmol/L 

41 7,57 0,58 3,72 0,35 7,00 16,60 

>85 mån 

Testosteron 

nmol/L 

10 6,33 2,19 6,94 0,35 5,05 20,50 
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Figur 7. Histogram testosteron hos studiepopulationen. 

Figur 6. Spridningsdiagram med regressionslinje över individernas enskilda testosteronkoncent-

ration samt normalt antal spermier. Relationen är inte signifikant. 
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I tabell 4 visas koncentrationen SHBG för hela studiepopulationen samt indelat i 

ålderskategorier. I figur 8 visas fördelningen med ett histogram. Inga signifikanta 

korrelationer mellan SHBG och någon annan variabel sågs i denna studie.  

Tabell 4. Deskriptiv statistik SHBG i ålderskategorier. 

Variabel N Mean 

Medel-

fel 

StAv-

vikelse Min 

Me-

dian Max 

SHBG nmol/L 65 100,1 14,0 112,7 16,5 54,0 600,0 

0-24mån  

SHBG nmol/L 

14 88,8 17,1 63,8 22,4 54,0 197,8 

25-84mån  

SHBG nmol/L 

41 96,2 16,3 104,2 18,9 56,7 600,0 

>85mån  

SHBG nmol/L 

10 132,1 59,0 186,5 16,5 45,1 600,0 

 

 

 

Figur 8. Histogram SHBG för de ingående hundarna i studien. 
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I tabell 5 visas resultat av fördelning FAI. I figur 9 visas fördelningen med ett histo-

gram. I denna studie sågs en signifikant korrelation mellan sjunkande FAI och sti-

gande ålder (p-värde 0,02). FAI var inte signifikant korrelerat med någon annan 

variabel.  

Tabell 5. Deskriptiv statistik FAI.  

Variabel  N Mean Medelfel 

StAvvi-

kelse Min 

Me-

dian Max 

FAI 65 0,1344 0,0135 0,1087 0,0050 0,1150 0,4300 

0-24 mån  

FAI 

14 0,1633 0,0289 0,1082 0,0420 0,1961 0,4114 

25-84 

mån  

FAI 

41 0,1348 0,0161 0,1033 0,0050 0,1199 0,4175 

>85 mån  

FAI  

10 0,0917 0,0403 0,1276 0,0072 0,0466 0,4298 

 

 

 

Figur 9. Histogram FAI för de ingående hundarna i studien. 

4.4. CPSE 

Av 65 hundar fick 36 en koncentration över maxvärdet för mätmetoden (>500 

ng/mL). Enligt snabbtestets medföljande instruktion hamnade 2 hundar i intervallet 

för osannolik BPH, 3 hundar i intervallet för svårtolkat resultat och resterande 60 
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hundar i intervallet för sannolik BPH, med en spridning på 80,12ng/mL till >500 

ng/mL.  

När populationen delas in i 3 åldersgrupper enligt 0-24 mån, 25-84 mån, >85 

mån delas medelvärdet av deras resultat på CPSE in enligt tabell 6. Vid binär logis-

tisk regressionsanalys av resultaten fås ett en signifikant korrelation mellan CPSE 

och stigande ålder med p= 0,001.  

Hos de hundar med erytrocyter i sperman sågs en signifikant korrelation med 

CPSE (p=0,001).  

CPSE korrelerade inte signifikant med någon uppmätt spermievariabel eller an-

nan faktor som exempelvis leukocyter. 

 

Tabell 6. Deskriptiv statistik CPSE i ålderskategorier. 

 

 

Variabel 

 

N 

 

Mean 

SE  

Mean 

 

StAvvi-

kelse 

 

Min 

 

Me-

dian 

 

Max 

 

Andel med 

maxvärde 

CPSE 

ng/mL 

65 351,0 22,5 181,6 42,8 500,0 500,0 55, 40% 

0-24 mån  

CPSE 

ng/mL 

14 156,8 34,7 129,8 42,8 118,2 500,0 1, 7% 

25-50 

mån 

CPSE 

ng/ml 

20 350,4 42,8 191,5 64,5 500,0 500,0 12, 60% 

51-84 

mån 

CPSE 

ng/ml 

21 427,1 29,4 134,9 137,6 500,0 500,0 15, 71% 

>85  

CPSE 

ng/mL 

10 464,2 24,3 76,8 289,9 500,0 500,0 8, 80% 
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Figur 10. Histogram CPSE för de ingående hundarna i studien. 
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I denna studie har korrelation mellan spermaparametrar och hormonkoncentra-

tioner i blod hos berner sennen undersökts. Fördelar med att endast en ras ingår i 

studiepopulationen är att exempelvis skillnader i medellivslängd, storlek och even-

tuella andra rasskillnader inte behöver has i åtanke vid analys av provsvar. Det finns 

också information om rasen samt vanligt förekommande sjukdomar vilket kan 

hjälpa vid tolkning av provsvar. Detta gör att analyserna i sig får större plats och 

det mer homogena materialet gör att mindre skillnader lättare kan upptäckas. Där-

emot fås en mer representativ bild av hundsläktet i stort när flera raser ingår. Skill-

nader mellan storlek, raser och liknande kan ses och dras slutsatser ifrån. I detta fall 

där många olika analyser görs på samma hund bedöms användandet av en enskild 

ras som positivt. Rekryteringen av deltagarna har skett genom att intresserade djur-

ägare självmant har sökt sig till projektet. Detta kan göra att studiepopulationen 

påverkas genom att exempelvis djurägare med hundar som har upplevt problem vid 

tidigare parningar vill delta, alternativt att djurägare med mål att para sina hundar 

söker sig till studien. I studien deltog tidigare parade hundar med dräktighet som 

resultat samt hanar utan dräktighet vid tidigare parning. Även hundar som aldrig 

gått i avel. Det kan vara en viktig aspekt att ha i åtanke vid tolkning av resultatet.  

Testosteron mättes i denna studie vid endast ett tillfälle vilket påverkar analys-

svaret då testosteron visat sig ha en stor variation över dygnet (Souza et al. 2004; 

Martins et al. 2006). Detta kan ha lett till att testosteronkoncentrationen inte är helt 

pålitlig i dessa mätningar och att studien därför inte får motsvarande resultat som 

tidigare studier fått vid jämförelse av samband mellan spermakvalitet och testoste-

ronkoncentration. I denna studie fanns inte den praktiska möjligheten att ta flera 

testosteronprover per hund, samt att den kliniska relevansen sjunker ju svårare in-

samlingen blir.   

Testosteron har tidigare kopplats till libido (Sjaastad et al. 2016; Kolster 2018), 

i vår studie kunde vi dock inte se detta i multivariabel analys. Kanske kan testoste-

ron i serum i sig påverka fertilitet och libido på det sättet att hanen visar mer/mindre 

intresse för tiken. Däremot hade alla hundar i denna studie förmåga till ejakulering 

vilket tyder på att om testosteroncentration i serum ska ha en så stor påverkan att 

parning inte kan genomföras bör det ligga lägre än hos de hundar som ingick. Tro-

ligtvis finns det andra mer betydande faktorer än libido kopplat till testosteronkon-

centration som påverkar en hunds fertilitet baserat på denna studie.  

5. Diskussion 
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SHBG-koncentrationen i serum har hos människa i andra studier setts stiga med 

ökande ålder (Araujo & Wittert 2011), vilket inte var signifikant i denna studie. På 

samma sätt har testosteron setts sjunka med stigande ålder (Ramachandran et al. 

2019), men inte heller detta var signifikant i denna studie. Detta kan bero på fördel-

ning av ålder hos studiepopulationen, där det proportionellt ingick färre äldre än 

yngre hundar. Om studiepopulationen innehållit fler äldre individer kanske det re-

sultatet skulle vara signifikant. Detta blir dock ett problem i just denna studiepopu-

lation som utgörs av en ras som har en kortare levnadslängd jämfört med andra 

raser och det inte finns en lika stor äldre generation att tillgå.  

Serumtestosteron motsvarar inte alltid intratestikulär testosteronkoncentration 

vilket är det som man i första hand tror påverkar spermatogensen (Huhtaniemi 

2018). I denna studie går inte några signifikanta skillnader att se hos spermierna 

baserat på vare sig testosteronhalt eller SHBG i serum. Troligt motsvarar inte dessa 

värdet i testikeln vilket i första hand ser ut att påverka spermatogenesen. 

Hur testosteron ska bedömas debatteras (mäta som endast fritt VS bundet, endast 

det fria som är aktivt osv)(Goldman et al. 2017). I denna studie mättes SHBG fram-

förallt med syfte att se om FAI ger ett mer tillförlitligt resultat än testosteron för 

sig. Då sjunkande FAI var det enda värde som visade sig vara signifikant korrelerat 

med stigande ålder, samtidigt som testosteron och SHBG för sig endast visade ten-

denser dras slutsatsen att FAI kan vara ett mer tillförlitligt värde att utgå ifrån vid 

analys av testosteron i serum. 

För att försöka få ett mer relevant värde av testosteron även med endast ett prov-

tagningstillfälle räknades i denna studie även FAI, då SHBG tros vara mer konstant 

än testosteronkoncentration. Sammantaget ses ändå tendensen att den fria halten 

samt den totala halten testosteron sjunker med stigande ålder. Huruvida den påver-

kar fertiliteten eller spermierna är i denna studie inte klarlagt.  

Mätningarna av CPSE-koncentrationen avviker från förväntat resultat. Då 

många hundar hade högre än mätbart värde med använd mätmetod blir resultaten 

något svårtolkade. Resultaten innebär också att 63 av studiens 65 hundar har eller 

misstänks ha BPH. Det kan bero på fel på testet eller genomförandet, men mest 

troligt är att testet med dess resultat är sant vilket gör att studiepopulationen blir 

mer intressant. Studiepopulationen består av berner sennen vilket är en ras som har 

visat sig vara överrepresenterad i förekomst av BPH och andra prostataproblem 

(Agria försäkringsdata –Rasstatistik 2018). Det behöver inte ge kliniska tecken vil-

ket kan förklara att endast 2 av 65 har nämnt eventuella kliniska tecken i anamnes-

tagandet. Om resultaten tas för sanna bör slutsats dras att BPH hos berner sennen 

troligtvis är vanligt förekommande. Då få verkar få kliniska tecken, samt att inga 

tydliga kopplingar ses till nedsatt fertilitet får vidare undersökningar svara på 

huruvida det är ett problem som rasen påverkas märkbart av. Då rasen har andra 

sjukdomar att ta hänsyn till inom aveln i nuläget kanske BPH är något som får stå 

tillbaka till förmån för en större avelsdatabas.  
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Likt tidigare studier ses här att stigande ålder ger en ökad koncentration CPSE. 

Ett mer signifikant p-värde sågs vid korrelation av CPSE och förekomst av erytro-

cyter i sperma. I en hanhunds förhud finns ofta leukocyter vilket kan kontaminera 

ett ejakulat vid samling. Erytrocyter kanske däremot oftare kommer endast från 

prostata vilket kan förklara det signifikanta värdet i studien. 

Sammantaget öppnar detta för vidare undersökningar av prostata hos berner sen-

nen, där ultraljud vore en intressant mätmetod. Kanske har berner sennen normalt 

en högre koncentration CPSE i blod och kan inte jämföras med referensintervall för 

andra raser. Kanske är det en ras som generellt åldras tidigare än andra raser och då 

kan BPH ses som en ”normal” åldersförändring hos just dessa.  

Inga signifikanta resultat sågs avseende vikt eller hullbedömning korrelerat med 

någon av de mätta nivåerna i serum.  

Gällande spermakvalitet var motilitet och morfologi sett till denna studiepopu-

lations medelvärde lägre än normalt. Stora variationer sågs inom studiepopulat-

ionen. Andelen normala spermier låg i snitt på <50%, där ett normalt ejakulat bör 

ha >70 % normala spermier. Ingen signifikant korrelation fanns mellan andelen 

normala spermier och testosteron, SHBG, FAI eller koncentration CPSE, även om 

vissa mönster framkom vid enklare jämförelse när endast plottar de olika fak-

torerna.  
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Sammanfattningsvis konstateras att FAI korrelerar signifikant med ålder till skill-

nad från testosteron och SHBG för sig. Detta innebär att FAI eventuellt kan tolkas 

som ett mer säkert mätvärde än testosteron och SHBG var för sig, dock säger det 

lite om mätmetodens värde för utvärdering av fritt testosteron eftersom inga studier 

är gjorda på det. CPSE ses stiga signifikant hos hundar med ökad ålder samt finnas 

i högre koncentration i serum vid förekomst av erytrocyter i ejakulatet.  

Inga signifikanta resultat ses avseende korrelationer mellan testosteron, SHBG, 

FAI eller CPSE och spermakvalitet. En större studiepopulation hade eventuellt kun-

nat ge signifikanta resultat, alternativt en jämförande analys med en studiepopula-

tion bestående av en annan ras.  

Berner sennen har enligt data från Agria visat sig oftare än andra raser ha prob-

lem med sin prostata. I studien sågs höga värden av CPSE hos flertalet hundar, 

vilket bör tolkas som att prostatapatologier som BPH finns i ökad förekomst hos 

denna ras jämfört med hundar generellt. Detta har visats i tidigare studier. Även om 

få av hundarna i studien hade symtom av sin prostata kan det vara ett besvär som 

kommer förvärras med vidare avel för rasen. Ultraljudsundersökningar av prostatan 

rekommenderas i studier över prostata för att få säkrare data att analysera.  

I denna studie finns inte tillräckligt stöd för att motivera analyser av CPSE, 

testosteron, SHBG och FAI för att utvärdera en hanhunds fertilitet. Vidare studier 

av faktorer relaterade till hanhundars fertilitet är viktiga för att möjliggöra en bred 

avelsbas.  

6. Slutsats 
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När hundar parar sig och tiken inte blir dräktig kan det bero på flera orsaker. För att 

ta reda på varför kan olika undersökningar av tiken respektive hanhunden göras. 

Gällande hanhunden brukar det göras en analys av sperman för att se om spermierna 

rör sig normalt, ser normala ut och finns i tillräcklig mängd. Det innebär att en 

veterinär manuellt stimulerar hanhunden för att samla sperma. I denna studie un-

dersöks om analyser i blodprov kan ge kompletterande information eller att ana-

lyserna för sig själva kan hjälpa till att avgöra hur fertil en hanhund är. 

Testosteron är hanliga däggdjurs viktigaste könshormon och bidrar till att bilda 

nya spermier, att bygga muskelmassa, att ge sexuell drift och förmågan att ejaku-

lera. Testosteron finns i blodet där det cirkulerar och binder in till olika ställen i 

kroppen för att ge dessa förmågor, framför allt till testikeln och prostatan. Det kan 

vara bundet till ett bärarprotein, sex hormone bindning globuline (SHBG), som bin-

der testosteron och därmed hindrar det att utgöra sin effekt i kroppen. För att veta 

hur stor del av testosteron i blod som är bundet respektive fritt kan man dela blodets 

koncentration av testosteron med blodets  koncentration av SHBG, då får man ett 

free androgen index (FAI) (Hammes et al. 2005; Hammond 2011). 

Prostata bidrar till ejakulatet genom att producera prostatavätska som blandas 

med spermier och tillsammans utgör sperman. Prostata är ett av testosterons främsta 

mål och bidrar till dess tillväxt och funktion. För att utvärdera hur prostata mår kan 

canine prostate specific esterase (CPSE), som bildas när prostata växer (Holst et al. 

2017), mätas i blod.  

I denna studie undersöktes om testosteron i blod kan användas för att utvärdera 

en hanhunds fertilitet. För att räkna ut den fria delen testosteron i blod, den aktiva 

delen, mättes också SHBG. För att få ett mått på prostatas välmående mättes CPSE. 

I ett spermaprov analyserades spermierna och detta jämfördes sedan med hanhun-

darnas testosteron-, SHBG- och CPSE-koncentration i blod för att leta samband.  

Studiepopulationen utgjordes av 65 hanhundar av rasen berner sennen i olika 

åldrar. Djurägarna lämnade uppgifter om hälsostatus, sperma samlades och blod-

prov togs vid ett och samma tillfälle. Veterinär eller assistent mätte storleken på 

och undersökte hundarnas testiklar samt palperade prostata.  

Enligt denna studie fanns det inte några säkra tecken på att testosteron i blod är 

kopplat till fertiliteten. Däremot har forskning sedan innan visat att en alldeles för 

låg koncentration testosteron ger upphörd produktion av spermier (O’Donnell et al. 

Populärvetenskaplig sammanfattning 
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1996), men så låga nivåer fanns inte hos hundarna som ingick i denna studie. I 

denna studie sågs med säkerhet att den obundna delen testosteron blir lägre med 

åldern, vilket kan påverka äldre hanhundar om testosteronkoncentrationen blir till-

räckligt låg. CPSE sågs stiga med åldern, vilket betyder att prostatan blir större hos 

okastrerade hanhundar när de blir äldre. Att prostata blir större påverkar prostata-

vätskan och den delen av sperman som utgörs av densamma. Det har man tidigare 

sett påverkar spermierna negativt. Andra studier har visat samband mellan specifika 

kvaliteter hos spermierna och koncentrationen av testosteron och CPSE i blod (Kra-

kowski et al. 2015; Flores et al. 2017). Liknande effekter kunde anas i denna studie, 

men dessa kunde inte säkerställas matematiskt. 

Slutsatsen som dras från denna studie är att mätning av testosteron i blod inte 

bidrar till att utvärdera en hanes fertilitet. Däremot kan studien fastslå att det kan 

vara bättre att använda sig av den obundna koncentrationen testosteron än den totala 

koncentrationen när en hanhunds testosteronkoncentration ska utvärderas.  
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SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper 

Projekt: Fruktsamhet hos Berner-sennen hanar 
REMISS  

 

Uppgifter om Provtagningen (fylls i av veterinären) 

Datum för provtagning: Namn på hund (journaletikett):  

Provmaterial:  

    Spermaprov  

    Serumrör  

    EDTA-rör 

ID:  

Volym ejakulat: Bedömning av motilitet av spermier i mikroskop (%):  

Färg ejakulat:  Övriga anteckningar (ex om problem vid samling) : 

Hull (1-9):  Vikt:  

Klinisk undersökning (efter spermasamling):     

   Palpation testiklar;  

   diameter (båda):          ____________________ 

   dia sin:                        ____________________    dia dx:                        ____________________ 

   höjd sin:                      ____________________    höjd dx:                      ____________________ 

   tjocklek sin:                 ____________________   tjocklek dx:                ____________________ 

   konsistens sin:             ____________________   konsistens dx:            ____________________ 

   (mjuk, normal, hård, annat) 
   

   Palpation prostata;    

   Smärtar                           Ja    Nej 

   Avvikande konsistens    Ja    Nej  

   Symmetri                        Ja    Nej 

   Storlek                            Ja    Nej 

 

Provtagare: 

 

Telefon: 

 

Veterinärklinik: Ort: 

 

 

 

_____________________________     _____________________________     _____________________________ 

[Ort och Datum]                                    [Underskrift]                                          [Namnförtydligande/Stämpel] 

 

Bilaga 1     
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Proverna skickas till: SLU, KV-lab Box 7054, 750 07 Uppsala             

Ref: “Fruktsamhet hos berner sennen hanar”  

Kontaktinformation:                                   

Bodil Ström Holst 

Ida Hallberg 
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SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper 

Projekt: Fruktsamhet hos Berner-sennen hanar 
PROVTAGNINGSINFORMATION - REMISS  

 

Information om hunden (fylls i av ägaren) 

Registrerat namn (kallas): Reg. Nr:  

Chipnummer eller tatuering:  Född:  

Avelshistorik: 

      Aldrig gått i avel      

      Planerad att gå i avel i framtiden     

      Har gått i avel:     

        Tidigare parade tikar, antal: ______________ 

        Lämnat kullar,            antal: ______________ 

        Antal valpar,              totalt: ______________ 

 

Behandlad med hormonpreparat (t.ex kemisk kastrering): 

    Ja,  

   datum:    ______________       

   preparat: ______________ 

     Nej     

Specifika hälsofrågor: 

Problem med urinering (kissar länge, blod, droppar urin): 

    Ja,  

     Nej     

Problem med avföring (platt avföring, svårt att bajsa, blod): 

    Ja,  

     Nej    

   Övrigt: ______________________________________     

Behandling historik: 

      Aldrig behandlad med läkemedel     

      Behandlad med fästingprofylax senaste 12 månaderna 

     Typ: ______________ Datum: _____________ 

      Annan läkemedelsbehandling 

     Typ: ______________ Datum: _____________ 

Övrig information (t.ex gällande avelshistorik, medicinsk historik):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


