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Citalopram ger lindrigare
förgiftning än tricykliska anti-
depressiva men allvarliga sym-
tom såsom kramper kan före-
komma. EKG-påverkan är rela-
tivt vanlig.

Utifrån nuvarande erfarenhe-
ter rekommenderas kontinuer-
lig observation och EKG-över-
vakning när patienten intagit en
dos över 600 mg. 

Citalopram (Cipramil) är ett relativt
nytt antidepressivum i gruppen selek-
tiva serotoninåterupptagshämmare
(SSRI). Substansen registrerades 1992 i
Sverige som ett av de första länderna.

Preparatet har snabbt fått stor an-
vändning (46 miljoner definierade
dygnsdoser 1995) och har liksom övri-
ga SSRI god klinisk effekt och lindrig
biverkningsprofil.

Den akuta toxiciteten av SSRI har vi-
sat sig vara lägre än för tricykliska anti-
depressiva [1]. Studier på fluoxetin [2-
4], fluvoxamin [5], paroxetin [6] och
sertralin [7-10] stöder detta antagande.

Endast ett fåtal uppgifter om överdo-
sering med citalopram har förekommit i
litteraturen [11], varför ett årsmaterial
med överdoseringar rapporterade till
Giftinformationscentralen (GIC) har
bearbetats och analyserats.

Material och metod
GIC anmodar årligen alla sjukhus i

Sverige att till centralen, via epikrisko-
pior, rapportera samtliga sjukhusvår-
dade förgiftningsfall. En avstämning
med Socialstyrelsens slutenvårdsregis-
ter anger att GIC på detta sätt får känne-
dom om drygt 40 procent av alla förgif-
tade som vårdas inneliggande. Inkomna

epikriser under 1995 utgör underlaget
för denna redogörelse. Förgiftningstill-
bud hos barn har exkluderats ur materi-
alet. Epikriserna har analyserats retro-
spektivt med avseende på följande para-
metrar:

Intagen substans eller intagna sub-
stanser, toxisk dos, ålder, kön, kliniskt
förlopp, vårdresultat och mortalitet.

Ingen systematisk bestämning av se-
rumnivåer har utförts varför identifie-
ringen av inblandade substanser och in-
tagen mängd huvudsakligen baserats på
anamnestiska uppgifter.

Resultat
Bland de cirka 3 500 epikriser som

tillsänts GIC under 1995 fanns 159 be-
skrivningar av akuta överdoseringar
med citalopram hos vuxna. Citalopram
dominerade förgiftningsbilden helt i 44
fall (okänd dos i 7 fall), medan även
andra preparat förekom hos 115 patien-
ter. Ventrikeltömning och/eller tillför-
sel av medicinskt kol utfördes hos så
gott som samtliga patienter.

Fall med enbart citalopram
Bland dem som överdoserat av en-

bart citalopram var åldersfördelningen
14 till 80 år. Tonåringarna utgjorde 9
procent av fallen och det förelåg en do-
minans för kvinnor (66 procent). Den
intagna mängden varierade mellan 70
mg och 3 g.

När dosen understeg 600 mg (n=19)
sågs enbart lindriga symtom som yrsel,
illamående, sinustakykardi, tremor,
trötthet och somnolens.

Vid doser över 600 mg observera-
des dessutom EKG-förändringar med
breddökade QRS-komplex hos 6 av 18
patienter. En patient uppvisade ventri-
kulära extrasystolier i bigemini. I några
fall noterades ospecifika ST-T- föränd-
ringar. Allvarliga arytmier eller be-
handlingskrävande blodtrycksfall sågs
dock inte i något enda fall. Generella
kramper förekom hos 6 av de 18 patien-
ter som intagit mer än 600 mg och hos 2
patienter där dosen var okänd.

Samtliga 5 patienter som intagit do-
ser om 1,9–3 g uppvisade endera bredd-
ökade QRS-komplex, kramper eller en
kombination av båda. Figur 1 visar gra-
fiskt korrelationen mellan dessa sym-

tom och intagen dos hos de 37 personer
där dosen var känd.

Muskelryckningar och sprittighet
hos en del patienter tolkades som en
neurologisk hyperexitabilitet av samma
slag som kan leda till kramper. Ett ob-
servandum är att kramper kunde upp-
komma trots enbart måttlig medvetan-
desänkning och att djupare medvets-
löshet var ovanlig. När kramper sågs
debuterade dessa inom de första tim-
marna efter tablettintaget. Kramperna
vek spontant eller på diazepamtill-
försel.

QRS-förändringarna kom något se-
nare och gick gradvis i regress under
12–24 timmar. Inga oväntade sena sym-
tom observerades, och det fanns inte
heller tecken på ett bifasiskt kliniskt
förlopp.

Inga dödsfall förekom och alla pati-
enter återhämtade sig under vårdtiden. I
ett allvarligt fall, där dosen var okänd,
utvecklade patienten rabdomyolys med
efterföljande njursvikt. Denna patient
hade sannolikt legat medvetslös en
längre tid innan han hittades.

Blandintoxikationer
Det är motiverat att särskilt omnäm-

na två patienter i gruppen blandintoxi-
kationer.

En 31-årig kvinna som sedan tidiga-
re stod på moklobemid, en reversibel
MAO-hämmare, utvecklade ett seroto-
ninergt syndrom efter intag av 400 mg
Citalopram och 4,5 g moklobemid.
Symtombilden innefattade muskelrigi-
ditet, hyperkinesi, hypertermi och
svettningar. Hon behandlades i respira-
tor och bilden klingade successivt av
under ett halvt dygn.

Den andra patienten, som intagit
3,6 g citalopram och 150 mg av neuro-
leptikat flupentixol, var komatös vid
ankomsten till sjukhus. Denna 35-åriga
kvinna utvecklade återkommande
krampanfall och EKG-förändringar i
form av breddökade QRS-komplex,
vänstersidigt bakre fascikelblock och
ospecifika ST-T- förändringar. Efter in-
travenös tillförsel av hyperton natrium-
klorid (totalt 440 mmol under två tim-
mar) normaliserades QRS-komplexen.

Rabdomyolys och aspirationspneu-
moni komplicerade situationen ytterli-
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gare, men efter sju dagars vård var pati-
enten helt återställd.

Diskussion och slutsatser
Sinustakykardi, måttlig medvetan-

depåverkan, breddökade QRS-kom-
plex, sprittighet och generella kramper
var dominerande symtom. EKG-påver-
kan med breddökning av QRS-kom-
plexen förekom hos en tredjedel av pa-
tienterna vid doser över 600 mg, vilket
var vanligare än vi tidigare antagit.
Dock förekom inga allvarliga arytmier i
den studerade gruppen av rena citalo-
pramöverdoseringar. Även om inga all-
varliga arytmier noterades i detta mate-
rial kan man inte utesluta att de uppträ-
der i en större population. Generalisera-
de kramper var det vanligaste allvarliga
symtomet.

Rabdomyolys och efterföljande
njurinsufficiens, som sågs i enstaka fall,
kan uppträda efter långvarig medvets-
löshet oavsett orsak.

I detta sjukhusmaterial dog ingen pa-
tient. Överdosering av citalopram har
dock tidigare knutits till dödsfall i ett
svenskt rättsmedicinskt material [11].

Av ovanstående kan man dra slutsat-
sen att allvarliga symtom kan uppträda
vid doser över 600 mg, vilket betyder att
terapeutisk dos överskridits med 15–30
gånger.

Serotoninergt syndrom, som utveck-
lades hos en patient har beskrivits hos
patienter som kombinerar MAO-häm-
mare med SSRI eller använder två olika
SSRI [3, 12]. Bilden har gemensamma
drag med malignt neuroleptikasyndrom
men har ett lindrigare förlopp.

Behandlingen är
rent symtomatisk
Behandlingen av citalopramintoxi-

kationer är rent symtomatisk.
Om patienten inkommer i ett tidigt

skede kan det vara motiverat med ven-
trikeltömning och koltillförsel. Vid
breddökade QRS-komplex kan EKG-
bilden normaliseras efter tillförsel av
hyperton natriumklorid, vilket ju också
iakttagits vid behandling av förgiftning
med tricykliska antidepressiva och and-
ra substanser med membranstabilise-
rande egenskaper.

Utifrån nuvarande erfarenhet re-
kommenderas kontinuerlig observation
och EKG-övervakning när doser över
600 mg intagits.

Eliminationsbefrämjande åtgärder
som hemodialys och hemoperfusion
har inte prövats kliniskt men substan-
sens stora distributionsvolym och höga
proteinbindningsgrad talar mot att så-
dana metoder är effektiva.

Försäljningsstatistik visar att för-
skrivningen av tricykliska antidepres-
siva stadigt sjunker samtidigt som se-
lektiva serotoninåterupptagshämmare

1995 har uppnått en fyra gånger högre
marknadsandel. Från förgiftningssyn-
punkt är detta en klar fördel eftersom
dessa substanser generellt uppvisar en
lindrigare förgiftningsbild [1].
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Figur 1. Rena citalopramöverdoseringar
1995. Symtom i relation till intagen dos
(n=37).

Misskrediterande
om insulinanalog
ledde till prickning
Internet skyddat

Även läkemedelsföretags inlägg om
en konkurrents preparat i diskussions-
grupper på Internet är skyddade av
tryckfrihet och kan inte prövas mot
branschens reklamregler.

Det är konsekvensen av ett beslut av
Läkemedelsindustrins informations-
granskningsman (IGM, B4/97). Eli Lil-
ly hade försökt få IGM att ingripa mot
konkurrenten Novo Nordisk för ett en-
ligt anmälaren misskrediterande inlägg
om insulin Lispro (Humalog) i diabeto-
logföreningens debattforum på Inter-
net.

Däremot prickade IGM Novo för att
företaget i samband med ett 30-tal be-
sök på kliniker och hos diabetesteam
använt en overheadbild som innehöll
felaktigt och för Eli Lilly skadligt inne-
håll jämte felaktiga referenser. Det gäll-
de en uppgift om att Eli Lillys insulin-
analog skulle ha högre mitogenicitet än
humaninsulin, ett påstående som Novo
medger var felaktigt. Bilden innehöll
data om olika insulinvarianter (Novos
och Eli Lillys produkter), som jämför-
des med humaninsulin.

IGM anser det synnerligen otill-
fredsställande att kontrollen inte är bätt-
re än att Novo hann använda bilden vid
ett stort antal möten för läkare och an-
nan vårdpersonal innan sakfelen upp-
täcktes, och avvikelsen är ännu allvarli-
gare därför att uppgifterna var misskre-
diterande för konkurrenten och dennes
produkt. Att felaktiga referenser lämna-
des betraktar IGM som synnerligen
ovederhäftigt.

Bemötte kongressrapport
Striden kring Internet-debatten star-

tade när Novo 30 oktober 1996 gjorde
ett inlägg i Diabetolognytts debattfo-
rum med anledning av att en läkare i en
kongressrapport noterat att Novos arbe-
te med utveckling av insulinanaloger
hämmats av negativa säkerhetsdata.

Eli Lilly hävdade att Novo i sin kom-
mentar insinuerat att också Eli Lilly och
kliniska forskare skulle hålla tillbaka
säkerhetsdata (från mitogenicitetsstudi-
er) om insulin Lispro. Företaget krävde
att Novo skulle ta tillbaka sitt medde-
lande på Internet. Eftersom det inte
gjorts 19 december anmälde Lilly ären-
det till IGM, som alltså inte går in på
detta tryckfrihetsskyddade område.

Efter överenskommelse med kon-
gressrapportören tog Novo bort sitt in-
lägg på Internet »så snart det var tek-
niskt möjligt». •


