
De sexuella biverkning-
arna kopplade till

SSRI-användning anses
framför allt bero på dessa
läkemedels  agonistiska ef-
fekter på 5HT2-receptorn
[1, 2]. Av detta skäl skulle
man förvänta sig att biverk-
ningarna är en klasseffekt,
med obetydliga skillnader
mellan olika substanser
inom gruppen. Trots detta
har man i ett tidigare Drug-
linesvar antytt att risken för
sexuella biverkningar skul-
le kunna vara högre med
paroxetin än med andra
SSRI [2]. 

Denna uppfattning finner
ytterligare stöd i det svens-
ka biverkningsregistret, där
sexuella biverkningar är un-
gefär tio gånger vanligare
för paroxetin än för övriga
SSRI (justerat för försälj-
ningssiffror). Då de totala
frekvenserna spontanrap-
porterade sexuella biverk-
ningar är låga, 4–50 per
miljon dygnsdoser, är jäm-
förelsen dock statistiskt
osäker [3].

Frågan har även utretts i
en prospektiv, oblindad stu-

die omfattande drygt 1 000
män och kvinnor behandla-
de med antidepressiva me-
del [4]. Sexuella biverk-
ningar förekom i högst fre-
kvens hos dem som behand-
lats med citalopram eller pa-
roxetin (73 respektive 70
procent). För fluoxetin, flu-
voxamin och sertralin var
motsvarande siffra ca 60
procent. 

Även om den totala fre-
kvensen sexuella biverk-
ningar inte var högre än för
andra SSRI i denna studie,
utmärkte sig paroxetin med
signifikant fler fall av erek-
til dysfunktion. För icke-
SSRI, som moklobemid,
mirtazapin och reboxetin
var frekvensen sexuella bi-
verkningar mycket lägre,
under tio procent.

Även om vissa skillnader
tycks finnas inom SSRI-
gruppen torde det sällan
vara tids- och kostnadsef-
fektivt att byta till ett annat
SSRI vid sexuella biverk-
ningar. Man bör snarare
välja ett antidepressivum
utanför denna klass, med
mindre serotonerg profil.
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Sexuella
biverk-
ningar 
och SSRI

Finns det någon skill-
nad i frekvens av sex-
uella biverkningar
mellan olika SSRI-pre-
parat? Är det någon
idé att byta preparat
för att slippa biverk-
ningar?
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