
Litium 
och sexuella
biverkningar

Finns sexuella biverkningar
rapporterade vid behandling
med litium?

En 30-årig man med affektiv
sjukdom behandlas sedan
flera år med litium (Lithionit)
3+0+2. Han har av och till
sedan behandlingsstart lidit
av störd sexuell funktion,
framför allt i form av reduce-
rad libido och reducerad
erektil funktion. Patienten
har tidigare behandlats med
citalopram (Cipramil) under
1,5 år mot depression, vilket
dock är utsatt sedan sex
månader. Ingen förbättring
vad beträffar de sexuella bi-
verkningarna har observe-
rats. Patienten har inga
andra kända sjukdomar el-
ler annan läkemedelsbe-
handling.

En liknande fråga rörande
impotens som biverkan

av litium finns tidigare
dokumenterad i Drugline
[1]. Detta dokument beskri-
ver två fallrapporter, förlust
av libido respektive impo-
tens efter behandling med
litium samt en studie där 5
av 33 patienter under litium-
behandling hade erektil dys-
funktion.

En uppdaterad sökning i till-
gängliga databaser och övrig
farmakologisk litteratur har
givit ytterligare information
i frågan. En 39-årig man
med schizofreni drabbades
av impotens under behand-
ling med litium och antipsy-
kotika [2]. De antipsykotiska
läkemedlen sattes ut, men
patienten blev inte besvärsfri
förrän litium seponerades.
Vid återinsättning av litium
återkom symtomen. 

Fler patienter bland 24 li-
tiumbehandlade manode-
pressiva individer än bland
42 kirurgiska kontroller,
utan tidigare känd psykia-
trisk anamnes, var missnöjda
med sin sexuella funktion
[3]. Det är dock uppenbart
att den observerade skillna-
den kan bero på patientgrup-
pens grundsjukdom, efter-
som det är välkänt att psyki-
atriska patienter oftare  än
andra patientgrupper drab-
bas av sexuella besvär.
Sexuella biverkningar finns
beskrivna bland öppenvård-
spatienter med bipolär sjuk-

dom som behandlats med li-
tium och bensodiazepiner
[4]. 

Ett fall av ejakulationsbe-
svär efter behandling med li-
tium finns rapporterat till det
svenska biverkningsregistret
[5] och tre fall i WHOs in-
ternationella biverkningsda-
tabas [6]. Det finns 46 fall av
impotens dokumenterade i
WHOs register [6]. Det ska
dock påpekas att WHOs bi-
verkningsregister inte har
samma homogena evalue-
ring av sina rapporter som
det svenska på grund av
olikheter i rapporterings-
system mellan olika länder.
Antalet rapporter är litet
med tanke på den omfattan-
de användningen av litium
världen över. 

För citalopram och andra
SSRI (selektiva serotonin-
återupptagshämmare) är sex-
uella biverkningar väldoku-
menterade i litteraturen [5,7-
11].

Sammanfattningsvis finns
sexuella biverkningar be-
skrivna för både litium- och
citaloprambehandling. I det
aktuella fallet kan båda läke-
medlen ha bidragit till pati-
entens besvär. Men tidssam-
bandet talar för litium. And-
ra orsaker till patientens be-
svär, som är vanliga för den-
na patientgrupp, måste dock
uteslutas. 
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Läkemedelsfrågan

Under vinjetten »Läkemedelsfrågan« publiceras ett urval av de frågor som behandlats vid någon av 
de regionala läkemedelsinformationscentralerna (LIC), som hjälper sjukvårdspersonal, apotek och läke-
medelskommittéer när medicinska läkemedelsproblem uppstår i det dagliga arbetet. Frågorna har 
sammanställts vid Huddinge Universitetssjukhus av med dr Mia von Euler, avdelningen för klinisk farma-
kologi. Svaren, som är evidensbaserade och producentobundna, publiceras även i databasen Drugline.
Frågor kan ställas till regionala LIC – telefonnummer finns på www.lic.nu
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