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Sexuella biverkningar, såsom försenad
ejakulation eller orgasm eller frånvaro
av orgasm, minskad lust och erektil dysfunktion, har rapporterats för alla selektiva serotoninåterupptagshämmare
(SSRI) [1]. Flera orsaker till dessa problem har föreslagits och inkluderar serotonerga, dopaminerga och antikolinerga mekanismer.
Att uppskatta förekomsten av sexuella
biverkningar av SSRI är inte helt okomplicerat, eftersom sjukdomen som behandlas, skillnader i komorbiditet och
läkemedelseffekter kan störa analyserna. Studiens upplägg och de utvärderingsverktyg som används har också visat sig ha stor betydelse [1, 2]. Detta avspeglas i det faktum att uppskattningar
som gjorts av förekomsten av sexuella
biverkningar varierar från några enstaka procent till över 80 procent. De hög■ Under vinjetten »Läkemedelsfrågan«
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sta siffrorna har observerats i prospektiva studier där man direkt frågat studiedeltagarna om sexuella biverkningar,
medan så kallade »postmarketingstudier« visat betydligt lägre förekomst
[1].
I en svensk studie på 119 patienter som
hade diagnosen depression, jämförde
man metoden att ställa direkta frågor
om sexuella biverkningar med gängse
spontanrapportering [2]. Totalt 41 procent av patienterna rapporterade sexuella biverkningar vid direkt förfrågan, i
jämförelse med 6 procent vid spontanrapportering (P<0,001). I en spansk öppen prospektiv studie, där 1 022 patienter intervjuades genom en speciell enkät för att utvärdera sexuella biverkningar, sågs också en hög förekomst av
sexuella biverkningar [3]. Totalt 57,7
procent (161/279) av de fluoxetinbehandlade, 62,9 procent (100/159) av de
sertralinbehandlade, 62,3 procent
(48/77) av de fluvoxaminbehandlade,
70,7 procent (147/208) av de paroxetinbehandlade och 72,7 procent (48/66) av
dem som behandlats med citalopram
uppgav att de haft sexuella biverkningar.
Det finns begränsat med jämförande
studier av skillnader i förekomsten av
sexuella biverkningar hos olika SSRIpreparat. Tillgängliga data ger ingen entydig bild [1-6], och det finns därmed
inga säkra belägg för att något SSRI-preparat skulle vara förenat med färre sexuella biverkningar. En något högre förekomst har i vissa jämförelser föreslagits
vad gäller paroxetin [1], men tillgängliga
data är otillräckliga för att man ska kunna dra några säkra slutsatser. I studien
av Landén och medarbetare sågs ingen
statistiskt signifikant skillnad mellan citalopram och paroxetin vad gäller förekomsten av sexuell dysfunktion [2].
Sammanfattningsvis har sexuella biverkningar av alla SSRI rapporterats,
och flera orsaker har föreslagits. Skillnaderna mellan studierna avseende bland
annat studieuppläggning och utvärderingsverktyg gör att tillgängliga data
uppvisar en mycket heterogen bild, med
en uppskattad prevalens av sexuella biverkningar vid behandling med SSRI
som varierar från några enstaka procent
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Frågeställaren undrar om
det i dagsläget finns några
säkra belägg för att något
SSRI-preparat är fördelaktigare än övriga när det gäller
sexuella biverkningar.
Frågan gäller en 40-årig i övrigt frisk kvinna med depressiva besvär
som medicinerar med citalopram (Cipramil) 20 mg om dagen. Man har försökt
trappa ned dosen, främst på grund av
nedsatt sexuell lust, men kvinnan har då
mått psykiskt sämre.

Alla selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) har sexuella biverkningar, t ex
frånvaro av orgasm eller erektil dysfunkton.
Det finns inga säkra belägg för att något
SSRI-preparat skulle vara förenat med färre
sexuella biverkningar än de andra.

till över 80 procent. Det finns i dag inga
säkra belägg för att något SSRI-preparat
skulle vara förenat med färre sexuella
biverkningar.
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