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Disfunció sexual persistent: 
antidepressius, finasterida i retinoides

Diversos grups de fàrmacs poden afectar la 
funció sexual: antihipertensius, antidepressius, 
antipsicòtics i antiandrògens, entre d’altres.1 Les 
drogues d’ús més comú (alcohol, cocaïna i altres 
estimulants i al·lucinògens) també són causa fre-
qüent de problemes sexuals. Fàrmacs i drogues 
poden afectar el desig, l’excitació o l’orgasme. 
La manca de desig, la manca de lubricació en 
dones, la disfunció erèctil i l’ejaculació prematu-
ra, retrògrada o absent en homes, l’anorgàsmia 
i el dolor als genitals afecten pacient i parella. 
Generalment, aquest efecte advers desapareix 
en retirar el fàrmac. 

No obstant, en alguns pacients aquests símp-
tomes poden persistir, fins i tot anys després 
de suspendre el tractament. En aquest núme-
ro revisem els efectes sobre la sexualitat que 
poden aparèixer després d’un tractament amb 
antidepressius, finasterida i retinoides. 

El comportament sexual està relacionat amb 
l’estat d’ànim. La depressió pot alterar l’interès i 
la resposta sexual. No obstant, els antidepres-
sius, ja siguin tricíclics, inhibidors selectius de 
la recaptació de serotonina (ISRS), de seroto-
nina i noradrenalina (ISRNA) o inhibidors de 
la MAO (IMAO), indueixen problemes sexuals 
addicionals amb freqüència. 

En una revisió sistemàtica d’assaigs clínics i 
estudis observacionals amb qüestionari especí-
fic sobre sexualitat en pacients en monoteràpia 
(excepte benzodiazepines), la prevalença va ser 

de 25% (mirtazapina, fluvoxamina) a 70-80% 
(sertralina, venlafaxina, citalopram, paroxeti-
na, fluoxetina); escitalopram, duloxetina, imi-
pramina o fenelzina van mostrar prevalences 
intermèdies. En el conjunt dels grups placebo la 
incidència va ser de 14%. Es va registrar inhibi-
ció del desig, l’excitació i l’orgasme amb tots els 
fàrmacs, sense grans diferències entre ells.2 Cal 
tenir en compte que les incidències estimades 
en diferents estudis i revisions sistemàtiques han 
estat variables (vegeu la taula 1).3,4 

 
El bloqueig dopaminèrgic que produeixen els 
neurolèptics dóna lloc a hiperprolactinèmia, 
amb supressió de l‘eix hipotàlem-hipofisari-
gonadal, que inhibeix el desig, l’excitació i 
l’orgasme en ambdós sexes, i causa disfunció 
erèctil i problemes d’ejaculació en l’home. La 
incidència seria particularment elevada amb 
risperidona, seguida en ordre decreixent 
d’haloperidol, olanzapina, clozapina, quetiapina 
i aripiprazol.5 

La hipertensió és una de les causes de pro-
blemes de sexualitat i els fàrmacs antihiper-
tensius poden agreujar aquesta disfunció. Els 
pacients hipertensos tractats amb bloquejadors 
β-adrenèrgics i diürètics presenten més altera-
ció de la sexualitat que els tractats amb IECA, 
ARA-II o bloquejadors dels canals de calci.1 En 
homes s’ha descrit disfunció erèctil, i en dones 
poden reduir el desig sexual.1

Els antiepilèptics causen problemes de sexua-
litat amb freqüència. S’ha descrit afectació de 
l’orgasme amb gabapentina i amb topiramat, 
en homes i en dones, així com inhibició del 
desig en dones.

Afectació de la sexualitat 
durant el tractament 
farmacològic
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Efectes persistents sobre la 
sexualitat després de deixar 
el tractament farmacològic

Els contraceptius hormonals donen lloc a dis-
minució del desig, que es concentra en la data 
de l’ovulació,6 i que és més persistent i durado-
ra amb els d’efecte prolongat, com l’acetat de 
medroxiprogesterona depot.5

Els bloquejadors alfa-adrenèrgics utilitzats en 
cas d’hipertròfia benigna de pròstata (alfuzo-
sina, tamsulosina, terazosina) no són causa 
de problemes de sexualitat, excepte que s’ha 
registrat una incidència de 10% d’ejaculació 
retrògrada amb tamsulosina.7

Els antiandrògens (com ciproterona), anàlegs 
de l’hormona alliberadora de gonadotropina, 
cimetidina, digoxina i espironolactona bloque-
gen el receptor androgènic, fet que redueix el 
desig, inhibeix l’excitació, afecta l’orgasme i pot 
induir galactorrea en ambdós sexes.5

Els corticoides redueixen els nivells circulants de 
testosterona, fet que redueix el desig en ambdós 
sexes i causa disfunció erèctil en l’home.8

Els immunosupressors, com everòlim i siròlim, 
afecten la funció gonadal i causen disfunció 
erèctil.5

Els antiretrovirals inhibidors de la proteasa 
causen problemes sexuals i disfunció erèctil en 
més de la meitat dels homes que en reben.9

Antihistamínics, pseudoefedrina (continguda 
en “antigripals”), analgèsics opiacis i altres dro-
gues també poden ser causa de problemes de 
sexualitat.5

Antidepressius i disfunció 
sexual persistent

A més dels efectes sobre la sexualitat comentats 
fins aquí, en els darrers anys s’han descrit pro-
blemes que persisteixen mesos o anys després 
de deixar un tractament amb un antidepressiu 
ISRS o ISRNA, finasterida i isotretinoïna.10

El portal https://rxisk.org/ ha reunit 300 casos 
notificats per pacients i metges de disfunció 
sexual que persisteix després de suspendre el 
tractament. S’hi comptabilitzen 14 fàrmacs dife-
rents: antidepressius ISRS (188 casos, 63%) i 
ISRNA (venlafaxina, desvenlafaxina i duloxetina; 
30; 11%), isotretinoïna (54, 18%) i inhibidors 
de la 5α-reductasa (25, 8%).

Els símptomes, com la disfunció erèctil, la pèrdua 
del desig, l’anestèsia genital i l’orgasme feble, 
eren comuns per als tres grups de fàrmacs, men-
tre que els casos d’ejaculació precoç i de tras-
torn persistent d’excitació genital (persistent 
genital arousal disorder, PGAD) només es van 
registrar en pacients tractats amb ISRS.
 
En un 20% dels casos, la disfunció sexual va 
aparèixer o va empitjorar molt quan es va aturar 
el tractament. Disset pacients van patir aquests 
símptomes durant almenys 10 anys des de la 
retirada del fàrmac.11

Entre 2006 i 2008 es van descriure vuit casos de 
disfunció sexual persistent després de la retira-
da d’un ISRS.12 L’any 2012 el centre de farmaco-
vigilància holandès havia rebut 19 notificacions 
de disminució del desig, disfunció erèctil, retard 
de l’orgasme i altres símptomes persistents en 
pacients que havien suspès l’ús d’un ISRS entre 
2 mesos i 3 anys abans i encara no se n’havien 
recuperat. Tretze pacients eren homes i sis 
dones.13

La disfunció sexual postISRS sorgeix després 
de l’ús d’un ISRS durant períodes variables. Des-
prés de suspendre el fàrmac, els pacients conti-
nuen presentant disminució del desig, anestèsia 
genital, disfunció erèctil i de l’ejaculació, pèrdua 
de lubricació en dones i/o anorgàsmia. No se’n 
coneix bé la incidència, perquè es confon amb 
símptomes de depressió o d’ansietat, que tenen 
una relació evident amb la sexualitat. En una 
sèrie de pacients de 21 a 39 anys amb disfunció 
sexual postISRS el símptoma més específic era 
l’anestèsia genital.14

https://rxisk.org/
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Se n’ha de considerar el diagnòstic quan el o 
la pacient descriu que el problema no existia 
abans d’iniciar el tractament, que encara persis-
teix després de la remissió de la depressió i la 
retirada del fàrmac, i que no hi ha altres proble-
mes físics relacionats amb la disfunció sexual.14 

El PGAD s’ha descrit gairebé exclusivament en 
dones. Es caracteritza per una excitació genital 
no desitjada en absència de sensació de desig 
sexual. De vegades és dolorosa, pot durar hores 
o fins i tot dies, i normalment no remet després 
d’un orgasme. Les pacients descriuen els símp-
tomes com a angoixants i intrusius. S’ha descrit 
durant el tractament amb fluoxetina o després 
de suspendre venlafaxina,15 sertralina, paroxeti-
na,16 citalopram17 o fluvoxamina.18 Per al tracta-
ment d’aquest trastorn s’han utilitzat antidepres-
sius com la clomipramina a dosis baixes.19 

S’ha descrit també un quadre similar, que s’ha 
anomenat síndrome dels genitals inquiets 
(restless genital syndrome, RGS). Cursa amb 
malestar, dolor, entumiment, vibració, agitació, o 
una sensació de cremor a la vagina, el perineu, 
la pelvis, el penis, i la regió proximal de les ex-
tremitats inferiors. Ha estat descrita ocasional-
ment en pacients amb malaltia de Parkinson.

La finasterida és un inhibidor de la 5α-reductasa. 
Està autoritzada en comprimits de 5 mg (Pros-
car® i especialitats farmacèutiques genèriques, 
EFG) per al tractament de la hiperplàsia benigna 
de pròstata (HBP) i en comprimits d’1 mg (Pro-
pecia® i EFG) per a l’alopècia androgènica en 
homes, amb una eficàcia modesta en ambdues 
indicacions.20 La dutasterida també inhibeix la 
5α-reductasa i ha mostrat una eficàcia similar 
sobre els símptomes de l’HBP.

En pacients amb HBP aquests fàrmacs hi 
indueixen pèrdua del desig i disfunció erèctil,21 
amb un risc similar per als dos.22 En assaigs 
clínics en pacients tractats amb finasterida, s’hi 
han descrit impotència (5-10%), trastorn de 
l’ejaculació (3-5%) i disminució de la libido (6-
7%). En alguns pacients amb alopècia androgè-
nica aquests efectes adversos sexuals han estat 
persistents,23 fins i tot després de suspendre el 
tractament.24 El risc d’aquests efectes persis-
tents augmenta amb la durada del tractament.25

Des de fa 10 anys, algunes agències de medica-
ments han informat d’aquests efectes: la sueca 
el 2008, la britànica el 2009 i l’FDA el 2012, que 
els va incloure a les fitxes tècniques. La majoria 
de les notificacions eren de pacients afectats. 

S’ha proposat el terme síndrome postfinas-
terida per descriure aquests efectes adversos 

persistents, no sols sobre la sexualitat, sinó 
també depressió, trastorns cognitius, fatiga i 
ideació suïcida.14 

S’han descrit efectes adversos sexuals, sobre-
tot disfunció erèctil i disminució del desig, en 
pacients tractats amb retinoides,26 com isotre-
tinoïna,27 etretinat28 i acitretina.29 També s’han 
notificat casos de disfunció sexual persistent 
després de suspendre el tractament amb isotre-
tinoïna.30 

L’any 2017 l’EMA va incloure un advertiment de 
possible disfunció erèctil i disminució del desig 
a les fitxes tècniques dels medicaments amb 
isotretinoïna per a administració oral.31 Se’n 
desconeix la incidència. El possible mecanisme 
s’ha relacionat amb una reducció de les concen-
tracions plasmàtiques de testosterona.32

La síndrome postfinasterida

En la disfunció sexual observada en pacients 
amb síndrome postfinasterida i disfunció sexual 
postISRS s’hi han implicat tres neuromoduladors 
(dopamina, serotonina i esteroides neuroactius), 
de manera que ambdues entitats podrien com-
partir mecanismes comuns.

Els mecanismes implicats en la persistència 
dels efectes adversos sexuals en els usuaris 
d’antidepressius són encara gairebé des-
coneguts. S’han suggerit diverses hipòtesis. 
Una proposa un origen central, que relaciona 
l’activitat inhibitòria serotoninèrgica sobre 
l’alliberació de dopamina mesolímbica relacio-
nada amb el comportament sexual. La dopamina 
facilita el desig i el comportament sexual. La 
inhibició persistent de la recaptació de serotoni-
na i la conseqüent elevació dels seus nivells en la 
sinapsi produirien desensibilització dels autorre-
ceptors serotoninèrgics, que induiria un augment 
de l’alliberació de serotonina.11 D’altra banda, 
més serotonina podria implicar més inhibició de 
l’alliberació de dopamina, amb efectes adversos 
sobre la resposta sexual. També s’hi ha implicat 
la hiperprolactinèmia que poden produir els ISRS, 
o possibles anomalies de l’eix hipotàlem-hipòfisi-
gonadal en pacients deprimits que prenen ISRS.14

Apart d’aquestes consideracions, el repte princi-
pal sobre aquest quadre és entendre els meca-
nismes de la seva persistència.

Com que la disfunció sexual persistent per 
aquests fàrmacs és encara infraestimada, el seu 
abordatge ha estat poc avaluat i no es disposa 

Fisiopatologia
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d’un tractament eficaç. S’han provat sildena-
fil i vardenafil per a la disfunció erèctil, i altres 
fàrmacs, com buspirona (agonista del receptor 
de la serotonina 5HT1), trazodona i mirtazapina 
(antagonistes dels receptors de la serotonina 
5HT2 i 5HT3, respectivament), però no se’ls ha 
reconegut eficàcia.10 Tampoc no hi ha proves 
convincents de l’eficàcia de la teràpia cognitiva 
conductual, que ha estat útil en alguns pacients.

Diversos grups de fàrmacs poden afectar la 
sexualitat. Els antidepressius poden causar 
efectes adversos sexuals amb molta freqüència, 
i això pot tenir un impacte negatiu sobre el curs 
clínic del pacient. Neurolèptics, antihipertensius 
i altres fàrmacs també poden causar efectes 
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adversos freqüents sobre diferents aspectes de 
la sexualitat. 

Dades recents indiquen que antidepressius, 
inhibidors de la 5α-reductasa (finasterida, dutas-
terida) i isotretinoïna poden ser causa d’efectes 
persistents sobre la sexualitat, que poden durar 
mesos o anys després de deixar el tractament: 
disminució del desig, anestèsia genital, dolor ge-
nital, disfunció erèctil, inhibició de la lubricació, 
problemes d’ejaculació, anorgàsmia, i també 
excitació genital en absència de desig.

Abans d’iniciar un tractament amb algun 
d’aquests fàrmacs, convé informar-ne el pacient. 
A la vegada, cal estar atent al possible paper 
del tractament farmacològic en pacients amb 
problemes de sexualitat de nova aparició. 
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